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 أهمية الجوانب الروحية للتداوي -أ
 
 ؛هبا من حقيقة املفهوم اإلسالمي لألمراض وأسباتنبع أمهية اجلوانب الروحية للتداوي  -
 

ونبلوكم بالشر والخير فتنة }قال تعاىل سنة اإلبتالء العامة.....,  من أسباب األمراض* ف     
 (.25سورة األنبياء اآلية ) {وإلينا ترجعون 

 قال صلى هللا عليه وسلم يف احلديث احلسن الذي رواه الرتمذي وابن ماجه عن أنس :       
 ب قومًا ابتالهم فمن رضي فلهــهللا إذا أحإن عظم الجزاء مع عظم البالء، وإن )   

 .1( الرضى ومن سخط فله السخط
 وتذكره األجر الكبري لإلبتالء  وإدراك املسلم هلذا اجلانب وإميانه بعقيدة القضاء والقدر املتعلقة به         

ما أرر طيب وهام قلبه مراتحًا مطمئنًا راضيًا مبا يصيبه, وهذه الراحة وهذا اإلطمئنان ال شك ان هل جيعل
 يف مساعدة املرضى على الشفاء من أمراضهم والتكيف معها.

 

 من أسباب األمراض الذنوب والبعد عن هللا واليت تتضح من قوله تعاىل :و * 
 (.30{ )الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير}

لصحيح الذي رواه الطرباين يف األوسط                    وتتضح أيضًا يف قوله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث ا
 . 2(ما اختلج عرق والعني إال بذنب ومايدفع هللا عنه أكثر) عن الرباء :

) وقـوله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث احلسـن الـذي رواه الرتمـذي عـن أس موسـى األشـعري :  
 . 3 ( يعفو هللا عنه أكثر اليصيب عبدًا نكبة فما فوقها أو دونها إال بذنب وما

وقوله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصـحيح الـذي رواه سـعيد بـن منصـور يف سـننه وأبـو نعـيم 
 . 4(المصائب واألحزان في الدنيا جزاء  )يف احللية مرساًل عن مسروق: 

لصلة ابهلل تعترب من لذلك فإن اجلوانب الروحية اليت تشمل العودة إىل هللا والتوبة من الذنوب وزايدة ا   
 أهم جوانب العالج ألمراض اإلنسان وأسقامه.

 

واليت يقررها  وتنبين أمهية اجلوانب الروحية للتداوي على أساس العالقة الكبرية بني النفس واجلسد, -
الدين والعلم التجرييب احلديث, والـيت أصـبحا اآلن عنـد الغـرب حقيقـة علميـة ال جـدال فيهـا, فكمـا أن 
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نفسية السيئة تسبب األمراض البدنية العضوية كذلك فإن ارتياح النفس واطمئناهنا وسعادهتا لـن العوامل ال
ـــه,  ـــاة, وابلعـــودة إىل هللا والتقـــرب منـــه واللجـــوء إلي جتـــده حقيقـــة إال ادراك احلقـــائ  اإلميانيـــة للكـــون واحلي

يفهـا بـل وحـ  يف الوقايـة والتقرب إليه مبا يرضاه وسـرتى لكـل ذلـك األرـر العيفـيم يف عـالج األمـراض و ف
 منها.

 
مثـل  وتنبين أمهية اجلوانب الروحيـة للتـداوي أيضـاً علـى األرـر العيفـيم لـبعض العبـادات يف التـداوي, -

 الدعاء وقراءة القرآن حيث إن هلا أرراً عجيباً يف حتقي  الشفاء عند إحسان التداوي هبا.
عـن الطبيـب احلـاذق وذكـر أنـه جيـب أن  عنـدما تكلـم الطي  الببي    يف كتابـه  ابن القيم  قال       

 يراعى يف عالجه عشرين أمراً كان السابع عشر منها هو كما قال : 
, فإن وذلك أصل عيفيم يف عالج األبدان)أن يكون له خربة ابعتالل القلوب واألرواح وأدويتها, 

 انفعال البدن وطبيعته عن القلب والنفس أمر مشهود.
اض القلــب والــروح وعالجهــا كــان هــو الطبيــب الكامــل, والــذي ال والطبيــب إذا كــان عارفــاً  مــر 

 خربة له بذلك وإن كان حاذقاً يف عالج الطبيعة وأحوال البدن نصف طبيب.
ــل بتفقــد قلبــه وصــالحه, وتقويــة أرواحــه وقــواه ابلصــدقة وفعــل ا ــري  ــداوي العلي وكــل طبيــب الي

 .5(بل متطبب قاصرواإلحسان واإلقبال على هللا والدار اآلخرة فليس بطبيب 
 

:) إذا كان كما قيل العلم علمان : علم األبدان وعلـم األداين  المهد  بن عب دويقول الدكتور       
فإنه يتبادر إىل الذهن أن الطب وهو أقرب املعارف لـذات اإلنسـان ميكـن أن يعـرض علـى شـكلني ارنـني : 

لــذهن واإلرادة العازمــة علــى ا شــوع طــب مــادي يســتعمل اجلراحــه والعقــاقري, وطــب معنــوي ينطلــ  مــن ا
 والتفكري العمي  مبقتضى عقيدة معينة أو معرفة راسخة.

