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وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما 

 إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتوا وهتفَان هنع اكُمهن

   شديد الْعقَابِ

 )7(سورة الحشر : آیة 
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  داءــــاإله
  

v  محمدإلى خاتم األنبیاء وسید المرسلین، وأشرف الخلق أجمعین r.  

v  رحمه اهللا وأسكنه فسیح جنانه. والدي العزیزإلى روح من تمنى لي دومًا التوفیق والنجاح  

v  أطال اهللا في عمرها. أمي الغالیةإلى نبع الحنان، ومن غمرتني بدعائها  

v  العزیززوجي إلى من كان سندًا لطموحي وعونًا لنجاحي.  

v  أبنائي األحباءإلى قرة عیني حفظهم اهللا وجعلهم من الذریة الصالحة .  

v  حفظهما اهللا ورعاهما. ماووالدیه وجنى موسى حفیديّ إلى  

v  بارك اهللا فیهم.  خوتي األعزاءإإلى  

v  :أطال اهللا لنا في عمره. محمود المصريإلى عمي الحنون الشیخ  

  

  

   أن ا وأسأل, هذا جهدي نتاج أهدي مجيعاً إليهم

  واملسلمني اإلسالم به ينفع
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 الشكر والتقدير
الحمدهللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على المبعوث للناس أجمعین   

  ومن اتبعه بإحسان إلى یوم الدین. ،، وعلى آله وصحبهrمحمد

یبارك لي فیها، وأن  ال یسعني بعد إكمال هذه الرسالة إال أن أحمد اهللا عز وجل، وأسأله أن
  ومحبته. ،یجعلها عونًا لي على طاعته

وأتقدم بالشكر إلى جامعتي الغراء، ممثلة برئیسها، وجمیع العاملین فیها، وأخص بالذكر 
  ها.قسم الحدیث الشریف وعلومه بكلیة أصول الدین، الذي تعلمت منها أشرف العلوم وأجلّ 

شكري علي الطویل،  الدكتور/والشكر موصول إلى كلیة الدعوة اإلسالمیة ممثلة بعمیدها 
   وجمیع العاملین فیها.

طالب حماد أبو شعر،  الذي  األستاذ الدكتور/كما أتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى مشرفي      
ًا من علمه، وآرائه القیمة، ودقة فقد أفادني كثیر  ه الرسالة،كان له الدور البارز والفعَّال في إثراء هذ

  عنا خیر الجزاء.وأن یجزیه أسأل اهللا تعالى أن یحفظه، وأن یبارك في علمه، فملحوظاته، 
  الكریمین، عضوي لجنة المناقشة: وأتقدم بالشكر إلى أستاذيَّ 

  حفظه اهللا    األستاذ الدكتور/  نعیم أسعد الصفديفضیلة 
  حفظه اهللا      يالدكتور/  یوسف عواد الشرافوفضیلة 

وذلك لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، وتحسینها بإرشاداتهما السدیده، وٕاثرائها بالمالحظات 
  والتوجیهات، فبارك اهللا فیهما.

أي أو معلومة، وأخص بالذكر كل كما أتقدم بالشكر إلى كل من أفادني في هذه الرسالة بر 
براهیم كامل إتیسیر  والدكتور/ لي أبواب مكتبته.أبو شعبان الذي فتح رضوان محمد  من الدكتور/

وٕالى الطبیب  والدكتور/ عبد اهللا سالم سالمة اإلسالمیة في الجامعة اإلسالمیة، رئیس قسم الشریعة
الغزاوي أحد رواد الطب البدیل على المستوى العربي والعالمي، الذي  علي هاني الدكتور/المصري 

 وكذلك األخ/ ،التلبانيمسلم عبداهللا األستاذ/ القاهرة. وٕالى بأفادني بعلمه خالل زیارتي له في مكتبه 
  الصوص، الذي قام بتنسیق الرسالة وتدقیقها، حتى خرجت بهذه الصورة البهیة.خلیل هاني 
وجهه الكریم، موجبًا ل اهللا تعالى أن یتقبل مني هذا العمل، وأن یجعله خالصًا لوختامًا أسأ     

 على معلم الناس الخیر، وسلم تسلیمًا كثیرًا.  مالله لرحمته، وصلِّ 
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  المـقـدمـة
  المـقدمــة

 أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـریك لـه، وأنَّ  أشهدونستغفره، و  ، ونستعینه،نحمدههللا،  الحمد إن
  ورحمته للعالمین. أما بعد: ،ورسوله ،عبده داً محم

 ونَ بُّ ُقْل إْن ُكنُتم ُحتِ (قال سبحانه:  حیث ؛rسنة النبي اتباعب رتعالى أمتبارك و اهللا  فإن
بِ وِين عُ فاّتبِ  اهللاَ   .]31آل عمران:[ )الّلـهُ  ُكمُ بْ  ُحيْ

 ُكميْ لَ عَ  َعزيٌز َعليِه ماَعنِتم َحريٌص  أنُفِسُكملَقْد َجاَءُكم َرُسوٌل من  (:تعالىو  وقال تبارك
 .]128:لتوبة[ا )يمٌ نَني رؤوٌف َرحِ مِ ؤْ مُ ـالبِ 

ِتـي ُكـلُّ " :قـال rأن رسـول اهللا tأبي هریـرة وعن  َیـا: َقـاُلوا. َأَبـى َمـنْ  إال اْلَجنَّـةَ  َیـْدُخُلونَ  ُأمَّ
  .)1("َأَبى َفَقدْ  َعَصاِني َوَمنْ  اْلَجنََّة، َدَخلَ  َأَطاَعِني َمنْ : َقالَ  َیْأَبى؟ َوَمنْ  اللَّهِ  َرُسولَ 

واألخذ باألسباب المشروعة في  ،بالتداوي هوأمر عباد ،والدواء ،أنزل الداء Uاهللا  وٕان
  م علیهم.رِّ العالج، ولم یجعل ذلك فیما حُ 

 rالنبي عن -عنهمارضي اهللا – عباسابن فعن  ؛فاءً وش دواءً الحجامة  rالنبي وجعل
  .)2("ْرَبِة عسٍل، وَشْرطِة ِمْحَجٍم، وَكیَِّة ناٍر، وأنا أْنهى ُأمَّتي عن اْلَكيِّ الشَِّفاُء في ثالٍث: شَ ": قال

  وقع اختیاري على هذا الموضوع ألهمیته. وقد

  -: أهمیة الموضوع :أوالً 
وعنایتها بموضوع  ،والصحة خصوصاً  ،الحیاة عموماً  بمناحيعنایة السنة النبویة  إبراز -1

 .نعالج األمراض التي یتعرض لها اإلنسا وأثرها في ،الحجامة

یبة عن واقع غَ بعد أن كانت مُ  ،وسیلة للعالجك وأهمیتها ،اكتشاف الطب الحدیث للحجامة -2
 .الناس لفترة طویلة

اظ على النفس كأحد مقاصد للحف ؛وعالج األبدان ،في التداوي rإحیاء سنة من سنن النبي -3
  .ماإلسال

                                                           
  . ]7280/ ح:866[ص: rبسنن رسول اهللا االقتداءبالكتاب والسنة،  امالبخاري: االعتص أخرجه )1(
، لكل داء دواء لسالما :مسلم بمعناه أخرجهو  ].5681 :ح /698ص: [البخاري: الطب، الشفاء في ثالث  أخرجه )2(

  ].5636:ح /1103[ص:واستحباب التداوي، 
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  المـقـدمـة
  -: أسباب اختیار الموضوع:ثانیاً 

 .، وغیرهاوالطعام ،والهواء ،كثرة األمراض في زماننا بسبب التلوث الحاصل في الماء -1

 .الجهل لدى بعض الناس بهذه الوسیلة كنوع من أنواع العالج لبعض األمراض - 2

 

  -: أهداف البحث:ثالثاً 
منها موضوع و  المختلفة،لقضایا ل الموضوعیة معالجةالأهمیة الحدیث الموضوعي في  إبراز -1

 .الحجامة

 على األحادیث النبویة التي تناولت موضوع الحجامة. التعرف -2

 تسهل على الباحثین الرجوع إلیها. ،مصنفة في مرجع واحد ،مجموعة ،مادة علمیة محققة تقدیم -3

 الطب النبوي في موضوع الحجامة بالطب البشري الحدیث. ربط -4

اإلسالمیة، والحث على تدریس هذا العلم  ة، وٕاعادته للواجهوضوعوء على هذا المالضَّ  تسلیط -5
 في كلیات الطب المختلفة.

 .وعالج األمراض ،بالصحة اإلنسانیة الوصول إلى الهدي النبوي في االهتمام -6
  

  -السابقة: والدراسات ،: الجهود العلمیةرابعاً 
أو  ،یةالفقهو  ،الشرعیةمن الناحیة  الحجامةموضوع  ةالسابق العدید من الدراسات تناولت

تناولت موضوع الحجامة، ومن خالل  ،دراسة علمیة حدیثیة علىف ـقِ لم تَ  يأن إال، بدیلال الطب
رسائل علمیة في هذا  كتابةتبین عدم  ،بمركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة ياتصال

  خالل السنة النبویة. منالموضوع 
  :، والتي منهابعض الجهود العلمیة العامة في موضوع الحجامة هذهو 

فیه الهدي النبوي في التداوي للعدید من  تناولهـ، 751النبوي: لإلمام ابن قیم الجوزیة ت الطب -1
 ستدل على ذلك من الكتاب والسنة.ا، و حجامةاألمراض، ومنها ال

تعریف الحجامة،  :واستخدام الحجامة: للشیخ أسامة نعیم مصطفى تناول فیه ويالنب الطب -2
للحجامة، واألمراض التي  ، واألحكام الشرعیةتهاومحظورا ،، وفوائدهاوفضلها، وأنواعها

 .تعالجها
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  المـقـدمـة
 بعضعلي الغزاوي، أورد فیها  هانيد.  "الحجامة: بعنوان "الحجامة علمیة حول دراسة -3

الغرب بدراستها،  واهتماموتطبیقها من قبل الصحابة،  ،الحجامةالتي تحدثت عن  األحادیث
  المختلفة. الجسم أجهزة ىعل الحجامة تأثیراتو 

الموضوع  تناول ،آخرین معأمین شیخو  محمدالعجیب تألیف:  الدواءالقرن العشرین:  معجزة  -4
 ذلك بالصور. مبیناً بطریقة علمیة ومخبریة، 

والفصد: د. أبو الفداء محمد عزت محمد عارف، تحدث فیها عن  بالحجامةالعالج  أسرار -5
 .وفوائده ،وأهمیته د،، والفصوظائفهو  ،ومكوناته ،وعن الدم وفوائدها، ،منافع الحجامة

صهباء  :" للطالبةاتوید"أثر الحجامة على مرضى الروم بعنوان: ةرسالة ماجستیر في الحجام  -6
جامعة األزهر فرع البنات، وهي أول رسالة جامعیة بأحمد بندق، نوقشت في كلیة الطب  مدمح

 عن تأثیر العالج بكؤوس الهواء مع اإلدماء.تتحدث 

 اهللا مكلی :للطالب "عالج آالم الركبة األمامیة ة علىتأثیر الحجام" رسالة ماجستیر: بعنوان:  -7
أستاذ علم وتأهیل األعصاب  ،الدكتور الفلسطیني أحمد عایش یونس بإشراف، ستانيالباك

 ،والبحث العلمي بكلیة الطب، سانت جورج بجامعة لندن، وتعرض الطالب ألنواع الحجامة
وتنظیف  ،الحجامة في تنقیة ردو  لىوأفضل الطرق لتخفیف آالم أسفل الظهر، كما تطرق إ

  خالیا الجسم من السموم.

  
    : منهج البحث وطبیعة عمل الباحثة فیه:خامساً 

وتخریجها، والحكم علیها،  ،وٕایرادها ،استخدمت الباحثة منهجیة علمیة في جمع األحادیث
  :، على النحو اآلتيوالتوثیق ،ودراسة المتن

 وٕایرادها:  ،الباحثة في جمع األحادیث منهج - 1

 ،الواردة في الكتب التسعة ،األحادیث المقبولة جمعخالل  منالمنهج االستقرائي  اتباع  - أ
عدم االلتزام بإیراد جمیع األحادیث الواردة في الموضوع اكتفاًء  معوالتوسع عند الحاجة، 

 بما یكفي في بیان الموضوع من السنة النبویة.

 ،تصنیفهاو  ،وٕابرازها ،الباحثة المنهج الموضوعي في جمع أحادیث الحجامة اتبعت  - ب
  والفوائد. ،األحكامو  ،في استنباط الدالالت واالستنباطي ،واالستفادة من المنهج التحلیلي

 األحادیث تصنیفًا موضوعیًا حسب مباحث الخطة. تصنیف  - ت
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  المـقـدمـة
حین أو أحدهما، وال أذكر في الصحیإذا كان الحدیث  على ذكر الراوي األعلى االقتصار   - ث

 .حاجة، أما إن كان الحدیث في غیر الصحیحین أذكر اإلسناد كامالً عند الإال  اإلسناد

 الحدیث الطویل، واالكتفاء بموضع الشاهد منه. اختصار  -  ج
  منهج الباحثة في التخریج: - 2

 ،أحدهما إلى أو ،أو أحدهما، بالعزو إلیهما ،كان الحدیث في الصحیحین االختصار إذا  - أ
 دون التوسع في التخریج.

، والتوسع عند تةالس الكتببتخریجه من  االكتفاءكان الحدیث في غیر الصحیحین  إذا   - ب
  الحاجة.

النسائي، ففأبي داود،  ،فمسلم ،البخاري ؛ترتیب المصادر الحدیثیة ابتداًء من الكتب الستة  - ت
 یة.ابن ماجة، وباقي المصادر الحدیثیة أرتبها بحسب األقدمفالترمذي، ف

 ،الصفحةورقم  ،والباب ،الكتاب اسماألحادیث إلى مصادرها األصلیة، مع ذكر  عزو  - ث
 وجد. ذاوالجزء إ ،الحدیثو 

 المصدر األول ذكرًا هو النص المذكور.  -  ج

 الباحثة في الحكم على األحادیث: منهج - 3

 الصحیحین أو أحدهما. يف عدم الحكم على األحادیث الواردة  - أ

 قواعد علوم الحدیث في الحكم على األسانید. اتباع  - ب

 والمحدثین في الحكم على األسانید. ،بأقوال العلماء القدامى االستئناس  - ت

  منهج الباحثة في خدمة متن الحدیث: - 4

 .من كتب غریب الحدیثغریب الحدیث  بیان  - أ

 الكلمات المشكلة الواردة في الدراسة. ضبط  - ب

 باألعالم. التعریف  - ت

 بالبلدان. التعریف  - ث

، ف الحدیثواإلشكال فیه ضمن قواعد مختل ،الحدیث بإزالة التعارض لفمخت معالجة  -  ج
 .لى أقوال العلماء في دفع التعارضوالرجوع إ
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  المـقـدمـة
 بالموضوع باختصار. المتعلقة ةاألحكام الفقهی ذكر  -  ح

 

  :والفهارس ،التوثیق فيمنهج الباحثة  - 5

بذكر اسم السورة ورقم اآلیة بعد اآلیة ، وذلك في متن الصفحة قرآنیةاآلیات ال توثیق  - أ
 مباشرة.

 والبیانات كاملة في أول موضع. ،والمؤلف ،اسم المرجع ذكر  - ب

 ،والمؤلف ،وكتب الرجال بذكر اسم المرجع ،وشروحه في مراجع الحدیث الشریف االقتصار  - ت
حتى  ؛في قائمة الفهارس المرجعوجد، وذكر بیانات  ذاورقم الحدیث إ ،والصفحة ،مع الجزء

 ال تطول الحواشي.

 إعداد الفهارس اآلتیة:  - ث

 .)*(اآلیات القرآنیة فهرس -1

 .)*(واآلثاراألحادیث  فهرس -2

 فهرس الرواة واألعالم المترجم لهم. -3

 فهرس األلفاظ الغریبة. -4

 فهرس األماكن والبلدان. -5

 المراجع.و المصادر فهرس   -6

 فهرس الموضوعات.  -7
 

  خطة البحث التفصیلیة : - 6

  .وخاتمة رئیسة، فصول أربعةو  ي،تمهیدفصل و  ،البحث على مقدمة یشتمل

  :المقدمة

 ة،ومنهج الباحث ،والدراسات السابقةأهمیة البحث، وأسباب اختیاره، وأهدافه،  على: تشتملو 
  .وخطة البحث

                                                           
  .تم ترتیب اآلیات حسب ورودها في المصحف )*(

  األحادیث حسب أحرف المعجم.تم ترتیب  )*(
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  المـقـدمـة
  متهيدي فصل

  يف الطب النبوي مدخل

  مباحث: خمسة وفیه
  وفیه مطلبان: واصطالحًا. ،األول: تعریف الطب النبوي لغة المبحث

  .تعریف الطب النبوي لغةً المطلب األول: 

  اصطالحًا. تعریف الطب النبويالمطلب الثاني: 
  وفیه مطلبان: .والتطبیب ،على التداوي السنةو  ،الثاني: حث القرآن المبحث

  والتطبیب. ،المطلب األول: حث القرآن على التداوي

  والتطبیب. ،يالمطلب الثاني: حث السنة على التداو 

  أم اجتهاد. ،المبحث الثالث: الطب النبوي وحي

  : خصائص الطب النبوي. الرابع المبحث

  وفیه مطلبان: .الطب النبوي أنواع: الخامس المبحث

  األول: الطب النبوي الوقائي. المطلب

  .جيالمطلب الثاني: الطب النبوي العال
  

  األول الفصل
  يف السنة النبوية وأمهيتهاوتارخيها،  ،احلجامة تعريف

  أربعة مباحث: وفیه

  الحجامة. تعریفاألول:  المبحث

     والفصد.   ،واإلبر الصینیة ،الثاني: الفرق بین الحجامة المبحث

  وفیه مطلبان:  .تاریخ الحجامة الثالث: المبحث

  األول: الحجامة قدیمًا. المطلب

  الثاني: الحجامة حدیثًا. المطلب
  الحجامة في السنة النبویة. أهمیةالرابع:  المبحث
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  المـقـدمـة
  الثاين الفصل

  وأوقاا، ومواضعها، واألدوات املستعملة فيها. ،عملها يقةوطراحلجامة،  أنواع

  مباحث: أربعة وفیه
  . وفیه مطلبان:الحجامة أنواع: األول المبحث 

  لمطلب األول: الحجامة الجافة.ا

  المطلب الثاني: الحجامة الرطبة.          
  .لحجامةعمل ا ةقی: طر الثاني المبحث

  ومواضعها. وفیه مطلبان: ،عمل الحجامة أوقات: لثالثا المبحث

  األول: أوقات عمل الحجامة. المطلب

  الثاني: مواضع عمل الحجامة. المطلب
  المستعملة في الحجامة. دواتالرابع: األ المبحث

  
  الثالث الفصل

  ، وفوائدها، وحمظوراا احلجامة وآداا ضوابط

 ثالثة مباحث: وفیه
 .وآدابها ،لحجامةالعامة ل ضوابطال: األول المبحث

 الحجامة. فوائد: الثاني المبحث
  الحجامة. محظورات: الثالث المبحث

  الرابع الفصل
   احلجامة أحكام

  مباحث:  سبعة وفیه

  .الحجامـة من الطهـارةاألول:  المبحث

 . ـائـمللص ـامـةالثاني: الحج المبحث

 . ـرمللمح جـامـة: الحـالثالث المبحث
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  المـقـدمـة
  : حكم حلق بعض الشعر للمحتجم.الرابع المبحث

 . ــرأةللم ـامـةالخامس: الحج المبحث

 . ـجـامالح ـبالسادس: كس المبحث

ــامالح ضمـان: المبحث السابع  . ـجَّ

  

  الخاتمة : -7
  .إلیها خالل البحث تُ التي توصلْ  والتوصیات ،أهم النتائج وتشمل

  :الفهارس -8
 .اآلیات القرآنیة فهرس  - أ

 .واآلثار األحادیث فهرس   -  ب

 فهرس الرواة واألعالم المترجم لهم.  -  ت

 فهرس األلفاظ الغریبة.  -  ث

 فهرس األماكن والبلدان.  - ج

 .المراجعو المصادر  فهرس   - ح

  .الموضوعات فهرس   - خ
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  فصل تمهیدي

  
  
  

  
      

  
   

  متهيدي فصل
  يف الطب النبوي مدخل

  مباحث: خمسة وفیه

   واصطالحًا. ،األول: تعریف الطب النبوي لغة المبحث

 ،على التداوي السنةو  ،الثاني: حث القرآن المبحث
  والتطبیب.

  أم اجتهاد. ،الطب النبوي وحيالثالث:  المبحث

  خصائص الطب النبوي. المبحث الرابع: 

  .الطب النبوي أنواع: الخامس المبحث
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  فصل تمهیدي

  ث األولـحـبـامل
  واصطالحاً ،عريف الطب النبوي لغةًت

  

   تعریف الطب النبوي لغًة: المطلب األول:
  الطب لغة:

الطِّبُّ "قال ابن منظور: والنفس.  ،عالج الجسم :منها ؛عدة بمعانٍ  ةفي اللغ " الطِّبُّ  "یأتي 
ولقد َطِبْبَت بالَكسر...  ،تقول ما كنَت َطبیباً  ،رجل َطبٌّ وَطِبیٌب عالم بالطِّبِّ  ،عالُج الجسم والنَّفسِ 

... وقالوا َتَطبََّب له  ،وجمُع القلیل َأِطبَّةٌ  ،سَأل له اَألِطبَّاءَ  :والُمَتَطبُِّب الذي َیتعاطى ِعلم الطِّبِّ
بِإصالح  اْبدْأ َأوَّالً  :َفِطبَّ لَنفِسَك َأي": عني أیضًا اإلصالح، قال ابن منظوریو  .)1("والكثیر َأِطبَّاء

   ".)2(نفسكَ 

، )3("والَمْطبوُب الَمْسحورُ  ،"ُطبَّ الرجلُ : أتي أیضًا بمعنى السحر، وفي اللسان أیضاً یو  
َحتَّى َكاَن ُیَخیَُّل ِإَلْیِه َأنَُّه  rُسِحَر النَِّبيُّ ": قالت - رضي اهللا عنها–وجاء في الحدیث عن عائشة 

َحتَّى َكاَن َذاَت َیْوٍم َدَعا َوَدَعا ُثمَّ َقاَل: َأَشَعْرِت َأنَّ اللََّه َأْفتَاِني ِفیَما ِفیِه  ،َیْفَعُل الشَّْيَء َوَما َیْفَعُلهُ 
َما َوَجُع  :َخرِ لآلَفَقاَل َأَحُدُهَما  ،َخُر ِعْنَد ِرْجَليَّ آلَوا ،ِن َفَقَعَد َأَحُدُهَما ِعْنَد رَْأِسيال ِشَفاِئي؟ َأتَاِني َرجُ 

   .)4( ."ْعَصِم.ألَ َقاَل َلِبیُد ْبُن ا :َوَمْن َطبَّهُ  :َقالَ  ،ْطُبوبٌ مَ  :َقالَ  ،الرَُّجلِ 

كما  ،َتَفاؤًُال بالُبْرء ؛َكَنْوا بالطِّب عن السِّْحر ،: أي َمْسُحورَمْطُبوب َورجلٌ ": قال ابن األثیرو 
  .)5("َكَنْوا بالسَّلیم عن اللَِّدیغ

                                                           
]. محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور 553/ 1بن منظور [اللسان العرب ) 1(

غة لمقاییس المعجم انظر: و  هـ. 1414 ،الطبعة: الثالثة -بیروت –الرویفعى اإلفریقى، دار صادر األنصاري 
]: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین، تحقیق: عبد السالم محمد 407/ 3بن فارس [ال

 م.1979 /هـ1399، هارون، دار الفكر
 ].553/ 1بن منظور [اللسان العرب  )2(
 .نفس المصدر ) 3(
 ،السالم،  السحر :مسلم أخرجةو .  ]3268 ح:/ 395:ص[صفة إبلیس وجنوده  ،بدء الخلق: البخاري أخرجه) 4(

 .]5596 ح:/1096ص[
 الشیباني محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدین مجد .]110/ 3األثر [و )  النهایة في غریب الحدیث 5(

 محمودو  الزاوى طاهر: تحقیق، م1979 -  هـ1399 بیروت، -  العلمیة المكتبة: الناشر :األثیر ابن الجزري
   .الطناحي
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"عند العرب : الخبیر به، قال ابن منظورالعالم بالشيء الطب والطبیب بمعنى واحد، أي و 
  .)1 ( ..".یقال فالن َطبٌّ بكذا َأي عالم به ،ورجل َطبٌّ بالفتح َأي عالم

   وي" لغًة:بَ "النَّ 
 وإِنَّ  ،والجمع َأْنَباءٌ  ،النََّبُأ الخبر" :قال ابن منظورأ". بَ ، والمصدر هو "النَّ rنسبة إلى النبي

  ".)2( ]1: النبأ[ ]...َعمَّ َيتساَءُلون عن النََّبإِ العظيم[عز وجل: وقوله .لفالن َنَبًأ َأي خبراً 

َكًة: الَخَبرُ ": باديآالفیروز وقال  جمعه: أْنَباٌء. َأْنَبَأُه إیاه وبه: أْخَبَرُه َكَنبََّأُه. واْستَْنَبَأ  ،النََّبُأ ُمَحرَّ
الهمِز وَتْرُك  ،النََّبَأ: َبَحَث عنه. وناَبَأُه: أْنَبَأ ُكلٌّ منهما صاِحَبُه. والنَِّبيُء: الُمْخِبُر عن اهللا تعالى

ومنه:  .وتََنبََّأ: ادَّعاها ،واالسُم: النُُّبوَءةُ  .والنَِّبیُؤونَ  ،وأْنَباءٌ  ،وُنَبآءُ  ،جمعه: أْنِبیاءُ  .المختارُ 
        .)3("الُمَتَنّبىءُ 

 بئ الطریق الواضح منه وعلى القوم َطَلُعت، وأنبأتك األمر أعلمُتَكه،والنَّ ": قال ابن القطاع
 .)4("ولم َیخدش ،والنبئ منه، وَنبأت به أرض جاءت، ورمى َفأنبأ: أي لم یشرم

والَنْبَوُة والَنباَوُة: ما ارتفع من األرض. فإْن جعلت الَنِبيَّ مأخوذًا منه، أي ": وقال الجوهري
، والجمع أْنبیاءُ    .)5("أنه ُشرَِّف على سائر الخلق فأصُله غیر الهمز، وتصغیره ُنَبيٌّ

  هي:ثالثة؛  تبین أن لهذة الكلمة معانٍ  ،من خالل التعریف لكلمة "نبي" لغةً و 

  كلمة من الفعل "نبأ" أي أخبر.الخبر: یكون اشتقاق ال -1
 الطریق الواضح: من كلمة"نبئ" أي الطریق الواضح. -2
 رتفاع: اشتقاق الكلمة من الفعل "نبا" دون همز، أي عال وارتفع.العلو واال -3

                                                           
 .]3/407[بن فارس المقاییس اللغة معجم . وانظر: ]1/553[بن منظور اللسان العرب )  1(
 .]1/162لسان العرب [ ) 2(
]: مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى، تحقیق: مكتب 53 :[ص للفیروزآبادي القاموس المحیط  ) 3(

تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعیم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، 
 م. 2005 /هـ  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –بیروت 

علي السعدي، أبو القاسم، المعروف بابن الَقطَّاع الصقلي، عالم  ]: علي بن جعفر بن270/ 3)  كتاب األفعال[4(
 م.1983/هـ 1403 ،الطبعة: األولى ،-بیروت– الكتب

]: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: أبو نصر إسماعیل بن حماد 2500/ 6لجوهري [ل) الصحاح في اللغة 5(
 / هـ1407 ،الطبعة: الرابعة -بیروت –لم للمالیین تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار الع، الجوهري الفارابي

 م. 1987
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ألنه المخبر عن اهللا، كما أنه رفیع القدر  ؛وهذه المعاني الثالثة تصح في حق "النبي"        
 هللا تعالى.ا إلى وعالي المنزلة، وهو الطریق الواضح الموصل

  

  وي" اصطالحًا:بَ ب النَّ "الطِّ المطلب الثاني: 
  " اصطالحًا:الطِّبُّ "

. وقال بعضهم: هو )1("والنفس ،في تعریفه للطب: "الطِّب عالج الجسم ابن منظور قال 
أحوال بدن اإلنسان من جهة ما یعرض لها من صحة وفساد. ونسب هذا القول علم یعرف منه 

  . )2(لقدماء األطباء
وترى الباحثة أن "الطب" هو: مما له عالقة بصحة اإلنسان (الطب البشري)، أو الحیوان 

  والعضویة، أو هما معًا. ،(الطب البیطري)، من الناحیة النفسیة

  "النبي" اصطالحًا:
به بالرؤیا الصالحة، أو نُ  ،لهم في قلبهأو أُ  ،كلَ وحي إلیه بمَ النبي من أُ ": قال الجرجاني

فالرسول أفضل بالوحي الخاص الذي فوق وحي النبوة؛ ألن الرسول هو من أوحي إلیه جبرائیل 
  .)3( "خاصة بتنزیل الكتاب من اهللا

فإْن ُأرسل  ،ُیَنبُِّئ بما َنبََّأُه اهللاهو الذي ُینبُِّئه اهللا، وهو  "فالنبيُّ  قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة:
یعمل  وأّما إذا كان إّنما ،مع ذلك إلى َمن خالف أْمَر اهللا لیبلِّغه رسالًة ِمن اهللا إلیه فهو رسول

  .)4( بالشریعة قبله، وَلْم ُیْرسل هو إلى أحٍد یبلِّغه عن اهللا رسالة، فهو نبيٌّ ولیس ِبَرُسول"

                                                           
 ].553/ 1بن منظور [ال)  لسان العرب 1(
هـ. 1371البابي الحلبي،  ]، مطبعة1/34النزهة المبهجة في تشحیذ األذهان وتعدیل األمزجة لألنطاكي [) 2(

]. (رسالة دكتوراه) د. محمد بن محمد المختار 32وانظر: أحكام الجراحة الطبیة، واآلثار المترتبة علیها، [ص: 
 م. 1994هـ/1415الشنقیطي، مكتبة الصحابة، جدة، الطبعة الثانیة، 

 دار الكتب :رجاني، الناشرالج]: علي بن محمد بن علي الزین الشریف 239 :[ص للجرجاني )  التعریفات3(
 م.1983/هـ1403 ،الطبعة: األولى، بیروت ،العلمیة

الحراني ابن تیمیة : تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم ]2/714[ النبوات: كتاب) 4(
الطبعة: األولى، ، الریاض، الطویان، الناشر: أضواء السلفالحنبلي الدمشقي، المحقق: عبد العزیز بن صالح 

 م.2000/هـ1420
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، أن "النبي" یبعث إلى قوم مؤمنین، و"الرسول" - رحمه اهللا - تیمیةویستفاد من تعریف ابن 
  یبعث إلى قوم كفار.

فتخصصت باإلضافة، فصار المراد به: الطب  rُأضیفت كلمة "الطب" إلى "النبي"وقد 
الطب ": قال الشیخ الطبیب محمود ناظم نسیمي. النبویة في السنة rالخاص بما ورد عن النبي

سواء كان آیات قرآنیة  ،مما له عالقة بالطب،  rثبت وروده عن رسول اهللالنبوي هو مجموع ما 
وقال مصطفى آدم: "الطب النبوي هو تلك األحادیث الصادرة  .)1("أو أحادیث نبویة شریفة ،كریمة

 .)2(ونحوها" ،ورقیة ،ووقایة ،ودواء ،في مسائل تتعلق بالطب من عالج rعن النبي

المذكور جاء مختصرًا، مقتصرًا على كلمة "الطب" دون تفصیل وترى الباحثة أن التعریف 
: اآلتيلذا یقتضي التعریف مزیدًا من التوضیح، وتمیل إلى تعریف الطب النبوي على النحو  ،لها
، مما یتعلق بصحة اإلنسان الوقائیة والعالجیة، من الناحیة النفسیة rهو كل ما ثبت عن النبي(

أو مارسه  ،هأو أقر  ،rبه النبي ما معًا، أوصىأو ه ًا،أو مادی ،والعضویة، سواء كان روحانیاً 
   .)أو على غیره ،على نفسه

  شرح التعریف:

  أي أحادیث صالحة لالحتجاج في السنة النبویة.: r ما ثبت عن النبي –
وهو ما یعرف بالطب الوقائي، والطب  والعالجیة: ،مما یتعلق بصحة اإلنسان الوقائیة –

  من التفصیل). يءبش المبحث الخامس من هذا الفصل. (سأبینه في يالعالج
  والسحر. ،والعین ،أي المریض النفسي مثل: الحسد من الناحیة النفسیة: –
  .وماشابه، أو الظهر ،ألم في البطن أو ،وهو المریض بمرض عضوي كالتسمم والعضویة: –
نیة، أو الرقیة الشرعیة، آیحصل بقراءة اآلیات القر (أي التطبب)   :روحانیاً  سواء كان –

، من اً روحی اً كاللدیغ، أو نفسی اً سواء كان المرض عضوی تعالى. هفیشفى المریض بإذن
  وسحر.، وعین ،وحسد ،صرع

                                                           
 ،مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة ،د. محمود ناظم النسیمي :]1/7[للنسیمي ) الطب النبوي والعلم الحدیث1(

 م.1996/هـ1417
، الطبعة األولىالقاهرة،  –دار ابن حزم : ]7ص:[مصطفى آدم ل الموسوعة الشاملة في الحجامة)  2(

 .م2011/ـه1432
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َوَما " :َفَقالَ  ،عن ذلك rُلدغ، فسألوا الرسول فقد رقى الصحابة رجالً  :مثال الرقیة بالقرآن         
ا [ قال تعالى:والبدنیة،  ،فالقرآن الكریم كله شفاء من األمراض القلبیة ".)1( ُیْدِریَك َأنََّها ُرْقَیةٌ  َ َيا أهيُّ

ُكْم َوِشَفاءٌ  بِّ ن رَّ ْوِعَظٌة مِّ ُدوِر َوُهًدى َوَرْمحٌَة لِّْلُمْؤِمنِنيَ ـمَ ـلِّ  النَّاُس َقْد َجاءْتُكم مَّ یونس [ ]ا ِيف الصُّ
57[.  

ُذ َبْعَض َأْهِلهِ  rَأنَّ النَِّبيَّ  -رضي هللا عنھا  – َعاِئَشةَ َعْن ف أما الرقیة الشرعیة:و            ،َكاَن ُیَعوِّ
 ْنَت الشَّاِفي ال ِشَفاَء ِإالاْشِفِه َوأَ  ،َأْذِهْب اْلَباَس  ،اللَُّهمَّ َربَّ النَّاسِ  :َوَیُقولُ  ،َیْمَسُح ِبَیِدِه اْلُیْمَنى

  .)2(" ِشَفاًء ال ُیَغاِدُر َسَقًما ،ِشَفاُؤكَ 
، كالتطعیم للوقایة أو الجلد ،سواء بطریق الفم ؛التي یتناولها المریض یكون باألدویة :اً مادیأو      

  .همن األمراض، أو عالج لمرض عضوي یعاني من
"َمْن اْصَطَبَح ُكلَّ َیْوٍم َتَمرَاٍت : rَقاَل النَِّبيُّ  ،فعن طریق الفم: ما رواه سعد بن أبي وقاص       

وهذا الحدیث  ".)4(َسْبَع َتَمرَاتٍ " :)3(َوَقاَل َغْیُرهُ ، ِلَك اْلَیْوَم ِإَلى اللَّْیلِ ِسْحٌر ذَ  الوَ  ،َیُضرَُّه ُسمٌّ َعْجَوًة َلْم 
           .)5(وهناك تخصیص لتمر المدینة والسم. ،یدل على أن من تناول التمر صباحًا یقیه من السحر

اْلُحمَّى ِمْن " :َقالَ  rَأنَّ َرُسوَل اللَّهِ  رضي اهللا عنها َعاِئَشةُ ي بطریق الجلد: ما روته وأما التداو       
  .)6(َفْیِح َجَهنََّم َفَأْبِرُدوَها ِباْلَماِء"

َرِضَي اللَُّه  - َعْن َعاِئَشَة : ومثاله ،والمادي معاً  ،أي التداوي بالعالج الروحاني أو هما معًا:       
ِبِإْذِن َكاَن َیُقوُل ِلْلَمِریِض ِبْسِم اللَِّه ُتْرَبُة َأْرِضَنا ِبِریَقِة َبْعِضَنا ُیْشَفى َسِقیُمَنا  r"َأنَّ النَِّبيَّ  - َعْنَها
  .)7("َربِّنا

                                                           
 ْبنُ  َعاِمرُ  َأْخَبَرَنا َهاِشٌم، َأْخَبَرَنا َمْرَواُن، َحدَّثََنا ،)المدیني (بن عبداهللا السعدي َعِليٌّ  َحدَّثََناقال:  البخاري أخرجه) 1(

 /267:ص[: اإلجارة، ما یعطى في الرقیة على أحیاء العرب بفاتحة الكتاب، َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َأِبیهِ  َعنْ  َسْعٍد،
 .]5626 ح: /1102:ص[مسلم: السالم، جواز أخذ األجرة على الرقیة بالقرآن واألذكار،  أخرجهو .  ]2276 ح:

مسلم: السالم، استحباب رقیة  أخرجهو . ] 5743:ح /703:ص[، rالبخاري: الطب، رقیة النبي أخرجه) 2(
  .]45600 ، ح:1098:ص[المریض، 

 ].239/ 10[ حجر البن الباري فتح" َعِليٍّ  َحِدیثِ  َغْیرَ  َیْعِني"  )3(
مسلم: األشربة، فضل تمر  وأخرجه .]5768 ح: /706:ص[البخاري: الطب، الدواء بالعجوة للسحر،  أخرجه) 4(

  .]5233 ح: /1033:ص[المدینة، 
 ].10/239انظر: فتح الباري البن حجر [) 5(
مسلم: السالم، لكل داء دواء  وأخرجه. ]3263 ح: /395:ص[البخاري: بدء الخلق، صفة النار،  أخرجه) 6(

 . ]5648 :ح /1105:ص[واستحباب التداوي، 
مسلم: السالم، استحباب الرقیة من  وأخرجه. ]5745 ح: /704:ص[، rالبخاري: الطب، رقیة النبي أخرجه) 7(

 .]5612 :ح /1100:ص[العین والنملة والحمة والنظرة، 



  مدخل في الطب النبوي

 )15 ( 
 

  فصل تمهیدي

أرض المدینة  :وقیل ،المراد بأرضنا ھنا جملة األرض :قال جمھور العلماء" قال النووي:       
 نفسه على أصبعه أنه یأخذ من ریق ومعنى الحدیث ،والریقة أقل من الریق ،خاصة لبركتھا

 ،أو العلیل ،فیعلق بها منه شيء فیمسح به على الموضع الجریح ،ثم یضعها على التراب ،السبابة
 والرقیة.  ،بین الدواء المادي rفجمع النبي. )1("ویقول هذا الكالم فى حال المسح

 َفَقاَل: َأِخي َیْشَتِكي rَأَتى النَِّبيَّ  الً َأنَّ َرجُ  t : َعْن َأِبي َسِعیدٍ ومثاله :rالنبي بهى أوص
 .)2("...ِقِه َعَسالً "اسْ بْطَنُه َفَقاَل: 

ولعله یجد له  ،أمر الرجل الذي جاء یخبره أن أخاه به ألم في بطنه؛ لیستشیره rفالنبي
 بأن یسقي أخاه عسًال، وهذا دواؤه. rدواء، فأمره النبي

الصحابة الذین رقوا الرجل اللدیغ بالفاتحة، وسألوا ومثاله ما ذكرت سابقًا حدیث  :أو أقره
َھا ُرْقَیةٌ " عن ذلك فقال: rالنبي ولم ینكر  ،فعل الصحابھ rالنبيأقر وبذلك  ".)3( َوَما ُیْدِریَك أَنَّ

  علیھم ذلك.
"َأنَّ  :- رضي اهللا عنها- َعْن َعاِئَشَة فیرقي نفسه،  rوكان النبي أو مارسه على نفسه:

َذاتِ r النَِّبيَّ   .)4("...َكاَن َیْنُفُث َعَلى َنْفِسِه ِفي اْلَمَرِض الَِّذي َماَت ِفیِه ِباْلُمَعوِّ

"ِبْسِم اللَِّه ُتْرَبُة  فكان یقول ِلْلَمِریِض: ،بعض صحابته rولقد داوى النبي أو على غیره:
  .)5(" َأْرِضَنا ِبِریَقِة َبْعِضَنا ُیْشَفى َسِقیُمَنا ِبِإْذِن َربِّنا

 
  
  
  
  

                                                           
. أبو زكریا محي الدین بن شرف النووي، الناشر: دار ]184/ 14المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج [)  1(

 هـ.1392 بیروت، الطبعة: الثانیة،–إحیاء التراث العربي 
مسلم: السالم، التداوي بسقي  وأخرجه. ]5684 :ح /698:ص[ ...البخاري: الطب، الدواء بالعسل أخرجه) 2(

  .]5663 :ح /1108:ص[العسل، 
 .]14 [ص: )  سبق تخریجه3(
 .]5735:ح /703:ص[البخاري: الطب، الرقى بالقرآن والمعوذات،  أخرجه)  4(
 .]14[ص:)  سبق تخریجه 5(
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  املبحث الثاين
  والتطبيب ،والسنة على التداوي ،رآنث القح

  
  والتطبیب: ،: حث القرآن على التداويالمطلب األول

ُل ِمَن الُْقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحٌَة [ تعالى: قال لقد حث القرآن الكریم على التداوي، َوُننَزِّ
بَاِل ُبيُوًتا  [ل تعالى: اوق .]82:اإلسراء[ ]لِْلُمْؤِمنِنيَ  ِِذي ِمَن اْجلِ َوَأْوَحى َربَُّك إَِىل النَّْحِل َأِن اختَّ

َّا َيْعِرُشوَن  َجِر َوِمم ُرُج ِمْن ُبُطوِهنَا  *َوِمَن الشَّ ُثمَّ ُكِيل ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َفاْسُلكِي ُسُبَل َربِِّك ُذُلًال َخيْ
اٌب ُخمَْتلٌِف َأْلَواُنُه فِيِه ِشَفاٌء لِ  ُروَن َرشَ    .]69 - 68النحل:[ ]لنَّاِس إِنَّ ِيف َذلَِك آلَيًة لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

 ]َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفِني  [  :قال تعالى، فUن المرض والشفاء بید اهللا إ و 

الناس اعتقادهم أن االستشفاء بالقرآن مختص  ومن األخطاء الشائعة عند  أكثر .]80الشعراء:[
والمس، دون غیرها من األمراض العضویة، وهذا غیر صحیح  ،الصرع :مثل ،بأمراض معینة

ستشفى منها ستشفى به من األمراض العضویة، كما یُ بعموم القرآن، وبما صح من السنة أن القرآن یُ 
 .)1("فالقرآن جمیعه شفاء ورحمة للمؤمنین" :قال ابن القیم ،rباألذكار، واألدعیة الثابتة عن رسول 

  اختلف أهل العلم في معنى كونه شفاء على قولین:"قال الشوكاني: و 

أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها، وذهاب الریب، وكشف الغطاء عن  األول:القول 
  األمور الدالة على اهللا.
ونحو ذلك، وال مانع من  ،والتعوذ ،ىه شفاء من األمراض الظاهرة بالرقأن القول الثاني:

  .)2("لمعنیینحمل الشفاء على ا

   

                                                           
محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن  :]1/16[ البن القیم ) إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان1(

 .مد الفقي، مكتبة المعارف، الریاضتحقیق: محمد حا، قیم الجوزیة
 دار كثیر، ابن دار: الناشر، الیمني الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد :]3/300 [ القدیر)  فتح 2(

  .هـ1414 ،األولى: الطبعة، بیروت دمشق، - الطیب الكلم
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 ،ثم غسله ،ال بأس بكتابة القرآن في إناء": )2(واألوزاعي ،)1(ومجاهد ،قال الحسن البصري
َذاِت َوَغْیِرَها ِمْن  )4(ونقل ابن حجر عن ابن التین .)3("وسقیه المریض َقى ِباْلُمَعوِّ   قوله: "الرُّ
وَحاِنيُّ  َأْسَماِء  اللَِّه ُهوَ  ِمَن اْلَخْلِق َحَصَل الشَِّفاُء ِبِإْذِن اللَِّه ِإَذا َكاَن َعَلى ِلَساِن اَألْبَراِر  ،الطِّبُّ الرُّ

َقى اْلَمْنِهيُّ َعْنَها... ،َفَلمَّا َعزَّ َهَذا النَّْوُع َفِزَع النَّاُس ِإَلى الطِّبِّ اْلُجْسَماِنيِّ  ،َتَعاَلى    .)5(" َوِتْلَك الرُّ

ِذ ِبَغْیِر َهاتَْیِن السُّوَرتَْیِن یرقي بالمعوذات، " rوكان النبي َوَهَذا ال َیُدلُّ َعَلى اْلَمْنِع ِمَن التََّعوُّ
ِذ ِبَغْیِرِهَما ،َبْل َیُدلُّ َعَلى اَألْوَلِویَّةِ  َوإِنََّما اْجَتَزَأ ِبِهَما ِلَما اْشَتَمَلَتا َعَلْیِه ِمْن  ،وَال ِسیََّما َمَع ثُُبوِت التََّعوُّ

   .)6( "...ُجْمَلًة َوتَْفِصیالً  ،َجَواِمِع االْسِتَعاَذِة ِمْن ُكلِّ َمْكُروهٍ 

، فإن من ]فِيِه ِشَفاٌء لِلنَّاس [: حیث یقول سبحانه ؛لكل داء جعل اهللا العسل دواءً ولقد 
  الناس إذا شاء اهللا أن یشفیهم.رحمته أن جعل فیه الشفاء لكل 

ُم َعَليِْهُم اخلْ ـَوُحيِلُّ لَ  [ :قوله تعالى كما أن  .] 157[ األعراف:] بَائَِث ـَ ُهُم الطَّيِّبَاِت َوُحيَرِّ
ودخوله في نطاق الحالل والحرام  ،هو دلیل واضح على تحكیم قواعد الطب في الشریعة اإلسالمیةل

   .ه مما أحل اهللاؤ ودوا ،وشرابه ،في دیننا الحنیف، وعلى المسلم أن یكون طعامه

 ،َأْو َكِرَه َأْن َیْصَنَعَها ،َعْن اْلَخْمِر َفَنَهاهُ  rسأل النَِّبيَّ ) 7(َطاِرَق ْبَن ُسَوْیٍد اْلُجْعِفيَّ  أن وجاء
فالطب الحدیث اكتشف أضرار  .)8("َفَقاَل: "ِإنَُّه َلْیَس ِبَدَواٍء َوَلِكنَُّه َداءٌ  .ِإنََّما َأْصَنُعَها ِللدََّواءِ  :َفَقالَ 

سبب خالیا الدماغ، وتُ  و، أالجهاز البولي ، أوعلى صحة اإلنسان، سواء كان على الكبد الخمر

                                                           
 ].278/ 5[ للزركلي األعالم ."مكة أهل من مفسر تابعي،: مخزوم بني مولى المكّي، الحجاج أبو جبر، بن مجاهد")  1(
 والزهد، الفقه في الشامیة الدیار إمام: عمرو أبو األوزاع، قبیلة من األوزاعي، یحمد بن عمرو بن الرحمن عبد)  2(

 ].320/ 3[ للزركلي األعالمانظر:  .هـ157بها وتوفي بیروت وسكن البقاع، في ونشأ ،هـ88بعلبكّ  في ولد
صدیق خان بن حسن بن علي بن لطف اهللا أبو الطیب محمد  :]396ص: [ ألبي الطیب أبجد العلومانظر: ) 3(

 م.2002/هـ1423، دار ابن حزم، الطبعة األولى .الحسیني البخاري الِقنَّوجي
ِحیح اْلَجاِمع شرح َلهُ . المالكى اْلُمحدث المغربي السفاقسى التِّین بن اْلَواِحد عبد )4(  هدیة .مجلدات ِفي لْلُبَخاِريّ  الصَّ

الناشر: وكالة المعارف الجلیلة في .إسماعیل بن محمد أمین بن میر سلیم الباباني البغدادي  :]635/ 1[ العارفین
 م.1951مطبعتها البهیة استانبول 

 .]196/ 10[)  فتح الباري البن حجر 5(
 نفس المصدر. )6(
انظر:  سكن الكوفة. له صحبة، ، واألول أصح،سوید بن طارق :ویقال أو الجعفي )  طارق بن سوید الحضرمي7(

 ].427/ 3[ للبغوي الصحابة معجم. وانظر: ]754/ 2االستیعاب البن عبد البر [
 .]5034 ح: /1002:ص[مسلم: األشربة، تحریم التداوي بالخمر،  أخرجه)  8(
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خطیرة، ومن هنا جاء الطب الوقائي في جتماعیة اكثیرًا من األمراض، والخمر أیضًا لها أضرار 
  .  الخامسكما سأبینه في المبحث  جتماعیة،االو  ،القرآن؛ لتفادي هذه األضرار الصحیة

  منها: ؛الطب الوقائي تتضمن ،ولقد جاءت آیات كثیرة في القرآن الكریم 

نا إّنُه كَ [ :تحریم الزنا: قال تعالى -1 الزنا ف. ]:32اإلسراء[ ]يالً اَء َسبِ اِحَشًة َوَس اَن فَ َوال َتْقَربوا الزِّ
من تضییع األنساب، وتفكك  ،األمراض، وله تأثیر خطیر على المجتمع یورث الكثیر من

  المجتمع.

:  تعالىاهللا ائه، قال ـوأعض ،دنـزة البـة أجهـى سالمـة للحفاظ علـي السنـأمر بصیام شهر ف -2
ْهَر َفْلَيُصْمُه [ اٍم ُأَخرَ َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم الشَّ ٌة ِمْن َأيَّ  ]َوَمْن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَىل َسَفٍر َفِعدَّ

ورخص للمریض بالفطر؛ حتى ال یتفاقم مرضه، وللمسافر لما في السفر من  .]185البقرة:[
  المشقة.

ُبوا َوال [: فقال تعالى .والشراب ،واإلفراط في تناول الطعام ،أمر بعدم اإلسراف -3 َوُكُلوا َواْرشَ
ُفوا فقد ثبت أن معظم األمراض التي یصاب بها الناس في عصرنا  .]31األعراف:[ ]ُتْرسِ

ونقص الغذاء بسبب الفقر، أو إلى اإلفراط في تناول الطعام  ،الحاضر ترجع إلى الحرمان
وال لتوسط في تناول الطعام دون إفراط، وهو ا ،واإلسراف فیهما، وقد جاء الحل ،والشراب

  واضحة. ،یة تعتبر قاعدة صحیةتفریط، وهذه اآل
َمْت َعَلْيُكُم الْ [ تحریم أكل المیتة: -4 نِْزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغْريِ اهللاَِّ بِِه ـَمـُحرِّ ُم اْخلِ ُم َوَحلْ ْيَتُة َوالدَّ

ُبُع إِال َما َذكَّ  َيُة َوالنَّطِيَحُة َوَما َأَكَل السَّ دِّ   .]173[ البقرة:  ]ْيُتمْ َواملُْنَْخنَِقُة َواملَْْوُقوَذُة َواملَُْرتَ

  یة معجزة علمیة. ولقد اكتشف الطب الحدیث األضرار المترتبة على أكل هذه األشیاء، وأن اآل
  

  والتطبیب: ،: حث السنة على التداويالمطلب الثاني
المرض فوالعافیة،  ،؛ ألن فیه طلب الصحةوالتطبیب ،التداويب وأمرت ،السنة النبویة رغبت       

یحب العبد  U اهللاو ته، اوعباد ،حیاة العبد سلبًا، مما یجعله یقصر في أداء واجباتهیؤثر على 
"اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ َخْیٌر : rَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه  tَعْن َأِبي ُهَرْیَرَة  . والعقل ،سلیم الجسم ،القوي

ِعیفِ     .)1(" ...َوَأَحبُّ ِإَلى اللَِّه ِمْن اْلُمْؤِمِن الضَّ

                                                           
 .]6669 ح: /1311:ص[واالستعانة باهللا وتفویض المقادیر هللا،  ،مسلم: القدر، األمر بالقوة وترك العجز أخرجه) 1(
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"َما َقاَل:  rَعْن النَِّبيِّ  tَأِبي ُهَرْیَرَة ورغب فیه، فَعْن  ،على التداوي rولذلك حث النبي
 ،ِعْنَدهُ  َوَأْصَحاُبهُ  ، rالنَِّبيَّ  َأَتْیتُ : َقالَ  )2(وَعْن ُأَساَمة ْبِن َشِریكٍ . )1(َأْنَزَل اللَُّه َداًء ِإال َأْنَزَل َلُه ِشَفاًء"

 َوَها ُهَنا، ُثمَّ َقَعْدُت، َفَجاَء اْألَْعَراُب ِمْن َها ُهَنا َعَلْیِه، َفَسلَّْمتُ : َقالَ  الطَّْیُر، وِسِهمؤُ رُ  َعَلى َكَأنََّما
َتَداَوْوا َفِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َلْم َیَضْع َداًء ِإالَّ َوَضَع َلُه َدَواًء، " َفَقاُلوا: َیا َرُسوَل اللَِّه، َأَنَتَداَوى؟ َفَقاَل:

َوِفیِه َردٌّ "وهذا یدل على أن التداوي غیر مناقض للتوكل، وقال العراقي: . )3("َغْیَر َداٍء َواِحٍد اْلَهَرمُ 
وِفیَِّة، َوَقاَل ُكلُّ َشْيٍء ِبَقَضاٍء َوَقَدرٍ   ، َحاَجَة إَلى التََّداِويَفال ،َعَلى َمْن َأْنَكَر التََّداِوَي ِمْن ُغالِة الصُّ

ُة اْلُعَلَماِء َهَذا اْلَحِدیثُ   tَعْن َجاِبٍر والدواء إذا وافق الداء یكون الشفاء بإذن اهللا تعالى. ف .)4("َوُحجَّ
علیه و  .)U")5"ِلُكلِّ َداٍء َدَواٌء َفِإَذا ُأِصیَب َدَواُء الدَّاِء َبرََأ ِبِإْذِن اللَِّه  َأنَُّه َقاَل: rَعْن َرُسوِل اللَّهِ 
  على أن كل شيء بقدر، وهناك أسباب ومسببات.الحدیث یدل 

َواْلُمَسبََّباِت، َوإِْبَطاَل َقْوِل َمْن  ،َفَقْد َتَضمََّنْت َهِذِه اَألَحاِدیُث إْثَباَت اَألْسَبابِ  قال ابن القیم: "
 َیَتَناَوَل اَألْدَواَء اْلَقاِتَلَة، َواَألْدَواءَ ، َعَلى ُعُموِمِه َحتَّى ""ِلُكلِّ َداٍء َدَواءٌ َأْنَكَرَها، َوَیُجوُز َأْن َیُكوَن َقْوُلُه: 

َقْد َجَعَل َلَها َأْدِوَیًة تُْبِرُئَها، َوَلِكْن َطَوى ِعْلَمَها َعِن  Uالَِّتي ال ُیْمِكُن ِلَطِبیٍب َأْن ُیْبِرَئَها، َوَیُكوُن اللَُّه 
الشَِّفاَء  rالنَِّبيُّ ِعْلَم ِلْلَخْلِق ِإال َما َعلََّمُهُم اللَُّه، َوِلَهَذا َعلََّق  ؛ َألنَُّه الاْلَبَشِر، َوَلْم َیْجَعْل َلُهْم ِإَلْیِه َسِبیالً 

َن الدََّواِء َعَلى ُمَصاَدَفِة الدََّواِء ِللدَّاِء، َفِإنَُّه ال َشْيَء ِمَن اْلَمْخُلوَقاِت ِإال َلُه ِضدٌّ، َوُكلُّ َداٍء َلُه ِضدٌّ مِ 
 .)6(اْلُبْرَء ِبُمَواَفَقِة الدَّاِء ِللدََّواِء..." rَفَعلََّق النَِّبيُّ ُیَعاَلُج ِبِضدِِّه، 

                                                           
 .]5678 ح: /698:ص[البخاري: الطب، ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء،  أخرجه)  1(
. وروایة صحبة له كوفي واثل، بن بكر بن ثعلبة بني من :ویقال. سعد َثْعَلَبةَ  َبِني ِمنْ  :الثَّْعَلِبيُّ  َشِریكٍ  ْبنُ  ُأَساَمةُ ) 2(

 ].78/ 1[ األصحاب معرفة في القة. االستیعابعِ  بن زیاد عنه روى
، ُعَمرَ  ْبنُ  َحْفُص  َحدَّثََنا :قال داود وأبأخرجه صحیح) (إسناده ) 3(  َعنْ  ِعَالَقَة، ْبنِ  ِزَیادِ  َعنْ  ُشْعَبُة، َحدَّثََنا النََّمِريُّ

الذبائح، : أبي عوانة من طریق الترمذي ]. وأخرجه3/3855/ 4[الطب: في الرجل یتداوى  :َشِریكٍ  ْبنِ  ُأَساَمةَ 
 من طریقوأخرجه ابن ماجة  ].2038/ 383/ 4[، ما جاء في الدواء والحث علیه، rالطب عن رسول اهللا
 من طریق في سننه الكبرى لنسائيوأخرجه ا ].2/1137/3436[داء اهللا أنزل ماب، الطسفیان بن عییینة: 

ثالثتهم (أبو عوانة وسفیان وشعبة) عن زیاد بن عالقة به  ].79/7511/ 7[ : الطب، األمر بالدواءشعبة
  مرفوعًا.

