


عيةاألربعين النبوية في التداوي بالطب النبوي والرقية الشرأسم الكتاب: 

بيعي العراقي:      أبو عبد هللا مهند بن كريم الر      تأليف

سم 24سم * 17:       القياس     

م 2018:      سنة الطبع 

الطباعة    :

مكتبة كلمة للنشر والتوزيع   :     الناشر 

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

2018( لسنة    والوثائق ببغداد )    دار الكتب رقم اإليداع في 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





1 
 

 

قدمةمال  
 وفضددا المرسددلينب العددالمينو والةددال والسددام علدد  أهلل ر الحمددد

 ن.جمعيأل  آله وةحبه الوعد األمينو وعهللا الةادق  محمد بن عبد

 بعد:أما 

ن النبويدة لجمدع األربعدي يسدعي عندد وفقد عزمت منذ اللحظة األول 

 -ذن هللابإ– يُنتفع بها ليف سلسلةو عل  تأوالرقية الشرعية في الطب النبوي

 ومع تغير الحاا وانتشدار   ,الج بالرق  الشرعية والطب البدياعداد معفي إ

 ةددبل لزامددا تبةددرلوالعددينو أ والشددعوذل و المتمثددا بالسددحرالددداا العضدداا

روحيدا  مدن سدبا الوقايدة ودفدع الضدرر وبما غداب عدنهم وتذكيرهم  وعبادال

عددن طلددب العلددم مددن  هغني قارئددفي سدديُ ؤل  ن ُمددو وال أقددوا أكددان أو عضددويا

لم هدا ُسدرتقدي بليُ  واألول  با سيكون معينا في المرحلة و ةليةالمةادر األ

لددذا فقددد انتقيددت مجموعددة مددن   والعلددم فددي مجدداا الرقدد  والطددب البددديا هددذا

والطب  في مجاا الرق  أةا في منهجي التي أعتبرها  النبويةواألحاديث 

تأسديا  كتداب مؤلدف مبدوب علد  طريقدة أهدا الحدديثوجمعتها في   لبدياوا

   :           أسميتها مقتفيا أثرهمو حديثا (1)وجعلتها أربعينو مـبه

تهدا نتقيا ((عيةالنبوية في  الديوا ب بطل يل النبيوب  ال ايية ال ي  األربعين))

 .      من الةحيحين والسنن والمسانيد

بعد ذلك في فقه الرقيدة  ليتوسعلتكون أةا يستعمله الراقي المعالج للعاج 
العبدداد إن أكتمددا  رتقدداا لمعالجددةعشدداب ومددن ثددم االعدداج باألغذيددة واألوال

 العلم في هذا المجاا. عنده نةاب

                                                           

 ربعين حديثا.وقد جاوزت األ (1)
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وأن يكددون حددافزا لغيددري  وأن أُوفددق فددي ُمددؤل في هددذا وإنددي ألسدداا هللا   

الددذي ال يلددم بدده اال  وفددي فهددم المقاةددد المترتبددة مددن تعلددم هددذا العلددم ليسددعي

ة روحيددة أو بسددبب علددو تددالي مددد يددد العددون لمددن أةددابه الضددرالقليدداو وبال

يدد مدن بما يمكنده مدن جهدد وعددل. وأن يسدع  للمزعضوية أو حت  نفسيةو 

طلددب العلددم مددن القددرآن العظدديم وكتددب الحددديثو وشددرو  العلمدداا وأقددواا 

الفقهاا في هذا المجاا واالستفادل من كدا مدن لده بداع ومشداركة فدي مجداا 

الطب البديا والرق  بالمدارسدة والسدؤاا.  وهللا أسدأا أن يتقبدا هدذا العمدا 

 .ن الحمد هلل رب العالمينأخر دعوانا وآ ووأن يجعله خالةا لوجهه الكريم

 

 

 

 

 

 

 

 

 الراقي الشيخ

 العراقي أبو عبد هللا مهند بن كريم الربيعي

 1439 /القعدة ذي / 3بغداد 
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 ءوأنزل له دوا باب ما أنزل اهلل من داء اال

َْعنْ 
َْوَجَلَْْعزَْْاهللَْإ نَْ»:َْوَسَلمََْْعَلي هْ ْاهللَُْْصَّلْْاهلل َْرُسوُلَْْقاَلْ:َْقاَلْْاهلل ،َْعب دْ 

َْْل ْ ل  َزَلْْإ َّلَْْداءْ ُْين ز  ،َْلهَُْْأن  َفاء 
َلهَُْْعل َمُه،َْمنْ َْعل َمهُْْ(1)ش  َلهَُْْمنْ َْوَجه  ْْ.(2)«َجه 

 .حمدأرواه 

 

  

                                                           

وقد رواه ابن ماجة بلفظ: )ما أنزا هللا دااو إال أنزا له دواا( وقد قاا  (1)
السندي بحاشيته عل  سنن ابن ماجة قوله: )ما أنزا هللا( أي: خلق ولما كان 
الخلق من هللا تعال  بواسطة بعض األسباب السماوية عبر عنه باإلنزاا وعن 

اا قاا تعال : يدبر األمر الخلق باإلنزاا؛ ألن األمر التكويني ينزا من السم
من السماا إل  األرض وفي الزوائد: إسناد حديث عبد هللا بن مسعود ةحيل 

 .340ص 2رجاله ثقات وهللا أعلم. حاشية السندي ج
: فيه بيان أن هللا قد يوفق البشر بما لديهم من المؤهات واألدوات قلت:  (2)

المقةود وهو تحقيق الشفاا ما يمكنهم بها وضع الدواا عل  الداا فيةيب 
وهللا سبحانه وتعال  قد يجري من أسباب الشفاا عل  يد من يشاا من عباده 
فإذا عرف الطبيب الحاذق المرض عل  حقيقته ووةف له الدواا برأ شريطة 
أن يأذن هللا لهذا الدواا أن يبرئ بما أودع هللا فيه من اسباب الشفاا. وأخرج 

لكا داا دوااو » ةل  هللا عليه وسلم أنه قاا: مسلم عن جابرو عن رسوا هللا
 «فإذا أةيب دواا الداا برأ بإذن هللا عز وجا

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





4 
 

 هيب المؤمن كفارة لصما يباب   

َْوَسَلَم،ْ َْعَلي ه  ْاهللُ َْصَّل ْاهلل  َْرُسوَل َعا
َْسم  َْأََّنََُم َرَة ُْهَري  َْوَأِب  يٍد،

َْسع  َْأِب  عن 

ْ»َيُقوُل:ْ َمِّ َْوَصٍب،َْوَّلَْنَصٍب،َْوَّلَْسَقٍم،َْوَّلَْحَزٍنَْحَتىْاْل  ن 
َنْم  م  يُبْاْل ُؤ  َماُْيص 

هُْ ُُيَمُّ
َْسيَِّئات هْ 1 ن 

ْم  َرْب ه  ْ(2)«،ْإ َّلُْكفِّ

 .رواه مسلم

 

  

                                                           
 ولهم تعال  قوله ومنه الازم الوجع الوةب: شرحه في النووي االمام قاا (1)

 كفر  نةبا ينةب نةب وقد التعب والنةب ثابت الزم أي واةب عذاب
 القاف وإسكان السين بضم والسقم لغتان وأنةبه غيره ونةبه فرحا يفر 

 بضم هو القاضي قاا ويهمه اللغتان فيه والحزن الحزن وكذلك لغتان وفتحهما
 وضم الياا بفتل يهمه غيره وضبطه فاعله يسم مالم عل  الهاا وفتل الياا
 (130ص 16ج للنووي المنهاج) قولهو ةحيل وكاهما يغمه أي الهاا

 وشكر ةبر ان أذى من المؤمن يةيب ما كا في باألجر بشارل هذه (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





5 
 

 ويبالتدا مر النبي صلى اهلل عليه وسلمأباب 

َْنَتَداَوى؟ْ َراُب:َْياَْرُسوَلْاهلل ،َْأّلَ ْاألَع 
يٍك،َْقاَل:َْقاَلت  ََْش  ْب ن  ُْأَساَمَة َعن 

ا َْتَداَوو  َباَدْاهلل 
،َْياْع  َْداءْ (1)َقاَل:َْنَعم  َيَضع   ْ َْل َنْاهللََ

َْقاَل:ْْ(2)،َْفإ  ،َْأو  َفاء 
إ ّلََْوَضَعَْلُهْش 

ْوَْ ْإ ّلََْداء  اَدَواء  د   .(3)َقاُلوا:َْياَْرُسوَلْاهلل ،َْوَماُْهَو؟َْقاَل:ْاْلََرمُْْ.اح 

 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه واللفظ للترمذي وقاا حسن ةحيل.

                                                           

قاا ابن القيم رحمه هللا: وفي األحاديث الةحيحة األمر بالتداوي وأنه ال  (1)
ينافي التوكاو كما ال ينافيه دفع داا الجوع والعطشو والحرو والبرد 
بأضدادهاو با ال تتم حقيقة التوحيد إال بمباشرل األسباب التي نةبها هللا 

س التوكاو كما مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعاو وأن تعطيلها يقد  في نف
يقد  في األمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في 
التوكاو فإن تركها عجزا ينافي التوكا الذي حقيقته اعتماد القلب عل  هللا في 
حةوا ما ينفع العبد في دينه ودنياهو ودفع ما يضره في دينه ودنياهو وال بد 

وإال كان معطا للحكمة والشرع فا مع هذا االعتماد من مباشرل األسباب 
 .15ص 4يجعا العبد عجزه توكا وال توكله عجزا..زاد المعاد ج

: وفيها رد عل  من أنكر التداويو وقاا: إن كان الشفاا قد قدر وقاا
فالتداوي ال يفيدو وإن لم يكن قد قدر فكذلك. وأيضا فإن المرض حةا بقدر 

ذا السؤاا هو الذي أورده األعراب عل  هللاو وقدر هللا ال يدفع وال يردو وه
رسوا هللا ةل  هللا عليه وسلمو وأما أفاضا الةحابة فأعلم باهلل وحكمته 
وةفاته من أن يوردوا مثا هذاو وقد أجابهم النبي ةل  هللا عليه وسلم بما 
شف  وكف و فقاا: هذه األدوية والرق  والتق  )هي من قدر هللا فما خرج 

  . نفس المةدر السابق.شيا عن قدره. انته
: فيه ان هللا جا وعا قد انزا لكا داا دواا وشفاا وذلك يشما قلت (2)

 ال يدركهابمعناه كا العلا الروحية والعضوية والنفسية وهذه رحمة من هللا 
 االمن تحراها مستثنيا بمجموع األحاديث الهرم والموت.

