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  الدكتور الشيخة فضيلمقدمة 

 البغدادي االثري الصالح محمد اهلل عبد الدين ضياء

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 صحبهو آله وعلى محمد سيدنا األمين رسوله على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد   
 :وبعد أجمعين

 (رعيةالش والرقية النبوي الطب في نيربعاأل)كتاب  الموسوم الكتاب على اطلعت فقد   
 يخالش أن لي ظهر وقد الربيعي، كريمبن  مهند: الراقي االخ المجد العلم طالب واعداد جمع

 صحيحةال الشريفة حاديثاأل هذه جمع في مباركا   جهدا   بذل قد - خيرا تعالى هللا جزاه- الراقي
 .الشرعية والرقية الطب في

 هذا في شريفة نبوية ديثحاأ جمع ألنه بابه، في ومهم ،النفع عظيم الكتاب وموضوع   
 السنة نويخالفو العمل هذا ينتحلون الذين الكذابين مامأ الطريق ويقطع الناس، ينفع المجال
 .الشرعية والمخالفات والخرافات بالبدع ويأتون الشريفة النبوية

 وأن الى،تع هللا دين لخدمة والعملية العلمية حياته في الشيخ يوفق أن أسأل تعالى وهللا   
 الهاديو الموِفق تعالى وهللا المسلمين، به ينفع وأن الكريم، لوجهه خالصا   هذا عمله يجعل
 .السبيل سواء الى

 

 

 البغدادي االثري الصالح محمد هللا عبد الدين ضياء دكتورال الشيخ

 واالفتاء للدعوة العلماء لكبار العراقي الفقهي المجمع في العليا الهيئة عضو

 هـ1439 القعدة ذو 12 الموافق م 7/2018/ 25

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

 مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور 

 الحمصي الحسني الكيالني سليمحسام الدين 

 

 ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستهديه
أن ال إله إال هللا، وأشهد أن وأشهد من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، 

 محمدا عبده ورسوله، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ي الشيخ الفاضل أبو عبد هللا مهند بن كريم الربيعي العراقي جزاه هللا خيرا، فقد أطلعن
وجدته قد فعلى كتابه النافع )األربعين النبوية في التداوي بالطب النبوي والرقية الشرعية( 

أربعين حديثا نبويا أغلبها في الصحيحين مما يتعلق بالطب النبوي الشريف، عن جمع ما يزيد 
 فقيد الفوائد شرحا وتخريجا وتنبيها وتأصيال...

 فجزاه هللا خير الجزاء وأوفاه، وأناله هللا على كتابه هذا ما يحبه ويرضاه.

 وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. 

 

 

 

 خادم القرآن الكريم

 الشيخ الدكتور حسام الدين سليم الكيالني الحسني الحمصي

 هـ 1439/ ذي القعدة /17حمص الشام في 
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 مقدمة فضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الحبشي

 

 الذي من بفضله على من يشاء من عباده الحمد هلل

 وبعد:

على )األربعين النبوية في التداوي بالطب النبوي والرقية  فقد اطلعت

الشرعية( للشيخ الراقي: مهند بن كريم الربيعي العراقي، والذي التقيت به، 

وتواصلللللللت معه، وعلمت منهجه الصللللللحيح في الرقية الشللللللرعية بعالجه 

لبعض الحاالت التي أرسللللللللتها إليه، وثناء الكثير، وعلمي بحرصللللللله على 

سلللللللنة العظيمة، وألفيت هذا الكتاب وقد جمع فيه مختصلللللللر احياء هذه ال

الصلللللللحيح من أمور الرقية، ومفتاحا لكل طالب ولكل جاهل بهذا الباب 

فجزاه هللا خيرا ونفع بما كتب، وصلللللى هللا على نبينا محمد واله وصللللحبه 

 وسلم تسليما.

 

 

 

 كتبه

 خالد بن إبراهيم الحبشي

 ةومدير موقع الرقي إمام وخطيب جامع السليمان بجدة،

 هـ 10/11/1439
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قدمةمال  

 ،فضللل المرسلللينالعالمين، والصللالة والسللالم على أ بهلل ر الحمد

، جمعينأالوعد األمين، وعلى آله وصلللللللحبه هللا الصلللللللادق  محمد بن عبد

 .لهوأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمد عبده ورسو

 بعد:أما 

ية ن النبولجمع األربعي يسللللللعي عند ،فقد عزمت منذ اللحظة األولى

 -هللاذن بإ– ُينتفع بها ليف سلسلة، على تأوالرقية الشرعية في الطب النبوي

 ر ومع تغير الحال وانتشا  ،الج بالرقى الشرعية والطب البديلعداد معفي إ

 صلللبح لزاما تبصلللرةوالعين، أ والشلللعوذة ، المتمثل بالسلللحرالداء العضلللال

 روحيا من سلللللبل الوقاية ودفع الضلللللرر ،بما غاب عنهم وتذكيرهم  ،العباد

عن طلب العلم من  هغني قارئفي سللللللليُ ؤل  ن مُ ، وال أقول أكان أو عضلللللللويا

م لا سلُ هرتقي بليُ  ،األولى بل سليكون معينا في المرحلة ، صلليةالمصلادر األ

للذا فقلد انتقيلت مجموعلة من   ،العلم في مجلال الرقى والطلب البلديلل هلذا

الطب و في مجال الرقى أصال في منهجي التي أعتبرها  النبوية،األحاديث 

ا تأسلللللللي لى طريقة أهل الحديث،جمعتها في كتاب مؤلف مبوب ع  البديل،

  :            أسميتها مقتفيا أثرهم، حديثا (1)وجعلتها أربعين، مـبه

ا نتقيتها ((عيةالنبوية في التداوي بالطب النبوي والرقية الشررررررر األربعين))

 .      من الصحيحين والسنن والمسانيد

 

                                                           

 وقد جاوزت األربعين حديثا. (1)
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قه الرقية بعد ذلك في ف ليتوسعلتكون أصال يستعمله الراقي المعالج للعالج 
 عباد إن أكتمل عندهال رتقاء لمعالجةعشاب ومن ثم االعالج باألغذية واألوال

 العلم في هذا المجال. نصاب
 سعيليوأن يكون حافزا لغيري  ،وإني ألسال هللا أن أُوفق في ُمؤل في هذا   

بة من تعلم هذا العلم يل،  ،في فهم المقاصللللللللد المترت لذي ال يلم به اال القل ا

ة روحية أو عضوية أو بسبب عل، تالي مد يد العون لمن أصابه الضروبال

بما يمكنه من جهد وعدة. وأن يسعى للمزيد من طلب العلم من حتى نفسية، 

هذا  هاء في  ماء وأقوال الفق يث، وشلللللللروا العل حد القرآن العظيم وكتب ال

 المجال واالسلللللللتفادة من كل من له باع ومشلللللللاركة في مجال الطب البديل

والرقى بالمدارسللللة والسللللؤال.  وهللا أسللللأل أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله 

 .ن الحمد هلل رب العالمينأخر دعوانا وآ ،خالصا لوجهه الكريم

 

 

 

 

 

 

 الراقي الشيخ

 العراقي أبو عبد هللا مهند بن كريم الربيعي

 1439/ القعدة ذي / 3بغداد 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

    3  
 

  شفاءوأنزل له  باب ما أنزل اهلل من داء اال

 علمه من علمه وجهله من جهله

َرةَ  َأِب  َعن        َداء   اّللَُ ََزَل َأن   َما: »َقاَل  َوَسَلمَ  َعَلي هِ  اّللُ  َصَّل  النَبِي   َعنِ  َعن ُه، اّللَُ  َرِضَ  ُهَري 

ََزَل  إَِّل    .(1)«ِشَفاء   َلهُ  َأن 

 .البخاريرواه 

 

  

                                                           

وقد ذكر اإلمام أحمد في مسنده حديثا مماثال مع زيادة فيه ونص حديث  (1)
المسند: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا عز وجل لم ينزل داء إال 

 أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله".
بما لديهم من المؤهالت واألدوات ما يمكنهم بها يه بيان أن هللا قد يوفق البشر ف

وضع الدواء على الداء، فيصيب المقصود، وهو تحقيق الشفاء، وهللا سبحانه 
وتعالى قد يجري من أسباب الشفاء على يد من يشاء من عباده، فإذا عرف 
الطبيب الحاذق المرض على حقيقته ووصف له الدواء برأ شريطة أن يأذن هللا 

 اء أن يبرئ بما أودع هللا فيه من أسباب الشفاء.لهذا الدو
 لكل»وأخرج مسلم عن جابر، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  

 «داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن هللا عز وجل
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 هيب المؤمن كفارة لصما يباب   

َرةَ  َوَأِب  َسِعيٍد، َأِب  عن    َلَم،َوَس  َعَلي هِ  اّللُ َصَّل  اّللِ  َرُسوَل  َسِمَعا َأََّنَُم  ُهَري 

ِمنَ  ُيِصيُب  َما: »َيُقوُل  َم   َحَتى َحََزنٍ  َوَّل  َسَقٍم، َوَّل  َنَصٍب، َوَّل  َوَصٍب، ِمن   اْل ُؤ   اْل 

ُه، رَ  إَِّل  ُُيَمُّ  (1)«َسي َئاتِهِ  ِمن   بِهِ  ُكف 

 رواه مسلم.

