رسائل املاجستير والدكتوراه القرآنية
اإلصدار األول

أسامة نزيه صندوق
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ر�سالة �أعدت لنيل �شهادة املاج�ستري يف علوم القر�آن واحلديث
من جامعة امل�صطفى  1العاملية

ب�إ�شراف
الدكتور ال�شيخ نبيل طالب احللباوي


إىل كل من يعتقد بأن القرآن هدى وشفاء.
إىل كل من يؤمن بأن القرآن هو النور املبني والشفاء األشفى.
إىل كل من يؤمن بأن القرآن هيدي للتي هي أقوم.
إىل كل من يعتقد بأن القرآن هو الشفاء النافع والدواء املبارك.
إىل كل من يعتقد بأن الذين آمنوا تطمنئ قلوهبم بذكر الله.
إىل كل من يؤمن بأن القرآن ربيع القلوب ،وشفاء ملا يف الصدور.
إىل كل من حيفظ كتاب الله تعاىل ،ويتفهم معانيه ،ويتدبر
آياته.
إىل كل من قرأ القرآن فوضع دواء القرآن عىل داء قلبه ،فأسهر به
ليله ،وأظأم به هناره.
إىل كل من يعتقد بأن القرآن كالم الرمحن وحرز من الشيطان
ورجحان يف امليزان.
إىل كل من يؤمن بأن الله تعاىل ال يعذب قلب ًا وعى القرآن.
إىل كل هؤالء أهدي عميل ،راجي ًا املوىل عز وجل أن يتقبل منا
جـهدنا ،وأن يعلمنا ما ينفعنا ،وينفعنا مبا علمنا ،ويزيدنا عل ً
ام.

كلمة دار القرآن الكريم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني وعىل آله
الطيبني الطاهرين ،وبعد..

فإن من أهم مشاريع شعبة البحوث والدراسات القرآنية يف دار القرآن الكريم،
االهتامم بالرسائل العملية لطلبة املاجستري والدكتوراه اخلاصة بالبحوث القرآنية
ال سيام إذا كانت تظهر علم أهل البيت 3يف كافة املجاالت العلمية.

وقد تم اختيار هذه الرسالة التي ختص طب القرآن الكريم واملسامة (الشفاء
عىل ضوء السنن اإلهلية يف القرآن والسنة) وكان الباحث فيها موفق ًا يف عرض
املادة العلمية وفق منهج علمي مدع ًام باجلداول العلمية.
ليكون هذا البحث مصدر ًا للعالج بالقرآن الكريم ،فإن من أهم علوم القرآن

هو (طب القرآن) وإىل ذلك أشار القرآن الكريم ﴿ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﴾ (اإلرساء.)82 ،

قال رسول اهلل« :1عليكم بالقرآن فإنه الشفاء النافع والدواء املبارك» فإن
القرآن الكريم شفاء لألمراض اجلسدية والنفسية واخللقية والعقائدية ،فإنه شفاء
من الشك والرشك والنفاق ،فإن يف تراث األئمة األطهار 3كثري من أرسار
العالج بالقرآن ،وعىل الباحثني العمل بمضمون هذه احلقائق راجني من اهلل
التوفيق وللمؤمنني االستفادة.
شعبة البحوث والدراسات القرآنية
 20مجادى الثانية 1435هـ

يف يوم والدة الزهراء2

قال تعاىل:
﴿ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏ﴾( .يون�س)57 ،

وقال تعاىل:

﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ﴾( .ال�شعراء78 ،ـ )80
روي عن ر�سول اهلل :1

*

*

*

«�إن هذا القر�آن هو النور املبني ،واحلبل املتني والعروة الوثقى والدرجة العليا
وال�شفاء الأ�شفى والف�ضيلة الكربى وال�سعادة العظمى».
(حممد باقر املجل�سي ،بحار الأنوار ج � ،89ص )31
*

روي عن �أمري امل�ؤمنني :5

*

*

«وتعلموا القر�آن ف�إنه �أح�سن احلديث ،وتفقهوا فيه ف�إنه ربيع القلوب ،وا�ست�شفوا
به ف�إنه �شفاء ال�صدور ،و�أح�سنوا تالوته ف�إنه �أنفع الق�ص�ص».
		

(احلر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج � ،6ص )167


ِ
الر ِحي ِم
الر مْ َ
ح ِن َّ
بِ ْس ِم اهلل َّ

احلمد هلل رب العاملني ،بارىء اخلالئق أمجعني ،جاعل القرآن بلسان عريب مبني،
نور ًا وعز ًا للمؤمنني والصالة والسالم عىل خاتم النبيني ،املبعوث يف األميني رمحة
للعاملني ،حبيب إله العاملني أيب القاسم حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين وأصحابه
املنتجبني.

القرآن الكريم معجزة خالدة ،أنزله اهلل تعاىل عىل قلب رسوله املصطفى 1

هلداية البرشية وعالج معضالت األمور ،عىل مرور األيام والدهور.

وال بد لكل إنسان أن يرجع إىل دستور يستند عليه ويمثل قيمه ومبادئه ،وهو
الذي يعرب عن معتقداته وما يصبو إليه يف حياته ،ويؤدي إىل سعادته يف الدارين.
فالقرآن الكريم هو دستور املسلم الذي جيد فيه كل ما حيتاجه من أمور دينه
ودنياه وآخرته ،وعليه أن يتخذه إمام ًا قائد ًا ،فهو أفضل الذكر وبه ترشح الصدور
وتستنري الرسائر.

قال تعاىل﴿ :ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ﴾( .النحل)89 ،
وتكون قراءة القرآن مع حضور القلب ،والتفكر بآيات القرآن الرشيفة ،ألنه
غاية إنزال الكتاب العظيم الساموي.
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وكفى القرآن فض ً
ال أنه كالم الرمحن ،وأفصح من كل لسان ،وأبلغ من كل

عظة وبيان ،حيث يستضاء به يف ظلامت الليايل احلالكة ،وجيمع املسلمني كافة عىل
قلب واحد ،ويف القرآن الكريم شفاء أمراضنا.

قال تعاىل﴿ :ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ﴾( .اإلرساء)82 ،

ففيه بيان يزيل عمى اجلهل ،وحرية الشك ،وفيه من أدلة التوحيد والعدل،

وبيان الرشائع واألمثال واحلكم ،و يف التعبد بتالوته من الصالح ،فهو شفاء

للناس يف اجلسم والقلب ،ويتربك به وبقراءته ،ويستعان به عىل دفع العلل
واملضار.
واألسقام ،ويدفع اهلل به كثري ًا من املكاره
ّ
وقد روي عن رسول اهلل« :1إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء

الصدور».

(((

«وحني نقرأ القرآن ،نشعر بأن هذا الكتاب العظيم ،هو كتاب اهلل ،كتاب املعرفة

واألخالق والدعوة إىل السعادة والكامل ،وهو الكتاب الوحيد يف السلوك إىل اهلل،

والكتاب األحدي يف هتذيب النفوس واآلداب والسنن اإلهلية ،وأعظم وسيلة للربط
بني اخلالق واملخلوق ،والعروة الوثقى واحلبل املتني للتمسك بعز الربوبية.

ويف القرآن تعاليم ومقررات عرفانية وأخالقية ،تربط بني اخلالق واملخلوق،

وتدعو للهجرة من دار الغرور ،إىل دار الرسور واخللود.

والقرآن الكريم كتاب إحياء القلوب ،باحلياة األبدية العلمية ،واملعارف

اإلهلية».

(((

وروي عن رسول اهلل« :1القرآن هو الدواء».

(((

((( حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،ج  ،78ص .112
((( اإلمام اخلميني ،اآلداب املعنوية للصالة ،ص .335
((( حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،ج  ،89ص .176

المقدمة

ويقول الشاعر أمحد حممد الكناين:

إلــ�ه الـع�رش إنّ عــظـي�م دائـ�ي
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ق�د اس�ــتعىص فأنـعـ�م بـالـــدواء

أطـــــبائي بــعـجزهـم أقــــروا

فلـي�س س�ــواك يـرجى للش�ـــفاء

وخانتن�ي ُقـــ�واي فلـس�ـت أق�وى

على مـ�ا زاد مــ�ن أعـــب�اء دائـ�ي
شــــــــفا ًء عــاجـ ً
ال مـن كـل داء

دعـوت�ك فاس�ــتجب إذ قـل�ت إين
ٍ
ش�ـاف
ونـادي�ت اش�ــفني ي�ا خير

ـــ�ر فـه�ب يل
إلـه�ي َّ
مس�ـــني ُض ّ

أجيب الســـائلني لدى الدعــــاء
ُ
فـإنـك أنت أســـــــمع للــــنـداء

فام السنن اإلهلية وما سنن الشفاء الروحي والسلوكي؟

وما تطبيقات سنن الشفاء؟

وما التأثري الطبي والغذائي والطبيعي واحليواين والنبايت يف الشفاء؟

إن هذه التساؤالت هي املحاور الرئيسية التي أجاب عنها البحث.

�شفاء القلوب والأبدان:
لقد كان اختياري هلذا البحث ،ألمور أخلصها بام ييل:

 -1كون البحث مل يطرح سابق ًا هبذا الشكل ،حيث إنه يربط بني الشفاءين،
شفاء القلوب وشفاء األبدان.
فالشفاء األول ،يف القرآن الكريم ،والشفاء الثاين يف الغذاء النافع والدواء
الناجع ،وهذا الدواء من الغذاء املذكور يف القرآن الكريم.

 -2التأكيد عىل رضورة الرجوع والعودة إىل العالج باألدوية الطبيعية
واألغذية الصحية املتكاملة ،مع االستعانة باخلربات الطبية والعلمية املثبتة من
خالل املشاهدات والتجارب املوثوقة والتجارب الشخصية ،وربط اجلانب
الدرايس العلمي مع اجلانب العميل.
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 -3التأكيد عىل العودة إىل الفطرة الصافية ،وتنقيتها من كل متعلقاهتا الزائفة،
والرجوع إىل الذات وتصفية النفس ،والعودة إىل القرآن الكريم مصدر الطهر،
ومنبع العصمة ،وملتقى الرسل ،ومرجع األمم.
 -4الرتكيز عىل أن القرآن الكريم ،هو كتاب علم وتطبيق وعمل وتدبر ،وليس
ربك.
جمرد كتاب زينة وت ّ

لقوله تعاىل﴿ :ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ﴾.
(ص.)29 ،

 -5لقد حتولت حياتنا إىل جتارة وأرقام ،وربح وخسارة ،فأردت أن نعود
للروحانيات ،التي تنقي القلب وتصفي النفس ،فكام أن للجانب املادي اهتامماته
ومتطلباته ودوره ،فكذلك هي للجانب الروحي واملعنوي.

 -6هذا ومل حيظ بحث بتقسيم وتبويب وتنسيق عىل شاكلته ،وتم حرص
النباتات الواردة يف القرآن ،وفوائدها العالجية ،وأردت التأكيد عىل السنن اإلهلية
يف الشفاء ،وأن القرآن الكريم أشار إلينا بأن الشفاء موجود يف القرآن ،لألمراض
الروحية واجلسمية.

توطئة
ما زال اإلنسان عىل مر التاريخ يصارع عدو ًا خطري ًا ،هيدد سالمته وأمنه،
واستقراره اجلسمي والنفيس ،أال وهو املرض ،ومل يزل يتطلع إىل حتقيق مزيد من
االنتصارات عىل ذلك العدو.

الصحة والشفاء ،يمر
ولكن الرصاع املستعر بني املرض والدواء ،والتطلع إىل
ّ
بحاالت متفاوتة وظروف متنوعة.
فام الصلة بني األمراض اجلسمية واحلالة النفسية لإلنسان ،وما تأثري أحدمها
عىل اآلخر؟

وكيف يستطيع اإلنسان أن جيد يف القرآن الكريم - ،كتاب الوحي اإلهلي  -ما
يعينه يف ذلك الرصاع ،ويمكنه من حتقيق املزيد من املنعة النفسية التي تؤثر إجياب ًا
عىل صحته اجلسمية؟
الثر( ،القرآن الكريم) ،سنن ًا هتديه
وكيف يستطيع أن يستخرج من املنبع اإلهلي ّ
السبيل إىل االنتصار يف هذه املعركة الطويلة ،بني الداء والدواء؟

وكيف يستطيع أن يتوئم بني استقرائه لكتاب التدوين ،واستقرائه لكتاب
التكوين ،ليتوصل إىل مصادر الشفاء املادي واملعنوي؟
تلك هي املشكلة التي تستنفر فكر الباحث وجهده ،لعله يأيت فيها بام يشفي
الغليل وما ينفع الناس.
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خطة الدرا�سة:
لقد تناولت ( الشفاء عىل ضوء السنن اإلهلية يف القرآن والسنة ) ،واستعرضت
اآليات الكريمة ،واألحاديث الرشيفة ،املتعلقة هبذه الدراسة.

وكان بحثي يتضمن :مقدمة وفصلني وخامتة وقائمة املصادر واملراجع وفهرس
املوضوعات وعىل الشكل التايل:
 -1املقدمة :حيث تناولت فيها :دوافع اختيار املوضوع ومنهج الدراسة
والدراسات السابقة وإشكالية البحث وخطة الدراسة.
 -2الفصل األول :سنن الشفاء الروحي والسلوكي .ويتضمن:
املبحث األول :السنن اإلهلية وأقسامها.

املبحث الثاين :أقسام املرض.

املبحث الثالث :الشفاء ومصادره.

املبحث الرابع :الشفاء يف تراث أهل البيت.3

املبحث اخلامس :التأثري النفيس والسلوكي يف الشفاء.

 -3الفصل الثاين :تطبيقات سنن الشفاء
املبحث األول :التأثري الطبي.

املبحث الثاين :التأثري الغذائي.

املبحث الثالث :التأثري الطبيعي.
املبحث الرابع :التأثري احليواين.

املبحث اخلامس :التأثري النبايت.

 -4اخلامتة :وفيها أهم النتائج التي تم التوصل إليها.

�سنن
ال�شفاء الروحي وال�سلوكي
املبحث الأول :ال�سنن الإلهية و�أق�سامها.
املبحث الثاين� :أق�سام املر�ض.
املبحث الثالث :ال�شفاء وم�صادره.
املبحث الرابع :ال�شفاء يف تراث �أهل البيت.3
املبحث اخلام�س :الت�أثري النف�سي وال�سلوكي يف ال�شفاء.

املبحث الأول :ال�سنن الإلهية و�أق�سامها
يبني القرآن املجيد خالل آيات عدة من أن حركة التاريخ ليست بدع ًا من األمور

يف حركة هذا الكون الفسيح ،بل هي تسري وفق نظام دقيق ،حتكمه قواعد وقوانني

جتري بحكمة ومشيئة إهلية عادلة ،ويسمي هذه القواعد والقوانني (بالسنن).

كام يف قوله تعاىل﴿ :ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡﮢ﴾( .آل عمران)137 :

معنى ال�سنة:
السنن اإلهلية :هي قوانني اهلل عز وجل التي أقام عليها بمشيئته النافذة وحكمته

البالغة نظام الكون واإلنسان واملجتمع واحلضارة ،وهذه القوانني تتصف بالعموم
والثبات واالطراد.

(((

ال�سنة يف القر�آن الكرمي:
وردت لفظة (سنة ،سنت ،سنن ،سنتنا) يف القرآن الكريم يف آيات عديدة منها

قول�ه تع�اىل﴿ :ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰﮱﯓ﴾( .األنفال)38 ،

((( حازم زكريا حميي الدين ،مفهوم السنن اإلهلية يف الفكر اإلسالمي ،حممد رشيد رضا نموذج ًا،
ص .31
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أي :وإن يعودوا إىل القتال ،وأرصوا عىل الكفر ،فقد مضت سنة اهلل يف آبائكم

وعادته يف نرص املؤمنني ،وكبت أعداء الدين.

(((

وقال تعاىل﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱﯓﯔﯕﯖ﴾ ( .األحزاب)38 ،

أي :كسنة اهلل يف األنبياء املاضني وطريقته ،ورشيعته فيهم ،يف زوال احلرج
(((
عنهم وعن أممهم ،بام َّ
أحل سبحانه هلم من مالذهم ،وكثرة األزواج.

وقال تعاىل﴿ :ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﴾.

(األحزاب)62،

أي :س َّن اهلل يف الذين ينافقون األنبياء ويرجفون هبم ،أن يقتلوا حيثام ثقفوا،

وال يتهيأ ألحد تغيريها ،وال قلبها من جهتها ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل هو القادر

الذي ال يتهيأ ألحد منعه مما أراد فعله.

(((

قال تعاىل﴿ :ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺ﴾( .فاطر)43 ،

أي :هل ينتظرون إال عادة اهلل تعاىل يف األمم املاضية أن هيلكهم إذا كذبوا

رسله ،وينزل هبم العذاب ،وحيل عليهم النقمة ،جزاء عىل كفرهم وتكذيبهم ،وال

يغري اهلل عادته من عقوبة من كفر نعمته ،وجحد ربوبيته وال يبدهلا.

(((

قال تعاىل﴿ :ﯰﯱ ﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

(((
(((
(((
(((

الفضل بن احلسن الطربيس ،جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ، 4ص .466
املصدر نفسه ،ج  ، 8ص .164
املصدر نفسه ،ج  ، 8ص .164
الفضل بن احلسن الطربيس ،جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،8ص  )2( 182املصدر نفسه،
ج  ،8ص .252
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ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ﴾ (.الفتح)23 -22 ،

أي :هذه طريقة اهلل وعادته السالفة أن كل قوم إذا قاتلوا أنبياءهم اهنزموا

وقتلوا.

(((

ق�ال تع�اىل﴿ :ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ

ﮢ﴾( .آل عمران)137 ،

ق�ال تع�اىل﴿ :ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﴾.

(اإلرساء)77 ،

أي :كسنتنا فيمن قبلك ،مل نرسل قبلك رسوالً فأخرجه قومه إال هلكوا ،وقد

سننا هذه السنة فيمن أرسلنا قبلك إليهم.

(((

وق�ال تع�اىل﴿ :ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻﯼﯽ﴾ ( .غافر) 85 ،

قال تع�اىل﴿ :ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯ﴾( .النساء)26 ،

ق�ال تع�اىل﴿ :ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ﴾( .احلجر)13-11 ،

قال تعاىل﴿ :ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ﴾( .الكهف)55 ،

فعند نزول العذاب ،تغلق أبواب التوبة ،ألنه يكون إيامن ًا اضطراري ًا ،وليس

ثمرة اإليامن االختياري.

((( املصدر نفسه ،ج  ،9ص .206
((( املصدر نفسه ،ج  ،6ص . 280
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فهذه اآليات املباركات وغريها ،تؤكد عىل أن احلياة البرشية جتري بمقتىض

سنن أجراها اهلل يف خلقه ،وثبتها سبحانه وتعاىل لتنظم احلياة البرشية عىل نسق
واضح ،ليعرف اإلنسان فيها خطواته ،من أين مبتدؤه وإىل أين منتهاه ،لكي يسري

عىل هدى وال يتخبط يف سريه.

(((

�أق�سام ال�سنن الإلهية
تنقسم السنن اإلهلية الواردة يف الكتاب العزيز إىل:

1ـ سنن كونية :وهي التي تتعلق بالكون ونظامه وما جيري فيه ،فهي مستوعبة

للكون بأكمله ومن مجلته اإلنسان .وأطلق عليها يف القرآن الكريم (اآلفاق) ،ألن
جماهلا الساموات واألرض.

قال تعاىل﴿ :ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ﴾ ( .فصلت) 53 ،

وقال منترص جماهد :نجد أن اآليات التي تتحدث عن الكون تبدأ بوقائع عملية

ثم تنتهي بالتفكر والتدبر والعربة ،فهي تبدأ باملالحظة وتنتهي إىل السبب.

قال تعاىل﴿ :ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ﴾ ( .الرعد) 3 ،

فهذه أحداث واقعية يف الكون ،مرتبطة باجلانب الفكري والعميل ،وعىل

املسلم أن يتدبرها ويصل من وراء هذا التدبر والتفكر إىل أن اهلل تعاىل قد خلق

له هذا الكون وسخره له ،وعليه أن جيتهد يف البحث يف السنن اإلهلية التي حتكم
الكون.

(((

((( نارص مكارم الشريازي ،األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،املجلد  ،15ص . 309
((( منترص حممود جماهد ،أسس املنهج القرآين يف بحث العلوم الطبيعية ،ص .27
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2ـ سنن نفسية :وهي التي تتعلق بالنفس البرشية ،وما جيري يف خلجاهتا ،ومن

هذه السنن النفسية ،سنة (التعجيل).

كام تشهد اآليات التالية عىل هذا املعنى:
قال تعاىل﴿ :ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ﴾( .األنبياء) 37 ،

أي :خلق اإلنسان عجوالً .وقال تعاىل﴿ :ﮀﮁﮂ﴾( .اإلرساء)11 ،

أي :يعجل بالدعاء يف الرش ،عجلته بالدعاء يف اخلري ،وإن اإلنسان عجول إىل

درجة كأنه خلق من العجلة ،فالعجلة يف طبعه وتكوينه ،وهو يمد ببرصه دائ ًام إىل

ما وراء اللحظة احلارضة ،يريد ليتناوله بيده ،ويريد ليحقق كل ما خيطر له بمجرد

أن خيطر بباله .إهنا سنة اهلل يف النفس البرشية.

(((

ومن السنن النفسية ،سنة (حب املال والتملك) ،قال تعاىل﴿ :ﯝﯞ

ﯟﯠ﴾.

(الفجر)20 ،

وقال تعاىل﴿ :ﮰﮱﯓﯔ﴾( .العاديات)8 ،
ويقول القرطبي يف تفسري هذه اآلية (اخلري ،هو املال ،فيكون معناها ،أي لقوي

يف حبه املال).

3ـ سنن اجتامعية :وهي التي تتعلق باالجتامع البرشي وما يدور فيه.
قال الشيخ الغزايل( :السنن االجتامعية يف القرآن الكريم :هي القوانني املطردة

والثابتة التي تشكل إىل حدّ كبري ميكانيكية احلركة االجتامعية ،حركة املجتمع،
وتعني عىل فهمها ،وكلمة سنة تعني القانون املطرد الذي ال يتخلف إال يف قضايا
السنن اخلارقة ،أما السنن اجلارية فال تتخلف وإن كان ال يرى اطرادها واضح ًا

((( الفضل بن احلسن الطربيس ،جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ، 6ص .226
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وصارم ًا كقوانني املادة).

(((

والسنن االجتامعية :هي القانون العام الذي وضعه اهلل تعاىل حلكم سلوك

البرش وأفعاهلم وما يصيبهم.

(((

4ـ سنن تارخيية :وهي التي تتعلق بحركة التاريخ مع الزمن.

فالسنن التارخيية :هي تلك الضوابط والقوانني والنواميس التي تتحكم يف

عملية التاريخ.

(((

أو هي القانون العام الذي وضعه اهلل حلكم سلوك البرش وأفعاهلم وما

يصيبهم.

(((

ق�ال تع�اىل﴿ :ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ﴾.

(اإلرساء16 ،ـ )17

إذن هذه سنة من سنن التاريخ ،حيث إن هذه اآلية الكريمة ،تتحدث عن
عالقة معينة بني ظلم يسود ،وظلم يسيطر وبني هالك جتر إليه األمة جر ًا ،كام أن

اآلية تؤكد أن العالقة مطردة عىل مر التاريخ ،وهي سنة من سنن التاريخ.

وق�ال تع�اىل﴿ :ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ﴾ ( .املائدة) 66 ،

وقال تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ﴾ ( .األعراف) 96 ،
(((
(((
(((
(((

حممد الغزايل ،كيف تتعامل مع القرآن يف مدارسة أجراها عمر عبيد حسنة ،ص .4
عامر الكفييش ،حركة التاريخ يف القرآن الكريم ،قضايا إسالمية معارصة ،ص .226
السيد حممد باقر الصدر ،املدرسة القرآنية ،ص.44
د .عبد الكريم زيدان ،السنن اإلهلية ،ص.16
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وقال تعاىل﴿ :ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ﴾ ( .اجلن)16 ،

وقال تعاىل﴿ :ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﭑ

ﭒﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ﴾ (.الزخرف 22 ،ـ ) 23

متيز هبا القرآن الكريم ،هي دعوته لإليامن باهلل
وإن من أهم اخلصائص التي َ
تعاىل الذي خلق كل ما يف هذا الكون من خملوقات ،وأخضعها لسنن وقوانني،
حتكم كل يشء فيها.
كام تضمن العديد من آياته ،دعوة إىل النظر يف اآلفاق واألنفس ،ملعرفة هذه
السنن والقوانني اإلهلية ،وفهم العالقة الصحيحة التي تربط بينها وبني حياتنا،
فكلام تعمق اإلنسان يف فهم سنن اهلل يف اخللق ،يصبح أقدر عىل فهم العامل ،الذي
(((
يعيش فيه ،كام يصبح أقدر عىل تسخري الكون يف صاحله.

إن فقه سنن اهلل تعاىل جزء من معرفة الدين ،وأن هذه املعرفة رضورية ،وتعد
من الواجبات الدينية ،ألهنا تبرصنا بكيفية السلوك الصحيح يف احلياة ،فقد أدى
إغفال هذه السنن ،والتقصري املعريف هبا ،وعدم التعامل معها بشكل صحيح،
إىل هدر الكثري من طاقات ومساعي املسلمني ،وتعثر خطواهتم يف طريق البناء
احلضاري ،حتى صاروا غرض ًا للغزاة ومطمع ًا لألعداء.

والسنن يف القرآن كثرية ال حتىص ،حيث يؤكد القرآن الكريم يف آيات عديدة،
أن الساحة التارخيية ،تتحرك وفق سنن إهلية ،حتكم سريها وتطورها وانتقاهلا من
حال إىل أخرى ،كام هو حال سائر الساحات الكونية األخرى.
ق�ال تع�اىل﴿ :ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﴾.
(األحزاب)62 ،

((( د .أمحد حممد كنعان ،أزمتنا احلضارية ،ص.49
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وقال تعاىل﴿ :ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ

ﮢ ﴾ ( .آل عمران ،)137 ،فإن اإلحلاح القرآين بالسري يف األرض ،هدفه
التعرف عىل تلك النواميس التي اختلف حوهلا آراء الفالسفة واملفكرين.

وبعد أن استعرضنا السنن اإلهلية ،ومن هذه السنن ،أن اهلل عز ّ
وجل جعل لكل
داء دواء ،ولكل علة شفاء ،فعلينا أن نجدّ ونجتهد يف البحث عن أسباب هذه
األمراض ،ونجرب هلا من األدوية والعقاقري ،لنحدّ من استفحال هذه األوبئة،
ونحرص اإلصابات ،ونطبق آخر ما توصلت إليه علوم الطب والصيدلة وغريها،
حيث أمرنا اهلل عز وجل بأن نتداوى.

وقد روي عن رسول اهلل« : 1إن اهلل أنزل الداء والدواء ،وجعل لكل داء
(((
دواء ،فتداووا».

ويؤكد هذا احلديث الرشيف ،هذه السنة ،وفيها احلث عىل التداوي ،وأن ال
يكون باملحرمات ،وتأخذ اجلانب املادي للشفاء والدواء.

وكذلك احلديث املروي عن رسول اهلل « :1ما أنزل اهلل من داء إال أنزل له
(((
شفاء».

وأما من الناحية الروحية واملعنوية وتأثريها يف شفاء أمراضنا ،فقد تناولت
اآليات الكريمة ،والروايات الرشيفة ،عدة جوانب هلذا النوع من التداوي ،ومنها
بالقرآن الكريم والدعاء واالستغفار والصدقة وغريها مما ذكر بالتفصيل ضمن
فصول البحث.
فالقرآن الكريم شفاء لألمراض ،كاجلهل والكفر والضالل.

قال تعاىل﴿ :ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ﴾( .اإلرساء)82 ،

((( حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،ج  ، 59ص .76
((( مريزا حسني النوري ،مستدرك الوسائل ،ج  ،16ص .440
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وقد روي عن رسول اهلل« : 1لكل داء دعاء فإذا أهلم العليل الدعاء ،فقد

أذن يف شفائه».

(((

والدعاء يداوي األمراض ،ويشفي األسقام.
ودواء الذنوب االستغفار.
وقد روي عن رسول اهلل« : 1تعلموا القرآن فإنه ربيع القلوب ،واستشفوا

بنوره فإنه شفاء الصدور».

(((

ً
التاريخية
خ�صائ�ص ال�سنن
حرص القرآن الكريم عىل طرح السنن التارخيية ،بمنظور علمي دقيق ،يبني

صفتها وطبيعة أثرها يف حركة التاريخ ،وما هو موضعها من معادلة احلرية
واالختيار ،واجلرب أو اإلكراه ،يف حياة الفرد واملجتمع ،وما هي عالقتها بمبدأ

احلتمية ،الذي اعتمدته كثري من املدارس الفكرية يف فهمها وتفسريها حلركة

املجتمع والتاريخ.

مما سبق نستخلص حقائق أكد عليها القرآن الكريم بالنسبة إىل سنن التاريخ:

ً1ـ االطراد :أي أن السنة التارخيية مطردة ،وليست عالقة عشوائية ،وليست

رابطة قائمة عىل أساس الصدفة واالتفاق ،وإنام هي عالقة ذات طابع موضوعي،

ال تتخلف يف احلاالت االعتيادية ،التي جتري فيها الطبيعة والكون ،عىل السنن
العامة ،وكان التأكيد عىل طابع االطراد يف السنة ،تأكيد ًا عىل الطابع العلمي

للقانون التارخيي .ألن أهم ما يميز القانون العلمي عن بقية املعادالت والفروض،
هو االطراد والتتابع وعدم التخلف.

((( حممد بن احلسن احلر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج  ،6ص .167
((( املصدر نفسه ،ج  ،16ص .68
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ومن هنا استهدف القرآن الكريم ،من خالل التأكيد عىل طابع االطراد يف السنة

التارخيية ،أن يؤكد عىل الطابع العلمي هلذه السنة ،وأن خيلق يف اإلنسان املسلم،
شعور ًا واعي ًا عىل جريان أحداث التاريخ ،متبرص ًا ال عشوائي ًا وال مستسل ًام وال
ساذج ًا.

وقوله تعاىل﴿ :ﯻﯼﯽﯾﯿ﴾( .األحزاب)62 ،
وقوله تعاىل﴿ :ﯰﯱﯲﯳ﴾( .األنعام)34 ،

هذه النصوص القرآنية ،تؤكد طابع االستمرارية واالطراد ،أي طابع املوضوعية

والعلمية للسنة التارخيية ،وتستنكر أن يكون هناك تفكري أو طمع لدى مجاعة من

اجلامعات ،بأن تكون مستثناة من سنة التاريخ ،كقوله تعاىل﴿ :ﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ﴾( .البقرة)214 ،

ً2ـ الر ّبانية :أي أن السنة التارخيية ربانية ،ومرتبطة باهلل سبحانه وتعاىل ،فإن

سنة اهلل ،أو كلامت اهلل ،وكل قانون من قوانني التاريخ ،هو كلمة من اهلل سبحانه

وتعاىل ،وقرار رباين ،ويستهدف ذلك شدّ اإلنسان ـ حتى حينام يريد أن يستفيد من
القوانني املوضوعية للكون ـ باهلل سبحانه وتعاىل ،وال يمكن أن تكون إال رهن ًا بأمر

اهلل تعاىل ،فاهلل سبحانه يظهر لنا قدرته خالل هذه القوانني والسنن .لكن ذلك ال
يعني نزع احلادثة التارخيية عن األسباب واملسببات ،وال عن العالقات والروابط

املتعلقة هبا عىل الساحة التارخيية ،بل إن هذه الروابط والعالقات بني احلوادث

التارخيية ،هي يف احلقيقة تعبري عن حكمة اهلل وبنائه التكويني للساحة التارخيية.

كام يمثله األسلوب القرآين يف كثري من آياته املباركة ،حينام ينسب األفعال التارخيية

إىل اهلل تعاىل  ،كقوله تعاىل﴿ :ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ﴾( .األنعام)6 ،
وقوله تعاىل﴿ :ﯕﯖﯗﯘﯙ﴾( .األنعام)6 ،
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وقولهتعاىل﴿:ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ﴾( .يونس)93،

وقوله تعاىل﴿ :ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ﴾( .القصص)58 ،

وهذا يعني  :أن القرآن العزيز يضفي عىل الظواهر والتحوالت التارخيية
واالجتامعية مجيع ًا ،الصيغة التوحيدية ،ويربطها باهلل ليقرر هذه احلقيقة وهي :أن
اهلل هو املؤثر احلقيقي يف الوجود فحسب .ولكي ال يتوهم البعض ،بأن القرآن

الكريم ،حياول خالل هذه اهليمنة الربانية عىل سنن التاريخ ،أن يفرس حركة
التاريخ بالتفسري اإلهلي ،الذي تبنته املدرسة الالهوتية ،التي متثلت بالقديس

سان أوغسطني ،وغريه من املفكرين الالهوتيني ،إلخراج حركة التاريخ عن
إطارها العلمي املوضوعي .فهناك فرق كبري بني االجتاه الالهويت يف تفسري حركة
التاريخ ،وبني االجتاه القرآين ،وحاصل هذا الفرق ،أن االجتاه الالهويت يف تفسري
حركة التاريخ ،يربط احلادثة باهلل سبحانه وتعاىل ،قاطع ًا صلتها وروابطها عن بقية

احلوادث والعالقات األخرى ،التي تزخر هبا الساحة التارخيية ،والتي متثل السنن
والقوانني املوضوعية هلا .أما القرآن الكريم فال يسبغ الطابع الغيبي عىل احلادثة

التارخيية ،وال ينتزعها من سياقها املوضوعي ،لريبطها مبارشة باهلل تعاىل ،بل يقرر
وجود روابط وعالقات بني احلوادث التارخيية .إال أن هذه الروابط والعالقات
بني احلوادث التارخيية ،هي يف احلقيقة تعبري عن حكمة اهلل سبحانه وتعاىل وحسن

تقديره ،وبنائه التكويني للساحة التارخيية .ومن حرص القرآن املجيد عىل جتنب
الوقوع يف أوهام التفسري الغيبي حلركة التاريخ ،فقد جعل كثري ًا من عمليات
(اإلمداد اإلهلي الغيبي) ،وهي عمليات غيبية حمضة ،جتسد تدخ ً
ال إهلي ًا مبارش ًا

يف مسرية التاريخ واملجتمع حلكمة يراها اهلل ،منوطة برشوط موضوعية ،كام يف

قولـه تـعـاىل﴿ :ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
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ﮙﮚﮛ﴾( .آل عمران124 ،ـ )126

فالرسول الكريم  1قد أبلغ املؤمنني يوم بدر ،أن رشط هذا املدد اإلهلي
الغيبي ،أنه الصرب والتقوى ،الصرب عىل تلقي صدمة اهلجوم ،والتقوى التي تربط
القلب باهلل يف النرص واهلزيمة.

فالقرآن الكريم حينام يسبغ الطابع الرباين عىل السنة التارخيية ،ال يريد أن يتجه
اجتاه التفسري اإلهلي يف التاريخ ،ولكنه يريد أن يؤكد أن هذه السنن ليست هي
خارجة عن قدرة اهلل سبحانه وتعاىل ،وإنام هي تعبري وجتسيد وحتقيق لقدرة اهلل،
فهي كلامته وسننه وإرادته وحكمته يف الكون ،ولكي يبقى اإلنسان مشدود ًا إىل
اهلل ،ولكي تبقى الصلة الوثيقة بني العلم واإليامن ،فهو يف نفس الوقت الذي ينظر
فيه إىل هذه السنن نظرة علمية ،ينظر أيض ًا إليها نظرة إيامنية.

وقد بلغ القرآن الكريم يف حرصه عىل تأكيد الطابع املوضوعي للسنن التارخيية
وعدم جعلها مرتبطة بالصدف ،أن نفس العمليات الغيبية أناطها يف كثري من
احلاالت بالسنة التارخيية أيض ًا ،وعملية اإلمداد اإلهلي بالنص ،واإلمداد اإلهلي
الغيبي الذي ساهم يف كسب النص ،هذا اإلمداد جعله القرآن الكريم مرشوط ًا
بالسنة التارخيية ،مرتبط ًا بظروفها غري منفك عنها ،وهذه الروح أبعد ما تكون
عن تفسري التاريخ عىل أساس املنطق والعقل والعلم ،وحتى ذاك اإلمداد أيض ًا
ربط بالسنة التارخيية .ومن صيغ السنن التارخيية ،كقوله تعاىل﴿ :ﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ﴾( .البقرة)214 ،
ومن اآليات التي تتحدث عن اإلمداد الغيبي ،ونالحظ كيف أن هذه اآليات
ربطت هذا اإلمداد اإلهلي الغيبي بتلك السنة نفسها :

قال تعاىل﴿ :ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
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ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙﮚﮛ﴾( .آل عمران 124 ،ـ  )126فهناك إمداد إهلي غيبي ،ولكنه

رشط بسنة التاريخ ،حيث رشط بقوله تعاىل﴿ :ﭹﭺﭻﭼﭽ﴾.

ً3ـ اإلنسانية :واحلقيقة الثالثة التي أكد عليها القرآن الكريم من خالل

النصوص املتقدمة ،هي حقيقة اختيار اإلنسان وإرادته .ويتوهم البعض بأن هناك
تعارض ًا وتناقض ًا بني حرية اإلنسان واختياره ،وبني سنن التاريخ ،فإما نقول بأن

للتاريخ سننه وقوانينه ،وهبذا نتنازل عن إرادة اإلنسان واختياره وحريته ،وإما

أن نسلم بأن اإلنسان كائن حر مريد خمتار ،وهبذا جيب أ ن نلغي سنن التاريخ
وقوانينه ،ونقول بأن هذه الساحة قد أعفيت من القوانني التي مل تعف منها بقية

الساحات الكونية.

هذا الوهم ـ وهم التعارض والتناقض ـ بني فكرة السنة التارخيية ،أو القانون

التارخيي ،وبني فكرة اختيار اإلنسان وحريته ،كان من الرضوري للقرآن الكريم أن
يزيح هذا الوهم ،حيث أكد سبحانه وتعاىل ،عىل أن املحور يف تسلسل األحداث

والقضايا ،إنام هو إرادة اإلنسان .لقوله تعاىل﴿ :ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖ﴾( .الرعد)11 ،

وقوله تعاىل﴿ :ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ﴾( .اجلن)16 ،

وقول�ه تع�اىل﴿ :ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ﴾.

(الكهف)59 ،

إذن السنن التارخيية ،جتري من حتت يد اإلنسان ،وهناك مواقف إجيابية

لإلنسان ،متثل حريته واختياره وتصميمه ،وهذه املواقف تستتبع ضمن عالقات
السنن التارخيية ،وتستتبع جزاءاهتا املناسبة ،ومعلوالهتا املناسبة.
فاختيار اإلنسان له موضعه الرئييس يف الساحة التارخيية.
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�أنواع ال�سنن التاريخية
إن حركة التاريخ هي امليدان احلقيقي ،الذي تعمل فيه سنن التاريخ ،والتي تتخذ
صيغ ًا وأشكاالً متنوعة ،بحسب طبيعة فعلها ،وأثرها التارخيي واالجتامعي.
وقد م ّيز القرآن الكريم ،بني ثالثة أنواع من السنن التارخيية ،وهي:

 -1السنن الرشطية:
وهي السنن التي تتخذ شكل «القضية الرشطية» ،التي تربط بني حادثتني

أو جمموعتني من احلوادث عىل الساحة التارخيية ،فتؤكد العالقة املوضوعية بني

الرشط واجلزاء ،بحيث متى ما حتقق الرشط  ،حتقق اجلزاء.

وهذه صياغة نجدها يف كثري من القوانني والسنن الطبيعية والكونية ،ويف

خمتلف الساحات األخرى ،وعالقة اجلزاء بالرشط يف هذه السنن ،هي من العالقة

السببية غري املحسوسة ،وغري املفهومة بالرؤية املادية للتاريخ ،ومن مجلة هذه
السنن يف حركة التاريخ نذكر مثالً:

ً1ـ سنة التغيري االجتامعي ،كام يف قوله تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ﴾( .األنفال)53 ،

وقوله تعاىل﴿ :ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ﴾( .الرعد)11 ،

فاآليتان املباركتان تربطان بني تغيريين يمثالن الرشط وجزاءه ،ففي اآلية

الثانية ،اجلزاء يمثل قوله تعاىل﴿ :ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﴾ ،والرشط يمثل قوله

تعاىل﴿ :ﯓﯔﯕﯖ﴾ ،فمتى حتقق الرشط ،وهو حصول التغيري يف نفوس
القوم ،تبعه اجلزاء ،وهو حصول التغيري العام يف واقعهم ،فام يقع عىل القوم يرتتب

عىل ما يكون منهم.

ونذكر مث ً
ال آخر عىل هذه السنن يف حركة التاريخ:
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ً2ـ سنة االزدهار احلضاري القائم عىل اإليامن:
كام يف قوله تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ﴾( .األعراف)96 ،

يف هذه اآلية الكريمة ،نجد سنة تارخيية ،تربط بني طرفني :مها الرشط وجزاؤه.

فالرشط :هو اإليامن والتقوى ،وحتكيم منهج اهلل يف األنفس واملجتمعات ،واملتمثل

يف قوله تعاىل:

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ﴾ ،أما اجلزاء ،فهو االزدهار احلضاري،

بانفتاح اخلريات والربكات من السامء واألرض ،واملتمثل بقوله تعاىل﴿ :ﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜ﴾ ،فاآلية املباركة،تبني أن هناك قانونا رباني ًا ،جتري
عليه حياة البرش املادية والروحية ،ويتحرك عليه تاريخ األمم يف األرض ،وهي

سنة اإليامن ،الذي يعدّ وسيلة لفتح بركات السامء واألرض؟ ونذكر مث ًاال آخر
عىل هذه السنن يف حركة التاريخ:

ً3ـ سنة الفساد االجتامعي القائم عىل الكفر بأنعم اهلل ،كام يف قوله تعاىل:

﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾.

(النحل)112 ،

يف هذه اآلية املباركة ،نجد إشارة واضحة  ،إىل سنة تارخيية ،تتألف من رشط

وجزائه ،فالرشط هو قوله تعاىل﴿ :ﭯﭰﭱ﴾ ،وجزاؤه قوله تعاىل

﴿ ﭲﭳﭴﭵﭶ﴾ ،وهو االبتالء بالفقر واخلوف .فأي أمة تكفر

بأنعم اهلل ،ومل تؤ ّد شكره ،فإن اهلل تعاىل يأخذها باجلوع واخلوف ،بصنيعها وسوء
فعاهلا.
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ويف قوله تعاىل﴿ :ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ﴾.

(إبراهيم)7 ،

إذن سلب النعمة من الكافرين ،ونزول العذاب عليهم ،يشبه متام ًا القانون

التجريبي ،يف كون النار حمرقة ،فله رشوط  ،فإذا ما توفرت هذه الرشوط  ،حصل
اجلزاء.

وعند التأمل يف طبيعة هذا النوع من السنن التارخيية ،يظهر أهنا مرتبطة بإرادة
اإلنسان وفعله ،وبالتايل فهي تلعب دور ًا كبري ًا يف توجيه نتائج أفعاله ،وحركته يف

احلياة.

إن معرفة اإلنسان الدقيقة هبذه السنن ،متكنه من التحكم يف نوع اجلزاء الناتج

عنها.

فعندما يكون جزاء أي سنة أو قانون ،ال يتفق مع مصاحله وأهدافه ،يستطيع

احليلولة دون وقوعه ،باالمتناع عن توفري رشوطه .كام هو احلال بالنسبة لظاهرة
غليان املاء ،فمتى ما كان غليان املاء مقصود ًا لإلنسان ،يستطيع توفري رشوط

قانونه ،فيغيل املاء ،أما إذا مل يكن مقصود ًا له ،فيبتعد عن تطبيق رشوط قانونه،
فال حيصل الغليان .إذن القانون املوضوع بنهج القضية الرشطية ،موجه عميل

لإلنسان يف حياته.

(((

 -2السنن الفعلية:
وهي السنن التارخيية التي تتخذ شكل القانون الصارم ،املتحقق الوجود،

والتي ليس لإلنسان تأثري عىل وجودها وفعلها وتأثريها.

وعمل هذا النوع من السنن التارخيية يف حركة التاريخ ،مشابه لعمل القوانني

((( السيد حممد باقر الصدر ،املدرسة القرآنية ،ص .109
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الكونية أو الطبيعة ،بحيث ال يستطيع أحد أن يعصيها ،ثم ال ينجو من العقاب

يف أي بلد كان ،وهي ال تنذر من خيالفها ،والعقاب هنا صامت ،صمت األمر
نفسه.

