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ِملخصِالبحث
البحث شتمل وقد ا، دراسة موضوعية لمواطن الشفاء بالقرآن الكريم

 .وخطة البحث، وأهدافه، وأهميته، على مقدمة تضمنت سبب اختيار البحث
من المطالب وخاتمة  ا  وعدد مبحثين فتضمنتأما خطة البحث 

 .وفهارس
االستشفاء بآيات القرآن الكريم ويشتمل على أربعة : المبحث األول

 :مطالب
 .االستشفاء بفاتحة الكتاب: المطلب األول
 .االستشفاء بسورة البقرة: المطلب الثاني
 .االستشفاء بالمعوذتين: المطلب الثالث
 .االستشفاء بالدعاء: المطلب الرابع
االستشفاء بالمأكول والمشروب مما ذكر فيي القيرآن : المبحث الثاني
 :الكريم وفيه مطلبان

 .االستشفاء باللبن والعسل: المطلب األول
 .االستشفاء بالنبات: المطلب الثاني

 وذيل البحث بفهيارس علميية لبحث بخاتمة تضمنت أهم النتائجختم ا
 :هي

 .فهرس المصادر والمراجع
 .فهرس الموضوعات
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ِقدمةم
 َّ هئ مئ   خئ حئ جئ  يي  ىي  ني ُّٱ: الحمييييييييييد   القائييييييييييل

 .[82: اإلسراء اآلية]
 :لقد اختلف العلماء في كون القرآن الكريم شفاء على قولين

ولكشف ، جهل عنها وإزالة الريبأنه شفاء للقلوب بزوال ال: أحدهما
 .لفهم المعجزات واألمور الدالة على ا  تعالى، غطاء القلب من مرض الجهل

 (1). شفاء من األمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحوه: الثاني
؛ وكال القولين صحيح فالقرآن الكريم شفاء لألبدان والقلوب: قلت

وأنه دواء ، مراض البدنية والقلبيةوقد ثبت شفاء القرآن الكريم لكثير من األ
وسنذكر في هذا البحث شواهد للداللة ، يستشفى به ويشفي بإذن ا  تعالى

 .على هذا
القرآن هو الشفاء التام من جميع األدواء القلبية : يقول ابن القيم

، وما كل أحد يؤهل وال يوفق لالستشفاء به، وأدواء الدنيا واآلخرة، والبدنية
وقبول ، ووضعه على دائه بصدق وإيمان، به، عليل التداويوإذا أحسن ال

 .لم يقاومه الداء أبدا  ، واستيفاء شروطه، واعتقاد جازم، تام
وكيف تي َقاِوم  األدواء  كاَلم رب األرض والسماء الذي لو نزل : ثم قال

فما من مرض من أمراض ، أو على األرض لقطعها، على الجبال لصدعها
فمن لم ، وفي القرآن سبيل للداللة على دوائه وسببه القلوب واألبدان إال

 .(2)ومن لم يكفه فال كفاه ا ، فال شفاه ا ، يشفه القرآن

                                                 
 . (316/  10حكام القرآن، للقرطيب )ألانظر: تفسري اجلامع ( 1) 

 . (447/  4اد املعاد، البن القيم )انظر: ز ( 2) 
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، إذن يجب على كل مسلم االعتقاد الجازم بشفاء القرآن الكريم له
كان األثر في االستشفاء ،  فإذا وقر االستشفاء في قلب المرء اعتقاد ا وإيمان ا

ما أن يكون االستشفاء على سبيل التجربة فقد يكون ذلك أ، واضحا  جليا  
 .سببا  في عدم االنتفاع بالقرآن وحصول الشفاء

شفاء بالقرآن وقد كانت وصية المصطفى صلى ا  عليه وسلم االست
 .(1)"العسل والقرآن: عليكم بالشفائين": الكريم حين قال

دن خالف صحته لما كان مرض البو ": يقول ابن القيم رحمه ا  تعالى
يفسد به ، لفساد يعرض له، وهو خروجه عن اعتداله الطبيعي، وصالحه

كالعمى والصمم ،  فإما أن يذهب إدراكه بالكلية: إدراكه وحركته الطبيعية
اإلدراك مع استقامة  وإما أن ينقص إدراكه لضعف في آالت، والشلل
درك الحلَو كما ي،  وإما أن يدرك األشياء على خالف ما هي عليه، إدراكه

 .خبيث ا والطيبَ ، طيب ا والخبيثَ ، م رًّا
، أو الماسيكة، أن تضيعف قوتيه الهاضيمة فمثيل  : وأما فساد حركته الطبيعية

، فيحصييل لييه ميين األلييم بحسييب خروجييه عيين االعتييدال، أو الجاذبيية، أو الدافعيية
بيل فييه نيوع قيوة عليى اإلدراك ، ولكن مع ذلك لم يصل إلى حدِّ الموت والهيالك

أو فيييي ، إميييا فسييياد فيييي الكميييية، وسيييبب  هيييذا الخيييرود عييين االعتيييدال، حركيييةوال
؛ وإمييا زيييادة فيهييا، فيحتيياد إلييى زيادتهييا؛ إمييا نقييص فييي المييادة: فيياألول، الكيفييية

أو ، أو الرطوبييية، أو البيييرودة، إميييا بزييييادة الحيييرارة: والثييياني، فيحتييياد إليييى نقصيييانها
                                                 

، (2/1142)( 3452رواه ابن ماجة يف سننه، كتاب الطب، باب العسل، احلديث )( 1) 
حيحني، كتاب الطب، احلديث وضعفه األلباين، وذكره احلاكم يف املستدرك على الص

 حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.  ، وقال: هذا(477/  4) (8225)
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 .مقتضى ذلكفيداوى ب، اليبوسة أو نقصانها عن القدر الطبيعي
واستفراغ ، والِحْمية عن المؤذي، ومدار الصحة على حفظ القوة

وقد تضمنها ، ونظر الطبيب دائر على هذه األصول الثالثة؛ المواد الفاسدة
 .(1)"وأرشد إليها َمْن أنزله شفاء  ورحمة  ، الكتاب العزيز

ِ:أهميةِاملوضوعِوسببِاختياره
تحتاجه البشرية في  فيه كل ماالقرآن الكريم هو معجزة ا  الخالدة 

حياتهم العلمية والعملية ومن أمعن النظر في آيات هذه المعجز العظيمة 
وقد هدني ا  ويسر لي المساهمة في خدمة كتابه وبيان شيء ، وجد عجب ا

من إعجازه من خالل إظهار معجزة هذه اآليات بالشفاء من األمراض وذلك 
بالرقية الشرعية أو باالستفادة بما ذكر  من خال االستشفاء باآليات مباشرة

 .في كتاب ا  تعالى من مأكول أو مشروب

ِ:أهدافِالبحث
 شفاء لمن استشفى به بيان أن القرآن الكريم. 
  بيييان احتييواء القييرآن الكييريم علييى الييدواء الحسييي والييدواء المعنييوي

 .لإلنسان
وأنه بيده ، إبراز أهمية التوكل على ا  واللجوء إليه في جميع األحوال

 .مقاليد األمور كلها
 .إظهار شيء من المنافع العظيمة لنعم ا  تعالى التي يسرها لعباده

                                                 
 . (23/  1م )إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان، البن القي( 1) 
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ِ:خطةِالبحث
 :مبحثين على النحو التاليقسمت البحث إلى مقدمة و 

على أربعة  ويشمل، االستشفاء بآيات القرآن الكريم: المبحث األول
 :مطالب

 .تاباالستشفاء بفاتحة الك: المطلب األول
 :االستشفاء بسورة البقرة وفيه: المطلب الثاني

 .أنها دواء الهم والحزن: أوال  
 .أنها دواء وقاية من المس والوسوسة وأذى الشيطان: ثانيا  

 .االستشفاء بالمعوذتين: المطلب الثالث
 :االستشفاء بالدعاء وفيه: المطلب الرابع

 .دعاء يعقوب عليه السالم: أوال  
 .وب عليه السالمدعاء أي: ثانيا  
 .دعاء يونس عليه السالم: ثالثا  

االستشفاء بالمأكول والمشروب مما ذكر في القرآن : المبحث الثاني
 :الكريم وفيه مطلبين

 .االستشفاء باللبن والعسل: المطلب األول
 :االستشفاء بالنبات وفيه: المطلب الثاني

 .(التمر) الرطب: أوال  
 .اليقطين: ثانيا  
 .مانالر : ثالثا  
 .الزنجبيل: رابعا  



 بنت ناصر الثويني د. نوال، ِدرَاَسٌة مَّْوض وِعيٌَّة لَِّمَواِطِن الشَِّفاِء بِاْلق ْرآِن اْلَكرِيمِ 

- 84 - 

 .زيت الزيتون: خامسا  
 .التين: سادسا  
 .العنب: سابعا  
 .الموز: ثامنا  

 :الخاتمة وفيها
 .التي توصلت إليها في البحثأهم النتائج 

 :الفهارس وتشمل
 فهرس المصادر والمراجع

 فهرس الموضوعات
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ِ:االستشفاءِبآياتِالقرآنِالكريم:ِاملبحثِاألول
 .االستشفاء بفاتحة الكتاب: المطلب األول
 .االستشفاء بسورة البقرة: المطلب الثاني
 .االستشفاء بالمعوذتين: المطلب الثالث
 .االستشفاء بالدعاء: المطلب الرابع

ِ:االستشفاءِبآياتِالقرآنِالكريم:ِاملبحثِاألول
ِ.االستشفاءِبفاحتةِالكتاب:ِاملطلبِاألول

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم  جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن
 [7ي 1: الفاتحة]  َّ  رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى

وهيييي ، (1)فهيييي السيييبع المثييياني: هيييي أعظيييم سيييورة فيييي القيييرآن الكيييريم
، (2)هياال تصيح الصيالة إال ب، الشافية الكافية كما سيأتي فيي حيديث المليدوغ

 .(3)وهي قسمة بين العبد وربه

                                                 
يف فاحتة  جاء احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب تفسري القرآن، باب ما( 1) 

 .(6/17) (4474الكتاب، احلديث )

ءة لإلمام واملأموم يف اوجوب القر  احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اآلذان، باب( 2) 
، وأخرجه مسلم يف صحيحه، (1/151) (756الصلوات كلها، يف احلضر والسفر احلديث )

 . (295/ 1)( 34كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، احلديث )

احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ( 3) 
 . (1/296)( 38ة احلديث )ركع
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تحة من إخالص العبوديية والثنياء ما تضمنته الفا: يقول ابن قيم الجوزية
وسيييؤاله ، والتوكيييل علييييه، واالسيييتعانة بيييه، وتفيييويأل األمييير كليييه إلييييه، عليييى ا 

ن أعظيم مي، وتيدافع الينقم، وهي الهداية التي تجلب الينعم، مجامع النعم كلها
 .(1)األدوية الشافية الكافية

، هييارقييية لميين اسييترقى بهييا أو رقييى ب، نعييم هييي الشييافية بييإذن ا  تعييالى
فسيبحان مين ، شيفى ا  بهيا المليدوغ وأبطيل السيم، عظمهيا نشأنها عظيم لم

 .بيده تدابير األمور
أن رهطييا  ميين أصييحاب رسييول ا  صييلى : أخييرد البخيياري فييي صييحيحه

، حتى نزلوا بحي من أحياء العيرب، ا  عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها
فسيييعوا ليييه بكيييل ، الحييييفليييدغ سييييد ذليييك ، فاستضيييافوهم فيييأبوا أن يضييييفوهم

لييو أتيييتم هييؤالء الييرهق الييذين قييد نزلييوا : فقييال بعضييهم، شيييء ال ينفعييه شيييء
يييا أيهييا الييرهق إن : فييأتوهم فقييالوا، لعلييه أن يكييون عنييد بعضييهم شيييء، بكييم

، فهل عنيد أحيد مينكم شييء، فسعينا له بكل شيء ال ينفعه شيء، سيدنا لدغ
،   لقد استضفناكم فلم تضييفوناولكن وا، وا  إني لراق  ، نعم: فقال بعضهم

، فصيالحوهم عليى قطييع مين ال ينم، فما أنيا بيراق لكيم حتيى تجعليوا لنيا جعيال  
حتييى لكأنمييا نشييق   َّىم مم خم حم ُّ: فييانطلق فجعييل يتفييل ويقييرأ

فييييأوفوهم ج ْعَله ييييْم الييييذي : قييييال، (2) َمييييا بِييييِه قَيَلبَييييةٌ انطلييييق يمشييييي ، ميييين عقييييال
ال تفعلييوا حتييى : قييال الييذي رقييىف، اقسييموا: فقييال بعضييهم، صييالحوهم عليييه

                                                 
 . (163/  4انظر زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم )( 1) 

 . (98/  4يث واألثر، البن األثري )قَ َلَبٌة: أي أمل وعلة. النهاية يف غريب احلد( 2) 
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، فننظيير مييا يأمرنييا، فنييذكر لييه الييذي كيياننييأتي رسييول ا  صييلى ا  عليييه وسييلم 
مييا يييدريك ) :فقييال، فقييدموا علييى رسييول ا  صييلى ا  عليييه وسييلم فييذكروا لييه

 .(1)(اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، أصبتم؟ أنها رقية
، ور القرآن العظيمولسورة الفاتحة شأن عظيم ليست ل يرها من س

 :ولهذا شواهد كثيرة منها
وفي الفاتحة من الصفات ما ليس ": يقول اإلمام القرطبي في تفسيره

وهي خمس وعشرون كلمة ، حتى قيل " إن جميع القرآن فيها، ل يرها
ومن شرفها أن ا  سبحانه قسمها بينه وبين ، تضمنت جميع علوم القرآن

وبهذا المعنى ، (2)وال يلحق عمل بثوابها ،إال بها وال تصح الصالة، عبده
والعبادة والوعظ ، والفاتحة تضمنت التوحيد. ، صارت أم القرآن العظيم

وما يدريك أنها ) :لقوله عليه السالم للرجل، والسورة كلها رقية، والتذكير
 .(3)فدل هذا على أن السورة بأجمعها رقية "، أن فيها رقية: ولم يقل( رقية

 :" إن الشفاء بالقرآن مركب من عدة أجزاء هي: مقال ابن القي
 .عبودية ا  وحده ال غيره-
 وال بآراء الرجال وأوضاعهم، العمل بشرع ا  ال بالهوى-
 .ستعانة على عبودية ا  به سبحانه ال بنفس العبد وقوته وحوله وال ب يرهاال-

ف فإذا ركبها الطبيب اللطي( إياك نعبد وإياك نستعين) وهذه أجزاء
                                                 

 (. 5749( احلديث )133/  7صحيح البخاري، كتاب الطب، باب النفث يف الرقية )( 1) 

