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Abstract 

In this study, I dealt with the spiritual treatment in the Noble Qur’an and the Sunnah of the Prophet, and 

the spiritual treatment in the Qur’an is a fixed matter in the Shari’a.     The Qur'an is the greatest medicine. 

The Messenger, may God’s prayers and peace be upon him, said ((the best medicine is the Qur’an)), and 

the Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him, gave good tidings to those who 

adhered to this Qur’an and acted according to it that he would never perish and never go astray. He, peace 

and blessings be upon him, said: “Rejoice, for one end of this Qur’an is in the hands of God, and the 

other end is in your hands, so hold fast to it, and you will not perish, and you will never go astray after 

it.” There is no ailment of the hearts and bodies except that in the Qur’an there is a way to indicate its 

medicine, its cause and protection from it, for those whom God has endowed with understanding in His 

Book. Through a series of practical studies, it emphasized the use of the Holy Qur’an in treating several 

diseases and various psychological problems such as anxiety, fear, obsessive-compulsive disorder, and 

so on. And the results in 80% of cases exceeded the results of psychological treatment using Western 

methods and schools.                                                                

 امللخص
القرآن أمر ثابت في الشريعة, اليمكن إنكارة ألنه والعالج الروحاني في  تناولت في هذه الدراسة مشروعية العالج الروحاني في الكتاب والسنة،  

  .ذ باهللأصبح معلومًا من الدين بالضرورة, وال يحدث إال بإذن هللا تبارك وتعالى, فمن أنكر معلومًا من القرآن فقد خرج من ملة اإلسالم والعيا
قد سووواس رسوووول هللا صووولى هللا عليه وسووولم البشووور  لمن تمسووو  و ((،  نوالقرآن أعظم دواء. قال الرسوووول عليه ال وووالة والسوووالم ووخ ر الدواء القرآ

فقد قال عليه ال ووووالة والسووووالم ر وو أبشووووروا فإن هذا القرآن ورفه ب د هللا، وورفه بهذا القرآن وعمل بمقتضوووواه بلنه لن يهل  ولن يضوووول ابدًا . 
ن أمراض القلوب واألبدان إال وفي القرآن سووو  ل الداللة على فما من مرض ماآلخر بليديكم فتمسوووكوا به، ولن تهلكوا، ولن تضووولوا بعده أبدًا(( .

من خالل سووولسووولة من الدراسوووا  العملية االد  على االسوووتآادة من القرآن الكريم فى .  دوائه وسووو به والحماية منه, لمن ر قه هللا فهما في بتابه
من الحاال  تآوس نتائج   %80وخالفه. وبانت النتائج فى عالج عدة أمراض ومشكال  نآسية مختلآة مثل القلق، والخوف، والوسواس القهر  

 .العالج النآسى بلسال ب ومدارس غربية
 املقدمة

الحمد هلل رب العالم ن وال ووووالة والسووووالم على سوووو دنا محمد وعلى اله الي   ن الياهرين واصووووحابه التر الميام ن ومن تبعه بإحسووووان الى يوم 
دراسوووتي هذه مواووووعا من المواووووعا  المهمة وأالثرها اثرا في حياة الآرد والممتمو وهو مواوووو  ومشوووروعية الدين .وبعد ...فقد تناولت في  

العالج الروحاني في الكتاب والسوونة(، فالعالج الروحاني هو عالج االمراض الروحانية مثل السووحر والمل والع ن والحسوود بشووكل دوورعي بع دا 
هو الضوووار والنافو وله الآ ووول في بل ب  رة وصوووت رة، بما نعلم انه المسووويير على االمور الظاهرية عن الشوووعوذة والمهل، وبلنا نعلم بلن هللا 

نَر او والباونية وهذا مسووولم ،يه، فمن هذا المنيلق العقائدو، ويق ن التسوووليم الروحي، وبعد البحم والتمحيف والتآكر باهلل القوو العليم، لوووووووووووووووووم 
حقيقية في هذا الممال، فرأينا من واج نا ان نعمل جاهدين لتآسووووووووو ر هذه االمراض وت يان نسووووووووومو او انسوووووووووان يعيي معلوما  صوووووووووحيحة او 

 اعرااها باملة، وبيفية عالجها.
 مشروعية العالج الروحاني يف القرآن الكريم -املبحث االول :

إليمان ويع د الهدوء للنآل، وانه حقًا إن القرآن دووآاء ورحمة وتوجيه وفكر وتيه ر للقوب ودووآاء لنبدان من بل األمراض، ويشوورر ال وودر با
سووووودع منيو يحمي اإلنسوووووان من بل المخاور والشوووووهوا  الشوووووييانية. ومن هذا المنيلق فإن العالج الروحاني عالج ال يخرج عن القرآن الكريم 

ه في القرآن والسووونة، لكن لم يرد واسووورار آياته ومآا يم الحكمة والسووونة الن وية الميهرة، وهو دوووآاء واصوووالر ودواء وغذاء، وقد ورد  مشوووروع ت
 بمعناه المتعارف عليه والعالج الروحاني(، وإنما ورد بلآظ الشآاء .

  -فمن القرآن الكريم : فقد وردت آيات كثيرة تدل على األمر بالشفاء ومن هذه اآليات :
َ و قوله تعالى ر  -1 َْ َاا و َوَْح ُِّل مَِّن الُْقْرآَنِّ َما ُهَو شِِِّ ا  َونَُنز اْح  ِّمِّنَي إَِّلَّ َخسَِِ ال ِّلُْمْؤمِّنِّنَي َوََل يَزِّيُد الظَّ ، ووننزل من القرآن ما هو دووووووووآاء(، (1و  82ل

لآظة "من" ليل للتبعيض بل للمنل، والمعنى ر أو ننزل من هذا المنل الذو هو القرآن دووووووووآاء من األمراض الروحانية ودووووووووآاء أيضووووووووًا من 
ألمراض الروحوانيوة فظواهر، وذلو  المرض الروحواني نوعوان ر االعتقوادا  البواولوة واالخالس األمراض المسووووووووووووووموانيوة، أموا بونوه دووووووووووووووآواء من ا