ومن مجلة هذه السنن الفعلية التي ذكرها القرآن الكريم:
ً1ـ سنة الوهن االجتامعي ،الذي تصاب به املجتمعات ،بسبب إعراضها
عن اهلل تعاىل ،كام يف قوله عز ّ
وجل﴿ :ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆ ﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓ﴾( .العنكبوت)41 ،

إهنا سنة اهلل ،القاضية بضعف وهشاشة الكيانات واملجتمعات التي تلتجيء

لغري اهلل تعاىل ،لتستمد املنهج والقوة واحلامية ،وإذا هبا تعيش انحالل البنية
االجتامعية ،وتفسخ الكيان احلضاري ،بسبب تبعيتها لغري احلق سبحانه وتعاىل،
(((
ألن كل من يتخذ من دون اهلل ولي ًا فهو من اخلارسين.
ويؤكد هذه السنة الفعلية ،قوله تعاىل﴿ :ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺﯻﯼﯽﯾ﴾( .طه)124 ،

ً2ـ سنة التفاوت بني أفراد البرش ،كام يف قوله تعاىل﴿ :ﰍﰎﰏﰐ

ﰑﰒﰓﰔﰕ﴾( .األنعام)165 ،

وقوله تعاىل﴿ :ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ﴾( .اإلرساء)21،

وقول�ه تع�اىل﴿ :ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ﴾( .الزخرف)32،

((( حممد جواد مغنية ،تفسري الكاشف ،ج  ،6ص .110
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إهنا سنة فعلية متحققة الوجود بني أفراد البرش ،ويف تفاوت درجاهتم يف
املواهب واالستعدادات ،ويف اخللق والرزق والقوة والبسطة والفضل والعلم،
ويف املواقع اجلغرافية واالجتامعية والسياسية.

واآلية الثالثة ،تدل عىل أن الناس ليسوا سواسية ،من حيث اإلمكانيات
فضل اهلل بعضهم عىل بعض ،يف بعض املواهب
واالستعدادات الذاتية ،وقد ّ
بدرجات ،وبذلك أصبح ّ
كل فرد حمتاج ًا إىل اآلخرين ،ومنساق ًا إىل عقد الرتابط
معهم ،وعىل هذا األساس بنيت احلياة االجتامعية املرتابطة.

ّ
إن هذا التنوع والتفاوت بني البرش ،يمثل إرادة اهلل تعاىل يف توزيع األدوار
واملهام فيام بينهم ،لتستمر عجلة احلياة ،بحركة تكاملية ،نحو حتقيق مصلحة
اجلميع.

ق�ال تع�اىل﴿ :ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽﯾ﴾ (األنف�ال ،)25 ،وهي س�نة ش�مول العقاب الدني�وي لكل أفراد
املجتم�ع ،ال�ذي حيصل فيه الظل�م ،فاحلذر م�ن الفتنة فإن نزلت فلا تقترص عىل
خاصة ،ب�ل تتعدى إىل اجلمي�ع ،وتصل إىل الصالح والطالح .فهي س�نة
الظاملين ّ
إهلي�ة ،تتح�دث عن عق�اب دنيوي ،ولي�س عن عق�اب أخ�روي ،وتتحدث عن
النتيج�ة الطبيعية ملا تكس�به أمة عن طريق الظلم والطغي�ان .فحينام وقع التيه عىل
بني إرسائيل نتيجة ما اكتس�ب هذا الشعب من ظلمه وطغيانه ومترده ،فلم خيتص
هذا التيه بالظاملني من بني إرسائيل وحدهم ،وإنام شمل موسى  ،5الذي بعثه
اهلل تعاىل ملواجهة الظاملني والطواغيت ،وشمل أخاه هارون ،5ومجيع املؤمنني
باهلل ،ألهنم كانوا جزء ًا من تلك األ ّمة .وهكذا يتبني أن هذه الس�نن الفعلية بمثابة
قوانني كونية صارمة ،بعيدة عن إرادة اإلنس�ان وفعله ،نافذة احلكم عليه ،دون أن
يستطيع معارضتها أو حتدّ هيا ،أو اخلروج عن هيمنتها.
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 -3السنن االتجاهية:
وهي السنن التارخيية ،التي تتخذ شكل االجتاه الطبيعي العام يف حركة التاريخ،
الصارم ،فهي كالسنن الكونية ،إال أهنا مقرونة
وليس شكل القانون احلدّ ي ّ
باملرونة ،بحيث يتمكن اإلنسان من حتدهيا ،ولو عىل املدى القصري ،وال يستطيع
أن يتحداها عىل املدى البعيد ،إذ ستعمل يف النهاية عىل سحق اإلنسان أو املجتمع
الذي يتحداها ،وحياول التمرد عليها ،فال يستطيع كائن ما ،أن يمنع احلياة من
متابعة اجتاهاهتا اجلوهرية ،دون أن ّ
حيل به العقاب.

إذن هناك فرق بني هذا النوع من السنن التارخيية الذي يتخذ شكل االجتاه
وبني القانون ،فالقانون :عبارة عن حقيقة علمية ،ويطلق عىل الصيغة التي تعبرّ
عن عالقات ثابتة بني ظواهر األشياء ،ويمثل سنة من سنن اهلل تعاىل يف الكون،
وتتميز بالثبات والرصامة ،فال تقبل التحدي أو املامطلة والتغيري ،وال يتمكن
اإلنسان من االنفالت من قبضتها ،ألهنا كام وصفها خالقها العزيز بقوله تعاىل:
﴿ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ﴾( .فاطر)43 ،
ومنها قانون اجلاذبية ،وقانون الغليان ،وقانون التجمد ،وغريها .فليس بمقدور
اإلنسان أن حيول دون تطبيق قانون اجلاذبية عندما تتحقق مجيع رشوطه ،كام ليس
بمقدوره أن يؤخر غليان املاء حلظة واحدة ،عندما تصل درجة حرارته يف الظروف
الطبيعية إىل درجة ( 100مئوية) ،وكذلك اليشء نفسه بالنسبة للتجمد بدرجة (صفر
مئوية) ،ألهنا قوانني علمية صارمة ،ال تقبل التحدّ ي أو التالعب هبا.

أما السنن التارخيية ذات االجتاه الطبيعي يف حركة التاريخ ،مثل سنة التزاوج
بني الذكر واألنثى ،والتي جعلها اهلل تعاىل ،اجتاه ًا موضوعي ًا ،يف طبيعة اإلنسان،
من أجل حفظ النوع البرشي وإدامته ،كام يف قوله تعاىل﴿ :ﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ﴾( .الروم)21 ،
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ويف قوله تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ﴾( .النور)32 ،

فقد يستطيع البرش أن يتحدوا هذه السنة ،وينحرفوا عنها فرتة من الزمن،

كام فعل قوم لوط  ،الذين أصاهبم الشذوذ اجلنيس ،ولكن مل يكن بمقدورهم

االستمرار يف هذا التحدي ،فقد اهنار جمتمعهم ،ورجع االجتاه الطبيعي ،وهو
سنة الزواج ،إىل سابق عهده ،ومل يصبح الشذوذ اجتاه ًا تارخيي ًا واجتامعي ًا عام ًا،

ولن يصبح ،ألنه يتناقض مع اجتاه موضوعي مركب يف طبيعة اإلنسان واملجتمع

والتاريخ.

ويرى السيد حممد باقر الصدر قدس رسه ،أن القرآن الكريم يقدّ م «الدين»
كأهم وأبرز مصداق هلذا النوع من السنن التارخيية ،فالدين نفسه ليس ترشيع ًا
فقط  ،وإنام هو سنة من سنن التاريخ ،فالقرآن الكريم يعرض «الدين» بوصفني

ومها:

ً1ـ بوصفه ترشيع ًا وتكليف ًا إهلي ًا موجه ًا نحو اإلنسان ،كام جاء يف قوله تعاىل:

﴿ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ﴾( .الشورى)13 ،

ً2ـ بوصفه سنة من سنن التاريخ ،يدخل يف صميم تكوين اإلنسان وفطرته(((،

كام يف قوله تعاىل﴿ :ﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬ﴾( .الروم
.)30،

يف الوصف الثاين ،يمثل الدين سنة تارخيية ،متثل اجتاه ًا موضوعي ًا عا ّم ًا لدى

((( السيد حممد باقر الصدر ،املدرسة القرآنية ،ص  115ـ .116
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اإلنسان ،باعتباره نزعة فطرية ،تشكل جزء ًا من مركب الشخصية اإلنسانية ،ال
يمكن انتزاعه عنها ،وليس ظاهرة اجتامعية مكتسبة ،قابلة للتبديل ،ألنه خلق
اهلل تعاىل ،ومن املمكن حتدي هذه السنة ،فقد يكفر اإلنسان بالدين ،ويلحد باهلل
تعاىل ،ويتامدى يف الكفر والضالل ،بيد أنه يف هناية املطاف ،ال بد أن ينال جزاءه،
من نزول العقاب عليه من سنن التاريخ نفسها ،والتي تعاقب كل من خيرج عليها
ولو بعد حني ،كام نقرأ يف قوله تعاىل:

﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ﴾(.الطالق8 ،ـ)9

إذن حركة التاريخ يف مفهوم القرآن الكريم ،ال جتري بشكل جربي أو حتمي
بالنسبة لإلنسان ،بحيث يتحول يف خضمها إىل ريشة يف مهب الريح ،ليس له
حول وال قوة أمامها ،كام يتصور بعض املفكرين املاديني.
ومر ّد هذا التصور الواهم حول سلبية دور اإلنسان يف حركة التاريخ ،لدى
بعض العقليات الغربية ،هو عدم متييزهم بني األنواع الثالثة ،التي تقدم رشحها
للسنن التارخيية،إضافة إىل عدم إدراك اخلصيصة الثالثة من خصائص هذه السنن،
وهي اإلنسانية ،فقد توهم هؤالء بأن السنن التارخيية التي حتكم حركة التاريخ،
هي من نوع السنن الفعلية التي تتخذ شكل القانون الصارم املتحقق الوجود،
وبالتايل فإن التاريخ يتحرك يف ظالهلا كام تتحرك الطبيعة بقوانني صارمة ،ال دخل
حقيقي لإلنسان فيها.

ولكن كام تبني خالل الطرح القرآين  ،بأن اإلنسان يتمتع بحرية إزاء هذه
حر يف إطار النظام العام ،وهذه احلرية تصنع التاريخ ،واإلنسان
السنن ،وهو ّ
يف أصل فطرته ،مفطور عىل خالئق تؤثر يف اختياره ،وتؤثر يف حركته التارخيية،
بقوله تعاىل﴿ :ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ ﴾( .النجم،
 39ـ )40
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فاإلنسان عىل صعيد السنن الفعلية الصارمة ال يتمتع بأي حر ّية أمامها ،وال

يستطيع الوقوف بوجهها ،أو االلتفاف عليها وتبديلها ،ألهنا قدر مقدور من اهلل
عز وجل .أما عىل صعيد السنن الرشط ّية ،فإن اإلنسان يتمتع بحرية واسعة إزاءها،

حيث يستطيع أن حيدد نوع اجلزاء الذي يريده ،خالل ما حيققه من رشوط  ،بفعل

اختياره ،وحينئذ يتمكن من التأثري يف جمرى حركة التاريخ بإرادته وفعله ،بينام

يتمتع اإلنسان بقدر أضيق من احلرية أمام السنن االجتاهية ،ملا حتمله من مرونة،

تسمح له بتحدهيا لوقت قصري ،بعدها تنقض عليه لتسحقه ،فحرية اإلنسان أمام

السنن االجتاهية تكون نسبية ال مطلقة.

املبحث الثاين� :أق�سام املر�ض
وعندما نتحدث عن الشفاء ،البد أن نلقي الضوء عىل املرض ،الذي يستدعي

طلب الشفاء ،وللوصول إىل الشفاء ال شك أن نعرف أمراضنا ،فلكل داء دواء،

ولكل علة شفاء.
أقسام املرض:

ويقسم املرض إىل قسمني :مرض اجلسم (اجلسد) ،ومرض القلب (الروح).

قال تعاىل﴿ :ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ﴾.

(البقرة)10 ،

فكل إنسان يف الدنيا مكون من عنرصين ،عنرص مادي ينمو ويتحرك ،وهو

اجلسم ،أي اهليكل اجلسمي ،وهلذا اجلسم حاجيات يطلبها ويتوق إليها ،وهبا

قوامه ونموه ودوام بقائه إىل حني أجله األخري املؤجل له.

وعنرص جوهري ،وهو النفس اإلنسانية ،املسامة بالروح ،وهلا مظاهر خاصة

هبا تدل عىل وجودها يف هذا اجلسم ،وهي كثرية ،وهي التي جعل اهلل تعاىل هلا
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قدرة اإلدراك والشعور ،ومنها العقل والتفكري.

وعندما يذكر القرآن الوحي ،مل يذكرالعقل ،بل كانت عالقته مرتبطة مع قلب
الرسول.1

وهذا يعني أن القرآن مل حيصل للرسول عن طريق قوة العقل ،وال باالستدالل
(((
العقيل ،وإنام هو قلب الرسول الذي بلغ حالة ال نستطيع نحن تصورها.

وعند التحدث عن املرض بشقيه الروحي واجلسمي ،نجد أن هناك بعض
األمور التي جيب التطرق إليها والتي هلا عالقة باملوضوع ،ومتهد له:
 -1االتصال بني الروح والجسم:
وشاء اهلل تبارك وتعاىل خالق اإلنسان ،أن جيعل االتصال بني هذين العنرصين
الروحي واجلسمي ،اتصاالً وثيق ًا ،بحيث يتأثر كل واحد منهام بتأثر اآلخر ،فلو
أن اجلسم أصيب بصدمة أو مرض أو جرح يف بعض أعضائه ،ترى أن الروح
تشعر باألمل والوجع وأثر ذلك عىل اجلسم كله التصال الروح به كله.

والغم ،ترى أن ذلك
باهلم
ّ
وكذلك العكس فيام إذا حصل التأثر أوالً للروح كالتأثر ّ
يؤثر عىل اجلسم فينهكه ويضعف قواه ،بل أن أكثر أمراض اجلسم تتكون من اهلموم
(((
«اهلم نصف اهلرم».
والغموم ،ومن هنا روي عن اإلمام جعفر الصادق ّ :5
بالغم ،أثر
فاهلم صفة للروح ،واهلرم صفة للجسم ،وحيث إن الروح تأثرت
ّ
ّ
ذلك عىل اجلسم.
مقارنة بني غذاء الروح والجسم:

من الطبيعي أن هنتم بام نتناول من أغذية وأطعمة ،فنختار منها ما لذ وطاب،
((( مرتىض املطهري ،التعرف عىل القرآن ،ص .82
((( حممد بن بابويه القمي الصدوق ،من ال حيرضه الفقيه ،ج  ،4ص .416
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لنشبع به رغبتنا بتناول أطيب األصناف ،ونجتهد بمتابعة الربامج الغذائية ،التي
تبقي أجسامنا رشيقة وحيوية ،مع املحافظة عىل الراتب الغذائي الرضوري.

كام أننا نبدع يف تطبيق طرق طهي هذه األطعمة ،لتصبح أكثر لذة وفائدة،

وننتقل من املطبخ الرشقي إىل الغريب لتنويع وجباتنا ،حيث صار الناس يتفننون

بطهي األطعمة وطرق حتضريها وتقديمها ،لزيادة جاذبيتها وتقبلها من املستهلك،
ولقد قيل ( :أن فن الطبخ هو فن احلياة ،وأن صحتنا وسعادتنا وحريتنا وحتى

حكمتنا تقع حتت تأثري هذا الفن ،وهلذا السبب يتم اختيار أفضل التالميذ طباخني
يف معابد ومدارس الرشق األقىص ).

(((

ثم ظهرت الدعوات الكثرية ،لالنتباه إىل نوعية الغذاء ،فهناك منها ما حيتوي

عىل الكولسرتول ،وأخرى ما حيتوي عىل سعرات حرارية عالية ،وزيادة تناوهلا
يوقع يف مشاكل صحية كبرية ،وهناك أغذية صح ّية ومفيدة وقليلة الرضر عىل

اجلسم ،فرصنا ننفق املال الكثري للمحافظة عىل رشاقة أجسامنا وصحتها ،وأن
يكون غذاؤنا طيب ًا وصحي ًا ،هذا كله من دون إرساف أو تبذير يعترب رضوري ًا
وهام ًا للمحافظة عىل أجسامنا ساملة ومعافاة من أي رضر أو مرض( ،فالعقل
السليم يف اجلسم السليم).

ولكننا إذا أجرينا مقارنة بني ما ننفق من مال كثري وجهد كبري ،يف اختيار الغذاء

الشهي اللذيذ ،الذي يشبع حاجاتنا اجلسمية ،وبني ما ننفق من مال وجهد عىل
غذائنا املعنوي والروحي.

فكم نرصف من وقت يف تالوة كتاب اهلل عز ّ
وجل ؟

وكم من الوقت لدعائنا ومناجاتنا هلل ّ
جل وعال ؟ ،وكيف نؤدي صالتنا ؟

وهل نكون عند أدائها منرصفني بفكرنا وذهننا عن الدنيا الفانية بكل متعلقاهتا،
((( رائد طليامت ،الغذاء دواء ،ص.173
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ومتفرغني للعبادة والطاعة هلل سبحانه وتعاىل؟

كل جوارحنا عن ما هنى اهلل عز ّ
وإذا كنا صائمني  ،فهل تصوم ّ
وجل ؟

وهل نتعامل مع اآلخرين بالطريقة التي تريض اهلل تعاىل ؟

وهل نعمل بالقرآن الكريم ،الذي هو دستورنا  ،لنفوز باجلنة والرضوان ؟

وهل ننفق يف سبيل اهلل كام أمرنا اهلل عز ّ
وجل ؟ ،وهل نمتثل أوامر اهلل وننتهي

عن ما هنى ؟

وهل ننتقي من الثقافة والعلم ما يزيد ملكاتنا العلمية والنفسية والروحية؟

فالغذاء الروحي هو الذي ينفع لديننا ودنيانا وآخرتنا ،ويشحذ مهتنا ويقوهيا

عىل أداء مهامهتا العبادية واألخالقية واالجتامعية ،لقوله تعاىل ﴿ :ﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﴾ ( .الشعراء 88 ،ـ )89

وعلينا أن نتزود بتلك النفحات اإليامنية ،لقوله تعاىل﴿ :ﭩﭪﭫ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ﴾( .البقرة)197 ،

وليس فقط خري الزاد الطعام الطيب ،الذي يشعرك بلذة مؤقتة حني تناوله،
بل الغذاء الروحي هو الذي يبقيك منتشي ًا ،ويعصمك من الوقوع يف املعايص
واآلثام.

وليكن غذاؤنا املادي مقوي ًا لنا عىل طاعة اهلل ،وأداء الواجبات والعبادات،

مهنا يف هذه احلياة الدنيا فقط إشباع بطوننا (فنحن قوم ال نأكل حتى
وأن ال يكون ّ
نجوع وإذا أكلنا ال نشبع).

وكام أننا نحاول أن نحافظ عىل أجسامنا ساملة من كل سقم ومرض ،فواجب

علينا أن نحافظ عىل أنفسنا وأرواحنا بعيدة عن كل علة وآفة ،فعندما تتعاىف

أرواحنا تشفى من أمراضها اجلسمية ،وعندما نقوي عزائمنا وروحانيتنا تتعاىف
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أجسامنا وتطرد أسقامها ،فاملهم تغذية أرواحنا باملفيد

الصالح النقي ،ليقوي أجسامنا ويمنع عنها األمراض ،مع األخذ بام حتتاجه
من األغذية .
 -2الروح تمرض كما يمرض الجسم:
األجسام البرشية معرضة لألمراض ،وتفقد أحيان ًا صحتها وحتتاج إىل
العالج لتستعيد عافيتها .كذلك األرواح فإهنا مترض أيض ًا بانحرافها إىل الرذائل
والصفات الذميمة ،وحتتاج إىل العالج عند مرضها بام يعدل انحرافها حتى تكون
متصفة بالفضائل والصفات احلميدة ،من العقائد احلقة ،والعبادات الصحيحة،
واألخالق الفاضلة.

يب
وقد ورد يف هنج البالغة عن اإلمام عيل  5يف ذكر النبِ ِي َ [ :1طبِ ٌ
ِ
ِ
همِ
ِ ِ
اج ُة إِ َل ْي ِه ِم ْن
َد َّو ٌار بِط ِّبه َقدْ َأ ْحك ََم َم َرا َ ُه َو َأحمْ َى َم َواس َم ُه َي َض ُع َذل َك َح ْي ُث الحْ َ َ
ٍ
ان صم و َأ ْل ِسن ٍَة ب ْك ٍم م َت َتبع بِدَ و ِائ ِه مو ِ
ُق ُل ٍ
اض َع ا ْل َغ ْف َل ِة َو َم َواطِ َن الحْ َيرْ َ ِة
ُ ُ ِّ ٌ َ َ َ
وب ُع ْم ٍي َو آ َذ ُ ٍّ َ
َاد ا ْلع ُلو ِم ال َّث ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اق َب ِة َف ُه ْم فيِ َذلِ َك َكالأْ َ ْن َعا ِم
لمَ ْ َي ْستَضي ُئوا بِ َأ ْض َواء الحْ ك َْمة َو لمَ ْ َي ْقدَ ُحوا بِ ِزن ُ
اسي ِة َق ِد انْجاب ِ
ِ
ِ ِ
الص ُخ ِ
ت السرَّ َ ِائ ُر لأِ َ ْه ِل ا ْل َب َص ِائ ِر َو َو َض َح ْت محَ َ َّج ُة
َ َ
ور ا ْل َق َ
السائ َمة َو ُّ
َّ
لمِ
ِ
ِ
ِ
لخِ
ِ
السا َع ُة َع ْن َو ْج ِه َها َو َظ َه َرت ا ْل َعلاَ َم ُة ُت ََو ِّسم َها َما ليِ
الحْ َ ِّق َابِط َها َو َأ ْس َف َرت َّ
اح َو ن َُّساك ًا بِلاَ َصلاَ ٍح َو تجُ َّ ار ًا بِلاَ َأ ْر َب ٍ
اح َو َأ ْر َواح ًا بِلاَ َأ ْش َب ٍ
َأ َراك ُْم َأ ْش َباح ًا بِلاَ َأ ْر َو ٍ
اح
ً (((
َو َأ ْي َقاظ ًا ن َُّوما].
نعم إنه رسول اهلل  1احلبيب والطبيب ،الذي يقدم العالج لكل قلب
مريض ،ولكل جاهل غافل حمتار ،فعنده الدواء الناجع والرتياق الناجح،
وحلصول الفائدة والشفاء ،ال بد من القناعة بالدواء ،والتسليم للطبيب واملعالج،
وأنه ال ينطق عن اهلوى ،إن هو إال وحي يوحى.

((( هنج البالغة ،ص .141
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بيد أن السواد األعظم من الناس ،هيتمون باألمراض اجلسمية ،وال هيتمون
أدنى اهتامم باألمراض الروحية ،يف حني أن اإلنسان إنسان بروحه ،ال بجسمه،
فحينام حيدّ ث اإلنسان عن نفسه فيقول :أنا ،قطع ًا يقصد نفسه املتصفة بصفاهتا
اخلاصة هبا ،من العقل والتفكري واإلرادة ،وإذا كان األمر عىل هذا احلال ِ
فل َم ال
هيتم ألمراض روحه ،كام هيتم ألمراض جسمه ،وإىل ذلك يشري الشاعر املعروف
بأيب الفتح البستي حيث يقول:
يا خادم اجلسم كم تسـعى خلدمـــته

أقبل عىل النفس واستكمل فضائلها

أتطلب ال��رب��ح مم��ا فيه خ�سران

فأنت بالنفس ال باجلسم إنسان

فالروح مترض كام يمرض اجلسم وحيتاج كل منهام إىل العالج ،ولو أمهل
لعرضه ذلك اإلمهال إىل املوت ،وكذلك لو
اإلنسان أمراض جسمه ومل يعاجلهاّ ،
أمهل نفسه ومل يعاجلها عند مرضها ،لعرضها أيض ًا إىل املوت ،ألن النفس متوت
كام يموت اجلسم.
 -3معنى موت الجسم والروح:
وقد أبان لنا أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،5معنى موت اجلسم وموت
الروح ،حيث قال[ :الروح حياة البدن والعقل حياة الروح]((( .إهنا كلمة صغرية
يف ألفاظها كبرية يف معانيها ،فالروح حياة البدن ،أي أن البدن يبرص بعينني ويسمع
وحيس بسائر جوارحه ويعقل بجنانه ،كل ذلك
بأذنني وينطق بلسان ويشم بأنف
ّ
ما دامت الروح فيه ،فإذا خرجت منه الروح مات ،فال يبرص كام كان يبرص ،وال
يسمع كام كان يسمع ،وهكذا بطلت مجيع حواسه بل ال حيتاج إىل كل ما كان حيتاج
إليه من طعام ورشاب وغريمها.
نعم ال حيتاج البدن بعد خروج الروح منه إال أن يقرب ويدفن ،وإال يكون جيفة

((( عز الدين أيب حامد ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،ج  ،2ص .278
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مؤذية ،فحياة البدن إذ ًا بالروح ،وموته هو إخراج الروح منه.

وقوله :5والعقل حيا ة الروح ،ومعنى هذا أن اإلنسان إذا ختىل عن العقل
وإرشاداته ،وتركه وراء ظهره ،واسرتسل إىل شهوات نفسه األمارة بالسوء
باستمرار ،فهو إنسان م ّيت ،وإن كنت تراه يأكل ويرشب ويقوم ويقعد ويقول
ويفعل ،ولكنه ميت األحياء ،ولقد أجاد املتنبي حيث يقول:
ليس م��ن م��ات ف��اس�تراح بميت

إن�ما املـيت مـيت األحـــياء

قال تعاىل﴿ :ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ﴾ ( .النحل) 21 ،

وقوله تعاىل﴿:ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ﴾( .النمل) 81-80 ،

وقوله تعاىل﴿ :ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ ﴾ ( .فاطر ،)22 ،وخالصة معاين هذه اآليات :كام أنك ال تسمع من يف
القبور من األموات ،وال تسمع الصم املدبرين ،وال هتدي العمي الضالني ،كذلك
ال تسمع ذوي األرواح امليتة التي ختلت عن العقل بام هتدهيم به من نصائح الرشع
والدين املوحى إليك .فعىل اإلنسان العاقل إذا شعر بمرض نفسه وسيطرت عليها
الرذائل من الصفات ،وسيطرت عليها الشهوات ،أن يعاجلها بالرسعة املمكنة،
ليعيد إليها صحتها املفقودة ،التي كانت عليها يوم كانت سليمة من الرذائل قبل
أن متوت ،وحينئذ ال ينفع فيها أي عالج مهام كان نوعه ،وال أي معالج مهام كان
عارف ًا.
 -4الدين هو العالج الناجح لألمراض الروحية:

لقد عالج احلكامء والفالسفة يف الرشق والغرب تلك األدواء النفسية
واألمراض الروحية ،بأنواع العالجات منذ العصور الغابرة حتى اليوم ،ووضع
علامء النفس وأساتذة الرتبية ،أحكم القوانني ،وأتقن النظم والقواعد  -بزعمهم -
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إلصالحهم فلم يفلحوا بام وضعوا ،ومل جيدوا هلا عالج ًا حاس ًام ،ومل يعثروا عىل
دواء ناجع لعالجها ،سوى الدين الساموي الذي هبط عىل الرسل واألنبياء ،لريفع
هذه اإلنسانية من حضيض الرذائل واجلهل ،إىل مرتفع الفضائل والعرفان.

فإن الدين الساموي هو الذي جاء إلسعاد هذا اخللق كي يعيشوا بسالم وهناء
ماداموا يعملون بقوانينه ،ويتبعون سبل تعاليمه وإرشاداته ،أما إذا تركوا العمل به
فال يكون هلم شفاء ،وال تكون هلم سعادة ،كاملرض يف اجلسم والدواء يف الصيدلية
والطبيب يف العيادة ،ولكن املريض ال يرجع إىل الطبيب وال يستعمل الدواء ،فإن
مرضه سوف يزداد عليه حتى هيلكه أخري ًا.

فإنه ال طبيب أدرى بأدواء النفوس من بارىء النفوس ،وال حكيم أعلم بأسقام
األرواح من الدين احلنيف ،وال عامل أعرف بطرق عالجها وأسباب شفائها من
الشارع املقدس.

إذن للدين أثره الفعال يف تطبيب األرواح والنفوس ،وإن له معجزات باهرة
الطب الفنية احلديثة يف مداواة األجسام.
يف إصالحها تفوق معجزات
ّ

فلقد جاء الدين اإلسالمي احلنيف ،آمر ًا بعامة العقائد احلقة ،بدالئلها
والعبادات الصحيحة برباهينها ،واألخالق الفاضلة بتفاصيلها ،حفظ ًا لصحة
النفوس البرشية وسعادهتا  ،وناهي ًا عن كافة العقائد الباطلة ،والعبادات الفاسدة،
واألخالق الذميمة ،وقاية ألرواحهم من رشورها وشقائها.
وهناك آيات أخرى تعرضت ألمراض القلب نذكر منها اآليات التالية:

قــال تـعـــــاىل﴿ :ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾.
(املائدة)52،

( أي :فرتى يا رسول اهلل الذين يف قلوهبم شك ونفاق (يعني عبد اهلل بن أيب)،
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يسارعون يف مواالة اليهود ومناصحتهم ،ومعاونتهم عىل املسلمني ).

(((

قال تعاىل﴿ :ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁﮂ ﴾( .التوبة( )125 ،أي :أما الذين يف قلوهبم شك ونفاق
فزادهتم (إذا أنزلت سورة) كفر ًا ونفاق ًا ،إىل نفاقهم وكفرهم ،ألهنم يشكون يف

هذه السورة ).

(((

قال تعاىل﴿ :ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱﯓﯔﯕﯖ﴾( .احلج)53 ،

قال تعاىل﴿ :ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣ﴾ ( .النور ( )50 ،أي :هل يف قلوهبم شك و نفاق يف نبوتك يا رسول

اهلل؟ ))((((.

قال تعاىل﴿ :ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ﴾.

(األحزاب( )12 ،أي :الذين عندهم شك ،أو ضعف يف اإليامن).

(((

وتعرضت آيات أخرى إىل أمراض اجلسم ونذكر من هذه اآليات:

قال تعاىل﴿ :ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
((( الفضل بن احلسن الطربيس ،جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ، 3ص .355
((( الفضل بن احلسن الطربيس ،جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،5ص .146
((( املصدر نفسه ،ج  ، 7ص .263
((( املصدر نفسه ،ج  ، 8ص .139
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ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾.
(البقرة)185 -184 ،

وق�ال تع�اىل﴿ :ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ ﰍﰎ
ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ

ﰢ﴾( .البقرة)196 ،

وق�ال تع�اىل﴿ :ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ﴾(.النساء)43 ،

وقــ�ال تـع�اىل﴿ :ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ﴾( .التوبة)91 ،

وقال تعاىل﴿ :ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﴾.

(النور ( )61،أي :ليس عىل العليل إثم ).

(((

وقال تعاىل﴿ :ﯰﯱﯲﯳ﴾( .الشعراء)80 ،
(أي :أنه تعاىل هو الذي يعايف السقيم من علته).

(((

وعن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،5متحدث ًا عن التقوى أهنا الدواء :

((( الفضل بن احلسن الطربيس ،جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،7ص 272
((( املصدر نفسه ،ج  ،7ص 336
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[وأشهد أن حممد ًا نجيب اهلل ،وسفري وحيه ورسول رمحته ،أما بعد :فإين

أوصيكم بتقوى اهلل الذي ابتدأ خلقكم ،وإليه يكون معادكم ،وبه نجاح طلبتكم،
وإليه منتهى رغبتكم ،ونحوه قصد سبيلكم ،وإليه مرامي مفزعكم ،فإن تقوى اهلل

دواء داء قلوبكم ،وبرص عمى أفئدتكم ،وشفاء مرض أجسادكم ،وصالح فساد

صدوركم ،وطهور دنس أنفسكم].

(((

ومن دعاء اإلمام زين العابدين 5إذا مرض أو نزل به كرب أو بلية:

[ اللهم لك احلمد عىل ما مل أزل أترصف فيه من سالمة بدين ،ولك احلمد عىل

ما أحدثت يب من علة يف جسدي ،فام أدري يا إهلي أي احلالني أحق بالشكر لك،

وأي الوقتني أوىل باحلمد لك ،أوقت الصحة التي هنأتني فيها طيبات رزقك،

ونشطتني هبا البتغاء مرضاتك وفضلك ،وقويتني معها عىل ما وفقتني له من
طاعتك ،أم وقت العلة التي حمصتني هبا ،والنعم التي أحتفتني هبا ختفيف ًا ملا ثـقل
عىل ظهري من اخلطيئات ،وتطهري ًا ملا انغمست فيه من السيئات ،وتنبيه ًا لتناول
التوبة ،وتذكري ًا ملحو احلوبة بقديم النعمة ،ويف خالل ذلك ما كتب يل الكاتبان

من زكي األعامل ،ما ال قلب فكر فيه ،وال لسان نطق به ،وال جارحة تكلفته بل
إفضاالً منك عيل ،وإحسان ًا من صنيعك إيل ،اللهم فصل عىل حممد وآله ،وحبب

إيل ما رضيت يل ،ويرس يل ما أحللت يب وطهرين من دنس ما أسلفت ،وامح عني

رش ما قدمت ،وأوجدين حالوة العافية ،وأذقني برد السالمة ،واجعل خمرجي
عن علتي إىل عفوك ،ومتحويل عن رصعتي إىل جتاوزك وخاليص من كريب إىل
روحك ،وسالمتي من هذه الشدة إىل َفرجك].

(((

ويقول املهامتا غاندي((( ( :ما من مرض إال وسببه فكرة أو عاطفة تيسء إىل

((( هنج البالغة لإلمام عيل بن أيب طالب ، 5ص .173
((( الصحيفة السجادية لإلمام عيل بن احلسني  ،5ص .80
((( غاندي :زعيم هندي.
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هذه املوسيقا الكونية ،وإىل هذا االنسجام ).

(((

ويقول اللورد جيمس ماكينزي((( ( :األمراض هي نتيجة عوامل مؤثرة طويلة
األمد ،تبدأ يف احلياة املبكرة ،وتؤدي تدرجيي ًا إىل إشباع اجلسم بالسموم ،فالغذاء

اخلاطىء ،واحلياة املليئة بالعادات السيئة والتفكري السلبي ،هي األسباب الرئيسية

هلذا التدهور).

قال الشيخ عبد الرمحن السعدي ( :وهلذا قال ﴿ :ﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧ﴾ أي  :هيدهيم لطريق الرشد ،والرصاط املستقيم ،ويعلمهم من العلوم

النافعة ما به حتصل اهلداية التامة ،وشفاء هلم من األسقام البدنية ،واألسقام القلبية،
ألنه يزجر عن مساوئ األخالق ،وأقبح األعامل ،وحيث عىل التوبة النصوح ،التي

تغسل الذنوب ،وتشفي القلب ).

(((

الضارة،
وعالمة مرض القلب عدوله عن األغذية النافعة املوافقة إىل األغذية
ّ

الضار ،إهنا أربعة أشياء ،غذاء نافع ودواء
وعدوله عن دوائه النافع إىل دوائه
ّ
ضار ودواء مهلك.
شاف ،وغذاء ّ

والقلب الصحيح يؤثر النافع الشايف عىل الضار املؤذي ،والقلب املريض بضد
ذلك ،وأنفع األغذية غذاء اإليامن ،وأنفع األدوية دواء القرآنّ ،
وكل منهام فيه

الغذاء والدواء.

إن القرآن الكريم هو الشفاء التام من مجيع األدواء القلبية والبدنية ،وأدواء
الدنيا واآلخرة ،وما ّ
كل أحد يؤهل لالستشفاء به ،وإذا أحسن العليل التداوي

به ،ووضعه عىل دائه بصدق وإيامن ،وقبول تا ّم واعتقاد جازم واستيفاء رشوطه،
مل يقاوم الداء أبد ًا.
((( رائد طليامت ،الغذاء دواء ،ص.157
((( اللورد جيمس ماكينزي :طبيب.
((( تيسري الكريم الرمحن ،ج  ،4ص .403

الشفاء على ضوء السنن اإللهية في القرآن والسنة

50

وكيف تقاوم األدواء كالم رب األرض والسامء ،الذي لو نزل عىل اجلبال

لصدعها ،أو عىل األرض لقطعها ،فام من مرض من أمراض القلوب واألبدان،
إال ويف القرآن سبيل الداللة عىل دوائه وسببه واحلمية منه ،ملن رزقه اهلل عز ّ
وجل

فه ًام يف كتابه الكريم.

قال تعاىل﴿ :ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱ﴾(.اإلرساء)82 ،

كام تكفل الدين بصالح البرش من ناحية الروح ،كذلك تكفل هبم من ناحية

اجلسم ،فكانت يف الدين حياة البرش وسعادته وتقدمه ورقيه ،من الناحيتني

الروحية واجلسمية ،ويف عامليه الدنيوي واألخروي ،والدليل عىل ذلك قوله

تعاىل:

﴿ﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ﴾( .األنفال)24 ،

ويف قوله تعاىل﴿ :ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ﴾( .النحل)97 ،

علمنا مما تقدم كيف أن القرآن شفاء من األمراض الروحية يف العقائد الباطلة،

أما كونه شفاء من األمراض الروحية يف العبادات الفاسدة ،فإن العبادات الصحيحة

بكل معانيها جيب أن تكون خالصة هلل وحده ال رشيك له ،إذ أن الرشك باهلل وعدم
اإلخالص له يف العبادة ،من أكرب األدواء واألمراض النفسية لإلنسان.

(((

((( عبد اللطيف البغدادي ،الشفاء الروحي واجلسمي يف القرآن ،ص .43
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املبحث الثالث :ال�شفاء وم�صادره
الشفاء لغة:
السـقم.
الشفاء دواء معروف ،وهو ما يربىء من َّ

(((

واجلمع أشفية.

استشفى :طلب الشفاء.

(((

الشفاء اصطالحاً:
قال الشيخ عبدالرمحن السعدي  ( :فالشفاء  :الذي تضمنه القرآن  ،عام لشفاء

القلوب  ،ولشفاء األبدان من آالمها وأسقامها ).

(((

م�صادر ال�شفاء من املنظور الإ�سالمي
أوال ً ـ الشفاء يف القرآن الكريم:
آليات القرآن الكريم وسوره ،خصائص شفائية ملا يعاين اإلنسان من أمراض
وعللّ ،
فكل جمتمع أخذ دواء دائه من القرآن الكريم ،البد أنه سيشفى مما أصابه
من أمراض جسمية وروحية.

ولعل أجىل دليل عىل ذلك ،هو عودة الناس إىل قرآهنم ودينهم ،وتوجههم
يكون أكثر عندما يكونوا أصفى روحانية ،وأقرب من اهلل تعاىل ،واملريض غالب ًا ما
وحيس أنه يف هذه املحنة بحاجة هلل عز ّ
وجل،
يكون أكثر خضوع ًا وخشوع ًا هلل،
ّ

((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ، 14ص .436
((( حممد بن أيب بكر الرازي ،خمتار الصحاح ،ص .301
((( عبد الرمحن السعدي ،تيسري الكريم الرمحن ،ج  ،3ص .128
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مثله كمثل املرشف عىل الغرق يف عرض البحر ،فبعد أن حتطمت سفينته ،وأخذت

األمواج تتقاذف ما بقي من أخشاهبا املتكرسة  ،وابتعد عن شاطىء األمان ،عندها
يرى نفسه أكثر خضوع ًا هلل ،فال أحد يراه يف عرض البحر إال اهلل سبحانه ،وال
أحد يسمعه إال اهلل سبحانه ،وال أحد يستطيع إنقاذه إال اهلل سبحانه.

فعندها يدرك أنه ال منجى من اهلل إال إليه ،وال مفر يف هذه املحنة إال الرجوع

والرتجي هلل ،لكي خيلصه من حمنته ،ويقذف
هلل ،فرتاه وبحركة عفوية ،يبدأ بالدعاء
ّ
له قارب نجاة من عنده ،فدعاؤه هو اعرتاف منه عىل قدرة اهلل عز وجل ،وقارب

النجاة الذي سريسله للغريق ،بأن هييىء له أسباب النجاة املختلفة.

نعم إن أكثر ما يكون اإلنسان روحانية وخشوع ًا ،عندما يكون حمتاج ًا هلل،
وألننا كلنا نحتاج إىل عطفه ورعايته ،فال يمكننا أن نفعل شيئ ًا إال بعني اهلل وإرادته
ومشيئته ،فإىل أين نفر وأين نتجه ،فال بد من رجوعنا هلل ،فإليه املرجع واملآل.

وعودتنا للقرآن الكريم كونه دستور املسلم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه

وال من خلفه ،ومل يغادر صغرية وال كبرية إال أشار إليها ،وهو شفاء لصدورنا.

حيث قال تعاىل﴿ :ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍﮎﮏ﴾( .يونس)57 ،

وكثرية اآليات التي تؤكد عىل أن القرآن الكريم فيه الشفاء.
ق�ال تع�اىل﴿ :ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ

ﯳﯴﯵﯶﯷ﴾(.فصلت)44 ،
 -من آيات الشفاء:

قــال تــع�اىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
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ﭘﭙﭚﭛ﴾( .التوبة)14 ،

ال وأرس ًا بأيديكم ،ويذهلم ِ
( أي :قاتلوا املرشكني ،يعذهبم اهلل قت ً
ويعنكم أهيا

املؤمنون عليهم ،ويريح صدور قوم مؤمنني ).

(((

وقال تعاىل﴿ :ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎﮏ﴾( .يونس)57 ،

( أي :لقد جاءكم كتاب من ربكم فيه موعظة لكم وشفاء ملا يف صدوركم من

أمراض معنوية خبيثة ).

(((

وقال تعاىل﴿ :ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱ﴾( .اإلرساء( ،)82 ،أي :ننزل من القرآن ما هو شفاء ألمراض القلوب

من العقائد الفاسدة واألخالق الذميمة ،التي جتلب إىل اإلنسان الشقاء ،وحترمه
خري الدنيا واآلخرة ،ورمحة للمؤمنني ،حيث تعيد إليهم ما افتقدوه من الصحة

والروحية واالستقامة األصلية الفطرية ،وال يزيد الظاملني ،بسبب كفرهم به ،إال
(((
خرسان ًا عىل خرسان ).

وقال تعاىل﴿ :ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲﯳ﴾( .الشعراء78 ،ـ )80

( أي :أن اهلل سبحانه وتعاىل ،هو الذي خلقني وال يزال هيديني إىل ما فيه

سعادة حيايت يف الدنيا واآلخرة ،هداية تكوينية وترشيعية ،ويطعمني ويسقيني،

وشفاء مريض من عنده ).

(((

(((
(((
(((
(((

الفضل بن احلسن الطربيس ،جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ، 5ص .23
املصدر نفسه ،ج  ،5ص .200
الفضل بن احلسن الطربيس ،جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،6ص .286
املصدر نفسه ،ج  ،7ص .336
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وق�ال تع�اىل﴿ :ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣﯤﯥﯦﯧ﴾( .فصل�ت ( )44 ،أي :أن الق�رآن الكري�م فيه
اهلداية والشفاء للمؤمنني ).

(((

ثانيا ً  -الشفاء بتالوة القرآن الكريم:
للقرآن الكريم نغمة هبيجة وشيقة ،وهبت للنفس البرشية اهلدوء ،وصقلتها

من الشوائب واألدران ،فأضفت عليها قوة نورانية ساطعة ،انطلقت هبا إىل ما ال

هناية يف سامء املعنويات.

قال تعاىل﴿ :ﭢﭣﭤ﴾( .املزمل)4 ،
وقد روي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،5يف تفسري هذه اآلية أنه

قال[ :بينه بيان ًا ،وال هتذه هذ الشعر ،وال تنثره نثر الرمل ].

(((

إن هذه النغمة متثل غذاء الروح ،وتبرش بني اإلنسان باهلناء ،ومتنحهم السعادة

والطهر والقداسة.

(((

وقد روي عن رسول اهلل[ :1إن لكل يشء حلية وحلية القرآن الصوت

احلسن].

(((

حيث أجريت جتارب يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية حول :دراسة مدى

تأثري صدى القرآن الكريم يف التخفيف من اضطراب املرىض قبل الفحوصات
واإلجراءات الطبية وبعدها.

(((
(((
(((
(((

املصدر نفسه ،ج  ،9ص .29
حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،ج  ،82ص .7
معرفت ،الرتنيمة يف القرآن ،ص .10
حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،ج  ،92ص.190
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ولقد أثبتت نتيجة التجارب ،األثر الكبري الستامع كالم اهلل املجيد يف التخلص
(((
من حالة االضطراب لدى املرىض.
روي عن رسول اهلل [ :1إن حسن الصوت زينة للقرآن].

(((

وهلذا نجد أن اآليات القرآنية تتبع نظام ًا إيقاعي ًا  ،وحلن ًا عذب ًا ،وتفتقر سائر
النصوص األخرى للمرونة التي يمتاز هبا القرآن الكريم  ،يف اتباع اللحن وقابليته
عىل التأثري عند تالوته،وبالنظر هلذه املميزات القرآنية ،تتالت الوصايا املؤكدة من
قبل أولياء اهلل لقراءة القرآن بأسلوب حسن ومجيل.
[حسنوا القرآن بأصواتكم ،فإن الصوت
وقد روي عن رسول اهلل:1
ّ
ً (((
احلسن يزيد القرآن حسنا].

