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 بحث بعنوان:

 التداوي في السنة

 د. مؤمنة الباشا

 منشور في مجلة دار التراث

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

لسانة أباواب عان م تقتصار علاى العباادات والمعاامالت، باا فاي افقد اشتملت السنة على جميع نواحي الحيااة ولا
المرض والطب، والتداوي مان السانة وت تناابض باين التاداوي والتوىاا علاى اهلل، باا علاى الماريض أن يتاداو  ويتوىاا 

 ويصبر، فهو الشافي سبحانه وتعالى.على اهلل 

الى وبد جاءت السنة بهديين مان التاداوي: التاداوي باالعالط الطبيعاي والتاداوي باالعالط الروحااني، ىىاالم اهلل تعا
واتبعات المانه  ، وفي بحثي هااا اساتقرأت ماا جااء فاي البوااري ومسالم مان أحاديا  التاداوي فجمعتهاا وأسمائه والربى.

التحليلاااي فاااي شااار  ألاايهاااا ومعانيهاااا والمقاصاااد منهاااا، وعييتهاااا ب يرهاااا مااان اطحاديااا   ن لااايم، ورتبتهاااا علاااى الوطاااة 
 التالية:

 تمهيد: التداوي واطمر به في السنة:

 :ث األول: العالج باألدوية الطبيعيةالمبح

 : الدواء بالعسا.المطلب األول

 : الحجامة.المطلب الثاني

 : اتىتواء.المطلب الثالث

 : الحبة السوداء.المطلب الرابع

 القسط الهندي والبحري.: المطلب الخامس
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 : التلبينة.السادس المطلب

 شااء للعين. المن  : السابع المطلب

 ط الحمى.: عالالثامن المطلب

 : حرق الحصير ليسد  به الدم.التاسع المطلب

 .الل دود: العاشر المطلب

 : التحري من اطمراض المعدية.الحادي عشر المطلب

 

 الروحانية. في العالط باطدوية : هديه المبحث الثاني

 ة.نى الربية وما هي الربية المشروع: معالمطلب األول

 عواات.الربى بالقرآن والم :المطلب الثاني

 : الربى بااتحة الىتاب.المطلب الثالث

 : ربية العين.المطلب الرابع

 .: ربية النبي المطلب الخامس

 في الرقية. النفثالمطلب السادس: 

 خاتمة: نتائج البحث.
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 في السنة األمر بهالتداوي و 

 د:ــتمهي
وفاي هااا الحادي  اطمار بالتاداوي،  (1)ِشاااًء  داًء  ت أناياا لاه  : } ماا أناياا اهلل  رو  أبو هريرة عن رساوا اهلل 

بأضاادادها، بااا ت تااتم حقيقااة التوحيااد  ت  دالتوىااا، ىمااا ت ينافيااه دفااع داء الجااوا والعطاار والحاار والباار وأنااه ت ينااافي 
ن تعطيلهاا بمباشرة اطسباب التاي نصابها اهلل  فاي نااا التوىاا، حيا  ييان  يقاد مقتضايات لمسابباتها بادرًا وشارعًا، واع

التوىا، فإن ترىها ينافي التوىا الاي حقيقتاه اعتمااد القلاب علاى اهلل فاي حصاوا ماا ينااع  فيعطلها أن ترىها أبو  م
ت ىاان معطااًل  العبد في دينه ودنياه. ودفع ما يضره في دينه ودنياه، وت باد ماع هااا اتعتمااد مان مباشارة اطساباب، واع

 .(2)للحىمة والشرا

، (3)التقادير عانبااننياا عبار  وماثاًل، أ  ،  نياا علم الك على لسان الملك للنبي ومعنى }  ت أنيا له شااء 
 أي بدر له دواء.

                                
 .( 3535 )البواري: الطب / ما أنيا اهلل داًء  ت أنيا له شااء /  ( 1)
 .091الطب النبوي:  ( 2)
 .053/  01فتح الباري:  ( 3)
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 المبحث األول
 العالج باألدوية الطبيعية

 الدواء بالعسل: -المطلب األول
ي ي شيء من أدويتىم ويٌر فااف ن ىانا  } يقوا: عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما باا: سمعت النبي 

ٍا، أو لاْاعاٍة   .(1)  ت وافق  الداءا، وما أحبُّ أن أىتوي بنارشاْرطاِة محجٍم أو شاْرباِة ِعسا

الحصار فاي الثالثاة، فاإن الشاااء باد يىاون  جملاة ماا يتاداو  باه النااا، ولام يارد النباي على ه نبهاا الحدي  
نما   .(2)بها على أصوا العالط نبهفي غيرها، واع

مااة: فهااو جااالء لاوساااي التااي فااي العااروق واطمعاااء، محلااا للرطوبااات نااافع لماان ىااان يااه منااافع عييوالعسااا ف
، مناق  للىباد والصادر، مادر  للباوا، ناافع الىريهاةباارد رطباًا، وهاو م اٍا، ملاين للطبيعاة، مااهب لىياياات اطدوياة مياجه 

ن اىتحا باه جاال ياا اع عن البل م، و للسعاا الىائن  ن اساتن باه بايض لطخ به الشعر، طوله وحسنه، واع لماة البصار، واع
 اطسنان وصقلها، وحاي صحتها وصحة اللثة، وياتح أفواه العروق.

ي سا وما المعدة، ويدفع الاضاالت عنهاا، ويساونها تساوينًا معتادًت، ويااتح ولعقه على الريق، ياهب البل م، و 
ا القاادماء  ت ا الااك بالىبااد والىلااى والمثانااة. وهااو غااااء ماان اطغايااة، ودواء مااع ااعااسااددها وي طدويااة، ولاام يىاان معااو 

 .(3)عليه

ثاام أتاااه الثانيااة فقاااا: فقاااا: أوااي ياْشااتىي باطناااه  فقاااا: اسااِقِه عساااًل،  وعاان أبااي سااعيد: } أن رجاااًل أتااى النبااي 
، اسقه عساًل، ثم أتاه الثالثة فقاا: اسقه عساًل ،  : فاعاْلت  ِه عسااًل، فقاا: صدق اهلل  وىاب بطن  أويك، اساقِ ثم أتاه  فقااا

 .(4) فسقاه ، فابرأ 

العساا  يصلح لقبوا الشاااء، باا يا عناه، وباد اعتارض الابعض فقااا:، أي لم (ىاب بطنه  )باا الوطابي: معنى 
مسها فىيف يوصاف لمان وباع لاه انساهااج والجاواب: اتااق اططبااء علاى أن المارض الواحاد يوتلاف عالجاه بااوتالف 

واتاقاوا   مان أناواا منهاا التوماة، ألوف والتادبير وباوة الطبيعاة، وعلاى أن انساهاا يحادالسن والعاادة واليماان وال اااء الما

                                
 .( 0013 )/  10، ومسلم / ىتاب السالم  ( 3539 )بواري / الطب / الدواء بالعسا / ال ( 1)
 .051/  01فتح الباري:  ( 2)
 .000/  5، الماردات تبن البيطار:  051/  01، وانير فتح الباري:  51 – 53الطب النبوي:  ( 3)
 .( 0001 – 90 )الم / التداوي بسقي العسا / ، ومسلم / ىتاب الس( 3531 )البواري / الطب / الدواء بالعسا/  ( 4)
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فىااأن هاااا    ليااا بااوة،عمااا دام بال  أعيناات، تاارك الطبيعااة وفعلهااا، فااإن احتاجاات  لااى مسااها معااين، بعلااى أن عالجهااا 
فاي ناواحي المعادة  جتمعاةالعسا لدفع الاضوا الم النبي بطنه عن تومة أصابته، فوصف له  استطالقالرجا ىان 

التااي تصاايب المعاادة ماان أوااالط ليجااة تمنااع اسااتقرار ال ااااء فيهااا،  واطمعاااء بمااا فااي العسااا ماان الجااالء ودفااع الاضااوا
أفساادتها وأفساادت ال ااااء الواصااا  ليهااا، فىااان دوا هااا  وللمعاادة ومااا ىومااا المنشاااة، فااإاا علقاات بهااا اطوااالط الليجااة

