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 /سعيد بن علي بن دمحم بوَّاح صديق عبد العزيزأيب 

 تقدمي
 فضيلة الشيخ احملدث/أيب احلسن علي بن امحد الرازحي

 الطبيبتقدمي 
 عيسى بن دمحم بن السيد اجلذميي املصري
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 أبي احلسن علي بن أمحد الرازحي  الشيخ فضيلةمقدمة 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

دمحماً عبهدال احلمد هلل رب العاملني وأشهد أن ال إله  إال   وحهدال ال شهريه له  وأشههد أن 
 ورسول  أما بعد:

فالتهههفليع يعتهههل مهههن القيهههروب العقيمهههةا ومهههن يهههرل االسهههتةادالا وت هههوين املل هههة القويهههةا ال 
سههيما أ أبههواب السههبة الببويههة دواالحتهههاد أ حةههه السههبة و شههرلا وتقريبههها بههني البهها  أمههر 

  (1)«دبهولِِّغيوا عوّنِِّ وولوْو آيوةً »مطلوب فالبيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
سههعيد بههن علههي بههن دمحم بههواح ف مهه  أربعههني عبههد العزيههز وقههد وفههق   أاههاض الةا هه  /أ  

حديثًا أ الطب الببويا وحع  علهى له  حهدين مبهها   ً فصهارل رسهالة حسهبة أ   ها ا 
أتسى فيها  لعلماء الذين درحوا أ مج  األربعيبيال افصارل سهلة املتباول ا سهلة احلةهه 

دراٌل مثيبة إذ أهنا من لالم البيب ملسو هيلع هللا ىلص الثابه  عبه  ا حيهن أن حامعهها  قه  أحاديثهها مهن ولي 
الصههحيحني ومههن لتههب األمههال املشههتهرال ثهها  ههم علههى ابوتهه  ا مههام األلبهها  وشههي با ا مههام 

 الوادعيد
 فالقارئ فيها ي ون على ايمئبان اتمٍ  إبذن   تعاىلد

 يبة   اد أسفل   تعاىل أن 
 و بصح ال اتب  ملواصلة أ يلب العلم واجلد واالحتهاد أ حتصيل 

بِّنيو فرببههههها يقهههههول :   ههههه ههههه و اْلميْحسِّ بهيلوبوا ووإِّنَّ ا َّو لومو ههههه دِّيهوبهَّهيْم سي ْهههههه ديوا فِّيبوههههها لوبهو ههههه الو ههههذِّينو حو {  ووالَّه
 [د96]العب بول: 

 وفق   اجلمي  ملا حيب وير ى واحلمد هلل رب العاملنيد

                                        
 ( من حديث عبد هللا بن عمرو هنع هللا يضر.1641خرجه البخاري )أ (1)
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 ب / أبو احلسن علي بن أمحد الرازحي لت
11/9/1436 

 مبعل -دار احلدين

 مقدمة الشيخ الطبيب
 أبي عبد الرمحن عيسى بن حممد اجلذميي املصري

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني وأصلي وأسلم على أشرف املرسلني وبعد:

 ا  حياء سبة التداوي  لطب فهذال األربعون أ الطب الببوي  بصح حبةقها والتداوي 
 الببوي واحلمد هلل و حزالم   ارياًد

 ولتب / أبو عبد الرمحن عيسى بن دمحم اجلذميي 
 مبعل–دار احلدين 

26/9/1436 
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 املقدمة
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ةواٌء وو هيبهوزِّلي مِّنو اْلقيْرآنِّ احلمد هلل ال رمي الرمحن القائ  أ لتاب  القرآن: ﴿ موا ليوو شِّ

بِّنيو ددد ْلميْؤمِّ [ اوالصالال والسالم على يبيب القلوب واألبدان دمحم 22﴾ ]ا سراء:  وورومْحوٌة ِّ
ةواءً موا أو ْهزولو ا َّي دواًء إِّالَّ :»بن عبد   سيد ولد عدضن القائ     وعلى آل« أو ْهزولو لو ي شِّ

 إبحسان أما بعد:وأصحاب  ذوي الةض  والعرفان والتابعني هلم 
فقد مجع  أربعني حديثاً  صحيحاً أ الطب الببوي ثا اتةق علي  الشهي ان أو ا ةهرد به  

الههوادعي  و أحههد ا عههن اواههر ومههن السههبن واملسهها يد ثهها  ههم علههى صههحت  ا مههام األلبهها  
للقهههارئ تسههههياًل وتقريبهههاً  و اوالعهههالإل ا هلهههي اإحيهههاء لسهههبة الطهههب الببهههويا رمحهمههها   تعهههاىل

 ليسه  حةقها وفهما والرحوع إليهاد ال رميا
وزدل علهى األربعهني  اووا هحة الداللهة اوقد حرصه  علهى ا تقهاء األحاديهن الصهحيحة

أن  عهز وحه  سهائاًل  ا (ن يف الط   البو و و األربع وقهد ييتهها بهه  دين للةائهدالداأربعة أح
وال حههول وال قههوال إال بهه   هلل اوأن جيعلههها االصههة لوحههه  ال ههرمي  ايبةهه   هها إاههوا  املسههلمني

 العلي العقيم د
 سعيد بن علي بن دمحم بواح صديقأبو عبد العزيز لتب /

 له(1436/مجادى الثا ية سبة 4أ يوم الثالاثء  
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 لكل داء دواء -1
ِِّ  اهنع هللا يضرعوْن أويبِّ ليرويْهروالو  (1  : ملسو هيلع هللا ىلصعونِّ البَّيبِّ ةواءً »قوالو  (1)«دموا أو ْهزولو ا َّي دواًء إِّالَّ أو ْهزولو لو ي شِّ

