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ّإنَ القرآن الكریم ذو تأثیر عظیم في النفوس واألبدان؛ مما یتطلب الدراسة 
المستفیضة والمستمرة، والتي من خاللها تظهر عجائب اإلعجاز المكنون في سور 

  .وآیات وكلمات القرآن الكریم

 ،آیاته بعض بذلك شهدت إذ فیه؛ شك ال الكریم َّكما أن التأثیر الشفائي للقرآن
  .تعالى  اهللا رحمهم االمة سلف  وأقوال،النبویة َّالسنة من اآلثار عن ًفضال

 الى الوصول اجل من  وتتظافر،بعضها مع تتعانق العوامل من مجموعة هناك
 ، والبدن،والنفس الروح مستوى على الكریم للقرآن الشفائي التأثیر من المطلوبة الغایة
 التأثیر تحقیق عوامل( عنوان تحت البحث هذا جاء  لذلك،ومتعددة متنوعة العوامل وهذه

 المطاف نهایة  وفي،الشفاء تحقق على عامل كل أثر لیوضح ؛)الكریم للقرآن الشفائي
 ،الشافي ُّكونه تعالى؛ اهللا بإذن المرض من الكامل الشفاء تحقق یعني العوامل اجتماع
 تناولت فقد المقدمة ما أ.  وخاتمة،مطالب  وثالثة،مقدمة الى ًمقسما البحث جاء وعلیه
 في وأثره العقدي العامل فیه تناولت فقد: االول  المطلب  وأما،الموضوع أهمیة فیها

 فیه تناولت فقد: الثاني المطلب  وأما،الشفاء في  وأثره،االعتقاد مفهوم  وفیه،االستشفاء
 في ما وأثره،والصوت اللفظ عامل مفهوم  وفیه،الشفاء في وأثرهما والصوت اللفظ عامل
 ،الشفاء في وأثرهما والمكان الزمان عامل فیه تناولت فقد: الثالث المطلب  وأما،الشفاء
  .النتائج بأهم الخاتمة جاءت  ثم،الشفاء في  أثرهما،والمكان الزمان عامل مفهوم وفیه
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Abstract  

The Koran has a great effect on souls and chilling، which requires 

extensive and ongoing study، in which the wonders of Miracle Webmasters 

appear in the fence and signs and words of the Koran. 

The Herbal influence of the Holy Qur'an is no doubt; they saw that 

some of his signs، as well as the effects of the Sunnah، the sayings of the 

nation's predecessor mercy of God. 

1) A combination of factors embrace with each other، and 

Taatzafar order to reach the goal required Herbal influence of the Koran on 

the level of spirit، soul and body، and these factors are diverse، so it came 

this research under the title (the achievement of medicinal effect of the 

Koran factors); to illustrate the impact of each factor to achieve healing، and 

ultimately meeting factors mean achieve full recovery from illness، God 

willing; being a panacea، and it came search is divided into an introduction، 

three demands، and a conclusion. The introduction was a dealt importance 

of the subject، and the first requirement: it has dealt with the worker lumpy 

and its impact on hospitalization، and the concept of belief، and its impact 

on healing، the second requirement: it has dealt with the pronunciation and 

sound and their impact in the healing factor، and the concept of word and 

sound factor، and their impact in the healing، and the third demand: it has 

dealt with the time and place and their impact factor in the healing، and the 

concept of time and space factor، their impact on healing. 

Keyword : Factors , achievement , impact

issn : 2071- 6028



 

 

 

٤    



  
  
  

 
ید المرسلین محمد الحمد هللا رب العالمین وافضل الصالة واتم التسلیم على س

  .وعلى اله وصحبه اجمعین

  :وبعد

 مما یتطلب الدراسة ،َّفإن القرآن الكریم ذو تأثیر عظیم في النفوس واألبدان
 والتي من خاللها تظهر عجائب اإلعجاز المكنون في سور ،المستفیضة والمستمرة

  .وآیات وكلمات القران الكریم

 ،للقرآن الكریم ال شك فیه؛ إذ شهدت بذلك بعض آیاتهَّكما أن التأثیر الشفائي 
َّفضال عن اآلثار من السنة النبویة   . وأقوال سلف االمة رحمهم اهللا تعالى،ً

 وتتظافر من اجل الوصول الى ،هناك مجموعة من العوامل تتعانق مع بعضها
 ، والبدن،سالغایة المطلوبة من التأثیر الشفائي للقرآن الكریم على مستوى الروح والنف

عوامل تحقیق التأثیر ( لذلك جاء هذا البحث تحت عنوان،وهذه العوامل متنوعة ومتعددة
 وفي نهایة المطاف ،؛ لیوضح أثر كل عامل على تحقق الشفاء)الشفائي للقرآن الكریم

 ،ُّاجتماع العوامل یعني تحقق الشفاء الكامل من المرضبإذن اهللا تعالى؛ كونه الشافي
أما المقدمة فقد تناولت .  وخاتمة، وثالثة مطالب،ًبحث مقسما الى مقدمةوعلیه جاء ال

فقد تناولت فیه العامل العقدي وأثره في  : وأما المطلب االول ،فیها أهمیة الموضوع
فقد تناولت فیه  : وأما المطلب الثاني، وأثره في الشفاء، وفیه مفهوم االعتقاد،االستشفاء

 وأثرهما ، وفیه مفهوم عامل اللفظ والصوت ،ي الشفاء عامل اللفظ والصوت وأثرهما ف
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فقد تناولت فیه عامل الزمان والمكان وأثرهما في :  وأما المطلب الثالث ،في الشفاء
 ثم جاءت الخاتمة بأهم ، أثرهما في الشفاء، وفیه مفهوم عامل الزمان والمكان ،الشفاء 
  .النتائج

 
یعد التأثیر الشفائي للقرآن الكریم في عالج األمراض النفسیة والبدنیةثمرة عظمیة 

ًواعجازا جدیدا یضاف الى أنواع اإلعجاز القرآني ً  ولذلك ال بد من عوامل متعددة یجب ،ٕ
ومن هذه العوامل ما له عالقة ،ِّأن تتوافر حتى یتحقق التأثیر الكامل على أتم وجه

ِّ وقبل ذلك كله ،ها ما له عالقة باختیار الزمان والمكان المناسبینومن،بالمرقي نفسه

 وبمجموع هذه العوامل یتحقق الشفاء ،عامل اللفظ القرآني للتالي والصوت القرآني للقارئ
  .بإذن اهللا تعالى 

ُّیقدم العامل العقدي على بقیة العوامل؛ كونه األساس في الرقیة الشرعیة  ویتعلق ،َّ
 فاإلیمان بعظمة القرءان واستحضار ،لراقي الذي یتولى شأن تالوة القرآنهذا العامل با

ولذلك سنبین مفهوم ، كفیل بإزالة كل األمراض بإذن اهللا تعالى،ذلك أثناء القراءة
 مع ذكر بعض االمثلة التطبیقیة من رقیة ، ثم نبین أثره في حصول الشفاء،االعتقاد

  .في التأثیر الشفائي لبیان أثر الجانب اإلیماني ،سلف االمة

 العقیدة واإلیمان ألفاظ مختلفة المبنى، متحدة المعنى، وتقترب مع بعضها في 
الداللة على اعتقاد اإلنسان جازما ومصدقا بقلبه بحقیقة التصدیق أن اهللا تعالى واحد في 
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ٕواذا  ،)١(بثق فروع االسالمذاته وصفاته وأفعاله، وأن االیمان یمثل العقیدة التي عنها تن
َّما ثبت اإلیمان في قلب الراقي فإن أثر ذلك یظهر على المریض عند تالوة القرآن 