وكان رسول اهلل 1له صوت حسن ،وكان اإلمام عيل بن احلسني زين
العابدين 5حسن الصوت أيض ًا ،وإن السقائني إذا مروا عليه كانوا يقفون
(((
ليسمعوه.

وكثريون هم القراء الذين غصت األلباب يف بحر القرآن ،وانسابت األفئدة
مع أمواج آياته إثر االستامع ألحلاهنم اخلالبة ،وأصواهتم العذبة ،وموسيقاهم
وعمت
السحرية ،فكم من قارىء بديع الصوت انسابت دموع اللهفة من النواظرّ ،
القلوب مشاعر اخلشوع واخلشية عند سامعهم وهم يتلون كتاب اهلل العزيز.
ويتمتع القرآن الكريم ببيان بليغ وقالب بديع وحلن رفيع ،وهلذا ينبغي عىل قارئه
أن يلتزم القواعد الدقيقة املطلوب تطبيقها أثناء التالوة ،بغية استبانة هذه املزايا
فيه ،والتأثري يف نفوس املستمعني ،مما يفتح أبواب قلوهبم عىل مرصاعيها مرحبة

(((
(((
(((
(((

عيل رضا نرص آبادي ،دور القرآن الكريم ،ص.153
حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،ج  ، 92ص.92
املحمدي الري شهري ،ميزان احلكمة ،جملد  ، 8ص.82
أمينة أديب قبييس ،القرآن ربيع القلوب وشفاء الصدور ،ص .46
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هبيمنة القرآن املعنوية املسخرة هلا .وقد سئل رسول اهلل :1أي الناس أحسن
صوت ًا بالقرآن؟ قال[ :من إذا سمعت قراءته رأيت أنه خيشى اهلل] (((.فمن أهم
األمور بشأن تالوة كتاب اهلل ،هو تالوته بلحن حزين ونغمة ممتعة ،وأن نتباكى

عند قراءته.

ولتآلف نغامت اآليات القرآنية ،قدرة عىل إثارة الروح ،ومتكننا من التمييز بني

القالب القرآين وسائر أنواع القوالب ،وهذا التآلف الدقيق املمتع ،ناشىء عن

تسلسل األلفاظ العذبة بنحو يشعر املستمع لتالوة القرآن بدغدغة آياته البارع يف
أعامق وجوده ،فيمنح الروح انرشاح ًا وحيوية ،تسري هبا يف عامل متزايد الروحانية،

فيسمو اإلنسان فيه درجة درجة ،وهو يرتقي سلم اآليات القرآنية ،حتى تكتسب
روحه شأو ًا بعيد ًا من الرفعة ،وهذه التوليفة اإلبداعية آليات القرآن الكريم ،تتبع

نظام ًا يف منتهى الدقة ،يصل بالقرآن إىل ذروة اجلامل والرباعة.

ويرى العالمة الطباطبائي 0أن اآليات القرآنية تتكرر بتتال ومجال وجاذبية

عند تالوهتا ،فترتنم يف األسامع بلحن عميق ومتجانس.

وأن القرآن الكريم يتمتع بطاقة تعبريية ،وقدرة نفوذية يف النفوس تستحق غاية

االهتامم ،وهلذا يسعنا أن نمثل القرآن بلحن عذب وأخاذ وشيق ،يمنع التعب وامللل
عن األسامع بتات ًا مادمت تصغي آلياته .ثم يعلل العالمة الطباطبائي ذلك بأن السبب
فيه يعود إىل العظمة والروعة وحسن الصدى الكامن يف العبارات القرآنية ،وكأهنا
تداوين جمسدة ملوسيقى أصيلة ،تداعب األسامع والنفوس التي تتغنى هبا.

وانسجام اآليات القرآنية مع هارمونية األصوات ،يبلغ درجة متكنه من هتدئة

النفوس واألرواح .إن القرآن هو كتاب املسلمني املقدس ،ولقد اتبع يف بيانه

القالب العريب.

((( حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،ج  ،92ص.92

57

الفصل األول :سنن الشفاء الروحي والسلوكي

وتالوة القرآن إن متت بأسلوب صحيح وبصوت حسن ،فإهنا تبعث يف

القارىء واملستمعني روح السكينة.

وقد تطرقت اآليات القرآنية ذاهتا إىل تأثريها يف حتسن حالة األمراض الروحية

واجلسمية.

(((

املبحث الرابع :ال�شفاء يف تراث �أهل البيت 3

روي عن رسول اهلل  1يف (احلمد هلل) -سبع مرات  [ -شفاء من كل

داء].

(((

وروي عن رسول اهلل  [ :1علمني جربائيل  5دواء ال حيتاج معه إىل

دواء ،يؤخذ من ماء املطر قبل أن ينزل إىل األرض ثم جيعل يف إناء نظيف و يقرأ
عليه «سورة احلمد» إىل آخرها سبعني مرة و « قل هو اهلل أحد» واملعوذتني سبعني

مرة ،ثم يرشب منه قدح ًا بالغداة وقدح ًا بالعيش ].

(((

وروي عن رسول اهلل  [ : 1القرآن مأدبة اهلل فتعلموا مأدبته ما استطعتم،

إن هذا القرآن هو حبل اهلل وهو النور املبني والشفاء النافع ].

(((

وروي عن رسول اهلل  [ : 1إن هذا القرآن هو النور املبني واحلبل املتني

والعروة الوثقى والدرجة العليا والشفاء األشفى والفضيلة الكربى والسعادة

العظمى ].

(((

(((
(((
(((
(((
(((

عيل رضا نرص آبادي ،دور القرآن الكريم يف شفاء اجلسم السقيم ،ص .135
الفضل بن احلسن الطربيس ،مكارم األخالق ،ص .363
مريزا حسني النوري ،مستدرك الوسائل ،ج  ،4ص .258
حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،ج  ، 92ص .19
املصدر نفسه ،ج ،92ص .31
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وروي عن رسول اهلل  [ : 1من مل يستشف بالقرآن فال شفاه اهلل ].

(((

وروي عن أمري املؤمنني : 5بعد ذكر بعثة النبي [ ثم أنزل عليه الكتاب
نور ًا ال تطفأ مصابيحه ،ورساج ًا ال خيبو توقده ،وبحر ًا ال يدرك قعره ،ومنهاج ًا

ال يضل هنجه ،وشعاع ًا ال يظلم ضوؤه ،وفرقان ًا ال خيمد برهانه ،وتبيان ًا ال هتدم
أركانه ،وشفاء ال ختشى أسقامه ،وعز ًا ال هتزم أنصاره ،وحق ًا ال ختذل أعوانه،
فهو معدن اإليامن وبحبوحته ،وينابيع العلم وبحوره ،ودواء ليس بعده داء ،ونور

ليس معه ظلمة ،وحبل وثيق عروته ].

(((

وروي عن أمري املؤمنني[ : 5وتعلموا القرآن فإنه أحسن احلديث ،وتفقهوا

فيه فإنه ربيع القلوب واستشفوا به فإنه شفاء الصدور ،وأحسنوا تالوته فإنه أنفع

القصص].

(((

وروي عن أمري املؤمنني [ : 5واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي ال

يضل ،واملحدث الذي ال يكذب ،وما جالس هذا القرآن أحد إال قام عنه بزيادة
أو نقصان ،زيادة يف هدى أو نقصان من عمى ،واعلموا أنه ليس عىل أحد بعد

القرآن من فاقة وال ألحد قبل القرآن من غنى ،فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا
به عىل ألوائكم (شدتكم) فإن فيه شفاء من أكرب الداء وهو الكفر والنفاق والغي

والضالل].

(((

وروي عن أمري املؤمنني  [ : 5عليكم بكتاب اهلل ،فإنه احلبل املتني ،والنور

املبني ،والشفاء النافع ،والعصمة للمستمسك ،والنجاة للمتعلق ].

(((

(((
(((
(((
(((
(((

الزخمرشي ،تفسري الكشاف ،ج  ، 2ص .698
عز الدين أيب حامد ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،ج  ، 2ص .566
املصدر نفسه ،ج  ،2ص .237
املصدر نفسه ،ج  ، 2ص .510
املصدر نفسه  ،ج  ، 2ص .510
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وروي عن اإلمام حممد الباقر  [ :5إذا كانت بك علة تتخوف عىل نفسك
(((
منها ،فاقرأ سورة األنعام ،فإنه ال ينالك من تلك العلة ما تكره ].

وروي عن أيب عبد اهلل  [ :5إن لكل يشء قلب ًا وقلب القرآن (يس) ،فمن
(((
قرأ (يس) قبل أن يميس كان يف هناره من املحفوظني واملرزوقني حتى يميس ].
وروي عن أيب عبد اهلل  [ :5من قرأ سورة الصافات يف كل يوم مجعة مل يزل
(((
حمفوظ ًا من كل آفة ،مدفوع ًا عنه كل بلية ].

وروي عن اإلمام الصادق  [ :5من قرأ سورة الزمر يف يومه أو ليلته أعطاه
(((
اهلل رشف الدنيا واآلخرة وأعزه بال عشرية وال مال ].

وروي عن اإلمام أيب عبد اهلل [ :5من قرأ سورة الطور مجع اهلل عز وجل
(((
له خري الدنيا واآلخرة].

وروي عن رسول اهلل  [ :1من قرأ سورة الواقعة يف كل ليلة مل تصبه فاقة
ً (((
أبدا ].

وروي عن اإلمام عيل بن احلسني  [ :5من قرأ سورة املمتحنة يف فرائضه
ونوافله ،امتحن اهلل قلبه لإليامن ونور له برصه وال يصيبه فقر أبد ًا وال جنون يف
(((
بدنه وال يف ولده ].
وروي عن رسول اهلل [ :1أفضل سورة أنزهلا اهلل يف كتابه احلمد ( أم

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

الفضل بن احلسن الطربيس ،مكارم األخالق ،ص .363
حممد بن احلسن احلر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج  ،6ص .247
املصدر نفسه ،ج  ،7ص .462
حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،ج  ،89ص .297
حممد بن احلسن احلر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج  ،6ص .256
مريزا حسني النوري ،مستدرك الوسائل ،ج  ،4ص .204
حممد بن احلسن احلر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج  ،6ص .142
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الكتاب)((( ،وهي شفاء من كل داء إال السام ،والسام املوت].

(((

وروي عنه  [ :5من قرأ «سورة املزمل» يف العشاء اآلخرة أو يف آخر الليل

كان له الليل والنهار شاهدين مع السورة ].

(((

وروي عنه  [ :5من قرأ «سورة النازعات» مل يدخله اهلل إال ر ّيان وال
محة من
يدركه يف الدنيا شقاء أبد ًا ،وروي أهنا شفاء ملن سقي س ًام أو لدغة ذو ّ

ذوات السموم ])((((.

وروي عنه  [ :5من قرأ «سورة ويل لكل مهزة ملزة» ،يف فرائضه نفت عنه

الفقر وجلبت إليه الرزق وتدفع عنه ميتة السوء].

(((

وروي عنه  [ :5من قرأ «سورة إذا جاء نرص اهلل والفتح»،يف نافلة أو فريضة

نرصه اهلل عىل مجيع أعدائه].

(((

روي عن رسول اهلل  [ :1من قرأ ( قل هو اهلل أحد ) فله شفاء من النفاق،

ورمحة بالثبات عىل اإلخالص ].

(((

وروي عن أيب جعفر الباقر [ : 5قراء القرآن ثالثة :رجل قرأ القرآن فاختذه

بضاعة واستدر به امللوك واستطال به عىل الناس ،ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه
وضيع حدوده وأقامه إقامة القدح فال كثر اهلل هؤالء من محلة القرآن ،ورجل قرأ

القرآن فوضع دواء القرآن عىل داء قلبه ،فأسهر به ليله وأظمأ به هناره ،وقام به يف
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

أم الكتاب :هي سورة الفاحتة.
حممد بن احلسن احلر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج  ،6ص .232
املصدر نفسه ،ج  ،6ص .143
حممد حسني مغنية ،جمربات اإلمامية ،ص .15
املصدر نفسه ،ص .16
املصدر نفسه ،ص .16
مريزا حسني النوري ،مستدرك الوسائل ،ج  ،4ص .285
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مساجده ،وجتاىف به عن فراشه ،فبأولئك يدفع اهلل العزيز اجلبار الباليا ].

(((

أوال ً  -الشفاء بمعرفة الله (عز وجل):
قال تعاىل﴿ :ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ﴾( .فصلت)53 ،

وقال تعاىل﴿ :ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ﴾( .الذاريات،

20ـ)21

روي عن رسول اهلل [ :1أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه].

(((

وروي عن اإلمام عيل [ :5من عرف اهلل كملت معرفته].

(((

وروي عن اإلمام عيل [ :5من عرف نفسه عرف ربه].

(((

وروي عنه[ :5املعرفة بالنفس أنفع املعرفتني ].

(((

فاملراد باملعرفتني ،املعرفة باآليات األنفسية ،واملعرفة باآليات اآلفاقية.
وكون السري األنفيس أنفع من السري اآلفاقي ،لعله لكون املعرفة النفسانية ال

تنفك عادة من إصالح أوصافها وأعامهلا ،بخالف املعرفة اآلفاقية ،وذلك أن كون
معرفة اآليات نافعة ،إنام هو ألن معرفة اآليات بام هي آيات موصلة إىل معرفة اهلل
سبحانه وأسامئه وصفاته وأفعاله ،ككونه تعاىل حي ًا ال يعرضه موت ،وقادر ًا ال

يشوبه عجز ،وعامل ًا ال خيالطه جهل ،وأنه تعاىل هو اخلالق ّ
لكل يشء ،واملالك لكل
(((
(((
(((
(((
(((

حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،2ص .627
حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ، 8ص .247
عبد الواحد اآلمدي ،غرر احلكم ،ص .81
املصدر نفسه ،ص .232
املصدر نفسه ،ص .232
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والرب القائم عىل ّ
كل نفس بام كسبت ،خلق اخللق ال حلاجة منه إليهم،
يشء،
ّ
ثم جيمعهم ليوم اجلمع ال ريب فيه ،ليجزي الذين
بل لينعم عليهم بام استحقوهّ ،
أساؤوا بام عملوا  ،وجيزي الذين أحسنوا باحلسنى.

إن هذه معارف حقة ،إذا تناوهلا اإلنسان وأتقنها مثلت له حقيقة حياته ،وأهنا

حياة مؤبدة ،ذات سعادة دائمة أو شقوة الزمة ،وليست الغية الهية.

فاحلياة التي يقدّ رها اإلنسان لنفسه ،متثل له احلوائج املناسبة هلا ،فيهتدي هبا إىل

األعامل التي تضمن عادة رفع تلك احلوائج ،فيطبق اإلنسان عمله عليها ،وهو
السنة أو الدين.

فالنظر يف اآليات األنفسية واآلفاقية ،ومعرفة اهلل سبحانه هبا ،هيدي اإلنسان

إىل التمسك بالدين احلق والرشيعة اإلهلية.

وهذه هداية إىل اإليامن والتقوى ،يشرتك فيها الطريقان مع ًا ،ومها اآلفاق واألنفس،

غري أن النظر إىل آيات النفس أنفع ،فإنه ال خيلو من العثور عىل ذات النفس وقواها
وأدواهتا الروحية والبدنية ،وما يعرضها من االعتدال يف أمرها أو طغياهنا أو مخودها،

وامللكات الفاضلة أو الرذيلة ،واألحوال احلسنة أو السيئة التي تقارهنا.

واشتغال اإلنسان بمعرفة هذه األمور واإلذعان بام يلزمها من أمن أو خطر،

وسعادة أو شقاء ،ال ّ
ينفك من أن يعرفه الداء والدواء من موقف قريب ،فيشتغل

بإصالح الفاسد منها ،وااللتزام بصحيحها بخالف النظر يف اآليات اآلفاقية ،فإنه

وإن دعا إىل إصالح النفس وتطهريها من سفاسف األخالق ورذائلها  ،وحتليتها
بالفضائل الروحية ،لكنه ينادي لذلك من مكان بعيد.

فالنظر يف آيات األنفس أنفس وأغىل قيمة ،وأنه هو املنتج حلقيقة املعرفة

فحسب.

(((

((( نارص مكارم الشريازي ،األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،جملد  ،6ص .169
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وقد روي عن اإلمام الصادق  [ :5إن معرفة اهلل تعاىل أنس من ّ
كل وحشة،
كل ظلمة =،وقوة من ّ
كل وحدة ،ونور من ّ
وصاحب من ّ
كل ضعف ،وشفاء من

ّ
كل سقم ].

(((

ثانيا ً  -الشفاء بذكر الله (عز وجل)
قال تعاىل﴿ :ﰏﰐﰑﰒﰓ﴾( .الرعد)28 ،
 -كيف يطمئن القلب بذكر اهلل؟

إن االضطراب والقلق من أكرب املصاعب يف حياة اإلنسان ،واالطمئنان واحد

من أهم اهتاممات البرش ،وإذا ما حاولنا أن نجمع سعي وجهاد اإلنسانية عىل طول
التاريخ يف بحثهم للحصول عىل االطمئنان بالطرق الصحيحة والغري صحيحة،

فسوف تتكون لدينا أفكار كثرية وخمتلفة تعرض تلك اجلهود.

وبشكل عام  ،االطمئنان واالضطراب ،هلام دور مهم يف سالمة ومرض الفرد

واملجتمع ،وسعادة وشقاء اإلنسانية ،وهذه مسألة ال يمكن أن نغفل عنها ،ولكن

القرآن الكريم ،يبني أقرص الطرق ،من خالل اآلية الكريمة﴿ :ﰏﰐﰑ

ﰒﰓ﴾( .الرعد)28 ،

واملشكلة الوحيدة التي مل يستطع العامل العلمي والصناعي املتقدم عىل حلها حلد

اليوم ،هي مشكلة اهلدوء الروحي ،ففي كل يوم يزداد املبتلون باألمراض النفسية
واملستخدمون ألقراص األعصاب ،ال يشء يقوم بتهدئة اإلنسان سوى ذكر اهلل

واإليامن به والشوق إليه والتوكل عليه ،وال اطمئنان لقلب ال يذكر اهلل.

(((

 عوامل القلق واالضطراب:((( حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ، 8ص .247
((( حمسن قراءيت ،الصالة ،ص .46
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مرة بسبب ما جيول يف فكر اإلنسان عن املستقبل املظلم،
1ـ يكون االضطراب ّ

فيحتمل زوال النعمة ،أو الضعف واملرض.

ّ
فكل هذه األمور تؤمل اإلنسان ،لكن اإليامن يستطيع أن يمحو آثار القلق

واالضطراب ،ويمنحه االطمئنان يف مقابل هذه األحداث للسيطرة عليها

وللتغلب عىل مشاكلها.

2ـ وقد يقلق اإلنسان بسبب ماضيه األسود ،ومن كثرة الذنوب التي ارتكبها

وبسبب تقصريه ،ولكن بالنظر إىل أن اهلل غفار الذنوب وقابل التوبة وغفور رحيم،
فهذه الصفات متنح اإلنسان الثقة واالطمئنان.

3ـ ضعف اإلنسان يف مقابل العوامل الطبيعية ،ولكنه إذا تذكر اهلل ،واستند إىل

قدرته ورمحته ،فهذه القدرة املطلقة ال يمكن أن تقف أمامها أية قدرة أخرى.

4ـ املؤمن باهلل يعتقد أن اهلدف من احلياة هو السري نحو التكامل املعنوي واملادي.

5ـ يتحمل اإلنسان كثري ًا من املتاعب دون أن يشكره أو يق ّيم أعامله أحد،

مما يؤمله ،وجيعله باضطراب وقلق ،وأما إذا علم أن هناك من يعلم هبذا السعي
ويشكره عليه ويثيبه ،عندها يزول القلق واالضطراب.

6ـ الوهم وسوء الظن ،من عوامل االضطراب ،أما اإليامن باهلل ولطفه املطلق

وحسن الظن به ،فهي عوامل تزيل حالة العذاب والقلق.

وحب الدنيا ،من أهم عوامل القلق واالضطراب ،أما اإليامن باهلل
7ـ اهلوى
ّ

وااللتزام بالزهد واالقتصاد ،فهو ينهي حالة االضطراب.

كام روي عن اإلمام عيل  [ :5دنياكم هذه أهون عندي من ورقة يف فم

جرادة تقضمها].

(((

((( نارص مكارم الشريازي ،األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،جملد  7ص.41
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8ـ اخلوف من املوت ،ولكل األعامر ،باالعتقاد أن املوت يعني الفناء وهناية

ّ
كل يشء ،كام يقول املاد ّيون ،لكن اإليامن باهلل يمنحنا الثقة بأن املوت ،هو باب

يمر منه اإلنسان إىل دار فضاؤها
حلياة أوسع ،وأفضل من هذه احلياة ،وبرزخ ّ
رحب ،وعندها يزول االضطراب والقلق.

حيث يقول تعاىل﴿ :ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ﴾( .األنفال)2،
حيس به اإلنسان جتاه مسؤولياته أمام اهلل هو املطلوب
إن القلق البناء الذي ّ

وال بدّ منه ،وهذا هو اخلوف من اهلل.ذكر اهلل عز ّ
وجل نوعان ،ذكر القلب وذكر

اللسان ،وليس املقصود من الذكر هو ذكر اهلل باللسان فقط  ،فنقوم بتسبيحه

وهتليله وتكبريه  ،بل املقصود هو التوجه القلبي له ولعظمته وعلمه ،وبأنه احلارض

والناظر.

وهذا التوجه هو مبدأ احلركة والعمل واجلهاد والسعي نحو اخلري ،وهو سدّ

منيع عن الذنوب ،وهذا الذكر الذي له ّ
كل هذه اآلثار والربكات.

(((

عيل ،ثالث ال تطيقها هذه
ومن وصايا النبي  1لإلمام عيل  [ :5يا ّ

األمة ،املواساة لألخ يف ماله ،وإنصاف الناس من نفسه ،وذكر اهلل عىل ّ
كل حال،
وليس هو ( :سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب ) ،ولكن إذا ورد عىل

ما حيرم عليه خاف اهلل عز ّ
وجل عنده وتركه ].

(((

وروي عن رسول اهلل  [ :1ذكر الناس داء ،وذكر اهلل دواء وشفاء].

(((

وروي عن أمري املؤمنني [ :5الذكر ذكران ،ذكر اهلل عز وجل عند املصيبة،
((( املصدر نفسه ،جملد  ، 7ص . 358
((( عباس القمي ،سفينة البحار ،جملد  ،1ص .484
((( مريزا حسني النوري ،مستدرك الوسائل ،ص .286
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حرم اهلل عليك ،فيكون حاجز ًا].
وأفضل من ذلك ذكر اهلل عندما ّ

(((

ثالثا ً  -الشفاء بالوضوء:
روي عن رسول اهلل [ :1يا عيل إن الوضوء قبل الطعام وبعده شفاء يف
(((
اجلسد و ُيمن يف الرزق].

روي عن اإلمام الرضا [ :5إنام أمر بالوضوء وبدىء به ألن يكون
العبد طاهر ًا إذا قام بني يدي اجلبار عند مناجاته إياه مطيع ًا له فيام أمره ،نقي ًا
من األدناس والنجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس وتزكية
(((
الفؤاد للقيام بني يدي اجل ّبار].

إن للوقوف يف حمرض احلق ّ
جل وعال ،وللمناجاة مع قايض احلاجات ،آداب ًا البد
أن تالحظ  ،فالسالك إىل اهلل البد أن يتوجه يف وقت الوضوء ،إىل أنه يريد التوجه
فيشـمر ذيله بأن يرسي الطهارة الظاهرية إىل
إىل املحرض املقدس حلرضة الكربياء،
ّ
الباطن ،وجيعل قلبه مورد ًا لنظر احلق ،بل منزالً حلرضة القدس ويطهره من غري
وحب النفس ،الذي هو أصل أصول القذارات،
احلق ،وخيرج من رأسه التفرعن
ّ
كي يليق باملقام املقدس.

وحيث إن لألعضاء املخصوصة للوضوء ( الوجه واليدين والرأس والرجلني)
دخ ً
ال يف عبودية احلق تعاىل ،والعبودية تظهر من هذه األعضاء ،فلهذا وجب
تطهريها.

فام هو ّ
حمل للعبودية يف حمرض احلق تبارك وتعاىل ،البد أن يكون طاهر ًا ومطهر ًا،
واألعضاء واجلوارح الظاهرية التي يكون هلا حظ ناقص من تلك املعاين ،ال تليق

((( عباس القمي ،سفينة البحار ،جملد  ،1ص .484
((( حممد بن احلسن احلر العاميل ،وسائل الشيعة ،ص .337
((( املصدر نفسه ،ج  ،1ص .367
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لذلك املقام من دون طهارهتا ،ومع أن اخلضوع ليس من صفات الوجه عىل احلقيقة
والسؤال والرغبة والرهبة والتبتل واالستقبال ،ليس منها من شؤون األعضاء
احلس ّية ،ولكن حيث إن هذه األعضاء مظاهر تلك األمور لزم تطهريها ،فعىل هذا
فإن تطهري القلب الذي هو حمل حقيقي للعبودية ومركز واقعي لتلك املعاين يكون
تطهرت،
ألزم ،وبدون تطهري القلب ،لو غسلت األعضاء الصورية بسبعة أبحر ما ّ
ترصف ،ويكون املرء
وال توجد فيها لياقة لذلك املقام  ،بل يكون للشيطان فيها ّ
(((
مطرود ًا من حرضة العزة.
رابعا ً  -الشفاء بالصالة:
طبيعة الصالة ،هي أهنا تذكر بأقوى عامل وازع للنفس ،وهو االعتقاد باملبدأ
واملعاد ،ففي الصالة أثر كبري رادع عن الفحشاء واملنكر.

لقوله تعاىل﴿ :ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﴾( .العنكبوت،
)45

فاإلنسان الذي يقف للصالة ،ويكبرّ  ،يرى اهلل أعىل من ّ
كل يشء وأسمى من
ّ
كل يشء ،ويتذكر نعمه فيحمده ويشكره ،ويثني عليه ،وينعته بأنه رمحان رحيم،
ويذكر يوم اجلزاء ،ويعرتف بالعبودية له ،ويطلب منه العون ويستهديه الرصاط
املستقيم ،ويعوذ به من طريق املغضوب عليهم.

فال شك أن يكون يف قلب مثل هذا اإلنسان وروحه حركة نحو احلق ،واندفاع
نحو الطهارة ،وهنوض نحو التقوى ،يركع هلل ،ويضع جبهته عىل األرض ساجد ًا
حلرضته ،ويغرق يف عظمته ،وينسى أنانيته وذاتياته مجيع ًا ،ويشهد بوحدانيته
وبرسالة النبي  ،1ويصيل ويسلم عىل نب ّيه ،ويرفع يديه مترضع ًا بالدّ عاء ليجعله
يف زمرة عباده الصاحلني ،فجميع هذه األمور متنح وجوده موج ًا من املعنوية،
((( اإلمام اخلميني ، اآلداب املعنوية للصالة ،ص .133
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وتكون سد ًا منيع ًا بوجه الذنوب.

وقد روي عن رسول اهلل  ... [ :1فإن يف الصالة شفاء ].

(((

يطهر نفسه ،ويغسل وجهه ويديه،
إن اإلنسان حني يتهيأ ملقدمات الصالةّ ،

ويبعد عنه مسائل احلرام والغضب ،وال يمكن ألحد أن يصيل وال تدع الصالة
فيه أثر ًا .

نعم إن للصالة تأثري ًا عظي ًام يف شفاء أمراضنا الروحية والقلبية ،ففيها العزوف
عن ّ
كل متعلقات الدنيا الفانية ،والعروج يف مناجاة رب العزة ،واخلضوع والتذلل
هلل عز وجل ،وفيها االنقطاع عن ّ
كل ما يشغلنا من صغائر األمور ،واالنطالق
نحو الكامل املطلق ،عسى أن يصفي نفوسنا من الذنوب ،وينقي أفكارنا من
العيوب ،فإن ذكر اهلل فيه حياة القلوب ودعتها ،وال يشء يبلغ مبلغه ،فالصالة

معراج روح املؤمن ،وهي وسيلة لغسل الذنوب والتطهر منها ،وذريعة إىل مغفرة

اهلل ،فهي تدعو اإلنسان إىل التوبة وإصالح املايض ،ولذلك فإننا نقرأ يف حديث
رسول اهلل  [ :1لو كان عىل باب دار أحدكم هنر ،واغتسل يف ّ
كل يوم منه مخس

مرات ،أكان يبقى يف جسده من الدرن يشء؟! قلت :ال ،قال :فإن مثل الصالة،

كمثل النهر اجلاري كلام صىل كفرت ما بينهام من الذنوب].

(((

وعىل هذا فإن اجلراح التي ختلفها الذنوب يف روح اإلنسان ،وتكون غشاوة

عىل قلبه ،تلتئم بضامد الصالة ،وينجيل هبا صدأ القلوب.

تقوي روح اإليامن يف اإلنسان،
إن الصلوات سدّ أمام الذنوب املقبلة ،فهي ّ

وتريب شجرية التقوى يف قلبه ،ونحن نعرف أن اإليامن والتقوى مها أقوى سدّ

أمام الذنوب.

((( مريزا حسني النوري ،مستدرك الوسائل ،ج  ،6ص .390
((( حممد بن احلسن احلر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج ، 3ص.7
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ومن مظاهر الشفاء يف الصالة ،أهنا حتطم األنانية والكرب ،ففي ّ
كل ركعة
ذرة صغرية أمام عظمة اخلالق،
يضع جبهته عىل الرتاب تواضع ًا هلل ،ويرى نفسه ّ

والصالة وسيلة لرتبية الفضائل اخللقية والتكامل املعنوي لإلنسان ،حيث تدعوه
إىل ملكوت الساموات ،وجتعله مشارك ًا للمالئكة بصوته ودعائه وابتهاله .لذلك

نقرأ يف تعبري اإلمام الرضا [ :5الصالة قربان ّ
تقي].
كل ّ

(((

كام أن الصالة تعطي القيمة والروح لسائر أعامل اإلنسان ،ألهنا توقظ فيه روح

اإلخالص ،وهي رمز للعالقة واالرتباط بني اخلالق واملخلوق.

والصالة تدعو إىل تطهري احلياة ،وطهارة مكان املصيل ولباس املصيل وبساطه
الذي يصيل عليه ،واملاء الذي يتوضأ به أو يغتسل منه .فإن من كان ملوث ًا بالظلم

والغصب والبخس يف امليزان والبيع ،وآك ً
ال للرشوة ومكتسب ًا أمواله من احلرام.

كيف يمكن له أن هييء مقدمات الصالة؟! فعىل هذا فإن تكرار الصالة مخس
مرات يف اليوم والليلة ،دعوة إىل رعاية حقوق اآلخرين.

(((

خامسا ً  -الشفاء بأهل البيت :3
 -1الشفاء بالصالة عىل حممد وآل حممد :1

النبي  ،1فأكثروا الصالة عليه فإنه
روي عن اإلمام الصادق  [ :5إذا ذكر ّ

من صىل عىل النبي صالة واحدة ،صىل اهلل عليه يف ألف صف من املالئكة].

(((

مرة مل يبق عليه من املعصية
عيل ّ
وروي عن رسول اهلل [ :1من صىل ّ
(((
ذرة].
ّ
(((
(((
(((
(((

العالمة احليل ،منتهى املطلب ،ج ،4ص.9
نارص مكارم الشريازي ،األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،املجلد  ،12ص.365
املحقق البحراين ،احلدائق النارضة ،ج  ، 8ص .460
حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،ج  ، 91ص .63
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وجيب أن ال تكون الصالة جمرد لفظ باللسان مع سهو اجلنان ،بل ينبغي للمصيل

أن يستحرض يف قلبه قداسة رسول اهلل  ،1وأهل بيته  ،3وأن يستشعر معنى

الصالة ،فيدعو هلم من كل قلبه بعلو الدرجات وتضاعف احلسنات ،وأن يعلم
أنه كلام أكثر من الصالة عليهم ،ازداد منهم ومن الباري عز ّ
وجل ،دنو ًا واقرتاب ًا،
فيكون له هبذا الشعور ،دافع ًا باجتاه تطهري النفس ،لتزكو صالته عليهم ،ويكون

أه ً
ال للتقرب منهم ،فإذا كانت صالتنا كذلك نلنا صالة الرسول  ،1وانتفعنا

هبا.

ومعنى صالته علينا ،هو دعاؤه لنا بالسالمة من اآلثام ،والسالمة من بالءات

الدنيا ،ومن عذاب القرب ،ومن أهوال يوم القيامة والنجاة من النار ،وصالة اهلل

عىل رسوله ،هي رمحته له ،والثناء عليه ،والتعظيم لشأنه(((.
 -كيفية الصالة عىل النبي :1

جيب يف الصالة عىل رسول اهلل  ،1ضم اآلل معه ،فتقول (اللهم ّ
صل

عىل حممد وآل حممد) ،وأن ال نحرص الصالة عىل الرسول فقط ،وقد عبرّ عنها
النبي ،1بالصالة البرتاء ،وقد هنى عنها ،فقد روى ابن حجر العسقالين عن

عيل الصالة البرتاء ،فقالوا  :وما الصالة البرتاء؟ قال:
النبي[ :1ال تصلوا ّ
صل عىل حممد ومتـسكون ،بل قولوا  :اللهم ّ
تقولون اللهم ّ
صل عىل حممد وآل
حممد].

(((

ويقول العالمة الطربيس ،يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ﴾( .األحزاب)56 ،

معناه  :إن اهلل يصيل عىل النبي ويثني عليه بالثناء اجلميل ،ويبجله بأعظم

((( عبد اللطيف البغدادي ،الصالة عىل حممد وآله يف امليزان ،ص . 21
((( ابن حجر ،الصواعق املحرقة ،ص .87
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التبجيل ،ومالئكته يصلون عليه ،ويثنون عليه بأحسن الثناء ،ويدعون له بأزكى

الدعاء.

(((

ويقول املحدّ ث الكاشاين :معنى صالة اهلل تعاىل عىل نب ّيه  ،1إفاضة أنواع

الكرامات ولطائف النعم عليه ،وأما صالتنا وصالة املالئكة عليه ،فهو سؤال

وابتهال يف طلب تلك الكرامات ورغبة يف إفاضتها له ،وأما استدعاء الرسول

الصالة من أمته ،ألن الدعاء مؤثر يف استدرار فضل اهلل ونعمته ورمحته ،وما وعد
الرسول من احلوض والشفاعة والوسيلة ،وغري ذلك من املقامات املحمودة غري
املحدودة ،فاالستمداد من األدعية ،استزادة لتلك الكرامات.

فالصالة عىل النبي وآله ،هلا ثالث معان حسب املصيل ،فإذا كان املصيل هو

النبي عن آفات غريه من املخلوقني ،كالعيوب
اهلل سبحانه وتعاىل ،فمعناها تنزيه ّ

والنواقص اخللقية واألخالقية ،كام أن تسبيح اهلل سبحانه وتعاىل ،تنزهيه عن اخللق
مطلق ًا.
ومن معانيها أيض ًا إفاضة الرمحة من اهلل سبحانه وتعاىل عليه ،وإعالء ذكره

وزيادة ثوابه ورفع درجته ،وإذا كان املصيل هو املالئكة ،فمعناها :الثناء اجلميل

والتعظيم والدعاء.

وإذا كان املصيل هم املؤمنون ،فمعناها :الدعاء له برفع الدرجات والفوز باملقام

املحمود والوسيلة ،كام أن الصالة عىل النبي وآله  ،1من متام الصالة الواجبة.

النبي  ،1من متام الصالة
وقد روي عن أيب عبد اهلل [ :5إن الصالة عىل ّ
(((
إذا تركها متعمد ًا فال صالة له].
وقد نظم الشافعي يف هذا املعنى بيتني مشهورين:

((( الفضل بن احلسن الطربيس ،جممع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ، 8ص .179
((( حممد بن احلسن احلر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج  ، 6ص .407
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يا آل بيت رســــول اهلل حبــكم

كفــاكم من عظيم القــدر أنـكم

فرض مـن اهلل يف القرآن أنـزلـه

مـن مل يصــل عليكم ال صالة لـه

وعن عبد الرؤوف املناوي ،يف كتابه فيض القدير ،روى الطرباين قال:

[كل دعاء حمجوب حتى يصيل عىل حممد وآل حممد].

(((

ِ -من الصالة عىل النبي :1

ّ
اللهم ّ
وصل عىل حممد كام
صل عىل حممد كام محل وحيك وبلغ رساالتك،
ّ
ّ
وصل عىل حممد كام أقام الصالة
وحرم حرامك ،وعلم كتابك،
أحل حاللك ّ
وآتى الزكاة ودعا إىل دينك.

ِ -من الصالة عىل أمري املؤمنني :5

اللهم ّ
صل عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره

ومستودع علمه ،وموضع رسه وباب حكمته ،والناطق بحجته ،والداعي إىل رشيعته

ومفرج الكرب عن وجهه ،قاصم الكفرة ،ومرغم الفجرة.
وخليفته يف أمتهّ ،
ِ -من الصالة عىل السيدة فاطمة الزهراء:2

اللهم ّ
صل عىل الصديقة فاطمة الزكية ،حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك

وأصفيائك ،التي انتجبتها وفضلتها واخرتهتا عىل نساء العاملني.

وهناك صلوات عىل احلسن واحلسني وباقي األئمة االثني عرش  ،3واردة

يف كتاب االستشفاء بأهل البيت.

(((

((( صادق احلسني الشريازي ،أهل البيت يف القرآن ،ص .250
((( النارصي ،االستشفاء بأهل البيت ،ص .113
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 -2الشفاء بمعرفة أهل البيت :3
وتنبع أمهية معرفة أهل البيت  ،3من كوهنا مقدمة ملعرفة اهلل سبحانه وتعاىل،
(((
فقد روي عن أمري املؤمنني  [ :5من عرفني وعرف حقي فقد عرف اهلل].

وكام جاء يف الزيارة اجلامعة عن اإلمام الرضا  [ :5من عرفكم فقد عرف
(((
اهلل ومن جهلكم فقد جهل اهلل].

فليس ألحد أن يعرف اهلل سبحانه وتعاىل ،إال من خالل ما ورد عنهم ،من بيان
توحيده وصفاته ،ألهنم أعرف اخللق باهلل عز ّ
وجل.

يقول السيد عبد اهلل شبرّ  ،يف رشحه لـ ( حمال معرفة اهلل ) :املراد أنه مل يعرف
اهلل حق معرفته إال هم  ،وال ُيعرف اهلل إال هبم ومنهم ،وكفى شاهد ًا بذلك ما ورد
عنهم يف بيان توحيد اهلل ،وصفاته اجلاللية واجلاملية ،ونعوته الثبوت ّية والسلبية،
فمن عرفهم عرف اهلل.

املحب املوايل هلم ،جيني ثامر معرفتهم يف
ومن ثامر معرفة أهل البيت  ،3أن
ّ
الدنيا واآلخرة ،فمن ثامر معرفتهم ،احلكمة وإجابة الدعاء ،فمن عرفهم وعرف
حقهم ،جعل اهلل له عند اجلهل ُحل ًام وعند الظلمة نور ًا ،وجييبه قبل أن يدعوه،
ويعطيه قبل أن يسأله.
كام أن نور اإلمامة هو النور احليوي إلنجاح عملية االستشفاء بالقرآن الكريم،
وذلك لتوهج النور وختصيبه ختصيب ًا موجب ًا ،ورس التكامل املبدئي هلذا النور،
هو أن نؤمن بأصول الدين ،أي األصول الذي خلق عليها هذا النور من قبل
رب النور ،وأن هذه األصول فيها أعمدة نور رئيسة ثالثة ،هي التوحيد والنبوة
واإلمامة ،وأن هذه احلقيقة التي اكتشفت بالعالج بالقرآن ،هي حقيقة كان يتكلم
((( حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،ج  ، 26ص .258
((( عباس القمي ،مفاتيح اجلنان ،ص .647
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عنها الرسول  1واألئمة األطهار  ،3يف جمموعة من األقوال املأثورة.

(((

فعن اإلمام حممد الباقر  [ :5النور واهلل األئمة من آل حممد صىل اهلل عليه

وآله إىل يوم القيامة ،وهم واهلل نور اهلل الذي أنزل ،وهم واهلل نور اهلل يف الساموات
ويف األرض ].

(((

ويصف اهلل تعاىل ذاته بالنور ،يف قوله تعاىل﴿ :ﮩﮪﮫﮬ ﴾.

(النور)35 ،

إن النور اإلهلي هو نور عام ،كام أن النور هو صفة الضوء ،وليس هناك صفة

غري النورانية املقتبسة من هذا النور ،وهو الذي يفيض عىل الساموات واألرض.

يقول تعاىل﴿ :ﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﴾.

(الصف )8،إذن هو صفة حتمية للتعبري عن الذات العلوية.

(((

 -3الشفاء بذكر أهل البيت 3

إن حياة القلوب بذكر أهل البيت ،وبإحياء أمرهم.

وبعد أن التحق رسول اهلل  1بربه ،وجاء دور أهل البيت  ،3الوريث
الرشعي للكتاب والرسول ،واملنصوص عليهم من قبل اهلل سبحانه وتعاىل،
ّ
لتحمل املسؤولية ،وأداء املهمة.
ّ
وإحياء أمرهم يكون بذكر فضائلهم ومناقبهم ،وإبداء مظلوميتهم ،وإثبات

أحقيتهم ،ونرش علومهم وتعاليمهم ،و اتباعهم والعمل بوصاياهم.

وذكر أهل البيت عبادة ،ألنه ذكر هلل سبحانه وتعاىل ،فهو ّ
الدال عليه واملبلغ

((( احلسيني ،العالج بالقرآن ،ص .72
((( حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،1ص .194
((( مؤيد العابد ،الظواهر الفيزيائية ،ص .120
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عنه ،وحجته عىل خلقه أمجعنيّ ،
وكل أهل البيت نور واحد.

عيل بن
روي عن رسول اهلل [ :1ما اجتمع قوم يذكرون فضل ّ
أيب طالب ،5إال هبطت عليهم مالئكة السامء)((((.]...
فذكر أهل البيت  3شفاء :روي عن أمري املؤمنني [ :5ذكرنا أهل

الرب تبارك
البيت شفاء من الوعك واألسقام و وسواس الريب ،وحبنا رضا
ّ

وتعاىل].

(((

روي عنه  ... [ :5فإن اهلل عز وجل جعل ذكرنا أهل البيت شفاء للصدور

وجعل الصالة علينا ماحية لألوزار والذنوب ،ومطهرة من العيوب ،ومضاعفة

للحسنات ].

(((

 -4الشفاء بمحبة أهل البيت :3
 حقيقة محبتهم:قال تعاىل﴿ :ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ﴾( .الشورى)23 ،

وروي عن رسول اهلل [ :1من مات عىل حب آل حممد ،مات شهيد ًا ،أال
ومن مات عىل حب آل حممد ،مات مغفور ًا له ،أال ومن مات عىل حب آل حممد،

مات تائب ًا ،أال ومن مات عىل حب آل حممد ،مات مؤمن ًا مستكمل اإليامن ،أال

ثم منكر ونكري ،أال ومن
ومن مات عىل حب آل حممد ،برشه ملك املوت باجلنةّ ،

تزف العروس إىل بيت زوجها ،أال
حب آل حممد ،يزف إىل اجلنة كام ّ
مات عىل ّ
ومن مات عىل حب آل حممد ،فتح له بابان إىل اجلنة ....،أال ومن مات عىل بغض

((( مريزا حسني النوري ،مستدرك الوسائل ،ص .404
((( الربقي ،املحاسن ،ص .120
((( مريزا حسني النوري ،مستدرك الوسائل ،ج  ،12ص .392
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آل حممد ،جاء يوم القيامة مكتوب بني عينيه ،آيس من رمحة اهلل].

(((

حب أهل البيت  ،5قوام اإلسالم ،ورشط اإليامن ،ومناط قبول األعامل،
إن ّ

حب أهل
وحبهم ليس جمرد لفظ يتلفظ به اإلنسان ،أو جمرد ا ّدعاء يدعيه ،بل إن ّ

وعاطفي
وفكري
روحي
البيت ،انتامء
وسلوكي  .وعنه ( 5شيعتنا منا ،خلقوا
ّ
ّ
ّ
ّ

من فاضل طينتنا ،وعجنوا بنور واليتنا ،يفرحون لفرحنا ،وحيزنون حلزننا ).