 

  

                                                           
 هذه بشارة باألجر في كل ما يصيب المؤمن من أذى إن صبر وشكر (1)

الوصب: الوجع الالزم، ومنه قوله تعالى: )ولهم قال اإلمام النووي في شرحه: 
عذاب واصب( أي الزم ثابت، والنصب: التعب، وقد نصب ينصب نصبا، 
كفرا يفرا فرحا، ونصبه غيره وأنصبه لغتان، والسقم: بضم السين وإسكان 
القاف وفتحهما لغتان، وكذلك الحزن والحزن فيه اللغتان، ويهمه: قال القاضي: 

تح الهاء على مالم يسم فاعله، وضبطه غيره يهمه بفتح الياء هو بضم الياء وف
 (130ص 16وضم الهاء أي يغمه وكالهما صحيح، )المنهاج للنووي ج
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 ويبالتدا مر النبي صلى اهلل عليه وسلمأباب 

َراُب: َيا َرُسوَل اّللِ، َأّلَ َنَتَداَوى؟ َقاَل:       يٍك، َقاَل: َقاَلِت األَع  َعن  ُأَساَمَة ب ِن ََشِ

، َيا ِعَباَد اّللِ تَ  اَنَعم  َداَوو 
، َفإَِن اّللََ ََل  َيَضع  َداء  (1)

، َأو  َقاَل: َدَواء   (2) إِّلَ َوَضَع َلُه ِشَفاء 

ا   .  3ماْلَرَ ، َوَما ُهَو؟ َقاَل: َقاُلوا: َيا َرُسوَل اّللِ .إِّلَ َداء  َواِحد 

 حسن صحيح. :فظ للترمذي وقالرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والل

  

                                                           

قال ابن القيم رحمه هللا: وفي األحاديث الصحيحة األمر بالتداوي وأنه ال ينافي  (1)
م ها، بل ال تتالتوكل، كما ال ينافيه دفع داء الجوع والعطش، والحر والبرد بأضداد

حقيقة التوحيد إال بمباشرة األسباب التي نصبها هللا مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، 
وأن تعطيلها يقدا في نفس التوكل، كما يقدا في األمر والحكمة ويضعفه من حيث 
يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزا ينافي التوكل الذي حقيقته 

لى هللا في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في اعتماد القلب ع
دينه ودنياه، وال بد مع هذا االعتماد من مباشرة األسباب وإال كان معطال للحكمة 

 .15ص 4والشرع فال يجعل العبد عجزه توكال وال توكله عجزا. زاد المعاد ج
ن الشفاء قد قدر فالتداوي ال وقال: وفيها رد على من أنكر التداوي، وقال: إن كا   

يفيد، وإن لم يكن قد قدر فكذلك. وأيضا فإن المرض حصل بقدر هللا، وقدر هللا ال يدفع 
وال يرد، وهذا السؤال هو الذي أورده األعراب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

جابهم أوأما أفاضل الصحابة فأعلم باهلل وحكمته وصفاته من أن يوردوا مثل هذا، وقد 
النبي صلى هللا عليه وسلم بما شفى وكفى، فقال: هذه األدوية والرقى والتقى )هي من 

 قدر هللا فما خرج شيء عن قدره. المصدر السابق.
فيه ان هللا جل وعال قد أنزل لكل داء دواء وشفاء وذلك يشمل بمعناه كل العلل  (2)

ركها إال من تحراها مستثنيا الروحية والعضوية والنفسية وهذه رحمة من هللا ال يد
 بمجموع األحاديث الهرم والموت.

وقد وردة لفظ الهرم والسأم والموت بأكثر من حديث ورواية، والهرم شدة الكبر  (3)
في السن وبلوغ اقصاه وقد جعل النبي صلى هللا عليه وسلم الهرم داء تشبيها له بالداء 

ترافقه العلل وانكسار الظهر وانحالل  ألن الموت يعقبه وال برء منه، وذلك ألن الكبر
 البدن، والجامع بينهما نقص الصحة وال عودة من الهرم الى الشباب.
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 باب المرأة تداوي الرجل

َُزو َمَع َرُسوِل اّللَِ َصَّل اّللُ َعَلي ِه َعن  رُ       : ُكنَا َنغ  َراَء، َقاَلت  ِذ اب ِن َعف  َبي َع بِن ِت ُمَعو 

، َوَنُردُّ الَقت َّل  ُدُمُهم  َم َوَنخ  ِقي الَقو  ََ َوَسَلَم: َنس  َحى إِ   .  1ةاَْلِديَن َواَجَر 

 رواه البخاري

  

                                                           
: باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل في صحيحه قال البخاري (1)

 كتاب الطب
قال ابن حجر في شرحه: ورد الحديث المذكور بلفظ ونداوي الجرحى ونرد 

ذلك في باب مداواة النساء الجرحى في الغزو من كتاب الجهاد، القتلى وقد تقدم ك
فجرى البخاري على عادته في اإلشارة إلى ما ورد في بعض ألفاظ الحديث، 
ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس، وإنما لم يجزم بالحكم الحتمال 

 لها أوأن يكون ذلك قبل الحجاب أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا 
محرما، وأما حكم المسألة فتجوز مداواة األجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها 
فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك وقد تقدم البحث في شيء من ذلك 

 (5679ا 136ص  10في كتاب الجهاد )فتح الباري ج
 ىوقال ابن بطال في شرحه: هذا إنما يجوز للنساء المتجاالت الالتي ال تخش

من قبلهن الفتنة وأما الجواري فال يباشرون الرجال غير ذوي المحارم منهن. 
 (395ص 9)شرا الصحيح ألبن بطال ج
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 و نجسأباب النهي عن التداوي بمحرم  

 [ 4]اْلائدة:  {أحل لكم الطيبات}قال اّلل تعاَ: 

    «1إن اّلل َل جيعل شفاءكم فيم حرم عليكم» وقال ابن مسعود، يف السكر:     

 البخاريرواه 
  

                                                           
(1)

علقه البخاري موقوفا على ابن مسعود وقد روي من حديث أم سلمة مرفوعا،  
وقال ابن حجر في شرحه: قال الزهري: ال يحل شرب بول الناس لشدة تنزل 

 .78ص 10تعالى )أحل لكم الطيبات(. فتح الباري ج ألنه رجس، قال هللا
نهى رسول هللا صلى هللا »وفي السنن عند ابي داود: عن أبي هريرة، قال:    

قال في عون المعبود: قيل هو النجس أو « . عليه وسلم عن الدواء الخبيث
الحرام أو ما يتنفر عنه الطبع، وقال الخطابي : الدواء الخبيث قد يكون خبثه 

وجهين: أحدها خبث النجاسة وهو أن يدخله المحرم كالخمر ونحوها من  من
لحوم الحيوان غير المأكولة اللحم، وقد يصف األطباء بعض األبوال وعذرة 
بعض الحيوان لبعض العلل وهي كلها خبيثة نجسة وتناولها محرم إال ما خصته 

ر وسلم لنف السنة من أبوال اإلبل وقد رخص فيها رسول هللا صلى هللا عليه
عرينة وعكل، وسبيل السنن أن يقر كل شيء منها في موضعه وأن ال يضرب 
بعضها ببعض، وقد يكون خبث الدواء أيضا من جهة الطعم والمذاق وال ينكر 
أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع، ولتكره النفس إياه،، والغالب 

تماال وأقل كراهة انتهى. عون أن طعوم األدوية كريهة ولكن بعضها أيسر اح
 . 253ص 10المعبود ج

وفي سنن ابي داود وبلفظ اخر عند النسائي: عن عبد الرحمن بن عثمان، أن 
طبيبا سأل النبي صلى هللا عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي 

 صلى هللا عليه وسلم عن قتلها. 
ا دليل على أن الضفدع محرم قال في عون المعبود: قال الخطابي: في هذ   

األكل وأنه غير داخل فيما أبيح من دواب الماء وكل منهي عن قتله من الحيوان 
فإنما هو ألحد أمرين: إما لحرمة في نفسه كاآلدمي، وإما لتحريم لحمه كالصرد 
والهدهد ونحوهما، وإذا كان الضفدع ليس بمحرم كاآلدمي كان النهي فيه 

ر وقد نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذبح منصرفا إلى الوجه اآلخ
 .252ص 10الحيوان إال لمأكله انتهى. عون المعبود ج
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 باب في أن السحر حق

: َسَحَر َرُسوَل اّللِ َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم َُيُوِديٌّ ِمن  َُيُوِد  َعن  َعاِئَشَة، َقاَلت 

ٍق، ُيَقاُل َلُه:  َصِم: َقاَلت  َحَتى َكاَن َرُسوُل اّللِ َصَّل اّللُ َعَلي ِه َبنِي ُزَري  َع  َلبِيُد ب ُن األ 

ٍم، َأو  َذاَت َلي لَ  َعُلُه، َحَتى إَِذا َكاَن َذاَت َيو  َء، َوَما َيف  َعُل الََّش  َيُل إَِلي ِه َأَنُه َيف  ، ةٍ َوَسَلَم ُُيَ

ِت َيا َعاِئَشُة َأَشعَ  "َسَلَم، ُثَم َدَعا، ُثَم َدَعا، ُثَم َقاَل: َدَعا َرُسوُل اّللِ َصَّل اّللُ َعَلي ِه وَ  ر 

َخُر ِعن دَ  ا ِعن َد َرأ ِِس َواْل  َتي ُتُه فِيِه؟ َجاَءِِن َرُجََلِن َفَقَعَد َأَحُدُُهَ َتف  َتاِِن فِيَم اس   َأَن اّللَ َأف 

، َفَقاَل اَلِذي ِعن َد َرأ ِِس لَِلِذي ِعن  ََلَ ََلَ لَِلِذي ِعن َد ِرج  ، َأِو اَلِذي ِعن َد ِرج  ََلَ َد ِرج 

َصِم، ، َقاَل: َمن  َطبَ   1َرأ ِِس: َما َوَجُع الَرُجِل؟ َقاَل: َمط ُبوب   َع  ُن األ  ُه؟ َقاَل: َلبِيُد ب 

َن ُهَو؟  َعِة َذَكٍر، َقاَل: َفَأي  ٍط َوُمَشاَطٍة، َقاَل: َوُجف  َطل  ؟ َقاَل: يِف ُمش 
ٍ
ء َقاَل: يِف َأي  ََش 

َواَن  : َفَأَتاَها َرُسوُل اّللِ َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم يِف ُأنَ  "َقاَل: يِف بِئ ِر ِذي َأر  ٍس ِمن  اَقاَلت 

َحابِِه، ُثَم َقاَل:  َلَها ُرُءوُس »َأص  ، َوَلَكَأَن َنخ 
ِ
نَاء ِ َيا َعائَِشُة َواّللِ َلَكَأَن َماَءَها ُنَقاَعُة اْل 

َتُه؟ َقاَل: « الَشَياطِيِ  َرق  اِِن اّللُ، َّل َأَما َأَنا َفَقد  َعافَ »َقاَلت  َفُقل ُت: َيا َرُسوَل اّللِ َأَفََل َأح 

ا َفُدفِنَت  َوكَ  ُت ِِبَ ا، َفَأَمر  ُت َأن  ُأثرَِي َعَّل النَاِس ََشًّ  .«ِره 

  متفق عليه

                                                           

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

ِن ع  َرُسوُل اّللَِ َصَّل اّللَُ َعَلي ِه َوَسَلَم َفنَاُء ُأَمتِي بِالطَ  َقاَل: َقاَل َعن  َأِب ُموَسى 

َداِئُكم   َُز َأع  نَاُه َفَم الَطاُعوُن َقاَل َوخ  ُن َقد  َعَرف  َوالَطاُعوِن َفِقيَل َيا َرُسوَل اّللَِ َهَذا الَطع 

ن  َويِف ُكلٍّ ُشَهَداءُ  ِمن  اَج ِ
(1).  