نمااا لاام ياااده أوا وت شاايء فااي الااك مثااا العسااا، ت ساايما  ن ماايط باسااتعماا مااا يجلااو تلااك اطوااالط،  بالماااء الحااار، واع
ن جااويه أحاد  ضارراً  مرة، طن  الدواء يجب أن يىون له مقدار  وىمية بحسب الداء  ن بصر عنه لام يدفعاه بالىلياة واع

تىاررت الشاربات بحساب ماادة الاداء  شرب منه أوًت مقدارًا ت ياي بمقاومة الداء، فأمره بمعاودة سقيه، فلماا هآور، فىأن
 .(1)برأ بإان اهلل تعالى

 : الحجامة:المطلب الثاني
حجماه أباو طيباه، وأعطااه صااعين مان   حاتجم رساوا اهللا} ام فقااا: حجاأناه سائا عان أجار ال عن أناا 

 .(2)  البحري ن أمثا ما تداويتم به الحجامة والقسط  :طعام، وىل م مواليه فوااوا عنه، وباا
 ن فياه شاااء } يقاوا:  معت رسوا اهلل اأنه عاد المقنع، ثم باا: ت أبر   حتى يحتجم، فإني س ن جابر وع

 (3). 
تالئياااة تىاااون دموياااة وصااااراوية وبل مياااة وساااوداوية، وشاااااء مالحجاماااة مااان أصاااوا العاااالط، طن اطماااراض ات

نمااا  الصاااراوي ومااا اىاار تالء مااوالاهاام لااه، وأمااا اتوااا الحجاام بالاااىر لىثاارة اسااتعماا العاارب الدمويااة بااإوراط الاادم، واع
 .(4)معه، فدوا ه بالمسها، وبد نبه عليه باىر العسا

علاى ي سطح البدن، والحجامة تستورط الدم مان ناواحي الجلاد، وباد ناا اططبااء قمنافع الحجامة، فإنها تنأما 
 .(5)الاصد ا من ضأن البالد الحارة الجحامة فيها أناع وأف

وبالجملاة فاي الرباع الثالا  مان أربااا الشاهر. طن الادم فاي أوا الشاهر  الشهر وبعد وسطه، وتستحب في وسط
 .(6)لم يىن بد هاط، وفي آوره يىون بد سىن، وأما في وسطه فيىون في نهاية التييد

                                
 .095/  05، انير شر  مسلم للنووي:  011 – 039/  01، فتح الباري:  51الطب النبوي:  ( 1)
 .( 3510 )البواري / الطب / الحجامة من الداء /  ( 2)
 .( 3510 )البواري / الطب / الحجامة من الداء /  ( 3)
 .30، انير الطب النبوي:  051/  01ن فتح الباري:  031 / 5المعلم باوائد مسلم:  ( 4)
 .553/  5الاصد : شق الِعرق، فصده ياصده فصدًا فهو ماصود وافتصد  فالن  اا بطع عربه فاصد. لسان العرب:  ( 5)
 .030/  01، فتح الباري:  33 - 35الطب النبوي:  ( 6)
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 .(1)ه  اط رأسااحتجم بلحى جما من طريق مىة وهو محرم في وس أن رسوا اهلل  : }بحينة عبد اهلل بن وعن

 .(2)احتجم أيضًا في اطودعين والىاها د عن أنا أنه وور 

والحلااق،  بمنىااالباااا اططباااء: الحجامااة فااي وسااط الاارأا نافعااة جاادًا، والحجامااة علااى الىاهااا تناااع ماان وجااع 
نان واطنااف والحلااق، والحجامااة واطساا نوالحجامااة علااى اطواادعين تناااع ماان أمااراض الاارأا والوجااه، ىاااطانين والعينااي

لاوااين   ااطسنان والوجه والحلقوم وتنقاي الارأا، والحجاماة علاى يهار القادم تنااع مان بارو  عناع من وجتحت الابن ت
وجربااه وبثااوره، والبواسااير وحىااة الطماا ، والحجامااة علااى أساااا الصاادر نافعااة ماان دماميااا الاوااا ن وانقطاااا يالسااابو 

والحجامااة علااى المقعاادة تناااع اطمعاااء ىااان عاان دم هااائ ، وصااادف وباات اتحتياااط  ليااه،  االيهاار، ومحااا الااك ىلااه  ا
 .(3)وفساد الحيض

 .(4)احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة ىانت به أن رسوا اهلل  وعن ابن عباا 

مان اطماراض الميمناة، وساببه والشقيقة: وجع يأوا في أحد جانبي الرأا أو فاي مقدماه، واىار أهاا الطاب أناه 
حاد شاقي أترتاع  لى الدماغ، فإن لم تجد منااًا أحد  الصداا، فإن مااا  لاى  حارة أو باردة، أبورة مرتاعة أو أوالط 

ن ملك بمة الرأا أحد  داء البيضة.الرأا أحد    الشقيقة، واع

أو          أو ريح غليية فيهاا  وأسباب الصداا ىثيرة جدًا: منها ما يىون عن ورم في المعدة أو في عروبها،
الناساانية ىاالهم وال ام والحاين والجاوا رىاة العنيااة، ومنهاا ماا يحاد  عان اطعاراض تمتالئها، ومنها ما يىاون مان الح

الاادماغ، أو حمااا شاايء ثقيااا صااااق تصاايبه، أو ورم فااي  ىضااربةوالحمااى، ومنهااا مااا يحااد  عاان حاااد  فااي الاارأا 
 بمالباة الهواء، أو الماء البارد.يض ط الرأا، أو تسوينه بلبا شيء وارط عن اتعتداا، أو تبريده 

أما الشقيقة بوصوصها فهي في شرايين الرأا وحدها وتواتا بالموضاع اطضاعف مان الارأا، وعالجهاا بشاد 
 .(5)العصابة

 االكتواء: المطلب الثالث:
                                

 .( 3515 )البواري / الطب / الحجامة على الرأا:  ( 1)
 وباا حسن غريب. ( 01300 )الترماي / ىتاب الطب/ ما جاء في الحجامة:  ( 2)

 .( 5515 )، ابن ماجة / الطب / موضع الحجامة / ( 5131 )أبو داود / الطب / موضع الحجامة / 
 .030/  01، فتح الباري: 31-33الطب النبوي:   ( 3)
 .( 0010 ) 13، مسلم: ىتاب السالم لىا داء دواء  3515البواري / الطب / الحجامة من الشقيقة والصداا:   ( 4)
 .035/  01، فتح الباري:  13 – 15الطب النبوي:  ( 5)
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محجام أو لاعاٍة بنااٍر، وماا : }  ن ىان في شيء مان أدوياتىم شاااء فااي شاارطة سبق حدي  جابر عن النبي 
 .(1)أحب أن أىتوي  

   ون، ب} أنهاام الاااين ت يسااتر ماان حاادي  الساابعين ألاااًا الاااين ياادولون الجنااة ب ياار حساااب: وثباات عاان اباان عباااا 
 .(2)، وت يتطيرون، وعلى ربهم يتوىلون  يىتوونوت 

نماا ىرهاه  الاي ت تنحسم مادته  ت به، ولهاا وصاه النبي  الباغيالىي: يستعما في الولط  ثم نهى عناه، واع
 .(3) ((آور الدواء الىي  ))ر العييم، ولهاا ىانت العرب تقوا في أمثالها: طولما فيه من اطلم الشديد وال

 ، واىتو  غير واحد من الصحابة.(4)سعد بن معاا وغيره وبد ىو  النبي 
 .(5)وىواه عليه بع   لى أبي  بن ىعب طبيبًا، فقطع له عربًا  أن النبي } فقد ثبت من حدي  جابر 