(((

احلب ،اتباعهم والسري عىل هنجهم واألخذ بتعاليمهم وعدم
ومن مقتضيات هذا ّ

خمالفتهم ،وبغض أعدائهم وظامليهم ،والصرب والثبات عىل مودهتم ومواالهتم .إن
أحب مطيع.
املحب ملن ّ
ّ

 محبّة أهل البيت عالمة اإليمان:روي عن رسول اهلل [ :1إن اهلل تعاىل ،خلق األنبياء من أشجار شتى،

ُ
وعيل فرعها وفاطمة لقاحها،
وعيل من شجرة واحدة ،أنا أصلها،
وخلقت أنا
ّ
ّ

واحلسن واحلسني ثامرها ،وأشياعنا أوراقها ،فمن تعلق بغصن من أغصاهنا نجا،
ثم ألف عام ثم مل
ولو زاغ هوى ،ولو أن عبد ًا عبد اهلل بني الصفا واملروة ألف عام ّ
يدرك حمبتنا أك ّبه اهلل عىل منخريه يف النار].

(((

ويتفاضل الناس عىل قدر حبهم ألهل البيت  ،3ومن أحبهم قبل اهلل
صالته وصيامه وقيامه واستجاب دعاءه.
حب األئمة من أهل بيتي ،فقد
وروي عن رسول اهلل [ :1من رزقه اهلل ّ

أصاب خري الدنيا واآلخرة ،فال يشكن أنه يف اجلنة.]...

(((

(((
(((
(((
(((

الزخمرشي ،الكشاف ،ج  ، 3ص .467
مرتىض األبطحي ،الشيعة يف أحاديث الفريقني ،ص .508
كفاية الطالب ،ص .187
مشكاة األنوار.86 ،
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ومن فوائد حمبة أهل البيت  ،3ينتفع به عند املوت ،وعند القرب ،ويوم

احلرش.

(((

ومن فوائد حمبة أهل البيت  ،3األمان من الفزع األكرب ،ومغفرة الذنوب

وتبديلها إىل حسنات ،والنجاة من النار ،ودخول اجلنة من غري حساب ،والثبات
عىل الرصاط ،فقد روي عن رسول اهلل [ :1أثبتكم قدم ًا عىل الرصاط ،أشدّ كم

حب ًا ألهل بيتي].

(((

والورع هو ضامنة الثبات ،لذلك قالوا :ال تنال واليتنا إال بالورع.
إن حقيقة مواالة أهل البيت  ،3أن نتخذهم كقدوة ومنهج ،بأن نتبع

أوامرهم ،ونتخلق بأخالقهم ،وال يكون ميل قلبي بدون ورع ،ومن أراد حفظ
وليكف عن املعايص ،وأن ال يفعل ما فيه اخلروج عن
حمبتهم يف قلبه ،فليتق اهلل
ّ

طاعتهم.

 -5الشفاء بالتوسل بأهل البيت :3

لقد أمرنا اهلل عز وجل أن نبتغي إليه الوسيلة ،حيث قال تعاىل﴿ :ﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜ﴾( .املائدة)35 ،
الفالح هو الفوز يف الدنيا واآلخرة ،ولكي يفوز اإلنسان ينبغي أن يؤمن باهلل

سبحانه وتعاىل ويتقيه وجياهد يف سبيله ،ويبتغي إليه الوسيلة.

فالوسيلة هي ما يتقرب به إىل الغري ،وعنه[ :5ا َّت ُقوا اللهََّ َوا ْب َت ُغوا إِ َل ْي ِه
ا ْل َو ِسي َل َة ،قال :تقربوا إليه باإلمام].

((( حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،ج  ، 31ص .630
((( املصدر نفسه ،ج  ، 8ص .69
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وعن الزهراء[ :2فامحدوا اهلل الذي بنوره وعظمته ابتغى من يف الساموات
(((
ومن يف األرض إليه الوسيلة ،فنحن وسيلته يف خلقه ونحن آل رسوله].

وكام أنه سبحانه وتعاىل ،أمرنا أن نأخذ باألسباب يف األمور الطبيعية،
كذلك أمرنا باختاذ الوسيلة للوصول إليه ،فإذا كانت الفرائض والعبادات هي
الوسائل إليه ،فإن إحدى هذه العبادات والفرائض وربام من أمهها هي مودة أهل
البيت.3
قال تعاىل﴿ :ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ﴾( .الشورى)23 ،

نعم ،إن الطلب من اهلل سبحانه وتعاىل بشكل مبارش واالنقطاع إليه يشء مطلوب
ومرغوب ،ولك ْن لقصورنا وتقصرينا وإرسافنا عىل أنفسنا ،أبعدنا أنفسنا عن اهلل
سبحانه وعن قربه ،فحني ندعوه ونسأله فبأي موجب يستجيب لنا ،وقد رشط
إجابته بطاعته وعدم معصيته ،ونحن الذين قرصنا يف طاعته وأرسفنا يف معصيته.
إن التقوى والعمل الصالح من أهم الوسائل لنيل رضاه ،ولكن ماذا يفعل
العاجز املقصرّ  ،السيام إذا وقع يف االبتالء ويريد اخلروج.

فدعاء العبد امليسء ،لن يكون كدعاء العبد املطيع ،ودعاء العبد املطيع ،لن
يكون كدعاء النبي أو الويص ،بينام إذا اقرتن دعاؤه بدعاء النبي  ،فحت ًام يكون
أوجه وأنجح.

قال تعاىل﴿ :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚ﴾( .النساء)64 ،
وقوله تعاىل عىل لسان أوالد يعقوب﴿ :ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ﴾( .يوسف)97 ،

((( حممد بن جرير الطربي ،دالئل اإلمامة ،ص .109

الفصل األول :سنن الشفاء الروحي والسلوكي

79

ويدل هذا عىل أن استغفار الرسول  1هلم ،إذا اقرتن باستغفارهم ،كان
أنجح وأكثر قبوالً من استغفارهم منفرد ًا ،وكذلك يف طلب احلاجة والشفاعة،
فيكرم اهلل سبحانه وتعاىل عباده إكرام ًا لنبيه.1
وال بد من اإلشارة بأنه ال ريب يف أن مطلق الدعاء للغري ليس عبادة له ،وال
مطلق االستغاثة

واالستعانة به ،عبودية له ،رضورة افتقار العباد يف حاجاهتم ،ونيل أمورهم
العادية والعبادية ،وذلك حسب قول العالمة املحقق الشيخ حممد عيل اهلمداين،
ويتابع قائ ً
ال  ،كام أمر اهلل تعاىل بالتعاون عىل الرب والتقوى.
وكذا ال شبهة يف أن مطلق اخلضوع واالنقياد ،وخفض اجلناح لغريه تعاىل ليس
بعبادة له ،ومنافي ًا لتوحيد اهلل واإلخالص له سبحانه وتعاىل.

فإذا كانت عقيدتنا يف النبي  ،1أنه حي ،وأنه يسمع الكالم ويرد السالم،
وأنه وجيه عند اهلل  ،يف الدنيا واآلخرة ،وأن أعاملنا تعرض عليه ويستغفر لنا فام
املانع يف أن نتوسل به إىل اهلل سبحانه وتعاىل.

لقد كان رسول اهلل  ،1يعلم أصحابه ،أن يتوسلوا به هبذه الطريقة ،ففي
احلديث املشهور الذي صححه احلاكم عن عثامن بن حنيف ،أن رج ً
ال رضير ًا
أتى النبي  1فقال  :ادع اهلل أن يعافيني ،فقال النبي [ :1إن شئت صربت
فهو خري لك ،وإن شئت دعوت ،وأمره أن يدعو هبذا الدعاء« :اللهم إين أسألك
وأتوجه إليك بنبيك حممد نبي الرمحة ،يا حممد إين متوجه بك إىل ريب يف حاجتي
(((
لتقضيها يل ،اللهم شفعه ّيف «].

ومن أدعية التوسل :التوسل برسول اهلل ( :1بسم اهلل الرمحن الرحيم،
اللهم ّ
املكي
القريش
اهلاشمي
يب
النبي
صل وسلم وزد وبارك عىل
األمي العر ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

((( مستدرك احلاكم  ،ج  ، 3ص .615
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ري .)...
التهامي السيد
األبطحي
املدين
البهي السرّ اج امليضء الكوكب الدّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

والتوسل بأمري املؤمنني ( :5اللهم ّ
املطهر
صل وسلم وزد وبارك عىل السيد ّ
واإلمام املظفر والشجاع الغضنفر أيب شبري وشبرّ .)...

والتوسل بالسيدة فاطمة الزهراء ( :2اللهم ّ
صل وسلم وزد وبارك عىل
السيدة اجلليلة اجلميلة املعصومة املظلومة الكريمة النبيلة  )...والتوسل باألئمة
االثني عرش.((( 3
 -6الشفاء بزيارة أهل البيت :3

إن لزيارة أهل البيت  ،3ما ال حيىص من األجر والثواب ،إضافة ما هلا من
الراحة النفسية والروحية ،وال يقدرها إال من عاشها  ،وترشف بزيارهتم ،فال
وصف يفي متعة اللقاء ،وال تشبيه يمكن أن يقرب إىل األذهان حالوة القرب
عيل من
منهم ،والتزود من معينهم السلسبيل .فقد روي عن رسول اهلل  [ :1يا ّ
زارين يف حيايت أو بعد مويت ،أو زارك يف حياتك أو بعد موتك ،أو زار ابنيك يف
حياهتام أو بعد موهتام ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهواهلا وشدائدها حتى
(((
أصريه معي يف درجتي ].

فاجلامدات تكتسب خاصية الربكة إذا ما التصقت بأبدان األنبياء الرشيفة ،وأن
عمرت بعبادهتم ،ولذلك ح ّبذ الرشع التع ّبد يف هذه
األماكن حتل فيها الربكة إذا ما ّ
النبي بأضعافها من الصالة يف
األماكن ،وضاعف فيها األجر ،فالصالة يف مسجد ّ
غريه ،وكذلك الصالة يف بيت املقدس ومسجد الكوفة ومسجد السهلة ،فالصالة
فيها بأضعافها من الصالة يف غريها.
نعم ،إن الصالة والعبادة يف هذه األماكن مما يعترب وسيلة للتواصل مع األنبياء،

((( النارصي ،االستشفاء بأهل البيت ،ص .45
((( حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ، 4ص .579
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فهذا املكان عامر بأنفاس األنبياء واألوصياء ،وأنه كان مصىل ومسجد ًا هلم ،حيث
الويص ،وبرضيح ضم
النبي أو
يكتنفه دفء اإليامن ،فكيف برتاب ُد َّس فيه جسد ّ
ّ
قرب أحدمها ،أن ال يكون حم ً
ال لتنزل الربكات واملالئكة؟!.
بل وتكون منابع للفيوضات الربانية وحظائر للهيوالت القدسية ،ومقابس
تعبئة ،تزود األمة بوقود اإليامن وطاقة العمل واجلهاد ،لذلك ترى الطغاة
واجلبابرة ،هيدمون أو خيفون قبور رموز اجلهاد واملقاومة ،لئال تكون مصادر
شحن لعزائم املؤمنني جتاه الظلم واالستبداد.

قال تعاىل﴿ :ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﴾( .احلج،
)32

والشعائر ،مجع شعرية ،والشعرية :هي العالمة ،وتطلق أيض ًا عىل املنسك،
ولعلها سميت بالشعائر واملشاعر ،ألهنا مثرية للمشاعر واألحاسيس النفسية،
وبام أهنا شعائر اهلل سبحانه وتعاىل ،فهي تثري مشاعر اإليامن والتقوى لدى نفوس
املؤمنني.
ويقول السيد حمسن األمني :البقعة من األرض تكون كسائر البقاع ،فيدفن
نبي أو و ّيل ،فتكتسب رشف ًا وفض ً
ال وبركة بدفنه مل تكن هلا من قبل ،وجيب
فيها ّ
(((
احرتامها وحترم إهانتها حلرمة من فيها ،ومن احرتامها قصدها لزيارة من فيها.

فنحن حينام نزور الرسول وأهل بيته  ،3إنام نزور اهلل يف عرشه ،وحينام
نذكرهم ونصيل عليهم ،إنام نذكر اهلل سبحانه ونس ّبحه ،وحينام نقف عند مشاهدهم
وأرضحتهم الرشيفة ،إنام نستمد منهم طاقة اإليامن ،وبسالة الشجعان ،ونستلهم
منهم إشعاع النبوة ووهج اإلمامة.
إن زيارهتم  ،3تعني فيام تعني ،جتديد العهد والبيعة هلم ،واستلهام العرب،

((( السيد حمسن األمني ،كشف االرتياب ،ص .107
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وإيقاظ اهلمم ،وجيب أن يبقوا أحياء ـ وهم األحياء عند رهبم ـ يف مشاعرنا ويف

تفكرينا ويف سلوكنا ،وجيب أن ال يموتوا ،وأن تبقى سريهتم يف النفوس ح ّية،

وتعاليمهم متبعة ،وقيمهم مط ّبقة وذكرهم باق .وصارت زيارهتم بعد مماهتم
كزيارهتم وهم أحياء.

حج وزار قربي بعد وفايت كان كمن
فقد روي عن رسول اهلل  [ :1من ّ

زارين يف حيايت] .

(((

ومع ما للزيارة من ثواب عظيم ،ومغفرة ملا تقدم وتأخر من الذنوب ،ودخول

اجلنة ،والنجاة من النار ومن أهوال يوم القيامة ،إضافة لذلك قضاء احلوائج،

وسعة الرزق ،وطول العمر ،ودفع السوء ،والشفاء من األسقام ،وللتشايف
بالزيارة ،يقرأ هذا الدعاء:

عن أيب عبد اهلل  [ :5اللهم اجعله يل نور ًا وطهور ًا ،وحرز ًا وكافي ًا من كل
داء وسقم ،ومن ّ
كل آفة وعاهة ،وطهر به قلبي ،وجوارحي وعظامي وحلمي
ودمي وشعري وبرشي وخمي وعصبي ،وما أقلت األرض مني  ،واجعله يل
(((
شاهد ًا يوم حاجتي وفقري وفاقتي ].

 -7الشفاء بالرتبة الحسينية:
خص اهلل سبحانه وتعاىل اإلمام احلسني  5بخصائص كثرية ،نظري
لقد ّ

التضحية العظيمة التي أسداها لدين اإلسالم.

إحدى هذه اخلصائص ،هي أن جعل يف تربته الشفاء.
خواص أخرى ،ومنها :أهنا سبب لقبول الصالة ،والتسبيح
وللرتبة احلسينية
ّ
((( كنز العامل ،ج ، 8ص ( 99أخرجه الطرباين والبيهقي عن ابن عمر).
((( حممد بن احلسن احلر العاميل ،الوسائل ،ج  ، 14ص .490
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هبا مضاعف األجر ،وهي أمان للميت من عذاب القرب ،وأمان من كل خوف.

روي عن اإلمام الصادق [ :5إن اهلل تعاىل جعل تربة جدّ ي احلسني 5

كل داء ،وأمان ًا من ّ
شفاء من ّ
كل خوف] ...

(((

روي عن أيب عبد اهلل [ :5يف طني قرب احلسني  ،5الشفاء من ّ
كل داء،

وهو الدواء األكرب].

(((

 -8الشفاء بالتسمية بأسماء أهل البيت :3
إن السم اإلنسان تأثري ًا كبري ًا ومهم عىل نفسيته ،وإن حامل االسم للشخصيات
املعروفة ،يشعر بالعالقة احلميمية مع صاحب االسم ،خصوص ًا إذا كان رمز ًا من

رموز اخلري والفضيلة ،مما يشعره باالعتزاز ،حني مناداته به ،كام يشعر باالرتباط

بصاحبه ،ويفرح حني تذكر فضائله ومناقبه.

إن التسمية بأسامئهم إىل جانب داللتها عىل املحبة ،هلا مزايا وفوائد ،أهنا وسيلة

للتذكري الدائم هبم.

ومن الفوائد أيض ًا :حلول الربكة يف ذلك البيت ،وتذهب الفقر وتستوجب

التعظيم والتكريم.

�ساد�س ًا  :ال�شفاء بال�صدقة والدعاء
 -1الشفاء بالصدقة:

قال تعاىل﴿ :ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ﴾( .التوبة)103 ،
((( حممد بن عيل الصدوق ،األمايل ص .125
((( حممد بن احلسن احلر العاميل ،الوسائل ،ج  ، 10ص .410
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يف اآلية القرآنية خماطبة لرسول اهلل  1بأخذ الصدقة من أموال الناس ،تطهري ًا
هلم وتكفري ًا لسيئاهتم ،فإن كانت هي الزكاة املفروضة ،أو أخذ الصدقة من أموال

هؤالء التائبني ،تشديد ًا للتكليف ،فإهنا تطهرهم عن دنس الذنوب ومن الرذائل

األخالقية ،وحب الدنيا وعبادهتا ،ومن البخل ومساوىء األخالق ،وتزرع

مكاهنا احلب والسخاء ،ورعاية حقوق اآلخرين يف نفوسهم ،وتزكيهم أنت هبا،

وفوق كل ذلك فإن املفاسد اإلجتامعية ،واالنحطاط اخللقي واالجتامعي الذي
يتولد نتيجة الفقر والتفاوت الطبقي الذي يؤدي إىل وجود طبقة حمرومة ،كل هذه
األمور ستقتلع بتطبيق هذه الفريضة اإلهلية وأدائها ،وهي التي تطهر املجتمع من
التلوث الذي يعيشه وحييط به ،وكذلك تقوي التكافل االجتامعي  ،ونمو وتطور

االقتصاد اإلسالمي.

مطهر للفرد واملجتمع ،ثم يدعو الرسول ملن يأخذ
وعىل هذا فإن هذا احلكم ّ

منه الصدقة ،بقبول صدقاهتم ،ألن دعواته مما تسكن نفوسهم إليه ،وهي رمحة هلم
ووقار وتثبيت وطمأنينة.

(((

وقد روي عن رسول اهلل  [ :1الصدقة متنع ميتة السوء ].

(((

فمن تصدق ،حفظ من البالء واملحن.
وروي عن رسول اهلل  [ :1إن الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتزيدان

يف األعامر].

(((

بالصدقة].
وروي عن أيب عبد اهلل [ : 5داووا مرضاكم ّ

(((

(((
(((
(((
(((

نارص مكارم الشريازي ،األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،جملد  ، 6ص .185
حممد بن احلسن احلر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج  ،9ص .393
املصدر نفسه ،ص .426
حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،صدر نفسه  ،ص .426
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حيث إن الصدقة تقارن بالتوبة ،ملا أن التوبة تطهر وإيتاء الصدقة تطهر،
فالتصدق بصدقة توبة مالية ،كام أن التوبة بمنزلة الصدقة يف األعامل واحلركات.
وروي عن اإلمام الصادق[ : 5من تصدّ ق يف يوم أو يف ليلة دفع عنه اهلدم
(((
والسبع وميتة السوء].

وروي عن العامل [ : 5يف القرآن شفاء من كل داء ،داووا مرضاكم
(((
بالصدقة].
 -2الشفاء بالدعاء:
 حقيقة الدعاء:إن الدعاء يف حقيقته حماولة برشية لاللتحاق بموجود غري مرئي  ،يتمثل بخالق
الكون ،منري عقول الناس مجيع ًا ودليلهم ومنقذهم .وهو فعل أسمى من النطق
بعبارات معينة ،فالدعاء احلقيقي هو حالة عرفانية هيتدي من خالهلا اإلنسان
بملء وجوده نحو اهلل سبحانه وتعاىل.
قال تعاىل﴿ :ﭝﭞﭟﭠﭡ﴾( .غافر)60 ،

إن يف هذه اآلية وعد من اهلل سبحانه وتعاىل لعباده باإلجابة ،وهو ال خيلف
امليعاد ،ولكن برشط أن يدعوه ،والدعاء ال بد أن يكون دعا ًء حقيقي ًا.
وحقيقة الدعاء ،هو الشعور باحلاجة واالضطرار إىل اهلل سبحانه وتعاىل
صحة
وحده ،واليأس من كل األسباب الطبيعية يف حتقيق الغاية ،وإن كانت ترى ّ
مقدماهتا وحتمية نتائجها ،كدعاء الغريق ،الذي يركب البحر ويوشك أن يغرق،
حني حييط به املوج من كل مكان ،وتصبح السفينة يف خضم املاء وتالطم األمواج
((( الفضل بن احلسن الطربيس ،مكارم األخالق ،ص .426
((( مريزا حسني النوري ،مستدرك الوسائل ،ج  ،2ص .98
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واشتداد العواصف كريشة يف مهب الريح ،فيوقن حينها باهلالك ،وييأس من كل
يشء وال يتعلق قلبه بأحد إال اهلل عز ّ
وجل.

قـال تـعاىل﴿ :ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ﴾( .يونس)22 ،
ملمة ال يتجه إىل اهلل سبحانه وتعاىل مبارشة ،بل تراه
تلم به ّ
إن اإلنسان حني ّ
يطرق األبواب ،ويبحث عن األسباب إىل أن يوقن بانسداد ّ
كل األبواب ،ويصل

إىل اليأس من حوله وقوته ،وحول وقوة املخلوقني.

ويقول الشهيد دستغيب( :إن من رشوط الدعاء التوجه اخلالص هلل تعاىل،
بحيث ال يرى العبد سبب ًا يف التأثري واإلجابة وقضاء احلاجة غري اهلل سبحانه
وتعاىل ،وينبغي للداعي أن يتوجه قلبه إىل اهلل).

قـال تـعاىل﴿ :ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ﴾( .البقرة)186 ،
وبذلك ينبغي للداعي أن ينقطع إىل اهلل تعاىل ويضطر إليه ،فتستجاب دعوته،

كام وعد اهلل تبارك وتعاىل بذلك يف قوله﴿ :ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞ﴾( .النمل)62 ،
فينبغي عىل الداعي واملتوسل إىل جانب مراعاته آداب الدعاء ومستحباته ،أن

يكون ذلك بحرقة قلب ،كحال الغريق اآليس من النجاة ومن نجدة أحد إال اهلل

تعاىل ،وال يقول (يا اهلل) ،إال من أعامق أعامقه.

ويقول العالمة حممد تقي جعفري (ره) :إن توجه اإلنسان نحو ربنا العظيم
يف مجيع األحوال يعد يف الواقع أمر ًا يف منتهى القبول واالستحسان ،إال أن هذا
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املبدأ ال يعني أن نرتك مساعينا وهنمل نشاطاتنا لنتخذ من الدعاء وسيلة مادية
ومعنوية لتحقيق مآربنا ،فهذا وهم ،ألن الدين اإلسالمي أقام بنيانه عىل أساس
اآلية القرآنية التالية ﴿ :ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ
ﰍﰎﰏﰐﰑ﴾( .النجم 39 ،ـ )41
لقد نبذ اإلسالم مثل هذا اإلنسان الذي يتخىل عن النشاط  ،ويريد مواصلة
احلياة معتمد ًا الدعاء وسيلة لذلك.

إن من يعرف اهلل حق املعرفة  ،يدرك بأن اهلل جعل هذه الدنيا مقر ًا للعمل،
ووضع الوسائل الالزمة لذلك يف متناول يد اإلنسان ،وأن الدعاء هيدف
الستحصال الوسائل غري املبارشة ،ويفرتض اللجوء إليه عند انقطاع السبل،
(((
حيول املستحيل إىل ممكن.
فالدعاء لن ّ

فمن رشوط مقدمات الدعاء ،التقوى ،أي الوفاء بعهد اهلل سبحانه وتعاىل،
فإننا إذا مل نستكمل رشوط الدعاء والتي من أمهها طاعة اهلل عز ّ
وجلّ ،
فإن معنى

الدعاء مل يتحقق حتى نحصل عىل اإلجابة ،فال يعترب الداعي من غري الطاعة داع،
واهلل سبحانه وتعاىل وعد باإلجابة ملن يدعوه.
كالرامي بال وتر).
لذلك روي ( :الدّ اعي من غري عمل ّ

وقد روي عن هشام بن سامل ،قال :قلت لإلمام الصادق  :5يا ابن رسول
اهلل ،ما بال املؤمن إذا دعا ربام مل يستجب له وقد قال اهلل عز ّ
وجل﴿ :ﭝ
ﭞﭟﭠﭡ﴾؟! (غافر)60،

فقال  [ :5إن العبد إذا دعا اهلل تبارك وتعاىل بن ّية صادقة ،وقلب خملص،
استجيب له بعد وفائه بعهد اهلل عز ّ
وجل ،وإذا دعا اهلل بغري ن ّية وإخالص ،مل
يستجب له.
((( عيل رضا نرص آبادي ،دور القرآن الكريم يف شفاء اجلسم السقيم  ،ص 143
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أليس اهلل يقول﴿ :ﭷﭸﭹﭺ﴾..؟!( .البقرة ،)40 ،فمن وىف

ويف له].

(((

وأكد اإلمام اخلميني  عىل تأثري الدعاء يف العبارات التالية:

ال يتم استحصال نتاج أي من املعاجلات اإلهلية والترضع بالشؤون املوضوعية،
إال عندما تفقد الطبيعة والوسائل الطبيعية ـ وهي مجيع ًا من صنع اهلل وجتليات القدرة
اإلهلية ـ فاعليتها وتعجز عن مد يد العون ،وال جتدي معاجلة األطباء ووصفاهتم
الطبية نفع ًا ،ففي مثل هذه األحوال فتح اهلل باب األمل بوجه عباده لئال ييأسوا

من اهلل والوسائل الغيبية ،فعندئذ يتقبل أحيان ًا هذا االستمداد برشوط  ،واألمر ال
ينم عن أن اهلل العليم يشل نظام الطبيعة وخيل بسننها الراسخة ،وليس هناك ثمة

منافاة بني اللجوء للوسائل الطبيعية ومراجعة األطباء ،من جهة ،والترضع إىل اهلل
العليم من جهة أخرى ،ألن السنن الطبيعية هي من مظاهر قدرته عز وجل ،فإنه
هو الذي منح األدوية مجيعها خصائصها.

(((

 ومن رشوط الدعاء:ً1ـ التوجه واإلقبال ،فقد روي عن اإلمام الصادق  [ :5إن اهلل عز ّ
وجل ال
ٍ
(((
ثم استيقن اإلجابة].
يستجيب دعاء بظهر قلب ساه ،فإذا دعوت فأقبل بقلبك ّ
ً2ـ البدء بتمجيد اهلل سبحانه وتعاىل ،فقد روي عن اإلمام الكاظم  [ :5من

دعا قبل الثناء عىل اهلل عز وجل والصالة عىل حممد وآله  ،1كمن رمى بسهم

بال وتر].

(((

(((
(((
(((
(((

مريزا حسني النوري ،مستدرك الوسائل ،ج  ، 5ص .189
عيل رضا نرص آبادي ،دور القرآن الكريم يف شفاء اجلسم السقيم ،ص .149
حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ، 2ص .473
ابن شعبة ،حتف العقول ،ص .403
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ً3ـ اإلقرار بالذنب ،فقد روي عن اإلمام الصادق [ :5إنام هي املدحة ثم

الثناء ،ثم اإلقرار بالذنب ثم املسألة ،إنه ما خرج عبد من الذنب إال باإلقرار].

(((

 آداب الدعاء:حتري أوقات الدعاء ،كليلة اجلمعة ،وليلة القدر ،وليلة النصف من شعبان،
ً1ـ ّ

وغريها.

روي عن اإلمام الصادق [ :5اغتنموا الدعاء عند أربع :عند قراءة القرآن،

وعند األذان ،وعند نزول الغيث ،وعند التقاء الصفني للشهادة].

(((

حتري أماكن الدّ عاء ،كبيت اهلل احلرام ،وعند حرم رسول اهلل ، 1وعند
ً2ـ ّ

املشاهد املقدسة للمعصومني .3

حتري حاالت الدعاء ،كحالة اخلشوع ورقة القلب ،واخلوف واالضطرار
ً3ـ ّ

واملرض.

وقد روي عن رسول اهلل  1وأهل البيت عليهم الصالة والسالم ما للدعاء

من رضورة لبقاء اتصال املؤمن مع خالقه.

يلح يف
حيب الداعي املداوم عىل دعائه ،والذي ّ
حيث إن اهلل سبحانه وتعاىل ّ
الدعاء هلل عز ّ
وجل ،والذي يقطع طلبه من املخلوق ،ويبقي اتصاله مع اخلالق

والرازق والواهب والسميع البصري ،فهو مالك امللك ،والقادر عىل كل يشء،
فحني يريد أن يرزقك ويعطيك ال يستطيع أحد أن يمنعك ،وحني يسلبك يشء،

فال يستطيع الكون كله لو اجتمع أن هيبك ذرة واحدة ،فهو املالك احلقيقي  ،وهو
املانع والرازق.

((( عدة الداعي.
((( حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،2ص .477
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إن األدعية واملناجاة الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السالم من أرقى

وأعظم الدعوات ،حيث إهنا حتت كالم اخلالق وفوق كالم املخلوق.

ويثبت أمهية الدعاء ما روي عن رسول اهلل [ : 1ال يرد القضاء إال

الدعاء].

(((

فدعوة الداعي وطلب احلاجة من اهلل عز ّ
وجل تستجاب ولو أبرم القضاء.

فقد روي عن اإلمام الصادق  [ :5الدعاء يرد القضاء بعدما أبرم
ً (((
إبراما].
كام أن الدعاء ينقذ الداعي من أهوال كثرية ،وينجي من خماطر غري متوقعة.

وقد روي عن اإلمام أيب احلسن موسى[ : 5عليكم بالدعاء ،فإن الدعاء

والطلب إىل اهلل عزوجل يرد البالء وقد قدر وقىض فلم يبق إال إمضاؤه ،فإن دعا
ً (((
اهلل وسأل رصف البالء رصفا].
ويكون املريض أكثر شفافية ،وحمتاج ًا إىل تقرب روحي يساعده يف التخلص

من سقمه.

وروي عن أيب عبد اهلل  :5دعاء للمريض [ اللهم إين أسألك باسمك الذي

إذا سألك به املضطر كشفت ما به من رض ومكنت له يف األرض وجعلته خليفتك

عىل خلقك أن تصيل عىل حممد وآل حممد ،وأن تعافني من علتي ].

(((

وغمه  ،فال تكون الشكوى ملحتاج مثله ،فهو قد يفاقم
مهه ّ
ومن أراد أن يشكو ّ

املشكلة أكثر ،وال يريد لك اخلري إال ستار العيوب وغفار الذنوب ،فهو يسرت
(((
(((
(((
(((

الفضل بن احلسن الطربيس ،مكارم األخالق ،ص .427
املصدر نفسه ،ص .427
الفضل بن احلسن الطربيس ،مكارم األخالق ،ص .427
املصدر نفسه ،ص .427
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نواقصك ،واآلخرون حيبون فضح أرسارك ،فال تشكو إال هلل ،وال تطلب إال منه،
وال تدع إال إياه.

وقد روي عن اإلمام الباقر عن الصادق[ :5يابني من كتم بالء ابتيل به
من الناس ،وشكا ذلك إىل اهلل عز وجل كان حق ًا عىل اهلل أن يعافيه من ذلك
البالء].

(((

وال بد لإلنسان مهام ارتفعت درجته ،وارتقت عرفانيته ،أن ّ
يظل متص ً
ال مع

ربه باملناجاة والدعاء ،فالدعاء هو الوسيلة الفضىل لالرتقاء بروحانية املؤمن ،فال
يكل وال ّ
ّ
يمل ،فهو بني يدي رمحان رحيم ،غافر الذنب وقابل التوب ،ويدفع
املكروه وجييب دعوة املضطر واملكروب.

فقد روي عن أيب عبد اهلل [ :5من تقدم يف الدعاء استجيب له إذا نزل به

البالء].

(((

[حم رسول اهلل  1فأتاه جربائيل5
وروي عن اإلمام الصادق ّ :5

يعوده وقال :باسم اهلل أرقيك وباسم اهلل أشفيك من كل داء يعنيك ،باسم اهلل
واهلل شافيك ،باسم اهلل خذها فلتهنيك ،بسم اهلل الرمحن الرحيم فَلاَ ُأ ْق ِس ُم بِ َم َو ِاق ِع
ِ (((
الن ُُّجوم].
وكلنا حمتاجون للكامل املطلق ،وال يسد نواقصنا إال دوام االرتباط به عز

ّ
وجل ،فال شايف إال هو ،وال معايف إال هو ،فهو الطبيب وبيده العالج.

وقد روي عن أيب عبد اهلل [ :5عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء].

(((

(((
(((
(((
(((

املصدر نفسه ،ص .427
املصدر نفسه ،ص .427
املصدر نفسه ،ص .430
حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،2ص .470
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وروي عن أيب عبد اهلل [ :5يا منزل الشفاء ومذهب الداء ،أنزل عىل ما يب

من داء شفاء].

(((

عن حسني اخلراساين قال شكوت إىل أيب عبد اهلل  5وجع ًا يل فقال إذا

صليت فضع يدك موضع سجودك ثم قل[ :بسم اهلل حممد رسول اهلل  1اشفني

يا شايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سق ًام ،شفاء من كل داء وسقم].

(((

قال أبو عبد اهلل  5يدعو عند قراءة كتاب اهلل عز وجل [اللهم ربنا لك

احلمد أنت املتوحد بالقدرة والسلطان املتني  ...ولك احلمد يا منزل اآليات
والذكر العظيم ربنا فلك احلمد بام علمتنا من احلكمة والقرآن العظيم املبني ...

اللهم وكام أنزلته شفاء ألوليائك وشقاء عىل أعدائك وعمى عىل أهل معصيتك
(((
ونور ًا ألهل طاعتك].

وعىل الداعي أن يكون صادق ًا يف دعائه ،مفرغ ًا ما يف قلبه من احلب والطاعة
هلل وحده ،نابذ ًا ّ
كل رشك ،ملبي ًا نداء ربه ،مطيع ًا ألمر مواله  ،ال يدعو سوى اهلل،
وال يطلب العون إال منه.

وروي عن أيب عبد اهلل [ :5عليك بالدعاء فإن فيه شفاء من كل داء].

(((

وروي عن اإلمام الصادق [ :5عليكم بالدعاء فإنه شفاء من ّ
كل داء ،إذا
(((
دعوت فظ ّن ّ
أن حاجتك بالباب ].
(((
(((
(((
(((
(((

املصدر نفسه ،ج  ،2ص .567
املصدر نفسه ،ج  ،2ص .567
املصدر نفسه ،ص .573
مريزا حسني النوري ،مستدرك الوسائل ،ج  ،5ص .184
املصدر نفسه ،ج  ،5ص .189
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من �أدعــــية ال�شـــفاء:
دعاء املريض لنفسه :فقد روي عن أيب عبد اهلل  [ :5تضع يدك عىل املوضع
الذي فيه الوجع وتقول ثالث مرات :اهلل اهلل اهلل ريب حق ًا ال أرشك به شيئ ًا ،اللهم

ففرجها عني ].
أنت هلا ولكل عظيمة ّ

(((

وروي عن أيب عبد اهلل  [ :5تضع يدك عىل املوضع وتقول :اللهم إين

أسألك بحق القرآن العظيم الذي نزل به الروح األمني وهو عندك يف أم الكتاب

لدينا لعيل حكيم ،أن تشفيني بشفائك وتداويني بدوائك وتعافيني من بالئك (3
مرات) وتصيل عىل حممد وأهل بيته].

(((

ويستحب للمريض أن يقول ويكرر ( :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له

امللك وله احلمد حييي ويميت وهو حي ال يموت ،سبحان اهلل رب العباد والبالد،
واحلمد هلل محد ًا كثري ًا طيب ًا مبارك ًا فيه عىل كل حال ،واهلل أكرب كبري ًا كربياء ربنا

وجالله وقدرته بكل مكان ،اللهم إن كنت أمرضتني لقبض روحي يف مريض
هذا فاجعل روحي يف أرواح من سبقت هلم منك احلسنى ،وباعدين من النار كام

باعدت أولياءك الذين سبقت هلم منك احلسنى ).

(((

وروي عن اإلمام الصادق [ :5تقول باسم اهلل وباهلل كم من نعمة هلل عز

وجل يف عرق ساكن وغري ساكن عىل عبد شاكر وغري شاكر ،اللهم ّفرج كريب
وعجل عافيتي واكشف رضي ].

(((

وروي عن أيب عبد اهلل :5إذا شكوت وجع ًا قل [ :باسم اهلل ،ثم امسح يدك

(((
(((
(((
(((

الفضل بن احلسن الطربيس ،مكارم األخالق ،ص .428
املصدر نفسه ،ص .429
املصدر نفسه ،ص .428
املصدر نفسه ،ص .429
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عليه وقل :أعوذ بعزة اهلل وأعوذ بجالل اهلل وأعوذ بعظمة اهلل وأعوذ بجمع اهلل

وأعوذ برسول اهلل وأعوذ بأسامء اهلل من رش ما أحذر ومما أخاف عىل نفيس ].

(((

ال�شفاء يف دعاء كميل بن زياد:
ورد يف دعاء كميل ألمري املؤمنني عيل  [ :5يا من اسمه دواء وذكره شفاء].
حيث قرن اسمه عز وجل بالدواءِ ،
وذكره بالشفاء ،فمن عاش حالوة اإليامن،
(((

وأطاع اهلل كام طلب ،وامتثل أوامره وابتعد عام هنى ،وجد دواء قلبه عند حمبوبه،

فهو مواله وخالقه وأعلم بخفاياه ،فال طبيب أعلم منه ،وال قريب أقرب منه،

﴿ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ﴾( .غافر ،)19 ،إنه أقرب إلينا من حبل
الوريد ،عالّم الغيوب ،يعلم ما نظهر وما نبطن ،وما يدور يف خلدنا من هواجس

وأفكار ،وما توسوس به النفوس ،فهو أعلم بأنفسنا منا ،وقادر عىل كل يشء،
فمن هلج لسانه مناجي ًا لر ّبه ،يذكره يف حمراب صالته ،وال ينساه يف معامالته مع

الناس ،يذكره دوم ًا ويف كل األوقات ،إذا ج ّن الليل أو طلع الصباح ،فيعيش
عيش السعداء ،وجيد عذوبة مناجاة ربه دواء لكل داءِ ،
وذكره تعاىل شفاء من كل
علة وسقم ،مع األخذ باألسباب ،واستعامل ّ
كل ما توصل إليه األطباء ،فالدين

والعلم ال يتعارضان ،والدين يطلب من اإلنسان أن يأخذ بام توصل العلم من

تطور وتقدم ،وال يريدنا أن نغرق باخليال ونرتك الواقع ،فللروحانيات دورها،
وللواقع جماله ،واإلنسان املتوازن َمن أخذ ِمن هذا وذاك ّ
كل حسب احلاجة،
فاإلنسان مركب من عاطفة وعقل ،فاألوىل تسمو بروحانيته ،وتصقل جوانحه،
والعقل ينري له الطريق ،ويسدد جوارحه ملا فيه الفالح والصالح والنجاح.

قال اإلمام اخلميني ( :إننا نفخر بأن األدعية املنعشة التي تسمى القرآن

((( املصدر نفسه ،ص .429
((( عباس القمي ،مفاتيح اجلنان ،ص .105
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الصاعد ،تعود ألئمتنا املعصومني عليهم السالم  ،إننا نفخر باملناجاة الشعبانية،
التي وردت عن أئمتنا  ،ودعاء عرفة لإلمام احلسني 5والصحيفة السجادية

زبور آل حممد  ،والصحيفة الفاطمية).

لقد عادت التعاليم الساموية يف عهدنا احلايل  ،ورغم شتى التغريات والتحوالت

واإلبداعات واالبتكارات التي أنجزت يف حقول التجربة ،والتكنولوجيا ،والعلم
والفلسفة ،لتمسك يف عرص تقدم العلوم وتطور احلضارات بمقاليد األمور كام

كانت يف العهود الغابرة ،وثلة كبرية من العلامء يف أيامنا هذه أيقنوا أن حاجة
اإلنسان إىل الدعاء ،متاثل حاجته إىل األوكسجني واملاء ،وقراءة دعاء كميل جتدي
يف إجابة الدعاء ،وكفاية رش األعداء ،وفتح باب الرزق وغفران الذنوب.

(((

تطبيق عملي على اال�ست�شفاء بالدعاء:
اجلراح والباحث الفرنيس الدكتور كارل :إن احلاجة إىل
يقول الفيزيولوجي ّ

الشعور الديني والعرفاين  ،كاحلاجة إىل األوكسجني ،إذ يتامثل دور الترضع وفاعلية
اجلهاز التنفيس نظر ًا لكون كل منهام عام ً
ال يدفع النفس البرشية لاللتحاق بدائرة
حدودها املألوفة وبمقرها األسايس .والدعاء باعتباره نشاط ًا حيوي ًا وفع ً
ال طبيعي ًا
جسمي ًا روحي ًا يعد من مستلزمات تنامينا النهائي وال ينحرص باملستضعفني.

وتشهد الدراسات التارخيية أن الدعاء أمر قائم يف الكون منذ بداية اخللق إىل

اآلن  ،باعتباره حقيقة ملموسة ووسيلة يلجأ إليها عادة اهلادفون لنيل الكامل.
ويدل ذلك عىل أن الغرب يعالح الكثري من مرضاه بالدعاء.

ويقول الدكتور كارل :كان الناس يف الغرب وعىل مر العهود تقريب ًا يلجؤون

إىل الدعاء وقد ارتسمت معامل احلضارات العريقة لكل من املجتمعات بناء عىل
((( عز الدين اجلزائري ،رشح دعاء كميل ،ص .15
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أساس األديان املتبعة فيها.

ومثل الدعاء عىل مر التاريخ حاجة أولية ،فالشعور الروحي القديس يف الواقع

كأي من النشاطات األساسية التي يقوم هبا اإلنسان ،ينبثق من أعامق وجودنا.

أدت مؤسسة لورد الطبية خدمة عظيمة لعامل الطب بإثباهتا فاعلية املناهج

حتسن حالة مرىض مصابني
العالجية ،وللدعاء دور إعجازي ،فقد لوحظ ّ

بالرسطان ،والتهاب الكلية ،واجلروح اجلسمية ،والتدرن الرئوي والعظمي.
وتتامثل وترية العالج يف هذه احلاالت عادة ،إذ يواجه املريض أمل ًا شديد ًا يف الطور
البدائي ،ثم يشعر بالتحسن حتى تتالشى أعراض املرض ويلتئم كل تلف أو

رضر جسمي.

ويرافق هذا النمط اإلعجازي يف الشفاء ،ازدياد رسعة وترية العالج الطبيعي

بشكل واضح ،إذ يتخذ رسعة مل يشهدها اجلراحون أو الفيزيولوجيون.

وال يشرتط يف مثل هذه احلالة جلوء املريض ذاته للدعاء ،فقد متاثل للشفاء

يف مؤسسة لورد ،أطفال مل يبلغوا مرحلة النطق بعد ،فدعاء الفرد لآلخرين أكثر

استجابة من دعائه لنفسه.

ولقد هبطت نسبة املتامثلني للشفاء يف مؤسسة لورد خالل األعوام األخرية،
نظر ًا الفتقاد املرىض لذلك اجلو املفعم بالصفاء والروحانية كام يف السابق.

إذ ًا ،الدعاء وسيلة شفاء تلقائية ،شأهنا شأن الدواء ،وسيلة عامة مشرتكة،
بالطبع ال يف مجيع األحوال ،فاإلنسان يستعيد سالمته بالدعاء أيض ًا  ،كام تتحسن

حالته إثر تعاطي الدواء ،والدعاء وبغض النظر عن كونه ينبوع القدرة بالنسبة
للمؤمنني ،إال أنه ال يعني إمهال سائر الوسائل األخرى بل يؤدي معنى التصديق

واإليامن بأن اهلل وحده الشايف  ،وفاعلية أي من الوسائل متأتية منه وال حول وال

قوة إال باهلل.

(((

((( نرص آبادي  ،دور القرآن الكريم يف شفاء اجلسم السقيم ،ص .148
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وكان املسيح ابن مريم  5يطالب احلواريني وأنصاره بالترضع إىل اهلل بغاية

نيل احتياجاهتم .وأنفاسه الزكية وموهبته العالجية كانت ال تؤدي دورها إال

عندما يستغاث لذلك.

وكان املسيح  5يقول[ :اطلبوا لتوهبوا ،ابحثوا لتعثروا ،اطرقوا األبواب

لتفتح بوجهكم] .

ويف كنيسة روما الكاثوليكية بمدينة نيوتن التابعة ملاساشوست ،خولت
مسؤولية اإلجابة عىل خط هاتف خاص بدعاء ،يردده مخسون شخص ًا لركب

املعوزين الطويل إىل  . Dorothy Rockويقول  : Dorothyإن إيامننا يوحي
إلينا بأن اهلل قادر عىل إغاثتنا مجيع ًا ويف آن واحد.
ويتضمن سجل دعاء  Dorothyخمتلف أنواع املآيس والباليا اإلنسانية

واألمراض املختلفة ،كنوبات اجللطة القلبية ،نزع الطحال ،اإلصابة برسطان

املعدة ،اإلدمان عىل املخدرات ،املشاكل األرسية كالعقم وترك الزوج واالختبار

احلواري املهني.

وأجرى مركز ( )Arthritisالعالجي يف ( )Clear Waterالتابعة لوالية
فلوريدا ،دراسة حالة ( )60مريض ًا مصاب ًا بالتهاب املفاصل ،وقد اختري هذا
املرض بالذات نظر ًا ألعراضه الواضحة اجللية ،كتورم املفاصل واألمل الشليل ،مما

يوفر إمكانية مقارنة حتسن املرىض.