 .حمدأرواه 

  

                                                           

أخرجه احمد والطبراني في األوسط بنحوه، وابن عدي في الكامل  (1)
وذكرله شواهد، 1928مختصرا، وصححه االلباني في السلسلة الصحيحة برقم 

يشابهه مع بعض الزيادة في الجامع الصغير برقم  وقد ذكر السيوطي حديثا
(، وقد صححه عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول هللا صلى هللا 5315)

عليه وسلم :الطاعون شهادة ألمتي، وخز أعدائكم من الجن، غدة كغدة األبل، 
تخرج في األباط والمراق، من مات فيه مات شهيدا، ومن اقام فيه كان كالمرابط 

 سبيل هللا، ومن فر كان كالفار من الزحف.في 
قلت: وفي الحديث بيان لتعرض الجن لألنس بالضرر واألذى وكلما قل   

تحصين األنس زاد الضرر، وقد رأيت الكثير من الحاالت التي كانت تشفى 
 بالرقية وهذا أمر عايشته وشهدته في الكثير من الحاالت التي كنت أرقيها.
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 باب في التحذير من السحر

َرَة َرِضَ اّللَُ َعن ُه َأَن َعن  َأِب  َتنُِبوُهَري  ا َرُسوَل اّللَِ َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم َقاَل: اج 

رُ  ح  ُك بِاّللَِ، َوالس    .(1)اُْلوبَِقاِت: الِّش  

 رواه البخاري

 

 
 

 

  

                                                           
قال ابن حجر في شرحه: وقال ابن مالك: تضمن هذا الحديث حذف  (1)

المعطوف للعلم به فإن تقدير اجتنبوا الموبقات الشرك باهلل والسحر وأخواتهما 
وجاز الحذف ألن الموبقات سبع وقد ثبتت في حديث آخر واقتصر في هذا 

 10)ج يالحديث على ثنتين منها تنبيها على أنهما أحق باالجتناب. فتح البار
 (232ص 
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 باب العين حق

ِن  ُ  َقاَل:َعِن النَبِي  َصَّل اّللَُ َعَلي ِه َوَسَلَم  َعَباٍس،َعِن اب  َعي  ، ال   َكاَن َوَلو   َحقٌّ

 ُ َقَدَر َسَبَقت ُه ال َعي  ء  َساَبَق ال  ََش 
ِسُلوا(1) ُتم  َفاغ  ِسل  ُتغ  ، َوإَِذا اس 

(2) . 

 رواه مسلم.

  

                                                           

قال ابن حجر في شرحه: العين: نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث  (1)
الطبع، يحصل للمنظور منه ضرر، وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن أبي 
هريرة رفعه: العين حق ويحضرها الشيطان وحسد بن آدم، وقد أشكل ذلك على 

؟ لضرر للمعيونبعض الناس فقال: كيف تعمل العين من بعد حتى يحصل ا
والجواب: أن طبائع الناس تختلف، فقد يكون ذلك من سم يصل من عين العائن 
في الهواء إلى بدن المعيون، وقد نقل عن بعض من كان معيانا أنه قال: إذا 

 .200ص 10رأيت شيئا يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. فتح الباري ج
سد والعائن نحو المحسود والمعين قال ابن القيم: هي سهام تخرج من نفس الحا   

تصيبه تارة، وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا ال وقاية عليه، أثرت فيه، وال 
بد وإن صادفته حذرا شاكي السالا ال منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت 
السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء، فهذا من النفوس 

 .167ص 4األجسام واألشباا. زاد المعاد ج واألرواا وذاك من
أخرج مالك رحمه هللا في موطئه عن ابن شهاب عن أبي امامة بن سهل  (2)

رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، فقال: وهللا ما »بن حنيف قال: 
عليه  صلى هللا-رأيت كاليوم وال جلد مخبأة، قال: فلبط سهل، فأتى رسول هللا 

غيظ عليه، وقال: عالم يقتل أحدكم أخاه، أال بركت، اغتسل له، عامرا فت-وسلم 
فغسل له عامر: وجهه ويديه، ومرفقيه، وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخلة 

 .527ص 2الموطأ ج« إزاره في قدا، ثم صب عليه، فراا مع الناس
قلت: وهذه احدى صور االستغسال وقد ذكر العلماء صورة ثانية وهي    

 وكالهما يصب عليه من الخلف على القفا وهللا اعلم. الوضوء الكامل
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 أن القرآن رقية في باب

ُل {:اّلل عَز وجل قال آنِ  ِمنَ  َوُننََز  ُقر  َفاء   ُهوَ  َما ال 
ِِِ ة   ش َ ِمنِيَ  َوَرْح  ُمؤ   َوَّل  لِل 

ا إَِّل  الَظاْلِِيَ  َيَِزيدُ   }َخَسار 

َحاِب النَبِي  َصَّل اّللُ  ا ِمن  َأص  ِري  َرِضَ اّللَُ َعن ُه َأَن َناس  َعن  َأِب َسِعيٍد اخلُد 

، َفَبي نََم ُهم  َكَذلَِك، إِذ  ُلِدَغ  ُروُهم   الَعَرِب َفَلم  َيق 
ِ
َياء ا َعَّل َحيٍّ ِمن  َأح  َعَلي ِه َوَسَلَم َأَتو 

َعُل َسي ُد ُأو ُروَنا، َوّلَ َنف   َأو  َراٍق؟ َفَقاُلوا: إَِنُكم  ََل  َتق 
ٍ
َلِئَك، َفَقاُلوا: َهل  َمَعُكم  ِمن  َدَواء

َل   َعُلوا َلنَا ُجع  َحَتى ََت 
آنِ (1) َرُأ بُِأم  الُقر  ، َفَجَعَل َيق 

ِ
ا ِمَن الَشاء ، َفَجَعُلوا َْلُم  َقطِيع 

(2) ،

َمُع ُبََزاَقُه  َأَل النَبَِي َصَّل (3)َوَيت ِفُل َوجَي  ، َفَقاُلوا: ّلَ َنأ ُخُذُه َحَتى َنس 
ِ
ا بِالَشاء َأ َفَأَتو  ، َفََبَ

                                                           

بيان جواز االشتراط وأخذ األجرة عن الرقية والقاعدة العامة هي بجواز  (1)
أخذ األجرة على كل عمل شرعي، وليعلم الراقي ان استيفائه األجر في الدنيا 

 ينقصه ثواب رقيته في األخرة وال تمنع اإلباحة من نقصان االجر.
حة الكتاب. قال ابن حجر في فتح الباري: وقال ابن القيم: إذا ثبت أن فات (2)

لبعض الكالم خواص ومنافع فما الظن بكالم رب العالمين ثم بالفاتحة التي لم 
ينزل في القرآن وال غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب، فقد 

عاد وذكر التوحيد اشتملت على ذكر أصول أسماء هللا ومجامعها وإثبات الم
واالفتقار إلى الرب في طلب اإلعانة به والهداية منه وذكر أفضل الدعاء وهو 
طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته 
بفعل أمر به واجتناب ما نهى عنه واالستقامة عليه ولتضمنها ذكر أصناف 

فته بالحق والعمل به ومغضوب عليه الخالئق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعر
لعدوله عن الحق بعد معرفته، وضال لعدم معرفته له مع ما تضمنته من إثبات 
القدر والشرع واألسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصالا القلب والرد 
على جميع أهل البدع، وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل 

 داء وهللا أعلم.
 التفل غير النفث ويكون بالنفخ مع بعض الريق. (3)
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َية  »اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم، َفَسَأُلوُه َفَضِحَك َوَقاَل:  َراَك َأََّنَا ُرق  َوَما َأد 
ُبوا (1) ِ ، ُخُذوَها َواْض 

مٍ    «ِِل بَِسه 

 متفق عليه

  

                                                           

فيه جواز االجتهاد في الرقى إن وافقت الكتاب والسنة ولم تكن بمحرم أو  (1)
 نجس، وقد أقر النبي صلى هللا عليه وسلم فعل الصحابي.

قال اإلمام النووي في شرا مسلم: الرقى التي هي من كالم الكفار والرقى  
عربية وماال يعرف معناها فهذه مذمومة، الحتمال أن المجهولة والتي بغير ال

معناها كفر أو قريب منه أو مكروه، وأما الرقى بآيات القرآن وباألذكار 
المعروفة فال نهى فيه بل هو سنة، وقال المازري: جميع الرقى جائزة إذا كانت 

معناه  ىبكتاب هللا أو بذكره، ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية أو بما ال يدر
لجواز أن يكون فيه كفر، وقد اشترط العلماء شروط للرقى الشرعية منها ما 
ذكره ابن حجر في فتح الباري: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 
ثالثة شروط: أن يكون بكالم هللا تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو 

ن الرقية ال تؤثر بذاتها بل بذات هللا بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أ
تعالى واختلفوا في كونها شرطا والراجح أنه ال بد من اعتبار الشروط المذكورة. 

