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ًًّإطاللت على داللت (الورض) اًطالقاً هي الخطاب القرآ
ً السٍذ جىاد الخاتو. د.م

ً السٍذة سوٍت الخاتو.د.م.أ

 جاهعت الحكٍن السبزواري/جوهىرٌت إٌراى اإلسالهٍت
0الولخص
 مجتا اًز مدارج، انساناَ قد استقى رؤية لمكون من معين كمالو المتكامل،نصادف اليوم في ثقافتنا االسالمية

.ً عمى ىذه الفكرة؛ فإن المفردات والتعابير تأخذ لنفسيا معنى مستحدثاً وعميقا.التعالي والسمو عمى صعيد االرض

 ىل ىناك آيات ذات صمة.وترمي ىذه المقالة إلى تسميط الضوء عمى احد أىم المفاىيم شيوعا وىو المرض
 ؟ والى كم نوع تنقسم؟ ولم وردت في- فبأي نوع من المرض تتعمق،بالمرض في القرآن الكريم واذا كان األمر كذلك
راض ؟ وىل سيقع صاحب ىذه األم ارض موضعاً لمعناية من-القرآن الكريم؟ و ما موقف اهلل تعالى من ىذه االم

 وأخي اًر فمن أين.ًأى منيا عقابا
ّ في أي منيا سيتعامل معو ثوابا و في...جانب اهلل وتودده؟ او سيتعرض لمعذاب ؟
- ) ض. ر. جذور احد أىم الكممات األكثر عموماً – وىي مادة (م، فقد تناولنا، عميو.تأتي أىمية ىذه االسئمة
 اآليات التي: األول: تبمغ اآليات المتعمقة بيا حوالى ثالث وعشرين آية وىي نوعان. بالدراسة المستفيضة،ومشتقاتيا

 انطالقاً من دراسة." ىو اآليات التي تشير اليو بمفظ "المرض: واآلخر." بمفظ "المرض والمرضى،تشير إلى المرض
 وىذا،القمبية يكتنفيا التوبيخ والغضب
أن األمراض
ّ النفسية و
ّ
ّ : منيا، توصمنا الى عدة نتائج،ًىذه اآليات دالليا
.األمر بدوره يقتضي من المرء االسراع إلى معالجتيا مباشرة
. المرض،  المريض،  االحاديث، القرآن:الكممات المفتاحية

A Review of the Concept of Sick Person in Islam
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Abstract:
In the Islamic culture, we face a human whose life is only limited to spending phases of
germinal, infancy, childhood, youth and old age. With this approach, the words and concepts
find deep and new form. This article attempts to deal with one of the most common concepts in
human's life, i.e. disease in view of Islam while responding to questions put forward in this
regard. For this purpose, the root of the word disease in Arabic (i.e. Maraza) and its derivatives
were studied in all the Quranic verses (Muslim Holy Scripture). There are two kinds of Quranic
verses (totally amounting to 23 verses) which refer to the disease with "Mariz" or "Marza".
Examining verses which refer to the "disease" derived from the word root "maraza" and studying
their characteristics lead us to the interesting results and considerable findings. In the first
category, the diseases of the body, Allah looks at sick persons with these kinds of diseases with
blessing and kindness while the second category, i.e. the diseases of the heart and soul, are
chastisements together with wrath which require urgent treatment. It is hoped that we will be
able to elucidate the status and importance of these diseases among people through this paper.
Finally .
.Key words: Maraza, Mariz (sick person), Quran.
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المقدمة:
االسالمية شخصاً ال تحد حياتو بالمرحمة الجنينية ،والطفولة والشباب
نواجو في ثقافتنا
ّ
أن كيانو قد نشأ من الكمال المتكامل ،مجتا اًز التعالي والسمو عمى صعيد
والكيولة ،بل نجده ّ

االرض .ومماتو بمنزلة حياة أخرى تفوق العالم المادي ىذا .انطالقاً من ىذه الفكرة تأخذ المفردات

فإن الذى لفت انتباه الكثير من الناس ىو اآلالم واألمراض
والتعابير لنفسيا معنى مستحدثاً عميقاًّ .
بأن
إن ك ّل من ىو مسمم و يؤمن ّ
المتفشية بينيم .كمنا نجربيا في حياتنا مباشرة أو غير مباشرةّ .
القرآن اساس ونموذج لحياتو ،عميو أن يجعل برنامج حياتو منطبقا عمى القرآن و كالم الحق البين.

يتعرف ماذا يقول خالقو من األمراض المتفشية ،أو التي اصابتو نفسو في حياتو؟ فباي
ّإنو يريد أن ّ
مرض من األمراض يتعمق؟ ولم انعكست في القرآن الكريم؟ والى كم نوع ينقسم؟ وكيف نظر اهلل
تعالى إلى ىذه األمراض؟ ىل يكون المريض بيذه األمراض مقرونا بمحبة اهلل أو عقابو؟ وىل نظر

القرآن الييا مستخفاً أو محق اًر وأخي اًر ،اي منيا وقع موضعا لعناية من اهلل تعالى ،و من ثم يقتضي
محاولة اكثر لمعالج؟ ىذه المقالة تحاول الوصول الي اإلجابة عن ىذه االسئمة.

منهجية البحث:
لإلجابة عن ىذه االسئمة نحتاج إلى البحث عن كممة " المرض" وما تجمى منو في اآليات

واالحاديث الكريمة .عميو ،فنسمط الضوء عمي اآليات المتضمنة لكممة " المرض"  .نواجو في ىذا

لما كانت ىذه المقالة من مميزاتيا الدقة والتنعم في الموضوع،
الصدد في أكثر من كممة ...لكن ّ
فنفضل ان نتناول كممة " المرض" االكثر شيوعا  ،بالدراسة مستفيضة .واصل ىذه الكممة من مادة

(م.ر.ض) .نواجو في ىذه الدراسة ثالثاً وعشرين آية من القرآن الكريم ذات صمة بيذا الموضوع .و
يمكن تقسيميا عمى قسمين .و من خالل مقارنة ىذه اآليات بعضيا مع بعض نتوصل إلى نتائج
الفتة لمنظر ،نواجو أسئمة منيا:

ٔ -ما التشابو بين ىذين المرضين ،مما جعميما اهلل ضمن محور واحد (المرض)؟

ٕ -نظ اًر لمخالفات واالفتراقات الموجودة بين ىذين النوعين من المرض ،اييما لو األولوية في
العالج أكثر من اآلخر؟

بعد االجابة عن ىذه االسئمة نتوصل إلى عدة نتائج .
و من خالل اآليات الكريمة المشيرة إلييا تتجمى وظيفة الفرد تجاه ىذه األمراض أكثر فأكثر.