ولقد أخذت هذه الفكرة األخرية تتبوأ تدرجييًا مكااًن مرموقًا عند عدد وافر من األطباء يف العامل  
ى اجلسم والنفس, كله عندما يقولون ما معناه : " لو علم الناس ما للطاقة الروحية من فائدة عالجية عل

لتخلى واستغىن الناس عن استعمال كمية وافرة من األدوية اليت يف معيفمها التعاجل إال األعراض, وال 
 6تنفذ إىل األسباب يف أي وجه من الوجوه (. 

 
 يف حتقي  السعادة والشفاءالطب املادي  عجزومما يزيد أمهية النواحي الروحية للتداوي هو  -

عن حتقي  الصحة للمجتمعات  وعجزه أيضاً لإلنسان يف العديد من األمراض ,  -كلي أو جزئي-بشكل 
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مبفهومها الشامل الذي يعرفه الطب احلديث  نه هو : حالة املعافاة الكاملة بدنيًا ونفسيًا وإجتماعيًا, 
 فاإلحصائيات العاملية تشري إىل ازدايد نسبة األمراض النفسية أو األمراض ذات العالقة ابلنواحي

 النفسية.
 

من  % 30ومن ذلك ماذكرته إحدى اإلحصائيات يف الوالايت املتحدة األمريكية من أن 
من املرتددين على األطباء يف أمريكا يعانون من أتزم نفسي عام  % 50املرتددين على املستشفيات و 

 7مصحوب أو غري مصحوب  مراض جسمية فعلية.
كفاية العالج املادي وحده لتحقي  الشفاء لإلنسان, وقد بدأ علماء الغرب يشعرون حبقيقة عدم  

وبدؤوا يهتمون بدعوة األطباء إىل التعاون مع رجال الدين عندهم من أجل شفاء األمراض وحتقي  
 8السعادة لإلنسان.

 
 إستدراك هام:

ين د اسـباب حصـول األمـراض, ال يعــــإن ما سب  اإلشارة إليه يف األعلى من أن الذنوب واملعاصي هـي اح
, بل األمراض اذن هللا مـن إكـرام هللا لعبـده املـلمن ليـذكره ويرجعـه للرقـي أفضلية الصحيح ودونية املريض

 يف درجات العبودية, وقد ميلي سبحانه لعبد فيمسك عنه بذنبه ح  يواىف به يوم القيامة.
بـة فـي الـدنيا وإذا عّجل لـه العوو )إذا أراد هللا بعبده الخير قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 حديث صحيح. أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم الويامة(
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 الجوانب الروحية للتداوي -ب
 
الت بييو  اتغييت وال  اللإيي ا للييا اللييب  اتتتييا  بييب  التقييل    -1

 : للمب
فعله عند حدوث  إن التوبة والعودة إىل هللا وزايدة الصلة به سبحانه هي من أهم ما جيب  

األمراض لإلنسان, ألهنا متحو اذن هللا ماقد يكون هو السبب األساسي حلدوث املرض وهو الذنوب 
 والغفلة عن هللا, وألهنا جتعل املفاهيم اإلميانية اليت تسعد اإلنسان راسخه يف قلبه ومشاعره.

ؤهم اذن هللا, وممن وأيضًا فإن التوبة والعودة إىل هللا جتعل اإلنسان ممن يستجاب دعا  
 يكونون حمّل حمبة هللا ورعايته وحفيفه.

 : الط  البب  رمحه هللا يف كتاب  ابن القم يقول   
فعل ا ري واإلحسان والذكر والدعاء والتضرع واإلبتهال ومن أعيفم عالجات املرض )   
طبيعية, ولكن حبسب وهلذه األمور أترري يف دفع العلل وحصول الشفاء أعيفم من األدوية ال والتوبة.