على دالئل المذمومة، أما االعتقادا  الباولة فلدوودها فسووادًا االعتقادا  الآاسوودة في االلهيا  والن وا  والمعاد والقضوواء والقدر، والقرآن يشووتمل 
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ب الباولة ف ها، ولما بان اقو  االمراض الروحانية هو الخيل في هذه الميالب والقرآن يشوتمل المذهب الحق في هذه الميالب، وابيال المذاه
على الدالئل الكادوووووووووآة عما في هذه المذاهب الباولة من الع وب الباونة ال جرم بان القرآن دوووووووووآاء من هذا النو  من المرض الروحاني، وأما 

تعريف ما ف ها من المآاسوووووود واإلردوووووواد الى االخالس الآااوووووولة واالعمال المحمودة، فكان االخالس المذمومة فالقرآن مشووووووتمل على تآ وووووول ها، و 
.وق ل معنى ننزل ر او بل دوووووووويء نزل من  (2والقرآن دووووووووآاء من هذا النو  من المرض فث ت ان القرآن دووووووووآاء من جميو األمراض الروحانية 

، وق ل ان معنى ننزل من القرآن ما (3وهم فموقعه منهم موقو الشووووآاء من المرض  القرآن  فهو دووووآاء للمنمن ن ويراد به إيمانًا واصووووالحًا في دين
هو دووووووووآاء أو ر وننزل من القرآن ما هو دووووووووآاء من أمراض ال ووووووووآا  الذميمة ورحمة للمنمن ن بالت ب يآ دهم الكماال  والآضووووووووائل العظيمة 

نمن ن ومن داء النكرة للعارف ن فاألول إدارة الى التخلية والثاني الى التحلية، وايضًا من جملة ما يقال عنه انه دآاء من داء الش  لضعآاء الم
.قال الثعال ي في تآسوووووو ر هذه اآلية ر وانه دووووووآاء بحسووووووب ا الته للريب  (4ومن وجو االدووووووتياس للمح  ن ومن داء القنوي للمريدين والقاصوووووودين  

لشووووآاء الروحي من األمراض .إذن والشووووآاء في هذه اآلية يشوووومل ا  (5ووبشووووآه غياء القلب ودووووآاء ايضووووًا من االمراض بالرقى والتعويذ ونحوه( 
 . (6والمعنوية بالك ر والنآاس، والشآاء المسدو من األمراض المرثومية وغ رها لوجود قرائن بث رة باألخبار تدل على ذل ( 

ْْ َوقْرو وَُهوَ قولوه تعوالى ر   -2 َِّ ِّ َِان َ َِّ آ ِّيَن ََل يُْؤمُِّنوَن 
ا و َوا َّ اَِ و َوشِِِِّ د  ِّيَن آََمُنوا هُِ ِّذَّ ْْ ُهَو ل اَوْوَن مِّْن َمَننب عَيِِّيدب   قُِ نَِ ُُ  ََ ِِّ ولَئ

ُ
ْْ َعًم  أ َِّ ، (7و  44َعلَيْ

.وق ل في تآسووو ر اآلية ر انه هد  لقلوب العارف ن اليه وهو الذا   (8وووفي اآلية اردووواد الى الحق ودوووآاء لما في ال ووودور من الظن والشووو (  
مشوووووقهم يسووووتلذونه من ح م العبارا    وبتاب  بة فننه خياب ح   هم،القديم ودووووآاء لقلوب العادووووق ن واروار مراووووى المحبة وسووووقمي ال ووووبا

ِّلُْمْؤمِّ .قوله تعالى ر  (9وويعرفونه من ح م االدووووووارا   َ و ل َْ و َوَْح ُدوْحِّ وَُهد  َِّ الُُِّّ َِّما  َاا و ل ْْ َوشِِّ ُِّك ْْ َموْعَِّظ و مِّْن َْحبز ا انلَّاُس قَْد َجاَ تُْك ََ ُُّ
َ
نِّنَي يَا أ

57  و(10و ، ُِّدوْح َِّ الُُِّّ َِّما  َاا و ل أو دواء لما في ال ووودور من المهل يشوووآي به هللا جهل المهال ف  ر ء به داءهم ويهدو به من خلقه من   َوشِِّ
اداء هدايته به وهد  وهو بيان لحالل هللا وحرامه ودل ل على واعته ومع و ته ورحمة يرحم بها من دواء من خلقه ف نقذه به من الضوالل الى 

َاا و ، وق ل ر و(11ونميه به من الهالك والرد ء وجعله هللا رحمة للمنمن ن به دون الكافرين به، ألن من بآر به فهو عليه عمى(  الهد  وي َوشِِّ
ُدوْحِّ  َِّ الُُِّّ َِّما  .والمعنى انه سوووووبحانه جعل القرآن للمنمن ن دوووووآاء يسوووووتشوووووآون بمواعظه من االدواء (12واو يشوووووآي ما ف ها من الشووووو  والمهل  ل

. قال محمد الياهر بن (13والعاراوووووووة ل ووووووودورهم من وسوووووووواس الشوووووووييان وخيراته ،يكآ هم ويتن هم عن بل ما عداه من المواعظ ب يان آياته 
ودوآائه لما في ال ودور فانتآو المنمنون بذل ، وقد أومل وصول القرآن عادوور في تآسو ر اآلية ر وانهم حرموا انآسوهم االنتآا  بموعظة القرآن  

 بالشووووآاء الى تمث ل حال النآوس بالنسووووبة الى القرآن والى ما جاء به بحال المعتل السووووقيم الذو تت ر نظام مزاجه عن حال االسووووتقامة فلصووووبح
د للي  ب من موعظة للمريض يحذره بها مما هو سوووو ب يشووووآي  مضوووويرب االحوال خائر القو  فهو يترقب الي  ب الذو يدير له الشووووآاء وال ب

 . (14وعلته ودوامها ثم يبعم له الدواء الذو به دآاؤه من العلة( 
اِّنيِّ قوله تعالى ر  -3 ِْْ َ َو َ َُ ََ  ُُ ا َمرِِّضْ