 إباحة التداوي -2
اموةو   (2  :  ملسو هيلع هللا ىلصالبيب ْبنِّ شورِّيٍه هنع هللا يضر أن  عوْن أيسو اووىق قوهالو َيو  هوعوهْم »قي  ل  َيو روسيهولو ا َِّّا أو هوتوهدو

رو دواٍء وواحِّه  َويهْه ةواًءا  ْ  دواًء إِّالَّ وو وه و لوه ي شِّه ْْو يوضوه اووْواا فوإِّنَّ ا َّو عوهزَّ ووحوه َّ  ا قوهاليوا: «دٍ عِّبوادو ا َِّّ تودو
: ووموا  (2)«داهْلورومي » لو َيو روسيولو ا َِّّق قوالو

 حتريم التطبب بغري علم -3
: قوالو روسيولي  ِّ  (3   ا : »ملسو هيلع هللا ىلصعوْن عوْمرِّو ْبنِّ شيعوْيٍبا عوْن أوبِّي ِّا عوْن حودِّالِّ قوالو موْن توطوبَّبو

ا فهوهيوو  وامِّنٌ  ْب ي يِّبٌّ قهوْب و ذولِّهو ْْو يهيْعلوْم مِّ  (1)«وو

 النهي الدواء اخلبيث -4
 4)   :  6د«عونِّ الدَّوواءِّ اْلْوبِّينِّ  ملسو هيلع هللا ىلصهوى روسيولي ا َِّّ  هو »عوْن أويبِّ ليرويْهروالو هنع هللا يضرا قوالو

                                        
 ( .8465خرجه البخاري)أ (1)
( واإلمام 221( ، وغريه وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد )291خرجه البخاري يف األدب املفرد )أ (2)

 (.  22الوادعي يف الصحيح املسند)
 (. 418(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )6228أخرجه النسائي يف الكربى) (1)

 (. 6819( وغريه وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح )1562أخرجه أبو داوود ) 6)
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 حتريم إتيان الكهان والسحرة للتداوي -5
ا أِّ  (5  : َيو روسيولو  ِّ أيميوًرا ليبَّا  وْصبهوعيهو : قهيْل ي عوْن ميعواوِّيوةو ْبنِّ احْلو ومِّ السُّلومِّيِِّ هنع هللا يضرا قوالو

 : لِّيَّةِّا ليبَّا َنوِْتِّ اْل يهَّانوا قوالو : « فوالو أتوْتيوا اْل يهَّانو »اجْلوالِّ : ليبَّا  هوتوطويهَّري قوالو ذواكو »قوالو قهيْل ي
ديالي أوحوديليْم أِّ  هوْةسِّ ِّا فوالو يوصيدَّ َّ يمْ شويْ   1د«ٌء جيوِّ

 حتريم حل السحر بالسحر -6
ابِّرِّ بْههنِّ عوْبههدِّ  ِّ  (9  هه ُّ هنع هللا يضرعوههْن حو ئِّ و البَّههيبِّ : سيهه : ملسو هيلع هللا ىلصا قوههالو روالِّا فهوقوههالو هه ِّ » عوههنِّ البَّْشهه ْن عومو هه مِّ

  (2)د «الشَّْيطوانِّ 

 العدوى -7
هههههولي  ِّ  (1  ووالو  (6)ووالو صوهههههةورو  (1)الو عوهههههْدووى: »ملسو هيلع هللا ىلصعوهههههْن أويبِّ ليرويْههههههروال هنع هللا يضر قهههههال : قوهههههالو روسي
اموةو  يءي «  (8)لو بوهاءيا فهويو ِّه ا القِِّ فو هَّهوه بِّه ِّ تو يهوني أِّ الرَّْمه ِّ لو لي اْ ِّ ا  و ٌّ: َيو روسيولو  ِّ فوموه فهوقوالو أوْعروايبِّ
: اْلبوعِّ  اق قوهالو ا ليلَّهوه ا فهوييْ رِّبهيهو ق»ريي اأْلوْحروبي فهويوْداي ي فِّيهو ْن أوْعهدوى اأْلووَّلو وأ  (4)متةهق عليه « فوموه

                                        
 (. 816أخرجه مسلم ) 1
 (.6881( وغريه، وصححه األلباين يف املشكاة )16118خرجه أمحد)( أ2)
 األحاديث الواردة يف الباب وهذا قول مجهور العلماء.ي بطبعها للجمع بني ( أ1)
أن املراد أتخريهم حمرم إىل صفر وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه والثاين أهنا دواب يف البطن وهي دود كانت (  فيه قوالن :األول 6)

 ( ط دار إحياء الرتاث218/ 16شرح  مسلم للنووي ) العرب ترى أهنا أعدى من اجلرب. انظر
) والهامة ( فيه أتويالن أحدمها أن العرب كانت تتشاءم هبامة وهى الطائر املعروف من طري الليل وقيل هي ل النووي رمحه هللا ( قا8)

والثاىن أن العرب كانت تعتقد أن عظام امليت  بعض أهله... البومة قالوا كانت اذا سقطت على دار أحدهم رآها انعية له نفسه أو
مة تطري وهذا تفسري أكثر العلماء وهو املشهور وجيوز أن يكون املراد النوعني فاهنما مجيعا ابطالن فبني النىب وقيل روحه تنقلب ها

 صلى هللا عليه و سلم ابطال ذلك وضاللة. انظر املصدر األول.
 ( واللفظ له.2222(، ومسلم )8662خرجه البخاري )( أ4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 األربعون في الطب النبوي
6 

هههحٍِ »روايهههة هلمههها ٌَ عولوهههى ميصِّ ْهههرِّ الو عوهههْدووى ووالو »معلقهههاً بصهههيغة اجلهههزم (2)وللب هههاري(1)«دالو ييهههورِّدي ثي
ا ووفِّرَّ  اموةو ووالو صوةورو ا توةِّرُّ مِّنو األوسودِّ يِّيهوروالوا ووالو لو وْ ذيومِّ لومو

