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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 مقدمة: 
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما بعد؛؛

فمععت تقععدم العلععوم   سععيما ال بيععة ماععه فععين الحافععة تتيايععد لمعرفععة الك يععر مععن 
المتعلقة بال ب، فهااك اإلعفاي العلمع  فع  القعران الكعريم والسعاة  المسائل الشرعية

ومسائل فقهية تتعلق بال ب واأل باء والمرضى  الفراحةبشقه ال ب ، وهااك أحكام 
ك يعر معن والتفميل، وقد كتب  ويراعة األعضاء  سيما المستفدة ماها كا ستاساخ 

بعض المسائل العقدية المتعلقة بتعلق عن هذه المسائل، وبح اا هذا ي العلماء والباح ين
 بال ب كالقضاء والقدر، والدعاء والصبر والتوكل والعدوى وغيرها. 

المتعلقعة بال عب قليلعة فعدا،  المسعائل العقديعة الدراسعات فع الدراسات السعابقة: 
والموفود مباحث عامة ف  تلك المسعائل العقديعة أو كتابعات متةرقعة فع  ب عون كتعب 

 لحديث والتةسير مما يتعب  الب تلك المسائل. العقيدة وشروح ا
ومععا وفدتععه مععن كتععب تتاععاول المسععائل العقديععة ال بيععة كتععاب توعيععة المرضععى 
بأمور التداوي والرقى للدكتور محمد بن عبدهللا الصغير ) بيب اةس ( فمعت بععض 
المسائل وفمت معها مسائل أخرى، وركي على ا ض رابات الاةسية الشائعة وتااول 

الج بععالرقى كمععا تعععرض لمسععائل العععين والمعع  والسععحر ولععم أفععد الكتععاب و امععا الععع
 وفدت ملخص له ف  موقت الدكتور اإللكتروا  )أرائك السالم(. 

والمسائل الشرعية المفموعة غالبها يتااول األحكام الةقهية وماها كتعاب أحكعام 
لبعار للاشعر، فعدة(، التداوي والحا ت الميئو  ماها للدكتور محمد عل  البعار )دار ا

)اشر مكتبة الصعحابة، فعدة(  وأحكام الفراحة ال بية للدكتور محمد محمد الشاقي  
رسععالة دكتععوراه، والةتععاوى الشععرعية فعع  المسععائل ال بيععة للشععي  عبععدهللا بععن  وأصععله

فبععرين فمععت  بععراهيم الشعع ري )دار المسععلم، الريععاض( واألحكععام ال بيععة المتعلقعععة 
ماصععور )دار الاةععائ ، األردن( وبحععوث فعع  الةقععه ال بعع   بالاسععاء للععدكتور محمععد

والصععحة الاةسععية مععن ماالععور  سععالم  للععدكتور عبدالسععتار أبععو غععدة )دار األقصععى( 
وال بيب أدبه وفقهه للدكتور يهير السباع  والعدكتور محمعد علع  البعار )دار القلعم، 

م، 1987مععبتمر الكويععت ماهععا  ،دمشععق( كمععا عقععدت مععبتمرات  بيععة متةرقععة ك يععر
م اععدوة الربيععة 1987برعايععة الماالمععة اإلسععالمية للعلععوم ال بيععة، كمععا فعع  الكويععت 

 اإلسالمية لبعض الممارسات ال بية. 
 ضافة  لى قرارات المبتمرات والهيئات والمفال  العلمية والةتاوى الماشورة 

 . الةقهية للعلماء ف  هذه المسائل
رعية فعع  مسععائل التوكععل وقععد اسععتخدمت المععاهق ا سععتقرائ  للاصععوص الشعع

 والتداوي واألدعية،   سيما ما يتعق ماها بال ب موصو ً بالماهق ا ستقرائ . 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 التوكل

 أوالً مفهوم التوكل: 
التوكل هو: اعتماد القلب على هللا ف  حصول ما ياةت العبد ف  دياه وداياه، 

هذا ا عتماد من مباشرة األسباب و   كان ودفت ما يضره ف  دياه وداياه و بد مت 
 . (1)مع ل للحكمة والشرع، فال يفعل العبد عفيه توكالً و  توكله عفياً 

وحقيقععة التوكععل هععو صععد  اعتمععاد القلععب علععى هللا عععي وفععل فعع  اسععتفالب 
المصععالو ودفععت المضععار فعع  أمععور الععدايا واكخععرة كلهععا، وكلععة األمععور كلهععا  ليععه، 

 . (2)بأاه   يع   و  يمات و  يضر و  ياةت سواهوتحقيق اإليمان 
ويتضععو بععذلك أن التوكععل عمععل قلبعع  وقععد قععال اإلمععام أحمععد رحمععه هللا: التوكععل 

 . (3)عمل القلب
وقال الحسن البصري رحمه هللا:  ن توكل العبعد علعى ربعه أن يعلعم أن هللا هعو 

 . وأقوال السلف فيه متقاربة. (4) قته

 كل: ثانياً: أهمية التو
التوكل عبادة عاليمة بل عقيدة راسخة لدى المبمن، قال سعيد بن فبير رحمه 

. وذلك لما فيه من ا عتماد على هللا وال قة به فهو يابت (5)هللا: التوكل فماع اإليمان
من عقيدة راسخة لذا فاء تكرر األمر به ف  القران الكريم ف  ايات عديدة ماها: 

  ◆❑⧫⬧ ◼⧫ ابيه: قول المولى سبحااه وتعالى ل
  ◼⧫ ⬧ ✓☺ 

 (6) :وقوله تعالى . ◆⬧❑◆ ⧫◼ 

   ⧫☺❑ (7)  ويقول
  ▪ ☺سبحااه: 

◆  ⧫⬧  ◆❑➔ 

⬧◼ ◆  (8)ه: . ويقول سبحاا 
➔◆    ⬧⬧ 

⧫ ⬧⧫❑◆ ⧫◼  (9). 
  ➔ وفاء التوكل مت القدر ف  قوله تعالى: 

◆◆  ⧫ ⧫  ◆⬧ 
◆❑➔ ◆⬧❑⧫  ◼⧫◆  

                              
 (.4/15ياد المعاد، ابن القيم، ) (1)
 . 530، ص: 49هذا أفمت تعريف للتوكل ، ذكره ابن رفب ف  فامت العلوم والحكم حديث رقم  (2)
 (.2/96مدارج السالكين، ابن القيم ) (3)

 .531فامت العلوم والحكم، ص:  (4)

 .532فامت العلوم والحكم، ص:  (5)

 .79، اية: سورة الامل (6)

 .58، اية: سورة الةرقان (7)

 .9، اية: سورة الميمل (8)

 .159، اية: سورة ال عمران (9)
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⬧◆⧫❑◆ ☺⬧❑  (1) 

ً بالصبر ف  ق   ⧫وله سبحااه ف  صةات المبماين: ومقتراا
 ◼⧫◆ ◼◆ 

⧫⧫❑◆➔❑⧫  (2). 
 بل هو من أخص صةات المبماين، كما قال سبحااه وتعالى: 

☺ ❑⬧☺ ⧫ 
⬧ ⧫➔  ◼◆ 

❑➔➔ ⬧◆ ◆➔ 
◼⧫ ⧫◆  
☺ ◼⧫◆ ◼◆   

⧫⧫❑◆➔❑⧫  (3)  :ويقول سبحااه ◆⧫ 
   ⬧◆ 

⧫ ❑⧫◆ ◼⧫◆ 

◆ ⧫⧫❑◆➔❑⧫ (4) . 
وف  حديث السبعين ألف الذين يدخلون الفاة بعال حسعاب و  ععذاب قعال عليعه 

 .(5)والسالم عاهم: )وعلى ربهم يتوكلون( الصالة
 كما أن من  مار المتوكل تحقيق مرادات التوكل كما ذكره المولى سبحااه: 

⧫◆ ◆❑⧫⧫ ◼⧫  ◆❑⬧ 
    →⧫ 

◼ (6)( :لو أاكم . وصو عن الاب  صلى هللا عليه وسلم
ً تتوكلون على هللا حق توكل وتروح  ه لريقكم كما يري  ال ير تغدو خماصا

. وصو عن الاب  صلى هللا عليه وسلم أاه قال: )من قال عاد خروفه من (7)(ب ااا
المايل: بسم هللا توكلت على هللا و  حول و  قوة    باهلل، قال ملك: هديت وكةيت 