ليربااأ الاادم ماان جرحااه، وواااف عليااه أن يناايف فيهلااك، والىااي مسااتعما فااي هاااا  باااا الوطااابي:  نمااا ىااو  سااعداً 
أن يىتوي طلباًا للشاااء، وىاانوا يعتقادون أناه متاى ىما يىو  من تقطع يده أو رجله، وأما النهي عن الىي، فهو  ،الباب

 .(6)النية هاه لم يىتو هلك، فنهاهم عنه طجا
، فهاا الاي بيا فيه: وباا ابن بتيبة: الىي جنسان: ىي الصحيح ل طنه يرياد  ((لم يتوىا من اىتو   ))ئال يعتا 

، والعضاو  اا بطاع، فااي هااا شاااء، وأماا  اا ىاان الىاي للتاداوي ن ااأن يدفع القدر عن ناسه، والثاني ىاي الجار   اا 
 .(7)الاي يجوي أن ينجح ويجوي أن ت ينجح، فإنه  لى الىراهة أبرب

، وعادم الاعاا ت يادا علاى المناع باا يادا علاى أن ترىاه أرجاح مان علاى الجاوايوحاصا الجماع أن الاعاا يادا 
ماااا عماااا ت يتعاااين طريقاااًا  لاااى  التنيياااهو فعلاااه، وىااااا الثنااااء علاااى تارىاااه، وأماااا النهاااي عناااه فإماااا علاااى سااابيا اتوتياااار  واع

 .(8)الشااء
 : الحبة السوداء:المطلب الرابع

                                
 .5سبق توريجه ا:  ( 1)
 .( 3511 )البواري / الطب / من اىتو  أو ىو  غيره:  ( 2)
 .051/  01فتح الباري:  ( 3)
 .( 0011 ) – 13وي: مسلم / ىتاب السالم/ لىا داء دواء واستحباب التدا ( 4)
 .( 0011 ) – 15مسلم/ ىتاب السالم / لىا داء دواء واستحباب التداوي:  ( 5)
 .35، انير الطب النبوي: 513 – 513/  5معالم السنن:  ( 6)
 .033/  01، فتح الباري: 33، انير الطب النبوي:  503 – 503تأويا موتلف الحدي :  ( 7)
 .033/  01اري: ، فتح الب 33الطب النبوي:  ( 8)
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 م  الحباِة الساوداِء شاااًء مان ىاٍا داٍء  ت الس اام والس اا فاي: }  ن يقاوا مع رساوا اهلل اه سااورد عن أباي هريارة أنا
 .(1)  الموت

 .(2)الحبة السوداء: هي الشونيي في ل ة الارا، وهي: الىمون اطسود، وتسمى: الىمون الهندي
البااردة، فإنهاا تنااع مان اطماراض أي يقباا العاالط بهاا،  (( ءمان ىاا دا شاااء ))وهي ىثيارة المناافع جادًا، وبولاه 
ااا بااو  اطدويااة الباااردة الرطبااة  ليهااا، بساارعة تناياااها،  ابااالعرضوتاادوا فااي اطمااراض الحااارة اليابسااة  أوااا  ا، فتوص 

 يسيرها.
ماى الٍرباع والبل مياة، ح، نافعاة مان للناخة بالحبة السوداء حار يابا، وهي ماهوبد باا علماء الطب:  ن طبع 

اا وبعات وعجنات بالعساا وشاربت بالمااء الحاار أاابات الحصااة المعا لبلاةوالريح، مجاااة  للسددماتحة  دة ورطوبتهاا، واع
اا وأدرت البااوا والطماا ،  اا شاارب منهااا وين  ةبورباا تباات وربطاادواع ماان ىتااان وأدياام شاام ها ناااع ماان اليىااام البااارد، واع

اا طبوت بوا وتمضمض مثقاا بماء، أفاد من ضيق الناا، والضماد بها يناع من الصداا البارد،  بها ناعات مان واع
 .(3)وجع اطسنان الىائن عن برد

 البحري:و الهندي  القسط  -المطلب الخامس
ا  ، أنهاا أتات رساوا باايعن النباي الالتاي ورد عن أم بيا بنتا محصن اطسدية، وىانات مان المهااجرات اطوا

اْه  : }بابٍن لها بد أعلقْت عليه من العارة، فقاا النبي  اهلل  علايى ن  بهااا العاوِد  بهااا العاالقج نأوتدىا تادغرنعالما
 .(4)الهندي، فإن فيه سبعة أشاية منها اات الجنب، يريد الى ستا وهو العود الهندي   

فاي برحاة توارط يقااا فاي عالجهاا عارتاه فهاو معااور، وبياا: هاي هي وجع في الحلاق يهاي  مان الادم، العارة: 
 .(5)الاي بين الحلق واطنف الورم

                                
 .( 3535 )البواري  / الطب / الحبة السوداء:  ( 1)

 .( 0003 – 11 )مسلم / ىتاب السالم / التداوي بالحبة السوداء / 
 .053/  01، فتح الباري:  010/  05، شر  مسلم للنووي:  015الطب النبوي:  ( 2)
 .10/  5تبن بيطار: ، الماردات 053/  01، شر  فتح الباري: 013الطب النبوي:  ( 3)
 .( 3513 )البواري  / الطب / العارة:  ( 4)

 .( 0005 )مسلم / ىتاب السالم / التداوي بالعود الهندي: 
 . 059/  01، انير فتح الباري:  011/  05شر  مسلم للنووي:  ( 5)
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فااي معالجااة العااارة أن تأوااا الماارأة وربااة، فتاتلهااا فااتاًل شااديدًا، وتاادولها فااي أنااف الصاابي وىاناات عااادة النساااء 
 ((أوتدىان  تادغرن ))  ، فمعناىدغاراً ه، والاك الطعان يسامى اوتطعن الك الموضع، فيناجر منه دم أسود، وربماا أبرحتا
 .(1)أنها ت مر حلق الولد بأصبعها فترفع الك الموضع وتىبسه

مصااادر أعلقااات عناااه، ومعنااااه: أيلااات عناااه العلاااوق، هاااو معالجاااة عاااارة  ((اتعاااالق  ))رواياااة وفاااي  وأماااا العاااالق
 .(2)الصبي وهي وجع حلقه

أمثااا مااا تااداويتم بااه: : }  ن  وبااد ورد فااي حاادي  أنااا عاان النبااي  الىسااتوالعااود الهناادي: يقاااا لااه القسااط و 
 .(3)ريُّ  بحالحجامة والق سط  ال

واطباايض ألينهمااا.  أشاادهما حااراً ري. والثاااني: الهناادي وهااو بحاااي يقاااا لااه الوالقسااط نوعااان: اطوا: اطباايض الاا
اا شاربا: ناعاا مان ضاعف الىباد والمعادة، ويادران الطما   ومنافعهما ىثيرة جدًا: فهما ينشاان البل م، باطعاان لليىاام، واع

اا طلااي الوجااه بااه نوالبااوا، ويقااتالن دياادان اطمعاااء، وياادفعا معجونااًا بالماااء والعسااا، بلااع  الساام وحمااى الربااع والااورد، واع
 .(4)الىلف

 :التلبينة السادس:المطلب 
:  نااي عاان عائشااة رضااي اهلل عن هااا أنهااا ىاناات تااأمر بااالت لبين للمااريض، وللمحاايون علااى الهالااك وىاناات تقااوا 

 .(5)ببعِض الحي ِن  ت ِجم  ف  اادا المريِض، وتاهب  ن  الت لبينة  }يقوا: سمعت  رسوا اهلل 

الميات  مان أهلهاا فااجتمع لاالك النسااء  ثام تاار بنا  ت أهلهاا وواصاتها هلل عنها أنها ىانْت  اا مااتا وعنها رضي ا
 فصابت التلبيناة  عليهاا ثام بالات: ى ْلانا منهاا، فاإني سامعت رساوا اهلل  ثريادثام  صانع  من تلبينة فطبوات برمةأمرْت ب