 «مِّنو امل

 ماذكر يف الطاعون -8
اٌب أيْرسِّ و عولوى : »ملسو هيلع هللا ىلصقوالو روسيولي  ِّ  :قال هنع هللا يضرعن أسامة بن زيد  (2  الطَّاعيوني رِّْحٌز أوْو عوذو

لو يْما فوإِّذوا  ٍَ بوّنِّ إِّْسروائِّي و أوْو عولوى موْن لوانو قهوبهْ ميوا عولوْي ِّا ووإِّذوا ووقو و ِبِّوْر ا فوالو تهوْقدو ٍَ يوِّْعتيْم بِّ ِّ ِبِّوْر
ْب ي  ْب ي »وقوالو أوبيو البَّْضرِّ: « ووأو ْهتيْم  ِّواا فوالو َتوْريحيوا فِّرواًرا مِّ   (1)«الو ُييْرِّحي يْم إِّالَّ فِّرواٌر مِّ

 التداوي  بالقرآن الكريم -9
هْدرِّيِِّ  (6  عِّيٍد اْليه هه ِِّ  اهنع هللا يضرعوههْن أويبِّ سو ْن أوْصههحوابِّ البَّههيبِّ هه ا مِّ ًسهه ْن  ملسو هيلع هللا ىلصأونَّ ضو هه يٍِ مِّ هه أوتهوههْوا عولوههى حو

نْ  ْم مِّه ْ  موعو يه اليوا: لوه ا فهوقوه يِِّدي أيولوئِّههو َو سوه ا إِّْذ ليهدِّ لِّهو ذو ْم لوه ا ليه بوموه  أوْحيواءِّ العوروبِّ فهولوْم يهوْقريوليْما فهوبهويهْ
عوليوا هلويْم قوطِّ دو  ا ووالو  هوْةعو ي حوَّتَّ َتوْعوليوا لوبوا حيْعاًلا فو و ْْو تهوْقريوضو نو وواٍء أوْو رواٍلق فهوقواليوا: إِّ َّ يْم  يًعها مِّه

اليو  اءِّا فهوقوهه هه لشَّ روأو فوههفوتهوْوا  ِّ هه ي بهيزواقوهه ي وويهوْتةِّهه يا فهوبهوهه ا ووجيوْمو روأي ِبِّيمِِّ القيههْرآنِّ عوهه و يهوْقهه اءِّا فو و هه ذيالي الشَّ هه ا: الو َنوْاي
 َّ فولو البَّههيبِّ َّتَّ  وْسهه هه :  ملسو هيلع هللا ىلصحو هو ووقوههالو فوليوالي فوضوههحِّ هه رِّبيوا  ِّ »ا فوسو ا وواْ هه ههذيولو ا ريقْهيوههٌةا اي هه ا أوْدرواكو أو هَّهو هه وومو

ْهمٍ    (6)«دبِّسو

                                        
 ( ،2221( ومسلم )8661أخرجه البخاري )( ا1)
(2)(8626) 
 (.2215(، ومسلم )8625خرجه البخاري )( أ1)
 (. 8614أخرجه البخاري )( أ6)
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 الرقية باملعوذات -11
انو روسيولي  ِّ »ا قوالوْ : اهنع هللا يضرعوْن عوائِّشوةو ام املؤمبني بب  أيب ب ر الصديق  (10   ملسو هيلع هللا ىلصلو

َو مورو و ي الَّذِّي موالو فِّي ِّا حوعوْل ي  ا فهولومَّا مورِّ ْلميعووِّذوالِّ ْن أوْللِّ ِّ  هوةونو عولوْي ِّ  ِّ ٌد مِّ َو أوحو إِّذوا مورِّ
ا وْ  أوْعقومو بهو  ا لو و هَّهو ْن يودِّيأو ْهةيني عولوْي ِّ ووأوْمسوحي ي بِّيودِّ  هوْةسِّ ِّا ألِّ ًة مِّ  (1)«درولو

 الرقية بالدعاء واألذكار -11
ا روبَّ   ملسو هيلع هللا ىلصأونَّ روسيولو  ِّ »عوْن عوائِّشوةو اهنع هللا يضرا  (11  لوانو يهوْرقِّي  ِّوذِّالِّ الرُّقْهيوةِّ أوْذلِّبِّ اْلبوا و

عو لو ي إِّالَّ أوْ  و  ةواءيا الو لواشِّ ا بِّيودِّكو الشِِّ  2«دالبَّا ِّ

 تكرار الدعاء -12
 12)  ُّ رو البَّيبِّ ا حوَّتَّ لوانو ُييويَّ ي إِّلوْي ِّ أو َّ ي يهوْةعو ي الشَّْيءو ووموا ملسو هيلع هللا ىلصعوْن عوائِّشةو اهنع هللا يضر قوالوْ : سيحِّ

: أوشوعوْرلِّ أونَّ ا َّو ا ُثيَّ دوعواا ُثيَّ دو ملسو هيلع هللا ىلصيهوْةعولي يا حوَّتَّ لوانو ذوالو يهوْوٍم دوعوا روسيولي  ِّ  عوا ا ُثيَّ قوالو
ةوائِّيددد ا فِّي ِّ شِّ  1د« احلدينأوفْهتوا ِّ فِّيمو

 (8)والنملة (6)التداوي بالرقية من العني واحلمة -13
 13)  : مِّنو أِّ الرُّقْهيوةِّ ملسو هيلع هللا ىلص رواَّمو روسيولي  ِّ »عوْن أو وٍس  بن ماله األ صاري هنع هللا يضرا قوالو