َِ ، ويحتمل تآسووو ره وجهان احدهما ر إذا مراوووت بمخالآته دوووآاني برحمته، والثاني ر إذا  (15و  80ِإَو
.وقال ابن بث ر ر (16و مراوووت بمقاسووواة الخلق دوووآاني بمشووواهدة الحق، قال جعآر بن محمد ال وووادس ر " إذا مراوووت بالذنوب دوووآاني بالتوبة "

اِّنيِّ ] ْْ َ َو َ َُ ََ  ُُ ا َمرِّْض
َِ  ، وولهذا قال ابرا يم(17ووان بان عن قدر هللا وقضائه وخلقه، ولكنه ااافه الى نآسه ادبًا(  [ اسند المرض الى نآسه، ِإَو

اِّنيِّ ] ِْْ َ َو َ َُ ََ  ُُ ا َمرِِّضْ
َِ . وق ل ر  (18و[ أو إذا وقعت في مرض فلنه ال يقدر على دوووووآائي احد غ ره بما يقدر من االسوووووباب الموصووووولة اليه(  ِإَو

َو  ] َُ ََ  ُُ ا َمرِِّضْ
َِ اِّنيِّ ِإَو ِْْ َ [ من مرض، واسوووند ابرا يم المرض الى نآسوووه، والشوووآاء الى هللا عز وجل، وهذا أحسووون االدب في العبادة، والكل من َ

ا هللا، بالخضوووووووووور ح ن قال في الت ب ر   ََ يَب عِّ
َ
ْن أ
َ
َْحْوُت أ

َ
فَأ

ُهَما  ، وفي الخ ر ر(19و دَّ ُِِ ش
َ
بْلَُغا أ َُ ْن 

َ
ََ أ َْحاَو َْحبُّ

َ
.قال ابن القيم ورحمه  (21و (20و  فَأ

وإذا احسووووون  هللا( ر وفالقرآن هو الشوووووآاء التام من جميو االدواء القل ية وال دنية وادواء الدنيا واالخرة وما بل احد ينهل وال يوفق لالسوووووتشوووووآاء به
ء أبدًا وبيف تقاوم االدواء بالم العل ل التداوو به وواووووعه على دائه ب وووودس وإيمان وق ول تام واعتقاد جا م واسووووتيآاء بشوووورووه لم يقاومه الدا

رب االرض والسوووووووماء الذو لو نزل على المبال ل ووووووودعها أو على االرض لقيعها فما من مرض من أمراض القلوب واالبدان اال وفي القرآن 
ان االروار متى قويت .وقال في مواوووووووو أخر ر ووقد علم    (22وسووووووو  ل الداللة على دوائه وسووووووو به، والحمية عنه لمن ر قه هللا فهمًا في بتابه( 

به  وقويت النآل والي يعة تعاونا على دفو الدواء وقهره فكيف ينكر لمن قويت و يعته ونآسووووه وفرحت بقربها من بارئها وانسووووها به واسووووتعانتها  
نوواس واغلظهم حمووابووًا وتوبلهووا عليووه ان يكون ذك لهووا من أال ر االدويووة وان توجووب لهووا هووذه القوة دفو االلم بووالكليووة وال ينكر هووذا اال جهوول ال

 . (23وواالنآهم نآسًا وابعدهم عن هللا وعن حقيقة اإلنسانية( 



   

         

 دراسة موضوعية مشروعية العالج الروحاني يف الكتاب والسنة                      

  

  

 مشروعية العالج الروحاني يف السنة النبوية -املبحث الثاني :
  -إليه في احاديم بث رة، ومن هذه االحاديم ر  ودعا العالج الروحاني في وصلى هللا عليه وسلم( الن ي رغب وقد
، ومعنى الحديم ر (24وعن ابي هريرة وراوي هللا عنه( عن الن ي وصولى هللا عليه وسولم( قال ر وو ما أنزل هللا داء اال انزل له دوآاء ((  -1

ما أنزل من داء، أو ما خلق هللا داء اال انزل له دووآاء، او اال خلق له دواء يشووفيه بلذن هللا تعالى، والمعنى  –صوولى هللا عليه وسوولم   –يقول 
في ان هللا تعالى لم يوجد مراوًا من األمراض المسومية أو النآسوية اال أوجد له دواء يشوفيه ويزيله إذا صوادفه واعيي المريض القدر المناسوب 
  واءالوقت المناسب، بما ان الي  ب قد ي  ب الدواء المناسب ويهتدو اليه ف نمح في معالمة الداء بلذن هللا، وقد يخيل الي  ب في معرفة الد

لمهلِه به أو في تشووووخيف المرض ،يآشوووول في العالج، والحديم صووووريح في انه ال يوجد امراض مسووووتع ووووية ال دواء لها، حتى هذه االمراض 
 . (25والمستع ية لها أدوية تنثر ف ها وتقضي عل ها اال ان االوباء لم يكتشآوها حتى اآلن 

اذهب البلس رب الناس  ووسوووولم( بان إذا أتى مريضووووًا أو أتى به قال ر عن عائشووووة وراووووي هللا عنها( أن رسووووول هللا وصوووولى هللا عليه و  -2
، ومعنى الحديم ر قوله "ال دووآاء اال دووآاؤك" خرج مخرج الح وور تلال دًا (26و  ((ادووِل أنَت الشووافي ال دووآاء إال دووآاؤك دووآاءًا ال يتادر سووقما 

الح ووووور، ألن تدب ر الي  ب ونآو الدواء ال ينمح في المريض إذا لم يقدر   لقوله ر "انت الشوووووافي"، ألن خ ر الم تدأ إذا بان معروفًا بالالم افاد
"سووقما"  هللا تعالى الشووآاء، وقوله "دووآاء ال يتادر سووقما"، تكم ل لقوله ر "ادووِل" والمملتان معتراووتان ب ن الآعل والمآعول الميلق والتنك ر في 

  (27وللتقل ل 
، فقوله ر "خ ر الدواء القرآن" أما ألنه (28و  ((خ ر الدواء القرآن    ووى هللا عليه وسوولم( ر  عن علي وعليه السووالم( قالر قال رسووول هللا وصوول -3