ٔ -دراسة اآليات التي تشير إلى المرض من خالل كممة " المريض والمرضى".
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لقد تكررت ىاتان الكممتان تسع مرات في تسع سور من القرآن الكريم .وىي تشتمل عمى اآليات

ٗ ٔٛو ٘ ٔٛو ٜٔٙمن سورة البقرة واآليات ٖٗ و ٕٓٔ من سورة النساء واآلية  ٙمن سورة

المائدة و ٕٓ من سورة المزمل و ٔ ٙمن سورة النور و  ٔٚمن سورة الفتح و ٓ ٛمن سورة
الشعراء  .من اآليات المذكورة نشير إلى اآلية ٘ ٔٛمن البقرةَ « :شير رمضان الِذي أ ِ ِ ِ
آن
ُنز َل فيو اْلقُ ْر ُ
ُْ َ َ َ َ
َ
ِ
اس وبي َن ٍ
ات م َن اْليُ َدى َواْلفُ ْرقَ ِ
ان َم ِريضاً أ َْو َعمَى
ُى ًدى لمن ِ َ َ
ص ْموُ َو َمن َك َ
ان فَ َمن َش ِي َد من ُك ُم الش ْي َر َفْم َي ُ
يد بِ ُك ُم اْل ُع ْس َر َولِتُ ْك ِممُوْا اْل ِعدةَ َولِتُ َكب ُروْا المّوَ َعمَى َما
يد المّوُ بِ ُك ُم اْلُي ْسر َوالَ ُي ِر ُ
ُخ َر ُي ِر ُ
َسفَ ٍر فَ ِعدةٌ م ْن أَي ٍام أ َ
ون».
َى َدا ُك ْم َولَ َعم ُك ْم تَ ْش ُك ُر َ

ىناك امور مشتركة في ىذه اآليات:
مما
أ -يشير اهلل تعالى في ىذه اآليات إلى األمراض التي تسبب المشكالت أو العوائق لمفرد و ّ
يؤّدي إلى العجز عن أداء تكاليفو وفرائضو كالجياد والصوم والصالة ( !...امتنعنا عن االتيان
تجنباً من االطناب والتكرار).
ببعض اآليات ّ

ب -اآلية ( ٘ ٔٛمن البقرة )  :تد ّل عمى األحكام المتعمقة بالفرد الّذي ال يمكنو الصوم في شير
الرمضان.
ت -اآلية( ٜٔٙمن البقرة ) :تتعمّق بالفرد المريض الّذي لم يكن بإمكانو الصوم ،بعد إصابتو
بالمرض فيو اثناء قيامو بمناسك الحج.

ث -اآلية (ٖٗ من سورة النساء) :فيما يتعمّق بالفرد المريض الّذي ال يمكنو االستفادة من الماء

لمتوضؤ والغسل.
ّ
ج -اآلية (ٔ ٙمن سورة النور) :تعنى اآلية بالشخص المريض الّذي ال يشاركو اآلخرون في
تناول الطعام بسبب مرضو.

ح -اآلية (ٕٓٔ من سورة النساء) :تصدر الحكم عمى شخص مريض ال يمكنو أداء الصالة و
بيده السالح.

خ -اآلية ٔٚ ( :من سورة الفتح)  :ترتبط بالشخص المريض الّذي ال يمكنو مشاركة اآلخرين في

الحرب.

د -اآلية (ٕٓ من سورة المزمل) :صدر فيو الحكم عمى من ليس بمقدوره عمى تالوة القرآن
والفرائض ،في الميل نصفو أو أقل منو .

و في ىذه اآليات ،قصد اهلل من االتيان بمفظ "المريض" إصدار حكم متعمق بو.

ذ -اآلية ( ٘ ٔٛمن سورة البقرة) :تتعمق بالمرضى الّذين ليس بإمكانيم الصوم .فيسمح ليم فييا
بعدم الصوم في تمك الحالة و تأجيمو و تأديتو في يوم آخر.
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تأخروا عن مناسك الحج  :يسمح ليم
ر -اآلية (  ٜٔٙمن سورة البقرة) :تقول لممرضى الّذين ّ
الضحية ليخرجوا من االحرام.
بإرسال
ّ
النساء) :تسمح لشخص مريض ،ال يمكنو االستفادة من الماء لموضوء والغسل،
ز -اآلية (ٖٗ من ّ
بالتّيمم.
س -اآلية (  ٙمن سورة النور) :توصي الناس بمخالطتيم لممرضى في الطعام ( وكان ىذا األمر،

قبل االسالم منفو اًر) (.العروسي الحويزي ،ٖٔٚٓ ،ج ٖ ،ص ٕٗ.)ٙ

السيما ّأنيم
ش -اآلية ( ٕٓٔ من سورة النساء) :تسمح لممرضى بوضع السالح عمى االرض و ّ
ليست ليم القدرة عمى حمل السالح في حين أداء الصالة.

ص -اآلية ( ٔٚمن سورة الفتح) :توصي المريض غير القادر عمى مشاركة الحرب ،بعدم حضوره
فييا .

ض -اآلية ( ٕٓ من سورة المزمل) :تجوز لمشخص المريض غير القادر عمى تالوة القرآن و
يؤدي منيا عمى قدر المستطاع (مكارم الشيرازئٖٛٚ،ش،
العبادة لمدة النصف أو ثمثى الميمة ،أن ّ
ج ٕ٘ .)ٜٜٔ ،

فإن اهلل تعالى لقد أصدر حكماً تخفيفياً لممرضى بخالف غيرىم من الناس.
ط -في ضوء ما سبقّ ،
السميم – عمى اساس ما جاء
ذلك أشبو بما يكون في اآلية ٘ ٔٛمن سورة البقرة ،إذ ّ
أن الشخص ّ

أن المريض ال يقتضيو ىذا األمر .كذلك اآلية  ٜٔٙمن ىذه
فييا -مفروض عميو الصوم ،غير ّ
أن المريض ال
السورة تشير إلى ما فرض عمى السميم من القيام بأعمال اإلحرام والتضحية ،غير ّ
يشممو ىذا األمر بتاتاً

ظ -القرائن وااليحاءات في االقسام (أ -ب -ج) تدلّنا عمى أمراض تتعمّق بالجسم والبدن .وليذا