 .9( استعداد النفس وقبوهلا وعقيدهتا يف ذلك
 ويقول أيضاً يف موضع آخر من الكتاب :  
ومل تصل  مامل هتتد إليه عقول أكابر األطباء) بل ههنا من األدوية اليت تشفي األمراض   

عتماده على هللا والتوكل إليها علومهم وجتارهبم وأقيستهم من األدوبة القلبية والروحانية وقوة القلب, وا
عليه, واإللتجاء إليه واإلنطراح واإلنكسار بني يديه, والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة, واإلستغفار, 
واإلحسان إىل ا ل  وإغارة امللهوف والتفريج عن املكروب, فإن هذه األدوية قد جربتها األمم على 

 يف الشفاء مااليصل إليه علم أعلم األطباء والجتربته اختالف أدايهنا ومللها فوجدوا هلا من التأرري
 والقياسه.
ولقد جربننا حنن وغريان من هذه أمورًا كثرية ورأيناها تفعل ماال تفعل األدوية احلسية, بل   

, عندها مبثابة األدوية الطرقية عند األطباء, وهذا جار على قانون احلكمة اإلهلية تعترب األدوية احلسية
ًا عنها, ولكن األسباب متنوعة. فإن القلب م  اتصل برب العاملني وخال  الداء والدواء, ليس خارج

ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانا أدوية أخرى غري األدوية اليت يعاينها القلب البعيد منه 
وقهره,  املعرض عنه. وقد علم أن األرواح م  قويا وقويا النفس والطبيعة تعاوان على دفع الداء

فكيف ينكر ملن قويا طبيعته ونفسه وفرحا ابلقرب من ابرئها وأنسها به وحبها له وتنعمها بذكره 
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وانصراف قواها كلها إليه ومجعها عليه واستعانتها به وتوكلها عليه أن يكون ذلك من أكرب األدوية هلا, 
عيفمهم حجااًب وأكذهبم نفسًا والينكر هذا إال أجهل الناس وأوتوجب له القوة ودفع األمل ابلكلية. 
 10(.وأبعدهم عن هللا وعن حقيقة اإلنسان

 الدعاء :-2
وهو سالح عيفيم يستطيع به املريض امللمن أن يواجه وأن يكافح وأن يتصرب وأن جيد   

األمل والشفاء أمام أي مرض أو عله أو مشكلة تصيبه. بل ح  ولو مل يكن هناك سبيل مادي للعالج 
 منيفور البشر أنه ال أمل يف الشفاء, فبالدعاء يطلب العون من خال  اإلنسان ومن خال   وح  ولو بدا يف

كل شيء يف هذا الوجود ومن بيده تقدير وتسيري وتغيري كل شيء, بل إنه ال حيدث أي شيء أصاًل يف 
عة األمل هذا الوجود إال بتقديره وإرادته. عندئذ فلن يفقد اإلنسان امللمن األمل يف الشفاء, وستيفل مش

 -جمرد التفكري-مضاءة أمامه, مهما كان يعاين من أمراض قد يبدو للبشر أنه الجمال إلشغال الفكر يف 
 يف عالجها.

 

وقد أمر هللا سبحانه وتعاىل بدعائه واللجوء إليه وحث الرسول صلى هللا عليه وسلم على   
 قال تعاىل : ذلك, ألن يف ذلك حتقيقاً لعبودية اإلنسان هلل سبحانه وتعاىل.

} وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
 .60غافر  داخرين {
 وقال تعاىل :

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي } 
 .196{ البقرة  وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 

ديث الصحيح الذي رواه احلاكم يف مـسـتدركه عن ابن وقال صلى هللا عليه وسلم يف احل  
 عباس ورواه ابن عدي عن أس هريرة رضي هللا عنه قال : 

 .11(  أفضل العبادة الدعاء) 
وقال صلى هللا عليه وسلم يف احلديث احلسن الذي رواه أمحد يف مسنده والرتمذي عن   
 جابر : 

ل أو كف عنه من السوء مثله، مالم يدع ) مامن أحد يدعو بدعاء إال آتاه هللا ما سأ
 12بإثم أو قطيعة رحم (.
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وقــال صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح الذي رواه أمحد يف مسنده وأبو داوود   
 والرتمذي عن سلمان : 

 .13(  إن هللا تعالى حيّي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردها صفرًا خائبتين) 
:) إن الدعاء من أنفع األدوية وهو عدو البالء يدافعه ويعاجله ومينع نزوله ويدفعه أو  لقم ابن اويقول 

 14خيففه إذا نزل وهو سالح امللمن (.
 وينبغي التنبه إىل أنه توجد أسباب متنع استجابة الدعاء مثل : -      

ن املنكر, أو ارتكاب أكل الداعي ومشربه من مأكل ومشرب حرام, أو ترك األمر ابملعروف والنهي ع
بعض الذنوب املخصوصة, وقد اليستجاب للدعاء حلكمة رابنية كأن يصرف عنه بدعائه سوءًا آخر أو 

 15يدخر له من األجر عند هللا. 
 