 رجال إسناد أبي داود ثقات. -
  .]184/ 8[ ألبي الفضل العراقي: )  طرح التثریب في شرح التقریب4(
 .]5634 :، ح1103:ص[مسلم: السالم، لكل داء دواء واستحباب التداوي،  أخرجه)  5(
محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة،  :]13/ 4[العباد)  زاد المعاد في هدي خیر 6(

 م.1994هـ /1415مكتبة المنار اإلسالمیة، الكویت، الطبعة: السابعة والعشرون،  -مؤسسة الرسالة، بیروت 
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كما اعتنى بالصحة النفسیة، والعنایة  ،اإلسالم اعتنى بالصحة البدنیةیتبین لنا أن  وبذلك
أو  ،باالبتعاد عن تناول أي طعام ،والسنة ،وذلك بما أمر به القرآن ،علیها من األسقامبها، والحفاظ 

وتشخیص المرض قبل أن ینتشر في الجسم، وأن هناك أدویة  ،یضر بالصحة، أو بالتداوي ،شراب
  وأدویة نفسیة تخص النفس.  ،بدنیة تخص الجسم

وهي:(الدین، والنفس،  ؛ن اإلسالم قد أوجب المحافظة على الضرورات الخمسأكما 
  :محافظة على صحة البدن، وهيثالثة من هذه الضرورات تتعلق بالو والعرض، والمال، والعقل) 

  (النفس، والعرض، والعقل)، والطب یحفظ البدن من المرض.
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  املبحث الثالث
  أم اجتهاد ،الطب النبوي وحي

، وأجمع العلماء على أن السنة النبویة هي المصدر التشریعالسنة النبویة لها شأن عظیم في 
ظ فِ فالقرآن والسنة هما أساس هذا الدین، فبحفظهما حُ ، ستنبط منها األحكام الشرعیةتُ  ،الثاني للتشریع

   ، كما أن القرآن وحي.Uأنها وحي من اهللا و الدین، فمن الواجب اعتقاد عصمة السنة 
وتقریراته أنها حجة شرعیة، إن ثبتت بطریق  ،وأفعاله ،rاألصل في أقوال النبيوٕان 

والیوم اآلخر، وأحادیث  ،ورسله ،ومالئكته ،صحیح. وهذا فیما یتعلق بأمور الدین، كاإلیمان باهللا
  وغیر ذلك من أمور الشریعة. ،والحرام ،األحكام التي تبین الحالل

على  ،وتشریع أم ال ،قد اختلف العلماء في كونها وحيف أما األمور الدنیویة ومنها الطب
  مذهبین:

القرآن الكریم على  وا دلَّ معصوم من خطأ االعتقاد في أمور الدنیا. وقال rأن النبي المذهب األول:
اٍط ُمْستَِقيٍم*[وأنها وحي من اهللا تعالى. قال تعالى:  ،عصمة السنة اِط  َوإِنََّك لَتَْهِدي إَِىل ِرصَ ِرصَ

َامَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َأَال إَِىل اللَّ ـاللَّ   .]53، 52[الشورى:  ]ِه َتِصُري اْألُُمورُ ـِه الَِّذي َلُه َما ِيف السَّ
" فیها دلیل على عصمة ِصرَاِط اللَّهِ "، وأنها هدایة ربانیة rوهذا ثناء من رب العزة على هدایة النبي

  . Uالسنة وأنها وحي من اهللا 

 َضلَّ  َما[معصوم. قال تعالى:  rما یثبت أن النبي ،وجاء في كتاب اهللا تعالى أیضاً 
 ] اْلُقَوى َشِديُد  َعلََّمهُ  ُيوَحى* َوْحيٌ  إِالَّ  ُهوَ  إِنْ  َهَوى*ـالْ  َعنِ  َينْطُِق  َوَما َغَوى* َوَما َصاِحُبُكمْ 

 َيُكونَ  َأنْ  َأْمًرا َوَرُسولُهُ  هُ ـاللَّ  َقَىض  إَِذا ُمْؤِمنَةٍ  َوَال  ملُِْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما[ :. وقال تعالى]5 -  2: النجم[
ةُ  ُهمُ ـلَ  َريَ   . ]36: األحزاب[ ]ُمبِينًا َضَالًال  َضلَّ  َفَقْد  َوَرُسوَلهُ  هَ ـاللَّ  َيْعصِ  َوَمنْ  َأْمِرِهمْ  ِمنْ  اْخلِ

، وتنفیذ ما أمروا به، فإن rفي اآلیة الكریمة دلیل على وجوب طاعة اهللا تعالى ورسوله
جاء فیها سواء ما له  بكل ما r. والواجب اتباع سنتههجعل لنفسه الخیار فقد عصى اهللا ورسول

رأي والطب... وغیر ذلك. وذهب إلى هذا ال ،أو الدنیا كالنكاح ،العباداتالعقائد، و عالقة بالدین ك
، ،َقْطِعيٌّ  ،ُمَتَیقَّنٌ  rالنَِّبيِّ  ِطبَّ  َفِإنَّ  اآلباء، كطبّ  r طّبه َوَلْیَس اإلمام ابن القیم حیث قال: "  إَلِهيٌّ

  .)1("َوَتَجاِرب َوُظُنوٌن، ،َحْدٌس  َأْكَثُرهُ  َغْیِرِه، َوِطبُّ . اْلَعْقلِ  َوَكَمالِ  النُُّبوَِّة، َوِمْشَكاةِ  اْلَوْحِي، َعنِ  َصاِدرٌ 
                                                           

 دار: الناشرالجوزیة،  قیم ابن الدین شمس سعد بن أیوب بن بكر أبي بن : محمد]29: ص[ النبوي الطب) 1(
 بیروت، بدون سنة طبع. – الهالل
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 ،ومشكاة النبوة ،: " الطب النبوي صادر عن الوحيه قال الشیخ سلیم بن عید الهالليوب
َوى َعنِ  َينْطُِق  َوَما[وكمال العقل، ومما یحتج به في هذا الباب قوله تعالى:  . ]3: النجم[  ]اْهلَ

 ،سواء ما یتعلق بأمور الدین ،من القول rاللغة لكل ما یخرج من فم النبىعموم شامل بمقتضى 
وهذا مذهب المحدِّثین بعامة، ففي  ال مجال لخطأ... ،أو أمور الدنیا، فكل ذلك وحي أوحاه اهللا إلیه

"، "باب الحجامة في السفر"... وفي السنن تجد كتبًا مفردة )1(صحیح البخاري مثًال: "باب السعوط
لیس كاجتهاد المجتهدین؛ ألنه ال ُیقر على خطأ البتة، سواء  rن اجتهاد رسول اهللالطب... إعن 

  .)2(أو الدنیا" ،أكان في أمور الدین

لیس  r، وأن اجتهاد النبىUبیَّن الشیخ سلیم الهاللي أن الطب النبوي وحي من عند اهللا 
  ُیقر على خطأ.  ال rوٕانه ،كاجتهاد غیره

 ،rما اجتهد فیه النبى. الشریف حاتم العوني حیث قال: "الرأي أیضًا دوذهب إلى هذا 
في أمور الدین أیضًا، وصوب الوحي  rوصوبه له الوحي ال یختص بأمور الدنیا، فقد اجتهد النبى

أمور الدنیا سببًا العتقاد أنها لیست  في r، فإن كان مجرد تصویب الوحي الجتهادهrله اجتهاده
في أمور الدین سببًا العتقاد أنها لیست وحیًا  rكون تصویب الوحي الجتهادهفیلزم أن یوحیًا،  

وٕاجماع  ،والسنة ،أیضًا!! وهذا ما ال یقوله إال غالة أهل الضالل؛ ألنه یخالف قطعیات الكتاب
وسیلتین من خاللهما یتم التمییز بین ما هو  ،. وبین أیضًا د. العوني)3(وعوامهم" ،علماء المسلمین

وتحتمل الصواب والخطأ. وما هو سنة الوحي التي ال تحتمل إال الصدق،  rسنة اجتهاد النبي
  أو العلم والعمل. فقال: "وهاتان الوسیلتان هما:  ،وتوجب العلم

 أو اجتهاد. ،قوله عن ظن فیه بأن rما صرَّح النبي -1
أو  ،. سواء كان في أمور الدینبه له، وما سوى ذلك وحي مطلقٌ فصو ما لم یقره علیه الوحي  -2

 . )4"(أمور الدنیا
                                                           

  ].368/ 2[ واألثر الحدیث غریب في النهایة ."األنفِ  ِفي الدواءِ  ِمنَ  ُیجعل َما َوُهوَ " )1(
مدى االحتجاج باألحادیث النبویة في الشؤون الطبیة والعالجیة للشیخ سلیم بن عید الهاللي: مجلة "األصالة" ) 2(

في الردعلى ادعاء العصرانیین، زعمهم أن أحادیث  م.16/2/2012 )41(العددجامعةرسالة أسالمیة منهجیة 
 ُدْنَیاُكْم". ِبَأْمرِ  َأْعَلمُ  "َأْنُتمْ r ، الیحتج بها في الشؤون الطبیة، معممین قولهrالنبي

. بعنوان: السنة وحي من رب العالمین في أمور الدنیا والدین د. الشریف العوني، مقال لـ موقع اإلسالم الیوم:) 3(
 هـ.10/8/1427بتاریخ

 بعنوان: السنة وحي من رب العالمین في أمور الدنیا والدین. لـ د. الشریف العوني، موقع اإلسالم الیوم: مقال)  4(
 هـ.10/8/1427نشر بتاریخ
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قال أ. د. شرف القضاة في ختام بحثه: "بعد استعراض طائفة من األحادیث النبویة 
وال من بیئته، وال  ،rالشریفة، یتضح للقارئ أن هذه األحادیث ال یمكن أن تكون من اجتهاد النبي

، وبهذا تتأكد ربهمن عند  اً تكون إال وحی یمكن أن هي من علوم الطب في عصره، ولذلك فإنها ال
وحي من اهللا تعالى، إال  rالقاعدة التي ذكرتها في بدایة هذا البحث وهي: أن كل ما قاله رسول اهللا

  .)1(ذلك" غیر إذا جاءت قرینة كافیة تدل على
ِإَذا َوَقَع الذَُّباُب ِفي ِإَناِء ": rالنَِّبيُّ  َقالَ : قال ،t ُهَرْیَرةَ  ذبابة فعن أبيقلت: مثل حدیث ال

فقد اكتشف . )2("َأَحِدُكْم َفْلَیْغِمْسُه ُكلَُّه، ُثمَّ ِلَیْطَرْحُه، َفِإنَّ ِفي َأَحِد َجَناَحْیِه ِشَفاًء، َوِفي اآلَخِر َداءً 
  بهذا؟ rوالمعجزة النبویة. فمن أعلم النبي ،العلم الحدیث هذه الحقیقة العلمیة

 التي النابتة مع لست إنني: أقول أن أبو شهبة معلقًا على هذا الحدیث: "أحب الشیخ قال
 على یجوز التي ،الدنیویة األمور قبیل من النبوي الطب أن فزعمت العلم أهل من وبعضهم نبتت
 القطع مساق یسقها لم rالنبي ألن ...النخل )3(تأبیر قصة قبیل من ویجعلونه الخطأ، فیها rالنبي

 في ذلك ُیَقالُ  كیف أدري وال .)4(َخْیرًا" َكانَ  َتْفَعُلوا َلمْ  َلوْ  "َلَعلَُّكمْ  الرجاء مساق ساقها وٕانما ،والیقین
 r اهللا رسول أتى وقد ؟»َدَواءً  اآلَخرِ  َوِفي َداءً  َجَناَحْیهِ  َأَحدِ  ِفي َفِإنَّ «: فیه rقوله مع الذباب حدیث

 أمر في والتخمین ،الظن قبیل من المؤكد األسلوب هذا یكون وكیف !!!.للتأكید هي التي »ِإنَّ « بـ
 ،والیقین ،القطع مساق rالنبي ساقها إنما -كلها تكن لم إن - الطب أحادیث ومعظم .!.دنیوي؟

  . )5(َوَتَعاَلى" ُسْبَحاَنهُ  اهللا من بوحي أنها على یدل مما

ما توصل إلیه العلم الحدیث في اكتشاف اإلعجاز العلمي لهذا الحدیث  وبیَّن أبو شهبة
 هذه تكون اإلناء في فبغمسه ،للمیكروبات قاتلة مادة الذباب في أن إلى فقال: " توصل األطباء

  .)6(به" عالقة تكون ربما التي ،الجراثیم من الذباب یحمله ما إبادة في َسَبًبا المادة

                                                           
]: 30[ص: للقضاة الحدیث النبوي في مجال اإلنسان)هل أحادیث الطب النبوي وحي؟ (اإلعجاز العلمي في ) 1(

 م.2002، مجلة مؤتة، جامعة مؤتة ،أ. د. شرف محمود القضاة كلیة الشریعة، الجامعة األردنیة، عمان
 ].5782/ ح:708اإلناء [ص: في الذباب وقع إذا الطب، أخرجه البخاري:) 2(
 ].13/ 1[ واألثر الحدیث غریب في النهایة". وَأبَّْرُتَها النَّْخَلةَ  َأَبْرتُ : ُیَقالُ  الُملقََّحة، الَمْأُبوَرة")3(
 .] من هذا المبحث25انظر: [ص:) 4(
، هبةبن سویلم أبو شَ ا: محمد بن محمد ]341: [ص والكتاب المعاصرین المستشرقین شبه ورد السنة عن دفاع) 5(

 .م1989الطبعة: األولى، ، الناشر: مكتبة السنة
 ].345: [ص ألبي شهبة والكتاب المعاصرین المستشرقین شبه ورد السنة عن دفاع)  6(
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ومنها الطب لیست وحیًا "فال یلزم اعتقاده، بل قد یقع  ،أن األمور الدنیویةالمذهب الثاني:        
قالوا: ولیس في   . rالخطأ في ذلك االعتقاد قلیًال أو كثیرًا. بل قد یصیب غیره حیث یخطئ هو

لى العلم باألمور ع بٌ صَ نْ منصب النبوة مُ ذلك حط من منصبه العظیم الذي أكرمه اهللا به، ألن 
  . )1(والیوم اآلخر، ومن األمور الشرعیة" ،ورسله ،وكتبه ،ومالئكته ،عتقاد في اهللاالالدینیة، من 

 هذا من الشرعیات في المنقول الطِّب ومن الذین قالوا بذلك أیضًا ابن خلدون حیث قال: "     
 rالّنبيّ  أحوال ذكر في ووقع. للعرب عادیاً  كان أمر هو وٕانما ،شيء في الوحي من ولیس ،القبیل

 .العمل من الّنحو ذلك على مشروع ذلك أنَّ  جهة من ال ،وجبلَّة عادة هي الَّتي أحواله ذكر نوع من
 تلقیح شأن في له وقع وقد. غیره.. وال الطِّبّ  لتعریف یبعث ولم ،الشرائع لیعلمنا بعث إنما rفإنه

 وقع الَّذي الطِّبِّ  من شيء یحمل أن ینبغي فال. )2(ُدْنَیاُكْم" ِبَأْمرِ  َأْعَلمُ  َأْنُتمْ  ": فقال .وقع ما النَّخل
   .      )3(مشروع" أنَّه على المنقولة الصحیحة األحادیث في

وغیر تشریعیة الشیخ ولي  ،ل لهذا االتجاه في تقسیم السنة إلى تشریعیةولعل أول من أصّ  
  إلى قسمین: rاهللا الدهلوي، فقد قسم أحادیث النبي

ُسوُل  آَتاُكم َوَما[ :َتَعاَلى َقْوله َوِفیه الرَساَلة، َتْبِلیغ َسِبیل َسبیله َما" القسم األول:  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ
 ،اْلَوْحي ِإَلى ُمْستَند ُكله َوَهَذا الملكوت، وعجائب ،المعاد ُعُلوم ِمْنهُ  .]7: الحشر[]َفاْنَتهوا َعنهُ  ماكُ َهنَ 

 ْجِتَهاد،اال ِإَلى ُمْسَتند َوَبعضَها اْلَوْحي، ِإَلى ُمْسَتند َبْعضَها للعبادات... َوَهِذه َوضبط ،شرائع َوِمْنه
ر َأن من عصمه َتَعاَلى اهللا نألَ  اْلَوْحي؛ ِبَمْنِزَلة rواجتهاده   اْلَخَطأ. على َرْأیه َیَتَقرَّ

ذكرها واحتج ببعض األحادیث التي سیأتي  الرَساَلة، َتْبِلیغ َباب من َلْیَس  َما َوثَاِنیهَما القسم الثاني:
 rوما حكم به النبي ،. وقد توسع الدهلوي فجعل هذا القسم شامًال القضاء)4(الطِّّب" وقال: "َفِمْنهُ 
 .)5(وغیر ذلك

                                                           
] (باختصار)، د. محمد سلیمان األشقر، 242: [ص:لألشقر وداللتها على األحكام الشرعیة rأفعال الرسول) 1(

 م.1996/ ـه1417مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة
 .]6022/ح: 1176ص:[ شرعاً  قاله ما امتثال وجوب باب الفضائل، كتاب مسلم: أخرجه )2(
 الحضرمي الدین ولي زید، أبو خلدون ابن محمد، بن محمد بن الرحمن عبد: ]651/ 1[ خلدون ابن تاریخ) 3(

 م. 1988 / هـ 1408 الثانیة،: بیروت، الطبعة الفكر، دار: شحادة، الناشر خلیل: اإلشبیلي، المحقق
   المعروف منصور بن معظم بن الدین وجیه الشهید بن الرحیم عبد بن ]. أحمد223/ 1البالغة [ اهللا حجة) 4(

 األولى،: لبنان، الطبعة – بیروت الجیل، دار: سابق، الناشر السید: الدهلوي"، المحقق اهللا ولي "الشاه بـ
 م.2005 / هـ1426

 ].1/224انظر: نفس المصدر[) 5(



  مدخل في الطب النبوي

 )25 ( 
 

  فصل تمهیدي

 أنّ  أوالً  "اعلم أما الشیخ محمد رضا، فذهب إلى هذا الرأي فكتب في مجلته "المنار" حیث قال:     
 ُیبلغها التي الدین أمور من یعد ال ،الدنیا أمور وسائر ،أو الزراعة ،الطب في rالنبي عن ورد ما

 یسمي ولذلك الدنیا؛ أمور في رأیهم تشمل ال األنبیاء وعصمة ،الرأي من وٕانما یعد تعالى، اهللا عن
 هذه مثل وفي أمر التكلیف، یقابل وهو إرشاد، أمر الدنیا أمر من بشيء rالنبي العلماء أمر

  . )1("ُدْنَیاُكمْ  ِبَأْمرِ  َأْعَلمُ  " َأْنُتمْ : قال الدنیویة األمور

 وأسباب ،الكسب طرق بیان النبیین وظائف من رضا لهذا الرأي قائًال: "لیسمحمد ویعلل 
 ،والزراعة ،والطبیعیات ،كالریاضیات ؛والثروة ،السعة إلى بها یتوسل التي تعلیم الفنون وال المعایش،

 التي ،السنن اإللهیة بحسب وكسبهم ،بسعیهم البشر إلیها یصل مما األمور هذه ألن والصناعة؛
   .)2(النخل" تأبیر مسألة في ذلك إلى rالنبي أشار وقد النوع، هذا نظام بها اهللا أقام

، في ما جاء في شؤون الدنیا rن المسلم غیر ملزم بطاعة النبيفإوبناًء على تقسیمه هذا 
 من وما ینفذه تعالى، اهللا عن الدین أمر من ویبیِّنه ،یبلغه فیما الرسول طاعة تجب قال: "وٕانما

  .)3(ورأیه" ،بظنه الدنیا أمور في یستحسنه ما دون شرعه،

 ،وهم: القاضي عیاض ،ونقل د. األشقر رأي من صرح بأصل هذا المذهب دون تفاصیله
حدیث –الشیخ محمد أبو زهرة. وظاهر الحدیث من المعاصرین و  ،اْلَهْمَداِنيُّ  اْلَجبَّارِ  َعْبدوالقاضي 

 ،كغیره من الناس في ذلك، بل فیه التصریح بأن أصحاب الخبرة في صنائعهم rأنه -تأبیر النخل
أوجب أن یكون  )4(قد یكونون أعلم منه بدقائقها. إال أن القاضي عیاضاً  ،وزراعاتهم ،وتجاراتهم

  . )5( والغفلة ،ذلك نادرًا ال كثیرًا یؤذن بالبلهالخطأ في 

  . )6(المذهب القائل بأن أفعاله الدنیویة لیست تشریعًا" قال د. األشقر: "نختار

وأفعال دنیویة لیست تشریعًا، باألدلة  ،من أقوال rواستدل القائلون: بأن ما صدر عن النبي
  التالیة:

                                                           
 ].856/ 9[ المنار مجلة) 1(
 ].688/ 4[ نفس المصدر) 2(
 ].345/ 24[ المصدر السابق) 3(
 ].7/324إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض [انظر: ) 4(
 ].242ألشقر [ص:لوداللتها على األحكام الشرعیة  rانظر: أفعال الرسول) 5(
 ].245ص: نفس المصدر[) 6(
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 َیْأُبُرونَ  َوُهمْ  اْلَمِدیَنَة، rَنِبيُّ ال َقِدمَ : َقالَ  َخِدیٍج، ْبنِ  حدیث تأبیر النخل: فعن َراِفعِ  أوٍال:      
 َتْفَعُلوا َلمْ  َلوْ  "َلَعلَُّكمْ : َقالَ  َنْصَنُعُه، ُكنَّا: َقاُلوا َتْصَنُعوَن؟" "َما: َفَقالَ  النَّْخَل، ُیَلقُِّحونَ  َیُقوُلونَ  النَّْخَل،

 ِبَشْيءٍ  َأَمْرُتُكمْ  ِإَذا َبَشٌر، َأَنا "ِإنََّما: َفَقالَ  َلهُ  َذِلكَ  َفَذَكُروا َقالَ  َفَنَقَصْت، َأوْ  َفَنَفَضتْ  َفَتَرُكوُه، َخْیرًا" َكانَ 
   .)1(َبَشٌر" َأَنا َفِإنََّما رَْأِیي، ِمنْ  ِبَشْيءٍ  َأَمْرُتُكمْ  َوإَِذا ِبِه، َفُخُذوا ِدیِنُكمْ  ِمنْ 

 َفُأْخِبرَ  َفَتَرُكوُه، ِبَذِلكَ  َفُأْخِبُروا َقالَ  َشْیًئا" َذِلكَ  ُیْغِني َأُظنُّ  "َمابلفظ:  )2(وجاء في  روایة طلحة
 ُتَؤاِخُذوِني الفَ  َظن ا، َظَنْنتُ  ِإنََّما َفِإنِّي َفْلَیْصَنُعوُه، َذِلكَ  َیْنَفُعُهمْ  َكانَ  ِإنْ ":َفَقالَ  ِبَذِلكَ  rاهللاِ  َرُسولُ 

،   . )U")3 اهللاِ  َعَلى َأْكِذبَ  َلنْ  َفِإنِّي ِبِه، َفُخُذوا َشْیًئا، اهللاِ  َعنِ  َحدَّْثُتُكمْ  ِإَذا َوَلِكنْ  ِبالظَّنِّ

 َفَمرَّ  ،)4(ِشیًصا َفَخَرجَ : َقالَ  َلَصُلَح" َتْفَعُلوا َلمْ  "َلوْ  وجاء أیضًا في روایة أنس بن مالك بلفظ:
  . )5(ُدْنَیاُكْم" ِبَأْمرِ  َأْعَلمُ  "َأْنُتمْ : َقالَ  َوَكَذا، َكَذا ُقْلتَ : َقاُلوا ِلَنْخِلُكْم؟" "َما :َفَقالَ  ِبِهمْ 

"، "َلوْ  َما"، "َتْفَعُلوا َلمْ  َلوْ  "َلَعلَُّكمْ الناظر لأللفاظ التي ورد بها الحدیث، " ". َتْفَعُلوا َلمْ  َأُظنُّ
والرأي. وأنه لیس وحي من  ،واالجتهاد ،إنما هو من قبیل الظن rیتأكد تمامًا على أن ما قاله النبي

  قین.یوال ،ولیس على الجزم ،والظن ،، فهي تدل على الشكUعند اهللا 

 الذى الخبر وجه على لیس النخل فى لألنصار هاهنا rالنبى قال القاضي عیاض: "وقول
 قال ولذلك منه؛ الرأى طریق على كان وٕانما فیه، الحلف عن rالنبى فینزه ،والكذب ،الصدق یدخله

  .)6(" ُدْنَیاُكمْ  ِبَأْمرِ  َأْعَلمُ  َظن ا"، "َأْنُتمْ  َظَنْنتُ  ِإنََّما َفِإنِّي ": لهم

                                                           
 .]6021/ ح:1176ص:[ شرعاً  قاله ما امتثال وجوب باب الفضائل، كتاب مسلم: أخرجه) 1(
 القرشي غالب بن لؤي بن كعب ابن مرة بن تیم بن سعد بن كعب بن عمرو بن عثمان بن اهللا عبید بن طلحة )2(

 بینه rالنبيِ  آخى..  .بالحضرمي اهللا عبد أبوها یعرف ،اهللا عبد بنت الصعبة اسمها الحضرمیة، وأمه .التیمي
 رجوع بعد الشام من وقدم بدرا، طلحة یشهد لم، واألنصار المهاجرین بین آخى حین مالك بن كعب وبین
 ].764/ 2[ األصحاب معرفة في االستیعابانظر:  .بدر من rالنبيِ 

 .]6020/ح:1176ص:[ شرعاً  قاله ما امتثال وجوب باب الفضائل، كتاب مسلم: أخرجه)  3(
 ].518/ 2[ واألثر الحدیث غریب في النهایة" َأْصًال  َنوىً  َلهُ  یكونُ  َال  َوَقدْ . وَیْقوى نَواه َیْشَتدُّ  َال  الَِّذي التَّْمرُ ")  4(
 ].24سبق تخریجه [ص: )5(
 .]324/ 7[ عیاض للقاضي  مسلم صحیح شرح المعلم إكمال)  6(
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 ِمنَ  َرُجلٍ  َفَأیَُّما َبَشٌر، َأَنا ِإنََّما اللُهمَّ ": rاهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْیَرة، َأبي حدیث ثانیًا:
  . )1(َوَرْحَمًة" َزَكاةً  َلهُ  َفاْجَعْلَها َجَلْدُتُه، َأوْ  َلَعْنُتُه، َأوْ  َسَبْبُتُه، اْلُمْسِلِمینَ 

، َتْخَتِصُمونَ  َوإِنَُّكمْ  َبَشٌر، َأَنا "ِإنََّما: َقالَ  ،rالنَِّبيِّ  َعنِ  َسَلَمَة، ُأمِّ  وَعنْ   َأنْ  َبْعَضُكمْ  َوَلَعلَّ  ِإَليَّ
ِتهِ  أَْلَحنَ  َیُكونَ   َأِخیهِ  َحقِّ  ِمنْ  َلهُ  َقَضْیتُ  َفَمنْ  َأْسَمُع، َما َنْحوِ  َعَلى َلهُ  فَأْقِضيَ  َبْعٍض، ِمنْ  ِبُحجَّ
  . )2(النَّاِر" ِمنَ  ِقْطَعةً  َلهُ  َأْقَطعُ  َفِإنََّما َیْأُخْذه، َفالَ  َشْیًئا

  والعالج إلى نوعین:قر األحادیث الواردة في شأن الطب، وقد قسم د. سلیمان األش
في شؤون  rما یعتبر شرعًا یتبع، ویعمل به كسائر األحادیث الواردة عنه :األول

كالسواك  ، وشعائر دینیة،والعبادات، واألحكام المختلفة. منها ما ربطتها بأحكام شرعیة ،االعتقادات
أو  ،كالتداوي بالعسل. ومنها ما یخبر بها عن طریق الوحي ؛مثًال. أو مبني على نص قرآني

شيء منها أو یكرهها " وأحادیث األمر بالحجامة كثیرة، ولكن لیس في  ،اهللا یحبهاأن المالئكة، أو 
إلى المالئكة، إال روایة ابن مسعود، فإن صحت روایة ابن مسعود، وٕاال تكون أحادیث  سناد الخبرإ

  . )3(الحجامة من النوع الثاني، وهو ما ال حجة فیه"
كقول سائر الناس، وهو ما ال حجة فیه من  rما ال یعتبر شرعًا، وقول النبي والثاني:

  .)4(أحادیث الطب، لیس فیها ما یشعر أنها من ِقَبل اهللا تعالى، أو أنها من قبل الشرع

 أَنَّهُ  ِبهِ  ُأْسرِيَ  َلْیَلةِ  َعنْ  rاللَّهِ  َرُسولُ  "َحدَّثَ : َقالَ  َمْسُعودٍ  اْبنِ  جاء في الحجامة َعنْ ما أما 
َتكَ  ُمرْ  َأنْ  َأَمُروهُ ال إِ  ِئَكةِ الَمال  ِمنَ  َمألٍ  َیُمرَّ َعَلى َلمْ  وهذا الحدیث َأسند الخبر إلى  .)5(ِبالِحَجاَمِة" ُأمَّ

  المالئكة، وهذا یدلل على أن الحجامة سنة وحي.

                                                           
 ].2511/ ح:1282[ص: rالنبي لعنه من واآلداب، والصلة مسلم: البر أخرجه)  1(
 ]. وأخرجه مسلم: األقضیة، باب6967ص:/ 831[ص:  للخصوم اإلمام موعظة البخاري: األحكام،  أخرجه) 2(

  ].4364/ ح:862[ص: بالظاهر الحكم
مدى االحتجاج باألحادیث النبویة في الشؤون الطبیة والعالجیة لألشقر: مقال نشر في مجلة "األصالة" ) 3(

، الیحتج بها في rم. في الرد على ادعاء العصرانیین، زعمهم أن أحادیث النبي16/2/2012)، 41(العدد
 لشؤون الطبیة.ا

 انظر: نفس المصدر.)  4(
 َحدَّثََنا: َقالَ  ُفَضْیلٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ،ُبَدْیلٍ  ْبنُ  َأْحَمدُ  َحدَّثََنا قال: الترمذي (إسناده حسن بشواهده) أخرجه) 5(

 َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  َمْسُعوٍد، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  اْبنُ  ُهوَ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  الَقاِسمِ  َعنْ  ِإْسَحاَق، ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ 
 ].391/2052/ 4[ الحجامة في جاء ، ماrاهللا رسول عن الطب مرفوعًا:

 =إسناد الترمذي ضعیف فیه:
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البن أبي  والتعدیل أبي... ومحله الصدق. الجرح منه سمع الیامي. قال ابن أبي حاتم: بدیل بن حمد=أ -

 ]. قال ابن عدي: "َوَألْحَمدَ 39/ 8[ حبان البن الَحِدیث". الثقات ]. قال ابن حبان: "ُمْسَتِقیم43/ 2[ حاتم
 ضعفاء في َضْعِفِه" الكامل َمعَ  َحِدیُثهُ  ُیْكَتبُ  ِممَّنْ  َوهو ِثَقاٍت، َقْومٍ  َعنْ  َعلیها ُیَتاَبعُ  الَ  َأَحاِدیثُ  ُبَدْیلٍ  ْبنِ ا

 الرجال أسماء في الكمال نقل المزي قول الدارقطني: "فیه لین". تهذیبو  ].305/ 1[ البن عدي الرجال
ٌر" َفاِضلٌ  َدیِّنٌ  َعاِلمٌ  ]. قال الذهبي: "الَحاِفُظ...271/ 1[ للمزي / 10[ للذهبي النبالء أعالم سیر .ُمَعمَّ

 ].77 :[ص البن حجر التهذیب كما قال ابن حجر. تقریب ".صدوق له أوهام" :وخالصة القول فیه ].43
وثقه و ]. 156: [ص الدارمي روایة -  معین ابن ُفَضْیل بن غزوان: وثقه ابن معین. تاریخ بن ُمَحمَّد -

 "العلم أهل صدوق من"بو زرعة: أ].  قال أبو حاتم: "شیخ". وقال 411: [ص للعجلي الثقات .العجلي
 السلمي الحدیِث". سؤاالت في ثََبًتا ]. قال الدار قطني: "كان58/ 8[ حاتم أبي البن والتعدیل الجرح

 خرج لمن، والتجریح َموِضع". التعدیل َوغیر والبیوع یَمانإلا ِفي الُبَخاِريّ  ]. "أخرج له283: [ص للدارقطني
]. قال 211/ 2[ للذهبي شیعي". الكاشف ]. قال الذهبي: "ثقة674/ 2[ الصحیح الجامع في البخاري له

وخالصة القول فیه:  ].502: [ص البن حجر التهذیب بالتشیع" تقریب رمي عارف ابن حجر: "صدوق
  صدوق.

. "لم یسمع من أبیه"عن ابن معین:  ."َأِبیهِ  َعنْ  ِرَواَیِتهِ  ِفي عبد الرحمن بن عبداهللا بن مسعود: "ثقه َتَكلَُّموا -
]. وقال معاویة بن صالح عن یحیى بن معین: سمع من 354/ 3[ الدوري روایة -  معین ابن انظر: تاریخ

َمْسُعود من  بن اهللا َعْبدِ  ْبنُ  الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  َیْسَمعْ  َلمْ " :ُشْعَبةُ  َقالَ  ].17/240للمزي [ أبیه ". تهذیب الكمال
]. 299/ 5[ للبخاري الكبیر باه". التاریخأ سمع]. قال البخاري: "74/ 1[ األوسط للبخاري . التاریخ"أبیه

]. قال ابن أبي حاتم: 295: [ص للعجلي واحًدا". الثقات حرًفا إال أبیه من یسمع لم إنه قال العجلي: "یقال
َأِبیه".  َعن ]. قال ابن حبان: "َیْرِوي248/ 5[ حاتم أبي البن والتعدیل مسعود" الجرح بن اهللا عبد أباه "سمع
 بن اهللا عبد َماتَ  َقالَ  َعن َبعضهم مِعین بن یحیى ]. قال اإلمام أحمد: "حكى76/ 5[ حبان البن الثقات
 اهللا عبد ابنه روایة ألحمد الرجال ومعرفة َنحوه". العلل َأو ِسِنین ِستّ  بن اهللا عبد بن الرَّْحَمن َوعبد َمْسُعود

هل سمع عبد الرحمن بن عبد اهللا من أبیه؟ فقال: أما الثوري وشریك فإنهما " :أحمدقیل لإلمام  ].134/ 1[
 َوَلهُ  َأُبوهُ  ]. قال الذهبي: " ُتُوفِّيَ 96ص: [. بحر الدم فیمن تكلم فیه اإلمام أحمد بمدح أو ذم "یقوالن: سمع

 شیئا لكن أبیه من ]. قال ابن حجر: "سمع855/ 2[ اإلسالم تاریخ .َشْیًئا" َأِبیهِ  َعنْ  َحِفظَ  َوَقدْ  ِسِنیَن، ِستُّ 
  ].344: [ص التهذیب یسیرا". تقریب

 الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  سمع من أبیه وعقل ما قال، ودلیل ذلك ما نقله المزي في التهذیب: "َعنْ قلت: الراجح أنه 
 َأْوِصِني، َأَبهْ  َیا: الرَّْحَمنِ  َعْبدُ  اْبُنهُ  َلهُ  قال اْلَوَفاةُ  اللَّهِ  َعبد َحَضرَ  َلمَّا: قال َأِبیهِ  َعن مسعود، ْبن اهللا َعبد ْبنا

  ].241/ 17[ الكمال تهذیب.َخِطیَئِتَك" ِمنْ  اْبكِ : قال
 روایة - معین ابن ِبَشْيء" تاریخ الحارث أبو شیبة.  قال ابن معین: "َلْیَس  بن إسحاق بن الرحمن عبد -

قال  .]83: للبخاري[ص الصغیر منكر الحدیث". الضعفاء هو: أحمد ]. قال البخاري: "قال46/ 4[ الدوري
]. وضعفه النسائي. انظر: 288: [ص للعجلي ". الثقاتَحِدیثه یْكتب الَحِدیث َجاِئز العجلي: "َضِعیف

  =یكتب ،الحدیث منكر الحدیث ضعیف"]. وقال أبو حاتم: 66: [ص للنسائي والمتروكون الضعفاء
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وخالصة  ].213/ 5[ حاتم أبي البن والتعدیل الجرح وقال أبو زرعة: "لیس بقوي" ."به یحتج وال حدیثه =

 ].336: [ص التهذیب القول فیه (ضعیف) كما قال ابن حجر. انظر: تقریب
 وللحدیث شواهد أهمها:

بن  اْلَعطَّاف عن صالح، بن اللَّهِ  عن َعبد السِِّجْسَتاِنيُّ اْلَخطَّاِب  ْبن حدیث ابن عمر أخرجه البزار: عن ُعَمر - 1
 ].12/237/5970[وفیه زیاده  مرفوعاً ُعَمر  اْبنِ  َعن نافٍع، َعن خالد المخزومي،

 وٕاسناد البزار ضعیف ألجل:    
ِبَشْيء".  ُهوَ  َوَلْیَس  ِبآِخرهِ  فسد ثمَّ  متماسك أمره أول َكانَ "عبداهللا بن صالح كاتب اللیث: قال اإلمام أحمد:  -

ممن یتعمد  لم یكن عندي]. قال أبو زرعة: "212/ 3[ اهللا عبد ابنه روایة ألحمد الرجال ومعرفة العلل
/ 5[. الجرح والتعدیل البن أبي حاتم "صدوق أمین ما علمتهوقال أبو حاتم: " ."الكذب، وكان حسن الحدیث

َوِعْنده اْلَمَناِكیر  ،ْثَبات َماال یشبه َحِدیث الثَِّقاتیروي َعن األَ  ُمنكر الَحِدیث جداً " ]. وقال ابن حبان:87
ِفي َحِدیَثة من قبل َجار َلُه  َوإِنََّما َوقع اْلَمَناِكیر ...َوَكاَن ِفي َنفسه َصُدوًقا  ،اْلَكِثیَرة َعن َأقوام مشاهیر َأِئمَّة

َفَكاَن یضع الَحِدیث على شیخ عبد اهللا  ،َكاَن َلُه َجار َبینه َوَبینه َعَداَوة :َیُقول ،بن ُخَزْیَمةارجل سوء َسِمعت 
فیجده  ،ویطرح ِفي َداره ِفي وسط كتبه ،ِبَخط یشبه خّط عبد اهللا بن َصالح َویْكتب ِفي قرطاس ،بن َصالحا

المجروحین البن  ".وسماعه َفمن ناحیته َوقع اْلَمَناِكیر ِفي أخباره ،فیتوهم َأنه خطه ، َفیحدث ِبهِ اهللاعبد 
]. 440/ 2[. میزان االعتدال "هو صاحب حدیث وعلم مكثر، وله مناكیر" ]. وقال الذهبي:40/ 2[حبان 

وقال  ].308: [ص التهذیب غفلة". تقریب فیه وكانت كتابه في ثبت الغلط كثیر وقال ابن حجر: "صدوق
  ].2/222"صدوق في حفظه شیئ، حسن الحدیث في المتابعات". تحریر تقریب التهذیب[ماهر الفحل: 

]. واستشهد به 2063/ ح:245[ص:: لم ُیتابع في هذا الحدیث، وقد أخرج البخاري له في باب التجارة قلت  
 في مواضع أخرى في صحیحه.

: قال ابن معین: "ثقة" تاریخ َخاِلدٍ  ْبنُ  َعطَّافُ  - ]. وقال في 170: ص [ معین روایة الدارمي ابن اْلَمْخُزوِميُّ
 دَناعن "َكانَ  ]. َقاَل ابن المدیني:158/ 3[ الدوري روایة - معین ابن روایة الدوري: "صالح الحدیث". تاریخ

َبْأس"  ِبهِ  ]. قال  اإلمام أحمد: "َلْیَس 136: [ص المدیني البن شیبة أبي ابن ِثَقة". سؤاالت َأْصَحابَنا َوعند
قال ]. 335: [ص للعجلي ]. وثقه العجلي. الثقات39/ 2[ اهللا عبد ابنه روایة ألحمد الرجال ومعرفة العلل

ونقل ابن عدي في الكامل  ].33/ 7[. الجرح والتعدیل البن أبي حاتم "لیس به بأس"أبو حاتم وأبو زرعة: 
"یروي عن  قال ابن حبان:]. 95/ 7[ الرجال ضعفاء في الكامل ."لم یحمده مالك بن أنس" قول البخاري:

نافع وغیره من الثقات ما ال یشبه حدیثهم، فال یجوز عندي االحتجاج به إال فیما وافق الثقات" المجروحین: 
قلت: صدوق حسن الحدیث  ].393: [ص التهذیب یهم" تقریب قال ابن حجر: "صدوق .]2/193[

 ].13/19الحدیث. انظر: تحریر التقریب[
/ 11[ هرمز في معجمه الكبیر من طریق نافع أبيحدیث ابن عباس إسناده ضعیف أخرجه الطبراني  - 2

 الحدیث رجال في حنبل بن أحمد إلماما أقوال هرمز ضعیف. انظر: موسوعة و]. فیه نافع أب162/11367
  ].9/ 4[ وعلله

 الحجامة باب [الطب، ]. وابن ماجة كتاب4/391/2053 الحجامة في جاء ما وأخرجه الترمذي: [الطب،    
   =]. والطبراني في الكبیر44/24151/ 7] وابن أبي شیبة [340/ 5]. وأحمد [2/1151/3477
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 "ِمنَ  اْلَعْینَ  َتْمألُ  َعِظیَمةٍ  َجَماَعةٍ : َأيْ  :"مألٍ  َعَلى َیُمر َلمْ  "َأنَّهُ قال الهروي في قوله: (
َتكَ  "ُمرْ : َوَقْوُلهُ  َیْخَفى، ال َكَما ِباْلَمْعَنى َنْقلٌ  َوَهَذا :َأَمُروهُ"ال إِ  ِئَكةِ اْلَمال   ْمرِ ِلألَ  َبَیانٌ : ِباْلِحَجاَمِة" ُأمَّ

                                                                                                                                                                          
. من طریق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا. وسنده ]. بنحو لفظه325/11887/ 11[=

أخذ منكر. قال ابن أبي حاتم بعد أن أورد الحدیث: "قال أبي: هذا حدیث منكر... یقال: إن عباد بن منصور 
من إبراهیم عن أبي یحیى، عن داود بن حصین عن عكرمة عن ابن عباس، فما كان من المناكیر فهو  اً جزء

]. وأورد العقیلي أن القطان سأل عباد بن منصور عن هذا 213/ 6[ حاتم أبي البن الحدیث من ذلك". علل
/ 3[ للعقیلي لكبیرا الحدیث فتبین سماعه عن عكرمة بواسطة (ابن أبي یحیى عن داود بن حصین). الضعفاء

]. وقال عن داود بن حصین: 93: [ص التهذیب ]. ابن أبي یحیى قال ابن حجر عنه "متروك" تقریب136
 . تقریببآخرهومدلس وتغیر  ،]، وعن عباد بن منصور صدوق198: [ص التهذیب عكرمة" تقریب في إال "ثقة

  ] وقد صرح بالسماع في روایة الترمذي. 291: [ص التهذیب
]. وابن 2/1151/3479الحجامة [ الطب، باب كتاب ث أنس بن مالك وٕاسناده ضعیف أخرجه ابن ماجة:حدی - 3

س وشیخه كثیر بن ُسلیم. وكالهما غلِّ مُ  سناده جبارة بنُ إ]. في 7/199[ الرجال ضعفاء في عدي في الكامل
  ].459 ،137: [ص التهذیب ضعیف. تقریب

  ] من طریق قتادة 19/274/600حدیث مالك بن صعصعة وٕاسناده ضعیف أخرجه الطبراني في الكبیر[ - 4
]. وانظر: 453: [ص التهذیب ولم یصرح بالسماع. انظر: تقریب ،ثقة مدلس من الثالثةوهو  ،بن دعامةا

  . ]5/91]. وقال الهیثمي: "رجاله رجال الصحیح". مجمع الزوائد [43: [ص المدلسین طبقات
]. 305/ 7[ صادر دار ط الكبرى الطبقاتوفي إسناده: عمرو بن عاصم الكالبي: وثقه ابن سعد. انظر:  -

ذكره ابن حبان في الثقات. و  ].89/ 22[ الرجال أسماء في الكمال تهذیب ."بأس به لیس": النََّسائي َوَقال
 داود أبا اآلجري عبید أبي سؤاالت". بحدیثه أنشط ال"قال أبو داود:  ].481/ 8[ حبان البن الثقات

 میزان. "التابعین علماء من مشهور، صدوق"قال الذهبي: و  ].236: ص[ والتعدیل الجرح في السجستاني
وخالصة  ].423: [ص التهذیب قال ابن حجر: صدوق في حفظه شيء". تقریبو ]. 269/ 3[ االعتدال

البخاري في صحیحه، واحتج به  القول فیه قلت: صدوق حسن روى عنه جمع غفیر من الثقات، منهم:
 ].3/97مسلم، وال نعلم من أین أتى ابن حجر بقوله: "صدوق في حفظه شیئ". انظر: تحریر التقریب[ص

]. وفیه محمد بن عمر 2/592/550حدیث أبي سعید الخدري وٕاسناده ضعیف أخرجه الحارث في مسنده [ - 5
 ].498: [ص التهذیب الواقدي وهو متروك. تقریب

بن ا] في سنده عیسى 3/1884حدیث على بن طالب وٕاسناده منكر، له طریقان أخرجها ابن عدي في الكامل [ - 6
]. فعلیه الحدیث ضعیف جدًا. والطریق األخرى 498/ 2[ الضعفاء في عبداهللا متروك. انظر: المغني

 انظر: تقریب] وفي سنده (سعد بن طریف وأصبغ بن نباته) كالهما متروك ورمي بالوضع. 3/1187[
 ] وعلیه فإسناده موضوع.231,113: [ص التهذیب

مسعود".  ابن حدیث من غریب حسن حدیث ترمذي الحدیث حیث قال عقب هذا الحدیث: "وهذاوَحسَّن ال -
 أمتك مر: الباب هذا في ]. وقال العجلوني: "والثابت1282/ 2[ المصابیح وصححه األلباني في مشكاة

 .: الحدیث حسن بمجموع شواهدهقلتبعد دراسة هذا الحدیث  ].422/ 2[ الخفاء كشف .بالحجامة"
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 َوَنْقُلهُ  rَوتَْقِریُرهُ  َجِمیًعا، َأْمُرُهمْ  َتْأِكیِدهِ  َعَلى َوَیُدلُّ  ِللنَّْدِب، ْمرُ َواألَ  ْعَلى،األَ  اْلَمألُ  َعَلْیهِ  اتََّفقَ  الَِّذي
 ).1(اْلَمَواِضِع") َبْعضِ  ِفي اْلِحَجاَمةُ  َتِجبُ  َوَقدْ  َهَذا َأْیًضا، َلُهمْ  اللَّهِ  ِمنَ  ِبَأْمرٍ  َأنَّهُ  َوالظَّاِهرُ  َعْنُهْم،

قالها كونه عربیًا یعیش في  rقال د. یوسف القرضاوي: "هناك أشیاء جاءت عن رسول اهللا
لبعض  rوكان خیر متعلم... ومن هنا جاءت َوْصَفاٌت عن النبي ،بیئة العرب، یتعلم من قومه

األشیاء كأدویة لبعض األمراض... أمر یقیني من غیر شك هناك من السنة تشریع، وما لیس 
بتشریع، وهناك ماهو تشریع عام ودائم، ومنها ما هو خاص وزمني، وفي الطب قسم تشریعي یغفل 

وتوجیهات عظیمة  ،وال یهتمون به. فاإلسالم جاء في الطب بتشریعات ،عنه الكثیرون
بعث لیعالج الناس لم یُ  rمن المؤكد والمجمع علیه أن الرسولو قایة، مثل النظافة... ..الو .منها:

. كما بیَّن القرضاوي أن األمر الطبي للمتخصصین )2(بالطب، ولیس مهمته... إنما مهمته الهدایة"
  في الطب. 

 وقد قسم العلماء في مجلة الفقه اإلسالمي التي تصدر عن منظمة المؤتمر اإلسالمي
 األدلة بحسب واآلداب ،والسیاسة ،القضاء حیث ومن ،والحرام ،الحالل حیث من الدنیویة وراألم
 كاألحادیث التكلیف مورد وارد غیر نص فیه ورد حیث قالوا في القسم الرابع: "ما :أقسام ستة إلى

 وكذا تشریًعا، ال إرشاًدا العلماء یسمیه مما ونحوها ،والطب ،والشرب ،األكل من بالعادات المتعلقة
 واألفضل فاألولى بتبلیغه، األمر لعدم الجمهور به یعمل فلم ،الشخصیة الفتاوى قبیل من كان ما

 أو ،العامة المنفعة أو والمصلحة الشرع، من مانع ذلك من یمنعه لم ما بها یعمل أن للمسلم
 ویثبت األمة وحدة یقوي مما والتقالید ،العادات في حتى االتباع في المبالغة أن ذلك ،الخاصة
 مثل في المسلمین لحكام ینبغي ال نعم،. أعدائهم أعین في شوكتهم ویقوي ،المسلمین بین الرابطة

  .)3(مثله" في صالحة قدوة یكونوا أن یحسن وٕانما ،الترك أو ،الفعل على أحًدا یجبروا أن هذا
   

                                                           
 ].2875/ 7للهروي [ المصابیح مشكاة شرح المفاتیح مرقاة)  1(
لقاء مع د. یوسف القرضاوي في برنامج "فقه الحیاة" على قناة الفضائیة، بعنوان: "الطب النبوي بین التجربة ) 2(

 .www.youtube.comالبشریة والوحي اإللهي".
]، الدورة الخامسة، العدد الخامس، 5/2999"العرف" للشیخ كمال الدین جعیط [ :اإلسالمي الفقه مجمع مجلة) 3(

 م.1988هـ/1409

http://www.youtube.com
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  رأي الباحثة:

في الحجامة تحتمل أن تكون وحیًا، فتصبح سنة  ةالباحثة أن عموم األحادیث الوارد ىتر 
والمعرفة المستفادة من البیئة، والتجارب  ،تشریعیة، وتحتمل أن تكون سنة إرشادیة من قبیل الخبرة

  الواقعیة.

ولیس في أحادیث الحجامة تصریح بالوحي إال ما ورد في حدیث ابن مسعود حیث قال: 
َتكَ  ُمرْ  َأنْ  َأَمُروهُ ال إِ  ِئَكةِ الَمال  ِمنَ  َمإلٍ  َیُمرَّ َعَلى َلمْ  َأنَّهُ  ِبهِ  ُأْسِريَ  َلْیَلةِ  َعنْ  rاللَّهِ  َرُسولُ  َحدَّثَ   ُأمَّ

. فدل على أنه من قبیل الوحي، إال أن الحدیث ضعیف من كافة طرقه عن الصحابة ِبالِحَجاَمِة"
  . وال یصلح أن یقوم به حكم شرعي. ، وهو حسن بشواهدهبینكما هو مُ 
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  الرابعاملبحث 
  خصائص الطب النبوي

أو  ،نفرد بها عن طب غیره، سواء كان الطب القدیما ،وممیزات ،للطب النبوي خصائص       
  ومن خصائص الطب النبوي: ،الحدیث

، وما جاء به Uمرسل من عند اهللا   rالنبيفإن  :ُمَتَیقن ال مجال للشك فیه منه ما هو -1
وى * إِْن ُهَو هَ ـَوَما َينطُِق َعِن ال[ فقال تعالى:وعدًال، وما علینا إال السمع والطاعة.  ،صدقاً 

 .]4 - 3النجم:[ ]ىَح وْ إِالَّ َوْحٌي يُ 

ُقْل إِْن ُكنْتُْم  [ألن فیه طاعة هللا ورسوله، قال تعالى:  :أن في اتباعه األجر والثواب من اهللا -2
بُِعوِين  ُه َغُفوٌر َرِحيٌم * ُقْل َأطِيُعوا اهللاََّ ـُه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواللَّ ـُحيْبِْبُكُم اللَّ ُحتِبُّوَن اهللاََّ َفاتَّ

ُسوَل َفإِ  فیترتب على اتباعه  .]32 - 31[آل عمران:  ] ُحيِبُّ الَْكافِِريَن ْن َتَولَّْوا َفإِنَّ اهللاََّ الَوالرَّ
: "َمْن َأَطاَعِني َفَقْد َقالَ  rَأنَّ َرُسوَل اللَّهِ  tاألجر والثواب من اهللا تعالى، فعن َأَبي ُهَرْیَرَة 

 .")1( َأَطاَع اللَّهَ 
فهو في متناول الجمیع ومیسر، فیكون باآلیة : أو معنویاً  ،وغیر مكلف مادیاً  ،أنه سهل - 3

 . وغیر ذلك.والماء.. ،واإلثمد ،والحبة السوداء ،للجمیع مثل: العسلشیاء متاحة أ، أو بالقرآنیة
في الطب الوقائي كثیر، أما ما ورد عنه في  rما ورد عن النبيفإن العنایة بالطب الوقائي:  -4

ذلك ألن الوقایة من األمراض قبل وقوعها خیر من عالجها بعد ؛ قلیلفهو العالجي  الطب
 وقوعها.