السبب يخفّف من شدة الحكم عمييا كما ذكر في الروايات (.فيض الكاشاني ٔٗٔ٘ ،ق،ج ٔ ،ص
ٕٕٕ -الطبرسي  ،ٖٔٙٓ ،ج ٕ ،ص ٕٕٔ -الحسيني شاه عبد العظيمي ٖ ،ٖٔٙج ٔ-ٖٖٛ ،
مكارم الشيرازي ،ٖٔٛٚ ،ج ٔ ،ص  -ٕٙٚقرائتي ٖ ،ٖٔٛج ٔ ،ص ٘٘ -راجع اآلية ٘ ٔٛمن

البقرة)

الدراسة
ٕ -اآليات المشتممة عمى المرض بمفظ " المرض " والمشيرة إليو في ضوء التّحميل و ّ
لقد تكررت ىذه الكممة ثالث عشرة مرة في القرآن الكريم و من ىذه السور ( :البقرة( ،)01 /المائدة/

( ،)25االنفال ( ،)94 /التوبة ( ،)ٕٔ٘ /الحج( ،)25 /النور( ،)٘ٓ /االحزابٕٔ /و ٖٕ و
ٓ( ،)ٙمحمدٕٓ /و ( ،)ٕٜالمدثر . )ٖٔ /دونك ىذه اآلية نموذجاً:
أليم بما كانوا يكذبون »...
مرض فزادىم اهلل مرضاً وليم
«في قموبيم
ٌ
ٌ
عذاب ٌ
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ىناك مالحظات في ىذه اآليات نمحظ:
أ -لقد أشير إلى أسباب المرض في ىذه اآليات كمّيا .ومن اآليات المذكورة :
ض فَز َادىم المو مرضاً و لَيم ع ٌ ِ
كانوا َي ْكِذُبون»
(البقرة ِ « ٔٓ /في ُقمُوبِ ِي ْم َم َر ٌ
يم بِما ُ
َ ُْ َ
ذاب أَل ٌ
ُُ ُ ََ
ألنيم كانوا من المكذبين
لقد أصابيم المرض ّ
سارعون ِفي ِيم يقُولُون َن ْخشى أَن تُ ِ
ِ
ص َيبنا دائِ َرة» ّإنما
ين ِفي ُقمُوبِ ِي ْم َم َر ٌ
ْ
ض ُي ِ ُ َ ْ َ َ
(المائدة «)25 /فَتََرى الذ َ
ساورىم من المرض والنقص ما ىو َإال نتيجة الشك في الدين وايمانيم الضعيف باهلل تعالى ( .ق ارء
تي ،ٖٖٔٛ ،ج ٖ ،ص ٘ٓٔ).

ض َغر ىؤ ِ
ِ
ِ
الء ِد ُينيُم»
ين ِفي ُقمُوبِ ِي ْم َم َر ٌ
ون َو الذ َ
(األنفال  « : ) 94 /إِ ْذ َيقُو ُل اْل ُمنافقُ َ
ُ
إن مرضيم ،سببو كان عدم إيمانيم باهلل تعالى و عجبيم بأنفسيم  .وزد عمى ذلك ،أّنيم يدعون
ّ
الجمعية .ولقد جاء
بأن اتكال المسممين عمي اهلل في الحرب  ،ليس إال إعجابيم بطقوسيم وعقائدىم
ّ
ّ

أن ىوالء المسممين قد اغتروا لطقوسيم ،وعمى
إن المذين في قموبيم مرض قالواّ :
في القرآن الكريم ّ
الرغم من عددىم القميل
ومعداتيم الحربية الضئيمة دخموا مضمار الحرب المؤدي إلى الموت ،قصداً
ّ
إلى االنتصار أو الشيادة (.مكارم الشيرازي ،0531 ،ج  ،1ص .)515

ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
وبيُم»
ين ِفي ُقمُوبِ ِي ْم َم َر ٌ
ض َو اْلقاس َية ُقمُ ُ
طان فتَْنةً لمذ َ
(الحج « :)ٖ٘ /ل َي ْج َع َل ما ُيْمقي الش ْي ُ
إن مرضيم نتيجة القسوة في قموبيم( .ق ارءتي ،ٖٖٔٛ ،ج  ،ٛص.)ٜ٘
ّ
(النور  «:) ٘ٓ /أَ ِفي ُقمُوبِ ِيم مر ٌ ِ
ك
يف الموُ َعمَْي ِي ْم َو َر ُسولُوُ َب ْل أُولئِ َ
َن َي ِح َ
ون أ ْ
ض أَم ْار ُ
تابوا أ َْم َيخافُ َ
ْ ََ
ُى ُم الظالِ ُمون»
خموىم عن اإليمان والعقيدة ( .قرائتي ،ٖٖٔٛ ،ج  ،ٛص
إن مرضيم ّ
ّ
،انما سببو ىو نتيجة ّ
.)ٜٜٔ
ِ
ِ
ض ما َو َع َد َنا الموُ َو َر ُسولُوُ إِال ُغ ُرو ار»
ين ِفي ُقمُوبِ ِي ْم َم َر ٌ
ون َو الذ َ
(االحزاب  «:)ٕٔ /إِ ْذ َيقُو ُل اْل ُمنافقُ َ
إن مرضيم نتيجة تشكيكيم لميعاد اهلل وتحققو فعالً.
ّ
ِ
ِ
ِ
(االحزاب ٙٓ /و ٕٖ) « :ل ِ
ون ِ
ين ِ
فى اْل َمِد َين ِة
فى ُقمُوبِ ِيم م َر ٌ
ض َو اْل ُم ْرِجفُ َ
ون َو الذ َ
ئن ل ْم َينتَو اْل ُم َنفقُ َ
إن مرضيم ىو نتيجة الطمع في النساء لدى معاممتين
ك ِفييَا إِال َقمِ ً
ون َ
يج ِاوُر َ
يال » ّ
لَُن ْغ ِرَين َك بِ ِي ْم ثُم َال ُ
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الجنسية وكذلك الخضوع لممقاصد الجنسية والبيئات
( .ىذا المرض ياتي نتيجة ىيمنة الغريزة
ّ
المسمومة ،غير طاىرة) ( .مكارم الشيرازي ،ٖٔٛٚ ،ج  ،ٔٚص .)ٕٜٛ
ِ
ورةٌ ُم ْح َك َمةٌ َو ُذ ِك َر ِفييَا اْل ِقتا ُل
ورةٌ فَِإذا أ ُْن ِزلَ ْ
آمُنوا لَ ْو ال ُنزلَ ْ
ّ
(محمد َ «:) ٕٓ /و َيقُو ُل الذ َ
ت ُس َ
ت ُس َ
ين َ
أرَْي َ ِ
ون إِلَْي َك َنظَ َر اْل َم ْغ ِشي َعمَ ْي ِو ِم َن اْل َم ْو ِت فَأ َْولى لَيُم»
ين ِفي ُقمُوبِ ِي ْم َم َر ٌ
ض َي ْنظُُر َ
ت الذ َ
َ
إن مرضيم ياتي نتيجة مخافتيم التي اعترتيم ّإبان اإليذان بالجياز لمحرب وسماعيم ليا.
ّ
ض و اْل ِ
ول الِذ ِ
ِِ
كاف ُرون»
(المدثرَ «:) ٖٔ /و لِ َيقُ َ
ّ
َ
ين في ُقمُوبي ْم َم َر ٌ َ
ك فييا حقاً  (.مكارم الشيرازي،
إن مرضيم ىو نتيجة حقدىم ومعاداتيم لاليات الكريمة والش ّ
ّ
 ،ٖٔٛٚج ٕ٘ ،ص ٕٔٗ).
(محمد «:) ٕٜ /أَم ح ِس ِ
غانيُم»
ين ِفي ُقمُوبِ ِي ْم َم َر ٌ
َض َ
َن لَ ْن ُي ْخ ِرَج الموُ أ ْ
ض أْ
ْ َ َ
ب الذ َ
ّ
يتحينون الفرص ألن يمحقوا بيم
ّإنما سبب مرضيم ىو ضغينتيم الشديدة عمى ّ
بي والمؤمنين و ّ
الن ّ
أض ار اًر فادحة.
تعينت في ىذه اآليات ،نتيجة وجود ىذه األمراض في اصحابيا عدة نتائج ىي :
ب -ولقد ّ
أليم»  :و ينتظرىم عقاب شديد.
(البقرة « : )ٔٓ /وليم
ٌ
عذاب ٌ
ِِ
ِ
ِ
ين »  :فندموا عمى ما كان في قموبيم
َس ُّروا في أ َْنفُس ِي ْم نادم َ
 المائدة « :ٕ٘/فَُي ْصبِ ُحوا َعمى ما أ َ
من الخفايا.
ِ
 التّوبو« :ٕٔ٘ /فز َادتْيم ِر ْجساً إلى ْ ِ ِرون» :واهلل اضاف إلى خبثيم خبثا
وىم كاف َ
رجسي ْم وماتوا ْ
ُ
و ماتوا كافرين .
ٍ
ِ
ين لَفي شفا ٍ
مما
ق َبعيد » .والحقيقة ّ
 الحج :ٖ٘ /وان الظّالم َإن الظالمين ىم في شقاوة كبرى ّ
يتيسر ليم النجاة .
ال ّ
ِ
ِ
ون»ّ :إنيم ىم المضطيدون والظالمون.
ّ
النور« :٘ٓ /أولئك ىم الظالم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
ون ِفي اْل َمِد َين ِة لَُن ْغ ِرَين َ
ين ِفي ُقمُوبِ ِيم م َر ٌ
ض َواْل ُم ْرِجفُ َ
ون َوالذ َ
 األحزاب «:ٙٓ/لئن ل ْم َينتَو اْل ُم َنافقُ َبي ! نحثك عمييم .
ون َك ِفييَا إِال َقمِ ً
يال» :إذا لم يترك المنافقون فعميم ،فيا اييا ّ
بِ ِي ْم ثُم َال ُي َج ِاوُر َ
الن ّ
عمى ىذا ،اليمكنيم البقاء عندك ،في ىذه المدينة ،إال قميالً ».
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ون إِلَ ْي َك َنظَ َر اْل َم ْغ ِش ّي َعمَ ْي ِو ِم َن اْل َم ْو ِت فَأ َْولَ َى
َينظُُر َ
ان َخ ْي اًر لّيُم»
ص َدقُوْا المّوَ لَ َك َ
َ

 محمد «:ٕٓ/أرَْي َ ِض
ين ِفي ُقمُوبِ ِي ْم ّم َر ٌ
ت الّذ َ
َ
األم ُر َفمَ ْو
لَيُ ْم * َ
اعةٌ َوقَ ْو ٌل ّم ْع ُر ٌ
ط َ
وف فَِإ َذا َع َزَم ْ
 :تشاىد المنافقين المرضى ناظرين إليك كمن ىم عمى وشك الممات .فالموت أليق وأولى ليم

طبعاً.

ج -لقد أتى "المرض" في ىذه اآليات كمّيا (بناء عمى ما ُذكر) لألمراض التي ترتبط بالقمب

مصدق بو لدى المفسرين تصديقاً(.طبرسي ،ٖٖٔٙ ،ج ٔ ،ص ٖ -ٚالحسيني
والروح وىذا األمر
ّ

شاه آبادئٖٖٙ ،ش ،ج ٔ ،ص - ،ٙٛفيض الكاشانئٗٔ٘ ،ق ،جٔ ،ص  -ٜٙمكارم
الشيرازي ،ٖٔٛٚ ،جٔ ،ص ٗ – ٜق ارءتئٖٖٛ ،ش ،ص ٘٘ راجع االية ٓٔ من سورة البقرة).

ٖ -مقارنة النوعين من المرض:

أن اهلل تعالى -عمى الرغم من ّأنو ُيع ّد النوعين مرضا -إال ّأنو لو نظرة متفاوتة بالنسبة
يبدو لنا ّ
أن اهلل نظر الييا نظرة
ليما .ىذا األمر واضح من بادئ األمر والّذي تجدر إالشاره اليو ىو ّ

فإن القسم االول يشير -بالمريض -والثاني – بالمرض -إلى المرض .لم يذكر سبب
متفاوتةّ .
معب اًر فيو عن االسباب والعمل.
المرض في القسم األول ،إال ّأنو ذكر في الثاني منوّ ،

القسم األول من ىذه اآليات ينظر إلى األشخاص السالمين نظرة لطيفة وأولئك ىم الّذين يقعون

موضعاً لمعناية واالىتمام من جانب اهلل تعالى  .والحكم الّذي يجري عمييم أخف من اآلخرين .إال
أن القسم الثاني منيا يبشرىم بعذاب عميم ،فضالً عن يعين ليم تخفيضاً في الحكم.
ّ

الكمية في معاممة ىذه
ولكن االن حان الوقت أن نأتي بما ورد في ىذه اآليات من االحكام
ّ
األمراض ،ليتبين لنا مدى ما يكون هلل تعالى من األلطاف والكرامات ليؤالء المرضى.
أ -االحاديث التي ذكرت فيما يتعمق بالحكمة و سر ىذه األم ارض :من أىم فوائد المرض ىو

