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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين داکتر الحاج  :تتبع ونگارش

  ٢٠١٧ مارچ ٠٣

 ٣٣ -تفسير احمد
  ٣ -  االخالصۀتفسير سور ترجمه و

  

 :خالص  اۀتداوی با سور

قرآن .  شمار می روده  کاری برای تداوی امراض بۀن نسخأدر اين ھيچ جای شک نيست که سراسر قرآن عظيم الش

 تداوی  دردھای اجتماعی وكتاب حكمت و بشارت ۀ كاملۀن ، وحی الھی و كتاب دين و عقيده و توحيد و نسخأعظيم الش

مای راه كمال دنيا و آخرت و عروج به معارج بلند انسانی و  كل، كتاب حيات و زندگی و راھن و موعظه و ھدايت ودر

  .روحانی است

 ھای زندگی است و به  بديل و شفابخش برای نجات جوامع بشری و اصالح روش ای بی ن  نسخهأقرآن عظيم الش

  .شود استوارترين راه رھنمون می

ُإن ھذا القرآن يھدی للتی ھی أقوم«  َ ْ َ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ َُ ْ َ َّ اين قرآن ، به راھی که استوار ترين راه ھاست، ھدايت می ) (٩ تاءآي اسرۀسور( »ِ

  .»کند 

كه كتاب چھارده قرن گذشته باشد، كتاب اين عصر و عصرھای آينده است و احترام به آن، التزام به  قرآن پيش از اين

  .کار بستن تعاليم آن است دستورات قرآن و به

 آن نيز، در ۀ مان آورده و جزء ظالمين نباشند؛ که البته ميزان ايمان شنوند بودن قرآن فقط برای کسانی است که ايءشفا

َإنما  « :عکس می دھدۀ ثر است و ھمچنين عدم ايمان به آن نيز نتيجؤميزان کسب آرامش از قرآن کريم بسيار م َّ ِ
َالمؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوبھم وإذا تليت ع َ َْ ِْ ِ ِ ُِ َ َ َ ُِ َِ َْ ُ ُ ُ ُُ ِ ُ ّ َ َّ ْ ُ َليھم آياته زادتھم إيمانا وعلى ربھم يتوكلونْ َ َُ َّ َْ ََ َْ ْ ِْ ِِّ َ َ ُ ًَ َ ِ ُ ) ٢/انفال سوره (»ُ

 اند كه چون خدا ياد شود دلھايشان بترسد و چون آيات او بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد و  مؤمنان ھمان كسانى(

  ). كنند بر پروردگار خود توكل مى

َوإذا «  :ن به خدا ندارند ھيچ بھره و آرامش و افزايش ايمانی را از استماع آيات نخواھند داشتو در مقابل كسانی كه ايما ِ َ
َما أنزلت سورة فمنھم من يقول أيكم زادته ھذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتھم إيمانا وھم يستبشرون َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ُِ ِ َّ ِ ِ َّ ِْ َْ َ َْ ْ ُْ َ ً ًَ َ َ َِ ِْ ْ ْ َْ َ َْ ُ ََّ َ َُ ٌُ َ ِ  ) ١٢۴/توبه  ۀسور(» ُ

ايمان كدام يك از شما را افزود اما  ) سوره( گويد اين  اى نازل شود از ميان آنان كسى است كه مى  و چون سوره  

  » كنند  افزايد و آنان شادمانى مى  اند بر ايمانشان مى كسانى كه ايمان آورده 
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 بر مريض از دعاھای جايز است که و فاتحه و ديگر سوره ھای قرآنی) فلق و ناس( اخالص و معوذتين ۀخواندن سور

  .يد کرده استئپيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم آن را انجام داده و صحابه اش وقتی اين کار را کرده اند آنھا را تأ

بخاری و مسلم از عائشه روايت می کنند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در مرضی که به وفات ايشان انجاميد معوذات 

  .را بر خود می خواند) و معوذتينسوره اخالص (

وقتی پيامبر مريضی  اش شدت گرفت و نمی توانست اين سوره ھا را بخواند، من آنھا : حضرت بی بی عائشه می گويد

از امام زھری پرسيدم : معمر می گويد» را می خواندم و ايشان را دم می کردم و دست ايشان را بر بدنش می کشاندم