وقد وردل لفظ الهرم والسأم والموت بأكثر من حديث ورواية ,والهرم  (3)
شدل الكبر في السن وبلوغ اقةاه وقد جعا النبي ةل  هللا عليه وسلم الهرم 
داا تشبيها له بالداا ألن الموت يعقبه وال برا منه وذلك ألن الكبر ترافقه 

الةحة وال عودل العلا وانكسار الظهر وانحاا البدن والجامع بينهما نقص 
 من الهرم ال  الشباب.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





6 
 

 باب المرأة تداوي الرجل

ُزوْمَْ َْنغ  :ُْكنَا َراَء،َْقاَلت  َْعف  ْاب ن 
ذ  ُْمَعوِّ

ُْرَبيَِّعْب ن ت  َْصَّلْاهللَُْعن  ْاهللَ  َعَْرُسول 

ينَةْ  َحىْإ ََلْاَْلد  ْالَقت َّلَْواجلَر  ،َْوَنُردُّ ُدُمُهم  َمَْوَنخ  يْالَقو 
ق  َْوَسَلَم:َْنس 

 ْ.(1)َعَلي ه 

 رواه البخاري

  

                                                           
 ةحيحه في الرجا والمرأل المرأل الرجا يداوي ها باب: البخاري قاا (1)

 الطبو كتاب
 ونرد الجرح  ونداوي بلفظ المذكور الحديث ورد: شرحه في حجر ابن قاا

 كتاب من الغزو في الجرح  النساا مداوال باب في كذلك تقدم وقد القتل 
 ألفاظ بعض في ورد ما إل  اإلشارل في عادته عل  البخاري فجرى الجهاد
 بالحكم يجزم لم وإنما بالقياس منه المرأل الرجا مداوال حكم ويؤخذ الحديث
 يكون بمن ذلك تةنع المرأل كانت أو الحجاب قبا ذلك يكون أن الحتماا
 الضرورل عند األجانب مداوال فتجوز المسألة حكم وأما محرما أو لها زوجا
 في البحث تقدم وقد ذلك وغير باليد والجس بالنظر يتعلق فيما بقدرها وتقدر
 (5679  136 ص 10ج الباري فتل,)الجهاد كتاب في ذلك من شيا

 تخش  ال الاتي المتجاالت للنساا يجوز إنما هذا: شرحه في بطاا ابن وقاا
. منهن المحارم ذوي غير الرجاا يباشرون فا الجواري وأما الفتنة قبلهن من
 (395ص 9ج بطاا ألبن الةحيل شر )
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 باب النهي عن التداوي بمحرم او نجس 

ْ[4ْ]اْلائدة:ْْ{أحلْلكمْالطيبات}قالْاهللْتعاَل:ْ

ْْْْْْْْْْ«(1)إنْاهللْلْجيعلْشفاءكمْفيَمْحرمْعليكم»مسعود،ْيفْالسكر:ْوقالْابنْ

ْالبخاريرواه 

                                                           

علقه البخاري موقوفا عل  ابن مسعود وقد روي من حديث ام سلمة  (1)
مرفوعا وقاا ابن حجر في شرحه: قاا الزهري ال يحا شرب بوا الناس 

 10لشدل تنزا ألنه رجس قاا هللا تعال  أحا لكم الطيبات فتل الباري ج
 .78ص

نه  رسوا هللا »وفي السنن عند ابي داود: عن أبي هريرلو قاا: 
قاا في عون المعبود: قيا هو « . ةل  هللا عليه وسلم عن الدواا الخبيث

النجس أو الحرام أو ما يتنفر عنه الطبع , وقاا الخطابي : الدواا الخبيث قد 
خمر يكون خبثه من وجهين أحدها خبث النجاسة وهو أن يدخله المحرم كال

ونحوها من لحوم الحيوان غير المأكولة اللحم وقد يةف األطباا بعض 
األبواا وعذرل بعض الحيوان لبعض العلا وهي كلها خبيثة نجسة وتناولها 
محرم إال ما خةته السنة من أبواا اإلبا وقد رخص فيها رسوا هللا ةل  

ها في هللا عليه وسلم لنفر عرينة وعكا وسبيا السنن أن يقر كا شيا من
موضعه وأن ال يضرب بعضها ببعض وقد يكون خبث الدواا أيضا من جهة 
الطعم والمذاق وال ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة عل  الطباع 
ولتكره النفس إياه والغالب أن طعوم األدوية كريهة ولكن بعضها أيسر احتماال 

                                                                                                                                                  .        253ص 10وأقا كراهة انته  ...عون المعبود ج
وفي سنن ابي داود وبلفظ اخر عند النسائي :عن عبد الرحمن بن 

يجعلها في دواا عثمانو أن طبيبا سأا النبي ةل  هللا عليه وسلم عن ضفدع 
و فنهاه النبي ةل  هللا عليه وسلم عن قتلها ..قاا في عون المعبود: قاا 
الخطابي في هذا دليا عل  أن الضفدع محرم األكا وأنه غير داخا فيما أبيل 
من دواب الماا وكا منهي عن قتله من الحيوان فإنما هو ألحد أمرين إما 

كالةرد والهدهد ونحوهما وإذا  لحرمة في نفسه كاآلدمي وإما لتحريم لحمه
كان الضفدع ليس بمحرم كاآلدمي كان النهي فيه= منةرفا إل  الوجه اآلخر 
وقد نه  رسوا هللا ةل  هللا عليه وسلم عن ذبل الحيوان إال لمأكله انته . 

 .252ص 10عون المعبود ج
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 باب في أن السحر حق

:َْسَحَرَْرُسو َْعائ َشَة،َْقاَلت  َُْيُود َْعن  ن 
ْم  يٌّ

َْوَسَلَمَُْيُود 
َلْاهلل َْصَّلْاهللَُْعَلي ه 

ْ َْعَلي ه  َْصَّلْاهللُ َْرُسوُلْاهلل  َْحَتىَْكاَن َْقاَلت  : َصم  َع  ْب ُنْاأل  َْلب يُد َْلُه: ُْيَقاُل ٍق، يُْزَري 
َبن 

َعُلُه،َْحتَْ َء،َْوَماَْيف  َعُلْالََّش  َْأَنُهَْيف  َيُلْإ َلي ه  َْذاَتَْلي َلٍة،َْوَسَلَمُُْيَ ٍم،َْأو  ىْإ َذاَْكاَنَْذاَتَْيو 

َْوَسَلَم،ُْثَمَْدَعا،ُْثَمَْدَعا،ُْثَمَْقاَل:ْ ْْ"َدَعاَْرُسوُلْاهلل َْصَّلْاهللَُْعَلي ه  ت  َشُةَْأَشَعر 
َياَْعائ 

َْأَحدُْ َْفَقَعَد َْرُجََلن  َْجاَءِن  ؟ ْف يه  َتي ُتُه َتف  ْاس  يََم
ْف  َتاِن  َْأف  ْاهللَ َخُرَْأَن َْواْل  َْرأ ِس  ن َد ْع  ا ُُهَ

ن َدْ يْع  ْل َلذ  ََلَ ج  ن َدْر 
يْع  ْاَلذ  ،َْأو  ََلَ ج  ن َدْر 

يْع  ْل َلذ  ن َدَْرأ ِس  يْع  ،َْفَقاَلْاَلذ  ََلَ ج  ن َدْر 
ع 

ْ ؟َْقاَل:َْمط ُبوب  :َْماَْوَجُعْالَرُجل  ،ْ(1)َرأ ِس  َصم  َع  ُنْاأل  ْب  َْطَبُه؟َْقاَل:َْلب يُد ،َْقاَل:َْمن 

ْ َْطل َعة  َْوُجفِّ َْقاَل: َْوُمَشاَطٍة، ٍط ُْمش  ْيف  َْقاَل: ؟
ٍ
ء ََْش  َْأيِّ ْيف  َنَْقاَل: َْفَأي  َْقاَل: َذَكٍر،

ْ َواَن يَْأر 
ْذ  ْب ئ ر  ْيف  َْقاَل: ْْ"ُهَو؟ ْيف  َْوَسَلَم َْعَلي ه  ْاهللُ َْصَّل ْاهلل  َْرُسوُل َْفَأَتاَها : َقاَلت 

ْ َْقاَل: ُْثَم ، َحاب ه  َْأص  ن 
ْم  َْوَلَكَأَنْ»ُأَناٍس ،

 
نَاء ْاْل   ُْنَقاَعُة َْماَءَها َْلَكَأَن َْواهلل  َْعائ َشُة َيا

لَْ َتُه؟َْقاَل:ْ«َْهاُْرُءوُسْالَشَياط يْ َنخ  َرق  َْفُقل ُت:َْياَْرُسوَلْاهلل َْأَفََلَْأح  َّلَْأَماَْأَناْ»َقاَلت 

ْ اَْفُدف نَت  َ ُتِْب  ا،َْفَأَمر  ََْشًّ ُْأث رَيَْعَّلْالنَاس  ُتَْأن  ه  ْاهللُ،َْوَكر  َْعاَفاِن   .«َفَقد 

  متفق عليه

                                                           

 أي مسحور. (1)
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 نالجمن ن بعض األمراض أباب في 

ُْموَسىْ َْأِب  َْرُسوُلْاهللَ َْصَّلْاهللََُْقاَل:َْقاَلَْعن  ن  يْب الَطع 
َْوَسَلَمَْفنَاُءُْأَمت  َْعَلي ه 

ُزْ َْوخ  َْقاَل ْالَطاُعوُن َْفََم نَاُه َْعَرف  َْقد  ُن ْالَطع  َْهَذا ْاهللَ  َْرُسوَل َْيا يَل
َْفق  َوالَطاُعون 

ُْشَهَداءُْ ُْكلٍّ َْويف  نِّ ْاجل   ن 
ْم  ُكم 

َدائ  ْْ.(1)َأع 

 .حمدأرواه 

  

                                                           

لكاما أخرجه احمد والطبراني في األوسط بنحوه وابن عدي في ا (1)
وذكرله 1928مختةرا وةححه االلباني في السلسلة الةحيحة برقم 

وقد ذكر السيوطي حديثا يشابهه مع بعض الزيادل في الجامع  وشواهد
هللا ا برقم,وقدةححه عن عائشة ام المؤمنين قالت :قاا رسو5315الةغير

ةل  هللا عليه وسلم :الطاعون شهادل ألمتي, وخز اعدائكم من الجن, غدل 
دل األبا, تخرج في األباط والمراق, من مات فيه مات شهيدا, ومن اقام فيه كغ

 كان كالمرابط في سبيا هللا, ومن فر كان كالفار من الزحف.
: وفي الحديث بيان لتعرض الجن لألنس بالضرر واألذى وكلما قا قلت  

الكثير من الحاالت التي كانت تشف   رأيتوقد  الضرروتحةين األنس زاد 
 بالرقية وهذا أمر عايشته وشهدته في الكثير من الحاالت التي كنت ارقيها.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





10 
 

 باب في التحذير من السحر

ْ َْأِب  َْقاَل:َْعن  َْوَسَلَم َْعَلي ه  ْاهللُ َْصَّل ْاهللَ  َْرُسوَل َْأَن َْعن ُه ْاهللَُ َ
َْرِض  َرَة ُهَري 

رُْ ح  ُكْب اهللَ ،َْوالسِّ :ْالِّشِّ  َتن ُبواْاُْلوب َقات  ْْ.(1)اج 

 رواه البخاري

ْ

 
 

 

  

                                                           
 حذف الحديث هذا تضمن مالك بن وقاا: شرحه في حجر ابن قاا (1)

 وأخواتهما والسحر باهلل الشرك الموبقات اجتنبوا تقدير فإن به للعلم المعطوف
 هذا في واقتةر آخر حديث في ثبتت وقد سبع الموبقات ألن الحذف وجاز
 (232 ص 10ج) باالجتناب أحق أنهما عل  تنبيها منها ثنتين عل  الحديث
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 باب العين حق

ْ ْاب ن  َْوَسَلَمَْْعَباٍس،َعن  َْعَلي ه  َْصَّلْاهللَُ ْالنَب يِّ َُْْقاَل:َعن  َعي  ،ْال  َْكاَنَْْحقٌّ َوَلو 

ُْ َعي  َقَدَرَْسَبَقت ُهْال  َْساَبَقْال  ء  ََش 
ُلوا(1) س  َْفاغ  ُتم  ل 

س  ُتغ  ْ.ْ(2)،َْوإ َذاْاس 

 رواه مسلم.