 .(6)الحي ِن   ا  اادا المريِض، وتاهب ببعضِ مجمة ليقوا:}  ن  الت لبينة 

 اشتق اسمه.  منهالاي هو في بوام اللبن، و  الربيق: هو الحساء التلبين

                                
 . 011/  05شر  مسلم للنووي:  ( 1)
 . 011/  05شر  مسلم للنووي:  ( 2)
 .( 3510 )/ الطب / الحجامة من الداء: البواري   ( 3)
 .01/  5، انير الماردات تبن اللبيطار: 051/  01، فتح الباري: 093/  05، شر  مسلم للنووي: 501الطب النبوي:  (4)
 .( 3533 )البواري / الطب / التلبينة للمريض:  (5)
 .( 0003 ) – 91مسلم / ىتاب السالم / التلبينة مجمة لا اد المريض:   (6)
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 .(1)وسميت تلبينة، تشبيهًا باللبن لبياضها وربتها
 ي: هي حساء يعما من دبيق أو نوالة ويجعا فيه عسا، وبيا: لبن.عوباا اطصم
 والطه شيء.يفيىون ت  : ي وا العجين غير ومير، فيور  ما ه فيجعا حسواً وباا الداودي

 .(2)النيء ال لييوام اللبن، وهو النضي  ت وباا الموفق الب دادي: التلبينة الحساء، ويىون في ب
وباا:  اا شئت أن تعرف منافع التلبينة، فاعرف منافع ماء الشعير، وت سيما  اا ىان نوالة، فإنه يناا بسارعة، 

 أجلى، وأبو  ناواًا وأنمى للحرارة العيييية.اا شرب حارًا ىان اع وي ا  غااًء لطياًا، و 
الحيين يضعف، باستيالء اليبا علاى أعضاائه وعلاى معدتاه رأا المعدة، فإن ف اد بالا اد في الحدي :  والمراد

ريض ىثيرًا ماا يجتماع مواصة لتقليا ال ااء، والحساء يرطبها وي ايها ويقويها، وياعا مثا الك با اد المريض، لىن ال
 ولط مراري أو بل مي أو صديدي،، وهاا الحساء يجلو الك عن المعدة. عدتهفي م

التلبينة أناع من الحساء، طنهاا تطابخ مطحوناة فتوارط واصاة الشاعير باالطحن، وهاي أىثار ت اياة وأباو  فعااًل و 
نماااا اوتاااار اططبااااء النضاااي  طناااه أرق وألطاااف فاااال يثقاااا علاااى طبيعاااة الماااريض، وينب اااي أن يوتلااا ف وأىثااار جاااالًء، واع

 .(3)اوتالف العادة في البالد بحسب اتنتااا بالك
 .(4)وهو: الراحة ((مام جان ))ريحه وتسى نه من ت  أنها مريحة له، أي  : } فيها مجمة لا اد المريضوبوله 

 شفاء للعين: المن   -المطلب السابع
 .(5)  شااء للعين اما هو  المنٍ يقوا: } الىمأة  من  ت رسوا اهلل عسمورد عن سعيد بن ييد باا: 

ومااادة تسااتتارها ماان غياار  أن تاايرا، بيااا سااميت بااالك الىمااأة نبااات ت ورق لهااا وت ساااق، توجااد فااي اطرض 
فيتولاد وينادفع متجسادًا، نحاو ساطح اطرض ببارد الشاتاء، وينمياه مطار الربياع،  تقنبواري يحالىمأة من جوهر أرضي 

 .(6)ة الماءلودها ما ىانت أرضها رملية بليومصر، وأج وهي ىثيرة بأرض العرب وتوجد بالشام
 فيه بوتن :   المن  : } الىمأة من وبوله 

                                
 . 053/  01، فتح الباري:  010/  05، شر  مسلم للنووي: 001الطب النبوي:  (1)
 .053/  01فتح الباري:  (2)
 . 051/  01، فتح الباري:  001الطب النبوي:  (3)
 . 001الطب النبوي:  (4)
 .( 3510 )البواري / الطب / المن  شااء للعين:  (5)
 .035/  01: ، فتح الباري 555الطب النبوي:  (6)



 11 

بني  سرائيا، لم يىن هاا الحلو فقاط، باا أشاياء ىثيارة مان اهلل علايهم بهاا، مان الاي أنيا على  المن  أن  األول:
ممناون در بمعناى الماعاوا، أي: مصا ((المان  ))عاوًا من غيار صانعة وت عاالط وت حار ، أي أن  دالنبات الاي يوج

 به.

وت        وت يرا باير، والثاني: أنه شبه الىمأة بالمن  المنيا من السماء، طنه ي جمع من غيار تعاب وت ىلااة، 
 .(1)سقي

 : } وما ها شااء للعين   ثالثة أبواا:وفي بوله 

 وحده. عمايستأن ماءها يولط في اطدوية التي يعال  بها العين، ت أنه  أحدها:

وتضاامنه وتااايب فضااالته ورطوبتااه ، واسااتقطار مائهااا، طن النااار تلطاااه : أنااه يسااتعما بحتااًا بعااد شااي هاالثاااني
 الم اية ويبقى النافع.

ومااء الىمااأة ،  (2)أن الماراد بمائهاا المااء الااي يحاد  باه مان المطار، وهاو أوا بطار ينايا  لاى اطرض :لاثالثا
وياادفع عنهااا وحاادة  بااوًة ا بااه، ويقااوي أجاانهااا، ويييااد الاارو  الباصاارة حااانثمااد واىت بااه ن اا عجاا ،أصاالح اطدويااة للعااين

 .(3)نيوا النوايا

 عالج الحمى: المطلب الثامن:
 .(4)ها بالماء  ئو جهنم فأطا فيحالحمى من } باا:  ورد عن ابن عمر عن النبي 

اات تاادعو  رضااي اهلل عنهمااا ىانااتبااي بىاار أأن أسااماء بناات }  المناااروعاان فاطمااة بناات   اا أ تياات بااالمرأة بااد حم 
 .(5) يأمرنا أن نبردها بالماء ىان رسوا اهلل  لها، أوات الماء فصبته  بينها وبين جبينها وبالت:

 .(6)حر ها ووهجه سطوا ((  فو  ))ومعنى من 

                                
 .035/  01، انير فتح الباري:  553 - 553الطب النبوي:  (1)
 .033 -035/  01، انير فتح الباري:  559 - 551الطب النبوي:  (2)
 .033/  01، فتح الباري:  559الطب النبوي:  (3)
 .( 0019 ) – 19، مسلم / ىتاب السالم / لىا داء دواء:  3590البواري / الطب / الحمى من فيح جهنم:  (4)
 .( 0000 ) – 10، مسلم / ىتاب السالم / لىا داء دواء:  3590البواري / الطب / الحمى من فيح  جهنم:  (5)
 . 013/  01فتح الباري:  (6)
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 وتلف في نسبة الحمى  لاى جهانم، فقياا حقيقاة، واللهاب الحاصاا فاي جسام المحماوم بطعاة مان جهانم، وباد راو 
، ىمااا أن أنااواا الااار  واللاااة ماان نعاايم جهاانم، أيهرهااا فااي هاااه الاادار ضاايها ليعتباار العباااد بااالكقتاهلل يهورهااا بأسااباب ت

 عبرة ودتلة.
وا علااى شااد ة حاار  اااالوباار ورد  مااورد التشاابيه، والمعنااى أن حاار الحمااى شاابيه بحاار جهاانم، تنبيهااًا للنوبيااا: بااا 

 .(1)ايحها، وهو ما يصيب من برب منها من حر هابالنار، وأن هاه الحرارة الشديدة شبيهة 
 .(3)وفي رواية فأبردوها (2) سىان حرارتها يأمر بانطااء، أ (هائو فأطا )ومعنى 

وااا  بأهاا الحجااي وماا واتهام،  ا ىانات أىثار الحمياات التاي تعارض لهام مان ناوا  ووطابه في هااا الحادي 
الشما. وهاه يناعهاا المااء الباارد شاربًا واغتسااًت، فاإن الحماى حارارة الحمى اليومية العرضية، الحادثة عن شد ة حرارة 

اًت مبالقلااب وتنباا   منااه بتوسااط الاارو  والاادم فااي الشاارايين والعااروق  لااى جميااع الباادن، فتشااتعا فيااه اسااتعغريبااة تشااتعا 
 يضر باطفعاا الطبيعية.