  .الكریم  ، ولذا سنتناول تعریف العقیدة  لغة واصطالحا

  :   تعریف العقیدة لغة واصطالحا- أ

:  ، ویقال)٢(ّذة من العقد، نقیض الحل، یعقد عقدافإنها مأخو: العقیدة لغة -١
  .)٣(عقدت الحبل فهو معقود، وكذلك العهد، ومنه عقدة النكاح

علم یقدر :(بأنها )رحمه اهللا تعالى( )٤(فقد عرفها اإلیجي:  العقیدة اصطالحا -٢
قائد ما یقصد به نفس معه إثبات العقائد الدینیة بإیراد الحجج ودفع الشبه، والمراد بالع

 وقد أوردت هذا ،)٥())(االعتقاد دون العمل، وبالدینیة المنسوبة إلى دین محمد 
 إذ هو إثبات العقائد التي یراد بها نفس االعتقاد، وهو ،التعریف على اعتبار مضمونه

ما یدین اإلنسان به، واعتقد به، :(سب مع التعریف اللغوي،  وعرفها غیره  بأنهاما یتنا
  .)٦()وعقد علیه قلبه وضمیره

                                                 
 .٨: سید سابق : العقائد االسالمیة: ینظر )١(

 ".مادة عقد " ،٤/٣٠٣٠:ابن منظور: لسان العرب: ینظر )٢(

 ".مادة عقد"،٤/٣٠٣١: المصدر نفسه: ینظر )٣(

، د الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو الفضل عضد الدین اإلیجي من أهل فارسوهو عب: االیجي  )٤(
 .٣/٢٩٥: االعالم، للزركلي : من أهم كتبه المواقف في علم الكالم، ینظر) ه ٧٥٦( توفي سنة 

 .٩: المواقف في علم الكالم، االیجي )٥(

محمد بن محمد الحسیني الزبیدي، مؤسسة التاریخ : إتحاف السادة المتقین بشرح إحیاء علوم الدین )٦(
 .٢/١٦: م١٩٩٤العربي، 
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  أهمیة االعتقاد-ب

التي ًیدة اإلسالمیة یعتقد جازما، أنها العقیدة الوحیدة ّإن من یقف عند سمات العق
 لتدل على علماء المعاصرین  ولذلك جاءت عبارات بعض البها یكون األمن واالستقرار،

و تدور في فلكها وال تخرج عن السمات العامة التي تتصف بها العقیدة أهذه المعاني 
 هذا الجانب المهم في حیاة میةاالسالمیة، لذا سنوجز بذكر أمثلة من أقوالهم عن أه

  .المجتمع

ة في نظام اإلسالم هي األساس الذي تبنى علیه  العقیدَّإن( :)١(قال محمد المبارك
واألساس النفسي ... وهي األساس الفكري لعقلیة المسلم... نظرته أو نظامه األخالقي

  .)٢()ًجتماعیة أم اًفردیة أكانت لسلوكه، ولها تأثیر في الحیاة اإلسالمیة، سواء

اإلنسان في هذا العصر تستبد به الهموم وتطارده المشكالت، وال یستطیع بقوته ف
المادیة أو قدراته العقلیة أن ینتصر على ما یصادفه من مشكالت، ومن هنا تكون 

، )٣(العقیدة اإلسالمیة هي الطاقة الكبرى التي تحافظ على بناء اإلنسان من االنهیار
وخیر شاهد على ذلك حاالت االنتحار في عالم الیوم، فانهیار األعصاب وانتشار 

یقول فرید و ،)٤(ف اإلیمان أو انعدامه في القلباألمراض النفسیة إنما هي بسبب ضع
عقیدة اإلسالم في القرآن الكریم والسنة النبویة، فیها لمسة تربویة ذات أثر ( األنصاري

                                                 
من أهم مؤلفاته نظام االسالم ) م١٩١٢( وهو عبد القادر بن محمد المبارك الحسني، ولد قي دمشق  )١(

 .٩٩٣-٩٩٠: عبد اهللا العقیل: من أعالم الدعوة والحركة االسالمیة المعاصرة: العقیدة، العبادة ینظر

 .٢٨: ت.صلیة، مكة المكرمة، دمحمد المبارك، المكتبة الفی: »العقیدة والعبادة«نظام اإلسالم  )٢(

: م ١٩٨٨، ١عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: أثر العقیدة في بناء الفرد والمجتمع )٣(
 .٢١٧: یوسف حامد العالم: المقاصد العامة للشریعة: ، وینظر٧٥

 .٢١٨: یوسف حامد: المقاصد العامة للشریعة: ینظر )٤(
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روحي عمیق في الوجدان والسلوك، وكان المسلمون عندما یتلقونها بعباراتها القرآنیة 
، وهذا التفاعل مع توجیهات القرآن الكریم كفیل )١()لجلیلة یتفاعلون معها تفاعال عجیباا

  .بعالج األمراض على اختالف أنواعها

 
 به خاصة ٌمر مسلمأ وهذا ، اهللا المؤمنین بصفات ومزایا ال تكون لغیرهمَّخصلقد 

 منها ، أذكرً جدامزایا كثیرةفهناك أیضا  في الدنیا  ، وأما یتعلق بالحیاة اآلخرةفیما
  . واالطمئنان والتفاؤل وسعة الصدرنشراحإلا

زوال المرض وهو : وحقیقة الشفاء  (: فیقول، ابن عاشور معنى الشفاءنِّیبی
 عند مستعار هنا للبصارة بالحقائق وانكشاف االلتباس من النفس كما یزول المرض

َوالذین ال یؤمنون( : وجملة،حصول الشفاء  َُ ِ ْ ُ َ َِّ ، أي وأما الذین ال یؤمنون فال تتخلل آیاته )َ
 وهنا یتضح أثر الجانب اإلیماني ،)٢(...)َنفوسهم ألنهم كمن في آذانهم وقر دون سماعه

 من جانب التالي ،التأثیر بقراءة وسماع القرآن الكریمالمستقر في النفوس في التأثر و
 على عكس الكفار الذین جعل اهللا على قلوبهم مرض عدم ،والقارئ على حد سواء

  . وبركته،االنتفاع بنوره

 قال كما ستدلاو( :ٍقال اآللوسي ناقال كالم اإلمام السیوطي في هذا الصدد 
 من یشفي كما البدنیة األمراض من يیشف القرآن َّأن على باآلیة السیوطي الجالل

ْقل{ : تعالى  في قولهالقرطبيوفي هذا یقول ، )٣()القلبیة األمراض َللذین َُهو ُ ُآمنوا َِِّ ًهدى َ ُ 

                                                 
 .٦٣: فرید األنصاري: جمالیة الدین )١(

 .)٣١٥/ ٢٤(التحریر والتنویر ـ الطبعة التونسیة  )٢(

 .)٩٥-٩٤/ ١١(تفسیر اآللوسي  )٣(
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ٌوشفاء  َ ِ َ{)١(
 والریب الشك من به آمن ْنَم لكل وشفاء هدى القرآن َّأن ُاهللا أعلم( :

َوالذین{ . واألوجاع َِّ َالیؤمنون َ ُ ِ ْ ْآذانهم ِفي ُ ِ ِ ٌْوقر  َ  . )٢()القرآن سماع عن صمم أي} َ

َّكما أن االمام ابن كثیر رحمه اهللا یبین تفسیر هذه اآلیة بآیة أخرى تدل داللة 
 المؤمنین من الذین نصبوا له العداء واضحة على معنى االثر العجیب  للقرآن على غیر