 انتهى
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 ذكاردعية واألالرقى باألفي  ما جاء باب 

ََ َرُسوِل اّللِ َصَّل اّللُ  ، َأَنُه َشَكا إِ َعاِص الَثَقِفي  ِن َأِب ال  َلي ِه عَ َعن  ُعث َمَن ب 

َلَم َفَقاَل َلُه َرُسوُل اّللِ َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم:  ا جَيُِدُه يِف َجَسِدِه ُمن ُذ َأس  َوَسَلَم َوَجع 

َضع  َيَدكَ »
ا، َوُقل  َسب َع َمَراٍت َأُعوُذ  (1) ِم اّللِ َثََلث  َعَّل اَلِذي َتَأََلَ ِمن  َجَسِدَك، َوُقل  بِاس 

  «َرتِِه ِمن  ََش  َما َأِجُد َوُأَحاِذرُ بِاّللِ َوُقد  

 رواه مسلم.

 

 

 

   

  

                                                           

 فيه استحباب وضع اليد على موضع األلم. (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

    15  
 

 سترقاءاالجاء في  ماباب 

َسَلَم وَ  َعِن اب ِن َعَباٍس، َرِضَ اّللَُ َعن ُهَم َقاَل: َخَرَج َعَلي نَا النَبِيُّ َصَّل اّللُ َعَلي هِ 

ا َفَقاَل: ُعِرَضت  َعََلَ األَُمُم، َفَجَعَل َيُمرُّ النَبِيُّ َمَعُه الَرُجُل، َوالنَبِيُّ َمَعُه الَرُجََلِن،  م  َيو 

ُت  ا َسَد األُُفَق، َفَرَجو  ا َكثرِي  ُت َسَواد  ، َوَرَأي  ُط، َوالنَبِيُّ َلي َس َمَعُه َأَحد   َوالنَبِيُّ َمَعُه الَره 

ا َسَد  ا َكثرِي  ، َفَرَأي ُت َسَواد  ُمُه، ُثَم ِقيَل ِِل: ان ُظر  َأن  َتُكوَن ُأَمتِي، َفِقيَل: َهَذا ُموَسى َوَقو 

 
ِ
ا َسَد األُُفَق، َفِقيَل: َهُؤّلَء ا َكثرِي  األُُفَق، َفِقيَل ِِل: ان ُظر  َهَكَذا َوَهَكَذا، َفَرَأي ُت َسَواد 

ِ ِحَساٍب ُأَمُتَك، َوَمَع َهُؤّلَ  ُخُلوَن اَجَنََة بَِغري  ا َيد  ف   َسب ُعوَن َأل 
ِ
 ُيَبَي  َفَتَفَرَق النَاُس َوََل   "ء

ِك،  َنا يِف الِّش   ُن َفُولِد  َحاُب النَبِي  َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم َفَقاُلوا: َأَما َنح  ، َفَتَذاَكَر َأص  َْلُم 

نَاُؤَنا، َفَبَلَغ الَنبَِي َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم َوَلكِنَا آَمنَا بِاّللَِ   ُهم  َأب 
ِ
َوَرُسولِِه، َوَلكِن  َهُؤّلَء

ونَ »َفَقاَل:  ُهُم اَلِذيَن ّلَ َيَتَطرَيُ
ُقونَ (1) ََت  ، َوّلَ َيس 

َتُوونَ (2) ِم  (3)، َوّلَ َيك  ، َوَعَّل َرِب 

 « َيَتَوَكُلونَ 

 متفق عليه

  

                                                           

 أي ال يتشاءمون، وفيه النهي عن التشاؤم، ولزوم التفاؤل، واحسان الظن باهلل. (1)
قال ابن بطال في شرحه على البخاري: قال أبو الحسن بن القابسى: معنى ال  (2)

يسترقون: يريد االسترقاء الذى كانوا يسترقونه في الجاهلية عند كهانهم، وهو استرقاء 
لما ليس فى كتاب هللا وال بأسمائه وصفاته، وإنما هو ضرب من السحر، فأما 

كلماته فقد فعله الرسول وأمر به وال يخرج االسترقاء بكتاب هللا والتعوذ بأسمائه و
ذلك من التوكل على هللا، وال يرجى في التشفي به إال رضا هللا. انتهى )شرا صحيح 

 (.405ص 9البخاري ألبن بطال ج
 وقد تقدم الكالم في أن النهي عنه نهي تنزيه ال تحريم. (3)
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  سترقاءباال األمر باب

      : َأَمَرِِن َرُسوُل اّللَِ َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم َأو  َأَمَر »َعن  َعاِئَشَة، َرِضَ اّللَُ َعن َها َقاَلت 

 ِ َقى ِمَن الَعي  ََت  َأن  ُيس 
1  » 

 خاريرواه الب

  

                                                           
 ن أصابه العين، وقدقال ابن حجر في شرحه: في هذا الحديث مشروعية الرقية لم (1)

أخرج الترمذي وصححه والنسائي من طريق عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس 
أنها قالت: يا رسول هللا إن ولد جعفر تسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: نعم. 
الحديث، وله شاهد من حديث جابر أخرجه مسلم، قال: رخص رسول هللا صلى هللا 

لرقية، وقال ألسماء: مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة عليه وسلم آلل حزم في ا
أتصيبهم الحاجة؟ قالت: ال، ولكن العين تسرع إليهم. قال: أرقيهم. فعرضت عليه، 
فقال: ارقيهم. وقوله ضارعة بمعجمة أوله أي نحيفة وورد في مداواة المعيون أيضا 

النبي صلى هللا ما أخرجه أبو داود من رواية األسود عن عائشة أيضا قالت: كان 
 (201ص  10عليه وسلم يأمر العائن أن يتوضأ ثم يغتسل منه المعين )فتح الباري ج 
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 فليفعل أخاه ينفع أن أستطاع من باب

َقى، َفَجاَء آُل  َعن  َجابٍِر، َقاَل: ََّنَى َرُسوُل اّللِ َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم َعِن الرُّ

ََ َرُسوِل اّللِ َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اّللِ إَِنُه َكاَنت   ٍم إِ ِن َحَز  ِرو ب  َعم 

َقى، َقاَل: َفَعَرُضوَها َعَلي ِه، ِعن َدَنا رُ  َرِب، َوإَِنَك ََّنَي َت َعِن الرُّ َعق  ِقي ِِبَا ِمَن ال  َية  َنر  ق 

هُ »َفَقاَل:  َين َفع  َتَطاَع ِمن ُكم  َأن  َين َفَع َأَخاُه َفل  ا َمِن اس   «َما َأَرى َبأ س 

 رواه مسلم.
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 شرك ابالرقى مالم يكن فيه سبأ الباب 

، َقاَل: كُ       َجِعي  َش  ِن َمالٍِك األ  ِف ب  َاِهلِيَعن  َعو  ِقي يِف اَج  نَا َيا َرُسوَل اّللِ َفقُ   1ةنَا َنر  ل 

ِرُضوا َعََلَ ُرَقاُكم  »َكي َف َتَرى يِف َذلَِك َفَقاَل:  اع 
ِه َقى َما ََل  َيُكن  فِي، َّل َبأ َس بِالرُّ   2

كَِش  
3    » 

 رواه مسلم.

 

  

                                                           
وهي التي وضعها االسالم والحديث يدل على وجود رقى كانت منتشرة في  (1)

الجاهلية، منها ما قد يكون محرما أو مباحا وبعض رقى الجاهلية المباحة اقرها النبي 
 صلى هللا عليه وسلم.

قال في عون المعبود: )رقاكم( بضم الراء جمع رقية )ما لم تكن شركا( وهذا هو  (2)
وجه التوفيق بين النهي عن الرقية واإلذن فيها والحديث فيه دليل على جواز الرقي 
والتطبب بما ال ضرر فيه وال منع من جهة الشرع، وإن كان بغير أسماء هللا وكالمه، 

 ال يفهم ال يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك. انتهى.لكن إذا كان مفهوما، ألن ما 
 قد مر ذكر شروط الرقية الشرعية (3)
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 حفي النفث والمس جاء ما

 : َكاَن َرُسوُل اّللَِ َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم إَِذا »َعن  َعاِئَشَة، َرِضَ اّللَُ َعن َها َقاَلت 

ََ فَِراِشِه، َنَفَث َأَوى  َسُح ِِبَِم  (1)إِ ا، ُثَم َيم   ََجِيع 
ِ
َذَتي  يِف َكَفي ِه بُِقل  ُهَو اّللَُ َأَحد  َوبِاْل َُعو 

َهُه، َوَما َبَلَغت  َيَداُه ِمن  َجَسِدهِ  َعَل »َقاَلت  َعاِئَشُة: « َوج  َتَكى َكاَن َيأ ُمُرِِن َأن  َأف  َفَلَم اش 

 « َذلَِك بِهِ 

 لبخاريارواه 

   
 

  

                                                           

والنفث يكون نفخا للهواء من غير لعاب وإن خالطه شيء قليل، قال ابن  (1)
[ وذلك؛ 4القيم في زاد المعاد: قال تعالى: }ومن شر النفاثات في العقد{ ]الفلق: 

ألن النفس تتكيف بكيفية الغضب والمحاربة، وترسل أنفاسها سهاما لها، وتمدها 
كيفية مؤثرة، والسواحر بالنفث والتفل الذي معه شيء من الريق مصاحب ل

تستعين بالنفث استعانة بينة، وإن لم تتصل بجسم المسحور، بل تنفث على العقدة 
وتعقدها، وتتكلم بالسحر فيعمل ذلك في المسحور بتوسط األرواا السفلية 
الخبيثة، فتقابلها الروا الزكية الطيبة بكيفية الدفع، والتكلم بالرقية وتستعين 

كان الحكم له، ومقابلة األرواا بعضها لبعض، ومحاربتها بالنفث، فأيهما قوي 
وآلتها من جنس مقابلة األجسام، ومحاربتها وآلتها سواء، بل األصل في 
المحاربة والتقابل لألرواا واألجسام آلتها وجندها، ولكن من غلب عليه الحس 

ه، يال يشعر بتأثيرات األرواا وأفعالها وانفعاالتها الستيالء سلطان الحس عل
 .179ص4وبعده من عالم األرواا وأحكامها وأفعالها.ج
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 باب ما جاء في الحمة والنملة  