 قلاءة القلآن :-3
إن قراءة القرآن والتفكر يف معانيه تلقي على قلب امللمن الطمأنينة, وتذهب عنه القل  وجتعله  -

هلل راضيًا مبا أعطاه, وملماًل فيما عند هللا من ا ري يف الدنيا واآلخرة, والشك أن اإلنسان يعيش متصاًل اب
سواًء كان مريضًا أو معاىًف يكون حمتاجًا إىل العيش يف جو هذه املعاين مستيفاًل بيفالهلا ح  يعيش سعيداً 

 مطمئنًا. قال تعاىل :
 .82{ اإلسراءيزيد الظالمين إال خساراً وننزل من الورآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين وال}
 
ومن جانب آخر فإن قراءة القرآن على سبيل الرقية هلا أرر عيفيم يف حتقي  العالج, وهبا ميكن أن  -

العقمدة صاحب كتاب شرح  أبي أبي العز الحبوييتم الشفاء إذا أذن هللا بذلك, قال 
وأدواء الدنيا واآلخرة. وما كل  القلبية والبدنيةفالقرآن هو الشفاء التام من مجيع األدواء : )  الطحا مو

ووضعه على دائه بصدق وإميان وقبول اتم واعتقاد  وإذا أحسن العليل التداويأحد يلهل لإلستشفاء به. 
وكيف تقاوم األدواء كالم رب األرض والسماء الذي لو نزل . مل يقاوم الداء أبداً جازم واستيفاء لشروطه 
على األرض لقطعها, فما من مرض من أمراض القلوب واألبدان إال ويف القرآن  على اجلبال لصدعها أو

 16(. سبيل الداللة على دوائه وسببه واحلمية منه ملن رزقه هللا فهماً يف كتابه
ومن األدلة على مشروعية الرقية وأررها , ماورد يف احلديث الصحيح عن أس سعيد قال :   

هللا عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على انطلق نفر من أصحاب النبي صلى 
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حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فُلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له 
بكل شيء الينفعه شيء، فوال بعضهم : لو أتيتم هؤالء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون 

غ وسعينا له بكل شيء ال عند بعضهم شيء فأتوهم فوالوا : يا أيها الرهط إن سيدنا لد
ينفعه فهل عند أحدكم منكم شيء ؟ فوال بعضهم : نعم وهللا إني ألرقي ولكن وهللا 
استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براٍق حتى تجعلوا لنا جعاًل. فصالحوهم على قطيع من 
الغنم فانطلق يتفل عليه وهو يورأ { الحمد هلل رب العالمين } فكأنما نشط من عوال 

نطلق يمشي وما به قلبه، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فوال بعضهم : فا
اقسموا، فوال الذي رقى : النفعل حتى نأتي النبي صلى هللا عليه وسلم فذكروا له ذلك 

 17.فوال : )ما يدريك إنها رقية ؟ ثم قال : قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم(
 تعليقًا على هذا احلديث : ) فقد أرر هذا الدواء يف هذا رمحه هللا ابن القم وقد قال   

الداء وأزاله ح  كأن مل يكن, وهذا أسهل دواء وأيسره. ولو أحسن العبد التداوي ابلفاحتة لرأي هلا أترريًا 
ولبثا يف مكة تعرتيين أدواء وال أجد طبيبًا وال دواء فكنا أعاجل نفسي ابلفاحتة فأرى عجيبًا يف الشفاء. 

 .18( ا أتررياً عجيبًا, فكنا أصف ذلك ملن يشتكي أملاً وكان كثرياً منهم يربأ سريعاً هل
 
وينبغي ملن أراد الرقية من غريه أن يذهب إىل من عرفوا ابلصالح والتقوى, وعرفوا ابتباع ما ورد   -

عاجلون وصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم وسلف األمة الصاحل يف الرقية, ألنه يوجد بعض الذين ي
ابلرقى ممن اليكونون متبعني ملا ورد يف السنة عن ذلك, وقد يدخلون بعض البدع والشعوذة والطرق غري 

 الصحيحة يف أسلوب عالجهم.
 