 .(8)ووقيت(
اه فعع  كافععة أحوالععه، وكععان الابعع  صععلى هللا عليععه وسععلم متععوكالً علععى هللا سععبحا

وكان يلهق بذلك لسااه عليه الصالة والسالم، فكان عاد دخول المايل يقول: )وعلعى 
 . (9)هللا رباا توكلاا(

. وفعع  عامععة أدعيتععه (1)كمععا كععان يقععول فعع  دعععاء ا سععتةتاح: )وعليععك توكلععت(
 وفع  المسعاء (2)صلى هللا عليه وسلم حيث كان يقول ف  الصباح )اللهم بك أصعبحاا(

 .(4)وعاد الاوم )اللهم  ا  أسلمت اةس   ليك( (3))اللهم بك أمسياا(

                              
 .51سورة التوبة، اية:  (1)

 .42سورة الاحل، اية:  (2)

 .2سورة األاةال، اية:  (3)

 .36سورة الشورى، اية:  (4)

(. ومسعلم كتعاب اإليمعان، بعاب العدليل علعى دخعول 5378ل ب، باب الحلعق معن األذى، رقعم )البخاري كتب ا (5)
 (.218 وائف من المسلمين الفاة بغير حساب و  عذاب، رقم )

 .3سورة ال ال ، اية:  (6)

وصععححه األلبععاا  فعع  صععحيو (. 2344بععاب فعع  التوكععل علععى هللا، رقععم )كتععاب اليهععد، أخرفععه الترمععذي،  (7)
 .(5254رقم )الفامت، ب

 (.3/151(. وصححه األلباا  ف  صحيو الترمذي )5/490(. والترمذي )4/325أخرفه أبو داود ) (8)

 .21، ااالر حصن المسلم ص: 28(. حسن  سااده ابن باي ف  تحةة األخيار ص: 4/325أخرفه أبو داود ) (9)
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 والمريض يفب أن يعلم أن األمور كلها بيده سبحااه، وماه الشةاء: 
⬧◆ →⧫ ◆❑⬧ ✓  


  ◆⬧❑◆ ⧫◼ ، ويتعلق به سبحااه وحده (5)

 ◆⬧  ◆  (6). 

 ثالثاً: التوكل ال ينافي التداوي والعمل باألسباب: 
التوكل هو اعتماد القلب على المولى سبحااه وهو   يااف  األخذ باألسباب 
المأمور بها شرعاً، أو المأذون بها كالتداوي، قال ابن رفب رحمه هللا: واعلم أن 

تعالى المقدورات تحقيق التوكل   يااف  السع  ف  األسباب الت  قدر هللا سبحااه و
بها، وفرت ساته ف  الخلق بذلك، فين هللا تعالى أمر بتعا   األسباب، مت أمره 
بالتوكل فالسع  ف  األسباب بالفوارح  اعة له، والتوكل بالقلب عليه  يمان به، كما 

  ⧫ ⧫قال هللا تعالى: 
❑⧫◆ ➔ →◆ 

⬧ ⧫➔  

 ☺➔  (7)  :وقال تعالى 
◆ ⬧  ➔⬧⧫ 

 ▪❑➔ ◆ ⧫ 

 (8)  :وقال تعالى ⬧⬧ 
◆➔ ❑◼ 

⧫⬧   
❑⧫◆  ⬧  

◆   (9()10). 
وكعان سععيد المتععوكلين عليععه الصععالة والسعالم يتععدرع بالععدروع فعع  القتععال، وفعع  
الهفرة هافر سراً، واختةى ف  الغار، كما أمر بالتداوي، وبالةرار من المفذوم كمعا 

وف  الحديث السابق )لو أاكم تعوكلتم علعى هللا حعق  (11)سيأت  وقال: ) عقلها وتوكل(

                                                                                    
ومععن الليععل فتهفععد بععه اافلععة بععرقم أخرفععه  البخععاري، كتععاب التهفععد، بععاب التهفععد بالليععل وقولععه عععي وفععل:  (1)

 .(769(. ومسلم، كتاب صالة المسافرين، باب الدعاء ف  صالة الليل وقيامه، برقم )1069)

(. والاسعائ ، بعاب  عواب معن قعال حعين يصعبو وحعين يمسع  5086أبو داود، باب ما يقعول  ذا أصعبو بعرقم ) (2)
 (.9836برقم )

(. والترمذي، باب ما فاء فع  العدعاء  ذا أصعبو و ذا أمسعى 10399) الاسائ ، باب ما يقول  ذا أمسى، برقم (3)
 (.3391برقم )

 (.5954البخاري، باب ما يقول  ذا اام برقم ) (4)

 .80سورة الشعراء، اية:  (5)

 .81سورة الاساء، اية:  (6)

 .71سورة الاساء، اية:  (7)

 .60سورة األاةال، اية:  (8)

 .10سورة الفمعة، اية:  (9)

 .531امت العلوم والحكم، ص: ف (10)
 (.2549رواه الترمذي، باب اعقلها وتوكل حديث رقم ) (11)
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 أ بت لها الغدو والرواح ولم تفل  ف  أعشاشها. (1)ل ير(توكله لريقكم كما يري  ا
قال سهل التستري وهو يشير  لى قوم من الصعوفية تركعوا عمعل األسعباب الاعاً 

معن  ععن فع  السعع  والكسعب فقعد  ععن فع  السعاة، ومعن ”ماهم بأاه يااف  التوكعل: 
سععلم  عععن فعع  التوكععل فعع   عععن فعع  اإليمععان، فالتوكععل حععال الابعع  صععلى هللا عليععه و

 . (2)“والسع  ساته
وعلى ذلك فاألخذ باألدوية   تااف  التوكل لمن اعتمد على هللا، وعلم أاه هو 

  ⬧◆ →⧫الشاف ، كما قال سبحااه وتعالى: 

⬧❑◆ ✓  (3)  :وكما قال عليه الصالة والسالم
ف  ا عتماد على هللا  فمت وفود هذه العقيدة الراسخة (4))اللهم اشف أات الشاف (

ومعرفة أن األمور كلها بيده وأن ما يعمل من تداوي  اما هو أسباب بيده سبحااه، 
فين العمل بها مت تلك العقيدة الراسخة   تااف  التوكل، وقد قال الاب  صلى هللا عليه 

 .(5)وسلم ف  الصحيو )لكل داء دواء(

 رابعاً: مشروعية التداوي بالعقاقير: 
 .(6)اة هو العالج، وداواه أي عالفهوالمداو

 مشروعيته: 
فـاء ف  كتـاب هللا تعالى مشروعية التداوي، وقد ذكر هللا ف  كتابه العييي أن 

  ▪➔   العسل فيه شةاء للاا  فقال تعالى: 
⧫☺ ➔⬧  

◼◆ ➔  ⚫⬧  
❑ ◆ ⧫ 

◆❑   
    ⬧ ⧫ 

⬧❑ ⧫⧫⧫ (7) . 
 . (8)وف  صحيو البخاري )ما أايل هللا داء    أايل له شةاء(

 . (9)ف  صحيو مسلم )لكل داء دواء، فيذا أصيب دواء الداء برأ بيذن هللا(
عباد هللا فين هللا لم يضت داء    وضت له دواء    داء وفاء ف  الساة )تداووا 

 .(1). وف  رواية )علمه من علمه وفهله من فهله( (10)واحد الهرم(

                              
(. 4164)وابععن مافععة، بععاب التوكععل واليقععين، بععرقم  (. 2344بععاب التوكععل علععى هللا، بععرقم )رواه الترمععذي  (1)

 (.5254وصححه األلباا  ف  صحيو الفامت الصغير برقم )

 .531فامت العلوم والحكم، ص:  (2)

 .80سورة الشعراء، اية:  (3)

 (.5410رواه البخاري، باب رقية الاب  صلى هللا عليه وسلم، رقم ) (4)

 (.2204رواه مسلم، كتاب السالم، باب لكل داء دواء واستحباب التدواي، رقم ) (5)
 ااالر: لسان العرب، والقامو  المحي ، مادة دوا. (6)
 .69سورة الاحل، اية:  (7)

 ( .5354، رقم )   أايل له شةاءتاب ال ب باب ما أايل هللا داء البخاري، ك (8)

 (.2204صحيو مسلم، كتاب السالم، باب استحباب التداوي رقم ) (9)