دواء القلب فهو خ ر من دواء المسوووووووود، وأما ألنه دواء للمسوووووووود وتزداد المزية إيمانًا فوس ايمان، ومن دووووووووروي التداوو به هي حسوووووووون االعتقاد 
، بما ان قوله "خ ر الدواء  (30و.الما ان القرآن ،يه دوووووووووآاء للناس فهو دواء للقلوب واالبدان واألروار وواهره ان بله دوووووووووآاء    (29وومراعاة التقو  

ِّلُْمْؤمِّنِّنيَ القرآن" لكونه خ ر الدواء وهو موافق للتنزيل ر  َ و ل َْ َاا و َوَْح ُِّل مَِّن الُْقْرآَنِّ َما ُهَو شِّ ية دآاء ورحمة مملوء ، بل في بل سورة وآ(31و  َونَُنز
ومشووحون بما قال المخ ر ال ووادس في فضووائل الآاتحة انها دواء من بل داء فآي بل حرف وبل لآظ منه دووآاء لكل داء سووواء بان  اهرًا او 

 .  (32وحسيًا او معنوياً 
 ((ء الداء برأ بإذن هللا عز وجل لكل داء دواء فإذا اصوو ب دوا ووعن جابر وراووي هللا عنه( عن الن ي وصوولى هللا عليه وسوولم( انه قال ر   -4
.ومعنى الحديم  (34و، والمعنى اننا نمد بث رًا من المراوووى يداوون فال ي رؤون، وسووو ب ذل  هو فقدان العلم بحقيقة المداواة ال لآقد الدواء (33و

ان هللا تعالى إذا دوووواء الشووووآاء يسوووور دواء تل  الداء ونبه عليه ،يسووووتعمله على وجهه وفي وقته ،يشووووآى ذل  المريض وإذا اراد اهالك صوووواحب 
.وفي الحديم داللة على  (35والمرض اذهل عن دوائه او حمبه بمانو يمنعه فهل  صوووووووواحبه وبل ذل  بمشوووووووو قته وحكمه بما سوووووووو ق في علمه  

تحباب الدواء، وهو مذهب جمهور السلل وعامة الخلل وهو رد على من أنكر التداوو وقال بل ديء بقضاء وقدر فال حاجة الى التداوو. اس
مانبة ب نما حمة الممهور في هذا الحديم اعتقدوا ان هللا تعالى هو الآاعل وان التداوو ايضوووًا من قدر هللا وهذا األمر بالدعاء وبالتح ووو ن وم

لشووووووآاء ء بال د الى التهلكة مو ان األجل ال يتلخر وال المقادير تتت ر، بما ق د ال رء بإذن هللا او بتسووووووه له لقال يتوهم ان الدواء مسووووووتقل باااللقا
ما . وفي الحديم دالله ايضًا على اثبا  اليب والعالج وان التداوو غ ر مكروه بما ذهب اليه بعض الناس، و،يه أنه جعل الهرم داء وان (36و

هو اوووووووعل الك ر وليل من االدواء التي هي اسوووووووقام عاراوووووووة لالبدان من ق ل اختالف اليبائو وتت ر االمزجة وانما دوووووووبه بالداء، ألنه جالد 
 . وهذا يدلنا على ان هللا سبحانه وتعالى هو الشافي، وان على الع د األخذ باألسباب. (37وللتلل باألدواء التي يعق ها الهالك 

، والمعنى ر ان القرآن دواء لداء الشوووووووو ها  (38و((القرآن هو الدواءووالسووووووووالم( عن الن ي وصوووووووولى هللا عليه وسوووووووولم( قال ر  عن علي وعليه   -5
زيد والشوووهوا  وامراض القلوب وايضوووًا دواء من االسوووقام، لكنه يحتاج الى يق ن صوووادس وإيمان واتقان وحسووون تدبر وتوف ق من هللا واال فإنه ال ي

.وهو ودواء من االمراض الروحانية مثل االعتقادا  الآاسووودة في االلهيا  والن وا  والمعاد، وباألخالس المذمومة و،يه (39و الظالم ن اال خسووواراً 
أواووووووووووووووح بيان ألنواعها وحم على اجتنابها وبذل  االمراض المسوووووووووووووومانية بالت رك بقراءته عل ها، لكن مو االخال  وفرا  القلب من اال يار 

 األوباء أع ت وإن لنمراض م رئ  حاله  هذا من  فقراءة  القلب  على  التآلة ته وايضوووووووووووًا عدم تناول الحرام واآلثام واسوووووووووووت الءواقباله على هللا بكل 
 ،يه ينمو أن تخلآه يمنو قوو  لمانو أو المنآعل المحل  ق ول لعدم  أو  الآاعل  تلث ر  لضوعل إما فهو  الشوآاء تخلل متىر األئمة بعض قال  ولهذا
 التداوو  يحسون ال  لكن  وال دنية القل ية  األدواء  جميو  من التام  الشوآاء انه الماو (40وال ودور(   في لما دوآاء  الحسوية  األدوية في تكون   بما  الدواء

 . (41و( الموفقون  إال به
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عليكم بكتاب هللا فإنه الح ل المت ن والنور الم  ن والشوووووووووآاء النافو والدواء   ووقال ام ر المنمن ن علي وعليه السوووووووووالم( في بعض خيبه ر  -6
َاا و ، وقوله " الشووووووووووووآاء النافو"، أو انه لعالج المريض، قال تعالى ر  (42و  ((النافو   ِِِّ و َوش ِّيَن آََمُنوا ُهد  ِّذَّ ْْ ُهَو ل ، وق ل المراد من قوله " (43و  قُ

. وفي خي ته وعليه السووووووالم(  (44ولكل مريض نآسووووووي أو روحي أو اجتماعي، وفي بل مماال  الحياة   الشووووووآاء النافو "، أو الوصووووووآة النافعة
 . (45وداللة على وص تة باتبا  القرآن الكريم، وتن  هًا على اوصافه الموجبة للزومه منها 

 اخلامتة
وال والة والسوالم على خ ر ال ريا  سو دنا ابي القاسوم محمد و ( وعلى اله الي   ن الياهرين وصوحابته   الحمد هلل الذو بآضوله تتم ال والحا ,