ةِّا ووالبَّْملوةِّ  ا وواحْليمو  (4)«داْلعونْيِّ
                                        

 (.2192(، ومسلم )8618خرجه البخاري )أ (1)
 (.2191(، ومسلم )8661أخرجه البخاري ) 2
 (.2159(، ومسلم)8644أخرجه البخاري) 1
 هي ذوات السموم كالعقرب واحلية.  (6)
 هي قروح خترج يف اجلنب. (8)
 (.2194...مسلم )(4)
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 التداوي باغتسال العائن للمعني -14
:  املسو هيلع هللا ىلصا عونِّ البَّيبِِِّّ هنع هللا يضرعونِّ  عبد   بنِّ عوبَّاٍ   (14  ابوقو »قوالو اْلعونْيي حوقٌّا وولوْو لوانو شوْيٌء سو

ليوا َْسِّ ْلتيْم فوا بهوقوْت ي اْلعونْييا ووإِّذوا اْستهيْغسِّ  1«داْلقودورو سو

 وضع اليد على موضع األمل مع الذكر الوارد يف ذلك -15
ا إِّىلو روسيههولِّ  ِّ  (15  انو ْبهنِّ أويبِّ اْلعوهها ِّ الثهَّقوةِّهيِِّ هنع هللا يضرا أو َّهه ي شوه و هه ديالي ملسو هيلع هللا ىلص عوهْن عيْثمو هه ًعها جيوِّ ووحو

ْن حوسودِّ : »ملسو هيلع هللا ىلصفهوقوالو لو ي روسيولي  ِّ  اأِّ حوسودِّالِّ ميْبذي أوْسلومو  ا ووقيْ   وْ  يودوكو عولوى الَّذِّي أتووَّْو مِّ كو
اذِّري  دي ووأيحو ْن شورِّ موا أوحِّ هللِّ ووقيْدروتِّ ِّ مِّ ْب و مورَّاٍل أوعيوذي  ِّ اًثا ووقيْ  سو ْسمِّ  ِّ اوالو ِّ »(2)  

 التداوي باحلبة السوداء -16
:ملسو هيلع هللا ىلص أو َّ ي يوِّ و روسيولو ا َِّّ اعن أيب لريرال هنع هللا يضر (19  ْن   أِّ »يهوقيولي ةواٌء مِّ احلوبَّةِّ السَّْودواءِّ شِّ

  (1)«دلي ِِّ دواٍءا إِّالَّ السَّامو 

 التداوي مباء زمزم -17
:هنع هللا يضر عوْن أويبِّ ذورٍِ حبدب بن حبادال( 11  : قوالو زوْمزومي يوعوامي ييْعٍم : »ملسو هيلع هللا ىلصروسيولي  ِّ ا قوالو

ةواءي سوقومٍ   (6)«دووشِّ

                                        
 ( 2155أخرجه مسلم ) 1
 (. 2222خرجه مسلم )( أ2)
 (2218، ومسلم )( 8456خرجه البخاري )( أ1)
 (.1142(وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب)1929خرجه البزار )( أ6)
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 التداوي بالعسل -18
َّ ا هنع هللا يضر عوْن أويبِّ سوعِّيٍد اْْليْدرِّيِِّ  (12  :  ملسو هيلع هللا ىلصأونَّ روحياًل أوتوى البَّيبِّ ي يوْشتو ِّي بوْطبو يا فهوقوالو : أواِّ فهوقوالو
: « اْسقِّ ِّ عوسواًل » : « اْسقِّ ِّ عوسواًل »ُثيَّ أوتوى الثَّا ِّيوةوا فهوقوالو الي الثَّالِّثوةو فهوقوالو ُثيَّ « اْسقِّ ِّ عوسواًل »ُثيَّ أواتو

 : ق فهوقوالو : قوْد فهوعوْل ي الي فهوقوالو يهو »أواتو  (1)فوسوقواالي فهوبهوروأو « ا اْسقِّ ِّ عوسواًل صودولو ا َّيا وولوذوبو بوْطني أواِّ

 التداوي بامللح -19
بوهها روسيههولي ا َِّّ  اعوهن عولههِي بههن أيب يالههب هنع هللا يضر (16  : بهويهْ لِِّي فهووو وهه و  ملسو هيلع هللا ىلصقوههالو لوههٍة ييصوهه ذوالو لويهْ

هههولو ا َِّّ  ها روسي روٌب فهوبواووهلووه َوْتهه ي عوْقهه َِّ فهولودو الي عولوههى اأْلوْر هدو :  ملسو هيلع هللا ىلصيوه ا اْ صوههروفو قوهههالو هه ا فهولومَّ هه بِّبهوْعلِّهه ِّ فهوقوتهولوهو
روالي  الوعونو ا َّي اْلعوْقروبو موا تودوعي ميصولًِِّيا» َويهْ روالي  أوْو  وبِّيًّااووالو  َويهْ ُثيَّ دوعوا مبلٍح وماٍء فو عل  أِّ إِّضٍء « وو

َوْت ي  ْيني لودو ا اُثَّ حوعو و يوصيبُّ ي عولوى أيْصبيعِّ ِّ حو د اووميوْسوحيهو ْلميعووِّذوتهونْيِّ ا  ِّ   (2)وويهيعووِّذيلو

 التداوي بالرتبة مع الريق   -21
انو روسيههولي  (20  هه ةواهنع هللا يضر قوالوههْ : لو هه ْبهه يا أوْو  عوههْن عوائِّشو ْيءو مِّ هه اني الشَّ هه ْ سو تو وى اْ ِّ  ِّ ملسو هيلع هللا ىلص إِّذوا اْشهه

ا  ذو ههه بوعِّ ِّ بِّرِّيقِّههه ِّ لو و رٌْحا قوهههالو إبِِّّْصههه ههه ٌة أوْو حي ههه ا وهههْ  بِّههه ِّ قهوْرحو َِّ ُثيَّ  -لو أْلوْر بَّابهوتو ي  ِّ ههه ْةيواني سو ههه وووو وههه و سي
ا  بواا بِّرِّيقو : » -روفهوعوهو بواا لِّييْشةوى بِّ ِّ سوقِّيميبوا إبِِّّْذنِّ روبِِّبوابِّْسمِّ  ِّا تهيْربوةي أوْر ِّ   (1)د«ةِّ بهوْعضِّ