( وقعععال علعععى شعععر  4/220( والحعععاكم )2/1137) ه.( وابعععن مافععع5/462( وابعععن حبعععان )5/350أحمعععد ) (10)
 الشيخين.
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كما فاء ف  الصحيحين من حديث فابر قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه 
 ن كان ف  ش ء من أدويتكم أو يكون ف  ش ء من أدويتكم خير فة  وسلم يقول: 

 . (2)(محفم أو شربة عسل أو لذعة باار توافق الداء وما أحب أن اكتويشر ة 
وف  صحيو مسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث  لى أب  بن كعب 

 .(3) بيباً فق ت ماه عرقاً  م كواه عليه
هريقوا عل  من بل  ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف  مرض موته قال: )

 . (4)(لعل  أعهد  لى الاا تهن سبت قرب لم تحلل أوكي
لو كان  مة معارضة لما فاء األمر به واإلذن به ف  األحاديث السابقة اعم 

  ⬧◆ →⧫الشاف  هو هللا كما قال سبحااه: 

⬧❑◆ ✓  (5)  والتداوي سبب كما أن الريا .
    ◆❑➔ ▪ ➔هو هللا 

→❑▪ ☺✓ (6)  و لب الري .
  →☺➔◆ مشـــروع وهللا هــو المعلم 


  ⧫ ◆و لب العلــم مشـــروع. والهـادي هـو هللا  (7)

 ◆❑⬧ ⧫☺  ⧫◆ 
 ◼⬧  ⬧ ◆ 

 (8)  م لوب. وهكذا واألخذ بأسباب الهداية أمر مشروع بل
 .. 

وفيهعا   بعات األسعباب وأن ذلعك   ”قال ابن حفر فع  شعرح أحاديعث التعداوي: 
يااف  التوكل على هللا لمن اعتقد أاها بيذن هللا وتقديره، وأاها   تافو بذواتها بل بمعا 

 . (9)“قدره هللا تعالى فيها
ب الحعث وقد صاف أبو بكر أحمد بن محمد الخالل وهو من أئمعة الحاابلعة كتعا

علععى التفععارة والصععااعة والعمععل واإلاكععار علععى مععن يععدع  التوكععل فعع  تععرك العمععل 
والحفة عليهم ف  ذلك من مسائل اإلمام أحمد، وبدأ بقول اإلمعام أحمعد ياصعو رفعالً 

 .(10)“اليم السو  تصل به الرحم”بقوله: 
 وف  هذا كله رد علعى غعالة الصعوفية لمعن يعمعوا أن حقيقعة التوكعل   تعتم   
بترك األسباب وقد عاون أبعو حامعد الغيالع  رحمعه هللا فع  كتابعه  حيعاء علعوم العدين 

                                                                                    
( ووافقه الذهب ، وصححه شعيب 197-4/196حه الحاكم )( وصح3438برقم ) ه( وابن ماف4/278أحمد ) (1)

 (.4/13األراابو   ف  ياد المعاد )

، كتاب السالم، بعاب لكعل داء دواء ( ومسلم5359رقم )، كتاب ال ب، باب الدواء بالعسل، بالبخاريأخرفه  (2)
 (.2205قم )واستحباب التداوي بر

 .2207مسلم، كتاب السالم، باب لكل داء دواء، برقم  (3)

 (.4178رقم )، كتاب المغايي، باب مرض الاب  صلى هللا عليه وسلم، بالبخاري (4)

 .80سورة الشعراء، اية:  (5)

 .58سورة الذاريات، اية:  (6)

 .282سورة البقرة، اية:  (7)

 .17سورة الكهف، اية:  (8)

 (.10/135فتو الباري، ) (9)

يعدع  ث علعى التفعارة والصعااعة والعمعل واإلاكعار علعى معن أبو بكر أحمد بن محمد الخالل الحابلع ، الحع (10)
 .25التوكل ف  ترك العمل، ص: 
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، وذكعر أاعه أشعبه “بيان الرد على من قال أن ترك التدواي أفضل بكل حال”بعاوان: 
 .(1)بييالة الع ش بالماء والفوع بالخبي

 وهااك خالف بين أهل العلم: هل األولى ترك العدواء معت الصعبرم أم التعداويم
قععال بعععض أهععل العلععم األولععى التععدواي كمععا كععان عليععه الصععالة والسععالم يةعععل، وقععال 
اخرون  ذا كان قادراً على الصبر فهو أولى، وكال الحالين فين التداوي  معا مسعتحب 

 أو مباح وأاه   يااف  التوكل. 
أو استرقى فهو من اكتوى وأما ما ورد من أحاديث توهم ذلك م ل حديث: )

 . (2)(وكلبريء من الت
وحديث السبعين ألف الذين يدخلون الفاة بال حساب و  عذاب فقال عليه 

هم الذين   يسترقون و  يكتوون و  يت يرون وعلى الصالة والسالم ف  حقهم: )
 . (3)(ربهم يتوكلون

 . (4)وف  حديث )وأاه  أمت  عن الك (
خصوصة بالرقى فالفواب: أن هذه األحاديث أو ً ليست ف  التداوي و اما م

 والك . 
 ااياً: أاها معارضة باألحاديث الواردة ف  اإلذن ف  الك  السابقة، والفمت أن 
الك  يُاهى عاه لما فيه من  حرا  بالاار ويبذن فيه للضرورة أو شدة الحافة، ومن 

 العلماء من فمت بالكراهة.
 صلى كما فاء اإلذن بالرقية من حديث أا  حيث قال: )رخص لاا رسول هللا

 . (5)هللا عليه وسلم ف  الرقية من العين والحمة(
وقد فاء ف  صحيو مسلم باب استحباب الرقية من العين وأورد ف  ما  بت ف  
صحيحه: لما سئل الاب  صلى هللا عليه وسلم عن الرقى وقالوا له:  اك اهيت عاها، 

  .(6)فقال: )ما أرى بأساً من است اع ماكم أن ياةت أخاه فلياةعه(
 . (7)وقوله صلى هللا عليه وسلم: )  بأ  بالرقى ما لم يكن شركاً(

فتصرف األحاديث السابقة الااهية عن الرقى  لى الرقى الشركية أو حال 
 المتعلق بها دون هللا سبحااه وكذلك المتعلق بالك . 

بل فاء األمر بالرقية كما ف  حديث عائشة رض  هللا عاها )أمرا  رسول هللا 
 .(8) عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين(صلى هللا

                              
 (.4/90 حياء علوم الدين، أبو حامد الغيال ، ) (1)

( 2131كتعاب ال عب، بعاب الكع ، )وابن مافه ( 3489باب ما فاء ف  كراهية الرقية، برقم )رواه الترمذي  (2)
 .6081م ف  صحيو الفامت برق وصححه األلباا 

، ومسعلم، كتعاب اإليمعان(. 5378بعاب معن اكتعوى أو كعوى غيعره بعرقم )متةق عليه: البخاري، كتاب ال ب،  (3)
 .(218باب الدليل على دخول  وائف من المسلمين الفاة بغير حساب و  عذاب برقم )

 .5356البخاري، كتاب ال ب، باب الشةاء ف   الث، برقم  (4)

 .2193باب رقية العين والحية، برقم البخاري، كتاب ال ب،  (5)

 .2199مسلم، كتاب السالم، باب استحباب الرقية من العين والحمة، برقم  (6)

 .2200مسلم، كتاب السالم، باب   بأ  بالرقى ما لم يكن شرك، رقم  (7)

لرقيعة معن ، بعاب اسعتحباب امسعلم، كتعاب السعالم(. و5406البخاري، كتاب ال عب، بعاب رقيعة الععين، بعرقم ) (8)
 .(2195العين والاملة والحمة والاالرة، برقم )
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ومن العلماء من فمت ف  أحاديث الرقية بأن الماه  عاه هو  لب الرقية من 
 الغير، والفائي هو رقية اإلاسان اةسه أو أن يرقيه غيره من غير  لب.