 التالة :-4

واستعينوا بالصبر والصالة وإنها لكبيرة إال على الخاشعين الذين يظنون أنهم قال تعاىل :} 
 46-45بقرة { ال مالقوا ربهم وأنهم إليه راجعون 

وقال صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح الذي رواه أمحد يف مسنده والنسائي عن   
 أنس : 

 19(.  وجعلت قرة عيني الصالة) 
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 وروى أحـمد يف مسنده وأبو داوود يف سننه عن حذيفة رضي هللا عنه أنه :   
  20( حديث حسن.  كان صلى هللا عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى)

 

: ) أما الصالة فشأهنا يف تفريج القلب  الط  البب  يف كتابه  ابن القم قال  -  
وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذته أكرب شأن, وفيها من اتصال القلب والروح ابهلل وقربه والتنعم بذكره 

ل عضو واإلبتهاج مبناجاته والوقوف بني يديه واستعمال مجيع البدن وقواه وآالته يف عبوديته وإعطاء ك
حيفه منها, واشتغاله عن التعل  ابملخلوق ومالبساهتم وحماورهتم, واجنذاب قوى قلبه وجوارحه إىل ربه 
وفاطره وراحته من عدوه حال الصالة ماصارت به من أكرب األدوية واملفرحات واألدوية اليت ال تالئم إال 

 التناسبها األغذية الفاضلة. القلوب الصحيحة, وأما القلوب العليلة فهي كاألبدان العليلة اليت
فالصالة من أكرب العون على حتصيل مصاحل الدنيا واآلخرة, ودفع مفاسد الدنيا واآلخرة,   

وهي منهاة عن اإلمث, ودافعة ألدواء القلوب, ومطردة للداء عن اجلسد, ومنورة للقلب, ومبيضة للوجه, 
انصرة للميفلوم, وقامعة ألخالط الشهوات, ومنشطة للجوارح والنفس, وجالبة للرزق, ودافعة لليفلم, و 

 .21وحافيفة للنعمة, ودافعة للنقمة, ومنزلة للرمحة, وكاشفة للغمة, وانفعة يف كثري من أوجاع البطن(
وقال أيضًا عن صالة قيام الليل : ) وكذلك قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة,   

 .22نشط شيء للبدن والروح والقلب (ومن أمنع األمور لكثري من األمراض املزمنة, ومن أ
 
وح  الكثري من أطباء الغرب ومفكريهم وعلمائهم أصبحوا يدركون أرر الصالة يف شفاء األمراض  -

 وإسعاد اإلنسان.
: ) إن الصالة هي أعيفم شكل من الطاقة اليت ميكن  ألكغمس كالم يقول د.   

طبيب التقيا برجال فشل العالج معهم ومل لإلنسان توليدها. وهي قوة حقيقة كاجلاذبية. ومبا أين 
 .23يتخلصوا من املرض واإلكتئاب إال بعد ما جللوا إىل الصالة(

 
 الذكل : -5

{ الرعد  الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر هللا، أال بذكر هللا تطمئن الولوبقال تعاىل :} 
28. 
:  ا المغل   آخلتبالذكل  أثله في دبميف رسالة بعنوان  متطوا الب لب يـقـول د.  -

) وملا كان ذكر هللا سبحانه طب القلوب ودواءها وشفاء النفوس وجالءها, وصحة األجسام من عللها 
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من هذه الرسالة حبساء هللا الذين حبسهم املرض عن التقلب يف وأدوائها فينبغي أن يكون أول مستفيد 
األرض, وألزمتهم العلة فراش املرض والسقم, فهم يف األسرة البيضاء حمبوسون, وبقيود املرض مكبلون 

)24. 
 
وفوائد الذكر املتعلقة ابلصحة والعالج أتيت من جوانب كثرية. منها أنه يقوي الصلة ابهلل وجيعل  -

كرم هللا ورعايته ويكسبه حمبة هللا, ومنها أن معاين الذكر تذكر اإلنسان ابملعاين اإلميانية   اإلنسان حمل
السامية وتذكره بدوره يف احلياة, وتذكره ابليوم اآلخر وتذكره ابلرضى ابلقضاء والقدر, ومنها أن الذكر من 

ومنها أن الذكر حيفظ اإلنسان مما األدوية اليت أرشد إليها النيب صلى هللا عليم وسلم كعالج للهم والغم. 
 يضره من أشياء مادية من أمراض وحوادث وبالاي, ومن أشياء ضارة غري مادية كالعني ومّس اجلن.