 التر الميام ن ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين .
 -فآي نهاية بحثي الموسوم ومشروعية العالج الروحاني( فقد توصلت الى عدة نتائجر

 الكريم واسرار آياته ومآا يم الحكمة والسنة الن وية الميهرة. إن العالج الروحاني عالج ال يخرج عن القرآن .1
ذهب جمهور السوووولل وعامة الخلل على اسووووتحباب الدواء، وهو رد على من أنكر التداوو وقال بل دوووويء بقضوووواء وقدر فال حاجة الى   .2

 التداوو.
 أن األخذ باألسباب والتداوو بالعالج المبار أمرع مشرو ع، قامت على مشوروع ته وولبه األدلة الشرعية من الكتاب والسنة . .3

 قائمة املصادر واملراجع
 القرآن الكريم . -
  .ه 1400 ،ب رو  –األدباه والنظائر، البن نميم ، دار الكتب العلمية  .1

 االنسان رور وجسد .2
البحر المديد في تآسوووووووووو ر القران المم د, ابو العباس احمد بن محمد بن المهدو بن عم بة الحسووووووووووني االنمرو الآاسووووووووووي ال وووووووووووفي   .3

 .ه 1419القاهرة , ي  –ه(, تحق ق ر احمد ع د هللا القردي رسالن, النادر ر حسن عباس  بي 1224و 
ه(، تحق ق ر 1224حمد بن المهدو بن عم بة القاسوووومي ال وووووفي والبحر المديد في تآسوووو ر القرآن المم د، ابو العباس احمد بن م .4

 ه .1419احمد ع د هللا القردي رسالن، النادرر الدبتور حسن عباس تربي، القاهرة، 
 بهج ال باغة في درر نهج ال الغة، الشيخ محمد تقي التسترو، مكتبة الرسول االعظم، ود، ي(، ود،  ( . .5
 عادوووووووووووووور بن  الياهر محمد بن  الياهر  محمد  المم د، الكتاب  تآسووووووووووووو ر  في  المديد  العقل  وتنوير السوووووووووووووديد المعنى والتنوير التحرير .6
 م.1984 تونل، – التونسية الدار ،(ه1393 و
 الدين  عز  ابرا يم ابو ال ووووووونعاني الكحالني الحسووووووو ني محمد بن صوووووووالر بن  اسوووووووماع ل بن محمد ال وووووووت ر،  المامو  دووووووورر التنوير .7

 –  ه1432  ،1ي  الريواض،  –  السووووووووووووووالم دار  مكتبوة  ابرا يم،  محمود  اسووووووووووووووحواس  محمود  الودبتورر    تحق ق ،(ه1182 و  بواألم ر  المعروف
 م.2001

ر  تحق ق ،(ه804 و الم ووورو   الشوووافعي  بن  علي بن عمر  حآف ابو  الدين سوووراج  الملقن ابن  ال وووحيح، المامو  لشووورر  التواووويح  .8
 م.2008 – ه1429 ،1ي سوريا، – دمشق النوادر، دار التراث، وتحق ق العلمي للبحم الآالر دار

ه(, المحققر أحمود 310جوامو ال يوان في تولويول القرآن, محمود بن جرير بن يزيود بن بث ر بن غوالوب اآلملي، أبو جعآر الي رو و  .9
 .  13/332م ر 2000 -ه 1420، 1محمد داالر, منسسة الرسالة, ي

, 1القاهرة, ي  –ار الشووووووووعب ه(, د  256المامو ال ووووووووحيح , محمد بن اسووووووووماع ل بن ابرا يم بن المت رة البخارو , ابو ع د هللا و  .10
1407 – 1987. 

ه(، تحق ق ر الشوووووووويخ محمد علي 875المواهر الحسووووووووان في تآسوووووووو ر القرآن، ابو  يد ع د الرحمن بن محمد بن مخلوس الثعال ي و  .11
 ه .1418، 1ب رو ، ي –معوض والشيخ عادل احمد ع د الموجود، دار احياء التراث العربي 

، بآاية الحاجة في دوورر سوونن ابن ماجة، محمد بن ع د الهادو ابو الحسوون نور الدين السووندو حادووية السووندو على سوونن ابن ماجة .12
 ب رو ، ود، ي(، ود،  (. –ه(، دار الم ل 1138و 
  ه1433 ،1ي العاملي، حما و  احمد محمد الدبتور الشيخ ،(السالم عل همو ال  ت اهل روايا  في والنآسي الروحي العالج حقيقة .13
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ه(، تحق ق ر 1279رور المعاني في تآسوو ر القرآن العظيم والسووبو المثاني، دووهاب الدين محمود بن ع د هللا الحسوو ني االلوسووي و  .14
 ه .1415ب رو ،  –علي ع د البارو عيية، دار الكتب العلمية 

اآلداب الشورعية, دومل الدين بن   عمان, –ه(, دار الآرقان  751 اد المعاد في هدو خ ر العباد, دومل الدين ابن القيم المو ية و  .15
 .م 1987ه(, منسسة قروبة, 763مآلح و  

ه(, منسوووسوووة الرسوووالة, 751 اد المعاد في هدو خ ر العباد, محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سوووعد دووومل الدين ابن قيم المو ية و  .16
 .م 1994 –ه 1415, 27الكويت, ي  –مكتبة المنار االسالمية  –ب رو   

 ه .1415، 27ب رو ، ي – اد المعاد في هدو خ ر العباد، محمد بن ابي بكر بن القيم، منسسة الرسالة  .17
ب رو , رقم   –ه(, تحق ق ر محموود فناد ع وود البوواقي, دار الآكر  275سوووووووووووووونن ابن موواجووة, محموود بن يزيوود ابو ع وود هللا القزويني و    .18

 ( .3479الحديم ر و
 ب رو , رقم الحديم    –ه(, تحق ق ر محمد فناد ع د الباقي, دار الآكر  275هللا القزويني و سنن ابن ماجة, محمد بن يزيد ابو ع د .19
ه(، 743ووووووووووووووو والكادول عن حقائق السونن، دورف الدين الحسو ن بن ع دهللا الي  ي و دورر الي  ي على مشوكاة الم وابيح المسومى ب .20