َّولیزیدن{  :جل شأنهتباعه على جهل وحقد وتعنت منهم فقال وأل َ ِ ََ ًكثیرا َ ِ ُْمنهم َ ْ  َُأنزل َما ِ
َإلیك ْمن َِْ َربك ِ ِّ ًطغیانا َ َ ْ ًْوكفرا  ُ ُ َ{)٣(

 محمد یا اهللا تاك آما یكون: أي:(حیث قال في معناها  ،
 ًتصدیقا المؤمنون به یزداد فكما وأشباههم، الیهود من أعدائك حق في نقمة النعمة من

ًصالحا ًوعمال ًوعلما ً ًطغیانا { وألمتك  لك الحاسدون الكفرة به یزداد ًًنافعا، ً َ ْ : وهو} ُ
ًْوكفرا { األشیاء  في للحد والمجاوزة المبالغة ُ  أردت إذا( :القیم ابن  وقال،)٤()تكذیبا: أي} َ
 َمن حضور واحضر سمعك، وألق وسماعه ، تالوته عند قلبك فاجمع بالقرآن االنتفاع
 قال رسوله ، لسان على لك منه خطاب فإنه إلیه ، منه سبحانه به تكلم من به یخاطبه
َّإن{ :تعالى َذلك ِفي ِ َلذكرى َِ ْ ْلمن َِ َ َكان ِ ُله َ ٌقلب َ ََألقى َْأو َْ َالسمع ْ ْ َوهو َّ ٌشهید َُ ِ  وذلك ، )٥(}َ

 األثر لحصول وشرط قابل ومحل مقتض مؤثر على ًموقوفا كان لما التأثیر تمامَ ّأن
 قوله... وأبینه ، لفظ بأوجز كله ذلك بیان اآلیة تضمنت منه ، یمنع الذي المانع وانتفاء
 یقال ما إلى سمعه ، حاسة وأصغى سمعه َّوجه أي) شهید وهو السمع ألقى أو: (تعالى
 وهو ساه، وال بغافل لیس والفهم ، القلب شاهد وهو ...،بالكالم التأثیر شرط وهذا له ،

                                                 
 .٤٤اآلیة : سورة فصلت )١(

 .)٣٦٩ / ١٥ (- الجامع ألحكام القرآن  )٢(

 .٦٤اآلیة : سورة المائدة  )٣(

 .)١٤٧ / ٣( -تفسیر ابن كثیر  )٤(

 .٣٧اآلیة : سورة ق )٥(
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 له، یقال ما تعقل عن وغیبته القلب سهو وهو التأثیر ، حصول من المانع إلى إشارة
َّ وهنا یتبین لنا أن االعتقاد بنفع ،)١()القرآن وهو المؤثر ، حصل  فإذا،وتأمله فیه والنظر

  .ً فما یزیده إال تكذیبا، على عكس الكافر به ، كفیل بإیصال النفع للمعتقد به،نآالقر

  

 
 وما تناوله العلماء في سر إعجاز ، هذا المطلب في فلك البالغة والبیان یدور

 ،ًلذلك سنتناول مفهوم عاملي اللفظ والصوت معا في مطلب واحد القران الكریم؛
  .الجتماع النطق باللفظ والسماع في بعدیه الزماني والمكاني للرقیة الشرعیة

  :عامل اللفظ -أ

 من الباحثین والعلماء ًلقران الكریم كثیراشغلت مسالة السر اإلعجازي آلیات ا
وقد بلغ العلماء في معرفة الغایة من ذلك في ما توصل  ،المتقدمین منهم والمتأخرین 

عجاز یقف إلر العجیب من اَّ السَّنأحیث بین  ،الیه الشیخ الجرجاني في نظریة النظم 
لنظم سوى تعلیق  معلوم أن لیس ا(:حیث قال ، في ترتیب الجملنيآخلف النظم القر

طرق ، وللتعلیق فیما بینها ... بسبب من بعضالكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها
 تعلق ، والقسم الثاني، تعلق اسم باسم،القسم األول: معلومة، وهو ال یعدو ثالثة أقسام

" النظم" مفهوم نظریة نا والذي یعنینا ه،)٢() تعلق حرف بهما، والقسم الثالث،اسم بفعل
 التي یعبر بها "الصیاغة اللغویة": وهي تعني ، الجرجانيعند  عبد القاهرالتي جاء بها 

                                                 
 .)٢٤٤: ص(إلعجاز اللغوي والبیاني في القرآن الكریم ا )١(

 .١: دالئل اإلعجاز للجرجاني ص )٢(
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قواعد  وحسب قواعد وأصول النحومحدد في التعبیر باستخدام غرض المتكلم عن 
 وعلى سیاق الحال عند االستخدام وحسب العرف السائد في اللغة وحسب المنطق والعقل

وهو مفهوم " السابقة  مرتبطة بالعناصرللعالقات بین األلفاظ أسباب محددة أن یكون
  : من أهمهاعناصریرتكز على 

والمعیار لجودة التعبیر هو إجادة  المركز الداللي في النص هو المتكلم .١
  .التعبیر عن غرض المتكلم بأفضل صیاغة ممكنة

أو الشعور الفني ولكن تقدیر جودة الصیاغة اللغویة ال یرجع إلى اإلحساس  .٢
  .یرجع إلى أسباب یمكن تحدیدها بتتبع القوانین التي ترتكز علیها النظریة

هناك إمكانیة للتعقید اللغوي غیر محدودة ناتجة عن تركیب قواعد النحو مع  .٣
قواعد المنطق مع أسالیب العرف السائد في اللغة مع سیاق الحال مع 

  .الغرض

، )١(العالقات بین األلفاظ ال إلى األلفاظ في ذاتهاجودة الصیاغة ترجع إلى  .٤
َّوخالصة القول إن لنظریة النظم أهمیة في كشف النقاب عن عظیم اإلعجاز 
الذي أودعه اهللا كتابه الذي ال تنقضي عجائبه مر السنین واألعوام ، والعالم 

ًلیوم یشهد إلعجاز القرآن الكریم أفاقا جدیدة تذهل العقولا  لتضاف إلى ما ،ً
وفي ، )٢(ظهر من مكنوناته وكنوزه الرائعة ؛ لیعم النفع والخیر الدنیا برمتها

َِٕواذا :( مجال عامل اللفظ في إحداث التأثیر یقول سید قطب في قوله تعالى

                                                 
 .٢١نظریة النظم عند عبد القادر الجرجاني ، سمیر ابو زید ص : ینظر )١(

 .المصدر نفسه: ینظر )٢(
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ْتلیت علیهم  ِ َْ َ َْ ًآیاته زادتهم إیماناُِ ِ ْ ُ ْ َ ُ والقلب المؤمن یجد في آیات هذا القرآن ( :)١()ُ
َّإن هذا القرآن یتعامل مع .. ًما یزیده إیمانا، وما ینتهي به إلى االطمئنان

القلب البشري بال وساطة، وال یحول بینه وبینه شيء إال الكفر الذي یحجبه 
لقلب عنه فإذا رفع هذا الحجاب باإلیمان وجد القلب عن القلب ویحجب ا

حالوة هذا القرآن، ووجد في إیقاعاته المتكررة زیادة في اإلیمان تبلغ إلى 
َّوكما أن إیقاعات القرآن على القلب المؤمن تزیده إیمانا، فإن .. االطمئنان ً

 یتكرر لذلك.. ًالقلب المؤمن هو الذي یدرك هذه اإلیقاعات التي تزیده إیمانا
ًإن في ذلك آلیة «:في القرآن تقریر هذه الحقیقة في أمثال قوله تعالى َ َ َ ِ ِ َّ ِ