تعليقاً على حديث   يسترقون أي   ي لبون من  –رحمه هللا  –قال ابن تيمية 
يرقيهم، والرقية من فا  الدعاء، فال ي لبون من أحد ذلك  م قال: وكان أحد أن 

 . (1)صلى هللا عليه وسلم يرق  اةسه وغيره ولم يسترق 
أما التداوي فمشروعيته واضحة وهو يختلف عن الك  أو ا سترقاء وأك ر 
العلماء على مشروعيته. ويفب على المريض أن يعلم أن الدواء سبب اافت وأن 

ً كامالً بالدواء فياه الشاف   هو هللا وأن الدواء   يشة  استقال ً، ومن تعلق تعلقا
 يدخل ف  المحذور. 
احتق بعضهم على أن التداوي مكروه، ومعالم  –رحمه هللا  –وقال المايري 

العلماء على خالف ذلك، واحتفوا باألحاديث الواردة ف  ماافت األدوية وبأاه تداوى، 
 . (2) ر تداويهوبأخبار عائشة من ك
بعد أن سا  أحاديث التداوي واألحاديث ف  هذا  –رحمه هللا  –وقال القر ب  

 . (3)الباب أك ر من أن تحصى وعلى  باحة التداوي وا سترقاء فمهور العلماء
وف  حديث المرأة السوداء الت  كاات تصرع  –رحمه هللا  –وذكر ابن حفر 

هللا صلى هللا عليه وسلم أن يدع هللا لها،  كما ف  صحيو البخاري، وقد سألت رسول
فقال عليه الصالة والسالم: ) ن شئت صبرت ولك الفاة، و ن شئت دعوت هللا أن 

 . (4) يعافيك، فقالت: أصبر(
وفيه أن عالج األمراض . قال ابن حفر: وفيه دليل على فواي ترك التداوي

 ج بالعقاقير. كلها بالدعاء وا لتفاء  لى هللا أافت وأاةت من العال
وف  البخاري أن الاب  صلى هللا عليه وسلم لما فرح يوم أحد أخذ حصير 
فأحرقه فحسى به فرحه. قال العيا  ف  عمدة القارئ ف  شرح الحديث: وفيه  باحة 

 . (5)التداوي ألن الاب  صلى هللا عليه وسلم داوى فرحه
داوي مبعاح باإلفمعاع، وقال أبو الةرج ابعن الفعويي رحمعه هللا:  ذا  بعت أن التع

مادوب  ليعه عاعد بععض العلمعاء فعال يلتةعت  لعى قعوم قعد رأوا أن التعداوي خعارج معن 
التوكل، ألن اإلفماع على أاه  ن يخرج من التوكل، وقد صو ععن الابع  صعلى هللا 
عليه وسلم أاعه تعداوى وأمعر بالتعداوي ولعم يخعرج بعذلك معن التوكعل، و  أخعرج معن 

 .(6)كلأمره أن يتداوى بالتو
قال الاووي ف  شرح الحديث ف  صحيو مسلم ف  قوله عليه الصالة والسالم: 
)لكل داء دواء، فيذا أصيب دواء الداء برئ بيذن هللا(، وف  هذا الحديث  شارة  لى 
استحباب الدواء، وهو مذهب أصحاباا وفمهور السلف وعامة الخلف. قال القاض : 

والدايا، وصحة علم ال ب، وفواي الت بب ف  هذه األحاديث فمل من علوم الدين 

                              
 .(1/176مفموع الةتاوى، ) (1)

 .(3/90شرح الاووي عل  صحيو مسلم، ) (2)

 (.10/134) 69تةسير سورة الامل، اية:  (3)

 (.11/253فتو الباري، ) (4)

 (.3/181عمدة القارئ، ) (5)

 .288-287تلبي   بلي ، ص:  (6)
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ف  الفملة، واستحبابه باألمور المذكورة ف  هذه األحاديث الت  ذكرها مسلم وفيها 
رد على من أاكر التداوي من غالة الصوفية وقال كل ش ء بقضاء وقدر فال حافة 

لتداوي  لى التداوي، وحفة العلماء هذه األحاديث ويعتقدون أن هللا هو الةاعل، وأن ا
هو أيضاً من قدر هللا، وهذا كاألمر بالدعاء، وكاألمر بقتال الكةار، وبالتحصن 
ومفاابة اإللقاء باليد  لى التهلكة مت أن األفل   يتغير والمقادير   تتأخر و  تتقدم 

 .(1)عن أوقاتها، و بد من وقوع المقدرات وهللا أعلم
 من داء    أايل له شةاء( ف  وقال ابن عبدالبر ف  شرح حديث )ما أايل هللا

هذا الحديث  باحة التعالق وفيه بيان أن هللا عي وفل هو الممرض والشاف  وأاه   
 . (2)يكون ف  ملكه    ما شاء وأاه أايل الداء وأايل الدواء وقدره وقضى به

 م قال: وف  األحاديث الصحيحة األمر بالتداوي وأاه   يااف  التوكل كما   
دافت داء الفوع والع ش والحر والبرد بأضدادها. بل   تتم حقيقة التوحيد     ياافيه

ً وأن تع يلها  بمباشرة األسباب الت  اصبها هللا مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعا
 يقدح  ف  اة  التوكل، كما يقدح ف  األمر والحكمة.
 وبهذا يتبين أن التداوي   يااف  التوكل م لقاً.

 ألفضل لمن أصابه المرض التداوي أو تركه مع الصبر والتوكل؟خامساً: هل ا
اختلف العلماء ف  ذلك، ففمهور أهل العلم على  باحة التداوي وفواي تركه 

 مت الصبر والتوكل، والحديث هاا عن األفضل. 
قال ابن رفب رحمه هللا: فيه قو ن مشهوران والاهر كالم أحمد أن التوكل 

 السبعين.  لمن قوي عليه أفضل لحديث
قال الغيال  ف   حياء علوم الدين ف  كتاب التوكل: األسباب المييلة للمرض 

  لى  ال ة أقسام: 
 مق وع به كالماء المييل لضرر الع ش، الخبي المييل لضرر الفوع. -
 و لى مالاون كالةصد والحفامة وشرب الدواء المسهل وسائر أبواب ال ب. -
 و لى موهوم كالك  والرقية. -
 ال أما المق وع به لي  من التوكل تركه، بل تركه حرام عاد خوف الموت. ق

وأما الموهوم فشر  التوكل تركه  ذ به وصف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 المتوكلين، وأقواها الك  ويليه الرقية. 

أما الدرفة المتوس ة وه  المالاواة كالمدواة باألسباب الالاهرة عاد األ باء 
ً للتوكل، بخالف الموهوم، وتركه لي  محالوراً بخالف فةعله لي   مااقضا

المق وع، بل قد يكون أفضل من فعله ف  بعض األحوال وف  بعض األشخاص، 
 . (3)فه  على درفة بين الدرفتين

ومن رفو التداوي قال  اه حال الاب  صلى هللا عليه وسلم كان يداوم عليه 
 . (4)المكروهة وهو   يةعل    األفضل وحمل على الرقى

                              
 .(442-14/441مسلم )صحيو ى الاووي علشرح  (1)

 (.5/264التمهيد، ابن عبدالبر، ) (2)

 .(4/383ااالر:  حياء علوم الدين، ) (3)

 (.49ااالر: فامت العلوم والحكم شرح الحديث رقم ) (4)
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قال ابن األ ير ف  الاهاية باب الرقية: فأما العوام فرخص لهم ف  التداوي 
والمعالفات، ومن صبر على البالء وااتالر الةرج من هللا بالدعاء كان من فملة 

 . (1)الخواص واألولياء، ومن لم يصبر رخص له ف  الرقية والعالج والدواء
يععه وسععلم هعع  األفضععل   سععيما مععت شععكر اعمععة و  شععك أن سععاة الابعع  صععلى هللا عل

الشعةاء وا سععتعااة علععى ذلععك ب اعععة هللا سععبحااه، ولكععن لععي  بوافععب، وهععو   شععك 
فضعيلة لمععن قععوي علععى الصعبر واحتسععب األفععر   سععيما فع  بعععض األمععراض التعع  
ليست مخوفة كأمراض البرد واإلاةلوايا والصداع، فياه يأخذ فضيلة الصبر كما أاه 

ما كان يعمل صحيحاً كما صو عن الاب  صلى هللا عليه وسلم أاه قال: ) ذا  يكتب له
. والةععر بةضععيلة (2)مععرض العبععد أو سععافر كتععب لععه مععا كععان يعمععل صععحيحاً مقيمععاً(

 الصبر، واألمر واست بةضل هللا تعالى.