 م .1997 –ه 1417، 1مكة المكرمة، ي –تحق ق ر د. ع د الحم د هنداوو، مكتبة نزار م يآى البا  
الممددو ه(، وانمار الحاجة، لمحمد ع د التني 911دورر سونن ابن ماجة مممو  من ثالث دورور، م وبار الزجاجة للسوووي و  .21

ه(، بتب 1315ه(، ما يل ق من حل اللتا  دوووووورر المشووووووكال ، لآخر الحسوووووون بن ع د الرحمن الحنآي الكنكوهي و 1296الحنآي و 
 براتشي، ود، ي(، ود،  ( . –خانة 

 – ه  1418،  1ل نان، ي –دووووورر نهج ال الغة، السووووو د عباس علي الموسووووووو، دار الرسوووووول االالرم، دار المحمة ال يضووووواء، ب رو   .22
 م .1998

 –ه(، تحق ق ر محمد فناد ع د الباقي، دار احياء التراث العربي 261صووحيح مسوولم، مسوولم بن الحماج ابو الحسوون النيسووابورو و  .23
 ب رو ، ود، ي(، ود،  ( .

 م .1997 –ه 1417، 1القاهرة، ي –صآوة التآاس ر، محمد علي ال ابوين، دار ال ابوني لليباعة والنشر والتو يو  .24
 ل نان، ود، ي(، ود،  ( . –اليب الروحاني وعلم النآل الديني والمرض والمو (، حشالفي حم د، دار الكتب العلمية، ب رو   .25
ه(، تحق ق ر محمد السووع د  غلول، مكتبة الثقافة الرئيسووية 597اليب الروحاني، جمال الدين ابي الآرج ع د الرحمن بن المو و و  .26

 . م1986 –ه 1406، 1القاهرة، ي –
   و المو يوة  قيم ابن  الودين  دوووووووووووووومل  سووووووووووووووعود  بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  ، محمود(القيم  البن  المعواد   اد  بتواب  من  جزءو  الن وو   اليوب .27

 ب رو ، ود، ي(، ود،  ( . – الهالل ، دار(ه751
ه(، تحق ق ر نور الودين ووالوب، دار النوادر  927فتح الرحمن في تآسوووووووووووووو ر القرآن، مم ر الودين بن محمود العليمي المقودسووووووووووووووي و  .28

 م .2009 –ه  1430، 1ادارة الشنون اإلسالمية(، ي –_اصدارا  و ارة االوقاف والشنون اإلسالمية 
اإلنسوانية للشويخ االال ر مح ي الدين بن عربي، الشويخ العارف باهلل  الآتوحا  الربانية في دورر التدب را  االلهية في اصوالر المملكة .29

 ه(، تحق ق ر عاصم ابرا يم الكيالي، مكتبة نادرون، ود، ي(، ود،  ( .1175حس ن بن وعمة ال  تنامي الدمشقي الم داني و 
علي بن  ين العابدين الحدادو ثم  ،يض القدير دووووووورر المامو ال وووووووت ر,  ين الدين محمد المدعو بع د الرؤوف بن تاج العارف ن بن .30

 .ه 1356, 1م ر, ي –ه(, المكتبة التمارية الك ر  1031المناوو القاهرو و 
 القاسوووم  أبي بن  السوووالم ع د  بن العزيز ع د  الدين عز محمد األنام، أبو  م وووالح  في األحكام  قواعد  ،قواعد األحكام في م وووالح األنام .31
 األ هرية الكليا  سوووعد، مكتبة الرؤوف ع د  وهر  عليه  وعلق ، راجعه(ه660  و العلماء  بسوووليان الملقب  الدمشوووقي،  السووولمي  الحسووون بن
    م .1991 - ه1414 منقحة، مض ووة القاهرة ، وبعة جديدة – القر   أم ودار ب رو ، - العلمية الكتب القاهرة، دار –

الكشوووووووواف عن حقائق التنزيل وع ون االقاويل في وجوه التلويل، ابو القاسووووووووم محمود بن عمر الزمخشوووووووورو الخوار مي، تحق ق ر ع د  .32
 ب رو ، ود، ي(، ود،  ( . –الر اس المهدو، دار احياء التراث العربي 
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 إحياء ، دار(ه786 و رمانيالك  الدين دووووومل  سوووووع د، بن  علي  بن  يوسووووول بن البخارو، محمد صوووووحيح دووووورر في  الدرارو  الكواالب .33
 م .1981 –ه 1401، 2م، ي1937 - ه1356 ،1ل نان، ي-ب رو  العربي، التراث

ه(، تحق قر حمدو بن ع د المم د السوووولآي، منسووووسووووة 454مسووووند الشووووهاب، محمد بن سووووالمة بن جعآر ابو ع دهللا القضوووواعي و  .34
 م .1986 –ه 1407ب رو ،  –الرسالة 

 خي ب الرا و  الدين بآخر الملقب الرا و  التيمي الحسو ن بن  الحسون بن عمر  بن  محمد  هللا  ع د الك  ر، أبو التآسو ر=   الت ب  مآاتيح .35
 ه .1420 - 3ب رو ، ي – العربي التراث إحياء ، دار(ه606  و الرو 
المآهم لما ادووووووكل من تلخيف بتاب مسوووووولم، الشوووووويخ الآقيه االمام العالم المحدث الحافظ بقية السوووووولل ابو العباس احمد بن الشوووووويخ  .36

 المرحوم الآقيه ابي حآف عمر بن ابرا يم الحافظ االن ارو القرو ي .
منار القارو دورر مخت ور صوحيح البخارو، حمزة محمد قاسوم، راجعه الشويخ ع د القادر االرناؤوي، عني بت وحيحه ونشوره ر بشو ر  .37

 السعودية، ود، ي(، ود،  ( . –سوريا، مكتبة المنيد، اليائل  –محمد ع ون، مكتبة دار ال يان، دمشق 
ار، ابو محمد محمود بن احمد بن موسووووووى بن احمد بن حسوووووو ن الحنآي  نخب االفكار في تنقيو مباني االخبار في دوووووورر معاني اآلث .38

