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ABSTRACT 

Seeking cure is evident and explicit in the Holy Quran and Sunnah, and the strongest 

opinions among the people of knowledge are that the entire Holy Quran is remedy 

and cure in itself; nevertheless, Allah Almighty has given preference and favor to 

some verses and Surahs such as al fatihah (the opening surah of Qurran), the two 

refuge- seeking surahs (the last two surahs of the Quran), suratul ‘ikhlaas (surah of 

purity and sincerity) and others which were reported in Sunnah. Prophet Mohammad 

(PBUH) himself used not only to seek cure in the Quran and via supplication, but 

also he urged Muslims to seek cure and incantation in them. Allah Almighty said, 

“We send down in the Quran what is healing”. Suratul Isra, verse 82. Allah Almighty 

has made it clear that the Quran is a cure of any and all kinds of diseases; psychic or 

organic. Hence, if we delve deeply into the Quran, we will discover that Allah 

Almighty has distinguished every single verse with a curing power. This, without a 

shadow of a doubt, should go side by side with medications and modern treatments 
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 82سورة اإلسراء، اآلية  1

 

 

 لخص امل

االستتتشتتاثاء ابألد ة دلة الة لية الصتتراة رآ ال ررن اللرن  النتتةة الةروية ااشتترحة،  الراجا عةد أنّ العلآ أن  ال ررن   إن  
كله شتتتاثاء ال ألع تتته، إال  أن ب ض   ألع  روره  ستتتور  لفيد رآ الاث تتتّ كالاثا ة،  ااعوورري  اإلض  ،    نا  ا 

 ناثع،  كان الةيب صتتتتتتتله ب عليه  ستتتتتتتلآ يتدا ا ةل ررن  الدعاء،   رر   رد يف النتتتتتتتة ة ااشتتتتتتترحة  صتتتتتتتيصتتتتتتت ا ألاث تتتتتتتّ
اَثاء   .مل ي ّ لةا  شتتتاثاء رآ ررف ناثنتتت  أ  1ةالستتتتشتتتاثاء  الراية قوا. ي ول ررارىل  رعان  نَ نتِّةَتف نلِّ رنَآ اَل َِّرَرنن َرا نَِّو شتتتن

ناثنتتتتياا أ  ا تتتت راةا يف أ د أج فة    ررف ع تتتتوي أ  ررف بدد ألّ نو شتتتتاثاء للّ شتتتت ء ستتتتواء كان اارف ا تتتت راةا 
اجلنتتتتتآ، حدااواا ال ررن حيه شتتتتتاثاء. حاث  كّ رية رآ روآ نجنا ال ررن اد أن ب ررارىل  رعان أ دي اوة شتتتتتاثااية،  للآ 

إن كتاب ب ررارىل  رعان مث نلجأ أ الا ةلجأ ، حنجنا ال يعين أن نرتىل  ستتتتااّ ال ل  الع د ا،ديل، ألّ ننتتتتتاثيد رة ا
 .اوا  رآ اانتحنآ أن ندرج ألية إلي 
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 .2294،  4، د 3، أل  آ  دار صادر، طلسان العربه،  1414األآ رةظور، بود ألآ رلرم ألآ عل ،  2
 1710،   2، دلسان العرباألآ رةظور،  3
 254،  2،   يق  طانر أمحد الفا ي، أل  آ  االترة العلوية، ده، النهاية  يف غريب احلديث واألثر 1399،  األآ ا ث ، اارارىل ألآ بود 4

  

 

 املقدمة
راث وم االستشاثاء  ل د  ااثد الرا ثة عةد رعىن االستشاثاء يف اللغة العرألية  رآ مث اص  ح العلواء. حاالستشاثاء   -أ الا 

اثاء  د اء رعر ف،  نو رايِّربئ رآ الن آ،  اجلوع أشاثية،  أشاثه زيد  عوراا إو  صف له   د اءا يلون شاثاؤ  لغة رآ الشن
حيه،  أشاثه إوا أع ه شيئاا را،  أشاثيتك الش ء أي أع يتله رنتشاثه أله.  شاثا ِّ  أشاثا ِّ  طلل له الشاثاء .  استشاثه  

 نلجنا  يت الشاثاء لعةيري  ا  ل  الد اء  الع د،  الثاين  الربء  التخل   2طلل الشاثاء،  استشاثه  انل الشاثاء.
 رآ اارف .

 اجلوع رِّاه. ي ال   -ألنلون ال اف  -  اا   ي لق عله االستشاثاء ةل ررن اللرن  النةة الةروية الرُّاَتَيةاالستشاثاء اص 
 اد رلرر وكر الراية  الرُّاه  الرُّا   االسرتااء يف ا،ديل الةروي،  3راه الراا  رِّايةا  رِّاي اا، إو عو و  ناثل يف عِّووره.

إواا حالراية ن   4 يعر ح ا األآ ا ث  أبهنا  العِّووة اليت يِّراه قا صا ل اآلحة كا،وه  الصري     ولك رآ اآلحاآ.
ري أ  الشاثاء رآ ا رراف الةاثني ة أ  الر  ي ة اآلوآ ال ررنية،  ا دعية الةروية ااشر عة اليت ر رأ عله ااري  ألةي ة التحص

 أ الع وي ة.
 اآلوآ ال ررنية،  ا  اديل الةروية الدالة عله االستشاثاء ةل ررن   -ابنياا      

إن  االستشاثاء ابألد ة دلة الة لية الصراة يف ال ررن اللرن   سة ة ااص اثه صلواآ ريب  س ره عليه،  مجيع ا رؤكد 
ألشرح رعاني ا  أليان اضت ف أاوال العلواء للرا ثة رآ است راء الةصو  ال ررنية  ا،ديثية للواوف علي ا  ولك،  ال ألد 

 حي ا 
 الةصو  ال ررنية الدالة عله أن ال ررن شاثاء 

إن  لل ررن اللرن أ صاف ردل عله ح له،  عظوته،  ناثعه للةاس، لو أضجن ا لا حيه،  رآ أ صاحه أنه شاثاء،  اد رلرر 
 جنا الوصف يف روا ع ث ثة رآ اللتاب اللرن،  ن  ن
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 57سورة يونس، اآلية  5
 15،  1، أل  آ  دار ااعرحة، دغاثة اللهفان من مصايد الشيطانه، إ1395األآ ايآ اجلوزية، بود ألآ أيب أللر،  6
 82سورة اإلسراء، اآلية  7
، 5،د1للتل العلوية، ، ط،   يق  بود  نري مشس الديآ، أل  آ  دار اتفسري القرآن العظيمه، 1419أألو الاثداء امساعيّ ألآ عور ،، األآ كث  8

 103 
 44سورة حصلد، االية  9

، 1  يق عرد الرمحآ رع  اللواق، أل  آ  رؤسنة الرسالة،د ،تيسري الكرمي يف تفسري كالم املنان م، 2000ه_1420عردالرمحآ انصر،  النعدي، 10
 751،   1ط

 
  5ن وأي ا الةاس اد جاءرلآ روعظة رآ رأللآ  شاثاء اا يف الصد ر  ندا  رمحة للوؤرةري  . اول ب رعان  .1

ي ول األآ ال يآ رمحه ب يف نجن  اآلية  "  جعّ ك ره سرحانه روعظة للةاس عارة،  ندا  رمحة اآ ررآ أله 
   6ضاصة،  شاثاءاا اتراا اا يف الصد ر، حوآ استشاثه أله صا   ألرئ رآ رر ه"

سرحانه -خيرب ب  7،اول ب رعان  ن نةفل رآ ال ررن رانو شاثاء  رمحة للوؤرةري  اليفيد الظااري إال ضنارا   .2
عآ كتاأله الجني أنفله عله رسوله بود صله ب عليه  سلآ  نو ال ررن الجني ال  ريه الراطّ رآ ألري  - رعان

يديه  الرآ ضلاثه رةفيّ رآ  ليآ محيد، أن ه شاثاء  رمحة للوؤرةري أي يجننلِّ رايف ال لل رآ أرراف، رآ شك  
رآ ولك كله،  نو أي اا رمحة اصّ حي ا اإلميان  ا،لوة  طلل اخل ،  ناثاق  شرىل  زيغ  ريّ، حال ررن يشاث   

 ليس ولك إال  اآ ررآ أله  صداه  اررعه، حإنه يلون يف   ه شاثاء  رمحة، أرا اللاحر الظامل ناثنه ألجنلك، ح  
 8يفيد مساعه لل ررن إال ألعداا  كاثراا،  اآلحة رآ اللاحر ال رآ ال ررن.