 سادساً: أهمية الدعاء: 
بأسمائه  دعاء هللا سبحااه بمعااه الواست يشتمل على تمفيد المولى سبحااه

  ◆ وصةاته وحمده وتسبيحه 

⧫ ⬧❑◼  (3)  وهذا
أعالم ما ف  الدعاء لذا قال عليه الصالة والسالم: )خير الدعاء دعاء يوم عرفة 
وخير ما قلت أاا والابيون من قبل     له    هللا وحده   شريك له، له الملك وله 

. ويشتمل على فقر السائل وحافته، كما يشتمل (4)كل ش ء قدير( الحمد وهو على
 السبال المباشر وهو ال لب بقضاء الحافات. 

ولذا تضمات أدعية الاب  صلى هللا عليه وسلم هذه األاواع ال ال ة كما ف  سيد 
وأاا على عهدك خلقتا  وأاا عبدك اللهم أات رب     له    أات ا ستغةار: )

 عت أعوذ بك من شر ما صاعت أبوء لك باعمتك عل  وأبوء لك ووعدك ما است
. والدعاء من أعالم العبادات، وهو (5)(بذاب  فاغةر ل  فياه   يغةر الذاوب    أات

متضمن لتمفيد هللا سبحااه كما هو متضمن للخضوع والذل وا متااع عن دعاء هللا 
  ⧫⬧◆سبحااه موفب لسخ ه وعقابه كما قال سبحااه وتعالى: 

→◆ ❑ ⧫ 
⬧    

⧫⧫ ⧫ ⧫ 
⧫❑➔◆ ⧫➔  

 (6)  فبدأ ف  األول بالدعاء وف  األخير بالعبادة، لكون الدعاء من أهم
  ◆ ☺العبادات، لذا قــال سبحااه: 

 ⬧ ❑⬧ ⧫  ⧫◼ 

                              
 (.2/255ااالر: الاهاية ف  غريب الحديث واأل ر، ابن األ ير ) (1)

 .(2834للمسافر م ل ما كان يةعل ف  اإلقامة، رقم )صحيو البخاري، كتاب الفهاد والسير، باب يكتب  (2)

 .180سورة األعراف، اية:  (3)
وصعححه األلبعاا  فع  صعحيو  (3655بعاب فع  دععاء يعوم عرفعة، رقعم )كتعاب العدعوات، أخرفه الترمعذي،  (4)

 .(3274الفامت، برقم )
 (.5947ي، باب أفضل ا ستغةار، رقم )رواه البخار (5)

 .60سورة غافر، اية:  (6)
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 (1) والدعاء من أعالم األسباب ف  فلب مرادات الدايا واكخرة، وقد .
  ⧫⬧◆ →◆قال المولى سبحااه وتعالى: 

❑ ⧫ ⬧   
 ⧫⧫ ⧫ 
⧫ ⧫❑➔◆ ⧫➔ 

  (2)  :وقوله سبحااه وتعالى 
⬧◆ ⬧ ⧫ ⧫ 
⬧ ⬧   ◼◆❑ 

 ⬧ ⧫  
❑⧫◆⬧  

❑⬧◆  ➔⬧ 

⧫  (3) وقال عليه الصالة والسالم: ) ن هللا .
 . (4)ح   ذا رفت الرفل  ليه يديه أن يردهما صةرا خائبتين(حي  كريم يست

كما أن الدعاء له من الماافت الروحية على األاةع  معن ال مأاياعة علعى القلعوب 
مععا   يقععدره    مععن عرفععه ممععا لععه أبلععة األ ععر فعع  سعععادة الاةععو  وتحملهععا لعع  م 

كما أكدت ذلك دراسعة والمرض، كما أ بتت الدراسات المادية دور الدعاء ف  الشةا، 
( 1000ف  مستشةى ساات لوك ف  مدياة كااسا  األمريكية، وقد شعملت الدراسعة )

معععريض حعععدي   اإلصعععابة بعععأمراض القلعععب فععع  المستشعععةى، وخرفعععت الدراسعععة أن 
المتفهعين  لعى هللا بالعدعاء كعااوا أفضعل حعا ً معن غيعرهم، وأن العدعاء مسعاعد فعععال 

م، 25/10/1999ف  أرشعيف أبحعاث المستشعةى  للعالج ال ب ، وقد اشرت الدراسة
 . (5)وعملت بشكل حيادي وبدقة كبيرة

ودعاء هللا سبحااه هو هدي أابياء هللا ورسله وأوليائه، فها هو أبواا ادم عليه 
  ◆◆ ⬧⬧السالم يقول: 
◆→ ◆  ⬧ ◆⬧ 

☺⬧◆ ⬧❑◆⬧  

 (6) :وهذا اوح عليه السالم يقول . 
⧫⬧ ◆  ❑➔⧫ 

⬧⧫  (7) :وها هو  براهيم عليه السالم يقول ، 
❑◆ ◼◆ ⧫  

⧫❑ ⧫ ◼◆  

 (8) :ويدعو عليه السالم . ◆ 
➔  ❑◼ 

◆ ➔  ◆ ⬧⬧◆ 

                              
 .18سورة الفن، اية:  (1)

 .60سورة غافر، اية:  (2)

 .186سورة البقرة، اية:  (3)

، وصححه األلباا  فع  صعحيو الفعامت، بعرقم ( 3627الترمذي، أبواب الدعوات عن رسول هللا، رقم ) رواه (4)
(1757). 

 .كروسوفتهـ، اقالً عن موقت ماي5/6/1421موقت  سالم أون  ين، ف  صةحة أهم األخبار  (5)

 .23سورة األعراف، اية:  (6)
 .10سورة القمر، اية:  (7)

 .48سورة مريم، اية:  (8)
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⧫  (1) :وها هو سليمان عليه السالم ، 
⧫⬧◆ ◆   

⧫ ⧫☺➔  
☺➔ ◼⧫ ◼⧫◆ ⧫◆ 

◆ ◆ ⬧ ⬧ 
◆ ❑⧫  

⧫ ⬧✓  (2) وها هو ،
  ⧫⬧ ◆ ◆موسى عليه السالم يدعو هللا: 

   ◆  
  ➔◆  

   ❑⬧⧫ 

⬧❑  (3) :وها هو اب  هللا أيوب عليه السالم . 
❑◆  ⧫ ◆ 

 ⧫ ➢ ◆ 

 ▪❑✓  (4)  :وقال تعالى 
◆ ⧫⧫ ❑  

⧫ ◆  ⧫ 
⬧  ⧫◆ 

 (5)  :وها هو يكريا عليه السالم يدعو هللا ➔◆ 
⧫  ◆  ⧫⬧ ◆ 
   → ➔ 

⧫⬧    

⧫  (6) بل الرب سبحااه يأمر ابيه صلى ،
  ➔◆ ▪ هللا عليه وسلم بالدعاء: 

☺  (7)  :وقوله ◆➔ ▪ 
➔❑   ⧫☺ 

✓◆  ➔❑◆  

◆  ⬧⧫➢  (8) :وقوله سبحااه . 
➔◆ ▪  ◆ 

◆  ⧫✓❑▪  


(9) . 

 سابعاً: مشروعية الدعاء للمرضى: 

                              
 .40سورة  براهيم، اية:  (1)

 .19سورة الامل، اية:  (2)

 .28-25سورة  ه، اية:  (3)

 .83سورة األابياء، اية:  (4)

 .41سورة ص، اية:  (5)

 .38سورة ال عمران، اية:  (6)

 .114 سورة  ه، اية: (7)

 .98-97سورة المبماون، اية:  (8)
 .118سورة المبماون، اية:  (9)
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ى هللا عليه وسلم  ذ والدعاء للمرضى وسبال المولى سبحااه هو ساة الاب  صل
هو الشاف  سبحااه، حيث كان من دعائه عليه الصالة والسالم عاد عيادة المرضى 
)اللهم رب الاا  أذهب البأ  اللهم أات الشاف    شةاء    شةابك شةاًء   يغادر 

مرضاهم بالشةاء وهذا حري بكل من يار مريضاً وكذلك األ باء يدعون ل (1)سقماً(
فياه   يقل أ راً عن األدوية المادية، ودعوة المبمن ألخيه بالهر الغيب مفابة كما 
صو عن الاب  صلى هللا عليه وسلم، والمريض حري به أن يدرك ويوقن أن األمور 
 بيده سبحااه وأاه هو الشاف  وقد قال الخليل عليه الصالة والسالم: 

⬧◆ →⧫ ◆❑⬧ ✓  


وما األدوية واألدعية واألغذية    أسباب والواهر والوافب التعلق برب  (2)

 األسباب ودعائه سبحااه. 
وكععان ممععا شععرعه عليععه الصععالة والسععالم ألمتععه فعع  كععل صععالة أن يععدعو بععين 