 م  2008  –ه  1429،  1قير، ي  –ه(، تحق ق ر ابو تميم ياسر بن ابرا يم، و ارة االوقاف والشنون اإلسالمية 855بدر الدين الع ني و 
، 1ايران، ي –قم، دار الذخائر، قم   –  نهج ال الغة، خيب االمام علي وعليه السالم(، تحق ق ر الشيخ محمد ع دة، ميبعة النهضة .39

 (.156ه، الخيبة ر و1412
ه(, تحق ق ر ع ووووام الدين ال ووووبابيي, دار الحديم 1250ن ل االووار, محمد بن علي بن محمد بن ع دهللا الشوووووباني اليمني و  .40

 .م1993 –ه 1413, 1م ر, ي -
 هوامش البحث

 
 ( . 82سورة االسراء ر اآلية ر و (1و
 الرا و  الدين بآخر الملقب الرا و  التيمي الحس ن بن الحسن بن عمر  بن محمد هللا ع د الك  ر، أبو التآس ر=  الت ب ينظر ر مآاتيح (2و

 .  390/  21ه ر  1420  - 3ب رو ، ي  – العربي التراث إحياء ، دار (ه606  و الرو  خي ب
ينظر ر الكشاف عن حقائق التنزيل وع ون االقاويل في وجوه التلويل، ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشرو الخوار مي، تحق ق ر   (3و

 .  644/  2و ، ود، ي(، ود،  ( ر  ب ر  –ع د الر اس المهدو، دار احياء التراث العربي 
ه(، 1279ينظر ر رور المعاني في تآس ر القرآن العظيم والسبو المثاني، دهاب الدين محمود بن ع د هللا الحس ني االلوسي و   (4و

 .  186/  8ه ر  1415ب رو ،  –تحق ق ر علي ع د البارو عيية، دار الكتب العلمية 
ه(، تحق ق ر الشيخ محمد علي معوض 875س الثعال ي و المواهر الحسان في تآس ر القرآن، ابو  يد ع د الرحمن بن محمد بن مخلو   (5و

 .  494/  3ه ر 1418، 1ب رو ، ي –والشيخ عادل احمد ع د الموجود، دار احياء التراث العربي 
ه 1433،  1حقيقة العالج الروحي والنآسي في روايا  اهل ال  ت وعل هم السالم(، الشيخ الدبتور محمد احمد حما و العاملي، ي  (6و

 .  16ر  م2012 –
 ( . 44سورة ف لت ر من اآلية ر و (7و
 الر اس   ع در    تحق ق  الخوار مي،  الزمخشرو   عمر  بن  محمود  القاسم  ابو   التلويل،  وجوه  في   االقاويل  وع ون   التنزيل  حقائق  الكشاف عن   (8و

 .  203/ 4ر (  د، و ،(ي د،و ب رو ، – العربي  التراث احياء دار المهدو،
ه(، 1224المديد في تآس ر القرآن المم د، ابو العباس احمد بن محمد بن المهدو بن عم بة القاسمي ال وفي وينظر ر البحر    (9و

 .  185/ 5ه ر  1419تحق ق ر احمد ع د هللا القردي رسالن، النادرر الدبتور حسن عباس تربي، القاهرة، 
 ( . 57سورة يونل ر اآلية ر و (10و
  أحمد ر  المحقق(,  ه310 و   الي رو   جعآر  أبو  اآلملي،  غالب  بن  بث ر   بن  يزيد  بن  جرير  بن  حمدم,  القرآن  تلويل  جامو ال يان في  (11و

 .  105/ 15ر   م2000 -  ه1420 ،1ي , الرسالة منسسة, داالر محمد
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  547/  1م ر  1997  – ه  1417،  1القاهرة، ي  –صآوة التآاس ر، محمد علي ال ابوين، دار ال ابوني لليباعة والنشر والتو يو    (12و

– 750  . 
 . 67/ 1جامو ال يانر  (13و
عادور   (14و بن  الياهر  محمد  بن  الياهر  محمد  المم د،  الكتاب  تآس ر  في  المديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  والتنوير  التحرير 

 .   200/ 11م ر 1984تونل،  –ه(، الدار التونسية 1393و 
 ( . 80سورة الشعراء ر اآلية ر و (15و
ه(، تحق ق ر احمد  671ر بن فرج االن ارو دمل الدين القرو ي و المامو ألحكام القرآن، ابو ع دهللا محمد بن احمد بن ابي بك (16و

 . 111/ 13م ر 1964  –ه 1384، 2القاهرة، ي –ال ردوني وإبرا يم إوفيش، دار الكتب الم رية 
  محمد  بن  سامير  ، المحقق(ه774   و  الدمشقي  ثم  الب رو   القردي  بث ر  بن  عمر   بن  إسماع ل  الآداء  العظيم، أبو  القرآن  تآس ر  (17و

 .  6/146م ر 1999  - ه1420 ، 2والتو يو،ي للنشر و بة سالمة، دار
 .  147، 146/ 6العظيم ر  القرآن تآس ر (18و
 ( .79سورة الكهل ر من اآلية ر و (19و
 ( . 83السورة نآسها ر من اآلية ر و (20و
ه(، تحق ق ر نور الدين والب، دار النوادر 927ينظر ر فتح الرحمن في تآس ر القرآن، مم ر الدين بن محمد العليمي المقدسي و   (21و

 .  72/ 52م ر 2009 –ه  1430، 1ادارة الشنون اإلسالمية(، ي –_اصدارا  و ارة االوقاف والشنون اإلسالمية 
 بن   الدين  دمل,  الشرعية  اآلداب,  عمان  –  الآرقان   دار(,  ه751 و   المو ية  القيم  ابن  الدين  دمل,   اد المعاد في هدو خ ر العباد (22و

 .  322/  4ر    م1987, قروبة منسسة(, ه763  و مآلح
 .   11/  4 اد المعاد في هدو خ ر العباد ر  (23و
م،  1987  – ه  1407،  1م ر، ي  –ه(، دار الشعب  256المامو ال حيح، محمد بن اسماع ل بن ابرا يم البخارو ابو ع دهللا و   (24و