                                        
وعند بدل يشتكي بطنه استطلق بطنه واالستطالق اإلسهال ومعىن برأ :شفي من املرض  (2216(،ومسلم)8456)البخاريأخرجه (1)

  وهللا أعلم .
 (.6846( ط العلمية وصححه األلباين يف املشكاة)2864خرجه البيهقي يف شعب اإلميان )( أ2)
 (.2228(ومسلم)بعد حديث رقم 8668خرجه البخاري )( أ1)
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 التداوي باحلجامة والكي  -21
ابِّر ْبنو عوْبدِّ ا َِّّ  (21  َّ مهنع هللا يضرعن حو : يوِّْع ي البَّيبِّ :  ملسو هيلع هللا ىلص ا قوالو ْن »يهوقيولي ْيٍء مِّ انو أِّ شو إِّْن لو

ْن أوْدوِّيوتِّ يْم  -أوْدوِّيوتِّ يْم  ْيٍء مِّ ٍ ا أوْو  -أوْو: يو يوني أِّ شو ْربوةِّ عوسو ٍما أوْو شو ٌرا فوةِّي شوْريوةِّ ِمِّْ و يهْ او
اءوا بُّ أوْن أوْلتووِّيو  لوْذعوٍة بِّبواٍر تهيووافِّقي الدَّ  (1)د«ووموا أيحِّ

 التداوي باحلسم  -22 
هههابِّرو بْهههنو عوْبهههدِّ  ِّ مهنع هللا يضر (22  : عهههن حو هههوواالي »ا قوهههالو لِّههه ِّ فو و هههيو أييبوٌّ يهوهههْومو اأْلوْحهههزوابِّ عولوهههى أوْلحو

ريمِّ
 وأ رواية فحسم  البيب ملسو هيلع هللا ىلصد(2)د«ملسو هيلع هللا ىلصروسيولي  ِّ 

 التداوي بالرضف -21
َّ  اعوْن عوْبدِّ ا َِّّ بن مسعود هنع هللا يضر (23  ٌب لوبوا يوْشتو ِّيا ملسو هيلع هللا ىلصأونَّ قهوْوًما أوتهوْوا البَّيبِّ ا فهوقواليوا: صواحِّ

 : ا ُثيَّ قوالو ا ُثيَّ قواليوا: أو وْ وِّي ِّق فوسو و و : فوسو و و ةيوالي روْ ًةا»أو وْ وِّي ِّق قوالو  1«اْلويوالي وواْر ِّ

 وي بالفصدالتدا -21
 24)  : ابٍِّر هنع هللا يضرا قوالو ْب ي  ملسو هيلع هللا ىلصبهوعونو روسيولي  ِّ »عوْن حو ْعٍب يوبِّيًباا فهوقوطو و مِّ إِّىلو أييبوِِّ ْبنِّ لو

 6د«عِّْرًقاا ُثيَّ لووواالي عولوْي ِّ 

                                        
 (.2228(،ومسلم )8622خرجه البخاري)( أ1)
 (. واألكحل :هو عرق يف الذراع .2226أخرجه مسلم ) (2)

(.والرضف نوع من أنواع الكي وهو احلجارة اليت حتمى ابلنار أو 565(،وصححه الوادعي يف الصحيح املسند)1621أخرجه أمحد) 1
 الشمس  وقوله:ارضفوه أي: كمدوه ابلرضف.

 (. والفصد هو شق عرق من العروق الستخراج الدم.2226أخرجه مسلم) 6
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 التداوي بالسعوط -25
ههههههولو  ِّ »عوههههههنِّ ابْههههههنِّ عوبَّههههههاٍ  اهنع هللا يضرا  (25  رواليا ملسو هيلع هللا ىلص أونَّ روسي امو أوْحهههههه هههههه هههههى احْلو َّ تو وموا ووأوْعطوه اْحهههههه

 (1)«دوواْستهوعوطو 

 (2)التداوي  بالسنا والسنوت -26
: ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد   بن أم حرام قال يع  روسيولو ا َِّّ  ا عولوْي يْم »ا يهوقيولي ا ووالسَّبُّولِّ لسََّنو ِّ 

ةواًء مِّنْ  ا شِّ :اقِّي و: َيو روسيولو «لي ِِّ دواٍءا إِّالَّ السَّامو   فوإِّنَّ فِّيهِّمو   (1)«اْلموْولي »ا َِّّا ووموا السَّاميق قوالو

 التداوي بالقسط وهو العود اهلندي -27
َّ عوْن أيمِِّ قهوْيٍس بِّْب ِّ ِمِّْصوٍن اهنع هللا يضرا قوالوْ : يوِّ  (21  :  ملسو هيلع هللا ىلصْع ي البَّيبِّ ا »يهوقيولي عولوْي يْم  ِّوذو

ْن ذوالِّ اجلوْببِّ  عوةو أوْشةِّيوٍة: ييْستهوعوطي بِّ ِّ مِّنو العيْذروالِّا وويهيلودُّ بِّ ِّ مِّ بهْ ا فوإِّنَّ فِّي ِّ سو  (6)د«العيودِّ اهلِّْبدِّيِِّ

                                        
( والسعوط :هو أن يستلقي على ظهره وجيعل بني كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه 1222(، ومسلم )8491أخرجه البخاري ) (1)

 ويقطر يف أنفه ماء أو دهن فيه دواء.
أنه العسل، والثاين: أنه رب الثالث: أنه حب يشبه الكمون، والرابع: أنه ختلف يف السنوت ما هو على مثانية أقوال؛ أحدها: ( أ2)