زال العلم الحدیث یكتشف مدى إعجازه، یفإن الطب النبوي معجز، فال سابق للعلم الحدیث:  -5
 rمن ألف وأربعمائة عام، من خالل أشیاء أمر بها النبيفهو سبق العلم الحدیث منذ أكثر 

واكتشف  الطب الحدیث فوائدها العظیمة مثل: "الحجامة" التي هي موضوع الدراسة، والتي 
عنها مثل: " الخمر" وقد اكتشف  r، وأشیاء نهى النبي-إن شاء اهللا  - بالتفصیل  سأتناوله

  والمجتمع. ،والعقل ،العلم الحدیث مضارها الجسیمة على الصحة

                                                           
 / .]7137 ح: /851 :ص[البخاري: األحكام، قول اهللا تعالى وأطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول وأولي األمر،  أخرجه) 1(

 .]4640 ح: /934 :ص[مسلم: اإلمارة، وجوب طاعة األمراء في غیر معصیة، وأخرجه 
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ضمن له الصحة والعافیة، فَعْن یأیضًا آداب الطعام والشراب، واإللتزام بها  rمنا النبيوقد علَّ      
ى َواِحٍد، َوالَكاِفُر َیْأُكُل ِفي َسْبَعِة "َیْأُكُل الُمْسِلُم ِفي ِمعَ : r، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ tَأِبي ُهَرْیَرَة 

والتوسط في األكل، وهذه هي أخالق المسلم، قال النووي:  ،عتدالاالب r. فأمر النبي)1("َأْمَعاءٍ 
َمَع َأنَّ ِقلََّة  ،َقَناَعةُ َوالْ  ،َواْلَحثُّ َعَلى الزُّْهِد ِفیَها ،َقاَل اْلُعَلَماُء: َوَمْقُصوُد اْلَحِدیِث التقلیل ِمَن الدُّْنَیا"

والمراد أنَّ المؤمن "وقال ابن رجب:  ،)2("وكثرة األكل بضده ،ِق الرجلاَألْكِل ِمْن َمَحاِسِن َأْخال
والنَّهم، فیأكُل  ،والشََّرهِ  ،الشَّهوة یأكُل بأدِب الشَّرع، فیأكل في ِمًعى واحٍد، والكافر یأكل بمقتضى

  .)3("في سبعة أمعاء

كثیر من األمراض؛ ال، وبالتالي یؤدي إلى )4(یؤدي إلى التخمة ،مهَ ونَ  ،هرَ قلت: تناول الطعام بشَ 
ألن الطعام كما یعلم الجمیع یبدأ هضمه في الفم؛ بمضغه جیدًا، وعدم التأني في تناول الطعام 

مضغه جیدًا، وهذا یعتبر عبئًا على المعدة، والنهم فیه؛ یجعل الشخص یبلع الطعام دون 
 ،والمرض ،ال في األكل یؤدي إلى التخمةدعتل كمیة كبیرة من الطعام، وعدم االوأیضًا تناو 

  المؤذیة للجسم. )5(والسمنة ،والكسل

 : والروح، ال یطغى جانب على آخر ،بالبدن الطب النبوي في العنایة تكامل - 6

منهما مكمل  ، ولم یهمل أحدهما؛ ألن كالً اً وجسد ،هتم باإلنسان روحاً االطب النبوي متكامل،      
وشعر بالراحة؛ ولذلك نالحظ أن كل شئ في حیاتنا  ،ت الروح صح الجسدلآلخر، فإذا صحّ 

وما جاءت به هذه الكتب  ،ورسلهوكتبه،  ،ومالئكته ،متعلق باسم اهللا عزوجل، فاإلیمان باهللا
والحساب، والحث على فعل  ،والنار ،والجنة ،والقدر ،من مبادئه السامیة، كاإلیمان بالقضاء

كل ذلك یریح وعدم الغضب،  ،والشدائد ،لى البالءواجتناب الموبقات، والصبر ع ،الخیرات
                                                           

 مسلم: األشربة،وأخرجه /  .]5396 ح: /668:ص[البخاري: األطعمة، المؤمن یأكل في معى واحد،  أخرجه) 1(
 .]5266 ح: /1040:ص[المؤمن یأكل في معى واحد، 

 .]25/ 14[)  شرح النووي على مسلم 2(
   رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدین زین والحكم في شرح خمسین حدیثًا من جوامع الكلم) جامع العلوم 3(

 .]1244/ 3[ :، السالمي، البغداديالحسن بنا
/ 2[ الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح .الدَّاءُ  ِمْنهُ  َفَیْحُدثُ  َهْضِمهِ  َعنْ  َفَتْضُعفُ  اْلَمِعَدةِ  َعَلى َیْثُقلُ  الطََّعامَ  )4(

 ، بدون طبعة، وسنة الطبع.بیروت –الناشر: المكتبة العلمیة  ،أحمد بن محمد بن علي الفیومي ].652
، بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيزین الدین أبو عبد اهللا محمد  ]:155: ص[ الصحاح مختار .اْلَمْهُزولِ  ِضدُّ  )5(

الطبعة: الخامسة، ، صیدا –النموذجیة، بیروت الدار  -الناشر: المكتبة العصریة ، المحقق: یوسف الشیخ محمد
 .م1999هـ / 1420
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ُقْل َلْن [تعالى: فیطمئن بذلك. قال  ،بقضاء اهللا وقدره یاً والقلب، فیكون العبد راض ،النفس
ِل املُْْؤِمنُوَن َكَتَب اهللاَُّ َلنَا ُهَو َمْوال َما ُيِصيَبنَا إِال  ].51[التوبة:  ]َنا َوَعَىل اهللاَِّ َفْلَيَتَوكَّ

تعالى: ل وغیر ذلك. قا ،والعفة ،والطهارة ،هتم الطب النبوي بالجسد، فأمر بالنظافةاكما 
ا َيا[ َ ال ُقْمتُْم إَِىل إَِذا  الَِّذينَ  َأهيُّ . وَعْن َأِبي َماِلٍك ]6[المائدة:  ]ِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكمْ الصَّ

ویسبب  ،، وحرم كل ما یؤذي اإلنسان)2("یَمانِ "الطُُّهوُر َشْطُر اإلِ : rَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ  )1(ْشَعِريِّ األَ 
ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسبِيالَوال َتْقَرُبوا [قال تعالى: له األمراض،  َنا إِنَّ َعْن و ]. 32[اإلسراء:  ]الزِّ

 .)3(" "َال َیْزِني الزَّاِني ِحیَن َیْزِني َوُهَو ُمْؤِمنٌ : rَقاَل: َقاَل النَِّبيُّ  t َأِبي ُهَرْیَرةَ 

َكِطبِّ اَألِطبَّاِء، َفِإنَّ  rعن طب األطباء: " َوَلْیَس ِطبُّهُ  rابن قیم الجوزیة ممیزًا طبه قال
، َصاِدٌر َعِن اْلَوْحيِ  rِطبَّ النَِّبيِّ  َوَكَماِل اْلَعْقِل. َوِطبُّ َغْیِرِه  ،َوِمْشَكاِة النُُّبوَّةِ  ،ُمَتَیقٌَّن َقْطِعيٌّ إَلِهيٌّ

َفِإنَُّه ِإنَِّما َیْنتَِفُع  ،اْلَمْرَضى ِبِطبِّ النُُّبوَّةِ ، َوال ُیْنَكُر َعَدُم اْنِتَفاِع َكِثیٍر ِمَن ، َوَتَجاِربَوُظُنونٌ  ،َحْدٌس َأْكَثُرُه 
  .)4("َواِإلْذَعانِ  ،ِبِه َمْن َتَلقَّاُه ِباْلَقُبوِل َواْعِتَقاِد الشَِّفاِء ِبِه، َوَكَماُل التََّلقِّي َلُه ِباِإلیَمانِ 

 

 

 

  
  

                                                           
   كعب: فقیل اسمه، في اختلف .صحبة له rالنبي على األشعریین مع السفینة في قدم َماِلٍك اْألَْشَعِريُّ  َأُبو )1(

 الغابة أسد. الشامیین في یعد، الحارث: وقیل عمرو،: وقیل عبید: وقیل عاصم، بن كعب: وقیل مالك، بنا
]6 /267[   

قال جمهور  "الطهور"، قال محمد فؤاد عبد الباقي:]422:ح/ 134:ص[فضل الوضوء، ، مسلم: الطهارةأخرجه ) 2(
ویقال الوضوء والطهور  ،أهل اللغة یقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أرید به الفعل الذي هو المصدر

وانظر:  :]1/103[الشطر النصف، انظر الحاشیة:  أصل "شطر"بفتح أولهما إذا أرید به الماء الذي یتطهر به 
 بیروت. –: تحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي (الحاشیة) صحیح مسلم

مسلم: اإلیمان، بیان نقصان اإلیمان وأخرجه / . ]6810 ح: /812:ص[البخاري: الحدود، إثم الزناة،  أخرجه) 3(
  .]107 ح:/ 56:ص[بالمعاصي، 

 .]33/ 4[ البن القیم )  زاد المعاد في هدي خیر العباد4(
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  اخلامساملبحث 
 الطب النبوي أنواع

  

   الوقائي.المطلب األول: الطب النبوي 
اهتم اإلسالم بالطب الوقائي أكثر من اهتمامه بالطب العالجي، وذلك بمجموعة من         
  "الوقایة خیر من العالج". ة في الطبالرئیسوالنواهي. والقاعدة  ،األوامر

  أوًال: تعریف الطب الوقائي:
   .)1("والمجتمع في أحسن حاالته الصحیة ،هو علم المحافظة على الفرد"الطب الوقائي: 

 ،واإلرشادات ،یقوم الطب الوقائي لتحقیق هذا الهدف على مجموعة من التعالیم
  ، وذلك عن طریقین: لوقایة اإلنسان من األمراض ؛واإلجراءات

 الوقایة من األمراض قبل وقوعها، ومنع انتشار العدوى إذا وقعت.  - أ
 .)2(وأسباب التوتر العصبي ،معیشته، ومنع الحوادثصیانة صحة الفرد بتحسین ظروف   - ب

هو العلم "ونقل الدكتور عبد الحمید القضاة قول البروفسور ونسلو تعریفه للطب الوقائي: 
 ،داء األفرادأوالعضویة؛ لتحسین  ،والنفسیة ،المتعلق بمنع انتشار األمراض الجرثومیة

  .)3("والمجتمعات
والسنة؛  ،والنواهي التي وردت في القرآن ،مجموعة من األوامرالطب النبوي الوقائي: هو قلت: 

  . وسالمته ،والبدنیة ،والمجتمع الروحیة ،للمحافظة على صحة الفرد

   

                                                           
: د. أحمد شوقي الفنجري، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة ]11للفنجري [ص: ) الطب الوقائي في اإلسالم1(

 .ـه1991،الثالثة
الحولي، بحث مقدم للیوم الدراسي : د. ماهر حامد للحولي الطب الوقائي في اإلسالمانظر: و . نفس المصدر) 2(

غزة  –بعنوان "األمراض الوبائیة معالجة طبیة شرعیة"، الذي نظمته كلیة الشریعة والقانون بالجامعة اإلسالمیة 
 م، بقاعة المؤتمرات بمبنى القدس.2007-12- 26/ ـه1428ذي الحجة17المنعقد یوم  –

، الطبعة األولى األردن،–عمان  . عبد الحمید القضاة،: دللقضاة الطب الوقائي في اإلسالمتفوق ) انظر: 3(
 .م1987/ ـه1408
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 ثانیًا: مظاهر الطب الوقائي:  

واألوبئة،  ،جاء الطب النبوي لبناء المجتمع المثالي السلیم، والمحافظة علیه من األمراض       
نهم المثوبة، رغم أو التي تضر بالفرد والمجتمع، ویمارسها المسلمون تعبدًا وتقربًا هللا وابتغاًء لألجر 

  من هذه القوانین الربانیة.          ال یعلمون السر في وضع كثیر
  وهذه بعض النماذج من مظاهر الطب النبوي الوقائي:

 : النظافة الشخصیة - 1

ابِنيَ  ُحيِبُّ  اهللاََّ  إِنَّ [وقد امتدح اهللا تعالى المتطهرین، فقال:  ،المسلمإن النظافة عنوان   التَّوَّ
ِرينَ ـالْ  َوُحيِبُّ   َأنْ  ُحيِبُّونَ  ِرَجاٌل  فِيهِ  [باء بقوله: وأثنى سبحانه على أهل ق ،]222 [البقرة: ]ُمَتَطهِّ

ُروا ِرينَ ــُاملْ  ُحيِبُّ  هُ ـَواللَّ  َيَتَطهَّ هِّ  تتمثل بالتالي: ةوالنظافة الشخصی ]".108[التوبة ] طَّ

 طهارة الثوب:  - أ

رْ [لقد اهتم اإلسالم بالنظافة الشخصیة للفرد، قال تعالى:         فإن  .]4[المدثر:  ]َوثَِياَبَك َفَطهِّ
شم منه إال الذي ال یُ  ،rالتي هي من هدي المصطفى ،وبدنه من سمات المسلم ،نظافة ملبسه

ن المسلم یعتبر نظافة إ وملبسه نظیفًا متطیبًا، و  ،الناس ممن كان جسمهفر نْ أطیب ریح، فال یَ 
 روى أبو داود من حدیثوالتقرب إلى اهللا تعالى.   ،وطهارتهما من صمیم العبادة ،وبدنه ،مالبسه

قَ  َقدْ  َشِعثًا َرُجًال  َفرََأى، rَأتَاَنا َرُسوُل اللَّهِ َقاَل:  tجابر بن عبد اهللا  َیِجدُ  َكانَ  َأَما": َفَقالَ  َشْعُرهُ  َتَفرَّ
 َیْغِسلُ  َماءً  َیِجدُ  َهَذا َكانَ  َأَما" :َفَقالَ  َوِسَخٌة، ِثَیابٌ  َوَعْلِیهِ  آَخرَ  َرُجًال  َورََأى ،"َشْعَرهُ  ِبهِ  ُیَسكِّنُ  َما َهَذا
  .)1(َثْوَبُه" ِبهِ 

                                                           
(ابن بكیر  ِمْسِكینٌ  َحدَّثََنا ،(عبداهللا بن محمد بن علي) حدثنا النَُّفْیِليُّ  :قال أبو داود(إسناده صحیح) أخرجه )  1(

 ،األوَزاِعيِّ  َعنِ  َوِكیٍع، َعنْ  َشْیَبَة، َأِبي ْبنُ  ُعْثَمانُ  وَحدَّثََنا  ،(عبدالرحمن بن عمرو) َزاِعيِّ األو  َعنِ  ،الحراني)
في غسل الثوب ، اللباساللَِّه مرفوعًا:  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  اْلُمْنَكِدِر، ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َعِطیََّة، ْبنِ  َحسَّانَ  َعنْ  َنْحَوهُ 

  .]4062/ 51/ 4[ وفي الخلقان
وأخرجه ، من طریق عیسى بن یونس، مختصرًا. ]5236 /183/ 8[تسكین الشعر ،الزینة :النسائيأخرجه و      

الزینة والتطییب، ذكر األمر باإلحسان إلى الشعر : ابن حبان عن مسكین، بمثله. وأخرجه ،]3/357[أحمد
، ]7380/ 4/206[وأخرجه الحاكم: اللباس ، من طریق الولید بن مسلم، بمثله.]5483/ 12/294[لمربیه، 
  أربعتهم(عیسى، ومسكین، والولید، وبشر) عن األوزاعي به مرفوعًا.=وصححه. بنحوه بشر بن بكر، قمن طری
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 لوضوء والغسل:ا  -  ب

اهللا تعالى الوضوء على المسلم، وهو شرط من شروط صحة الصالة، فال تصح  فرض           
َا الَِّذيَن آَمنُ  [ قال تعالى: ،الصالة بدونه. وكذلك الغسل من الحدث األكبر وا إَِذا ُقْمتُْم إَِىل َيا َأهيُّ

ال بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إَِىل اْلَكْعَبْنيِ َمَرافِِق َواْمَسُحوا ـِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم إَِىل الْ الصَّ
ُروا هَّ أعلى للزینة والنظافة،  لٌ ثَ ن اإلسالم مَ إ: "قال الزحیلي .]6[المائدة:  ]َوإِْن ُكنُْتْم ُجنًُبا َفاطَّ

وأقوى  ،وأجمل مظهر ،والحفاظ على الصحة الخاصة والعامة، وبناء البنیة الجسدیة في أصح قوام
والهزال؛ ألن غسل األعضاء  ،والضعف ،والمجتمع من انتشار المرض ،عماد، ولصون البیئة

والجراثیم یومیًا، وغسل الجسم في أحیان متكررة  ،والنُّفایات ،واألتربة ،الظاهرة المتعرضة للغبار
ي عقب كل جنابة، كفیل بحمایة اإلنسان من أي تلوث، وقد ثبت طبیًا أن أنجع عالج وقائ

على أن  rحث النبيقد و  .)"1(وغیرها هو النظافة، والوقایة خیر من العالج ،لألمراض الوبائیة
أنه َسِمْع َرُسوَل  tفعن عثمان بن عفان  یحسن المسلم وضوءه، وله األجر والمغفرة على ذلك.

الِة  َیُقوُل: rاهللاِ  الَة ِإال ُغِفَر َلُه َما َبْیَنُه َوَبْیَن الصَّ ُأ َرُجٌل َفُیْحِسُن ُوُضوَءُه ُثمَّ ُیَصلِّي الصَّ "ال َیَتَوضَّ
"یتكرر عدة مرات یومیًا، وینظف األجزاء المكشوفة من جسم اإلنسان،  لوضوءاو .)2(الَِّتي َتِلیَها"

الجراثیم وجود أعداد هائلة من الجراثیم على السنتمتر وهي األكثر تلوثًا بالجراثیم، وقد أثبت علماء 
وهذه الجراثیم  ،2ملیون في سم 5- 1من الجلد الطبیعي، وفي المناطق المكشوفة یتراوح العدد بین 

                                                                                                                                                                          
 الالحذاء: قال ابن معین وأبو حاتم: " الرحمن عبد = رجال إسناد أبي داود ثقات عدا مسكین بن بكیر أبو -

/ 8[ حاتم أبي البن والتعدیل الجرح ."الحدیث یحفظ الحدیث صحیح ان". وقال أبو حاتم أیضًا: "كبه بأس
 رجال في حنبل بن أحمد اإلمام أقوال موسوعة "خطأ حدیثه في ولكن به، بأس ال]، وقال أحمد: "329

 ]. وقال ابن شاهین:194/ 9[ حبان البن الثقات]. وذكره ابن حبان في الثقات. 346/ 3[ وعلله الحدیث
]. 257/ 2[ الكاشف". یغرب صدوق" ]. وقال الذهبي:230 :ص[ الثقات أسماء تاریخ" ِثَقة َأنه :َیُقوُلونَ "

. وقد تابعه في شیخه وكیع وهو ثقة، فانتفى ]529: ص[ التهذیب تقریب یخطىء. وقال ابن حجر: صدوق
بن نظر: التمهید الا، "وجاء من عدة طرق عن األوزاعي"وقال ابن عبدالبر: عنه الخطأ في هذا الحدیث. 

 .]5/52[عبد البر
 . م1989/ـه1409،الطبعة الثالثةدار الفكر،  وهبة الزحیلي، د.: ]89ا/[للزحیلي  الفقه اإلسالمي وأدلته)  1(
 .]430 ح: /136:ص[مسلم: الطهارة، فضل الوضوء والصالة عقبه،  أخرجه)  2(
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منها البد من غسل الجلد في تكاثر مستمر، حتى تصل إلى ضعف ذلك في ساعة، وللتخلص 
  . وهذا ما یحصل بالوضوء. )1(ستمرار"اب

   باالغتسال یومًا في كل أسبوع؛ تحقیقًا لنظافة      r ، فقد أمر النبيوفي نظافة البدن أیضاً        
"ِللَِّه َتَعاَلى َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َحقٌّ، َأْن َیْغَتِسَل ِفي ُكلِّ : r، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ tَعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ ف الجسم.

  " یغسل رأسه وجسده".مسلم. بزیادة لفظ )2(َسْبَعِة َأیَّاٍم َیْوًما"
 السواك ونظافة الفم:  -  ت

 ،وأعداد هائلة من الجراثیم البكتیریة ،حیث تستقر فیه أنواع ؛الفم مدخل رئیس للجسم"       
والطفیلیة، وقد زادت أنواعها في الفم عن مائة نوع، كما تقدر أعدادها أحیانًا بالمالیین،  ،والفیروسیة

لطعام المترسب وأخرى بالبالیین في المللتر المكعب الواحد من اللعاب، وهي تتغذى على بقایا ا
على  فرازات كثیرة، تجعل رائحة الفم كریهة، وتؤثرإ و  ،ا، وینتج عنها أحماضوبینه ،على األسنان

واألسنان،  ،حث على نظافة الفم rلذا فإن النبي .)3(لون األسنان، وتسبب تسوسها، والتهاب اللثة"
"َلْوَال َأْن َأُشقَّ َقاَل:  r: َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ tَعْن َأِبي ُهَرْیَرَة وأمر بالسواك خمس مرات عند كل صالة، 

  .)4(ِبالسَِّواِك َمَع ُكلِّ َصَالٍة"َعَلى ُأمَِّتي َأْو َعَلى النَّاِس َألَمْرُتُهْم 

َقاَل: َأَتْیُت  tعبداهللا بن قیس روى، هیبالغ فیاستعمال السواك و  rالنبي من سنة وكان
 وال یتهوع .)6(، َوالسَِّواُك ِفي ِفیِه، َكَأنَُّه َیَتَهوَُّع")5(ُأعْ  "َیْسَتنُّ ِبِسَواٍك ِبَیِدِه َیُقوُل ُأعْ َفَوَجْدُتُه  rالنَِّبيَّ 

الشخص عندما یستاك إال إذا مرر السواك على الطرف الداخلي للسان؛ ألن هذا الجزء إذا وضعت 
أبي  فعن: "ُأع ُأع". في قوله rعلیه شیئًا دفعك إلى المیل للتقیؤ، وهذا ما حدث مع رسول اهللا

                                                           
علم الجراثیم اختصاصي د.عبد الحمید القضاة  .]7ص: [: للقضاة )  تفوق الطب الوقائي في اإلسالم1(

واألمصال، ومستشار الطب الوقائي: من أبحاث المؤتمر العلمي األول عن اإلعجاز العلمي في القران والسنة، 
 م.1987 ـ/ه1408 ،الجامعة اإلسالمیة العالمیة (اسالم أباد)،  الطبعة األولى

، 898 ح:/109:ص[هل على من لم یشهد الجمعة غسل من النساء والصبیان،  ،البخاري: الجمعة أخرجه)  2(
   .]1847 ح: /387:ص[الطیب والسواك یوم الجمعة،  مسلم: الجمعة،وأخرجه  .]897

 .]10ص: [:للقضاة )  انظر: تفوق الطب الوقائي في اإلسالم3(
مسلم: الطهارة، السواك، أخرجه و  ].887 ح: /108:ص[البخاري: الجمعة، السواك یوم الجمعة،  أخرجه)  4(

 .]477 ح: /145:ص[
ُأْع ُأْع، َكَأنَّه . وقال صاحب التاج: ]282/ 5[ واألثر الحدیث غریب في النهایة .الَقيءُ : َیَتَقیَُّأ، واْلُهَواعُ  َأيْ )  5(

 .]20/297[تاج العروس  َیَتَهوَُّع، َأْي َیَتَقیَُّأ، وِهَي ِحَكاَیُة َصْوِت الُمَتَقیِِّئ.
 . ]244 ، ح:39:ص[البخاري: الوضوء،  السواك،  أخرجه)  6(



  مدخل في الطب النبوي

 )40 ( 
 

  فصل تمهیدي

ن سطح اللسان العلوي به أل هذا .)1(ِلَساِنِه" َعَلى السَِّواكِ  َوَطَرفُ  rالنَِّبيِّ  َعَلى "َدَخْلتُ  موسى قال:
والشراب الدقیقة؛ مما ینتج عنه بعد ذلك تعفنًا،  ،شقوق یلتصق بها الكثیر من بقایا فتات الطعام

، )2(تكون رائحة الفم طیبة غیر منفرةو  وبالسواك نتخلص من بقایا الطعام، وخروج رائحة كریهة.
 .)3(بفضل تركیبه الكیمیائي

 ئد السواك:افو  
اْلَفَم، َوَیُشدُّ اللَِّثَة، َوِفي السَِّواِك ِعدَُّة َمَناِفَع: ُیَطیُِّب "قال ابن القیم:  ،السواك له فوائد كثیرة        

ْوَت، َوُیِعیُن َعَلى َهْضِم  َوَیْقَطُع اْلَبْلَغَم، َوَیْجُلو اْلَبَصَر، َوَیْذَهُب ِباْلَحَفِر، َوُیِصحُّ اْلَمِعَدَة، َوُیَصفِّي الصَّ
،  َوالصَّالِة، َوَیْطُرُد النَّْوَم، ،َوُیَسهُِّل َمَجاِرَي اْلَكالِم، َوُیَنشُِّط ِلْلِقَراَءِة، َوالذِّْكرِ  الطََّعاِم، َوُیْرِضي الرَّبَّ

   .)4("َوُیْعِجُب اْلَمالِئَكَة، َوُیْكِثُر اْلَحَسَناتِ 
فینظف فمه بما یتاح له، ولو  اً وتنظیف الفم یقلل من نمو الجراثیم، وٕان لم یجد سواك

َواَألْفَضُل  َأْو َغْیِرِه. ،االْسِتَیاُك ِبُعوٍد َلیٍِّن َقْبَل اْلَمْضَمَضِة ِمْن َنْخلٍ ": )5(الدردیر الشیخ وقالبإصبعه. 

                                                           
 ].480ح: /145الوضوء على المكاره [ص:سباغ أخرجه مسلم: الطهارة، إ)  1(
: أ. د. أمیر ]84ص:[ انظر: صحتك في صالتك تطبیقات الطب األصیل (البدیل) في الطهارة والصالة)  2(

، صالح: أستاذ العالج الطبیعي، جامعة القاهرة. د. أحمد صالح: دكتوراه اإلصابات والتأهیل، جامعة القاهرة
م،  الناشر: مركز السالم للتجهیز الفني. تفوق الطب الوقائي د. عبد الحمید القضاة: 2012،الطبعة األولى

 ].11[ص:
واألسنان منها:  ،ونظافة الفم ،التركیب الكیمیائي للسواك: السواك یشتمل على مواد كیمیائیة كثیرة، مفیدة لتعقیم)  3(

وشفاء الجروح. مادة  ،مادة الَعْفُص: وهي مادة مضادة للعفونة ومطهرة للفم، وتساعد على إیقاف النزف
وتوجد في  السینجرین: وتعمل هذة المادة على قتل الجراثیم المسببة اللتهابات الفم واللثة. بیكربونات الصودیوم:

لجرثومي، وتثبیط اللویحة الجرثومیة، التي تسبب التسوس، شكل ألیاف، ولها دور كبیر في إیقاف النمو ا
وكذلك إزالة حساسیة األسنان، وقد أوصى بتلك المادة مجمع معالجة األسنان التابع لجمعیة طب األسنان 
األمریكیة، واستعمالها في معاجین األسنان الحدیثة. الفلور والكالسیوم: تعمل هاتان المادتان على زیادة مناعة 

ان، وكذلك مقاومة التسوس والنخر. مادة الفینول: وهي مادة مطهرة وقاتلة للجراثیم. بلورات السیلیكا األسن
وحماضات الكلس: وتفید في تنظیف األسنان كمادة تزیل األوساخ والقلح عن األسنان. فیتامین ج: وله دور 

صودیوم، كلور البوتاسیوم، وأمالح واألنسجة الداعمة لألسنان. أمالح معدنیة: كلور ال ،مهم في وقایة اللثة
الحدید والفوسفات والكبریت. مواد قلویة وشبه قلویة: تعمل على معادلة حموضة اللویحة الجرثومیة وتثبیطها. 

٪ وهي تساعد على تطهیر الفهم وٕازالة الروائح الكریهة، وٕاعطاء الفم رائحة 1مواد عطریة زیتیة: توجد بنسبة
 .]74ص:[لـ (أ. د. أمیر صالح، ود. أحمد صالح)  صالتك ذكیة وطیبة. انظر: صحتك في

 .]296/ 4[ البن القیم )  زاد المعاد في هدي خیر العباد4(
 َعِديّ  بني في ولد. المالكیة فقهاء من فاضل،: بالدردیر الشهیر البركات أبو الَعَدوي، أحمد بن محمد بن أحمد) 5(

 ].244/ 1[ للزركلي األعالم. م1786/ ـه1201بالقاهرة ت وتوفي باألزهر، وتعلم) بمصر(
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َوَیْسَتاُك َنْدًبا ِبَیِدِه  َأْن َیُكوَن ِمْن َأَراٍك، َوَیْكِفي اُألْصُبُع ِعْنَد َعَدِمِه، َوِقیَل: َیْكِفي َوَلْو ُوِجَد اْلُعوُد.
  .")1(ْیَمنِ َنى ُمْبَتِدًئا ِباْلَجاِنِب األَ اْلُیمْ 
  التنزه من البول:  -  ث

النظافة الشخصیة تشمل التنزه من البول، وینبغي على كل مسلم أن یحترز من بوله؛ كي           
 ِبَقْبَرْیِن، َفَقاَل: rَقاَل: َمرَّ النَِّبيُّ  - رضي اهللا عنهما–َعِن اْبِن َعبَّاٍس أو جسمه. ف ،ال یصل إلى ثیابه

  . )2 ("ِإنَُّهَما َلُیَعذََّباِن، َوَما ُیَعذََّباِن ِفي َكِبیٍر، َأمَّا َأَحُدُهَما َفَكاَن َال َیْسَتِتُر ِمَن الَبْوِل.."

وال ثیابه من مماسة البول، فلما ُعذب على  ،یعنى أنه كان ال یستر جسده"قال ابن بطال: 
 .)3("أنه من ترك البول فى مخرجه، ولم یغسله أنه حقیق بالعذاب استخفافه لغسله والتحرز منه، دلّ 

القضاه:  د. عبد الحمید قالكما أن البول یحتوي على سموم یتخلص منها الجسم عن طریق البول. 
.. فهو ملوث .منها الجسم عن طریق المجاري البولیةالبول مجموعة من المواد السامة، یتخلص "

بالعدید من الجراثیم حتى في حاالت الجسم الطبیعي... وهكذا یكون البول مملوءًا بالجراثیم في 
أحسن األحوال، وتلوث المالبس به تلوثها بمواد سامة وجراثیم كثیرة، ولذا یركز اإلسالم على نظافة 

  .)4("ویجنبها التلوث ،المالبس

َعِن  )5(َعْن أبي قتادة المسلم عن االستنجاء بیمینه التي یأكل بها. rولقد نهى النبي        
 ،فإن لمس الذكر .)6("ِإَذا َباَل َأَحُدُكْم َفَال َیْأُخَذنَّ َذَكَرُه ِبَیِمیِنِه، َوَال َیْسَتْنِجي ِبَیِمیِنِه... "َقاَل:  rالنَِّبيِّ 

ذلك،  وتنظیفه بالید الُیمنى التي یستعملها اإلنسان غالبًا في حیاته الیومیة، من أكل وشرب وغیر
تكون أكثر في نقل الجراثیم من الید الیسرى التي هي أقل استعماًال، فإن النهي عن استعمال الید 

  الیمنى یحد من انتشار األمراض.

                                                           
 .]124/ 1[) بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر: 1(
 باب الجنائز، ، وكتاب]218:/ ح36ص:[البول،  غسل في جاء ما الوضوء، باب أخرجه البخاري: كتاب) 2(

 نجاسة على الدلیل باب الطهارة، وأخرجه مسلم: كتاب. ]1378/ ح:166ص:[والبول،  الغیبة من القبر عذاب
 .]565، 564/ ح:158ص:[منه،  االستبراء ووجوب البول

 .]325/ 1[)  شرح صحیح البخارى البن بطال 3(
 .]16ص:[ لقضاهالعبد الحمید )  تفوق الطب الوقائي في اإلسالم: 4(
 األنصاري سعد بن َغْنِم بِن َكْعِب بِن َسَلَمةَ  ربعيَّ ْبِن َبْلَدَمَة ْبِن ُخناس ْبِن ِسنان ْبِن ُعبید بنِ  بن الحارث اسمه) 5(

 ].244/ 6[ الغابة أسد .النعمان اسمه وقیل rاهللا رسول فارس السلمي الخزرجي
مسلم:  وأخرجه. واللفظ له/ ]154 ح: /29:ص[البخاري: الوضوء، ال یمسك ذكره بیمینه إذا بال،  أخرجه)  6(

  ، بلفظ "وال یتمسح من الخالء بیمینه".501] ح: /148:ص[ النهي عن االستنجاء بالیمین، ،الطهارة
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 الختان:   - ج

وقد  ،الشخصیة التي هي جزء ال یتجزأ من الطب النبوي الوقائيالختان یعتبر من النظافة         
َأْو  ،اْلِفْطَرُة َخْمٌس "َقاَل:  r، َعِن النَِّبيِّ ُهَرْیَرة وَأب روىمن سنن الفطرة: وهو  ،rالنبي حث علیه

ولقد   .)1("ِبِط، َوَقصُّ الشَّاِربِ االْسِتْحَداُد، َوَتْقِلیُم اَألْظَفاِر، َوَنْتُف اإلِ اْلِختَاُن، وَ  ،َخْمٌس ِمَن اْلِفْطَرةِ 
الخصال، وما یترتب على إهمالها من  كشفت لنا البحوث الطبیة األهمیة الصحیة لتطبیق هذه

َوَقْطُع َبْعِض اْلِجْلَدِة  ،اْلِخَتاُن ُهَو َقْطُع اْلُغْلَفِة الَِّتي ُتَغطِّي اْلَحَشَفَة ِمْن الرَُّجلِ "قال العراقي:  أضرار.
   .)2("ِفي َأْعَلى َفْرِج اْلَمْرَأةِ  الَِّتي

  ومن فوائد الختان:
  الوقایة من التهاب المجاري البولیة. -1
 الوقایة من االلتهابات الموضعیة في القضیب الناتج عن وجود القلفة.  -2
 وقایة الزوجة من سرطان عنق الرحم. -3
 الوقایة من الكثیر من األمراض الجنسیة.  -4
  )3 (الوقایة من سرطان القضیب.  -5

 
   :)4(االستحداد  -  ح

منها  ؛ستحداد أهمیة صحیة على اإلنسان، وترك شعر العانة یساعد على نشر األمراضلال
أصبح من األمراض التي تنتقل باالتصال  ،تقمل العانة" تقمل العانة. قال د. عبد الحمید القضاة:

   . )5("واإلناث ،الجنسي، ویصاب به أعداد كبیرة سنویًا في الغرب من الذكور

                                                           
البخاري: اللباس، قص الشارب،  أخرجهو  .] 485 ح: /146 :ص[مسلم: الطهارة، خصال الفطرة،  أخرجه)  1(

 ].5889 ح: /718 :ص[
 .]75/ 2[ ألبي الفضل العراقي ریب)  طرح التثریب في شرح التق2(
رمضان  14مجلة حضارة اإلسالم : (طبیب) مقالة " الختان بین الطب واإلسالم " د. محمد نزار الدقرانظر: )  3(

أثر السنة النبویة في الطب الوقائي والعالجي المعاصر: د. محمد عبدالرزاق أسود: بحث  وانظر: .هـ1393
 .م2007/ـه1428 في الدراسات المعاصرة، بجامعة الیرموك بإربد، باألردن مقدم إلى مؤتمر السنة النبویة

 .]353/ 1[ واألثر البن األثیر الحدیث غریب في ِباْلَحِدیِد. النهایة الَعاَنة : َحْلقُ )  االْسِتْحَداد4(
 .]14ص:[ د. عبد الحمید القضاة )  تفوق الطب الوقائي في اإلسالم:5(
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َوُهَو ُسنٌَّة َواْلُمَراُد ِبِه ؛ للوقایة من األمراض. قال النووي:"rواالستحداد سنة حث علیها النبي
َواْلُمَراُد ِباْلَعاَنِة الشَّْعُر  ،)1(َوَیُجوُز ِباْلَقصِّ َوالنَّْتِف َوالنُّوَرةِ  ،َواألَْفَضُل ِفیِه اْلَحْلقُ  ،َنَظاَفُة َذِلَك اْلَمْوِضعُ 

َوُنِقَل َعْن َأِبي اْلَعبَّاِس ْبِن  ،َوَكَذاَك الشَّْعُر الَِّذي َحَواَلْي َفْرِج اْلَمْرَأةِ  ،الَِّذي َفْوَق َذَكِر الرَُّجِل َوَحَواَلْیهِ 
ِمْن َمْجُموِع َهَذا اْسِتْحَباُب َحْلِق َجِمیِع َما َعَلى  َفَیْحُصلُ  ،َأنَُّه الشَّْعُر النَّاِبُت َحْوَل َحْلَقِة الدُُّبرِ  )2(ُسَرْیجٍ 

  .)3("اْلُقُبِل َوالدُُّبرِ 

  نتف اإلبط:  -  خ

مالئم للجراثیم، ووجود الشعر یساعد على إیجاد جو  مكانوهو  ،العرقاإلبط یكثر فیه فإن 
والرائحة  ،لتهاباتواال ،الدمامل بعض األمراض مثل: ینتج عن ذلك ظهورف ؛أكثر مالءمة للجراثیم

، وعند نتف الكریهة التي تجعل الناس ینفرون من الشخص الذي تنبعث منه تلك الروائح رة؛فِّ نَ المُ 
  .)4(والرائحة ،وبالتالي تقل الجراثیم ،األوساخ هذه اإلبط تقل فرصة تجمع

   تقلیم األظافر:  - د

التي تسبب  ،والجراثیم ،النظافة الشخصیة تشمل تقلیم األظافر التي تتجمع تحتها األوساخ
"األظافر مجلبة للكثیر من األمراض؛ حیث تتجمع تحتها مالیین الخالیا فإن الكثیر من األمراض. 

والجلد، ولآلخرین عن طریق  ،لعینیناالجرثومیة التي تنقل األمراض عن طریق تناول الطعام، و 
   .)5(تلوث األغذیة بإخراجات المشتغلین باألغذیة" 

                                                           
من الكلس، ثم غلبت على أخالط تضاف إلى الكلس، من زرنیخ وغیره وتستعمل إلزالة الشعر. : حجر َوالنُّوَرةِ ) 1(

 ].2/629المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ألبي العباس [
 الَقاِضي ،هـ306- هـ 249الَبْغَداِديّ  ُسَرْیج بن ُعَمرَ  بنُ  َأْحَمدُ  الَعبَّاِس، َأُبو الِعَراَقین، َفِقْیهُ  اِإلْسَالِم، َشْیخُ  اِإلَمامُ ) 2(

 ].123/ 11[ النبالء أعالم سیر .الُمَصنََّفات َصاِحبُ  الشَّاِفِعّي،
 .]148/ 3[)  شرح النووي على مسلم 3(
 .]13ص:[ د. عبد الحمید القضاة تفوق الطب الوقائي في اإلسالم:انظر: )  4(
  : لكل من التراث النبوي والعلوم الطبیةتقلیم األظفار في ضوء  انظر:و  .]12ص:[نفس المصدر  انظر:)  5(

  . المملكة العربیة السعودیة -خواجي كلیة الطب والعلوم الطبیة جامعة الملك فیصل الدمام یحیى ناصر د. 
  ، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، أحمد أبو الوفا عبد اآلخر د.

http://www.islamset.com/arabic/ahip/kwage.html   
 أثر السنة النبویة في الطب الوقائي والعالجي المعاصر: د. محمد عبد الرزاق أسود.وانظر:       

http://www.islamset.com/arabic/ahip/kwage.html
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واألوبئة، كما  ،تجنب الكثیر من الجراثیم التي تعمل على نقل األمراضیُ ظافر وعند تقلیم األ
 تقلیمها یعتبر من الطب الوقائي.أن 

   قص الشارب:  - ذ

حثت السنة على قص الشارب، فهو عرضة للتلوث، وقصه وقایة من اإلصابة باألمراض 
بكل ما یشربه اإلنسان، وبالتالي "فألن الشارب إذا طال تلوث المختلفة. قال د. عبد الحمید القضاة: 

یساعد على تلوث الفم، عالوة على أن بعض الجراثیم تهوى العیش على مادة الشعر نفسها، 
  .)1(باإلضافة إلى أنه یسبب إزعاجًا ونوعًا من الحساسیة لبعض الزوجات"

  

  التغذیة: - 2
وتغطیته؛ حتى ال یكون عرضة للتلوث،  ،والشراب ،نظافة الطعام الطب الوقائي یقتضي

 )2("...َأْوُكوا: rَقاَل َرُسوُل اللَّهِ  قال:َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما،  فعن َجاِبر ْبن وانتقال الجراثیم.
  . )5(َواْذُكُروا اْسَم اللَِّه، َوَلْو َأْن َتْعُرُضوا َعَلْیَها َشْیًئا" )4(آِنَیَتُكمْ  )3(ِقَرَبُكْم َواْذُكُروا اْسَم اللَِّه، َوَخمُِّروا

وعدم  ،بتغطیة أواني الطعام والشراب؛ حتى ال تتلوث من األتربة النبوي ینصح الحدیث
  وغیر ذلك.     ،والحشرات الضارة ،والذباب ،ولناقالت األمراض مثل الفئران ،تعرضهما للجو

كي ال تنتقل األمراض  ؛أو التنفس فیه ،عن الشرب من فم السقاء rكما نهى النبي
 .)7(السَِّقاِء" )6(َعِن الشُّْرِب ِمْن ِفي r"َنَهى النَِّبيُّ  المعدیة، فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال:

  .)8(اِإلَناء""ِإَذا َشِرَب َأَحُدُكْم َفَال َیَتَنفَّْس ِفي : rقال رسول اهللا: وعن أبي قتادة ، قال
                                                           

 .]14ص:[ د. عبد الحمید القضاة)  تفوق الطب الوقائي في اإلسالم: 1(
 .]77/ 4[ الحدیث البي القاسم الزمخشري غریب في الفائق .فوها ِبهِ  یشدُّ  الَِّذي اْلَخیط َوُهوَ : "الِوَكاءُ ")  2(
 .]77/ 2[ واألثر الحدیث غریب في . النهایةالتَّْغِطیة: "التَّْخِمیرُ ")  3(
الصحاح لزین  اْلِحَجاَرة. انظر: مختار من یكون ، كالقدح"َأَوانٍ " ِنَیةِ اآل َوَجْمعُ  "آِنَیةٌ " َوَجْمُعهُ  اْلِوَعاءُ  "َناءُ "اإلِ )  4(

 .]136: ص[ ومسلم البخاري الصحیحین في ما غریب ، تفسیر]25: ص[ الدین الرازي
مسلم: األشربة، األمر بتغطیة اإلناء  أخرجه ]. 5623 ح: /691:ص[البخاري: األشربة، تغطیة اإلناء،  أخرجه)  5(

 . ]5140 ح: /1016:ص[وٕایكاء السقاء، 
 ."َفُیْمألُ  الَغدیرِ  إلى فوهُ  ُیْدَنى السقاءُ قال الفیروز آبادي: "المخصص للشرب.  أي فوهة السقاء أو القربة)  6(

 ].760: ص[ المحیط القاموس
  .] 5629 ح: /692:ص[البخاري: األشربة، الشرب من فم السقاء،  أخرجه)  7(
مسلم: الطهارة،  وأخرجة/.  ]5630 ح: /692:ص[البخاري: األشربة، النهي عن التنفس في اإلناء،  أخرجه)  8(

 . ]501 ح: /148:ص[النهي عن االستنجاء بالیمین، 
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د.أحمد یقول  لآلخرین. قل العدوىتتن التنفس فیهعند ومن خالل الشرب من فم السقاء، و 
طریق اللعاب  عن ،الوسیلة إلى السلیم عن المریضالكثیر من األمراض تنتقل بهذه ": الفنجري

دقق على أال یتنفس  rوالشفتین، وأهم هذه األمراض: األنفلونزا والدفتریا، والتیفود...وأن الرسول
وتعیش في  ،ن بعض المیكروبات قد تنتقل مع النفسارب داخل اإلناء وهو یشرب منه؛ ألالش

  .)1("السوائل أكثر مما تعیش في الهواء

والمشروبات، بما یفید صحة اإلنسان، وبعضها مراعاة المطعومات، الطب الوقائي ومن 
  وضرر،  ونهانا عن كل ما فیه أذىً لذا فإن اإلسالم حرمها،  ،مضر للصحة العامة

ُم َعَلْيِهُم الْ ـَوُحيِلُّ لَ [ قال تعالى: رِّ . وكل طیب فیه ]157[األعراف:  ]َخَبائَِث ـُهُم الطَّيَِّباِت َوُحيَ
على المسلم أكل بعض المطعومات الضارة.  Uالخیر لإلنسان، وكل خبیث ضار، وكذلك حرم اهللا 

َمْت [قال تعالى:  ُم َولَ ـَعَلْيُكُم الْ ُحرِّ نِْزيرِ ـَمْيَتُة َوالدَّ . وهذه األشیاء أثبت ]3[المائدة:  ]ْحُم اْخلِ
 ،الطب الحدیث ضررها على صحة اإلنسان. كما ثبت ضرر الخمر من الناحیة الصحیة

   .)2(َفُهَو َحرَاٌم""ُكلُّ َشرَاٍب َأْسَكَر َقاَل:  rَعِن النَِّبيِّ  رضي اهللا عنها َعْن َعاِئَشةواالجتماعیة. ف

ِضَي اللَُّه َعْبِد اللَِّه رَ  َجاِبر ْبن ُحرم بیعه. روىوحرم اإلسالم بیع الخمر، فما ُحرم أكله 
"ِإنَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َحرََّم َبْیَع الَخْمِر،  ، َیُقوُل َعاَم الَفْتِح َوُهَو ِبَمكََّة:rَسِمَع َرُسوَل اللَّهِ  َعْنُهَما، َأنَّهُ 

َفِقیَل: َیا َرُسوَل اللَِّه، َأَرَأْیَت ُشُحوَم الَمْیَتِة، َفِإنََّها ُیْطَلى ِبَها السُُّفُن،  .َوالِخْنِزیِر َواَألْصَناِم" َوالَمْیَتةِ 
ِعْنَد َذِلَك:  rُثمَّ َقاَل َرُسوُل اللَّهِ "َال، ُهَو َحرَاٌم" ،  اَل:َوُیْدَهُن ِبَها الُجُلوُد، َوَیْسَتْصِبُح ِبَها النَّاُس؟ َفقَ 

 ،والتحایل. )5(وُه، َفَأَكُلوا َثَمَنُه"ـمَّ َباعُ ـ، ثُ )4(اللَُّه الَیُهوَد ِإنَّ اللََّه َلمَّا َحرََّم ُشُحوَمَها َجَمُلوهُ  )3("َقاَتلَ 
   م اهللا علیهم شیئًا. والمراوغة من صفات الیهود، وهذه عادتهم عندما یحرِّ  ،والخداع

لنظر عن معرفة أیة كل مسلم، بصرف ا هذه المأكوالت واجب علىمتناع عن تناول فاال
التي یتعرض لها من  ،متناع، إنما اكتشف العلم الحدیث الكثیر من المضار الصحیةفوائد لهذا اال

  .یأكل هذه المحرمات
                                                           

 .]28ص:[ د. أحمد شوقي الفنجري لـ )  الطب الوقائي في اإلسالم1(
مسلم: األشربة، بیان أن وأخرجه /  .] 242 ح: /38:ص[البخاري: الوضوء، ال یجوز الوضوء بالنبیذ،  أخرجه)  2(

 .]5106 ح: /1011:ص[كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، 
 .]12/ 4[ واألثر الحدیث غریب في النهایة .َعاَداُهمْ : َوِقیلَ  َلعنهم،: َوِقیلَ . اللَّهُ  َقَتَلهم َأيْ )  3(
 .]407/ 3[ سالم بن للقاسم الحدیث أذبته. غریب ِإذا وأجملته الشَّْحم جملت: ُیَقال ُلَغَتانِ  َوِفیه أي أذابوها)  4(
مسلم: المساقاة، تحریم بیع وأخرجه / . ]2236 ح: /263:ص[البخاري: البیوع، بیع المیتة واألصنام،  أخرجهو ) 5(

 .]3939ح: /775:ص [واألصنام، ،والخنزیر ،والمیتة ،الخمر
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ومخلب، وشرب ألبانها؛ ألنها تأكل  ،عن أكل لحوم كل ذي ناب rكما نهى النبي
"َأنَّ : t )1(َثْعَلَبة وَأب روى .ؤدي إلى انتقال األمراض إلى جسم اإلنسانی اوالجیف، وهذ ،النجاسات

  .)2(َنَهى َعْن َأْكِل ُكلِّ ِذي َناٍب ِمَن السَِّباِع" rَرُسوَل اللَِّه 
    

  الجنسیة:الصحة  - 3

قال تعالى:  . ضوابط لهذه الغریزة الفطریةلجنسیة للمسلم، فجعل بالصحة ا اإلسالمهتم ا
َفُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِك َأْزَكى لَ [ وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَحيْ ُهْم إِنَّ اهللاََّ َخبٌِري بَِام ـُقْل لِْلُمْؤِمنَِني َيُغضُّ

َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَحيَْفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوَال ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ إِال َما * َوُقْل لِْلُمْؤِمنَاِت َيْصنَُعونَ 
هِ  ْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعَىل ُجُيوِهبِنَّ َوال ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ إِال لُِبُعوَلتِِهنَّ َأْو آَبائِ َها َوْلَيْرضِ نَّ َأْو آَباِء َظَهَر ِمنْ

ِهنَّ َأْو َأْبنَاِء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو إِْخَواِهنِنَّ َأْو َبنِي إِْخَواِهنِنَّ َأْو َبنِي َأَخَواِهتِنَّ َأْو نَِس  ُبُعوَلتِِهنَّ َأوْ  ِهنَّ َأْو َأْبنَائِ ائِ
َجاِل َأِو الطِّْفِل الَِّذيَن َملْ   َيْظَهُروا َعَىل َعْوَراِت َما َمَلَكْت َأْيَامُهنُنَّ َأِو التَّابِِعَني َغْريِ ُأوِيل اِإلْرَبِة ِمَن الرِّ

ِهنَّ لُِيْعَلَم َما ُخيِْفَني ِمْن ِزينَتِِهنَّ َوُتوُبوا إَِىل اهللاَِّ َمجِيًعا َأيُّ  ْبَن بَِأْرُجلِ ُكْم النَِّساِء َوَال َيْرضِ َه املُْْؤِمنُوَن َلَعلَّ
   .]31، 30[النور:  ]ُتْفلُِحونَ 

أمر عدم السفور والتبرج للنساء، و بشرعیة ومقدماتها؛ فأمر الالعالقات غیر  Uاهللا  فحرم
من األمور التي تقود إلى الفاحشة، فینتج عن ذلك  بغض البصر، وغیر ذلك، و اللباس الشرعيب

ْمَع َواْلبََرصَ َوالُْفَؤاَد [وقال تعالى:  اإلصابة باألمراض الخطیرة: كاإلیدز، وأمراض أخرى. إِنَّ السَّ
الشباب بالزواج، وهو الطریق  r. وأمر النبي]36[اإلسراء:  ]َكاَن َعنُْه َمْسُئوالً ُكلُّ ُأوَلئَِك 

في اإلنسان، ووضع لها الضوابط  Uالمشروعة لكبح جماح الشهوة، وهي فطرة وضعها اهللا 
    .والحدود، فال یتعداها

  

                                                           
 واختلف ، وغیر ذلك.جرثوم أو جرثومة أو جرثم أو جرهماسمه  :بكنیته قیل: صحابي مشهور )  أبو َثْعَلَبة اْلُخَشِني1(

بل قبل ذلك بكثیر في أول  :وقیل ،مات سنة خمس وسبعین ،ناسم أو قیس، أو عمرو، :فقیل ؛أیضاً  أبیه اسم في
 ].50/ 7[ الصحابة تمییز في اإلصابة" انظر: خالفة معاویة بعد األربعین

  .]5530 ح: /682:ص[الذبائح والصید، أكل كل ذي ناب من السباع،  :البخاري أخرجه)  2(
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َفْلَیَتَزوَّْج، َفِإنَُّه  )1(الَباَءةَ "َمِن اْسَتَطاَع ، َفَقاَل: rَقاَل: ُكنَّا َمَع النَِّبيِّ  tبن مسعودافعن 
ْوِم، َفِإنَُّه َلُه ِوَجاءٌ  ،)2(َأَغضُّ ِلْلَبَصِر، َوَأْحَصُن ِلْلَفْرجِ  فإن النكاح  .)4(")3(َوَمْن َلْم َیْسَتِطْع َفَعَلْیِه ِبالصَّ

َوالتََّمتُِّع  ،َوِمْنَها َقَضاُء اْلَوَطِر ِبَنْیِل اللَّذَّةِ  ،"َأنَُّه َسَبٌب ِلُوُجوِد النَّْوِع اِإلْنَساِنيِّ  منها: له فوائد كثیرة
َوَكفُّ النَّْفِس َعِن  ،َوِمْنَها َغضُّ اْلَبَصرِ  ،َتَناُسَل ِفیَها الَوَهِذِه ِهَي اْلَفاِئَدُة الَِّتي ِفي اْلَجنَِّة ِإْذ  ،َبالنِّْعَمةِ 
  .)5(َوَغْیُر َذِلَك" ،اْلَحَرامِ 

الرجل بغض  أمرو  ،اللباس الشرعيباإلسالم المرأة  أمراه الرجل؛ ولذلك والمرأة تشد انتب 
َتْستَْفِتي  )6(قال: َأْقَبَلِت اْمَرَأٌة ِمْن َخْثَعَم َوِضیَئةٌ  رضي اهللا عنهما عبداهللا بن عباس روى البصر.

َوالَفْضُل َیْنُظُر ِإَلْیَها،  rالَفْضُل َیْنُظُر ِإَلْیَها، َوَأْعَجَبُه ُحْسُنَها، َفاْلَتَفَت النَِّبيُّ  )7(، "َفَطِفقَ rَرُسوَل اللَّهِ 
   .)8 (َفَأْخَلَف ِبَیِدِه َفَأَخَذ ِبَذَقِن الَفْضِل، َفَعَدَل َوْجَهُه َعِن النََّظِر ِإَلْیَها..."

األجنبیات، وهن یغضضن  وجوب غض البصر عن النساءفي هذا الحدیث دلیل على 
واالبتعاد  .والمجتمع ،الفردبه لتزام بضوابط اإلسالم یصح االفإن رهن عن الرجال األجانب.  اأبص

 نتشار، وااختالط األنساب، وتفكك المجتمعإلى  التي تؤدي شرعیة والشاذة،العن العالقات غیر 
نقص المناعة واإلیدز ( )،والمهبلیصیب المجاري البولیة (السیالن المعدیة ومنها: األمراض 
صاب في العام یُ ": د. عبد الحمید القضاةقال  .الخطیرة األخرى وغیر ذلك من األمراض)، المكتسبة

  .)9("األمراض الجنسیة هالواحد أكثر من سبعمائة وخمسین ملیونًا من الشباب والشابات بهذ

  
                                                           

تفسیر غریب ما في ، ]160/ 1[ واألثر الحدیث غریب في . النهایةَواْلُقْدَرة على اْلِجَماع والتََّزّوجَ  اْلَباَءة": النَِّكاح") 1(
 .]93ص: [الصحیحین البخاري ومسلم: 

 ].93: [ص ومسلم البخاري الصحیحین في ما غریب تفسیر انظر: : أي أعف."َأْحَصُن ِلْلَفْرجِ ")  2(
 ُوِجئَ  َوَقدْ . اْلَخْصيِ  َمْنِزَلةَ  َقْطِعهِ  ِفي وَیَتَنزَّل الِجماع، َشْهوةَ  ُیْذِهبُ  َشدیدا َرّضاً  الَفْحل ُأْنثَیا ُتَرضَّ  أنْ : "اْلِوَجاُء") 3(

ومَ  أنَّ  ..َأَرادَ .َمْوُجوءٌ  َفُهوَ  ِوَجاءً   واألثر الحدیث غریب في النهایة .الِوَجاء َیْقَطعه َكَما النِّكاح َیْقَطعُ  الصَّ
]5/152ٍ .[ 

  .] 1905 ح: /227:ص[البخاري: الصوم، الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، أخرجه ) 4(
 .]28/ 6[) عون المعبود وحاشیة ابن القیم 5(
 .]195/ 5[ واألثر الحدیث غریب في النهایة .والَبْهجة الُحْسن: "اْلَوَضاَءةُ ") 6(
 .]129/ 3[ واألثر الحدیث غریب في النهایة .الُمقاَربةِ  َأْفَعالِ  ِمنْ  َوِهيَ  َیْفَعل، وَجَعل الِفْعل ِفي أَخذَ  ِبَمْعَنى: "َطِفقَ ") 7(
   .]6228 ح: /751:ص[یا أیها الذین آمنوا ال تدخلوا : قول اهللا تعالى ، البخاري:االستئذان أخرجه)  8(
 .]23ص:[ لقضاةد. عبدالحمید الـ )  تفوق الطب الوقائي في اإلسالم 9(
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  نظافة البیئة: - 4

ینعكس ذلك على  كبیر على صحته، فإن كانت نظیفة للبیئة التي یعیش فیها اإلنسان تأثیر
، وٕان اً نظیف والعافیة؛ فأكله نظیف، وشرابه نظیف، ویتنفس هواءً  ،صحته باإلیجاب؛ فینعم بالصحة

  س ذلك سلبًا على صحة اإلنسان؛ فتنتشر األمراض واألوبئة.ككانت البیئة ملوثة؛ فینع

 ،ویحصل منه على مقومات حیاته من غذاء"هي اإلطار الذي یعیش فیه اإلنسان،  البیئة:
   .)1(ومأوى، ویمارس فیه عالقاته مع أقرانه من البشر" ،ودواء ،وكساء

وعلى نظافتها تقلل من التلوث الذي یسبب الكثیر من األمراض للكائن  ،فالمحافظة علیها
"َال َیُبوَلنَّ َأَحُدُكْم ِفي الَماِء  یقول r، َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللَّهِ tعن أبي ُهَرْیَرةفالحي الذي یعیش فیها، 

  . )2(الدَّاِئِم الَِّذي َال َیْجِري، ُثمَّ َیْغَتِسُل ِفیِه"

وهذا دلیل على النهي عن التبول في المیاه الراكدة؛ ألنها ال تتجدد، والبول ملیئ بالسموم 
وشلل  ،والتیفود ،لیراالتي یتخلص منها جسم اإلنسان. "ومعروف أن الكثیر من األوبئة مثل الكو 

وتعیش فیه، وأن البلهارسیا تنتقل إلى الماء عند قد تنتقل بالماء  ،ديعْ والتهاب الكبد المُ  ،األطفال
  .)3(أو یشرب منه" ،تنتقل إلى من یستحم ،التبول فیه، وبعد أن تتطور في الماء

َعْن ف عن التبرز في الطرقات، وفي األماكن التي یستظل الناس بها. rوكذلك نهى النبي
"الَِّذي َقاُلوا: َوَما اللَّعَّاَناِن َیا َرُسوَل اِهللا؟ َقاَل: "اتَُّقوا اللَّعَّاَنْیِن" َقاَل:  rَأِبي ُهَرْیَرَة، َأنَّ َرُسوَل اهللاِ 

األمراض،  األماكن، یساعد على انتشار والتبرز في هذه .)4(َیَتَخلَّى ِفي َطِریِق النَّاِس، َأْو ِفي ِظلِِّهْم"
   وتلوث البیئة.