  

                                                           

العين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث  :حجر في شرحه قاا ابن (1)
الطبع يحةا للمنظور منه ضرر وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن أبي 

ويحضرها الشيطان وحسد بن آدم وقد أشكا ذلك عل   هريرل رفعه العين حق
بعض الناس فقاا كيف تعما العين من بعد حت  يحةا الضرر للمعيون 
والجواب أن طبائع الناس تختلف فقد يكون ذلك من سم يةا من عين العائن 
في الهواا إل  بدن المعيون وقد نقا عن بعض من كان معيانا أنه قاا إذا 

 10. فتل الباري جوجدت حرارل تخرج من عينييعجبني  رأيت شيئا
 .200ص
: هي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود قاا ابن القيم   

والمعين تةيبه تارلو وتخطئه تارلو فإن ةادفته مكشوفا ال وقاية عليهو أثرت 
فيهو وال بد وإن ةادفته حذرا شاكي السا  ال منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيهو 

بما ردت السهام عل  ةاحبهاو وهذا بمثابة الرمي الحسي سوااو فهذا من ور
 .167ص 4النفوس واألروا  وذاك من األجسام واألشبا . زاد المعاد ج

مامة بن افي موطئه عن ابن شهاب عن أبي  –هللا  رحمه-أخرج مالك  (2)
 رأى عامر بن ربيعة سها بن حنيف يغتساو فقاا: وهللا»قاا: سها بن حنيف 

هللا  ةل -ما رأيت كاليوم وال جلد مخبألو قاا: فلبط سهاو فأت  رسوا هللا 
فتغيظ عليهو وقاا: عام يقتا أحدكم أخاه أال بركت اغتسا  عامرا-عليه وسلم 

له "و فغسا له عامر: وجهه ويديهو ومرفقيهو وركبتيهو وأطراف رجليهو 
 2اا موطأج «(وداخلة إزاره في قد و ثم ةب عليهو فرا  مع الناس

 .527ص
ستغساا وقد ذكر العلماا ةورل ثانية وهي : وهذه احدى ةور االقلت   

 الوضوا الكاما وكاهما يةب عليه من الخلف عل  القفا وهللا اعلم.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





12 
 

 أن القرآن رقية في باب

ُلْ{:تعاَلْوقال نََْْوُننَزِّ آنْ ْم  ُقر  فَفاءْ ُْهوََْْماْال 
َفةْ ْش  ن يََْْوَرْح  م  ل ُمفؤ 

يفدَُْْوَّلْْل  َْيز 

اْإ َّلْْالَظاْل  يَْ  }َخَسار 

َْصَّلْاهللُْ ْالنَب يِّ َحاب  َْأص  ن 
اْم  َْعن ُهَْأَنَْناس  ْاهللَُ َ

َْرِض  يِّ ر  يٍدْاخلُد 
َْسع  َْأِب  َعن 

ْ ْالَعَرب 
 
َياء َْأح  ن 

ْم  اَْعَّلَْحيٍّ َْوَسَلَمَْأَتو 
َغَْْعَلي ه  ُْلد  َْكَذل َك،ْإ ذ  ،َْفَبي نَََمُْهم  ُروُهم  َْيق  َفَلم 

َْوّلَْ ُروَنا، َْتق  َْل  َنُكم 
ْإ  َْفَقاُلوا: َْراٍق؟ َْأو 

ٍ
َْدَواء ن 

ْم  َْمَعُكم  َْهل  َْفَقاُلوا: َك،
ُْأوَلئ  َسيُِّد

ْ َل  ُْجع  َْلنَا َعُلوا ََْت  َْحَتى َعُل ْ(1)َنف  َن ْم  ا يع 
َْقط  َْْلُم  َْفَجَعُلوا ،ْ ْب ُأمِّ َرُأ َْيق  َْفَجَعَل ،

 
الَشاء

آنْ  ُلْ(2)الُقر  َْوَيت ف  ُْبَزاَقُه َْوجَي َمُع َأَلْ(3)، َْحَتىَْنس  َْنأ ُخُذُه ّْلَ َْفَقاُلوا: ،
 
ْب الَشاء ا َْفَأَتو  َأ َْفََبَ ،

                                                           

اخذ األجرل عن الرقية والقاعدل العامة هي بجواز شتراط وبيان جواز اال (1)
الراقي ان استيفائه االجر في الدنيا  شرعيو وليعلماخذ األجرل عل  كا عما 

 نقةان االجر. اإلباحة من تمنع األخرل والينقةه ثواب رقيته في 
فاتحة الكتاب ..قاا ابن حجر في فتل الباري : وقاا ابن القيم إذا ثبت أن  (2)

لبعض الكام خواص ومنافع فما الظن بكام رب العالمين ثم بالفاتحة التي لم 
ال غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب فقد ينزا في القرآن و

اشتملت عل  ذكر أةوا أسماا هللا ومجامعها وإثبات المعاد وذكر التوحيد 
واالفتقار إل  الرب في طلب اإلعانة به والهداية منه وذكر أفضا الدعاا وهو 
ته طلب الهداية إل  الةراط المستقيم المتضمن كماا معرفته وتوحيده وعباد

بفعا أمر به واجتناب ما نه  عنه واالستقامة عليه ولتضمنها ذكر أةناف 
الخائق وقسمتهم إل  منعم عليه لمعرفته بالحق والعما به ومغضوب عليه 
لعدوله عن الحق بعد معرفته وضاا لعدم معرفته له مع ما تضمنته من إثبات 

ةا  القلب والرد القدر والشرع واألسماا والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإ
عل  جميع أها البدع وحقيق بسورل هذا بعض شأنها أن يستشف  بها من كا 

 داا وهللا أعلم.
 التفا غير النفث ويكون بالنفخ مع بعض الريق. (3)
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ْ َْوَقاَل: َك َْفَضح  َْفَسَأُلوُه َْوَسَلَم، َْعَلي ه  ْاهللُ َْصَّل َْأََّنَْ»النَب َي َراَك َْأد  َيةْ َوَما ُْرق  ،ْ(1)ا

مٍْ ْب َسه  ُبواِْل  ْْ«ُخُذوَهاَْواْض  

 متفق عليه

ْ  

                                                           

في الرق  إن وافقت الكتاب والسنة ولم تكن  االجتهاد: فيه جواز قلت (1)
م فعا الةحابي, قاا االمام بمحرم او نجس وقد أقر النبي ةل  هللا عليه وسل

النووي في شر  مسلم :الرق  التي هي من كام الكفار والرق  المجهولة 
بغير العربية وماال يعرف معناها فهذه مذمومة الحتماا أن معناها كفر  والتي

نه   أو قريب منه أو مكروه وأما الرق  بآيات القرآن وباألذكار المعروفة فا
مازري جميع الرق  جائزل إذا كانت بكتاب هللا أو فيه با هو سنة و قاا ال

معناه لجواز أن  ال يدرىبذكره ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية أو بما 
ابن  ما ذكرهيكون فيه كفر وقد اشترط العلماا شروط للرق  الشرعية منها 

حجر في فتل الباري: وقد أجمع العلماا عل  جواز الرق  عند اجتماع ثاثة 
أن يكون بكام هللا تعال  أو بأسمائه وةفاته وباللسان العربي أو بما  شروط

يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاتها با بذات هللا تعال  
واختلفوا في كونها شرطا والراجل أنه ال بد من اعتبار الشروط المذكورل 

 ..انته 
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 ذكاردعية واألالرقى باألفي  ما جاء باب 

ْ َعاص  ْال  َْأِب  ْب ن  ُْعث ََمَن َْعن  َْعَلي ه  ْاهللُ َْصَّل ْاهلل  َْرُسول  ْإ ََل َْشَكا َْأَنُه ، يِّ
الَثَقف 

َْوَسَلَم:ْ َْعَلي ه  َْصَّلْاهللُ ْاهلل  َْرُسوُل َْلُه َْفَقاَل َلَم َْأس  ُْمن ُذ
ه  َْجَسد  ْيف  ْجَي ُدُه ا َْوَجع  َوَسَلَم

َْيَدكَْ» ْْ(1)َضع  م  ْب اس  َْوُقل  َك،
َْجَسد  ن 

ْم  َ يَْتَأَل
ْاَلذ  َْمَراٍتَْعَّل َْسب َع َْوُقل  ا، َْثََلث  اهلل 

ُدَْوُأَحاذ رُْ َْماَْأج  ََْشِّ ن 
ْم  َرت ه  َوُقد  ْ «َأُعوُذْب اهللْ 

 رواه مسلم.