ي ول  9نو للجنيآ ررةوا ندا  شاثاء  الجنيآ ال يؤرةون يف أواهنآ  ار  نو علي آ عوه  اول ب رعان  ن اّ  .3
الشيخ النعدي يف راثن  نجن  اآلية "ي دي آ ل ريق الرشد  الصراط اانت يآ،  يعلو آ رآ العلوم الةاحعة، راأله 

 اد  صف ب سرحانه  رعان ال ررن 10 صّ اهلداية التارة،  شاثاء هلآ رآ ا س ام الردنية،  ا س ام ال لرية ".
أبنه شاثاء،  مل يصاثه أبن ه د اء،  نجنا يدل عله   ق  صول الةتيجة عةد االستشاثاء أله،  ن  ز ال الداء 
صر يف اآلوآ الث ث الشاثاء يف  خب ف الد اء، حإنه اد اصّ أله الشاثاء  ز ال الداء  اد الاصّ. نجنا  مل اِّ

 سياق اإلثراآ ليعآ مجيع أنواي الشاثاء، إال  أنه يف إ دا اآلوآ وِّكر أنه شاثاء اا جمال رعري، ألّ جاء نلرة يف
 يف الصد ر.

  اضتلف أنّ العلآ  اااثنر ن يف رعىن كونه شاثاء عله اولري   
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 300،  3، د1، درشق  دار األآ كث ، طفتح القديره، 1414الشوكاين، بود ألآ عل  ألآ بود،  11
 110.-109 2، ال انرة  دار اللتل ااصرية،ط1، د،اجلامع ألحكام القرآن م1964ه/1384بود ألآ أمحد ألآ أيب أللر، ، ال رطيب 12
 131، كتاب ال ل، ةب الراه ألاثا ة اللتاب،  7، د1ةجاة، طدار طوق ال ،يصحيح البخاره، 1422الرخاري، بود ألآ امساعيّ، 13
 113،  1، داجلامع ألحكام القرآنال رطيب،  14
 8، ص1دار اللتاب العريب، د، مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني، ه1416بود ألآ أيب أللر، األآ ال يآ، 15

 
 ال ول ا  ل  أن ه شاثاء لل لوب ألف ال اجل ّ عة ا  وناب الريل،  كشف الغ اء عله ا رور الدالة عله ب سرحانه
 رعان. ال ول الثاين  أنه شاثاء رآ ا رراف الظانرة ةلرِّاه  التعوو  حنو ولك. اال أله ال رطيب  الشوكاين،  النعدي. 

 الرأي الراجا   11 ال رانع رآ محّ الشاثاء عله ااعةيري رآ ةب عووم اجملاز، أ  رآ ةب محّ ااشرتىل عله رعةييه.
ء للج ّ  الريل  الشك  الةاثاق  ا،ند  ساار ا رراف ال لرية، كوا أن ه أن ال ررن شاثاء جلويع ا رراف، ح و شاثا

شاثاء لألرراف الردنية ،  دليّ ولك  ديل أيب سعيد اخلدري ر   ب رعان عةه يف راية اللديغ ألاثا ة اللتاب الجني 
الاثا ة  ااعوورري  اإلض   سيأيت ال  اا، حال ررن كله شاثاء، إال أن  ب ض   ألع  روره  سور  لفيد رآ الاث ّ ك

  رية اللرس   ضواريآ الر رة،  حنونا  ا  رد يف النة ة  صيص ا ألاث ّ  ناثع  
 حي ا    12االستشاثاء ألاثا ة اللتاب   مسيد ألنورة ا،ود  أم اللتاب  أم ال ررن  النرع ااثاين  اللاحية  الشاثاء. .1

حي ا.  ن  مخس  عشر ن كلوة ر وةد مجيع علوم  رآ الصاثاآ راليس يف   نا،  ىت ايّ إن  مجيع ال ررن
ال ررن،  رآ شرح ا أن  ب سرحانه انو ا أليةه  ألري عرد ،  الرصا  ال رألة إال  قا،  اليلحق عوّ ألثواقا،  قجنا 
ااعىن صارآ أم ال ررن العظيآ.  اد ر وةد شاثاء ا ألدان، كوا جاءآ النةة أله،  دلد عليه التجرألة، حاث  

جني ر ا  أيب سعيد اخلدري ر   ب عةه أنًّ أانساا رآ أصحاب الةيب أروا عله     رآ أ ياء العرب ا،ديل ال
حلآ ي ر نآ، حريةوا نآ كجنلك، إو لِّدغ سي د أ لئك، ح الوا نّ رعلآ رآ د اء أ  راق؟ ح الوا  إنلآ مل ر ر ان، 

ّ ي رأِّ أبم ن اللتاب،  جيوع ألفااه  يتاثّ، حربأ  ال ناثعّ  ىت جتعلوا لةا جع ا، حجعلوا هلآ ا يعاا رآ الشاء حجع
ا  حأروا ةلشاءن، ح الوا  ال أنضجن ِّ  ىت ننأل الةيب صله ب عليه  سلآ، حنألو  ح حك  اال  ن  راأدراىل أهن 

 أرا ش ادة التجارب ألجنلك ح   أكثر رآ أن رجنكر،  ولك يف كّ زران،   13راية، ضجن نا  ا رألوا يل ألن آ  .
كوا اال األآ ال يآ رمحه 14إن الشعيب  جع اخلاصرة  ح ال عليك أبساس ال ررن حا ة اللتاب.ح د شلا رجّ 

ب رعان   اد جرألد أان رآ ولك يف ناثن   يف   ي أروراا عجيرة،  السيوا ردة اا ام للة، حإنه كان يعرف 
حلأنه  صاة رن ط، جرألد ولك رراآ يل رالم رفعجة، حأةدر إن اراءة الاثا ة،  أرنا قا عله بّ ا مل 

   15عديدة.
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 ،553،  1، د804، أل  آ دار إ ياء الرتاث العريب،  ديل راآ ، صحيح مسلمالةيناألوري، رنلآ ألآ ا،جاد 16
 188،   5008، كتاب ح ااّ ال ررن، ةب ح ّ سورة الر رة،  ديل راآ  6، دصحيح البخاريالرخاري،  17
 56،  9ااعرحة، د، أل  آ  دار ،  فتح الباري شرح صحيح البخاريه1379األآ  جر،أمحد ألآ عل ، 18
، 4، د1،   يق   نري سليآ الداراين، ااوللة العرألية النعودية  دار ااغين، طسنن الدارميم، 2000ه/ 1412الدارر ، عردب ألآ عرد الرمحآ،  19

 ، اال احمل ق  اسةاد  صحيا. 2132،  3430 ديل راآ

 
االستشاثاء ألنورة الر رة   ن  أطول سِّور ال ررن اللرن يف عدد اآلوآ ،  حي ا أعظآ رية يف ال ررن  ن  رية  .2

اللرس ،  ل د جاءآ أ اديل كث ة عآ الةيب صله ب عليه  سلآ ررري ح ل ا،  رآ رلك ا  اديل  ا،ديل 
رة الرانل ، اال  مسعد رسول ب صله ب عليه  سلآ ي ول  ن اارء ا ال ررن حإن ه  يت يوم الجني ر ا  أألو أرا

ال يارة شاثيعاا  صحاأله، اارء ا الفنرا يآ الر رة  سورة رل عوران حإهنوا أتريان يوم ال يارة كأهنوا  وارتان، أ  
اج ان عآ أصح اقوا، اارء ا سورة الر رة، حإن  أضجننا ألركة، كأهنوا  يايتان، أ  كأهنوا حراان رآ ط  صواف،  ِّ

 اد جعّ ب ررارىل  رعان حي ا   اال رعا ية  أللغين أن  الر لة  النحرة.  16 ررك ا  نرة،  ال رنت يع ا الر لة  .
الشاثاء  التحصري، اا ر وةد رآ رعان عظيوة يف رو يد ب رعان  إثراآ ألونيته،  رةفنه عآ أ صاف 