وأرشف عىل ذلك الدكتور (  )Dr. Dale Mathewsمن كلية الطب بجامعة

جورج تاون ،وهو عضو يف الكنيسة املشيخية الربوتستانتية.

والدكتور  Daleما انفك يترضع ويدعو بالشفاء للمرىض ومرافقيهم منذ
هم مؤخر ًا ملعرفة ما إذا كان من شأن العلم أن يؤكد ويؤيد قدرة
سنني خلت ،وقد ّ
الدعاء أم ال.
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وصنف مرضاه إىل فريقني رئيسيني ،وجلأ املرىض مجيع ًا وملدة أربعة أيام إىل

دعاء االستعالج ،وفق التقاليد املسيحية القديمة ،فنالوا الشفاء املسيحي عن

طريق ملسة يد القساوسة.

انكب نصف عدد املرىض عىل االستغاثة والدعاء ملدة ستة أشهر.
كام
ّ

وتؤكد النتائج أن بعض املرىض قد شعروا خالل فرتة قصرية بظهور اآلثار

العجيبة للدعاء يف أبداهنم ،ويقول أحد املرىض  :هنالك أمر مدهش وعجيب يف
هذا املكان وأنا معجب هبذا التغيري ،فبعد أربع جلسات دعاء (ملسة يد القسيس)،
انحرس عدد املفاصل املنتفخة من ( )49إىل ( ،)8ثم زال األمل بعد ( )6أشهر،

وغدا يشعر بأنه يف غنى عن تعاطي الدواء.

مل يتوقع ( )Dr. Dale Mathewsأن يتامثل مجيع املرىض للشفاء ،بل كان

ّ
جل ما يتمناه  ،هو احلصول عىل اآلثار البعيدة األمد للدعاء.

(((

من خالل ما تقدم نستنتج أمهية الدعاء يف شفاء األمراض ،من قبل معتنقي

أكثر األديان الساموية ،مع عدم ترك العالج الطبي  ،واستخدام األدوية والعقاقري،
وربط املادي باملعنوي ،ليتكامال وحيققا املبتغى واملطلب ،بالتخلص من األمراض
واآلفات.

 دعاء عن اإلمام املهدي  5للشفاء من املرض:[بسم اهلل الرمحن الرحيم ،بسم اهلل دواء ،واحلمد هلل شفاء ،وال إله إال اهلل كفاء،

هو الشايف شفاء ،وهو الكايف كفاء ،أذهب البأس برب الناس ،شفاء ال يغادر

سق ًام ،وصىل اهلل عىل حممد وآله النجباء].

(((

((( نرص آبادي ،دور القرآن الكريم يف شفاء اجلسم السقيم ،ص.153
((( جنة املأوى ،ص .226
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املبحث اخلام�س :الت�أثري النف�سي وال�سلوكي يف ال�شفاء
 -1التأثري النفيس
قــ�ال تــع�اىل﴿ :ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ﴾.

(يوسف)93 ،

وقال تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ﴾( .يوسف،

)96

للحالة النفسية تأثري يف شفاء املرىض ،فكثري هم الذين تتحسن حالتهم الصحية،

بمجرد مراجعتهم للطبيب ،ويشعرون كأهنم زال عنهم الوهن ،بمجرد تناوهلم

أول جرعة من الدواء ،وحني يصل املريض إىل معرفة مرضه ،ويتم تشخيص دائه،
يبدأ التأثر عنده سلب ًا أو إجياب ًا ،وغالب ًا ما يرجع إليه نشاطه ،وينفض غبار التعب

عنه  ،وينطلق يف هذه احلياة ،جمدد ًا مهته وطاقته ،ومن شدة حزن يعقوب ،5

عىل فراق ابنه يوسف  ،5ومن كثرة البكاء عليه ،ابيضت عيناه وفقد برصه،
وحني استنشق رائحة قميص يوسف  ،5ابنه وفلذة كبده ،الغائب عنه طويالً،

واحلبيب عىل قلبه ،فعندما ألقى البشري القميص عىل وجه يعقوب  ،5عاد إليه

برصه بعد العمى ،وشبابه بعد اهلرم ،ورسوره بعد احلزن.

(((

ويستفاد من بعض الروايات أن هذا القميص مل يكن قميص ًا مألوف ًا ،بل كان
ثوب ًا من ثياب اجلنة ،وقد خلفه إبراهيم  5يف آل يعقوب وأرسته ليكون ذكرى

له ،وأن رج ً
أحس برائحة
ال كيعقوب 5الذي كانت لديه شامة من (اجلنة)ّ ،
هذا الثوب ،الذي هو من ثياب اجلنة.

(((

((( الفضل بن احلسن الطربيس ،جممع البيان يف تفسري القرآن ،اجلزء  ، 5ص .454
((( نارص مكارم الشريازي ،األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،املجلد  ، 7ص .266
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نعم إهنا من رائحة احلبيب ،التي تبرش بقرب اللقاء ،ومن رائحة اجلنة ،فهي

شفاء من كل اآلالم ،ودواء لكل األسقام .يقول بعض العلامء :عند ظهور بعض

األمراض املعدية ـ كالطاعون ـ فإن أكثر األفراد الذين يموتون بسبب املرض ،إنام
يكون سبب وفاهتم ،هو القلق واخلوف ،والقليل يموت بسبب املرض حقيقة.

كام أن الكالم احللو له تأثري عىل احلالة النفسية لإلنسان ،فاملنطق اجلميل

والذوق الرفيع ،يداعب املشاعر ويثري األحاسيس ،حتى كان الكالم العذب
مدعاة لتحسن احلالة الروحية ،فقيل يف الكتاب املقدس [ :الكالم احلسن شهد

عسل ،حلو للنفس ،وشفاء للعظام ].

(((

 -2الشفاء باأللوان
حلالة املريض النفسية تأثريها يف معاجلة املرض والتخفيف من اآلالم واألوجاع،

وهناك عوامل كثرية تؤثر عىل املريض سلب ًا أو إجياب ًا ،ومنها األلوان وتأثريها عىل

العامل النفيس.

فام أكثر ما يرد لفظ اخلرضة يف آيات القرآن الكريم ،والتي تصف حال أهل

جو رفيع من البهجة واملتعة واالطمئنان
اجلنة ،أو ما حييط هبم من النّعيم ،يف ّ
النفيس.

قال تعاىل﴿ :ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ﴾( .الرمحن)76 ،
وقال تعاىل﴿ :ﯭﯮﯯﯰﯱ﴾( .اإلنسان)21 ،

وقال تعاىل﴿ :ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ﴾( .الكهف)31 ،
((( الكتاب املقدس ، 16/24 ،ص .956
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يقول ( أردتشام)((( :إن تأثري اللون يف اإلنسان بعيد الغور ،وقد أجريت جتارب

متعددة بينت أن اللون يؤثر يف إقدامنا وإحجامنا ،ويشعرنا باحلرارة أو الربودة،

وبالرسور أو الكآبة ،بل يؤثر يف شخصية الرجل ،ويف نظرته إىل احلياة.

وبسبب تأثري اللون يف أعامق النفس اإلنسانية ،فقد أصبحت املستشفيات،

تستدعي األخصائيني القرتاح لون اجلدران الذي يساعد أكثر يف شفاء املرىض،

وكذلك املالبس ذات األلوان املناسبة ،وقد بينت التجارب أن اللون األصفر،
يبعث النشاط يف اجلهاز العصبي.

أ ّما اللون األرجواين ،فيدعو إىل االستقرار ،واللون األزرق يشعر اإلنسان

بالربودة ،عكس اللون األمحر الذي يشعر بالدفء.

ووصل العلامء ،إىل أن اللون الذي يبعث الرسور داخل النفس ويثري فيها

وحب احلياة ،هو اللون األخرض.
بواعث البهجة
ّ

املفضل يف غرف العمليات اجلراحية ،لثياب اجلراحني
لذلك أصبح اللون ّ

واملمرضات.

ومن الطريف أن نذكر هنا ،تلك التجربة التي متت يف لندن ،عىل جرس ( بالك

فرايار) ،الذي يعرف بجرس االنتحار ،ألن أغلب حوادث االنتحار ،تتم من

تم تغيري لونه من األغرب القاتم ،إىل اللون األخرض اجلميل ،مما س ّبب
فوقه ،حيث ّ

انخفاض حوادث االنتحار بشكل ملحوظ  ،واللون األخرض ،يريح البرص ،ذلك

ألن الساحة البرصية له أصغر من الساحات البرصية لباقي األلوان ،كام أن طول

موجته متوسطة ،فليست بالطويلة كاللون األمحر ،وليست بالقصرية كاللون

األزرق.

(((

((( أردتشام :أحد علامء النفس.
((( دياب وقزموز ،مع الطب يف القرآن ،ص .61
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وذكرت ألوان أخرى يف القرآن الكريم إىل جانب اللون األخرض ،كاألبيض
واألصفر واألمحر واألسود:
فاللون األبيض ذكر يف اآلية الرشيفة:

قال تعاىل﴿ :ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ﴾( .الشعراء)33 ،
واللون األصفر ذكر يف اآلية الرشيفة:

قال تعاىل﴿ :ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ﴾.
(البقرة)69 ،
واأللوان :األبيض واألمحر واألسود ،ذكرت يف اآلية الرشيفة:

قال تعاىل﴿ :ﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ﴾( .فاطر)27 ،
 -3التأثري السلوكي
 يقظة الفجر:حيث القرآن عىل النوم املبكر واالستيقاظ منذ الفجر ،وروي عن أمري املؤمنني
عيل بن أيب طالب  5قال :قال رسول اهلل [ : 1اللهم بارك ألمتي يف
(((
بكورها].
وأثبت العلم أن هناك فوائد صح ّية جينيها اإلنسان بيقظة الفجر ومنها:

1ـ تكون أعىل نسبة لغاز األوزون ( )O3يف اجلو عند الفجرّ ،
وتقل تدرجيي ًا
ّ
تضمحل عند طلوع الشمس ،وهلذا الغاز تأثري مفيد عىل اجلهاز العصبي،
حتى
ومنشط للعمل الفكري والعضيل.
((( مسند أمحد بن حنبل ،ج  ، 1ص.154
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2ـ ّ
إن أشعة الشمس عند رشوقها قريبة من اللون األمحر ،ومعروف تأثري هذا
اللون املثري لألعصاب ،والباعث عىل اليقظة واحلركة ،كام أن نسبة األشعة فوق
حترض اجللد عىل
البنفسجية تكون أكرب ما يمكن عند الرشوق ،وهي األشعة التي ّ
صنع فيتامني. D
3ـ االستيقاظ الباكر يقطع النوم الطويل ،ألن اإلنسان الذي ينام ساعات
طويلة ،وعىل وترية واحدة ،يكون أكثر تعرض ًا لإلصابة بأمراض القلب ،وخاصة
مرض العصيدة الرشياين  ،Atherosclerosisولعل الوقاية من ذلك ،ومن
إحدى الفوائد التي جينيها املؤمنون الذين

يستيقظون يف أعامق الليل متقربني خلالقهم بالدعاء والصالة ،قال تعاىل:
﴿ﯟ ﯠﯡﯢﯣ﴾( .الفرقان)64 ،

4ـ تقول النظريات العلمية أن أعىل نسبة للكورتزون يف الد ّم هي وقت
الصباحّ ،
وأقل نسبة له تكون مسا ًء ،و الكورتزون هو املادة السحرية التي تزيد
فعاليات اجلسم ،وتنشط استقالباته بشكل عام ،ويزيد نسبة السكر يف الدم الذي
يزود اجلسم بالطاقة الالزمة له.
لذا فإننا نجد أن املسلم امللتزم بتعاليم القرآن ،هو إنسان نموذجي ،حيث
يستيقظ باكر ًا ويستقبل يومه بجد ونشاط ،ويبارش عمله باكر ًا ،وتكون إمكاناته
الذهنية والنفسية والعضلية بأعىل مستوى ،مما يؤدي ملضاعفة اإلنتاجّ ،
كل ذلك يف
عامل ملؤه الصفاء والرسور واالنرشاح ،ولو أخذ االلتزام طابع ًا مجاعي ًا ،فسيغدو
املجتمع املسلم جمتمع ًا مميز ًا وفريد ًا.

تطبيقات �سنن ال�شفاء
ويف هذا الف�صل ن�ستعر�ض عدة مباحث تطبيقات
ل�سنن ال�شفاء ،وهي اجلانب الطبي وعالقته بال�شفاء،
واجلانب الغذائي وت�أثريه على �شفاء �أمرا�ضنا ،واجلانب
الطبيعي ودوره يف عالج �أ�سقامنا ،والغذاء احليواين
والنباتي ومما ذكر منهما يف القر�آن الكرمي وفائدتهما
يف برء �أمرا�ضنا.

املبحث الأول :الت�أثري الطبي.
املبحث الثاين :الت�أثري الغذائي.
املبحث الثالث :الت�أثري الطبيعي.
املبحث الرابع :الت�أثري احليواين.
املبحث اخلام�س :الت�أثري النباتي.

املبحث الأول :الت�أثري الط ّبي
لقد أتى القرآن الكريم عىل ذكر كثري من املواضيع الطبية التي هلا عالقة بجسم

اإلنسان ،وتؤثر عىل صحته ،فيجب علينا أن نعرفها وهنتم هبا  ،للمحافظة عىل
أجسامنا بعيدة عن األسقام واألمراض ،ومن اآليات التي سلطت الضوء عىل

اجلانب الط ّبي:

أوالً -الشفاء يف عدم اإلرساف
قال تعاىل﴿ :ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ﴾( .األعراف)31 ،
الغذاء يف اعتبار القرآن وسيلة ال غاية ،فهو وسيلة رضورية ال بد منها حلياة

اإلنسان ،دعا إليها القرآن الكريم ،وجعل اهلل يف غريزة اإلنسان مي ً
ال للطعام،
ولكن جيب االعتدال يف الطعام والرشاب ،وعدم اإلرساف ،وكل زيادة يف تناول

الطعام تؤدي بالنتيجة إىل السمنة التي تساعد عىل اإلصابة بأمراض كثرية.

(((

وقال الطب احلديث( :إن اإلنسان حيفر قربه بأسنانه).

(((

روي عن رسول اهلل[ : 1املعدة بيت الدّ اءِ ،
واحلمية رأس الدّ واء.].

(((

((( د .محيد النجدي ،اإلعجاز العلمي ،ص .30
((( نزيه القميحا ،القرآن يتجىل يف عرص العلم ،ص .52
((( مريزا حسني النوري ،مستدرك الوسائل ،ج  ، 16ص .453
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مضار عىل جهاز اهلضم ،كحدوث التخمة ،وعرس اهلضم ،وتوسع
وللرشه
ّ
املعدة وانفتاهلا ،واملعدة املمتلئة بالطعام أكثر عرضة للتمزق ،وكثرة الطعام تؤدي
إىل مهود يف النفس ،وبالدة يف التفكري ،وميل إىل النوم.

قال لقامن احلكيم( :يا بني إذا امتألت املعدة ،نامت الفكرة ،وخرست احلكمة،
وقعدت األعضاء عن العبادة).
وروي عن أيب احلسن موسى [ : 5ليس من ِ
احلمية أن تدع اليشء أص ً
ال ال

تأكله ،ولكن احلمية أن تأكل من اليشء وختفف](((.

ومن مضار اإلرساف :السمنة  ،Obesityوحيصل نتيجة اإلكثار من الطعام،
وخاصة السكاكر والدهون .كام يؤهب لبعض األمراض كتصلب الرشايني ،
والداء السكري ،وفرط توتر الدم .Hypertension

خاصة ،يسبب نخر األسنان ،والذين
واإلفراط يف تناول السكاكر االصطناعية ّ
يعتمدون بشكل رئييس عىل تناول اللحوم واحلليب واجلبن ،يصابون باحلصيات
الكلوية أكثر من غريهم ،ويصابون أيض ًا بداء النقرس(((.
ثانياً -الشفاء بتناول الطيب وترك الخبيث:
الطبي ،الذي يلمس حاالت اإلنسان،
هذاومل يغفل القرآن الكريم يف اجلانب
ّ
يف مرضهم وصحتهم ،فأمرهم أن يأكلوا من الطيب ،و أن جيتنبوا اخلبيث ،ففي
وعرفهم جسمهم ،وما حييط به من نظام دقيق
األول عافيتهم ،ويف الثاين سقمهمّ .
ألجهزته املختلفة.

قال تعاىل﴿ :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

((( حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،8ص .291
وخاصة يف مفاصل القدم واإلهبام،
((( النقرس :هو داء امللوك ( ،)Goutحيث يسبب أمل مفصيل،
ّ
وأكثر املتعرضني له ممن يتناولون كميات كبرية من اللحوم.
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ﮈﮉﮊ﴾( .البقرة)172 ،

وحرم اخلبيث منه ،حلكمة ال
ولقد أشار القرآن الكريم ،إىل الط ّيب من الطعامّ ،
يعلمها إال اهلل ،ولقد توصل العلم إىل اكتشاف بعض أرسارها.

قال تعاىل﴿ :ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ﴾( .األعراف ،
)157
فاحلالل من الطعام ،طيب لذيذ ،وما هو مستساغ وشهي فهو حالل ،وما
خبث من الطعام ،فهو حرام ومنهي عنه ،وما هو حرام ،فهو منبوذ وخبيث ،ويف
اجتنابه وتركه صالح وفالح اإلنسان.

ق�ال تع�اىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ﴾( .املائ�دة،

90ـ)91

حرم اهلل شيئ ًا إال ملصلحة ،والرضر الذي يريد أن يبعده عنا أكرب من املنفعة
و ما ّ
املتوقعة ،وهذه أمثلة عىل ذلك:
 -1تحريم أكل امليتة:

لقد حرم اهلل تعاىل ،أكل حلم امليتة والدم وحلم اخلنزير ،ورشب اخلمور ،وغريها
من املحرمات ،حلكمة يعلمها اهلل ،لكن العلم والبحث العلمي توصل إىل حقائق
ومضار هذه املحرمات عىل الصحة الغذائية وملا هلا من
كثرية تقف عىل مفاسد
ّ
سلبيات عىل املجتمع ،ففيها رضر شخيص واجتامعي.
 حكمة التذكية الرشعية:إن الدم بعد فقدان احلياة يصبح بحكم تركيبه من أصلح األوساط لنمو
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اجلراثيم ،بعد أن كان وسيلة الدفاع الكربى ضدها أثناء احلياة ،فالتذكية الرشعية

تؤمن استنزاف دم احليوان عىل أحسن وجه ،بقطع أوردة الرقبة ورشايينها الكبرية،
أما امليتة فإهنا تتعرض لتغريات عديدة ،فبعد ساعة من املوت ،يرسب دم احليوان

يسمى بالزرقة الر ّمية ،وتتكاثر اجلراثيم
إىل األجزاء املنخفضة من جسمه مشكلة ما ّ
اهلوائية ثم الالهوائية ،فتؤدي لتعفن اجلثة وتفسخها ،وينتج عنها مركبات ذات

روائح كرهية ،وأثر سام ،وينتج غازات تؤدي النتفاخ اجلثة بعد عدة ساعات،
فانحباس الدم يرسع التعفن ،ويزيد من تكاثر اجلراثيم.

 -2تحريم تناول الدم:
وحرم تناول الدم  ، Bloodكونه حيمل سموم ًا وفضالت ،كالبولة ،Urea
ّ

ومحض البول ،والكرياتينني ،وغاز الكربون  ،CO2وينقل بعض السموم من
األمعاء والكبد لتعديلها.

 -3تحريم تناول لحم الخنزير:
ورد حتريم حلم اخلنزير يف أربعة مواضع من القرآن الكريم وهي:

قالتعاىل﴿:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ﴾.
(املائدة)3 ،

حيث حرم اهلل تعاىل ،أكل حلم امليتة ،وتناول الدم ،وحلم اخلنزير ،وما ذكر

عليه حني الذبح غري اسم اهلل عز وجل ،وحيرم تناول حلم احليوان الذي يموت
خنق ًا ،الذي يموت بعد رضبه بعصا أو حجر ،أو امليت بعد سقوطه ،أو امليت بعد

أن تعرض للنطح من هبيمة أخرى ،أو ما تبقى من فريسة احليوان ،ثم استثنى
عز وجل ،ما ندركه حي ًا ،فإنه حيل لنا بالذبح الرشعي ،ويعود سبحانه للتحريم،
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للذي يذبح عىل النصب(((.

قال تعاىل﴿ :ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗ﴾( .البقرة)173 ،

قال تعاىل﴿ :ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ﴾( .األنعام)145 ،
وكلمة ( رجس) يف اآلية الكريمة ،ذكر (ابن منظور) صاحب لسان العرب هلا

معان ،وهي القذر ،احلرام ،الفعل القبيح ،العذاب ،اللعنة ،الكفر.

فمن دعته الرضورة إىل تناول يشء من ذلك ،فليأكل ولكن ( غري باغ وال عاد)،

فال يطلب أكل امليتة وحلم اخلنزير وهو جيد غريمها ،وال يتعدى حد الرضورة،

وسد احلاجة.

قال تعاىل﴿ :ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﴾( .النحل،

)115

وأ ّما احلكمة من حتريم حلم اخلنزير ،إضافة لالمتثال ألمر اهلل عز وجل ،فإن ما

كشفه العلم من أرضار حلم اخلنزير وكثرة األمراض التي يسببها لإلنسان ،ومنها
أن اخلنزير ينقل مرض الزحار الزقي والذي تسببه طفيلية الزقيات الكولونية

 ،Balantidium Coliالتي تعيش يف أمعاء اخلنزير ،تسبب لإلنسان االسهال
الشديد ثم الزحار املزمن ،واملغص وفقدان الشهية والدوار والضعف العام

واهلزال .والداء الربيمي الريقاين النزيف ،ورشيطية السمك العريضة ،واألميبا
النسيجية  ،Entameba Histolyticaوحصبة اخلنزير ،Eryspeloid

ورشيطية حلم اخلنزير أو الرشيطية املسلحة  ،Taenia Cellulosacوداء

((( الن ُُّص ِ
ب :أحجار نصبها أهل اجلاهلية حول البيت احلرام ،ويذبحون هلا.
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احلويصالت اخلنزيرية يف اإلنسان  ، Human Cysticercosisحيث تتشكل
احلويصالت اخلنزيرية يف أنسجة اإلنسان املختلفة ،كالقلب والعني والدماغ ،وقد
ثبت أن ملرض الديدان املثانية لدودة حلم اخلنزير ،مي ً
ال خاص ًا للمخ ،وهذا يرجح

أهنا السبب يف نسبة كبرية من حاالت الرصع ،وقد وجد بعض الباحثني باستخدام

التصوير باألشعة ،أن نسبة من احلاالت التي سبق تشخيصها بأهنا أورام يف املخ،

هي يف احلقيقة مثانات دودة حلم اخلنزير ،وإصابات املخ تتفاوت بني صداع قاس
إىل شلل عضوي جزئي إىل دوار واضطرابات عصبية ونفسية تتخذ أحيان ًا مظاهر
هستريية ،وإذا ماتت املثانات انطلقت منها توكسينات سامة ،ودودة شعرية

 ،Trichinella Spiralisحيث تصيب اإلنسان نتيجة تناول حلم اخلنزير غري
املطهي جيد ًا ،وتعيش الدودة البالغة منها يف األمعاء الدقيقة لإلنسان ،وخترتق

أنثاها جدار األمعاء مارة بالقلب والرئتني حتى تستقر بني ألياف العضالت وتلتف
حول نفسها متخذة شك ً
ال حلزوني ًا ،وحينام يأكل اإلنسان من اللحم املصاب خترج
الديدان من حويصالهتا وتبلغ نضجها يف يومني ،وبعد أسبوع واحد تضع يرقاهتا
التي تستقر يف أية عضلة من عضالت اجلسم ،وتكثر يف عضالت احلجاب احلاجز

واألضالع واحلنجرة واللسان والعني وعضالت األطراف .وتضع األنثى حوايل

عرشة آالف يرقة ،وتظهر أعراض املرض يف األسبوع الثاين عادة بعد تناول اللحم
املصاب ،وتكون لألعراض عدة مراحل:

املرحلة األوىل :تتميز باالضطرابات املعدية واملعوية ،واإلسهال الشديد
املصحوب بحمى وضعف عام أحيان ًا.
املرحلة الثانية :التي تنترش فيها الريقات يف اجلسم حيث تكون غالب ًا قاتلة،

وتتميز بانتفاخ اجلفون وما حتت العينني وبآالم عضلية روماتزمية شديدة ،يصحب

ذلك محى شبه مستمرة وعرق غزير وهذيان ونزف حتت األظافر ،وتوجد الريقات

يف السائل الدماغي الشوكي.
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املرحلة الثالثة :املصاحبة لتكلس احلويصالت والتي تبدأ بعد ستة أسابيع من
بدء العدوى تقريب ًا ،حيث تشتد األعراض السابقة وينترش االرتشاح يف الوجه
والبطن والذراعني والرجلني ويصاب املريض بضعف عام شديد وطفح جلدي
وفقر الدم ونزف يف األحشاء وتضخم يف الطحال واضطرابات عصبية وعقلية،

وحتدث الوفاة بعد  6 -4أسابيع ،ويقرر (الباخ  )1961أن دودة حلم اخلنزير

الرشيطية نادرة الوجود يف البالد التي ال يؤكل فيها حلم اخلنزير كام يف البالد

اإلسالمية.

(((

ويعيش يف جسم اخلنزير أكثر من عرشين نوع ًا من الطفيليات ،وكثري منها نوعي

خاص باخلنزير ،وكثري من هذه الطفيليات تصيب اإلنسان ،وأهم الطفيليات

املشرتكة بني اخلنازير واإلنسان هي:

 )1من الفريوسات والبكرتيا :فريوسات مرض الكلب ،واحلمى الصفراء،

سالالت من األنفلونزا.

 )2من الرتتوزوا « احليوانات األولية » :نوعان من الرتيبانوسوما ،يسبب

أحدمها مرض النوم األفريقي ،وهناك نوع من األنتاميبا.

 )3من الديدان املفلطحة :الرتيامتودا أو الوشائع ،وشائع الدم (البلهارسيا اليابانية)،

وشائع الرئة ( ،)Paragoimus Westermaniوشائع الكبد واألمعاء.
 )4الديدان شوكية الرأس :منها نوع يسمى:

(.)Macracanthor Phynchus Hirudinaceus

 )5الديدان اخليطية أو االسطوانية :ساللة دودة االسكارس:

()Iumbricoides Ascaris

((( دياب وقزموز ،مع الطب يف القرآن ،ص .137
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 )6احلرشات واحللم :يصلح اخلنزير عائ ً
ال لعدد من الطفيليات اخلارجية
اخلاصة باإلنسان ،كأنواع البعوض والربغوث والقمل وذبابة (تيس تيس) الناقلة
لطفيليات مرض النوم وذباب اجللد ،التي تصيب يرقاهتا الفم والعينني واألذنني
(((
واألنف.

وعاد للظهور جمدد ًا أنفلونزا اخلنازير ،وبات ينقل اإلصابة إىل اإلنسان ،وزيادة
يف خطورة هذا النوع من األنفلونزا أنه إذا أصيب أي إنسان به ،فيمكن أن ينقل
اإلصابة إىل إنسان آخر ،حتى يكاد أن يصبح وبا ًء يسبب اإلصابة واخلطورة لعدد
كبري من بني البرش.
 -4تحريم رشب الخمور:

أما اخلمر ( أم اخلبائث) ،فإنه حيتوي عىل مواد كيميائية كثرية ،وما هيمنا منها هو
مادة الغول اإليتييل  ،Ethyl Alcoholوصيغتها،)CH3 – CH2 - OH ( :
وهي املادة األساسية فيه ،وهي السبب يف مجيع األرضار الناجتة عن تعاطي اخلمور
بأنواعها ،ففي تناوله أرضار كثرية وأمهها:

السكر)،
أـ التسمم الغويل احلاد ( ُّ
الغويل).

ب ـ التسمم الغويل املزمن ( اإلدمان

السكر هو الدماغ ،وعمل الغول عىل الدماغ هو
وأكثر األجهزة تأثر ًا يف حالة ُّ
عمل مثبط  ،Depressentوغالب ًا ما يصاب الذين يتناولون اخلمور بالتهاب
املعثـكلة احلاد ،وقد يؤدي إىل املوت بتثبيط التنفس وتوقف القلب ،اعتالل
األعصاب الغويل العديد ،اعتالل األعصاب الواحد ،التهاب العصب البرصي،
داء احلصاف الغويل ،تنكس قرشة املخيخ ،ختريش خماطية الفم والبلعوم ،ضمور
احلليامت الذوقية يف اللسان ،تشقق اللسان ،رسطان اللسان ،التهاب املري،

((( د .محيد النجدي ،اإلعجاز العلمي ،ص .34
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إقياءات دموية غزيرة ،رسطان املري ،التهاب املعدة السطحي احلاد ،التهاب

املعدة املزمن الضموري ،رسطان املعدة ،القرحة اهلضمية ،سوء االمتصاص

تشمع الكبد ،اعتالل العضلة القلبية ،وفقر الدم
املعوي ،التهاب املعثكلة احلادّ ،
بعوز احلديد وغريها من األمراض.

وكثري ًا ما يتعرض السكران إىل االصطدام بسيارة أو يسقط يف هنر أو حفرة،

بسبب اضطراب حركته ،ويتسبب يف مشاجرات واعتداءات ال مربر هلا وارتكاب
اآلثام والفواحش واجلرائم.

روي عن رسول اهلل 1يف وصيته لإلمام عيل [ :5يا عيل :شارب اخلمر
كعابد وثن ،يا عيل :شارب اخلمر ال يقبل اهلل عز وجل صالته أربعني يوم ًا ،فإن

مات يف األربعني مات كافر ًا ،يا عيل :كل مسكر حرام وما أسكر كثريه فاجلرعة منه
حرام ،يا عيل :جعلت الذنوب كلها يف بيت وجعل مفتاحها رشب اخلمر].

(((

وروي عن رسول اهلل  [ :1ال شفاء يف حرام].

(((

فلم جيعل اهلل تعاىل يف هذه املحرمات شفاء ،حيث يكرهها العفيف النبيل

ذو الذوق السليم ،ويميل إىل احلالل الطيب ،من مأكل ومرشب ،فاهلل أعرف

بأجسامنا ،وهو الذي خيتار لنا من الطعام أطيبه ومن الرشاب ألذه ،ومن العالج

أنجعه ،ومن الدواء أنجحه.

وسئل اإلمام أبو عبد اهلل  5عن رشب النبيذ كدواء قال [ :ال ،وال جرعة،

ثم قال :إن اهلل عز وجل مل جيعل يف يشء مما حرم شفاء وال دواء ].

(((

فالنبيذ مثله كباقي املرشوبات املحرمة ،يظن البعض بأن فيه فوائد إال أن اآلية

((( الفضل بن احلسن الطربيس ،من ال حيرضه الفقيه ،ج  ،4ص .352
((( مريزا حسني النوري ،مستدرك الوسائل ،ج  ،16ص .438
((( حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،6ص .413
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الكريمة ،تؤكد عىل أن الرضر أكثر من النفع .لقوله تعاىل ﴿ﯮﯯﯰ
ﯱ﴾( .البقرة)219 ،

وذكر البخاري يف صحيحه عن ابن مسعود ،أنه روي عن رسول اهلل :1
(((
حرم عليكم ].
[إن اهلل مل جيعل شفاءكم فيام ّ

حرمه
وروي عن أمري املؤمنني[ :5إن اهلل عز وجل مل جيعل يف رجس ّ
(((
شفاء].
وقال الشاعر أمحد حسن حمرم:

ٍ
المــرىء
شــــفاء
لـيس يف الـخمر
ٌ
امل��ك��ر ال��ذي
اح���ذروه���ا إهن���ا
ُ

هـــ�ي لـــــألقــــ�وام رشٌّ
وأذى
ً

ـــرر
من ســــقام أو
ٌ
وقــاء من َض ْ
َ
ُ
مك َر
الشيطان يف مايض ُ
العـــصرُ ْ
ِ
ـر
وهـي للبــغـضــاء ٌ
نـار تســــتع ْ

الصحي فيام عرضنا من اخلبائث ،إضافة لألذى
وبعد أن تبني لنا األذى
ّ
ّ
وجل ،وأثبت هذا
االجتامعي واخللقي ،ندرك أمهية حتريمها من الباري عز
التحريم يف القرآن الكريم ،ومل يقترص القرآن عىل حتريم اخلبائث ،بل ذهب أيض ًا
إىل توجيه الناس إىل األغذية التي تنفع أبداهنم وحتفظ صحتهم ،وعمل عىل تنظيم
الغذاء احلالل.
قال تعاىل﴿ :ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ﴾( .املائدة)4 ،

ومن الطيبات :العسل ،حلوم األنعام ،صيد البحر ،األلبان ،التمور ،املوز،
والعنب ،وغريها مما ذكر يف القرآن أو مل يذكر.

روي عن رسول اهلل 1يف وصيته لإلمام عيل [ :5يا عيل ْ
كل من البيض
دف ،واترك ما
ما اختلف طرفاه ،ومن السمك ما كان له قشور ،ومن الطري ما ّ

((( ابن قيم ،الطب النبوي ،ص .109
((( مريزا حسني النوري ،مستدرك الوسائل ،ج  ،17ص .67
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عيلّ :
صفْ ،
كل ذي ناب من
ّ
وكل من طري املاء ما كانت له قانصة أو صيصية ،يا ّ
السباع وخملب من الطري فحرام أكله .يا عيل :افتتح الطعام بامللح ،واختتمه بامللح،
(((
فإن فيه شــفاء ].

((( الفضل بن احلسن الطربيس ،من ال حيرضه الفقيه ،ج  ،4ص .365
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املبحث الثاين :الت�أثري الغذائي
وسنلقي الضوء عىل أحد نظم التغذية املستخدمة يف العامل ،بنا ًء عىل العلم

احلديث املتعلق بالغذاء ،وهو (املاكروبيوتيك) ،الذي يفيد يف حل الكثري من

املشاكل الغذائية.

املاكروبيوتيك:
من املعلوم أن الكثري من بني البرش يتبعون نظام التغذية هذا ،والذي حيتوي

بشكل رئيس عىل احلبوب الكاملة ،واخلضار املوسمية ومنتجات البقول،
وخصوص ًا فول الصويا.
وحاول نقل هذا املنهج عن الصينيني واليابانيني القدامى العامل الياباين:

ساكورازاوا . Sakurazawa

ولقي هذا النظام الغذائي رواج ًا كبري ًا ،كطريقة للتخلص من األمراض

املزمنة.

والسبب الرئيس هو اجتاه الناس بقوة للبحث عن طرق ملعاجلة األمراض

التي اعرتف الطب التقليدي بعجزه عن معاجلتها ،وسامها األمراض املستعصية،

املكمل للطب التقليدي ،ويعتمد هذا النظام عىل فلسفة الطب الصيني
بالطب
ّ
وفلسفة علوم الرشق األقىص بام فيها نظرية تكامل األضداد ( :اليني و اليانغ ).

ومن األفكار األساسية يف هذا النظام الغذائي ،هو مبدأ تكامل األضداد ،حيث

تقول الفرضية ،أن كل يشء يف الكون ناتج عن قوتني متعاكستني ومتكاملتني مها:

ذكر ( يانغ) وأنثى ( يني).

قال تعاىل﴿ :ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ﴾( .الذاريات)49 ،

ويقسم ّ
كل يشء إىل صنفني متضادين ،ولكن متكاملني ،ويستندان يف وجود
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كل منهام عىل اآلخر ،حيث ال يمكن ألحدمها أن يكون بدون اآلخر ،عىل الرغم
من صفات التضاد بينهام ،فهام جمذوبان لبعضهام البعض ،مثل قطبي املغناطيس،
فالقوى الذكرية ( يانغ ) ،ينتج عنها الظواهر التالية :احلرارة ،الكثافة ،الثقل،
الشكل املنخفض األفقي.
والقوى األنثوية ( يني) ينتج عنها الظواهر التالية :الربودة ،التوسع ،التمدد،
اخلفة ،والشكل املرتفع العمودي.

مثال على نظام املاكروبيوتيك يف التغذية
صحية ملدة  4أيام ،ملن ليس لديه
وفيام ييل أذكر جدوالً حيتوي عىل وجبات ّ
أمراض:

اليوم األول

الفطور

سليقة قمح مع زيتون أخرض وأسود
وشاي أخرض أو عصري برتقال.

الغداء

رز كامل مع شوربة خضار ( كوسا وجزر
وبصل أخرض) مع فاصولياء خرضاء
وتوفو ( جبنة الصويا) بزيت وثوم.

العشاء

رز كامل مع شوربة يقطني وتفاحة وقليل
من املوالح واملكرسات.
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الفطور

فول مدمس مع خبز قمح كامل وفجل
ونعناع وبصل أخرض وشاي أخرض.

الغداء

معكرونة مع سلطة فجل وورق فجل
وسمك مشوي.

العشاء

سندويشة فالفل مع خملل وزيتون.

الفطور

شوفان أو قمح مسلوق مع شوربة خضار
( سلق ،زهرة ،بصل ،وملفوف).

الغداء

رز كامل مع صدر دجاج بلدي مشوي
بالفرن مع خضار مشكلة مع زيت وثوم
وصلصة الصويا.

العشاء

رز كامل مع شوربة يقطني و تبولة.
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الفطور

خبز قمح كامل وزيتون وزيت وزعرت
ومكدوس ومربى طبيعي وشاي أخرض.

الغداء

دخن كامل مع شوربة عدس و تبولة و
توفو( جبنة الصويا).

العشاء

رز كامل مع فاصولياء خرضاء و كوسا
بزيت وثوم و سلطة جرجري.

حما�سن املاكروبيوتيك:
1ـ غني باملعادن والفيتامينات الطبيعية (اخلضار) ،واأللياف (احلبوب الكاملة)،

التي تساعد عىل طرح السموم من اجلسم عن طريق األمعاء والكليتني.

2ـ أغذية املاكروبيوتيك ال تولد أي سموم يف اجلسم ،عىل عكس املنتجات

احليوانية التي ترتك وراءها خم ّلفات سم ّية.

3ـ إزالة تدرجيية للسموم وتنظيف اجلسم وبالتايل إزالة املرض ،ومن دون أي

تأثريات جانبية كالتأثريات اجلانبية جلميع األدوية.

 -4الصحة احلقيقية ليست يف العيادات واملستشفيات ،بل يف املطبخ ويف لقمة

الغذاء ،وغالبية متبعي نظام املاكروبيوتيك يعانون من مرض معني أو حالة صحية
ويريدون احلصول عىل نصائح غذائية للتخلص من أمراضهم بغذائهم.

(((

((( رائد طليامت ،الغذاء دواء ،ص .178
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إن نظام املاكروبيوتيك الغذائي ليس جمرد طريقة أكل منظمة ،بل هو نظام
يشمل أسلوب احلياة ،حيث حيرتم نظام الطبيعة ،بروحية تتوخى رفاه الذات
واملجتمع ،وخلق عامل معاىف وسليم ،ويقوم نظام األكل املاكروبيوتيكي عىل
االعتبارات الغذائية التالية:
 -1استهالك املواد الكربوهيدرية املركبة بنسب أكرب من السكريات البسيطة.
 -2استهالك الربوتينات النباتية بنسب أكرب من الربوتينات احليوانية.

 -3خفض االستعامل العام للدهون ،واستهالك الدهون غري املشبعة بنسب
أكرب من املشبعة.
 -4مراعاة حتقيق توازن مثايل بني الفيتامينات واملعادن وغريها من املواد الغذائية.

 -5تناول األطعمة التي نمت بشكل عضوي طبيعي ،بنسبة أكرب من األطعمة
التي رشـّت بمواد كيميائية ،أو استخدمت يف تغذيتها املخصبات الكيميائية.

 -6تناول األطعمة املعاجلة بالطرق التقليدية ،بنسب أكرب من األطعمة املعاجلة
صناعي ًا وكيميائي ًا.

 -7اإلقبال عىل تناول املواد الغذائية بشكلها الكامل ،واإلقالل من تناول
األطعمة املكررة.
 -8اإلكثار من تناول األطعمة الغنية باأللياف الطبيعية ،عوض ًا عن املنزوعة
(((
األلياف.

لقد اشتق نظام املاكروبيوتيك الغذائي من مبادىء العالقة احليوية بني الكائنات
احلية وطبيعتها ،إذ أنه يعتمد عىل التوافق مع الطبيعة ،واألمور التالية:
 -1مراعاة احتياجات اإلنسان يف إطار نظام احلياة البيولوجية.

((( د .يوسف البدر ،اجلريمة واالنحراف السلوكي والغذاء ،ص .83
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 -2احرتام العادات الغذائية املوغلة يف القدم ،واخلاصة باحلضارات املختلفة

يف كل أنحاء العامل.

 -3قابلية التكيف بسهولة مع االختالفات املناخية واملوسمية البيئية.

 -4مراعاة املتطلبات االجتامعية واالقتصادية ،وقابلية التطبيق عىل نطاق

واسع يف كل أنحاء العامل ،بكلفة معقولة.

 -5مراعاة التوازن الغذائي ،وتلبية املتطلبات األساسية اخلاصة باالحتياجات

اإلنسانية.

�أ�سلوب تناول الطعام:
 -1األكل بانتظام ،واشتامل كافة الوجبات عىل احلبوب أو منتجات احلبوب.

 -2التنويع يف اختيار وإعداد األطعمة ،ومراعاة التوافق السليم بني مكونات

الوجبة ،وأسلوب الطهي الصحيح.

 -3إعداد الطعام بذهن صاف ودقة ،ومراعاة األشخاص الذين سيتناولون

هذا الطعام.

 -4تناول الوجبات اخلفيفة بكميات معتدلة ،بحيث ال تصبح بدي ً
ال عن

الوجبة األساسية.

 -5تناول السوائل حسب الرغبة.

 -6جتنب الطعام قبل اخللود إىل النوم ،ويفضل تناول الطعام قبل النوم بثالث

ساعات.

 -7املضغ اجليد.

 -8اختالف كمية الطعام بحسب االحتياجات اخلاصة بكل فرد.
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 -9تناول الطعام مع االمتنان للخالق عز وجل ،وتقدير جهود الناس،
(((
وعطاءات الطبيعة.

((( د .يوسف البدر ،اجلريمة واالنحراف السلوكي والغذاء ،ص .121
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املبحث الثالث :الت�أثري الطبيعي
الشفاء باملاء
املاء :هو النعمة الكربى واملنّة العظمى التي أنعم اهلل هبا عىل كل الكائنات

احلية ،حيث يقوم بتنظيم األفعال احليوية يف اجلسم(((  ،ويدخل يف تركيب معظم
األغذية وبنسب متفاوتة ،واجلدول التايل يبني نسبة الرطوبة لعدد من األغذية:
املادة

حلم األبقار

نسبة املاء %
70 – 50

حلم دواجن ،بيض

74

برتقال ،دراق ،عنب

90 – 85

بازالء

80 – 74

حلم أسامك

بندورة ،خس

81 – 65
95 – 90

فاصولياء خرضاء

89

برغل

13

فاصولياء حب
سكر

11
0.5

وكام نعلم أن املاء يتكون من الـ  Hوالـ  Oعىل شكل جزيئات . H2O

ويعد املاء رضوري ًا لكونه من املركبات املنظمة يف جسم اإلنسان ،ولصلته

((( د .محيد النجدي ،اإلعجاز العلمي ،ص.29
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القوية بعمليات اهلضم ،ولعالقة كميته بذوبان األمالح والسكريات والفيتامينات
والربوتينات.

ويدخل املاء يف صناعة اخلبز والرشاب الصناعي واملياه الغازية ويف العديد
من جماالت تصنيع األغذية وإعدادها .ويعد من أكثر املذيبات انتشار ًا يف الطبيعة

وأرخصها ثمن ًا .واملاء هو السائل الرئييس يف معظم خاليا األنسجة احلية ،وحيمل
معظم مركباهتا العضوية واملعدنية والغازية ،حيث يلعب دور ًا هام ًا يف وظائفها
احليوية.

(((

 -1املاء يف القرآن الكريم:
قال تعاىل﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ﴾( .األنبياء)30 ،

قال تعاىل﴿ :ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ﴾.

(الواقعة68،ـ )69

كام جعل اهلل املاء أحد أنواع النعيم ألهل اجلنة ،قال تعاىل﴿ :ﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ﴾( .حممد)15 ،
يقول الطبيب (أبو بكر الرازي) عن املاء( :اإلقالل من املاء جيفف ويوهن

البدن ويضعف البرص ويرسع اهلرم ،واإلفراط يف املاء يرهل البدن ،ويربد العصب

ويورث النسيان والرعشة ،وسائر األمراض).