َللمؤمنین ِ ِِ ْ ُ َإن في ذلك آلیات لقوم یؤمنون«.. » ْ ُ ِ ِْ ُ ٍ ْ َ ِ ٍ ِ َِ َ وبهذا اإلیمان كانوا ... »َّ
یجدون في القرآن ذلك المذاق الخاص، یساعدهم علیه ذلك الجو الذي كانوا 

ٕ القرآن فعال وواقعا وال یزاولونه مجرد تذوق وادراكیتنسمونه وهم یعیشون ً ً()٢(، 
َّ هو السر في التأثیر في السماع على مستوى اإلیمان كما حصل ولعل ذلك

 وعلى مستوى الشفاء من باب أولى؛ كون ،لصنادید البالغة والبیان من قریش
 . واهللا اعلم،ٕأقوى من الدخول إلى المرض وازالتهالنفوذ إلى العقیدة وتغییرها 

                                                 
 .٢اآلیة : سورة االنفال )١(

 .٣/١٤٧٥، سید قطب: في ظالل القرآن )٢(
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  . عامل الصوت:ب

 اإلنسانیة، ویهذب النفس أعماق إلى ویسري البشریة، الفطرة یخاطب القرآني النص
 والعربي والجاهل والعالم والكبیر الصغیر على تؤثر إلهیة بقدرة ومشاعره الفرد وجدان

 تأثیر عن والمشاهدات والقصص اآلثارو واألحادیث اآلیات تكاثرت وقد واألعجمي ،
 والسكینة والبكاء والرجاء الخوف من یعتریهم وما وسامعیه وتالیه حفاظه في القرآن

َواذا{: حالتهم  واصفا تعالى قالوالطمأنینة،  ْسمعوا َِٕ ُ َُأنزل َما َِ ِالرسول َِإلى ِ ُ َْأعینهم ََترى َّ ُ َُ ْ 
ُتفیض َمن َِ ِالدمع ِ ْ َّمما َّ ْعرفوا ِ ُ َ ِّالحق َنِم َ َ َیقولون ْ ُ ُ ََّربنا َ َّآمنا َ َفاكتبنا َ ُْ ْ َمع َ َالشاهدین َ ِ ِ قال ابو ، )١(}َّ
 الضمیر یعود على َّ هذا وصف برقة القلوب والتأثر بسماع القرآن، والظاهر أن( :حیان

كما جرى ، ویكون قد أخبر عنهم بما یقع من بعضهم ًقسیسین ورهبان فیكون عاما
 وسورة طه )ذلك عیسى ابن مریم (مریم إلى قولهللنجاشي حیث تال علیه جعفر سورة 

 ،)٣()الظاهر فیه العموم( :قال اآللوسيو، )٢()فبكى) وهل أتاك حدیث موسى(إلى قوله 
أي إن أعینهم فاضت عبرة ودموعا، عبرة منهم وخشوعا، ( :وقال صاحب المنار

لمعرفتهم بعض الحق، إذ سمعوا بعض اآلیات دون بعض، فكیف لو عرفوا الحق كله 

                                                 
 .٨٣اآلیة : سورة المائدة )١(

أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین األندلسي : البحر المحیط في التفسیر )٢(
 .٤/٣٤٥،  هـ١٤٢٠: ١ بیروت، ط–ر دار الفك: صدقي محمد جمیل: تحقیق، )هـ٧٤٥: ت(

شهاب الدین محمود بن عبد اهللا الحسیني اآللوسي : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني )٣(
   بیروت-دار الكتب العلمیة : علي عبد الباري عطیة: تحقیق، )هـ١٢٧٠: ت(

 .٤/٥، هـ١٤١٥، ١ط
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إنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا (  : قال سید قطب،)١()بسماع جمیع القرآن
القرآن اهتزت مشاعرهم، والنت قلوبهم، وفاضت أعینهم بالدمع تعبیرا عن التأثر العمیق 

والذي ال یجدون له في أول األمر كفاء من التعبیر إال . العنیف بالحق الذي سمعوه
 وهي حالة معروفة في النفس البشریة حین یبلغ بها التأثر درجة أعلى -الدمع الغزیر

من أن یفي بها القول، فیفیض الدمع، لیؤدي ما ال یؤدیه القول ولیطلق الشحنة الحبیسة 
یض من الدمع وال یقفون موقفا سلبیا ثم هم ال یكتفون بهذا الف.من التأثر العمیق العنیف

من الحق الذي تأثروا به هذا التأثر عند سماع القرآن والشعور بالحق الذي یحمله 
  .)٢()واإلحساس بما له من سلطان

للقرآن الكریم من قوال العلماء متواترة في حصول التاثیر الشفائي ألقد جاءت 
 قوله في ،النظري على سبیل المثال ال الحصر أما ،الجانبین النظري والعملي

ُالله{:تعالى َنزل َّ ََأحسن ََّ َ ِالحدیث ْ ِ َ ًكتابا ْ َ ًمتشابها ِ ِ َ َ َمثاني ُ ِ َ ُّتقشعر َ ِ َ ُمنه َْ ْ ُجلود ِ ُ َالذین ُ َیخشون َِّ ْ َ ْ ُْربهم َ ََّ 
ُتلین َُّثم ْجلودهم َِ ُ ُ ُ ُوقلوبه ُ ُ ُُ ِذكر َِإلى ْمَ ْ ِالله ِ َذلك َّ َهدى َِ ِالله ُ ِْیهدي َّ ِبه َ ْمن ِ ُیشاء َ َ ْومن َ َ ِیضلل َ ِ ْ ُالله ُ َّ 
َفما ُله َ ْمن َ ٍهاد ِ  القرآن یشتمل على معان تقشعر منها الجلود َّنإ( :قال ابن عاشور )٣( }َ

فوس روعة وجاللة ورهبة تبعث على وهي المعاني الموسومة بالجزالة التي تثیر في الن
امتثال السامعین له وعملهم بما یتلقونه من قوارع القرآن وزواجره، وكني عن ذلك بحالة 

                                                 
محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بهاء ): تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم  )١(

 ١٩٩٠: الهیئة المصریة العامة للكتاب): هـ١٣٥٤: ت( بن منال علي خلیفة القلموني الحسیني الدین
 .٧/١١،م

 .٢/٩٦٢، سید قطب : في ظالل القرآن )٢(

 .٢٣اآلیة : سورة الزمر )٣(
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تقارن انفعال الخشیة والرهبة في النفس ألن اإلنسان إذاارتاع وخشي اقشعر جلده من 
ماع والفهم أثر االنفعال الرهبني، فمعنى تقشعر منه تقشعر من سماعه وفهمه، فإن الس

اقشعر الجلد، إذا تقبض تقبضا شدیدا :یقال. یومئذ متقارنان ألن السامعین أهل اللسان
اقشعر جلده، إذا سمع أو رأى ما یثیر :یقال. كالذي یحصل عند شدة برد الجسد ورعدته

انزعاجه وروعه، فاقشعرار الجلود كنایة عن وجل القلوب الذي تلزمه قشعریرة في الجلد 
 على وتأثیره بالقلوب صنیعه أي الكریم القرآن إعجاز وجوه من الوجه  هذا،)١()غالبا

 القرآن غیر ًكالما تسمع ال فإنك القلیل، إال یعرفه وال الناس من كثیر عنه ذهب النفوس
 منو حال في والحالوة اللذة من القلب إلى له خلص السمع قرع إذا ًمنثورا وال ًمنظوما
 الصدور، له وتنشرح النفوس به تستبشر إلیه، منه یخلص ما أخرى في والمهابة الروعة