 

 

 

   

  

                                                           

 فيه استحباب وضع اليد عل  موضع األلم. (1)
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 سترقاءاالجاء في  ماباب 

ْ َْعَلي ه  ْاهللُ َْصَّل ْالنَب يُّ َْعَلي نَا َْخَرَج َْقاَل: َْعن ُهََم ْاهللَُ َ
َْرِض  َْعَباٍس، ْاب ن  َعن 

ا م  َْمَعُهَْْوَسَلَمَْيو  َْمَعُهْالَرُجُل،َْوالنَب يُّ ْالنَب يُّ ْاألَُمُم،َْفَجَعَلَْيُمرُّ َْعََلَ َضت  َفَقاَل:ُْعر 

َْسَدْ ا ري 
َْكث  ا َْسَواد  ُت َْوَرَأي  ، َْأَحد  َْمَعُه َْلي َس َْوالنَب يُّ ُط، ْالَره  َْمَعُه َْوالنَب يُّ ،

الَرُجََلن 

ُْأمَْ َْتُكوَن َْأن  ُت َْفَرَجو  ،ْاألُُفَق، ْان ُظر  : ِْل  يَل
ْق  ُْثَم ُمُه، َْوَقو  ُْموَسى َْهَذا يَل:

َْفق  ت ي،

اْ ري 
َْكث  ا َْفَرَأي ُتَْسَواد  َْوَهَكَذا، َْهَكَذا ْان ُظر  : يَلِْل 

َْفق  ْاألُُفَق، َْسَد ا ري 
َْكث  ا ُتَْسَواد  َفَرَأي 

َْألْ  َْسب ُعوَن
 
َْهُؤّلَء َْوَمَع ُْأَمُتَك،

 
َْهُؤّلَء يَل: َْفق  ْاألُُفَق، َْسَد ْب َغري   ْاجلَنََة ُخُلوَن َْيد  ا ف 

َساٍبْ َْوَسَلَمْْ"ح  َْعَلي ه  َْصَّلْاهللُ َحاُبْالنَب يِّ ،َْفَتَذاَكَرَْأص  َْْلُم  ُيَبَي   ْ َفَتَفَرَقْالنَاُسَْوَل

َْوَلك ْ ، َْوَرُسول ه  ْب اهللَ  ْآَمنَا َْوَلك نَا ، ك  ْالِّشِّ  ْيف  َنا َْفُول د  ُن َْنح  َْأَما َْفَقاُلوا: ُْهم 
 
َْهُؤّلَء ن 

ْ َْفَقاَل: َْوَسَلَم َْعَلي ه  ْاهللُ َْصَّل ْالنَب َي َْفَبَلَغ نَاُؤَنا، ونَْ»َأب  َْيَتَطرَيُ ّْلَ يَن
ْاَلذ  َْوّلَْ(1)ُهُم ،

ُقونَْ ََت  َتُوونَْ(2)َيس  َْيَتَوَكُلونَْ(3)،َْوّلََْيك  ْ«ْ،َْوَعَّلَْرِبِّ م 

 متفق عليه

ْ  

                                                           

يتشاامون وفيه النهي عن التشاؤم ولزوم التفاؤا واحسان الظن  أي ال (1)
 باهلل.
: قاا ابن بطاا في شرحه عل  البخاري: قاا أبو الحسن بن القابس  (2)

قاا الذى كانوا يسترقونه ف  الجاهلية عند رمعن  ال يسترقون. يريد االست
ه وةفاتهو وإنما هو كهانهم وهو استرقاا لما ليس ف  كتاب هللا وال بأسمائ

ضرب من السحرو فأما االسترقاا بكتاب هللا والتعوذ بأسمائه وكلماته فقد فعله 
الرسوا وأمر به وال يخرج ذلك من التوكا عل  هللاو وال يرج  ف  التشف  

 (.405ص 9به إال رضا هللا.انته  ,)شر  ةحيل البخاري ألبن بطاا ج
 .ال تحريمتنزيه  وقد تقدم الكام في النهي عنه نهي (3)
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  سترقاءباال األمر باب

ْ: َْعن َهاَْقاَلت  ْاهللَُ َ
َْعائ َشَة،َْرِض  َْوَسَلَمْ»َعن  َْعَلي ه  َْصَّلْاهللُ َْرُسوُلْاهللَ  َأَمَرِن 

َقىْمْ  ََت  ُْيس  َْأَمَرَْأن  َأو 
 ْ
 ْ(1)«َنْالَعي 

 رواه البخاري

  

                                                           
 أةابه لمن الرقية مشروعية الحديث هذا في:  شرحه في حجر ابن قاا (1)

 عن رفاعة بن عبيد طريق من والنسائي وةححه الترمذي أخرج وقد العين
 العين إليهم تسرع جعفر ولد إن هللا رسوا يا قالت أنها عميس بنت أسماا

 قاا مسلم أخرجه جابر حديث من شاهد وله الحديث نعم قاا لهم أفأسترقي
 مالي ألسماا وقاا الرقية في حزم آلا وسلم عليه هللا ةل  هللا رسوا رخص
 تسرع العين ولكن ال قالت الحاجة أتةيبهم ضارعة أخي بني أجسام أرى
 أي أوله بمعجمة ضارعة وقوله ارقيهم فقاا عليه فعرضت أرقيهم قاا إليهم
 األسود رواية من داود أبو أخرجه ما أيضا المعيون مداوال في وورد نحيفة
 يتوضأ أن العائن يأمر وسلم عليه هللا ةل  النبي كان قالت أيضا عائشة عن
 (201 ص 10 ج الباري فتل,) المعين منه يغتسا ثم
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 فليفعل أخاه ينفع أن أستطاع من باب

َْجاب ٍر،ْقَْ َقى،َْفَجاَءْآُلَْعن  ْالرُّ َْوَسَلَمَْعن 
َْعَلي ه  َْصَّلْاهللُ اَل:ََّْنَىَْرُسوُلْاهلل 

ْ ْإ َنُهَْكاَنت  َْوَسَلَمَْفَقاُلوا:َْياَْرُسوَلْاهلل  َْعَلي ه  َْصَّلْاهللُ ْاهلل  ٍمْإ ََلَْرُسول  َْحز  وْب ن  ر  َعم 

،َْوإ ْ َرب  َعق  َنْال  ْم  َا يِْب 
ق  َْنر  َية  ُْرق  ن َدَنا

،ْع  َقى،َْقاَل:َْفَعَرُضوَهاَْعَلي ه  ْالرُّ َنَكََّْنَي َتَْعن 

هُْ»َفَقاَل:ْ َين َفع  َْين َفَعَْأَخاُهَْفل  َْأن  ن ُكم 
َتَطاَعْم  ْاس  اَْمن   «َماَْأَرىَْبأ س 

 رواه مسلم.
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 شرك ابالرقى مالم يكن فيه سبأال باب 

ل َيةْ  َاه  ْاجل  ْيف  ق ي َْنر  ُْكنَا َْقاَل: ، يِّ
َجع  َش  ْاأل  َْمال ٍك ْب ن 

ف  َْعو  َْياْْ(1)َعن  نَا َفُقل 

َْذل َكَْفَقاَل:ْ َْكي َفَْتَرىْيف  ُْرَقاُكمْ »َرُسوَلْاهلل  ُضواَْعََلَ
ر  َقى(2)اع  ْ ْ،َّْلَْبأ َسْب الرُّ َماَْل

كْ   
َْش  ْف يه   «ْ(3)َيُكن 

 م.رواه مسل

 

  

                                                           

يدا عل  وجود رق  كانت  االسام والحديث: وهي التي وضعها قلت (1)
منها ما قد يكون محرما أو مباحا وبعض رق  الجاهلية  الجاهليةمنتشرل في 

 المباحة اقرها النبي ةل  هللا عليه وسلم.
قاا في عون المعبود: )رقاكم( بضم الراا جمع رقية )ما لم تكن شركا(  (2)

وهذا هو وجه التوفيق بين النهي عن الرقية واإلذن فيها والحديث فيه دليا 
عل  جواز الرقي والتطبب بما ال ضرر فيه وال منع من جهة الشرع وإن كان 

م ال يؤمن أن يكون بغير أسماا هللا وكامه لكن إذا كان مفهوما ألن ما ال يفه
 فيه شيا من الشرك انته .

 قد مر ذكر شروط الرقية الشرعية. (3)
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 حجاء في النفث والمس ما

ْعَْ ْاهللَُ َ
َْعائ َشَة،َْرِض  :َْعن  َْقاَلت  َْوَسَلَمْ»ن َها َْعَلي ه  َْصَّلْاهللُ ْاهللَ  َكاَنَْرُسوُل

،َْنَفَثْ ه  َسُحْْ(1)إ َذاَْأَوىْإ ََلْف َراش  ا،ُْثَمَْيم  يع 
ََْج  َذَتي   َْوب اْل َُعوِّ َْأَحد  ُْهَوْاهللَُ ْب ُقل 

َْكَفي ه  يف 

هْ  َْجَسد  ن 
َْيَداُهْم  َهُه،َْوَماَْبَلَغت  َْعائ َشُة:ْقَْ«ِْب  ََمَْوج  ْ»اَلت  َْأن  َتَكىَْكاَنَْيأ ُمُرِن  َفَلََمْاش 

َعَلَْذل َكْب هْ   «َْأف 

 البخاريرواه 

   
 

  

                                                           

قلياو قاا ابن  شياوالنفث يكون نفخا للهواا من غير لعاب وإن خالطه  (1)
[ 4القيم في زاد المعاد: قاا تعال : }ومن شر النفاثات في العقد{ ]الفلق: 

ربةو وترسا أنفاسها سهاما وذلك؛ ألن النفس تتكيف بكيفية الغضب والمحا
لهاو وتمدها بالنفث والتفا الذي معه شيا من الريق مةاحب لكيفية مؤثرلو 
والسواحر تستعين بالنفث استعانة بينةو وإن لم تتةا بجسم المسحورو با 
تنفث عل  العقدل وتعقدهاو وتتكلم بالسحر فيعما ذلك في المسحور بتوسط 

ها الرو  الزكية الطيبة بكيفية الدفعو والتكلم األروا  السفلية الخبيثةو فتقابل
بالرقية وتستعين بالنفثو فأيهما قوي كان الحكم لهو ومقابلة األروا  بعضها 
لبعضو ومحاربتها وآلتها من جنس مقابلة األجسامو ومحاربتها وآلتها سوااو 
با األةا في المحاربة والتقابا لألروا  واألجسام آلتها وجندهاو ولكن من 

ب عليه الحس ال يشعر بتأثيرات األروا  وأفعالها وانفعاالتها الستياا غل
 .179ص4سلطان الحس عليهو وبعده من عالم األروا  وأحكامها وأفعالها.ج
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 باب ما جاء في الحمة والنملة  

ْ َْقاَل: َْأَنٍس، َيةْ »َعن  ق  ْالرُّ
ْيف  َْوَسَلَم َْعَلي ه  ْاهللُ َْصَّل ْاهلل  َنْْ(1)َرَخَصَْرُسوُل م 

 ْ
َعي  َُمةْ (2)ال  ،َْوالنَمْ (3)،َْواْل 

 ْ«(4)َلةْ 

 مسلم.رواه 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

قاا الشيخ محمد انور شاه الكشميري: إنما رخص بها في العينو والحمةو  (1)
لظهور تأثيرها فيهماو وليس لهما عاج غير الرقية. أما العين فكثير منهم 
ينكرونه وال يحسبونه شيئا مؤثرا. وأما الحمةو فإن كان لها عاج عندهمو 

دا والرقية تؤثر فيه لكنه ال يتيسر لكا أحد ويتألم المرا من الحمة تألما شدي
 (50ص6عل  ما شهدت به التجربة. )فيض الباري ج

قاا ابن حجر في شرحه: أن النبي ةل  هللا عليه وسلم أمر عائشة قوله  (2)
قالت أمرني النبي ةل  هللا عليه وسلم أو أمر أن يسترق  من العين أي يطلب 

 .201ص 10الرقية ممن يعرف الرق  بسبب العين ,)فتل الباري ج
 ذوات السموم او السم نفسه. هي إبرل العقرب او (3)
النملة قرو  تخرج في الجنب وغيره من الجسد يستشعرها المةاب  (4)

 كدبيب النما او قرةته.
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 نظرةالجاء في  باب ما

َْبي ت َهاْ َْوَسَلَمَْرَأىْيف 
َْعن َها:َْأَنْالنَب َيَْصَّلْاهللَُْعَلي ه  ْاهللَُ َ