(((

ويذكر الطبيب (هنري بيلر) يف كتابه ( الغذاء أفضل دواء ) :عند سؤاله هل
من الصحي رشب ثامنية كؤوس من املاء يومي ًا ؟
واإلكثار من تناول املياه ،يصبح ثقي ً
ال عىل املعدة واألمعاء ويسبب شتى ألوان

((( د .كرم عودة ،الصناعات الغذائية ،ص.11
((( رائد طليامت ،الغذاء دواء ،ص.164
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األمراض ويؤخر يف عمليات اهلضم وامتصاص األغذية ،ويف احلقيقة جيب أن

نبحث عن الكمية الدنيا من املاء الرضورية للحياة ،ألنه جيب مترير الرضوري
فقط من السوائل يف الكلية لتجنب إجهادها ،والكلية تعمل عىل التخلص من

السوائل الفائضة يف اجلسم وحتافظ عىل متاسكه وطاقته االنكامشية (أي مناعته)،
لذا جيب رشب السوائل فقط عند الشعور بالعطش ،كام أن فائض السوائل يف
اجلسم يمدّ د الدم ،وخيرسه كثري ًا من املعادن األساسية التي حتافظ عىل مناعة عالية،
وهذا بدوره يضعف اجلسم ويم ّيع الغذاء ويكون جمهد ًا للقلب والكليتني.

 -2املاء يف السنة املطهرة:
هنى رسول اهلل 1عن منع املاء حتى ال يؤدي هذا املنع إىل اإلرضار بأي كائن

حي  ،وجعل صدقة املاء من موجبات اجلنة.
ّ

وقيل أنه جاء رجل إىل النبي  1فقال :أخربين بعمل يدخلني اجلنة قال:

(قل العدل وقدم الفضل) ،قال :أرأيت إن مل أفعل؟ قال :هل لك إبل؟ قال:

بعريا من إبلك وسقاء يسقى عليه املاء ،وانظر أهل بيت ال جيدون
نعم ..قال انظر ً
املاء إال غ ًبا ،فلعله أن ال ينفق بعريك ،وال ينخرق سقاؤك حتى جتب لك اجلنة.
كام دعت السنة النبوية إىل محاية املاء واحلفاظ عليه وعدم اإلرساف فيه.

فعن ابن عمر قال :رأى رسول اهلل  1رج ً
ال يتوضأ فقال[ :ال ترسف,

الترسف].

مر بسعد وهو يتوضأ ،فقال:
وعن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل ّ 1

[ما هذا الرسف؟! قال أيف الوضوء إرساف؟ قال  :نعم وإن كنت عىل هنر جار].

هذه دعوة عامة لكل البرش بعدم اإلرساف يف استخدام املاء ورضورة املحافظة
عليه خصوص ًا يف الوقت احلايل من ندرة املياه مع تزايد عدد السكان.
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 ماء زمزم:وهذا املاء املبارك ،الذي يتناوله كل حاج أو معتمر ،ويطلب به من اهلل شفاء
أمراضه ،وعالج أسقامه ،وكلام زاد استهالكه أكثر زاد تدفق ًا وغزارة.

فقد روي عن أيب عبد اهلل  5أنه قال :ذكر رسول اهلل  1احلج  ..حتى
قال  :1ودخل زمزم فرشب منها ثم قال [ اللهم إين أسألك عل ًام نافع ًا ورزق ًا
واسع ًا وشفاء من كل داء وسقم].

(((

وروي عن أيب عبد اهلل  [ :5ماء زمزم شفاء من كل داء].

(((

ومن رشب منه مقتنع ًا بأنه سيشفيه ،فيشفى بإذن اهلل سبحانه وتعاىل.
روي عن أيب عبد اهلل  [ :5ماء زمزم شفاء ملا رشب له].

(((

روي عن أيب عبد اهلل  [ :5من روي من ماء زمزم أحدث له شفاء ورصف

عنه داء].

(((

 -3املاء والعلم الحديث:
بعد أن استعرضنا اآليات القرآنية التي تذكر املاء وأمهيته ،وما ورد يف السنة

املطهرة ،عن املاء واالستشفاء بامء زمزم ،نلقي الضوء عىل ما توصل إليه العلم من
فوائد للامء والعالج به ،ويكون تناوله باعتدال ،فال إفراط وال تفريط.

الطريقة اليابانية يف العالج باملاء:
1ـ القيام من النوم مبكر ًا وتناول أربعة أكواب من املاء.
(((
(((
(((
(((

حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ص .244
املصدر نفسه ،ص .386
الفضل بن احلسن الطربيس ،من ال حيرضه الفقيه ،ص .201
املصدر نفسه ،ص .525
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2ـ عدم تناول أي سوائل أو أي يشء صلب خالل فرتة  45دقيقة من تناول
املاء ماعدا غسل الفم واألسنان.

 -3يمكن تناول أي طعام بعد مرور نحو  45دقيقة من رشب املاء.
4ـ عدم تناول أي مأكوالت خالل فرتة ساعتني بعد تناول وجبات اإلفطار أو
الغداء أو العشاء.
 -5عدم أكل أي شئ بعد تناول وجبة العشاء والذهاب للنوم.

 -6املرىض كبار السن الذين جيدون صعوبة يف البداية من تناول أربعة أكواب
من املاء مرة واحدة ،يمكنهم بدء العالج بأخذ كمية قليلة من املاء ،ثم تزداد الكمية
بالتدرج حتى تصل إىل الكمية املطلوبة ّ
كل صباح.

الفوائد العالج ّية للماء:
أوال ً ـ استخدام املاء من الداخل:
1ـ حيفظ املاء للجسم انسجامه.

2ـ يساعد املاء عىل تنشيط وظائف الكليتني.

3ـ يساعد املاء عىل تنظيم درجة حرارة اجلسم.
4ـ يعمل املاء عىل ختليص الدم من السموم.

5ـ كام يقوم بدور الوسيط يف كثري من العمليات الكيميائية داخل اجلسم.

6ـ ويساعد املاء عىل التوازن الكيميائي للجسم ،ويمنح اجلسم الرطوبة
الالزمة.
7ـ كام يعمل عىل تنشيط اجلهاز اهلضمي.

8ـ كام يعمل عىل ـ تشحيم ـ وترطيب مفاصل اجلسم.
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9ـ كام يقوم بنقل الغذاء إىل أنسجة اجلسم املختلفة.
ثانيا ً ـ االستخدام العام للماء:
1ـ يعترب مدر ًا للبول ،سواء عن طريق رشب املاء نفسه أو عن طريق احلاممات
املوضعية الساخنة.
2ـ خمفض ًا للحرارة ،عن طريق رشب السوائل ،وأخذ احلاممات الباردة
الرسيعة ،أو الكامدات الباردة.

3ـ يعترب مكسب ًا للطاقة  :وذلك من خالل تناول املياه املعدنية ،وعمل محامات
األعشاب الباردة أو الدافئة.
4ـ يقيض عىل اإلحساس باألمل حيث للثلج تأثري خمدّ ر اللتهاب األعصاب.

5ـ يعترب مهدئ ًا ومزي ً
محامات املياه الدافئة أو
ال للتقلصات ،سواء عن طريق ّ
الكامدات الدافئة والباردة.

ّ -6
منشط ًا قوي ًا للدورة الدموية ،وذلك من خالل تعرض اجلسم للامء الساخن
والبارد بالتبادل.

7ـ منشط ًا وجمدد ًا حليوية اجلسم ،وذلك عن طريق املاء البارد ،أو محامات
البخار ورذاذ املاء البارد.
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املبحث الرابع :الت�أثري احليواين
لقد اهتم القرآن الكريم بذكر البرش ،أفراد ًا وجمتامت وأمم ًا ،كذلك ذكر القرآن

الكريم املخلوقات احليوانية ،فذكر الغنم ،البقر ،اجلمل ،الفيل ،النمل ،اخليل،
القمل ،واخلنزير
البغال ،احلمري ،الطري ،الكلب ،الضفدع ،البعوض ،اجلرادّ ،
الضار منها والنّافع.
وغريها من احليوانات،
ّ

قال تعاىل﴿ :ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ﴾( .األنعام )38 ،

�أو ًال -النحل والع�سل:
أفردت سورة كاملة باسم حرشة النحل املفيدة التي تعترب آية يف نشاطها ودأهبا،

وتبهر األبصار بدقة عملها ،فهي مهندسة بارعة يف بناء بيوهتا السداسية الشكل،
وماهرة يف ارتشاف رحيق األزهار  ،ومجع غبار الطلع واملاء وغريها من املواد،

ودقيقة يف حتديد االجتاهات ،ومبدعة باستخدام رادارها املثبت يف رأسها (قرن

استشعارها) ،فتغدو جلمع الرحيق منطلقة من بيتها ،بضبط زاوية مع الشمس،
ثم ترجع حاملة ما لذ وطاب ،وبعكس زاوية خروجها ،وبد ّقة متناهية فال ختطىء
مسكنها ولو عادت هذه العداءة الرياضية املاهرة من مسافة عدة كيلومرتات،
إضافة إىل ما تقدم ،فهي تلك املتذوقة املاهرة التي تنتقي طعامها من رحيق ألذ
األزهار وأطيبها ،وهي الصيدالنية التي ال تستعمل إال الطبيعي عديم الرضر ،
بعيد ًا عن املواد الكيميائية ،التي ترض وتفيد ،وتقدم لنا العسل الذي فيه شفاء

للناس ،وهي املعقمة دون دخوهلا لغرف التعقيم ،بل باستعامهلا مواد طبيعية،

تعقم هبا أدواهتا ومسكنها ،وهي الطبيبة التي تعالج أكثر أمراضنا.

وسأفصل أهم الفوائد الشفائية والعالجية
حق ًا إهنا حرشة تستحق الدراسة،
ّ

ملنتجات هذه احلرشة بعد إعطاء ملحة موجزة عن أفراد طائفة النحل.
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رب العزة ،وأنزل فيها
وألمهية هذه احلرشة ولفوائدها الكثرية ،أوحى هلا ّ
قرآن ًا:

حيث قال تعاىل﴿ :ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓ﴾ ( .النحل)68 ،
تعترب النّحلة من احلرشات النافعة والتي تعيش ضمن طوائفها حياة اجتامعية

متساعدة ومتعاونة يف عمل دؤوب ،حتى صار املجتمع النشيط واملنظم يدعى أنه

كخلية النحل ،وصار يرضب فيها املثل ،بالنظافة والدقة والتنظيم ،فلكل فرد من
أفرادها مهمته ودوره الذي يؤديه دون كلل أو ملل.

وتتكون طائفة النحل من :امللكة ،الذكور ،والشغاالت.

(((

امللــكة
QUEEN

الشــغالة
WORKER

((( د .دارم طباع ،أمراض النحل وآفاته ،ص .17
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الــذكر
DRONE
1ـ امللكةQueen :

مهمتها وضع البيض لتكاثر الطائفة ،وتتغذى عىل الغذاء امللكي طيلة حياهتا

وعمر امللكة املنتج حتى  3سنوات ،لكنها تعيش من  4ـ  7سنوات ،وهي واحدة

فقط يف كل طائفة.

2ـ الشغالةWorker :

وهي أصغر أفراد الطائفة حج ًام وأكثرها عدد ًا وتعيش من  1.5ـ  5أشهر

وتقوم بتغذية امللكات والريقات ،وتفرز الغذاء امللكي والشمع من غددها ،ومن
مهامها :حراسة وتنظيف اخللية ومجع الرحيق من األزهار ومجع غبار الطلع
والربوبوليس واملاء.

3ـ الذكرDrone :

ووظيفته تلقيح امللكة ويعيش من  3ـ  6أشهر.

منتجات النحل وفوائدها:
من أهم منتجات النحل :العسل ،الغذاء امللكي ،الشمع ،غبار الطلع ،العكرب،

وسم النحل.
ّ
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1ـ العسلHoney :

عسل النحل مادة حلوة ،لزجة ،ذات رائحة عطرية ،جتمعها شغالة نحل العسل

من رحيق أزهار النباتات وإفرازاته السكرية وحتوله إىل سائل سكري مركز.
جدول حتليل عسل النحل

(((

مكونات عسل النحل

املاء

سكر الفاكهة

Water

Fructose

النسبة %
17.7
40.5

سكر العنب Glucose

34.02

Dextrine

1.15

سكر القصب Sucrose
دكسرتين

1.9

معادن خمتلفة Metals

0.18

مواد غري معروفة

4.9

أمحاض

Acids

0.08

كام حيتوي العسل عىل املواد التالية:

1ـ فيتامينات وأمهها فيتامني  Aوفيتامني  Cوفيتامني B complex.
2ـ حبوب لقاح و شمع وأمحاض أمينية.

3ـ معادن وأمهها :البوتاسيوم ،الكربيت ،الكالسيوم ،الصوديوم ،الفوسفور،

احلديد ،واملنغنيز.

4ـ حبيبات غروية وزيوت طيارة تعطيه رائحة وطع ًام خاص ًا مثل زيت الـ

((( د .عادل فتيح ،تربية النحل ،ص .174
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 Essentialوالرتبنتينات  Trepensواأللدهيدات.

5ـ مواد تعطيه لون ًا أصفر مثل :الكاروتني ومواد تعطيه لون ًا حممر ًا مثل
األنتوسيانني ومواد تعطيه لون ًا داكن ًا مثل محض التانيك والتانني.
6ـ وحيتوي العسل عىل األنزيامت التالية :األنفرتيز ،الدياستيز ،األينوليز،
والالكتيز.

يتبني لنا من خالل مكونات العسل أمهيته الغذائية والشفائية ،نظر ًا الحتوائه
عىل السكاكر األحادية ،رسيعة اهلضم ،بحيث يشعر اإلنسان بالشبع برسعة ،كون
العسل يستفاد منه مبارشة وأثناء تناوله ،ولعل رس الشفاء فيه ،هي املواد املجهولة
التي مل تكتشف بعد ،مع كل التطور يف العلوم واألبحاث.

ولقد أثبت العلم والطب وبالتجربة القاطعة ما أكدت عليه اآليات القرآنية
واألحاديث الرشيفة أن يف العسل خواص شفائية وعالجية لكثري من األمراض
وسيتم استعراض أمهها بعد ذكر بعض اآليات والروايات الدالة عىل االستشفاء
بالعسل:
قال تعاىل﴿ :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ﴾( .النحل)69 ،

روي عن رسول اهلل [ :1نعم الرشاب العسل ،يرعى القلب ويذهب برد
(((
الصدر].
وروي عن رسول اهلل [ :1من أراد احلفظ فليأكل العسل].

(((

وروي عن رسول اهلل [ :1إن يكن يف يشء شفاء ففي رشطة احلجام أو
(((
رشبة عسل].
((( الفضل بن احلسن الطربيس ،مكارم األخالق ،ص .181
((( املصدر نفسه ،ص .181
((( املصدر نفسه ،ص .182
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وروي عن رسول اهلل [ :1إن اهلل عز وجل جعل الربكة يف العسل ،وفيه
(((
شفاء من األوجاع].
روي عن أمري املؤمنني [ :5العسل شفاء من كل داء وال داء فيه].

(((

روي عن أيب عبد اهلل [ :5عليكم بالشفائني ،من العسل والقرآن].

(((

روي عن أيب عبد اهلل [ :5ما استشفى مريض بمثل العسل].

(((

روي عن أمري املؤمنني[ :5العسل فيه شفاء].

(((

روي عن أيب عبد اهلل [ :5لعق العسل شفاء من كل داء].

(((

ومن خالل استعراض الروايات الرشيفة يتبني لنا األمهية االستشفائية
والعالجية بالعسل.

روي عن أيب عبد اهلل 5يف قوله تعاىل﴿ :ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﴾[ :فالنحل :األئمة ،واجلبال :العرب،

والشجر :املوايل عتاقة ،ومما يعرشون :يعني األوالد والعبيد ممن مل يعتق وهم
من يتوىل اهلل ورسوله واألئمة ،والرشاب املختلف ألوانه :فنون العلم قد يعلمها
األئمة 3شيعتهم ،فيه شفاء للناس :يقول يف العلم شفاء للناس ،ولو كان كام
يزعم أن العسل الذي يأكله الناس إذا ما أكل منه فال يرشب ذو عاهة إال برىء
لقول اهلل  :فيه شفاء للناس ،وال خلف لقول اهلل ،وإنام الشفاء يف علم القرآن
لقوله تعاىل﴿ :ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ﴾ فهو شفاء ورمحة
(((
(((
(((
(((
(((
(((

املصدر نفسه ،ص .182
املصدر نفسه ،ص .182
املصدر نفسه ،ص .181
حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،6ص .332
حممد بن احلسن احلر العاميل ،وسائل الشيعة ،ص .100
حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،6ص .332
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ألهله ال شك فيه وال مرية وأهله أئمة اهلدى الذين قال اهلل تعاىل فيهم﴿ :ﭣ
(((
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ﴾].
وفيام ييل اذكر أهم األمراض التي تعالج بالعسل:

ا�ستعمال الع�سل يف الت�ضميد اجلراحي:
وكون العسل له تأثري فعال يف قتل اجلراثيم ،فعند تطبيقه عىل التقرحات
والسطوح امللتهبة ،يقوم بامتصاص املاء ،ولقيمته الغذائية العالية ،دور ًا موضعي ًا

مساعد ًا عىل ترميم األنسجة وشفائها ،كونه حيتوي عىل سكر العنب وسكر
الفاكهة واملعادن والفيتامينات ،ويفضل وضع العسل عىل اجلرح بعد العملية

مبارشة ،هذا ما أكده الدكتور اجلراح ميخائيل بوملان من مشفى (& Norfolk
 )Noruichيف إنكلرتا ،وقد طبق العسل بعد عملية استئصال ثدي بسبب

ترسطنه ( )Carcinomaوتشكل جرح متكهف وعميق ومتقرح ،وحتسن
وجرب العسل
اجلرح كان أرسع بكثري بعد تطبيق العسل مما كان عليه قبل تطبيقهِّ ،
عىل تقرحات دوايل الساق وكان حتسن القرحة ونظافتها ملحوظ ًا.
وأثبتت دراسة أجراها العلامء ()Vivino & Haydak & Palmer

أن للعسل أثر فعال كامدة معوضة عن الفيتامني “ ك “ وهذا الفيتامني مضاد
للنزف.

(((

معاجلة الأمرا�ض العقلية بالع�سل:
ومن خالل دراسة أجراها الدكتور برونو بتيزي ( ) B. Bizziأثبتت أن

املعطيات املخربية والرسيرية تظهر أن األنسجة تستعمل املركبات األساسية
((( حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،ص .113
((( حممد نزار الدقر ،العسل فيه شفاء للناس ،ص .10
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للعسل بشكل يفوق استعامهلا لسكر العنب وهذه النتائج املخربية عىل جانب من
األمهية خاصة بالنسبة للمعنيني باألمراض العقلية ،وتؤدي إىل النشاط واحليوية،

واالستيقاظ والتنبه من االستغراق بشكل رسيع عن طريق احلقن بمحلول

العسل.

كام تم عالج خناق الصدر باستخدام العسل ،وشعر املريض بانخفاض اآلالم

الصدرية يف ناحية القلب.

ولعالج ضخامة الكبد والطحال حقن املريض بالعسل ،فزادت قوته اجلسدية،
وج َلدَ ه عىل العمل ،وأصبح ذا
وزادت شهيته عىل الطعام ،وارتفعت مقاومته َ

الغم واخلجل
إرادة قوية وزالت حالة الرجفة واالضطراب واالرتعاش ونوبات ّ
واحلزن.

وللصرّ ع البطني حيث كانت تظهر نوبات إهناك وسقم كبريين ومل يستفد
حتسنت احلالة
املريض من العالجات املختلفة ،ولكن بمشاركة حقن العسل ّ

العا ّمة.

وللوهن العصبي ( الوسواس ) لوحظ بعد تناول العسل عن طريق األوردة

حصول حتسن وزوال الوهن واإلهناك وارتياح يف النوم وشعور بالطمأنينة وحتسن
يف املزاج ،ومعاجلة الكآبة وازدواج الشخصية ولتهدئة أوجاع الرأس واألرق.

(((

قدرة الع�سل على التعقيم وخوا�صه امل�ضادة للبكرتيا:
فإذا عني بحفظه فإنه يظل أمد ًا طوي ً
ال دون أن يتلف ،حتى أن قدماء املرصيني

واليونان كانوا يستعملون العسل لتحنيط موتاهم ،وقد وجد الطبيب العريب
الرحالة موفق الدين عبد اللطيف البغدادي ،الذي عاش يف القرن الثاين عرش

((( حممد نزار الدقر ،العسل فيه شفاء للناس ،ص .190
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امليالدي ،إنا ًء حمكم اإلغالق يف أحد أهرامات اجليزة وبه جثة طفل حمفوظة جيد ًا
يف العسل.

واستعمل اإلغريق والرومان العسل يف حفظ اللحوم التي كانت تبقى طوي ً
ال
حمتفظة بطعمها الطبيعي.
ويف جتارب جوندل و بالتنر ظهر أن العسل يمنع نمو البكرتيا ،ويؤدي إىل
قتلها ،ويرجع ذلك إىل تركيز السكر يف العسل بنسبة عالية ،وإىل األمحاض
العضوية املوجودة فيه ،ويعتقد الدكتور ميالن بريكا أن املضادات احليوية املوجودة
يف العسل نتيجة نشاط إفرازي يف النحلة الشغالة.
كام أن العسل يقاوم التعفن وأبرز ما يروى عن ذلك هو العسل الذي وجد يف
إناء داخل أحد األهرامات يف اجليزة ،وإنه برغم ميض  / 3300 /سنة عليه ،فقد
(((
ظل حمتفظ ًا بالرائحة املميزة للعسل.

عالج اجلروح بالع�سل:
حيث يعتقد أن العسل يزيد يف كمية (اجللوتاثيون) املوجود يف إفراز اجلرح،
واجللوتاثيون يلعب دور ًا يف منتهى األمهية يف عمليات التأكسد واالختزال يف
اجلسم ،وهو ينشط نمو اخلاليا وانقسامها وهبذه الطريقة يرسع يف شفاء اجلروح.

وقد استعمل الطبيب األوكراين (بوداي) العسل لعالج اجلروح البطيئة االلتئام
(((
وللقروح.

الع�سل كعالج جلهاز التنف�س:
وذلك عن طريق االستنشاق بمحلول العسل يف املاء ،مما خيفي الشعور باجلفاف
((( د .ن .يويريش ،العالج بعسل النحل ،ص .96
((( املصدر نفسه ،ص .117
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يف احللق ،ويعيد الرطوبة للغشاء املخاطي.
ولعالج الزكام ونزالت الربد ،يمزج العسل مع عصري الليمون وعصري

الفجل.

(((

الع�سل لعالج �أمرا�ض الرئة:
حيث إن رشبة العسل تزيل البلغم وتوقف السعال وللربو والسل ولضعف

البنية وااللتهابات الرئوية.

(((

الع�سل لعالج �أمرا�ض القلب:
ويستعمل العسل ألمراض القلب املختلفة ،و ّملا كان العسل يتكون من
الغلوكوز بكميات كبرية ،فإن تأثريه الطبي عىل عضالت القلب يصبح واضح ًا.
وللمرىض الذين يشكون من علل خمتلفة مع ضعف يف اجلهاز الدوري ،فإن

تناول العسل أعطى عضلة القلب أحسن الظروف لتغذيتها ،وللذبحة الصدرية
والربو القلبي ،ويوىص بتناول العسل خالل النقاهة من نوبة قلبية.

(((

الع�سل و�أمرا�ض املعدة والأمعاء:
يقول املثل « إن العسل أحسن صديق للمعدة » فالعسل يساعد عىل اهلضم،

بوجود املنغنيز و احلديد.

ويعتقد أن العسل عالج ناجع لإلمساك ،كونه يلني املعدة ،ويطهر األمعاء ،كام

أن العسل يوقف القيء ،و يمنع الغثيان ويعالج عرس هضم.
((( املصدر نفسه ،ص .120
((( املصدر نفسه ،ص .123
((( املصدر نفسه ،ص .125
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كام أن العسل يعالج حاالت اإلسهال ،ويؤثر يف إفرازات املعدة ،وهو عالج

الضطرابات املعدة األمعاء املختلفة املصحوبة بزيادة يف احلموضة ،ويوصف

حلاالت قرحة املعدة واالثني عرش ،وللمرىض الذين يشكون من نقص احلموضة

يف العصارة املعدية ،مما يسبب رسعة االمتصاص ،وعوجلت حاالت قرحة
املعدة واالثني عرش بالعسل يف معهد (كورسك) الطبي من قبل الدكتور (ف.

منشكوف) والدكتور (س .فلدمان) ،وكانت النتائج هي اختفاء اآلالم برسعة
عقب بدء العالج وأدى إىل حتسن الشهية وإفراز املعدة وانخفاض احلموضة
وزيادة عدد الكريات الدموية احلمراء والبيضاء ووقف النزيف املعوي ،وهذا ما

أكدته الدكتورة (ف .سيمبنوقا) و األستاذ (ي .لفينسون) يف مستشفى (بسامنيا)
يف موسكو عند معاجلة  / 57 /حالة من قرحة املعدة واالثني عرش بالعسل ،وعند

معاجلة  / 600 /مريض بالقرحة يف املعدة واالثني عرش يف عيادة املعهد الطبي يف
(أركنسك)ّ .
ودل الفحص بأشعة رونتجن عىل اختفاء الفجوات وشفيت القرح
ألكثر من  / 59 /حالة من احلاالت التي عوجلت بالعسل.

(((

الع�سل يعالج �أمرا�ض الكبد:
حيث إن الغلوكوز يزيد خمزون الكبد من السكر احليواين ( الغليكوجني ).
فإن العسل ينشط عملية التمثيل الغذائي يف األنسجة ،ويشفي التهاب املرارة

والكبد.

(((

الع�سل يعالج �أمرا�ض اجلهاز الع�صبي:
فالعسل مسكن وباعث عىل النوم العميق ،ويعالج األرق وتناوله جينب
((( د .ن .يويريش ،العالج بعسل النحل ،ص .125
((( املصدر نفسه ،ص .132
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النزالت الضارة يف املخ والتي تسبب الصداع.

(((

الع�سل لعالج الأمرا�ض اجللدية:
بالعسل تعالج اخلراجات والدمامل املؤملة ،وباستعامله تتم املحافظة عىل صحة

اجللد ومجاله ،وحيمي اجلسم كله من املؤثرات اخلارجية الضارة ،ولتقوية وتطرية

اجللد ،ويدهن اجللد بعد مزج العسل بمواد أخرى مما يؤدي إىل تطرية وتغذية
اجللد ،ونظر ًا للقابلية الشديدة للعسل عىل امتصاص املاء ،فهو يمتص إفرازات
اجللد ،يف حني تقوم الكابحات أو املعطالت املوجودة فيه بدور التعقيم ،كام

يؤدي استعامل العسل إىل نعومة اجللد ونضارته وإزالة التجاعيد ،ويعالج العسل
احلروق ولسعات احلرشات واجلروح امللتهبة والثآليل والثعلبة ،كام يستعمل

لتقوية وحتسني الشعر.

(((

الع�سل ملعاجلة �أمرا�ض العيون:
يؤكد الدكتور (هورس) أن العسل عالج ناجع اللتهابات العيون ،ولعالج

التهاب اجلفون وامللتحمة والقرنية

وتقرح القرنية ،وبنا ًء عىل نصيحة الدكتور(ي .فيرش) وهو طبيب قسم طب

العيون بمشفى (أوديسا) ،استعملت مراهم العسل عىل نطاق واسع إلصابات
القرنية.

ويستعمل العسل بعد العمليات اجلراحية وخصوص ًا يف الوجه والفكني
حيث يفرض عىل املريض نظام غذائي جيب أن يكون حاوي ًا عىل القدر الكايف

من السعرات وأن يساعد اجلروح عىل الشفاء ،وبام أن املريض يتعذر عليه املضغ
((( املصدر نفسه ،ص .133
((( د .ن .يويريش ،العالج بعسل النحل ،ص .134
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ويعاين صعوبة يف البلع ،عالوة عىل أن العسل معقم قوي ،فإن التجويف الفموي
(((
ال حيتاج لتعقيمه.
ويتبني لنا ومن خالل استعراض األمراض التي يمكن معاجلتها بالعسل أمهية
هذا الغذاء املفيد ،وقدرته عىل شفاء أكثر األمراض والعلل التي تصيب اإلنسان،
وأود أن أنوه إىل مسألة مهمة قد يغفل البعض عنها ،وهي أن املريض يرجع إىل
الدواء بعد إصابته بالداء ،فمن األفضل أن نقي أنفسنا لكي نتدارك اإلصابة
باملرض قبل وقوعه( ،فدرهم وقاية خري من قنطار عالج) ،ومما تقدم ،فإذا جعلنا
العسل يف وجباتنا الغذائية كعنرص أسايس ،كان وقاية لكثري من األمراض التي قد
تصيبنا ،وتوفر علينا الكلفة املادية وأرضار األدوية الكيميائية عىل أجسامنا.

اخلا�صة بالأطفال:
الع�سل والنظم الغذائية
ّ
لكي يشب األطفال أصحاء أقوياء نشطني ،تكون للتغذية الكافية واملعقولة
واملتوازنة أمهية كبرية للوصول إىل هذا اهلدف.

ويالحظ بأن األطفال حني يتناولون العسل بدالً عن السكر ،فإن هذا التغيري
يؤثر تأثري ًا طبي ًا يف نموهم اجلسمي ،وقد استطاع الدكتور ف .سكفورتسوف أن
يقدم براهني علمية مادية عىل هذه الظاهرة ،وهو يعتقد أن بقايا السكر يف الفم
تتحلل بواسطة البكرتيا وتؤدي إىل وجود أمحاض أمهها محض الالكتيك ،وهذا
يؤدي إىل نقص الكالسيوم بالتدريج من األسنان ،يف حني أن العسل عىل نقيض
السكر كونه من املضادات احليوية القوية ويعقم الفم.

ويمكن القول بأن العسل يؤثر تأثري ًا طبي ًا عىل األسنان ،وينصح باستعامل
غرغرة يف الفم مكونة من حملول  10ـ  % 15من العسل يف املاء حلاالت أمراض
الفم واحلنجرة.
((( املصدر نفسه ،ص .138
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للصغار ،وتزيد نسبة اهليموغلوبني يف
كام أن للعسل قيمة كبرية كغذاء ودواء ّ

د ّم األطفال الذين يتناولون العسل إضافة إىل نظامهم الغذائي العادي.

وعندما أصيب بعض األطفال باحلصبة والتهاب الغدد النكفية ،اختذ املرض

دورته ه ّينة ل ّينة بدون مضاعفات ،ألهنم كانوا يتناولون العسل يف غذائهم.

فوجد الدكتور
كام وصف العسل لعالج اإلسهال السام املعدي عند األطفالَ ،

جوملب أن سري املرض كان أقل رضاوة ،وأن الشفاء كان أرسع ،وأن إضافة

العسل إىل غذاء األطفال يرسع يف شفائهم ويزيد يف وزهنم ،كام يساعد العسل يف
عالج مرض الدوسنطاريا ،ولعالج التبول يف الفراش ،وتناول العسل ذو فائدة

عظيمة لألطفال ألنه حيتوي عىل احلديد ،وغناه بالسكريات ذات الفائدة الكبرية

( الغلوكوز ـ واللفيولوز ) مع األمحاض العضوية والزيوت الطيارة وغريها من
املواد اهلا ّمة ،مما يزيد الشهية وينشط اهلضم.

وجتارب العامل (ماغني  ) Magniبرهنت عىل أن للعسل قدرة عىل القيام
ّ
حاث  Stimulantعىل نمو الطفل ،مما يبعد عنه خطر الكساح ،ملا فيه
بنشاط

مقومات النمو ،كام أن للعسل فائدة عظمى يف نمو العظام
من فيتامينات وبقية ّ
وبزوغ األسنان والتكلس العظمي والسني.

والعسل يطرد الدود ،ويمكن إعطاؤه لألطفال كمضاد لديدان Oxyures

(احلرقص)

(((

مزج الع�سل بالنباتات الطبية:
لعالج الكثري من األمراض ،ولزيادة الفائدة من تناول العسل يمزج مع

النباتات الطبية ،وكل خلطة تفيد يف عالج أحد األمراض.
((( د .ن .يويريش ،العالج بعسل النحل ،ص .141
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وعند إضافة عصري الليمون إىل العسل يصبح دوا ًء ناجع ًا الرتفاع الضغط

ونزالت الربد وينام املريض هبدوء.

وإضافة زيت الزيتون إىل عصري الليمون والعسل ،يعالج أمراض الكبد

واحلويصلة املرارية.

يطهر الرئتني من البلغم ،فهو دواء مفيد
وفنجان ًا من نقيع الزيزفون مع العسلّ ،

ألمراض الرئتني والكىل.

وللخطمية مع العسل خواص شفائية متعددة ،ويستعمل بنجاح لعالج

التهابات املسالك البولية وجهاز التنفس ،وله تأثري معالج لإلسهال.

والبصل املخلوط بالعسل والتفاح عالج ناجع ضد التهاب احلنجرة.
والفجل مع العسل يمنع تكوين احلصاة يف الكىل واحلويصلة املرارية.
وعند مزج العسل مع حبة الربكة ،يستفاد من هذا املزيج عند إضافته ملواد

أخرى لعالج كثري من األمراض.

وروي عن رسول اهلل[ :1إذا اشتكى أحدكم بطنه فليأخذ يف كفه

ً
وعسال].
شونيز ًا((((ح ّبة الربكة) ،فيستفه ويرشب عليه ما ًء

ومن األمراض التي يعاجلها هذا املزيج ،إزالة وتفتيت احلىص ،وإدرار البول

وإزالة الثآليل ،وآالم األعصاب ،وآالم املعدة واألمعاء ،وآالم الظهر واملفاصل،

ولعالج اخلمول والكسل ،تنشيط الذاكرة ورسعة اإلدراك ،لعالج السكر ،جلالء
وصفاء ومجال الوجه ،لعالج التهاب القلب وضيق األوردة ،لعالج الصداع،
للبواسري والتشققات الداخلية.

((( حممد عبد الرحم ،احلبة السوداء ،ص .40
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وروي عن رسول اهلل[ :1احلبة السوداء
((( (((
السام ].
ّ

(((

شفاء من كل داء إال

إذ ًا يتبني لنا أن مزج العسل مع النباتات الطبية ،يزيد من الفوائد العالجية
للعسل.

الع�سل هو الطعام احليوي للريا�ضيني:
لقد أثبتت التجارب أن العسل يهُ َضم ويمتصه اجلسم برسعة ،ووجد فيه
الرياضيون قيمة خاصة كونه مصدر ًا رسيع ًا للطاقة ،ويمكن تناوله قبل التامرين
املجهدة مبارشة ،مما جيعل العسل مساعد ًا مهماّ ً يف الراتب الغذائي للحيوية قبل
التامرين وأثناءها وبعدها.

كام أن العسل يعالج مشكلة نقص الوزن التي يعاين منها الرياضيون النشيطون،
وخاصة اخلاضعون لتامرين مكثفة ولفرتات طويلة.
وأكد الدكتور (ودارد  )Woodardأن يف بعض املباريات العنيفة ،يصاب
(((
املتنافس بالرجفة ،فهو بحاجة إىل كميات كبرية من السكر ،وأفضلها العسل.

الع�سل وداء ال�سكري:
لعل أقدم مشاهدة رسيرية ملعاجلة داء السكري بالعسل تعود إىل الطبيب أ.
دافيدوف عام 1915م ،حيث خلص نتائج مشاهداته فقال( :إن العسل يمكن أن
يكون رضوري ًا للمصابني بالداء السكري يف كثري من األحوال ،فهو كامدة غذائية
(((
(((
(((
(((

احلبة السوداء :وهي حبة سوداء ذات فوائد طبية كثرية ،من أسامئها :الشونيز ،حبة الربكة،
القزحة.
السام :املوت.
ّ
حممد حسني مغنية ،جمربات اإلمامية ،ص.30
حممد نزار الدقر ،العسل فيه شفاء للناس ،ص .72
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حلوة ولذيذة يمكنه إذا ما أضيف إىل جدول احلمية اخلاص بالسكريني ،يمكنه

أن يفي برغباهتم نحو املادة السكرية دون أن حييجهم إىل تناوهلا بأشكاهلا الضارة
هلم) ،كام أثبت أن العسل يمنع ختلون الدم  Acetonemiaالذي حيدث عادة
نتيجة تناول املريض للسكر العادي ،و العسل ينقص من إفراغ سكر العنب عند

املصابني.

وقام الدكتور (امريك) املختص بمعاجلة الداء السكري ،باستعامل العسل

بنجاح مع الراتب الغذائي ،ألكثر من  / 250/مريض ًا بالسكري ،واشتهر الدكتور
«غوس» بمعاجلته مرىض السكري بالعسل ،وكانوا يأتون إليه للمعاجلة وهم
منهكون ،وبعد برهة يستعيدون وزهنم ونضارهتم ونشاطهم ،والعسل حيتوي عىل

مواد هرمونية شبيهة باألنسولني ،كام ينشط العسل اجلسم كله ومنه البنكرياس
الذي يقوم بإفراز األنسولني ،وهذا األخري هيضم السكر ،مما خيفض نسبة السكر
عند مرىض السكري ،إال أن املصابني بالداء السكري يمكنهم أن يتناولوا العسل،

وأن جترى املعاجلة حتت إرشاف طبيب خمتص ،وحلصول الفوائد املذكورة من
يتحروا العسل الصايف واخلايل من الغش ،وأن يتأكدوا من ذلك
العسل جيب أن ّ

بالتحليل الكيميائي الذي يبني نسب مكوناته.

(((

الع�سل ونخر الأ�سنان:
وتستنتج جتارب العلامء ( أوسبورن ـ نوريسكني ـ وستاز ) ،أن السكاكر

الطبيعية ومن مجلتها العسل ال حتدث نخر ًا ،وال تسبب نمو العصيات اجلرثومية
اللبنية ،ولكن السكاكر املصنعة قد سببت وزادت نسبة حدوث النخر ،وكذلك

ظهور اجلراثيم العضوية اللبنية.

((( املصدر نفسه  ،ص .74
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هذا و ُيقبل اخلدّ ج((( القادرون عىل الرضاعة جيد ًا عىل احلليب املحىل بالعسل،
املص أكثر قوة مما لو تناول اخلديج احلليب املضاف إليه السكر العادي.
ويصبح ّ

لذا ينصح الدكتور املختص بطب األطفال (ب .لوتينغر ،)Paul Lutinger
باستبدال العسل بالسكر العادي يف تغذية األطفال ،والعسل يؤ ّمن للطفل املقدار
الالزم من الفيتامني  B6البرييدوكسني ،الذي يلعب دور ًا هام ًا يف استقالب
الربوتينات ،ويؤدي نقصه من غذاء الطفل الرضيع إىل ظهور اختالجات
خمتلفة ،وللعسل إضافة ملا تقدم تأثري حسن عىل متثل الكالسيوم واملغنزيوم يف
(((
العضوية.

الع�سل وطب ال�شيخوخة:
مع تقدم اإلنسان يف العمر حتدث بالتدريج تغريات ها ّمة استحالية يف األعضاء
والنسج وخاصة يف النسيج الضام ،وحينها يلجأ الشيوخ لألطباء ،ولعل أبرز
هذه األعراض جتعد اجللد نتيجة للجفاف الذي يصيبه ،والشيب وثقل حركات
األعضاء مع مجود احلركات املعربة لعضالت الوجه ،وضعف البرص وتضاؤل قوة
السمع ،وتصلب الرشايني ،وضعف يف الذاكرة وانقباض يف النفس واضطراب
ّ
اهلضم وكثرة اإلمساك ،وتكون الرغبة جاحمة والسعي حثيث إلعادة الشباب
وجتديده.
وبعد جتارب عديدة ،واستعامل مواد كثرية ،إال أن عسل النحل ،أعطاه الفالسفة
خاصة ،معتقدين أن تناوله مع الطعام بشكل
واحلكامء منذ العصور الغابرة أمهية ّ
مستمر يساعد عىل جتديد الشباب.
واقرتنت هذه االعتقادات مع دراسات وأبحاث وجتارب األطباء التي تثبت

((( اخلدّ ج :هم الذين يولدون قبل إمتام / 9 /أشهر يف رحم أمهاهتم.
((( حممد نزار الدقر ،العسل فيه شفاء للناس ،ص .85
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فوائد العسل يف معاجلة ظواهر الشيخوخة ،كون العسل غذاء ودواء بنفس الوقت،

وعولج بالعسل مرض الثعلبة ( )Alopeciaوالشيب ()Leucotrichia
وعىل مظاهر اجللد الشائخ ( )Gerodermiaوعىل اجلروح العفنة ،كام أن
للعسل تأثري ًا كبري ًا ،ويعد عالج ًا ناجع ًا لكثري من شكاوى الشيوخ ،من انحطاط

ووهن عام ،وآالم يف الرأس ووهن عصبي ( )Neurastheniونفيس ،وهي

التي تشكل بمجموعها ما يدعى تناذر انخفاض القدرة عىل العمل.

(((

الع�سل للوقاية من الأذيات ال�شعاعية:
حيث يتعرض املرىض املعالجَ ون باألشعة ،وكذلك أطباء األشعة ومساعدوهم،

يسمى بـ (الداء
أحيان ًا إىل جمموعة من العوارض املزعجة ،تشكل بمجموعها ما ّ

متوت نسج اجلسم املعرضة لإلشعاع  ،ويؤدي إىل فقر دم
الشعاعي) ،وينجم عن ّ
شديد ونقص يف الكريات البيضاء مع صداع ووهن وغثيان وإقياء ،وقد عالج
الطبيب فرانكة ( )Frankeهذه احلاالت بحقن عسلية وريدية ،وأكد أن هذه
األعراض كانت تزول بشكل رسيع ومدهش ،مما يثبت فعالية العسل يف معاجلة
أعراض األذيات النامجة عن التعرض املديد لألشعة ،وللوقاية الفعالة منها.

(((

هل يقي الع�سل من مر�ض ال�سرطان؟
تشري معظم اإلحصائيات إىل ندرة إصابة النحالني بالرسطان ،وقد حاول

فوسرت ( )Forsterإجياد حتريات حلل هذا اللغز ،بواسطة التسجيل اإلحصائي،
ولقد خلص إىل أن نسبة إصابة النحالني بالرسطان حسب معطيات هذه

النحالة يتعرضون للسع النحل ويتناولون
اإلحصائيات أقل من باقي املهن ،كون ّ
((( حممد نزار الدقر ،العسل فيه شفاء للناس ،ص .103
((( املصدر نفسه ،ص .110
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العسل والغذاء امللكي.

(((

الع�سل والعالج التجميلي:
يستعمل العسل إلطالة فرتة شباب اجللد وحيويته ورونقه ،وإبعاد شبح

الشيخوخة عنه ،ويكون ذلك بتأخري ظهور التبدالت الذاتية فيه ،وللعسل تأثري
وقائي مطهر ومرمم ،ويستعمل لتجعدات البرشة ،وأقنعة العسل عىل اختالف

أنواعها تعترب من أفضل الوسائل يف العالج التجمييل ،فالعسل يطري وينظف
ويغذي اجللد ،ويستعمل ملعاجلة اضطرابات التصبغ املفرطة يف الوجه وعالج

الكلف ( )Chloasmaأو النمش ( ) Ephelidesولتشققات الشفتني
وقشب اليدين.

(((

�أنواع الع�سل الطبيعي:
ليكون العسل طبيعي ًا ،جيب أن يكون مصدر غذاء النحلة من رحيق األزهار،

دون التدخل بتغذيتها عن طريق املحلول السكري املصنع واملمزوج بنكهات
ومواد أخرى.

وعندما تعتمد النحلة يف غذائها حرص ًا عىل رحيق األزهار ،خيتلف نوع العسل

الذي تنتجه النحلة ،باختالف أنواع األزهار التي تزورها وجتني من رحيقها

العسل الطبيعي الصحي الطبي ،الذي فيه شفاء للناس.

ومن أهم النباتات واألشجار واملحاصيل التي جيني النحل منها الرحيق وغبار

الطلع:

((( املصدر نفسه ،ص .111
((( املصدر نفسه ،ص .138
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 -1األشجار املثمرة:

اللوزيات :ومنها :املشمش ،اللوز ،الكرز ،الدراق ،واخلوخ.

(((

التفاحيات :ومنها :التفاح ،والسفرجل.

احلمضيات :ومنها :الربتقال ،الليمون ،واليوسفي.

 -2أشجار وشجريات حراجية :ومنها الكينا  ، Eucalyptusالبلوط ،

الشوح ،الزيزفون ،الصفصاف ،الزعرور ،الكستناء ،الصبار ،واألكاسيا.

(((

 -3األعشاب الربية :ومنها الطيون ،الزوفا ،العجرم ،الزعرت الربي ،النفل،

األقحوان ،الزلوع،اخلتمية ،احلالب  ،Euphorbiaاملريمية ،السماّ ق ،اخللة،
اخلزامى ،العليق ،اللبالب ،املردقوش ،إكليل اجلبل ،اخللنج ،اهلندباء ،احلندقوق،

والفجيلة(((.