 
 أن للذكر أكثر من مائة فائدة منها : ابن القم وذكر  -

 ) أنه يزيل اهلم والغم عن القلب.-          
 بسط.أنه جيلب للقلب الفرح والسرور وال-          
 أنه يقوي القلب والبدن.-          
 أن يف القلب خلة وفاقة اليسدها شيء البته إال ذكر هللا عز وجل.-          
أن الذاكر قريب من مذكوره, ومذكوره معه, وهذه املعية معية خاصه غري معية العلم    -          

 في .واإلحاطة, فهي معية ابلقرب والوالية واحملبة والنصر والتو 
أنه ما استجلبا نعم هللا عز وجل واستدفعا نقمة مبثل ذكر هللا تعاىل, فالذكر جالب للنعم -          

 دافع للنقم.
أن ذكر هللا عز وجل يسهل الصعب وييسر العسري, وخيفف املشاق. فما ذكر هللا عز وجل -           

شدة إال زالا, والكربة إال انفرجا, على صعب إال هان, وال عسري إال تيسر والمشقة إال خفا, وال
 فذكر هللا تعاىل هو الفرج بعد الشدة, واليسر بعد العسر, والفرح بعد الغم واهلم.

 أن الذكر يعطي الذاكر قوة ح  إنه  ليفعل مع الذكر مامل ييفن فعله بدونه.-           
يكن للعبد من روابه إال اللذة أن للذكر من بني األعمال لذة ال يشبهها شيء, فلو مل -           

 .25احلاصلة للذاكر والنعيم الذي حيصل لقلبه لكفى هبذا. وهلذا مسيا جمالس الذكر رايض اجلنة (
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ال غائ  المومدة للحماة رمحه هللا يف رسالته القيمة  عبداللحمن الغعد وقال الشيخ -     
اإلكثار من ذكر هللا. فإن لذلك أترريًا : ) ومن أكرب األسباب إلنشراح الصدر وطمأنينته  الغعمدة

{  أال بذكر هللا تطمئن الولوبعجيبًا يف انشراح الصدر وطمأنينته وزوال مهه وغمه. قال تعاىل } 
 .26فلذكر هللا أرر عيفيم يف حصول هذا املطلوب  اصيته, وملا يرجوه العبد من روابه أجره يف اآلخرة (

 
 
 : ب  التبل علمباتممان بالقضاء  القدل  اللضا ب -7
 

وهذا هو أحد األمور اليت من املهم للمريض أن يدركها وأن يدرك حقيقتها ح  يعيش   
مراتحًا ومطمئنًا, حينما يتيقن أن ما أصابه مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه, وأن يدرك أن له 

ذي خيلفه هبذه املفاهيم سيلدي عند هللا عيفيم األجر إن رضى وصرب. والشك أن جو الراحة والطمأنينه ال
 إىل ذهاب الكآبة والقل  عن اإلنسان واليت هي من العوامل اهلامة اليت تعوق حصول الشفاء التام.

 قال تعاىل :
ما أصاب من مصيبة في األرض وال في أنفسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأها إن } 

حوا بما آتاكم وهللا اليحب كل ذلك على هللا يسير ، لكيال تأسوا على مافاتكم وال تفر 
 .23-22{ احلديد  مختاٍل فخور

 .42{ النحل  الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعاىل مادحاً امللمنني : } 
 12اإلنسان  } وجزاهم بما صبروا جنة وحريرًا {وقال تعاىل :

ذلك من عزم  } واصبرا على ما أصابك إنوقال تعاىل يف سورة لقمان من وصية لقمان البنه :
 .87 األمور {

 وقال صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أم سلمة : 
ما من مسلم تصيبه مصيبة فيوول ما أمره هللا : إنا هلل وإنا إليه راجعون ، اللهم ) 

 أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها إال آجره هللا في مصيبته وأخلف له خيرًا منها
)27. 

 وقال صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أس سعيد : 
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مايكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، وإنه من يستعفف يِعفُّه هللا، ومن يستغني ) 
 .28( يغنه هللا، ومن يتصبَّر يصبره هللا، وما أعطي أحد عطاءًا خيرًا وأوسع من الصبر

 
 لقضاء والقدر والصرب عليه :ومن أقوال السلف عن ا -

 قال أبو الدرداء رضي هللا عنه :
 .29) إن هللا إذا قضى قضاءًا أحب أن يرضى به ( 

 رضي هللا عنه : ابن مغع دوقال 
 .30) إن هللا بقسطه جعل الروح والفرح يف اليقني والرضا, وجعل اهلّم واحلزن يف الشك والسخط (

 -: عبدال احد بن زمدوقال 
ابب هللا األعيفم, وجنة الدنيا, ومسرتاح العابدين, وأهل الرضا اترة يالحيفون حكمه "الرضا  

املبتلى وخريته لعبده يف البالء وأنه غري مهتم يف قضائه, واترة يالحيفون رواب الرضى ابلقضاء فينسيهم أمل 
يشعرون ابألمل, املقضى به, واترة يالحيفون عيفمة املبتلي وجالله وكماله فيغرقون يف مشاهدة ذلك ح  ال