 علوه الشارّ للّ شئ  أنه سرحانه ال يوم اادألر جلويع خملوااره  أنه ررارىل   -رعان-إثراآ  ياره  ااخلوااآ،   
 رعان نو ااالك للنوواآ  ا رف  راحي وا رآ خملوااآ إن    ولك رآ رعان كث ة ر وةت ا نجن  اآلية 

ه قا رآ كّ داء.  أن رلون  احظة ااراركة.   ري آلية طيرة رراركة حي ا كّ نجن  ااعاين العظيوة أن ينتشاث
إبون ب رعان،   صةاا  صيةاا اآ يواظل عله اراءهتا صرا اا  رناء رآ شر شياطري اإلنس  اجلآ،  ساار 

يف ا،ديل الجني ر ا  أألو االر ناآ كالنحر  ا،ند  العري     ولك. كوا  رد ح ّ رضر ريتري رة ا، 
صله ب عليه  سلآ  ن رآ ارأ ةآليتري رآ رضر سورة الر رة يف ليلة كاثتا    رنعود ر   ب عةه اال  اال الةيب

 اوله كاثتا   أي أجفأات عةه رآ ايام الليّ ةل ررن،  ايّ رعةا  كاثتا  كّ سوء،  ايّ كاثتا  شر الشي ان،  17 .
 يف  ديل الةعوان ألآ ألش  أن الةيب صله ب عليه  رله  سلآ اال  ن إن    18 ايّ دحعتا عةه شر اإلنس  اجلآ.

حأنفل رةه ريتري ضتآ قوا سورة الر رة،  ال ر ررن يف ب كتل كتاةا ارّ أن خيلق النوا اآ  ا رف أبلاث  عام،  
  19دار ث ث لياٍل حي رقا شي ان .

االستشاثاء ألنورة اإلض    ااعوورري  سورة اإلض   رعدل ثلل ال ررن،  للوعوورري أسرار  رعان عظيوة  .3
ع الدعاء اليت رعآ  أكثر  رآ جوار -رعان–ليس يف   نا رآ ال ررن اللرن اا اشتولد عليه رآ رو يد ب 

 االر ناآ رآ النحر  ا،ند  شر الشي ان   سوسته.  هلجنا كان الةيب صله ب عليه  سلآ ينتشاث  قا،   
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، كتاب اإلستعاوة،  8، د2،   يق  عرد الاثتاح أألو  دة،  لل  رلترة اا روعاآ اإلس رية، طالسنن الصغرىه، 1406الةناا ، أمحد ألآ شعيل، 20

 . اال ا لراين   ديل  نآ. 250،   5428 ديل راآ  
 190،   5016، كتاب ح ااّ ال ررن،  ديل راآ 6، دصحيح البخاري الرخاري، 21
 14، رية سورة التوألة  22
 57سورة يونس، اآلية  23
 69سورة الةحّ، اآلية  24
 82سورة اإلسراء، اآلية  25
 80سورة الشعراء، اآلية  26
 44سورة حصلد، اآلية  27

 
يتعوو قا رآ أوا اجلان  عري اإلننان.   ا يدل عله عظيآ نجن  النِّور أن  الرسول صله ب عليه  سلآ أرر أل راءهتا 

ن  الرسول صله ب عليه  سلآ أرر الصحايب  اجلليّ عرد ب ألآ ضريل ر   ب عةه صرا اا  رناءاا، ح د ثرد أ
 َّّ أل وله  ناّ  الد را أاول ؟ ح ال  ن اّ نو ب أ د  ااعوورري  ري متن ،   ري رصرا، ث ابا يلاثيك ك

عااشة ر   ب عة ا  ن    جاء يف ا،ديل أن  الرسول صله ب عليه  سلآ كان يتدا ا ةاعوواآ، حعآ20ش ء .
، حلو ا اشتدَّ  جعه كةدِّ  أن  رسول ب صله ب عليه  رله  سلآ كان إوا اشتله ي رأِّ عله ناثنه ةاعوواآ  يةاثلِّ

 يف نجنا ا،ديل أليان عظيآ اةاثعة ااعوورري  شدة ا،اجة ألّ ال ر رة  21 .أارأِّ عليه  أرناِّ أليد  رجاء ألركت ا 
ين عة وا أ د اط،  أن  هلوا أتث اا ضاصاا يف دحع النحر  العري  ساار الشر ر،  أن   اجة العرد إلي وا،  أنه الينتغ

 إن االستعاوة قارري النوررري أعظآ رآ  اجته إن الةاثس  ال عام  الشراب  اللراس.
 االستشاثاء آبوآ الشاثاء الند  .4

،  أصّ االستشاثاء قا أن  ال ش ي ررف له  لد أيس  اد شاي ألري الةاس االستشاثاء آبوآ خمصوصة رآ ال ررن اللرن   
ولك ح ال له  امجع روآ الشاثاء  اارأنا عليه أ  اكتر ا  -سرحانه-يف رةاره حشله له  -رعان-رآ  ياره، حرأا ب 

صِّدِّ َر اَتَوٍم  يف إانء  اس ه حيه را بيد أله، حاثعّ حشاثا  ب رعان.  نجن  اآلوآ الند ن   اول ب رعان  ن َ َيَشفن 
اَثاء  ل نَوا يفن الصُّدِّ رن َ نِّداا َ َرمَحَة  ل نَلوَِّؤرنةنرَي  .  22رَُّؤرنةنرَي  . اَثاء  لنلةَّاسن إننَّ يفن   23 اوله رعان  ن َ شن ،  اوله رعان  ن حنيهن شن

اثاء  َ َرمَحةِّ لنلوؤرنةري  ،24َولنَك آَليَةا لنَ َوٍم يَتتَتاَثلَّرِّ َن ،  اوله رعان  ن  إنَوا  25 اوله رعان  ن  نتَِّةفنلِّ رنَآ ال ِّررنن َرانِّو شن
اَثاء  . اوله رعان  ن اِّّ نَِّو للَّجنيَآ ررةِّ 26َررن دِّ حَت ِّو َيشاثري ،   27وا نِّدا َ شن
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      2www.aliftaa.joحتوا راآ ، فتاوي تفسري القرآن،سلوان، نوح عل  28
 82سورة اإلسراء، اآلية  29
 480،  3، د1، أل  آ  دار اللتل العلوية، طاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزه، 1422األآ ع ية، عرد ا،ق ألآ  الل،   30
،   يق  بود  ارد الاث  ، أل  آ  دار إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانم، 1975ه_1395األآ ايآ اجلوزية، بود ألآ أيب أللر ألآ أيوب،  31

 16،  1د ،2ااعرحة، ط
 300،  3، درشق  دار األآ كث ، دفتح القديره، 1414الشوكاين، بود ألآ عل  ألآ بود،  32
 .323-322،  4، دزاد املعاد يف هدي خري العباداألآ ال يآ،  33

 
 سأل الشيخ نوح عل  سلوان رمحه ب رعان عآ نجن  اآلوآ، حأجاب  روآ الشاثاء يف ال ررن اللرن سد روآ 
وِّكرآ حي ا كلوة نشاثاء   را اشتِّق  رة ا،  رِّ رأ عله ااري  رجاء أن يشاثيه ب رعان،  اتاد اارا ا إن اإلض   

ّ   ال،  ال ميةع االستشاثاء قا رآ استعوال الد اء ااادي  الع اا . صدق الةي ة،      28 أرا الشاثاء ح و أليد ب رعان عله ك
اضتلف اااثنر ن يف نوي ن ٍرَآ   عله ث ثة 29أليان أن ال ررن كله شاثاء  اال ب رعان ن  نةفل رآ ال ررن رانو شاثاء ،

ية،  نو أ د ال ولري الألآ ع ية،  يل اال يف راثن   ن رآ   يصا  أن رلون أاوال  ال ول ا  ل  نرنآ  الألتداء الغا
   أله ال ول الثاين  لريان اجلةس  30الألتداء الغاية،  يصا أن رلون لريان اجلةس، كأنه اال  نةفل راحيه شاثاء رآ ال ررن.