َيةِ »َعن  َأَنٍس، َقاَل:  ق  ِمَن  (1)َرَخَص َرُسوُل اّللِ َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم يِف الرُّ

 ِ َعي  ال 
َُمةِ (2) ، َواْل 

َلةِ (3) ، َوالنَم 
(4)»  

 اه مسلم.رو

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

قال الشيخ محمد انور شاه الكشميري: إنما رخص بها في العين، والحمة،  (1)
لظهور تأثيرها فيهما، وليس لهما عالج غير الرقية. أما العين فكثير منهم 

كنه ، لينكرونه وال يحسبونه شيئا مؤثرا. وأما الحمة، فإن كان لها عالج عندهم
ال يتيسر لكل أحد ويتألم المرء من الحمة تألما شديدا والرقية تؤثر فيه على ما 

 (50ص6شهدت به التجربة. )فيض الباري ج
قال ابن حجر في شرحه: أن النبي صلى هللا عليه وسلم أمر عائشة قوله  (2)

قالت: أمرني النبي صلى هللا عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. أي يطلب 
 .201ص 10الرقية ممن يعرف الرقى بسبب العين. )فتح الباري ج

 هي إبرة العقرب أو ذوات السموم أو السم نفسه. (3)
تخرج في الجنب وغيره من الجسد يستشعرها المصاب كدبيب  النملة قروا (4)

 النمل أو قرصته.
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 نظرةالجاء في  باب ما

َعن  ُأم  َسَلَمَة، َرِضَ اّللَُ َعن َها: َأَن النَبَِي َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم َرَأى يِف َبي تَِها 

َعة   ِهَها َسف  َجاِرَية  يِف َوج 
َرةَ »، َفَقاَل: (1) ا النَظ  ُقوا َْلَا، َفإَِن ِِبَ ََت  اس 

(2)». 

 .عليهمتفق 

 

 

                                                           

 صفرة وشحوب، وقيل سواد أو تغير لون الوجه. (1)
قال ابن حجر في شرحه: قال بن قتيبة: لون يخالف لون الوجه وكلها متقاربة  

وحاصلها أن بوجهها موضعا على غير لونه األصلي وكأن االختالف بحسب 
لي فإن كان أحمر فالسفعة سواد صرف وإن كان أبيض فالسفعة اللون األص

صفرة وإن كان أسمر فالسفعة حمرة يعلوها سواد، وذكر صاحب البارع في 
اللغة أن السلع سواد الخدين من المرأة الشاحبة والشحوب بمعجمة ثم مهملة 

 (.202ص 10تغير اللون بهزال أو غيره ومنه سفعاء الخدين. )فتح الباري ج 
العين عينان عين من األنس وعين من الجن، قال ابن حجر في شرحه:  (2)

واختلف في المراد بالنظرة فقيل عين من نظر الجن وقيل من اإلنس وبه جزم 
أبو عبيد الهروي واألولى أنه أعم من ذلك وأنها أصيبت بالعين فلذلك أذن صلى 

تح لرقية من العين )فهللا عليه وسلم في االسترقاء لها وهو دال على مشروعية ا
 (. 202ص 10الباري ج

 قلت: وهذه األخيرة هي النظرة من الجن.
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 جاء في التعاويذ باب ما

ُذ  ِن َعَباٍس َرِضَ اّللَُ َعن ُهَم، َقاَل: َكاَن النَبِيُّ َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم ُيَعو  َعِن اب 

، َوَيُقوُل اْلَ  َ َحاَق: َأُعوذُ  َسَن َواْلَُسي  َمِعيَل َوإِس  ا إِس  ُذ ِِبَ إَِن َأَباُكَم َكاَن ُيَعو 
(1) 

، ِمن  ُكل  َشي َطاٍن َوَهاَمةٍ (2)بَِكلَِمِت اّللَِ الَتاَمةِ 
(3) ٍ  .ّلََمةٍ ، َوِمن  ُكل  َعي 

 البخاري رواه

  

                                                           

 االلتجاء واالستجارة. (1)
 الكاملة في فضلها وبركتها ونفعها. (2)
 كل حشرة سامة وقيل كل مخلوق يهم بسوء. (3)
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 الجروح والقروحباب ما جاء في 

ن َساُن  ِ َتَكى اْل  َعن  َعاِئَشَة، َأَن َرُسوَل اّللِ َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم َكاَن إَِذا اش 

َبِعِه  ، َقاَل: النَبِيُّ َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم بِإِص  ح  َحة  َأو  ُجر  َء ِمن ُه، َأو  َكاَنت  بِِه َقر  الََّش 

ِض، ُثَم َرَفَعَها َهَكَذا، َوَوَضَع  َر  َياُن َسَباَبَتُه بِاأل  ِضنَا، بِرِ »ُسف  َبُة َأر  ِم اّللِ، ُتر  يَقِة بِاس 

ِضنَا َبع 
نَا(1) ِن َرب  َفى بِِه َسِقيُمنَا، بِإِذ  َفى»َقاَل اب ُن َأِب َشي َبَة: « ، لُِيش  وَقاَل ُزَهري    «ُيش 

َفى َسِقيُمنَا»  « لُِيش 

 رواه مسلم.

 
 
 
  

 
 

  

                                                           

ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يضعها  (1)
فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل أو على التراب 

الملدوغ، ويقول هذا الكالم في حال المسح، ولطالما كنت استخدمه في لسع 
 النحل والنفع ال يوصف وهلل الحمد.
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 باب الشفاء في ثالث

َفاُء يِف َثََلَثةٍ َعِن اب ِن َعَباسٍ  ، َعِن النَبِي  َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم َقاَل: الش 
 : يِف (1)

َطِة ِِم َجمٍ  ََش 
َبِة َعَسلٍ (2) ، َأو  ََش 

، َأو  َكَيٍة بِنَارٍ (3)
َى ُأَمتِي َعِن الَكي  ، َوَأنَ (4) ا َأَّن 

(5).  

 البخاريرواه 

  

                                                           

قال ابن حجر: ولم يرد النبي صلى هللا عليه وسلم الحصر في الثالثة فإن  (1)
 10ما نبه بها على أصول العالج. فتح الباري جالشفاء قد يكون في غيرها وإن

 .138ص
قلت: وقد يكون قوله صلى هللا عليه وسلم على سبيل المجاز في بيان األخالط   

األربعة )الدموية البلغمية والصفراوية والسوداوية( التي تكمن في الجسم ال 
لة يالحصر فإن الشفاء قد يكون في غيرها إنما اشير بهذه الثالث ألنها وس

 االخراج لهذه األخالط وهللا اعلم.
وهي ضربة تقطع العرق وتشقه خالف بعض المعالجين بالحجامة فهم  (2)

 يعمدون الى الوخز ال التشريط والذي قد ال تتحقق معه المنفعة المرجوة.
 سيأتي الكالم عن االستشفاء بالعسل الحقا. (3)
ويكون باستخدام جمرة أو طرف الرمح أو الحربة الساخن ويمس بها  (4)

موضع األلم وجاء فيه نهي كراهة وتنزيه ال نهي تحريم، قال ابن باز رحمه 
هللا: أنه ال يشرع الكي اال عند الحاجة عند عدم وجود ما يكفي عنه، فإذا تيسر 

صار بالنار فال ي دواء آخر يكفي عنه فاألولى ترك الكي ألنه نوع من التعذيب
 اليه اال عند الحاجة. انتهى.

قال ابن حجر رحمه هللا في شرحه: قال الخطابي: انتظم هذا الحديث على  (5)
جملة ما يتداوى به الناس وذلك أن الحجم يستفرغ الدم وهو أعظم األخالط 
والحجم أنجحها شفاء عند هيجان الدم، وأما العسل فهو مسهل لألخالط البلغمية 

جها من البدن، وأما ويدخل في المعجونات ليحفظ على تلك األدوية قواها ويخر
الكي فإنما يستعمل في الخلط الباغي الذي ال تنحسم مادته إال به، ولهذا وصفه 
النبي صلى هللا عليه وسلم ثم نهى عنه، وإنما كرهه لما فيه من األلم الشديد 
والخطر العظيم، ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها: آخر الدواء الكي. وقد 

ه وسلم سعد بن معاذ وغيره واكتوى غير واحد من كوى النبي صلى هللا علي
 .138ص 10الصحابة. فتح الباري ج
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 باب االستشفاء بالعسل

اب   ُبُطوَِّنَا ِمن   َُي ُرُج } :تعاَ يف سورة النحل قال َوانُ  ُُم َتلِف   ََشَ  فِيهِ  هُ َأل 

مٍ  َْلَية   َذلَِك  يِف  إِنَ  لِلنَاسِ  ِشَفاء    .[69النحل] {َيَتَفَكُرونَ  لَِقو 

َتكِي يَأِخ : َفَقاَل  َوَسَلمَ  َعَلي هِ  اّللُ َصَّل  النَبَِي  َأَتى َرُجَل   َأنَ : َسِعيدٍ  َأِب  َعن    َيش 

نَهُ  ِقهِ : »َفَقاَل  ،(1)َبط  ِقهِ : »َفَقاَل  الَثانَِيَة، َأَتى ُثمَ  «َعَسَل   اس   لَثالَِثةَ ا َأَتاهُ  ُثمَ  «َعَسَل   اس 

ِقهِ : »َفَقاَل   ط نُ بَ  َوَكَذَب  اّللَُ، َصَدَق : »َفَقاَل  َفَعل ُت؟ َقد  : َفَقاَل  َأَتاهُ  ُثمَ  «َعَسَل   اس 

ِقهِ  ،(2)َأِخيَك  أَ  َفَسَقاهُ  «َعَسَل   اس  َفََبَ
 متفق عليه.  .(3)

                                                           

أي انه كان مبطونا وهي علة تكون لفساد المعدة وأفراط االسهال عنده مع  (1)
 شدة االلم.