 .  158/  7( ر 5678التاب، باب، رقم الحديم ر و
ه ونشره ينظر ر منار القارو درر مخت ر صحيح البخارو، حمزة محمد قاسم، راجعه الشيخ ع د القادر االرناؤوي، عني بت حيح  (25و

 .  212، 211/  5السعودية، ود، ي(، ود،  ( ر   –سوريا، مكتبة المنيد، اليائل  –ر بش ر محمد ع ون، مكتبة دار ال يان، دمشق 
 . 2170/ 5( ر  5418اْلُيْمَنى، رقم الحديم ر و  ب ده اْلَوَجوَ   الرَّاِقي صحيح البخارو، بتاب اليب،  باب َمْسحِ  (26و
على  (27و الي  ي  درر  ر  الي  ي   ينظر  ع دهللا  بن  الحس ن  الدين  درف  السنن،  حقائق  عن  والكادل  بو  المسمى  الم ابيح  مشكاة 

،    1335/  4م ر  1997  –ه  1417،  1مكة المكرمة، ي  – ه(، تحق ق ر د. ع د الحم د هنداوو، مكتبة نزار م يآى البا   743و 
 إحياء   ، دار(ه786 و  الكرماني  الدين  دمل  سع د،  بن   علي  بن  يوسل  بن  البخارو، محمد  صحيح  درر  في   الدرارو   وينظر ر الكواالب

 . 201/ 20م ر  1981 –ه 1401،  2م، ي1937 -  ه1356 ،1ل نان، ي-ب رو  العربي، التراث
ب رو ، ود، ي(،   –ه(، تحق ق ر محمد فناد ع د الباقي، دار الآكر  275سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد ابو ع دهللا القزويني و   (28و

 .   2/1158( ر  3501ود،  (، باب االستشآاء بالقرآن، رقم الحديم ر و
الهادو ابو الحسن نور الدين السندو   حادية السندو على سنن ابن ماجة، بآاية الحاجة في درر سنن ابن ماجة، محمد بن ع د  (29و

 . 255/ 2ب رو ، ود، ي(، ود،  ( ر   –ه(، دار الم ل 1138و 
  الدين عز ابرا يم ابو ال نعاني الكحالني الحس ني محمد بن صالر  بن اسماع ل بن محمد ال ت ر، المامو درر التنويرر  ينظر (30و

  م 2001  –  ه1432  ،1ي  الرياض،  –   السالم  دار  مكتبة  ابرا يم،  محمد  اسحاس  محمد  الدبتورر    تحق ق  ،(ه1182 و  باألم ر  المعروف
 .  547/  5ر 

 ( . 82سورة االسراء ر من اآلية ر و (31و
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ه(، وانمار الحاجة، لمحمد ع د التني الممددو 911درر سنن ابن ماجة مممو  من ثالث درور، م بار الزجاجة للسووي و  (32و

ه(، بتب  1315ه(، ما يل ق من حل اللتا   ودرر المشكال ، لآخر الحسن بن ع د الرحمن الحنآي الكنكوهي و 1296الحنآي و 
 .  250/ 1براتشي، ود، ي(، ود،  ( ر  –خانة 

 –ه(، تحق ق ر محمد فناد ع د الباقي، دار احياء التراث العربي  261صحيح مسلم، مسلم بن الحماج ابو الحسن النيسابورو و   (33و
 .  1729/ 4( ر 2204ب رو ، ود، ي(، ود،  (، بتاب السالم، باب لكل داء دواء واستحباب التداوو، رقم الحديم ر و 

ه(، تحق ق 804، ابن الملقن سراج الدين ابو حآف عمر بن علي بن الشافعي الم رو و ينظر ر التوايح لشرر المامو ال حيح  (34و
 .  240/  27م ر  2008 – ه 1429، 1سوريا، ي –ر دار الآالر للبحم العلمي وتحق ق التراث، دار النوادر، دمشق 

لحافظ بقية السلل ابو العباس احمد بن الشيخ  ينظر ر المآهم لما ادكل من تلخيف بتاب مسلم، الشيخ الآقيه االمام العالم المحدث ا   (35و
 .  73/ 18المرحوم الآقيه ابي حآف عمر بن ابرا يم الحافظ االن ارو القرو ي، ر 

 .  954/ 9ينظر ر درر الي  ي على مشكاة الم ابيح ر  (36و
ينظر ر نخب االفكار في تنقيو مباني االخبار في درر معاني اآلثار، ابو محمد محمود بن احمد بن موسى بن احمد بن حس ن    (37و

  – ه 1429، 1قير، ي –ه(، تحق ق ر ابو تميم ياسر بن ابرا يم، و ارة االوقاف والشنون اإلسالمية 855الحنآي بدر الدين الع ني و 
 .  166/ 14م ر  2008

ه(، تحق قر حمدو بن ع د المم د السلآي، منسسة الرسالة 454لشهاب، محمد بن سالمة بن جعآر ابو ع دهللا القضاعي و مسند ا  (38و
 .  51/  1م ر 1986  –ه 1407ب رو ،  –
 .  109/ 8ينظر ر التنوير درر المامو ال ت ر ر  (39و
ن تاج العارف ن بن علي بن  ين الدين الحدادو ثم  ،يض القدير درر المامو ال ت ر،  ين الدين محمد المدعو بع د الرؤوف ب  (40و

 .  536/  4ه ر  1356،  1م ر، ي –ه(، المكتبة التمارية الك ر  1031المناوو و 
 الم در نآسه .  (41و
ايران،   –قم، دار الذخائر، قم  –نهج ال الغة، خيب االمام علي وعليه السالم(، تحق ق ر الشيخ محمد ع دة، ميبعة النهضة   (42و

 . 49/ 2( ر 156ه، الخيبة ر و1412، 1ي
 ( . 44سورة ف لت ر من اآلية ر و (43و
 .  52/ 2مكتبة الرسول االعظم، ود، ي(، ود،  ( ر  ينظر ر بهج ال باغة في درر نهج ال الغة، الشيخ محمد تقي التسترو،  (44و
ه 1418،  1ل نان، ي  –ينظر ر درر نهج ال الغة، الس د عباس علي الموسوو، دار الرسول االالرم، دار المحمة ال يضاء، ب رو     (45و

 .  12/  3م ر 1998 –