 الخوف وتغشاها والقلق الوجیب عراها قد مرتاعة عادت منه حظها أخذت إذا حتى
 وعقائدها ومضمراتها النفس بین یحول القلوب، له وتنزعج الجلود منه تقشعر والفرق،
 وفتاكها العرب رجال  من–وسلم  علیه اهللا  صلى–سول للر عدو من فكم فیها، الراسخة

 أن مسامعهم في وقعت حین یلبثوا فلم القرآن من آیات فسمعوا اغتیاله یریدون أقبلوا
 عداوتهم وصارت دینه في والدخول مسالمته إلى یركنوا وأن األول رأیهم عن یتحولوا
ًواما الجانب العملي والتطبیقي على سبیل المثال أیضا ال ، )٢(إیمانا وكفرهم مواالة

ظهر من الدراسات المبدئیة أن تأثیر القرآن  (:الحصر قال  الدكتور احمد القاضي
هو صوت الكلمات القرآنیة : العامل األول: ن یعزي إلى عاملینالمهدئ للتوتر یمكن أ

وبغض النظر  ،ذا كان المستمع قد فهمها أو لم یفهمها باللغة العربیة بغض النظر عما إ
 ،فهو معنى المقاطع القرآنیة التي تلیت حتى : أما العامل الثاني و ،عن إیمان المستمع

                                                 
 .٢٣/٣٨٨،التحریر والتنویر )١(

 .)٣١٦: ص( الكریم  اإلیمانیة من القرآنالمواعظ )٢(
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ولو كانت مقتصرة على الترجمة اإلنجلیزیة بدون االستماع إلى الكلمات القرآنیة باللغة 
" أكبر " أما المرحلة الثانیة لبحوثنا القرآنیة في عیادات ( :یضیف قائال و،)١()العربیة

فتضمنت دراسات مقارنة لمعرفة ما إذا كان أثر القرآن المهدئ للتوتر وما یصاحبه من 
وة القرآنیة ولیس لعوامل أخرى غیر قرآنیة مثل صوت ًتغیرات فسیولوجیة عائدا فعال للتال

َّأو رنة القراءة القرآنیة العربیة أو لمعرفة السامع بأن ما یقرأ علیه هو جزء من كتاب 
 وبعبارة أخرى فإن هدف هذه الدراسة المقارنة هو تحقیق االفتراض القائل بأن ،مقدس

بغض النظر عما إذا كانت مفهومة الكلمات القرآنیة في حد ذاتها لها تأثیر فسیولوجي 
  .)٢()وهذا البحث یضم تفاصیل ونتائج هذه الدراسة. لدى السامع

ي التي دلت األلفاظ المتركبة والمعان َّإن القرآن معجز في نظمه ، ومعنى النظم
ٕ وما بینها من الروابط، ویعبر باأللفاظ عن المعاني والى رابط یربط بین ،علیها األلفاظ 

 الشواهد على التأثر بالنظم القرآني ،)٣( نحویة عالیة،هذه األلفاظ والمعاني بصور بالغیة
َّ وهذا یعني أن البالغة العالیة في ،لتأثر في العالجفي تغییر العقیدة فمن باب أولى ا

 له تأثیر ، وحسن اختار الكلمة وترابطها مع الكلمات االخرى في اآلیة ،النظم القرآني
ًكبیر في النفس سماعا وتالوة  ومن خالل تأثر ذلك تحصل  العبرة بتأثیر القرآن في ،ً

 معانیه َّى األخص إذا علمنا أن وعللى البدن والروح،القلب من أجل وصول الفائدة إ
 ،وثقافتهم مداركهم اختالف على كلهم الناس بها یخاطب أن یصلح  بحیث،مصاغة

                                                 
الدكتور أحمد / htm.منتدى الرقیة الشرعیة،الكریم والرقیة والبسملةبحوث ودراسات على تأثیر القرآن  )١(

 .القاضي

الدكتور أحمد / htm.منتدى الرقیة الشرعیة،بحوث ودراسات على تأثیر القران الكریم والرقیة والبسملة )٢(
 .القاضي

 .)١٨ / ١(إعجاز القرآن لصالح الفوزان : ینظر )٣(
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 اهللا، كتاب من آیة  فخذ،واكتشافاتهم علومهم تطور ومع وبلدانهم، أزمنتهم تباعد وعلى
 اآلیة َّأن فستجد والثقافة، المدارك، في یتفاوتون الناس من خلیط مسامع على اقرأها ثم

 انتهي الذي وراء معنى منها یستفید ًكال منهم َّوأن یفهم، ما بقدر معناها منهم ًكال تعطي
  .)١(علمه عنده

  :أللفاظ القرآن  التأثیر الصوتي-ب

 ًا المجال قدیماشغل الصوت وتأثیره السلبي واالیجابي العلماء والخبراء في هذ
 الصوت وتأثیره في اللغة وذلك لمكان ال في مجاالت واسعة؛َّ لما له من دور فع؛ًوحدیثا

  . والطب والحیاة برمتها  ،وعلومها

ْقل{: قال تعالى ْآمنوا ُ ُ ِبه ِ ْتؤمنوا َال َْأو ِ ُ ِ َّإن ُْ َالذین ِ ُْأوتوا َِّ َالعلم ُ ْ ِقبله ِمن ِْ ِ َإذا َْ  َُْیتلى ِ
ْعلیهم ِ َْ َخرونَی َ ُّ ِلألذقان ِ َ ْ َ َسجدا ویقولون ِ ُ ُ َ َ ً َّ َسبحان ُ َ ْ َِّربنا ُ َكان ِإن َ ُوعد َ ْ َِّربنا َ ًلمفعوال َ ُ ْ َ َ{)٢( ،  

مشهد الذین أوتوا العلم من . وهو مشهد موح یلمس الوجدان (: قال سید قطب
َیخرون«، وهم یسمعون القرآن، فیخشعون، وقبله ُّ ِ ً لألذقان سجداَ َّ ُ ِ ْ َ ْ إنهم ال یتمالكون » ِ

ًیخرون لألذقان سجدا«أنفسهم، فهم ال یسجدون ولكن  َّ ُ ِ ْ َ ْ ِ َِ ُّ ّثم تنطق ألسنتهم بما خالج » َ
ْسبحان ربنا إن كا«: مشاعرهم من إحساس بعظمة اهللا وصدق وعده ِ ِّ َ َ ْ ِّن وعد ربنا ُ َ ُ ْ َ َ

ًلمفعوال ُ ْ َ اظ في تصویر ما یجیش في صدورهم منه، فإذا ویغلبهم التأثر فال تكفي األلف. »َ
ِویخرون لألذقان «: الدموع تنطلق معبرة عن ذلك التأثر الغامر الذي ال تصوره األلفاظ ْ َ ْ ِ َِ ُّ َ َ

َیبكون ُ ًویزیدهم خشوعا«.. »َْ ُ ُ ْ ُ ُ ِ َ   .فوق ما استقبلوه به من خشوع» َ

                                                 
 .)٤٧٧: ص(اإلعجاز اللغوي والبیاني في القرآن الكریم : ینظر )١(

 .١٠٩-١٠٧اآلیات : سورة اإلسراء )٢(
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 القلوب المتفتحة ه مشهد مصور لحالة شعوریة غامرة، یرسم تأثیر هذا القرآن فيَّإن
 الدراسات الطبیة الحدیثة قد َّ كما أن،)١()الستقبال فیضه العارفة بطبیعته وقیمته