دوره البناء في الحياة  .حيث قال ّ
ون لَوُ
بي األكرم في ىذا المجال َ « :و قَا َل ع ِإن الرُج َل لََي ُك ُ
الن ّ
الد َر َجةُ ِع ْن َد الم ِو َال َيْبمُ ُغيَا بِ َع َممِ ِو َحتى ُي ْبتَمَى بَِب َال ٍء ِفي ِج ْس ِم ِو فََيْبمُ ُغيَا بِ َذلِك» ( .الراوندئٗٓٚ ،ق،

فمما يكون في األمراض من المصمحة والحكمة ،ىو استكمال
ص ٕ ،ٔٚح ٖ .)ٗٛعمى ىذاّ ،
النساك درجة.
االنسان و زيادة المصمحين و ّ
ب -االحاديث التي ذكرت لمجزاء أو كفارة لمذنوب.
الع ِ
ب ِ
النبي ص «:األَمراض ىدايا ِمن المّوِ عز و جل لِ ِ
َح ُّ
باد إلَى المّوِ أکثَُرُىم
ُ َ
معبد  ،فَأ َ
َ
َ
قال ّ ّ
ِ
ان اْلفَ ِارِسي َر ْح َمةُ الموُ َعمَ ْي ِو
َىِديةً » (.الفردوس ،جٔ ،ص ٖٕٔح ٕٕٗ) .ثُم قَ َ
ال ص -ل َسْم َم َ
ث ِخص ٍ
ت ِم َن الم ِو تََب َار َك َو تَ َعالَى بِِذ ْك ٍر َو
ت ثَ َال َ
ال أ َْن َ
اعتَمَْم َ
ان إِن لَ َك ِفي ِعمتِ َك إِ َذا ْ
َيا َسْم َم ُ
َ
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اب و َال تَ َدعُ اْل ِعمةُ عمَ ْي َك َذ ْنباً إِال حطتْو متع َك المو بِاْلع ِافي ِة إِلَى ْان ِق ِ
ِ
َجمِك
ضاء أ َ
َ
ُ َ َ
َ
َ ُ َ َ
ُد َع ُ
اؤ َك فييَا ُم ْستَ َج ٌ َ
(صدوقٔٗٓٗ ،ق ،ج ٗ ،ص ٖ٘ٚح ٕ.)٘ٚٙ
ال َر ُسو ُل الم ِو
بي في ىذه المناسبة « :قَ َ
لذلك الشخص المريض محبوب لدى اهلل ،حيث يقول ّ
الن ّ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ان
ص َما ِم ْن ُم ْسمٍِم ُي ْبتَمَى ِفي َج َسِد ِه إِال قَ َ
ال الموُ َعز َو َجل ل َم َالئ َكتو ا ْكتُُبوا ل َع ْبدي أَ ْف َ
ض َل َما َك َ
ِ ِ ِ
يعبر ،في ىذه
َي ْع َم ُل في صحتو» (مجمسي  ٖٔٗٓ ،ق ،ج ، ٚٛص ٖ،ٔٛح ٖٖ) .و كذلك ّ
ِ
ِ
يض أَرَبع ِخص ٍ
ال ُي ْرفَعُ َع ْنوُ اْل َقمَ ُم
المناسبة ،عن اربع صفات لممريض  :قَ َ
ال َر ُسو ُل المو ص لْم َم ِر ِ ْ ُ َ
ِ ِ ِِ
ض ٍو ِفي َج َسِد ِه
ضوُ ُكل ُع ْ
ب لَوُ فَ ْ
ان َي ْع َممُوُ في صحتو َو َيتبعُ َم َر ُ
ْم ُر الموُ اْل َممَ َك َي ْكتُ ُ
ض ًال َك َ
َو َيأ ُ
اش َم ْغفُو اًر لَوُ (.».صدوق،
اش َع َ
ات َم ْغفُو اًر لَوُ َو إِ ْن َع َ
ات َم َ
وبوُ ِم ْنوُ فَِإ ْن َم َ
فََي ْستَ ْخ ِرُج ُذُن َ
ٖٔٛٚش ،ص ٖٕٓ ،حٔ).
من الطبيعي أن أعظم جزاء المريض ىو نتيجة صبره ودعائو هلل تعالى .قَ َ ِ
ان
ّ
ال َعم ٌّي ع« َيا َسْم َم ُ
َجر بِالص ْب ِر عمَْي ِو و التض ُّرِع إِلَى الم ِو و ُّ ِ
ات َو تُْرفَعُ لَ ُك ُم
ب لَ ُك ُم اْل َح َس َن ُ
الد َعاء لَوُ بِ ِي َما تُ ْكتَ ُ
َ
لَ ُك ُم ْاأل ْ ُ
َ
َ َ
ط ِي ٌير َو َكف َارةٌ( ».عبداهلل بن البسطامٖٕٔٛ ،ش ،ص ٘ٔ).
ات فَأَما اْل َو َجعُ َخاصةً فَيُ َو تَ ْ
الد َر َج ُ
ج -االحاديث التي أتت لمتعامل مع المريض
ِ ِ
ض
 كتمان المرض :لقد قال االمام جعفر الصادق في ىذا الصدد « :قَ َال أَُبو َع ْبد المو ع َم ْن َم ِر َ
ِ
ٍ
َحداً أ َْب َد َل الموُ َعز َو َجل لَوُ لَ ْحماً َخ ْي اًر ِم ْن لَ ْح ِم ِو َو َدماً َخ ْي اًر ِم ْن َد ِم ِو
ثَ َالثَةَ أَيام فَ َكتَ َموُ َو لَ ْم ُي ْخبِ ْر بِو أ َ
ال ُي ْبِدلُوُ لَ ْحماً
ف ُي ْبِدلُوُ قَ َ
ت ِف َد َ
َو َب َش َرةً َخ ْي اًر ِم ْن َب َش َرتِ ِو َو َش ْع اًر َخ ْي اًر ِم ْن َش ْع ِرِه قَ َ
اك َو َك ْي َ
ت لَوُ ُج ِعْم ُ
ال ُقْم ُ
ب ِفييَا ( .».كميني  ،ٖٔٗٔ ،ج ٖ ،ص  ،ٔٔٙح  .)ٙوالجدير
َو َدماً َو َش ْع اًر َو َب َش َرةً لَ ْم ُي ْذنِ ْ
الصراخ ال عدم المراجعة لمطبيب.
بالذكر ،المقصود من الكتمان ىو عدم ّ