: اْلُمَراُد ِبالالِعَنْیِن اَألْمَرْیِن اْلَجاِلَبْیِن ِللَّْعِن اْلَحاِمَلْیِن النَّ اإلِ َقاَل  اَس َماُم َأُبو ُسَلْیَماَن اْلَخطَّاِبيُّ
النَّاِس َلْعُنُه َفَلمَّا َصاَرا َسَبًبا ِلَذِلَك َیْعِني َعاَدُة  ،َوُلِعنَ  ،َوَذِلَك َأنَّ َمْن َفَعَلُهَما ُشِتمَ  ،َعَلْیِه َوالدَّاِعَیْیِن ِإَلْیهِ 
  . وروى )5("َواْلَمالِعُن َمَواِضُع اللَّْعنِ  ،َوَقْد َیُكوُن الالِعُن ِبَمْعَنى اْلَمْلُعونِ  :َقالَ  ،ُأِضیَف اللَّْعُن ِإَلْیِهَما

                                                           
]، رشید الحمد ومحمد سعید صباریني، عالم المعرفة: سلسلة كتب ثقافیة شهریة 24[ص: البیئة ومشكالتها)  1(

 .22العدد -1968الكویت - یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب
مسلم: كتاب الطهارة، باب وأخرجه . ] 239 ح: /38:ص[الوضوء، البول في الماء الدائم،  :البخاري أخرجه)  2(

 .]543 ح: /155:ص[النهي عن البول في الماء الراكد، 
 .]29ص:[أحمد شوقي الفنجري د. )  الطب الوقائي في اإلسالم:3(
 .]506 ح: /149:ص[مسلم: الطهارة، النهي عن التخلي في الطرق،  أخرجه)  4(
 .]21/ 1[)  معالم السنن للخطابي 5(
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"اْعِزِل اَألَذى، َعْن َطِریِق َقاَل: َقاَل: ُقْلُت: َیا َنِبيَّ اِهللا َعلِّْمِني َشْیًئا َأْنَتِفُع ِبِه،، )t)1ْرَزةَ بَ َأُبو 
، r، َعِن النَِّبيِّ tن اإلسالم جعل هذا الفعل سببًا لدخول الجنة، فعن َأِبي ُهَرْیَرةَ وإ  .)2("اْلُمْسِلِمینَ 

. )3(َیَتَقلَُّب ِفي اْلَجنَِّة، ِفي َشَجَرٍة َقَطَعَها ِمْن َظْهِر الطَِّریِق، َكاَنْت ُتْؤِذي النَّاَس" َقاَل: "َلَقْد رََأْیُت َرُجًال 
  في الحدیث دلیل على فضیلة إزالة األذى عن الطریق، وأنه مدعاة لدخول الجنة.

   الصحة النفسیة:- 5

هتم أیضًا بصحة ابل  ،سانم یهمل الجانب النفسي من صحة اإلالطب النبوى الوقائى ل
[الرعد: ]الَِّذيَن آَمنُوا َوَتْطَمئِنُّ ُقُلوُهبُْم بِِذْكِر اهللاَِّ َأال بِِذْكِر اهللاَِّ َتطَْمئِنُّ الُْقُلوُب  [:قال تعالى النفس،

 ،أو الصبر ،، وما علیه إال الشكرتعالى فمن اهللا شيءالمسلم یعلم أن ما أصابه من إن ف ].28
 ،بلین الجانبأمر  rالنبي أن كما یطمئن قلبه ویهدأ. Uوفي الحالتین له األجر، فعندما یذكر اهللا 

ِإنَّ  "َیا َعاِئَشةُ َقاَل:  r، َأنَّ َرُسوَل اهللاِ رضي اهللا عنها َعْن َعاِئَشةفوحسن الخلق،  ،وخفض الجناح
   ُیْعِطي َعَلى َما ْعِطي َعَلى اْلُعْنِف، َوَما ال یُ ا الالرِّْفِق مَ اَهللا َرِفیٌق ُیِحبُّ الرِّْفَق، َوُیْعِطي َعَلى 

  . )4(ِسَواُه "

ْم َولَْو كُ ـَفبَِام َرْمحٍَة ِمَن اللَّ [ویطمئن، وقال تعالى:  ،فبالرفق یألف القلب نَْت َفظ ا ِه لِنَْت َهلُ
وا ِمْن َحْولَِك َغلِيَظ الَْقْلِب ال والقسوة  ،واألخالق الذمیمة ،وصفة العنف .]159[آل عمران:  ]ْنَفضُّ

رسولنا لشره، كما نهى واتقاء  ،ویبتعدون عنه؛ خوفًا منه ،تجعل الناس ینفرون منه ،في اإلنسان
َأنَّ َرُسوَل  tأو غیره، فعن َأبي ُهَرْیَرةَ  ،بسالحوٕاخافته باإلشارة إلیه  ،عن ترهیب الغیر rالكریم

ِبَحِدیَدٍة، َفِإنَّ اْلَمالِئَكَة َتْلَعُنُه، َحتَّى َیَدَعُه َوإِْن َكاَن َأَخاُه َألِبیِه "َمْن َأَشاَر ِإَلى َأِخیِه َقاَل:  rاهللاِ 
ِه" ِض َلُه ِبَما َقْد یُ ، )5(َوُأمِّ ْؤِذیِه "ِفیِه َتْأِكیُد ُحْرَمِة اْلُمْسِلِم َوالنَّْهُي الشَِّدیُد َعْن َتْرِویِعِه َوَتْخِویِفِه َوالتََّعرُّ

                                                           
 َوُهوَ  َمكََّة، َفْتحَ  َوَشِهدَ بن عبید أبو برزة األسلمي صحابي مشهور بكنیته أسلم قبل الفتح  َنْضَلة)  َأُبو َبْرَزَة: هو 1(

غزوات ثم نزل البصرة وغزا خراسان  وغزا سبعاْلَفْتِح،  َیْومَ  اْلَكْعَبةِ  َأْسَتارِ  َتْحتَ  َخَطلٍ  ْبنَ  اْلُعزَّى َعْبدَ  َقَتلَ  الَِّذي
 ].2682/ 5[ نعیم ألبي الصحابة . انظر: معرفةومات بها بعد سنة خمس وستین

 .]6568 ح:/ 1291:ص[البر والصلة واآلداب، فضل إزالة األذى عن الطریق،  مسلم: أخرجه)  2(
  .]6566ح:/ 1291:ص[مسلم: كتاب البر والصلة واآلداب، باب فضل إزالة األذى عن الطریق، أخرجه )  3(
األدب،  لم  :البخاري وأخرجه  .] 6496 ح: /1280:ص[مسلم: البر والصلة واآلداب، فضل الرفق،  أخرجه)  4(

 .]6030 ح: /731:ص[وال،  rیكن النبي 
  . ]6561 ح: /1290:ص[مسلم: البر والصلة واآلداب، النهي عن اإلشارة بالسالح إلى مسلم،  أخرجه)  5(
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ُمَباَلَغٌة ِفي ِإیَضاِح ُعُموِم النَّْهِي ِفي ُكلِّ َأَحٍد َسَواٌء َمْن ُیتََّهُم ِفیِه  إِْن َكاَن َأَخاُه َألِبیِه َوُأمِِّه""وَ  rَوَقْوُلُه 
  .)1(َوَمْن ال ُیتََّهُم َوَسَواٌء َكاَن َهَذا َهْزال َوَلِعًبا َأْم ال َألنَّ َتْرِویَع اْلُمْسِلِم َحَراٌم ِبُكلِّ َحاٍل"

عن ظلم الناس والغدر بهم، فَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َأنَّ النَِّبيَّ  rنهى النبيكما 
        . )2("اتَِّق َدْعَوَة الَمْظُلوِم، َفِإنََّها َلْیَس َبْیَنَها َوَبْیَن اللَِّه ِحَجاٌب"َبَعَث ُمَعاًذا ِإَلى الَیَمِن، َفَقاَل: 

َغْدَرُة "ِإنَّ الَغاِدَر ُیْنَصُب َلُه ِلَواٌء َیْوَم الِقَیاَمِة، َفُیَقاُل: َهِذِه َقاَل:  rَأنَّ َرُسوَل اللَّهِ ، وَعِن اْبِن ُعَمرَ 
  .)3("ْبِن ُفَالنٍ اُفَالِن 

منع أسباب التوتر العصبي یتضح لنا أن اإلسالم  من خالل النصوص السابقة وغیرها،       
 ائب،والمص ،والمحن ،دائدعند الش والصبر ،باإلیمان باهللا وقدره بأمره، وذلك للمسلم والذهني

والضجة،  ،وتحریم اللهو غیر البرئ ،والغدر ،والظلم ،والعنف ،نتحارواال ،وتحریم الیأس والمرض،
 ًا،؛ لیعیش اإلنسان مطمئنوالمخدرات ،و مفترة للشعور كالخمرأ ،للعقل مغیب مسكر ومنع كل

  وبالتالي یصح جسده. ،ونفسه ،مرتاح البال، بعیدًا عن أسباب التوتر، وبذلك تصح روحه ًا،هادئ
  الحجر الصحي: - 6

هم الخطوات التي تُتخذ في الطب الوقائي؛ للحد من انتشار المرض، أالحجر الصحي من 
منطقة  أو النباتات الوافدة من ،أو الحیوانات ،هو" َعْزل األشخاصوخاصة عند انتشار األوبئة. و 

 .)4(ة؛ للتأكُّد من خلوِّهم من تلك األمراض"موبوءة باألمراض الُمْعدی
فعن أبي  حث علیها اإلسالم. إن الوقایة من األمراض الساریة، وتجنب أماكن األوبئة،

الحدیث دلیل على عدم  ا. هذ")6(َعَلى الُمِصحِّ  )5("َال ُتوِرُدوا الُمْمِرَض : قال rعن النبي tهریرة
. وعلى المسلم أن یعلم أن المرض ال یعدي بطبعه، ولكن بإرادة اهللا المریض بمرض معدٍ مخالطة 

                                                           
 .]170/ 16[)  شرح النووي على مسلم 1(
  .]2448 ح: /290:ص[البخاري: المظالم والغصب، االتقاء والحذر من دعوة المظلوم، أخرجه )  2(
مسلم: الجهاد والسیر،  وأخرجه . ]6177 ح:/ 745ص: [ ،البخاري: األدب، ما یدعى الناس بآبائهم أخرجه)  3(

 .]4422 ح: /876:ص[تحریم الغدر، 
: الكتب، الطبعة عالم: عمر، الناشر الحمید عبد مختار د. أحمد .]446/ 1[)  معجم اللغة العربیة المعاصرة 4(

 م.2008 / هـ 1429 األولى،
، ال َألْجل الَعْدَوى، َوَلِكْن؛ ألَ "الُمْمِرُض ")  5( نَّ : "الَِّذي َلُه إبٌل َمْرَضى، َفَنهى َأْن َیْسِقي إِبَلُه الُمْمِرُض َمَع ِإِبِل الُمِصحِّ

حاح ُربَّما َعَرض َلَها َمَرٌض َفَوَقَع ِفي َنْفِس َصاِحِبَها َأنَّ َذِلَك ِمْن َقِبیِل الَعْدَوى، فَیْفِتُنه وُیَشكِّكُ  ، َفَأَمَر هالصِّ
 .]319/ 4[النهایة في غریب الحدیث واألثر باِجتنابه والُبْعد َعْنُه". 

 /1112:ص[مسلم: السالم، ال عدوى،  أخرجهو  . ]5774 ح: /707:ص[البخاري: الطب، ال عدوى،  أخرجه)  6(
 .]5684 ح:
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وكانت  .)2(ِمَن األسد" َكَما َتِفرُّ  )1(ِفرَّ ِمَن اْلَمْجُذومِ " قال: rعن النبيtهریرة  وأب وقدره. روى
نتشار، وهو ومرض الطاعون سریع اال، لك المریض بالطاعونالعرب تتجنب المصاب بالجذام، وكذ

ِإَذا َسِمْعُتْم َقاَل: " rعن أسامة بن زید عن النبيف ،من األمراض الخطیرة التي یخشاها الناس
  . )3(ِبالطَّاُعوِن ِبَأْرٍض َفَال َتْدُخُلوَها، َوإَِذا َوَقَع ِبَأْرٍض َوَأْنُتْم ِبَها َفَال َتْخُرُجوا ِمْنَها"

ة، ءبتعاد عن األماكن الموبو المرضى، واالى األمر بعدم مخالطة األحادیث تدل عل ههذو 
في ذلك  ؛ لماأو الدخول فیها ،التي وقع بها الطاعون ،رضاألعن الخروج من  rالنبينهى لقد و 

ما یعبر  نتشار الوباء. وهوایمكن حصر المرض في دائرة محددة، ومنع  لكيو  ،من التعرض للبالء
  عنه بالحجر الصحي.

 "الَ قال:  rن رسول اهللاأقال:  tالعدوى، فعن أبي هریرة وقوع أحادیث أخرى تنفي وهناك
َمالِ  ِفي َتُكونُ  اِإلِبَل، َأَرَأْیتَ : َفَقالَ  َأْعَراِبيٌّ  َفَقامَ  َعْدَوى"  اَألْجَربُ  الَبِعیرُ  َفَیْأِتیَها الظَِّباِء، َأْمثَالَ  الرِّ

َل" َأْعَدى "َفَمنْ : rالنَِّبيُّ  َقالَ  َفَتْجَرُب؟   وهذا الحدیث ینفي وقوع العدوى.  .)4( اَألوَّ

  

  ثبات ونفي العدوى: إأقوال العلماء للجمع بین أحادیث 
ٌف، َوِلُكلِّ َمْعًنى ِمْنَها َوْقٌت َوَمْوِضٌع، ِإنَُّه َلْیَس ِفي َهَذا اْخِتالقال ابن قتیبة: "َوَنْحُن َنُقوُل 

اْلُجَذاِم، َفِإنَّ اْلَمْجُذوَم، َتْشَتدُّ َراِئَحُتُه َحتَّى ُیْسِقَم َمْن َأَطاَل ُف...َعْدَوى الْختِ ا ُوِضَع ِبَمْوِضِعِه َزاَل االَفِإذَ 
ُل ِإَلْیَها ُمَجاَلَسَتُه َوُمَؤاَكَلَتُه. َوَكَذِلَك اْلَمْرَأُة، َتُكوُن َتْحَت اْلَمْجُذوِم، َفُتَضاِجُعُه ِفي ِشَعاٍر وَ  اِحٍد، َفُیَوصِّ

  .)5(َذى، َوُربََّما ُجِذَمْت"األَ 
 ،لهبَ حتى یكون الضرر من قِ  ،قوله ال عدوى یرید أن شیئًا ال یعدي شیئاً "وقال الخطابي: 

.. والقوم بجهلهم .ولذلك قال فمن أعدى األول. ،وسابق قضائه فیه ،وٕانما هو تقدیر اهللا جل وعز
  .)6(وٕانما هو فعل اهللا تبارك وتعالى" ،یسمونه عدوى

                                                           
 .]251/ 1[ واألثر الحدیث غریب في . النهایة"الُجَذام ِمنَ  أْطراُفه َتهاَفَتتْ  ِإَذا وَمْجُذومٌ  َأْجَذمُ  رُجل": ُیقال)  1(
   .]5707 ح: /700:ص[البخاري: الطب، الجذام،  أخرجه)  2(
مسلم: السالم، الطاعون  وأخرجه .]5728 ح: /702:ص[البخاري: الطب، ما یذكر في الطاعون،  أخرجه)  3(

  .]5665 ح: /1108:ص[والطیرة والكهانة ونحوها، 
 . ]5775 ح: /707:ص[البخاري: الطب، ال عدوى،  أخرجه)  4(
 .]168ص: [ البن قتیبة )  تأویل مختلف الحدیث5(
 .]234,233/ 4[للخطابي )  معالم السنن 6(
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َأو َغیره على من إِبله ، ال یوردن من بإبله آَفة من جرب :َواْلمْعَنى"وقال الزمخشري:          
  .)1("فیظن المصح َأن ِتْلَك أعدتها فیأثم ،ِلَئال ینزل ِبَهِذِه َما نزل ِبِتْلَك من َأمر اهللا ؛ِصَحاح

ُمْمِرٌض َعَلى ال ُیوِرَدنَّ "وقد جمع السیوطي مسالك العلماء في هذة المسألة فقال: َحِدیُث:          
 ، َوُكلَُّها َصِحیَحٌة. "ال َعْدَوى َوال ِطَیَرةَ "، َمَع َحِدیِث: "َوِفرَّ ِمَن اْلَمْجُذوِم ِفرَاَرَك ِمَن اَألَسدِ "،  "ُمِصحٍّ 

  َوَقْد َسَلَك النَّاُس ِفي اْلَجْمِع َمَساِلَك: 
ِحیِح نَّ اللََّه َتَعاَلى َجَعَل ُمَخاَلَطَة اْلَمرِ ُتْعِدي ِبَطْبِعَها، َلكِ  الَأنَّ َهِذِه اَألْمَراَض  َأَحُدَها: یِض ِبَها ِللصَّ
  .ْعَداِئِه َمَرَضُه، َوَقْد َیَتَخلَُّف َذِلَك َعْن َسَبِبِه، َكَما ِفي َغْیِرِه ِمَن اَألْسَبابِ َسَبًبا إلِ 

ي َأنَّ َنْفَي اْلَعْدَوى َباٍق َعَلى ُعُموِمِه، َواَألْمَر ِباْلِفَراِر ِمْن َباِب َسدِّ الذََّراِئِع، ِلَئال َیتَِّفَق ِللَّذِ  الثَّاِني:
ِبَسَبِب ُمَخاَلَطِتِه،  ُیَخاِلُطُه َشْيٌء ِمْن َذِلَك ِبَتْقِدیِر اللَِّه َتَعاَلى؛ اْبِتَداًء ال ِباْلَعْدَوى اْلَمْنِفیَِّة، َفَیُظنُّ َأنَّ َذِلكَ 

َة اْلَعْدَوى، َفَیَقُع ِفي اْلَحَرِج، َفُأِمَر ِبَتَجنُِّبِه َحْسًما ِلْلَمادَِّة، َوَهَذا اْلَمْسَلُك ُهوَ   الَِّذي اْخَتاَرهُ َفَیْعَتِقُد ِصحَّ
  ِم.الَشْیُخ اِإلسْ 

ْوِلِه: ْخُصوٌص ِمْن ُعُموِم َنْفِي اْلَعْدَوى، َفَیُكوُن َمْعَنى قَ َأنَّ ِإْثَباَت اْلَعْدَوى ِفي اْلُجَذاِم َوَنْحِوِه مَ  الثَّاِلُث:
 ِفیَما َتَقدََّم تَْبِییِني َلُه َأنَُّه َنْحِوِه، َفَكَأنَُّه َقاَل: ال ُیْعِدي َشْيٌء َشْیًئا ِإالّ  ِمَن اْلُجَذاِم وَ َأْي ِإال "ال َعْدَوى"

.اِقالَقاِضي َأُبو َبْكٍر اْلبَ ُیْعِدي؛ َقاَلُه الْ    ِنيُّ
ِحیَح َتْعُظُم ُمِصیَبُتُه، َوَتْزَداُد اَیٌة ِلَخاِطِر اْلَمْجُذوِم، ألَ ْمَر ِباْلِفَراِر ِرعَ َأنَّ األَ  الرَّاِبُع: نَُّه ِإَذا َرَأى الصَّ

  )2 (َحْسَرُتُه.

ه یوجد أنو ختالف بین هذه األحادیث، اوال  ،األقوال یتضح لنا أن ال تعارض همن خالل هذ
ولیس في األمر  إنما بقضاء اهللا وقدره، هذه األمراض ال تعدي بطبعها، ومسببات، وأن ،أسباب

إذا صاحب  ،األخذ باألسباب النافعة باب ، بل هو منأو تعارض ،والبالء تناقض ،بمجانبة الداء
  یصیبنا إال ما كتب اهللا لنا. ال ه، والیقین أن، والتوكل علیهU هذه المجانبة الثقة باهللا

  

  

   

                                                           
 ]37/ 3[ للزمخشري )  الفائق في غریب الحدیث1(
 .]653/ 2[ للسیوطي )  تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي2(
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  المطلب الثاني: الطب النبوي العالجي.

  تعریف الطب النبوي العالجي: 

 ،األخذ بوسائل االستشفاءب rهو تلك األحادیث الصادرة عن النبي العالجي: الطب النبوي       
، وذلك بالتداوي بالرقى أصابتهالتي  ،ة أو هما معاً جسدیالأو  ،الروحیة والعالج من األمراض

  .المباحةالشرعیة، وباألدویة 

   مادي.العالج الو  ،العالج الروحي یشملهذا النوع من الطب  الطب العالجي:  أنواع

  أوًال: العالج الروحي.

 ،المعتمد على االستشفاء بالقرآن الكریم ،الطب النبوي اعتنى عنایة فائقة بالعالج الروحي
َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي [: بارك وتعالىقال ت ،هإلیوالتضرع  ،واالستعانة باهللا سبحانه ،واألدعیة المأثورة

اِع إَِذا َدَعانِ  الستجابة لمن اتعهد ب U. فإن اهللا ]186[البقرة:  ]َعنِّي َفإِينِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
اهللا قریب منه، یرفع ما به من خالص ویقین، فیعلم العبد أن إ، والتجأ إلى ربه بكل دعاه من عباده

وهذا كله ینعكس على صحته بصفة عامة، فالروح والجسد یكمل  ،فتطمئن نفسه ،Uبمشیئته  أذى
ُل ِمَن [ :Uوقال  .واهللا وحده یتولى اإلجابة ،كل منهما اآلخر، فما على العبد إال الدعاء َوُننَزِّ

ٌة لِْلُمْؤِمنِنيَ  كالم اهللا المنزل وكله شفاء.  الكریم القرآن .]82[اإلسراء:  ]اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحَ
  . )1(َواْلَبَدِنیَِّة" اْلَقْلِبیَّةِ  ْدَواءِ األَ  َجِمیعِ  ِمنْ  التَّامُّ  الشَِّفاءُ  ُهوَ  َفاْلُقْرآنُ  قال ابن القیم: "

َفَقاَل: َیا   rَأنَّ ِجْبِریَل َأَتى النَِّبيَّ َعْن َأِبي َسِعیٍد، ، فrسول اهللایرقي ر  uكان جبریل 
اْشَتَكْیَت؟ َفَقاَل: "َنَعْم" َقاَل: "ِباْسِم اِهللا َأْرِقیَك، ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ُیْؤِذیَك، ِمْن َشرِّ ُكلِّ َنْفٍس َأْو ُمَحمَُّد 

. هذا الحدیث دلیل على أن الرقیة تنفع في العالج من )2(َعْیِن َحاِسٍد، اُهللا َیْشِفیَك ِباْسِم اِهللا َأْرِقیَك"
العالج الروحي على  rرسول اهللا وقد طبق، U وذكر هللا ،دعاءاألمراض، بما تتضمنه من 

ْبِن َأِبي اْلَعاِص، َأنَُّه َشَكى ِإَلى  َعْن ُعْثَمان إذا اشتكى أحد من أصحابه، یأمره بالرقیة.ف  أصحابه.
ِدَك َیَدَك َعَلى الَِّذي َتأَلََّم ِمْن َجسَ "َضْع : rَوَجًعا َیِجُدُه ِفي َجَسِدِه ُمْنُذ َأْسَلَم، َفَقاَل النَِّبيُّ  rَرُسوِل اللَّهِ 

   .)3(ثًا، َوُقْل َسْبَع َمرَّاٍت: َأُعوُذ ِبِعزَِّة اللَِّه َوُقْدَرِتِه ِمْن َشرِّ َما َأِجُد َوُأَحاِذُر"َوُقْل: ِبْسِم اللَِّه َثال 

                                                           
 ].266: [ص القیم البن النبوي الطب)  1(
 . ]5593 ح: /1096:ص[مسلم: السالم، الطب والمرض والرقى،  أخرجه)  2(
 .]5630 ح: /1103:ص[مسلم: السالم، استحباب وضع یده على موضع األلم مع الدعاء،  أخرجه)  3(
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ذا یكون الحدیث دلیل على أن رقیة اإلنسان لنفسه نافعة، فال داعي إلى أن یرقیه غیره، وهف
ِج ِمْن ِذْكِر اللَِّه، َوالتَّْفِویِض ِإَلْیِه، َفِفي َهَذا اْلِعال" قال ابن القیم:لتجاء إلى اهللا بصدق ویقین. باال

َراِر الدََّواِء َوَأْبَلَغ، َكَتكْ  َلِم َما َیْذَهُب ِبِه، َوَتْكَراُرُه ِلَیُكوَن َأْنَجَع َوُقْدَرِتِه ِمْن َشرِّ األَ  ،ِتهِ َواالْسِتَعاَذِة ِبِعزَّ 
یٌَّة ال ُتوَجُد ِفي َغْیِرَها إلخراج   . )1("اْلَمادَِّة، َوِفي السَّْبِع َخاصِّ

ُذ َبْعَض َأْهِلِه، َیْمَسُح ِبَیِدِه rَأنَّ النَِّبيَّ  عن عائشةف یرقي غیره. rوكان رسول اهللا ، َكاَن ُیَعوِّ
َأْذِهِب اْلَباَس، َواْشِف َأْنَت الشَّاِفي، ال ِشَفاَء ِإال ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء اللَُّهمَّ َربَّ النَّاِس، اْلُیْمَنى، َوَیُقوُل: "
َفِفي َهِذِه  " توسل برب األرباب بإخالص ویقین، وهو موقن باإلجابة rفالنبي. )2(ال ُیَغاِدُر َسَقًما"

ٌل ِإَلى اللَِّه ِبَكَماِل ُرُبوِبیَِّتِه، َوَكَماِل َرْحَمِتِه ِبالشَِّفاِء، َوَأنَُّه َوْحَدُه الشَّاِفي ْقَیِة َتَوسُّ ، َوَأنَُّه ال ِشَفاَء ِإال الرُّ
َل ِإَلْیِه ِبَتْوِحیِدِه َوإِْحَساِنِه وربوبیته" أن الطب النبوي عالج  على وهذا دلیل .)3(ِشَفاُؤُه، َفَتَضمََّنِت التََّوسُّ

ن على صحة البدن؛ أل إیجاباً ینعكس ذلك  اً مطمئن عندما یكون قلبه اإلنسانوالبدن، وأن  ،الروح
  والعكس صحیح. ،البدن والروح یؤثر كل منهما على اآلخر، فإذا صحت الروح صح الجسد

  ثانیًا: العالج المادي:

باألدویة التي یتناولها الشخص لعالج بعض األمراض مثل: العالج النبوي المادي یكون        
  والتلبینة... وغیر ذلك. وسأذكر نماذج من هذه الوصفات: ،والحبة السوداء ،التداوي بالعسل

   العسل: -1

جسم اإلنسان  اهما یحتویه من عناصر مختلفة یحتاج إلیالعسل فیه فوائد كثیرة لإلنسان، لِ        
من البروتین، وأنواع مختلفة من السكر، وكثیر من األمالح المعدنیة "یتكون قوام العسل حیث 

قد ول ".)4(والمنجنیز، والكالسیوم، والصودیوم، والكبریت، والبوتاسیوم، والفسفور ،والنحاس ،كالحدید
اٌب  [ :قال تعالى للناس. شفاءً  أشار القرآن الكریم إلى أن في العسل ُخمْتَلٌِف َخيُْرُج ِمْن ُبطُوِهنَا َرشَ

 .]69[النحل:  ]َأْلَواُنُه فِيِه ِشَفاٌء لِلنَّاسِ 

                                                           
 .]140ص: [)  الطب النبوي البن القیم 1(
مسلم: السالم، استحباب رقیة المریض،  وأخرجه .] 5743 ح:/703:ص[، rالبخاري: الطب، رقیة النبي أخرجه) 2(

 .]5603,5602 ح: /1098:ص[
 .]140ص: [)  الطب النبوي البن القیم 3(
د/ إسماعیل  أ.، شعبان أحمد صالح، المراجعة العلمیة : أ.]264ص:[) دلیل المعالجین باألعشاب والطب البدیل4(

 م.2007ـ/ه1427، عویس أمین، مكتبة الصفا، الطبعة األولى
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جاء  سعید الخدري: أن رجالً  وأب روىفقد . إلى العالج بالعسل rالنبي أرشدفقد ومن السنة        
 "اْسِقهِ : َفَقالَ  الثَّاِنَیَة، َأَتى ُثمَّ  َعَسًال" "اْسِقهِ : َفَقالَ  َبْطَنُه، َیْشَتِكي َأِخيفقال له:  rإلى رسول اهللا

 َبْطنُ  َوَكَذبَ  اللَُّه، "َصَدقَ :َفَقالَ  َفَعْلُت؟ َقدْ : َفَقالَ  َأَتاهُ  ثُمَّ  "َعَسال اْسِقهِ ": َفَقالَ  الثَّاِلَثةَ  َأَتاهُ  ُثمَّ  "َعَسال
والحدیث فیه دلیل على أن شرب العسل فیه شفاء الستطالق  .)1( َفَبَرأَ  َفَسَقاهُ  "َعَسال اْسِقهِ  َأِخیَك،
غذاء مع األغذیة، ودواء مع األدویة، وشراب مع األشربة... َفَهَذا "ابن القیم رحمه اهللا: قال  البطن.

اْلَعَسَل، َكاَن اْسِتْطالُق َبْطِنِه َعْن ُتَخَمٍة َأَصاَبْتُه َعِن اْمِتالٍء... َواْلَعَسُل  rالَِّذي َوَصَف َلُه النَِّبيُّ 
  ِجالٌء، َواْلَعَسُل ِمْن َأْحَسِن َما ُعوِلَج ِبِه َهَذا الدَّاُء، ال سیما إن مزج بالماء الحار، َوِفي َتْكَراِر َسْقِیِه 

یٌَّة ِبَحْسِب َحاِل الدَّاِء"اْلَعَسَل َمْعًنى ِطبِّيٌّ َبِدیٌع، َوهُ    .)2(َو َأنَّ الدَِّواَء َیِجُب َأْن َیُكوَن َلُه ِمْقَداٌر، َوَكمِّ
َواْلَعَسُل ِفیِه "قال ابن القیم:  .شار ابن القیم أیضًا إلى العدید من المنافع العالجیة للعسلأو 

ْلُعُروِق َواَألْمَعاِء َوَغْیِرَها، ُمَحلٌِّل ِللرُُّطوَباِت َأْكال َوِطالًء، ٌء ِلَألْوَساِخ الَِّتي ِفي االَمَناِفُع َعِظیَمٌة، َفِإنَُّه جَ 
ْدِر، ُمِدرٌّ ِلْلَبْوِل، ُمَواِفٌق ِللسَُّعاِل اْلَكاِئِن َعِن اْلَبْلَغمِ  ،ُمَنقٍّ ِلْلَكِبدِ    .)3("َوالصَّ

باستعمال العسل في عالج  في عالج الجروح، وذلك فریق من الباحثین األسترالیینوأثبت 
تفتحت الجروح عندهن بعد إجراء العملیة القیصریة. ویقول هؤالء الباحثون:  مریضة ةخمس عشر 

وغیر مكلف، كما ألغى الحاجة إلى إعادة  ،"إن وضع العسل على الجروح المتفتحة كان فعاالً 
  .)4(وتعریض المریض لعملیة جراحیة أخرى" ،خیاطة هذه الجروح

 :یَنةِ التَّْلبِ   - 2

، واشتق اسمه من اللبن؛ للتشابه بینهما في القوام واللون، قوام اللبن مثل قوامه حساءهي 
َیْت َتْلِبیَنًة ِلَشَبِهَها ِباللََّبِن ِلَبَیاِضَها َوِرقَِّتَها، َوَهَذا اْلِغَذاُء ُهَو النَّاِفُع ِلْلَعِلیِل، َوهُ " َو الرَِّقیُق النضیج ال ُسمِّ

النِّيُء، َوإَِذا ِشْئَت َأْن َتْعِرَف َفْضَل التَّْلِبیَنِة، َفاْعِرْف َفْضَل َماِء الشَِّعیِر، َبْل ِهَي َماُء الشَِّعیِر اْلَغِلیُظ 
ُیْطَبُخ ِصَحاًحا، نَُّه َلُهْم، َفِإنََّها ِحَساٌء ُمتََّخٌذ ِمْن َدِقیِق الشَِّعیِر ِبُنَخاَلِتِه، َواْلَفْرُق َبْیَنَها َوَبْیَن َماِء الشَِّعیِر أَ 

یَِّة الشَِّعیِر ِبالطَّْحنِ     .)5("َوالتَّْلِبیَنُة ُتْطَبُخ من َمْطُحوًنا، َوِهَي َأْنَفُع ِمْنُه ِلُخُروِج َخاصِّ

                                                           
 ]15ص:[)  سبق تخریجه: انظر:1(
 .]28ص: [)  الطب النبوي البن القیم 2(
 .]27ص: [ نفس المصدر)  3(
 م.11/1992) في شهر(Aust-N-Z-J-Obstet-Gynecol)  المجلة األسترالیة الطبیة4(
 .]90ص: [الطب النبوي البن القیم انظر: )  5(
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َكاَنْت َتْأُمُر ِبالتَّْلِبیِن  rّن عائشة زوج النبيإ و والهم.  ،وهي نافعة في حاالت الحزن
َأنََّها َكاَنْت ِإَذا َماَت اْلَمیُِّت ِمْن َأْهِلَها  rْن َعاِئَشَة، َزْوِج النَِّبيِّ عَ  َوِلْلَمْحُزوِن َعَلى اْلَهاِلِك، ،ِلْلَمِریضِ 

َتَها َأَمَرْت ِبُبْرَمةٍ  ْقَن ِإال َأْهَلَها َوَخاصَّ ُثمَّ ُصِنَع ِمْن َتْلِبیَنٍة َفُطِبَخْت، )1(َفاْجَتَمَع ِلَذِلَك النَِّساُء، ُثمَّ تََفرَّ
  "ِإنَّ َیُقوُل:  rالنَِّبىّ ِإنِّى َسِمْعُت  ، َفُصبَِّت التَّْلِبیَنُة َعَلْیَها، ثُمَّ َقاَلْت: ُكْلَن ِمْنَها،)2(َثِریدٌ 

أن التلبینة  على دل هذا الحدیث وقد ".)5(اْلُحْزنِ  َبْعَض  ُتْذِهبُ  اْلَمِریِض، ِلُفَؤادِ  )4(ُمِجمَّةٌ  )3(التَّْلِبیَنةَ 
  . كن آالمه النفسیة، وتهدئ من روعهوتس ،تریح القلب الحزین

 ،والتلبینة من ضمن مكوناتها الشعیر، وحبة الشعیر تحتوي على عنصر البوتاسیوم
والحزن، وبتناول التلبینة  ،كتئابجعل اإلنسان یشعر باالیران والمغنیسیوم، ونقص هذان العنص

والماغنسیوم لها تأثیر على الموصالت  ،معادن مثل: البوتاسیومأشارت الدراسات العلمیة أن ال
  .)6(التي تساعد على التخفیف من حاالت االكتئاب ،العصبیة

  

                                                           
 ].67/ 1[ الجوزي البن الحدیث غریب .اْلقدر َوِهي البرمة )1(
   واألثر الحدیث غریب في َمًعا. النهایة والثَِّرید (الخبز المصنوع من الشعیر) اللَّْحمِ  ِمنَ  المتََّخذ الطَّعامالثَِّرید" ")  2(

]1 /209[. 
حساء من دقیق أو نخالة فیه عسل، سمیت بذلك لبیاضها ورقتها تشبیهًا باللبن. الفائق في غریب  :)  "التَّْلِبیَنِة"3(

نصف  /عشر مالعق من الشعیر المطحون/ كوبان من الماء: "طریقة عمل التلبینة. ]2/265[الحدیث واألثر: 
ئة ویحرك بإستمرار مع الماء على نار هاد المطحون أكواب من الحلیب أو أكثر. یخلط الشعیر8كیلو عسل/

ستمرار بالتقلیب؛ لئال تحترق التلبینة الكمیة المحددة من الحلیب مع اال دقائق، ثم یضاف إلى الخلیط 10لمدة 
التلبینة ". ویتجانس الخلیط، ثم نضیف العسل مع التحریك المستمر لمدة قصیرة، وبذلك تكون التلبینة جاهزة

، أنور موسى الشیخ عید(من فلسطین/غزة)  youtube(طریقة الصناعة) rغذاء وعالج وسنة الرسول
 مع منتدى عالم بال مشكالت. بالتعاون

ٌة"4( الرَّاَحُة  ْسِتَراَحِة َوُرِوَیْت ِبَضمِّ اْلِمیِم َأْي ُمِریَحٌة َواْلِجَماُم ِبَكْسِر اْلِجیمِ ِم الثَِّقیَلِة َأْي َمَكاُن االِبَفْتِح اْلِجیِم َواْلِمی :) "َمَجمَّ
للزمخشري  انظر: الفائق في غریب الحدیثو  .]550/ 9[َوَجمَّ اْلَفَرُس ِإَذا َذَهَب ِإْعَیاُؤُه. فتح الباري البن حجر 

]2 /265[. 
الم، التلبینة مجمة لفؤاد . وأخرجه مسلم بلفظه: الس]5417/ ح:670ص:[أخرجه البخاري: األطعمة، التلبینة، ) 5(

 .]5662ح:/ 1108ص:[ المریض،
 ]23-16ص:  [:rالعالج بالتلبینة(دقیق الشعیر بنخالته) اإلعجاز العلمي لحدیث رسول اهللا r) من هدیه6(

(بتصرف). وانظر: دراسات كیمیائیة حیویة وتكنولوجیة عبدالكریم التاجوري، العصر للطباعة، بدون سنة طبع. 
الزراعة، جامعة القاهرة، قسم الكیمیاء  على حبوب الشعیر: رسالة ماجستیر م/ سحر مصطفى كامل، كلیة

 م.1996م. وانظر: ما جاء في المؤتمر العالمي للطب النفسي بمدرید، أغسطس1997الحیویة 
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 الحبة السوداء: - 3

في بالد الشام ومصر، وفي  (حبة البركة) ها:منتعرف في العالم بأسماء مختلفة،         
الجزائر(سنوج)، وفي المغرب(بسباس)، وفي الیمن(مجسطة)، وعرفها العرب بأسماء أخرى مثل: 

 Nigella, Blackأو الكمون األسود( ،(الشهنیز، الشُّوِنیز)، ویسمیها اإلنكلیز بالكراویا السوداء
cumin1(والسویداء ،لقزحةوا ،) ومن أسمائها في البالد اإلسالمیة: الحبة المباركة(. 

َسْعٍد، َقاَل: َخَرْجَنا َوَمَعَنا  َخاِلد ْبن لحبة السوداء. روىلإلى الفوائد العالجیة  rأرشد النَِّبي
: ، َفَقاَل َلَنا)2(َغاِلُب ْبُن َأْبَجَر َفَمِرَض ِفي الطَِّریِق، َفَقِدْمَنا الَمِدیَنَة َوُهَو َمِریٌض، َفَعاَدُه اْبُن َأِبي َعِتیقٍ 

ِفِه ِبَقَطَراِت َعَلْیُكْم ِبَهِذِه الُحَبْیَبِة السَّْوَداِء، َفُخُذوا ِمْنَها َخْمًسا َأْو َسْبًعا َفاْسَحُقوَها، ثُمَّ اْقُطُروَها ِفي َأنْ 
ِإنَّ َهِذِه َیُقوُل: " rَفِإنَّ َعاِئَشَة َحدَّثَْتِني: َأنََّها َسِمَعِت النَِّبيّ  الَجاِنِب َوِفي َهَذا الَجاِنِب،َزْیٍت، ِفي َهَذا 
   .)3("الَمْوُت"ُقْلُت: َوَما السَّاُم؟ َقاَل:  السَّاِم" ِمَن ِشَفاٌء ِمْن ُكلِّ َداٍء، ِإال الَحبََّة السَّْوَداءَ 

وهـــــــذا الحـــــــدیث یـــــــدل عمومـــــــه علـــــــى االنتفـــــــاع بالحبـــــــة الســـــــوداء فـــــــى كـــــــل داء غیـــــــر داء 
 لــــــه فكــــــل مــــــرضوطریقــــــة العــــــالج بالحبــــــة الســــــوداء مختلفــــــة، ، rرســــــول اهللاكمــــــا قــــــال  ،المــــــوت

، شـــــــربال تســـــــتخدم فـــــــي العـــــــالج مـــــــن خـــــــاللاألمـــــــراض  فـــــــبعض لتـــــــداوى بهـــــــا،طریقـــــــة خاصـــــــة ل
   .وبعضها بالدهن على الجلد

 أنــــف فــــى بالزیــــت الســــوداء الحبــــة بتقطیــــر عتیــــق أبــــى ابــــن أمــــر أن إالقــــال ابــــن بطــــال: "
 مـــــا األمـــــراض مـــــن یكـــــون فقـــــد مـــــرض، كـــــل فـــــى بهـــــا التـــــداوى ســـــبیل هكـــــذا أن یـــــدل ال المـــــریض

 االنتفــــاع فــــیعم ،األدویــــة بــــبعض خلطهــــا یصــــلح مــــا منهــــا ویكــــون ،أیًضــــا شــــربها للمــــریض یصــــلح
  .)4(غیرها" مع ومجموعة ،منفردة بها

                                                           
 م.1989_ أیلول د.عبداهللا عبدالرزاق السعید، مجلة الدواء العربي ستشفاء بالحبة السوداء: االانظر: ) 1(
  .أبي بكر الصدیقعبد اهللا بن محمد بن عبد الرحمن بن  )2(
مسلم: السالم، التداوي بالحبة  وأخرجه /  .]5687 ح: /698:ص[البخاري: الطب، الحبة السوداء  أخرجه )3(

  .] 5660,5659 ح: /1107:ص[السوداء، 
قام باحثون من جامعة الملك الحسن الثاني في الدار وقد  ].397/ 9[ بطال البن البخارى صحیح شرح)  4(

البیضاء بالمغرب، بإجراء دراسة تأثیر زیت الحبة السوداء على مستوى الكولسترول وسكر الدم عند الفئران. 
أسبوًعا. وفي نهایة الدراسة انخفض  12ملغ/ كغ من زیت الحبة السوداء الثابت لمدة  1حیث أعطیت الفئران 

  =%، 16.5 %، وسكر الدم بمقدار22تریغلیسرید) بنسبة (%، والدهون الثالثیة 15سبة الكولسترول بن
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 )58 ( 
 

  فصل تمهیدي

  براد الحمى:إالماء في استعمال  - 4

الباردة  )1(بالكماداتبراد الحمى مفید جدًا، وال زال األطباء ینصحون إاستعمال الماء في 
 روت ، فقدباستعمال الماء في معالجة الحمى rقبل تناول خافضات الحرارة، وقد أرشد رسول اهللا

   .)3(َجَهنََّم، َفاْبُرُدوَها ِباْلَماِء" )2("الُحمَّى ِمْن َفْیحِ َقاَل:  rَعِن النَِّبيِّ  َعاِئَشةُ 

برادھا بالماء؛ لكي إوانتشارھا، وأمر ب ،حدیث الحمى "بفیح جھنم"  لشدة حرھاوشبھ 
: كنت أجالس ابن عباس بمكة ، قال)4(جمرة الضبعي وأب روى درجة حرارة المریض. تنخفض

َجَهنََّم،   الُحمَّى ِمْن َفْیحِ ، قال "  r، فإن رسول اهللا أبردها عنك بماء زمزم :فأخذتني الحمى، فقال
   .)5(" َفاْبُرُدوَها ِباْلَماءِ 

عن فاطمة، عن أسماء، أنها الماء في إبراد الحمى. فوكذلك نساء الصحابة استخدمن 
قال:  rكانت تؤتى بالمرأة الموعوكة، فتدعو بالماء فتصبه في جیبها، وتقول: إن رسول اهللا

َصبَِّت اْلَماَء َبْیَنَها َوَبْیَن " وفي حدیث ابن نمیر: ."ِإنََّها ِمْن َفْیِح َجَهنَّمَ "وقال:  "اْبُرُدوَها ِباْلَماءِ "
  .  )6(" َجْیِبَها

لك أن جریان الماء البارد على الجسد أفضل من وضع قطعة قماش مبلله على وفي ذ
  الجلد، وهذا ما أكده الطب الحدیث.

                                                                                                                                                                          
وهذا ما یوحي بأن زیت الحبة السوداء یمكن أن یكون فعاًال في خفض  17.5% وارتفع خضاب الدم بمقدار=

قبل ثبوته.  كولسترول الدم وسكر الدم عند اإلنسان، لكن األمر بحاجة إلى المزید من الدراسات عند اإلنسان
أظهر البحث أن  2000بنشره في مجلة ألمانیة في شهر سبتمبر عام  وفي بحث قام الدكتور محمد الدخاخني

 .لزیت الحبة السوداء تأثیًرا خافًضا لكولسترول الدم والكولسترول الضار والدهون الثالثیة عند الفئران
 وتوضع تبرد أو الورم، على أو الموجوع العضو على وُتوضع ُتسّخن بها ُیستشفى ِخرقة ِكماد؛ مفرد ":ِكمادة")  1(

 المعاصرة العربیة اللغة معجم "المریض جبهة على باردة كمادات الممرضةُ  وضعت" الساخنة الجبهة على
 ].1958/ 3[ ألحمد مختار

 .]550/ 2[، لسان العرب ]484/ 3[النهایة في غریب الحدیث واألثر  : عند العرب سطوع الحر."الَفْیحُ ")  2(
السالم، لكل داء دواء  أخرجه مسلم .]5725 ح: /702:ص[البخاري: الطب، الحمى من فیح جهنم،  أخرجه)  3(

 .]5648 ح: /1105:ص[واستحباب التداوي، 
بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها مهملة أبو جمرة بالجیم البصري  :بن عمران بن عصام الضبعينصر )  4(

 .]561ص: [انظر: تقریب التهذیب و هـ. 128اسان مشهور بكنیته ثقة ثبت تنزیل خر 
  .]14سبق تخریجه [ص:) 5(
 .]5650  ح: /1105:ص[مسلم: السالم، لكل داء دواء واستحباب التداوي،  أخرجه)  6(
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  فصل تمهیدي

براد الحمى بالماء نافع جدًا وخاصة ألهل الحجاز؛ ألن بیئتهم حارة، فكثیر ما یتعرضون إ و 
  إلى ضربات الشمس.

ُهْم، ِإْذ َكاَن َأْكَثُر الَخاصٌّ بأهل الحجاز، وما َوا َفِخَطاُبُه ِفي َهَذا اْلَحِدیثِ "وقال ابن القیم:         
یَّاِت الَِّتي َتْعِرُض َلُهْم ِمْن َنْوِع اْلُحمَّى اْلَیْوِمیَِّة اْلَعَرِضیَِّة اْلَحاِدَثِة َعْن ِشدَِّة َحَراَرةِ   الشَّْمِس، َوَهِذِه اْلُحمِّ

   .)1"(ْلَباِرُد ُشْرًبا َواْغِتَساالاَیْنَفُعَها اْلَماُء 

 فحثحرارة المریض المرتفعة،  عالجًا نبویًا لخفضللمحموم براد الجسم بالماء إفكان 
  وهذا ما ینصحنا به األطباء.لخفض الحرارة،  استعمال الماء على  rالنبي

  

  

  

                                                           

 .]22، 21ص: [)  الطب النبوي البن القیم 1(
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  الفصل األول

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   

  األول الفصل
 وأهميتهااحلجامة وتارخيها،  تعريف

  يف السنة النبوية
  أربعة مباحث: وفیه

  الحجامة. تعریفاألول:  المبحث
اإلبر الوخز بو  ،الثاني: الفرق بین الحجامة المبحث
     والفصد.  ،الصینیة
                 .الثالث: تاریخ الحجامة المبحث
  الحجامة في السنة النبویة. أهمیةالرابع:  المبحث
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  الفصل األول

  األول املبحث
  امةجاحل تعريف 

   امة لغًة:جَ أوًال: الحِ 
 َواْلِمیمُ  َواْلِجیمُ  اْلَحاءُ  قال ابن فارس:"َحَجَم"أصل الِحِجامة "َحَجَم"، وهو یدل على المنع. 

ْدفِ  اْلَمْنعِ  ِمنَ  َضْربٌ  َوُهوَ  َواِحٌد، َأْصلٌ  وأداة  .)1("َعْنهُ  َنَكْصتَ  ِإَذا الشَّْيِء، َعنِ  َأْحَجْمتُ  :ُیَقالُ . َوالصَّ
 ِعند الِحَجاَمة َدمُ  ِفیَها َیجَتِمع الَّتي َلةُ اآل: ِباْلَكْسرِ  الِمْحَجم "قال ابن األثیر:  ،الحجامة "الِمْحَجم"

، ام ِمشَرط َأْیًضا والِمْحَجم الَمصِّ    قالویطلق العرب لفظ " الَحْجم " على المص.  .)2("الَحجَّ
هُ  ِإذا ُأمه َثدي الصبيُّ  یقال: َحَجمَ  ،المص الَحْجم اِإلْقدام... ضدُّ : اِإلْحجامُ " :ابن منظور  َوَما. َمصَّ

ه َما َأي ُأمه َثْديَ  الصبيُّ  َحَجمَ  امُ . َمْمُصوٌص  َأي َمْحجوم وَثْديٌ . َمصَّ  .)3("الَمصَّاص: والَحجَّ
 حجم"قال الجوهري: أیضًا. الَحْجم تحیید الشي وتأتي بمعنى النتوء و  .)4(الِحجاَمةَ  طلب " أيواحتَجم"

: تقول َثْوٍب، تحت شیئاً  وجداُنك: والَحْجم .)5("نتوءٌ  أي َحْجٌم، ِلِمرَفقه لیس: یقال. حیده: الشئ
   َنَهَد).: أي الَثْديُ  وأْحَجمَ . َبْطنها في يِّ الصب َحْجمَ  فَوَجدت الُحْبَلى َمِسْستُ 

 .)6(الحمراء الوردة" اْلَحْوَجَمةُ و"الحاِجْم،  فعل: والَحْجمُ  ِباْلَكْسِر.) اْلِحَجاَمةُ ( ْسمُ َواال
  .)7(َمحاجُم" َوجمعه القارورة، "والِمْحَجمة"

  

                                                           
 .]141/ 2[ البن فارس اللغة مقاییسمعجم )  1(
 .]347/ 1[ البن األثیر واألثر الحدیث غریب في النهایة)  2(
 .]117/ 12[ البن منظور العرب لسان)  3(
 ق:یحق، تأبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي: ]3/95[األعظم: البن سیده  والمحیط انظر: المحكم) 4(

 .م2000 /هـ 1421،الطبعة: األولى، عبد الحمید هنداوي: دار الكتب العلمیة بیروت
/ 2[ وأنواعها اللغة علوم في وانظر: المزهر :]1894/ 5[ للجوهري العربیة وصحاح اللغة تاج الصحاح)  5(

الناشر: دار الكتب ، ق: فؤاد علي منصوریحقت ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي: ]138
 بن الخلیل الرحمن عبد .أبو]87/ 3[ العینوانظر: . م1998 /هـ1418الطبعة: األولى، ، بیروت –العلمیة 

الهالل.  ومكتبة دار: السامرائي، الناشر إبراهیم د المخزومي، مهدي د: البصري، المحقق الفراهیدي أحمد
 : ]67: ص[ للرازي الصحاح وانظر: مختار

 ].2/141معجم مقاییس اللغة البن فارس: [)  6(
ق: محمد عوض یحقت ،بن األزهري الهروي، أبو منصورمحمد بن أحمد : ]99/ 4[ اللغة لألزهري تهذیب)  7(

 .م2001الطبعة: األولى، ، بیروت –الناشر: دار إحیاء التراث العربي ، مرعب
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  الفصل األول

  امة في االصطالح:جَ ثانیًا: الحِ 
الجسم الذي سبب مرضًا هي سحب الدم الفاسد من ": الحجامة بقوله د. غسان جعفرعرف 

  .)1("نًا، أو قد یسبب مرضًا ما الحقاً معی
أو مص الدم  ،الحجامة هي عملیة جراحیة بسیطة، تتمثل بعملیة سحب": ووصفها بالقول

خدوش (جروح) سطحیة،  أو بعد إحداث ،حداثإبدون من سطح الجلد باستخدام كؤوس الهواء، 
  . )2("بمشرط معقم على سطح الجلد، في مواضع وأماكن معینة، حسب كل مرض من األمراض

هي عملیة "مصطفى آدم:  والحجامة عملیة جراحیة تساعد على تخفیف اآلالم والشفاء. قال
یحصل في أعضاء غائرة ال تصل إلیها  أو شفاء االلتهاب الذي ،جراحیة یقصد بها تخفیف

العملیات الجراحیة بدون هذه الواسطة أو نحوها، وذلك بجذب كمیة من الدم من مقابل ذلك المكان 
، أو حبسه مدة )4(والفصد )3(الملتهب إلى الجلد، ثم استخراج هذا الدم إلى الخارج كما في العلق

 .)5("أو األلم الحاصل ،اللتهاب المذكورابحیث ینقطع عن الدورة؛ فیخفف بذلك  ،تحت الجلد
   .وتنظیف الجروح ،الحجامة نافعة في استخراج الصدیدو 

أو بآلة  ،بالفم ،)7(من القرحة )6(أو القیح ،هي مص الدم من الجرح"قال محمد عبد الرحیم: 
  .)8("كالكأس

                                                           
 .م2005ـ/ه1426، الطبعة األولى دار الكتاب الحدیث، : د.غسان جعفر،]9ص:[الحجامة العالج بكاسات الهواء ) 1(
 نفس المصدر.)  2(
]. تعیش في 1220/ 3[ الحربي إلبراهیم الحدیث اْلَبَدِن. غریب َوَسطِ  ِمنْ  الدَّمَ  َتُمصُّ  َماِئیَّةٌ  ُدَوْیَبةٌ  ق": ِهيَ لَ "العَ ) 3(

المستنقعات تستخرج وتوضع في ماء عذب لمدة ثالثة أیام لكي تجوع، ثم توضع على المكان المراد من جلد 
 .]28ص:[الحجامة العالج بكاسات الهواء  انظر: المریض لتمتص الدم.

]. وهو استخراج الدم من الورید بخالف عمل الحجامة ودودة العلق 336/ 3[ العرب الِعْرِق. لسان اْلَفْصُد" َشقُّ " )4(
 .]28ص:[الحجامة العالج بكاسات الهواء  انظر: فمن خاللهما یستخرج الدم من الجلد.