ر ذلك أنه ليس يف القرآن الكرمي سورة هلا فضل مثل سورة الفاحتة فقد سبقت مجيع سو أراد ب( 2) 
 .القرآن هبذه الفضائل

 ( بتصرف يسري. 113    110/  1تفسري اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب )( 3) 
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استعملها المريأل حصل الشفاء التام وما نقص من شفاء و ، العالم بالمرض
 .(1)"لفوات جزء من أجزاء الدواءفهو 

 :يقول، سمعت عطاء: قال، عن طلحة بن عمرووروى ابن المبرد 
( تقضى إن شاء ا ، فاقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها، إذا أردت حاجة)

، والرقية التامة، والدواء النافع، شفاء التاموال، والسبع المثاني، هي أم القرآن
والخوف والحزن ، ودافعة الهم وال م، وحافظة القوة، ومفتاح ال نى والفالح

وعرف وجه ، وأحسن تنزيلها على دائه، وأعطاها حقها، لمن عرف مقدارها
 .والسر الذي ألجله كان ذلك، االستشفاء والتداوي بها

باإلكثيار منهيا عليى ي رحميك ا  يي  فعلييك، وهيي سيورة عظيمية: ثيم قيال
وتأمييل ذلييك ، وكييل مييا عييرض لييك، ومهماتييك، وأدوائييك، وحوائجييك، أمييورك

وإنميا ، وأسيرارها ال تحصيى، وهي سورة فضائلها كثيرة، تجد منه ما يظهر لك
، وبييا  االسييتعانة، والمعلييم طالبييه، والمسييكن أصييحابه، يعييرف الجييوهر أربابييه

 .(2)"وهو ولي التوفيق
ِ:االستشفاءِبسورةِالبقرة:ِالثانيِاملطلب

 من خن حن جن  يم ممىم حمخم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
 ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن
ٱٱٱٱٱٱَّ  مب زب رب  يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 [5ي  1: البقرة]

                                                 
تفسري قام جبمعه العالمة احملقق الشيخ حممد أويس الندوي من  وهو ينظر التفسري القيم ( 1) 

 . (51ص )لفات احلافظ ابن القيم مؤ 

مجهرة األجزاء ( االستعانة بالفاحتة على جناح األمور، البن املربد )مطبوع ضمن كتاب 1) 
 . (372احلديثية( ص )
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فيها أعظم ، (1)وهي الطاردة للشيطان، هي سنام القرآن؛ سورة البقرة
ومن ، ولها بركة وخير، لحافظها شأن وشرف، (2)كتاب ا  تعالىآية في  

 :حيث أثرها على المرض وأنها دواء سيتضح هذا فيما يلي

 :فيها دواء الهم والحزن: أوال  
فيصيب اإلنسان ، يبتلي ا  اإلنسان بسوء في نفسه أو ماله أو ولده

إن سخق فعليه و ، فإن رضي فله الرضا من ا ، الهم والحزن على ما حل به
وقد أنزل ا  سبحانه دواء الهم والحزن وهي وصفة ، السخق من ا 

فيتبدل حزنه فرحا  وهمه رضا  ، الرحمن التي تنقل اإلنسان من حال إلى حال
 جي  يه ىه مه جه ينُّٱ: يقول المولى عز وجل، بما حل به

                                                 
روى ابن حبان يف صحيحه عن سهل بن سعد، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه ( 1)

بقرة، من قرأها يف بيته ليال مل وسلم: )إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة ال
  يدخل الشيطان بيته ثالث ليال، ومن قرأها هنارا مل يدخل الشيطان بيته ثالثة أيام(

. قال األلباين صحيح دون (3/59) (780كتاب الرقائق، باب قراءة القرآن احلديث )
ن ثالثة ليال، ورواه احلاكم يف مستدركه بنص )إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآ

/  2جاه )( وقال صحيح اإلسناد ومل خير 3027سورة البقرة( كتاب التفسري، احلديث )
 ، وصححه الذهيب يف التلخيص. (285

روى مسلم عن أيب بن كعب: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال له: يا أبا املنذر أتدري أي  ما( 2)
)يا أبا النذر أتدري أي آية من  آية من كتاب اهلل أعظم؟( قال: قلت: اهلل ورسوله أعلم. قال: 

قال: فضرب  َّ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱكتاب اهلل معك أعظم؟( قال: قلت: 
يف صدري، وقال )واهلل لِيَ ْهِنك العلم أبا املنذر( ارواه مسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافر 

 .(258( احلديث )1/556وقصرها باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي )
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ٱَّ*  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي : والصابرون هم [15: البقرة]ٱ
ٱَّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ وتتجلى  [156: البقرة]ٱ

 رب يئ ُّٱ: ثمرة الصبر والعمل بهذا التوجيه الرباني في قوله سبحانه
 [157: البقرة]  َّ مت زت  رت ىبيب نب مب زب

"وبشر يا محمد الصابرين الذين : يقول الطبري في تفسير هذه اآلية
ويوحدونني ، فيقرون بعبوديتي، يعلمون أن جميع ما بهم من نعمة فمني

ويرجون ، دقون بالجهاد والرجوع إلّى فيستسلمون لقضائيبربوبيتي ويص
ييييييي عند امتحاني إياهم ببعأل محني  ويقولون، ويخافون عقابي، ثوابي

وابتالئي إياهم بما وعدتهم أن أبتليهم به من الخوف والجوع ونقص األموال 
إنا : -وغير ذلك من المصائب التي أنا ممتحنهم بها ، واألنفس والثمرات

، ونحن عبيده وإنا إليه بعد مماتنا صائرون، يك ربنا ومعبودنا أحياء  ممال
 .(1)تسليما  لقضائي ورضا  بحكمي"

 :فيها دواء ووقاية من المس والوسوسة واألذى من الشيطان: ثانيا  
 مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱٱٹٱٹٱ

 مظ حط خضمض حض جض  مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث  هت

 خل حل  مكجل لك خك جكحك مق حق مف حفخف  جف مغ جغ مع جع

 .[255: البقرة] َّمل

الحمد   الذي جعل للنفوس سلوة تجلي همها وللقلوب آيات تزيل 
وعجز ، فمن لزم قراءة سورة البقرة لم يجد الهم والحزن إليه طريق ا، وحشتها

وآية ، لحفظ ا  له بقراءته لسورة البقرة بعمومها، الشيطان من التأثير عليه
                                                 

 . (221/  3تأويل القرآن، للطربي ) البيان يفتفسري جامع ( 1) 
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فعلى المسلم مالزمة قراءة ، ا لها من تأثير على الشياطينالكرسي خاصة لم
 .هذه السورة ليحظى بفضلها

أن رسول ، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي ا  تعالى عنه
ال تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من ) :ا  صلى ا  عليه وسلم قال

 .(1)( البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة
، حصن حصين من الشيطان الرجيم، في كتاب ا  تعالى أعظم آية

 (2)حين أقر الجني ألبي بن كعب، فليس هناك قول أصدق من قول صاحبه
 .رضي ا  تعالى عنه أن آية الكرسي تحفظ بإذن ا  من الشياطين

ذكيير الحيياكم عيين أبييي بيين كعييب   رضييي ا  عنييه   أنييه سييأل الجنييي 
 ني مي ٹٱٹٱُّٱ، تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة :قال؟ ما ي ِجْرنَا منكم: قال
إذا قرأتهيييا غيييدوة أجيييرت منيييا حتيييى : قيييال، نعيييم: قيييال َّ خئمئ حئ  جئ يي ىي

ف ييدوت : قييال أبييي، وإذا قرأتهييا حييين تمسييي أجييرت منييا حتييى تصييبح، تمسييي
صيييييدق ) :فقيييييال، فأخبرتيييييه بيييييذلك، إليييييى رسيييييول ا  صيييييلى ا  علييييييه وسيييييلم

 .(3)(الخبيث

                                                 
صحيح مسلم، كتاب صالة املسافر وقصرها، باب استحباب صالة النافلة يف بيته، ( 1) 

 . (1/539) (212وجوازها يف املسجد، احلديث )

أيب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار األنصاري، ( 2) 
سيد القراء، أول من كتب للنيب صلى اهلل عليه وسلم، تويف يف خالفه عثمان رضي أبو املنذر 

 (. 181/  10اهلل عنه سنة ثالثني من اهلجرة. انظر اإلصابة يف متيز الصحابة، البن حجر )
( وابن حبان يف 534( ص )961أخرجه النسائي يف عمل اليوم والليلة احلديث )( 3) 

، واحلاكم يف املستدرك، كتاب أخبار يف فضل (64/ 3) (784صحيحه احلديث )
، وصححه (1/749) سورة البقرة وقال: هذا احلديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه

 . (189/ 2) (1470الرتغيب والرتهيب احلديث ) األلباين يف صحيح
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قصة الشيطان مع أبي هريرة   رضي ا  وروى البخاري في صحيحه 
عنه   ومجيء الشيطان له على هيئة رجل فقير ذو حاجة شديدة ويسأله 

ألرفعنك إلى : الطعام طول ثالث ليال  وفي الليلة الثالثة قال له أبو هريرة
، أنك تزعم ال تعود، رسول ا  صلى ا  عليه وسلم هذه آخر ثالث مرات

إذا : قال؟ ما هو: مك كلمات ينفعك ا  بها قلتدعني أعل: ثم تعود قال
حتى  َّ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ: فاقرأ آية الكرسي، أويت إلى فراشك

وال يقربنك شيطان حتى ، فإنك لن يزال عليك من ا  حافظ، تختم اآلية
 فأصبحت فقال لي رسول ا  صلى ا  عليه وسلم، فخليت سبيله، تصبح

يا رسول ا  زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني : قلت (ماذا فعل أسيرك البارحة)
لي إذا أوتيت إلى فراشك : قال: قلت( ؟ما هي) :ا  بها فخليت سبيله قال

 َّ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱفأقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم اآلية  
وال يقربك شيطان حتى تصبح فقال ، لن يزال عليك من ا  حافظ: وقال لي

تَيْعَلم  من ، أما أنه قد صدقك وهو كذوب)  عليه وسلمالنبي صلى ا 
 .(1)( ذاك شيطان) :قال، ال: قال( تخاطب منذ ثالث ليال يا  أبا هريرة

ال شك في أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب ا  تعالى ويؤيد ذلك 
يا أبا : أن النبي صلى ا  عليه وسلم قال له: ماروه مسلم عن أبي بن كعب

. ا  ورسوله أعلم: قلت: قال( ؟تدري أي آية من كتاب ا  أعظمالمنذر أ
: قلت: قال( ؟يا أبا النذر أتدري أي آية من كتاب ا  معك أعظم) :قال

                                                 
( 101/ 3). صحيح البخاري، كتاب الوكالة، باب: إذا وكل الرجل، فرتك الوكيل شيئا  ( 1) 

 ( 2311)احلديث 
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ا  لِيَيْهِنك و ) وقال، فضرب في صدري: قال َّ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني ميُّ
(1)( العلم أبا المنذر

. 

ألنها توحيد كلها  ، القرطبي وإنما كانت آية الكرسي أعظم آية: ويقول
أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي ال إله إال ا  وحده ال ) :كما صار قوله

 .(3)ألنها كلمات حوت جميع العلوم في التوحيد، أفضل الذكر (2)( شريك له
ِ:(الرقية)ِباملعوذتنيِاالستشفاء:ِاملطلبِالثالث

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱ
 .[5 - 1: الفلق] َّ  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ

 يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ٹٱٹٱُّٱ
 يل ىل  مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف

 .[6 - 1: الناس] َّ  مم ام
إن لبييد بين أعصيم : والكلبيي، قيال مقاتيل: قوليهذكر الواحدي في تفسييره 

ل سييحر النبييي َصييلَّى ا   َعلَْيييِه َوَسييلََّم فييي إحييدى عشييرة عقييدة فييي حبيي، اليهييودي
، فمييرض رسييول ا  َصييلَّى ا   َعلَْيييِه َوَسييلَّمَ ، ذروان: ودسييه فييي بئيير يقييال لييه، معقييد

وأخبييره جبريييل بمكييان ، فنزلييت المعوذتييان لييذلك، واشييتد ذلييك عليييه ثييالث ليييال
، فجياء بهيا، رضيي ا  عنيه، فأرسل رسول ا  َصلَّى ا   َعلَْيِه َوَسيلََّم علي يا، السحر

                                                 
صحيح مسلم، كتاب صالة املسافر وقصرها باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي ( 1) 

 ( قال الشارح: لِيَ ْهِنك أي ليكن العلم هنيئا  لك. 258( احلديث )556/  1)

( احلديث 572/  5الدعوات )سنن الرتمذي، وهو جزء من حديث أخرجه يف أبواب ( 2) 
 قال األلباين: حسن. ، وقال: هذا حديث غريب، و (3585)

 . (110/  1ن، للقرطيب )تفسري اجلامع ألحكام القرآ( 3) 
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وجعييل  ، ففعييل حييل عقييدة واقييرأ آييية: لَّى ا   َعلَْيييِه َوَسييلَّمَ َصيي، فقييال جبريييل للنبييي
 .(1)وذهب عنه ما كان يجد، كلما يقرأ آية انحلت عقدة

فما اسيتعاذ ، شفاء وحفظ من كل شر بإذن ا  تعالى إن في المعوذتين
وقييد ذكيير سييبحانه فييي سييورتي الفلييق ، أحييد بييا  ميين شيييء إال أعيياذه وحفظييه

واالسيييتعانة بيييا  سيييبحانه ، أمييير نبييييه باالسيييتعاذة منهييياوالنييياس أميييراض عيييدة و 
يصيييييب  فييييذكر السييييحر والحسييييد والوسييييواس وهييييي أشييييد مييييا، بييييالحفظ منهييييا

  اليييييذي أكرمنييييا بهييييياتين السيييييورتين  ، الحمييييداإلنسييييان فيييييي جسييييده ونفسيييييه
 .وجعلهما حفظ لنا من كل شر وبالء

ا  هييذه سييورة داليية علييى أن : يقييول القرطبييي فييي تفسيييره لسييورة الفلييق
وأميير نبيييه صييلى ا  عليييه وسييلم أن يتعييوذ ميين جميييع ، سييبحانه خييالق كييل شيير

تنبيهيييا عليييى ، مييين شييير ميييا خليييق وجعيييل خاتمييية ذليييك الحسيييد: فقيييال الشيييرور
 .(2)وكثرة ضرره والحاسد عدو نعمة ا ، عظمه

الرقيييية فقيييد كيييان علييييه ، مييين سييينة المصيييطفى صيييلى ا  علييييه وسيييلمإن 
بخياري عين عائشية رضيي ا  روى ال، ه بيالقرآنالسالم يرقيي نفسيه ويرقيي غيير 

علييى نفسييه  (3)أن النبييي صييلى ا  عليييه وسييلم كييان إذا اشييتكى نفييثعنهييا  "
طفقييت ، فلمييا اشييتكى وجعييه الييذي تييوفى فيييه، ومسييح عنييه بيييده، بييالمعوذات

                                                 
 ل يف تفسري القرآن للبغويي، معامل التنز (572/ 4) التفسري الوسيط للواحدي( 1) 

 . (20/352للقرطيب )، ، اجلامع األحكام القرآن(5/334)
 . (259/  20اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )( 2) 
يكون إال  ن النفث بالفم، وهو شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل، ألن التفل النفث م( 3) 

 . (88/  5يث واألثر، البن األثري )ومعه شيء من الريق. انظر: النهاية يف غريب احلد
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وامسييح بيييد النبييي صييلى ا  ، التييي كييان ينفييث(1)أنفييث علييى نفسييه بييالمعوذات
 .(2)"عليه وسلم عنه

سنته صلى ا  عليه وسلم أنه كان يقرأ بسورة اإلخالص  ومن
ويمسح بهما ما استطاع من ، والمعوذتين كل ليلة وينفث في يديه الشريفتين

أن النبي صلى ا  عليه وسلم كان إذا فعن عائشة رضي ا  عنها "، سدهج
ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو ا  ، أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه

ثم يمسح بهما ما ، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، دأح
يفعل ، بل من جسدهيبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أق، استطاع من جسده
(3)"ذلك ثالث مرات

. 