قال ابن حجر في شرحه للحديث: قال الخطابي وغيره: أهل الحجاز يطلقون  (2)
سمعك أي زل فلم يدرك حقيقة ما قيل له، الكذب في موضع الخطأ، يقال: كذب 

فمعنى كذب بطنه أي لم يصلح لقبول الشفاء بل زل عنه، وقد اعترض بعض 
المالحدة فقال: العسل مسهل فكيف يوصف لمن وقع به اإلسهال؟ والجواب أن 
ذلك جهل من قائله بل هو كقوله تعالى )بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه( فقد اتفق 

ن المرض الواحد يختلف عالجه باختالف السن والعادة والزمان األطباء على أ
والغذاء المألوف والتدبير وقوة الطبيعة وعلى أن اإلسهال يحدث من أنواع منها 
الهيضة التي تنشأ عن تخمة، واتفقوا على أن عالجها بترك الطبيعة وفعلها فإن 

الرجل كان  احتاجت إلى مسهل معين أعينت ما دام بالعليل قوة، فكأن هذا
استطالق بطنه عن تخمة أصابته فوصف له النبي صلى هللا عليه وسلم العسل 

 لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة.
قال ابن مفلح في اآلداب الشرعية: ثم روي عن ابن مسعود وقتادة انه عام  (3)

في كل مرض، وقال السدي: فيه شفاء لألوجاع التي شفاؤها فيه. قال ابن 
زي: أن ذلك مخرج الغالب. قال ابن األنباري: الغالب في العسل أنه يعمل الجو

 في األدواء فاذا لم يوافق أحاد المرض فقد وافق األكثرين. 
وقال ابن القيم في راد المعاد: قال بن جريج: قال الزهري: فأنه جيد للحفظ )زاد 

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

َرَة َأَن َرُسوَل اّللَِ َصَّل اّللَُ َعن  َأِب     َعَلي ِه َوَسَلَم َقال:ُهَري 
ٍ
ء َا إِن  َكاَن يِف ََش  ِِ  

َن  َجاَمةَتَداَوو  ِ بِِه َخري   َفِفي اْل 
(1). 

 أحمدرواه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ية استخراج دم المريض أو المداوات بالمحجم والمعالجة به وهي عمل (1)

 فصده بواسطة آلة تشبه كأسا مقوسة.
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 باب في مواضع الحجامة

َتَجمَ  وسلمَعن  َأَنٍس َأَن النَبَِى صّل اّلل عليه  ا يف اح  ِ  َثََلث  َدَعي  األَخ 
(1) 

َكاِهلِ  كَِتاِب ِِف (2)َوال  َة ال  ِّل َحَتى ُكن ُت ُأَلَقُن َفاِِتَ ُت َفَذَهَب َعق  َتَجم  َمر  اح  . َقاَل َمع 

َتَجَم َعَّل َهاَمتِهِ  َصََلتِى. َوَكاَن اح 
(3). 

 مذيداود والتر رواه النسائي أبو

  

                                                           

قال صاحب عون المعبود في شرحه: قال أهل اللغة األخدعان عرقان في  (1)
جانبي العنق يحجم منه، والكاهل ما بين الكتفين وهو مقدم الظهر. عون المعبود 

 .243ص 10ج
ض الرأس وأجزائه قال ابن القيم: الحجامة على األخدعين تنفع من أمرا  

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

وقال: والحجامة ألهل الحجاز والبالد الحارة ألن دماءهم رقيقة وهي أميل   
ماعها في إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة إلى سطح الجسد واجت

نواحي الجلد وألن مسام أبدانهم واسعة ففي الفصد لهم خطر انتهى. المصدر 
 السابق

)والكاهل( هو ما بين الكتفين )حتى كنت ألقن( بصيغة المجهول من التلقين  (2)
يقال لقنه الكالم فهمه إياه وقال له من فيه مشافهة )وكان( أي معمر )احتجم 

 10أو المرض قاله السندي. عون المعبود جعلى هامته( وكأنه أخطأ الموضع 
 .243ص
وكأنه أخطأ الموضع واحتجم في موضع ال يناسب علته والتي قد أورثه  (3)

 النسيان ألن فيه موضع الحفظ وقد يكون موضع القمحدوة وهللا تعالى اعلم.
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 في الوركحتجام االفي جاء  باب ما

َتَجَم َعَّل َوِركِِه  ِ َعن  َجابٍِر َأَن النَبَِى صّل اّلل عليه وسلم اح  َبري  َعن  َأبِى الَزُّ

 
ٍ
ء ِمن  َوث 
  َكاَن بِِه. (1)

 داود.النسائي وأبو رواه 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

في القاموس الوثء: وجع يصيب اللحم ال يبلغ العظم أو وجع في العظم  (1)
 بال كسر.
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  (حتجام في الراسجاء في اال باب ما

َتَجَم َوُهَو ُِم رِ »َعن  اب ِن َعَباٍس: َأَن َرُسوَل اّللَِ َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم   يِف م  اح 

َرأ ِسِه، ِمن  َشِقيَقةٍ 
  «َكاَنت  بِهِ  (1)

 رواه البخاري

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           

الشقيقة: هي صداع ويسمى بالصداع النصفي، يصيب جانب الرأس وتكون  (1)
بعلتين، أحدهما: عضوية، واالخرى روحية، وقد يجتمعان، وكالهما يعالجان 

 بالرقية، واالولى تعالج بالدواء العضوي أيضا.
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 باب ما جاء في أوقات الحجامة

َرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اّللَِ صّلى اّلل عليه وسلم:  َتَجَم »َعن  َأِب ُهَري  َمن  اح 

 
ٍ
يَن، َكاَن ِشَفاء  ِمن  ُكل  َداء ِ َدى َوِعِّش  َة، َوإِح  َ َع َعِّش  َة، َوتِس  َ لَِسب َع َعِّش 
(1) » 

 داود وحسنه االلبانيأبورواه 

 
 
 
 

  

                                                           

قال في عون المعبود: قالوا الحكمة في ذلك أن الدم يغلب في أوائل الشهر  (1)
ره فاألوسط يكون أولى وأوفق قاله في فتح الودود )وإحدى ويقل في آخ

وعشرين( أي من هذه األيام من الشهر )من كل داء( هذا من العام المراد به 
 الخصوص والمراد كان شفاء من كل داء سببه غلبة الدم

وقال: وهذا الحديث موافق لما أجمع عليه األطباء أن الحجامة في النصف   
نفع مما قبله وفي الرابع أنفع مما قبله كذا في النيل، والحديث الثاني من الشهر أ

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

َتَجَم َرُسوُل  ِر اْلََجاِم، َفَقاَل: اح  َعن  َأَنٍس َرِضَ اّللَُ َعن ُه: َأَنُه ُسِئَل َعن  َأج 

ِ ِمن   َطاُه َصاَعي  الَِيُه َطَعاٍم، َوَكَلَم َموَ اّللَِ َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم، َحَجَمُه َأُبو َطي َبَة، َوَأع 

ُتم  بِِه اِْلَجاَمةُ َفَخَفُفوا َعن ُه، َوَقاَل: إِ  َثَل َما َتَداَوي  َن َأم 
(1). 

 رواه البخاري 
  

                                                           

 فيه جواز امتهان الحجامة وجواز أخذ األجرة. (1)
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 (1)في التداوي ببعض األطعمة ما جاء باب

َمِريِض  عن عروة بِِي لِل  َعن  َعاِئَشَة َرِضَ اّللَُ َعن َها: َأََّنَا َكاَنت  َتأ ُمُر بِالَتل 

ُت َرُسوَل اّللَِ َصَّل  َُزوِن َعَّل اْلَالِِك، َوَكاَنت  َتُقوُل: إِِن  َسِمع   َوَسَلَم اّللُ َعَلي هِ َولِل َمح 

بِينَةَ »َيُقوُل:  مُّ ُفَؤا (2)إَِن الَتل 
نِ (3)َد اَْلِريضِ َُتِ ِض اْلَُز  َهُب بَِبع   « (4)، َوَتذ 

  متفق عليه.
  

                                                           

قال ابن مفلح في اآلداب الشرعية: وقد قال األطباء: متى أمكن التداوي  (1)
سيط ال يعدل الى المركب. وكل داء بالغذاء ال يعدل الى الدواء، ومتى أمكن بالب

 .93أمكن دفعه بغذاء أو حمية لم يحاول دفعه بدواء. انتهى. اآلداب الشرعية ص
التلبينة: هي طعام رقيق يصنع من الحليب والدقيق ويضاف له العسل،  (2)

لطالما كنت اصفها للمرضى خصوصا أصحاب ضيق الصدر وسرعة الغضب 
النفع العجيب السريع األثر في نفس المريض  واإلصابات الروحية، فأرى فيها

 وهلل الحمد.
 مجمة أي استراحة، وتجم أي تريح. (3)
 الفؤاد أي القلب. (4)
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 العجوة رباب ما جاء في تم

ٍد، َعن  َأبِيِه َرِضَ اّللَُ َعن ُه َقاَل: َقاَل النَبِيُّ َصَّل اّللُ َعَلي ِه  ُن َسع  عن َعاِمُر ب 

َطَبَح »َوَسَلَم:  َمِن اص 
َوة   (1) ٍم ََتََراٍت َعج  ُكَل َيو 

ُه ُسمٌّ ، (2) ََل  َيُُضَ
ر  َذلَِك (3) ، َوَّل ِسح 

ََ الَلي لِ  َم إِ ُه: « الَيو  ُ َسب َع ََتََراٍت »َوَقاَل َغري 
(4)»  

  عليه متفق

  

                                                           

أي صباحا قبل تناول فطوره، وعند عدم توفره نعدل عنه بالتمر المتوفر  (1)
 وهو نافع لكن ليس كالعجوة لخصوصيتها.