القاهرة، الطبعة: األولى،  -مصطفى آدم، دار ابن حزم .]24ص:[الموسوعة الشاملة في الحجامة)  5(
  م.2011هـ/1432

 وصحاح اللغة تاج الصحاح ".وَتَقیَّحَ  الجرحُ  وَقیَّحَ . َیقیحُ  الجرحُ  قاحَ : منه تقول. دم یخالطها ال الِمدَّةُ ": "الَقْیحُ ")  6(
للزمخشري، قلت: وهو الصدید  ]238/ 3[ الحدیث غریب في ، وانظر: الفائق]398/ 1[للجوهري  العربیة

 .]166/ 3[و ]171/ 6[ اللغة لألزهري والوعي، انظر: تهذیب
. وانظر: ]557/ 2 [العرب الِجراحُة، وهي أیضًا الدمامل والبثور إذا دب بها الفساد انظر: لسان "الَقْرحةَ ")  7(

الناشر: ، بمساعدة فریق عملأحمد مختار عمر د. :]602/ 1[دلیل المثقف العربي  اللغوي الصواب معجم
 .م 2008/هـ  1429الطبعة: األولى، ، عالم الكتب، القاهرة

 .   م1992هـ/1412دار أسامة، الطبعة األولى،  : محمد عبد الرحیم،]10ص:[الحجامة أنفع ما تداوى بها الناس )  8(
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  الفصل األول

م جِ حْ نوع من الجراحة التي تَ قال محمد عزت: "وهي  ،هي عالج لكثیر من األمراضو 
  .)1("...موضع الداء، ثم تستخرج دمًا فاسدًا، یكون فیه سبب الداء

على سطح الجلد بواسطة  ،في مناطق معینة ،إذًا الحجامة: هي عمل خدوش سطحیة
مشرط، بعد شفط المكان المراد عمل الحجامة فیه، بكاسات الهواء، ثم یتم التشریط، وتكرر عملیة 

  الشفط حسب الحاجة. 
بأن هناك ثّم عالقة بین  القول یمكن ،واالصطالحي للحجامة ،اللغوي المعنى خالل من   

  المعنیین، تظهر فیما یلي:

األمراض من التعرض له فال تصیبه، ویبقى جسمه  مُ جِ حْ تَ  مُ جِ تَ حْ ضد "تقدم"، فالذي یَ َجم: أحْ   - 1
 سلیمَا من األمراض.

تلتصق بالجلد  مة "القارورة"جَ حْ والمِ من قولنا "حجم الصبي ثدي أمه"، أي مصه والتقمه، َحَجم:  -2
وتسحبه إلى داخلها، فیخرج الدم من الجلد داخل القارورة، وهذا ما یحدث عندما یلتقم الطفل 

 فیخرج الحلیب من الثدي داخل فم الطفل. ،ثدي أمه فیمصه ساحبًا إیاه إلى داخل فمه
یصبح أحمر بسبب  ،فیه الحجامةأن المكان الذي ُتجرى  حیث الوردة الحمراء""هي: ةُ مَ جَ وْ الحَ  -3

  فیصبح أحمر اللون كالوردة الحمراء.؛ تجمع الدم في هذه المنطقة بفعل الشفط
وم جُ حْ كقولنا: "لیس لمرفقه َحْجٌم" أي نتوء، وعند عملیة الحجامة یبرز المكان المَ  َحْجم: -4

  ویصبح على شكل نصف دائرة حمراء بارزة، نراه من خالل كأس الحجامة الشفاف.
  

  

  

  
   

                                                           
مؤسس وعمید المعهد رف(: د. أبو الفداء محمد عزت محمد عا]35ص:[د أسرار العالج بالحجامة والفص) 1(

، دار الفضیلة للنشر ورئیس الجمعیة الدولیة للطب النبوي الشریف ،العربي للطب النبوي وعلوم االعشاب
 طبع. تاریخوالتوزیع، بدون طبعة أو 
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  الثاين املبحث
  والفصد ،اإلبر الصينيةالوخز بو ،الفرق بني احلجامة

  

  اإلبر الصینیة:الوخز بو  ،: الفرق بین الحجامةأوالً 
هو نوع من التطبیب الشعبي الذي بدأه قدماء الصین، وهو یوازي طب  اإلبر الصینیة:بالوخز 

یعتبر الصینیون أن الوخز  .المرضتستعمل للوقایة من ، وطب الكي، وهي طریقة للعالج األعشاب
نسجام الداخلي في جسم اإلنسان، وفي هذه الطریقة یتم وخز ، واالباإلبر الصینیة وسیلة للثبات

، أو أو تدفع داخل ،أو صغیر، ثم تترك اإلبرة لفترة من الزمن، وقد تلف ،الجلد على عمق كبیر
  .)1(عدة أشكاالً لإلبرة  خارج الجلد، كما أن

  :اآلتيلك على النحو ، وذنًا، وتتوافق معها أحیاناً ابر الصینیة أحیاإلالوخز بتختلف الحجامة عن  

بینما الوخز باإلبر الصینیة  ،یستخدم في الحجامة الشفط والتشریط؛ مما یسبب في خروج الدم -1
 تستخدم فیه اإلبر دون تشریط أو شفط، وال یخرج دم نتیجة هذه العملیة.

أما  ،تنشیط الدورة الدمویةإلى في الحجامة یتم تنبیه مراكز اإلحساس في الجسم، باإلضافة  -2
 اإلبر الصینیة فیتم تنبیه مراكز اإلحساس فقط.

في الحجامة یمكن أن نستخدام نفس خریطة اإلحساس في جسم اإلنسان، كالمستخدمة في  -3
 .)2(الصینیة "بنقاط الداللة"ل اإلبر اإلبر الصینیة لنفس األمراض. "وتعرف نقاط عم

وتتمیز هذه النقاط بكونها  .موجودة على جسم اإلنسان بدرجات متفاوتة من العمقوهي  
  .لجسمارى من ـق األخالمناطـتؤلم إذا ضغطنا علیها، مقارنة ب

ووجد  )األنكوبنكتوسكوب(كن تحدید مواقع تلك النقاط بواسطة الكاشف الكهربائي وقد أم
أنها ذات كهربیة منخفضة، إذا ما قورنت بما حولها من سطح الجسم، كما أمكن تصویر هذه 

                                                           
: د. فتحي سید نصر (أستاذ ورئیس وحدة عالج ]27 -5ص: [انظر: الوخز باإلبر الصینیة وهم أم حقیقة )  1(

 اآلالم المزمنة، كلیة طب األزهر)، مكتبة مدبولي، بدون طبعة أو سنة الطبع. 
 نفس المصدر.)  2(
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في التصویر، ویبلغ تعداد هذه النقاط حوالى األلف نقطة، إال  )1 ()طریقة كیرلیان(النقاط بواسطة 
 نقطة فقط للوفاء باألهداف 214أن األبحاث األخیرة التي أجریت في الصین أوصت بكفایة 

   .)2("العالجیة المطلوبة

ألحادیث النبویة لم تقصر فافي الجسم،  عدة مواضعأن تكون الحجامة في یمكن كما         
في بعض األماكن، كما  rخر، كما أن األحادیث ذكرت سبب احتجامهآدون  موضعالحجامة في 

رضي –عباس  ابن حتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان به، فعنا rأن النبي  جاء في الصحیح
 َشِقیَقةٍ  ِمنْ "..." وبلفظ ِبهِ  َكانَ  َوَجعٍ  ِمنْ  ُمْحِرٌم، َوُهوَ  رَْأِسهِ  ِفي rالنَِّبيُّ  اْحَتَجمَ ": قال -اهللا عنهما

 َشْرَطةِ  ِفي: َثَالَثةٍ  ِفي الشَِّفاءُ "r كقول النبيوأما بعض األحادیث فقد وردت عامة، ، )3(" ِبهِ  َكاَنتْ 
  . )4( "ِمْحَجمٍ 

واتباعًا  ،على الحجامة، والمسلم یحتجم بالدرجة األولى تعبداً فهذا الحدیث عام في الحث 
  . )5(للسنة، ثم استشفاءً 

 ،وتطهیر ،فهي تعمل على "تنظیف ،الجسمفي بالحجامة نتخلص من المواد الضارة و 
وهذا ال یكون بالتبرع  .)6(التي تسبب لنا األمراض المختلفة والراكدة ،السموم، والخالیا الهرمةوٕاخراج 

  بالدم، وال یحصل أیضًا باإلبر الصینیة. 

   

                                                           
م طریقة 1939(طریقة كیرلیان) نسبة إلى مهندس اإللكترونیات الروسي"سیمون كیرلیان" حیث ابتكر عام) 1(

األحیاء، حیث تبدو الصورة على هیئة هالة متألقة مثل الوهج حول الجسم  لتصویر الطاقة المنبعثة من أجسام
م/ "الهالة الكهربائیة" د. 2012الذي یجري تصویره. انظر: مجلة العربي العلمي/ العدد السادس/ یونیو

  عبدالرحمن عبداللطیف النمر(بتصرف یسیر).
 .م2012یونیو انظر: مجلة العربي العلمي، المجلد السادس/)  2(
   .]5700,5701 :ح /699ص:[والصداع،  الشقیقة من الحجم الطب، البخاري: أخرجه)  3(
 .]1[ص: سبق تخریجه)  4(
الموسوعة الشاملة في الحجامة وانظر:  ،]32ص: [انظر: الوخز باإلبر الصینیة وهم أم حقیقة د. فتحي نصر  )5(

مكتبة  ، أحمد حلمي صالح،]277ص:[البدیلالدلیل في آالم الظهر والطب وانظر: ، ]195ص:[مصطفى آدم 
 .م2009، الطبعة األولى مدبولي،

وانظر: ]. بدون طبعة وسنة طبع ودار نشر. 55العالج اإلسالمي على الطریقة األوروبیة، الحجامة نت، [ص: )6(
ي، م. كالهما للدكتور هاني الغزاو 2007: دار الصنادیلي للطباعة، ]133ص: [طب الحضارات وطب األنبیاء

 (حصلت على الكتاب من د. هاني شخصیًا عند زیارتي له في اإلستشاریة في القاهرة).
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  :اْلَفْصدو  ،ثانیًا: الفرق بین الِحَجامة
والكیف، فطریقة عمل الحجامة تختلف عن طریقة  ،الكم في، تختلف الحجامة عن الفصد

  كیفیة عمل كل منهما.و ومواصفاته،  ،عمل الفصد، سواء في كمیة الدم المسحوب
ادُ  "اْلَفاءُ عرَّف ابن فارس الفصد بقوله:  لغًة: اْلَفْصدُ   َوِهيَ  َصِحیَحٌة، َكِلَمةٌ  َوالدَّالُ  َوالصَّ

 َفُهوَ  وِفصادًا، َفْصداً  َیْفِصُده َفَصَده الِعْرِق؛ َشقُّ : الفصدُ  .َیِسیَل الدم َحتَّى اْلِعْرقِ  َقْطعُ  َوُهوَ  اْلَفْصُد،
  .)1(فیشَرَبه" َدَمهَ  لیستخِرجَ  ِعْرَقها َشقَّ : الناقةَ  وَفَصدَ . وَفِصیدٌ  َمْفُصودٌ 

. ویتم الفصد في العصر )2(استنزاف الدم من العروق (األوردة) الكبیرة"" اصطالحًا: اْلَفْصدُ         
  .الحدیث بواسطة إبرة واسعة القناة (المجرى)

  :فیما یأتيوالفصد یتضح لنا الفرق بینهما،  ،ومن خالل تعریف كل من الحجامة

الشعیرات الدمویة الدقیقة، أما الفصد فیكون في الحجامة على سطح الجلد، فتكون في 
  أحدها: ؛أو الشرایین (الكبیرة). قال ابن سهل الطبري: "إلخراج الدم ثالثة حدود ،األوردة

من الجلد بالحجامة، والثانیة: أن یخرج ما وراء ذلك بالعلق، والثالث: أن  بَ رُ ن یخرج ما قَ أ
   ).3(یخرج من قعر البدن بالفصد"

 تنقي فإنها: الحجامة منافع الحجامة تنقي سطح الجلد بخالف الفصد. قال ابن القیم: "أماو 
 َنَواِحي ِمنْ  الدَّمَ  َتْسَتْخِرجُ  َواْلِحَجاَمةُ  َأْفَضُل، اْلَبَدنِ  ْعَماقِ ألَ  َواْلَفْصدُ  اْلَفْصِد، ِمنَ  َأْكَثرَ  اْلَبَدنِ  َسْطحَ 
  .)4(اْلِجْلِد"

 ُأَبيِّ  ِإَلى rَرُسولُ  َبَعثَ ": قال tجابر فعن، rوقد مارس الصحابة الفصد في حیاة النبي
  . )5("َعَلْیهِ  َكَواهُ  ُثمَّ  ِعْرًقا، ِمْنهُ  َفَقَطعَ  َطِبیًبا، َكْعبٍ  ْبنِ 

أو شق العرق، وفهمنا  ،على أن الصحابة قد مارسوا عملیة الفصد، وهو قطعوهذا دلیل 
". بعد عملیة الفصد كان قدیمًا ُیكوى العرق َعَلْیهِ  َكَواهُ  "ُثمَّ  . وقوله:ِعْرًقا" ِمْنهُ  َفَقَطعَ  ذلك من قوله: "

  لكي یتوقف النزف.  ؛المفصود
                                                           

 .]240: ص[ الصحاح . وانظر: مختار]336/ 3[العرب لسان ،]507/ 4[ اللغة مقاییسمعجم )  1(
 .]188ص:[الدلیل في آالم الظهر والطب البدیل د. أحمد حلمي: )  2(
]، ابن سهل الطبري (من أطباء القرن 390(بفردوس الحكمة): [ص: بحر المنافع في الطب، المعروف) 3(

 م.2011/ـه1432، السابع)، شرح وتعلیق: الشیخ رضوان سعید فقیه، دار المحجة البیضاء، الطبعة األولى
 .]42: ص[ القیم البن النبوي الطب)  4(
 ]. 5638 :ح /1104[ص:  التداوي واستحباب دواء داء السالم، لكل مسلم: أخرجه)  5(
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وقد یكون  .)1(اْلَمْقُطوِع" اْلِعْرقِ  ِمنْ  اْلَخاِرجُ  الدَّمُ  عَ ِلَیْنَقطِ  اْلَقْطعِ  َبْعدَ  قال الشوكاني: "َكَواهُ 
ن البیئة التي یعیشون فیها حارة؛ ولذلك كانت الحجامة أكثر انتشارًا. الفصد نادرًا عندهم؛ أل

 وكالهما للعروق، یكون فإنه الفصد وأما الدمویة السطحیة في الجلد، باألوعیة متعلقة والحجامة
  .rاهللا رسول عن ثبت

  

  
  
  

   

                                                           
 ].235/ 8[ األوطار للشوكاني نیل)  1(
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  الثالث املبحث
  ةتاريخ احلجام

  :األول: الحجامة قدیماً  المطلب
والمجتمعات البشریة، فقد  ،الحجامة من أقدم العالجات الطبیة المعروفة لدى الشعوب

التي سجل فیها قدماء المصریین طریقة العالج  اق البردى، وتعتبر أور القدماء عرفها الفراعنة
، )2(، وبردیة فیترنیري) 1(من أقدم الوثائق التاریخیة في هذا المجال، مثل بردیة إبیرس ،بالحجامة

صورة و  ،الذي كان یمثل أكبر مستشفى في ذلك العصر )3(كما توجد نقوش على معبد كوم امبو
وأخرى  ،كؤوس معدنیة ةفي سرادیب الفراعن یضاً أكما وجد لكأس یستخدم لسحب الدم من الجلد، 

  .)4(لقرون الثیران لهذا الغرض شجار البامبو، إضافةأن مصنوعة م
تلك التي وردت في كتاب  ،شارة تاریخیة للحجامةإفي الصین وتعد أول  الحجامة فترِ وعُ 

)Bo Shu وهو كتاب عتیق  ن الحجامة كانت توصف لمرض الدرن الرئوي،أورد فیه ) حیث
  . )Han  ()5سرة  (هان أم في مقبرة 1973مكتوب على الحریر، تم اكتشافه عام

وقد ورد ذكر هذا الفن العالجي في كتابات الطبیب العشاب الصیني الشهیر "جي هونج" 
فت الحجامة في اللغة الصینیة رِ الرابع قبل المیالد، وعُ "ین" في القرن الذي عاش في عصر مملكة 

  . )6(و تعني "طریقة القرن" أي قرن الحیوان  (Jiaofa)جیاوفا

                                                           
م في مصر، توضح هذه البردیة بالشرح أسلوب الحجامة الدمویة في  ق.1550بردیة إبیرس ُكتبت تقریبًا عام )  1(

 .www.tebelmnar.comإخراج األخالط الغریبة من الجسم. انظر: تاریخ الحجامة 
 .م. انظر: نفس المصدر ق.2200ُكتبت سنة)  2(
 یوجد في مدینة كوم امبو في محافظة أسوان جنوب مصر، بني في عصر البطالمة. انظر: المصدر السابق.) 3(
]، عیسى اسكندر المعلوف (اللبناني صاحب مجلة 1انظر: تاریخ الطب عند األمم القدیمة والحدیثة :[ص:) 4(

دار النشر:  هد الطبي بدمشق،ن في المع"اآلثار" وعضو المجمع العلمي في دمشق. ُألقیت في محاضرتی
 .م8/3/1919 م، والثانیة،4/3/1919، األولى، المعهد الطبي العربي

:  د.حمد رزق شرف (أخصائي العالج الطبیعي والتأهیل ]10ص: [األسس العلمیة للمعجزة النبویة الحجامة)  5(
التقلیدیة)، دراسات العالج باإلبر الصینیة وعالج العمود الفقري، دراسات الحجامة  (الجمعیة األمریكیة للعلوم 

(جامعة القاهرة)، عضو الجمعیة المصریة للطب البدیل، عضو الهیئة العالمیة لإلعجاز العلمي في القران 
 والسنة. مطبعة أوالد الشیخ للتراث، بدون طبعة أو سنة طبع.

]. وانظر: الجامع في علم العالج 1[ ص:انظر: تاریخ الطب عند األمم القدیمة والحدیثة لعیسى المعلوف: )  6(
. وانظر: األسس العلمیة للمعجزة النبویة الحجامة لـ د.أحمد رزق شرف ]15ص:[بالحجامة ألحمد صالح 

  .]10ص: [

http://www.tebelmnar.com
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اإلغریق الحجامة، فقد كانوا یقومون بعملیة الحجامة للتخلص مـن األرواح الشـریرة. ومارس 
الحجامة أح د أھ م أن ) أحد علماء الهنـد قبل المیالد100 الطبیب (ساشرتاعتبر ارفها الهنود، وقد عَ وَ 

یلیــوس) فــي إجــراء توقــد بــرع الجــراح البیزنطــي (ان . وعرفهــا الرومــان،العالج  ات لألم  راض الدموی  ة
  .)1(جة األمراضللحجامة لمعاا

اهتم علمـاء المسـلمین وأطبـاؤهم  ، وقدوبعد االسالم، عرف العرب الحجامة قبل اإلسالموقد 
وكیفیـــة عملهـــا، وفوائـــدها، ومـــن هـــؤالء  ،لفـــت الكتـــب التـــي تتحـــدث عـــن الحجامـــةأُ  حیـــثبالحجامـــة، 

حیـث قـال  م)1037 /ـهـ428(ابن سینام)، و 932/ ـه313العلماء: أبو بكر محمد بن زكریا الرازي (
   .)2("الفصد تنقیة من َأكثر اْلجلد لنواحي تنقیتها اْلحجاَمة" :"في كتابه "القانون في الطب

فـي كتـبهم  األطباء العـرب الحجامـةَ وشرح  ،)الجراحة(الحجامة في كتابه  )3( اْبُن اْلُقفِّ ذكر و 
المرجـع األول  انـتفكلـى أوروبـا عبـر األنـدلس، كمـا جـاء فـي الهـدي النبـوي، ثـم انتقلـت هـذه الكتـب إ

االتحادیـــة فـــي افتتـــاح  لمانیـــاأفــي علـــوم الطـــب. قالـــت الـــدكتورة (شـــوارتزهیت) وزیـــرة صـــحة جمهوریـــة 
المــؤتمر الــدولي (البلهارســیا بالقــاهرة): "أن الغــرب لــن ینســى أبــدًا أنــه مــدین لعلمــاء المســلمین بدراســة 

                                                           
 بحث]، وانظر: ملخص 12عیسى اسكندر المعلوف: [ ص:لانظر:  تاریخ الطب عند األمم القدیمة والحدیثة )  1(

طبیب استشاري  :كعدان عبدالناصر د. )بالحجامة في الطب العربي من منظور الطب الحدیثالعالج بعنوان (
جامعة  -أستاذ ورئیس قسم تاریخ الطب  ،الطب العربي اإلسالمي دكتوراه في تاریخ ،في الجراحة العظمیة

   .األمین العام للجمعیة الدولیة لتاریخ الطب اإلسالمي ،حلب
     www.ishim.net/ankaadan6/cupping.htm العدد  ،هـ1423صفر  16. وانظر: جرید الریاض االثنین

، الناشر: دار الساقي، جواد علي ]: د.272/ 14[ اإلسالم قبل العرب تاریخ فى ). وانظر: المفصل12362(
]، د. 26,24. وانظر: قصة العلوم الطبیة في الحضاراة اإلسالمیة: [ص:م2001هـ/ 1422 ،الطبعة: الرابعة

 م.2009ـ/ه1430 ،الطبعة األولى -القاهرة–راغب السرجاني، مؤسسة اقرأ 
الحسین بن عبد اهللا بن سینا، أبو علي، شرف الملك: الفیلسوف .]299/ 1[البن سینا  الطب في القانون)  2(

 ، دون طبعة أو سنة طبعأمین الضناوي : وضع حواشیه محمد، تحقیقالرئیس
 والجراحة، من بالطب عالم: القف ابن الكركي الدولة أمین الفرج، أبو إسحاق، بن : هو یعقوب)  اْبُن اْلُقفِّ 3(

 في المتداولة الكتب) الطبقات صاحب( أصیبعة أبي ابن على فقرأ دمشق، في استقر".  الكرك"  نصارى
. سنین عدة بها فأقام عجلون، في الطب بصناعة وخدم. الرازيّ  بكر أبي والعالج مثل: كتب الطب صناعة

 صناعة في اإلصالح عمدة"  منها تصانیف، له. بها قلعتها، وتوفي في المرضى، یعالج دمشق إلى وعاد
الفصول". انظر:  شرح في األصول"  وله الجراحة" في العمدة"  له یقال ضخم، مجلد في أجزاء ثالثة الجراح"
 .]196/ 8[ للزركلي األعالم، ]85/ 28[ بالوفیات الوافي

http://www.ishim.net/ankaadan6/cupping.htm
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كانت هي الكتـب الوحیـدة التـي تُـَدرَّس فـي جامعـة  ،والرازي ،ناوابن سی ،الطب، وأن مؤلفات الزهراوي
  .)1((بالمرو) بصقلیة، التي كانت تضم أشهر مدرسة للطب في العالم الغربي"

  

  الثاني: الحجامة حدیثًا.المطلب 
 العصـــورحتـــى  بقیـــت الحجامـــة علـــى مـــر العصـــور العـــالج الشـــافي لكثیـــر مـــن األمـــراض،

نتشــر الطــب الغربــي اوأوائــل القــرن العشــرین، عنــدما  ،ولكــن خــالل القــرن التاســع عشــر .)2( الوســطى
تـأثیر هائـل كـان لهـا فانتشـرت شـركات األدویـة، فقـد حـتالل، حدیث فـي بـالد المسـلمین فـي زمـن االال

وأغفلـــوا اآلثـــار الجانبیـــة التـــي تحـــدثها هـــذه  ،وفاعلیتهـــا فـــي محاربـــة األمـــراض ،لقوتهـــا؛ علـــى النـــاس
 ،هــذه األدویــة بعــض أضــراراألدویــة، فتنحــت الحجامــة عــن الســاحة الطبیــة تــدریجیًا، حتــى ظهــرت 

وفشـــــلها فـــــي معالجـــــة الكثیـــــر مـــــن اآلالم، وبـــــدأ األطبـــــاء فـــــي الغـــــرب یبحثـــــون عـــــن بـــــدیل، فكانـــــت 
 .)3(الحجامة

س في مدارس الطب البدیل؛ حجامة تدرَّ ومع بدایة األلفیة الثالثة للمیالد أصبحت ال
كتسبت الحجامة شعبیة واسعة؛ اأو بالتزامن مع العالج الدوائي. وأخیرًا  ،لتستخدم بشكل منفرد

بسبب الوعي بخطورة اآلثار الجانبیة للعقاقیر الطبیة، وخاصة إذا تطلب العالج تناولها بصفة 
املة على المرض. فقامت بعض الجامعات السیطرة الك فيمستمرة، أو فشل العقاقیر التقلیدیة 

س الحجامة كشكل من الحجامة في مناهجها الطبیة. وتدرَّ بواألوروبیة بإدخال العالج  ،األمریكیة
ففي كلیة هارفاد  ؛من الكلیات الطبیة في الوالیات المتحدة ٪60أشكال الطب البدیل في 

)، ومركز جونز Blood Lettingالدم() یمارس العالج بنزح Harvard Medical Schoolالطبیة(
األكثر ) وهما اثنان من المراكز الطبیة Johns Hopkins Medical Centerهوبكنز الطبي (

وفي جامعة تكساس األمریكیة ُألحقت وحدة للعالج بالحجامة وغیرها من  ،رفعة على مستوى العالم
 ،الحجامة كعالج متممصور الطب التكمیلي بهدف العنایة بمرضى السرطان؛ حیث تستخدم 

                                                           
و د.هدى عز الدین فراج  .]، د. خالد عز الدین فراج (طبیب یمستشفیات لندن)59الطب اإلسالمي: [ص:)  1(

 (مدرس بعین شمس)، دار الفكر العربي، دون طبعة أو سنة طبع. 
تقدیم: الدكتور ، م)1981جیمس دیوَرانت (المتوفى:  ِول دیوَرانت  ویلیام]: 16/ 21[ الحضارة انظر: قصة) 2(

لبنان،  - الناشر: دار الجیل، بیروت ، ترجمة: الدكتور زكي نجیب محُمود وآخرین، محیي الّدین َصابر
 .م 1988 /هـ  1408 ،المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس

د.جمال محمد الزكي، قدمه: أحمد عبده عوض، ألفا للنشر ]: 16انظر: الموسوعة العلمیة في الحجامة [ص:) 3(
  ]: أ. د. ِمِلفي 34م. وانظر: الحجامة علم وشفاء [ص:2010/ ـه1430،والتوزیع، الطبعة األولى

 م. 2006/ ـه1427،الفاهرة، الطبعة األولى - بن حسن الولیدي الشهري، دار النشر: المحدثینا
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إضافة إلى العالج التقلیدي للسرطان، وتعرف تلك الوحدة بـ(مركز إم. دي أندرسن)، وهو مركز 
مؤسسة تعلیمیة  مئة وباحثین متعددي الجنسیات من أكثر من ،نیأطباء سریرییضم  ،تعاوني دولي

أن معظم المدارس التي تعمل ولهذا قال د. هاني الغزاوي: "ومما ُیْؤَسف له  .)1(راقیة حول العالم
   .)2(بالحجامة كأسلوب طبي في العالج أغلبها غیر إسالمیة، وال حتى عربیة"

 ،ذلك ألن الغـرب فـي أمریكـاو والحجامة تطل برأسها علینا اآلن برأس شامخة؛ ": أیضاً ل قاو 
والشــرقیة، ســتخدامها كطریقــة ناجحــة فــي التــداوي، وأصــبح لهــا نظریاتهــا الغربیــة اوأوروبــا توســع فــي 

الصـــحیحة نتشـــار الضـــوئي للخالیـــا واال ،ومعـــامالت التجمـــع ،وأصـــبحت قیاســـات "الطاقـــة الضـــوئیة"
والمریضة، وأصـبحت الحجامـة هـي طریقـة لعـالج المـرض قبـل حدوثـه بسـنوات، وهـي أحـدث طریقـة 

  .)4(")3(للعالج، بل هي الرؤیة المستقبلیة في العالج بما یسمى عالج "المرض الفسیولوجي

   

                                                           
]، د. صهباء بندق (طبیبة متخصصة في علم المیكروبیولوجیا 10رة: [ص:انظر: الحجامة بین العلم واألسطو ) 1(

الطبیة والمناعة، أعدت أول رسالة ماجستیر تتناول موضوع الحجامة على ضوء العلوم الطبیة الحدیثة)، دار 
 م.2008 ـ/ه1429 ،السالم، الطبعة األولى

 ].5هاني الغزاوي: [ص:العالج اإلسالمي على الطریقة األروبیة الحجامة نت د. )  2(
)  "المرض الفسیولوجي" حسب آخر تعریف لمجموعة البحث األمریكیة: هو تغیر في طاقة جزئ اإلنسان یمكن 3(

قیاسه لنتعرف على أن هناك مرضًا محددًا سیصاب به اإلنسان. ویقول الدكتور هاني: یعني أن كل شئ 
شواهد المرض  اوي اإلكلینیكیة من المرض، ومنوهو بعض الشك لألطباء طبیعیًا ما عدا شئ واحدسیبدو 

العالج اإلسالمي  [تفادي المرض الحقیقي.  ختبارات الحدیثة التي تبین خلل الطاقة یمكنالفسیولوجي، ومن اال
 . ]51ص:[على الطریقة األوروبیة "الحجامة نت" د.هاني الغزاوي 

، دون طبعة أو ]7ص:[: د.هاني الغزاوي rالحبیب )  العالج اإلسالمي في األلفیة الثالثة "أوروبا على خطى4(
 . طبع أو دار نشر تاریخ
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  املبحث الرابع
  أمهية احلجامة يف السنة النبوية

  
 ،وأفعاله ،rالنبي تعّد السنة النبویة المصدر الثاني من مصادر التشریع، وهي تشمل أقوال

"ِإنَّ َأْفَضَل َما َتَداَوْیُتْم ِبِه قال:  rالنبي أن فعن أنس ؛وتقریراته، ووردت الحجامة في السنة القولیة
 ؛فعلیةكما جاءت الحجامة كُسنٍَّة  الدواء.أفضل من التداوي بالحجامة  rفجعل النبي ")1(اْلِحَجاَمةُ 

اًما، َفَحَجَمُه.. r"َدَعا النَِّبيُّ َقاَل:  tفَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك   rوتطبیق الرسول". )2 (ُغَالًما َحجَّ
جزءًا من  الحجامة وتعتبر .rبه ل على الحث علیها، واقتداء صحابتهالحجامة على نفسه، فیه دلی

نكتفي  أن ، وهذا ال یعنيوغیرها من األحادیث ،كما نصت األحادیث سالفة الذكر ،وسائل العالج
  بالحجامة فقط في العالج، فهناك أمراض تحتاج إلى التدخل الطبي.

أشار إلیها بعض الباحثین منها: تقویة جهاز  للحجامة، طبیةلقد اكتشف العلم الحدیث فوائد  - 
 . )3(المناعة

 ، وكذلكالحجامة تعمل على تنشیط الدورة الدمویة، وتحفز جریان الدم في األوعیة الدمویة - 
وتسمى هذه  وبصورة كافیة للعضو مما یساعد في حل مشاكله المرضیة، ،وصول الدم بانتظام
 .)4 (رتواء الدموي)العملیة بـ (نظریة اال

ال مواد غریبة  في الجسم) ولیس كما أن عملیة الحجامة هي عملیة إخراج ( أي دون إدخ  - 
أو الحقن عن طریق  ،تتناول عن طریق الفم يبعملیة إدخال، بعكس العقاقیر الطبیة الت

 .)5 (جانبیةتخلو من أعراض، أو مضاعفات  التي ال ،أو الورید ،العضل
 وفي متناول الجمیع. ،الحجامة غیر مكلفة - 
 .)6 ( بطریقة علمیة سلیمة. تجریالحجامة نتائجها آمنة إذا أُ  - 
 

                                                           
  ].3930، 3929ح: /773: [ص:مسلم: المساقاة، حل أجرة الحجامة أخرجه)  1(
   ].2281/ ح:268: [ص:اإلجارة، من كلم موالي العبد: أن یخففوا عنه من خراجه: البخاري أخرجه)  2(
 ].97د. هاني الغزاوي: [ص: rاأللفیة الثالثة أوروبا على خطى الحبیب انظر: العالج اإلسالمي في)  3(
 ]. 31الحجامة بین العلم واألسطورة د. صهباء بندق: [ص:)  4(
 ]. 42: [ص:نفس المصدر انظر:) 5(
 ]. 20: [ص:انظر: فن الحجامة لعمرو الریس وأمیر صالح ) 6(
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  الفصل الثاني

  

  

  

  
   

 الفصل الثاني
أنواع احلجامة، وطرقها، وأوقاتها، 

  ومواضعها، واألدوات املستعملة فيها.
  وفیه أربعة مباحث:

  .الحجامةالمبحث األول: أنواع 
  عمل الحجامة. ةقیالمبحث الثاني: طر 

  المبحث الثالث: أوقات عمل الحجامة، ومواضعها. 
  المبحث الرابع: األدوات المستعملة في الحجامة.
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  الفصل الثاني

  املبحث األول
  ةـــامـــواع احلجــأن

  والحجامة الرطبة. ،هما: الحجامة الجافة ؛الحجامة نوعان

  : Dry Cupping : الحجامة الجافةالمطلب األول
فال یخرج دم  ،یضبدون عمل خدوش (جروح) على جلد المر  ألنها ؛الحجامة الجافةُتسمى        

   .له عملیة الحجامة الجافة ىجر من المریض عندما تُ 

وبین  ،والسوائل المتغلغلة في األنسجة ،وفكرة العالج بالحجامة الجافة أن یتم سحب الدم      
مخلفات  )1(الخالیا، التي یتم من خاللها تبادل المواد المغذیة للخالیا، كما تحمل تلك السوائل

   .)2 (العملیات الحیویة التي تتم داخل الخلیة.

مارس الحجامة الجافة. إنما الثابت أن الحجامة الرطبة هي  rلم یثبت في السنة أن النبي       
  والقولیة. ،وهذا التي دلت علیه السنة الفعلیة، rالتي كان یمارسها النبي

  

  .Cupping Ventose : الحجامة الرطبة (الدامیة)المطلب الثاني
والحجامة الدامیة  .لشرط، أو كؤوس الهواء مع اإلدماءالحجامة با تسمىالحجامة الرطبة         

إلحداث نوع من االحتقان یسبقها عمل حجامة جافة للمنطقة المراد عمل الحجامة الدامیة فیها؛ 
لیخرج الدم من  ؛الدموي على سطح الجلد، ثم یتم التشریط لعمل فتحات (جراح) سطحیة في الجلد

على  rخاللها، وهذا النوع من الحجامة التي تشیر إلیها األحادیث النبویة، والتي مارسها النبي

                                                           
(األخالط الردیئة)، فتسحب هذه المواد بعیدًا عن منطقة  وقد عبر عنها األطباء القدامى باستخدام مصطلح)  1(

االلتهاب، وموضع األلم إلى سطح الجلد محدثًا كدمة. ویعتقد الممارسون لهذه الطریقة أنها تسهم في تخفیف 
االحتقان الدموي حول المنطقة الملتهبة، وتزیحها بعیدًا عن موضع االلتهاب، وهذا یساعد على اختفاء جزء 

األلم. وتستخدم الحجامة الجافة عادة لبعض أمراض النساء ولألطفال وكبار السن وتستعمل كبیر من 
الحجامات الجافة في هذا العصر؛ لتخفیف اآلالم في العضالت، خصوصًا عضالت الظهر. انظر: الحجامة 

 . ]50/54ص:[بین العلم واألسطورة د. صهباء محمد بندق: 
د.أبوالفداء لـ انظر: أسرار العالج بالحجامة والفصد و ]. 3/94[د. محمود النسیمي: لـ الطب النبوي الحدیث )  2(

 : د. أحمد مصطفى متولي،]948ص:[انظر: الموسوعة الشاملة في الطب البدیل و . ]55ص:[محمد عارف: 
 .م2005ـ / ه1426 ،الطبعة األولى ،القاهرة –دار ابن الجوزي 
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 rوهذا ما قصده النبي .)2("rاللَّهِ  َرُسولَ  )1(َطْیَبةَ  َأُبو "َحَجمَ  :َقالَ  ،tَماِلكٍ  ْبنِ  فعن َأَنسِ  .نفسه
والمراد بالمحجم في الحدیث هو األداة التي یشرط بها جلد المریض  .)3" (ِمْحَجمٍ  َشْرَطةِ  " بقوله:

. قال )4"(والشفرة ،قد جاء في بعض الروایات لفظ "السكینو أو شفرة.  ،أو سكین ،مثل: مشرط
وقد كان  .)5(الدَُّم" ِلَیْخُرجَ  اْلِحَجاَمةِ  َمْوِضعُ  ِبَها ُیْشَرطُ  الَِّتي اْلَحِدیَدةُ  ُهَنا ِباْلِمْحَجمِ  النووي:" َفاْلُمَرادُ 

  أو الشفرة. ،بهذه السكین rالحجام یقطع جلد رسول اهللا
امَ  َفَدَعا rاهللاِ  َرُسولِ  َعَلى َدَخْلتُ : َقالَ  ،)t )6ُجْنُدبٍ  ْبنُ  َسُمَرةُ  وروى     َفَدَخلَ  ...اْلَحجَّ

 َتَدعُ  َعالمَ  َرُسوَل اِهللا؟ َیا َهَذا َما: َقالَ  َیْعِرُفَها، َوال ِباْلِحَجاَمِة، َلهُ  َعْهدَ  وَال َیْحَتِجُم، َرآهُ  َفَلمَّا ...َأْعَراِبيٌّ 
  . )7("النَّاُس  ِبهِ  َتَداَوى َما َخْیرِ  ِمنْ  ُهوَ : "َقالَ  اْلَحْجُم؟ َوَما: َقالَ  ، "َهَذا اْلَحْجمُ : "َقالَ  ِجْلَدَك؟ َیْقَطعُ  َهَذا

                                                           
   ُعَبْید ْبن أحمد سألت: وقال میسرة، الحجام طیبة َأِبي اسم": منیع ابن َقالَ  الحجام طیبة َأُبو میسرة) 1(

 ].272/ 5[ الغابة أسد ."َناِفع اسمه: وقیل .میسرة: فقال طیبة، َأِبي اسم عن طیبة، َأِبي ْبنا
 ].2102/ ح:250[ص: الحجام البیوع، ذكر  البخاري: أخرجه)  2(
   .]1[ص:  سبق تخریجه)  3(
 لهذه األلفاظ في المبحث الرابع: األدوات المستعملة في الحجامة.سنتعرض )  4(
 ].197/ 14[ مسلم على النووي شرح)  5(

 بن عصیم بن ألي بن خشین بن جابر بن  عمرو بن حزن بن مّرة بن حریج بن هالل بن ُجْنُدبٍ  ْبنِ  َسُمَرةَ )  6(
 من رجل فتزوجها أبیه، موت بعد أّمه به قدمت األنصار، حلفاء من كان .سلیمان أبا یكّنى الفزارّي، فزارة

 سمرة علیه وعرض البعث، في فأجازه غالم، به فمرّ  األنصار، غلمان یعرض rاللَّه رسول وكان األنصار،
 .فأجازه سمرة فصرعه فصارعه، فدونكه :قال لصرعته، صارعته ولو ورددتني، هذا أجزت لقد: فقال فرّده،

 ].150 /3[ الصحابة تمییز في اإلصابة
اإلمام أحمد عن عفان بن مسلم الصفار عن أبي عوانة عن عبدالملك بن عمیر عن  (إسناده صحیح) أخرجه) 7(

 ] 33/343]، ومن طریق زهیر بن معاویة [ 290/ 33[ حصین بن أبي الحر عن سمرة بن جندب مرفوعًا. 
] بلفظ "وهو یشرط بطرف 369/ 33بزیادة لفظ "فصب الدم في إناء عنده"، ومن طریق جریر بن حازم [

 ]. والحاكم: كتاب الطب7/94/7552باب الحجامة [ الطب، كتاب الكبرى: سكین". وأخرجه النسائي في السنن
كالهما (النسائي والحاكم) من طریق داود بن نصیر الطائي. ثالثتهم (زهیر، وجریر،   ]231/7467/ 4[

 وداود) تابعوا أبا عوانة في روایته عن عبدالملك بن عمیر عن الحصین عن سمرة مرفوعًا.
دلس"  وربما حفظه تغیر عالم فصیح ان ثقات عدا "عبد الملك بن عمیر" ثقةفورجال إسناد اإلمام أحمد عن ع

]، وذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین 364: [ص التهذیب ما قال ابن حجر في تقریبك
]. وقد صرح بالسماع من طرق أخرى لهذا الحدیث عند اإلمام أحمد والحاكم. مما ینفي عنه تهمة  41[ص:

 =  التدلیس.
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 rعلى أن الحجامة التي كان یعنیها النبي دل الحدیث "ِجْلَدكَ  َیْقَطعُ "والشاهد في الحدیث   
أن الحجامة  على هي الحجامة الدامیة، وذلك بتشریط جلد المریض بمشرط. كما دل الحدیث أیضاً 

وسأل َیْعِرُفَها"،  َوال ِباْلِحَجاَمِة، َلهُ  َعْهدَ  َواللم تكن معروفة في البادیة، والشاهد في الحدیث "
ام به، متعجبًا من هذا الفعل rاألعرابي النبي وكان من عادة الصحابة یستفهمون  ،عما یفعله الحجَّ

 اْلَحْجُم؟ َوَما: "َقالَ  كان یجهله، وَبیَّن له فائدتها.ما  rل علیهم  َفَأْفَهَمه النبيما قد ُیْشك rمن النبي
  .)1"(النَّاُس  ِبهِ  َتَداَوى َما َخْیرِ  ِمنْ  ُهوَ " :َقالَ 

 َوُهوَ  ، rالنَِّبيُّ  اْحَتَجمَ  قال: " )2(احتجم في السفر. روى ابن ُبَحْیَنة rوقد ثبت أن النبي  
 في روایة أخرى بأن المراد هو اسم مكان. فَعنِ  َجَمٍل" "ُلْحيُ  . وقد فسر قوله:)4"()3(َجَمل ِبَلْحيِ  ُمْحِرمٌ 
. )5(َجَمٍل" ُلْحيُ  :َلهُ  ُیَقالُ  ِبَماءٍ  ِبِه، َكانَ  َوَجعٍ  ِمنْ  ُمْحِرٌم، َوُهوَ  رَْأِسهِ  ِفي rالنَِّبيُّ  "اْحَتَجمَ  :َعبَّاسٍ  اْبنِ 

وجع كان یشعر به. وهذا الحدیث فیه دلیل على أن المریض إذا احتاج إلى  rمهاوكان سبب احتج

                                                                                                                                                                          
أما بالنسبة الختالطه، ذكره العالئي فقال: "احتج به الشیخان وغیرهما... وأن اختالطه احتمل ألنه لم = -

 ]. 76یأت فیه بحدیث منكر فهو من القسم األول". المختلطین للعالئي [ص:
 وتمیل الباحثة إلى أن تغیر عبدالملك بن عمیر ال یضر، فقد روى له اإلمام البخاري: كتاب األذان، باب

 ألبي rالنبي شفاعة باب اإلیمان، كتاب ]. واإلمام مسلم:755/ ح:94وجوب القراءة لإلمام والمأموم [ص:
 ].209/ ح:129عنه [ص: والتخفیف طالب

 الحدیث السابق.)  1(
 إنها: وقیل مناف، عبد ْبن المطلب ْبن الحارث بنت ُبحینة وهي .أمه وُبحینة" ،اْلِقْشبِ  بن مالك بن اللَّه عبد)  2(

 وله مناف، عبد ْبن المطلب لبني حلیفً  كان شنوءة، أزد من األزدي، القشب ْبن مالك أبیه واسم أزدیة،
 تمییز في . اإلصابة"ُمَحمَّد أبا یكنى بحینة، ْبن مالك ْبن اللَّهِ  َعْبد: فیقال مًعا، وأمه أبیه ِإَلى ینسب وقد صحبة،

 ].182/ 3[ الغابة أسد وانظر: ]،180/ 1[ الصحابة
 والفتح بكسر الآلم، جمل، ولحي بالفتح، جمل، لحي فیه روي وقد والمدینة، مكة بین موضع "َجَمل َلْحيُ ")  3(

 أنه مسلم كتاب في بّشار بن الحكم حدیث في فسر وقد الّسقیا، من أمیال سبعة على الجحفة عقبة هي: أشهر
: الطبعة، بیروت - صادر دار ،الحموي الرومي اهللا عبد بن یاقوت .]15/ 5[ البلدان ماء. انظر: معجم

 أحمد بن اهللا عبد بن علي ].4/138وانظر: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى: [ص: .م1995 الثانیة،
 – األولى: الطبعة، بیروت – العلمیة الكتب دار ،السمهودي الحسن أبو الدین نور الشافعي، الحسني
لُ َواألَ  َجَملٍ  ِبَعْظمِ  اْحَتَجمَ  َأيِ  ِبَها اْحَتَجمَ  الَِّتي َلةُ اآل َأنَّهُ  َبْعُضُهمُ  َوَزَعمَ وقال ابن حجر: " هـ.1419 : "ُ اْلُمْعَتَمد وَّ

 .]152/ 10[ حجر البن الباري فتح
 .]5700/ ح:699والصداع [ص: الشقیقة من الحجامة الطب، البخاري: أخرجه)  4(
 ]. 1836/ ح:220للمحرم، [ص: الحجامة الصید، جزاء البخاري: أخرجه)  5(
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أم في  ،متى تیسر له ذلك، سواء كان ذلك في السفرالتداوي، حتى ولو كان جراحًة فلیفعل، 
  الحضر.

وأفعال  ،ن اإلبداع الطبي في أحادیثأإال  ،وبالرغم من أن العالج بالحجامة قدیم جداً   
أكد فوائدها الطبیة، وهذا ما استفاد منه الطب الحدیث، قد الطریقة العالجیة  التي قننت هذه rالنبي

  بحسب شكواه. هفي مواضع مختلفة من جسد rحیث احتجم النبي
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  املبحث الثاين
  )الرطبة (الدامية عمل احلجامة يقةطر

   َسُمَرةَ  . فَعنْ rالتي مارسها النبي ،ورد في بعض األحادیث طریقة عمل الحجامة  
اَم، َفَدَعا rاهللاِ  َرُسولِ  َعَلى َدَخْلتُ : َقالَ  ُجْنُدٍب، ْبنِ ا : َعفَّانُ  َقالَ  ِإیَّاَها، َفأَْلَزَمهُ  ،)1(ِبُقُرونٍ  َفَأتَاهُ  اْلَحجَّ

 َوال َیْحَتِجُم، َرآهُ  َفَلمَّا ُخَزْیَمَة، َبِني َأَحدِ  ،)2(َفزَاَرةَ  َبِني ِمنْ  َأْعرَاِبيٌّ  َفَدَخلَ  ِبَشْفَرٍة، َشَرَطهُ  ُثمَّ  ِبَقْرٍن، َمرَّةً 
 َهَذا: "َقالَ  ِجْلَدَك؟ َیْقَطعُ  َهَذا َتَدعُ  َعالمَ  اِهللا؟ َرُسولَ  َیا َهَذا َما: َقالَ  َیْعِرُفَها، َوال ِباْلِحَجاَمِة، َلهُ  َعْهدَ 

هذا الحدیث یبین لنا طریقة . )3("النَّاُس  ِبهِ  َتَداَوى َما َخْیرِ  ِمنْ  ُهوَ : "َقالَ  اْلَحْجُم؟ َوَما: َقالَ  ،"اْلَحْجمُ 
  :وذلك على النحو اآلتي ،rعمل الحجامة على عهد النبي

 . والشاهد في الحدیثكانت تستخدم قرون الحیوانات، فتوضع الفوهة الواسعة على جلد المریض  - 
وهو  )5( اْلُمَقنَّعُ أن جابر بن عبداهللا عاد  )4(". عن عاصم بن عمر بن قتادةِبُقُرونٍ  "َفَأتَاهُ 

اٍم، اْئِتِني مُ الغُ  َیا: َفَقالَ مریض، " اِم؟ َتْصَنعُ  َما: َلهُ  َفَقالَ  ِبَحجَّ  ُأِریدُ : َقالَ  اهللاِ  َعْبدِ  َأَبا َیا ِباْلَحجَّ
امٍ  َفَجاءَ  ِمْحَجًما... َقالَ  ِفیهِ  ُأَعلِّقَ  َأنْ     .)6(َیِجُد" َما َعْنهُ  َفَذَهبَ  َفَشَرَطُه، ِبَحجَّ

اْلِحَجاَمِة (أي  موضع بها ویجمع ،تمص التى اآللة "ِهيَ  :قال النووي ،والمراد بالمحجم
  بمثابة كأس الحجامة الیوم.. وهي )7(الدم)"

                                                           
 ].179/ 3[ الحدیث غریب في الفائق. كالمحجمة ُجعل الثور قرن)  1(
 في مكان، النقرة: بفتح النون وسكون القاف، المعالموالحاجر،  النقرة بین فزارة بني َغَطفان، منازل من ":َفَزاَرةَ ")  2(

 ].289: [ص والسیرة السنة في األثیرة المعالم انظر: .إلیه الحاجر من مكة إلى المصعد یجيء مكة، طریق
 .]74[ص: سبق تخریجه)  3(
 بنا عمرو بن الخزرج بن ظفر وهو :كعب بن سواد بن عامر بن زید بن النعمان بن قتادة بن عمر بن عاصم)  4(

 ومحمود اهللا عبد بن وجابر أبیه عن روى المدني عمر أبو ویقال عمرو أبو الظفري األنصاري األوس بن مالك
 فیحدث دمشق مسجد في یجلس أن العزیز عبد بن عمر وأنس... َأمََّره صحبة ولها رمیثة وجدته لبید بنا

 ومائة. تهذیب عشرین سنة توفي ،عالماً  ،الحدیث كثیر ثقة وكان ،ففعل الصحابة ومناقب بالمغازي الناس
 .]53/ 5[ التهذیب

 فتح قاله ابن حجر في اْلَحِدیِث. َهَذا ِفيال إِ  َأْعِرُفهُ  ال َتاِبِعيٌّ  ِسَنانٍ  بن ُهوَ  َمْفُتوَحة ثَقیَلة ِبَقاٍف َونون ":اْلُمَقنَّعُ ")  5(
 ].275/ 25[ عساكر البن دمشق قتادة. انظر: تاریخ بن عمر بن ]. وهو خال عاصم151/ 10[ الباري

 ].5636/ ح:1103أخرجه مسلم: السالم، لكل داء دواء واستحباب التداوي [ص:)  6(
 ].197/ 14[ مسلم على النووي شرح)  7(
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ام بفمه الهواء من خالل الطرف الضیق من القرن  -   اً سلبی اً لیحدث ضغط ؛ثم یسحب الَحجَّ
". وال یكون اإللزام ِإیَّاَها َفأَْلَزَمهُ  یتجمع الدم على سطح الجلد. والشاهد في الحدیث "و 

 ْعِتَناُق، وَأْلَزُمهُ واال ،والمالصقة ،"المماّسة: لتصاق إال بتفریغ الهواء من داخل القرن. الّلزومواال
وتعرف هذه العملیة بالحجامة الجافة التي تسبق عمل الحجامة  .)1("ِبهِ  َوَلِزْمتُ  ،ِبهِ  َتَعلَّْقتُ  َأْیًضا

یتجمع الدم على سطح الجلد،  معلقًا على جلد المریض لفترة؛ حتىالدامیة. ویترك المحجم 
  للتشریط. اً وبذلك یكون المكان جاهز 

". ویكون التشریط خفیفًا ِبَشْفَرةٍ  َشَرَطهُ  "ُثمَّ ثم یشرط سطح الجلد بالشفرة كما جاء في الحدیث.    - 
. وكما دل الحدیث على ذلك قول وسطحیًا من جلد المریض؛ لكي یخرج الدم من هذه الفتحات

 َفَجاءَ  وفي حدیث جابر بن عبداهللا "". ِجْلَدكَ  َیْقَطعُ  َهَذا َتَدعُ  "َعالمَ  :rعرابي لرسول اهللاأل
امٍ  ام یشرط المریض بعد جَّ في الحدیث دلیل على أن الحَ ف  .َیِجُد" َما َعْنهُ  َفَذَهبَ  َفَشَرَطُه، ِبَحجَّ

" تفید الشفاء السریع َفَذَهبَ  أن یعلق المحجم؛ للسماح للدم بالخروج. وفاء التعقیب في لفظ "
  للمریض بعد الحجامة.