. وكعان (3)السفدتين: )اللهم اغةر ل  وارحما  وعافا  واهدا  واريقا  وافبراع (
وسلم يدعو: )اللهم  ا  أعوذ بك من البرص والفاعون والفعيام ومعن  صلى هللا عليه
 .(4)س ء األسقام(

قال أا  رض  هللا عاه لمن يشتك  مرضاً أ  أوصيك برقية رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم )اللهم رب الاا  مذهب البأ  اشة  أات الشاف    شةاف     أات 

 .(5)شةاًء   يغادر سقماً(
ض  هللا عاها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يعوذ وعن عائشة ر

بعض أهله يمسو بيده اليماى ويقول: )اللهم رب الاا  أذهب البأ  اشف اشةه أات 
.   يغادر سقماً: أي   يترك (6)الشاف    شةاء    شةابك شةاًء   يغادر سقماً(

 مرضاً. 
شةابك فيه  شارة    أن كل ما  قال ف  مرقاة المةاتيو ف  تعليقه   شةاء   

 يقت من داء والتداوي   يافو  ن لم يصادف تقدير هللا. 
وقال ال يب    شةاء خرج مخرج الحصر تأكيداً لقوله أات الشاف  ألاه تدبير 

 ال بيب ودفت الدواء   يافو ف  المريض  ذا لم يقدر هللا الشةاء. 
هللا عليه وسلم كان  ذا اشتكى  عن عائشة رض  هللا عاها أن رسول هللا صلى

يقرأ على اةسه بالمعوذات وياةث، قالت: فلما اشتد وفعه كات أاا أقرأ عليه وأمسو 
 . (7)عليه بيمياه رفاء بركتها

                              
بعاب اسعتحباب كتعاب السعالم، (. ومسلم 5351باب دعاء العائد للمريض، رقم )كتاب ال ب، البخاري، رواه  (1)

 (.2191رقية المريض، رقم )

 .80سورة الشعراء، اية:  (2)

، بعاب معا يقعول بعين السعفدتين، رقعم ه(. وابعن مافع284، رقعم )رواه الترمعذي، بعاب معا يقعول بعين السعفدتين (3)
 .(1281وصححه األلباا  ف  الفامت الصحيو برقم ) (298)

وصععححه األلبععاا  فعع  صععحيو الفععامت  (،1553كتععاب الصععالة، بععاب فعع  ا سععتعاذة، بععرقم  رواه أبععو داود (4)
 (.1281الصغير وييادته رقم )

بعاب اسعتحباب كتعاب السعالم، (. ومسلم 5351دعاء العائد للمريض، رقم )باب كتاب ال ب، البخاري، رواه  (5)
 .(2191رقية المريض، رقم )

 .(2191رواه مسلم،كتاب السالم، باب استحباب رقية المريض، برقم ) (6)

 .(2192كتاب السالم، باب رقية المريض بالمعوذات والاة  برقم )مسلم رواه  (7)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 15 - 

وقععد استشععكل علععى الععبعض الععدعاء للمععريض بالشععةاء مععت مععا فعع  المععرض مععن 
بعادة   ياعاف  كةارة الذاوب وال واب كما تضعافرت األحاديعث والفعواب أن العدعاء ع

 . (1)ال واب والكةارة ألاهما يحصالن بأول مرض وبالصبر عليه
و  يلتةععت  لععى قععول بعععض الصععوفية بعععدم الععدعاء للمععريض،  ذ أن سععاة الابعع  
صلى هللا عليه وسلم ه  أكمل األحوال، قال ابن حفر ف  تعليقه على البخاري: لعل 

علعى معن يععم معن الصعوفية أن  البخاري أشعار  لعى أن م لعق الشعكوى   يماعت رداً 
 .(2)الدعاء بكشف البالء يقدح ف  الرضا والتسليم

فالدعاء من أعالم األسباب ف  تحصيل مرادات العدايا واكخعرة، وماهعا الشعةاء 
من المرض وهو   يااف  التوكل بل هو من لويامه، كما   يااف  التداوي و  غيره 

 به سبحااه كما كان عليه الصالة والسالم. من األسباب األخرى ما دام القلب متعلقاً 
أما  لب الدعاء من اكخرين وهو و ن كان فائياً    أاه أقل مرتبة من الدعاء 
مباشرة لما فيه من سبال المخلوقين، وف  حديث المرأة السوداء التع  كااعت تصعرع 

م: ) ن سألت الاب  صلى هللا عليه وسلم أن يعدعو هللا لهعا، فقعال عليعه الصعالة والسعال
قعال ابعن  (3)شئت صبرت ولك الفاة، و ن شئت دعوة هللا أن يعافيعك، فقالعت أصعبر(

وف  ذلك فعواي المعالفعة والتعداوي وأن ععالج األرواح بالعدعوات ”القيم رحمه هللا: 
وفيه دليعل علعى ”وقال ابن حفر:  (4)“والتوفه  لى هللا يةعل ما   يااله عالج األ باء

أن ععالج األمعراض كلهعا بالعدعاء وا لتفعاء  لعى هللا أافعت  فواي ترك التداوي وفيعه
 .(5)“وأاةت من العالج بالعقاقير

وقد يستشكل البعض عدم  فابة العدعاء لعدى بععض الاعا ، فعالفواب أن  فابعة 
معن دععا بعدعوة لعي  الدعاء تأخذ  ال ة أشكال كما قال الاب  صلى هللا عليعه وسعلم: )

يعفعل ع اه هللا  حدى  الث  ما أن يغةر له بها ذابعا أو فيها ق يعة رحم و  مأ م هلل أ
 .(6)(و ما أن يدخر له ف  اكخرةله ف  الدايا 

كما أن هااك مواات لإلفابة كالغةلة، وأكل الحرام كما قال رسول هللا صعلى هللا 
 (7)عليه وسلم لسععد بعن أبع  وقعاص )يعا سععد أ عب م عمعك تكعن مسعتفاب العدعوة(

والاهع  ععن الماكعر. لقولعه عليعه الصعالة والسعالم عاعد فشعو  وترك األمر بالمعروف
 .(8)الماكر مت عدم اإلاكار ) م تدعون فال يستفاب لكم(

                              
 (.10/8تحةة األحوذي شرح الترمذي ) (1)

 (.10/124فتو الباري، ) (2)

( ومسلم، بعاب  عواب المعبمن فيمعا يصعيبه معن 5823رواه البخاري، باب فضل من يصرع من الريو، رقم ) (3)
 (.2576مرض أو حين، رقم )

 (.4/55، )ياد المعاد (4)

 (.11/253فتو الباري، ) (5)

 .(2710( برقم )4/53مساد اإلمام أحمد، مساد الشاميين، ) (6)

 .6495( برقم 6/311المعفم األوس  ) (7)

( والترمعذي، كتعاب الةعتن، بعاب معا 4004رواه ابن مافه، باب األمر بعالمعروف والاهع  ععن الماكعر بعرقم ) (8)
( وحساه األلباا  ف  صعحيو الفعامت بعرقم 2169فاء ف  األمر بالمعروف والاه  عن الماكر، حديث رقم )

(7070). 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 16 - 

: ولكن ها هاا أمر يابغ  العتة ن لعه، وهعو أن األذكعار واكيعات (1)قال ابن القيم
أو األدعية الت  يستشةى بها ويرقى بها هع  فع  اةسعها اافععة شعافية، ولكعن تسعتدع  

ل المحععل، وقععوة همععة الةاعععل وتععأ يره، فمتععى تخلععف الشععةاء كععان لضعععف تععأ ير قبععو
الةاعل، أو لعدم قبول الماةعل، أو لماات قوي فيه يماه أن يافت فيه الدواء، كما يكون 
ذلك ف  األدوية واألدواء الحسية، فين عدم تأ يرها قد يكون لعدم قبول ال بيعة لعذلك 

ت من اقتضائه أ عره، فعين ال بيععة  ذا أخعذت العدواء الدواء، وقد يكون لماات قوي يما
بقبععول تععام كععان ااتةععاع البععدن بععه بحسععب ذلععك القبععول، فكععذلك القلععب  ذا أخععذ الرقععى 

 والتعاويذ بقبول تام، وكان للراق  اة  فعالة وهمة مب رة أ ر ف   يالة الداء. 
 الدعاء يدفع المكروه: 

ت المكعروه وحصعول الم لعوب، وكذلك الدعاء فياعه معن أقعوى األسعباب فع  دفع
ولكن قد يتخلف عاه أ ره  ما لضعف ف  اةسه بأن يكعون دععاء   يحبعه هللا، لمعا فيعه 
من العدوان، و ما لضعف القلب وععدم  قبالعه علعى هللا وفمعيتعه عليعه وقعت العدعاء، 
فيكععون بمايلععة القععو  الرخععو فععداً، فععين السععهم يخععرج ماععه خروفععاً ضعععيةاً، و مععا 

ت معن اإلفابعة معن أكعل الحعرام، والالعل، وريعن العذاوب علعى القلعوب، لحصول المعاا
 واستيالء الغةلة والسهو وهللا وغلبتهما عليها. 