 .31وهذا اليصل إليه إال خواص أهل املعرفة واحملبة ح  رمبا تلذذوا مبا أصاهبم " 
 : تغلمو أه  المتائ يف كتابه  أب  عبداللب محمد المبمحيوقال 

" ومن تسلية أهل املصائب أن ينيفر املصاب يف كتاب هللا وسنة رسول هللا فيجد أن هللا   
ضي ماهو أعيفم من فوات تلك املصيبة  ضعاف مضاعفة, وأنه لو شاء جلعلها تعاىل أعطى ملن صرب ور 

 .32أعيفم مما هي "
وفائدة اإلميان ابلقضاء والقدر ال تقتصر على من أصابه املرض أو من أصابته مصيبة, بل  - 

اة ويبقى تتعدى ذلك ليكون هلا األرر أيضًا يف وقاية اإلنسان من القل  الذي يصيبه عندما يعيش هذه احلي
 متخوفاً مما سيحدث له ومتخوفاً على رزقه ومستقبله وتطلعاته.

ل. ف " قصة كاتب غرس هو دا القلق  ابد الحماةيف كتابه " دام  كالمب يوقد ذكر 
الذي يقول : )أنه كان يعيش قلقًا واستطاع التخلص من الـقلـ  بـعــد أن شـاء هللا أن تتهيأ له  ب دلي

ع العرب املسلمني, فتأرر بعقيدهتم يف القضاء والقدر وكان ذلك هو السبب يف اليفروف ألن العيش م
 .33ذهاب القل  عنه(
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لدلاك حقمقو الم ت  الحماة  لغالو اتبغان في الحماة  -8
 :  حقمقو البعمو  البالء

الدنيا دار إن إدراك اإلنسان حلقيقة املوت واحلياة ورسالته يف هذه احلياة, وحقيقة النعمة والبالء, وأن  -
اختبار زائلة, جيعله يعيش سعيداً مهما واجه من مشاكل احلياة أو األمراض والعالت فيها. وجيعل اإلنسان 
يعيش مطمئنًا الينتابه القل  على رزقه أو نتيجة عمل ما, وال يصيبه االكتئاب واألمل عند حدوث ما 

 يزعجه ويضايقه.
 قال تعاىل :

 .56الذارايت  بدون {} وماخلوت الجن واإلنس إال ليع
 وقال تعاىل :

 .2امللك} الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عماًل وهو العزيز الغفور {
 وقال تعاىل :

} إنا جعلنا ما على األرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عماًل، وإنا لجاعلون ماعليها 
 .7,8الكهف  صعيدًا جرزًا {
 .25{ األنبياء  اخلري فتنة وإلينا ترجعونونبلوكم بالشر ووقال تعاىل } 

فاإلنسان خملوق لكي يعبد هللا ويعيش يف هذه احلياة منفذًا ألوامر هللا وطائعًا له, ولكي يكون خليفة  -
يف األرض يعمرها وف  املنهج الذي يرضاه هللا, مث هناك يوم يعود فيه إىل هللا فيجازى على ما عمل إن 

وقد زوده هللا يف هذه الدنيا بقدرات وإمكانيات ومواهب وأعطيات  تلف من خريًا فخري وإن شرًا فشر. 
 شخص إىل آخر فالبعض قد يكون أقل من غريه يف هذه, أو قد يفقد بعض األشياء أو كلها.

وهو يدرك أن هذه الدنيا ليسا دار املعيشة احلقيقة, فهي ليسا إال ممر مير فيه لالختبار, وأنه  
 ة حمدودة مث يرتكها ويرحل إىل املعيشة احلقيقة.إمنا يعيش فيها فرت 

وهو يث   ن كل ما يف هذه الدنيا من أرزاق وأعطيات هي جمرد اختبار من هللا سبحانه وتعاىل  
يعطيها من حيب ومن ال حيب مث تزول مجيعها بزوال الدنيا وانتهائها, وقد يكون البالء إكرامًا وقد تكون 

 النعماء فتنة وإمالًء.
يلمن أن دار املعيشة احلقيقية هي الدار اآلخرة مبا فيها من دار نعيم هي اجلنة ملن أطاعوا هللا  وهو 

 وأرضوه, ودار شقاء هي النار ملن عصوا هللا وخالفوا أمره.
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أيضًا فإن إدراك امللمن حلقيقة أن يثاب على اإلبتالء, وأنه إذا صرب سيلقى عند هللا أعيفم اجلزاء,  -

يكون معه تكفري ا طااي ورفع الدرجات, وأن هللا إذا أحب قوامًا ابتالهم, كل هذا جيعله وأن اإلبتالء 
 يتلقى البالء بنفس راضية مطمئنة سعيدة.