الكمون الكرماين و اخلامس: أنه الرازاينج، والسادس: أنه الشبت السابع أنه التمر والثامن: أنه العسل الذي يكون يف زقاق 
ء مدقوقا ابلعسل املخالط للسمن، مث يلعق السمن قال بعض األطباء: وهذا أجدر ابملعىن، وأقرب إىل الصواب، أي: خيلط السنا

فيكون أصلح من استعماله مفردا ملا يف العسل والسمن من إصالح السنا، وإعانته له على اإلسهال. وهللا أعلم. انظر الطب 
 بريوت. بتصرف  –(.ط دار اهلالل 85-86النبوي البن القيم )صـ 

 (.1695عن أنس هنع هللا يضر،وصححه األلباين يف الصحيحة ) (6811(،و أخرجه النسائي )1686خرجه ابن ماجه )( أ1)
 (.والقسط :هو نوع من النبااتت وهو عبارة عن عيدان خشبية، 2216( ، ومسلم )8618خرجه البخاري )( أ6)

 والعذرة هي وجع يف احللق ،وذات اجلنب وجع يف الصدر.
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 التداوي باإلمثد -28
ا (  22   رو ههه هههولي ا َِّّ  مهنع هللا يضرعوهههْن عوْبهههدِّ ا َِّّ بْهههنِّ عيمو : قوهههالو روسي هه ي : »ملسو هيلع هللا ىلصقوهههالو مثِّهههدِّ فوإِّ َّه ِّ ْ عولوهههْي يْم  ِّ

  (1)«ديهيْببِّ ي الشَّْعرو ووجيوْليو اْلبوصورو 

 التداوي بالصرب -29
بَّههه  (26  َّتَّ إِّذوا لي ههه انو حو ههه نو بْهههنِّ عيْثمو ههه و أو و ٍب ا قوهههالو : اوروْحبوههها مو ْيههه ِّ بْهههنِّ ووْلههه ا مبِّولوهههٍ  ا عوهههْن  هيبهو

نو بْ  عي ي فوفوْرسو و إِّىلو أو و اءِّ اْشتودَّ ووحو لرَّْوحو بهوْي ِّ ا فهولومَّا ليبَّا  ِّ انو اْشتو وى عيموري ْبني عيبهوْيدِّ  ِّ عويهْ نِّ عيْثمو
يو ا َّي عوْبه ي  انو رو ِّه لصَّهلِِّّ ا فوههإِّنَّ عيْثموه ْد يوا  ِّ مِّ فولي ي ا فوفوْرسوه و إِّلوْيه ِّ أونِّ اْ ه دَّثو عوهْن روسيههولِّ  يوْسه ا حوه

لصَّلِِّّد ملسو هيلع هللا ىلص ِّ  بهوْي ِّ ا ووليوو ِميْرٌِّم  ومَّدو يوا  ِّ   (2)أِّ الرَّحي ِّ إِّذوا اْشتو وى عويهْ

 التداوي بالثوم -31
ِِّ صوههلَّى  ي  (30  اا ُثيَّ أوتهوْيهه ي ميصوههلَّى البَّههيبِّ ْلهه ي ايوًمهه : أولو ْعبوةو هنع هللا يضرا قوههالو هه عوههنِّ اْلميغِّههريوالِّ بْههنِّ شي

 : ا فهوقوههالو دو رِّيههحو الثُّههومِّ هه يا ووحو هه ا قيْمهه ي أوْقضِّ هه بهوقوّنِّ بِّروْلعوههٍةا فهولومَّ هه ْدتيهه ي قوههْد سو لَّموا فهوووحو هه ْن »عولوْيهه ِّ ووسو موهه
هه  ْن لو هه هه و مِّ اأولو هه هْذلوبو رِّحييهو َّتَّ يوه هه ا حو دوضو روبونَّ موْسهه ِّ ا قوضوههْي ي « ذِّالِّ اْلبهوْقلوههةِّ فوههالو يهوْقهه هه قوههالو ميغِّههريوالي: فهولومَّ

ْهاًل  هه ه ي ووا َِّّ سو ْدتيه : فهوووحو هالو ق قوه هدوكو ْ  لوهههو أوْن تهيْعطِّههيو يوه هه : َيو روسيههولو ا َِّّا لو تيهه يا فهوقيْلهه ي الو أوتهويهْ الصَّههالو
اليا فو  : فهوبواوولوّنِّ يودو الي موْعصيو ً ا فهوقوالو ا إِّىلو صوْدرِّي فهوووحودو ْلتهيهو   (1)«إِّنَّ لوهو عيْذًرا»فوْداو

                                        
(. واإلمثد هو   6281َناِد َوَلَإ خُيَر َِجاُه " وصححه األلباين يف صحيح اجلامع)( وقال:َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلإِسإ 6642خرجه احلاكم)( أ1)

 كحل أسود أجوده األصبهاين حجارته سوداء  ملساء فيها ملعان .
 (،والصرب معروف عندان يف اليمن أجوده السقطري.1226أخرجه مسلم ) (2)
. وموضع الشاهد منه قوله )إن لك عذرا( حني وجد صدره (،وصححه اإلمام الوادعي رمحه هللا5484خرجه ابن أيب شيبة)( أ1)

 معصواًب.
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 التداوي بتمر العجوة  -31
ههلَّمو:  (31  : قوههالو روسيههولي ا َِّّ صوههلَّى  ي عولوْيهه ِّ ووسو ههْعٍد بههن أيب وقهها  هنع هللا يضرا قوههالو موههْن »عههن  سو

ْب و َتوورو  ْحرٌ توصوبَّحو لي َّ يهوْوٍم سو    (1)«داٍل عوْ وواًلا ْْو يوضيرَّالي أِّ ذولِّهو اليهوْومِّ سيمٌّ ووالو سِّ