الفصة،
 -4املحاصيل :ومنها اليانسون ،حبة الربكة ،الكزبرة ،السمسم ،اجلزرّ ،

والكمون.
البيقية ،الشمرة ،النعناع ،القطن ،عباد الشمس،
ّ

(((

ومع اختالف أنواع العسل باختالف األزهار التي جيني منها الرحيق ،الذي
حيوله عس ً
ال لذيذ ًا وطيب ًا ذو فائدة عظيمة ،ختتلف اخلاصية العالجية هلذا النوع أو
ذاك ،باختالف أنواع األزهار التي يرتشف النحل رحيقها.

امل�ؤمن و النّحلة:
روي عن رسول اهلل:1
(((
(((
(((
(((

د .عرقاوي و قاسو ،تربية النحل  ،ص .63
Perry, Plants & Flowers p. 61.
Vetvicka,Wildflowers p. 88.
آالن سوري ،نباتات العسل  ،ص .33
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[مثل املؤمن كمثل النحلة ،إن أكلت أكلت طيب ًا ،وإن وضعت وضعت
ً (((
طيبا].
من خالل دراسة طبيعة النحل ،هذا الكائن النظيف ،فإننا ال نراه يف األماكن
املتسخة ،حق ًا إنه خملوق معقم ،ال يأكل إال من األطعمة النظيفة ،وذات الرائحة
العطرة ،والطعم احللو اللذيذ ،فال يقبل املتفسخ من الطعام ،وال يرغب باملتخمر

منها أو الفاسد ،وكذلك فإنه ال يضع وال يقدم لنا من العسل إال ما هو مغذ ومفيد

ونقي و طيب.

وتثبت هذه الرواية ،كام أكد العلم ،أن ما تقدّ م النحلة من العسل إنام هو عن

خاصة للعسل
طريق فمها ،وليس عن طريق قناهتا اهلاضمة ،ألن النحلة هلا معدة ّ
منفصلة عن املعدة اهلاضمة ،التي تطرح الفضالت ،وبالتايل يكون إنتاج العسل

من النحلة من فمها و ليس من مؤخرهتا ،وكذلك فإن املؤمن ،فإنه ال يأكل إال
حالالً طيب ًا نقي ًا خالي ًا من ّ
كل شبهة وخبث وحرمة ،وال يصدر عنه إال الط ّيب،

من حسن القول والفعل.

وروي عن [رسول اهلل[ :1إن مثل املؤمن كمثل النحلة ،إن صاحبته نفعك،

وإن شاورته نفعك ،وإن جالسته نفعك ،وكل شأنه منافع ،وكذلك النحلة كل

شأهنا منافع].

(((

فالنحلة كاملؤمن كلها منافع ،وهلذا السبب كان هني رسول اهلل 1عن قتل النحلة.
وقد روي عن اإلمام عيل الرضا[ : 5هنى رسول اهلل  1عن قتل

النحلة].

(((

((( املحمدي الري شهري ،ميزان احلكمة ،جملد  ، 9ص .25
((( حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،ج  ،61ص .238
((( حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،6ص .224
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 2ـ الغذاء امللكيRoyal Gely :
الغذاء امللكي هو السائل الذي تفرزه شغاالت نحل العسل من غددها الرأسية،
وتتغذى ملكة النحل عىل الغذاء امللكي طيلة حياهتا.
الرتكيب الكيميائي للغذاء امللكي

(((

مكونات الغذاء امللكي
ماء
آزوت

النسبة %

Water

24.15

Nitrogen

4.58

ألبومينات Albuminate

30.62

فوسفور Phosphor

0.67

كربيت
رماد

Sulfur

0.38

Ash

2.34

سكر ثنائي Sugar binary

14.05

سكر العنب Glucose

11.7

((( د .عادل فتيح ،تربية النحل ،ص .174
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سكر القصب

Sucrose

مستخلص ـ (منه اليود)
Iodine
مواد غري معروفة Unknown
substances

3.35
15.22
3

إضافة ملواد أخرى وهي :األمالح املعدنية ،الفيتامينات وخاصة فيتامني

 ،B5هرمونات ،مضادات حيوية ،محض ديزوكيس ريبونيوكليك وهو احلمض

النووي.

طرق �إنتاج الغذاء امللكي:
 -1الطرق الطبيعية:

أ -الطريقة املبارشة :بوضع اخلاليا بحالة اليتم ( فقدان امللكة ) ،عندها تقوم

الشغاالت ببناء البيوت امللكية.

ب -اإلنتاج الطبيعي املوجه :وذلك بإجبار النحل عىل بناء البيوت امللكية فوق

العيون املختارة.

 -2الطرق االصطناعية:

من خالل أجهزة إلنتاج الغذاء امللكي ،وذلك بعدة طرق عملية.

(((

اخلوا�ص العالج ّية للغذاء امللكي:
ومن خالل دراسة العلامء (د .ماكلييس ،د .ميالمبي ،د .هنري ديبل ،د.
((( آالن كاياس ،الدليل العميل ،ص .73
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ويلسون ،وغريهم ) للغذاء امللكي ،استنتجوا األمور التالية:

ـ الغذاء امللكي منشط ويعمل عىل حتسني احلالة العامة للجسم ،وذلك بتسهيله
االستقالب داخل اخلاليا.
ـ يؤثر عىل جممل الكائن احلي فيزيد من قوته ،وملن يعاين التعب واإلجهاد
يشعر بفائدة عظيمة ،ويساهم يف زيادة وزن ضعاف اجلسم.
ـ يقوي اجلسم ويسمح بوقاية فعالة ضد األمراض السارية.

ـ يزيد الغذاء امللكي من حتمل األعامل املجهدة ،ويوصف للمرىض يف طور
النقاهة.
ـ حلاالت فقر الدم وفقدان الشهية.

ـ يفيد الغدد الكظرية ،فيوصف للضعيف الواهن وملن يشعر باإلرهاق واملنهك
عصبي ًا.
ـ للغذاء امللكي خاصية عالية يف قتل امليكروبات ،ويؤخر نمو اخلاليا الرسطانية
وانتشارها.
ـ ينصح بتناوله لكل من يشعر بالعجز وملن يعاين من تعب شديد.
ـ يقي من الشيخوخة املبكرة التي تصيب األعضاء واجللد.

ـ ينظم ضغط الدم ويقوي اجلسم الحتوائه عىل هرمونات منشطة ومفيدة.

ـ يعالج الغذاء امللكي مرض فقر الدم وتصلب الرشايني.

ـ يفيد الغذاء امللكي بإعادة بناء األعضاء الضعيفة ويعالج األمراض العصبية
وضغط اجلهاز الدوري وينشط الغدد اجلنسية ،و للغذاء امللكي خواص وقائية عالية.

ـ لعالج القرحة املعدية ومعاجلة التهاب الكىل واجلهاز البويل والكبد والغدد
الصفراوية.
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ـ يدخل الغذاء امللكي يف صناعة منتجات التجميل والعناية بالبرشة.

ـ يعترب الغذاء امللكي مادة غذائية ذات قيمة كبرية نظر ًا الحتوائه عىل نسبة

عالية من الربوتينات والدهنيات والسكريات واألمحاض األمينية.

ـ يفيد الغذاء امللكي لنمو األطفال ،ولعالج الربو والسل والسكري واألمراض

العصبية كالروماتزم والديسك.

(((

 3ـ �شمع نحل الع�سل Wax
شمع النحل هو املادة التي تفرزها شغالة نحلة العسل من غدد خاصة.

تبني النحلة بالشمع بيوهتا السداسية التي ختزن فيها العسل وأطوار احلرشة

املختلفة.

روي عن أمري املؤمنني[ :5فإن النحل يأكل من كل زهر أزينه فيتولد

جوهران :أحدمها فيه شفاء للناس ،واآلخر يستضاء به ].

(((

إضافة للفوائد املذكورة يف احلديث الرشيف ،هناك فوائد عديدة نذكر منها ما

ييل:

الفوائد العالجية ل�شمع النحل:
ـ مضغ الشمع يعالج التهاب اجليوب املزمن ولعالج الزكام والتهاب القصبات

اهلوائية.

ـ يستفاد من شمع النحل يف تطرية وتدفئة وجتدد اجلسم اإلنساين.

يستعمل شمع النحل يف التلوين الشمعي والتجميل وإزالة التجاعيد.
((( جان لوي داريغول ،العسل غذاء وعافية ،ص .243
((( عبد الواحد اآلمدي ،غرر احلكم ،ص .273
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ـ ملضغ الشمع تأثري فعال يف تقوية اللثة وملرض الربو.
ـ يعالج بشمع النحل مرض الثعلبة.
ـ لشمع النحل فوائد كثرية إذا أضيف إىل بعض املواد يف شفاء الدمامل وتطرية

األوردة وللقروح واجلروح واحلروق.

ـ يوقف مضغ الشمع تدمع العني ويوقف احلساسية.
ـ يدخل شمع النحل بعد مزجه بمواد أخرى بصناعة مواد التجميل واملراهم

التي تعالج الكثري من احلاالت املرضية.

ـ مضغ شمع النحل ثالث مرات يومي ًا ،يفيد يف إزالة رائحة الفم املنبعثة من

التهابات اللثة ،أو أي قروح داخل الفم.

(((

والبد أن أذكر بأن شمع النحل طبيعي وتفرزه غدد معينة يف النحلة ،ويمكن

تناوله ،وهو خيتلف عن شمع البارافني الكيميائي ،وهذا األخري له استعامالت
خمتلفة.

ومن اجلدير ذكره أن النحل ال يقبل عىل الشمع الصناعي ،وال يتقبل إال الشمع

الطبيعي  ،الذي يفرزه النحل.

ت�سبيح النحل:
قال تعاىل﴿ :ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ﴾( .اإلرساء)44 ،
فالكون كله يسبح ويقدس اهلل عز وجل ،من ساموات وأرض ومن فيهن ،كل

أولئك له تسبيحه وتعظيمه هلل جل وعال.

((( جان لوي داريغول ،العسل غذاء وعافية ،ص .288
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يف هذه الصورة ،يثبت لنا النحل ،أنه يس ّبح بحمد اهلل عز وجل ،ومن طائفته
الساحرة ،تم الكشف عن هذا اجلانب اإلبداعي ،هلذا الكائن اخلالق ،وهو يدعو
وينادي ( :يـَـا اهلل ) ،ولكي نفهم لغته ،حاول أن يرتجم تسبيحه بلغتنا التي نتكلم
مستحق التسبيح.
رب معبود،
ّ
هبا ،فتبارك اهلل من ّ

 4ـ حبوب اللقاح ( Polen:غبار الطلع)
يعرفها الدكتور (كارل فون فريش) بأن حبوب اللقاح هي خاليا التذكري
ّ
الزهرية.
اجلنسية يف النباتات َّ
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الرتكيب الكيميائي حلبوب اللقاح

(((

مكونات حبوب اللقاح
املاء
بروتينات

Water

 12ـ 20

Proteine

 7ـ 30

محوض أمينية ومنها
Tryptophane
سكريات
فيتامينات

النسبة %

40

Sugar

 25ـ 48

Vitamine

نسبة قليلة

سكريد يسمى Rutine

نسبة قليلة

مضاد حيوي Antibiotic

نسبة قليلة

عامل نمو

Grow

نسبة قليلة

إضافة إىل اهلرمونات ،اخلامئر ،األنزيامت ،األمالح املعدنية( :كالسيوم،

بوتاسيوم ،مغنزيوم ،فوسفور ،مضادات حيوية ،ومادة  ( Rutineهلا تأثري يف
مقاومة الشعريات الدموية) ،أحد مركبات االسرتوجني .Oestrogene

ويعتقد بأن القيمة الغذائية املوجودة يف حبوب الطلع ترجع إىل وجود نسبة

عالية من الربوتينات فيه.

وأظهرت دراسة الدكتور (ف .دفياتنيتي) ،أن حبوب اللقاح حتتوي عىل
((( آالن كاياس ،حبوب الطلع ،ص .86
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فيتامني ,A B2, B3, B5, B6 :وفيتامني  Cوفيتامني  Eوفيتامني .D
وتؤكد أبحاث الدكتور (س .لبيدوف) ،أن غبار الطلع مصدر ممتاز

للكاروتني.

الفوائد العالجية حلبوب اللقاح:
متثل الربوتينات ما يقرب من  % 35من مكونات حبوب الطلع ،إهنا نسبة

كبرية ،وغالبية هذه الربوتينات تتكون من أمحاض أمينية أساسية ال يمكن جلسم
اإلنسان اصطناعها ،ويقاس غنى حبوب الطلع من الناحية الغذائية عند معرفة

دور هذه األمحاض

األمينية ،ولعل ذكر هذه اخلصائص سيعطي فكرة أفضل عن القيمة العالجية

حلبوب الطلع.

وفيام ييل نذكر األمحاض األمينية املوجودة يف حبوب اللقاح(((:
ـ ليزين  : Lysinيساهم يف تثبيت الكالسيوم ،يبعث عىل الشهية ،يسهل

اهلضم ،ويالئم جتدد الكريات احلمراء يف الدم.

ـ تربتوفان  : Tryptophaneيسمح بتمثيل فيتامني  PPوالذي يؤدي نقصه

البلغرة Pellagre.
يف اجلسم إىل اإلصابة بداء
َ

ـ أرجنني  : Arginineيوصف حلاالت العجز والوهن والعقم.

ـ هيستيدين  : Histidineيناسب تلون الدم عن طريق تشجيعه لتشكل

هيموغلوبني الدم.

ـ فينيل أالنني  : Phenylalanineيتحكم باستقالب فيتامني .C
((( جان لوي داريغول ،العسل غذاء وعافية ،ص .213
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حيسن مرونة اجللد وطراوته.
ـ سيستني ّ : Cystine

ـ تريوزين  : Tyrosineحيمي اجللد من وهج أشعة الشمس.

ـ ليوسني  : Leucineيساعد البنكرياس عىل حسن أداء وظائفه.
ـ ميثيونني  : Methionieيالئم الكبد واجلهاز اهلضمي.

فوائد غبار الطلع(((:
ـ تنشط الكائن وتساعده عىل مقاومة اإلصابات اجلرثومية عن طريق دعمها

للجسم.

ـ تنظم االضطرابات الوظيفية ،وذلك بأن تعيد التوازن لعمليات االستقالب

التي تعاين النقص أو اخللل.

ـ متنح القوة للمتامثلني إىل الشفاء إثر مرض طويل أو مداخلة جراحية.

ـ تنشط األشخاص الذين يشكون من التعب أو الوهن ،وللمصابني

بالتسمم.
ّ

ـ تناول حبوب اللقاح حيسن نشاط املخ والعمل الفكري والذاكرة.

ـ تزيد حبوب الطلع من وزن نحييل اجلسم ،وحلاالت نقص الكالسيوم

وأمراض الكساح وتأخر النمو وفقر الدم ،وينصح بتناول حبوب الطلع لألمهات

خالل فرتة اإلرضاع.

ـ منظم لألمعاء ،ويعمل عىل عودة انتظام وظائفها املصابة باخللل ،كاإلمساك

واإلسهال.

ـ بتناول حبوب اللقاح ،يصبح اجلسم مقاوم ًا اللتهابات القولون والتخمرات

((( املصدر نفسه ،ص .217
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ويمنع التعفن ،ويساعد يف عالج داء العصيات الكولونية .Colobacillose

مقاومة سقوط الشعر الحتوائه عىل الـ . Rutine

ـ يساعد تناول غبار الطلع يف الوقاية من الشيخوخة املبكرة واهلرم.
ـ يمتاز بأثره النافع والفعال يف عالج تضخم الربوستات لدى املتقدمني يف

السن.

 5ـ العكرب ( الربوبولي�س ) : Propolis
وهي مادة راتنجية جتمعها شغالة النحل من براعم بعض أنواع

األشجار،كاحلور،الصفصاف ،الصنوبر.

وتستعمل النحلة العكرب لسد شقوق وثقوب اخللية التي تسكن فيها الطائفة.
 -لتلميع وتعقيم العيون السداسية التي تضع فيها امللكة البيض.

 -تغطية أجسام أعداء الطائفة ( كبرية احلجم والتي ال تستطيع طردها خارج ًا)

وحتنيطها هبذه املادة بعد قتلها ضمن اخللية ( لكي تبقى اخللية معقمة ).
 ويستعمله النحل يف دعم بنية اإلطارات ولصقها ببعضها.الرتكيب الكيميائي للعكرب

(((

مكونات العكرب

النسبة %

زيوت عطرية

10

حبوب لقاح

5

مواد راتنجية
شمع

((( جان لوي داريغول ،العسل غذاء وعافية ،ص .266

55
30
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الفوائد العالجية للعكرب:
ـ اكتشفت الطبيبة (ف .كيفالكينا) أن للعكرب خواص قتل امليكروبات من
الفصيلة السبحية والعنقودية وبكترييا بيوسينس و كوالي و ميكروب التيفوس
وغريها من امليكروبات.
فالعكرب يعترب مضاد حيوي ( )Antibioticطبيعي عظيم الفائدة عديم
الرضر ،مقارنة مع املضادات احليوية الكيميائية ،التي ال خيلو استعامهلا عىل
األرضار.
ـ يوقف العكرب نمو البكرتيا ويقيض عليها ،وذو فعالية هائلة و يمتلك أثر ًا
مضاد ًا للجراثيم
مثل الـ Staphylococcus .

ـ حيتوي العكرب عىل عدد من املضادات احليوية الطبيعية ()Flavonoides
ويف مقدمتها  Galangineوالذي نجده يف براعم احلور وال حيدث أي أمراض
أو تأثريات جانبية ،دون أن يؤثر عىل الكائنات احلية املتواجدة يف األمعاء.

ـ لعالج التهاب اللوزتني ،والتهاب البلعوم واحلنجرة ،والتهاب اللثة والفم
وخراج األسنان.

ـ اللتهاب اجليوب واألذن والقصبات وذات الرئة والزكام والتهاب أغشية
األنف املخاطية.
ـ للقرحة املعدية وداء العصيات الكولونية ،والتهاب املثانة البولية والتهاب
الكليتني والربوستات.
ـ للدمامل والتقيح اجللدي واحلروق واألكزما.

(((

((( جان لوي داريغول ،العسل غذاء وعافية ،ص .268
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�سم النحل ( ل�سع النحل )Apitoxin :
6ـ ّ
مر ،وتفاعله
وسم النحل سائل شفاف ذو رائحة عطرية الذعة ،وطعمه ّ
ّ
حاميض ،تفرزه شغالة نحل العسل بواسطة آلة لسعها.
وحتقن النحلة سمها يف جسم الذي يعتدي عليها أو هياجم طائفتها ،فهو

سالحها لتدافع به عن نفسها.

ل�سم النحل:
الرتكيب الكيميائي ّ
ماء ،محض النمل ،محض كلور املاء ،محض الفوسفوريك ،محض أميني

(امليليتني) ،اهلستامني ،الكولني ،الرتبتوفان ،الكربيت ،فوسفات املغنزيوم،
النحاس ،الكالسيوم ،الربوتينات ،والزيوت الطيارة.

(((

ل�سم النحل:
الفوائد العالجية ّ
سم النحل من أقوى املطهرات الفعالة ،وقد أثبت (د .كوماروف)( ،د.
ـ يعترب ّ

أرستني)( ،د.باالندين) ،و (د .كوب) ،وغريهم من الباحثني أن املحلول املائي

سم النحل هو معقم.
من ّ

سم النحل يعالج به احلمى الروماتزمية ،حيث نرش الطبيب اجلراح
ـ ّ
سم النحل كعامل شفائي ) ،وصل خالهلا إىل نتيجة
(ليوبارسكي) مقالة بعنوان ( ّ

سم النحل عالج ناجع للحمى الروماتزمية ،يف حني شفي الطبيب
مفادها أن ّ
(ف .تريتش) من هذا املرض بواسطة لدغ النحل.

سم النحل يف األمراض العصبية املختلفة ،ومنها التهاب األعصاب
ـ فعالية ّ

وآالمها.

((( جان لوي داريغول ،العسل غذاء وعافية ،ص . 298
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ـ لعالج جذور األعصاب وآالم الظهر والعمود الفقري.

ـ عالج أمراض اجللد ،الطفح يف الوجه ،سل اجللد . Lupus

سم النحل يعالج املالريا.
ـ أعلن الدكتور شولز أن ّ
ـ اللتهاب قزحية العني واجلسم اهلديب.

ـ لتضخم الغدة الدرقية املصحوب بجحوظ العينني.

ـ ولوجود مادة الـ  Histamineأدى استعامهلا عىل املرىض يف تقليل ضغط
الدم ،بسبب متدد األوعية الدموية اخلارجية.
سم النحل لعالج عرق النسا ،ومرض النقرس.
ـ يستعمل ّ
ـ لسعات النحل هتدىء اآلالم االلتهابية.

سم النحل لعالج احتقان النسج باملاء وهي وذمات :الكلية ،الشفاه،
ـ يستعمل ّ
(((
اللسان ،اجلفون ،واحلنجرة.

ومن املالحظات والتجربة العملية  ،وخالل سنني عديدة من العمل برتبية
سم
النحل ،وجدت أن لدغات النحل املتكررة تؤدي إىل زيادة مناعة اجلسم جتاه ّ
أخف ،وفرتة الشفاء أرسع  ،فعلينا أن ال نقتل النحلة،
النحل ،ويصبح تأثري اللدغة
ّ
وإذا لسعتنا ففي ذلك شفاء لنا من كثري من األمراض.

((( جان لوي داريغول ،العسل غذاء وعافية ،ص .302
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ثاني ًا -اللنب ( احلليب )
 اللنب يف القر�آن:إن للحليب ومشتقاته ،رضورة كربى يف غذائنا ،وللشفاء من أمراضنا ،حتى
ذكر يف القرآن الكريم يف آيات كثرية ومنها :قوله تعاىلَ ﴿ :م َث ُل الجْ َن َِّة ا َّلتِي ُو ِعدَ
ون فِيها َأ ار ِمن م ٍ
اء َغيرْ ِ َآ ِس ٍن َو َأنهْ َ ٌار ِم ْن َل َب ٍن لمَ ْ َي َت َغيرَّ ْ َط ْع ُم ُه﴾( .حممد)15 ،
المُْ َّت ُق َ َ نهْ َ ٌ ْ َ
وقال تعاىل﴿ :وإِ َّن َلكُم فيِ الأْ َ ْنعا ِم َل ِع ًة نُس ِقيكُم ممِ ا فيِ ب ُطونِ ِه ِمن ب ِ َفر ٍ
ث َو َد ٍم
ْ َّ ُ
َ
ْ َ ينْ ْ
َ برْ َ ْ
ْ
ِ
لش ِ
َل َبنًا َخالِ ًصا َس ِائ ًغا ل َّ
ني﴾( .النحل)66 ،
اربِ َ

احلليب:
هو السائل الناتج من إفراز الغدد الرضعية ألنثى احليوانات اللبونة ،وجيب
أن يكون خالي ًا من أي لون غريب أو رائحة غري مقبولة ،وخلوه من امليكروبات
املرضية.
الرتكيب الكيميائي للحليب

(((

ماء

مكونات احلليب

دهن

بروتني

سكر احلليب

عنارص وأمالح معدنية

النسبة %

Water

 84ـ 89

Protein

3ـ6

Fat
Lactose
Ash

3ـ6
3ـ5
1

كام حيتوي احلليب عىل الفيتاميناتA, D, E, K, B1, B2, B6,( :
((( د .غانم حداد ،األلبان ،ص .24
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 ،)B12, Cواألنزيامت ومنهاLipase, Phosphatase, Protease,( :
 ،)Catalase, Lactase, Amylaseالالكتالبومني ،اجللوبيولني ،الكيزين،
فوسفوليبيدات ،كالسيوم ،فوسفور ،صوديوم ،بوتاسيوم ،كلور ،محض الليمون،
األصبغة ،خاليا الدم البيضاء ،والغازات.
الرتكيب الكيميائي للحليب يف عدد من الثدييات %

الكائن

املاء

الدهن

السكر

الربوتني

الرماد

اإلنسان

87.43

3.75

6.98

1.63

0.21

األبقار

87

4

5

3.3

0.7

األغنام

83

5.3

4.6

6.5

0.8

املاعز

85.71

4.78

4.46

4.29

0.76

اجلامل

87.61

5.38

3.26

2.97

0.7

فوائد احلليب الطبية:
 -1يعترب احلليب مصدر غني بالكالسيوم ،الذي يمنع مرض ترقق العظام،
ولتقوية عظام األطفال ،ويطيل قامتهم ،وجيدد اخلاليا التالفة ،ويمنع مرض
الكساح عنهم .
 -2ملكافحة التهاب اللوزتني واللهاة ،ملينّ  ،وفاتح للشهية.

 -3سهل االمتصاص ومفيد للصدر والرئة ومفيد ملرىض الكبد ،حيث إن
مادة الالكتوز متنع امتصاص بعض املواد باألمعاء التي قد تكون سبب ًا يف حدوث
الغيبوبة الكبدية ،كام يفيد اللبن األعصاب ،ورشب احلليب يقلل من اإلصابة
برسطان القولون واملعدة ،والقرحة.
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 -4ينشط عمل الدماغ ووظائفه ملا حيتويه من الفوسفور الرضوري لوظيفة
الدماغ واحتوائه عىل الفيتامينات وخصوص ًا مركب (ب) يمنع النسيان ،ويقوي
الرتكيز والذاكرة ،ويقوي األسنان.

 -5منشط ومغذي للكبد ،ويعطي الفيتامينات واملعادن التي تعينه عىل القيام
بعمله ،ومعاجلة التسمم.
 -6حيسن احلليب وينقي لون البرشة وحيوهلا إىل البياض كام أنه ينعم البرشة
وحيافظ عليها.
 -7يساعد احلليب عىل النوم واالسرتخاء وهو غذاء جيد ملرىض املصابني
باألمراض النفسية واعتالل املزاج والقلق ،ومقوي للبرص ملا حيتويه من فيتامني أ
مع الكاروتينات.

 -8يعالج احلليب حاالت الكلف والنمش وصباغ اجللد بعد اجلروح والقروح
من لدغ احلرشات.

 -9ولقد أدرك الرياضيون أمهية احلليب ،فصاروا يتخذونه غذاء أساسي ًا هلم،
يعينهم عىل بناء أجسادهم(((.

((( د .غانم حداد ،األلبان ،ص .24

169

الفصل الثاني :تطبيقات سنن الشفاء

املبحث اخلام�س :الت�أثري النباتي
للنبات أمهية كربى يف حياتنا ،حيث نعتمد عليه يف غذائنا وبأشكاله املختلفة،
فمنه ما نستفيد من أوراقه أو جذوره أو سوقه أو ثامره ،أو ما نستفيد من أخشابه،
وما تشكل الغابات من رئة للطبيعة بام متدّ اجلو من األوكسجني.

وأهم هذه النباتات التي نعتمد عليها كعالج لكثري من األمراض ،يف حني أن
هناك نباتات ورد ذكرها يف القرآن الكريم وأجد من الرضوري إلقاء الضوء عليها
نظر ًا ألمهيتها يف حياتنا ،ولفوائدها الغذائية والطبية ،ولعالج الكثري من أمراضنا،
وحري بنا أن هنتم بدراستها لنستفيد منها ،لقوله تعاىل﴿ :ﭶﭷﭸﭹ
ﭺ﴾( .األعراف)160 ،
وفيام ييل نورد بعض النباتات التي ذكرت يف القرآن الكريم ،مع دراسة أمهيتها
الغذائية وخواصها العالجية:

1ـ التمر:
قال تعاىل﴿ :ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ﴾( .مريم )25 ،
وقال تعاىل﴿ :ﮟﮠﮡﮢﮣ﴾( .الرمحن)11 ،

روي عن أيب عبد اهلل  [ :5العجوة من اجلنة وفيها شفاء من الداء ].

(((

تركيب التمر:
حيتوي التمر عىل الغلوسيد ،الفيتامينات () .A, B1, B2, BB, C, D

واملعادن ( الكالسيوم ،الفوسفور ،احلديد ،البوتاسيوم ،الكاروتني ،الكربيت،
املنغنيز ،الكلور ،النحاس ،املغنزيوم) ومعظم الربوتينات املوجودة يف التمر عىل
((( حممد بن احلسن احلر العاميل ،وسائل الشيعة ،ص .141
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شكل أمحاض أمينية وعددها  / 12 /محض أميني.
كام وجد أن التمر من أغنى املصادر باحلمض األميني النادر (.)Pipecolic

اخلوا�ص العالجية للتمر:

(((

ـ التمر غني جد ًا بالفوسفور ،فأمهيته كبرية لبناء العظام واألسنان.
ـ تناوله يفيد يف عالج القلق العصبي وينشط الغدة الدرقية ويلينّ األوعية
الدموية.
ـ واق من الشيخوخة ،يقوي الدماغ ويقي من الرسطان.
ـ لتقوية كريات الدّ م احلمراء الحتوائه احلديد ولعالج فقر الدم.
ـ ينشط عضالت البدن ويزيد من القوة العصبية.
ـ تناول التمر يفيد يف عالج الربوستات والكىل ويقتل الديدان.

ـ مؤثر جد ًا يف إنتاج ونقل الطاقة ،ولعالج األمراض القلبية والكبد.
ـ لتهدئة السعال ورفع البلغم املصحوب بالدم وأوجاع الصدر.
ـ يزيد من فوائده العالجية كونه غني بالسكريات واأللياف وفقري بالدهون.
ـ كمية الفلور يف التمر أربعة أضعاف ما حتتويه الفواكه األخرى.
ـ أكد الدكتور أوسكار فيلزنفيلد أنه ال تعيش اجلراثيم يف التمور وط ّبق بحثه

عىل جراثيم الكولريا ،وقد أشارت دراسات (  ) Tureإىل أن وجود طبقة الـ
 Tanninيف الثمرة حيميها من الطفيليات التي تسبب ظهور بقع متفسخة عىل

سطح الثمرة يف مرحلة الرطب.

((( د .أمحد حجازي ،التداوي بالفاكهة ،ص .54
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ـ يساعد الفيتامني  Aاملوجود يف التمر يف زيادة وزن األطفال ويعني جسم
املراهقني عىل نمو سليم .وحيفظ رطوبة العني وبريقها ويمنع أمراض العني
وتقوية أعصاب العني.
ـ لتقوية األعصاب السمعية ،لذلك يوصف التمر للشيوخ والطاعنني يف
السن.
 ينصح اختصاصيو التغذية بإعطاء كل طفل عصبي بضع مترات لتؤمن لهاهلدوء والسكينة ،فيكون التمر يقوم مقام املسكنات واملهدئات.

ـ ينصح الصائمون بتناول التمر عند اإلفطار ،ألن التمر هتضمه املعدة ومتتص
سكرياته يف وقت رسيع ،فتسري هذه السكريات يف الدم برسعة حاملة الطاقة إىل
الدماغ والعضالت ،لذلك ينصح الصائمون بتناول التمر ألنه يؤمن سكريات
طبيعية للجسم ،فيمنع اإلصابة بالدوار والغثيان.
ويف احلديث روي عن رسول اهلل  [ :1إذا أفطر أحدكم فليفطر عىل متر ،فإن
(((
مل جيد ،فليفطر عىل ماء فإنه طهور].

و روي عن أيب عبد اهلل  [ :5يف قوله تعاىل يف اآلية  19من سورة الكهف:
(((
﴿ﯤﯥﯦﯧ﴾ ،قال أزكى طعام ًا التمر].

((( الكفعمي ،املصباح ،ص .632
((( حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،6ص .345
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2ـ التني:
قال تعاىل﴿ :ﭑﭒ﴾( .التني)1 ،
التحليل الكيميائي للتني

(((

املادة
ماء

النسبة %
88

كربوهيدرات

19.6

دهن

0.4

بروتني

1.4

كام حيتوي عىل الفيتامينات ( ،)A٫B٫Cواملعادن (احلديد ،الكالسيوم،

البوتاسيوم ،الفوسفور ،واملنغنيز).

اخلوا�ص العالجية للتني:
ـ التني ملينّ للمعدة ،ويقلل من احلوامض يف اجلسم ومن رضرها ،ومنشط
للجهاز اهلضمي.
ـ نافع للبلغم ،يقوي الكبد ،يلني الصدر وللسعال.
ـ مفيد حلاالت التسمم ،مقوي ويولد الطاقة.
ـ التني مغذي سهل اهلضم ،يفيد األطفال والكبار بعد شفائهم من األمراض

ومرورهم بدور

النقاهة ،ولفقر الدم ومرض األعصاب.
((( باسم األنصاري ،العالج بالنبات يف القرآن الكريم ،ص .39
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ـ مفيد يف بناء خاليا اجلسم و هيموغلوبني الدم.

ـ لعالج التهابات اجلهاز التنفيس ،مثل ذات الرئة ،ذات اجلنب ،الربو ،ضيق
التنفس ،الزكام.
ـ عالج ورم اللثة والفم والبلعوم.

ـ لتفتيت حىص الكىل ومدر للبول ،وحلاالت النزالت والربو.

ـ وصفه الدكتور ( لوكري) للمرىض الذين يشكون كس ً
ال يف األمعاء.

(((

ويف احلديث روي عن اإلمام الرضا [ :5التني أشبه يشء بنبات اجلنة].

(((

3ـ الزيتون:
قال تعاىل ﴿ :ﯟﯠﯡ﴾( .النور)35 ،

روي عن أيب احلسن [ :5أوىص آدم  5إىل ابنه أن كل ِالزيتون فإنه من
شجرة مباركة])((((.
التحليل الكيميائي للزيتون

(((

املادة
ماء

زيت

بروتني

أمالح معدنية
(((
(((
(((
(((

د .أمحد حجازي ،التداوي بالفاكهة ،ص .65
حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،6ص .358
حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،6ص .331
باسم األنصاري ،العالج بالنبات ،ص .87

النسبة %
70
24
5
1
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وحيتوي عىل الفيتامينات ،A, B, B2, C, D, E :ومن املعادن :الفوسفور،

الكربيت ،البوتاسيوم ،املغنزيوم ،الكلور ،احلديد ،النحاس ،واملنغنيز.

اخلوا�ص العالجية للزيتون:
ـ فاتح للشهية ،مقو للمعدة ،ونافع للمصابني بالبلغم.
ـ زيت الزيتون غني باملعادن والعنارص النادرة ،كام أن احلوامض الدهنية غري

املشبعة التي يتألف منها الزيت مفيدة للجسم ،إذ أهنا متنع الرتسبات الدهنية من

جدران الرشايني الدموية بعكس احلوامض الدهنية املشبعة املوجودة يف أكثر
تشمع األعضاء وتص ّلب الرشايني ،ويستعمل زيت
الزيوت احليوانية التي تس ّبب ّ
الزيتون ملعاجلة قرشة الرأس وتساقط الشعر ،ولوجع وورم املفاصل ،وملعاجلة
احلروق،وفيه مواد ذات تأثري مبارش وفعال يف تغذية أنسجة املخ.

ـ زيت الزيتون ملينّ ويزيل الصفراء ،وملعاجلة الروماتزم ومرىض السكر.

ـ يطري زيت الزيتون البرشة ،ولعالج اإلمساك املزمن ،ولتعديل العظام.

ـ يعترب زيت الزيتون من أفضل الزيوت حيث يستطيع اجلسم امتصاصه ومتثيله

بشكل كامل ،وله تأثري بعمليات اهلضم يف املعدة وعىل الكبد ،ويعد دوا ًء ناجعا
ألمراض املعدة والكبد.

(((

4ـ الكرمة:
قال تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ﴾( .النبأ 31ـ )32

روي عن رسول اهلل [ :1خري طعامكم اخلبز ،وخري فاكهتكم العنب].

(((

((( د.فيصل حامد ،الفاكهة ،ص .437
((( مريزا حسني النوري ،مستدرك الوسائل ،ج  ،16ص . 393
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التحليل الكيميائي للعنب

(((

املادة

النسبة %

دهون

0.4

محض النيكوتينك

0.8

ماء

ألياف

محض البانتوتينيك
كربوهيدرات

81.6
4.3
0.8

12.5

وغالبية الكربوهيدرات من الغلوكوز (  8ـ  ) %13و الفركتوز (  7ـ )% 12

كام حيتوي العنب عىل الفيتامينات (  ،) A, B, B1, B2ومن املعادن

(الكالسيوم ،احلديد ،البوتاسيوم ،الفوسفور ،املنغنيز ،والصوديوم).

اخلوا�ص العالجية للعنب:
ـ يعالج حاالت سوء اهلضم والقبض ،وللبواسري واحلصاة الكبدية ،واحلصاة

البولية.

ـ ّ
مغذ ومرطب للجوف ومضاد لال لتهابات ،ورسيع اهلضم ،وذو طاقة عضلية

وعصبية.

ـ مضاد للسموم ،مدر للبول ،ولورم املفاصل والروماتيزم والنقرس.

ـ لعوارض ضغط الدم ،واالضطرابات اجللدية واألكزما ،ولفقر الدم

((( باسم األنصاري ،العالج بالنبات ،ص .106
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واالضطرابات القلبية.
ـ لضعف الكبد وورم الكلية ومعاجلة أمراض النحافة ومعاجلة التقيؤ.
ـ يستعمل زيت العنب يف مساحيق التجميل ،كملينّ للجلد واملحافظة عىل
صحته.
ـ دهن اجللد بزيت العنب ،يزيل تعب العضالت بعد التامرين الرياضية.

(((

ويف جامعة (بريكيل) يف كاليفورنيا ،وجد الكيميائي احليوي (يرتاس التني)

أن امليوتوجني  Mutogenاملسمى كويروستني  ، Quercetinهو من أقوى

مضادات الرسطان املكتشفة ،ويساعد يف وقف انتشار الرسطان ،وهذه املادة

الكيميائية موجودة يف قرشة العنب.

ـ للعنب أثر فعال يف تنقية الدم وإزالة االضطراب املفاجىء يف نمو أنسجة

اجلسم.

ـ عصري العنب مفيد للصحة وللوقاية من أمراض القلب.

(((

5ـ الرمان:
قال تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓ ﭔ﴾( .الرمحن)68 ،

قال تعاىل﴿ :ﮮﮯﮰﮱﯓ﴾( .األنعام )99 ،
روي عن أيب عبد اهلل  [ :5ليس من رمانة إال وفيها حبة من اجلنة ].

(((

((( د .فيصل حامد ،الفاكهة ،ص .270
((( باسم األنصاري ،العالج بالنبات ،ص .107
((( حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،6ص .353
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التحليل الكيميائي للرمان

(((

املادة

النسبة %

سكر

7

ماء

ألياف

85

4.7

محض الليمون

1

رماد

4.7

بروتني
دسم

1
3

وحيتوي الرمان عىل الفيتامينات ( )A, B, Cواملعادن ( احلديد ،الفوسفور،

الكربيت ،الكالسيوم ،البوتاسيوم ،واملنغنيز ).

اخلوا�ص العالجية للرمان:
ـ عصري الرمان له خواص هاضمة ،وخاصة بالنسبة للدهون ،فهو مقاوم
للحمى ومضاد للتقيؤ إذا كان العصري حامض ًا ،وهو مضاد للسعال إذا كان
العصري حلو ًا.

ـ قرشة اجلذر تستعمل طاردة للديدان وخاصة الدودة الوحيدة ،والحتوائها

عىل البلرتين  Pelleterineاملستعمل يف القضاء عىل الدودة الرشيطية باجلدران

املعوية.

((( باسم األنصاري ،العالج بالنبات ،ص .70
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ومقو هلا ،ولعالج اإلسهال الشديد.
ـ الرمان احللو رطب وجيد للمعدة
ّ

ـ مفيد للحلق والصدر والرئة ،مغذ للبدن ،ملينّ للمعدة ،يفيد يف حاالت فقر
الدم.
ـ يعالج مرض النقرس ،وتذويب بعض احلىص يف الكلية.

يطهر الدم.
مقو للقلبّ ،
ـ ينظف جماري التنفس والصدرّ ،

ـ يشفي من عرس اهلضم ،خيلص األمعاء من فضالت املآكل الغليظة.

ـ قرش الرمان حلاالت اإلسهال ،ولعالج الكبد وإزالة الكوليسرتول.
ـ مضاد للزكام ،وملعاجلة الضعف والنحافة الشديدة.

ـ أكل الرمان مفيد للوهن العصبي ،ويصفي الصوت و هيدىء السعال.

ـ الرمان يعالج وجع الرأس النصفي ،ويزيل تأثري اإلغامء ،ومقو للقلب.

(((

6ـ الريحان:
قال تعاىل﴿ :ﮏﮐﮑﮒ﴾( .الواقعة)89 ،

وقال تعاىل﴿ :ﮥﮦﮧﮨ﴾( .الرمحن)12 ،
التحليل الكيميائي للرحيان

(((

املادة

النسبة %

دهون

0.5

ماء

86.3

((( د .حممد عدنان القطب ،النباتات الطبية والعطرية ،ص .117
((( باسم األنصاري ،العالج بالنبات ،ص .77
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ألياف
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1

بروتني

3.8

سكريات

6.6

رماد

1.8

وحيتوي عىل فيتامني  Aو Cو رايبوفالفني و نياسني و الفوسفور و احلديد

والكالسيوم.

اخلوا�ص العالجية للريحان:
ـ يستخدم زيت الرحيان مطيب ًا للطعام ،ويدخل يف صناعة العطور والصابون.
ـ يدخل يف العقاقري املضادة للديدان املعوية والعقاقري اخلاصة بعالج الروماتيزم

والتهاب

ويدر
املفاصل ونزالت الربد ،ويساعد عىل هضم الطعام ويطرد رياح البطن
ّ
العرق.
ـ خيفض حرارة اجلسم ،ومضاد للسموم ،ولعالج الصداع.
ـ يستخدم اللتهاب احلنجرة ،ولتسكني األمل ومدر للبول و العرق ،ومضاد

للتشنج.

(((

7ـ الزجنبيل:
قال تعاىل﴿ :ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ﴾( .اإلنسان)17 ،
((( د .هاين عرموش  ،األعشاب يف كتاب ،ص .480
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اخلوا�ص العالجية للزجنبيل:
ـ يستخدم الزنجبيل لعالج الربو والسعال وتسكني آالم املعدة واألمراض

اجللدية.

ـ يستخدم كتوابل ومطيب لنكهة الطعام ،وخري معني للهضم ،ومسكن ومنبه

للقناة اهلضمية.

ـ ملعاجلة الغثيان ،ويقتل فريوس النزلة الوافدة ،ويرفع كفاءة اجلهاز املناعي يف

مكافحة اإلنتانات ،ويوجد فيه مواد مضادة لاللتهاب.

 -ولعالج نزالت الربد ،والتهاب احلنجرة والشعب اهلوائية.

(((

8ـ الب�صل:
قال تعاىل﴿ :ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ﴾( .البقرة )61 ،
التحليل الكيميائي للبصل:
حيتوي البصل عىل مواد عطرية طيارة ،وعىل سكريات أحادية وثنائية (مثل

الفركتوز والسكروز واملالتوز واألنسولني) وعىل الفيتامينات ()B٫C٫D
ومحض التفاح ومحض الليمون ،ومواد كربيتية وهي التي تعطيه الرائحة والطعم

املميزين .وحيتوي البصل عىل املعادن :الكربيت ،الكوبالت ،الصوديوم،

البوتاسيوم ،احلديد ،اليود.

(((

((( هاين اخلري ،الطب العريب الشعبي ،ص .82
((( باسم األنصاري ،العالج بالنبات يف القرآن الكريم ،ص .17
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اخلوا�ص العالجية للب�صل:
ـ يستخدم البصل لعالج الربو والزيوت الطيارة ،وله تأثري كبري عىل معظم

امليكروبات العنقودية والسبحية وينشط حركة األمعاء.

ومدر للبول ،ومذيب للرواسب
مقو للجهاز العصبي والكبد والكىل،
ـ ّ
ّ
البولية.
ـ البصل مضاد للروماتيزم ،مطهر ومضاد للجراثيم ،ولتصلب الرشايني

والتجلط.

ـ منظم للغدد ،خافض للسكري ،طارد للديدان ،يبعد األرق الذهني والتعب،

منوم خفيف ،مفيد للجلد.
وتقوية ونمو الشعرّ ،

ـ للبصل خاصية مضادة لاللتهاب ،وهو ملني وفاتح للشهية ومفيد للنفخة.

ـ لعالج وجع األسنان وتسكينه ،وحيول دون حصول اجللطة القلبية

والدماغية.

ـ مفيد لألطفال ذوي النمو البطيء وللشيوخ.
ـ قاتل للجراثيم ،يفيد املعدة ،ينقي الدم ،ويساعد عىل اهلضم.
ـ يساعد البصل عىل الوقاية من أمراض القلب وعالجها ،ومعاجلة العقم.

(((

وق�د روي ع�ن أيب عب�د اهلل[ :5البص�ل يذه�ب بالنص�ب ،ويش�د

العصب].