، فمن التعوذات والرقى اإلكثار من قراءة المعوذتين: قال ابن القيم
ساق جملة منها إلى و ، وفاتحة الكتاب وآية الكرسي ومنها التعوذات النبوية

وشدة ، ومن جرب هذه الدعوات والعوذ  عرف مقدار منفعتها: أن قال
وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة ، الحاجة إليها وهي تمنع وصول أثر العائن

قلبه فإنها سالح  وثبات، واستعداده وقوة توكله، وقوة نفسه، إيمان قائلها
 .(4)والسالح بضاربه

                                                 
 املعوذتان: سورتا الفلق والناس. ( 1) 

فاته سلم وو صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب مرض النيب صلى اهلل عليه و ( 2) 
 . (4439( احلديث )6/11)

( احلديث 190/  6ملعوذات )صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل ا( 3) 
(5017) . 

 ( بتصرف. 156 – 155/  4زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم )( 4) 
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فمييين هدييييه ،   تعيييالى مييين لدغييية العقيييربوفيييي المعيييوذتين شيييفاء بيييإذن ا
صلى ا  عليه وسلم في عالد لدغة العقرب بوضع المياء والمليح عليى موضيع 
لدغيية العقييرب ويقييرأ عليهييا المعييوذتين روى ابيين أبييي شيييبة فييي مصيينفه عيين علييي 

بينا رسول ا  صيلى ا  علييه وسيلم ذات ليلية يصيلي : رضي ا  تعالى عنه قال
فتناولهيييا رسيييول ا  صيييلى ا  علييييه ، رض فلدغتيييه عقيييربفوضيييع ييييده عليييى األ

ال تييدع مصييليا  وال ، لعيين ا  العقييرب) :فلمييا انصييرف قييال، علييه فقتلهيياوسييلم بن
ثيييم ، ثيييم دعييا بملييح ومييياء فجعلييه فيييي إنيياء، أو نبيييا  وال غييييره إال لييدغتهم، غيييره

 .(1)(ويعوذها بالمعوذتين، جعل يصبه على أصبعه حيث لدغته ومسحها
كيييان النبيييي صيييلى ا  علييييه وسيييلم يحيييرص عليييى تعلييييم أصيييحابه كميييا  

، (2)عين عقبية بين عيامرروى النسيائي فيي سيننه ، المعوذات لما فيها من الخير
« قيل، يا عقبة»: فقال، كنت أمشي مع رسول ا  صلى ا  عليه وسلم: قال

: قليت« يا عقبة قيل»: ثم قال، فسكت عني؟ ماذا أقول يا رسول ا : فقلت
ييا »: فقيال، اللهيم اردده عليي: فقليت، فسكت عني؟ أقول يا رسول ا  ماذا

                                                 
 املصنف يف األحاديث واآلثار، البن أيب شيبة، كتاب الطب، باب يف رقية العقرب( 1) 

( واحلديث رواه ابن ماجه يف سننه عن عائشة، كتاب 23553( احلديث )5/44)
( 1/395قتل احلية والعقرب يف الصالة ) جاء يف ما إقامة الصالة والسنة فيها، باب

 . (695األلباين يف الروض النضري ) ( واحلديث صححه1246احلديث )
أبو عامر وقيل أبو عمرو وقيل أبو عبس  وقيل أبو سعاد وقيل أبو محاد اجلهين( عقبة بن عامر 1) 

وقيل أبو أسد وقيل أبو األسود، شهد صفني مع معاوية، وحضر فتح مصر مع عمرو بن 
وويل غزو البحر، ومات مبصر، كان  47ه  وعزل عنها سنة  44العاص، وويل مصر سنة 

ه .  58ة شجاعا فقيها شاعرا قارئا، من الرماة، وهو أحد من مجع القرآن مات يف مصر سن
 ( 4/240( واألعالم، للزركلي )2/467ينظر: سري أعالم النبالء، للذهيب )
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، «قييل أعييوذ بييرب الفلييق»: فقييال؟ ميياذا أقييول يييا رسييول ا : قلييت« عقبيية قييل
ميياذا أقييول يييا رسييول : قلييت« قييل»: ثييم قييال، فقرأتهييا حتييى أتيييت علييى آخرهييا

ل ثيم قييا، فقرأتهيا حتيى أتيييت عليى آخرهيا« قيل أعيوذ بييرب النياس»: قيال؟ ا 
وال ، ميييا سيييأل سيييائل بمثلهميييا»: رسيييول ا  صيييلى ا  علييييه وسيييلم عنيييد ذليييك

 .(1)«استعاذ مستعيذ بمثلهما
ِ:االستشفاءِبالدعاء:ِاملطلبِالرابع

 :دعاء يعقوب عليه السالم: أوال  
دعاء ا  تعالى واللجوء إليه سبب في رفع البالء الذي قد يصيب 

ل ا  تعالى على لسان نبيه يعقوب وهي سنة أنبياء ا  تعالى يقو ، اإلنسان
 جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك ُّٱ: عليه السالم

 [86: يوسف]  َّحن

، همي أشكوأراد لست إليكم أيها المخلوقون : يقول اإلمام الطبري
 (2). ما أشكو همي وحزني إال إلى ا 

فيبثه إلى الناس أي ، أصعب الهم الذي ال يصبر عليه صاحبه: والبث
إنما أشكو إلى ، معنى أني ال أشكو إلى أحد منكم ومن غيركموال، ينشره

 .(3) فخلوني وشكايتي، ربي داعيا  له وملتجئا  إليه
؛ إنَّ طلَب رفع البالء ال يكون إال من ا  تعالى مهما كان هذا البالء

                                                 
( قال األلباين: حسن 5438( احلديث )253/  8السنن الصغرى، للنسائي )( 1) 

 . (2329( احلديث )159/  4اإلميان )صحيح، ورواه البيهقي يف شعب 
 . (225/  16تأويل القرآن، للطربي )جامع البيان يف ( 2) 

 . (499/  2ض التنزيل، للزخمشري )عن حقائق غوامالكشاف ( 3) 



 بنت ناصر الثويني د. نوال، ِدرَاَسٌة مَّْوض وِعيٌَّة لَِّمَواِطِن الشَِّفاِء بِاْلق ْرآِن اْلَكرِيمِ 

- 98 - 

هو ذا يعقوب عليه السالم جمع له بين البالء  وها، نفسيا  أو جسديا  
إال أنه لم ينس أن رفع ذلك ، بصره من شدة حزنهذهب ، الحسي والمعنوي

، والتوكل عليه، البالء ال يكون إال برفع الطلب إلى رب األرض والسماء
 .وإن طال الزمان فال يأس مع اإليمان با ، وحسن الظن به سبحانه

ورفع ، أتي الفرد ليعقوب من رب السماء واستجاب ا  له الدعاء
على وجهه فرد له  ألقيذلك القميص الذي فليس الدواء ب، عنه البالء

 .عنده عند ا  من الوعد بإجابة من توجه إليه يرجو ما وإنماء هو ما، بصره
 ىن من خن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 .[96: يوسف] َّ حي جي يه ىه مه جه ين

فلما أتاه البشير وهو الذي ذهب : يقول مقاتل في تفسيره لهذه اآلية
وألقى القميص على وجه يعقوب فارتد ، ان عليه الدمبالقميص األول الذي ك

يا بني ألم أقل لكم إني أعلم من : يعني فرجع بصيرا بعد البياض قال يعقوب
 .(1)ا  ما ال تعلمون

قال  بعد ما قد عمي، رجع وعاَد مبصر ا بعينيه: ويقول ابن جرير
أعلم من ألم أقل لكم يا بني إني : يعقوب لمن كان بحضرته حينئذ من ولده

وكنتم ال تعلمون أنتم من ذلك ، ويجمع بيني وبينه، ا  أنه سيرّد عليَّ يوسف
وكان ا  قد قضى أن أِخرَّ ، ألن رؤيا يوسف كانت صادقة، ما كنت أعلمه

 .(2) فكنت م وقن ا بقضائه، أنا وأنتم له سجود ا

                                                 
 .350/ 2تفسري مقاتل ( 1) 
 . (260/  16) جامع البيان يف تأول القرآن، للطربي( 2) 
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وفي هذا دليل على قوة اليقين وحسن الظن با  تعالى من يعقوب 
 .ه السالمعلي

أتى  ذكر لنا أن نبي ا  يعقوب لم ينزل به بالٌء قق إال: قال قتادة
 .(1)ح ْسَن ظّنه با  من ورائه

، رجع إليه بصره بعد العمى: ذكر الواحدي عن الضحاك أنه قال
 .(2)وسروره بعد الحزن، وشبابه بعد الهرم، وقوته بعد الضعف

البشير على يعقوب لم لما ورد : ذكر القرطبي عن الحسن أنه قال
وما خبزنا شيئا ، وا  ما أصبت عندنا شيئا: فقال، يجد عنده شيئا يثيبه به

وهذا الدعاء : ولكن هون ا  عليك سكرات الموت قلت، منذ سبع ليال
وأفضل العطايا والذخائر ودلت هذه اآلية ، من أعظم ما يكون من الجوائز

 .(3)على جواز البذل والهبات عند البشائر

 :دعاء أيوب عليه السالم: ثانيا  
؛ كما أن نبي ا  أيوب عليه السالم يرفع شكوى المرض إلى ا 

  جه ين ُّٱ: يقول ا  تعالى، لعلمه بأنه لن يكشف الضر أحد سواه
  [83: األنبياء] َّىي مي خي حي جي يه ىه مه

 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱفكانت نتيجة هذا التضرع 
 .[84: األنبياء] َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ

                                                 
العظيم البن أيب ، تفسري القرآن (227/  16تأويل القرآن، للطربي )جامع البيان يف ( 1) 

 . (2189/  7حامت )
 . (634/  2) سري القرآن اجمليد للواحديالوسيط يف تف( 2) 
 . (261/ 9األحكام القرآن للقرطيب )اجلامع ( 3) 
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 :الضر على وجهين: قال التستري في تفسيره، هو المرض: الضر
، فالباطن حركة النفس عند الوارد واضطرابها، ضر ظاهر وضر باطن

فمتى احتل الضر الباطن سكن الظاهر ، والظاهر إظهار ما في السر من ذلك
وإذا تحرك الباطن تحت الوارد انزعج ، وصبر على اآلالم، عن إظهاره

فكان شكواه إلى ا  عز وجل كي يعطي المعونة ، بالصياح والبكاءالظاهر 
وذلك أن القلب إذا كان راضيا  بأمر ا  لم يضر ، على رضا قلبه بالوارد
أال ترى إلي بكاء النبي صلى ا  عليه وسلم حين ، (1)العبد ما فعلت جوارحه

م يضره ما فل، كيف بكى عليه رحمة له بطبع البشرية(2)مات ابنه إبراهيم 
 .(3)ألن قلبه كان راضيا  به؛ فعلت جوارحه

 :دعاء يونس عليه السالم: ثالثا  
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ": يقيييول الميييولى عيييز وجيييل

 * ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل

 .[88 -: األنبياء]َّ * خب حب جب مئهئ خئ  حئ جئ يي
لنبيي أن ا، روى النسائي في سننه، فيها دواء الكرب أو البالء بإذن ا 

                                                 
 وهذا األمر ليس على إطالقه بل بقيد مما ال حيلة لإلنسان يف دفعه، واهلل تعاىل أعلم. ( 1) 
إن العني تدمع، والقلب حيزن، وال نقول »أراد بذلك قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: ( 2) 

واحلديث رواه البخاري يف صحيحه  «  ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم حملزونونإال
)إنا بك جملزونون( احلديث كتاب اجلنائز، باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم 

، وعند مسلم يف كتاب الفضائل، باب رمحته صلى اهلل عليه وسلم (2/83) (1303)
 . (4/1807) (62والعيال واحلديث ) للصبيان

  .(104فسري التسرتي، البن رفيع التسرتي ص )ت( 3) 
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" أال أخبركم بشيء إذا نزل برجيل مينكم  : صلى ا  عليه وسلم قال ألصحابه
: فقييال، بلييى: " فقيييل لييه؟ دعييا بييه يفييرد عنييه، أو بييالء ميين باليييا الييدنيا، كييرب

 .(1)"َّ ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن منُّ: دعاء ذا النون
ففيرد هميه وأزال كربيه وعافياه ، استجاب ا  لعبده يونس علييه السيالم

بيل هيي ليه ، خاصية، وليسيت هيذه لييونس علييه السيالم، ه به سبحانهمما ابتال
 .َّ  خب حب جبٱٱُّ: وللمؤمنين لقوله سبحانه

قال رسول ا  صيلى ا  : قال، روى سعد بن أبي وقاص رضي ا  عنه
ال إليه إال أنيت : دعيوة ذي النيون إذ دعيا وهيو فيي بطين الحيوت) :عليه وسلم