َْسَلَمَة،َْرِض  ُْأمِّ َعن 

َعةْ  َهاَْسف  ه  َْوج  ْيف  َية  َرةَْ»،َْفَقاَل:ْ(1)َجار  اْالنَظ  َ ُقواَْْلَا،َْفإ َنِْب  ََت  ْ.«(2)اس 

ْ.متفق عليه

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

: شرحه في حجر ابن قاا. الوجه لون تغير او سواد وقيا وشحوب ةفرل(1)
 بوجهها أن وحاةلها متقاربة وكلها الوجه لون يخالف لون قتيبة بن قاا

 فإن األةلي اللون بحسب االختاف وكأن األةلي لونه غير عل  موضعا
 كان وإن ةفرل فالسفعة أبيض كان وإن ةرف سواد فالسفعة أحمر كان
 السلع أن اللغة في البارع ةاحب وذكر سواد يعلوها حمرل فالسفعة أسمر
 اللون تغير مهملة ثم بمعجمة والشحوب الشاحبة المرأل من الخدين سواد
 .(202ص 10 ج الباري فتل,) الخدين سفعاا ومنه غيره أو بهزاا

: شرحه في حجر ابن قاا الجنو من وعين األنس من عين عينان العين(2)
 جزم وبه اإلنس من وقيا الجن نظر من عين فقيا بالنظرل المراد في واختلف

 أذن فلذلك بالعين أةيبت وأنها ذلك من أعم أنه واألول  الهروي عبيد أبو
 من الرقية مشروعية عل  داا وهو لها االسترقاا في وسلم عليه هللا ةل 
 .الجن من النظرل هي األخيرل وهذه: قلت( 202ص 10ج الباري فتل) العين

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





22 
 

 في التعاويذجاء  باب ما

ُذْ َْوَسَلَمُْيَعوِّ
َْصَّلْاهللَُْعَلي ه  ْاهللََُْعن ُهََم،َْقاَل:َْكاَنْالنَب يُّ َ

َْعَباٍسَْرِض  ْاب ن  َعن 

َْوَيُقوُلْاْلَْ ، َ َْواْلَُسي  َْأُعوذَُْْسَن َحاَق: َْوإ س  يَل
ََمع  ْإ س  ا َ ِْب  ُذ ُْيَعوِّ َْكاَن َْأَباُكََم ْ(1)إ َن

الَتاَمةْ  ْاهللَْ  َْشي َطاٍنَْوَهاَمةٍْ(2)ب َكل ََمت  ُْكلِّ ن 
ْ(3)،ْم  ٍ َْعي  ُْكلِّ ن 

ْ.ّلََمةٍْ،َْوم 

 البخاري رواه

  

                                                           

 االلتجاا واالستجارل. (1)
 الكاملة في فضلها وبركتها ونفعها. (2)
 كا حشرل سامة وقيا كا مخلوق يهم بسوا. (3)
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 باب ما جاء في الجروح والقروح

ْ ن َساُنَْعن  َتَكىْاْل   ْاش  ْإ َذا َْكاَن َْوَسَلَم َْعَلي ه  َْصَّلْاهللُ ْاهلل  َْرُسوَل َْأَن َشَة،
َعائ 

ْ َبع ه  ْب إ ص  َْوَسَلَم
َْعَلي ه  َْصَّلْاهللُ ،َْقاَل:ْالنَب يُّ ح  ُْجر  َْأو  َحة  َْقر 

ْب ه  َْكاَنت  ن ُه،َْأو 
ْم  َء الََّش 

َْسَباَبتَْ َياُن ُْسف  َْوَوَضَع َْهَكَذا، َْرَفَعَها ُْثَم ، ض  َر  ْب األ  ْ»ُه يَقة  ْب ر  نَا، ض  َْأر  َبُة ُْتر  ْاهلل ، م  ب اس 

نَا ض  نَا(1)َبع  َْربِّ
ن  ْب إ ذ  يُمنَا، َْسق  ْب ه  َفى ْل ُيش  ،ْ »ْ َْشي َبَة: َْأِب  ُن ْاب  َفى»َقاَل ُْيش  »ْ ُْزَهري   وَقاَل

يُمنَا» َفىَْسق  ْ«ْل ُيش 

 رواه مسلم.

 
 
 
  

 
 

  

                                                           

: معن  الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه عل  إةبعه السبابة ثم قلت (1)
يضعها عل  التراب فيعلق بها منه شيا فيمسل به عل  الموضع الجريل أو 
العليا او الملدوغ ويقوا هذا الكام في حاا المسل ولطالما كنت استخدمه في 

 وهلل الحمد ال يوةفلسع النحا والنفع 
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 باب الشفاء في ثالث

َْعَباسٍْ ْاب ن  َْثََلَثةٍَْعن  َفاُءْيف  َْوَسَلَمَْقاَل:ْالشِّ َْصَّلْاهللَُْعَلي ه  ْالنَب يِّ ْ(1)،َْعن  :ْيف 

 جَْ
ِْم  َطة  َْعَسلٍْ(2)مٍََْش  َبة  ََْش  َْكَيٍةْب نَارٍْ(3)،َْأو  ْ،َْوَأنَْ(4)،َْأو  ْالَكيِّ يَْعن 

َىُْأَمت  ْْ.(5)اَْأَّن 

ْالبخاريرواه 

ْ 

                                                           

بي ةل  هللا عليه وسلم الحةر في الثاثة فإن قاا ابن حجر: ولم يرد الن (1)
 10الشفاا قد يكون في غيرها وإنما نبه بها عل  أةوا العاج .فتل الباري ج

 .138ص
يكون قوله ةل  هللا عليه وسلم عل  سبيا المجاز في بيان  : وقدقلت  

االخاط األربعة )الدموية البلغمية والةفراوية والسوداوية( التي تكمن في 
سم ال الحةر فأن الشفاا قد يكون في غيرها انما اشير بهذه الثاث ألنها الج

 وسيلة االخراج لهذه االخاط وهللا اعلم.
تقطع العرق وتشقه خاف بعض المعالجين بالحجامة فهم  : ضربةقلت (2)

 تتحقق معه المنفعة المرجول. ال قديعمدون ال  الوخز ال التشريط والذي 
 األستشفاا بالعسا الحقا. سيأتي الكام عن (3)
او طرف الرمل او الحربة الساخن ويمس  باستخدام جمرل: ويكون قلت (4)

بها موضع االلم وجاا فيه نهي كراهة وتنزية ال نهي تحريم قاا بن باز رحمه 
تيسر  عنه فاذا ما يكفيعدم وجود  الحاجة عنداال عند  ال يشرع الكي هللا: أنه

يةار  ترك الكي ألنه نوع من التعذيب بالنار فا  فاألولدواا اخر يكفي عنه 
 انته .الحاجة.اليه اال عند 

قاا ابن حجر رحمه هللا في شرحه : قاا الخطابي انتظم هذا الحديث  (5)
عل  جملة ما يتداوى به الناس وذلك أن الحجم يستفرغ الدم وهو أعظم 

هو مسها األخاط والحجم أنجحها شفاا عند هيجان الدم وأما العسا ف
لألخاط البلغمية ويدخا في المعجونات ليحفظ عل  تلك األدوية قواها 
ويخرجها من البدن وأما الكي فإنما يستعما في الخلط الباغي الذي ال تنحسم 
مادته إال به ولهذا وةفه النبي ةل  هللا عليه وسلم ثم نه  عنه وإنما كرهه 

كانت العرب تقوا في أمثالها  لما فيه من األلم الشديد والخطر العظيم ولهذا
آخر الدواا الكي وقد كوى النبي ةل  هللا عليه وسلم سعد بن معاذ وغيره 

 .138ص 10واكتوى غير واحد من الةحابة. فتل الباري ج
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 باب االستشفاء بالعسل

ْالنحلْقال نْ َُْي ُرُجْ}ْ:تعاَلْيفْسورة
َاْم  ُْْبُطوَّن  اب  ََْْشَ َواُنهُُُْْم َتل ف  ْف يهْ َْأل 

َفاءْ 
ْْإ نَْْل لنَاسْ ْش  مٍَْْْلَيةْ َْذل َكْْيف  َقو 

ْ.[69النحل]{َيَتَفَكُرونَْْل 

َْْعنْ  يدٍَْْأِب  َْسع  َْْأنَْ: َْفَقاَلَْْوَسَلمََْْعَلي هْ ْاهللَُْصَّلْْالنَب َيَْْأَتىَْرُجَل  ي: َْأخ 

َتك ي نَهَُْْيش  َْفَقاَلْْ،(1)َبط  هْ »: ق  ْْاس  َْفَقاَلْْالَثان َيَة،َْأَتىُْثمَْْ«َعَسَل  هْ »: ق  ْْاس  َْأَتاهُُْْثمَْْ«َعَسَل 

َْفَقاَلْْالَثال َثةَْ هْ »: ق  ْْاس  َْفَقاَلَْْأَتاهُُْْثمَْْ«َعَسَل  َْفَقاَلَْْفَعل ُت؟َْقدْ : َْوَكَذَبْْاهللَُ،َْصَدَقْ»:

يَكَْْبط نُْ هْ ْ،(2)َأخ  ق  ْْاس  أََْْفَسَقاهُْْ«َعَسَل   متفق عليه.ْْ(3).َفََبَ

ْ  

                                                           

: أي انه كان مبطونا وهي علة تكون لفساد المعدل وأفراط االسهاا قلت (1)
 عنده مع شدل االلم.

قاا ابن حجر في شرحه للحديث :  قاا الخطابي وغيره أها الحجاز  (2)
يطلقون الكذب في موضع الخطأ يقاا كذب سمعك أي زا فلم يدرك حقيقة ما 
قيا له فمعن  كذب بطنه أي لم يةلل لقبوا الشفاا با زا عنه وقد اعترض 
بعض الماحدل فقاا العسا مسها فكيف يوةف لمن وقع به اإلسهاا 

أن ذلك جها من قائله با هو كقوله تعال  با كذبوا بما لم يحيطوا  والجواب
بعلمه فقد اتفق األطباا عل  أن المرض الواحد يختلف عاجه باختاف السن 
والعادل والزمان والغذاا المألوف والتدبير وقول الطبيعة وعل  أن اإلسهاا 

أن عاجها يحدث من أنواع منها الهيضة التي تنشأ عن تخمة واتفقوا عل  
بترك الطبيعة وفعلها فإن احتاجت إل  مسها معين أعينت ما دام بالعليا قول 
فكأن هذا الرجا كان استطاق بطنه عن تخمة أةابته فوةف له النبي ةل  

 هللا عليه وسلم العسا لدفع الفضوا المجتمعة في نواحي المعدل.
الشرعية: ثم روي عن ابن مسعود وقتادل انه  اآلدابقاا ابن مفلل في  (3)

ابن  فيه. قااالتي شفاؤها  لألوجاعشفاا  السدي: فيهعام في كا مرض وقاا 
في العسا أنه  األنباري: الغالبابن  الغالب. قااذلك مخرج  الجوزي: أن

 يعما في األدواا فاذا لم يوافق أحاد المرض فقد وافق األكثرين. 
للحفظ قاا الزهري: فأنه جيد  جريج:د المعاد: قاا بن وقاا ابن القيم في را

 (.340ص 4زاد المعاد ج)
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ْباب ما جاء في الحجامة

َرَةَْأَنَْرُسوَلْ ُْهَري  َْأِب  َْوَسَلَمَْقال:اهللَ َْصَّلْاهللََُعن  َاَْْْعَلي ه  ِْم 
ٍ
ء ََْش  َْكاَنْيف  إ ن 

َنْ َجاَمةَتَداَوو  يْاْل   َْفف  َْخري  
ْْ.(1)ب ه 

 أحمدرواه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 او المريض دم استخراج عملية وهي به والمعالجة بالمحجم المداوات (1)
 مقوسة كأسا تشبه الة بواسطة فةده
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 مواضع الحجامةباب في 

ْ ْالنَب َى َْأَن َْأَنٍس ْ-َعن  َتَجمَْ-وسلمصّلْاهللْعليه ْ ْاح 
َدَعي  ْاألَخ 

ِْف  ا ْ(1)َثََلث 

لْ  َكاه  ْ(2)َوال  ِْف  ك َتاب  ْال  َة َ
َْفاِت  َْحَتىُْكن ُتُْأَلَقُن ّل  ُتَْفَذَهَبَْعق  َتَجم  ْاح  َمر  َْمع  َْقاَل .