 ن رآ   نةا لريان اجلةس، حال ررن مجيعه اال الفخمشري  األآ ع ية  أألو الر اء،  نو اول األآ ال يآ رمحه ب   ا ظ ر أن  
  31شاثاء  رمحة للوؤرةري.

 رد   األآ ع ية  32ال ول الثالل  رآ للترعي    أله اال ا،ويف  أنلر  ألع  اااثنريآ الستلفاره أن ألع ه الشاثاء حيه.
 أبن  اارع  نو إنفاله.

ه شاثاء،  نو الشاثاء التام جلويع ا د اء ال لرية  الردنية،  الصحيا أن  ن ٍرَآ   نانةا لريان اجلةس ال للترعي ، حال ررن كل
 أد اء الدنيا  اآلضرة،  را كّ أ د يؤنّ  ال يوحق ل ستشاثاء أله،  إوا أ نآ العليّ التدا ي أله،    عه عله دااه  

اء ك م رب ا رف ألصدق  إميان،  ارول اتم،  اعت اد جازم،  استياثاء شر طه، مل ي ا ره الداء أألداا.  كيف ر ا م ا د  
 النواء الجني لو أِّنفل عله اجلرّ لصد ع ا، أ  عله ا رف ل  ع ا، حوا رآ ررف رآ أرراف ال لوب  ا ألدان إال   يف 

 33حوآ مل يشاثه ال ررن، ح  شاثا  ب،  رآ مل يلاثه ح  كاثا  ب.  ال ررن سريّ الداللة عله د ااه  سرره
 ن النةة ااشرحة شاثاء  رآ الةصو  ا،ديثية الدالة عله أ

ر وان ب رعان عة آ  –ل د عاجل الةيب صله ب عليه  سلآ كث اا رآ ا،االآ اار ية ةلراية  ررعه الصحاألة اللرام 
 يف ولك،  ا اوة ا ع م رآ ألعدنآ رمح آ ب رمحة  اسعة. رآ ا  اديل الواردة يف االستشاثاء   -أمجعري  
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 2968ال ييب، شرح ااشلاة اصّ الةخس الدحع أل وة،    34
 3883،  ديل راآ  9،  4  يق بود بي  الديآ عرد ا،ويد، صيدا، االترة العصرية، د، ، السننأألو دا د سليوان ألآ ا شعل النجنتاين،  35
،   يق  عرد ا،ويد نةدا ي، رلة االررة  رلترة نفار شرح املشكاة للطييب الكاشف عن حقائق السننه، 1417ال ييب، ا،نري ألآ عرد ب،   36

 ،2968،  9د 1رص اثه الراز، ط
 80ية سورة الشعراء، اآل 37
 207،  10حتا الراري، د 38
 147،   3371،  ديل راآ4، كتاب أ اديل ا نرياء، دالصحيحالرخاري،  39

 
اىي ألآ اجلفار، عآ األآ أض  زيةل اررأة عردب، عآ زيةل اررأة عرد ب عآ عرد ب اال  مسعد ا،ديل ا  ل  عآ 

رسول ب صله ب عليه  رله  سلآ ي ول  ن إن  الرُّاه،  التوااآ،  التولة شرىل  ، االد  الدِّ  مل ر ول نجنا؟  ب ل د 
 حإوا رااين سلَةَد، ح ال عرد ب  إمنا واىل عوّ الشي ان كاند عيين ر جنف  كةدِّ أضتلف إن ح ن الي ودي يرايين

أليد  حإوا راانا كف  عة ا، إمنا كان يلاثيك أن ر ويل كوا كان رسول ب صله ب عليه  سلآ ي ول  ن   34كان يةخن ا
ديل رد  يف نجنا ا، 35أونل الرأس رب الةاس، اشفن أند الشايف، ال شاثاء إال شاثاؤىل شاثاءا ال يغادر س وا  

العت ادنا أن راية الي ود شاحية،  إرشاد إن أن الشاثاء الجني ال يغادر س وا نو شاثاء ب رعان،  أن شاثاء الي ودي 
 36.ليس حيه إال رنلري راء

 نجن  راية عظيوة، هلا ناثع عظيآ،  حاادة كر ة،  حي ا شاثاء  عاحية، ر انا عآ الةيب صله ب عليه  سلآ     ا د رآ 
ألة ر وان ب رعان علي آ أمجعري،  كان صله ب عليه  رله  سلآ يرا  ناثنه  أنّ أليته قا،  يعوو اار ه قا الصحا

 مينا قا أليويةه ،  اد راته قا أم ااؤرةري عااشة ر   ب عة ا يف رر ه الجني راآ حيه أبيب نو  أر  صلواآ ريب 
  س ره عليه. 

يؤضجن رةه جواز رنوية ب رعان لا ليس يف ال ررن ألشرطري  أ دمها  أن اليلون يف ولك  يف اوله  ن أند الشايف   
.  اوله 37ن  إوا رر د ح و يشاثري    رايونآ ن صاا،  الثاين  أن يلون له أصّ يف ال ررن،  نجنا رآ واىل حإن يف ال ررن 

 38يصادف ر دير ب رعان  إال ح  يةجع"الشايف اال أند"  إشارة إن أن كّ راي ع رآ الد اء  التدا ي إن مل  
ا،ديل الثاين  عآ األآ عراس ر   ب عةه، اال  كان الةيب صله ب عليه  سلآ يِّعوو ا،نآ،  ا،نري،  ي ول  ن إن 

 يف  39أةكوا كان يعوو قا امساعيّ  اسحاق  أعوو ألللواآ ب التارة، رآ كّ شي ان  نارة،  رآ كّ عري الرة  .
الدعاء رعاين عظيوة يف اإللتجاء إن ب سرحانه،  اإلعتصام ألللواره التارَّاآ؛ اللار آ اليت ال ن َ  حي ا،  نجنا

  .الةاحعاآ اليت  اثظ اانلآ  رلاثيه، الشاحياآ رآ ا رراف  اآلحاآ، ااراركاآ اليت ال خياثق رع ا طلل،  ال ررد  اجة
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،   يق  بود ا عظو ، أألو ظيب، رؤسنة زايد ألآ سل ان رل املوطأم،  2004نت /   1425اادين، رالك ألآ أنس ألآ رالك ألآ عارر ا صرح ، 40

 1377،  3472، ةب التعوو  الراية يف اارف ،  ديل راآ5، د 1هنيان لألعوال اخل ية  اإلننانية،ط
 .183،   3، أل  آ  دار األآ  فم، طالتبيان يف آداب محلة القرآنه، 1414الةو ي، اىي ألآ شرف،  41
 www.kaheel7.com/ar/index.php، رواع عرد الدااآ اللحيّ لإلعجاز العلو   ، الشفاء الكاملعرد الدااآ اللحيّ 42
  www.eajaz.org/index.php، رواع اإلعجاز اإلللرت ين  ، املعجزة الصوتية للقرآن الكرميبود يوسف عرد  43

 
ديق دضّ عله عااشة  ن  رشتل .  ي ودية رراي ا. ح ال أألو أللر  "  عآ عورة ألةد عرد الرمحآ؛ أن أة أللر الص

 عآ طلحة ألآ ر رق اال  كان ااري  إوا ارئ عةد  ال ررن  جد لجنلك ضاث ة، حدضلد عله  40اراي ا أللتاب ب ".
ضيوته  نو رري  ح لد إين  أراىل اليوم صا،اا ح ال إين ارئ عةدي ال ررن.  ر ا اخل يل أألو أللر الرغدادي رمحه ب 

وا   ر ا اال  اارؤ ا عل  ا،ديل، ح جنا أن الررادي ر   ب عةه كان إوا اشتله شيئاا اال ناروا أصحاب ا،ديل حإ
  41يف ا،ديل حال ررن أ ن.