بر دستھای خودش دم می کرد و سپس دستھايش را بر   پيامبر صلی هللا عليه وسلم: د؟ او گفتپيامبر چگونه دم می کر

  )٢١٩٢(مسلم ) ٢٢٧۶(و أطرافه فی ) ۵٧٣۵(بخاری  (  »چھره اش می ماليد

بخاری از ابی سعيد خدری رضی هللا عنه روايت می کند که افرادی از اصحاب پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر قبيله ای 

 قبيله ھای عرب وارد شدند، آنھا اصحاب را پذيرائی نکردند، در ھمين اثنا ماری سردار قبيله را گزيد، آنھا به از

 و تا وقتی که برای ما مزدی  شما ما را مھمانی نکرديد: آيا شما دارو يا دعا خوانی ھمراه داريد، گفتند: اصحاب گفتند

ھا تعدادی گوسفند را به عنوان مزد برای آنھا مقرر کردند، آنگاه يکی از مقرر نکنيد برايتان دعا نمی خوانيم، آنگاه آن

يافت، آنھا گوسفندان را آوردند    فاتحه را خواند و ھمراه با آب دھانش بر آن بيمار دم می کرد و او بھبودۀاصحاب سور

ر صلی هللا عليه وسلم بپرسيم، وقتی و به اصحاب تحويل دادند، اصحاب گفتند از آن استفاده نمی کنيم تا وقتی که از پيامب

ٌو ما أدراک أنھا رقية  « :سؤال کردند، پيامبر خنديد و فرمود که نزد پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم آمدند، از ايشان َ َ َ َْ ُ َّ َ َْ َ َ
ٍخذوھا واضربوا لی بسھم ْ َْ ِ ِ ُ ِ َ َ ُ ه ای از آن به من ھم  فاتحه دعا است، گوسفندان را برداريد و سھميۀچطور دانستی که سور» «ُ

  ).٢٢٠١(، مسلم )۵٧٣۶(بخاری .»بدھيد 

در حديث اول ذکر شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در مريضی  اش بر خود برخی از سوره ھا را می خواند، و در 

  .  يد کردئحديث دوم ثابت است که پيامبر صلی هللا عليه   وسلم عمل صحابه را تأ

  

  :رقی چيست 

فرقی نمی .  يافتن و سالمتی کسب کردن استءمنظور شفاه ه است و آن خواندن اوراد و دميدن در آن برقی جمع رقي

  .کند از قرآن کريم يا از دعاھای مأثور پيامبر باشد

ِکنا نرقی فی الجاھلية فقلنا يا رسول هللا« :از عوف بن مالکت روايت است که گفت: جايز است: حکم آن ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َُ َ َْ ُْ َ َّ ْ َّ ِ کيف تری فی ُ َ َ َ ْ َ

ٌذلک فقال اعرضوا علی رقاکم ال بأس بالرقی ما لم يکن فيه شرک ُّْ ِ ِ ِ َّ ِْ َ ُْ َُ َ َ َ َْ َْ َ ََ َ َ َ َِ ْ ُ َُ ما در زمان جاھليت رقيه «) .٢٢٠٠(صحيح مسلم  (» ِ

ک نباشد رقيه ھايتان را برايم وصف کنيد اگر در آن شر: ای رسول خدا آن را چگونه می بينی؟ فرمود: گفتيم. می کرديم

ِرخص رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فی الرقية من العين « :و از انس بن مالکت روايت است که گفت» اشکالی ندارد ْ َ َ َ َ َْ ْ ِ ِ ِ ِْ ُّ َّ ُ ُ َّ

ِوالحمة والنملة َِ ْ َّ َ ََ ُ   ) .٢١٩۶(صحيح مسلم  »ْ

  .» را برای عين، حمه و نمله داده استۀرسول هللا صلی هللا عليه وسلم اجازه رقي«

 است در تمام )زھر(ھمان سم» الحمة« .يعنی کسی که به اذن خداوند با چشمش به ديگری ضرر می رساند  . »العين« (

جراحتی که از پھلو .»النملة«.  رقيه داده شده استزۀی که سم وجود دارند مانند نيش مار، عقرب يا مانند اينھا اجائچيزھا