(((

((( وديع جرب ،العالج بالنبات ،ص .211
((( حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،6ص .374
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9ـ الثوم:
قال تعاىل﴿ :ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ﴾( .البقرة)61 ،

روي عن رسول اهلل [ :1كلوا الثوم وتداووا به فإن فيه شفاء من سبعني
(((
داء].

التحليل الكيميائي للثوم:
حيتوي الثوم عىل املاء ،الربوتني ،الكاروتني ،فيتامني  ،Bفيتامني  ،Cاألمالح،
البوتاسيوم ،الصوديوم ،الكالسيوم ،املغنيزيوم ،الكربيت ،الفوسفور ،والكلور.
وحيتوي الثوم عىل املضادات احليوية ،زيوت غري طيارة ،مواد سكرية ،مخائر،
(((
فيتامينات ( ،)B2٫ B1٫ A٫أمالح معدنية ،وهرمونات.

اخلوا�ص العالجية للثوم:
ـ الثوم منبه معوي ،مطهر لألمعاء ،يوقف اإلسهال امليكرويب ،ومزيل لعفونة
األمعاء.
ـ فعالية الثوم يف قتل اجلراثيم املسؤولة عن مرض السل وإنتانات املثانة.

تناول الثوم يساعد يف ختفيض الضغط الرشياين ،وتوسيع األوعية الدموية.

ـ الوقاية من رسطان املعدة ،والتخلص من الرصاص ومعادن ثقيلة سامة
أخرى.
ـ تناول الثوم يساعد يف ضبط مستوى السكر يف الدم ،ومدر للبول.

((( مريزا حسني النوري ،مستدرك الوسائل ،ج  ،16ص .433
((( باسم األنصاري ،العالج بالنبات ،ص .50
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ـ حيل الثوم رسوبات الدم ،ومفيد لعالج املفاصل وللنقرس والروماتيزم.
ـ الثوم مضاد حيوي ،ومنشط جلهاز املناعة.

 -لعالج النسيان ،وتأثريه فعال عىل غدد املخ.

ـ لتنشيط عضلة القلب وتنظيم دورة الدم ،ويفيد يف عالج مرض تصلب
الرشايني.
ـ يشفي األمعاء من االلتهابات ،حلىص الكىل ،ويقيض عىل الدود يف بطن
األطفال.
ـ ملعاجلة الشلل والرعشة ،ومفيد يف عالج املالريا واألرق.

ـ يعترب الثوم من املواد احلارقة للدهن ،ويساعد يف ختفيف الوزن.
ـ منبه ،خافض للحرارة ،طارد للغازات ،ومفيد لألعصاب.

ـ تناول الثوم يساعد يف خفض ضغط الدم ،وخفض مستوى الكوليسرتول
يف الدم.
ـ يعترب الثوم من أفضل املضادات احليوية ( )Antibioticsفهو يعادل
(((
البنسلني والسرتبتوميسني مع ًا ،وذلك بفضل وجود مادة الليل (.)Allyl

((( باسم األنصاري ،العالج بالنبات ،ص .51
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10ـ الطلح ( :املوز)
قال تعاىل﴿ :ﮍﮎ﴾( .الواقعة)29 ،
التحليل الكيميائي للموز(((:

املادة

النسبة %

كربوهيدرات

25 - 22

دهون

0.6 - 0.09

75 - 72

ماء

1.5 - 1.3

بروتني

0.9 - 0.8

رماد

هو شجر املوز  ،وحيتوي عىل الربوتني ،البوتاسيوم ،الفيتامينات Aو  Bو ،C

النياسني ،الريبو فالفني ،وسكريات.

(((

اخلوا�ص العالجية للموز:
ـ يساعد يف عالج اإلسهال الحتوائه عىل البكتني  ،Pectinومرض الريقان

عند الصغار ،وعالج الصداع واحلصبة.

ـ مفيد للهزال ،والضطرابات اجلهاز اهلضمي ،منشط لعمل الكىل واجلهاز

البويل.

ـ يستفاد منه حلاالت الدوار ومفيد لقرحة املعدة.
((( د .فيصل حامد ،الفاكهة ،ص .508
((( باسم األنصاري ،العالج بالنبات ،ص .98
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ـ ملكافحة زيادة أمالح الصوديوم يف اجلسم ،مما يؤدي إىل منع تصلب الكىل

والرشايني.

ـ يفيد املوز لكل األعامر ،فالشيخ الطاعن يف السن يأخذ منه سعرات حرارية

وقوة ،والطفل

يستعني به عىل النمو ،واملرأة احلامل تأخذ منه أمالح ًا معدنية كثرية.

(((

11ـ اخلردل:
ق�ال تع�اىل﴿ :ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ﴾ ( .لقامن)16 ،
التحليل الكيميائي للخردل

(((

املادة
ماء

النسبة %
8.52

زيت ثابت

25.54

بروتني

26.5

زيت ط ّيار
سليلوز

مريوسني

مواد ذائبة يف املاء
((( املصدر نفسه ،ص .98
((( باسم األنصاري ،العالج بالنبات ،ص .63

0.47
9.01
6.46

24.22
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اخلوا�ص العالجية للخردل:
ـ يعترب اخلردل األسود من التوابل ،يف حني يستخرج من بذور اخلردل األبيض
حيسن الشهية ،ويساعد عىل اهلضم يطرد
زيت الذع الطعم .وتناول اخلردل ّ
الغازات من األمعاء.

ويستعمل اخلردل لعالج مرض الطحال ،وملعاجلة التهاب الرئة وضعف
القلب ،وللصداع العصبي ،وآالم املعدة وقرحتها ،ويعالج التهابات احلنجرة
(((
والبحـّة والتهابات الفم.
لعالج النقرس ولوجع املفاصل وعرق النسا ،يسكن وجع الفم واألسنان،
يمنع النزالت ويزيل السعال املزمن والربو وأوجاع الصدر والبلغم وعرس
(((
التنفس ،للجرب وتفتيت احلىص ،وينقي الوجه وجيفف اللسان.

((( د .أمني روحية ،التداوي باألعشاب ،ص .64
((( حممود أمحد محيد ،االستطبابات النباتية ،ص .98
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12ـ اليقطني:
قال تعاىل﴿ :ﯔﯕﯖﯗﯘ﴾( .الصافات)146 ،
التحليل الكيميائي لليقطني

(((

املادة
ماء

سكر

ألياف

النسبة %

94.33
0.67
5.0

كام حيتوي عىل الصوديوم ،البوتاسيوم ،كالسيوم ،مغنزيوم ،فوسفور ،حديد،
كربيت ،كلور ،كاروتني ،فيتامني  ، Aفيتامني  ، Cوفيتامني  ، B2محض الفوليك
ومحض البانتوثنيك.

اخلوا�ص العالجية لليقطني:
ـ اكتشف الباحثون يف بولندا مواد كيميائية يف بذور اليقطني يمكنها أن متنع
الرسطان .وأجريت دراسة يف املعهد الوطني للرسطان يف الواليات املتحدة
األمريكية ،فأشارت إىل أن لليقطني فع ً
ال واقي ًا من رسطان الرئة ،ومن رسطان
(((
املري واملعدة واملثانة والرغامى والربوستات.

13ـ الكافور:
قــ�ال تــع�اىل﴿ :ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ﴾..
(اإلنسان)5 ،
((( باسم األنصاري ،العالج بالنبات ،ص .142
((( املصدر نفسه ،ص .143
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والكافور نبات أبيض اللون ،ذو رائحة قوية طيبة ،ويستعمل يف املوارد الطبية
كالتعقيم.
ويستخرج من أوراقه زيت يستخدم يف عالج الروماتيزم وااللتهابات،
ولعالج آالم األسنان ،ومطهر للجهاز التنفيس ،وطارد للديدان ،مسكن ،ومضاد
(((
للتشنج.

14ـ البقل:
قال تعاىل﴿ :ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ﴾( .البقرة)61،
وتشمل البقول :الفول واحلمص والعدس.

وتعترب البقول من األغذية سهلة اهلضم ،قلوية التأثري ،مرتفعة القيمة الغذائية،
الحتوائها عىل الربوتينات ،الكربوهيدرات ،الدهون ،الفيتامينات ،والعنارص
املعدنية الرضورية للجسم ،مثل :الكالسيوم ،الفوسفور ،البوتاسيوم ،احلديد،
(((
الصوديوم ،املغنزيوم ،واليود.

اخلوا�ص العالجية للبقوليات:
ـ يعتقد أن العنرص العالجي يف البقول يكمن يف أليافه ،وتناول البقول خيفض
معدل الكولسرتول يف الدم بنسبة  ، %19وخيفض الكولسرتول الضار()LDL
ويرفع من النوع املفيد (.)HDL

ـ تناول البقول يؤدي إىل حتسن ضغط الدم عند املصابني بارتفاع ضغط الدم
الرشياين.
ـ تناول األطعمة الغنية باأللياف كالبقول يمنع اإلمساك.

((( أمحد لطفي ،التداوي باألعشاب ،ص .57
((( باسم األنصاري ،العالج بالنبات ،ص .8
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ـ تناول البقوليات يقي من الرسطان ،وذلك يعزى الحتواء البقول عىل مواد

حالة للربوتياز ،وهذه املواد تعاكس املركبات املسببة للرسطان يف األمعاء.

(((

15ـ العد�س:
قال تعاىل﴿ :ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ﴾( .البقرة)61 ،

روي عن أيب عبد اهلل[ :5سويق العدس يقطع العطش ويقوي املعدة

وفيه شفاء] (((.وروي عن أمري املؤمنني[ : 5أكل العدس ّ
يرق القلب ويكثر

الدمعة] (((.وحيتوي العدس عىل الفيتامينات ، )A,B,C( :واملعادنP, Na,(:
.)Ca, K, Fe

التحليل الكيميائي للعدس

(((

املادة
ماء

11.5

كربوهيدرات

54.8

بروتني

27.5

دهون

أمالح معدنية
(((
(((
(((
(((

النسبة %

املصدر نفسه ،ص .10
حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف.307 ،
املصدر نفسه ،ج  ،6ص .343
باسم األنصاري ،العالج بالنبات ،ص .101

1.9

2.5

الشفاء على ضوء السنن اإللهية في القرآن والسنة

190

لبيد

سيللوز

1

0.8

اخلوا�ص العالجية للعد�س:
ومدر للحليب
ـ العدس مغذ ،رسيع اهلضم واالمتصاص والتمثيل الغذائي،
ّ

لدى املرضع.

مقو للمعدة ،يشفي من السعال
ـ لعالج فقر الدم ،حيفظ األسنان من النخرّ ،

وآالم الصدر.

ـ مفيد للذين يبذلون جهد ًا عضلي ًا ،ولتقوية العظام واألسنان.

ـ يعترب العدس مقوي ًا لألعصاب ،وتفيد قشوره يف معاجلة اإلمساك.

(((

16ـ الثمرة:
قال تعاىل﴿ :ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ﴾( .األنعام)99 ،
إن من أعجب وألطف جوانب وجود النباتات هو إنتاج الثامر ،كالربتقال

والرمان ،وفوائدها يف قول اإلمام الصادق  :5بقوله للمفضل [ :فكر يا
مفضل يف هذا النبات وما فيه من رضوب املآرب فالثامر للغذاء ] ..

(((

إذن تعترب ثامر الفاكهة من املصادر اهلامة لغذاء اإلنسان ،فهي حتتوي عىل

جمموعة كبرية من العنارص الغذائية كالكربوهيدرات ( من سكريات و نشا )،

سللوز ،أمحاض عضوية ،مواد آزوتية ،وزيوت طيارة وبروتينات ،ودهون،
((( املصدر نفسه ،ص .102
((( الغديري ،آيات الكون ،ص .425
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وفيتامينات ،وعنارص معدنية ،وكمية كبرية من املاء.

(((

17ـ ا َ
حل ّب:
ق�ال تع�اىل﴿ :ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ﴾( .النب�أ،

 14ـ )15

تستخدم احلبوب يف تغذية اإلنسان واحليوان بواسطة بذورها الغنية بالطاقة،

ويستخدم بعضها (كالشوفان والذرة البيضاء والصفراء) كأعالف خرضاء،

واالستفادة من قشها الناتج عنها يف تغذية احليوانات أو صنع مهد هلا ،واستخدامها
يف صنع األرشبة املختلفة والنشاء واملعجنات.

(((

18ـ اخلمط:
قـ�ال تــع�اىل﴿ :ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ﴾( .سبأ)16 ،
مر ،غني باأللياف السللوزية  ،وأمالح معدنية،
واخلمط هو األراك ،وهو نبات ّ

وزيوت عطرية ،وفيتامني (ج) ،والكالسيوم ،الكلور ،الفوسفات ،احلديد،

الصوديوم ،والكربيت.

يستفاد منه يف عمل السواك ،وأثبتت الدراسات أن املواد الفعالة التي حتتوهيا

جذور هذه الشجرة ،تعطي األسنان مناعة طبيعية ضد التسوس والنخر ،وذلك
ألهنا تقيض عىل الطفيليات والبكرتيا املسببة هلا ،وهلذه املواد قدرة عىل محاية أسطح
األسنان من املواد احلامضية ،وأوراقها مسهلة ومقوية للمعدة.

(((

((( د.فيصل حامد ،الفاكهة ،ص .539
((( د .حامد كيال ،حماصيل احلبوب والبقول ،ص .11
((( وديع جرب ،معجم النباتات الطبية ،ص .17
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وقد روي عن اإلمام الصادق [ :5يف السواك اثنتا عرشة خصلة ،هو من
السنة ومطهرة للفم وجمالة للبرص ويريض الرب ويذهب بالبلغم ويزيد يف احلفظ
ويبيض األسنان ويضاعف احلسنات ويذهب باحلفر ويشد اللثة ويشهي الطعام
(((
وتفرح به املالئكة].

19ـ القثاء:
قال تعاىل﴿ :ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ﴾( .البقرة)61 ،
وهو من اخلضار ذات القيمة الغذائية ،ويشبه اخليار.
التحليل الكيميائي للقثاء

(((

املادة

النسبة %

كربوهيدرات

3.4

بروتني

0.9

رماد

0.5

ماء

دهون
ألياف

94.5
0.1
0.6

وحيتوي القثاء :كالسيوم ،بوتاسيوم ،فيتامني  ، Aفيتامني  ، Bوفيتامني .C
((( حممد بن يعقوب الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،6ص .496
((( باسم األنصاري ،العالج بالنبات ،ص .118
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اخلوا�ص العالجية للقثاء:
ـ يعترب القثاء مسكن ًا ومرطب ًا ومهدئ ًا ويؤدي للشعور بالشبع.
ـ يستفاد منه إلدرار البول ،ويدخل يف بعض مستحرضات التجميل.
ـ رسيع اهلضم ومنظف للدم ومذيب حلمض البول ،ومضاد للتسمم وملغص

األمعاء ،وفيه مادة قابضة لألوعية الدموية ومضادة للحساسية.

(((

ال�سدر:
20ـ ّ
قال تعاىل﴿ :ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋ ﴾( .الواقعة،

27ـ )28

وهو النبق ،وهو شجر قوي معمر وطويل ،وله ظل ظليل ولطيف ،ذو

أشواك.

سأل أعرايب رسول اهلل  :1لقد ذكر اهلل يف القرآن شجرة مؤذية يف اجلنة ،وهي
السدر ألن هلا شوك ًا .قال رسول اهلل [ :1أليس يقول اهلل  :يف سدر خمضود،
خيضده اهلل من شوكه ،فيجعل مكان كل شوكة ثمرة ، (((.]...ويستخدم كغذاء،

وينفع لعالج اإلسهال وقطع النزف ،وورقه يف عالج مرض الربو وأمراض الرئة،

ولشد أصول الشعر وتنظيفه ،وتؤكل ثامره طرية أو جمففة.

(((

21ـ ال�سنبلة:
قال تعاىل﴿ :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
((( املصدر نفسه ،ص .118
((( السيوطي ،الدر املنثور ،ج  ،6ص .156
((( باسم األنصاري ،العالج بالنبات ،ص .94
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ﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﴾( .البقرة،

)261

القمح املربعم وفوائده العالجية:
لقد أهدانا اهلل ووهبنا حبة القمح التي حتتوي عىل  /15/نوع ًا من الفيتامينات

احلية ومنها:

 A,D,K,B1,B2,B3وغريها وهذه الفيتامينات تتضاعف بالربعمة نصف

مرة إىل  13.5مرة ،مما جيعل حبة القمح بعد برعمتها إىل مستودع هائل من الطاقة
الغذائية احلية اجلاهزة ملكافحة شتى العلل والعديد من األمراض املستعصية،
والقمح املربعم هام ورضوري ،حيث يقود خاليا اجلسم نحو التجدد الطبيعي،

وهو املزود اإلهلي للجسم البرشي املخرب باألغذية الفاسدة ،ويعوض اجلسم

عن الفيتامينات واألنزيامت التي تقتل بالطعام املطبوخ ،الذي يدمر املكونات
املهمة يف الغذاء الذي حيتاجها اجلسم ،فكام نعلم أن طبخ الطعام يقتل األنزيامت

ويقيض عىل األوكسجني وعىل اهلرمونات النباتية.

وتناول القمح املربعم يمنح اجلسم حيوية ونضارة ،ويعيد للجسم شبابه،

ويعوض للجسم ما خرسه باألغذية امللوثة باألسمدة الكيميائية ،وامللوثات
األخرى ،وحيسن وظائف  / DNA /ويساعد مجيع أجهزة البدن عىل أداء

مهامهتا.

22ـ الفاكهة:
قال تعاىل﴿ :ﭢﭣﭤ ﴾( .الواقعة)20 ،

ومنها الربتقال فاكهة الشتاء ،وماهلا من فوائد غذائية وخصائص عالجية،

ولعصري الربتقال قيمة طبية عالية ،وغني باملواد الكربوهيدراتية التي يسهل
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هضمها وامتصاصها ومتثيلها يف اجلسم ،وغناه بالفيتامينات وخاصة فيتامني .C

ويعترب الليمون مفيد ًا للروماتزم ،وقات ً
ال للجراثيم ،وخيفض احلمى ،وعصري
الليمون نافع يف عالج الزكام واألنفلونزا والتهاب الكبد والبنكرياس ،ومهدىء
لألعصاب ،وخمفض للحرارة ،ومذيب للتكلسات.

ومنها الدراق ،وتناوله يقوي األعصاب واألمعاء ومفيد للشعر واجللد ومنشط
لوظائف الكبد واألمعاء واملعدة بسبب كثرة السكر فيه ،وكذلك املشمش والتفاح
(((
والتوت والكرز واخلوخ واألناناس.
23ـ النبات:

قال تعاىل﴿ :ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﴾.
(األنعام)99 ،
للنبات فوائد مجة ،ففيه البهجة للعني والنفس ،وهي رئة الطبيعة ،وللنباتات
قيمة غذائية عالية ،وقد تفضل أحيان ًا عن األغذية احليوانية ،ألهنا صحية ،وأقل
رضر ًا ،لعدم احتوائها عىل الكولسرتول والشحوم املؤدية إىل السمنة والكثري من
األمراض.

24ـ النوى:
قال تعاىل﴿ :ﭒﭓﭔﭕﭖ﴾( .األنعام)95 ،

النوى :هو كل نوى ،وقيل إنه خيص نوى التمر ،ويدخل يف األدوية ،ويستخدم
علف ًا للموايش ،ويفيد يف إزالة املغص واإلسهال.
وهو حيتوي عىل  /12/محض ًا أميني ًا منها :محض الغلوتاميك (،)Glutamic
األسبارتيك ،الفليسني ،السريين ،األرجنني ،والرتبتوفان.

((( د .حممد عدنان القطب ،أساسيات الفاكهة ،ص .174
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التحليل الكيميائي للنوى

(((

املادة

النسبة %

كربوهيدرات

64.5

بروتني

7.5

رماد

3.5

دهون
ألياف

8.5
16

25ـ الورد:
قال تعاىل﴿ :ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﴾( .الرمحن)37 ،
للورود مجالية خاصة ،لروعة شكلها  ،وعذوبة عطرها ،كام أن هلا فوائد طبية

كثرية  ،ويستخرج منها مواد ذات استخدامات عديدة ،كغذاء ودواء.

يستعمل الورد كمضاد لالكتئاب والتشنج ،وهو قابض ومنبه ،وحيتوي عىل

فيتامني ( ،)Cالذي خيفف أعراض الرشح ،وهو منشط للجهاز اهلضمي ،مقشع،
منظف ،مضاد للجراثيم والفريوسات ،مطهر ،مضاد لاللتهاب.

(((

 26ـ الورقة:
قال تعاىل﴿ :ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ﴾( .األنعام )59 ،
تعترب الورقة من أجزاء النبات اهلامة ،ومن النباتات التي تؤكل أوراقها
((( أمحد لطفي ،التداوي باألعشاب ،ص .38
((( باسم األنصاري ،العالج بالنبات ،ص .131
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كالسبانخ ،السلق ،امللوخية ،اخلبيزة ،اخلس ،اهلندباء ،البقدونس ،الكرفس،
الكزبرة ،الشمرة ،الرشاد ،اجلرجري ،اخلردل ،والبقلة.

وهلذه األوراق قيمة غذائية عالية ،تتجىل باحتوائها عىل كمية كبرية من الفيتامينات،
خاصة فيتامني  ، Cوالكاروتني ( مولد فيتامني  ،) 5وفيتامني  Kو . P

 27ـ الأثل:
قال تعاىل﴿ :ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ﴾( .سبأ)16 ،

واألثل شجر مستقيم الساق ،معمر ،وهو من جنس الطرفا ،يقاوم امللوحة
وقلة املياه.

يستخدم األثل لتخفيف آالم األسنان ،وكقابض للبطن ،ولعالج الربو
(((
والسعال.

((( املصدر نفسه ،ص .6

اخلامتة
أهم النتائج التي ّتوصلت إليها:
يف ختام البحث أود أن أذكر ّ
 -1الشفاء سنة إهلية ،حيث إن لكل داء دواء.

 -2يف القرآن شفاء ألمراضنا النفسية والروحية والسلوكية.
 -3إن ملعرفة اهلل وذكره والوضوء والصالة تأثري ًا يف شفائنا.

 -4إن ملعرفة أهل البيت وذكرهم وحمبتهم والتوسل هبم وزيارهتم تأثري ًا يف

شفاء أمراضنا.

 -5كام أن للصدقة والدعاء جانب ًا مه ًام يف شفاء عللنا وأسقامنا.

 -6ويف الغذاء احليواين والنبايت شفاء ألمراضنا اجلسمية.

خال�صة البحث:
استهل البحث بفكرة موجزة عن السنن اإلهلية ،والتي هي جمموعة القوانني

التي يسري وفقها الوجود كله ،وتتحرك بمقتضاها احلياة ،وحتكم جزئياهتا

ومفرداهتا ،فال يشذ عنها خملوق ،وما يف الكون ذرة أو حركة إال وهلا قانون ونظام
وقاعدة وسنة.

ويطلق عليها سنة اهلل يف اخللق ،ألهنا متثل حكم اهلل ومشيئته يف خلقه.

الخاتمة

199

ولقد استخدمت هذه اللفظة يف آيات كثرية ،من آيات القرآن الكريم ،كاآلية

التالية:

ق�ال تع�اىل﴿ :ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ ﴾.

(الفتح)23 ،

وقال تعاىل﴿ :ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸﯹﯺ﴾( .فاطر)43 ،
وهلذه السنن عدة أقسام ،وهي :سنن كونية ،نفسية ،اجتامعية ،وتارخيية.

ّ
ولكل علة شفاء،
ومن هذه السنن اإلهلية أن اهلل عز وجل جعل لكل داء دواء،

وعلينا أن نجدّ ونجتهد يف البحث عن أسباب األمراض ،لنستخدم هلا العالج
الرضوري ،والدواء املناسب.
ثم تعرفنا عىل املرض بنوعيه :مرض الروح ومرض اجلسم.

وتم استعراض بعض أقوال أهل العلم والباحثني ،الدالة عىل أن يف القرآن

الكريم شفاء ألمراضنا ،وأن الدين هو العالج الناجح لألمراض الروحية.

ثم تعرض الباحث ملعنى الشفاء الذي تضمنه القرآن الكريم ،فهو عام لشفاء

القلوب ،ولشفاء األبدان من آالمها وأسقامها.

وأجريت مقارنة بني شفاء الروح واجلسم ،واالستشفاء بآيات القرآن الكريم،
ْ

وذكرت خواص بعض سور القرآن الكريم.

ولرضورة ربط اجلانب املعنوي بالشفاء بتالوة السور واآليات القرآنية ،والقيام

باألعامل واألذكار ،وربطها باجلانب املادي من غذاء ودواء وعقاقري ،تبلسم اجلراح
وتشفي األسقام ،فلكل منهام دوره يف العالج ،وال يستغنى عن أحدمها.

وكانت هذه الدراسة تربط بني اجلانبني ،املادي واملعنوي ،فتدرس احلالة
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الروحانية لإلنسان وتعطيها ما يناسبها من القرآن الكريم والسنة املطهرة ،وتلقي

الضوء عىل اجلانب املادي واجلسمي وتعاجله بام يناسبه من القرآن واألدوية ،وال
يكون الشفاء إال بالقناعة بالعالج ،فاحلالة النفسية تلعب فيه دور ًا مه ًام.
ّ
وجل ،وبذكر اهلل تعاىل،
وبعدها تناول البحث االستشفاء بمعرفة اهلل عز

وبالوضوء ،والصالة ،مع ذكر بعض األمثلة عىل صلوات للشفاء من األمراض.
واالستشفاء بأهل البيت عليهم السالم ,بمعرفتهم وحمبتهم وذكرهم والتوسل

هبم وزيارهتم ،والتسمية بأسامئهم ،وبالصالة عىل حممد وآل حممد ،وبرتبة اإلمام
احلسني .5

ثم كان احلديث عن االستشفاء بالصدقة والدعاء.

ثم استعرض الباحث الشفاء يف تراث أهل البيت عليهم الصالة والسالم.

ثم بينّ الباحث تأثري الغذاء النبايت واحليواين يف شفاء اإلنسان.

وقد روي عن أيب عبد اهلل[ :5عليكم بالشفائني ،من العسل والقرآن].

(((

حيث تم استعراض اخلصائص الشفائية للعسل واستعامله يف اجلراحة

والتعقيم ،وألمراض جهاز التنفس ،الرئة ،والقلب ،املعدة ،األمعاء ،الكبد،
اجلهاز العصبي ،وألمراض اجللد ،العيون ،وملرض الرسطان.

ذكر الباحث اخلواص العالجية للمواد التي تفرزها غدد النحل كالغذاء
ثم َ

امللكي ،وشمع النحل ،وسم النحل ،واملواد التي جيمعها النحل كالعكرب
(الربوبوليس ) ،وغبار الطلع .وفوائد احلليب العالجية.

استعرض النباتات املذكورة يف القرآن الكريم ،والتنويه إىل خواصها وفوائدها
ثم
َ

العالجية كالتمر ،التني ،الزيتون ،العنب ،والرمان وغريها من النباتات.
((( الفضل بن احلسن الطربيس ،مكارم األخالق ،ص .181
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ثم كان احلديث عن التأثري الطبي وفوائد الفيتامينات والعنارص واألمالح املعدنية،
وأن األكل من الطيبات فيه الشفاء ،واألكل من اخلبائث فيه السقم واملرض ،ومنها
النهي عن تناول حلم امليتة والدم وحلم اخلنزير ،واجتناب اخلمور.

ثم التطرق للعلم احلديث ،وعالقته باجلانب الغذائي ،وكمثال عليه ،نظام
املاكروبيوتيك.
ثم التحدث عن التأثري النفيس واالستشفاء باأللوان ،والتأثري السلوكي ،وعدم
اإلرساف يف الطعام والرشاب.
وكان احلديث عن التأثري الطبيعي ،واالستشفاء باملاء.

ومن خالل ما تقدم ،يتبني لنا أن يف القرآن الكريم شفاء لكثري من أمراضنا
الروحية ،وأن يف األغذية احليوانية والنباتية ،عالج ًا ألسقامنا ،مع األخذ بام توصل
إليه العلم والطب من أدوية وعقاقري.

:وفيام ييل ترمجة اخلالصة إىل اللغة اإلنكليزية

Abstract
(God's Ways of Treatment and their
Relation with Human Beings)
(In the Name of Allah, the Compassionate,
the Merciful)
- This research begins with a brief idea about
God's approved ways which are, in fact, a set of laws
by which the whole universe runs and they control
the minute details of life. Thus, no creature can break
away from this. Every atom, and every movement,
in this universe has its own law and way which is
referred to as God's will.
This word has been used in many Quranic verses.
The following is an example:
"Such being God's approved way which has ever
obtained in the past – and never will you find change
in God's way "Al-Fath (Victory), 23. These God's ways
can be classified as: cosmic, psychological, social,
and historical.
One of these God's ways is that He has created a
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cure to every disease, and a treatment to every illness.
Therefore, we have to work hard in order to find out
the causes of the diseases and use the necessary
treatment and appropriate medicine.
The research proceeds to clarify the two kinds of
disease: the disease of the soul and the disease of
the body. I reviewed some statements of researchers
and religious scholars which indicate that in the holy
Quran itself there is treatment to our diseases and that
religion is an effective cure to soul diseases.
I then reviewed the meaning of treatment as
included in the holy Quran. It is an umbrella word for
the treatment of hearts and bodies from their pain and
illnesses.
I also talked about the treatment of the Arabs,
Indians, Greeks and the contemporary. A comparison
was made between the treatment of soul and body, and
seeking treatment by verses of the holy Quran. The
characteristics of certain Quranic Surahs (Chapters)
were mentioned.
Afterwards, I talked about treatment by the mere
knowledge of Allah, rememberance of God, ablution
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and prayer. Some specific examples of prayers were
cited.
Then I said something about treatment by the
family of the prophet (peace be upon them), i.e. their
knowledge, love, remembrance, supplication, visiting
their shrines, using their names, sending blessing to
the prophet and the family of the prophet and the soil
of Imam Hussein (peace be upon him).
Treatment by alms and invocation of God was also
discussed.
I reviewed treatment in the heritage of the family of
the prophet (pbut).
Then I shed light on treatment from the Holy Books'
perspective.
The role of animal, and vegetarian, food in the
treatment of Man was clarified as well.
By considering the prophetic tradition – Hadith –
(pbuh):
" You should use the two treatments of honey and
the Quran "
I reviewed the curative qualities of honey and its
use in surgery and sterilization, the diseases of the
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respiratory system, the lung, the heart, the stomach,
the intestines, the kidney, the nervous system, the
skin, the eye and cancer.
I also mentioned the curative qualities of the
substances released by the glands of bees such as the
queen food, wax, poison and the substances that bees
collect such as propolis and pollen.
Plants that are mentioned in the Quran such as dates,
figs, olives, grapes and pomegranates were mentioned
with their qualities and curative benefits.
I then dealt with the medical effects and the
benefits of vitamins, elements and mineral salt. Eating
of the good things is in itself treatment, whereas
eating of the bad things leads to illness. That is why
the following are strictly prohibited: to eat meat of
an animal not slaughtered according to religious
requirements, blood, pork and drinking wine.
Then I touched upon modern science and its link
with food, The macrobiotic system was chosen as an
example.
A reference was also made to the psychological
effect, treatment by colours, the behavioural effect, to
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be moderate in food and drinks, the natural effect and
treatment by water and milk.
To conclude, there is treatment in the Holy Quran
to many of our soul and body diseases and the same
applies to animal and vegetarian food, together with
the drugs that modern science and medicine have
come up with.

املـصادر واملراجع
 -1القرآن الكريم.

 -2هنج البالغة (لإلمام عيل بن أيب طالب .)5
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مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل  1414هـ -
1993م.

 -4ابن أيب احلديد ،عز الدين أيب حامد عبد احلميد بن هبة اهلل املدائني ،رشح

هنج البالغة ،منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،الطبعة

األوىل  1415هـ  1995 -م .

 -5ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،مؤسسة التاريخ العريب ،دار

إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان.

 -6ابن قيم اجلوزية ،الطب النبوي ،مؤسسة املعارف للطباعة ،بريوت ،لبنان،

الطبعة األوىل 1423 ،هـ ـ  2003م.

 -7األشقر ،د .عمر سليامن ،القرآن شفاء ألمراض اإلنسان.

 -8األشقر ،د .عمر سليامن ،كيف كان القرآن شفاء ألمراض اإلنسان.

 -9اآلمدي ،عبد الواحد بن حممد بن عبد الواحد ،غرر احلكم.

208

الشفاء على ضوء السنن اإللهية في القرآن والسنة

 -10األنصاري ،باسم ،العالج بالنبات يف القرآن الكريم ،دار األضواء

للطباعة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل  1424هـ ـ  2003م.

 -11البدر ،د .يوسف ،اجلريمة واإلنحراف السلوكي والغذاء ،رشكة

املطبوعات للتوزيع والنرش ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية  1424هـ ـ  2003م.

 -12البغدادي ،عبد اللطيف ،الصالة عىل حممد وآله يف امليزان ،الدار اإلسالمية

للطباعة والنرش والتوزيع بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 1424 ،هـ ـ  2003م.

 -13البغدادي ،عبد اللطيف ،الشفاء الروحي واجلسمي يف القرآن ،الدار

اإلسالمية ،بريوت ،لبنان 1424 ،هـ  2003 -م.

 -14جرب ،وديع ،العالج بالنبات ،دار اجليل بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل
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لبنان ،الطبعة األوىل 1407 ،هـ ـ  1987م.

 -16اجلرجاين ،التعريفات  ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،لبنان 1411 ،هـ

ـ  1991م.

 -17اجلزائري ،عز الدين ،رشح دعاء كميل ،مؤسسة الرساج للطباعة والنرش

والتوزيع بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل  1427هـ ـ  2006م.

 -18حامد ،د .فيصل ،الفاكهة ،جامعة دمشق ،دمشق ،سورية ،املطبعة

اجلديدة ،الطبعة األوىل 1402 ،هـ ـ  1982م.

 -19حجازي  ،د .أمحد ،الطب البديل التداوي بالفاكهة ،دار عامل الثقافة،

عامن ،األردن ،الطبعة األوىل  1424هـ  2003 -م.

 -20حداد ،د .غانم  ،األلبان ،كيمياء احلليب وتصنيعه ،مطبعة رياض ،جامعة
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دمشق ،دمشق ،سورية ،الطبعة األوىل 1403 ،هـ ـ  1983م.

 -21احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة ،دار إحياء الرتاث العريب،

بريوت ،لبنان ،الطبعة اخلامسة 1403 ،هـ  1983 -م.

 -22احلراين ،احلسن بن شعبة  ،حتف العقول عن آل الرسول ،مؤسسة

األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،الطبعة اخلامسة 1394هـ ـ  1974م.

 -23احلسيني ،أبو مهام ،العالج بالقرآن رس اخلالص واخللود ،دار املحجة

البيضاء ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 1425 ،هـ ـ  2004م.

 -24احلسيني  ،السيد موسى مرتىض  ،االستشفاء بالقرآن ،الشفاء بالسور

واآليات واألعامل القرآنية  ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان،
الطبعة األوىل،

 1426هـ ـ  2005م.

 -25احلسيني ،أبو مهام ،العالج بالقرآن اكتشاف للنفس ودحر للشيطان ،دار
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 -31د .عبد احلميد دياب ،ود .أمحد قرقوز ،مع الطب يف القرآن الكريم ،قم
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دمشق ،سورية ،الطبعة األوىل 1410،هـ ـ  1989م.

 -38الرشايب  ،د .نجم الدين ،و د .منري هابيل ،األحياء الدقيقة ،مطبعة طربني،

جامعة دمشق ،دمشق ،سورية ،الطبعة األوىل 1403 ،هـ ـ  1983م.

 -39الشـوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،دار الفكر،

بريوت ،لبنان 1400 ،هـ ـ  1980م.

 -40الشريازي ،نارص مكارم ،األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،مؤسسة

البعثة للطباعة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 1413 ،هـ ـ  1992م.

المصادر والمراجع

211

 -41الشريازي ،صادق احلسني ،أهل البيت يف القرآن ،املركز العلمي ،بريوت،

لبنان ،الطبعة األوىل  1399هـ ـ  1979م.

 -42الصدر ،حممد باقر ،املدرسة القرآنية ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت،

لبنان ،الطبعة األوىل  1400هـ ـ  1980م.

 -43الصدوق ،حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي ،األمايل ،مؤسسة

األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،الطبعة اخلامسة 1410 ،هـ  1990 -م.

 -44الصدوق ،حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي ،من الحيرضه

الفقيه.

 -45الطباطبائي ،حممد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن  ،مؤسسة اسامعيليان

للمطبوعات ،قم ،إيران ،الطبعة الثانية 1391 ،هـ ـ  1971م.

 -46طباع ،د .دارم ،أمراض النحل وآفاته ،دار املعارف للمطبوعات ،محص،

سورية ،الطبعة األوىل 1411 ،هـ ـ  1991م.

 -47الطربيس ،مكارم األخالق ،دار القارىء ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،

 1413هـ ـ  1992م.

 -48الطربيس ،الفضل بن احلسن ،جممع البيان يف تفسري القرآن ،مؤسسة

األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل  1415هـ ـ  1995م.

 -49طليامت ،رائد ،الغذاء دواء  ،دار الفكر ،دمشق ،سورية 1425 ،هـ ـ

 2004م.

 -50الطويس  ،حممد بن احلسن بن عيل ،مصباح املتهجد ،مؤسسة األعلمي

للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل  1418 ،هـ ـ  1998م.

 -51الطويس  ،حممد بن احلسن بن عيل ،التهذيب ،مكتبة الصدوق ،طهران،
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إيران ،الطبعة األوىل 1417 ،هـ  1996 -م.

 -52العابد ،مؤيد ،الظواهر الفيزيائية واجليولوجية يف القرآن الكريم ،الدار
اإلسالمية للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 1419 ،هـ ـ
 1998م.

 -53عبد الرحيم ،حممد ،احلبة السوداء شفاء من كل داء ،دار أسامة للطباعة،
دمشق ،سورية ،الطبعة األوىل 1411 ،هـ ـ  1991م.
 -54عرقاوي ،د .نبيل  ،ومريب النحل وليد قاسو  ،تربية النحل وإنتاج العسل،
املطبعة التعاونية  ،دمشق ،سورية ،الطبعة الثالثة 1414 ،هـ ـ  1993م.

 -55عرموش ،د .هاين ،األعشاب يف كتاب ،دار النفائس للطباعة ،دمشق،
سورية ،الطبعة الثالثة 1426 ،هـ  2005 -م.
 -56عودة ،د .كرم  -د .سليامن املرصي -د .صالح أبو اخلري ،الصناعات
الغذائية ،مطبعة خالد بن الوليد ،جامعة دمشق ،سورية ،الطبعة األوىل 1401
هـ ـ  1981م.

 -57عوض اهلل ،أمحد الصباحي ،االستشفاء بالقرآن الكريم والسنة النبوية،
املكتبة العرصية ،بريوت ،لبنان 1409 ،هـ  1989 -م.
 -58الغديري ،عبد اهلل ،آيات الكون وأرسار الطبيعة يف القرآن الكريم ،دار
املحجة البيضاء للمطباعة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل  1425هـ ـ  2004م.

 -59الغزايل ،حممد ،كيف تتعامل مع القرآن ،يف مدارسة أجراها أ .عمر عبيد
حسنة ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،دار الوفاء ،مرص املنصورة ،الطبعة الثالثة،
 1412هـ  1992 -م.
 -60فتيح  ،د .عادل ،تربية النحل ،جامعة دمشق ،سورية 1401 ،هـ ـ
 1981م.
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 -61قبييس ،أمينة ،القرآن ربيع القلوب وشفاء الصدور ،مؤسسة العروة

الوثقى ،بريوت لبنان ،الطبعة األوىل  1425هـ  2004 -م.

 -61قراءيت ،حمسن ،حقائق هامة حول الصالة ،دار التعارف للمطبوعات،

بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل  1419هـ ـ  1998م.

 -63القرطبي  ،اجلامع ألحكام القرآن  ،واملبني ملا تضمنه من السنة وآي

الفرقان.

 -64القطب ،د .حممد عدنان ،أساسيات إنتاج الفاكهة ،مطبعة ابن حيان،

جامعة دمشق ،سورية ،الطبعة األوىل 1401 ،هـ ـ  1981م.

 -65القطب ،د .حممد عدنان ،النباتات الطبية والعطرية ،جامعة دمشق،

دمشق ،سورية ،الطبعة األوىل 1405 ،هـ ـ  1985م.

 -66القمي ،عباس ،مفاتيح اجلنان ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت،

لبنان ،الطبعة األوىل  1412هـ ـ  1992م.

 -67القميحا ،نزيه ،القرآن يتجىل يف عرص العلم ،دار اهلادي للمطبوعات،

بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل  1417هـ ـ  1997م.

 -68كاياس ،م .آالن ،الدليل العلمي ملنتجي غذاء ملكة نحل العسل ،دار

طالس للدراسات ،دمشق ،سورية ،الطبعة األوىل 1407 ،هـ ـ  1986م.

 -69كاياس ،م .آالن ،حبوب الطلع ،دار طالس للدراسات ،دمشق ،سورية،

الطبعة األوىل 1408 ،هـ ـ  1987م.

 -70الكتاب املقدس ،العهد اجلديد ،مجعيات الكتاب املقدس ،بريوت ،لبنان،

الطبعة الثالثة 1408 ،هـ  1988 -م.

 -71الكفييش ،عامر ،حركة التاريخ يف القرآن الكريم ،دار اهلادي للطباعة
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والنرش والتوزيع ،بريوت لبنان ،الطبعة األوىل 1424 ،هـ ـ  2003م.

 -72الكليني ،حممد بن يعقوب ،أصول الكايف ،مؤسسة أنصاريان للطباعة

والنرش ،قم ،إيران ،الطبعة اخلامسة  1426هـ  2005 -م.

 -73كنعان ،د .أمحد حممد ،أزمتنا احلضارية يف ضوء سنة اهلل يف اخللق ،كتاب

األمة ،العدد  ،26وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر،حمرم  1411هـ ـ

 1990م.

 -74كيال ،د .حامد حممد ،حماصيل احلبوب والبقول ،مطبعة طربني ،جامعة

دمشق ،دمشق ،سورية ،الطبعة األوىل 1399 ،هـ ـ  1979م.

 -75لطفي ،أمحد ،التداوي باألعشاب نباتات ذكرت يف القرآن ،عربية للطباعة

والنرش ،القاهرة ،مرص ،الطبعة الثانية 1423 ،هـ ـ  2002م.

 -76جماهد ،منترص حممود، ،أسس املنهج القرآين يف بحث العلوم الطبيعية،

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،سلسلة الرسائل اجلامعية 31 ،القاهرة ،الطبعة
األوىل 1417 ،هـ  1996 -م.

 -77حميي الدين ،حازم زكريا ،مفهوم السنن اإلهلية يف الفكر اإلسالمي ،السيد
حممد رشيد رضا نموذج ًا ،دار النور ،دمشق ،سورية ،الطبعة األوىل 1428 ،هـ

ـ  2007م.

 -78مسـوكر ،د .حـامد ،إنتـاج اخلـضار ،جامعة دمشق ،سورية ،الطبعة

األوىل،

 1401هـ ـ  1981م.

 -79املطهري ،مرتىض ،التعرف عىل القرآن ،دار الكتاب اإلسالمي ،بريوت،

لبنان ،الطبعة األوىل  1405هـ ـ  1985م.

 -80معجم الالهوت الكتايب ،الطبعة الثالثة .1991
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 -81مغنية  ،حممد حسني ،جمربات اإلمامية يف الشفاء بالقرآن والدعاء ،مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل  1417 ،هـ ـ  1996م.
 -82املوسوي ،السيد باقر الكشوان ،أرسار التداوي والعالج بالقرآن الكريم،
دار ومكتبة اجلوادين ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل  1426هـ  2005 -م.

 -83النارصي ،حممد باقر ،االستشفاء بأهل البيت  ،3دار الرسول األكرم،
الطبعة األوىل  ،بريوت ،لبنان 1425 ،هـ ـ  2004م.

 -84النجدي ،د .محيد ،اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم ،مطبعة جوهر
الشام ،دمشق ،سورية ،الطبعة األوىل  1414هـ  1993 -م.
 -85نرص آبادي  ،عيل رضا  ،دور القرآن الكريم يف شفاء اجلسم السقيم ،دار
اهلادي للطباعة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل  1425 ،هـ ـ  2004م.
 -86النوري ،مريزا حسني النوري ،مستدرك الوسائل ،مؤسسة آل البيت
إلحياء الرتاث ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية 1408 ،هـ  1988 -م.

 -87اليزدي  ،حممد تقي مصباح ،النظرة القرآنية للمجتمع والتاريخ ،تعريب
حممد اخلاقاين ،دار الروضة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 1417 ،هـ ـ 1996م.

 -88يويريش ،د .ن ،.العالج بعسل النحل ،دار املعارف للمطبوعات،
القاهرة ،مرص.

امل�صادر الأجنبية
1- Perry, Frances, PLANTS & FLOWERS, MACDONALD
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