علاى المىاان باتن مااا فاي المااء ىن تساويجوي أن يىون المراد بالحادي  مان أبساام الحمياات العرضاية، فإنهاا 
عالط آور، فإنها مجرد ىياية حار ة متعلقاة باالرو ،  ىالبارد، وسقي الماء البارد المثل ، وت يحتاط صاحبها مع الك  ل

 .(4)ومد لهبهايفيىاي في يوالها مجرد وصوا ىياية باردة تسىنها و 
 حرق الحصير ليسد به الدم: المطلب التاسع:
وىساارت رباعيتااه،  البيضااة  وأدماايا وجهااه   لمااا ىاساارت علااى رأا النبااي  }باااا:د الساااعدي عاان سااها باان سااع

الاد ما ييياد عليهاا الساالم في المجن، وجاءت فاطمة ت ساا عان وجهاه الاد ما، فلماا رأت فاطماة  يوتلف بالماءوىان علي  
بأ الدم  ف على الماء ىثرًة عمدت  لى حصيٍر فأحربتها وألصقتها على ج رِ  رسوا اهلل   .(5) را

       ىاااالك،  بااااا ابااان بطااااا: يعااام أهاااا الطاااب أن الحصاااير ىلهاااا  اا أحربااات تبطاااا يياااادة الااادم، باااا الرمااااد ىلاااه
 .(6)طن الرماد من شأنه القبض

                                
 .013/  01، فتح الباري:  50 – 50الطب النبوي:  (1)
 .013/  01فتح الباري:  (2)
 .( 0001 ) – 10، مسلم / ىتاب السالم / لىا داء دواء:  3595البواري / الطب / الحمى من فيح جهنم:  (3)
 .011/  01، فتح الباري:  50 – 09الطب النبوي:  (4)
 .( 3591 )البواري: / الطب / حرق الحصير ليسد  به الدم:  (5)
 . 015/  01، فتح الباري:  501/  9شر  البواري تبن بطاا:  (6)
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الساعد فهاي معلوماه  دياوفي الحدي  أن بطع الدم بالرماد ىان معلومًا عندهم، ت سيما  اا ىان الحصير من 
فينب اي أن حة، فالقبض يساد أفاواه الجار ، وطياب الرائحاة يااهب بايهم الادم، وأماا غساا الادم أوًت، بالقبض وطيب الرائ

 .(1)يىون  اا ىان الجر  غير غائر، أما لو ىان غائرًا فال ي من معه ضرر الماء  اا صب  فيه

 :اللدود :المطلب العاشر
، ت تلاادُّوني، فقلنااا ىراهيااة  المااريض للاادواءِ  فااي مرضااِه فجعااا يشااير  لينااا أن لااددنا رسااوا اهلل  } :بالاات عائشااة

 .(2)فلما أفاقا باا: ألم أنهىم أن تلد ونيج بلنا: ىراهية  المريض للدواء، فقاا: ت يبقى في البيت أحٌد  ت ل د  وأنا أنير  

وي وااا ماان . (3)اللاادود: هااو الاادواء الاااي يصااب فااي أحااد جااانبي فاام المااريض، ولااددت المااريض: فعلاات بااه الااك
 .(4)عارفًا ت يىره على تناوا شيٍء ينهى عنه، وت يمنع من شيء يأمر به لحدي  أن المريض  ا ىانا

 التحرز من األمراض المعدية: -المطلب الحادي عشر
 .(5)أنه باا: } ِفر  من المجاوم، ىما تار  من اطسد   ، عن النبي ورد من حدي  أبي هريرة

 .(6) نا بد بايعناك فارجع   ثقيف رجٌا مجاوم، فأرسا  ليه النبي ومن حدي  جابر: } أنه ىان في وفد 

 .(7)} ت يوردن  ممرٌض على مصح   رسوا  وعن أبي هريرة باا: باا

ىلااه، فياسااد مااياط اطعضاااء، وهيئتهااا وشااىلها،  السااوداء فااي الباادن الماارةالجاااام: علااة رديئااة تحااد  ماان انتشااار 
 .(8)اطعضاء وتسقط وربما فسد في آوره أوصالها حتى تتآىا

وهاا المرض عند اططباء من العلا المعدية المتوارثة، ومقارب المجاوم وصاحب السا، يساقم برائحتاه. فاالنبي 
  ،لىماا شاقته على اطمة ونصحه لهام، نهااهم عان اطساباب التاي تعرضاهم لوصاوا الاسااد  لاى أجساامهم وبلاوبهم

                                
 015/  01فتح الباري:  (1)
 . 0005/  13، مسلم / السالم / ىراهة التداوي باللدود :  3510اري / الطب / اللدود: البو (2)
 . 033/  01فتح الباري:  (3)
 .031/  01فتح الباري:  (4)
 .( 3511 )البواري / الطب / الجاام:  (5)
 .( 0050 ) – 003مسلم / الطب والربى / اجتناب المجاوم ونحوه:  (6)
 .( 3551 )ت هامة: البواري / الطب /  (7)
 . 031/  01، فتح الباري:  055الطب النبوي:  (8)
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لقباوا هااا الاداء، وباد تىاون الطبيعاة ساريعة اتناعااا، بابلاة لالىتساااب  وت شك أنه بد يىون فاي البادن اساتعداد ىاامن
 .(1)والرائحة أحد أسباب العدو ، فتسقمهمن أبدان من توالطه، وبد تصا رائحاة العليا  لى الصحيح 

: } ت عادو  وت ن النباي اأوار  ىحادي  أباي هريارة عاوبد ين البعض أن هاه اطحادي  معارضة بأحادي  
اا: } ىاا باسام اهلل، ثقاًة بااهلل، وتاوىاًل االقصاعة وبا أدولها معه فايأوا بيد رجا مجاوم ف وا اهلل ا، وأن رس(2)  طيرة
 .(3)عليه 

 والجواب أنه ت تنابض بين اطحادي ، وبد سلك العلماء في الجمع بينها عدة مسالك:  

رعايااة واااطر المجاااوم، طنااه  اا رأ   أنااه ناااى العاادو  جملااًة، وحمااا اطماار بااالارار ماان المجاااوم علااى األول:
 .(4)الصحيح البدن السليم من اآلفة تعيم مصيبته وتيداد حسرته

ىاان المواطاب   ((ت عادو   ))  بااا: ان، فحياان موتلاتيااي وانثباات علاى حالتياااب بالنااا: حماا الوطاثانيهاو
أن يدفع التطير الاي عدو ، ىما يستطيع بوي يقينه وصح توىله بحي  يستطيع أن يدفع عن ناسه اعتقاد البالك من 

ىااان المواطااب بااالك ماان  ((فاار  ماان المجاااوم  ))يقااع فااي ناااا ىااا أحااد، لىاان القااوي اليقااين ت يتااأثر بااه. وحياا  جاااء 
فال يىون له بوة على دفع اعتقاد العدو ، وأريد بالك سد باب اعتقاد العادو   ضعف يقينه ولم يتمىن من تمام التوىا

 .(5)عنه

 .(6)الجاام ونحوه موصوا من عموم ناي العدو ، وهو بوا ابن بطاا في:  ثبات العدو  لمسالكثالث ا

ليا من باب العدو  في شايء، باا هاو طمار طبيعاي وهاو انتقااا الاداء  بالارار من المجاوم : أن اطمروالرابع
فقااا: المجااوم تشاتد رائحتاه حتاى بتيباة ة والموالطاة وشام الرائحاة، وهاي طريقاة ابان اطة المالمساد بواساد لجسامن جس