 ي ول عرد الدااآ اللحيّ يف اإلعجاز العلو  لل ررن اللرن  النةة اا  رة   إن اخللية ااصاألة  اات ررة  اليت أصرحد 
ديد،  أصرحد أكثر ادرة عله ضارلة  رصاألة ة رراف، إوا  اع علي ا ك م ب رةشَّ د  عادآ إلي ا ا،ياة رآ ج

 42ر ا رة ا رراف،  لجنلك حإن ر  ة روآ بددة عله أرراف بددة رؤثر عله نجن  ا رراف  رشاثي ا إبون ب رعان".
 ل د أظ رآ الةتااج اارداية للرحوث ال ررنية أن لل ررن أثر إجياألياا رؤكداا لت داة التورر،  أرلآ رنجيّ نجنا ا ثر نوعاا 

.  ظ ر نجنا ا ثر عله شلّ رغ اآ يف الد رة الدروية  را يصحل ولك رآ رغ  يف عدد  رةآ ال لل  كوية  كواا 
 كّ نجنا التغ اآ ردل عله رغ  يف  ظااف اجل از العصيب التل اا   الجني  .الدم اجلاري يف اجللد  درجة  رارة اجللد 

ة ألع  اانتشراري يف ال ررن  أتث   العجيل    يل ألد ر  يؤثر عله أع اء اجلنآ ا ضرا   ظاااث ا. نجن  ش اد
   43."ي ول اانتشرق ررثر ردألري   "عةدرا أستوع إن ال ررن يتله ةلعرألية ، حلأمنا أستوع إن نر اآ اليب

 اد روصلد الرا ثة إن أن ا د ية ليند كل ا شاحية، حرع  ا د ية اد أتضجننا كنرل للةك ال جتد هلا أثر يف 
ألع  ا اد رعاجل رر اا رعيةاا للآ هلا أتث اآ سلرية.كوا أن الد اء له طعآ رر    رنتناغ، للآ ال ررن صحتك،   

 ليس كجنلك، إن ال ررن ليس د اءاا ألّ نو الشاثاء.
حاإلننان ر وا ااألّ رآ رشاكّ   اجه رآ بآ، حإن كتاب ب  صوآ كلواره كاثيلة أبن رفيّ را يف ناثنه رآ  سا س 

 جند  رآ رالم  أ جاي، حيترد ل ضوحه إن أرآ ،  ش اؤ  إن سعادة  اطوئةان، حيةشرح صدر ،  يرت ج  الق،  را يف
جتارب عله ردا مخنري عاراا  ول  واس اإلننان  ضرد ألةتيجة     اد أجرا ال ريل الاثرنن  روراس الاثريد    جدانه.

 أن ا ون رتحلآ أللارّ جنآ اإلننان،    ن  أن  اسة النوع ن  أنآ  اسة عةد اإلننان عله اإلط ق. ح د  جد
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44 , Station Hill Press, New York, 1991The Conscious EarTomatis A  Alfred,   
 الدااآ، الع د ةإلستواي لل ررن، روسوعة اللحيّ لإلعجاز العلو ،كحيّ، عرد   45
 87سورة يوسف، اآلية  46
 342،  4، دتفسري القرآن العظيماألآ كث ،  47

 
 رةظآ عولياره ا،يوية،  رةظآ روازن  ركاره  رةاس  ا إبي اي رةتظآ،  أن ا ون ر ود الةظام العصيب عةد اإلننان.  ض ل 
جتارأله  جد أن ا عصاب النوعية رتصّ رع مجيع ع  آ اجلنآ،  لجنلك حإن روازن اجلنآ  رر نته   اسة الرصر 

يع ا ة صواآ.  رتصّ ا ون الداضلية رع مجيع أجفاء اجلنآ رثّ ال لل  الراتري  اللرد  ااعدة  ا رعاء، رتأثر مج
 صوآ ال ررن نو عرارة عآ أرواد صورية هلا رردد  44 لجنلك حإن الرتدداآ الصورية رؤثر عله أجفاء اجلنآ ةللارّ.

زية رؤثر عله ض و الدراغ    ق إعادة التوازن هلا،  ا ميةح ا بدد،  طول روجة بدد،  نجن  ا رواد رةشر   والا انتفا
رةاعة كر ة يف ر ا رة ا رراف لا حي ا النرطان، إو أن النرطان را نو إال ضلّ يف عوّ اخل و،  التأث  ألنواي ال ررن 

 45عله نجن  اخل و يعيد ألرجمت ا رآ جديد.
 ةل ررن  النةة ا رراف اليت رِّنتشاثه   -ابلثاا 

كث اا را يصاب اإلننان لرف ع وي أ  ناثن  أ   ىت ر   ، حيرحل عآ د اء يلون له الشاثاء  ا أمل  أله،  اد يةنه 
أن  يف روآ كتاب ب شاثاءا له رآ كّ داء،  يتةاسه أن الع د ةل ررن رآ ا رراف أبنواع ا أرر صحيا،  رآ ا رراف 

 ااةتشرة يف عصران نجنا 
 رراف الر  ية ا  -أ

ح   حعال اا يريد،  -رعان– اعت اد أن ب   رآ ا رراف الر  ية العري  إن رآ ع يدة اانلآ التنليآ هلل رب العااري،
اصّ شئ يف اللون إال ألعلآ ب  رشيئته،  أن ا رور كل ا سواء كاند ض اا أ  شراا، سواء كاند عاحية لإلننان أ  

تنرتراآ، راا، كّ ولك  
ِّ
  ضل ه ب حيةا، ح و سرحانه ضلق ا سراب  اا

  للعري   ي ة   جود  أدلة ابألتة رآ ال ررن  النة ة 
 :ا دلتة رآ ال ررن 

اال األآ عراس  بود ألآ كعل  46ف  ن  اال وألين ال ردضلوا رآ ةب  ا د  ..يف اول ب رعان يف سورة يوس1
إن ه ضش  علي آ العري،  ولك أهنآ كانوا و ي مجال،  نيئة  نةة،  رةظر  قاء  جماند  ال حاىل  اتادة  الندي  

  47حخش  علي آ أن يصير آ الةاس ألعيوهنآ، حإن العري  ق رنتةفل الاثارس عآ حرسه. عآ حرسه.
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 51سورة ال لآ، اآلية  48
 202،  8،د4ط،   يق  بود الةور  رضر ن، معامل التنزيل يف تفسري القرآنم، 1997 - ه1417الرغوي، ا،نري ألآ رنعود، 49
 5738، ديل راآ 132،  7،كتاب ال ل، ةب راية العري، دالصحيحالرخاري،  50
 132،  7، كتاب ال ل، دالصحيحالرخاري،  51
كتاب ال ل، ةب   2،   يق  بود حؤاد عرد الراا ، دار إ ياء اللتل العرألية، د. ط، اجلفء سنن ابن ماجةاألآ راجة، بود ألآ يفيد ال ف يين، د.آ،  52

 ،  لآ ا لراين   ديل صحيا. 1160،  3510العري،  ديل راآ
 ،  لآ ا لراين    ديل صحيا. 1161،   3511، كتاب ال ل، ةب العري، ديل راآ 2، دالسنناألآ راجة،  53
 .  لآ ا لراين   ديل صحيا 1164،  3525،  ديل راآ 2األآ راجة، النةآ، د 54

 
َآ َلوَّا مسَنعِّوا الجن نَكَر َ يَت ِّولِّوَن إننَّهِّ َلَوَجةِّون .. اوله رعان  ن َ إنن َيَلادِّ الَّجننيَآ كَ 2 أََلَصارننن اال مجاعة رآ  48اَثرِّ ا لَيتَِّفلن ِّوَنَك أبن

  49.أي ليصيروىل و بود أبعية آ  يصرعونك  يفيلونك.  يصرياثونك: اااثنريآ
 :ا دلة رآ النة ة الةروية

 50ب صله ب عليه  سلآ أ  أرر أن يِّنرتاه رآ العري .عآ عااشة ر   ب عة ا االد  ن أررين رسول   .1
 ينرتاه رآ العري   أي ر لل الراية ألنرل إصاألة العري.  ن

، ح ال  i عآ أم سلوة، ر   ب عة ا  أن الةيب صله ب عليه  سلآ رأا يف أليت ا جارية يف  ج  ا ساثعة   .2
   51ن اسرتاوا هلا، حإن قا الةظرة .