ام مرة أخرى فیخرج ثم یوضع   -  الدم إلى داخل القرن، ویساعد  القرن مرة ثانیة، ثم یشفط الَحجَّ
 دم ِفیَها یْجَتمع الَِّتي َلةم: "اآلجَ حْ في تعریف المِ  ذلك وجود ضغط سلبي. قال العیني على

لیتجمع الدم  ؛أو المحجم یستخدم قبل التشریط ،أن القرن یبینوهذا  .)2(المص" ِعْند اْلحجاَمة
لكي یساعد في خروج كمیة أكبر من الدم بفعل  ؛على سطح الجلد بفعل الشفط، وبعد التشریط

  رج جسم المریض. االشفط أیضًا إلى خ

، وحدیثة ،، واسُتخِدَمت أجهزة متطورةوفي العصر الحدیث تطورت طرق عمل الحجامة         
مة، ومواد ُمَعِقمة، وكذلك استخدام التكنولوجیا قَ عَ المشارط، وكاسات الحجامة المُ م وذلك باستخدا

  .)3(الحدیثة في عمل الحجامة مثل جهاز عمل الحجامة الكهربائي
  

                                                           
   في المنیر المصباحوانظر: ]. 282: [ص الصحاح مختاروانظر: ]. 826/ 2ألبي بكر األزدي[ اللغة جمهرة)  1(

 ].552/ 2[ الكبیر الشرح غریب
 ].231/ 21[ البخاري صحیح شرح القاري عمدة)  2(
الحجامة د. عمرو الریس، راجعه علمیًا أ. د. أمیر صالح:  نظر: فنالمعرفة طریقة عمل الحجامة حدیثًا )  3(

الدواء  ]. وانظر:44]. وانظر: األسس العلمیة للمعجزة النبویة الحجامة د. أحمد شرف رزق: [ص:49[ص:
العجیب لمحمد أمین شیخو، تحقیق: عبد القادر یحیى، الناشر: نور البشیر، بدون طبعة، وسنة نشر 

 ].13بین العلم واألسطورة د. صهباء بندق: [ص: وانظر: الحجامة ].77[ص:
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  الفصل الثاني

  املبحث الثالث 
  أوقات عمل احلجامة، ومواضعها

  المطلب األول: أوقات عمل الحجامة.
 أما لها،وٕانما تنفذ لدى وجود استطباب "وقت معین إلجرائها، لیس لها حجامة الجافة ال

والعربي، إذا استعملت بشكل  ،الحجامة الرطبة (الدامیة) فلها أوقات مفضلة في الطب النبوي
 فَعنْ  عن األوقات التي وردت في السنةو  .أما عند الضرورة فإنها تجرى في أي وقت )1("وقائي
  ".)2(َوِعْشِرینَ  َوإِْحَدى ،َعْشَرةَ  َوِتْسعَ  ،َعْشَرةَ  ِلَسْبعَ  َیْحَتِجمُ  "َكانَ  rاللَّهِ  َرُسولُ  أن" tَأَنسٍ 

                                                           
 .]3/102[د. محمود ناظم النسیمي: لـ الطب النبوي والعلم الحدیث )  1(
اٌم، َحدَّثََنا: َقالَ  َعاِصمٍ  ْبنُ  َعْمُرو َحدَّثََنا: َقالَ  ُمَحمَّد ْبن الُقدُّوس الترمذي: عن َعْبد (إسناده حسن) أخرجه)  2(  َهمَّ

. ]2051/ 390/ 4[ َأَنٍس مرفوعًا: الطب، ما جاء في الحجامة َعنْ  َقَتاَدُة، َحدَّثََنا: الَقا َحاِزٍم، ْبنُ  َوَجِریرُ 
 ْبن النَّهَّاس، بسند ضعیف، من طریق ]3486/ 1153 /2[یحتجم  األیام أي في ماجه: الطب، وأخرجه ابن

، من طریق عمرو بن ]8254 /4/453[وأخرجه الحاكم في المستدرك في الطب  عن أنس مرفوعًا. َقْهم
 ُیْخِرَجاُه.  َوَلمْ  ْسَناِد،اإلِ  َصِحیحُ  َحِدیثٌ  عاصم به مرفوعًا، وقال: َهَذا

  إسناد الترمذي فیه:      
 أخرجهم من البخاري تسمیة: َعنه الحباب: َرَوى بن شعیب بن الكبیر عبد بن محمد بن القدوس عبد -

 ]. 241/ 18[ الرجال أسماء في الكمال تهذیب ،النسائي. وثقه ]176: ص[ للحاكمالبخاري ومسلم 
]. قال ابن حجر في خالصة القول فیه:  57/ 6[ حاتم أبي البن والتعدیل وقال أبو حاتم: "صدوق" الجرح 

  ].360"صدوق" تقریب التهذیب[ص:
   الثقات .الثقاتالبصري  ذكره ابن حبان في  عثمان أبو القیسي الكالبي اهللا عبید عاصم بن بن عمرو  -

 السجستاني داود أبا اآلجري عبید أبي سؤاالت" بحدیثه أنشط ال]. وقال أبو داود: "481/ 8[ حبان البن
: ص[ الدارمي روایة -  معین ابن تاریخ ]. وقال ابن معین: "صدوق"236: ص[ والتعدیل الجرح في

وقال  ووثقه محمد بن سعید،]. 250/ 6[ حاتم أبي البن والتعدیل وقال مرة: "صالح"، الجرح ]،177
]. 90/ 22[ الرجال أسماء في الكمال الجماعة". تهذیب له النسائي: (لیس به بأس)، وقال المزي: "وروى

 التهذیب ]. قال ابن حجر: "صدوق في حفظه شيء". تقریب687/ 1[ وقال الذهبي: "صدوق" الكاشف
 البخاري أخرجهم من ]، تسمیة414: [ص للذهبيموثق  وهو فیه تكلم ]. وانظر أیضًا: من423: [ص

  ].3/97قلت: خالصة القول فیه: صدوق حسن الحدیث. انظر: تحریر التقریب [ ].189: [ص ومسلم
: [ص التهذیب كما قال ابن حجر. تقریب "وهم ربما ثقة"سناده ثقات، إال همام بن یحیى إوباقي رجال   -

 من حدث إذا أوهام وله ضعف قتادة عن حدیثه في لكن ]. وجریر بن حازم قال ابن حجر: "ثقة574
 لمنوالتجریح  تابع اآلخر. انظر: التعدیل (همام وجریر) ]. وكالهما138: [ص التهذیبتقریب حفظه" 

 ].1178/ 3[ الباجي الصحیح: لسلیمان بن خلف الجامع في البخاري له خرج
 =].43: [ص المدلسین بالسماع. طبقات قتادة بن دعامة ثقة إال أنه مدلس من الثالثة ولم یصرح -
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  الفصل الثاني

 َعَلى ِطبَّاءُ األَ  اتََّفقَ  نصح األطباء بعدم الحجامة في أول الشهر وآخره. قال ابن حجر: "َوَقدِ   
ُبعِ  ِفي ثُمَّ  الشَّْهرِ  ِمنَ  الثَّاِني النِّْصفِ  ِفي اْلِحَجاَمةَ  َأنَّ  ِلهِ  ِفي اْلِحَجاَمةِ  ِمنَ  َأْنَفعُ  َأْرَباِعهِ  ِمنْ  الثَّاِلثِ  الرُّ  َأوَّ

 َما َفَأْوَلى َتْسُكنُ  آِخِرهِ  َوِفي َتِهیجُ  الشَّْهرِ  َأوَّلِ  ِفي ْخالطَ األَ  َأنَّ  َوَذِلكَ  ):1(اْلَبْغَداِديُّ  اْلُمَوفَّقُ  َقالَ  َوآِخِرِه،
   ).2(َأْثَناِئِه" ِفي ْسِتْفَراغُ اال َیُكونُ 

 ِبهِ  َهاجَ  َوْقتَ  َأيْ  َیْحَتِجمُ  َأْحَمدُ  َكانَ . "عند الحاجة إلى ذلك في أي وقت یحتجم المریضو
وأن یكون  ،قبل الحجامة اً بذل مجهودیونصح األطباء المریض أن ال  .)3(َكاَنْت" َساَعةٍ  َوَأيَّ  ،الدَّمُ 

 الثَّاِلَثِة، َأوِ  الثَّاِنَیةِ  السَّاَعةِ  ِفي َیَقعُ  َما اْلِحَجاَمةِ  َأْنَفعَ  َأنَّ  ِطبَّاءِ األَ  جسمه مرتاحًا. قال ابن حجر: "َوِعْندَ 
  .)4(ُجوٍع" الوَ  ،ِشَبعٍ  َعِقبَ  الوَ  َغْیِرِهَما َأوْ  ،َحمَّامٍ  َأوْ  ،ِجَماعٍ  َعنْ  اْسِتْفَراغٍ  َعِقبَ  َیَقعَ  ال َوَأنْ 

                                                                                                                                                                          
  ]. قال 43: [ص المدلسین قلت: ذكر ابن حجر أن قتادة صاحب أنس وكان حافظ عصره. طبقات=

 الصحیح الجامع في البخاري له خرج لمن،  والتجریح . التعدیل"َقَتاَدة ثمَّ  الزُّْهِريّ  أنس َأْصَحاب أثبت"أبو حاتم: 
/ 23[ الرجال أسماء في الكمال تهذیب ."قتادة من أحفظ عراقي أتاني ما": الُمَسیَّب ْبن ]. قال َسِعید1065/ 3[

 في الكامل ."الحدیث صحیح المأمومین الثقات من محدثا َكانَ "]. ووصفه اإلمام أحمد بالعلم وقال: 507
]. 54: [صم" العْ األَ  قال: "أحدف]. وذكره السیوطي في طبقات الحفاظ 307/ 2[ الرجال البن عدي ضعفاء

 الحفظ في المنتهى وٕالیه .حدیثهم صحة على والمتفق والثقات، والحفاظ األعالم، األئمة أحد"قال ابن رجب: 
  ].          440/ 1[ الترمذي علل شرح ."واإلتقان

 . وقال الترمذي بعدما ساق الحدیث: "َوَهَذا]1283/ 2[ المصابیح وصحح األلباني الحدیث، انظر: مشكاة
 في استحبابه في وال بعینه، یوم في َجامةالح كراهة في یثبت ال ُزْرَعة أبا شهدت" :َحَسٌن". وقال البرذعي َحِدیثٌ 

 عشرة، لسبع یحتجمون rاهللا رسول أصحاب كان: "أنس حدیث فیه، شيء أجود: قال ثم "...حدیثًا بعینه یوم
: ص[ الرازي زرعة ألبي البرذعي انظر: سؤاالت .كلها األیام یوافق فهذا ". وعشرین وٕاحدى عشرة، ولتسع
474[ . 

الحجامة  تستحب متى باب الطب، هریرة أخرجه أبو داود بسند حسن في كتاب حدیث أبيوللحدیث شاهد من  -
   وزیادته الصغیر الجامع ]. انظر: صحیح209/676/ 1والطبراني في األوسط: [ .]3861/ 5 /4[
]2 /1035[  . 

 من: نقطة وبابن اللباد، بابن ویعرف الدین، موفق البغدادي، علي بن محمد بن یوسف بن اللطیف عبد)  1(
واألدب.  والبلدان والتاریخ والطب النفس وعلم الحكمة في التصنیف من المكثرین العلماء وأحد اإلسالم، فالسفة

 ].61/ 4[ للزركلي في كتابه الطب النبوي. األعالم
]. ویفضل األطباء أن عمل الحجامة في الساعات األولى من النهار. وهذا 150/ 10[ حجر البن الباري فتح)  2(

 اْلحجاَمة تتوقى َأن َویجب َوالثَّاِلَثة الثَّاِنَیة السَّاَعة ِهيَ  النََّهار ِفي َأْوَقاتَها أفضل ما نصح به ابن سینا فقال: "إن
  الطب  في القانون یحجم". ثمَّ  َساَعة یْبقى ثمَّ  یستحم َأن َفیجب غلیظ َدمه ِفیَمنال إِ  اْلحمام بعد

 .]300/ 1[ البن سینا
 ].150/ 10[ حجر البن الباري فتح)  3(
 ]1/300وانظر: القانون في الطب البن سینا [ .]10/149[ فتح الباري البن حجر)  4(
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  الفصل الثاني

 اللَّهُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ وال یكون الصوم إال نهارًا.  ،وهو صائم rولقد احتجم رسول اهللا
   .  وفي اللیل ،واحتجم الصحابة في النهار. )1(َصاِئٌم" َوُهوَ  rالنَِّبيُّ  "اْحَتَجمَ  :َقالَ  َعْنُهَما،

َحاَبةِ  ِمنَ  َجَماَعةٍ  َعنْ  قال العظیم أبادي: "َوُرِويَ     منهم ،لیالً  یحتجمون َكاُنوا َأنَُّهمْ  الصَّ
 َأيِّ  َبابُ " . وقد عقد البخاري بابًا بعنوان)y")2 َماِلكٍ  ْبنُ  َوَأَنُس  ،ْشَعِريُّ األَ  ُموَسى َوَأُبو ،ُعَمرَ  ابن

  . حتجم لیالً بي موسى األشعري أنه اوذكر أثر أ )3(َیْحَتِجُم" َساَعةٍ 

  .)4(نهار" أو ،لیل من ساعة أي في تجوز بل نهاراً  الحجامة تتعین قال القسطالني: "فال

 ِفي التَّْوِقیتِ  ِفي ثَاِبتٌ  "َوَلْیَس : العقیلي ضعیفة، قالأما أحادیث األیام في الحجامة فكلها 
  . )5(َلیَِّنٌة" ُكلَُّها َأَساِنیُدَها َأَحاِدیثُ  َوِفیَها ، rالنَِّبيِّ  َعنِ  ِبَعْیِنهِ  َیْوًما اْلِحَجاَمةِ 

  

  المطلب الثاني: مواضع عمل الحجامة.

تقتضیه الحاجة، وترجع كثرة  من جسده الطاهر حسب ما في عدة مواضع rاحتجم النبي     
 كانت "فإذا . قال ابن بطال:)6(المواضع التي ُتجرى علیها الحجامة؛ بحسب تأثیراتها في الجسد

 كان حجم ما جسده من السالم علیه حجمه أن فمعلوم أماكنها الختالف مختلفة الحجامة منافع
   : rالنبي . ومن المواضع التي احتجم علیها)7(إلیه" الحاجة أسباب الختالف

  
                                                           

 ].1939/ ح:231أخرجه البخاري: الصوم، الحجامة والقيء للصائم [ص:)  1(

 ].353/ 6[ القیم ابن وحاشیة المعبود عون)  2(
 ].699: [ص:البخاري صحیح)  3(
 ].368/ 8[ البخاري صحیح لشرح الساري إرشاد  القسطالني شرح)  4(
، ]35/ 6[ القدیر فیضوانظر: ، ]175/ 6[ األحوذي انطر: تحفةو ، ]454/ 3[ للعقیلي الكبیر الضعفاء)  5(

 .]240/ 21[ البخاري صحیح شرح القاري عمدةوانظر: 
"فهي تعمل على خطوط الطاقة، وهي التي تستخدم في اإلبر الصینیة، وقد ِوجد أن الحجامة تأتي بنتائج )  6(

أفضل عشرة أضعاف من اإلبر الصینیة، وربما یرجع ذلك؛ ألن اإلبرة تعمل على نقطة صغیرة، وأما الحجامة 
جامة ثمانیة وتسعین موضعًا، سم تقریبًا... فتذكر بعض البحوث الطبیة بأن للح5فتعمل على دائرة قطرها 

خمسة وخمسون منها على الظهر، وثالثة وأربعون منها على الوجه والبطن، ولكل مرض موضع أو مواضع 
معینة للحجامة على جسم اإلنسان، وأهم هذه المواضع وهو المشترك في كل األمراض، وهو الذي یبدأ به 

امون دائمًا: (الكاهل)". الموسوعة الشاملة ف  .]145ص:[ي الحجامة لمصطفى آدم: الحجَّ
 ].402/ 9[ بطال البن البخارى صحیح شرح)  7(
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  الفصل الثاني

  الحجامة على الرأس:

 اْحَتَجمَ " -رضي اهللا عنهما– َعبَّاسٍ  اْبنِ  م كان یشعر به في رأسه، فَعنمن أل rاحتجم النبي      
 ِمنْ  " وقال مرة:"، )1(َجَملٍ  ُلْحيُ  َلهُ  ُیَقالُ  ِبَماءٍ  ِبِه، َكانَ  َوَجعٍ  ِمنْ  ُمْحِرٌم، َوُهوَ  رَْأِسهِ  ِفي rالنَِّبيُّ 

َواَیة ِفي اْلُمَفّسر ُهوَ  والوجع ِبِه" َكانَ  وجع "من: َقْوله قال العیني:. )3(ِبِه" َكاَنتْ  )2(َشِقیَقةٍ   الثَّاِنَیة الرِّ
. rرأسه وسطوبینت روایة أخرى موضع الحجامة، أنها كانت . )4(ِبِه" َكاَنت َشِقیَقة "من :َقْوله َوُهوَ 
عن  وجاء . )5(رَْأِسِه" َوَسطِ  ِفي َجَملٍ  ِبَلْحيِ  ُمْحِرمٌ  َوُهوَ  ، rالنَِّبيُّ  "اْحَتَجمَ : َقالَ  ،t ُبَحْیَنةَ  اْبن روى
. )8(")7(اْلَیاُفوخِ  ِفي rالنَِّبيَّ  َحَجمَ  ،)6(ِهْندٍ  َأَبا َأنَّ " tُهَرْیَرةَ  َأِبي نه احتجم على الیافوخ. فَعنْ أ rالنبي

   .اً بعضوالروایات تفسر بعضها 
                                                           

 ]. 5700/ ح:699والصداع، [ص: الشقیقة من الحجم الطب، أخرجه البخاري:)  1(
لى الرَّأس ُمَقدَّم ِفي یعِرض ُصداع ِمنْ  نوعٌ : "الشَِّقیَقةُ ")  2( الرَّْأس. انظر:  َأْعَضاء ِفي ألم والصداع. َجاِنَبْیهِ  َأَحدِ  وإِ

قال العیني:  ]. 492/ 2[ واألثر الحدیث غریب في . النهایة]242/ 21[ البخاري صحیح شرح القاري عمدة
 الدَِّماغ، ِإَلى تْرَتفع َباِرَدة َأو حارة أخالط َأو ُمْرَتفَعة أبخرة وسببها المزمنة ْمَراضاألَ  من َأنََّها الطِّبّ  أهل "َوذكر

ن الشَِّقیَقة، أحدث الرَّْأس شقي أحد ِإَلى َمال َفِإن الصداع، أحدث منفذاً  یجد لم َفِإن  َداء أحدث الرَّْأس قمة ملك َوإِ
 ].243/ 21[ البخاري صحیح شرح القاري اْلَبْیَضة". عمدة

 ].5701/ ح:699والصداع، [ص: الشقیقة من الحجم أخرجه البخاري: الطب،)  3(
 ].243/ 21[ البخاري صحیح شرح القاري عمدة)  4(
 ].1836/ ح:220للمحرم [ص: الحجامة باب الصید، جزاء البخاري: أخرجه)  5(
 یسار، اسمه یقال: مندة ابن وقال. اللَّه عبد اسمه :یقال: الّسكن ابن قال .بیاضة بني مولى الحجام، هند أبو)  6(

 تمییز في اإلصابة .األنصار من البیاضي عمرو بن فروة مولى هو: إسحاق ابن وقال: قال سالم، ویقال
 ].363/ 7[ البن حجر الصحابة

ِرهِ  َوَعْظمُ  الرَّْأسِ  ُمَقدَّمِ  َعْظمُ  اْلَتَقى َحْیثُ  اْلَهاَمةِ  َوَسطُ : اْلَیْأُفوخُ )  7( . غریب ِمنَ  َلیًِّنا َیُكونُ  َحْیثُ  َوُهوَ  ُمَؤخَّ ِبيِّ  الصَّ
. قال د. عمر الریس: "وهو موضع بریمة الشعر في أعلى منتصف الرأس ]857/ 2[ الحربي إلبراهیم الحدیث

 )". فن الحجامة du 20من الخلف، وهي منطقة منشطة للرأس كله، وهي من أهم نقاط اإلبر الصینیة وتسمى (
- 3/97[. انظر: الطب النبوي والعلم الحدیث لمحمود ناظم النسیمي: ]84ص:[د.عمر الریس وأمیر صالح: 

99[. 
  داود: عن عبدالواحد بن غیاث عن حماد بن سلمة عن محمد بن علقمة عن  ) أخرجه أبوحسن لغیره(إسناده ) 8(

 ذكر حبان: الطب، . وأخرجه ابن]2102/ 233/ 2[األكفاء في باب أبي سلمة عن أبي هریرة مرفوعًا. النكاح،
 النكاح، باب وأخرجه الدارقطني:. ]6078/ 442/ 13[بدنه  من األخدعین غیر على یحتجم أن للمرء اإلباحة
، وجمیعهم من طریق حماد بن سلمة به مرفوعًا. وأخرجه البخاري في التاریخ: عن ]3794/ 460/ 4[المهر

 ].268/ 1[ محمد بن یعلى عن محمد بن علقمة به مرفوعًا. التاریخ الكبیر
 =داود فیه:إسناد أبي 
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  األخدعین: على منطقة جامةحال

، وهي من مواضع الحجامة الرئیسة rمن المواضع التي احتجم علیها النبي )1(نااألخدع       
الُعُنق، أسفل خلف األذنین، فوق  َجاِنَبيِ  ، واألخدعان عرقان في)2(الهامة جدًا في الحجامة

ة الكبیرة  والرئیسلوجود األوردة  ؛ن خطیرةیمنطقة األخدعو ن في أسفل الجمجمة، یظمتین البارزتالع

                                                                                                                                                                          
  ].250/ 12[ بغداد وثقه الخطیب. تاریخالصیرفي.  بحر أبو =عبد الواحد بن غیاث البصري -

. "صدوق" ، وابن حجروالذهبي وقال أبو زرعة، ].426/ 8[ حبان البن وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات
  .]367: [ص التهذیب تقریب ،]673/ 1[ الكاشف ]،23/ 6[ حاتم أبي البن والتعدیل الجرح

. "َغیره ِعْند َلْیَس  حسن َحِدیث ألف ِعْنده ِإن :ُیَقال الَحِدیث حسن َصالح رجل ِثَقة"حماد بن سلمة: قال العجلي:  -
]. قال 142/ 3حاتم[ أبي البن والتعدیل الجرح ."ثقة سلمة بن حماد": ]. قال ابن معین319/ 1[ للعجلي الثقات

 االغتباط].انظر: 178: [ص التهذیب تقریب .بأخرة" حفظه وتغیر ثابت في الناس أثبت عابد ابن حجر: "ثقه
  ].96: [ص باالختالط الرواة من رمي بمن

دُ  - ، وثقه ابن المدیني َعْلَقَمةَ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنُ  ُمَحمَّ وابن ]. 94: ص[ المدیني البن شیبة أبي ابن سؤاالت. اللَّْیِثيُّ
. َیْحَیى ْبنُ  َوُمَحمَّدُ  ].107/ 1[ محرز ابن روایة -  معین ابن تاریخ. معین : مرة وَوثقه النََّساِئيُّ وقال الذُّْهِليُّ

ُیخطئ.  ]. وذكرة ابن حبان في الثقات وقال: َكانَ 217/ 26[ الرجال أسماء في الكمال تهذیب"لیس به بأس". 
]. 458/ 7[ الرجال ضعفاء في الكامل ِبِه". َبْأَس  ال َأنَّهُ  "َأْرُجو: َعِديٍّ  اْبنُ  . َوَقالَ ]377/ 7[ حبان البن الثقات
 روایة معین ابن شیخ". تاریخ وهو یكتب حدیثه الحدیث َحِدیَثُه، صالح َیتَُّقونَ  النَّاُس  َزالَ  "َما: َمرَّةً  َمِعینٍ  اْبنُ  َوَقالَ 
 َیْحَیى "َسَأْلتُ : اْلَمِدیِنيِّ  اْبنُ  َوَقالَ  َماِلٌك". اِإلَمامُ  َوَغَمَزهُ . ِباْلَقِويِّ  "َلْیَس : السَّْعِديُّ  َوَقالَ . ]107/ 1[ محرز ابن

 ُهوَ  َفَلْیَس : َقالَ  ُأَشدُِّد، َبلْ : ُقْلتُ  ُتَشدُِّد؟ َأوْ  ُتِریُد اْلَعْفوَ : َقالَ  ُهَو؟ َكْیفَ  َعْلَقَمةَ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  اْلَقطَّانَ 
 یحیى أن الترمذي ، وذكر]105/ 8[ األوطار ]. نیل94:المدیني [ص البن شیبة أبي ابن سؤاالت .ُتِریُد" ِممَّنْ 
 .مقرونا البخاري وخرجه متابعة، مسلم حدیثه وخرج الموطأ، في مالك عنه روى وكذلك عنه، روى سعید بن

 أبي البن والتعدیل الجرح ."شیخ وهو حدیثه یكتب الحدیث صالح، قال أبو حاتم: "]403/ 1[ الترمذي علل شرح
قال ابن حجر: و ]. 408/ 1[ الترمذي جامع في أحادیث حول للبخاري الترمذي ، سؤاالت]31/ 8[ حاتم

وقال د.بشار معروف وشعیب األرنؤوط: بل هو صدوق حسن  .]499: ص[ التهذیب أوهام". تقریب له "صدوق
 ].299/ 3الحدیث" تحریر التقریب [

  قلت: بل هو صدوق حسن الحدیث
 وباقي رجال إسناده ثقات.

]. وحسنه في 75/ 2[ األحكام أدلة من المرام بلوغ". َجیِّدٍ  ِبَسَندٍ  َواْلَحاِكمُ ،  َداُودَ  َأُبو َرَواهُ قال ابن حجر: "
وله شاهد في صحیح حسن لغیره . إسناده  ]. قلت:356/ 3[ الحبیر التلخیصالتلخیص الحبیر. انظر: 

 البخاري بمعناه من حدیث ابن بحینة كما هو مبین في الحدیث الذي سبقه في متن الصفحة.
 ].14/ 2[ واألثر الحدیث غریب في النهایة .الُعُنق َجاِنَبيِ  في ِعْرقان: "ْخَدعانِ "األَ )  1(
 .]87ص: [للتوسع انظر: فن الحجامة لعمرو الریس وأمیر صالح: )  2(



  أنواع الحجامة، وطرقها، وأوقاتها، ومواضعها، واألدوات المستعملة فیها

 )85 ( 
 

  الفصل الثاني

وحریصًا.  ،ودقیقاً  ،فعلى من یمارس الحجامة في هذه المنطقة أن یكون خبیراً  .)1(في جسم اإلنسان
  والبد من حالقة المكان من الشعر. 

 اْحَتَجمَ  rالنَِّبيَّ  نَّ أ" :tَماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  هي سنة نبویة،  فَعنْ  هذا الموضعالحجامة في و 
   .)3(" )2(َواْلَكاِهلِ  ،اَألْخَدَعْینِ  َعَلى

 َعَلى قال ابن حجر: "َواْلِحَجاَمةُ  .فإن الحجامة في منطقة األخدعین لها منافع كثیرة
   َوتَُنوبُ  ،َواْلَحْلقِ  ،ْنفِ َواألَ  ،ْسَنانِ َواألَ  ،َواْلَعْیَنْینِ  ،ُذَنْینِ َكاألُ  َواْلَوْجهِ  ،الرَّْأسِ  َأْمَراضِ  ِمنْ  تَْنَفعُ  ْخَدَعْینِ األَ 

                                                           
قال د. محمود النسیمي: "ویسمى األخدع في الطب الحدیث الورید الوداجي الخارجي الخلفي وهو یصب في ) 1(

هذا، فإن الحجامة في األخدعین تحتاج إلى دقة بأن تكون الشرطة سطحیة  الورید الخارجي (الظاهر). وعلى
غیر عمیقة. وتقوم مقامها الحجامة في الكاهل، وهذه أبعد عن العروق الكبرى وأسلم". الطب النبوي والعلم 

 .]3/100[الحدیث للنسیمي: 
 َبْینَ  َما: اْلَكاِهلُ  َذِلكَ  ِمنْ . ِجِبلَّةٍ  اْجِتَماعِ  َأوِ  الشَّْيءِ  ِفي ُقوَّةٍ  َعَلى َیُدلُّ  َأْصلٌ  مُ الَوال َواْلَهاءُ  ابن فارس: اْلَكافُ قال ) 2(

ِتهِ  ِبَذِلكَ  ُسمِّيَ : اْلَكِتَفْینِ   اللغة مقاییسمعجم  .َكْهَلةٌ  َواْمَرَأةٌ  َكْهٌل،: الشَّْیبُ  َخَطهُ  ِإَذا اْلُمْجَتِمعِ  ِللرَُّجلِ  َوَیُقوُلونَ . ِلُقوَّ
   الحدیث غریب .اْلُعُنق" ِفي الّظْهر موصل وهما. َواِحد: والكتد ابن قتیبة: "والكاهل. وقال ]144/ 5[

. "یوجد عند الفقرة السابعة من الفقرات العنقیة، عند العظمة البارزة، وهو مقدم أعلى ]689/ 3[ قتیبة البن
]. 18رزق شرف [ص:انظر: األسس العلمیة للمعجزة النبویة الحجامة: د. أحمد  الظهر مما یلى العنق.

 .]86ص:[وانظر:الحجامة العالج بكاسات الهواء د. غسان جعفر: 
حبان عن أبي یعلى الموصلي عن أبي خیثمة، عن وهب بن جریر، عن جریر بن  (إسناده صحیح) أخرجه ابن) 3(

 من قول ضد الكاهل على للمرء االحتجام إباحة الطب، ذكر حازم، عن قتادة بن دعامة، عن أنس مرفوعًا.
 موضع في الطب، داود: عن مسلم بن إبراهیم عن جریر بن حازم، أبو ]. وأخرجه442/ 13كرهه [
  ، والترمذي: عن عمرو بن عاصم من طریق (همام بن یحیى وجریر ]3860/ 4/ 4[الحجامة

/ 390/ 4[الحجامة  في جاء ما ،rاهللا رسول عن الطب الذبائح، بن حازم) كالهما عن قتادة، بزیادة لفظ ا
، وأحمد في ]3483/ 1152/ 2[ الحجامة موضع الطب، ، وابن ماجه من طریق وكیع عن جریر]2051
 اْلَكِتَفْیِن".  َوَبْینَ  ْخَدَعْیِن،األَ  بلفظ: "ِفي ]2091/  4/6[ مسنده

 واسناد ابن حبان رجاله ثقات عدا:
بالتحدیث في روایة الحسن بن قتادة بن دعامة السدوسي مرت ترجمته، وهو مدلس من الثالثة، وصرح  -

اْلَكاِهِل"  َعَلى َوَواِحَدةٍ  ْخَدَعْیِن،األَ  َعَلى اْثَنَتْینِ : ثٍ الِبثَ  َیْحَتِجمُ  َكانَ  اللَّهِ  َرُسولَ  موسى  األشیب  بلفظ: "َأنَّ 
 ].46: [ص األشیب موسى بن الحسن جزء

حفظه"  من حدث إذا أوهام وله فضع قتادة عن حدیثه في لكن حازم قال فیه ابن حجر: "ثقة بن وجریر  -
توبع في روایة الترمذي وغیره   فقد ضعف قتادة عن روایته في كان وٕان ، قلت:]138: ص[ التهذیب تقریب

 كما هو مبین. فانتفي الضعف والوهم.
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   .)2)"(1(اْلِقیَفالِ  َفْصدِ  َعنْ 

 )4( وعلى الُنْقَرة األخدعین حجامة أن )3(األدواءبحجامة  العلم فى المتقدمین عن ركِ ذُ  وقد
   )5(والظهر". ،والعنق ،والرأس العینین، ألدواء

  )6( األخدعین. منطقة وقد أكد العلم الحدیث فوائد الحجامة في
  

 :اْلَكاِهلُ  الحجامة على
وتعرف (بعظمة الكهولة) وهي من  ،من الفقرات العنقیة ةیوجد عند الفقرة السابع )7(اْلَكاِهلُ 
. أهمیةوالحجامة في منطقة الكاهل هي من ضمن المواضع األكثر  ة في الحجامة،المواضع الرئیس

 rَرُسولُ  "َكانَ . وفي لفظ: )8("َواْلَكاِهلِ  اَألْخَدَعْینِ  َعَلى اْحَتَجمَ  rالنَِّبيَّ  "َأنَّ : t َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  فَعنْ 
  .  )9("اَألْخَدَعْینِ  َعَلى َواْثَنَتْینِ  َكاِهِلِه، َعَلى َواِحَدةً : َثالثًا َیْحَتِجمُ 

 فوق الحجامة وأن ،كله الجسد داء من نفعها الكاهل على الحجامة قال ابن بطال: "وأن
 مختلفة الحجامة منافع كانت فإذا الطمث، واحتباس ،الفخد وقروح )11( َددَ السُّ  من نفعها )10( الِقْحفُ 

  . )12(إلیه" الحاجة أسباب الختالف كان حجم ما جسده من u حجمه أن فمعلوم أماكنها الختالف

                                                           
 في العلوم مقالید . معجم]258: ص[ الصحاح انظر: مختار .اْلمْرفق ِعْند ُیْفَصد، هو اْلَیدِ  ِفي : ِعْرقٌ "اْلِقیَفال") 1(

 ]. 183: [ص والرسوم الحدود
 . ]152/ 10[ حجر البن الباري فتح )2(
 .)79/ 1( العرب وَعْیب: لسان مَرض ِلُكلِّ  َجاِمعٌ  اْسمٌ : ": جمع الداءُ األْدَواءِ ")  3(
 ].621/ 2[ الكبیر الشرح غریب في المنیر الدَِّماِغ. المصباح آِخرِ  ِفي ُحْفَرةٌ  اْلَقَفا": "ُنْقَرةُ )  4(
 ].402/ 9[ بطال البن البخارى صحیح شرح)  5(
 ].77-74انظر: الحجامة بین العلم واألسطورة لـ د. صهباء بندق [ص:)  6(
والكاهل هي أضعف األماكن في الدورة الدمویة؛ فتترسب  ،وقد اكتشف العلماء حدیثًا أن منطقة ما بین الكتفین)  7(

فیها المواد الضارة والخالیا الهرمة. وهذه المنطقة یوجد بها نقطة هامة جدًا من نقاط اإلبر الصینیة. وهي 
]. 18". انظر: األسس العلمیة للمعجزة النبویة الحجامة: د. أحمد رزق شرف [ص: Du 14النقطة:

 .]86ص:[بكاسات الهواء د. غسان جعفر:  وانظر:الحجامة العالج
 .]85[ص: سبق تخریجه)  8(
 .]85[ص: سبق تخریجه)  9(
 ].51/ 3[ الُجْمُجمة. العین من الِدماغ فوقَ  الَعْظم: "الِقْحفُ ")  10(
زمانًا.  فیها الماء یبقى وصخور، حجارةٌ  فیها أودیة وهي َسَدَدٌة، بها : اإلنسدادات، والعوائق وأرٌض "َددَ "السُّ )  11(

 ]. 486/ 2[ العربیة وصحاح اللغة تاج الصحاح
 ].402/ 9[ بطال البن البخارى صحیح شرح)  12(
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  .)1(العلم الحدیثوهذا ما أكده 

 ِفي اَألِطبَّاءُ  َواْخَتَلفَ اْلَقَمْحُدَوُة لم یصح.  َوِهيَ  اْلَقَفا ُنْقَرةِ "ما ُروي عن الحجامة في أما 
 اْلَعْیِن، َجْحظِ  ِمنْ  َتْنَفعُ  ِإنََّها: َوَقاَلتْ  اْسَتْحَسَنْتهُ  ِمْنُهمُ  اْلَقَمْحُدَوُة: َفَطاِئَفةٌ  َوِهيَ  اْلَقَفا ُنْقَرةِ  َعَلى اْلِحَجاَمةِ 
 َأنَّ  َوُرِويَ . َجَرِبهِ  ِمنْ  َوتَْنَفعُ  َواْلَجْفِن، ،اْلَحاِجَبْینِ  ِثَقلِ  َوِمنْ  َأْمَراِضَها، ِمنْ  َوَكِثیرٍ  ،ْلَعاِرِض ِفیَهاا َوالنُُّتوءِ 
 ،وكرهها ابن سینا )،2(النُّْقَرِة" ِفي َیْحَتِجمْ  َوَلمْ  َقَفاهُ  َجاِنَبيْ  ِفي َفاْحَتَجمَ  ِإَلْیَها، اْحَتاجَ  َحْنَبلٍ  ْبنَ  َأْحَمدَ 
 اْلِحْفظ َموِضع الدَِّماغ ُمؤخر َفِإن قیل كَما َحًقا النْسَیان تورث النقرة على اْلحجاَمة "َلِكن: َوَقالَ 

   ).3(اْلحجاَمة" وتضعفه
  الحجامة على ظهر القدم:

 "اْحَتَجمَ  rاللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َأَنسٍ  . فَعنْ rظهر القدم من المواضع  التي احتجم فیها النبي
   .")4(ِبهِ  َكانَ  َوَجعٍ  ِمنْ  اْلَقَدمِ  َظْهرِ  َعَلى ُمْحِرمٌ  َوُهوَ 

                                                           
قال مصطفى آدم: وتتالقى الحكمة المحمدیة التي هي من شرع اإلله صانع الجسم مع الحقیقة الطبیة العلمیة )  1(

والفائدة ال تكون إال من خالل هذه المنطقة المكتشفة، أن منطقة الكاهل هي المنطقة المثلى إلجراء الحجامة، 
 حصرًا، فهي تتمیز بما یلى:

إنها منطقة لتجمع الكریات الحمر العاجزة والتالفة، والشوائب الدمویة عامة، والجزیئات الكبیرة ذات الوزن 
 الجزیئي المرتفع، حیث تقیل هذه الشوائب في هذه المنطقة أثناء النوم.

خطر من التشطیبات السطحیة، كذلك فإنها سریعة الشفاء. أضف إلى ذلك أنها إنها منطقة مأمونة، فال 
منطقة خالیة من أیة أوعیة دمویة یكون جرحها خطیرًا، كما هو في منطقة األخدعین ففیها خطورة لوجود أوردة 

صطفى آدم: كبیرة ورئیسیة. وبالحجامة فقط تستعید الدورة الدمویة نشاطها. الموسوعة الشاملة في الحجامة لم
 .]103، 81ص:[. بتصرف یسیر . وانظر: الدواء العجیب لمحمد أمین شیخو: ]146ص:[

 .]52/ 4[ العباد خیر هدي في المعاد زاد)  2(
 .]300/ 1[ الطب في القانون)  3(
 ].113/ 20(إسناده صحیح) أخرجه اإلمام أحمد عن عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس مرفوعًا. [)  4(

سحق بن إ. والنسائي عن ]1837/ 168/ 2[یحتجم، المناسك، المحرم داود عن أحمد بن حنبل: أبو هوأخرج
 في به". والترمذي كان وثء . "بلفظ من]2849/ 194/ 5[القدم  ظهر على المحرم حجامة الحج، إبراهیم:

 خزیمة عنابن   . وأخرجه]206: ص[ rاهللا رسول حجامة في جاء ما منصور: بن إسحاق الشمائل عن
  . ]2659/ 187/ 4[القدم  ظهر على للمحرم الحجامة محمد بن رافع: المناسك، إباحة

/ 9[بدنه  من rالنبي احتجم الذي الموضع الحج: ذكر سحق بن إبراهیم الحنظلي:إوابن حبان من طریق 
 حدیث هذا ]. وقال:1665/ 623/ 1معین: المناسك: [ بن یحیى والحاكم من طریق .]3952/ ح:267

  جمیعهم (أحمد بن حنبل، وٕاسحق بن إبراهیم، وٕاسحق الزیادة.  بهذه یخرجاه ولم ، الشیخین شرط على صحیح
  =منصور، ومحمد بن رافع، ویحیى بن معین) عن عبدالرزاق به مرفوعًا.ابن 
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: rالنَِّبيَّ  َأنَّ  َجاِبٍر، وفي روایة َعنْ . )2(ِبِه" َكانَ  )1(َوْثءٍ  ِمنْ  ُمْحِرمٌ  َوُهوَ  "اْحَتَجمَ وفي روایة 
 ِمنْ  َعَلْیَها اْحَتَجمَ  rالنَِّبيَّ  َأنَّ  َیْعِني: َوِكیعٌ  َقالَ  َقَدُمُه" َفاْنَفكَّتْ  ِجْذٍع، َعَلى َفَرِسهِ  َعنْ  "َسَقطَ 
  " )3(َوْثءٍ 

                                                                                                                                                                          
ولم وٕاسناد اإلمام أحمد رواته جمیعهم ثقات إال أن قتادة بن دعامة السدوسي، ثقة مدلس من الثالثة = -

  ، وتابعه الزهري في الروایة عن أنس بإسناد صحیح عند ابن حبان.سبقت ترجمتهیصرح بالسماع. وقد 
صححه ابن خزیمة، وابن حبان، ورجاله رجال الصحیح، إال أن أبا داود حكى عن أحمد أن "قال ابن حجر:  

. فتح "قادحةسعید بن أبي عروبة رواه عن قتادة فأرسله وسعید أحفظ من معمر، ولیست بعلة 
 ."الشیخین شرط على صحیح إسنادهوقال شعیب األرنؤوط في تحقیقه لمسند اإلمام أحمد: " ].10/154الباري[
 ابن صحیح". صحیح إسناده]. وقال األعظمي في تحقیقه لصحیح ابن خزیمة: "114/ 20[ أحمد مسند

 ألحادیثحادیث المختارة. انظر: ا]. وبصحة إسناده قال أیضًا ضیاء الدین المقدسي في األ187/ 4[ خزیمة
].  وباإلستئناس بأقوال العلماء قلت: 99/ 6[داود أبي صحیح ]. وصححه األلباني. انظر:12/ 7[ المختارة

العباد: "قتادة أضافه إلى الشیخ عبد المحسن بن حمد وقال الظاهر أن هذا اإلسناد صحیح. واهللا أعلم. 
 الناس في قتادة. ولكن ما دام أنه قد جاء من طریق صحیح هو، وسعید بن أبي عروبة من أوثق rالنبي

 .)الشاملة بترقیم ،17/ 217( للعباد داود أبي سنن المعتمد. شرح
/ 11[ للطبراني الكبیر المعجمجه الطبراني في المعجم الكبیر. وللحدیث شاهد من حدیث ابن عباس أخر  -

59.[ 
عٌ  أو الَعْظَم، َیْبُلغُ  ال اللَّْحمَ  ُیِصیبُ  "اْلَوْثُء" َوْصمٌ  )1( ، هو أو َكْسٍر، بال الَعْظمِ  في َتَوجُّ  القاموس .َیُدهُ  َوِثَئتْ  الَفكُّ

 . ]190/ 1[ العرب ]. لسان55: [ص المحیط
 الحدیث السابق. تخریج في روایة النسائي في)  2(
 ُسْفَیاَن، َأِبي َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  َوِكیٌع، َحدَّثََنا: َقالَ  َطِریفٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا :قال ماجه ابن (إسناده حسن) أخرجه) 3(

. واإلمام أحمد عن وكیع بهذا اإلسناد بلفظ ]3485/ 1153/ 2[الحجامة  مرفوعًا. الطب، موضع َجاِبرٍ  َعنْ 
/ 22[ أحمد مسندَقَدُمُه" دون ذكر الحجامة.  َفاْنَفكَّتْ  َنْخَلٍة، ِجْذعِ  َعَلى َفَرسٍ  ِمنْ  rالنَِّبيُّ  "ُصِرعَ 
 به مرفوعًا. بلفظ" ر ووكیع عن األعمش، واللفظ لجریر]. وأخرجه ابن خزیمة: من طریق جری116/14205
 المأمومین قیام الصالة، في قدمه" اإلمامة فانفكت نخلة، جذم على فصرعه ، بالمدینة فرسا rاهللا رسول ركب
قاعدا. بنحوه دون ذكر الحجامة  اإلمام خلف ائماق المأموم صالة عن النهي السنن، من فیه وما اإلمام خلف

]3 /53/1615[  
 سناد ابن ماجة فیه:وإ 
دِ  -  بأس ال: آخر موضع ِفي َوَقال .الصدق محله: ُزْرَعة أبو الكوفي قال جعفر أبو اْلَبَجِليُّ  َطِریفٍ  ْبنِ  ُمَحمَّ

 .]410/ 25[ الرجال أسماء في الكمال تهذیب .علیه یثني نمیر ابن كان حدیث، صاحب به،
  ]. قال 183/ 2[ .  وثقه الذهبي. الكاشف]92/ 9[ حبان البن الثقات .الثقات في ابُن ِحبَّان وذكره

قلت: بل هو ثقه روى عنه جمع من الثقات، ومسلم  .]485: ص[ التهذیب . تقریب: "صدوق"ابن حجر
 ].=3/260في صحیحه. انظر: تحریر التقریب [
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، وهي تنفع في عالج آالم القدمالشریفة تظهر لنا أن الحجامة على ظهر القدم  واألحادیث
اِفنِ تغني عن فصد  . قال ابن حجر: قال أهل العلم بالطب... والحجامة على ظهر القدم )1(الصَّ
اِفنِ تنوب عن فصد   َواْنِقَطاعِ  ،َوالسَّاَقْینِ  ،اْلَفِخَذْینِ  ُقُروحِ  ِمنْ  َوتَْنَفعُ  اْلَكْعبِ  ِعْندَ  ِعْرقٌ  َوُهوَ  ،الصَّ

 rویرجع تعدد المواضع التي احتجم علیها النبي .)3(")2(ْنثََیْینِ األُ  ِفي اْلَعاِرَضةِ  َواْلَحكَّةِ  ،الطَّْمثِ 
في تحدید  ، وهذا ما أكده العلم الحدیثrأو األلم الذي یشعر به ،أو مكان المرض ،بحسب نوع

  مواضع معینة  لكل مرض.
 ك:رِ الحجامة على الوَ 

 َرُسولَ  "َأنَّ  :، فعن َجاِبرٍ )4(كرِ أیضًا منطقة الوَ  rومن المواضع التي احتجم علیها النبي      
  . ")5(ِبهِ  َكانَ  َوْثءٍ  ِمنْ  ِكِه،ِورِ  َعَلى اْحَتَجمَ  rاللَّهِ 

                                                                                                                                                                          
 ال: َمِعین ْبن یحیى وَعن .بأس" به "لیس: حنبل ْبن القرشي موالهم: قال َأْحَمد=أبو سفیان طلحة بن نافع  -

 به "لیس: النََّسائي َوَقال ]475/ 4[ حاتم أبي البن والتعدیل الناس". الجرح عنه "روى: قال زرعة وأبو .شئ
شعبة وابن عیینة  عن وكیع: َوَقال .مستقیمة" أحادیث األعمش عنه روى به، بأس "ال: َعِديّ  واْبن .بأس"
 ضعفاء في الكامل .كتاب هو إنما: روایة وفي صحیفة"، هي إنما جابر، عن سفیان، أبي "حدیث: قاال

 جاورت: سفیان أبي َعن اَألْعَمِش، َعنِ  ُمَعاِوَیَة، َأِبي َعن مسدد: لنا قال: الُبخاِريُّ  . وَقال]181/ 5[ الرجال
 البن الثقات".الثقات" كتاب ِفي ِحبَّان ابنُ  ]. وذكره346/ 4[ للبخاري الكبیر التاریخ .أشهر ستة بمكة جابرا
مسلم، وروى عنه  به "ثقة"، وقال: "احتج: موثق وهو فیه تكلم كتابه: من في الذهبي ]. َوَقال92/ 9[ .حبان

 بكر أبو "قال: التهذیب في حجر ابن . َوَقال]272: ص[موثق وهو فیه تكلم من. بغیره" مقرونا اْلُبَخاِريّ 
: ص[ التهذیب "صدوق". تقریب: التقریب في َوَقال . ]27/  5[تهذیب التهذیب  .نفسه" في ثقة هو البزار
 . قلت: وخالصة القول فیه: "صدوق".]440/ 13[ الرجال أسماء في الكمال ، وانظر: تهذیب]283

َالةِ وللحدیث شاهد من حدیث أنس أخرجه البخاري، دون ذكر الحجامة. الصالة،  -  َوالِمْنَبرِ  السُُّطوحِ  ِفي الصَّ
 ].378/ ح:55َوالَخَشِب [ص: 

اِفن:  )1(  ].247/ 13[ العرب لسان. الرِّْجَلْینِ  ِفي ِعْرَقانِ الصَّ
 ].144/ 1[ اللغة مقاییس معجم .اْلُخْصَیَتانِ : اْألُْنثََیانِ  )2(
 .]152/ 10[ حجر البن الباري فتح) 3(
 تاج ، الصحاح]403/ 5[ انظر: العین  .ُمَؤنََّثة َوِهيَ  العضدین، فوق كالكتفین الفخذین، فوق هما "الَوِركاِن":) 4(

 .]176/ 5[ واألثر الحدیث غریب في ، النهایة]1614/ 4[ العربیة وصحاح اللغة
  ، عن أبي الزبیر محمد الدَّْسُتَواِئي ِهَشامداود: عن مسلم بن إبراهیم، عن  أبو (أسناده صحیح لغیره) أخرجه) 5(

. وأخرجه النسائي في ]3863/ 4/5[ الحجامة تستحب متى ، عن جابر مرفوعًا. الطب،َتْدُرس ْبنِ  ُمْسِلمِ ابن 
   الطب، الكبرى: من طریق خالد بن الحارث عن هشام به مرفوعًا.بلفظ "من وثء كان بظهره أو بوركه" السنن

سننه الصغرى: من طریق یزید بن إبراهیم عن أبي الزبیر به ، وفي ]3221/ 344/ 3[الوثء،  من الحجامة
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   .)1(ِبَوِرِكِه" َأوْ  ِبَظْهرِِه، َكانَ  أََلمٍ  "ِمنْ  وفي بعض الروایات عن جابر بلفظ

   
                                                                                                                                                                          

 من المحرم الحج، حجامة ِبِه" دون ذكر لفظة "الورك". مناسك َكانَ  َوْثءٍ  ِمنْ  ُمْحِرمٌ  َوُهوَ  مرفوعًا. بلفظ: اْحَتَجمَ 
. ]. وأخرجه ابن ماجة: من طریق ابن خثیم عن أبي الزبیر به مرفوعاً  2848/ 193/ 5به [ تكون علة

َأَخَذْتُه" ولم یذكر  َرْهَصةٍ  َعنْ  ُمْحِرمٌ  َوُهوَ  ]. بلفظ: "اْحَتَجَم،1029/3082/ 2للمحرم [ المناسك، الحجامة
َظْهِرِه".  َأوْ  - ِبَوِرِكهِ  َكانَ  َوْثءٍ  ]. بلفظ: "ِمنْ 185/ 22[ "وركه". وأخرجه اإلمام أحمد عن أبي فطن، وروح

،  ثالثتهم (أبو فطن ]14857/ 145/ 23[ِبَوِرِكِه"  َأوْ  ِبَظْهِرِه، َكانَ  َأَلمٍ  ِمنْ  ُمْحِرمٌ  وعن عبد الوهاب بلفظ: "َوُهوَ 
وروح وعبد الوهاب) عن هشام به مرفوعًا. وأخرجه ابن خزیمة: من طریق خالد بن الحارث وعبد األعلى وبشر 

 للمحرم، إباحته في الناس اختلف أفعال ذكر أبواب بن المفضل) ثالثتهم عن هشام به مرفوعًا. المناسك، جماع
 ]r ]4 /187 /2660النبي وجده الذي الوجع أن على الدلیل ذكر

ـــــد اْســـــمه الزبیــــر ورجــــال إســـــناد أبــــي داود ثقـــــات عــــدا َأُبـــــي - ــــّي. قـــــال ابـــــن  تـــــدرس بــــن ُمســـــلم بــــن ُمَحمَّ اْلَمكِّ
ــــى یقدمــــهُ  َعطــــاء اْلحفــــاظ، َكــــانَ  مــــن حبــــان: "َكــــانَ  ــــُه".  لــــیحفظ َجــــابر ِإَل ]. 352/ 5[ حبــــان البــــن الثقــــاتَل

 اهللا قـــــال: عبــــد بــــن َجــــابر "صــــالح". عــــن: وثقــــة النســــائي، والعجلــــي وابــــن معــــین، وقــــال ابــــن معـــــین مــــرة
ــــــــَذاكرَنا ــــــــه "َت ــــــــانَ  َحِدیث ــــــــو َوَك ــــــــر َأُب ــــــــا الزبی ــــــــل أحفظن =  ].756: [ص للترمــــــــذي الصــــــــغیر لْلَحــــــــِدیث". العل

   البخــــــــــاري صـــــــــحیح َمْقُرونــــــــــا. رجـــــــــال َعنـــــــــهُ  . َرَوى البخـــــــــاري]413: ص[للعجلــــــــــي  وانظـــــــــر: الثقـــــــــات=
 عـــــــدي: "َوكفـــــــى ابـــــــن .  َوَقـــــــال]207/ 2[ مســـــــلم صـــــــحیح . وهـــــــو مـــــــن رجـــــــال مســـــــلم. رجـــــــال]881/ 2[

ــــأبي ــــر ِب ــــهُ  یحــــدث َأن صــــدقا الزبی ــــك؛ مثــــل َعن ــــِإن َمال ــــا َف ــــة، ِإال َعــــن یــــروي ال َماِلًك  مــــن أحــــدا أعلــــم َوال ِثَق
ـــــات ـــــف الثَِّق ـــــن تخل ـــــي َع ـــــر أب ـــــب ِإال َوقـــــد الزبی ـــــُه، كت ـــــوَ  َعن ـــــي َوُه ـــــة َنفســـــه ِف ـــــروي ِإال َأن ِثَق ـــــهُ  ی  بعـــــض َعن

ـــــَعَفاء ـــــك َفیكـــــون الضُّ ـــــة مـــــن َذِل ـــــِعیف ِجَه ـــــو قبلـــــه، مـــــن ال الضَّ ـــــروي الزبیـــــر َوَأُب  َولـــــم َصـــــاِلَحة، َأَحاِدیـــــث ی
 زيالضــــعفاء لتقــــي الــــدین المقریــــ فـــي الكامــــل ِبــــِه" مختصــــر َبــــْأس ال ِثقَـــة َصــــُدوق َوُهــــوَ  أحــــد، َعنــــهُ  یَتَخلَّـــف

 "یكتـــــب :َحـــــاِتم هـــــو".وعن َأبـــــي مـــــا الضـــــعف وٕالـــــى صـــــدوق "ثقـــــة: َشـــــْیَبة بـــــن وقـــــال یعقـــــوب .]654: [ص
ـــــه یحـــــتج حدیثـــــه،وال ـــــر أبـــــي مـــــن "ســـــمعت: هشـــــیم ". وقـــــالب ـــــو فمزقـــــه". قـــــال كتـــــابي شـــــعبة فأخـــــذ الزبی  أب

 فـــــي الكمـــــال . وانظـــــر: تهـــــذیب]151/ 1[ حـــــاتم أبـــــي البـــــن الجـــــرح والتعـــــدیل .النـــــاس" عنـــــه "روى: زرعــــة
ــــر أبــــا اســــتحلف شــــیبه . وذكــــر ابــــن حجــــر أن]408/ 26[ الرجــــال أســــماء  إنــــك والمقــــام الــــركن بــــین الزبی
/ 9[ التهــــذیب تهــــذیب. ثالثــــا یقــــول جــــابر مــــن ســــمعتها إنــــي اهللا فقــــال جــــابر مــــن األحادیــــث هــــذه ســــمعت

وذكــــــره فــــــي الطبقــــــة  ]506: ص[ التهــــــذیب یــــــدلس". تقریــــــب أنــــــه إال ]. قــــــال ابــــــن حجــــــر: "صــــــدوق443
  .]22/ 2[ألبي یوسف الفسوي والتاریخ . انظر: المعرفة]45: ص[الثالثة من طبقات المدلسین

تحقیقـــــه للمســـــند:  ]. وقـــــال شـــــعیب األرنـــــؤوط فـــــي5/ 4[ داود أبـــــي ســـــننقـــــال األلبـــــاني عنـــــه: "صـــــحیح".   -
  ].185/ 22[ أحمد مسند" لغیره صحیح"

ــــت: إســــناده صــــحیح لغیــــرة، كمــــا قــــال شــــعیب  ــــؤوط؛ ویؤیــــد ذلــــك اســــتحالف أبــــي الزبیــــر بســــماعه قل األرن
 من جابر.