يييدع بهييا مسييلم فييي شيييء قييق إال  إنييه لييم، سييبحانك إنييي كنييت ميين الظييالمين
 (2)(استجاب ا  له بها

كميا نجينيا : أي َّ خب حب جب ُّٱ: يقول المولى عيز وجيل
كيذلك ننجييي ،  ييونس مين كييرب الحيبس فيي بطيين الحيوت فيي البحيير إذ دعانيا

 .(3)ن كربهم إذا است اثوا بنا ودعوناالمؤمنين م
                                                 

احلديث  243/ 9السنن الكربى، كتاب عمل اليوم والليلة، ذكر دعوة ذي النون ( 1)
( وذكره احلاكم يف املستدرك على الصحيحني، كتاب الدعاء، والتدبري، 10416)

ألحاديث ( وصححه األلباين يف سلسلة ا1846( احلديث )685/  1والتهليل )
 . (1744احلديث )( 4/325الصحيحة )

( ورواه النسائي 3505احلديث ) 5/409رواه الرتمذي يف سننه يف أبواب الدعوات، ( 2)
احلديث  9/243يف السنن الكربى يف كتاب عمل اليوم والليلة، ذكر دعوة ذي النون، 

كبري ( ورواه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني، كتاب الدعاء، والت10417)
( وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل 1862( احلديث )684/  1والتهليل، )

 .(3383( احلديث )1/637) خيرجاه، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري

 . (385/  16تأويل القرآن، للطربي )تفسري جامع البيان يف ( 3)
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(1)روى الحاكم عن سعد بن مالك
ول سمعت رس: رضي ا  عنه قال 

" هل أدلكم على أسم ا  األعظم الذي أذا : ا  صلى ا  عليه وسلم يقول
الدعوة التي دعا يونس حيث نادي ربه ؟ وإذا س ِئيَل به أعطى، دعى به أجاب

ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين " ، في الظلمات الثالث
فقال ؟ ين عامةيا رسول ا  هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمن: فقال رجل

 خئ  حئ  ُّٱأال تسمع قول ا  عز وجل ) :رسول ا  صلى ا  عليه وسلم
فال يمكن أن ينهى عن : يقول ابن القيم (2)ٱَّ خب حب جب مئهئ

 .(3)وهي النداء الذي نادى به ربه، التشبه به في هذه الدعوة
بشارة لكل مؤمن يقتدي  َّ خب حب جب ُّٱوقوله تعالى 

ومثل هذا اإلنجاء الذي ، ودعائه لربه، هبيونس في إخالصه وصدق توبت
في  ننجي عبادنا المؤمنين من كل غم متى صدقوا، فعلناه مع عبدنا يونس

 .(4)وأخلصوا في دعائهم، إيمانهم

                                                 
رة بن عوف بن احلارث سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن األحبر، وهو خد( 1)

بن اخلزرج األنصاري اخلدري، من احلفاظ للحديث واملكثرين له، ومن العلماء الفضالء 
العقالء، مشهور بكنيته )أبو سعيد اخلدري( غزا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم اثين 
عشرة غزوة، أول مشاهده اخلندق، تويف سنه أربع وسبعني من اهلجرة يوم اجلمعة    

 6( و )451/  2رضي اهلل عنه    ينظر: أسد الغابة، البن األثري )ادة من سريته لالستز 
 . (532/  4ييز الصحابة، البن حجر )( وألصابه يف مت138/ 

( وسكت 1865( احلديث )685/  1املستدرك على الصحيحني، للحاكم النيسابوري )( 2)
 ( احلديث6/292ة )عنه، وضعفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوع

(2775 .) 
 . (551/  1آن العظيم، البن القيم )تفسري القر ( 3)

 . (245/  9تفسري الوسيط، للواحدي )ال( 4)
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هذه بعأل صور الصبر على البالء في سير بعأل األنبياء عليهم 
والتوبة لرب األرض ، وأنعم به من منهج في الصبر على البالء، السالم

، ألن ذلك ال يكون إال بأمره سبحانه وتعالى؛ سماء في طلب رفع البالءوال
، وأنه مهما بلغ باإلنسان المرض، فيجب على المسلم عدم ال فلة عن هذا

ومهما حاول البحث عن العالد البد من التعلق با  تعالى وطلب الشفاِء 
لى ا  تعالى والدعاء  من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إ، منه سبحانه

ومن فضله سبحانه لم يجعل للدعاء ، وليس بينه وبين ا  واسطة أو ترجمان
فلله ، شاء وفي أي وقت يشاء عبارات ثابته فلإلنسان أن يسأل ا  ما

 .شاء بينهما وملء ما الحمد ملء األرض والسماء وملء ما
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ِ
ِ
ِ

رِاالستشفاءِباملأكولِأوِاملشروبِاملذكو:ِاملبحثِالثاني
ِالقرآنِالكريم يف

 :وفيه مطلبان
 .االستشفاء باللبن والعسل: المطلب األول
 .االستشفاء بالنبات: المطلب الثاني
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املشروبِاملذكورِِاالستشفاءِباملأكولِأو:ِاملبحثِالثاني
ِالقرآنِالكريم يف

ما أنزل ا  داء إال أنزل له ) :يقول المصطفى صلى ا  عليه وسلم
وهي أن ا  تعالى إذا أنزل ، الحديث بشرى عظيمةفي هذا  (1)( شفاء

وما على اإلنسان إال ، بمسلم داء فقد سبق ذلك نزول الدواء لهذا المرض
والسعي في البحث عن الدواء وقد تضمن  ، التوكل على ا  سبحانه و تعالى

وفي ، علمنا بعضها وجهلنا الكثير منها، كتاب ا  تعالى الكثير من األدوية
مبحث سأحاول جاهدة ذكر ما في كتاب ا  تعالى من دواء في هذا ال

ومعالجتها ، وذكر فوائدها الصحية، واالستشفاء بها، المأكول أو المشروب
 .فاسأل ا  تعالى العون والسداد، للبدن

ِاالستشفاءِباللنبِوالعسل:ِاملطلبِاألول
وأفرد ، (2)رةذكر ا  تعالى في القرآن الكريم أنواعا  من الكائنات كالبق

كما ورد في القرآن الكريم آيات ، (3)وذكر الناقة، لها سورة وأسماها باسمها

                                                 
 7/122رواه البخاري يف كتاب الطب، باب ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء، ( 1) 

 ( وعند مسلم يف كتاب السالم، باب لكل داء دواء واستحباب5678احلديث )
واء الداء ( بنص )لكل داء دواء، فإذا أصيب د2204احلديث )( 4/1729) التداوي

 . برأ بإذن اهلل عز وجل(

 . [ 146، 144[ وسورة األنعام اآليتان: ]71، 70، 96، 68، 67سورة البقرة اآليات: ]( 2) 
[ 59] [ وسورة اإلسراء اآلية:64[ وسورة هود اآلية: ]77، 73سورة األعراف اآليات: ]( 3) 

 [ . 31[ وسورة الشمس اآلية: ]27[ وسورة القمر اآلية: ]155وسورة الشعراء اآلية: ]
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وبين سبحانه أن في خلقها آية ، كثيرة ذكر ا  تعالى فيها األنعام بجملتها
كما ذكر سبحانه ،  وعبرة كبيرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع، عظيمة

ذلك إال لشأن  سّماها باسمها وماسورة و وأفرد لها ، (1)النحلة في القرآن
 .وهي آية من آيات ا  تعالى، هذه الحشرة

لكن االستشفاء باللبن لم يذكره سبحانه صريحا  في القرآن الكريم 
ويتضح ، على خالف العسل الذي صرح سبحانه وتعالى بأنه شفاء للناس

 :ذلك فيما يلي

 :االستشفاء باللبن: أوال  
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي خيمي حي جي يه ىه ُّٱ :يقيييول ا  تعيييالى

 [66: النحل]ٱَّ رئ ّٰ ِّ ُّ

أو ، إن مجرد النظر إلى عظمة خلق ا  تعالى لألنعام سواء كانت بقرا  
َرَها من الحيوانات الثديية، إبال   يجد اإلنسان العبرة والعظة ، أو ماعزا  أو َغييْ

، تأكل طعامها ثم ينقسم هذا الطعام إلى عدة عناصر، في عظيم ذلك الخلق
يشوبه شيء من ذلك الطعام أو فضالت  إما غذاء  للجسم أو لبنا  نظيفا  ال

 .يخرجها جسم الحيوان لعدم منفعتها له
إذا : ذكييير الب يييوي فيييي تفسييييره عييين ابييين عبييياس رضيييي ا  عنهميييا قوليييه

أكلييت الدابيية العلييف واسييتقر فييي كرشييها وطحنتييه كييان أسييفله الفييرث وأوسييطه 
فيجيري ، طة عليهيا تقسيمها بتقيدير ا  تعيالىوالكبد متسيل، اللبن وأعاله الدم

 .(2)ويبقى الفرث كما هو، الدم في العروق واللبن في الضرع
                                                 

 . [68سورة النحل اآلية: ]( 1)
 . (85/  3 تفسري القرآن، للبغوي )معامل التنزيل يف( 2)
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أي يسوغ لمن يشربه فال يَيَ ّص  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ: وقوله تعالى
إنه لم ي ص أحد : قيلو ، به كما يَيَ ّص الَ اّص ببعأل ما يأكله من األطعمة

 .(1)باللبن ققّ 
يقول ، وشفاء  لمن كتب ا  له االستشفاء به إن في لبن البقر دواء  

، ما أنزل ا  من داء إال وقد أنزل له شفاء  ) :المصطفى صلى ا  عليه وسلم
 .(2)( وفي ألبان البقر شفاء من كل داء

مين كيل (3)علييكم بألبيان البقير فإنهيا تيرم) :ويقول عليه الصالة والسيالم
 .(4)( وهو شفاء من كل داء، شجر

يقول ، يحتوي على العناصر النافعة للجسم، ر منافع عدةللبن البق
وهو من ، ويطلق البطن باعتدال، لبن البقر ي ذو البدن: ابن القيم الجوزية

ولبن الماعز في الرِقِّة والِ َلِظة ، أعدل األلبان وأفضلها من بين لبن الضأن
 .(5)والدسمِ 

                                                 
 . (240/  17حكام القرآن، للقرطيب )تفسري اجلامع أل( 1)

( احلديث 7/82) بقارب الطب، الدواء بالبان األرواه النسائي يف السنن الكربى، كتا( 2)
( احلديث 218/  4( واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني، كتاب الطب )7523)
( وقال احلاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه. لباين يف 7423)

 . (518احلديث ) 2/46حاديث الصحيحة سلسلة األ

 . (268/  2ث واألثر، البن األثري )احلدي ترم: أي تأكل. النهاية يف غريب( 3)

 31/127رواه اإلمام أمحد يف مسنده، مسمد الكوفيني، حديث طارق بن شهاب ( 4)
( 6/298) ( ورواه النسائي يف السنن الكربى كتاب األشربة احملظورة18831احلديث )
/  4( وعند احلاكم يف املستدرك على الصحيحني، كتاب الطب )6834احلديث )

( وقال: هذا حديث صحيح ومل خيرجاه. وصححه األلباين يف 8224( احلديث )446
 . (518( احلديث )2/45ديث الصحيحة )سلسلة األحا

 . (354/  4البن القيم، كتاب الطب )زاد املعاد يف هدي خري العباد، ( 5)
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هوى في ووصية الرسول صلى ا  عليه وسلم الذي ال ينطق عن ال
وصية طبية يجب العمل بها والحرص على تناول ( عليكم بألبان البقر) :قوله

مع االعتقاد الجازم بصدق قول المصطفى صلى ، اللبن في الصحة والمرض
وفضال  عن ذلك ربق الشفاء با  تعالى الذي ما أنزل من ، ا  عليه وسلم

 .داء إال وأنزل له دواء
بشكل  أو ، هلك ه كلُّ واحد  منا غذاء  كامال  يي َعدُّ الحليب  الذي يست" 

إْذ ، وما شاكل ذلك، أم سمنا  ، أم جبنا  ، أم لبنا  ، سواٌء أكان حليبا  ؛ بآخرَ 
كما يحوي الحليب  ،  %91% إلى 87يحوي نسبة  من الماِء تتراوح  بين 

وغازات  ، "الفيتاميناتِ "و، والمعادنَ ، "والبروتيناتِ "، والس كرياتِ ، الدسمَ 
، "األوكسجينِ "و، ك اِز الفحمِ ،  فيه غازاٌت منحلةٌ ، فهو غذاٌء كاملٌ ، حلَّة  من

، "الكالسيوم": وِمن المعادنِ ( د، ث، ب، أ) :"الفيتاميناتِ "و، والنشادرِ 
وما شاكل ، "األلبومين"و، "الكاثرين": "البروتينات"ومن ، "الفوسفور"و

 .(1)"والماء، والدسم، سكر العنب: ومن السكريات، ذلك

 :االستشفاء بالعسل: ثانيا  
 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث ُّٱ: يقييييول المييييولى عييييز وجييييل

 زي  ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل  ىل مل *ىك مك لك
 [69ي  68: النحل]ٱَّ خب  حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي

في اآلية تصريح من ا  تعالى غير قابل للتأويل إلى إي معنى غير 
 .المتكامل، الشفاء بهذا ال ذاء

                                                 
 . (163/  2) موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، للنابلسي( 1) 
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أن رجال  أتى النبي صلى ا  عليه وسلم : ن أبي سعيدروى البخاري ع
فقال " ، " اسقه عسال  " ثم أتى الثانية: فقال، أخي يشتكي بطنه: فقال

؟ قد فعلت: " أسقه عسال  " ثم أتاه فقال: اسقه عسال  " ثم أتاه الثالثة فقال
 (2) (1)" اسقه عسال  " فسقاه فبرأ "، " صدق ا  وكذب بطن أخيك: فقال

: الشراب  َّ جئحئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ُّٱ: قوله سبحانه
وهو شفاء ، واألحمر، واألصفر، فمنه األبيأل، هو العسل وهو ألوان مختلفة

 .وهو بإذن ا  شفاء من كل داء، ال فرق بين لون ولون، بجميع ألوانه بنص اآلية
لو قال فيه : قال بعأل من تكلم في الطب النبوي: يقول ابن كثير

يصلح : أي  َّ جئحئ يي ىيٱُّ: ولكن قال، ناس لكان دواء لكل داءالشفاء لل
 .(3)فإنه حار و الشيء يداوى بضده، لكل أحد من األدواء الباردة

 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ُّٱ: يقول مقاتل في قوله تعالى
 َّ جئحئ يي ىيُّ وأحمر، يعني عمال مختلف ألوانه أبيأل وأصفر َّ جئحئ