األطباء مرضو خان بدنو»
 إظيار المرض لدى الطبيب «:قال عمي عميو السالم :من كتمّ
(.اآلمدئٖٚٚ ،ش ،ح ٘ٗ٘.)ٛ
ات ما صبر فَِإن ج ِز َ ِ
ٍ
الصبر :لقد قال الرسول األكرم(ص)  :ي ْكتَ ِين اْل َم ِر ِ
ب َىمُوعاً
ع ُكت َ
يض َح َس َن َ َ َ َ ْ َ
ُ ُ
ب أَن ُ
َج َر لَوُ( ..متقي ىندئٜٗٓ ،ق ،جٖ ،ص ٖٔٔ.)ٙٚٓٙ ،
َال أ ْ
الشكر والعرفان قال االمام الصادق(ع) في ىذا المجال َ « :م ِن ا ْشتَ َكى لَْيمَةً فَقَبِمَيَا بِقَُبولِيَا َو أَدىت َك ِعب َ ِ ِ
ِ
صبُِر َعمَ ْييَا َو َال ُي ْخبُِر بِ َما
ت لَوُ َما قَُبولُيَا قَ َ
ين َس َنةً قَ َ
ال أَبِي فَ ُقْم ُ
إِلَى المو ُش ْك َرَىا َك َان ْ َ
ادة ست َ
ال َي ْ
ِ
َك ِ
ان( .».كميني ٖٔٗٔ ،ق ،جٖ ،ص  ،ٔٔٙح٘).
َص َب َح َحم َد الموَ َعمَى َما َك َ
َ
ان فييَا فَِإ َذا أ ْ
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ضا ُك ْم بِالص َدقَ ِة و ْادفَ ُعوا اْل َب َال َء بِ ُّ
الد َعاء »( متقي،
تصدق :قال ّبي األكرم(ص)َ « :د ُاووا َم ْر َ
َ
الن ّ
اليندئٜٗٓ ،ق ،جٓٔ.)ٕٕٛٔٛ ،
د -األحاديث التى أتت لنفس المريض:
السياق « :و َم ْن قَام َعمَى َم ِر ٍ
يض َي ْوماً َو لَْيمَةً
تمريض المريض :قال الرسول األكرم(ص) في ىذا ّ
َ
َ
يل ع فَج َاز عمَى الصر ِ
ِ ِ
اىيم اْل َخمِ ِ
اط َكاْل َب ْر ِ
ق الال ِمع» (صدوقٖٔٛٚ ،ش ،ص
َ َ
َ
َب َعثَوُ الموُ تَ َعالَى َم َع إ ْب َر َ

ٖٔٗ).

َحس ِن اْلحس َن ِ
ِ
ادةُ
ات ِع َي َ
ََ
العيادة أو الزيارة من المريض :قال االمام عمى (ع) في ىذا الصدد« :م ْن أ ْ َ
الدع ِ
اء ِع ْن َد اْل ُعطَ ِ
اس إِ َج َابةً( ».الطبراني ،ج ٕٕ ،ص  ،ٖٖٙح ٖٗ.)ٛ
اع َدةُ ُّ َ
ضى َو ُم َس َ
اْل َم ْر َ
النبي األكرم في ىذه المناسبةِ « :إ َذا َد َخْمتُ ْم َعمَى اْل َم ِر ِ
يض
الشفقة والمودة مع المريض  :قال ّ ِّ
ِ
ب الن ْفس» ( متقي اليندئٜٗٓ ،ق ،ج ،ٜ
َج ِل فَِإن َذل َك َال َي ُرُّد َش ْيئاً َو ُى َو ُيطَب ُ
فََنف ُسوا لَوُ في ْاأل َ
ص ٔ ،ٜح ٕٕٗٔ٘).
مت َعمى َمر ٍ
دع َو
التماس الدعاء :قال ّبي األكرم(ص) في ىذا المجال « :إذا َد َخ َ
يض فَ ُمرهُ أن َي ُ
الن ّ
ِ
المالئِ َك ِة ( .».القزويني ،ٖٔٗٔ ،جٔ ،ٕٗٙ ،ح ٔٗٗٔ).
لَ َك ؛ فَِإن ُد َ
عاءهُ َك ُدعاء َ
ِ
َن َي ْأ ُك َل اْل َعائِ ُد ِع ْن َد
عدم التناول لدى المريض :قال االمام عمي (ع)َ « :نيَى َر ُسو ُل المو ص أ ْاْلعمِ ِ
ادتِ ِو»(المجمسئٖٗٔ ،ق ،ج ،ٕٕٛ ،ٛٔ ،ح ٔٗ).
َج َر ِع َي َ
يل فَُي ْحبِطُ الموُ أ ْ
َ
ِ ِ ِ ِِ
الع َ ِ
النبي األكرم « :أفض ُل ِ
المر ِ
يض».
َ
يادة أج ار ُ ،سرَعةُ القيام من عند َ
عدم إزعاج المريض :قال ّ ّيعبر لنا عن التعامل المطيف مع ىؤالء المرضى .في حين أننا نواجو في القسم
ك ّل ما ُذكر آنفاً ّ
عز
الثاني عكس ما جرى عمى األول ،وىو معاممتيم يأتي مقروناً ومصحوباً بالغضب من اهلل ّ
وج ّل.

نواجو فيما درسنا ليذين النوعين من المرض أسئمة منيا:
ٔ -ما ىو التشابو بين ىذين القسمين من المرض ،والّذي جعل اهلل كمييما مرضاً ؟

ٕ -عمى اساس ما قمنا بو من إبراز التفاوت بين القسمين ،أّييما لو االسبقية أكثر من الناحية
العالجية؟
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القسمين توضحو الروايات أكثر .كما ّأننا نمتمك التعريف المتعمق
اإلجابةّ :
إن التشابو الموجود بين َ
عد المرض المتعمق بالجسم ،حبس البدن
بالقسمين في األحاديث .وفي حديث لإلمام عمي (ع) ّأنو ي ّ

لما أراد أن يعرف المرض المتعمق بالروح
(الميثي الواسطئٖٙٚ ،ش ،ص  ،ٖٛح ٕ .)ٛإال ّأنو ّ
ح(.اآلمدئٖٚٚ ،ش ،ح ٘ٔ .)ٙٛعمى ىذا االساس ،نالحظ ّأنو لقد
بحبس الرو
والنفس ،لقد عرفو َ
ّ
بأن لكمييما قدرة مناعة،
استخدم في تعريف ك ّل من القسمين ،بالحبس أو المحبس .وىذا يشعرنا ّ
الطباطبايي -في
العالمة
واحد يمنع الجسم من النشاطة واآلخر يمنع الروح من اإلفاضة .قال ّ
ّ
تفسير الميزان -في ىذا المجال جميالً :لقد اعتبر اهلل تعالى عادة مرض القمب مثمما يكون في