وكل يوم تدل األبحاث على نوع من التمور ينبت في المدينة المنورة  (2)
خصوصية هذا التمر دون غيره، مخرجا بقية أنواع التمر من هذه الخصوصية 
والفضيلة، وقال ابن حجر في فتح الباري: وقال القرطبي: ظاهر األحاديث 
خصوصية عجوة المدينة بدفع السم وإبطال السحر والمطلق منها محمول على 

 درك بقياس ظني. المصدر السابق.المقيد وهو من باب الخواص التي ال ت
 لم يؤثرعليه بأذن هللا. (3)
قال ابن حجر: قال بعض شراا المشارق أما تخصيص تمر المدينة بذلك  (4)

فواضح من ألفاظ المتن وأما تخصيص زمانه بذلك فبعيد وأما خصوصية السبع 
 10فالظاهر أنه لسر فيها وإال فيستحب أن يكون ذلك وترا. فتح الباري ج

 .242ص
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 األعرابية لية الشاةأء في باب ما جا

ُت َرُسول اّللَِ  َن َمالٍِك، َيُقوُل: َسِمع  عن َأَنُس ب ُن ِسرِييَن، َأَنُه َسِمَع َأَنَس ب 

ِق النََسا»َيُقوُل: َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم  ِشَفاُء ِعر 
َيةُ (1) َرابَِيٍة ُتَذاُب، ُثَم  (2)، َأل  َشاٍة َأع 

ََزُأ َثََلَثَة  ، ُثمَ َُتَ
ٍ
ََزاء ُب َعَّل ال َأج  َ ء  ُيِّش  ٍم ُجَز  يِق، يِف ُكل  َيو   «ر 

  رواه ابن ماجه 

  

                                                           

 )عرق النسا( عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ. (1)
لية( قال في المنجد: األلية ما ركب العجز وتدلى من شحم ولحم. وهنا )أ (2)

 خص الشاة األعرابية الختالف اطعامها وسقيها.
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 الكمأة ماء جاء في باب ما

ٍد، َقاَل:  َن َزي  ُت َسِعيَد ب  َن ُحَري ٍث، َقاَل: َسِمع  ُرو ب  ُت َعم  ِك، َسِمع 
َعب ِد اَْللِ

ُت النَبَِي َصَّل  ِ »َيُقوُل:  اّللُ َعَلي ِه َوَسَلمَ  َسِمع  ، َوَماُؤَها ِشَفاء  لِل َعي  َأُة ِمَن اَْلن  الَكم 
(1) . 

 .لبخاريرواه ا

  

                                                           

قال ابن حجر في شرحه: اختلفوا كيف يصنع به على رأيين أحدهما أنه  (1)
يخلط في األدوية التي يكتحل بها حكاه أبو عبيد قال ويصدق هذا الذي حكاه أبو 

ض األطباء قالوا أكل الكمأة يجلو البصر ثانيهما أن تؤخذ فتشق عبيد أن بع
وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤها ثم يؤخذ الميل فيجعل في ذلك الشق وهو 
فاتر فيكتحل بمائها ألن النار تلطفه وتذهب فضالته الرديئة ويبقى النافع منه 

 165-164ص  10وال يجعل الميل في مائها. فتح الباري ج
: حكى عياض عن بعض أهل الطب في التداوي بماء الكمأة تفصيال وقال   

وهو إن كان لتبريد ما يكون بالعين من الحرارة فتستعمل مفردة وإن كان لغير 
ذلك فتستعمل مركبة وبهذا جزم ابن العربي فقال: الصحيح أنه ينفع بصورته 

 قفي حال وبإضافته في أخرى وقد جرب ذلك فوجد صحيحا، المصدر الساب
وقال: قال النووي الصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقا فيعصر ماؤها ويجعل   

في العين منه قال وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان عمي وذهب بصره 
 حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة مجردا فشفي وعاد إليه بصره. المصدر السابق.
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 (1)باب التداوي بألبان أألتان 

َباَن األُُتنِ  ُب َأل  َ ُتُه َهل  َنَتَوَضأُ َأو  َنِّش  َعن  اب ِن ِشَهاٍب، َقاَل: َوَسَأل 
، َأو  َمَراَرَة (2)

َواَل (3)الَسُبعِ  َن بَِذلَِك (4)اِْلبِلِ ، َأو  َأب  َن ِِبَا، َفََل َيَرو  ُموَن َيَتَداَوو 
لِ ؟ َقاَل: َقد  َكاَن اُْلس 

َباُن األُُتِن: َفَقد  َبَلَغنَا َأَن َرُسوَل اّللَِ َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم ََّنَى َعن   ا، َفَأَما َأل  َبأ س 

َباَِّنَ  نَا َعن  َأل  ُن ِشَهاٍب: ُْلُوِمَها، َوََل  َيب ُلغ  ، َوَأَما َمَراَرُة الَسُبِع: َقاَل اب  ر  َوّلَ ََّن ي  ا َأم 

ُه:  ََبَ َلَبَة اخلَُشنَِي، َأخ  ، َأَن َأَبا َثع  ّلَِِنُّ ِريَس اخلَو  ِِن َأُبو إِد  ََبَ  َصَّل اّللُ َأَن َرُسوَل اّللَِ»َأخ 

ِل ُكل  ِذي َناٍب    . ِمَن الَسُبعِ َعَلي ِه َوَسَلَم ََّنَى َعن  َأك 

 .رواه البخاري

 
 
 
 

                                                           

الطب القديم بالتداوي  في هذا الحديث دالالت مهمة حول استخدام العرب (1)
بالمواد المستخرجة من الحيوانات، وجاء اإلسالم ليميز الخبيث من الطيب فحرم 

 ذاك وما يلحق به، واباا هذا وما يلحق به، واستثنى غيره لضرورة.
أنثى الحمار، قلت: وقد كانت العرب تستخدم حليبها كدواء لبعض األمراض  (2)

ر وبجرعات محدود وماتزال بعض القبائل ومنها السعال الديكي وامراض الصد
 العربية تستخدمه قال االمام مالك عنه: ال خير فيها.

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

ِت، »َعن  ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اّللَِ َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم:  َتِدُموا بِالََزي  ائ 

َواَدِهنُوا بِِه، َفإَِنُه ِمن  َشَجَرٍة ُمَباَرَكةٍ 
(1)» 

 .بن ماجهرواه ا 

 
 

  

                                                           
زيت الزيتون وهو غني عن التعريف وهو من أنفع العالجات للمصابين  (1)

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

ُت َرُسول اّللَِ َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَس  َن َعب ِد اّللَِ، َيُقوُل: َسِمع   َم َيُقوُل:لَ عن َجابَِر ب 

َب َلهُ مَ  ََزَم، ْلَِا َُشِ اُء َزم 
(1).  

 حمدابن ماجه وأرواه 

 
  

  

                                                           

قال السندي في حاشيته وقد ذكر العلماء أنهم جربوه فوجدوه كذلك وهللا  (1)
وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد وقد جربت أنا وغيري من األستشفاء بماء اعلم 

زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة امراض فبرأت بأذن هللا، وشاهدت 
من يتغذى به األيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر، أو أكثر، وال يجد 

ه أربعين يوما، جوعا، ويطوف مع الناس كأحدهم، وأخبرني أنه ربما بقي علي
وكان له قوة يجامع بها أهله، ويصوم ويطوف مرارا. انتهى قوله رحمه هللا. 

 (.393ص4)زاد المعاد ج
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 يطفئ الحمى جاء في الماء باب ما

ِن ُعَمَر َرِضَ اّللَُ َعن ُهَم، َعِن النَبِي  َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم َقاَل:  اْلَُمى »َعِن اب 

 
ِ
ِفُئوَها بِاْل َاء ِمن  َفي ِح َجَهنََم، َفَأط 
: َوَكاَن َعب ُد اّللَِ، َيُقوُل: « (1) ِشف  »َقاَل َنافِع  َعنَا اك 

َزَ  ج  الر 
(2)»  

 .لبخاريرواه ا

  

                                                           

وذلك ليس على اطالقه فمن الحمى ما يلزم اطفاؤها عن طريق الكمادات  (1)
 حتى ال يصرع بسبب مباشرة الماء البارد.

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

ا»َعن  َأَنٍس َرِضَ اّللَُ َعن ُه:  َتَوو  ا اج  َأَن َناس 
يِف اَْلِدينَِة، َفَأَمَرُهُم النَبِيُّ َصَّل  (1)

نِي اِْلبَِل  -اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم َأن  َيل َحُقوا بَِراِعيِه  َواِْلَ  -َيع  َباَِّنَا َوَأب  ُبوا ِمن  َأل  َ ، (2)اَفَيِّش 

َواِْلَا، َحَتى َصَلَحت   َباَِّنَا َوَأب  ُبوا ِمن  َأل  ، َفَقَتلُ َفَلِحُقوا بَِراِعيِه، َفَِّشِ َداَُّنُم  وا الَراِعَي َأب 

م  ، َفَقَطَع َعَلي ِه َوَسَلَم، َفَبَعَث يِف َطَلبِِهم  َفِجيَء ِِبِ َوَساُقوا اِْلبَِل، َفَبَلَغ النَبَِي َصَّل اّللُ 

ُج  ِدَُيُم  َوَأر  ُينَُهم  َأي  ، َوَسَمَر َأع    «َلُهم 

 رواه البخاري.