  )خارج می شود 
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ُمن استطاع أن ينفع أخاه «: است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند روايت ةو از جابر بن عبداللھ َ ََ ََ ََ ْ ْ َْ َ ْ َ
ْفليفعل َ َْ ْ و از عائشه . »ھرکس می تواند که به برادرش نفع برساند پس اين کار را انجام دھد«) .٢١٩٩(صحيح مسلم  »َ

  :روايت است)   رضی هللا عنھا(

ُکان رسول هللا صلی هللا«  َّ َّ ََّ َِ ُ ُ َ ِ عليه وسلم إذا اشتکی منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذھب الباس رب الناس واشف أنت الشافی َ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ ََ َْ َْ َِ َّ ََّّ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْْ َْ ُ ِ ُ َ ٌَ ِ َِ َ ََّ َ

ًال شفاء إال شفاؤک شفاء ال يغادر سقما َ َ َ ََ َُ ُِ ِ ِ َِ َ ًَ ُ َّ ِ   ) .٢١٩١(، وصحيح مسلم ) ۵٧۴٣(صحيح بخاری » َ

نمود   يکی از ما از دردش به رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شکايت می کرد با دست راستش آن را مسح میھنگامی که«

گونه مريضی  ی عنايت کن که ھيچئمريضی اش   را برطرف ساز و چنان شفا! ای پروردگار مردم: سپس می فرمود

  .»وجود نداردجز شفای تو ه ی، بئ دھنده ھستی و ھيچ شفاءچرا که تو شفا. باقی نماند

  

   :شرطھای آن

  :برای جايز بودن و درستی رقيه  سه شرط الزم است

اگر معتقد باشد که آن بدون اذن .  معتقد نباشد که آن چيز به ذات خود بدون اذن خداوند به او نفع می رساند:که اول اين

 معتقد باشد که آن سبب بدون اذن بايد. خداوند و به ذات خودش به او نفع می رساند آن حرام است بلکه آن شرک است

  .خداوند به او نفعی نمی رساند

ی دعا نبايد درخواست از غير خداوند يا اکه محتو چيزی نباشد که مخالف شريعت خداوند باشد مانند اين :که دوم اين

  .ی که شبيه آن است باشد که اگر اينگونه باشد حرام است بلکه شرک می باشدئاستغاثه از جن و آن چيزی ھا

از امام . ی معلومی باشد اگر از نوع طلسم يا سحر باشد در اين صورت جايز نيستا دارای مفھوم و معن:که سوم اين

با کالم پاک باشد اشکالی اگر : آيا مرد می تواند رقيه کند و از او درخواست رقيه نمود؟ امام فرمود:  سؤال شد- مالک

  .ندارد

  

  :رقيه ممنوع 

که رقيه کننده يا کسی که برايش رقيه می شود  ی که در آن شرطھای گفته شده وجود نداشته باشد مانند اينئتمام رقيه ھا

فری و که مشتمل بر کلمات شرکی و توسلھای ک رساند و تأثير دارد؛ يا اين معتقد باشد که آن به ذات خود به او نفع می

  .ی مانند اينھا باشد حرام و ممنوع می باشندئکلمات بدعی و مانند اينھا باشد يا با کلمات نامفھوم مانند طلسم و چيزھا

  

 معالجه به رقيه بھتر است ويا رفتن نزد داکتر

 عليه که پيامبر صلی هللا مده است ، طوریآعمل ه مرض تشويق و ترغيب بۀ  در سنت نبوی بر مداوا و معالجً:اوال

َتداووا فإن هللا عز وجل لم يضع داء إال وضع له دواء غير داء واحد الھرم« : فرمودند وسلم  َ َ َ َْ َ« .   