تودي بحياة المريض
يجياً واذا لم يتم عالجيا فتتفاقم و
األمراض الجسمية ،تقوى عمى الفرد تدر ّ
ّ
القمبية،
الحمية وىذه الحمية ،في األمراض
أن تفاقمو ىو نتيجة عدم مراعاة
ّ
ّ
أخي اًر .الجدير بالذكر ّ
باطبايئٖٛ٘ ،ش ،ج ،2ص . )255
ىو في الواقع االرتكاب بالمعاصي( .الطّ
ّ

حد،
ففي کل من النوعين يط أر عمى االنسان عامل ،قد يؤثر في جسم االنسان وقد يصل إلى ّ

أن أييما أکثر لدی اهلل عناية
لکن الميم ىناّ ،
يمکنو النفوذ من الجمد مستيدفاً القمب والروح ّ .
الحقيقي؟
بالعالج ،حسب ما جاء في القرآن الكريم .وبكممة أخرى من ىو المريض
ّ
ثم
في ضوء ما ّ
بأن األمراض المتعمقة بالروح أو الجسم ليا ّ
تقدم ،يمكن القول ّ
أىمية أكثر ومن ّ
إن مرض القمب
تتطمب عناية خاصة وفائقة .يقول العالّمة الطّ
باطبايي في تعريف ىذه األمراضّ « :
ّ

مما يتعمق باهلل تعالى .وال يدع القمب أن
عبارة عن
ّ
الشک والتردد الّذي يييمن عمى الوعى البشر ّ
يّ ،
فإن المرضى ىم الّذين ضعف إيمانيم ،ىم الّذين
يتصل بالمعارف -أى العقائد
ّ
الدينية -عميوّ ،

باطبايئٖٛ٘ ،ش ،ج ٘ صٕٔ.)ٙ
قموبيم كقشة يمعب بو النسيم ويتأرجح بين حين وآخر (.الطّ
ّ
الجسمية ،ليا عالمات ودالالت وىناك أيضاً دوافع سببت ىذه
كما رأينا ،ىذه األمراض ،كاألمراض
ّ

تعرف
األمراض .لكن الميم ّ
تعرف دالالت ىذه األمراض من ثم ّ
أن ك ّل فرد مسمم لو وظيفة فی ّ
ألنو إذا تياوننا فی ىذا المجال ،فجعل المرض
نفسو ،ليتيح لو فرصة عالجيا في النظرة األولى؛ ّ
الجسمي تشتد قوتيما فينا وىذا يسبب قساوة القمب وفساده ،إلى أن ينتيي إلى المسخ
الروحي و
ّ
ّ
العقمية .وعمى
وممات القمب .ومن أىم أعراض ىذه األمراض أن يصبح العقل ضعيفا وتنيدم القوى
ّ
النرجسية والمفارقة ،شيئاً فشيئاً ،في كالم الفرد ونطقو ويأخذ
اثره ،يترعرع ،الكبر واليوان و
ّ
بال ّش ّدة.

الجمي ،أن نأخذ الدقّة مصحوبة بالحيطة والحذر في ىذا المجال .إذ
عمى ىذا ،من الواضح
ّ
الجسمية ويحاولون كثي اًر لقيام بعالجيا
عامة الناس قمقون كثي اًر عمى األمراض
ّ
ّ
أن الكثير من ّ
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الروحية في
الجسمية و
بأن عدم إالشارة إلى األمراض
ّ
ّ
عالجاً قاطعاً .وينبغي عمى الجميع المعرفة ّ
لما شعر بألم أو ضرر فيسعى
القرآن الكريم ،ليس دليالً عمى ّأنيا عديمة األىمية ،غير ّ
أن إالنسان ّ
إلى معالجتو .وبالنسبة لألمراض الباطنة ،إما ّأنو ال يعرفو واما ّأنو ال يأخذه بعين االعتبار ،لذلك
الجسمية.
أىمية قصوى واعتبر خطرىا أكثر من األمراض
ّ
الروايات -ليا ّ
جعل القرآن الكريم -كذلك ّ

بناء عمى ذلك ،فما ال يعرفو إالنسان أو الينتبو إليو ىو حسد تسرب في قمبو .يقول االمام عمى (ع)

في ىذا الصدد :ىو أسوأ األمراض ( اآلمدئٖٚٚ ،ش ،ح ٘ٔ .)ٙٛأو استالء وىيمنة شيوة

(محمد ري شيرئٖٛٔ ،ش،
بي.
مو والتّعالى في السماء ،عمى ما قالو ّ
تمنعو من ّ
ّ
الس ّ
الن ّ
حٖ.)ٕٔٗٚ
قي وتطور اآلخرين ىذا
كما يقول واحد من مفسرينا الكبار في ىذا المجال ّ :
لما تقمقون عمى ر ّ
يعتبر نفسو مرضاً والواجب القيام بعالجو بأسرع ما يمكن .فالغيبة ،والكذب ،واساءة الظّن ،ىذه كمّيا

التحمي بمكارم
السمو والتعالى .فعمى ك ّل شخص
أمراض خطرة تشغل بال إالنسان وتمنعو من ّ
ّ
االخالق لالئمة المعصومين ليصون من ضربات ىذه األمراض القاضية .ىناك أشياء تنطبق عمى
أن الموت ىو بداية الطريق ،فالخطوة األولى االنسالخ من الجمد والطيران متعالياً،
أ ّ
بديتنا .لو عرفنا ّ
ألن اهلل يعطينا أياه ايضاً ( .جوادي االممى،
من ارتقي واستكمل نشكر عميو اهلل تعالىّ ،

ٔٔ fordunews.com:جوالی .)5100

أىميتيا ومكانتيا اآلئقة بيا .ولقد ّبيننا ىذا األمر–
فإن األمراض المتعمقة بالجسم ليا
ّ
عمی ىذا ّ
الجسمية – وكذلك روايات أخرى،
بكيفية معاممة مع األمراض
استناداً إلى بعض االحاديث المتعمقة
ّ
ّ
أن اهلل لقد
ال تحصى ،التى أتت في ىذا المجال ،ومن ىنا نفيم – االحاديث
ّ
الطبية -لكن الميم ّ
وعد اليالكة والعقاب ناتجة عن
القمبية ّ
بالسالمة والطّيارة من األمراض ّ
جعل سعادة إالنسان رىيناً ّ
االبتالء واإلصابة بيا كمّيا.