َتَجَمَْعَّلَْهاَمت هْ  ى.َْوَكاَنْاح 
ْ.(3)َصََلت 

 مذيداود والتر رواه النسائي أبو

  

                                                           

أها اللغة األخدعان عرقان في  شرحه: قااقاا ةاحب عون المعبود في  (1)
جانبي العنق يحجم منه والكاها ما بين الكتفين وهو مقدم الظهر. عون 

 .243ص 10المعبود ج
قاا ابن القيم: الحجامة عل  األخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه   

كالوجه واألسنان واألذنين والعينين واألنف إذا كان حدوث ذلك من كثرل الدم 
 .55ص 4أو منهما جميعا. زاد العاد ج أو فساده

ألها الحجاز والباد الحارل ألن دمااهم رقيقة وهي أميا  وقاا: والحجامة  
إل  ظاهر أبدانهم لجذب الحرارل الخارجة إل  سطل الجسد واجتماعها في 
 نواحي الجلد وألن مسام أبدانهم واسعة ففي الفةد لهم خطر انته . المةدر

 السابق
)والكاها( هو ما بين الكتفين )حت  كنت ألقن( بةيغة المجهوا من  (2)

التلقين يقاا لقنه الكام فهمه إياه وقاا له من فيه مشافهة )وكان( أي معمر 
 السندي. عون)احتجم عل  هامته( وكأنه أخطأ الموضع أو المرض قاله 

 .243ص 10المعبود ج
 يناسب علته والتي قد الموضع واحتجم في موضع ال أخطأ: وكأنه قلت (3)

اورثه النسيان ألن فيه موضع الحفظ وقد يكون موضع القمحدول وهللا تعال  
 اعلم.
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 في الوركحتجام االفي جاء  باب ما

ْ ك ه  َتَجَمَْعَّلَْور  َْجاب ٍرَْأَنْالنَب َىْصّلْاهللْعليهْوسلمْاح  َْعن  َبري   َْأب ىْالزُّ َعن 

ْ
ٍ
ء َْوث  ن 

.ْ(1)م  َْْكاَنْب ه 

 النسائي وأبو داود.رواه 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

: في القاموس الوثا وجع يةيب اللحم ال يبلغ العظم أو وجع في العظم  (1)
 با كسر.
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  (الراسحتجام في جاء في اال باب ما

َْوَسَلَمْ َْعَلي ه  َْعَباٍس:َْأَنَْرُسوَلْاهللَ َْصَّلْاهللُ ْاب ن  َتَجَمَْوُهَوُِْم رْ »َعن  ْاح  ْيف  م 

يَقةٍْ َْشق  ن 
،ْم  ه  ْب هْ ْ(1)َرأ س  ْْ«َكاَنت 

 رواه البخاري

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           

الشقيقة هي ةداع ويسم  بالةداع النةفي يةيب جانب الرأس وتكون  (1)
واالخرى روحية وقد يجتمعان وكاهما يعالجان عضوية  أحدهمابعلتين 

 بالرقية واالول  تعالج بالدواا العضوي ايضا
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 باب ما جاء في أوقات الحجامة

ْ ْاهللْعليهْوسلم: ْصّلى ْاهللَ  َْرُسوُل َْقاَل َْقاَل: َرَة، ُْهَري  َْأِب  َتَجَمْ»َعن  ْاح  َمن 

ْ
ٍ
َْداء ُْكلِّ ن 

ْم  َفاء 
يَن،َْكاَنْش  ِّش  

َدىَْوع  َة،َْوإ ح  َ َعَْعِّش  س 
َة،َْوت  َ َسب َعَْعِّش 

ْ«ْ(1)ل 

 داود وحسنه االلبانيأبورواه 

 
 
 
 

  

                                                           

الحكمة في ذلك أن الدم يغلب في أوائا  المعبود: قالواقاا في عون  (1)
الشهر ويقا في آخره فاألوسط يكون أول  وأوفق قاله في فتل الودود )وإحدى 

كا داا( هذا من العام المراد به  وعشرين( أي من هذه األيام من الشهر )من
 الخةوص والمراد كان شفاا من كا داا سببه غلبة الدم

: وهذا الحديث موافق لما أجمع عليه األطباا أن الحجامة في النةف وقاا  
أنفع مما قبله كذا في النيا والحديث  وفي الرابعالثاني من الشهر أنفع مما قبله 

 244ص 10المعبود ج المنذري. عونسكت عنه 
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 أجر الحجامفي باب ما جاء 

َتَجَمَْرُسوُلْ ،َْفَقاَل:ْاح  ْاْلََجام  ر  َْأج  َلَْعن 
َْعن ُه:َْأَنُهُْسئ  ْاهللَُ َ

َْأَنٍسَْرِض  َعن 

ْ ن 
ْم  َْصاَعي   َطاُه َْوَأع  َْطي َبَة، َْأُبو َْحَجَمُه َْوَسَلَم،

َْعَلي ه  ْاهللُ َْصَّل َْوَكَلَمْاهللَ  َطَعاٍم،

َجاَمةَُْمَوال َيُهَْفَخَفُفواَْعن ُه،َْوَقاَل:ْإ ْ ْاْل  ْب ه  ُتم  َثَلَْماَْتَداَوي  ْ.(1)َنَْأم 

 رواه البخاري 
  

                                                           

 : وفيه جواز امتهان الحجامة وجواز اخذ األجرل.قلت (1)
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 (1)في التداوي ببعض األطعمة ما جاء باب

ْْعنْعروة يض  ْل ل َمر  ب ي  ْب الَتل  َْتأ ُمُر َْكاَنت  َْأََّنَا َْعن َها: ْاهللَُ َ
َْرِض  َْعائ َشَة َعن 

ْ َْصَّل ْاهللَ  َْرُسوَل ُت ع 
َْسم  ْإ ِنِّ َْتُقوُل: َْوَكاَنت  ، ْاْلَال ك  َْعَّل ُزون  ل َمح 

َْول  َْعَلي ه  اهللُ

ب ينَةَْ»َوَسَلَمَْيُقوُل:ْ ْْ(2)إ َنْالَتل  مُّ
يضْ َُت  نْ (3)ُفَؤاَدْاَْلر  ْاْلُز  َهُبْب َبع ض  ْ«ْ(4)،َْوَتذ 

  متفق عليه.
  

                                                           

التداوي  أمكنداب الشرعية: وقد قاا االطباا مت  قاا ابن مفلل في اال (1)
وكا  المركب.ال   ال يعدابالبسيط  أمكن الدوااو ومت ال   ال يعدابالغذاا 

الشرعية  اآلداببدواا. انته . داا امكن دفعه بغذاا أو حمية لم يحاوا دفعه 
 .93ص
: التلبينة هي طعام رقيق يةنع من الحليب والدقيق ويضاف له قلت (2)

كنت اوةفها للمرض  خةوةا اةحاب ضيق الةدر  العسا. لطالما
وسرعة الغضب واالةابات الروحية فأرى فيها النفع العجيب السريع األثر 

 في نفس المريض وهلل الحمد.
 وتجم أي تريل. استراحةومجمة أي  (3)
 الفؤاد أي القلب. (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





33 
 

 العجوة رباب ما جاء في تم

ْ َْعَلي ه  َْصَّلْاهللُ َْقاَل:َْقاَلْالنَب يُّ َْعن ُه ْاهللَُ َ
َْرِض  َْأب يه  ٍد،َْعن  ُنَْسع  ْب  ُر

عنَْعام 

ْ َطَبَحْ»َوَسَلَم: ْاص  َوةْ ْ(1)َمن  َْعج  ََْتََراٍت ٍم َْيو  ُْسمٌّْ(2)ُكَل ُه َْيُُضَ َْل  ،
َْذل َكْ(3) ر  ح 

ْس  َْوَّل ،

َمْإ ََلْالَلي لْ  ُه:ْ«ْالَيو  ُ ْْ«(4)َسب َعََْتََراٍتْ»َوَقاَلَْغري 

  عليه متفق

  

                                                           

عدم توفره نعدا عنه بالتمر  فطوره. وعند: أي ةباحا قبا تناوا قلت (1)
 المتوفر وهو نافع لكن ليس كالعجول لخةوةيتها.

: نوع من التمور ينبت في المدينة المنورل وكا يوم تدا األبحاث قلت (2)
واع التمر من هذه عل  خةوةية هذا التمر دون غيره مخرجا بقية ان

وقاا القرطبي ظاهر  الباري:الخةوةية والفضيلة وقاا ابن حجر في فتل 
األحاديث خةوةية عجول المدينة بدفع السم وإبطاا السحر والمطلق منها 
محموا عل  المقيد وهو من باب الخواص التي ال تدرك بقياس ظني. 