كما فاء ف  حديث أب  هريرة رض  هللا عاه عن الابع  صعلى هللا عليعه وسعلم 
قال: )ادعوا هللا وأاتم موقاون باإلفابة واعلمعوا أن هللا   يقبعل دععاء معن قلعب غافعل 

 .(2) ه(
فهذا دواء اافت مييل للداء ولكن غةلعة القلعب ععن هللا تب عل قوتعه، وكعذلك أكعل 

 الحرام يب ل قوته ويضعةها. 
كما ف  صحيو مسلم من حديث أب  هريرة رض  هللا عاه قال: قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم: )أيها الاا :  ن هللا  يب   يقبل     يباً، و ن هللا أمر 

  ⧫بما أمر به المرسلين فقال: المبماين 
 ❑➔  

⧫ ❑➔◆◆ 
⬧   ☺ ⧫❑➔☺➔⬧ 

⧫  (3)  :وقال ⧫ 
 ❑⧫◆ ❑➔→  

⬧⧫ ⧫ ◆ (4)  م ذكر الرفل 
أشعث أغبر، يمد يديه  لى السماء يارب يارب وم عمه حرام ومشربه ي ير السةر 

 ..(5)حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام فأاى يستفاب له(

                              
 .25-21اء والدواء )الفواب الكاف  لمن سأل عن الدواء الشاف ( ص: ابن قيم الفويية، الد (1)
( وحسععاه 1/493( رواه الحكععم فعع  المسععتدرك )3479( بععرقم )66رواه الترمععذي، كتععاب الععدعوات، بععاب ) (2)

 .(245األلباا  ف  صحيو الفامت، برقم )
 .51سورة المبماون، اية:  (3)
 .172سورة البقرة، اية:  (4)
( والترمعذي كتعاب 1015م، كتعاب اليكعاة، بعاب قبعول الصعدقة معن الكسعب ال يعب وتربيتهعا بعرقم )رواه مسل (5)

 .(2/328( وأحمد ف  المساد )2989التةسير، باب ومن سورة البقرة برقم )
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وذكر عبدهللا بن اإلمام أحمد ف  كتاب اليهد ألبيه: أصاب با   سعرائيل بعالء، 
فخرفععوا مخرفععاً، فععأوحى هللا عععي وفععل  لععى ابععيهم أن أخبععرهم أاكععم تخرفععون  لععى 

د بأبدان افسة، وترفعون  ل َّ أكةاً قد سةكتم بها الدماء، ومألتم بها بيعوتكم معن الصعي
 الحرام، اكن حين اشتد غضب  عليكمم ولن تيدادوا ما     بعداً. 

 .(1)وقال أبو ذر: يكة  من الدعاء مت البر، ما يكة  ال عام من الملو
 الدعاء من أنفع األدوية: 

و عععدو العبالء، يدافعععه ويعالفعه، ويماععت ايولععه، والعدعاء مععن أاةعت األدويععة، وهع
ويرفعه، أو يخةةه  ذا ايل، وهعو سعالح المعبمن كمعا روى الحعاكم فع  صعحيحه معن 
حديث عل  بن أب   الب رض  هللا عاه قال: قال رسول هللا صعلى هللا عليعه وسعلم: 

 .(2))الدعاء سالم المبمن، وعماد الدين، واور السموات واألرض(
 بالء مقامات: للدعاء مع ال

 وله مت البالء  الث مقامات: 
 أحدها: أن يكون أقوى من البالء فيدفعه. 

ال اا : أن يكون أضعف من البالء فيقوى عليه البالء، فيصاب به العبد، ولكعن 
 قد يخةةه و ن كان ضعيةاً. 

 ال الث: أن يتقاوما ويمات كل واحد ماهما صاحبه. 
عائشعة رضع  هللا عاهعا، قالعت: قعال  وقد روى الحاكم ف  صعحيحه معن حعديث

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )  يغا  حذر من قدر، والدعاء ياةت مما ايل ومما 
 . (3)لم يايل، و ن البالء ليايل فيلقاه الدعاء فيعتلفان  لى يوم القيامة(

وفيععه أيضععاً مععن حععديث ابععن عمععر رضعع  هللا عاهمععا عععن الابعع  صععلى هللا عليععه 
 . (4)الدعاء ياةت مما ايل ومما لم يايل، فعليكم عباد هللا بالدعاء(وسلم قال: )

وفيه أيضاً من حديث  وبان رض  هللا عاه عن الاب  صلى هللا عليه وسلم: )  
يرد القدر    الدعاء، و  يييد ف  العمر    البر، و ن الرفل ليحرم العري  بالعذاب 

 .(5)يصيبه(
 من آفات الدعاء: 

تع  تماعت ترتعب أ عر العدعاء عليعه: أن يسعتعفل العبعد، ويسعتب   ومن اكفات ال
اإلفابة، فيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمايلة من بذر بعذراً أو غعر  غرسعاً، ففععل 

 يتعهده ويسقيه، فلما استب أ كماله و دراكه تركه وأهمله. 

                              
 .(1/593صةة الصةوة ) (1)
 .( وقال صحيو، ووافقه الذهب 1/492رواه الحاكم ف  المستدرك ) (2)
( وقععال: صععحيو اإلسععااد، وتعقبععه الععذهب  بقولععه: يكريععا مفمععت علععى 1/492سععتدرك )رواه الحععاكم فعع  الم (3)

( وقععال: رواه ال برااعع  فعع  األوسعع  والبععيار باحععوه، وفيععه 10/146ضعععةه، وذكععر الهي معع  فعع  المفمععت )
يكريا بن ماالور و قه أحمد بن صالو المصري، وضعةه الفمهور، وبقيعة رفالعه  قعات، كمعا ذكعر الهي مع  

 .يث عن أب  هريرة وقال: رواه البيار وفيه  براهيم بن خي م بن عراك وهو متروكهذا الحد
( عن  ريق عبعدالرحمن بعن أبع  بكعر المليكع ، وقعال: عبعدالرحمن واه، 1/493رواه الحاكم ف  المستدرك ) (4)

(: 1/146( وقعال الهي مع  فع  المفمعت )20/102( وال برااع  فع  الكبيعر )5/234ورواه أحمد فع  المسعاد )
 .وشهر بن حوشب لم يسمت من معاذ، ورواية  سماعيل بن عياش عن أهل الحفاي ضعيةة

 .( وقال: صحيو ووافقه الذهب 1/493رواه الحاكم ف  المستدرك ) (5)
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وفعع  صععحيو البخععاري مععن حععديث أبعع  هريععرة رضعع  هللا عاععه أن رسععول هللا 
 . (1): )يستفاب ألحدكم ما لم يعفل، يقول: دعوت فلم يستفب ل (صلى هللا قال

وفعع  صععحيو مسععلم عاععه: )  يععيال يسععتفاب للعبععد، مععا لععم يععدع بععي م أو ق يعععة 
رحم، ما لم يستعفل، قيل يعا رسعول هللا معا ا سعتعفالم قعال: يقعول: قعد دععوت وقعد 

 .(2)دعوت، فلم أر يستفاب ل ، فيستحسر عاد ذلك ويدع الدعاء(
ف  مساد أحمد من حديث أا  قال: قال رسول هللا صلى هللا عليعه وسعلم: )  و

يعيال العبععد بخيععر مععا يسعتعفل( قععالوا: يععا رسععول هللا كيعف يسععتعفلم قععال: يقععول: قععد 
 .(3)دعوت رب  فلم يستفب ل (

 القدر: يرد  الدعاء ثامناً: هل 
سببه، ولكن قعدر المقدر قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مفرداً عن 

بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقت المقعدور، ومتعى لعم يعأت بالسعبب ااتةعى المقعدور، 
وهعذا كمعا قععدر الشعبت والععري باألكعل والشعرب، وقععدر الولعد بععالو ء، وقعدر حصععول 
اليرع بالبذر، وقدر خروج اة  الحيوان بالذبو، وكذلك قدر دخول الفاعة باألعمعال 

وكذلك قدر المولى سبحااه وتعالى للسعائلين دععائهم وكشعف ودخول الاار باألعمال، 
 الضر عاهم.  