همت في تعزیز مكانة الصوت وتأثیره في معالجة االدواء النفسیة والجسدیة أس
ى السامع في كال َّثر الصوتي الفعال علألَّومعلوم أن القرآن كان له من ا،

  .ى على أحد من العلماء والمتخصصیناالتجاهین في الهدایة والتقریع ما ال یخف

تسلیط الضوء على دور الصوت القرآني ، وبناء المفردات  والمقصود من ذلك
القرآنیة لبحث أثرها الطبي على الروح والبدن ، وما لكتاب اهللا من األثر في عالج 

 وهذا هو السبب أو من األسباب المهمة في السر الشفائي ، االمراض النفسیة والبدنیة
  .الشواهد على التأثر بالسماع لصوت القرآن الكریم. لكتاب اهللا 

 لقیاس تجربة القاضي أحمد  أجرى،العصبي التوتر على القرآن تأثیر في تجربة
 تجارب على المتوترین هؤالء فكان  یعرض عصبي، توتر لدیهم من على القرآن أثر

 استمعوا الذین َّأن فوجد.  علیهموالموسیقى  والقرآن السكون أثر یجرب فكان متعددة،
 في ستین إلى تصل نسبة إلى لدیهم التوتر انخفض العربیة اللغة یعرفون ال وهم للقرآن

 توترهم انخفض اآلیات معاني ویعرفون اللغة  العربیة یفهمون كانوا الذین َّوأن المائة ،
 ذكر وقد. متدنیة درجات في والموسیقى السكون كان تأثیر بینما مائة،ال في تسعین إلى
 من یمنعه أرق یأتیه اللیل في نومه من أوقظ إذا أنه في  الیمن المسؤولین كبار أحد لي

 النوم، إلى والعودة توتر من أصابه ما إلذهاب القرآن سماع فیلجأ إلى ثانیة، النوم
 من ًكثیرا ٕوان العالج، بنفس نفسه یعالج أن لةالحا هذه مثل في یقع شخص لكل ویمكن

 النعاس ورأیت أعصابهم ارتخت اهللا كالم إلى استمعوا إذا العصبي المجهدین  بالتوتر

                                                 
 .٢٢٥٤/ ٤،سید قطب: في ظالل القرآن )١(
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 اإللهي مصدرها على تدل األعصاب في المؤثرة القوة هذه إن یداعب  أجفانهم ،
 صوت َّإن: ( العالج بالقران عن تأثیر القرآن الصوتيویقول  صاحب كتاب .)١(العظیم
 األمواج وهذه محدد، موجة وطول محدد، تردد لها صوتیة أمواج عن عبارة هو القرآن
 یمنحها مما لها، التوازن إعادة وتحقق الدماغ خالیا على تؤثر اهتزازیة ًحقوال تنشر
 في خلل إال هو ما السرطان نأ إذ السرطان، فیها بما األمراض مقاومة في كبیرة مناعة
 وكأننا جدید، من برمجتها یعید الخالیا هذه على القرآن بسماع والتأثیر الخالیا، عمل
 أداؤه فیصبح جدیدة برامج ٕوادخال" فرمتة"بعملیة  قمنا ثم بالفیروسات مليء كمبیوتر أمام

 البشر خالق كالم یحملها التي بالبرامج فكیف البشر نحن ببرامجنا یتعلق هذا عالیا،
َّأثبت العلماء أن كل خلیة من ( :الدكتور عبد الدایم الكحیل ویقول، )٢()وتعالى سبحانه

ًخالیا الدماغ تهتز بتردد محدد ، وأن هنالك برنامجا دقیقا داخل كل خل ً ّیة ینظم عملها َّ
ر هذا البرنامج بالمؤثرات الخارجیة مثل الصدمات النفسیة ، ویتأثطیلة فترة حیاتها

َّوالمشاكل االجتماعیة ؛ لذلك فإن هذه الخالیا لدى تعرضها لمثل هذه التأثیرات سوف 
یختل عمل البرنامج الخاص بها مما یؤدي إلى االضطرابات المختلفة ، وقد یؤدي إلى 

  .)٣() أنواعها النفسیة والعضویةخلل في نظام عمل الجسم بالكامل فتظهر األمراض على

 الوالیات في المتطوعین من مجموعة على أجریت التي األبحاث نتائج كانتلقد 
 القرآن لتالوة مهدئ أثر تسجیل تم فقد ،مبهرة  الكریم القرآن إلى استماعهم عند المتحدة

 ال المتطوعین من كبیرة نسبة وجود ورغم الحاالت، مجموع من% ٩٧بلغت  نسبة على

                                                 
 .١٧/ ٣١ الزنداني  - علم اإلیمان )١(

 .)٢٧: ص(العالج بالقرآن حقیقته أهمیته حكمه وضوابطه  )٢(

عالج نفسك بالقرآن ، أول دراسة علمیة موثقة حول العالج بالقرآن الكریم ، عبد الدائم الكحیل  )٣(
.www.kaheel7.com. 
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 في حدثت عدیدة الإرادیة فسیولوجیة تغیرات رصد تم أنه إال العربیة ؛ اللغة یعرفون
 بشكل هملدی التوتر درجة تخفیف إلى أدى مما المتطوعین، لهؤالء العصبیة األجهزة
 أثناء للدماغ تخطیطي رسم بعمل دقیقة تجربة تمت فلقد فقط، هذا لیس ،ملحوظ

 الموجات تنتقل اهللا كتاب إلى االستماع مع أنه فوجد الكریم ، القرآن إلى االستماع
 النسق إلى ثانیة/ موجة ) ١٢ - ١٣(بالیقظة  الخاص السریع النسق من الدماغیة
 شعر وأیضا النفس ، داخل العمیق الهدوء حالة وهي ثانیة/ موجة ) ١٨ - ٨(البطيء 

 اهللا، كتاب آلیات االستماع أثناء والسكینة والراحة بالطمأنینة بالعربیة المتحدثین غیر
  .)١(لمعانیه فهمهم عدم رغم

 

التداوي بكتاب اهللا البد له من شروط وأسباب لتؤدي عملها في الجسم والروح 
ولیتحقق بذلك التوازن المرجو من االستشفاء به ولو دققنا النظر الى النصوص الواردة 

ها تدور حول الحمیة َّنأعن النبي صلى اهللا علیه وسلم في الرقیة والعالج فقد نالحظ 
  .لة، أو العالج عند حلول المرضل العقبل حصو

َّوعلمنا  ،بها نفسه) صلى اهللا علیه وسلم( َّرقى النبيلو تأملنا االوقات التي و

م المؤمنین عائشة أكما جاء عن و ،ًلیالكانت غالب ال في ها لوجدنا؛االستشفاء بها
ِفراشه إلى َوىَأ إذا كان وسلم علیه اهللا صلى النبي َّإن( : حیث قالت ،)رضي اهللا عنها( ِ َِ 

ّكل ٍلیلةَ ُ َ َجمع َْ َ ِكفیه َ َّْ َنفث َُّثم َ َ َفیهما َ ِ ََفقرَأ ِ َفیهم َ ِ ْقل ،ِ ٌَأحد اهللا هو ُ ْقلو ،َ َُأعوذ ُ ِّبرب ُ ِالفلق َِ ََ ْوقل ،ْ ُ َ 
                                                 

 .٣١: موسوعة العالج باألعشاب  ص )١(
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َُأعوذ ِّبرب ُ ُیمسح َُّثم ؛الناس َِ ََ َبهما ْ ِ َاستطاع ما ِ َ َ ِجسده من ْ ِ َ َیبدُأ َ َبهما َْ ِ ِرأسه على ِ ِ َوو َْ ِجههَ ِ  وما ْ
ََأقبل ِجسده من َْ ِ َ ُیفعل َ َ ْ َثالث ذلك َ ٍمرات ََ َّ   . والمكان هو الفراش،ً فالزمان لیال،)١()َ