رحاعة الفرا ، اال  االد أمساء ورسول ب إن ألين جعاثر رصير آ العري، حأسرتا  هلآ، اال   عآ عريد ألآ    .3
 اا صود أليان اوة  رر العري  شدره حبيل أنه لو  52 . ن نعآ، حلو كان ش ء ساألق ال در، سر ته العري

 .كان نةاىل ش ء رضر عله ض ف ر ت ه الت دير للان ولك الش ء نو العري
العري   ع د العري يلون ألعدة أرور  ردآ يف النةة ااشرحة كاإل تنال ألو وء العااآ أ  ةل ررن أ  ة دعية ع د 

 اليت  ردآ عآ الةيب صله ب عليه  سلآ.
ةلتحصآ ةلدعواآ  التعوواآ  ا وكار ااشر عة، حعآ أيب سعيد ر   ب  ع د العري ارّ  اوع ا   يلون ع ج ا

" كان رسول ب صله ب عليه  سلآ يتعوو رآ عري اجلان، مث أعري اإلنس، حلوا نفلد ااعوواتن، أضجنمها عةه ، اال  
.  عآ األآ عراس، اال  كان الةيب صله ب عليه  سلآ يِّعوو ا،نآ،  ا،نري، ي ول  ن 53 ررىل راسوا ولك ولك"

 الر ة، اال   كان أألوان إألرانيآ يعو و قا إمساعيّ، أِّعيجنكوا ألللواآ ب التارة، رآ كّ شي ان  نارة،  رآ كّ عري
  .54. إسحاق
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 1160،   2د، السنناألآ راجة،  55
 1718،  2185، ةب ال ل  اارف  الرا ،  ديل راآ4، كتاب الن م، دالصحيح رنلآ،  56
 .17، ،   3،رلترة الصحاألة، جدة، ط، الصارم البتار يف التصدي للسحرة األشرار م1992 -ه1412ةيل،   يد عرد الن م،  57

 
 ع د العري ألعد  اوع ا    

 يف  الة عرف العااآ يِّؤرر ةإل تنال مث يؤضجن اااء الجني ا تنّ أله  يصل عله ااعيون حيربأ إبون ب  .1
رأليعة ألن ّ ألآ  ةيف،  نو رعان. ح د جاء ة،ديل عآ أيب أرارة س ّ ألآ  ةيف، اال  رر عارر ألآ 

يغتنّ ح ال  مل أَر كاليوم،  ال جلد خمرأة. حوا لرل أن لِّرط أله، حأِّيت الةيب صله ب عليه  سلآ ح يّ له  
أدرىل س  ا صريعاا، اال  ن رآ رت وون أله   االوا  عارر ألآ رأليعة، اال  ن ع م ي تّ أ دكآ أضا ، إوا 

له ةلربكة   مث دعا لاء، حأرر عارر أن يتو أ، حغنّ  ج ه  يديه رأا أ دكآ رآ أضيه را يعجره، حليدي 
إن اارح ري،  ركرتيه  داضلة إزار ،  أرر  أن يصل عليه. اال ساثيان  اال رعور، عآ الفنري   أرر  أن يلاثأ 

ء. اإلانء رآ ضلاثه. نحأرر عارراا أن يتو أ  اال الةو ي   صف   وء العري عةد العلواء أن يؤره أل دح را
 ال يو ع ال دح عله ا رف. حيأضجن العااآ  رحته حيتو و . مث ميج ا يف ال دح. مث  ضجن رةه راء يغنّ 
 ج ه مث  ضجن ألشواله راء يغنّ أله كاثه اليوىن مث أليويةه راء يغنّ أله ررح ه ا ينر.  ال يغنّ را ألري 

درة.  كّ ولك يف ال دح. مث داضله اارح ري  اللعرري. مث يغنّ ادره اليوىن مث الينرا عله الصاثة اات 
  55إزارة  نو ال رف ااتديل الجني يل    و  ا ميآ. حإوا استلوّ نجنا صره رآ ضلاثه عله رأسه.

 ع د العري يف الراية، ح د جاء يف  ديل عااشة ر   ب عة ا راية جربيّ عليه الن م للةيب ، أهنا  .2
ه  سلآ راا  جربيّ، اال  ن ةسآ ب يِّربيك،  رآ كّ داء االد  كان إوا اشتله رسول ب صله ب علي

 56يشاثيك،  رآ شر  اسد إوا  ند،  شر كّ عري .
النحر   رآ ا رراف الر  ية  النحر،  النحر  نو اراثاق ألري سا ر  شي ان عله أن ي وم النا ر ألاثعّ ألع  

 57احملرراآ أ  الشركياآ ر األّ رناعدة الشي ان له  طاعته حيوا ي لل.
 يف النُّةة  عآ عااشة، ر   ب عة ا االد  سحر رسول ب صله ب عليه  سلآ رجّ رآ ألين زِّريق، ي ال له لريد ألآ 
ا عصآ،  ىت كان رسول ب صله ب عليه  سلآ خييّ إليه أنه كان ياثعّ الش ء  راياثعله،  ىت إوا كان واآ يوم أ  

 اال " َو عااشة، أشعرآن أن ب أحتاين حيوا استاثتيته حيه، أاتين رج ن، واآ ليلة  نو عةدي، للةه دعا  دعا،مث  
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 أي رنحور،  كةوا ةل ل عآ النحر راثاؤال ةلربء  58
 جني ين ط عآ الرأس  اللحية عةد التنريا ةاشط الشعر ال 59
 ألئر لرين زريق ةاديةة  60
 5763.  ديل راآ  136،   7، كتاب ال ل، ةب النحر، دالصحيحالرخاري،  61
 138،   5769، كتاب ال ل، ةب الد اء ةلعجوة للنحر،  ديل راآ 7الرخاري، الصحيا، د 62
 238،   10حتا الراري شرح صحيا الرخاري، د 63
 raqi.net/showthread.php-www.alم، شرلة الراا ، 2012،أتثري متر عجوه على السحر نري، محد،  64

 
، ح ال أ دمها لصا ره  را  جع الرجّ ؟ ح اَل  ر رِّوب ح اَل  رآ  58ح عد أ دمها عةد رأس ،  اآلضر عةد رجل َّ

َ جِّف ن طلع خنلة وكر. اال   أيآ نو ؟ ، 59طَره؟ اال  لريد ألآ ا عصآ ، ااَل  يف أي ش ء؟ ااَل  يفن رِّشٍط َ رِّشاَطةٍ 
"حأاتنا رسول ب صله ب عليه  سلآ يف انس رآ أصحاأله، حجاء ح ال  ن و عااشة،  كأن راءنا   60اال  يف ألئر َوَرَ انَ 

حلرند نِّ اعةن ا،ةاء، أ  كأن رؤ س خنل ا رء س الشياطري   الد  ورسول ب  أح  استخرجته؟ اال  ن اد عاحاين ب،  
 61أن أثور عله الةاس حيه شراا   حأرر قا حدحةد.

 ع د النحر  
عآ عارر ألآ سعد ر   ب عةه ي ول  مسعد رسول ب صله ب عليه  سلآ ي ول  ن رآ  ع د النحر ارّ  اوعه 

 62رصرا سرع متراآ عجوة، مل ي ر  ولك اليوم سآ  ال سحر  
التوور يف ااديةة الةروية ي رب إن النواد  نو  ا  رسه الةيب صله ب عليه  سلآ أليد  يف  العجوة متر رآ أجود أنواي  

حر إمنا نو ألربكة دعوة الةيب    -رمحه ب رعان   -ااديةة. اال اخل َّايب  صله ب   –  "كون العجوة رةاثع رآ النَّآن  الن ن
 63لتور ااديةة ال خلاصية يف التور". -عليه  سلآ 

  الصواب أنه ع د رنتور إن يوم ال يارة  أن ولك ليس   -رمحه ب رعان   -ل مسا ة الشيخ عردالعفيف ألآ ةز اا
   64ضاصاا ةلعجوة ألّ يعآ مجيع متر ااديةة.