 ].14857/ 23/145[ في روایة لإلمام أحمد)  1(
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  . )1(على موضع الوجع احتجم rالنبي والمراد أن
 ِإنْ ": َیُقولُ  rالنَِّبيَّ  َسِمْعتُ : َقالَ  َعْنُهَما، اللَّهُ  َرِضيَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبن لك ما رواه َجاِبرویؤید ذ

 َشْرَبةِ  َأوْ  ِمْحَجٍم، َفِفي َشْرَطةِ  َخْیٌر، َأْدِوَیِتُكمْ  ِمنْ  َشْيءٍ  ِفي َیُكونُ  َأوْ  ،َأْدِوَیِتُكمْ  ِمنْ  َشْيءٍ  ِفي َكانَ 
قال ابن بطال: ". الدَّاءَ  ُتَواِفقُ "والشاهد:  .)2(َأْكَتِويَ  َأنْ  ُأِحبُّ  َوَما الدَّاَء، ُتَواِفقُ  ِبَنارٍ  َلْذَعةٍ  َأوْ  َعَسٍل،

  .)3(فیها" دواء فال الداء توافق لم إذا أنها هذا دلَّ  للداء موافقتها طَ رَ فشَ  الداء" توافق بنار لذعة "أو

أو النقطة المؤثرة في عالج األلم،  ،یدل الحدیث على أن العالج یكون على نقطة األلم
 َأَماِكنَ  ِعدَّةِ  ِفي اْحَتَجمَ  َأنَّهُ  rالنَِّبيِّ  َعنِ  ثََبتَ  ابن القیم: "َفَقدْ  وهذا ینطبق على الحجامة أیضًا. قال

  .)4(حاجته" ِإَلْیهِ  َدَعتْ  َما ِبَحْسبِ  اْلَقَفا َغْیرِ  ِفي َواْحَتَجمَ  َذِلَك، ِفي اْلَحالُ  اْقَتَضاهُ  َما ِبَحْسبِ  َقَفاهُ  ِمنْ 

، عدة ، وهي مواضعrالنبي اوفي نهایة هذا المبحث تبین لنا المواضع التي احتجم به
 َلَقْد [ واألطیب في كل شيء، قال تعالى:  ،واألیسر ،واألصح ،واألسلم ،یختار األفضل rفالنبي

 ] َرِحيمٌ  َرُءوٌف  بِاملُْْؤِمنِنيَ  َعَلْيُكمْ  َحِريٌص  َعنِتُّمْ  َما َعَلْيهِ  َعِزيزٌ  َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َرُسوٌل  َجاَءُكمْ 
 أَْیَسَرُهَما اْختَارَ ال إِ  َأْمَرْینِ  َبْینَ  rالنَِّبيُّ  ُخیِّرَ  "َما :َقاَلتْ  َعْنَها، اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ . ]128: التوبة[

والحجامة وال یحب  ،فكان یختار التداوي بالعسل". )5(ِمْنهُ  َأْبَعَدُهَما َكانَ  اِإلْثمُ  َكانَ  َفِإَذا َیْأَثْم، َلمْ  َما
 الطِّبِّ  َفآِخرُ  َوَنْحِوَها اْلَمْشُروَبةِ  اْألَْدِوَیةِ  َنْفعِ  َعَدمِ  ِعْندَ  ُیْسَتْعَملُ  ِألَنَّهُ  اْلَكيَّ  َوَذَكرَ قال النووي: " الكي.
 ِمنَ  ِفیهِ  ِلَما ِإَلْیهِ  َیْضَطرَّ  َحتَّى ِباْلَكيِّ  اْلِعَالجِ  َتْأِخیرِ  ِإَلى ِإَشاَرةٌ  َأْكَتِويَ  َأنْ  ُأِحبُّ  َما rَوَقْوُلهُ  اْلَكيُّ 

على عدة  rواحتجام النبي. )6("اْلَكيِّ  َأَلمِ  ِمنْ  َأْضَعفَ  َیُكونُ  َقدْ  َأَلمٍ  َدْفعِ  ِفي الشَِّدیدِ  اْألََلمِ  اْسِتْعَمالِ 
وظهر القدم یدل  ،والكاهل، وعلى الورك ،مواضع في الرأس، وفي منطقة الظهر على األخدعین

  قال القدیم. وهذا ما أكده الطب  ،واأللم ،والشكوى ،على أن تعدد الحجامة بتعدد مواضع المرض

                                                           
هذا ما أكده العلم الحدیث وخاصة في الطب الصیني. قال د. هاني الغزاوي: "والصینیون یقولون: إذا كان )  1(

"، فإذا وجدت منطقة "آه" Ah-shiما یسموه "هناك منطقة ألم فال بد من تطبیق العالج الموضعي علیها، وهو 
، وهكذا في كتاب العالج الصیني ألكادیمیة بكین، والذي rفإنها منطقة تطبیق عالجي، هكذا كما فعل النبي

یعتبر قاموس العالج الدولي األساسي، وهي أیضًا تسمى النقاط الموضعیة أو القریبة". طب الحضارات وطب 
 .]165ص:[اوي: األنبیاء د. هاني علي الغز 

 ].5683 :/ ح698[ص: بالعسل، الدواء الطب، البخاري: أخرجه)  2(
 ].396/ 9[ بطال البن البخارى صحیح شرح)  3(
 .]45: ص[ القیم البن النبوي الطب)  4(
 ]. / وأخرجه مسلم:6786/ ح:809اهللا، [ص:  لحرمات واالنتقام الحدود الحدود، إقامة البخاري: أخرجه) 5(

  ].5939/ ح:1161المباح، [ص: من واختیاره لآلثام rمباعدته الفضائل،
 ].193/ 14[ مسلم على النووي شرح)  6(
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 َوْقِتَها، ِفي اْسُتْعِمَلتْ  ِإَذا َواْلُحْلُقومِ  ،َواْلَوْجهِ  ،ْسَنانِ األَ  َوَجعِ  ِمنْ  َتْنَفعُ  الذََّقنِ  َتْحتَ  َواْلِحَجاَمةُ "ابن القیم: 
اِفنِ  َفْصدِ  َعنْ  تَُنوبُ  اْلَقَدمِ  َظْهرِ  َعَلى َواْلِحَجاَمةُ  َواْلَفكَّْیِن، ،الرَّْأَس  َوتَُنقِّي  ِعْندَ  َعِظیمٌ  ِعْرقٌ  َوُهوَ  ،الصَّ

 األُْنثََیْیِن، ِفي اْلَعاِرَضةِ  َواْلَحكَّةِ  ،الطَّْمثِ  َواْنِقَطاعِ  ،َوالسَّاَقْینِ  ،اْلَفِخَذْینِ  ُقُروحِ  ِمنْ  َوَتْنَفعُ  اْلَكْعِب،
ْدرِ  َأْسَفلِ  ِفي َواْلِحَجاَمةُ   ،َواْلَبَواِسیرِ ، )1(النِّْقِرسِ  َوِمنَ  ،َوُبُثوِرهِ  ،َوَجَرِبهِ  ،اْلَفِخذِ  َدَماِمیلِ  ِمنْ  َناِفَعةٌ  الصَّ

من خاللها على الحجامة  rوهذا ما تؤكده األحادیث التي حث النبي .)3(الظَّْهِر" َوَحكَّةِ  )2(َواْلِفیلِ 
  وبیَّن فضلها، وأنها من خیر ما تداوى به الناس. 

 .)4(والوجع ،أن الحجامة تكون على مواضع األلمبالطب الحدیث أیضًا  أكد ذلكو 

   

                                                           
 اْلُمُلوك. المعجم َداء ُیسمى َكانَ  َما َوُهوَ  َأكثر إبهامها َوِفي اْلقَدم مفاصل ِفي یحدث مؤلم "النِّْقِرس": مرض) 1(

 ].946/ 2[ الوسیط إلبراهیم مصطفي ومجموعة
مَ  أنْ  :"الِفیلِ  َداءُ ")  2(  ].101: [ص العربیة للثعالبي وسر اللغة فقه .َوَتْغُلظُ  كلُّها السَّاقُ  َتَتَورَّ
 .]53/ 4[ العباد خیر هدي في المعاد زاد)  3(
قالت الدكتورة صهباء بندق: "تعتمد مواضع الحجامة على نوع المرض، وأیضًا على الوضع الصحي )  4(

للمریض... كما تجرى الحجامة مباشرة على أماكن االحتقان، والشد العضلي، وأماكن اعتالل األنسجة؛ وحیث 
 ].71ص:[. صهباء بندق: یكون األلم دون االلتزام بنقاط محددة.. " انظر: الحجامة بین العلم واألسطورة د
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  املبحث الرابع
  األدوات املستعملة يف احلجامة 

لقد تطورت أدوات الحجامة كثیرًا عبر العصور المختلفة، وخاصة كؤوس الحجامة، فكانت 
   منها: أدوات بدائیة

  القرون: -

وذلك بتفریغ جوفها، وعمل ثقب في  ،واألغنام ،قرون الحیوانات كالثیران تستعملكانت قدیمًا       
وبهذه الطریقة یمكن أن  ،ویسحب الهواء بالفم من داخله، وسده بقطعة من العجین ،مؤخرة القرن

وكان هذا النوع من المحاجم ُیستخدم في عهد . )1(فدخوله إلى الجو  نفال یؤمَ إلى الفم، الدم یصل 
 َأْعرَاِبيٌّ  َدَخلَ  :َقالَ  ُجْنُدٍب، ْبنِ  َسُمَرةَ  القرون. فَعنْ  rالنبوة، حیث استخدم الحجام في حجامته للنبي

امٌ  َوإَِذا rاهللاِ  َرُسولِ  َعَلى َفزَاَرةَ  َبِني ِمنْ  . وفي روایة أحمد: )2("ُقُرونٍ  ِمنْ  َلهُ  ِبَمَحاِجمَ  َیْحُجُمهُ  َحجَّ
اًما، َفَدَعا ،r اهللاِ  َرُسولِ  ِعْندَ  "ُكْنتُ : َقالَ  ُجْنُدبٍ  ْبنِ  َسُمَرةَ  من حدیث  َفَأْخَرجَ  َیْحُجَمُه، َأنْ  َفَأَمَرهُ  َحجَّ

  . وهي تقوم مقام الكؤوس الیوم.)3("ِإیَّاهُ  َفأَْلَزَمهُ  ُقُروٍن، ِمنْ  َلهُ  َمَحاِجمَ 

  الشفرة أو السكین: -

 بشفرة، وفي روایة rكانت ُتستخدم الشفرة لتشریط الجلد. حیث شرط الحجام جلد النبي      
 . وفي)5(ِبَشْفَرٍة" وفي حدیث سمرة: "َفَشَرَطهُ . )4(بسكین، وهما واحد فالشفرة هي السكین العریض

(ِعْنَدهُ  ِإَناءٍ  ِفي الدَّمَ  َفَصبَّ  َشْفَرٍة، ِبَطَرفِ  "َفَشَرَطهُ  روایة  ِبَطْرفِ  ُیْشَرطُ  َوُهو وفي روایة " .)6"
أو الشفرة؛ حتى تكون الجروح  ،عمل الخدوش، وهو بطرف السكینطریقة فالحدیث یبین  .)7(ِسكِّیٍن"

                                                           
الحجامة العالج بكاسات وانظر: ، ]15ص:[: )أ. د.عمرو الریس ود. أمیر صالح( لـ انظر: فن الحجامة)  1(

. وكانت ُتستخدم عند الشعوب القدیمة كؤوس خزفیة (فخاریة)، وكؤوس ]40ص:[د.غسان جعفر: لـ الهواء 
 مصنوعة من شجر البامبو.

 .]75[ص: سبق تخریجه)  2(
 .]75[ص:سبق تخریجه)  3(
 .]317/ 1[ الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح)  4(
 .]75[ص:سبق تخریجه)  5(
 .]75[ص: سبق تخریجه)  6(
 ].20212/ 370/ 33في روایة لإلمام أحمد [)  7(
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اَم َفَعلََّق َعَلْیِه َمَحاِجَم ُقُروٍن ثُمَّ  "أیضًا،  بسیطة، وعند البیهقي من حدیث سمرة سطحیة َفَدَعا اْلَحجَّ
   .)1(" كَ َشَرَطُه ِبَشْفَرٍة ، َفَدَخَل َعَلْیِه َأْعرَاِبيٌّ ِمْن َبِني َفزَاَرَة َفَقاَل: َیا َرُسوَل اِهللا َما َهَذا َیْقَطُع ِجْلدَ 

  لتفریغ الدم من الِمحجم فیه:إناء مخصص  -

یفرغ هذا الدم من القرن في اإلناء المخصص  ،بعدما یشفط الدم من الجلد بعد التشریط     
َفأَْلَزَمُهنَّ ِإیَّاُه، ُثمَّ َشَرَطُه ِبَطَرِف "للتخلص منه؛ فال یتلوث المكان. وعند الطبراني من حیث سمرة 

  .)*( )2("ِعْنَدهُ َشْفَرٍة، َوَصبَّ الدََّم ِفي ِإَناٍء 
  

  

  

                                                           
 .]75[ص: سبق تخریجه)  1(
 .]75[ص: سبق تخریجه)  2(
البالستیك مزودة بصمامات داخلیة تعمل بمضخة یدویة، أو بواسطة أما الیوم فتتوفر كؤوس مصنوعة من  )*(

) الكهربائي الذي یمكن بواسطته التحكم في كمیة Acupoint Cuppingالمضخات الكهربائیة، مثل جهاز الـ (
) على الحجامة العربیة عدة Kua Kuroiwaالتفریغ المطلوبة. وقد أدخل الطبیب الیاباني كوا كورویوا (

تكنولوجیة، بحیث أصبحت في مأمن من التلوث، وقد جاءت نتائج الدراسة الطبیة المتعمقة للطبیب تعدیالت 
)، Vankeyالیاباني باختراع جهاز جدید متطور وفق أحدث األسالیب والنظم في تكنولوجیا العصر "فانكي" (

فاءة الحجامة الجافة، وفي ذلك الجهاز الذي یقوم بتنقیة الدم عن طریق امتصاصه إلى أعلى طبقة من الجلد بك
بعض األحیان إلى خارج الجلد في (الحجامة الرطبة). انظر: الحجامة بین العلم واألسطورة د.صهباء محمد 

، )، ذو الحجة66. وانظر: المجلة الثقافیة، تصدر عن الجامعة األردنیة العدد: (]64ص:[بندق: 
 .]407ص:[م، 2006هـ/1426
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 الفصل الثالث
وآدابها، وفوائدها،  ،ضوابط احلجامة

  وحمظوراتها 
  ة مباحث:ـالثـوفیه ث

 وآدابها. ،لحجامةالعامة ل ضوابطال: المبحث األول
 فوائد الحجامة.: المبحث الثاني
 محظورات الحجامة.: المبحث الثالث
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  املبحث األول  
  لحجامة وآدااالعامة لضوابط 

ام ،تراعي األمور اإلیمانیة ،وآداب عامة ،للحجامة ضوابط  ،واألخالقیة من ِقَبل الحجَّ
  :اآلتيوالمحتجم، وهي على النحو 

ام: الحجامة وآداب ،ضوابطأوًال:    بالنسبة للحجَّ
 رحمة یرجو ،اللَّهِ  ِمنَ  ُنورٍ  َعَلى ،اللَّهِ  ِبَطاَعةِ  اْلَعَملُ  هي : قال ابن كثیر: "التقوىUتقوى اهللا  -1

َيا َبنِي آَدَم َقْد [قال تعالى:  .)1(اللَِّه" عقاب یخاف ،اهللا من نور على ،اهللا معصیة وترك اهللا،
 .]26: األعراف[ ]َعَلْيُكْم لَِباًسا ُيَواِري َسْوآتُِكْم َوِريًشا َولَِباُس التَّْقَوى َذلَِك َخْريٌ َأْنَزْلنَا 

ُقوا اهللاََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َّ[ وقال تعالى: .  التقوى ال یعلمها إال اهللا. فعن أبي ]102آل عمران :[] اتَّ
َث َمرَّاٍت ِبَحْسِب اْمِرٍئ الالتَّْقَوى َهاُهَنا َوُیِشیُر ِإَلى َصْدرِِه ثَ  "...قال:  rأن رسول اهللا tهریرة

 .)2("ِمْن الشَّرِّ َأْن َیْحِقَر َأَخاُه اْلُمْسِلَم ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحرَاٌم َدُمُه َوَماُلُه َوِعْرُضهُ 
 tُهَرْیَرَة  َأِبي یقبل عمل المخلصین. فَعنْ ن اهللا أو  دلیل على أن التقوى محلها القلب، والحدیث

 ُقُلوِبُكمْ  ِإَلى َیْنُظرُ  َوَلِكنْ  َوَأْمَواِلُكْم، ُصَوِرُكمْ  ِإَلى َیْنُظرُ  ال اهللاَ  "ِإنَّ : rاهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ 
  .)3(َوَأْعَماِلُكْم"

 َأنَّ  ُعَمرَ  العمل. فَعنْ  إخالص النیة هللا تعالى: إن العمل مرتبط بالنیة، فإن صلحت النیة صلح -2
ُیشاركه  أن فإن اهللا تعالى ال یقبل. )4 (َنَوى..." َما اْمِرئٍ  َوِلُكلِّ  ِبالنِّیَِّة، اَألْعَمالُ " :َقالَ  rَرُسولَ 

 نِ ـعَ  الشَُّرَكاءِ  أََنا َأْغَنى: َوَتَعاَلى َتَباَركَ  اهللاُ  َقالَ " :rاهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،tُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  .أحد
السمعة  Uویبغض اهللا. )5("َوِشْرَكهُ  َتَرْكُتهُ  َغْیِري، َمِعي ِفیهِ  َأْشَركَ  َعَمًال  َعِملَ  َمنْ  الشِّْرِك،
 رَاَءى رَاَءى َوَمنْ  ِبِه، اهللاُ  َسمَّعَ  َسمَّعَ  "َمنْ  :rاهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  tَعبَّاسٍ  اْبنِ  فَعنِ  ،والریاء

                                                           
المحقق: علي  أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي]: 119/ 9[ والنهایة البدایة) 1(

 .م1988 /هـ 1408 ،الطبعة: األولى، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، شیري
 ].6436/ ح:1270أخرجه مسلم: البر والصلة، تحریم ظلم المسلم واحتقاره...[ص:)  2(
 ].6438/ ح:1270م ظلم المسلم واحتقاره...[ص:أخرجه مسلم: البر والصلة، تحری)  3(
 اإلمارة، ]. وأخرجه مسلم،54 :/ ح16والحسبة، [ص: بالنیة األعمال إن جاء ما اإلیمان، البخاري، أخرجه) 4(

 ].4820/ ح:965بالنیة، [ص: األعمال إنما"   :rقوله
 ]. 7369/ ح:1462أخرجه مسلم: الزهد، من أشرك في عمله غیر اهللا [ص:)  5(
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والریاء، جازاه اهللا تعالى  ،ویدل الحدیث على أن من عمل عمًال یطلب به السمعة. )1(ِبِه" اهللاُ 
 .)2(على عدم إخالصه بالفضیحة بین الناس، وأظهر ما یبطن للناس

اكَ [: Uاإلستعانة باهللا  -3 اكَ  َنْعُبُد  إِيَّ  .]5: الفاتحة[ ] َنْسَتِعنيُ  َوإِيَّ

 َوالَ  َفاِحًشا rالنَِّبيُّ  َیُكنِ  َلمْ ": َقالَ  َعْنُهَما، اللَّهُ  َرِضيَ  َعْمٍرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  حسن الخلق: -4
ًشا، إلى  تمیل دائماً  الناسفإن قلوب  .)3(َأْخَالًقا" َأْحَسَنُكمْ  ِخَیاِرُكمْ  ِمنْ  "ِإنَّ : َیُقولُ  َوَكانَ  ُمَتَفحِّ

   وتتحاشاه. ،وتبغض اإلنسان صاحب الخلق السيء ،صاحب الخلق الحسن

 اَألْنَصاِر، ِمنَ  َعَلى َرُجلٍ  َمرَّ  rاللَّهِ  َرُسولَ  : َأنَّ رضي اهللا عنهما الحیاء: فعن عبداهللا بن عمر -5
. فإن الحیاء )4(الَحَیاَء ِمَن اِإلیَماِن" َفِإنَّ  "َدْعهُ : rاللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  الَحَیاِء، ِفي َأَخاهُ  َیِعظُ  َوُهوَ 

". )6(ِبَخْیرٍ ال الَحَیاُء َال َیْأِتي إِ ": rالنبي قال: قال ،)t)5 ْبُن ُحَصْینٍ ِعْمَراُن للخیر. فعن  مجلبةٌ 
  .)7(َخْیٌر" ُكلُّهُ  " اْلَحَیاءُ وفي روایة بلفظ: 

ُقْل لِْلُمْؤِمنَِني [وعدم كشف العورات إال في حدود الضرورة. قال تعالى:  ،غض البصر -6
َفُظوا  وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَحيْ ْم إِنَّ اهللاََّ َخبٌِري بَِام َيْصنَُعونَ َيُغضُّ : النور[ ]ُفُروَجُهْم َذلَِك َأْزَكى َهلُ

  ومن األفضل أن یقوم الرجال بعمل الحجامة للرجال، والنساء بعمل الحجامة للنساء. .]30
 ِإَذا rاهللاِ  َرُسولُ  َكانَ : َقالَ  ،tُموَسى َأِبي أن یتحلى ببشاشة الوجه، و یطمئن المریض. فَعنْ  -7

وهذا ". )8(ُتَعسُِّروا الوَ  َوَیسُِّروا ُتَنفُِّروا، الوَ  "َبشُِّروا: َقالَ  َأْمِرِه، َبْعضِ  ِفي َأْصَحاِبهِ  ِمنْ  َأَحًدا َبَعثَ 
 ئ من روع المریض یجعله أكثر استجابة للعالج.یهدّ 

                                                           
 ].7370/ ح:1462أخرجه مسلم: الزهد، من أشرك في عمله غیر اهللا [ص:)  1(
 ].300/ 5[ البخاري صحیح مختصر شرح القاري انظر: منار)  2(
 ].3559/ ح:430[ص: rأخرجه البخاري: المناقب، صفة النبي)  3(
 شعب مسلم: اإلیمان، وأخرجه]. واللفظ له/ 24/ ح:12اإلیمان، [ص: من اإلیمان، الحیاء البخاري: أخرجه)  4(

 ].59/ ح:47اإلیمان، [ص: 
   َسَكَن اْلَبْصَرَة، وكان إسالمه عام خیبر، وغزا عدة غزوات، َمَع  :)  ِعْمَراُن ْبُن ُحَصْیٍن َأُبو ُنَجْیٍد اْلُخَزاِعيُّ 5(

ْفَسُه َعِن اْلِفْتَنِة، ُمَجاَب الدَّْعَوِة، َبَعَثُه ، وكان صاحب رایة خزاعة یوم الفتح َوَعِقُبُه ِباْلَبْصَرِة، َكفَّ نَ rَرُسوِل اهللاِ 
معرفة الصحابة انظر: ٍث َوَخْمِسیَن، َوِقیَل: اْثَنَتْیِن َوَخْمِسیَن. الُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ُیَفقُِّه َأْهَل اْلَبْصَرِة، ُتُوفَِّي َسَنَة ثَ 

 ].585 /4[اإلصابة في تمییز الصحابة وانظر: ، ]2108/ 4[ألبي نعیم 
/ 48اإلیمان، [ص: شعب اإلیمان، مسلم: ]. / وأخرجه6117 :ح /739الحیاء، [ص: األدب، البخاري: أخرجه) 6(

 ]، بلفظه. 63ح:
 ].64/ ح:48اإلیمان، [ص: شعب اإلیمان، مسلم: أخرجه)  7(
 ]. 4416/ ح875بالتیسیر، [ص: األمر في والسیر، الجهاد مسلم: أخرجه)  8(
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وبصیرة بالعالج بالحجامة، وأن یكون قادرًا على تطبیقها، وآدائها على الوجه  ،أن یكون ذا علم -8
َام  َيْعَلُمونَ  َال  َوالَِّذينَ  َيْعَلُمونَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوي َهْل  ُقْل [األمثل. قال تعالى:   ُأولُو َيتََذكَّرُ  إِنَّ

 الِْعْلمَ  ُأوُتوا َوالَِّذينَ  ِمنُْكمْ  آَمنُوا الَِّذينَ  اهللاَُّ َيْرَفعِ [، وقال تعالى: ]9: الزمر[ ] اْألَْلَباِب 
اًما، َلَنا ًماالغُ  rالنَِّبيُّ  "َدَعاقال:  t. عن أنس بن مالك]11: المجادلة[ ]َدَرَجاٍت   َحجَّ
الحدیث فیه دلیل على أن الحجام كان یمتهن الحجامة. وهو متخصص في هذا . )1(َفَحَجَمُه"

على أن الحجام أجاب الدعوة، وذهب ، وفي الحدیث أیضًا دلیل العمل ولو كان صغیر السن
أو المكان الذي یكون  ،، وهذا یدل على جواز ذهاب الطبیب إلى بیت المریضrلیحجم النبي

  فیه المریض لكي یحجمه.

 َوَشاِوْرُهمْ [ قال تعالى: والمشورة مع أصحاب التخصص من حجامین وأطباء. ،تبادل الخبرة -9
  .]159: عمران آل[ ]اْألَْمرِ  ِيف 

  اختیار الوقت المناسب لعمل الحجامة، والمكان المناسب. - 10

 ُهمْ ـَأْمَوالَ  ُينِْفُقونَ  الَِّذينَ [أن ال تؤثر قدرة المریض المالیة على قیامه بالحجامة. قال تعالى:  - 11
َهارِ  بِاللَّْيلِ  ا َوالنَّ ِمْ  ِعنَْد  َأْجُرُهمْ  َفَلُهمْ  نَِيةً الَوعَ  ِرس   ]َحيَْزُنونَ  ُهمْ  َوَال  َعَلْيِهمْ  َخْوٌف  َوَال  َرهبِّ

هذه اآلیة تحث على الصدقة، فإن كان المریض ال یجد ماًال؛ لیعطي الحجام  .]274: البقرة[
  أجره، فمن الخیر للحجام أن ال یأخذ من المریض أجرًا؛ ویبتغي األجر من اهللا تعالى.

ونصیحته، وتثقیفه بهذا الشأن، بأن یعطیه نشرة  ،الحجامةعطاء المریض معلومات عن إ - 12
َالِة، ِإَقامِ  َعَلى rاللَّهِ  َرُسولَ  "َباَیْعتُ : َقالَ  )2(اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجِریرِ  علمیة عن الحجامة. فَعنْ   الصَّ

                                                           
 موالي كلم من أخرجه البخاري: اإلجارة،/]. 3931/ ح:773الحجامة [ص: أجرة حل المساقاة،أخرجه مسلم: )  1(

 ].2281/ ح:268خراجه [ص: من عنه یخففوا أن: العبد
  : وقیل عمرو، َأُبو إراش، ْبن أنمار ْبن ثعلبة ْبن نصر ْبن مالك ْبن الشلیل وهو :جابر ْبن اللَّهِ  َعْبد ْبن جریر)  2(

 الخطاب ْبن عمر قال الصورة، حسن وكان یوما، بأربعین rالنَِّبيّ  وفاة قبل جریر ، أسلمالَبجِليّ  اللَّهِ  َعْبد َأُبو
 أثر ،وغیرها، القادسیة: بالعراق الحروب في له قومه، وكان سید وهو األمة، هذه یوسف جریر: عنه اللَّه رضي
: وقیل. وخمسین إحدى سنة جریًرا، توفى علیهم وجعل الخطاب، ْبن عمر فجمعهم متفرقة، بجلة وكانت عظیم،

، ]30/ 6[ دمشق تاریخ ، مختصر]529/ 1[الغابة وبجله: في الیمن.  انظر: أسد .وخمسین أربع سنة مات
 .]187/ 4[اإلسالم ، تاریخ]103/ 1[ البشر أخبار في المختصر
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واجبة على  وهذا الحدیث یدل على أن النصیحة". )1(ُمْسِلمٍ  ِلُكلِّ  َوالنُّْصحِ  الزََّكاِة، َوإِیتَاءِ 
 المسلمین.

سالم على النظافة في جمیع نواحي الحیاة، وهي سمة من سمات المسلم. النظافة: حث اإل  - 13
ابِنيَ  ُحيِبُّ  اهللاََّ إِنَّ [قال تعالى:  ِرينَ  َوُحيِبُّ  التَّوَّ   .]222: البقرة[ ] املَُْتَطهِّ

  للُمْحَتِجم (المریض): بهاوآد ،الحجامةثانیًا: ضوابط 
ْل  َعَزْمَت  َفإَِذا[ یكون متوكًال على اهللا، معتقدًا أن الشفاء بید اهللا وحده. قال تعالى:أن  -1  َفتََوكَّ

لِنيَ  ُحيِبُّ  اهللاََّ إِنَّ  اهللاَِّ َعَىل    . ]159: عمران آل[ ]املَُْتَوكِّ

 َحطَّ ال إِ  ِسَواهُ، َفَما َمَرٌض  أًَذى، ُیِصیُبهُ  ُمْسِلمٍ  ِمنْ  "َماقال:  rأن النبي tوعن ابن مسعود 
. والحدیث یدل على أن المرض یحط من سیئات )2(َوَرَقَها" الشََّجَرةُ  َتُحطُّ  َكَما َسیَِّئاِتِه، اللَّهُ 

 ویحتسب األجر من اهللا تعالى. ،المسلم؛ فعلیه أال یتذمر، إنما یصبر

سنها لنا ، وأن الحجامة سنة rبه النبي ىأن یكون مطمئن القلب، وأنه سیمارس ما وص -2
 َما َأْفَضلَ  "ِإنَّ قال:  rعن النبي tولنا األجر والشفاء بإذنه تعالى. فعن أنس ،rالنبي

  .)3(َدَواِئُكْم" َأْمَثلِ  ِمنْ  "ُهوَ  َأوْ  اْلِحَجاَمُة"، ِبهِ  َتَداَوْیُتمْ 

ام. -3  النَِّصیَحُة" "الدِّینُ : َقالَ  ،rالنَِّبيَّ  َأنَّ  )t)4الدَّاِريِّ  َتِمیمٍ  فَعنْ  أن یلتزم بما ینصحه به الحجَّ
ِتِهمْ  ،اْلُمْسِلِمینَ  ِئمَّةِ َوألَ  ،َوِلَرُسوِلهِ  ،َوِلِكتَاِبهِ  ،"ِللَّهِ : َقالَ  ِلَمْن؟: ُقْلَنا  .")5(َوَعامَّ

 ]َلُكمْ  َأْسَتِجْب  اْدُعوِين  َربُُّكمُ  َوَقاَل [واللجوء إلى اهللا: قال تعالى:  ،أن یكثر من الدعاء -4
  والمعافي ال سواه. ،فهو الشافي. ]60: غافر[

                                                           
 ]. 57/ ح:16النصیحة، [ص: الدین: " rالنبي قول اإلیمان، البخاري: أخرجه)  1(
 والصلة مسلم: البر ]. وأخرجه5660/ ح:695أخرجه البخاري: المرضى، وضع الید على المریض، [ص:)  2(

 ].6454: / ح1273مرض [ص: من یصیبه فیما المؤمن ثواب واآلداب،
 .]72[ص: سبق تخریجه)  3(
 له بابنة[ رقیة أبا یكنى لخم، من بطن وهو الدار، إلى ینسب :عدي بن لخم ابن خارجة بن أوس بن تمیم)  4(

 ثم المدینة، یسكن وكان الهجرة، من تسع سنة في إسالمه وكان نصرانًیا، كان .غیرها له یولد لم] رقیة تسمى
خبر الجساسة وقصة الدجال.  rوهو الذي حدث النبي .عنه اهللا رضى عثمان قتل بعد الشام إلى منها انتقل

 ].193/ 1[ األصحاب معرفة في االستیعاب
 ].101/ ح: 55النصیحة [ص:  الدین أن بیان اإلیمان، مسلم: أخرجه)  5(
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 :قال tفعن أنس بن مالك استدعاء المریض للحجام؛ لیحجمه إذا شعر أنه بحاجة لذلك.  - 5
اًما، ُغَالًما rالنَِّبيُّ  "َدَعا   .)1(َفَحَجَمُه" َحجَّ

اًما، ُغَالًما rالنَِّبيُّ  : "َدَعاقال tفعن أنس ابن مالك  ،واإلحسان له ،إعطاء الحجام أجره  -6  َحجَّ
 ِمنْ  َفُخفِّفَ  ِفیِه، َوَكلَّمَ  ُمدَّْین، َأوْ  )3(ُمدٍّ  َأوْ  َصاَعْیِن، َأوْ  ،)2(ِبَصاعٍ  َلهُ  َوَأَمرَ  َفَحَجَمُه،
  .)4(َضِریَبِتِه"

   

                                                           
 .]72[ص:سبق تخریجه)  1(
اع" ) 2( اع فیكونُ  َأْمَداد، َأْرَبَعة :"الصَّ  واألثر الحدیث غریب في النهایة .أْرطال َثَماِنَیةَ  َأوْ  وثُلثًا، أْرطال خمسةَ  الصَّ

]3 /60.[  
]. وانظر: 260/ 3[ للخطابي الحدیث انظر: غریب .الصاع ربع َوثلث وقیل هو رطالن، والمد َرْطل :"الُمدُّ " )3(

 ].468: [ص ومسلم البخاري الصحیحین في ما غریب تفسیر
 الحدیث السابق.)  4(
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   بحث الثاين امل
  ةفوائد احلجام

ومنها ما لم ُیكتشف بعد،  ،ومنافع كثیرة، منها ما اكتشفه الطب الحدیث ،للحجامة فوائد
 َأْفَضلَ  "ِإنَّ من حدیث أنس بن مالك:  rر من األمراض. كما قال النَِّبيّ وُتْعَتبر العالج األنسب لكثی

والحدیث فیه دلیل على أن الحجامة من  ".)1(َدَواِئُكمْ  َأْمَثلِ  ِمنْ  "ُهوَ  َأوْ  اْلِحَجاَمُة"، ِبهِ  َتَداَوْیُتمْ  َما
: َقالَ  َعْنُهَما، اللَّهُ  َرِضيَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبن لكن لیس على اإلطالق. وعن َجاِبر، و )2(أفضل العالج

 َخْیٌر، - َأْدِوَیِتُكمْ  ِمنْ  َشْيءٍ  ِفي َیُكونُ : َأوْ  -  َأْدِوَیِتُكمْ  ِمنْ  َشْيءٍ  ِفي َكانَ  ِإنْ : "َیُقولُ  rالنَِّبيَّ  َسِمْعتُ 
 َشْرَطةِ  َفِفي ِشَفاٌء، َأْدِوَیِتُكمْ  ِمنْ  َشْيءٍ  ِفي َكانَ  "ِإنْ  بلفظ: وفي روایة. )3 (ِمْحَجٍم..." َشْرَطةِ  َفِفي

الحجامة سببًا من أسباب الشفاء،  rفجعل النبي .)4(َأْكَتِوَي" َأنْ  ُأِحبُّ  َوَما ِبَناٍر، َلْذَعةٍ  َأوْ  ِمْحَجٍم،
 ،واألسهل ،كره الكي لما فیه من األلم الشدید، فهو علیه الصالة والسالم یختار دائمًا األیسر

 َأَخذَ ال إِ  َأْمَرْینِ  َبْینَ  rاللَّهِ  َرُسولُ  ُخیِّرَ  "َما: َقاَلتْ  َأنََّها َعْنَها، اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ فَ  واألسلم.
 العالج ُیَؤخر َأنه ِإَلى ِبهِ  وأخف ألمًا. قال ابن حجر: "أَشارَ  ،والحجامة أیسر من الكي .)5(َأْیَسَرُهَما"

                                                           
 .]72[ص: سبق تخریجه)  1(
لها تأثیر قوي على أجهزة الجسم وخاصة الجهاز المناعي للجسم؛ لذا تعمل على تحسین عمل أجهزة الجسم )  2(

 مثل: جهاز الحس (الجلد) و الجهاز العضلي، حیث تقوي عمل الدورة الدمویة في الجلد والعضالت. 
أللم الناتج عن األمراض ولها تأثیر في عالج المفاصل تحسن من الدورة الدمویة والتغذیة للمفاصل؛ فتقلل ا

 ما یساعد على زیادة مداها الحركي. مالروماتیزمیة وغیرها، 
تقلل من خشونة المفاصل. تعمل الحجامة على إخراج المواد الضارة المترسبة في المفاصل مثل بلورات و 

 ) التي تسبب مرض النقرس، وقد تسبب خشونة المفاصل.Uric Acidحمض البولیك (
) إلفراز المادة الزیتیة أو السائل Synovial Membraneعلى تنشیط السائل السینوفي (تعمل الحجامة 

) الذي یعمل على تقلیل االحتكاك في المفصل، وتسهیل الحركة، ومن ثم إبطاء Synovial Fluidالسینوفي (
لمعجزة . وانظر األسس العلمیة ل]49ص:[حدوث الخشونة. انظر: الحجامة نت د. لدكتور هاني الغزاوي: 

. وانظر: الجامع في علم العالج بالحجامة د. أحمد صالح: ]33ص:[النبویة الحجامة أ. د. حمد رزق شرف: 
 ].303ص:[. وانظر: الحجامة العالج بكاسات الهواء د.غسان جعفر: ]87- 80ص:[

 .]91[ص:  سبق تخریجه)  3(
غیره،  كوى أو اكتوى ]، من5702ح:/ 699والصداع، [ص:  الشقیقة من أخرجه البخاري الحجامة)  4(

 ]. 5634ح: /1103التداوي، [ص: واستحباب دواء داء السالم، لكل مسلم: ]. / وأخرجه5704/ ح:700[ص:
 ].3560/ ح:430، [ص:rالنبي المناقب، صفة أخرجه البخاري:)  5(
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 من َأْضَعف یكون قد ألم دفع ِفي الشَّدید َلماألَ  اْسِتْعَمال من ِفیهِ  لما ،ِفیهِ  إالَّ  الشَِّفاء ُیوجد ال َحتَّى ِبهِ 
  .)1(الكي" ألم

 َواْلَفْصدُ  اْلَفْصِد، ِمنَ  َأْكَثرَ  اْلَبَدنِ  َسْطحَ  تنفي فإنها: الحجامة منافع قال ابن القیم: "أما
  .)2(اْلِجْلِد" َنَواِحي ِمنْ  الدَّمَ  َتْسَتْخِرجُ  َواْلِحَجاَمةُ  َأْفَضُل، اْلَبَدنِ  ْعَماقِ ألَ 

تتوافق مـع الحجامة تتوافق تمامًا مع قواعد "العالج اإلنساني" الحدیث، فهي " قال د. هاني:
أحســن وســیلة للعــالج  ي)، وهــD.N.Aوعقلهــا المفكــر الحمــض النــووي( ،اإلمكانیــات العبقریــة للخلیــة

الوسـائل التـي یتحـدث عنهـا الغـرب فیمـا یسـمى "الوقایـة الفائقـة"، فهـل  ههذ ،وتنظیف الخالیا ،المبكر
لتـــداوي ســـنة با1400أكثـــر مـــنوشـــدد علیهـــا منـــذ  ،طالـــب أمتـــه rخطـــر علـــى بـــال أحـــد أن الرســـول

فیمـا یمكـن أن یسـمى  ،سلوب یعتبر اآلن رؤیة حضاریة جدًا للتداوي، ورؤیة مستقبلیة لرؤى جدیدةأب
  .)3(""الوقایة الفائقة" من األمراض

تعمل الحجامة من خالل شفط الدم على إخراج التجمعات الدمویة الموجودة داخل 
 من وثء كان به، فعن هعندما احتجم على قدم rالعضالت نتیجة الكدمات، وهذا ما فعله النبي

 ).4("اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحِرٌم َعَلى َظْهِر اْلَقَدِم ِمْن َوْثٍء َكاَن ِبهِ " rَأنَّ َرُسوَل اللَّهِ  قال: َعْن َأَنسٍ 

فهذا هو  ،rاقتداًء بالنبي ؛لما علم الصحابة فوائد الحجامة كانوا حریصین على التداوي بها
َسِمْعُت َرُسوَل  َفِإنِّي َتْحَتِجَم، َحتَّى َأْبَرحُ  "الَ عاد الُمَقنَّع وهو مریض فقال له:  tجابر بن عبداهللا

صرار جابر إ. أي: ال أخرج من عندك حتى تحتجم. وهذا دلیل على )5("ِشَفاءً  ِفیهِ  "ِإنَّ : َیُقولُ  rاهللا
المریض، ِلَما َعِلم من فوائد الحجامة الطبیة؛ وذلك بما على التداوي بالحجامة لهذا  tبن عبداهللا 

امٍ  َفَجاءَ  . وفي روایة: "rسمعه من رسول اهللا لتعقیب لوالفاء  .)6(َیِجُد" َما َعْنهُ  َفَذَهبَ  َفَشَرَطُه، ِبَحجَّ
وهذا ما یؤكده العلم الحدیث. وفي  ،دلیل على شفاء الُمَقنَّع السریع بعد الحجامة"َفَذَهَب"  في لفظ

الحدیث أیضًا دلیل على جواز استدعاء الزائر للطبیب لمعالجة المریض عند الحاجه لذلك، بل 

                                                           
 ].233/ 21[ البخاري صحیح شرح القاري عمدة)  1(
 .]42: ص[ القیم البن النبوي الطب)  2(
طب الحضارات  .]8ص:[: د.هاني الغزاوي:r) العالج اإلسالمي في األلفیة الثالثة "أوروبا على خطى الحبیب3(

 .     ]148، 138، 134ص:[وطب األنبیاء د.هاني الغزاوي:
 .]88[ص: سبق تخریجه)  4(
داء دواء  السالم، لكل]. وأخرجه مسلم: 5697/ ح:699أخرجه البخاري: الطب، الحجامة من الداء [ص:)  5(

 ].2636/ ح:1103واستحباب التداوي [ص:
 الحدیث السابق من لفظ مسلم.)  6(
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 الَ : "tواإللحاح في الطلب، مبینًا للمریض الفائدة المرجوة من ذلك. وهذا المستفاد من قول جابر 
  .ِشَفاًء" ِفیهِ  "ِإنَّ : َیُقولُ  rاللَّهِ  َرُسولَ َسِمْعُت  َفِإنِّي َتْحَتِجَم، َحتَّى َأْبَرحُ 

  في عالج العدید من األمراض، منها: فعَّاالً  اً كما أن للحجامة أثر 

تیة، الذي ال ُیْعرف حتى وهو أحد أمراض المناعة الذا ؛أثر الحجامة على مرض الروماتوید  - أ
  .)1(الذي یصیب الجسم بالتشوه ،لحدوثه، ویعد الروماتید مثاًال للمرض المزمن اآلن سبب محدد

"تأثیر جامعة األزهر فرع البنات بعنوان: بة في كلیة الطب یجامع )2(حیث نوقشت أول رسالة
، مقدمة من الطبیبة صهباء محمد العالج بكؤوس الهواء مع اإلدماء على مرضى الروماتوید"

األحیاء الدقیقة) بندق، والتي حصلت بها على درجة الماجستیر في المیكروبیولجي (علم 
وتم على خمسین مریضًا من قسم الروماتیزیوم،  لدراسةبتقدیر ممتاز. ولقد ُأجریت هذه ا

، طبقًا لمواصفات الجمعیة األمریكیة للروماتوید، تشخیصهم كمرضى روماتوید مفصلي
  سنة.  60إلى 25مارهم من عوتراوحت أ

ستخلصت الباحثة تفوق العالج على مجموعة ضابطة من األصحاء. وقد ا دراسةواشتملت ال
المزدوج الذي ُأضیف إلیه جلسات كؤوس الهواء مع اإلدماء (الحجامة) تفوقًا ملحوظًا على 

داللة إحصائیة بین مجموعة العالج  رده، وأوضحت الدراسة وجود فارق ذيالعالج الدوائي بمف
المعملیة لنشاط و  ،المزدوج، ومجموعة العالج الدوائي شمل جمیع المؤشرات اإلكلینیكیة

  المرض. 

بفتح الباب للمزید من األبحاث المتعلقة بالحجامة، ودراسة فكرة  )3(وأوصت لجنة المناقشة
التي  ،التي وافقت على إدخالها العدید من كلیات الطب الغربیة ،إدخال مقررات الطب التكمیلي

  األمراض. والتعامل مع ،أقرتها منظمة الصحة العالمیة؛ لتوفیر فرص أكبر للشفاء

  

                                                           
 ذكرته في ملخص العرض لرسالة الماجستیر الذي قدمته الباحثة الطبیبة صهباء محمد أحمد بندق.)  1(
 صفحة. 231م، وتقع الرسالة في 29/9/2005نوقشت الرسالة یوم الخمیس )  2(
اللجنة مكونة من أ. د. عزة شوقي غانم: أستاذ المیكروبیولجي بطب بنات األزهر، وأ. د. رشدان محمد )  3(

بنات  بطبإبراهیم: أستاذ المیكروبیولجي بطب بنها، وأ. د. إیمان عبد الفتاح أبو شادي: أستاذ المیكروبیولجي 
زهر. وقررت اللجنة أن الرسالة في األزهر، وأ. د. سهیر سعید مقلد: أستاذ المیكروبیولجي بطب بنات األ

 مضمونها جید ومن صمیم تخصص الباحثة.
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 والصداع:  ،أثر الحجامة  في عالج الشقیقة - ب

   وقد ورد الحدیث بلفظ: "الشقیقة" عند البخاري. .)1(من فوائد الحجامة عالج الشقیقة
 وسببها ،المزمنة ْمَراضاألَ  من َأنََّها الطِّبّ  أهل "َوذكرالشقیقة مرض مزمن قال العیني: و      
 الصداع، أحدث منفذاً  یجد لم َفِإن الدَِّماغ، ِإَلى تْرَتفع َباِرَدة َأو ،حارة أخالط َأو ،ُمْرَتفَعة أبخرة
  .)2("اْلَبْیَضة َداء أحدث الرَّْأس قمة ملك َوإِن الشَِّقیَقة، أحدث الرَّْأس شقي أحد ِإَلى َمال َفِإن
. قال )3(ِبِه" َكاَنتْ  َشِقیَقةٍ  ِمنْ  رَْأِسِه، ِفي ُمْحِرمٌ  َوُهوَ  "اْحَتَجمَ  rاللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ ": َعبَّاسٍ  اْبنِ  فَعنْ 

. وورد الحدیث أیضًا )4(الرَّْأس" ِفي َشِدید صداع َأي ِبِه) َكاَنت َشِقیَقة (من ابن حجر: "َقْوله
  . )5(ُصَداٍع َوَجَدهُ" "ِمنْ  "الصداع"، عند اإلمام أحمد وغیره، وذلك من حدیث ابن عباس بلفظ:

 التسمم:أثر الحجامة في عالج  -ج

أنه احتجم من أثر السم الذي r الحجامة نافعة في العالج من السم، فلقد ثبت عن النبي
  وضعته امرأة یهودیة في الشاة التي أهدتها له. 

   .)6(ِمْنَها..." َفَأَكلَ  َمْسُموَمٍة، ِبَشاةٍ  rالنَِّبيَّ  َأَتتِ  َیُهوِدیَّةً  "َأنَّ  ،t َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  فَعنْ 
 َمْسُموَمٍة، َشاةٍ  ِمنْ  َأَكَلَها َأْكَلةٍ  ِمنْ  ُمْحِرٌم، َوُهوَ  اْحَتَجمَ  rالنَِّبيَّ  َأنَّ "  tَعبَّاسٍ  اْبنِ  وعنِ 

ْتَها    .)7("َخْیَبرَ  َأْهلِ  ِمنْ  اْمرََأةٌ  َسمَّ

                                                           
لى الرَّأس ُمَقدَّم ِفي یعِرض ُصداع ِمنْ  نوعٌ  وهي الصداع. قال ابن األثیر: " الشَِّقیَقةُ )  1(  في النهایة َجاِنَبْیِه" َأَحدِ  وإِ

 ].1280/ 2[ المعاصرة العربیة اللغة معجم والصداع وجع في الرأس أیضاً  ].492/ 2[ واألثر الحدیث غریب
 ].243/ 21[ البخاري صحیح شرح القاري عمدة)  2(
 . ]83[ص: سبق تخریجه) 3(
   ].140/ 1[ حجر البن الباري فتح)  4(
 عكرمة عن ،القردوسي عن هشام بن حسان األزدي ،القیسي روح بن عبادة أحمد عن  (إسناده صحیح) أخرجه) 5(

]. وأخرجه النسائي في سننه الكبرى من طریق محاضر الهمداني 465/ 5[ عباس ابن عن ،القرشي الهاشمي
  ].95/7555/ 7[ الحجامة موضع عن هشام بن حسان به مرفوعًا: الطب،

 جمیع رجال إسناد اإلمام أحمد ثقات. -
دون  ].2617/ ح:311المشركین، [ص: من الهدیة قبول علیها، والتحریض وفضلها البخاري: الهبة أخرجه) 6(

 ]. ولم یذكر الحجامة.5598/ ح:1097السم، [ص: السالم، مسلم: ذكر الحجامة من السم / وأخرجه
عن عبد الصمد بن عبد الوارث والحسن األشیب، عن ثابت بن یزید  أحمد، (إسناده حسن لغیره) أخرجه) 7(

]. وأخرجه 5/479/3547األحول، عن هالل بن خباب العبدي، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا[
 ، من طریق هالل عن عكرمة مرسًال. بلفظ: "أن]95/7556/ 7[ أكل السم،  من الحجامة النسائي: الطب،

= . وأخرجه ابن سعد "شاكیاً  یزل فلم خیبر من امرأة سمتها شاة من أكلها أكلة من محرم وهو احتجم rالنبي
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 َوتُْبِطُلُه، السُّمِّ  ِفْعلَ  ُتَعاِرُض  الَِّتي ْدِوَیةِ َوِباألَ  ْسِتْفَراَغاِت،ِباال َتُكونُ  السُّمِّ  قال ابن القیم: "ُمَعاَلَجةُ 
َها، َوإِمَّا ِبَكْیِفیَّاِتَها، ِإمَّا  اْلِحَجاَمُة، َوَأْنَفُعهُ  اْلُكلِّيِّ  ْسِتْفَراغِ اال ِإَلى َفْلُیَباِدْر  الدََّواَء، َعِدمَ  َفَمنْ  ِبَخَواصِّ

یَّةَ  اْلُقوَّةَ  َفِإنَّ  َحار ا، َوالزََّمانُ  َحار ا، اْلَبَلدُ  َكانَ  ِإَذا ِسیََّما الوَ   ِفي َفتَْنَبِعثُ  الدَِّم، ِإَلى َتْسِري السُّمِّ
لُ  اْلَمْنَفذُ  ُهوَ  َفالدَّمُ  ُك،الاْلهَ  َفَیُكونُ  اْلَقْلِب، ِإَلى َتِصلَ  َحتَّى َواْلَمَجاِري اْلُعُروقِ   ِإَلى ِللسُّمِّ  اْلُمَوصِّ
یَّةُ  اْلَكْیِفیَّةُ  ِتْلكَ  َمَعهُ  َخَرَجتْ  الدََّم، َوَأْخَرجَ  اْلَمْسُموُم، َباَدرَ  َفِإَذا ْعَضاِء،َواألَ  ،اْلَقْلبِ   الَِّتي السُّمِّ

 َعَلْیهِ  َفَتْقَوى َیْضُعفَ  َأنْ  َوإِمَّا َیْذَهَب، َأنْ  ِإمَّا َبلْ  السُّمُّ، َیُضرَّهُ  َلمْ  تَام ا اْسِتْفَراًغا َكانَ  َفِإنْ  َخاَلَطْتُه،

                                                                                                                                                                          
]، وأورد فیه 155/ 2ابن عباس مرفوعًا. [في طبقاته ضمن حدیث طویل، من طریق سعید بن المسیب عن = 

. َأَكلَ  الَِّذي َأْجلِ  ِمنْ  َكاِهِلهِ  َعَلى rاللَّهِ  َرُسولُ  عدة أسانید وقال: زاد بعضهم على بعض وفیه لفظ:  "َواْحَتَجمَ 
 .ؤوسهم"ر  أوساط فاحتجموا أصحابه rاللَّهِ  َرُسولُ  َوَأَمرَ . َوالشَّْفَرةِ  ِباْلَقْرنِ  ِهْندٍ  َأُبو َحَجَمهُ 

 یحیى أنه تغیر بآخره. قال البخاري:  "َعنْ  :إسناد اإلمام أحمد رجاله ثقات غیر أن هالل بن خباب قیل -
/ 8[ الكبیر وعكرمة" التاریخ جعدة ْبن یحیى فحدث َعنْ  موته قبل تغیر قد وكان هالال أتیت َقالَ  َسِعید ْبنا

 ].      493/ 2[ اهللا عبد ابنه روایة ألحمد الرجال ومعرفة ِثَقة" العلل ]. قال اإلمام أحمد: "شیخ210
 َوَتَغیَّرَ  َوْهمٌ  َحِدیِثهِ  ]. وقال العقیلي: "ِفي253: [ص الثقات أسماء ِثَقة" تاریخ وقال ابن شاهین: "مدائني

]. 87/ 3[ حبان البن ]. وقال ابن حبان: "اْخَتَلط". المجروحین347/ 4[ للعقیلي الكبیر الضعفاء .ِبآِخَرٍة"
. خباب بن ِهَالل َرَأْیت :سعید بن یحیىقال ]. 428/ 8[ الرجال ضعفاء في وذكره ابن عدي في الكامل

 ال،: " بن معین یحیى وقال ابن الجنید: فقال]. 124/ 3] اهللا عبد ابنه روایة ألحمد الرجال ومعرفة العلل
]. وانظر 342: [ص الجنید ابن سؤاالت " مأمون ثقة: " قال هو؟ فثقة: لیحیى قلت ،" تغیر وال اختلط، ما

]، 223: [ص الدارمي روایة -  معین ابن ]، تاریخ374: [ص أحمد لإلمام داود أبي أیضًا: سؤاالت
  ].369: [ص باالختالط الرواة من رمي بمن االغتباط

ابن ، وقد نفى قلت: یحي بن سعید رأى هالل بن خباب. وكالم البخاري یدل على أن اختالطه قبل موته -
 روایات إلى بالنظر یكون أن جائز معین ابن من النفي وهذاقال عبداهللا بن الجدیع: ". معین اختالطه

 إذ به، للقدح وجه فال القطان قال ما صح لو: یقول فكأنه فیها، تأثیراً  القطان یحیى ذكر لما یر فلم الرجل،
 ].551/ 1[ الحدیث علوم تحریر ."یكن لم كأنه

 أیقاد فمات أطعمه أو سما رجال سقى الدیات، فیمن داود: جابر بن عبداهللا أخرجه أبووله شاهد من حدیث  -
. وفي إسناده ]1 /208/69[ rنبیه به وجل عز اهللا أكرم ما ]. وأخرجه الدارمي:173/4510/ 4منه، [

  ].102/ 6[ واألسانید المعاني من الموطأ في لما انقطاع لم یسمع الزهري من جابر. انظر: التمهید
  ، من حدیث: عبداهللا ]74/183/ 13[ وله شاهد آخر: أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر للطبراني -

 سم". وفي إسناده جابر بن یزید: ضعیف. انظر: تهذیب ما بعد بن جعفر بن أبي طالب، بلفظ: " احتجما
  ].465/ 4[ الرجال أسماء في الكمال

]. في إسناده سفیان بن حسین 155/ 2هریرة أخرجه ابن سعد في طبقاته[ وله شاهد أیضًا من حدیث أبي -
 ].244: [ص التهذیب ثقة في غیر الزهري، وحدیثه هنا من طریق الزهري. انظر: تقریب

. وحسنه في الحدیث الذي سبقهوأصل الحدیث عند البخاري ومسلم بدون ذكر الحجامة كما هو مبین 
 ].97/ 6[ األم - داود أبي األلباني انظر: صحیح
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 اْلَمَواِضعِ  َأْقَربُ  َوُهوَ  اْلَكاِهِل، ِفي اْحَتَجمَ  ،rالنَِّبيَّ  اْحَتَجمَ  َوَلمَّا .ُتْضِعُفهُ  َأوْ  ِفْعَلهُ  َفتُْبِطلُ  الطَِّبیَعُة،
یَّةُ  اْلَمادَّةُ  َفَخَرَجتِ  اْلَقْلِب، ِإَلى اْلِحَجاَمةُ  ِفیَها ُیْمِكنُ  الَِّتي  َبِقيَ  َبلْ  ُكلِّی ا، ُخُروًجا ال الدَّمِ  َمعَ  السُّمِّ
  ".)1(َأَثُرَها

یقر الطب الحدیث بفائدة الفصادة في بعض التسممات، ویوصي " وقال د. محمود النسیمي:
الورید بإبرة  )2(بإجراء نقل الدم بعدها، ومن البدیهي أنه عندما ال یتمكن الطبیب من بزل

لتي تعتبر غلیظة، وال یرغب أن یجرح الورید بالمبضع (السكین أو المشرط)، فإن الحجامة ا
  .)3(ه الوحید"أنوعًا من الفصادة الموضعیة هي ملج

  

 :)4(أثر الحجامة في عالج الُخرَاج -د

: َقالَ  َقَتاَدَة، ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنِ  َعاِصمِ  واسُتخدمت الحجامة في فجر اإلسالم في معالجة الُخراج، فَعنْ 
: َقالَ  َتْشَتِكي؟ َما: َفَقالَ  ِجرَاًحا، َأوْ  ِبهِ  ُخرَاًجا َیْشَتِكي َوَرُجلٌ  َأْهِلَنا، ِفي اهللاِ  َعْبدِ  ْبنُ  َجاِبرُ  "َجاَءَنا
، َشقَّ  َقدْ  ِبي ُخرَاجٌ  اٍم، اْئِتِني مُ الغُ  َیا: َفَقالَ  َعَليَّ اِم؟ َتْصَنعُ  َما: َلهُ  َفَقالَ  ِبَحجَّ  َعْبدِ  َأَبا َیا ِباْلَحجَّ
 َذِلكَ  ِمنْ  َتَبرَُّمهُ  رََأى َلُیِصیُبِني... َفَلمَّا الذَُّبابَ  ِإنَّ  َواهللاِ : َقالَ  ِمْحَجًما، ِفیهِ  ُأَعلِّقَ  َأنْ  ُأِریدُ : َقالَ  اهللاِ 
َشْرَطِة ِمْحَجٍم...  َفِفي َخْیٌر، َأْدِوَیِتُكمْ  ِمنْ  َشْيءٍ  ِفي َكانَ  "ِإنْ : َیُقولُ  rاهللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  ِإنِّي:َقالَ 
امٍ  َفَجاءَ  َقالَ  وذلك بشرط الخراج : "النسیمي محمود قال. )5(َیِجُد" َما َعْنهُ  َفَذَهبَ  َفَشَرَطُه، ِبَحجَّ

ونقل مصطفى آدم قول  .)6((أي شقه لیخرج الصدید)، ثم وضع المحجم لمص كافة محتویاته"
ن الحجامة بقرون الحیوانات منذ استخدام الصینییمن كولومبو: " Sir Nik Omarالبروفسور 

الحجامة الستخراج الصدید من مكامنه في اآلفات الجلدیة العصور الغابرة، وأول ما ُطبقت 
فإن قوة الشفط تخرج الصدید وما حوله من دم ملوث، فیصبح مكان الخراج  .)7 (االلتهابیة..."