 .(7)يسقم من أطاا مجالسته

                                
 . 055الطب النبوي:  (1)
 .( 0005 ) – 005، مسلم / السالم / الطيرة والاأا: ( 3511 )البواري / الطب / الجاام:  (2)
 وباا غريب. 0101الترماي / اططعمة / ما جاء في اطىا مع المجاوم:  (3)
 .031/  01: فتح الباري (4)
 .053، انير الطب النبوي: 031/  01فتح الباري:  (5)
 .031/  01، فتح الباري: 501/  9شر  البواري تبن بطاا  (6)
 .051، الطب النبوي:  031/  01، فتح الباري:  031تأويا موتلف الحدي   (7)
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: أن المراد بناي العدو  أن شيئًا ت يعادي بطبعاه، ناياًا لماا ىانات الجاهلياة تعتقاده أن اطماراض تعادي الخامس
اعتقااادهم الااك، وأىااا ماااع المجاااوم ليبااين لهاام أن اهلل هااو الااااي  بطبعهااا ماان غياار  ضااافة  لااى اهلل، فأبطاااا النبااي 

 .(1)ليبين لهم أن هاه من اطسباب التي جعلها اهلل ماضية  لى مسبباتهايمرض ويشاي، ونهى عن القرب منه، 

لط شايء اعلى سد الاريعة لائال يحاد  للموا بالمجانبةالعدو  أصاًل ورأسًا، وحما اطمر  : العما بنايالسادس
عان  ياراد  . باا القرطبي:  نماا نهاى رساوا اهلل من الك فيين أنه بسبب الموالطة فيثبت العدو  التي نااها الشارا

النااوا وتاأثير ر يالعدو ، أو موافة تشو الممرض على المصح موافة الوبوا فيما وبع فيه أها الجاهلية من اعتقاد 
ن ىنا نعتقد أن الجاام ت يعدي، لىنا نجد في أناسنا نارة وىراهية لموالطته   .(2)اطوهام، واع

للوجااوب، وأمااا اطىااا معااه ت جتناااب المجاااوم والااارار منااه علااى اتسااتحباب واتحتياااط : حمااا اطماار باالسااابع
 .(3)لبيان الجواي، وهو بوا النووي فاعله

                                
 .031/  01، فتح الباري:  051الطب النبوي:  (1)
 .030/  01فتح الباري:   ،   305/  3الماهم:  (2)
 .053، الطب النبوي: 001/  05شر  مسلم للنووي:  (3)
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 :في العالج باألدوية الروحانية : هديه المبحث الثاني
 ؟ : معنى الرقية وما هي الرقية المشروعةالمطلب األول

 والمقصود بها ما ي قرأ على المريض بقصد شاائه. ،(1)الر بى: جمع ربية وهي بمعنى التعويا

 وبد اجمع العلماء على جواي الربى عند اجتماا ثالثة شروط وهي:

أن  عتقاادأن تىاون بىااالم اهلل تعااالى أو بأسامائه وصااااته، وباللسااان العرباي أو بمااا يعاارف معنااه ماان غيااره، وأن ي
مان حادي  عاوف بان مالاك بااا: ىناا نرباى فاي الجاهلياة، فقلناا ياا ت ت ثر باااتها باا بااات اهلل تعاالى. وباد ورد الربية 

ل ي  ر بااى ْم، ت بأاا بالرُّبى ما لْم يى ْن فيِه ِشْرٌك   وا عا  .(2)رسوا اهلل ىيف تر  في الك ج فقاا: } اْعِرض 

 :وباا القرطبي: الربى ثالثة أبسام

ه لائال يىاون فياه شارك أو يا دي  لاى افيجاب اجتنابا اه،اا معنااما ىان يربى باه فاي الجاهلياة مماا ت يعقا :أحدها 
 الشرك.

 : ما ىان بىالم اهلل أو بأسمائه فيجوي، فإن ىان مأثورًا فيستحب.الثاني

: ما ىان بأسماء غير اهلل من ملك أو صاالح أو معيام مان المولوباات ىاالعرر، فهااا لايا مان الواجاب الثالث
 لااى اهلل والتباارك بأساامائه، فيىااون ترىااه أولااى،  ت أن يتضاامن تعياايم  اجتنابااه وت ماان المشااروا الاااي يتضاامن اتلتجاااء

 .(3)المربي به، فينب ي أن يجتنب، ىالحلف ب ير اهلل تعالى

 : الرقى بالقرآن والمعّوذات:المطلب الثاني
ىان ينا  على ناسه فاي المارض الااي ماات فياه باالمعواات، فلماا  } أن النبي : عن عائشة رضي اهلل عنها

، وأمسح بيده ناسه لبرىتها  ىنت أنا   ثقا   .(4)عليه بهن 

ن اان اطبارار ماا،  اا ىاان علاى لساماء اهلل هاو الطاب الروحاانيا: الربى باالمعواات وغيرهاا مان أساالتينباا ابن 
 ماني، وتلااك الربااى المنهاايافلمااا عااي  هاااا النااوا ، فاايا الناااا  لااى الطااب الجساا ااء بااإان اهلل تعااالى،االولااق، حصااا الشاا

                                
 .093/  01فتح الباري:  (1)
 .( 0011 ) – 35مسلم / السالم / ت بأا بالربى ما لم يىن فيه شرك:  (2)
 . 091/  01، فتح الباري:  310 – 311/  3انير الماهم:  (3)
 . 3515ن والمعواات: البواري / الطب / الربى بالقرآ (4)
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مااع  لااى اىاار اهلل بااأمور مشااتبهة مرىبااة ماان حااق وباطااا، يج عنهااا التااي يسااتعملها ماان ياادعي تسااوير الجاان لااه، فيااأتي
تعانة بهاام والتعااوا بمااردتهم، فلااالك ىااره ماان الربااى مااا لاام يىاان باااىر اهلل اماان اىاار الشااياطين و اتساا يشااوبهوأساامائه ما

ريئًا من الشرك، وعلى ىراهة الرباى ب يار ىتااب اهلل علمااء الاي يعرف معناه ليىون بوأسمائه واصة وباللسان العربي 
 .(1)اطمة

فلماا نيلتاا المعواتااِن يتعوا  من الجااٍن وعايِن اننسااِن حتاى نيلاِت  } ىان رسوا اهلل وبد جاء عن أبي سعيد: 
 .(2)أوا بهما وترك ما ِسواه ما  

ياادا علااى اطولويااة، وت يمااا مااع ثبااوت التعااوا وهاااا ت ياادا علااى المنااع ماان التعااوا ب ياار هاااتين السااورتين، بااا 
نما اجتيأ بهما لما اشتملتا  ومعناى حادي  أباي  .(3)عليه من جوامع اتستعااة من ىا مىروه جملاة وتاصايالً ب يرهما، واع

 .(4)ترك ما ىان يتعوا به من الىالم غير القرآن سعيد أنه 

المىروهااات ماان السااحر والحسااد وشاار الشاايطان : فااي المعااواات جوامااع ماان الاادعاء، نعاام أىثاار بطااااباااا اباان 
 .(5)يىتاي بها ووسوسته وغير الك، فلهاا ىان النبي 

نما أشارت عائشة  لى أن الك وبع فاي  ((ت فيه افي المرض الاي م ))وبوا عائشة:  ت يعني بيدًا في الك، واع
 .(6)آور حياته وأن الك لم ينسخ

 :: الرقى بفاتحة الكتابالمطلب الثالث
وهم،  : } أن ناسااًا ماان أصااحاب النبااي بااي سااعيد الواادري عاان أ أتااوا علااى حااي  ماان أحياااء العاارِب، فلاام ياْقاار 

 نىام لام تقروناا، وت ناعاا حتاى تجعلاوا لناا ها معىم من دواء أو راٍق فقالوا: فينما ه م ىالك  ا لدغا سي د  أولئك، فقالوا: 
عاًل، فجعلوا لهم بطيعًا من الش اِء، فجعا يقرأ ، فبرأ، فأتوا بالشا ج  ت نأوااه     ، فقالوا: ءبأم  القرآن، وبجمع ب يابه  ويتاا 

اوها، واضربوا لي بسهٍم  حتى نسأا النبي   .(7)، فسألوه فضحك وباا: } وما أدراك أنها ر بايٌةج و 