ا رراف الةاثنية    ا ال شك حيه أن لل ررن اللرن أثر عظيآ يف   يق أرآ الةاثس،  طوأنيةة ال لل  سليةته. ح و 
الجني رنلآ إليه الةاثس رآ ضوح ا،  ر وئآ عةد  رآ ال  ا.  نو خياطل رللاآ ضاثية يف الةاثس،  رآ أكثر  الةور

 ا رراف الةاثنية شيوعاا ن   ال لق  اإلكتئاب  ا رق. 
ال لق  يعلوةا الرسول صله ب عليه  سلآ عةد شعوران ةل لق  اهلآ  ا،فن أن ندعو ب  نتعوو رة وا ح د جاء يف 

 ديل أنه صله ب عليه  سلآ دضّ واآ يوم اانجد، حإوا نو ألرجّ رآ ا نصار، ي ال له  أألو أرارة، ح ال  ن  و ا،
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 ،  لآ ا لراين   ديل  عيف 93،   1555، ةب يف اإلستعاوة،  ديل راآ 2، د، السننأألو دا د 65
 http://mawdoo3.comم، ٢٠١٧أألريّ  ١٣، رواع رو وي، كيف نعاجل أنفسنا من اإلكتئابالد يلاآ، سةاء،   66
 م.2014 دينورب 19العدد  جملة العلوم اإلجتواعية،،."العالج النفسي لالضطراابت النفسية من منظور إسالمي: "االكتئاب منوذجاألوعود، أمساء،  67
 978،  1342، كتاب ا،ج، ةب راي ول إوا ركل إن ساثر ا،ج     ،  ديل راآ 2، دالصحيح رنلآ،  68

 
أرارة، رايل أراىل جالناا يف اانجد يف     اد الص ة؟   اال  مهوم لفرتين،  ديون ورسول ب، اال  ن أح  أعلوك 

 ه عةك ديةك؟   اال  الد ألله، ورسول ب، اال  ن اّ إوا أصرحد، ك راا إوا أند الته أونل عف  جّ مهك،  ا
 إوا أرنيد  الل آ إين أعوو ألك رآ اهلآ  ا،فن،  أعوو ألك رآ العجف  اللنّ،  أعِّووِّ ألَك رآ اجلنب  الرخّ،  أعوو 

   65ألك رآ  لرة الديآ،  ا ر الرجال  ، اال  حاثعلد ولك، حأونل ب عف  جّ مه ،  ا ه عين ديين.
كوا رعد الراية الشرعية رآ ا ساليل ااترعة يف الع د الةاثن  يف اإلس م،  ن   سيلة اواج ة  الة ال لق  اال  راب، 

إبون  لتصّ الةاثس إن النليةة  ال وأنيةة، حيةشغّ ال لنق اخلااف آبوآ رآ ال ررن حيجننل ال ه  يةوح  عةه ضوحه
 ب رعان.

 كتئاب.اال 
 الة  أزرة ناثنية ال ميلآ الني رة علي ا يف ر األلة ااشاكّ  ا ينرل اإلرناق الةاثن  كااشاكّ    نو كتئاب اال 

 يعد  اإلكتئاب رآ أادم ا رراف الةاثنية اليت رصيل اإلننان،  الزالد  66 االّ  مها ااصدران ا ساسيان لإلكتئاب.
يف العامل اإلس ر  رآ  ر ب  هتج   ح ر،  يف ظّ اخلوف يف  اتةا نجنا يف ظّ ا   اي الرانةة اليت يعيش ا اانلوون  

رآ اانت رّ اجمل ول الجني يواج ونه  را ألري اال  راةآ الةاثنية اليت يعانوهنا، يعد  االكتئاب مسة نجنا العصر، إو يعرف 
ير رةظوة الصحة العااية انتشاراا رتفايداا     رنروق يف كّ اجملتوعاآ ااعاصرة،  رؤكد ولك ا راام اليت  ردآ يف ر ار 

% 30-18% رآ سلان العامل يعانون اليوم رآ اإلكتئاب، كوا أشارآ إ صااياآ  ديثة إن أن  7 اليت رش  إن أن  
 67رآ الرشر يصير آ االكتئاب يف حرتة را رآ حرتاآ  ياهتآ.

سرجس اال  كان رسول ب صله ب رآ اللآألة، حاث  ا،ديل عآ عردب ألآ صله ب عليه  سلآ  اد استعاو الةيب 
عليه  رله  سلآ إوا ساحر يتعوو رآ  عثاء الناثر،  كآألة ااة لل،  ا،َور ألعد اللون،  دعوة ااظلوم،  سوء ااةظر يف 
ا نّ  ااال.  رعىن كآألة ااة لل  أي ية لل رآ ساثر  إن أنله كئيراا  فيةاا    ر    ا،اجة ، أ  رةلوةا ونل راله 

 68  أصاألته رحة يف ساثر ، أ  ي دم عله أنله حيجدنآ رر ه، أ  ياث د ألع  آ، أ  را أشره ولك رآ االر  .أ
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 6345،  ديل راآ75،   8، كتاب الدعواآ، ةب الدعاء عةد اللرب، دالصحيحالرخاري،  69
 م4/10/2013، صحياثة اال ادالقرآن الكرمي وذكر هللا خري عالج لألمراض النفسية،  بود،  نام، 70
 ahee com. http://www.k، روسوعة اللحيّ لإلعجاز العلو ، .العالج ابإلستماع للقرآنكحيّ، عرد الدااآ،   71

 
 عآ األآ عراس ر   ب عة وا، كان الةيب صله ب عليه  سلآ يدعو عةد اللرب ي ول  ن ال إله إال ب العظيآ ا،ليآ، 

 اوله  عةد اللرب أي عةد  لوله  اللرب ا،فن الجني  )69العظيآ ال إله إال ب رب النوا اآ  ا رف،  رب العرش  
 . ضجن ةلةاثس

 ي ول الدكتور ا محدي أألوالةور،  زير ا  ااف ااصري ا سرق  ع و نيئة كرار العلواء  أمجع ضرباء ال ل الةاثن  يف 
الةاثنية،  كث  رة ا له أعراف ألدنية  ألف ال   العامل عله أن نةاىل ع اة اوية ألري اوة اإلميان ةهلل  رراجع اإلصاألة ة رراف

النرل الةاثن  يف ل ا مل الردين،  كث  رآ أسارجنة ال ل الةاثن  اناشوا نجن  ال  ية يف دراساآ هلآ متلةوا رآ ض هلا 
 رآ  ديد  سااّ االعتواد عله ال ررن اللرن يف الع د  نل نوي اارف،  أثرتوا أن ننرة كر ة رآ ا،االآ ميلآ

 .70شاثاؤنا حيوا يتعلق أبرراف ال لق  اخلوف  الوسواس ال  ري    نا ألدرجة راثوق أسلوب الع د ةلع اا  ةلع اا 
ا رراف الةاثنية اليت رصيل   اد أكدآ نجن  الدراسة اليت أجرهتا الرا ثة أن الع د ةل ررن اللرن ع د حعال للّ

 اإلننان رآ الق  اكتئاب  أرق.
 دنية ا رراف الر  

إن أح ّ ع د جلويع ا رراف الردنية نو ال ررن اللرن،  ن روره رعيد التوازن إن اخل و،  رفيد رآ ادرهتا عله ال يام 
ألعول ا ا ساس  ألشلّ  تاز. حاث  داضّ كّ ضلية يف جنآ اإلننان نظام انتفازي أ دعه ب لت وم ألعول ا، حاخل و 

 االنتفازاآ متاراا رثّ ج از اهلارف اجلوال الجني ينت رّ ااوجاآ الل رطينية  يتعارّ رع ا، مث رتعارّ ةلجنألجنةآ 
ي وم إبرسال روجاآ أضرا،  نلجنا اخل و يف داضّ كّ ضلية ج از جوال شديد التع يد،  نةاىل رالف اا يري رآ 

لد ،  لو اضتلد ضلية  ا دة ح ط سيؤدي ولك ض و درا ك هتتف رعاا ألتةاسق ال ميلآ لرشر أن ياث وه أ  يدركه أ  ي 
إن ضلّ يف اجلنآ كله. ي ول العلواء اليوم  حق أ دث اإلكتشاحاآ إن أي ررف ال ألد أنه ادث رغ اا يف ألرجمة اخل و، 
حلّ ضلية رن   حق ألرانرج بدد رةجن أن ضل  ا ب   ىت متوآ، حإوا  دث ضلّ ناثن  أ  حيفوا ، حإن نجنا اخللّ 

رل حو ه يف الةظام االنتفازي للخلية،  ةلتايل يةشأ عآ ولك ضلّ يف الربانرج اخللوي.  لع د ولك اارف ال ألد ين
  رة نآ ا رراف رآ  يل ع ج ا أ  استعصااه إن أرراف ميلآ   71رآ رصحيا نجنا الربانرج أبي طري ة  لةة.
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 ،  لآ ا لراين   ديل صحيا 1150،  3473،  ديل راآ 2، دالسنناألآ راجة،  72
 1150،  2، دالسنناألآ راجة،  73
 122،   5678 ديل راآ  7، كتاب ال ل، ةب را أنفل ب داء إال أنفل له شاثاء، د الصحيحالرخاري،  74
 م. 2000-8-23، الع د الرةين لإلكتئاب، اسالميةحنو موسوعة نفسية ال ر ا ي، يوسف عرد ب،  75
 ، شفاء ورمحة للمؤمننيكحيّ، عرد الدااآ،  76

ع ج ا  أضرا رنتعصية رفرةة  ك مها ينتشاثه قوا ةل ررن اللرن رع ا ضجن ة د ية ا،نية ااوصوحة رآ و ي 
 اخلربة.