 .(4)يعني العسل شفاء لبعأل األوجاع
، في هذا قوالن َّ جئحئ يي ىيُّ: لزجاد في معاني القرآنويقول ا

إن : وقيل، شفاء للناس المعنى في الَعَسلِ ، ِإن الهاء يرجع على الَعَسل: قيل
القول إذا فسََّر علم أنه  المعنى في القرآن شفاٌء للناس وهذا، الهاء للقرآن

القرآن وسائر  المعنى فيما قصصنا عليكم من قصة النحل في، َحَسنٌ 
والتفسير في الَعَسل ، قصص التي تدل على أن اللَّه واحد شفاء للناسال

                                                 
 (. 111/  1أي: تعاىف من املرض، النهاية يف غريب احلديث وألثر، البن األثري )فربأ، ( 1) 

( 123/ 7ء بالعسل )صحيح البخاري، لإلمام البخاري، كتاب الطب، باب الدوا( 2) 
 . (5684احلديث )

 . (499/  4رآن العظيم، البن كثري )ينظر: تفسري الق( 3) 
 . (2/476تفسري مقاتل )( 4) 
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ا ، قد رأينا من ينفعه  العسل  ومن يضره العسل: فإن قال قائل، حسن جد 
فجواب هذا أن يقال له الماء حياة كل شيء ؟ يكون فيه شفاء للناس فكيف

وقد ، نِ من يقتله الماء إذا أخذه على ما يصادف من علة في البدَ  فقد رأينا
وهذا االعتراض في أمر : ثم قتال، العسل في أكثر هذه األشربة رأينا شفاء

فأمَّا من عرف ، الَعَسِل إنما هو اعتراض جهلة ال يعرفون قدرة في النفع
هو غير رافع أن في مقدار النفع فهو وإن كان من غير أهل هذه الملِة ف

 .(1)الَعَسِل شفاء
، ألخذ ال ذاء منه، يسرها لعباده ،إن العسل نعمة من ا  تعالى

وفي حديث البخاري نصيحة طبية من الحبيب ، واالستشفاء به من األمراض
وتكرار تناول ، وهي عدم االستعجال بالشفاء، محمد صلى ا  عليه وسلم

فليس  َّ  يي ىيٱُّ: الدواء مع اليقين بصدق المولى عز وجل الذي قال تعالى
 .[87: النساء] َّ يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ، هناك أصدق من قول ا 

عسل النحل في كثير من  ا  لقد استخدم األطباء قديما وحديث"
ونذكر منها على سبيل ، ولعالد حاالت مرضية، المستحضرات الطبية

لت ذية ، لجلب النوم، عالد الصداع العصبي: المثال ال على سبيل الحصر
ومة أمراض لت ذية الناشئين والناقهين من األمراض في مقا، األطفال

لتزويد أصحاب األعمال الفكرية بالطاقة ، لمنع شلل األطفال، الشيخوخة
استعماله لمساعدة األطفال ، لمساعدة الحوامل أثناء الحمل، الالزمة للعمل

عند التسنين في حاالت االضطرابات الجلدية والحساسة في المسالك 
دة واألمعاء التنفسية عامة في حاالت فقر الدم في أمراض الكبد والمع

 .(2)"والقولون والمرارة والبنكرياس والقلب والمسالك البولية
                                                 

 . (3/211) قرآن للزجاجمعاين ال( 1)
 .(34عصر احلديث، حملمد املهدي ص )حول اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي يف ال( 2)
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ِ:االستشفاءِيفِالنبات:ِاملطلبِالثاني
ومن نعمته ، من فضل ا  تعالى على عباده أن يسر لهم الخيرات

والفواكه الكثيرة منها ، عليهم أن جعل األرض تنبت من الثمار والخضار
وهذا كله من فضل ، ما جمع بين المذاقينومنها ، ومنها الحامأل، الحلو

 .ا  تعالى على عباده
وفي ، ودواء له من العلل، وفي هذه النباتات منافع لجسم اإلنسان

سأتتبع ما ذكر من النباتات في القرآن  هذا المبحث إن شاء ا  تعالى
مع ذكر شواهد من السنة وأقوال العلماء في منافع هذه النباتات ، الكريم
 .تشفاء بها من األمراضواالس

 ( التمر) الرطب: أوال  
ٱَّ جن مم خم حم جم هل مل خل ُّٱيقول المولى عيز وجيل 

 [25: مريم]
، للتمر فوائد كثيرة لإلنسان عامة وللمرأة النفساء والصائم خاصة
. استدالال  بهذه اآلية الكريمة وبسنة النبي صلى ا  عليه وسلم في فطره

وما للنفساء خير من ، التمر والرطبما من شيء خير للنفساء من : قيل"
 .(1)"وللمريأل من العسل، الرطب
أثبت التحليل العلمي للرطب أنه يحتوي على مادة تخفف ض ق "

في مساعدة السيدات  كبيرا    ا  وتؤثر تأثير ، الدم عند السيدات الحوامل

                                                 
 ، وتفسري مدارك التنزيل(179/ 18تأويل القرآن، للطربي ) تفسري جامع البيان يف( 1) 

 . (2/332وحقائق التأويل، للنسفي )
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 (1)"الحوامل على سهولة الوالدة
عليه وسلم يفطر كان رسول ا  صلى ا  ) :عن أنس بن مالك قال

فإن لم يكن ، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، على رطبات قبل أن يصلي
 .(2)( تمرات حسا حسوات من ماء
يقوي ، طبع الرطب طبع المياه حار ورطب: يقول ابن القيم الجوزية

 .وي ذو غذاء  كثيرا  ، المعدة الباردة ويوافقها
أو ، الصوم عليهوفي فطر النبي صلى ا  عليه وسلم من : ثم قال

، تدبير لطيف جدا  فإن الصوم يخلي المعدة من ال ذاء، أو الماء، على التمر
والحلو أسرع ، فال تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى واألعضاء

فيشتد قبولها ، وال سيما إن كان ر طبا  ، وأحبه إليها، شيء وصوال  إلى الكبد
 .(3)له فتنتفع به

ى ا  عليه وسلم تمرة العجوة بحديث يبين وقد خص النبي صل
قال رسول ف فضلها وخصوصيتها بالحفظ من السحر والسم بأمر ا  تعالى 

لم يضره ، سبع تمرات عجوةبمن تصبح كل يوم ) :ا  صلى ا  عليه وسلم
 .(4)( في ذلك اليوم سم وال سحر

                                                 
 . (35احلديث، حملمد املهدي ص )عصر حول اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي يف ال( 1) 
احلديث ( 20/110أخرجه أمحد يف مسنده، مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه )( 2) 

( احلديث 2/306) يفطر عليه ( وأيب داوود يف سننه، كتاب الصوم، باب ما12676)
 (. 2840( احلديث )6/821( وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )2356)

 . (286/ 4خري العباد، البن القيم )ملعاد يف هدي زاد ا( 3) 

 =( احلديث 80/  7ب العجوة )متفق عليه، انظر صحيح البخاري، كتاب األطعمة، با( 4) 
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ر الثمار وهو من أكث، ملين للطبع، مقو للكبدالتمر : يقول ابن القيم
وأكله على الريق يقتل ، ت ذية للبدن بما فيه من الجوهر الحار الرطب

خفف ، فإذا أديم استعماله على الريق، فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية، الدود
ودواء وشراب ، وهو فاكهة وغذاء، أو قتله، وأضعفه وقلله، مادة الدود

 .(1)وحلوى
فيه خمسة وسبعون بالمئة من  فالتمر الذي يتناوله الصائم مع الماء"

إلى درجة ، سريعة التمثل، سهلة الهضم، جزئه المأكول مواد سكرية أحادية
وفي الحال يتنبه ، أن السكر ينتقل من الفم إلى الدم في أقل من عشر دقائق

فإذا ، فيشعر الصائم باالكتفاء، مركز اإلحساس بالشبع في الجملة العصبية
أما المواد ، وكأنه في أيام اإلفطار، باعتدال أقبل على الطعام أقبل عليه

 .(2)"الدسمة فيست رق هضمها وامتصاصها أكثر من ثالث ساعات

 :اليقطين: ثانيا  
وقد ذكر ا  تعالى نبات اليقطين في القرآن الكريم في قصة يونس 

  َّ حج مث  هت مت خت ُّٱ: فقال سبحانه وتعالى، عليه السالم

 .[146: الصافات]

جر ال يقوم على ساق نحو الدباء والقرع والبطيخ كل ش: اليقطين

                                                 

( 1618/  3، وصحيح مسلم كتاب األشربة، باب فضل متر املدينة )(5445) =
 ( ومل يذكر السحر. 154احلديث )

 . (268/  4البن القيم ) ري العباد،ينظر زاد املعاد يف هدي خ( 1) 

 . (132/  2قرآن والسنة، للنابلسي )موسوعة اإلعجاز العلمي يف ال( 2) 
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 .(1)القرعة الرطبة: واليقطينة. اسم رجل منه: ويقطين. والحنظل
هو كل شيء ينبت على وجه : روى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال

 .(2)اليقطين هو القرع: وروى عن ابن عباس قال، األرض ليس له ساق
، سرعة نباته: منها، فوائدوذكر بعضهم في القرع : قال ابن كثير
وأنه ، وجودة أغذية ثمره، وأنه ال يقربها الذباب، ونعومته، وتظليل ورقه لكبره

 .(3)وقشره أيضا هِ بِّ ل  يؤكل نيئا ومطبوخا بِ 
واليقطين من النبات التي كان النبي عليه الصالة والسالم يحب أكلها 

،  إلى طعام صنعهروى البخاري عن أنس بن مالك أنَّ خياطا  دعا رسول ا 
" فذهبت مع رسول ا  صلى ا  عليه وسلم إلى ذلك الطعام : قال أنس

فقرب إلي رسول ا  صلى ا  عليه وسلم خبزا  من شعير ومرقا  فيه 
فرأيت رسول ا  صلى ا  عليه وسلم يتتبع : قال أنس، (5)وقديد(4)دباء

(6)(مئذدباء منذ يو فلم أزل أحب ال: الدباء من حوالي الصحفة " قال
. 

                                                 
 . (345/  13البن منظور، مادة قطن )لسان العرب، ( 1) 

/  21( وجامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي )254تفسري الثوري، للثوري ص )( 2) 
 . (3230/  10مت )عظيم، البن أيب حاتفسري القرآن الو  (113

 . (40/  7قرآن العظيم، البن كثري )تفسري ال( 3) 
 . (96/  2يث واألثر، البن األثري )الدباء: القرع. النهاية يف غريب احلد( 4) 
القديد: حلم جمفف وهو حلم حيمل يف األسفار طبيخا  او شواء ، وقبل هو اللحم ( 5) 

، والنهاية يف غريب (275/  3غة )س. انظر: مقاييس اللاململوح اجملفف يف الشم
 . (22/  4يث واألثر، البن األثري )احلد

( وذكره يف كتاب 2092احلديث ) 3/61صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ذكر اخلياط ( 6) 
 =( وعند مسلم، كتاب 5397احلديث )( 7/68) األطعمة، باب من تتبع حوايل القصعة.



 (الخامس عشر)الجزء       183العدد  ملحق   –مجّلة الجامعة اإلسالمّية 

- 115 - 

 :الرمان: ثالثا  
: الرحمن] َّ جم هل مل خل ُّٱيقول ا  تعالى في وصف الجنة 

وهذا ، ذكر الفاكهة ثم خص النخل والرمان بالذكر دون سائر الفاكهة [68
 .دليل على فضل وفائدة هاتين الفاكهتين

ذكييرت الفاكهيية لفضييلها علييى إنمييا خييص النخييل والرمييان وقييد : يقيول الزجيياد
 .(1)رهاسائ

الرمان بشحمه فإنه دباغ  " كلوا: عن علي رضي ا  تعالى عنه أنه قال
 .(2)"للمعدة

وثمر النخلة والرمان من جملة الفاكهة غير أنهما ذكرا : قال الواحدي
 مل خلٱُّٱ: كقوله تعالىعلى التفصيل للتفضيل فأخرجا من الجملة بالذكر  

رها أن ذك فأعاد الوسطى بعد [238: البقرة] َّجم يل ىل
ا لها (3)في الجملة تشديد 

. 

مقو ، حلو الرمان حار رطب و جيد للمعدة: يقول ابن القيم الجوزية
، جيد للسعال، والصدر والرئة، نافع للحلق، لها بما فيه من قبأل لطيف

                                                 

 (. 144( احلديث )1615/  3ب أكل اليقطني )األشربة، باب جواز أكل املرق واستحبا =

 1لنهاية، للقرطيب املكي )، اهلداية إىل بلوغ ا(320/  1لقرآن وإعرابه، للزجاج )معاين ا( 1) 
 . (196/  21(، التفسري الوسيط، للواحدي )803/ 

مسند اإلمام أمحد، أحاديث رجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم، حديث ( 2) 
( ورواه البيهقي يف شعب اإلميان، املطاعم 23237( احلديث )273/  38امرأة )

 . (5557( احلديث )104/  8ل اللحم )واملشارب وما جيب التورع فيه، أك
 . (196/ 21تفسري البسيط، للواحدي )ال( 3) 
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، ينفع المعدة الملتهبة، قابأل لطيف، وحامضه بارد يابس، ماؤه ملين للبطن
ويطفئ حرارة الكبد ويقوي ، لقيءويقطع اإلسهال ويمنع ا، ويدر البول

وطبخ بيسير من العسل حتى يصير  ، إذا استخرد ماؤه بشحمه، األعضاء
، ونقاها من الرطوبات ال ليظة، قطع الصفرة من العين، كالمرهم واكتحل به
وإن استخرد ماؤهما ، نفع من األكلة العارضة لها، وإذا لطخ على اللثة

ونفع من حميات ، ةبات العفنة المريوأحدر الرطو ، أطلق البطن، بشحمهما
 .(1)ال ب المتطاولة

 :الزنجبيل: رابعا  
نبييات لييه عييروق تسييري فييي األرض ويتولييد فيهييا عقييد حريفيية : الزنجبيييل

 .(2)الطعم وتتفرع هذه العروق من نبت كالقصب
وفييي  [17: اإلنسييان] َّ حت جت هب مب خب حب ُّٱ: يقييول ا  تعييالى

 :المعنى الزنجبيل في اآلية  ثالثة أقو 
وهييو مييا تسييتطيبه العييرب ألنييه يحييذو اللسييان ، تمييزد بالزنجبيييل: األول

 .ويهضم المأكول
 .أن الزنجبيل اسم للعين التي فيها مزاد شراب األبرار: الثاني
(3)أن الزنجبيل طعم من طعوم الخمر يعقب الشراب منه لذة: الثالث

. 