                                
 .093/  01فتح الباري:  (1)
 ،.3593وباا: حسن غريب ، / النسائي / اتستعااة من عين الجان:  0131الترماي / الطب / ما جاء في الربية بالمعواتين:  (2)
 .093/  01فتح الباري:  (3)
 .091/  01فتح الباري:  (4)
 .091/  01اري: ، فتح الب501/  9شر  البواري تبن بطاا:  (5)
 .091/  01فتح الباري:  (6)
 .( 0010 ) – 33واللاي له،  مسلم / السالم/ جواي أوا اطجرة على الربية:  3515البواري / الطب / الربى بااتحة الىتاب:  (7)
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ٍب الْ ماان المعلااوم أن بعااض الىااالم لااه وااواا ومنااافع مجربااة، فمااا الياان بىااالم  باااا اباان القاايم:  الاااي عاااالاِمينرا
والعصااامة النافعاااة، والناااور الهاااادي، والرحماااة فضاااله علاااى ىاااا ىاااالم ىاضاااا اهلل علاااى ولقاااه، الااااي هاااو الشاااااء التاااام، 

َْْحَمـة   العامة، الاي لو طنيا على جبا لتصد ا من عيمته وجاللته. باا تعالى:  َونـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َمـا ُهـَو ِشـَفاء َو
 . لِّْلُمْؤِمِنينَ 

وت  يض، وما الين بااتحة الىتاب التي لم ينيا فاي القارآن وت فاي التاوراة بعللتهنا لبيان الجنا ت  ((من  ))و 
ومجامعهااا،  فااي اننجيااا وت فااي اليبااور مثلهااا، المتضاامنة لجميااع ىتااب اهلل، المشااتملة علااى اىاار أصااوا أسااماء الاارب

ثبات المعاد، واى وهي اهلل والرب هياة، واىار اتفتقاار  لاى نلر التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد اوالرحمن والرحيم، واع
وتوصيصه سبحانه بالك، واىار أفضاا الادعاء علاى انطاالق وأناعاه  الرب سبحانه في طلب انعانة وطلب الهداية،

ماا نهاى  ، واجتناابهو طلب الهداية  لى الصراط المستقيم المتضمن ىماا معرفته وتوحيده وعبادته، باعا ما أمر باهو 
الحاق والعماا  عنه، واتستقامة عليه  لى الممات، ويتضمن اىر أصاناف الوالئاق وانقساامهم  لاى مانعم علياه بمعرفتاه

يثااره، وم ضاوب علياه بعدولاه عان الحاق بعاد معرفتاه لاه،  بعادم معرفتاه لاه، ماع تضامنها نثبااات  ضااا  و باه ومحبتاه واع
حساانوالمعاد والنبو القدر والشرا، واطسماء والصاات،  صاال  القلاوب، واىار عادا اهلل واع ، والارد  هات وتيىياة النااوا واع

 .(1)بعض شأنها أن يستشاى بها من الداءبسورة هاا على جميع أها البدا والباطا، وحقيق 

 ْقية العين: -المطلب الرابع
 عاان أم ساالمة. و (2)تاربى ماان العااين  اأن ي ْساا –أو أماار  -ة رضااي اهلل عنهااا بالاات: } أمرنااي النبااي اعاان عائشاا

 .(3)رأ  في بيتها جاريًة في وجهها ساعٌة فقاا: } استربوا لها فإن  بها النيرة   رضي اهلل عنها أن النبي 

ربية العاين: أي ربياة الااي يصااب باالعين، تقاوا عنات الرجاا، أصابته بعيناك فهاو معاين ومعياون ورجاا عاائن 
 .(4)يحصا للمنيور منه ضرر بعبحسد من وبي  الط مشوبومعيان. والعين نيرًا باستحسان 

                                
 .091/  01، انير فتح الباري: 031الطب النبوي:  (1)
 .( 0093 ) – 33الم / استحباب الربية من العين: ومسلم / الس 3513البواري / الطب / ربية العين:  (2)
 . 091 – 39/ مسلم / السالم / استحباب الربية من العين :  3511البواري / الطب / ربية العين:  (3)
 . 011/  01فتح الباري:  (4)
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اا بااااا: } العاااين  حاااٌق ولاااو ىاااانا شااايٌء  وباااد ورد عااان ابااان عبااااا عااان النباااي  ، واع ااابقته  العاااين  ساااابقا القااادر سا
 .(1)است سلتم فاغسلوا  

مية تتصا بالمعين فيهلك أو ياساد، وهاو اباا المايري: يعم بعض الطبائعيين أن العائن ينبع  من عينه بوة س
عنااد نياار العااائن  وهاااا غياار مساالم، وماااهب أهااا الساانة أن العااين  نمااا تاسااد وتهلااك م ماان نياار اطفاااعيىإصااابة الساا

باعا اهلل تعالى، فقد أجر  اهلل سبحانه وتعالى العادة أن يولق الضرر عناد مقابلاة هااا الشاوا لشاوا آوار، وهاا 
ن أباااا ماان أصااحاب الطبااائع بااالقطع بااهناااك جااواهر وايااة أو ت ج هااو أماار محتمااا ت يقطااع بإثباتااه وت نايااه، وماان 

تنبع  من العاائن فتتصاا باالمعيون وتتولاا مساام جسامه فيولاق الباارع الهاالك عنادها، فقاد  مرئيةجواهر لطياة غير 
 .(2)طبيعة تأوطأ بدعو  القطع، ولىن جائي أن يىون عادة ليست ضرورة و 

عجابهيولق  باا ابن العربي: الحق أن اهلل  وباد يصارفه  اا شااء ماا شااء مان ألام أو هلىاة،  عند نير العائن واع
 .(3)ببا وبوعه باتستعااة أو ب يرها، وبد يصرفه بعد وبوعه بالربية أو باتغتساا أو ب ير الك

واطروا  باوً  وطباائع موتلااة، وجعاا فاي ىثيار منهاا   سابحانه ولاق فاي اطجساامباا ابن القايم: ت رياب أن اهلل
ىاان لعابااا  نىااار تااأثير اطروا  فااي اطجسااام، فإنااه أماار مشاااهد محسااوا، وبااد شاااهد وااواا وىيايااات ماا ثرة، وت يم

ارتباطها بالعين، ينساب الاعاا  ليهاا، ىله بواسطة تأثير اطروا  ولشدة الناا من يسقم من النير وتضعف بواه، وهاا 
نمااا التااأثير للاارو ، واطروا  موتلاااة  الحاسااد اتهااا ووواصااها، فاارو  فااي طبائعهااا وبواهااا وىيايوليساات هااي الااعلااة، واع

 .(4) م اية للمحسود أاً  بينًا، ولهاا أمر اهلل سبحانه رسوله أن يستعيا به من شره 

اهلل،  ن بناي  او سابالت يا ر وفي اطحادي  السابقة مشروعية الربية لمن أصابه العين، فعن أسماء بنت عميا 
 .(5)ن شيء يسبق القضاء، لسبقته العين  انعم، فلو ى} جعار تصيبهم العين، أفأستربي لهم ج فقاا: 

يصااايب ماان الضااارر بالعااادة عنااد نيااار الناااير  نماااا هااو بقاادر اهلل الساااابق ت بشاايء يحدثاااه والمعنااى أن الاااي 
ماا   الناير في المنيور، وياهر الحدي   ثبات العين التي تصيب  ما بما جعاا اهلل تعاالى فيهاا مان الاك وأودعاه،  واع

                                
، الطااب / العااين حااق: ((ٌق  العااين  حاا ))وبااد ورد فااي البواااري عاان أبااي هرياارة:  ( 0011 ) – 50مساالم / الطااب و الماارض والربااى:  (1)