 المةدر السابق.
 لم يؤثرعليه بأذن هللا. (3)
بن حجر:قاا بعض شرا  المشارق أما تخةيص تمر المدينة بذلك قاا ا (4)

فواضل من ألفاظ المتن وأما تخةيص زمانه بذلك فبعيد وأما خةوةية 
السبع فالظاهر أنه لسر فيها وإال فيستحب أن يكون ذلك وترا .فتل الباري 

 .242ص 10ج
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 األعرابية لية الشاةأء في باب ما جا

ُتَْرُسولْاهللَْ  ع 
َنَْمال ٍك،َْيُقوُل:َْسم  َعَْأَنَسْب  يَن،َْأَنُهَْسم  ري  عنَْأَنُسْب ُنْس 

َْوَسَلَمْ ْالنََسا»َيُقوُل:َْصَّلْاهللَُْعَلي ه  ق  ر 
َفاُءْع  َيةُْ(1)ش  َزُأْْ(2)،َْأل  َراب َيٍةُْتَذاُب،ُْثَمَُْتَ َشاٍةَْأع 

،ُْثمََْثََلَثَةْ
ٍ
َزاء ُبَْْأج  َ ءْ َْعَّلْالُيِّش  ٍمُْجز  َْيو  ُْكلِّ

،ْيف  يق  ْ«رِّ

  رواه ابن ماجه 

  

                                                           

 )عرق النسا( عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ. (1)
قاا في المنجد: األلية ماركب العجز وتدل  من شحم ولحم.وهنا )ألية(  (2)

 خص الشال األعرابية ألختاف اطعامها وسقيها.
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 الكمأة ماء جاء في باب ما

ٍد،َْقاَل:ْ َنَْزي  يَدْب 
ُتَْسع  ع 

ٍث،َْقاَل:َْسم  َنُْحَري  ُروْب  ُتَْعم  ع 
،َْسم  ْاَْلل ك  َعب د 

ُتْالنَب َيَْصَّلْ ع 
َْوَسَلمََْْسم  ْ »َيُقوُل:ْْاهللَُْعَلي ه 

ل َعي 
ْل  َفاء 

،َْوَماُؤَهاْش  َنْاَْلنِّ
َأُةْم  ْ.ْ(1)الَكم 

ْ.لبخاريرواه ا

ْ  

                                                           

كيف يةنع به عل  رأيين أحدهما أنه  شرحه: اختلفواقاا ابن حجر في  (1)
يخلط في األدوية التي يكتحا بها حكاه أبو عبيد قاا ويةدق هذا الذي حكاه 

اا قالوا أكا الكمأل يجلو البةر ثانيهما أن تؤخذ فتشق أبو عبيد أن بعض األطب
وتوضع عل  الجمر حت  يغلي ماؤها ثم يؤخذ الميا فيجعا في ذلك الشق 
وهو فاتر فيكتحا بمائها ألن النار تلطفه وتذهب فضاته الرديئة ويبق  النافع 

 165-164ص  10فتل الباري ج مائها.منه وال يجعا الميا في 
ياض عن بعض أها الطب في التداوي بماا الكمأل تفةيا : حك  عوقاا   

وهو إن كان لتبريد ما يكون بالعين من الحرارل فتستعما مفردل وإن كان لغير 
ذلك فتستعما مركبة وبهذا جزم بن العربي فقاا الةحيل أنه ينفع بةورته 

 المةدر السابق ةحيحاوفي حاا وبإضافته في أخرى وقد جرب ذلك فوجد 
قاا النووي الةواب أن مااها شفاا للعين مطلقا فيعةر ماؤها  وقاا:  

ويجعا في العين منه قاا وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان عمي 
 وذهب بةره حقيقة فكحا عينه بماا الكمأل مجردا فشفي وعاد إليه بةره.

 السابق. المةدر
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 (1)باب التداوي بألبان أألتان 

ْاألُُتنْ  َباَن َْأل  ُب َ َْنِّش  َْأو  َْنَتَوَضُأ َْهل  ُتُه َْوَسَأل  َْقاَل: َهاٍب، ْش  ْاب ن  ْ(2)َعن  َْأو  ،

ْالَسُبعْ  َواَلْ(3)َمَراَرَة َْأب  ب لْ ،َْأو  َنْ(4)اْل  َا،َْفََلَْيَرو  َنِْب  ُموَنَْيَتَداَوو 
ل  َْكاَنْاْلُس  ؟َْقاَل:َْقد 

ََّْنَىْ َْوَسَلَم َْعَلي ه  ْاهللُ َْصَّل ْاهللَ  َْرُسوَل َْأَن َْبَلَغنَا َْفَقد  : ْاألُُتن  َباُن َْأل  َْفَأَما ا، َكَْبأ س 
ب َذل 

َْ
َباَّن  َْأل  نَاَْعن  َيب ُلغ   ْ َها،َْوَل

ُْْلُوم  َهاٍب:َْعن  ُنْش  :َْقاَلْاب  ،َْوَأَماَْمَراَرُةْالَسُبع  َْوّلَََّْن ي  ر  اَْأم 

ُه:ْ ََبَ َلَبَةْاخلَُشن َي،َْأخ  ،َْأَنَْأَباَْثع  ُّ
ّلَِن  يَسْاخلَو  ر  َْأُبوْإ د  ِن  ََبَ َأَنَْرُسوَلْاهللَ َْصَّلْاهللُْ»َأخ 

ْذ يَْناٍبْ ُْكلِّ ل  َْأك  َْوَسَلَمََّْنَىَْعن 
َنْالَسُبعْ َعَلي ه  ْْ.ْم 

 .رواه البخاري

 
 
 
 

                                                           

في هذا الحديث دالالت مهمة حوا استخدام العرب الطب القديم بالتداوي  (1)
ليميز الخبيث من الطيب  اإلسامبالمواد المستخرجة من الحيوانات وجاا 

 يلحق به واستثن  غيره لضرورل. يلحق به وابا  هذا وما فحرم ذاك وما
ض قلت: وقد كانت العرب تستخدم حليبها كدواا لبع الحماروأنث   (2)

األمراض ومنها السعاا الديكي وامراض الةدر وبجرعات محدود وماتزاا 
 خير فيها. عنه: البعض القبائا العربية تستخدمه قاا االمام مالك 

 كا ذي ناب. (3)
 تقدم الحديث عنه. (4)
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 في زيت الزيتون ءما جاباب 

ْ َْوَسَلَم: َْعَلي ه  ْاهللُ َْصَّل ْاهللَ  َْرُسوُل َْقاَل َْقاَل: ُْعَمَر، ،ْ»َعن  ْب الَزي ت  ُموا
َتد  ائ 

َْشَجَرٍةُْمَباَرَكةٍْ ن 
،َْفإ َنُهْم  نُواْب ه  ْ(1)«َواَده 

 .بن ماجهرواه ا 

 
 

  

                                                           
 للمةابين العاجات أنفع من وهو التعريف عن غني وهو الزيتون زيت (1)

 الدم في والسكر األنسولين مستويات تحسين في يساهم فهو وروحياو عضويا
 .والكثير التخثر ومقاومة الدم في االلتهابات حالة وخفض
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 ماء زمزمالتداوي ب جاء في ما باب

َْوَسَلَمْ َْعَلي ه  ْاهللُ َْصَّل ْاهللَ  َْرُسول ُت ع 
َْسم  َْيُقوُل: ْاهللَ ، َْعب د  ْب َن َْجاب َر عن

َبَْلهُْمََْْيُقوُل: َزَم،ْْل َاَُْش  ْْ.(1)اُءَْزم 

 حمدابن ماجه وأرواه 

 
  

  

                                                           

قاا السندي في حاشيته وقد ذكر العلماا أنهم جربوه فوجدوه كذلك وهللا  (1)
اعلم وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد وقد جربت انا وغيري من األستشفاا 

هللاو بماا زمزم أمورا عجيبة واستشفيت به من عدل امراض فبرأت بأذن 
 أكثرو او الشهرومن يتغذى به األيام ذوات العدد قريبا من نةف  وشاهدت

أنه ربما بقي عليه  وأخبرني كأحدهمومع الناس  جوعاو ويطوفيجد  وال
انته  قوله مرارا.ويطوف  أهلهو ويةوموكان له قول يجامه بها  يوماوأربعين 

 (.393ص4رحمه هللا. )زاد المعاد ج
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 يطفئ الحمى اء في الماءج باب ما

َْوَسَلَمَْقاَل:ْ َْصَّلْاهللَُْعَلي ه  ْالنَب يِّ ْاهللََُْعن ُهََم،َْعن  َ
ُْعَمَرَْرِض  ْاب ن  اْلَُمىْ»َعن 

ْ
 
ْب اْل َاء ُئوَها ف  َْفَأط  َْجَهنََم، َْفي ح  ن 

ْ(1)م  »ْ َْيُقوُل: ْاهللَ ، َْعب ُد َْوَكاَن : ع 
َْناف  َْعنَاْ»َقاَل ف  ش  اك 

زَْ ج  ْْ«(2)الرِّ

 .لبخاريرواه ا

  

                                                           

أطفاؤها عن طريق الكمادات  ما يلزموذلك ليس عل  اطاقه فمن الحم   (1)
 بب مباشرل الماا البارد.حت  ال يةرع بس

 العذاب. (2)
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 والبانها باب ما جاء في أبوال األبل

َْعن ُه:ْ ْاهللَُ َ
َْأَنٍسَْرِض  ا»َعن  َتَوو  اْاج  َْصَّلْْ(1)َأَنَْناس  ،َْفَأَمَرُهُمْالنَب يُّ

ينَة  ْاَْلد  يف 

ْ يه  ْب َراع  َْيل َحُقوا َْأن  َْوَسَلَم َْعَلي ه  ْْ-اهللُ ب َل ْاْل  ن ي َاْْ-َيع  َباَّن  َْأل  ن 
ْم  ُبوا َ َفَيِّش 

َا) َواْل  َا،َْحَتىَْصَلحَْ(2)(2َوَأب  َواْل  َاَْوَأب 
َباَّن  َْأل  ن 

ُبواْم  ،َْفَِّش  يه  ُقواْب َراع  ،ْ،َْفَلح  َداَُّنُم  َْأب  ت 

ْ ْاهللُ َْصَّل ْالنَب َي َْفَبَلَغ ب َل، ْاْل  َْوَساُقوا َي ْالَراع  َْفَقَتُلوا م  َْطَلب ه 
َْفَبَعَثْيف  َْوَسَلَم، َعَلي ه 

ُجْ َْوَأر  َُيُم 
د  ْ،َْفَقَطَعَْأي  يَءِْب  م 

ُينَُهمْ َفج  ،َْوَسَمَرَْأع  ْْ«َلُهم 

 رواه البخاري.

  

                                                           

: وكانت علتهم انهم اةيبوا باالستسقاا وهو داا يةيب التجويف قلت (1)
البطني بسبب علة في الكبد او البنكرياس وقد يكون سرطانيا وينتج عنه 
 امتاا التجويف البطني بالماا حت  تنتفخ البطن وتتحدب من الخارج كالكرل

قاا الخطابي في معالم السنن في شرحه للحديث : الدواا الخبيث قد يكون  (2)
خبثه من وجهين أحدهما خبث النجاسة وهو أن يدخله المحرم كالخمر ونحوها 
من لحوم الحيوان غير مأكولة اللحمو وقد يةف األطباا بعض األبواا وعذرل 

رم إالّ ما بعض الحيوان لبعض العلا وهي كلها خبيثة نجسة وتناولها مح
خةته السنة من أبواا اإلبا فقد رخص فيها رسوا هللا ةل  هللا عليه وسلم 
لنفر من عرينة وُعْكا وسبيا السنن أن يقر كا شيا منها في موضعه وأن ال 
يضرب بعضها ببعض؛ وقد يكون خبث الدواا أيضاً من جهة الطعم والمذاق 

  الطباع ولنكرل النفس إياهو وال ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة عل
والغالب أن طعوم األدوية كريهةو ولكن بعضها أيسر احتماالً وأقا كراهة. 