 .فعلى القول األول يكون الزنجبيل دواء  للمعدة

                                                 
 ( بتصرف يسري. 290و 289/  4زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم )( 1) 
 . (321/  10ه، حمليي الدين درويش )آن وبيانإعراب القر ( 2) 

 . (170/  6نكت والعيون، للماوردي )تفسري ال( 3) 
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كانييت العييرب تسييتلذ ميين الشييراب مييا يمييزد بالزنجبيييل : يقييال القرطبيي
فرغبيوا فيي نعييم اآلخيرة ، ويهضم المأكول، ألنه يحذو اللسان، لطيب رائحته

 .(1)عتقدوه نهاية النعمة والطيبا بما
، الزنجبيل م سِخٌن معين على هضم الطعام: يقول ابن القيم الجوزية

، كبد العارضة عن البرد والرطوبةنافع من سدر ال، ملين للبطن تليينا  معتدال  
وهو محلل للرياح ، ومن ظلمة البصر الحادثة عن الرطوبة أكال  واكتحاال  

 (2)الحادثة في األمعاء والمعدة
 .(3)يشحذ الذهن، وقيل الزنجبيل جيد للحفظ

لعلماء فوائد عديدة للزنجبيل ن واذكر الباحثو في األبحاث الحديثة 
أي إنه ، مقو لتقلص عضلة القلب، والتنفسالزنجبيل منعش للقلب ": وهي

يمنع تجمع ، والزنجبيل موسع لألوعية والشرايين، مماثل تماما للديكوكسين
يفيد في أمراض الجلطات ، إذا هو مميع للدم، الصفيحات الدموية

، يخفأل من ارتفاع الض ق الدموي، وخثرات األطراف، والقلبية، الدماغية
 .(4)"وخافأل للكولسترول

 :زيت الزيتون: خامسا  
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱيقييييول الميييييولى عييييز وجيييييل 

 .[20: المؤمنون]ٱَّ مئ

                                                 
 . (141/  19حكام القرآن، للقرطيب )تفسري اجلامع أل( 1) 
 ( . 177/  2( احلاوي يف الطب، للرازي )293/  4زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم )( 2) 

 . (73/ 1للرازي )احلاوي يف الطب، ( 3) 

 . (130/  2قرآن والسنة، للنابلسي )موسوعة اإلعجاز العلمي يف ال( 4) 



 بنت ناصر الثويني د. نوال، ِدرَاَسٌة مَّْوض وِعيٌَّة لَِّمَواِطِن الشَِّفاِء بِاْلق ْرآِن اْلَكرِيمِ 

- 118 - 

وقد خص ا  هذه الشجرة ، المراد بالشجرة في اآلية شجرة الزيتون
ا خص بالذكر في اآلية لما لها من فوائد ومنافع كم، بالذكر بعد ذكر الفاكهة

 .ينتفع بها اإلنسان لما لهما من فوائد ومنافع، النخل والعنب التي قبلها
ألنها أكرم الشجر ؛ خص هذه األنواع الثالثة: يقول الزمخشري

 .(1)ووصف الزيتون بأن دهنه صالح لالستصباح، وأفضلها وأجمعها للمنافع
وأفردها بالذكر لعظيم ، يريد بها شجرة الزيتون، شجرة: يقول القرطبي

لة تعاهدها بالسقي وق، منافعها في أرض الشام والحجاز وغيرهما من البالد
 .والحجر وغير ذلك من المراعاة في سائر األشجار

 .(2)إن الزيتون أول شجرة نبتت في الدنيا بعد الطوفان: وقيل: ثم قال
 :روى اإلمام أحمد في مسنده عن النبي صلى ا  عليه وسلم أنه قال

 .(3)( كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة)
وجميع ، ويخرد الدود، يتون أنه يطلق البطنومن منافع زيت الز 

 .أصنافه ملينه للبشرة وتبطئ الشيب
وورقه ، ويشد اللثة، وماء الزيتون المالح يمنع من تنفق حرق النار

                                                 
 . (180/  3امض التنزيل، للزخمشري )الكشاف عن حقائق غو ( 1) 

 . (114/  12حكام القرآن، للقرطيب )اجلامع أل( 2) 

احلديث  (451/ 25) مسند اإلمام أمحد، مسند املكيني، حديث أيب أسيد الساعدي( 3) 
/ 3) جاء يف أكل الزيت ( ورواه الرتمذي يف سننه، أبواب األطعمة، باب ما16055)

( وذكره احلاكم يف املستدرك، كتاب التفسري، تفسري سورة 1851( احلديث )349
( وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، 3504( احلديث )432/  2النور )

 . (379( احلديث )724/ 1لصحيحة )ث اوصححه األلباين يف سلسلة األحادي



 (الخامس عشر)الجزء       183العدد  ملحق   –مجّلة الجامعة اإلسالمّية 

- 119 - 

 .(1)ومنافعه أضعاف ما ذكر، والقروحينفع من الحمرة 
، عن عمر روى ابن ماجه في سننه، وتناول الزيت فيه منافع للجسم

، وادهنوا به، بالزيت (2)ائتدموا) :ا  صلى ا  عليه وسلم قال رسول: قال
 .(3)( ةفإنه من شجرة مبارك
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس ٹٱٹٱُّٱ

 [25: النور] َّمع

وصف ا  تعالى شجرة الزيتون بأنها شجرة مباركة للداللة على فضل 
من  (4)تَيْلعةوهي شجرة الزيت تَيْنب ت َعَلى : قال الفراء، هذه الشجرة وبركتها

، وهو أجود لزيتها فيما ذ كر، فال يسترها َعن الشمس شيء، األرض
وال تصيبها ِإَذا غربت ألن َلَها ، التي تأخذها الشمس ِإَذا شرقت: والشرقية

فلذلك ، وال ربية التي تصيبها الشمس بالعشي وال تصيبها بال داة، ستر ا
وهو كما ، ا شرقية غربيةوال غربية وحدها ولكنه، ال شرقية وحدها: قَالَ 

َأنَّه  : معناه، فالن ال مسافر وال مقيم ِإَذا َكاَن يسافر ويقيم: تَيق ول  ِفي الكالم

                                                 
 . (290/  4ري العباد، البن القيم )زاد املعاد يف هدي خ( 1) 

اإِلَدام بالكسر، واألُْدُم بالضم: ما يؤكل مع اخلبز أي شيء كان، ينظر النهاية يف غريب ( 2) 
 . (31/ 1األثر، البن األثري )احلديث و 

( ورواه 3319( احلديث )1102/  2ت )سنن ابن ماجه، كتاب األطعمة، باب الزي( 3) 
( وقال: هذا 7142( احلديث )135/  4احلاكم يف املستدرك، كتاب األطعمة )
سلسلة  خيرجاه، واحلديث صححه األلباين يفحديث صحيح على شرط الشيخني ومل 

 ( 4( احلديث )1/727األحاديث الصحيحة )
 . (37/  8البن منظور مادة تلع )ب، التلعة: ما ارتفع من األرض، ينظر: لسان العر ( 4) 
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 .(1)لَْيَس بمنفرد بإقامة وال بسفر
، أي من زيت شجرة مباركة، من شجرة مباركة زيتونة: قال الب وي

وأراد بالشجرة ، َّمض خض حضٱُّٱ: فحذف المضاف بدليل قوله تعالى
ألن الزيت يسرد به ، وفيها منافع كثيرة، وهي كثيرة البركة، باركة الزيتونةالم

اجه إلى وال يحتاد في استخر ، وهو إدام وفاكهة، وهو أضوأ وأصفى األدهان
 .(2)إعصار بل كل أحد يستخرجه

، وفيه قيمة وقائية، ن زيت الزيتون أسهل أنواع الزيوت هضما"إ
على أن هذا الزيت له تأثير عالجي وأجمع األطباء ، وغذائية، وعالجية
، من هذا التأثير أنه يمكن أن نستخدمه لخفأل الض ق المرتفع، عجيب

، واألوعية من تصلبها، ويستخدم لوقاية الشرايين، ويستخدم لمرض السكر
وأظهرت التحليلالت الدقيقة أن مئة ، وترسب المواد الدهنية على جدرها

، وأحد عشر غراما من الدسم، تيناتغرام من زيت الزيتون فيها غرام برو 
، وكبريت، ونحاس، وحديد، وفسفور، وم نيزيوم، وكالسيوم، وفيه بوتاسيوم

، وهو غني بأهم الفيتامينات المتعلقة بتركيب الخاليا ونشاطها، وفيه ألياف
وله ، وغذاء لألطفال، وهو غذاء للدماغ، وسالمة العظام، والمتعلقة بالتناسل

 .(3)"يات المرارة والمثانةتأثير في تفتيت حص

                                                 
 . (153/  2معاين القرآن، للفراء )( 1) 
 . (416/  3تفسري القرآن، للبغوي ) ل يفيمعامل التنز ( 2) 
 . (138/  2موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، للنابلسي )( 3) 
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 :التين: سادسا  
وسميت السورة التي ذكر ، ذكر ا  تعالى التين في القرآن مرة واحدة

قال   [1: التين]َّ ٰر ٰذ ُّٱ: يقول المولى عز وجل، فيها باسمه
 .(1)هما التين والزيتون اللذان يأكل الناس: مجاهد

وله سبحانه أن ، رةوقد أقسم ا  تعالى بالتين والزيتون في هذه السو 
وجواب القسم هو ، يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس ذلك ألحد سواه

 .[4: التين] َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱقوله سبحانه 
هيييو تيييينكم هيييذا اليييذي : وآخيييرون قيييال ابييين عبييياس والحسييين ومجاهيييد

؛ التييين بالقسييما  خييص  وزيتييونكم هييذا الييذي تعصييرون منييه الزيييت، تأكلونييه
 .(2)شبيهة بفواكه الجنة ، ال عجم فيهاصة تألنها فاكهة مخ

، ثمرة شجرة مهيئة على الت ير م َخِلصة من شائب التن يص: والتين
، وخلصها لتكامل اللذة، وفي ذلك عظم العبرة لمن هيأها على تلك الصفة

وجعلها على مقدار اللقمة في حسن صورة ثم ما فيه من المنفعة بإخراد 
 تعالى المنعم به على عبادة والمنبه على ما وا ، فضول البدن وجودة ال ذاء

 .(3)ويتفكروا في عظم شأنه ، فيه ليشكروه عليه ويعتبروا به
أما : ذكروا من خواص التين والزيتون أشياء": قال الرازي في تفسيره

أما كونه غذاء فاألطباء زعموا أنه طعام ، التين فقالوا إنه غذاء وفاكهة ودواء

                                                 
ب تفسري ( وذكره البخاري يف صحيحه، كتا737تفسري جماهد، لإلمام جماهد ص )( 1) 

 . (172/  6) (القرآن، باب )ما ودعك ربك وما قلى

 . (277/  5تفسري القرآن، للبغوي ) معامل التنزيل يف( 2) 

 . (241/  3ك، البن فورك األنصاري )تفسري ابن فور ( 3) 
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يلين الطبع ويخرد بطريق ، مكث في المعدةلطيف سريع الهضم ال ي
، ويطهر الكليتين ويزيل ما في المثانة من الرمل، ويقلل البل م، الترشح

 .وهو خير الفواكه وأحمدها، ويسمن البدن ويفتح مسام الكبد والطحال
. فألنه يتداوى به في إخراد فضول البدن، أما كونه دواء: ثم قال

أن ظاهرها كباطنها ليست كالجوز ظاهره : اصعلم أن لها بعد ما ذكرنا خو او 
إن من الثمار ما يخبث ظاهره : بل نقول، وال كالتمر باطنه قشر، قشر

، كالجوز والبطيخ ومنه ما يطيب ظاهره دون باطنه كالتمر،  ويطيب باطنه
 .(1)"أما التين فإنه طيب الظاهر والباطنواألجاص 

أجوده : قيم الجوزية قال ابن، وفي ثمرة التين منافع عديدة للجسم
وهو ، األبيأل الناضج القشر يجلو رمل الكلى والمثانة ويؤمن من السموم

وي سل ، وقصبة الرئة، أغذى من جميع الفواكه وينفع خشونة الحلق والصدر
غذاء وي ذو البدن ، الكبد والطحال وينقي الخلق البل مي من المعدة

 .(2)جيدا  
ن مع الزيتون ولهذا األمر فوائد وقد قرن ا  تعالى ذكر فاكهة التي

وقد ذكرت الدكتورة آمال السائحي سرا  من أسرار القرآن ، صحية للجسم
اتجهت أنظار بعأل العلماء للبحث عن ماّدة ": في هذا الشأن فقالت

والتي تعتبر مادة هاّمة جدا  لحيوية ، التي يفرزها مّخ اإلنسان "الميثالويثونيدز"
 –تقوية القلب  –التمثيل ال ذائي  – "يسترولالكول"خفأل ) جسم اإلنسان
وقام فريق من العلماء اليابانيين بالبحث عن هذه المادة ، ( وضبق التنفس

فلم يعثروا على ، السحرية والتي لها أكبر األثر في إزالة أعراض الشيخوخة

                                                 
 . (210/  32الغيب، للرازي )ينظر مفاتيح ( 1) 

 . (286/  4ري العباد، البن القيم )زاد املعاد يف هدي خ( 2) 
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وبعد أن تم ، التين والزيتون: هذه المادة إال في نوعين من النباتات
وجد أن استخدامها من التين وحده أو من ، التين والزيتوناستخالصها من 

الزيتون وحده لم يعق الفائدة المنتظرة لصحة اإلنسان إال بعد خلق المادة 
 .(1)"المستخلصة من التين مع مثيلتها من الزيتون

 العنب: سادسا  
ففي سورة ، ورد ذكر فاكهة العنب في القرآن الكريم في عدة مواضع

: البقرة]َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ: لىالبقرة قال تعا
ٱٱٱٱ[99: األنعام]ٱَّ هب مب خب ٱُّٱ: وفي سورة األنعام يقول ا  تعالى[266

من أفضل الفواكه وأكثرها : وللعنب فوائد كثيرة يقول ابن القيم في العنب
، الفواكه نوهو فاكهة م، وأخضر ويانعا، وهو يؤكل رطبا ويابسا، منافع

، وشراب مع األشربة، ودواء مع األدوية، مع اإلدام مٌ دْ وأ  ، وقوت مع األقوات
واألبيأل ، وجيده الكبار المائي، الحرارة والرطوبة: وطبعه طبع الحبات

والمتروك بعد قطفه يومين أو ثالثة ، أحمد من األسود إذا تساويا في الحالوة
والمعلق حتى يضمر ، فإنه منفخ مطلق للبطن، أحمد من المقطوف في يومه