 التداوي بألبان اإلبل وأبواهلا -32
ُّ » اهنع هللا يضرعوههْن أو وههٍس  (32  ودِّيبوههةِّا فوههفوموروليمي البَّههيبِّ

ا اْحتهوههووْوا أِّ امل ًسهه قيههوا بِّرواعِّيهه ِّ  ملسو هيلع هللا ىلصأونَّ ضو أوْن يهوْلحو
بِّ و  - َّتَّ  -يهوْعّنِّ ا ِّ ْن أوْلبواهنِّوها ووأوبْهوواهلِّوهاا حوه قيوا بِّرواعِّي ِّا فوشورِّبيوا مِّ ْن أوْلبواهنِّوا ووأوبْهوواهلِّواا فهولوحِّ فهويوْشروبيوا مِّ

ا هيهيْمددد   (2)«د صولوحوْ  أوْبدو

 (1)التداوي بالتلبينة -33
ةو عوهههْن ( 33  ههه ا اهنع هللا يضرعوائِّشو زيونِّ عولوهههى اهلوالِّههههِّ ْحههه رِّيوِّ وولِّْلمو ههه لتهَّْلبِّهههنيِّ لِّْلمو ههْ  أتوْميهههري  ِّ ا وه ا لو ههه : أو هَّهو

هههولو ا َِّّ  ْعههه ي روسي : إِِّ ِّ يوِّ ا وهههْ  تهوقيهههولي :  ملسو هيلع هللا ىلصوولو ا ووتوهههْذلوبي »يهوقيهههولي رِّيوِّ
هه وه
إِّنَّ التهَّْلبِّيبوهههةو َتيِّهههمُّ فهيهههؤوادو امل

  (6)«دبِّبهوْعوِّ احليْزنِّ 

 التداوي بالكمأة -34
 34)  َّ : يوِّْع ي البَّيبِّ : ملسو هيلع هللا ىلص عوْن سوعِّيدِّ ْبنِّ زوْيدِّ ْبنِّ عوْمرِّو ْبنِّ  هيةوْيٍ  هنع هللا يضر ا قوالو ْمهفوالي »يهوقيولي اْل و

ةواٌء لِّْلعونْيِّ  ا شِّ  (1)د«مِّنو اْلمونِّا وومواؤيلو

                                        
 . 188-(2266(، ومسلم)8645خرجه البخاري)( أ1)
 (.1461(، ومسلم)8458خرجه البخاري )( أ2)
بذلك (:)).. طعام يتخذ من دقيق أو خنالة ورمبا جعل فيها عسل مسيت 882/ 9قال احلافظ ابن حجر العسقالين يف فتح الباري ) (1)

 لشبهها ابللنب يف البياض والرقة والنافع منه ما كان رقيقا نضيجا ال غليظا نيئا((.
/ 9البن حجر ) -(. قوله: جتم أي :ترحية واجلمام بكسر اجليم الراحة .انظر فتح الباري 2214(،ومسلم)8625خرجه البخاري)( أ6)

882)  
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 التداوي بألبان البقر -35
: قوالو روسيولي  ِّ  (35  اٍب هنع هللا يضرا قوالو هو ْْو يهيْبزِّْل دواًء إِّالَّ أو ْههزولو »ملسو هيلع هللا ىلصعوْن يوارِّلِّ ْبنِّ شِّ إِّنَّ  و 

ْن لي ِِّ الشَّ ورِّ  ا تهوريمُّ مِّ ةواًءا إِّالَّ السَّامو فهوعولوْي يْم ِبِّوْلبوانِّ اْلبهوقورِّ فوإِّ هَّهو   (2)«دلو ي شِّ

 وي باحلناءالتدا -36
ادِّمِّ روسيهولِّ  ِّ  (39  ْلموى اوه تِّه ِّا سوه نِّ ْبهنِّ عولِّهيِِّ ْبهنِّ أويبِّ روافِّهٍ ا عوهْن حودَّ عوْن أويُّوبو ْبهنِّ حوسوه
هههولِّ  ِّ ملسو هيلع هللا ىلص ًدا قوهههطُّ يوْشههه يو إِّىلو روسي ههه ْعههه ي أوحو ا يوِّ ههه ههه ِّ إِّالَّ قوهههاملسو هيلع هللا ىلصا قوالوهههْ : مو ًعههها أِّ روْأسِّ : " ا ووحو لو

 : ًعا أِّ رِّْحلوْي ِّ إِّالَّ قوالو ْم " ووالو ووحو حلِّبَّاءِّ »اْحتو ِّ ا  ِّ هيمو بهْ   (1)د«اْاضِّ

 التداوي بإلية الشاة من عرق النسى -37
:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أو وس ْبنو موالٍِّه هنع هللا يضر قال يوِّْع ي روسيولو ا َِّّ  (31  ا أو »يهوقيولي ةواءي عِّْرلِّ البَّسو ْليوةي شِّ

اوةو أوْحزواٍءا ُثيَّ ييْشروبي عولوى الرِّيقِّ أِّ لي ِِّ يهوْوٍم حيْزءٌ  ابي ُثيَّ َتيوزَّأي اوالو ااٍل أوْعروابِّيٍَّةا تيذو   (6)د«شو

 التداوي برماد احلصري -38
ْعٍد هنع هللا يضرا (32  : يهوْومو أيحيٍدا فهوقوالو  ملسو هيلع هللا ىلصأ   سيئ  عوْن حيرْحِّ روسيولِّ  ِّ  عن سوْه  ْبنو سو

ا وْ  فوايِّموةي ملسو هيلع هللا ىلصحيرِّحو ووْح ي روسيولِّ  ِّ » مو ِّ اْلبهوْيضوةي عولوى روْأسِّ ِّا فو و عِّيهوتي يا ووليشِّ روْل رو و ا ووليسِّ
ْلمِّ ونِّا فهولومَّا تهوْغسِّ ي الدَّموا وولوانو عولِّيُّ ْبني أويبِّ يوالٍِّب يوسْ  ملسو هيلع هللا ىلصبِّْب ي روسيولِّ  ِّ  ا  ِّ هو  يبي عولويهْ

                                                                                                                                          
= 

(والكمأة نبات فطري بري ينمو يف الصحراء بعد سقود األمطار الرعدية وهي بدون 2269(، ومسلم)6665خرجه البخاري)( أ1)
 أوراق خترج على شكل البطاطة طعمها ومشها مثل املين.