الخاتمة:
نتوصل إلى ىذه النتائج:
في ضوء ما تقدم آنفاً،
ّ
أن النوع األول يشير
ٔـ يوجد نوعان من المرض في اآليات القرآنية عندما نقارنيما معاً نصل إلی ّ
إلی المريض (وأولئك ىم الّذين يقعون موضعاً لمعناية واالىتمام من جانب اهلل تعالى والحكم الّذي

يجري عمييم أخف من اآلخرين) و النوع الثاني يشير إلی المرض (منيا يبشرىم بعذاب عميم ،فضالً

عن يعين ليم تخفيضاً في الحكم) .ولکنو لم يذكر سبب المرض في القسم األول ،إال ّأنو ذكر في
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معب اًر فيو عن االسباب والعمل .النوع األول يمنع الجسم من النشاطة واآلخر يمنع
الثاني منوّ ،
الروح من إالفاضة.
حد،
ٕـ في کل من النوعين يط أر عمى االنسان عامل ،قد يؤثر في جسم االنسان وقد يصل إلى ّ
يمکنو النفوذ من الجمد مستيدفاً القمب والروح .

ٖ -من اآليات الثالث والعشرين المشيرة إلى المرض .تتعمّق ثالث عشرة منيا بمرض القمب والروح
واألخرى تشير إلى الجسم والبدن.

ينم عن العناية الفائقة بعالجو،
إن التعبير عن العمة في األمراض
ّ
ّٗ -
المعنية بالقمب والروح ،ذلك ّ
ألن فيو الحصول عمى العمة و بالتالي القيام بعالجيا ،ينتيي بالمريض إلى المداواة والشفاء.
ّ
ٗ -واهلل تعالى ينظر إلى القسم األول من المرضى بنظرة رحيمة ومقرونة بالغفران والتودد  ،إال

ّأنو ينظر إلى الثاني من المرضى بنظرة غاضبة مقرونة بالتوبيخ والتأنيب .ىذا يقتضى كونيا
النفسي أو الذى يسبب
الروحي أو
ألن المرض
ميمة و من ثم القيام بعالجيا بأسرع ما يمكنّ ،
ّ
ّ

الدينية ثم يقوم بيا ،يحول مصير
الشك والتردد في اإلنسان و ال يدع القمب يتعرف عمى المعارف
ّ
يتحمل اإلنسان آالم كثيرة في حياتو بشكل عام.
اإلنسان من السعادة إلى الشقاوة
ّ
ويؤدي أن ّ
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ٔ -القرآن الكريم ،ترجمة مكارم الشيرازي.

ٕ -اآلمدي ،عبدالواحد بن محمد ،غرر الحكم و درر الكمم ،ت .محمد عمي االنصاري ،قم،
دارالكتابٖٔٚٚ ،ش.

ٖ -الحسيني شاه عبد العظمى ،الحسين بن احمد ،تفسير اثنى عشري ،دار ميقات لمنشر ،طيران،
ٖٖٔٙش.

ٗ -الراوندي ،قطب الدين ،الدعوات ،مدرسة االمام الميدي (عميو السالم) ،قم ٔٗٓٚ ،ق.

٘ -صدوق ،ابن بابويو ،ثواب االعمال و عقاب االعمال  ،ت ،الصادق حسن زاده ،دار النشر
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 -ٙصدوق ،ابن بابويو ،الفقيو من ال يحضره الفقيو ،الطبعة الثالثة ،قم ،جامعة المدرسين،
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 -ٚالطبراني ،سميمان بن محمد ،المعجم الكبير ،دار احياء التراث العربية ،القاىرة.

 -ٛالطبرسي ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،دار فراىاني لمنشر ،طيرانٖٔٙٓ ،ش.
 -ٜعبداهلل بن البسطام ،طب االئمة(نسخ الشفى من ائمة
الرضواني ،قم ،نور الزىراء( ،س).ٖٕٔٛ ،

اليدى عمييما السالم) ،ت.جابر

ٓٔ -عروسي الحويزي ،العبد عمي بن الجمعة ٖٔٛ ،ش ،تفسير نور الثقمين ،الطبعة الرابعة ،
قم ،اسماعيميانٖٔٚٓ ،ش.

ٔٔ -العالمة الطباطبايي ،السيد محمد الحسينٖٔٛ٘ ،ش ،تفسير الميزان ،محمد باقر الموسوي
اليمذاني ،مكتب النشر االسالمي.

ٕٔ ،ٕٓٔٔ July ٔٔ -تأريخ التسجيل ٕٓتموز ٓ ،ٖٜٔوكالة االنباء التحميمي لمحافظة قم،
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ٖٔ -فيض الكاشاني ،مال الحسن ،تفسير الصافي ،دارالصدر لمنشر ،طيرانٔٗٔ٘ ،ق.
ٗٔ -قرائتي ،محسن ،تفسير النور ،طيران ،المركز الثقافي لمدروس قرآنيةٖٖٔٛ ،ش.
٘ٔ -القزويني ،محمد بن يزيد ،السنن البن ماجة ،دارالفكر ،بيروت.

 -ٔٙكميني ،محمد بن يعقوب ،كافي ،الطبعة الثانية ،طيران ،دارالكتب االسالميةٖٔٗٔ،ق.
 -ٔٚالميثي الواسطي ،كافي الدين ،عيون الحكم والمواعظ ،قم ،دارالحديثٖٔٚٙ ،ش.

 -ٔٛمتقي اليندي ،عالء الدين ،المرشد إلى كنز العمال في سنن لالقوال واالفعال  ،الطبعة
الثالثة ،بيروت ،موسسة الرسالةٜٔٗٓ ،ق.
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 -ٜٔمحمدي الري شيري ،محمد ،ميزان الحكمة ،ت .حميد رضا الشيخي ،الطبعة الثالثة ،قم،
دار الحديثٖٔٛٔ ،ش.

ٕٓ -محمدي الري شيري ،محمد ،الموسوعة لالحاديث الطبية ،ت .الدكتور الحسين الصابري،
الطبعة الثالثة ،قم ،دارالحديثٖٔٛٗ ،ش.

ٕٔ -المجمسي ،محمد باقر ،بحار االنوار ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،دار احياء التراث العربي،
ٖٓٗٔق.

ٕٕ -مكارم الشيرازي ،الناصر ،تفسير نمونو ،دارالقدس لمنشرٖٔٛٚ ،ش.
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