برای آن  که  مداوا کنيد، چرا که خداوند عزوجل ھيچ درد و مرضی را قرار نداده مگر آن) مريض  ھای خود را: (يعنی

ترمذی و  د و وبه روايت امام احمد و ابوداو.( ری و کھنسالی استجز يک درد و آنھم پيه درمانی نيز قرار داده است ب

  ) .ابن ماجه

ِتداووا عباد هللا ، فإن هللا عز وجل لم ينزل داء أال أنزل معه شفاء إال «: و در روايت ديگر از امام احمد آمده ْ الموت  ُ

چرا که خداوند عزوجل ھيچ مرضی را نازل معالجه و درمان کنيد، ) مريضی  ھايتان را(ای بندگان هللا : يعنی »والھرم

   .جز مرگ و پيریه  نيز فرستاده است، بءکه ھمراه آن شفا نکرده مگر آن 
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َفإن هللا لم ينزل داء أال أنزل له شفاء ، علمه من علمه ، وجھله من « : و باز در روايت ديگری از امام احمد آمده َ َ ََ ِ َِ ِ َِ َ ْ ُ

َجھله  ِ  نيز نازل کرده است، بعضی، ءکه برای آن شفا چ درد و مرضی را نفرستاده مگر آنخداوند متعال ھي:  يعنی »َ

   .ايشان را فھميدند و برخی ديگر نفھميدند  سخنان 

ھر عملی سببی را قرار   يکی از سنتھای الھی در کائنات، نظام اسباب و مسببات است، يعنی هللا تعالی برای انجام ً:ثانيا

 خود سبب ًکاری را به نتيجه برساند، چرا که اوال ن معنا نيست که هللا تعالی بدون سبب نمی تواند البته اين بدي. داده است

  .را اراده و خلق کند سبب ھم را الزمست تا خداوند آن ھم يکی از مخلوقات باری تعالی است و خود 

تالش و کوشش برای  اب آن ھم را فراھم کند و اسب بر اين اساس کسی که خواھان رزق و روزی است، بايد اسباب آن

بر طبق سنت خويش به آن شخص رزق می  کار بست، خداوند نيز ه يافتن رزق حالل است، ھرگاه فرد اين اسباب را ب

برای مداوای مرضش اسبابی را قرار داده است و تا شخص مريض  که ھرکسی که مريض گشت، خداوند  يا آن. بخشد

مداوا نخواھد شد، زيرا سنت الھی بر اين قرار گرفته است که تا حرکت نباشد برکت مرضش  کار نبندد، ه آن اسباب را ب

نيست که اگر شخصی  طور مطلق برقرار نيست، يعنی اينگونه ه البته باز يادآوری می شود که اين امر ب. ھم نخواھد بود 

که می بينيم که مريم بنت عمران  چنانآورد،  کار نبندد پس خداوند ھم قادر نخواھد بود نتيجه را فراھم ه اسباب را ب

دست آوردن طعام و غذا کند، خداوند برايش رزق ه که تالشی برای ب آن عليھا السالم در محراب عبادت می کرد و بدون 

   :و روزی می رساند

َّفتقبلھا ربھا بقبول حسن وأنبتھا نباتا حسنا وکفلھا زکريا«   ُّ َِّ َِ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََّ َ َ ًٍ َ َ ًَ َ ََ ٍ ُ َ کلما دخل عليھا زکريا المحراب وجد َ َ ََ َ َ ََ ْ ِْ ْ َّ ِ َ َ َ َ ََ َّ ُعندھا رزقا قال يا مريم  ُ َِ َْ َ َ َ ً ْ َ َ ِ

ٍأنی لک ھذا قالْت ھو من عند هللا إن هللا يرزق من يشاء بغير حساب َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ ََّ ُ َُ ُ َ َّ َّّ ْ َ ََ َ َ    )٣٧عمران   آل ۀسور(»َ

و پرورش (رويانيد  او را ) نھال وجود(ای،  پذيرفت؛ و به طرز شايستهی ئرا به طرز نيکو)  مريم(خداوند، او : يعنی

از . ديد شد، غذای مخصوصی در آن جا می می ھر زمان زکريا وارد محراب او . سپرد» زکريا«؛ و کفالت او را به )داد

بخواھد، بی حساب خداوند به ھر کس . اين از سوی خداست«: گفت » !ای؟ اين را از کجا آورده! ای مريم«: او پرسيد

    ».دھد روزی می

   :بنابراين خداوند متعال بر ھر چيزی قادر است، کافيست تا اراده کند و آن چيز روی دھد

ُبديع السماوات واألرض وإذا قضی أمرا فإنما يقول له کن فيکون«   ُ َُ َ َ ََ َُ َُ ُ ُِ َ ََّ ِ ًِ ْ َ ََ َ َ َ َْ ِ    )١١٧ بقره ۀسور(» َِّ