وإذا ألقي ، وغذاؤه ك ذاء التين والزبيب، للبدن مقوِ ، ه جيد لل ذاءقشر 
ودفع ، واإلكثار منه مصدع للرأس، عجم العنب كان أكثر تليينا للطبيعة

وي ذو جيده ، ويسمن، ومنفعة العنب يسهل الطبع، مضرته بالرمان المز
ب هو والرط، وهو أحد الفواكه الثالث التي هي ملوك الفواكه، غذاء حسنا

 .(2)والتين

                                                 
 .http: //cheikh-tellaiه     143/ 10/8، الصادرة يف 656جملة البصائر، العدد ( 1) 

net/site / 

 . (312/  4ري العباد، البن القيم )انظر زاد املعاد يف هدي خ( 2) 
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يقي بأمر ا  ، مضاد للشيخوخة، مضاد لاللتهاب، والعنب مدر للبول
يحمي من ، غني بمضادات "األكسدة"، يكافح مرض السكر، من السرطان

 .(1)يخفأل  ض ق الدم، زمات القلبيةاأل

 :الموز: سابعا  
 َّيق ىق يف ُّٱٱ: ورد ذكير المييوز فيي القييرآن الكيريم يقييول ا  تعييالى

 [29: الواقعة]

وروى ابن جرير عن ابن ، (2)المتراكمالموز : الطلح هو: قال مجاهد
 .(3)الموز: عباس وعلي رضي ا  تعالى عنهما أن الطلح هو

الطلح  و ، الطلح شجر الموز واحده طلحة: قال القرطبي في تفسيره
 .(4)كل شجر عظيم كثير الشوك

لنضيج أجوده ا، وهو حار رطب: وذكر ابن القيم فوائد للموز فقال
، والمثانة، وقروح الكليتين، والسعال ينفع من خشونة الصدر والرئة، الحلو

 .(5)ويؤكل قبل الطعام، ويلين البطن، ويدر البول
ويزود ، أنه يقلل من ض ق الدم المرتفع: ومن فوائد فاكهة الموز

ويقي من القرحة ، ويحد من فرصة اإلصابة بالسرطان، الجسم والمخ بالطاقة
 .(6)ويحد من القلق واالكتئاب، مساكويعالج اإل، المعدية

                                                 
 /http: //www. youm7. comم  2014ينظر جملة اليوم السابع اإللكرتونية عام ( 1) 

 ( 642ص ) مام جماهدتفسري جماهد، لإل( 2) 
 . (112/  23تأويل القرآن، للطربي )جامع البيان يف ( 3) 

 . (208/  17حكام القرآن للقرطيب )تفسري اجلامع أل( 4) 
 . (310/  4) زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم( 5) 

 /http: //www. youm7. comم  2014ينظر جملة اليوم السابع اإللكرتونية عام ( 6) 
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الحريرات  مئة غرام من فاكهة الموز تعطي منإن من العجيب أن ال"
وفي ، فهي من المواد التي تعطي الطاقة، ما تعطيه مئة غرام أخرى من اللحم

، "البوتاسيوم"و، والحديد، "الفوسفور"و، "الكالسيوم"هذه الفاكهة نسبة من 
بل إن ، ا يحتاجها اإلنسانوهذه كلها معادن أساسية جد  ، لوروالف، والنحاس

ثالث حبات من هذه الفاكهة تعطي اإلنسان كفايته التامة من هذه المعادن 
لها تأثير كبير ، كما أن في هذه الفاكهة ثمانية فيتامينات أساسية،  في اليوم

 .(1)"في عمل أجهزة اإلنسان

                                                 
 . (155/  2السنة، لراتب النابلسي )موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن و ( 1) 
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ِاخلامتة
  َّحضخض جض مص خص حص مس ُّٱقييييييرآن الحمييييييد   القائييييييل فييييييي شييييييأن ال

 [44: فصلت]
القيييرآن الكيييريم نسيييتطيع أن مييين خيييالل استعراضييينا آلييييات الشيييفاء فيييي 

 :شيء مع االطمئنان نقرر في
أن القييييرآن الكيييييريم فييييييه نيييييور وبركيييية وشيييييفاء مييييين األوجييييياع ودواء مييييين 

 .يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، األسقام
  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱالقييييرآن الكييييريم كلييييه شييييفاء فقولييييه سييييبحانه  -1

فيييييي ( مييييين) فييييييي [82: اإلسيييييراء] َّ هب مب خب حب جب هئ مئ
 .اآلية تفيد بيان الجنس ال التبعيأل فالقرآن كله شفاء دون استثناء

لتكيييرار قراءتهيييا عليييى و ، أن فاتحييية الكتييياب رقيييية شيييافية بيييإذن ا  تعيييالى -2
 .فهي شافية كافية من كل شر، المريأل أثر

وشييييفاء  ، اء الهييييم والحييييزنأن فييييي القييييرآن الكييييريم شييييفاء  للقلييييوب ميييين د -3
، فسييورة البقييرة شييفاء  ميين الهييم والحييزن، لألبييدان ميين األسييقام واألمييراض

 .وفي آية الكرسي حفظا  من الشيطان
بشيييييارة لكيييييل ميييييؤمن يقتيييييدي  َّ خب حب جب ُّٱقوليييييه تعيييييالى  -4

ومثيل هييذا ، ودعائيه لربييه، بييونس علييه السييالم فيي إخالصييه وصيدق توبتييه
ينجييي ا  بييه عبيياده ، ونس عليييه السييالماإلنجيياء الييذي منحييه ا  تعييالى لييي

وأخلصيوا ليه فيي ، متى صدقوا فيي إيميانهم، المؤمنين من كل ضيق وكرب
 .دعائهم

، ميين أهييم أسييباب الشييفاء، دعيياء ا  تعييالى والتضييرع إليييه وطلييب العافييية -5
 .وهي سنة أنبياء ا  عليهم السالم

، فيييييي المعيييييوذتين خيييييير كثيييييير فيجيييييب الحيييييرص عليييييى تعليمهميييييا لألبنييييياء -6
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 .فما استعاذ مستعيذ بمثلهما، وقراءتهما في كل صباح ومساء
أن العيييالد بيييالقرآن الكيييريم ال يتعيييارض ميييع العيييالد بالمركبيييات الدوائيييية  -7

فيييإن األخيييذ باألسيييباب ال يعنيييي ، فهميييا جيييزءان ال ينفكيييان عييين بعضيييهما
االسيييت ناء عيييين القيييرآن وكالهمييييا يتطليييب ربييييق الشيييفاء بييييا  تعيييالى فهييييو 

 .سواه الشافي وحده دون
المنييافع العظيميية والمتعييددة ليينعم ا  تعييالى المييذكورة فييي القييرآن الكييريم  -8

 :تتلخص فيما يلي
أوصييى عليييه الصييالة والسييالم بييه ، أ / إن فييي ألبييان األبقييار صييحة وشييفاء

ن كيل وهيو شيفاء مي، عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل شجر) :فقال
 .(1)(داء

وللعجيييوة خاصيييية الوقايييية مييين السيييحر ، ب / للتمييير بعموميييه فوائيييد ومنيييافع
 .والسم

 .د / اليقطين هو القرع وله منافع وفوائد عديدة للجسم
 .وهو دباغ للمعدة الفواكهد / الرمان من 

فيهمييا منييافع عييدة وتييزداد منافعهمييا إذا ، ه / التييين والزيتييون غييذاء ودواء
 .خلطا ببعضهما

فع وفوائييد لجسييم هييو المييوز علييى قييول أكثيير العلميياء ولييه منيياو / الطلييح 
 .اإلنسان

                                                 
( احلديث 446/  4املستدرك على الصحيحني، للحاكم النيسابوري، كتاب الطب )( 1) 

وصححه األلباين يف سلسلة ( وقال: هذا حديث صحيح ومل خيرجاه، 8224)
 ( 4/208األحاديث الصحيحة )
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 املصادرِواملراجع

 القرآن الكريم -1
مطبييييوع ضييييمن كتيييياب جمهييييرة ) االسييييتعانة بالفاتحيييية علييييى نجيييياح األمييييور -2

وسف بن حسين بين أحميد بين ي، ابن المبرد الحنبلي( األجزاء الحديثية
( هيي909: المتيوفى) ،جميال اليدين، حسن ابين عبيد الهيادي الصيالحي

، مكتبيييية العبيكييييان: الناشيييير عميييير تكلييييةمحمييييد زييييياد : اعتنيييياء وتخييييريج
 .م 2001 -هي  1421، األولى: الطبعة الرياض

الحسيين علييي بيين أبييي  أبييو، ابيين األثييير، سييد ال ابيية فييي معرفيية الصييحابةأ -3
الكيييرم محميييد بييين محميييد بييين عبيييد الكيييريم بييين عبيييد الواحيييد الشييييباني 

عليي محميد معيوض : المحقيق( هيي630: المتيوفى) عز الدين، الجزري
: الطبعييية دار الكتيييب العلميييية: الناشييير حميييد عبيييد الموجيييودعيييادل أ -

 .م 1994 -هي 1415: سنة النشر األولى
الفضيل أحميد بين  أبيو، بن حجر العسيقالني، اإلصابة في تمييز الصحابة -4

عييادل أحمييد : تحقيييق( هييي852: المتييوفى) علييي بيين محمييد بيين أحمييد
 –دار الكتييب العلمييية : الناشييري  عبييد الموجييود وعلييى محمييد معييوض

 .هي 1415 -األولى : الطبعة بيروت
: المتيوفى) ي الدين بن أحمدمحي مصطفى درويش، إعراب القرآن وبيانه -5

 ،سيورية -حمص  -دار اإلرشاد للشئون الجامعية : الناشر (هي1403
 -دمشييييييق  -دار ابيييييين كثييييييير ) ،(بيييييييروت -دمشييييييق  -دار اليماميييييية )

 .هي 1415، الرابعة: الطبعة( بيروت
، ير اليدين بين محميود بين محميد بين عليي بين فيارسخ، يالزركل، األعالم -6
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: الطبعيية دار العلييم للماليييين: الناشيير( هييي1396: المتييوفى) الدمشييقي
 .م 2002أيار / مايو  -الخامسة عشر 

عبيييد ا   أبيييو، ن قييييم الجوزييييةألبييي، إغاثييية اللهفيييان فيييي مصيييايد الشييييطان -7
محمييد عزييير : حققييه( 751 - 691) محمييد بيين أبييي بكيير بيين أيييوب

دار عيييالم : الناشييير مصيييطفى بييين سيييعيد إيتييييم: يثيييهدخيييرد أحا شيييمس
 .هي 1432، األولى: الطبعة مكة المكرمة -الفوائد 

الحسيين علييي بيين أحمييد بيين محمييد بيين أبييو ، لواحييديل، التيَّْفِسييير  الَبِسييْيق -8
 أصيييل تحقيقيييه فيييي، (هيييي468: المتيييوفى) الشيييافعي، النيسيييابوري، علييي

ثيم قاميت لجنية ، محميد بين سيعود بجامعية اإلميام دكتوراهرسالة ( 15)
 -عميادة البحييث العلمييي : الناشيير علميية ميين الجامعية بسييبكه وتنسييقه

 .هي 1430، األولى: الطبعة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
محمييد سييهل بيين عبييد ا  بيين يييونس بيين ألبييو لت سييتري ل، تفسييير التسييتري -9

: المحقيييق ديأبيييو بكييير محميييد البلييي: جمعهيييا هيييي283: المتيييوفى) رفييييع
 منشورات محميد عليي بيضيون/دارا: الناشر، محمد باسل عيون السود

 .هي 1423 -األولى : الطبعة بيروت –لكتب العلمية 
عبيييد ا  سيييفيان بييين سيييعيد بييين مسيييروق  أبيييو لثيييوريل، تفسيييير الثيييوري -10

 –بييييروت ، دار الكتييب العلمييية: الناشييير( هييي161: المتييوفى) الكييوفي
 .م 1983هي  1403األولى : الطبعة لبنان

إليى آخير سيورة  -مين أول سيورة نيوح  -البين فيورك ، تفسير ابن فورك -11
ميية / أبييو بكيير محمييد بيين الحسيين، النيياس دراسيية  406المتييوفى ) العالَّ

( ماجيسيتير) سيهيمة بنيت محميد سيعيد محميد أحميد بخياري: وتحقيق
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: لطبعيية األولييى المملكيية العربييية السييعودية -جامعيية أم القييرى : الناشيير
 .م2009 -1430

أبييو محمييد عبييد الييرحمن بيين ، البيين أبييي حيياتم، تفسييير القييرآن العظيييم -12
: المتييوفى) الييرازي، الحنظلييي، محمييد بيين إدريييس بيين المنييذر التميمييي

مكتبيية نييزار مصييطفى : الناشيير أسييعد محمييد الطيييب: المحقييق( هييي327
 .هي 1419 -الثالثة : الطبعة السعودية المملكة العربية -الباز 

أبييو الفييداء إسييماعيل بيين عميير بيين  ، بيين كثيييرال، لعظيييمتفسييير القييرآن ا -13
: المحقيييق( هيييي774: المتيييوفى) كثيييير القرشيييي البصيييري ثيييم الدمشيييقي

منشييورات ، دار الكتييب العلمييية: الناشيير محمييد حسييين شييمس الييدين
 .هي 1419 -األولى : الطبعة بيروت –محمد علي بيضون 

التييابعي  الحجيياد مجاهييد بيين جبيير أبييو، لإلمييام مجاهييد، تفسييير مجاهييد -14
الييييدكتور : المحقييييق( هييييي104: المتييييوفى) المكييييي القرشييييي المخزومييييي

، دار الفكيير اإلسييالمي الحديثيية: لناشيير محمييد عبييد السييالم أبييو النيييل
 .م 1989 -هي  1410، األولى: الطبعة مصر

محميد بين جريير بين يزييد بين  ل، للطبيري، جامع البيان في تأويل القيرآن -15
أحميد : المحقيق( هي310: المتوفى) أبو جعفر، كثير بن غالب اآلملي

-هييي 1420، األولييى: الطبعيية مؤسسيية الرسييالة: الناشيير محمييد شيياكر
 .م 2000

عبييد ا  محمييد بيين أحمييد بيين  أبييو، للقرطبييي، الجييامع ألحكييام القييرآن -16
: المتيوفى) أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي

دار الكتيب : الناشر أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحقيق( هي671
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 .م 1964 -هي 1384، الثانية: الطبعة القاهرة –المصرية 
 محمييييد بيييين زكريييييا الييييرازي، بكيييير أبييييو، للييييرازي، الحيييياوي فييييي الطييييب -17