 (.1526(وغريه، وصححه األلباين يف الصحيحة )6821خرجه النسائي)( أ2)
 (.2655صحيح ابن ماجه ) (،وحسنه األلباين يف26416أخرجه أمحد) (1)
 (.111(،وصححه اإلمام الوادعي يف الصحيح املسند)1641أخرجه ابن ماجه) (6)
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رٍي فوفوْحروقهوْت ي حوَّتَّ صوارو رو  ْل قِّْطعوةو حوصِّ ثْهرواًلا أواوذو اءو الو يوزِّيدي الدَّمو إِّالَّ لو ةي أونَّ اْلمو مواًداا روأوْل فوايِّمو
ا فواْستوْمسوهو الدَّمي  جْليرْحِّ  (1)«دُثيَّ أوْلصوقوْت ي  ِّ

 ىالتداوي باملاء من احلم -39
ههههولو  ِّ  (36  ةو اهنع هللا يضرا أونَّ روسي هههه :  ملسو هيلع هللا ىلصعوههههْن عوائِّشو ا »قوههههالو هههه بَّموا فوابْهريديولو هههه هو ْن فهوههههْيحِّ حو هههه ههههى مِّ احْليمَّ
اءِّ  ْلمو   (2)«د ِّ

 التداوي بالصوم -41
ةوا وواألوْسوودِّ عولوى عوْبدِّ ا َِّّا فهوقوهالو  (40  : دواوْل ي مو و عوْلقومو ا قوالو عوْن عوْبدِّ الرَّمْحونِّ ْبنِّ يوزِّيدو

 ِِّ هههه و البَّههههيبِّ بَّهههها مو ههههولي ا َِّّ  ملسو هيلع هللا ىلصعوْبههههدي ا َِّّ: لي ًئاا فهوقوههههالو لوبوهههها روسي يهْ هههه دي شو هههه ُوِّ بواً  الو  هههه رو  َيو : »ملسو هيلع هللا ىلصشو هههه موْعشو
تو  ْْو يوْسهه ْن  هه ا وومو َوههوُّ لِّْلبوصوههرِّ ووأوْحصوههني لِّْلةوههرإلِّ ه ي أو توطواعو البوههاءوالو فهوْليهوتهوههزووَّإْلا فوإِّ َّه ا موههنِّ اْسهه بوابِّ هه طِّْ  الشَّ

اءٌ  لصَّْومِّ فوإِّ َّ ي لو ي وِّحو   (1)د«فهوعولوْي ِّ  ِّ

 التداوي بالورس -41
ههْ  البهُّ ( 41  ا وه ةو قوالوهههْ : لو لومو ههه هههولِّ ا َِّّ عوهههْن أيمِِّ سو دِّ روسي اءي عولوهههى عوْهههه ههه َتوْلِّهههسي أوْربوعِّهههنيو ملسو هيلع هللا ىلص ةوسو

د ْن اْل ولوعِّ ْلووْر ِّ مِّ بوا  ِّ   (6)يهوْوًماا ووليبَّا  وْطلِّي ويحيولو

 من منافع السواك -42
رواٌل لِّْلةومِّ موْر وااٌل لِّلرَّبِِّ »: ملسو هيلع هللا ىلصعوْن عوائِّشوةو اهنع هللا يضرا قوالوْ : قوالو روسيولي ا َِّّ  (42  وواكي موْطهو   (8)«دالسِِّ

                                        
 (.1692( ، مسلم )8622أخرجه ) (1)
 (. 2229(، ومسلم )8621خرجه البخاري)( أ2)
 (.1622(، ومسلم )8244خرجه البخاري )( أ1)
 (: حسن صحيح.812األلباين  يف صحيح ابن ماجه )( وقال 465(، وابن ماجه )119أخرجه الرتمذي ) (6)
 (.1/122( وغريه وصححه االلباين يف مشكاة املصابيح )6خرجه النسائي يف الكربى )( أ8)
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 التداوي بزيت الزيتون  -43
يٍد  (43  : قوالو روسيولي ا َِّّ هنع هللا يضرعوْن أويبِّ أوسِّ ْن : »ملسو هيلع هللا ىلصا قوالو بيهوا بِّه ِّا فوإِّ َّه ي مِّه ليليهوا الزَّْيه و ووادَّلِّ

ةٍ  رواٍل ميبوارولو   (1)د«شو و
 

 التداوي باملشي السريع_44
 44)  ِِّ ٌ  إِّىلو البَّيبِّ ا ضو : شو و ابٍِّرا قوالو : ملسو هيلع هللا ىلصعوْن حو عوا هلويْم ووقوالو لبَّسوالنِّ »ا فودو ا « عولوْي يْم  ِّ

بواد الي أواوعَّ عولويهْ ْدضو ْلبوا فهوووحو   (2)فوا ْهتوسو
. 
 له(1436/مجادى الثا ية سبة 4حبمد   أ يوم الثالاثء  

  

                                        
 (.169(،وغريمها وحسنه األلباين يف الصحيحة )1582(، والرتمذي )14288أخرجه أمحد)(1)
 . وغري ه وصححه الوادعي واأللباين(1441ر)( أخرجه البزار يف كما يف كشف األستار عن زوائد البزا2)
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