فالعدعاء مععن أقععوى األسععباب، فععيذا قععدر وقععوع المععدعو بععه بالععدعاء لععم يصععو أن 
يقال:   فائدة ف  الدعاء، كما   يقال:   فائدة ف  األكل والشعرب وفميعت الحركعات 

 و  أبلة ف  حصول الم لوب.واألعمال، ولي  ش ء من األسباب أاةت من الدعاء، 
وف  صحيو مسلم ف  قصة األخدود أن الغالم قاله له فلي  الملك: تدع  أاعك 
تشة ، قال أاا   أشة  احد،  اما يشة  هللا، فعين أاعت اماعت بعاهلل دععوت هللا فشعةاك، 

 .(4)فآمن باهلل فشةاه هللا
 

                              
( ومسععلم كتععاب الععذكر 5981رواه البخععاري كتععاب الععدعوات، بععاب يسععتفاب ألحععدكم مععا لععم يعفععل، بععرقم ) (1)

 .(2735ب للداع  ما لم يعفل برقم )والدعاء، باب بيان أاه يستفا
 .(2735رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب أاه يستفاب للداع  ما لم يعفل رقم ) (2)
( وقعال: رواه أحمعد وأبعو يعلعى 10/147( وذكره الهي م  فع  المفمعت )210-3/193رواه أحمد ف  المساد ) (3)

بعو هعالل الراسع  وهعو  قعة وفيعه خعالف، وبقيعة رفعال أحمعد باحوه والبيار وال برااع  فع  األوسع ، وفيعه أ
 .وأب  يعلى رفال الصحيو

صحيو مسلم، كتاب اليهد والرقائق، باب قصعة أصعحاب األخعدود والسعاحر والراهعب والغعالم، حعديث رقعم  (4)
(3005). 
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 أهم الاتائق والتوصيات

 أو ً: الاتائق: 

 مة وعقيدة  يفابية راسخة. التوكل عبادة عالي -1

 التوكل   يااف  التداوي والعمل باألسباب.  -2

 أهمية الدعاء للمرضى وأاه   يااف  التوكل.  -3

 المقدر قدر بأسبابه ومن فملة ذلك الدعاء.  -4

  ااياً: التوصيات:

 بث مةهوم التوكل الصحيو ودوره اإليفاب  ف  الحياة.  -1

تعععالى فعع  كععل حععال   سععيما  التوعيععة بأهميععة الععدعاء، والتعلععق بععاهلل -2

 للمرضى. 
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 المرافت 
 

 .دار المعرفة، بيروتحياء علوم الدين، أبو حامد الغيال ،   -1

، دار الحععرمين، ال برااعع أبععو القاسعم سععليمان بععن أحمعد ألوسعع ، االمعفعم  -2
 .هـ1415القاهرة، 

دار  حيعععاء التعععراث ترمعععذي، محمعععد بعععن عيسعععى أبعععو عيسعععى الترمعععذي، ال -3
 .ت، )د.  ت(العرب ، بيرو

اشر ويارة األوقاف والشئون اإلسالمية، المغعرب، لتمهيد، ابن عبدالبر، ا -4
 .هـ1387

لحث على التفارة والصااعة و العمعل واإلاكعار علعى معن يعدع  التوكعل ا -5
ف  ترك العمل، أبو بكر أحمد بعن محمعد الخعالل الحابلع ، دار العاصعمة، 

 هـ.1407الرياض 
لمععن سععأل عععن الععدواء الشععاف (، ابععن قععيم  لععداء والععدواء )الفععواب الكععاف ا -6

 .، دار الكتب العلمية، بيروتالفويية

 -هعععـ 1414لسععان الكبعععرى، البيهقعع ، مكتبعععة دار البععاي، مكعععة المكرمععة، ا -7
 .م1994

، مبسسععة الرسععالة، لقععامو  المحععي ، محمععد بععن يعقععوب الةيععروي ابععاديا -8
 بيروت، )د.  ت(

و عبعععدهللا الحعععاكم المسعععتدرك علعععى الصعععحيحين، محمعععد بعععن عبعععدهللا أبععع -9
  م.1990 -هـ 1411، 1، دار الكتب العلمية، بيروت،  الايسابوري

، أبععو السعععادات المبععارك بععن محمععد لاهايععة فعع  غريععب الحععديث واأل ععرا -10
 .م1979 -هـ 1399الفيري، المكتبة العلمية، بيروت، 

، محمد بعن عبعدالرحمن المبعاركةوري، دار حةة األحوذي شرح الترمذيت -11
 .ية، بيروت، )د.  ت(الكتب العلم

هعـ 1405، 1ابن الفويي، دار الكتاب العرب ، بيعروت،  لبي   بلي ، ت -12
 .م1985 -

امت العلوم والحكم، ابن رفب الحابل ، دار ابن حعيم، بيعروت، ال بععة ف -13
 م.2002 -هـ 1423ال ااية 

تحقيعععق شععععيب األراعععابو ، مبسسعععة ، الفوييعععة اد المععععاد، ابعععن القعععيمي -14
 .م1986 -هـ 1407الرسالة، بيروت، 

دار الةكعر، بيعروت، ان ابن مافة، محمد بن يييد أبو عبدهللا القيوياع ، س -15
 )د.  ت(

دار الةكعر، بيعروت، )د.  أبو داود، سليمان بن األشععث السفسعتاا ،سان  -16
   ت(

، دار الكتعععب الاسعععائ ، أحمعععد بععن شععععيب أبعععو عبععدالرحمن الاسعععائ سععان  -17
 .م1991 -هـ 1411، 1العلمية، بيروت،  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 21 - 

دار ، الاووي على صحيو مسلم، أبو يكريا يحيى بن شرف الاووي رحش -18
 .هـ1392، 3 حياء التراث العرب ، بيروت،  

مبسسعة الرسععالة، حيو ابعن حبعان، محمعد بعن حبععان أبعو حعاتم البسعت ، صع -19
 م.1998 -هـ 1414، 2بيروت،  

، دار ابعن ك يعر، بيعروت، حيو البخاري، محمعد بعن  سعماعيل البخعاريص -20
 .م1987 -هـ 1407، 3 

، المكتععب األلبععاا محمععد ااصععر الععدين حيو الفععامت الصععغير وييادتععه، صعع -21
 .م1996 -هـ 1416، 2اإلسالم ، بيروت،  

دار  حيعاء التعراث العربع ، حيو مسلم، مسلم بن الحفاج الايسعابوري، ص -22
 بيروت، )د.  ت(

 .، ابن الفويي، دار الكتب العلمية، بيروتةة الصةوةص -23

، دار  حيععاء التععراث العربعع ، العياعع محمععود  بععدر الععدينمععدة القععارئ، ع -24
 . بيروت

تو الباري بشرح صحيو البخاري، أحمد بن علع  بعن حفعر أبعو الةضعل ف -25
  دار المعرفة، بيروت، )د.  ت(العسقالا ، 

فمت عبدالرحمن بن قاسم، اشر  دارة اإلفتاء فموع الةتاوى، ابن تيمية، م -26
 .بالسعودية

، مكتبعة لباعان، ن عبعدالقادر العراييختار الصحاح، محمد بن أب  بكر بعم -27
 .م1995 -هـ 1415بيروت، 

 -هـ 1393، 2دار الكتاب العرب ، بيروت،  دارج السالكين، ابن القيم، م -28
 .م1973

، تحقيعق:  رشعاد ساد ابن أب  يعلى، أحمد بعن علع  بعن الم اعى أبعو يعلعىم -29
 .هـ1407، 1الحق األ ري،  دارة العلوم األ رية، فيصل اباء،  

أحمد بن حابعل أبعو عبعدهللا الشعيباا ، مبسسعة قر بعة، اإلمام أحمد، ساد م -30
 . مصر، )د.  ت(

 هـ.5/6/1421وقت  سالم أون  ين، ف  صةحة أهم األخبار م -31
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