 واإلخالص بعد الصالة المكتوبة له من األثر في ،َّكما أن قراءة  المعوذتین
 لي قال :قال  عامر بن عقبةمسلم من االضرار والشرور ما اهللا به علیم، فعن حمایة ال

 برب أعوذ وقل الفلق برب أعوذ وقل أحد اهللا هو قل : وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول
 صالة كل دبر المعوذات اقرأ لفظ وفي بمثلهن یتعوذ لم فإنه بهن عوذت الناس

  . والمكان حیثما صلى المسلم المكتوبة، فالزمان هو وقت كل صالة مكتوبة،)٢(فذكرهن

ماني ما رواه ابن  والتي تشیر الى التوقیت الز، ومن اآلثار التي تبین هذا المعنى
 )وسلم علیه اهللا صلى( اهللا رسول َّأنرضي اهللا عنه  عثمان عن:حبان في صحیحه قال 

 في وال األرض في شيء اسمه مع یضر ال الذي اهللا بسم: یصبح  حین قال من ( :قال
 قالها ٕوان ،یمسي حتى ٍبالء فاجئة تفجأه لم ،مرات ثالث ،العلیم السمیع وهو السماء

  .)٣()یصبح حتى ٍبالء فاجئة تفجأه مل یمسي حین

َّإن الذي یقال في التوقیت الزماني للعالج یقال في التوقیت المكاني حیث إن  َّ
رة أیضا في هذا التوقیت والبد من تسلیط الضوء على هذا األثر المرجو یحتاج إلى بصی

الى  الجانب المهم لتحقیق الهدف المنشود من االستشفاء بكتاب اهللا تعالى ، وانظر معي
                                                 

 .)٢ .٤/١٩١٦) ٤٧٢٩: ( باب فضل المعوذات ،كتاب فضائل القرآن، صحیح البخاري )١(

، وقد )١٤٤ / ٤: (عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى اهللا علیه وسلم رواه االمام احمد من حدیث  )٢(
 .إسناده صحیح على شرط الشیخین: األرنؤوط : علق الشیخ شعیب فقال 

إسناده : قال شعیب األرنؤوط ، ، )٨٥٢( برقم ) ١٣٢ / ٣(صحیح ابن حبان بتعلیقات االرناؤوط   )٣(
 .صحیح
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وما حصل للمریض من هذه الطریقة في العالج لى اهللا علیه وسلم وصف النبي ص
 ِحكیم ْبنت ْخولة سمعت: یقول َّوقاص أبي بن ْسعد  والطیبة فعناآلثار الحسنة

َالسلمیة َنزل من: (یقول وسلم علیه اهللا صلى َّالله َرسول سمعت َتقول )١(َِ ًِمنزال ََ ْ  قال َُّثم َ
َُأعوذ ِبكلمات ُ َِ َ ِالله ِ ِالتامات َّ َّ ِّشر من َّ َماخلق َ َ ُیضره لم َ َّ ُ ٌشيء َ ْ َیرتحل حتى َ ِ َ ْ ِمنزله من َ ِِ ْ َ 
  .ا یدل على أثر التعوذ باهللا تعالى عند النزول في مكان ما وهذ،)٢()ذلك

 جالسا كنت: قال  وسلم علیه اهللا صلى النبي أصحاب من أسلم من رجل عنو
 لدغت اهللا رسول یا: فقال  أصحابه من رجل فجاء وسلم، علیه اهللا صلى اهللا رسول عند

 حین قلت لو إنك أما( :قال عقرب،: قال  ماذا؟: قال  أصبحت، حتى أنم فلم اللیلة
 اهللا شاء إن شئ یضرك لم خلق ما شر من التامات اهللا بكلمات أعوذ: أمسیت 

  .ً وهذا یدل على أثر التعوذ باهللا لیال من شر كل ذي شر،)٣()تعالى

 أمسى إذا قال من( : )وسلم علیه اهللا صلى( النبي قال: قال هریرة أبي عنو
 قال اللیلة تلك حمة تضره لم خلق ما شر من التامات اهللا بكلمات أعوذ مرات ثالث
 فالحدیث ،)٤()ًوجعا لها تجد فلم منهم جاریة فلدغت یقولونها فكانوا تعلموها قد أهلنا فكان

                                                 
خولة بنت حكیم بن أمیة السلمیة یقال لها أم شریك ویقال لها خویلة أیضا بالتصغیر صحابیة مشهورة  )١(

تقریب / یقال إنها التي وهبت نفسها للنبي صلى اهللا علیه وسلم وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون
 .)٦٣٧ / ٢(التهذیب 

 .)٤ .٤/٢٠٨٠ ) ٢٧٠٧( أخرجه مسلم في كتاب السالم باب في التعوذ من سوء القضاء  )٢(

 .١٩ص/ ٤ج/باب كیف الرقى /سنن أبي داود  )٣(

إسناده صحیح على شرط : وقال  شعیب األرنؤوط  ، ٧٨٨٥برقم ) ٢٩٠ / ٢ (-مسند أحمد بن حنبل  )٤(
 .ثقات النهم رجال الشیخین غیر سهیل بن أبي صالح فمن رجال مسلممسلم ورجاله 
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ًمحفوظا یكون ُیمسي حین قاله َمنَ ّوأن الدعاء، هذا ِفضل على ٌداللة فیه  ِمن اهللا بإذن َ
َّیضره أن ُلدغ َ ْ ٍحیة َ ٍعقرب أو َّ   .)١(ذلك ِنحو أو َ

ــــا اال ــو تتبعنـ ـــك ولـــ ــا تلــ ـــا لهـــ ــــرا منهــ ــظ كثیـ ــذا الـــــصدد نالحـــ ــــي هـــ ـــة فـ ــث النبویــ ًحادیـــ
ــي  ــب فــــ ـــر عجیــــ ــــران لهمــــــا اثـــ ــالى والقــ ـــر اهللا تعــــ ــــد ان ذكـــ ــــي تؤیــ ــــارات التــ ــــدالالت واالشــ الـ
ـــبالد ــــاد والــ ــــى العبـ ــــسلبیة علـ ـــكالها الـ ــــا واشــ ـــتالف الوانهـ ــــى اخــ ـــشرور علـ ــ ــــن ال ـــة مـ ــ  ،الوقای

  .مهما تباینت االزمنة واالمكنة

                                                 
 .)١٣ / ٣(فقه األدعیة واألذكار  )١(
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 وافضل الصالة واتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى ،العالمین الحمد هللا رب 
  .آله وصحبه اجمعین

  :وبعد

 یالحظ ،َّ والسنة النبویة،َّفإن الناظر في النصوص الواردة في القرآن الكریم 
 وذلك عند اجتماع عوامل ، والتعوذ بكلماته تعالى،ِّالتأثر الجلي لآلیات القرآن الكریم

  : فقد توصلت في هذا البحث الى النتائج اآلتیة وعلیه،تحقق الشفاء 

 والیقین بتأثیر القرآن الكریم الشفائي في مقدمة العوامل ،اإلیمان باهللا تعالى .١
 . وهذا ما نطقت به آیات القرآن الكریم،ذات األثر البلیغ في حصول الشفاء

رآن الكریم َّ أن ألفاظ الق،أثبتت الدراسات الحدیثة في مجال األمواج الصوتیة .٢
 ، وتورث اإلطمئان ، لها أثر كبیر في تغییر النفس ،التي تخترق السماع 