: الناشير هييثم خليفية طعيميي: اعتنيى بيه: المحققي ( هي313: المتوفى)
هييي 1422، األولييى: الطبعيية لبنييان/ بيييروت -دار احييياء التييراث العربييي 

 .م2002 -
محميييد ل حيييول اإلعجييياز العلميييي للقيييرآن الكيييريم فيييي العصييير الحيييديث -18

 المدينييية المنيييورة، الجامعييية اإلسيييالمية: الناشييير المهيييدي محميييود عليييي
هيييي/ أغسيييطس 1392رجيييب ، العيييدد األول، السييينة الخامسييية: الطبعييية
 م1972

حمييد بيين أبييي م، البيين القيييم الجوزييية زاد المعيياد فييي هييدي خييير العبيياد -19
: الناشييير( هيييي751: المتيييوفى) شيييمس اليييدينبكييير بييين أييييوب بييين سيييعد 

: الطبعيية الكويييت، مكتبيية المنييار اإلسييالمية -بيييروت ، مؤسسيية الرسييالة
 .م1994هي /1415، السابعة والعشرون

عبيييد  يبيييأل سلسيييلة األحادييييث الصيييحيحة وشييييء مييين فقههيييا وفوائيييدها -20
، بيييين الحيييياد نييييوح بيييين نجيييياتي بيييين آدم، الييييرحمن محمييييد ناصيييير الييييدين

مكتبييية المعيييارف : الناشييير( هيييي1420: المتيييوفى) ياألشيييقودري األلبيييان
 (  لمكتبة المعارف) ،األولى: الطبعة الرياض، للنشر والتوزيع

 يبييأل سلسييلة األحاديييث الضييعيفة والموضييوعة وأثرهييا السيييئ فييي األميية -21
، بيين الحيياد نييوح بيين نجيياتي بيين آدم، عبييد الييرحمن محمييد ناصيير الييدين

، دار المعييارف: ر النشييردا( هييي1420: المتييوفى) األشييقودري األلبيياني
هيييي /  1412، األوليييى: الطبعييية الممكلييية العربيييية السيييعودية -الريييياض 
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 م 1992

شمس الدين أبو عبد ا  محميد بين أحميد ، للذهبي سير أعالم النبالء -22
مجموعييية مييين : المحقيييق هيييي748: المتيييوفى) بييين عثميييان بييين قَاْيمييياز ا

 سيية الرسييالةمؤس: الناشيير المحققييين بإشييراف الشيييخ شييعيب األرنيياؤوط
 .م 1985هي /  1405، الثالثة: الطبعة

داود سيييليمان بييين األشيييعث بييين  يبيييأل سييينن أبيييي داودسييينن أبيييي داوود  -23
ِجْستاني ََ : المتيوفى) إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

المكتبيية : الناشيير محمييد محيييي اليدين عبييد الحميييد: المحقييق( هيي275
 بيروت -صيدا ، العصرية

حمييد بيين عيسييى بيين َسييْورة بيين موسييى م، لإلمييام الترمييذي سيينن الترمييذي -24
أحميد : تحقييق وتعلييق( هيي279: المتيوفى) أبيو عيسيى، ، بن الضحاك

وإبييراهيم ( 3جييي ) ومحمييد فييؤاد عبييد البيياقي( 2، 1جييي ) محمييد شيياكر
شييركة : الناشيير( 5، 4جييي ) عطييوة عييوض المييدرس فييي األزهيير الشييريف
، الثانيييييية: الطبعييييية صيييييرم –مكتبييييية ومطبعييييية مصيييييطفى البيييييابي الحلبيييييي 

 .م 1975 -هي  1395
عبيد اليرحمن أحميد بين شيعيب بين عليي  أبو، للنسائي، السنن الص رى -25

: الناشير عبيد الفتياح أبيو غيدة: تحقييق( هي303: المتوفى) ،الخراساني
 – 1406، الثانيييية: الطبعييية حليييب –مكتيييب المطبوعيييات اإلسيييالمية 

1986. 
د ا  محمييييد بيييين يزيييييد أبييييو عبيييي، ماجيييية لإلمييييام ابيييين، سيييينن ابيييين ماجييييه -26

محمييد : تحقيييق( هييي273: المتييوفى) وماجيية اسييم أبيييه يزيييد، القزوينييي



 (الخامس عشر)الجزء       183العدد  ملحق   –مجّلة الجامعة اإلسالمّية 

- 133 - 

فيصييل عيسييى  -دار إحييياء الكتييب العربييية : الناشيير فييؤاد عبييد البيياقي
 .البابي الحلبي

 يبييأل المجتبييى ميين السيينن = السيينن الصيي رى للنسييائيسيينن النسييائي  -27
: المتيوفى) سيائيالن، عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسياني

مكتييب المطبوعييات : الناشيير، عبييد الفتيياح أبييو غييدة: تحقيييق( هييي303
 1986 - 1406، الثانية: الطبعة حلب –اإلسالمية 

أحمييييد بيييين الحسييييين بيييين علييييي بيييين موسييييى ، لبيهقيييييل شييييعب اإليمييييان -28
حققيه وراجيع ( هيي458: المتيوفى) أبيو بكير، الخ ْسَرْوِجردي الخراساني

أشيرف  ور عبد العلي عبد الحمييد حاميدالدكت: نصوصه وخرد أحاديثه
صيياحب الييدار ، مختييار أحمييد النييدوي: علييى تحقيقييه وتخييريج أحاديثييه

مكتبييييية الرشيييييد للنشييييير والتوزييييييع : الناشييييير الهنيييييد –السيييييلفية ببومبييييياي 
، األولييى: الطبعيية بالرييياض بالتعيياون مييع الييدار السييلفية ببومبيياي بالهنييد

 .م 2003 -هي  1423
حمييد بيين إسييماعيل أبييو عبييدا  م، بخيياريمييام ال‘لييل، صييحيح البخيياري -29

دار : الناشير محمد زهير بين ناصير الناصير: المحقق  البخاري الجعفي
مصييورة عيين السييلطانية بإضييافة تييرقيم تييرقيم محمييد فييؤاد ) طييوق النجيياة
 .هي1422، األولى: الطبعة( عبد الباقي

عبييييد الييييرحمن محمييييد ناصيييير  يبييييأل صييييحيح الجييييامع الصيييي ير وزياداتييييه -30
 األشييييقودري األلبيييياني، الحيييياد نييييوح بيييين نجيييياتي بيييين آدمبيييين ، الييييدين

 المكتب اإلسالمي: الناشر( هي1420: المتوفى)
محمييد بيين حبييان بيين أحمييد بيين ل صييحيح ابيين حبييان بترتيييب ابيين بلبييان -31



 بنت ناصر الثويني د. نوال، ِدرَاَسٌة مَّْوض وِعيٌَّة لَِّمَواِطِن الشَِّفاِء بِاْلق ْرآِن اْلَكرِيمِ 

- 134 - 

 الب سييييتي، الييييدارمي، أبييييو حيييياتم، التميمييييي، حبييييان بيييين معيييياذ بيييين َمْعبييييدَ 
ة مؤسسييييي: الناشييييير شيييييعيب األرنيييييؤوط: المحقيييييق( هيييييي354: المتيييييوفى)

 1993 - 1414، الثانية: الطبعة بيروت –الرسالة 
سييييلم بيييين الحجيييياد أبييييو الحسيييين القشيييييري لإلمييييام م، صييييحيح مسييييلم -32

 محميييد فيييؤاد عبيييد البييياقي: المحقيييق( هيييي261: المتيييوفى) النيسيييابوري
 .بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر

القاسييم محمييود بيين عمييرو  يبييأل الكشيياف عيين حقييائق غييوامأل التنزيييل -33
دار : الناشييييير( هييييي538: المتييييوفى) الزمخشييييري جييييار ا ، حمييييدبيييين أ

 .هي 1407 -الثالثة : الطبعة بيروت –الكتاب العربي 
، أبييو الفضييل، حمييد بيين مكييرم بيين علييىم، البيين منظييور، لسييان العييرب -34

: الناشير( هيي711: المتوفى) جمال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى
 .هي 1414 -الثالثة : الطبعةت بيرو  –دار صادر 

 هييييييي 1434/  8/  10الصييييادرة فييييي ، 656العييييدد ، ة البصييييائرلييييجم  -53
http: //cheikh-tellai. net/site/ 

 .http: //www. youm7 م 2014مجلة اليوم السابع اإللكترونية عام  -36

com/ 

البركيات عبيد ا  بين أحميد بين  يبيأل( التنزيل وحقيائق التأوييلمدارك )  -37
حققييييه وخيييييرد ( هيييييي710: المتييييوفى) محمييييود حييييافظ اليييييدين النسييييفي

 محيي الدين دييب مسيتو: راجعه وقدم له يوسف علي بديوي: أحاديثه
 -هييييي  1419، األولييييى: الطبعيييية بيييييروت، دار الكلييييم الطيييييب: الناشيييير
 .م 1998

عبيد ا  الحياكم محميد أبيو ، لنيسيابوريل، المستدرك على الصحيحين -38

http://cheikh-tellai.net/site/
http://www.youm7.com/
http://www.youm7.com/
http://www.youm7.com/
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بيييين عبييييد ا  بيييين محمييييد بيييين حمدويييييه بيييين ن عيييييم بيييين الحكييييم الضييييبي 
مصييطفى : تحقيييق( هييي405: المتييوفى) الطهميياني المعييروف بييابن البيييع

، األوليى: الطبعة بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر عبد القادر عطا
1411 – 1990. 

عبد ا  أحميد بين محميد بين حنبيل  وأب، شيبانيلل، مسند اإلمام أحمد -39
 -شييعيب األرنييؤوط : المحقييق( هييي241: المتييوفى) بيين هييالل بيين أسييد

 د عبييد ا  بيين عبييد المحسيين التركييي: إشييراف وآخييرون، عييادل مرشييد
 .م 2001 -هي  1421، األولى: الطبعة مؤسسة الرسالة: الناشر

أبييي بكيير بيين  أبييو، ، للعبسييي الكتيياب المصيينف فييي األحاديييث واآلثييار -40
: المتيوفى) عبد ا  بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بين خواسيتي، شيبة

 –مكتبييية الرشيييد : الناشييير كميييال يوسيييف الحيييوت: المحقيييق( هيييي235
 .1409، األولى: الطبعة الرياض

أبييو محمييد ، محيييي السيينةل، للب ييوي معييالم التنزيييل فييي تفسييير القييرآن -41
خييييرد حققييييه و : المحقييييق( هييييي510: المتييييوفى) الحسييييين بيييين مسييييعود

سيييليمان  -عثميييان جمعييية ضيييميرية  -أحاديثيييه محميييد عبيييد ا  النمييير 
، الرابعيييية: الطبعيييية دار طيبيييية للنشيييير والتوزيييييع: الناشيييير مسييييلم الحيييير 

 .م 1997 -هي  1417
أبيييو ، بيييراهيم بييين السيييري بييين سيييهلإل، للزجييياد معييياني القيييرآن وإعرابيييه -42

 عبد الجليل عبيده شيلبي: المحقق( هي311: المتوفى) إسحاق الزجاد
 1988 -هيي  1408األوليى : الطبعية بييروت –عالم الكتيب : الناشر

 .م
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عبييييد ا  محمييييد بيييين عميييير بيييين الحسيييين بيييين ل، للييييرازي مفيييياتيح ال يييييب -43
 ياز خطييييييب الييييير لا الحسيييييين التيميييييي اليييييرازي الملقيييييب بفخييييير اليييييدين

: الطبعية بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر( هي606: المتوفى)
 هي1420-الثالثة 

محميد راتيب ل، للنابلسيي اإلعجياز العلميي فيي القيرآن والسينةموسوعة  -44
 -الحلبييييوني  -دمشييييق  -سييييورية  -دار المكتبييييي : الناشيييير النابلسييييي

 .م 2005 -هي  1426الثانية : الطبعة. جادة ابن سينا
الحسين عليي بين محميد بين محميد بين أبيو ، للمياوردي النكت والعيون -45

السيييد ابيين : لمحقييقا( هييي450: المتييوفى) ،حبيييب البصييري الب ييدادي
بييروت /  -دار الكتيب العلميية : الناشير عبد المقصود بن عبد الرحيم

 .لبنان
جييييد الييييدين أبييييو م، البيييين األثييييير النهاييييية فييييي غريييييب الحييييديث واألثيييير -46

السييعادات المبييارك بيين محمييد بيين محمييد بيين محمييد ابيين عبييد الكييريم 
 -المكتبيييية العلمييييية : الناشيييير( هييييي606: المتييييوفى) الشيييييباني الجييييزري

 -طيييييياهر أحمييييييد الييييييزاوى : تحقيييييييق م1979 -هييييييي 1399، بيييييييروت
 .محمود محمد الطناحي

، وأحكامييه، الهداييية إلييى بلييوغ النهاييية فييي علييم معيياني القييرآن وتفسيييره -47
محميييد مكيييي بييين أبيييي  للقرطبيييي المكيييي أبيييو، وجميييل مييين فنيييون علوميييه

طالييب َحّمييو  بيين محمييد بيين مختييار القيسييي القيروانييي ثييم األندلسييي 
مجموعيييية رسييييائل : المحقييييق( هييييي437: المتييييوفى) الكيالقرطبييييي الميييي

، جامعييية الشيييارقة -جامعيييية بكليييية الدراسيييات العلييييا والبحيييث العلميييي 
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مجموعييية بحيييوث الكتييياب : الناشييير الشييياهد البوشييييخي: د. بإشيييراف أ
 جامعيييية الشييييارقة -كلييييية الشييييريعة والدراسييييات اإلسييييالمية   -والسيييينة 

 .م 2008 -هي  1429، األولى: الطبعة
الحسيين علييي بيين  أبييو، للواحييدي ق فييي تفسييير القييرآن المجيييدالوسييي -48

: المتيوفى) الشيافعي، النيسيابوري، أحمد بين محميد بين عليي الواحيدي
الشيييخ ، الشيييخ عييادل أحمييد عبييد الموجييود: تحقيييق وتعليييق( هييي468

اليدكتور أحميد عبيد ، اليدكتور أحميد محميد صييرة، علي محمد معيوض
األسيييتاذ : قدميييه وقرظيييهى يسييياليييدكتور عبيييد اليييرحمن عو ، ال نيييي الجميييل

 –بيييروت ، دار الكتييب العلمييية: الناشيير الييدكتور عبييد الحييي الفرميياوي
 .م 1994 -هي  1415، األولى: الطبعة لبنان
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