  

                                                           

وكانت علتهم انهم اصيبوا باالستسقاء وهو داء يصيب التجويف البطني بسبب  (1)
علة في الكبد أو البنكرياس، وقد يكون سرطانيا وينتج عنه امتالء التجويف البطني 

 بالماء حتى تنتفخ البطن وتتحدب من الخارج كالكرة
خبثه  يكون قال الخطابي في معالم السنن في شرحه للحديث : الدواء الخبيث قد (2)

من وجهين أحدهما خبث النجاسة وهو أن يدخله المحرم كالخمر ونحوها من لحوم 
الحيوان غير مأكولة اللحم، وقد يصف األطباء بعض األبوال وعذرة بعض الحيوان 
لبعض العلل وهي كلها خبيثة نجسة وتناولها محرم إالّ ما خصته السنة من أبوال اإلبل 

لى هللا عليه وسلم لنفر من عرينة وُعْكل وسبيل السنن فقد رخص فيها رسول هللا ص
أن يقر كل شيء منها في موضعه وأن ال يضرب بعضها ببعض؛ وقد يكون خبث 
الدواء أيضا  من جهة الطعم والمذاق وال ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة 

سر كن بعضها أيعلى الطباع ولنكرة النفس إياه، والغالب أن طعوم األدوية كريهة، ول
 .221ص 4احتماال  وأقل كراهة. معالم السنن. ج

قلت: وقد مر الكالم عما خبث أو حرم في حاشية باب النهي عن تداوي بمحرم او   
 نجس
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 التداوي باألعشاب جاء في ما باب

َجَر َفَمِرَض يِف الَطِريِق،  ُن َأب  نَا َوَمَعنَا َغالُِب ب  ٍد، َقاَل: َخَرج  ِن َسع  َعن  َخالِِد ب 

، َفَعاَدُه اب ُن َأِب َعتِيٍق، َفَقاَل َلنَا: َعَلي ُكم  ِِبَِذِه اْلَُبي َبِة  نَا اَْلِدينََة َوُهَو َمِريض  َفَقِدم 

 
ِ
َداء الَسو 
ِفِه بَِقَطَراِت ، (1) ُطُروَها يِف َأن  َحُقوَها، ُثَم اق  ا َفاس  ا َأو  َسب ع  َفُخُذوا ِمن َها ََخ س 

ٍت، يِف َهَذا اَجَانِِب َويِف َهَذا اَجَانِِب، َفإَِن َعاِئَشَة، َحَدَثت نِي: َأََّنَا َسِمَعِت النَبَِي  َزي 

  َهِذهِ  إِنَ »َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم َيُقوُل: 
ٍ
َداَء ِشَفاء  ِمن  ُكل  َداء اْلََبَة الَسو 
، إَِّل ِمَن (2)

ُت « الَسامِ   رواه البخاري. .ُقل ُت: َوَما الَساُم؟ َقاَل: اَْلو 

                                                           

قال ابن حجر في شرحه: وهذا الذي أشار إليه ابن أبي عتيق ذكره األطباء في  (1)
عالج الزكام العارض منه عطاس كثير وقالوا: تقلى الحبة السوداء ثم تدق ناعما ثم 
تنقع في زيت ثم يقطر منه في األنف ثالث قطرات، فلعل غالب بن أبجر كان مزكوما 

 .145-144ص 10ذكورة.  فتح الباري جفلذلك وصف له ابن أبي عتيق الصفة الم
وقال: أخرج المستغفري في " كتاب الطب " من طريق حسام بن مصك عن عبيد   

هللا بن بريدة عن النبي صلى هللا عليه وسلم :)إن الحبة السوداء فيها شفاء( الحديث، 
 قال وفي لفظ " قيل: وما الحبة السوداء؟ قال: الشونيز قال: وكيف أصنع بها؟ قال:
تأخذ إحدى وعشرين حبة فتصرها في خرقة ثم تضعها في ماء ليلة، فإذا أصبحت 
قطرت في المنخر األيمن واحدة وفي األيسر اثنتين، فإذا كان من الغد قطرت في 
المنخر األيمن اثنتين وفي األيسر واحدة، فإذا كان اليوم الثالث قطرت في األيمن 

 .واحدة وفي األيسر اثنتين. المصدر السابق
قال ابن حجر في شرحه: الحبة شفاء من كل داء أنها ال تستعمل في كل داء  (2)

صرفا بل ربما استعملت مفردة وربما استعملت مركبة وربما استعملت مسحوقة وغير 
مسحوقة وربما استعملت أكال وشربا وسعوطا وضمادا وغير ذلك وقيل إن قوله كل 

ن األمراض الباردة وأما الحارة فال نعم قد داء تقديره يقبل العالج بها فإنها تنفع م
تدخل في بعض األمراض الحارة اليابسة بالعرض فتوصل قوى األدوية الرطبة 

 الباردة إليها بسرعة تنفيذها. المصدر السابق.
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 الهندي قسطالفي باب ما جاء 

ُت النَبَِي  : َسِمع  اّللُ َعَلي ِه  َصَّل َعن  ُعَبي ِد اّللَِ، َعن  ُأم  َقي ٍس بِن ِت ِِم َصٍن، َقاَلت 

َذا الُعودِ  َوَسَلَم َيُقوُل: َعَلي ُكم  ِِبَ
َتَعطُ  (1) ِفَيٍة: ُيس  ، َفإَِن فِيِه َسب َعَة َأش  اِْلن ِدي 

بِِه ِمَن  (2)

َرةِ  ، َوُيَلدُّ بِِه ِمن  َذاِت اَجَن ِب (3)الُعذ 
 رواه البخاري. .(4)

                                                           

 ويقصد به القسط الهندي. (1)
قال ابن حجر في شرحه: قال أبو بكر بن العربي القسط نوعان هندي وهو  

أسود وبحري وهو أبيض والهندي أشدهما حرارة،وقال ايضا وأخرج أحمد 
وأصحاب السنن من حديث جابر مرفوعا أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع 

 في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء ثم تسعطه إياه..انتهى
ت: وقد ذكر في الحديث عالجين، واكمل ابن حجر شرحه قائال: "وقد ذكر قل  

األطباء من منافع القسط أنه يدر الطمث والبول ويقتل ديدان األمعاء ويدفع السم 
وحمى الربع والورد ويسخن المعدة ويحرك شهوة الجماع ويذهب الكلف طالء 

اد ت بالوحي وما زفذكروا أكثر من سبعة وأجاب بعض الشراا بأن السبعة علم
عليها بالتجربة فاقتصر على ما هو بالوحي لتحققه وقيل ذكر ما يحتاج إليه دون 
غيره ألنه لم يبعث بتفاصيل ذلك قلت ويحتمل أن تكون السبعة أصول صفة 
التداوي بها ألنها إما طالء أو شرب أو تكميد أو تنطيل أو تبخير أو سعوط أو 

ويحلى بالزيت ويلطخ وكذا التكميد والشرب لدود فالطالء يدخل في المراهم 
يسحق ويجعل في عسل أو ماء أو غيرهما وكذا التنطيل والسعوط يسحق في 
زيت ويقطر في األنف وكذا الدهن والتبخير واضح وتحت كل واحدة من السبعة 
منافع ألدواء مختلفة وال يستغرب ذلك ممن أوتي جوامع الكلم وأما العذرة فهي 

سكون المعجمة وجع في الحلق يعتري الصبيان غالبا وقيل هي بضم المهملة و
 قرحة تخرج بين األذن والحلق أو في الخرم الذي بين األنف والحلق".

 وهو ان يحك عود القسط بماء او زيت ويقطر منه في األنف. (2)
 التهاب اللهاة وسقوطها. (3)
قيقي )السل قال ابن حجر في شرحه: ذات الجنب عند األطباء نوعان: ح (4)

الرئوي( وغير حقيقي. فالحقيقي ورم حار يعرض في نواحي الجنب في الغشاء 
المستبطن لألضالع. وغير الحقيقي: ألم يشبهه يعرض في نواحي الجنب عن 

 رياا غليظة مؤذية تحتقن بين الصفاقات.
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 حالتكاالباب ما جاء في 

َتَكت  َعي نََها، َفَذَكُروَها َعن  ُأم  َسَلَمَة  ُجَها، َفاش  َ َزو  َرَأة  ُتُويف  َرِضَ اّللَُ َعن َها: َأَن ام 

َل  َوَأَنُه ُُيَاُف َعَّل َعي نَِها،  ،(1) لِلنَبِي  َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم، َوَذَكُروا َلُه الُكح 

َداُكَن ََت ُكُث يِف  "َفَقاَل:  ََلِسَها َلَقد  َكاَنت  إِح  ََلِسَها  : يِف َأو  - َبي تَِها، يِف ََش  َأح  َأح 

، َفَهََل  َفإَِذا-يِف ََش  َبي تَِها  َرة  اَمَر َكل ب  َرَمت  َبع  ُهٍر َوَعِّش   َبَعَة َأش                 .، َأر 

  رواه البخاري.    
  

                                                           

 قال البخاري: باب األثمد والكحل من الرمد. (1)
س ينفع العين ويقويها، ويشد أعصابها ويحفظ قال ابن القيم: ومزاجه بارد ياب 

صحتها، ويذهب اللحم الزائد في القروا ويدملها، وينقي أوساخها، ويجلوها، 
 ويذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل المائي الرقيق.

وقال ايضا: وهو أجود أكحال العين ال سيما للمشايخ، والذين قد ضعفت  
 ك.أبصارهم إذا جعل معه شيء من المس
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 جاء في الرماد يقطع الدم باب ما

، َقاَل:  ٍد الَساِعِدي  ِن َسع  ِل ب  ت  َعَّل َرأ ِس َرُسوِل اّللَِ َصَّل اّللُ »َعن  َسه  َْلَا ُكِِسَ

ت  َرَباِعَيُتُه، َوَكاَن  ُهُه، َوُكِِسَ ِمَي َوج  َتلُِف َعَلي ِه َوَسَلَم الَبي َضُة، َوُأد   َعَِلٌّ َُي 
ِ
 بِاْل َاء

، َوَجاَءت  َفاطَِمُة  َمُة َعَلي َها يِف اْلَِجن 
ِهِه الَدَم، َفَلَم َرَأت  َفاطِ ِسُل َعن  َوج  َتغ 

َصَقت َها َعَّل  َرَقت َها، َوَأل  ، َعَمَدِت اَ َحِصرٍي َفَأح   َكث َرة 
ِ
الَسََلُم الَدَم َيَِزيُد َعَّل اْلَاء

ِح َرُسوِل اّللَِ َصَّل اّللُ َعَلي ِه َوَسَلَم، َفَرَقَأ الَدمُ  ُجر 
(1)» 

 رواه البخاري.   

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                           

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

عن أب سلمة: سمع أبا هريرة، بعد يقول: قال النبي صّل اّلل عليه وسلم: 

ُِ ِرض  َعَّل ُمِصحٍّ »   «ّلَ ُيوِرَدَن 

 رواه البخاري

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
، وأسأل اهلل عز وجل الشفاء لعموم مرضى المسلمين، وصلى اهلل بحمد تم

 وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيناهلل 
 

الراقي أبو عبد اهلل العراقي
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