 ومعالجة الضیق والضنك التي تعاني منه المجتمعات ،وانشراح الصدر
 . في ظل إمتالء العیادات النفسیة بالمرضى،المادیة

 من أجل التحصن بآیات اهللا ، والمكان،البد من استثمار عامل الزمان .٣
 مما یستوجب اختیار الوقت ، والتعوذ بكلماته تعالى من كل ذي شر،لى تعا

 .  عند النزول في مكان ما،المناسب
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  .القرآن الكریم* 

محمد بن محمد الحسیني : إتحاف السادة المتقین بشرح إحیاء علوم الدین .١
 .م ١٩٩٤الزبیدي، مؤسسة التاریخ العربي، 

عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، : لعقیدة في بناء الفرد والمجتمعأثر ا .٢
 م ١٩٨٨ ،١بیروت، ط

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن : اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان .٣
ُمعاذ بن معبد، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي  َ ْ  ،) هـ٣٥٤: المتوفى(َ

مؤسسة )  هـ٧٣٩: المتوفى(بلبان الفارسي األمیر عالء الدین علي بن : ترتیب
 . م١٩٨٨   ،١ط،الرسالة، بیروت 

 .لصالح الفوزان  القرآن إعجاز .٤

الباحث في  علي بن نایف الشحوذ: اإلعجاز اللغوي والبیاني في القرآن الكریم .٥
 .القرآن والسنة

قي  األعالم خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمش .٦
   . م   ٢٠٠٢  ، ١٥ط، دار العلم للمالیین ،هـ ١٣٩٦ت 

أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن : البحر المحیط في التفسیر .٧
دار : صدقي محمد جمیل:  تحقیق،)هـ٧٤٥: ت(حیان أثیر الدین األندلسي 

 . بیروت–الفكر 
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الشرعیة  الرقیة منتدى) لهوالبسم والرقیه الكریم القران تاثیر على ودراسات بحوث .٨
 .الدكتور احمد القاضي 

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب «التحریر والتنویر  .٩
: ت (محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي : » المجید
 . هـ١٩٨٤:  تونس-الدار التونسیة للنشر ): هـ١٣٩٣

محمد رشید بن علي رضا بن محمد ): تفسیر المنار(لحكیم تفسیر القرآن ا .١٠
: ت(شمس الدین بن محمد بهاء الدین بن منال علي خلیفة القلموني الحسیني 

 . م ١٩٩٠: الهیئة المصریة العامة للكتاب): هـ١٣٥٤

 البصري أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي ،تفسیر القرآن العظیم  .١١
 دار الكتب ،تحقیق  محمد حسین شمس الدین ) هـ ٧٧٤  ت(ثم الدمشقي 

  ه١٤١٩ ، ١ ط، بیروت–العلمیة، منشورات محمد علي بیضون 

ت (،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي: تقریب التهذیب .١٢
  م١٩٨٦، سوریا، دار الرشید، تحقیق محمد عوامة،)ه٨٥٢

 .م١٩٩٧ ،١ط،دار ابن حزم ،ضان محمد خیر رم،تكملة معجم المؤلفین  .١٣

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  .١٤
محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد اهللا ،وسننه وأیامه 

  .هـ١٤٢٢ ١ ط، دار طوق النجاة ،محمد زهیر بن ناصر الناصر: تحقیق،
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 أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي ،تفسیر القرطبي= رآن الجامع ألحكام الق .١٥
 ،) هـ٦٧١: المتوفى(بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 

 ، القاهرة – دار الكتب المصریة ،ٕأحمد البردوني وابراهیم أطفیش : تحقیق
 . م١٩٦٤،   ٢ط

 ،دار السالم ،صاريفرید األن: معارج القلب الى حیاة الروح ،جمالیة الدین .١٦
 .م٢٠٠٩ ،١ط ،القاهرة

. تحقیق د :ه٤٧١ سنة الوفاة ،اإلمام عبد القاهر الجرجاني: دالئل اإلعجاز .١٧
 م١٩٩٥هـ ١٤١٥ ، دار الكتاب العربي،التنجي

شهاب الدین محمود : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني .١٨
علي عبد الباري :  تحقیق،)هـ١٢٧٠: ت(بن عبد اهللا الحسیني األلوسي 

 . بیروت–دار الكتب العلمیة : عطیة

یر بن شداد أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بش: سنن أبي داود .١٩
ْجستاني ِّبن عمرو األزدي الس محمد محیي الدین :  تحقیق،)هـ٢٧٥: المتوفى(ِ

 . بیروت–المكتبة العصریة، صیدا : عبد الحمید

 نفسك بالقرآن ، أول دراسة علمیة موثقة حول العالج بالقرآن الكریم ، عالج .٢٠
 www.kaheel7.comعبد الدائم الكحیل

  ،١٠ط، القاهرة ، دار الفتح لألعالم العربي،العقائد االسالمیة السید سابق  .٢١
 .م٢٠٠٠
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عبد الحق . د ): حقیقته ، أهمیته ، حكمه، وضوابطه ( العالج بالقرآن  .٢٢
  جامعة الشارقة، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة،حمیش

 . الزنداني- اإلیمان  علم .٢٣

وزارة االوقاف  ،في مجلة الوعي االسالمي الكویتیةعلماء وأعالم كتبوا  .٢٤
 .م٢٠١١، ١ط،مجلة الوعي االسالمیة الجزء الثاني  ،والشؤون االسالمیة

:  الطبعة،الكویت: المحسن البدرعبد الرزاق بن عبد : فقه األدعیة واألذكار .٢٥
 م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ ،الثانیة

دار ): هـ١٣٨٥: ت(سید قطب إبراهیم حسین الشاربي : في ظالل القرآن .٢٦
 . هـ ١٤١٢ - ١٩ ط، القاهرة-  بیروت-الشروق 

ابن منظور، تحقیق عبد اهللا علي الكبیر وآخرون، دار : لسان العرب .٢٧
 ..المعارف، القاهرة، بال ت

، تحقیق )هـ٢٤١ت (أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا الشیباني : ند اإلمام أحمدمس .٢٨
 .م   ٢٠٠١، ١ األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، طشعیب

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا  .٢٩
 هـ ٢٦١ أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري ت ،علیه وسلم

 .بال ت. بیروت– المحققین دار الجیل مجموعة من
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المعهد العالمي للفكر :یوسف بن حامد العالم: المقاصد العامة للشریعة .٣٠
 .م١٩٩٤  ،٢ط،القاهرة ،االسالمي 

مصطفى ،عبد اهللا العقیل  ،من أعالم الدعوة والحركة االسالمیة المعاصرة  .٣١
 .م٢٠٠٨، ٨ط،دار البشیر ،مشهور واخرون 

 إمام وخطیب ،أمیر بن محمد المدري:اإلیمانیة من اآلیات القرآنیةالمواعظ  .٣٢
  ،عمران-الیمن،مسجد اإلیمان 

عضد اهللا والدین القاضي عبد الرحمن بن أحمد : المواقف في علم الكالم .٣٣
 .اإلیجي، عالم الكتب، بیروت، بال ت

 .باألعشاب العالج موسوعة .٣٤

محمد المبارك، المكتبة الفیصلیة، مكة : »العقیدة والعبادة«نظام اإلسالم  .٣٥
 ت.المكرمة، د

 ،بال  دار طبع . نظریة النظم عند عبد القادر الجرجاني ، سمیر ابو زید .٣٦
  .وسنة الطبع

  
  

  

ISNN :2071-6028