موجود «: گويد می و ھنگامی که فرمان وجود چيزی را صادر کند، تنھا ! ن اوستھستی بخش آسمانھا و زمي: يعنی

   .شود و آن، فوری موجود می» !باش

مطلوب را به وی عطا نمی   ۀبا اين وجود خداوند متعال چنين تقدير کرده است که تا بنده اش تالش و ھمت نکند، نتيج

اساس اراده اش چنين تقدير می کند که شخصی ھرچند  متعال بر لعکس گاھی خداوند ای است، و بئکند و اين سنتی خدا

ھدف و مقصود نمی رسد و اينجاست که گويند حکمت الھی بر خالف سنت رايج  کار بسته است ولی باز به ه اسباب را ب

   . رقم خورد

منزل بنشيند و   کار ببندد و نبايد دره  شخصی که مريض است او بايد برای رفع مرض خود اسباب شرعی را بًمثال

از قبيل طبيب و دارو و دعا کردن (داده  کاری نکند، زيرا شفای او در اينست تا اسبابی را که خداوند متعال برايش قرار 

ه تمامی اسباب الزمه و شرعی را برای رفع مرض خود ب که شخص مريض   کار ببندد، پس از آنه ب) و يا رقيه شرعی

اگر هللا تعالی اراده کرد پس آن اسباب را برايش سببی جھت : خداوند متعال است ت  تالش او در دسۀکار بست، نتيج

ولی  کار بسته است ه و اگر اراده نکردند، پس ھرچند که اسباب را ب. دھد ومريضی اش بھبودی می يابد  قرار می ءشفا

خداوند متعال می خواھد، زيرا    هللا تعالی با خواست ما متضاد بوده است، پس نتيجه چيزی خواھد شد کهۀچون اراد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

چرا که ما بر او تسلط  خداوندی اطالعی نداريم ،ۀ اراد که ما از  حکمت الھی بر آن قرار گرفته است، ولی از آنجائی

که؛ آری اگر خدا بخواھد خوب می شويم و اگر نخواست خوب نمی شويم پس نيازی   پس نبايد به اين فکر باطل - نداريم 

يم و يا کاری کنيم، اسباب الزم و شرعی را به خدمت نگيريم، چرا که ما نمی دانيم که ئکتر مراجعه نمانيست به نزد دا

   !  می دادءخداوند چه چيزی اراده کرده اند، چه بسا اگر اسباب را به خدمت می گرفتيم خداوند نيزمريضی ما را  شفا 

نپذيرد، برکتی ھم حاصل  ر است، لذا تا حرکتی صورت چون در نظام کائنات سنت اسباب و مسببات برقرا: بنابراين 

   .که خداوند چيز ديگری بخواھد نمی شود مگر آن

  .صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم

  

  :فھرست 

  معلومات مؤجز

   آيات ۀترجم

     سوره  یمحتوا

   اخالص   ۀشأن نزول سور

   اخالص ۀفضيلت  سور

  تفسيروبيان آيات

  ل يک سوم قرآن است اخالص معادۀسور

   اخالص  ۀتداوی با سور

  رقی چيست  

  شروط رقيه 

   رقيه ممنوع

  :خذ عمدهآمنابع و م

ليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه از أت( تفسير وبيان کلمات قرآن کريم -

  عبد الکريم ارشد فاريابی

 ف مخلص ھرویوعبدالرؤ:  نوشته-ر انوار القرآن  تفسي-

 فيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز ھروی- 

    امام المفسرين-تفسير طبری  -

   تفسير الميزان -

  نآ تفسير پرتوی از قر-

 ) ھـ٧٧۴متوفی سال ( ابن کثير -   تفسير القرآن الکريم -

  »اسباب النزول  «   امام سيوطی کتاب -

  انیھ راغب اصفاز  مفردات الفاظ القرآن،-

  جلوه ھای از اسرار قرآن مھندس حکمتيار-

   لف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پورؤن  مآ تفسير معارف القر-
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 ) ھـ١٣٨٧متوفی سال (سيد قطب /  تفسير فی ظالل القرآن-

 ّتفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل -

  ی تفسير کابل-

   صحيح مسلم -

   صحيح البخاری-

 