 .221ص 4معالم السنن. ج
أو حرم في حاشية باب النهي عن تداوي  عما خبثوقد مر الكام  قلت:  

 نجس بمحرم او
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 التداوي باألعشاب جاء في ما باب

ْ ْيف  َض َْفَمر  َجَر َْأب  ُن ْب  ُب
َْغال  َْوَمَعنَا نَا َْخَرج  َْقاَل: ٍد، َْسع  ْب ن 

َْخال د  َعن 

ه ْ َذ  ِْب  َْعَلي ُكم  َْلَنا: َْفَقاَل يٍق،
َْعت  َْأِب  ُن ْاب  َْفَعاَدُه ، يض  َْمر  َْوُهَو ينََة ْاَْلد  نَا م 

َْفَقد  ، يق  الَطر 

ْ
 
َداء ْالَسو 

ْفَْ(1)اْلَُبي َبة  ،ْ ه  َْأن ف  ْيف  ُطُروَها ْاق  ُْثَم َحُقوَها، َْفاس  ا َْسب ع  َْأو  ا ََْخ س  ن َها
ْم  ُخُذوا

ْ َعت  ،َْفإ َنَْعائ َشَة،َْحَدَثت ن ي:َْأََّنَاَْسم  َْهَذاْاجلَان ب  َْويف  َْهَذاْاجلَان ب  ٍت،ْيف  َْزي 
ب َقَطَرات 

َْوَسَلَمَْيُقوُل:ْ َْعَلي ه  هْ إ َنْهَْ»النَب َيَْصَّلْاهللُ ْْذ 
ٍ
َْداء ُْكلِّ ن 

ْم  َفاء 
َداَءْش  ،ْإ َّلْ(2)اْلََبَةْالَسو 

َنْالَسامْ  ُتْ«ْم  ْرواه البخاري.ْ.ُقل ُت:َْوَماْالَساُم؟َْقاَل:ْاَْلو 

                                                           

ه الذي أشار إليه ابن أبي عتيق ذكر شرحه: وهذاقاا ابن حجر في  (1)
األطباا في عاج الزكام العارض منه عطاس كثير وقالوا: تقل  الحبة 
السوداا ثم تدق ناعما ثم تنقع في زيت ثم يقطر منه في األنف ثاث قطراتو 
فلعا غالب بن أبجر كان مزكوما فلذلك وةف له ابن أبي عتيق الةفة 

 .145-144ص 10فتل الباري ج  المذكورل.
: أخرج المستغفري في " كتاب الطب " من طريق حسام بن مةك عن وقاا  

عبيد هللا بن بريدل عن النبي ةل  هللا عليه وسلم " إن الحبة السوداا فيها 
 قاا:الشونيز  قاا: السوداا؟وما الحبة  قيا:شفاا " الحديثو قاا وفي لفظ " 

م تأخذ إحدى وعشرين حبة فتةرها في خرقة ث قاا: بها؟وكيف أةنع 
تضعها في ماا ليلةو فإذا أةبحت قطرت في المنخر األيمن واحدل وفي 
األيسر اثنتينو فإذا كان من الغد قطرت في المنخر األيمن اثنتين وفي األيسر 

اثنتين. واحدلو فإذا كان اليوم الثالث قطرت في األيمن واحدل وفي األيسر 
 .السابق المةدر

من كا داا أنها ال تستعما في كا قاا ابن حجر في شرحه: الحبة شفاا  (2)
داا ةرفا با ربما استعملت مفردل وربما استعملت مركبة وربما استعملت 
مسحوقة وغير مسحوقة وربما استعملت أكا وشربا وسعوطا وضمادا وغير 
ذلك وقيا إن قوله كا داا تقديره يقبا العاج بها فإنها تنفع من األمراض 

قد تدخا في بعض األمراض الحارل اليابسة الباردل وأما الحارل فا نعم 
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ْالهندي قسطالفي باب ما جاء 

ْ َْصَّل ْالنَب َي ُت ع 
َْسم  : َْقاَلت   َصٍن،

ِْم  ْب ن ت  َْقي ٍس ُْأمِّ َْعن  ْاهللَ ،
ُْعَبي د  اهللَُْعن 

َْوَسَلَمَْيُقوُل: ََذاْالُعودْ َْعَلي ه  ِْب  َتَعطُْْ(1)َعَلي ُكم  َيٍة:ُْيس 
ف  َْسب َعَةَْأش 

،َْفإ َنْف يه  يِّ
ن د  ْْ(2)اْل  ب ه 

َرةْ  َنْالُعذ  ْ(3)م  ْاجلَن ب  َْذات  ن 
ْم  ْب ه  ْرواه البخاري.ْ(4)،َْوُيَلدُّ

                                                                                                                                       

 تنفيذها. المةدربالعرض فتوةا قوى األدوية الرطبة الباردل إليها بسرعة 
 السابق.

ويقةد به القسط الهندي قاا ابن حجر في شرحه: قاا أبو بكر بن  (1)
العربي القسط نوعان هندي وهو أسود وبحري وهو أبيض والهندي أشدهما 

وأخرج أحمد وأةحاب السنن من حديث جابر مرفوعا وقاا ايضا حرارلو
أيما امرأل أةاب ولدها عذرل أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فتحكه 

 بماا ثم تسعطه إياه..انته 
: وقد ذكر في الحديث عاجين واكما ابن حجر شرحه قائا: وقد ذكر قلت  

ن األمعاا ويدفع األطباا من منافع القسط أنه يدر الطمث والبوا ويقتا ديدا
السم وحم  الربع والورد ويسخن المعدل ويحرك شهول الجماع ويذهب الكلف 
طاا فذكروا أكثر من سبعة وأجاب بعض الشرا  بأن السبعة علمت بالوحي 
وما زاد عليها بالتجربة فاقتةر عل  ما هو بالوحي لتحققه وقيا ذكر ما 

ك قلت ويحتما أن تكون يحتاج إليه دون غيره ألنه لم يبعث بتفاةيا ذل
السبعة أةوا ةفة التداوي بها ألنها إما طاا أو شرب أو تكميد أو تنطيا 
أو تبخير أو سعوط أو لدود فالطاا يدخا في المراهم ويحل  بالزيت ويلطخ 
وكذا التكميد والشرب يسحق ويجعا في عسا أو ماا أو غيرهما وكذا التنطيا 

نف وكذا الدهن والتبخير واضل والسعوط يسحق في زيت ويقطر في األ
وتحت كا واحدل من السبعة منافع ألدواا مختلفة وال يستغرب ذلك ممن أوتي 
جوامع الكلم وأما العذرل فهي بضم المهملة وسكون المعجمة وجع في الحلق 
يعتري الةبيان غالبا وقيا هي قرحة تخرج بين األذن والحلق أو في الخرم 

 الذي بين األنف والحلق.
 وهو ان يحك عود القسط بماا او زيت ويقطر منه في األنف. (2)
 التهاب اللهال وسقوطها. (3)
قاا ابن حجر في شرحه: ذات الجنب عند األطباا نوعان: حقيقي )السا  (4)

الرئوي( وغير حقيقي. فالحقيقي ورم حار يعرض في نواحي الجنب في 
يعرض في نواحي  الغشاا المستبطن لألضاع. وغير الحقيقي: ألم يشبهه

 الجنب عن ريا  غليظة مؤذية تحتقن بين الةفاقات.
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ْحالتكاالباب ما جاء في 

ْ َ
َْرِض  َْسَلَمَة ُْأمِّ َْعي نََها،َْعن  َتَكت  َْفاش  ُجَها، َْزو  َ ُْتُويفِّ َرَأة  ْام  َْأَن َْعن َها: اهللَُ

َل، ْالُكح  َْلُه َْوَسَلَم،َْوَذَكُروا
َْعَلي ه  َْصَّلْاهللُ لنَب يِّ

ْل  ُُْيَاُفَْعَّلْْ(1)َفَذَكُروَها َوَأَنُه

َْبي ت ْْ"َعي ن َها،َْفَقاَل:ْ َداُكَنََْت ُكُثْيف  ْإ ح  َْكاَنت  َهاَْلَقد  ََلس  َْأح  ََْشِّ َْأوْ -َها،ْيف  :ْيف 

َْبي ت َهاْ ََْشِّ َهاْيف  ََلس  ،َْفَهََلَْْفإ َذا-َأح  َرة  َْبع  َْرَمت  اَمَرَْكل ب  ُهٍرَْوَعِّش   َبَعَةَْأش                ْ.،َْأر 

  رواه البخاري.    
  

                                                           

قاا ابن القيم: ومزاجه بارد  الرمدوقاا البخاري باب األثمد والكحا من  (1)
يابس ينفع العين ويقويهاو ويشد أعةابها ويحفظ ةحتهاو ويذهب اللحم الزائد 

ع إذا اكتحا به في القرو  ويدملهاو وينقي أوساخهاو ويجلوهاو ويذهب الةدا
وقاا ايضا: وهو أجود أكحاا العين ال سيما  الرقيقومع العسا المائي 

 للمشايخو والذين قد ضعفت أبةارهم إذا جعا معه شيا من المسك.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





44 
 

 جاء في الرماد يقطع الدم باب ما

،َْقاَل:ْ يِّ
د  ٍدْالَساع  َْسع  ْب ن  ل  َْسه  ْاهللَ َْصَّلْاهللُْ»َعن  َْرُسول  َْعَّلَْرأ س  ت  َ

َْلَاُْكِس 

َيُتُه،َْوَكاَنْ َْرَباع  ت  َ
ُهُه،َْوُكِس  َيَْوج 

م  َْوَسَلَمْالَبي َضُة،َْوُأد 
َْعَلي ه 

 
َتل ُفْب اْل َاء َُْي  ٌّ

َعَل 

ْ َْفاط َمُة َْوَجاَءت  ، َجنِّ
ْاْل  َْعَلي َهاْيف  َمُة

َْفاط  َْرَأت  َْفَلََم ْالَدَم، ه  ه  َْوج  َْعن  ُل
س  َتغ 

َصَقت َهاَْعَّلْ َرَقت َها،َْوَأل  رٍيَْفَأح 
ْاَلَْحص  ،َْعَمَدت  َْكث َرة 

 
يُدَْعَّلْاْلَاء الَسََلُمْالَدَمَْيز 

َْوَسَلَم،َْفَرَقَأْالَدمُْ َصَّلْاهللَُْعَلي ه  ْاهللَْ  َْرُسول  ح  ْ«(1)ُجر 

 رواه البخاري.ْْْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

 
 

  

                                                           

 أي بطا وانقطع خروجه. (1)
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 باب ال يوردن ممرض على مصح

ْعليهْ ْاهلل ْصّل ْالنبي ْقال ْيقول: ْبعد ْهريرة، ْأبا ْسمع ْسلمة: ْأِب عن

ْ»وسلم:ْ حٍّ
َْعَّلُْمص  ض  َدَنُِْم ر  ْْ«ّلَُْيور 

 رواه البخاري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهلل بحمد تم
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