 ا رراف اليت ميلآ ع ج ا.
ي ول  72ا،وه رآ حيا ج ةآ، حأألرد نا ةااء  عآ راحع ألآ ضديج، اال  مسعد الةيب صله ب عليه  سلآ ي ول  ن 

ا،وه رآ حيا ج ةآ   أي رآ شدة  لياهنا.  ااراد أهنا ا عة رآ الةار الشديدة ( بود حؤاد عرد الراا  يف شرح ا،ديل 
يف شدة الغليان عله ألدن اإلننان. نحاألرد نا  اال ال ا   رربيدنا ةااء عله أصّ ال ل يف رعار ة الش ء 

 اد وكرآ الرا ثة حيوا سرق  ديل أيب سعيد اخلدري راية الصحايب للديغ ألاثا ة اللتاب،  شاثاؤ  ألتلك 73 .أل د 
 الراية. رآ ولك يترري أن ال ررن ع د لألرراف العار ة التيتلآ ةإلننان.

ء له،  ال شاثاء رةه، ا رراف اانتعصية  اافرةة  ي ول الدكتور يوسف ال ر ا ي  ال يوجد يف الدنيا داء ع ال ال د ا
حإوا أصاب الد اء الداء ألرئ  74ح د أضربان رسول اإلس م  صله ب عليه  سلآ  ن را أنفل ب داء إال أنفل له شاثاء 

إبون ب رعان،  نجنا ية رق عله ا د اء الع وية،  ا د اء الةاثنية سواء، حلل ا ااأللة للشاثاء إبون ب، إوا أصرةا 
   75د اءنا.

 ول الرا ل يف اإلعجاز ال ررين عرد الدااآ اللحيّ  كةد أستوع إن ال ررن كّ يوم ال ي ّ عآ عشر أ  مخنة  ي
عشر ساعة،  اد نيأ ب رعان يل نجن  الظر ف يف ولك الواد ،اثظ ال ررن  أترله  االستواي إليه كّ يوم لاثرتاآ 

ن لدي ألع  ا رراف اافرةة اليت كةد أعاين رة ا ألشلّ طويلة.  ألعد أن ر ه عدة أش ر ال ظد شيئاا  ريراا ح د كا
دااآ، رثّ اإلرناىل،  رثّ ألع  اآلالم يف اللتف..  أشياء أضرا.. حوجئد أبن نجن  ا رراف اضتاثد ألشلّ راثاجئ 

 76مل يعد هلا أي أثر.
  رجّ ح ال  إن أض  صله ب عليه  سلآ جاء   رع الع د الألد رآ كوال الي ري   اوة اإلعت اد حجنللآ رسول ب

صله ب عليه  سلآ  "   است لق أل ةه ح ال  " اس ه عن ا " حن ا  ح ال  إين س يته حلآ يفد  إال است  ااا، ح ال
 صدق ب   كجنب أل آ أضيك "،   يف ر اية ح ال  " اس ه عن ا " مث أره الثانية ح ال  " اس ه عن ا " مث أره الثالثة 
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 ، اال الرترجني   ديل  نآ صحيا. 478   ،2082، أألواب ال ل  ةب راجاء يف التدا ي ةلعنّ،  ديل راآ 3،د، السننالرترجني 77
 120،   4، دزاد املعاد يف هدي خري العباد، األآ ال يآ  78
م، شرلة 2014-12-15النيد، ا رآ الةاثن  ر لل حليف يتح ق؟، ر الة ألتاريخ  رةح، بود كارّ   79

  http://www.alukah.net/sharia/0/79826/#ixzz4B9jSec00ا لوكة
 .kahee com. http://www، روسوعة اللحيّ لإلعجاز العلو ، .ابإلستماع للقرآنالعالج كحيّ، عرد الدااآ،  80

 نجنا   77" مث أات  ح ال  حعلد، ح ال  " صدق ب   كجنب أل آ أضيك اس ه عن ا " حن ا  حربأ.  ح ال  " اس ه عن ا 
رآ اوة الي ري ةهلل  أبثر ال ررن اللرن يف الشاثاء،   لجنلك اال األآ ال يآ رمحه ب رعان "   للآ نانةا أرر يةرغ  

ا   يراه قا ن  يف ناثن ا   إن كاند انحعة شاحية   التاث آ له  نو أن ا وكار  اآلوآ   ا دعية اليت ينتشاثه ق
للآ رنتدع  ارول احملّ   اوة مهة الاثاعّ   أتث   حوىت  لف الشاثاء كان ل عف أتث  الاثاعّ أ  لعدم ارول ااةاثعّ 

 اليت ألد رنا    رآ ااولآ أن يؤدي ا ثر ال ررين اا دئ للتورر إن رةشيط  ظااف ااةاعة يف اجلنآ  78أ  اانع اوا حيه"
ستحنآ رآ ااأللية اجلنآ عله ر ا رة ا رراف أ  الشاثاء رة ا  نجنا ية رق عله ا رراف ااعدية  ا  رام النرطانية 

  79   نا.
حصوآ ال ررن نو عرارة عآ أرواد صورية هلا رردد بدد،  طول روجة بدد،  نجن  ا رواد رةشر   والا انتفازية رؤثر 

الدراغ    ق إعادة التوازن هلا،  ا ميةح ا رةاعة كر ة يف ر ا رة ا رراف لا حي ا النرطان، إو أن النرطان عله ض و  
  80را نو إال ضلّ يف عوّ اخل و،  التأث  ألنواي ال ررن عله نجن  اخل و يعيد ألرجمت ا رآ جديد..

 اخل صة 
 االص  ح، ح د جاء لغة لعةيري أ دمها  الد اء  الع د،  الثاين  رةا لد الرا ثة حيوا سرق رعىن االستشاثاء يف اللغة  

لعىن الربأ  التخل  رآ اارف.  اص   اا لعىن الراية   ن  اآلوآ ال ررنية،  ا دعية الةروية ااشر عة اليت ر رأ عله 
ض ل حبث ا روصلد إن أن ا د ية   ااري ، ألةي ة التحصري أ  الشاثاء رآ ا رراف الةاثنية أ  الر  ية أ  الع وية.  رآ

ليند كل ا شاحية، حرع  ا د ية اد أتضجننا كنرل للةك ال جتد هلا أثر يف صحتك،  ألع  ا اد رعاجل رر اا رعيةاا 
للآ هلا أتث اآ سلرية.كوا أن الد اء له طعآ رر    رنتناغ، للآ ال ررن ليس كجنلك، إن ال ررن ليس د اءاا ألّ نو 

 الشاثاء.
ان ر وا ااألّ رآ رشاكّ   اجه رآ بآ، حإن كتاب ب  صوآ كلواره كاثيلة أبن رفيّ را يف ناثنه رآ  سا س حاإلنن

 الق،  را يف جند  رآ رالم  أ جاي، حيترد ل ضوحه إن أرآ ،  ش اؤ  إن سعادة  اطوئةان، حيةشرح صدر ،  يرت ج 
  جدانه.

 

http://www.alukah.net/sharia/0/79826/#ixzz4B9jSec00
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