3511  . 
 .  011/  01، فتح الباري:  010/  05، شر  مسلم للنووي:  033/  5المعلم باوائد  مسلم:  (2)
 .  011/  01، فتح الباري:  035/  1عارضة اطحواي:  (3)
 .  010 – 011/  01، انير فتح الباري:  031الطب النبوي:  (4)
 ، وباا: حسن صحيح.  0139من الربية من العين: الترماي / الطب / ما جاء  (5)
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نما جر  الحدي  مجر لضرر عند تحديد النير، بإجراء العادة بحدو  ا في  ثبات العين، ت أنه يمىان أن  المبال ة  واع
يرد القدر شيء،  ا القدر عبارة عن سابق علم اهلل، وهو ت راد طمره، ومعناه لو ىان شايئًا لاه باوة بحيا  يسابق القادر 

 .(1)العين، لىنها ت تسبق، فىيف غيرهالىان 
جبار علاى الوضاوء للمعاين أم يللعائن لهاا اطمر، وباد اوتلاف العلمااء فاي العاائن هاا  وبد ورد الشرا بالوضوء

اا است سلتم فاغسلوا   من أوجبه بقوله ت، واحت    واطمر للوجوب. (2)برواية مسلم: } واع
العائن مماا باا المايري: الصحيح عندي الوجوب، وت والف فيه  اا وشي على المعين الهالك، وىان وضوء 

رت العادة بالبرء به، أو ىان الشرا أوبر به وبرًا عاماًا، ولام يىان يواا الهاالك  ت بوضاوء العاائن، فإناه يصاير مان ج
 .(3) عليه  حياء ناا مشرفة على الهالك  تعينباب من 

ًا فيهاا، وت مان فعلهاا مجرباوت مان ساور منهاا وت مان شاك ت ينتاع بهاا مان أنىرهاا  وباا ابن القيم: هاه الىياية
اا ىااان  فااي الطبيعااة وااواا ت يعاارف اططباااء عللهااا، بااا هااي عناادهم وارجااة عاان القياااا، فمااا الاااي غياار معتقااد، واع

 ينىره جهلتهم من الوواا الشرعية ج
فاي المعالجاة بهااا اتغتسااا ماا تشاهد لاه العقاوا الصاحيحة، فاإن عاالط تاأثير الاناا ال ضابية فاي  هاا مع أن

طااء ناره، بوض ع يادك علياه والمساح علياه وتساىين غضابه فىاأن أثار تلاك العاين ىشاعلة ناار وبعات تسىين غضبها واع
 .(4)على جسد، فاي اتغتساا  طااء لتلك الشعلة

ْقية النبي المطلب الخامس  :: 
بعض أهله، يمساح  بيادِه اليمناى ويقاوا: } اللهام رب  النااا،  اىان يعو  عن عائشة رضي اهلل عنها أن النبي 

 .(5) ت شاا ك، شااًء ت ي ادر  سقمًا  ه أنت الشافي، ت شااءا أاهب البأا، واشا
 ي وا منه جواي تسمية اهلل تعالى بما ليا في القرآن بشرطين: (أنت الشافي  )وبوله 

أن يىاون لاه أصاا فاي القارآن، وهااا مان ااك، فاإن فاي : أحدهما: أن ت يىون في الاك ماا ياوهم نقصاًا، والثااني
 [. 11] الشعراء:   ْضُت فـَُهَو َيْشِفينَوِإَذا َمرِ  القرآن 

                                
 .  015 – 015/  01، انير فتح الباري:  333/  3الماهم:  (1)
 سبق توريجها.  (2)
 .  015/  01، فتح الباري:  010/  05، شر  مسلم للنووي:  031/  5المعلم باوائد مسلم:  (3)
 . 013/  01، انير فتح الباري:  035الطب النبوي:  (4)
 .  ( 0090 ) – 53، ومسلم السالم / استحباب ربية المريض:  :3500البواري / الطب / ربية النبي  (5)



 21 

ت ارة  لاى أن ىاا ماا يقااع مان الادواء والتاداوي  ن لام يصاادف تقادير اهلل تعااالى ا شا (ت شاافي  ت أنات  )وبولاه: 
 .ينجع

 .(1)الوجع بيده اليمنى على طريقة التاا ا ليواا الك الوجع ت يترك. ومسح النبي  (ت ي ادر  )ومعنى 

ىااان يقااوا  للمااريِض: } بسااِم اهلِل، ت ْرباااة  أرضاانا، بريقااة بعضاانا، ي ْشاااى  رضااي اهلل عنهااا أن النبااي وعاان عائشااة 
 .(2)، بإْاِن ربنا  سقيمنا

 باا جمهور العلماء: المراد بأرضنا هنا جملة اطرض، وبيا أرض المدينة واصة لبرىتها. 

يضااعها علااى التااراب فيعلااق بهااا منااه شاايء  ومعنااى الحاادي : أنااه يأوااا ماان ريااق ناسااه علااى  صاابعه الساابابة ثاام
 .(3)فيمسح به على الموضع الجريح أو العليا ويقوا هاا الىالم في حاا المسح

، وأن الااك ىااان أماارًا فاشاايًا معلومااًا بياانهم، باااا القرطبااي: فااي الحاادي  دتلااة علااى جااواي الربااى ماان ىااا اآلتم
باب الاك عناد الربياة، ويعام بعاض علمائناا أن السار يادا علاى اساتحسابابته بااطرض ووضاعها علياه  ووضع النباي 

مناعتاه فاي تجاياف ماع فيه أن تراب اطرض لبرودته ويبسه يبرع الموضع الاي به اطلم ويمنع انصاباب الماواد ليبساه 
باراء الجار  والاورم، والاك ياتم  اا وبعات المعالجاة اتنضااط بالتحلياا و الجرا  واندمالها، وبااا فاي الرياق أناه يواتا  واع

نماا هااا مان بااب التبارك بأساماء اهلل تعاالى فاي والرياق وماليماة الاك  لى بوانينها من مراعاة مقادار التارابع أوباتاه، واع
لواصاايته فااي الااك، أو لحىمااة  وااااء آثااار القاادرة بمباشاارة اطسااباب وآثااار رسااوله، وأمااا وضااع انصاابع باااطرض فلعلااه 

 .(4)المعتادة

 : النفث في الرقية:المطلب السادس
ىااااه بقااا هااو اهلل  أحاااد  اا أو   لاااى فراشااه نااا ا فااي  ىااان رسااوا اهلل  } عائشااة رضااي اهلل عنهاااا بالاات:عاان 

ادِه بالات عائشاة: فلماا اشاتىى ىاانا ياأمرني أن أفعاا  سا وبالمعواتين جميعًا، ثم يمسح بهما وجهه  وماا بل اْت ياداه  مان جا
 .(5)الك به  

                                
 .  011/  01فتح الباري:  (1)
 .   :3505البواري / الطب / ربية النبي  (2)
 .  011/  01، فتح الباري:  015/  05شر  مسلم للنووي:  (3)
 . 011/  01ري: ، فتح البا     311 – 319/  3الماهام:  (4)
 واللاي له.  3503البواري / الطب / النا  في الربية:  (5)
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 .(2)جوايه واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين. وبد أجمعوا على (1)النا : ناخ لطيف بال ريق

التباارك بتلااك الرطوبااة والهااواء والااناا المباشاارة للربيااة والاااىر الحساان، ىمااا  التااااباااا القاضااي عياااض: وفائاادة 
 .(3)يتبرك ب سالة ما يىتب من الاىر واطسماء الحسنى

نماا رباى با المعواات طنهان جامعاات لالساتعااة مان ىاا وفي هاا الحدي  استحباب الربياة باالقرآن وباطاىاار، واع
النااثات في العقاد ومان شر ما ولق، فيدوا فيه ىا شيء، ومن  شروتاصياًل، فايها اتستعااة من  جملةالمىروهات 

 .(4)السواحر ومن شر الحاسدين ومن شر الوسواا الوناا

                                
 .010/  05، شر  مسلم للنووي:  093/  0انير لسان العرب:  (1)
 .  010/  05شر  مسلم للنووي:  (2)
 . 010/  05، شر  مسلم للنووي:  010/  1 ىماا المعلم باوائد مسلم:  (3)
 .  010، انير الطب النبوي:  015/  05شر  مسلم للنووي:  (4)
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