قال صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أس هريرة رضي   
زن وال أذى وال غم حتى ما يصيب المسلم من نصب وال وصب والهم وال ح) هللا عنه:

 .34(الشوكة يشاكها إال كفر هللا بها من خطاياه
وقال صلى هللا عليه وسلم يف احلديث احلسن الذي رواه ابن حبان يف مسنده واحلاكم يف  

) إن الرجل ليكون له المنزلة عند هللا فما يبلغها مستدركه عن أس هريرة رضي هللا عنه : 
 .35ه بما يكره حتى يبلغه إياها(بعمل، فال يزال هللا يبتلي

ن أهل العافية يوم الويامة، أن جلودهم قرضت : وقال عليه الصالة والسالم       )ليودَّ
 .36حديث صحيح بالمواريض، مما يرون من ثواب أهل البالء(

 
 رمحه هللا : ابن القم ويقول  

 

ا فيه أهلكته أو نقصا من روابه )إن ابتالء امللمن كالدواء له يستخرج منه األدواء اليت لو بقي 
وأنزلا درجته فيستخرج االبتالء واالمتحان منه تلك األدواء, ويستعد به لتمام األجر وعلو املنزلة, 
ومعلوم أن وجود هذا خري للملمن من عدمه كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم ))والذي نفسي بيده ال 

وليس ذلك إال للملمن إن أصابيته سراء شكر فكان خريًا له  يقضي هللا للملمن قضاءًا إال كان خريًا له,
 37وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً له(( فهذا اإلبتالء واإلمتحان من متام نصرة وعزة وعافيته(.

      

 وقد ورد يف احلديث الصحيح الذي رواه البخاري وغريه عن سعد :      
ألمثل, يبتلى الرجل على حسب دينه, فإن كان يف دينه صلباً )) أشد الناس بالًء األنبياء, مث األمثل فا

إشتد بالؤه, وإن كان يف دينه رقة إبتلي على قدر دينه, فما يربح البالء ابلعبد ح  يرتكه ميشي على 
 .38األرض وما عليه خطيئه ( 
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مشاكل صحية هامة تبرز فيها أهمية الجوانب  -ج
 الروحية في العالج

 
انب الروحية يف العالج هامة يف عالج أي مرض بسيطًا كان أو معقدًا, ولكن الشك يف أن اجلو  

توجد مشاكل صحية معينة تتضح فيها أمهية اجلوانب الروحية بشكل خاص أكثر من غريها, وهذه 
 املشاكل هي :

 : ( Psychosomatic) األمراض النفسية العُصابيّة واألمراض  النَّفسٍجسميّة  -1
أحناء العامل حاليًا األمراض النفسية العصابية مثل القل  واإلكتئاب, واألمراض  لقـد ارتفعا يف ش  

النفسجسمية مثل تصلب الشراين التاجي وارتفاع ضغط الدم والسكر وقرحة املعدة والتهاب املفاصل 
ام الروماتيزمي والصداع النصفي, وأمهية الرتبية الروحية والعالج الروحي يف عالج هذه األمراض جلي وه

 نيفراً لإلرتباط الوري  بني مستوى الرتبية الروحية لإلنسان وبني راحته وسعادته النفسية.
 
 األمراض المزمنة واألمراض المؤلمة واألمراض الخطيرة : -2

وذلك ألمهية اجلوانب الروحية يف حتقي  الشفاء اذن هللا هلذه األمراض, وأيضًا ألمهية اجلوانب  
نفسي للمرضى الذين يعانون من هذه األمراض, خاصة أن ظاهرة وجود بعض الروحية يف حتسني الوضع ال

األمراض النفسية عند املرضى املصابني  مراض مزمنة أو ململة أو خطرية قد أصبحا من اليفواهر 
 املالحيفة طبياً.

 
 : األمراض التي ال يزال الطب عاجزاً عن عالجها -3

السرطان, وبعض أمراض اجلهاز العصيب, واإليدز, مثل بعض أمراض املناعة الذاتية, وأكثر أنوع  
 حيث مل يصل الطب ح  اآلن إىل عالجات تشفي هذه األمراض ابلكلية.

وهنا يربز دور اجلوانب الروحية مثل الدعاء والتداوي ابلرقية, وصدق اللجوء إىل هللا والرجوع إليه.  
ذن هللا يف الشفاء من أي داء يصيبه, مهما فبإمكان هذه األدوية الروحية أن تفتح ابب األمل لإلنسان ا

 بلغا شدته وخطورته ومهما كانا درجة صعوبة شفاء املرض ابلسبل املادية.
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