  بخروج الصدید یخف األلم.و نظیفًا من الجراثیم وااللتهابات، 

                                                           
 .]92: ص[ القیم البن النبوي الطب)  1(
ن علي أبو الحس ].51/ 9األعظم [ والمحیط بالدَِّم. انظر: المحكم َتَفطَّر: الَجَسدُ  وَتَبزَّلَ . أي َشقَّه الشَّيءَ  َبَزلَ )  2(

الطبعة: ، بیروت –العلمیة الناشر: دار الكتب ، المحقق: عبد الحمید هنداوي، بن إسماعیل بن سیده المرسيا
 .م2000 /هـ 1421األولى، 

 . ]3/99[الطب النبوي والعلم الحدیث د. ناظم النسیمي: )  3(
دید وَدمٍ  "َقْیحٍ  یتكون من الُخَراجُ  )4(  ].109/ 10[لألزهري  اللغة تهذیب ". كالصَّ
 .]102سبق تخریجه [ ص:)  5(
 .]3/102[الطب النبوي والعلم الحدیث د. محمود النسیمي: )  6(
 . ]299ص:[الموسوعة الشاملة في الحجامة مصطفى آدم: )  7(
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  الفصل الثالث

   املبحث الثالث 
  ةحمظورات احلجام

عملها على الوجه األكمل؛ لكي لیتسنى  ؛عتبارباالإن للحجامة محظورات یجب أخذها 
والحرص من الدین. قال تعالى:  ،واتقان العمل ،تكون هذه العملیة ناجحة ومفیدة، فاألخذ باألسباب

ى اْعَمُلوا َوُقلِ [  الَِّذي[ وقال تعالى: .]105: التوبة[ ] َواملُْْؤِمنُونَ  َوَرُسوُلهُ  َعَمَلُكمْ  اهللاَُّ  َفَسَريَ
َياةَ  املَْْوَت  َخَلَق  . ومن هذه ]2: الملك[ ]اْلَغُفورُ  اْلَعِزيزُ  َوُهوَ  َعَمًال  َأْحَسنُ  َأيُُّكمْ  لَِيْبُلَوُكمْ  َواْحلَ

  المحظورات ما یلي:
: t َماِلكٍ  ْبنُ  َأَنُس  "ُسِئلَ ف ـه الضعـن ُخشي علیـذا لمـامة للمریض وهو صائم. هـدم عمل الحجـع  -1

اِئِم؟ الِحَجاَمةَ  َتْكَرُهونَ  َأُكْنُتمْ  ْعِف" َأْجلِ  ِمنْ ال إِ  َال،: َقالَ  ِللصَّ وهذا الحدیث موقوف لكنه في  .)1(الضَّ
یَغةَ  َهِذهِ  َأنَّ  َعَلى ُصولِ األُ  ِفي ُهوَ  َكَما اْلَمْرُفوعِ  ُحْكمِ  ِفي قال الهروي: "َلِكنَّهُ  .حكم المرفوع  َظاِهَرةٌ  الصِّ

َحاَبِة" ِإْجَماعِ  ِفي  الحدیث یدل على أن الحجامة قد تضعف الصائم وتجهده.. )2(الصَّ
ام الذي  rأو علم بها. لقد طلب النبي ،یحذر أن یتصدر لعمل الحجامة من لیس له درایة -2 الحجَّ

، إنما حجمها من هو rأجرى له الحجامة، كما أمر الحجام أن یحجم زوجته، ولم یحجمها هو
 اْلِحَجاَمةِ  ِفي rاهللاِ  َرُسولَ  اْسَتْأَذَنتْ  َسَلَمَة، ُأمَّ  َأنَّ  اهللا،َجاِبر بن عبد  روى متخصص بهذا الفن.

دلیل على أن المرأة ال یجوز لها الذهاب  الحدیثوفي  .)3(َیْحُجَمَها" َأنْ  َطْیَبةَ  َأَبا rالنَِّبيُّ  "َفَأَمرَ 
یجب أن یتطبب المریض بید  هعلى أن أیضًا دلیله ن زوجها، وفیإال بأمر م ىلتتداو 

   لم یحجم زوجته إنما حجمها الحجام. rمتخصص، والدلیل أن النبي
وأمراض یوصي األطباء بعدم عمل الحجامة لها، وحاالت  ،الحذر من عمل الحجامة لحاالت -2

ا متل: المرضى الذین یعانون من والحرص في التعامل معه ،أخرى یجب اتخاذ الحیطة
  .)4( والمصابین باألمراض المعدیةوالدوار، الضعف، 

   .)5(وهناك أمراض تحتاج إلى العالج المزدوج 

                                                           
 ].1940/ ح:231للصائم [ص: والقيء الحجامة أخرجه البخاري: الصوم،)  1(
 ].1399/ 4[ المصابیح مشكاة شرح المفاتیح مرقاة)  2(
 ].5637/ ح:1104التداوي [ص: واستحباب دواء داء السالم، لكل :أخرجه مسلم)  3(
. الحجامة بین العلم واألسطورة: ]52ص: [انظر: فن الحجامة أ. د. عمرو الریس، ود. أمیر صالح: )  4(

 ].140- 137د.صهباء بندق: [ص:
إنترلوكین س الهواء مع اإلدماء على مستقبالت و ملخص الرسالة العلمیة بعنوان: "تأثیر العالج بكؤ  :انظر)  5(

وخالیا الطبیعیة القاتلة في مرضي الروماتوید" المقدمة  من الطبیبة صهباء بندق، والتي حصلت بها على 
 یكروبیولوجي.مدرجة الماجستیر في ال
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  الرابع الفصل
   احلجامة أحكام 

 وفیه 
  مباحث:  سبعة

  .الحجامـة من الطهـارة: األول المبحث
 . ـائـمللص ـامـةالحج: الثاني المبحث
 . ـرمللمح جـامـةالح: ـالثالث المبحث
  : حكم حلق بعض الشعر للمحتجم.الرابع المبحث
 . ــرأةللم ـامـةالحج: الخامس المبحث
 . ـجـامالح ـبكس: السادس المبحث
ــامالح ضمـان: السابع المبحث  . ـجَّ
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  الفصل الرابع

  عـــرابــل الـــالفص
  ةــام احلجامـــأحك 

  تمهید
 قال تعالى: والسنة یجد المسلم ضالته. ،للحجامة أحكام أقرها الشارع، وبالرجوع إلى القرآن

ُموكَ  َحتَّى ُيْؤِمنُونَ  َال  َوَربَِّك  َفَال [ ُهمْ  َشَجرَ  فِيَام  ُحيَكِّ َّا َحَرًجا َأْنُفِسِهمْ  ِيف  َجيُِدوا َال  ُثمَّ  َبْينَ  َقَضْيَت  ِمم
ُسوُل  آَتاُكمُ  َوَما[. وقال تعالى: ]65: النساء[ ]َتْسلِيًام  َوُيَسلُِّموا  َعنْهُ  َهنَاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ
  .]7: الحشر[ ] َفاْنَتُهوا

 َرُجلٍ  َكَمَثلِ  النَّاسِ  َوَمَثلُ  َمَثِلي "ِإنََّما: َیُقولُ  rاللَّهِ  َرُسولَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  t ُهَرْیَرةَ  وعن َأَبي 
 ِفیَها، َیَقْعنَ  النَّارِ  ِفي َتَقعُ  الَِّتي الدََّوابُّ  َوَهِذهِ  الَفرَاُش  َجَعلَ  َحْوَلهُ  َما َأَضاَءتْ  َفَلمَّا َنارًا، اْسَتْوَقدَ 
. )3(ِفیَها" َیْقَتِحُمونَ  َوُهمْ  النَّاِر، َعنِ  )2(ِبُحَجِزُكمْ  آُخذُ  َفَأَنا ِفیَها، )1(َفَیْقَتِحْمنَ  َوَیْغِلْبَنهُ  َیْنزُِعُهنَّ  َفَجَعلَ 

 َعنِ  ِبُحَجِزُكمْ  آِخذٌ  َوَأَنا َعْنَها، َیُذبُُّهنَّ  َوُهوَ  ِفیَها، َیَقْعنَ  َواْلَفرَاُش  )4(اْلَجَناِدبُ  َفَجَعلَ  "وفي لفظ لمسلم: 
  . )5(َیِدي" ِمنْ  َتَفلَُّتونَ  َوَأْنُتمْ  النَّاِر،

والحرام، فالجهل بالشيء یوقع في  ،الحالللألمة  نبیَّ  rهذا الحدیث یدل على أن النبيف
یسألونه  rالمهالك، ومن جهل حكمًا فال بد له من سؤال أهل العلم، كما كان أصحاب النبي

  ویستفتونه.
وبالرجوع إلى الكتاب والسنة في مجال الطب والتطبب فیما له عالقة بالشرع، فقد حث 

  اإلسالم على التداوي. 

                                                           
ْمنَ ") 1( مُ : ِقیلَ . َوُمَزاَحَمةٍ  ِبِشدَّةٍ  ِفیَها َیْدُخْلنَ  ":ِفیَها َفَیَتَقحَّ  َعنِ  ِبهِ  َوُیَعبَّرُ  َرِویٍَّة، َغْیرِ  ِمنْ  ْيءِ الشَّ  ِفي الدُُّخولُ  ُهوَ  التََّقحُّ

ْلَقاءِ  كِ الاْلهَ   العرب . وانظر: لسان]18/ 4 [ واألثر الحدیث غریب في ِك. انظر: النهایةالاْلهَ  ِفي النَّْفسِ  َوإِ
 . ]232/ 1[المصابیح  مشكاة شرح المفاتیح . وانظر: مرقاة]462/ 12[

 ].344/ 1[ واألثر الحدیث غریب في النهایة .للُمجاَورة ُحْجَزة َزارُ ِلإلِ  ِقیلَ  ثُم َزاِر،اإلِ  َشدِّ  َمْوِضعُ  ":ِبُحَجِزُكمْ ") 2(
 rمسلم، الفضائل، شفقته وأخرجه. / ]6483ح: /778ص:[البخاري، الرقاق، االنتهاء عن المعاصي،  أخرجه) 3(

  .]5851: ح /1145ص:[ على أمته ومبالغته في تحذیرهم
 ].257/ 1[ العرب لسان :الَجراد ِمن َضْربٌ  َوُهوَ  ":ُجْنَدب")  4(
 .]5052ح:  /1145ص: تحذیرهم [ في ومبالغته أمته على rشفقته الفضائل، مسلم: أخرجه)  5(
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  الفصل الرابع

 ثُمَّ  َفَسلَّْمتُ  الطَّْیُر، ُرُءوِسِهمُ  َعَلى َكَأنََّما َوَأْصَحاَبهُ  rالنَِّبيَّ  َأَتْیتُ : َقالَ  ٍك،َشِری ْبنِ  ُأَساَمةَ  فَعنْ 
 اللَّهَ  َفِإنَّ  "َتَداَوْوا: َفَقالَ  َأَنَتَداَوى؟ اللَِّه، َرُسولَ  َیا: َفَقاُلوا ُهَنا، َوَها ُهَنا َها ِمنْ  ْعَرابُ األَ  َفَجاءَ  َقَعْدُت،
U  ْوعن جابر .)1(اْلَهَرُم" َواِحدٍ  َداءٍ  َغْیرَ  َدَواًء، َلهُ  َوَضعَ ال إِ  َداءً  َیَضعْ  َلمt النبي عنr ِإنْ ": قال 
  .)2("ِمْحَجمٍ  َشْرَطةِ  َفِفي ِشَفاٌء، َأْدِوَیِتُكمْ  ِمنْ  َشْيءٍ  ِفي َكانَ 

والمحجوم. ستورد  ،اشتمل العدید من األحكام المتعلقة بالحاجم ،والحجامة هدي نبوي
  الباحثة عددًا من هذه األحكام.

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
 ]. 19سبق تخریجه [ص:) 1(
 .]5704/ ح: 700أخرجه البخاري: الطب، من اكتوى أو كوى غیره، وفضل من لم یكتو [ ص:) 2(
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   األولاملبحث 
  الطهـارة من احلجامـة 

  

وتأثیرها على الطهارة، واختلف العلماء في مسألة الطهارة من  ،ن الفقهاء أحكام الحجامةبیَّ 
 الحجامة على أقوال:

 : َذَهَب اْلَحَنِفیَُّة ِإَلى َأنَّ ُخُروَج الدَِّم ِباْلِحَجاَمِة َناِقٌض ِمْن َنَواِقِض اْلُوُضوِء. َقال السََّرْخِسيُّ
َوَغْسل َمْوِضِع اْلِمْحَجَمِة ِعْنَدَنا، ِألنَّ اْلُوُضوَء َواِجٌب ِبُخُروِج النََّجِس، َفِإْن  ،اْلِحَجاَمُة ُتوِجُب اْلُوُضوءَ "

َالُة، َوإِْن َكاَن دُ  ،أَ َتَوضَّ  وَن َوَلْم َیْغِسل َمْوِضَع اْلِمْحَجَمِة، َفِإْن َكاَن َأْكَثَر ِمْن َقْدِر الدِّْرَهِم َلْم ُتْجِزِه الصَّ
، َوُیْنَتَقُض َذِلَك َأْجَزَأْتُه. َواْلَفْصُد ِمْثل اْلِحَجاَمِة ِفي َنْقِض اْلُوُضوِء. َفِإَذا اْفُتِصَد َوَخَرَج ِمْنُه َدٌم َكِثیرٌ 

ْت َعَلَقٌة ُعْضًوا َوَأَخَذْت ِمَن الدَِّم َقْدًرا َیِسیل ِمْنَها َلْو ُشقَّْت" . فالحنفیة إذًا یرون أن )1(َأْیًضا ِإَذا َمصَّ
  ومص دودة العلق، كل ذلك ینقض الوضوء. ،والفصد ،الحجامة

وِجٌب ِلْلُوُضوِء ِإَذا َكاَن َفاِحًشا. َوِفي َحدِّ أما الحنابلة فقد ذهبوا ِإَلى َأنَّ "َما َخَرَج ِمَن الدَِّم مُ 
: ِإنََّما ُیْعَتَبُر )2(اْلَفاِحِش ِعْنَدُهْم ِخَالٌف: َفِقیل: اْلَفاِحُش َما َوَجَدُه اِإلْنَساُن َفاِحًشا َكِثیًرا. َقال اْبُن َعِقیلٍ 

. َوِقیل:  ،َال اْلُمتََبذِِّلینَ  ،َما َیْفُحُش ِفي ُنُفوِس َأْوَساِط النَّاسِ  َوَال اْلُمَوْسَوِسیَن. َوِقیل: ُهَو ِمْقَداُر اْلَكفِّ
  . فهم یرون أن خروج الدم الكثیر هو الموجب للوضوء. )3(َعَشَرُة َأَصاِبٍع"

َكَساِئِر  ،َوَكِثیُرهُ  ،ْسَتَوى َقِلیُلهُ النَُّه َلْو َكاَن َحَدثًا "إ قال:فابن عبد البر على هذا  وردّ 
  . )5(rیثبت َعن النَِّبيفقد ذهب إلى أن االغتسال من الحجامة لم  اإلمام أحمد أما. )4(ْحَداِث"األَ 

    

   
                                                           

/  1[شرح الزرقانيوانظر:  ، ]94 – 91/  1[ البن عابدین رد المحتاروانظر:  ، ]83/ 1 [سرخسيلل ) المبسوط1(
 .]15/ 17[الموسوعة الفقهیة الكویتیة وانظر:  ،]92

 الحنابلة وشیخ العراق عالم: عقیل بابن یعرف الوفاء، أبو الظفري، البغدادي عقیل بن محمد بن عقیل بن علي )2(
 قتله، الحنابلة فأراد الحالج، یعظم وكان. حداثته في المعتزلة بمذهب اشتغل الحجة، قويّ  كان. وقته في ببغداد

/ 4[ للزركلي األعالم. تصانیف له الظهور من تمكن حتى التوبة أظهر ثم. سنین عدة المراتب بباب فاستجار
313.[ 

 .]407/ 2[مسائل اإلمام أحمد وٕاسحاق بن راهویه ]، وانظر: 59/ 2] و[137/ 1[ قدامة البن المغني)  3(
 ].234/ 1[)  االستذكار 4(
ص: [انظر: مسائل اإلمام أحمد روایة أبي داودو . ]23ص: [مسائل اإلمام أحمد روایة ابنه عبد اهللا انظر: ) 5(

14[. 
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 ِفي ُتَرى"سأل أبو داود اإلمام أحمد:  .)1(والرعاف ،اإلمام أحمد الوضوء من الحجامة ویرى
  .)2("ال: َأيْ  ِبرَْأِسِه، َفَأَشارَ  ُغْسٌل؟ اْلِحَجاَمةِ 

َوَمصَّ اْلَعَلِق َال ُیوِجُب  ،َواْلَفْصدَ  ،والشافعیة فذهبوا ِإَلى "َأنَّ اْلِحَجاَمةَ  )3(وخالفهم المالكیة
َوَال َشْيٍء َخَرَج ِمَن  ،َوَال ِحَجاَمةٍ  ،َوَال ُرَعافٍ  ،"َال ُوُضوَء ِفي َقْيءٍ  قال الشافعي:َواِحٌد ِمْنَها اْلُوُضوَء. 

  .)4(َوالذََّكِر" ،َوالدُُّبرِ  ،ِج الثََّالَثِة اْلُقُبلَغْیَر اْلُفُرو  ،َوُأْخِرَج ِمْنهُ  ،اْلَجَسدِ 

ب كما یبدو من صنیعه في ترجمته، حیث بوّ  ،وقد مال البخاري إلى عدم نقض الوضوء
"َأنَّ َعْن َجاِبٍر:  ، ثم أضاف:)5("ِمَن الَمْخَرَجْیِن: ِمَن الُقُبِل َوالدُُّبرِ ال باُب َمْن َلْم َیَر الُوُضوَء إِ بالقول: "

َقاِع َفُرِمَي َرُجٌل ِبَسْهٍم، َفَنَزَفُه الدَُّم، َفَرَكَع، َوَسَجَد َوَمَضى ِفي  rالنَِّبيَّ  َكاَن ِفي َغْزَوِة َذاِت الرِّ
   " َوَقاَل َطاُوٌس َما زَاَل الُمْسِلُموَن ُیَصلُّوَن ِفي ِجرَاَحاِتِهمْ : "(البصري) الَحَسنُ َوَقاَل  َصَالِتِه"

، َوَعَطاءٌ ، بن كیسان)ا( َوَعَصَر  ،َوَأْهُل الِحَجاِز َلْیَس ِفي الدَِّم ُوُضوءٌ  ،(بن رباح) َوُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ
أْ  ،اْبُن ُعَمَر َبْثَرًة َفَخَرَج ِمْنَها الدَّمُ  َوَبَزَق اْبُن َأِبي َأْوَفى َدًما َفَمَضى ِفي َصَالِتِه " َوَقاَل اْبُن  ،َوَلْم َیَتَوضَّ

. فأورد األدلة على عدم نقض )6("َغْسُل َمَحاِجِمهِ ال ِفیَمْن َیْحَتِجُم: َلْیَس َعَلْیِه إِ ُعَمَر، َوالَحَسُن: " 
  الوضوء من خروج الدم والحجامة.

 اْلَبَدنِ  َمَخاِرجِ  ِمنْ  َشْيءٍ  ِمنْ  اْلُخُروجِ  ِمنَ  َواِجًبا اْلُوُضوءَ  رَ یَ  َلمْ  َمنْ  َواْلَمْعَنى قال ابن حجر: "
 ؛اْلَبَدنِ  ِمنَ  َغْیِرِهَما ِمنْ  َیْخُرجُ  ِممَّا اْلُوُضوءَ  َرَأى َمنْ  فِ الخِ  ِإَلى ِبَذِلكَ  َوَأَشارَ  ،َوالدُُّبرِ  ،اْلُقُبلِ  ِمنَ ال إِ 

  .)7(اْلَمْخَرَجْیِن" ِإَلى َتْرِجعُ  اْلُمْعَتَبَرةَ  اْلُوُضوءِ  َنَواِقَض  ِإنَّ  ُیَقالَ  َأنْ  َوُیْمِكنُ  ،َوَغْیِرِهَما ،َواْلِحَجاَمةِ  ،َكاْلَقْيءِ 

وبه قال الشافعي في  ،قال النووي: "َوِمْن اْلُمْسَتَحبِّ اْلُغْسُل ِمْن اْلِحَجاَمةِ  أما الغسل  
  لم یرد فیه حدیث صحیح. من الحجامة . والغسل)8(القدیم"

                                                           
 ].270/ 1[ للدهلوي البالغة اهللا حجة)  1(
 ].23: [ص السجستاني داود أبي روایة أحمد اإلمام مسائل)  2(
 ].126/ 1[ انظر: المدونة لإلمام مالك)  3(
 .]15/ 17[الموسوعة الفقهیة الكویتیة وانظر:  .] 1/184 [المغنيوانظر: ، ]14/  1[ للشافعي )  األم4(
 .]31ص:[َوالدُُّبرِ ِمَن الَمْخَرَجْیِن: ِمَن الُقُبِل ال َمْن َلْم َیَر الُوُضوَء إِ باب  الوضوء، : كتابالبخاريصحیح )  5(
 نفس المصدر.)  6(
 ].280/ 1[ حجر البن الباري فتح)  7(
 .]203/ 2[)  المجموع شرح المهذب 8(
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األمراض عن  الدم المفرز بالحجامة، فیجب التخلص منه بطریقة سلیمة؛ كي ال تنتقلأما 
أن  والخالیا المیتة، كمرض نقص المناعة المكتسبة، وثبت علمیاً  ،بالشوائب ءطریق هذا الدم الملي

الجراثیم تتكاثر بسرعة كبیر في الدم الخارج من الجسم. ویجوز دفن دم الحجامة، ولم یرد دلیل 
  .يءیلزم في ذلك بش صحیح

  الرأي الراجح: -

عند خروج الدم بعد جرحه، وأن  ،قلت: ال یوجد دلیل صحیح یدلل على وجوب الوضوء       
دلیل على أن نزف الجرح الیفسد  rل صحابة رسول اهللاعْ بعض الصحابة صلوا وجراحهم تنزف، وفِ 

َقاَل: َدَخْلُت َأَنا َواْبُن َعبَّاٍس َعَلى ُعَمَر ، )1(ةفعن اْلِمْسَور ْبن َمْخَرمَ الصالة، وال ینقض الوضوء. 
الإِ «ُة. َفَقاَل: الِحیَن ُطِعَن َفُقْلَنا: الصَّ  َفَصلَّى َوُجْرُحُه » ةَ نَُّه ال َحظَّ َألَحٍد ِفي اِإلْسالِم َأَضاَع الصَّ

  .)3("َدًما )2(َیْثَعبُ 

تنقض الوضوء، وكذلك خروج  والمالكیة أن الحجامة ال ،تمیل الباحثة إلى رأي الشافعیةو 
 َوالذََّكِر، فإنه ال ،َوالدُُّبرِ  ،الدم من األنف، أو من أي مكان من الجسد، عدا اْلُفُروِج الثََّالَثِة اْلُقُبل

واألصل عدم النقض فال یثبت  ،دلیل صحیح على أن الدم الخارج من الجروح ناقض للوضوء یوجد
  .وهو الراجح. واهللا أعلم ،إال بدلیل صحیح

  
  
  
  

                                                           
یكّنى أبا  :بن نوفل بن أهیب بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤّي القرشّي الزهريّ  ) اْلِمْسَور ْبن َمْخَرَمة1(

عبد الرحمن، وأمه عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن ممن أسلمت وهاجرت. قال یحیى بن بكیر: وكان 
مولده بعد الهجرة بسنتین، وقدم المدینة في ذي الحجة بعد الفتح سنة ثمان، وهو غالم أیفع ابن ست سنین. 

 .]93/ 6[اإلصابة في تمییز الصحابة 
 .]212/ 1[َأْي یْجري. النهایة في غریب الحدیث واألثر  )  "ُجْرحه َیْثَعب َدًما"2(
/ 1/39[سناده صحیح) هذا األثر صحیح رواه مالك: الطهارة، العمل فیمن غلبه الدم من جرح أو رعاف إ) (3(

بن یسار، عن المسور بن اوأخرجه عبد الرزاق عن الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبیه عن سلیمان  .]51
وأخرجه الدارقطني: الصالة، صالة النساء جماعة  .]581، 580، 579/ ح:150/:1[یرقأ، مخرمة. الجرح ال
 .]1511/ 266/ 2[وموقف إمامهن 
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    الثاين املبحث
   ـائـمللص ـامـةاحلج

ام أو للمحتجم، وهذا  ،اختلف العلماء في جواز الحجامة للصائم، سواء كانت للحجَّ
ظاهرها التعارض، ومن هذه  ،ومعتبرة ،االختالف ناتج عن وجود نصوص حدیثیة صحیحة

دل فقد . )1(َصاِئٌم" َوُهوَ  rالنَِّبيُّ  "اْحَتَجمَ : َقالَ  َعْنُهَما، اللَّهُ  َرِضيَ  ابن َعبَّاسٍ  النصوص ما رواه
وهو صائم، مما یدل على جواز الحجامة للصائم،  rالحدیث بصریح العبارة على احتجام النبي

  وأنها ال تبطل الصوم. 

 rاللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ " ،)2(َأْوسٍ  ْبنُ  َشدَّادُ  وورد ما یدل على أن الحجامة تفطر الصائم. فقد روى
 :َفَقالَ  َرَمَضاَن، ِمنْ  َخَلتْ  َعْشَرةَ  ِلَثَمانِ  ِبَیِدي آِخذٌ  َوُهوَ  َیْحَتِجُم، َوُهوَ  ،)3(ِباْلَبِقیعِ  َرُجلٍ  َعَلى َأَتى

والمحتجم. وهذان  ،. فدل على أن الحجامة تبطل الصیام للحاجم)4(َواْلَمْحُجوُم" اْلَحاِجمُ  "َأْفَطرَ 
  الحدیثان ظاهرهما التعارض، ومن هنا جاء اختالف العلماء في حكم الحجامة للصائم. 

                                                           
 .]82[ص: سبق تخریجه)  1(
: وقیل یعلى، أبا یكنى الخزرجي، األنصاري ثابت ْبن حسان أخي ابن وهو المنذر: ْبن ثابت َأْوس ْبن ْبنُ  َشدَّادُ ) 2(

 ].613/ 2[ الغابة أسد .الرحمن عبد َأُبو
 العوسج، وهو كبار: والغرقد. الغرقد بقیع سمي وبه شتى، ضروب من الشجر أروم فیه الذي الموضع :"اْلَبِقیعِ ")  3(

 انظر: معجم .والتابعین الصحابة كبار یرقد ، وفیهاrمسجد النبي المدینة، قرب داخل وهي المدینة، أهل مقبرة
 ].473/ 1[ البلدان

  َأِبي ِقالَبَة، َعْن َأیُّوُب، َعْن  عنُوَهْیٌب،  عن، ُموَسى ْبن ِإْسَماِعیل داود عن أبو (إسناده صحیح) أخرجه) 4(
]. وأخرجه النسائي في سننه 2/308/2369[ یحتجم الصائم في الصوم، :ْشَعِث، َعْن َشدَّاِد ْبِن َأْوسٍ َأِبي األَ 

/ 3أیوب [ على الصیام، االختالف مرفوعًا. الصیام، سردالكبرى من طریق عاصم بن هالل عن أیوب به 
]. وأخرجه ابن ماجة من طریق یحیى بن أبي كثیر عن أبي قالبه عن أبي أسماء عن شداد به 3127/ 320

. وأخرجه الدارمي من طریق أبي األشعث ]537/1681/ 1[للصائم  الحجامة في جاء ما مرفوعًا. الصیام،
   ].1730/ 25/ 2الصائم [ تفطر داد مرفوعا. الصالة، الحجامةعن أبي أسماء الرحبي عن ش

]. 304: [ص التهذیب ورجال إسناد أبي داود ثقات، إال أن أبا قالبة كثیر اإلرسال كما قال ابن حجر. تقریب
 .آدة ْبنا شراحیل: ]. واألشعث اسمه544/ 14[ الكمال وقد روى عن أبي األشعث كما قال المزي. تهذیب

 ]. 46/ 33[ الكمال روى عن شداد. تهذیب الكمال تهذیب
وطریق أبي قالبة عن األشعث عن شداد عند مسلم حدیث "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة" الصید، األمر بإحسان 

 ].=4948/ ح:986الذبح...[ص:
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  أقوال العلماء في حكم الحجامة للصائم:

إلى  )3(الشافعيو  ،)2(ومالك، )1(أبو حنیفة ذهب الجمهور من أهل العلم من األئمة الثالثة:
 َوُهوَ  rالنَِّبيُّ  "اْحَتَجمَ : رضي اهللا عنهما َقالَ  أن الحجامة ال تفطر الصائم، لحدیث ابن عباس

اِئمِ  َمْكُروَهةٌ  ِإنََّها: َقاُلوا ".  قال ابن رشد: "َقْومٌ )4(َصاِئمٌ   ،َوالشَّاِفِعيُّ  ،َماِلكٌ  َقالَ  َوِبهِ  تُْفِطُر، َوَلْیَستْ  ِللصَّ
  .      )5(َوَأْصَحاُبُه" ،َحِنیَفةَ  َأُبو َقالَ  َوِبهِ  ُمْفِطَرٍة، الوَ  ،َمْكُروَهةٍ  َغْیرُ  ِإنََّها: َقاُلوا َوَقْومٌ  .َوالثَّْوِريُّ 

ْومُ : َوِعْكِرَمةُ  َعبَّاٍس، اْبنُ  وقال البخاري في ترجمته: "َوَقالَ   َخَرَج" ِممَّا َوَلْیَس  ،َدَخلَ  ِممَّا "الصَّ
 َأُبو َواْحَتَجمَ  ،ِباللَّْیلِ  َیْحَتِجمُ  َفَكانَ  َتَرَكُه، ُثمَّ  َصاِئٌم، َوُهوَ  َیْحَتِجمُ  َعْنُهَما، اللَّهُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اْبنُ  َوَكانَ 

 ُأمِّ  َعنْ  ،)6(ُبَكْیرٌ  َوَقالَ  ،ِصَیاًما اْحَتَجُموا: َسَلَمةَ  َوُأمِّ  َأْرَقَم، ْبنِ  َوَزْیدِ  َسْعٍد، َعنْ  َوُیْذَكرُ  ،َلْیًال  ُموَسى
. ترجمة البخاري هذه توحي بأن البخاري یرى أن )8(َتْنَهى" "َفالَ  َعاِئَشةَ  ِعْندَ  َنْحَتِجمُ  ُكنَّا: )7(َعْلَقَمةَ 

اْلَمْذُكوَرِة  ثَارِ ِلآل ِإیَراَدهُ  َوَلِكنَّ  ،َذِلكَ  ُحْكمَ  اْلُمَصنِّفُ  َیْذُكرِ  الحجامة ال تفطر. قال ابن حجر: "َوَلمْ 

                                                                                                                                                                          
ُة، ِبهِ  َتُقومُ  َصِحیٌح، ِإْسَناُدهُ  َشدَّادٍ  َحِدیثُ : ِإْسَحاقُ  =َوَقالَ   في االعتبار .ِبَأَساِنیدَ  َصِحیحٌ  اْلَحِدیثُ  َهَذاوَ  اْلُحجَّ
  ].139: [ص اآلثار للحازمي من والمنسوخ الناسخ

ًدا وقال الترمذي: "َسَأْلتُ     َشدَّادِ  َحِدیثِ  ِمنْ  َأَصحُّ  َشْيءٌ  اْلَبابِ  َهَذا ِفي َلْیَس : َفَقالَ  اْلَحِدیثِ  َهَذا َعنْ  ُمَحمَّ
 َكِثیرٍ  َأِبي ْبنَ  َیْحَیى نَّ ألَ  ،َصِحیحٌ  ِعْنِدي ُهَماالكِ : َفَقالَ  ْضِطَرابِ اال ِمنَ  ِفیهِ  ِبَما َكْیفَ : َلهُ  َفُقْلتُ  َوَثْوَبانَ ، َأْوسٍ  ْبنِ ا

 اْلَحِدیثَْینِ  َرَوى،  َأْوسٍ  ْبنِ  َشدَّادِ  َعنْ ،  ْشَعثِ األَ  َأِبي َوَعنْ . َثْوَبانَ  َعنْ ،  َأْسَماءَ  َأِبي َعنْ ،  َبةَ القِ  َأِبي َعنْ  َرَوى
 َصِحیَحاِن". العلل َوَثْوَبانَ ،  َأْوسٍ  ْبنِ  َشدَّادِ  َحِدیثُ : َقالَ  َأنَّهُ ،  اْلَمِدیِنيِّ  ْبنِ  َعِليِّ  َعنْ  َذَكُروا َوَهَكَذا ... َجِمیًعا
 ].122: [ص للترمذي الكبیر

الحلبي الحنفي، تحقیق: خلیل ]، إبراهیم بن محمد بن إبراهیم 364مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر [ص:)  1(
 م.1998هـ/ 1419عمران المنصور، دار النشر: الكتب العلمیة، لبنان/ بیروت، الطبعة: األولى، 

 ].1/298موطأ مالك: الصیام: ما جاء في حجامة الصائم [)  2(
 .]640/ 8[للشافعي  الحدیث اختالف)  3(
 .]82[ص:سبق تخریجه )  4(
 ].53/ 2[ المقتصد ونهایة المجتهد بدایة)  5(
 الثقات. َعنهُ  ُرَواة والمصریون مصر سكن َقِدیما اْلَمِدیَنة من خرج ... ِثَقة مدِني اْألََشج بن اهللا عبد بن یركَ بُ  )6(

]1 /254.[ 
 الثقات في حبان بن ذكرها علقمة ابنها وعنها وعائشة معاویة عن روت علقمة أم تكنى علقمة والدة مرجانة )7(

 ].451/ 12[ التهذیب تهذیب. البخاري لها وعلق األشج بن بكیر أیضا عنها روى قلت
 .]231ص:[صحیح البخاري: الصوم، الترجمة باب: الحجامة والقئ للصائم )  8(
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 rَأنَّهُ  ِبَحِدیثِ  َواْلَمْحُجومُ  اْلَحاِجمُ  َأْفَطرَ  َحِدیثَ  َعقَّبَ  َوِلَذِلكَ  ،ِبِهَما ْفَطارِ اإلِ  َعَدمَ  َیَرى ِبَأنَّهُ  ُیْشِعرُ 
  .)1(َصاِئٌم" َوُهوَ  اْحَتَجمَ 

القضاء. والذین قالوا بالفطر توجب وذهب بعض العلماء إلى أن الحجامة تبطل الصوم و 
   الرَّْحَمنِ  وَعْبدُ  ،اْلُمَباَركِ  بناو  ،َراُهْوَیه بن وٕاسحاق ،حنبل بن "أحمد كما ذكر ابن عبد البر:

 َعَطاءً  َأنَّ ال َوَعَطاٌء، إِ  ،ْوَزاِعيُّ َواألَ  ،َداُودُ  َقالَ  َوِبهِ  )2("َواْلَمْحُجومُ  اْلَحاِجمُ  "َأْفَطرَ لحدیث:  َمْهِديٍّ  ْبنُ ا
ًدا اْحَتَجمَ  َوإِنِ  ،اْلَقَضاءُ  َفَعَلْیهِ  ،َجاِهًال  َأوْ  ،ِلَصْوِمهِ  َساِهًیا اْحَتَجمَ  ِإنِ  :َقالَ   اْلَقَضاءُ  َفَعَلْیهِ  ،ُمَتَعمِّ

   )3 (.َذِلَك" ِفي اْلَكفَّاَرةَ  ِإیَجاِبهِ  ِفي اْلُعَلَماءِ  َجَماَعةِ  َعنْ  َعَطاءٌ  َشذَّ و َواْلَكفَّاَرُة. 

والذین قالوا بفطر  .)4(وتلمیذه ابن القیم ،وقال بالفطر أیضًا: شیخ اإلسالم ابن تیمیة
  .)5(المحجوم قالوا بفطر الحاجم، وأنه أمر تعبدي

 َیُكونَ  َأنْ  فقال: "َوُیْحَتَملُ  ،وأشار ابن عبد البر إلى كراهیة الحجامة للصائم ألجل الضعف
ْعفِ  ِمنَ  َفاِعِلَها َعَلى ُیْخَشى ِلَما ِمْنُهمْ  َكِرَهَها َمنْ  َكِرَهَها   .)6(َأْجِلَها" ِمنْ  َصْوِمهِ  َتَمامِ  َعنْ  الضَّ

  دفع وهم التعارض بین الحدیثین: 

  لك:دفع العلماء وهم التعارض، ومن ذ ظاهر الحدیثین التعارض بینهما، وقد 

اإلمام الشافعي رفع وهم التعارض بالنسخ، حیث أفاد بأن حدیث ابن عباس في جواز 
 َرُسولِ  َعنْ  َأْوسٍ  اْبنِ  "َوَسَماعُ : الشَّاِفِعيُّ  الحجامة للصائم ناسخ لحدیث شداد، ومتأخر عنه. َقالَ 

ةِ  َقْبلَ  ُمْحِرًما َیْصَحْبهُ  َوَلمْ  ُمْحِرًما، َیْوَمِئذٍ  َیُكنْ  َوَلمْ  اْلَفْتِح، َعامَ  rاللَّهِ   َعبَّاسٍ  اْبنِ  َفِذْكرُ  ِم،اِإلْسال َحجَّ
ةِ  َعامَ  rالنَِّبيِّ  ِحَجاَمةَ  َسَنَة  اْلَفْتحِ  ِفي َواْلَمْحُجوُم" اْلَحاِجمُ  "َأْفَطرَ  َوَحِدیثُ  َعْشٍر، َسَنةَ  مِ اِإلْسال َحجَّ

ةِ  َقْبلَ  َثَمانٍ   َواْلَمْحُجومِ  اْلَحاِجمِ  ِإْفَطارِ  َوَحِدیثُ  َناِسٌخ، َعبَّاسٍ  اْبنِ  َفَحِدیثُ . ِبَسَنتَْینِ ِم اِإلْسال َحجَّ
                                                           

 .]174/ 4[ حجر البن الباري فتح)  1(
 .]114[ص: سبق تخریجه)  2(
. ]130: ص[ داود أبي روایة أحمد اإلمام ، وانظر:  مسائل]326/ 3[ انظر: االستذكار البن عبد البر)  3(

/ 1[الصائم حجامة في جاء ما باب الصیام: مالك: ]. وانظر: موطأ120/ 3[ قدامة البن وانظر: المغني
 . ]110/ 2[ للخطابي السنن . وانظر: معالم]298

/ 1[ بن القیمالالعالمین  رب عن الموقعین ، وانظر: إعالم]256/ 25[ البن تیمیة الفتاوى انظر: مجموع)  4(
300.[ 

، وانظر: ]130: ص[داود أبي روایة أحمد اإلمام ، وانظر: مسائل]326/ 3[ انظر: االستذكار البن عبد البر) 5(
 .]367/ 6[ القیم ابن وحاشیة المعبود ، وانظر: عون]256/ 25[ الفتاوى مجموع

 .]326/ 3[ االستذكار البن عبد البر)  6(
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 َیْضُعفَ  َأنْ  َصْوَمهُ  ُیَعرَِّض ال َوِلئَ  ِإَليَّ اْحِتَیاًطا، َأَحبَّ  َكانَ  اْلِحَجاَمةَ  َرُجلٌ  َتَوقَّى َمْنُسوٌخ...َفِإنْ 
 ُیْخِرَجهُ  َأنْ ال إِ  َجَسدٍ  ِمنْ  َیْخُرجُ  َشْيءٍ  ِمنْ  اْلِفْطرُ  َلْیَس  َأنْ  اْلِقَیاُس، َعبَّاسٍ  اْبنِ  َحِدیثِ  َوَمعَ  َفُیْفِطَر...

اِئمُ   اْلَمَدِنیِّینَ  َوَعامَّةِ  ،َوالتَّاِبِعینَ  rاللَّهِ  َرُسولِ  َأْصَحابِ  َبْعضِ  َعنْ  َأْحَفظُ  َوالَِّذي ُمتََقیًِّئا... َجْوِفهِ  ِمنْ  الصَّ
اِئِم؟ الِحَجاَمةَ  َتْكَرُهونَ  َأُكْنُتمْ : t َماِلكٍ  ْبنُ  َأَنُس  . وقد ُسِئلَ )1(ِباْلِحَجاَمِة" َأَحدٌ  ُیْفِطرُ  ال َأنَّهُ  : َقالَ  ِللصَّ
ْعِف" َأْجلِ  ِمنْ ال إِ  "َال، كما جاء  ،على أن الحجامة إنما ُكرهت من أجل الضعف وهذا یدل. )2(الضَّ

 ؛والشرب ،ن الدم الخارج من المحتجم ربما یضعفه ویوهنه؛ فیحتاج إلى األكلأل ؛tفي قول أنس 
ولیس  ،ة أن تؤدي إلى الضعف، إنما كان النهي؛ كراهم الحجامةلم یحرِّ  rلیتقوى، وأن النبي

 َوَلمْ  َواْلُمَواَصَلةِ  ،الِحَجاَمةِ  َعنِ  َنَهى rاللَّهِ  َرُسولَ  "َأنَّ  rفعن رجل من أصحاب النبي . تحریماً 
  . )3(َأْصَحاِبِه" َعَلى ِإْبَقاءً  ُیَحرِّْمُهَما

  :الرأي الراجح
 اْلَحاِجمُ  "َأْفَطرَ ترجح الباحثة أن الحجامة ال تبطل الصوم، وذلك لثبوت نسخ حدیث 

َص : tسعید الخدري  . فقد روى النسائي من حدیث أبيوثبت ما یدل على نسخه .)4(َواْلَمْحُجوُم"  "ُرخِّ
اِئمِ   تكون إال بعد النهي، فهي الوالرخصة تكون بعد العزیمة، والرخصة . )5("َواْلُقْبَلةِ  اْلِحَجاَمةِ  ِفي ِللصَّ

  وهذا ما ذهب إلیه جمهور العلماء.. "َواْلَمْحُجومُ  اْلَحاِجمُ  َأْفَطرَ قرینة تؤید القول: بنسخ حدیث "
                                                           

 .]326/ 3[ انظر: االستذكار البن عبد البرو  ، ]640/ 8[للشافعي  الحدیث اختالف)  1(
 .]107[ص: سبق تخریجه)  2(
داود عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري، عن  أبو (إسناده صحیح) أخرجه)  3(

 ذلك في الرخصة الصوم، في مرفوعًا: rعبدالرحمن بن عابس، عن ابن أبي لیلى عن رجل من أصحاب النبي
، 119/ 31[بن مهدي وعبد الرزاق رحمن . والحدیث في مسند اإلمام أحمد عن عبد ال]2374/ 309/ 2[

حمن وعبد الرزاق ووكیع) عن الثوري به مرفوعًا. ر ثالثتهم (وعبد ال ]176/ 38[ ، وعن وكیع ]131,120
، وأخرجه ]7535/ 212/ 4[ للصائم  الصیام، الحجامة الصنعاني عن الثوري به مرفوعًا: الرزاق وأخرجه عبد

 .]9328/ 309 /2[ یحتجم أن للصائم رخص شیبة عن وكیع: الصیام، من أبي ابن
 رجال إسناد أبي داود ثقات، والجهالة بالصحابي ال تضر.

 .]114[ص: سبق تخریجه)  4(
الثوري، عن خالد خزیمة عن علي بن سعید، عن أبي النضر، عن األشجعي، عن  ) أخرجه ابنصحیح(إسناده ) 5(

 والمحجوم الحاجم تفطر الحجامة أن البیان ذكر الصیام، الحذاء، عن أبي المتوكل، عن أبي سعید الخدري:
  ]. وأخرجه النسائي في سننه الكبرى من طریق خالد الحذاء وحمید الطویل عن 1969/ 3/231جمیعا[

من طریق المعتمر  وأخرجه الدارقطني:. ]3228، 3224/ 346، 3/345[الصیام سرد أبي المتوكل: الصیام، 
َص بن سلیمان بلفظ "ا اِئمِ  اْلُقْبَلةِ  ِفي rاللَّهِ  َرُسولُ  َرخَّ  ]2268/ 3/152[للصائم  الصیام، القبلة "َواْلِحَجاَمةِ  ِللصَّ

  =َمْوُقوًفا".  َیْرِویهِ  ُمْعَتِمر َوَغْیرُ ، ِثَقاٌت وال أعلم له علة وقال: "ُكلُُّهمْ 
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الحجامة إذا أثرت في الصائم؛ من أجل الضعف. لحدیث  وتمیل الباحثة إلى كراهیة
اِئِم؟ الِحَجاَمةَ  َتْكَرُهونَ  َأُكْنُتمْ : "tأنس ْعِف" َأْجلِ  ِمنْ ال إِ  "َال،: َقالَ  ِللصَّ   . )1(الضَّ

والجهد.  ،لیست مطلقة، إنما تكره لمن یخشى الضعف وقوله (ال) یدل على أن الكراهة
 ُیَحرِّْمُهَما َوَلمْ  ،َواْلُمَواَصَلةِ  ،الِحَجاَمةِ  َعنِ  "َنَهى ویؤیده حدیث. )2("وكان أنس یحتجم وهو صائم"

  . )3("َأْصَحاِبهِ  َعَلى ِإْبَقاءً 
                                                                                                                                                                          

خزیمة رجاله ثقات، إال أن خالد الحذاء یرسل، یروي عن أبي المتوكل. كما قال المزي: انظر: إسناد ابن  - =
]. وأبو المتوكل روى عن أبي سعید الخدري، وأخرج له الجماعة من هذه الطریق (أبو 179/ 8[ الكمال تهذیب

  ].20/425المتوكل عن أبي سعید). انظر: تهذیب الكمال[
/ 6[ حاتم أبي البن والتعدیل كندي. قال أبو حاتم: (صدوق). انظر: الجرحعلي بن سعید بن مسروق ال -

 البن ].  ذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات451/ 20[ الكمال ]. وثقه النسائي. انظر: تهذیب190
: قال ابن حجر]. و 327/ 7[ التهذیب تهذیب )ثقة( :الحضرمي اهللا عبد بن محمد وقال]. 475/ 8[ حبان

   ].401: [ص التهذیب . انظر: تقریب(صدوق)
  قلت: خالصة القول فیه: (ثقة)، ولفظ (صدوق) تعبیر یستعمله أبو حاتم لشیوخه الثقات.

  ن في الرفع والوقف لهذا الحدیث على النحو التالي:و اختلف المحدث
ًدا قال الترمذي: "َسَأْلتُ   َقالَ . َخَطأٌ  ُهوَ  ُسْفَیانَ  َعنْ  ْزَرقِ األَ  ِإْسَحاقَ  َحِدیثُ :َفَقالَ ،  اْلَحِدیثِ  َهَذا َعنْ  ُمَحمَّ

   َعنْ ،  َواِحدٍ  َوَغْیرُ ،  َقَتاَدةُ  َرَوى َهَكَذا. َأَصحُّ  َمْوُقوًفا َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ  اْلُمَتَوكِّلِ  َأِبي َوَحِدیثُ : َأُبوِعیَسى
 َعنْ ، الطَِّویلُ  َوُهوَ ،  ُحَمْیدٍ  َعنْ ،  ُعَلیَّةَ  اْبنُ  َحدَّثََنا،  َسِعیدٍ  ْبنُ  اِهیمُ ِإْبرَ  َحدَّثََنا. َقْوَلهُ  َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ ، اْلُمَتَوكِّلِ  َأِبي
 .]126: ص[ للترمذي الكبیر العللاِإلْسَناِد". َمْوِضعُ  ُهوَ  َهَذا.َیْرَفْعهُ  َوَلمْ  ِمْثَلهُ ، َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ ،اْلُمَتَوكِّلِ  َأِبي

َص  اْلَخَبرُ  َفَهَذا وقال ابن خزیمة: " اِئمِ  ُرخِّ قال  .rالنَِّبيِّ  ِذْكرُ  ِفیهِ  َلْیَس  َأنَّهُ  َعَلى َدالٌّ  َواْلُقْبَلِة، اْلِحَجاَمةِ  ِفي ِللصَّ
 .]347/ 11[ الدارقطني َمْقُبوَلٌة" علل الثَِّقةِ  َوِزَیاَدةُ  َزاُدوا، َوَقدْ  ِثَقاٌت، َرَفُعوهُ  الدارقطني: " َوالذَِّینَ 

 عن خالد، عن سفیان، عن یوسف، بن إسحاق عن سعید، بن إبراهیم عن قلت: رواه النسائي في سننه الكبرى 
اِئمِ  rَأنَّ النَِّبيَّ " الخدري قال: سعید أبي عن المتوكل، أبي َص ِفي اْلِحَجاَمِة ِللصَّ "  ورواه الدارقطني من َرخَّ

َص  اِئِم" اْلِحَجاَمةَ  rاللَّهِ  َرُسولُ  حدیث أبي سعید بلفظ: " َرخَّ  َأْیًضا ْشَجِعيُّ األَ  َوَرَواهُ ،  ِثَقاتٌ  "ُكلُُّهمْ  وقال: .ِللصَّ
 ذكر ] كما ذكرت في التخریج. وروایة ابن خزیمة: الصیام،150/2262/ 3[ الدارقطني الثَِّقاِت" سنن ِمنَ  َوُهوَ 

َص  ]231/ 3[جمیعا والمحجوم الحاجم تفطر الحجامة أن البیان اِئمِ  بلفظ " ُرخِّ َواْلُقْبَلِة" لیست  اْلِحَجاَمةِ  ِفي ِللصَّ
  صریحة بالوقف بل هي للرفع أقرب، والحدیث ثابت. واهللا أعلم

 غیر الصحیح  رجال ورجاله ،]2726/ 138/ 3["األوسط" في الطبراني عند أنس حدیث من شاهد وله -
بالوقف مدفوع بهذه المتابعة. انظر:  الدارقطني، وٕاعالل ابن خزیمة له وثقه هاشم، بن إبراهیم الطبراني شیخ
 . ]74/ 4[ السبیل منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواء

 .]107[ص: سبق تخریجه)  1(
 .]335: ص[ شاهین البن ومنسوخه الحدیث ناسخ)  2(
 .]117[ص: سبق تخریجه)  3(
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  الثالثاملبحث 
 احلجـامـة للمحـرم

: "اْحَتَجَم ، َقالَ t )1(ُبَحْیَنةَ  اْبنُ  وذلك فیما رواهاحتجم وهو محرم،  rلقد ثبت أن النبي
وهذا الحدیث دلیل على جواز الحجامة للمحرم، . )2(ُمْحِرٌم ِبَلْحِي َجَمٍل ِفي َوَسِط رَْأِسِه"، َوُهَو rالنَِّبيُّ 

احتجم في الرأس، وال یخلو ذلك من قطع الشعر في العادة. ولم  rعلى أن النبي كما أن الحدیث دلّ 
على نقل كل افتدى من حجامته هذه، مع توافر العزائم والهمم  rینقل أحد من أصحابه، أن النبي

  قطع شعر. ذلك على أن حجامته برأسه لم تقتضِ وأقواله، فدل  ،وهیئاته ،أفعاله

لَُّه [ لقوله تعالى: ،وقطع الشعر للمحرم فیه مخالفة ْدُي َحمِ لُِقوا ُرُءوَسُكْم َحتَّى َيبُْلَغ اْهلَ َوَال َحتْ
]. 196[البقرة: ]َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريًضا َأْو بِِه َأًذى ِمْن َرْأِسِه 

في حدیث َكْعِب  rواآلیة دلیل على جواز فعل المحظور مع وجوب الفدیة، وهذا ما صرح به النبي
َحَصَرَنا الُمْشِرُكوَن، َقاَل: ِبالُحَدْیِبَیِة َوَنْحُن ُمْحِرُموَن، َوَقْد  rُكنَّا َمَع َرُسوِل اللَّهِ (، َقاَل: )3(ْبِن ُعْجَرةَ 

"َأُیْؤِذیَك َهَوامُّ  َفَقاَل: rَتسَّاَقُط َعَلى َوْجِهي، َفَمرَّ ِبي النَِّبيُّ  )5(، َفَجَعَلِت الَهَوامُّ )4(َوَكاَنْت ِلي َوْفَرةٌ 
ًضا َأْو ِبِه َأًذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْدَیٌة ِمْن َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِری[رَْأِسَك؟" ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: َوأُْنِزَلْت َهِذِه اآلَیُة: 

)6(ِصَیاٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسك
  . )7 (]196[البقرة: ]

                                                           
 .]76[ص: سبقت ترجمته)  1(
 .]83[ص: سبق تخریجه)  2(
رَ  ْبنِ  اْلَحاَفةِ  ْبنِ  َأْسَلمَ  ْبنِ  َعْوفِ  ْبنِ  َعِديِّ  ْبنِ  ُعْجَرةَ  ْبنُ  َكْعبُ )  3(  َأْسَلَم، ثُمَّ  ُمهُ الِإسْ  ُقَضاَعَة. واختلفوا في نسبه، َتَأخَّ

 ِمْنُكمْ  َكانَ  َفَمنْ : َقْوُلهُ ،  َذىاألَ  َمسَّهُ  ِإَذا اْلُمْحِرمِ  ِفْدَیةِ  ِفي الرُّْخَصةُ  ِباْلُحَدْیِبَیةِ  ِفیهِ  َنَزَلتْ  الَِّذي َوُهوَ  اْلَمَشاِهَد، َوَشِهدَ 
 َوَسْبُعونَ  َخْمٌس : َوِقیلَ  َوَخْمِسیَن، اْثَنْینِ  َسَنةَ  ُنُسٍك. ُتُوفِّيَ  َأوْ  َصَدَقةٍ  َأوْ  ِصَیامٍ  ِمنْ  َفِفْدَیةٌ  َرْأِسهِ  ِمنْ  َأًذى ِبهِ  َأوْ  َمِریًضا

 ].2370/ 5[ نعیم ألبي الصحابة ]. وانظر: معرفة371/ 2[ قانع البن الصحابة معجم َسَنًة. انظر:
 ].210/ 5[ واألثر الحدیث غریب في النهایة .األُذن َشْحَمة ِإَلى َوَصل ِإَذا الرَّْأسِ  َشعر: "اْلَوْفَرةُ ")  4(
اَها : الَقْمل،"الَهَوامُّ ")  5(  في الفائق]، وانظر: 622/ 12[ العرب ِفیِه. لسان وَتِهمُّ  الرْأس ِفي َتِدبُّ  َألنها َهوامَّ  َسمَّ

 ].112/ 4[ الحدیث غریب
َب ِبِه ِإَلى اللَّه"النَِّسیَكةُ ")  6( َتَعاَلى.  : الذَّبیحة، وَجْمُعها: ُنُسك.والنُّْسُك والنُُّسُك َأْیًضا: الطَّاَعُة َواْلِعَباَدُة. وكلُّ َما تُُقرِّ

 ].48/ 5[النهایة في غریب الحدیث واألثر 
 الحج، المحصر وجزاء الصیدو ، ]4190,4191/ ح:505ص:[ غزوة الحدیبیة)  أخرجه البخاري: المغازي، 7(

أخرجه مسلم: الحج، جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به /. ]1817,1816، 1815، 1814/ ح: 217ص:[
 . ]2769,2768,2767,2766، 2773,2772,2771,2770/ ح: 559ص:[ أذى



  أحكام الحجامة

 )120 ( 
 

  الفصل الرابع

جوازه ما لم یقطع الشعر، وأجازه آخرون  بعضهم فأطلق اختلف العلماء فى الحجامة للمحرم،       
 وٕابراهیم ،ومسروق ،بن أبي رباح عطاءفرخص فیها "فهي َجاِئَزة ِعْند ُجْمُهور اْلُفَقَهاء  للضرورة.

وٕاسحاق، وأخذوا  ،)2(وأحمد ،)1(والشافعى ،والشعبى، وهو قول الثورى ،بن كیسان وطاوس ،النخعي
 یحتجم المحرم إال من ضرورة. ، وقالوا: ما لم یقطع الشعر. وقال قوم: ال)3(بظاهر هذا الحدیث

: "َوَقْد إجماع العلماء على ذلك، حیث قال النووي وذكر. )4(ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك" يرو 
َوإِْن َقَطَع الشَّْعَر ِحیَنِئٍذ َلِكْن  ،َأْجَمَع اْلُعَلَماُء َعَلى َجَواِزَها َلُه ِفي الرَّْأِس َوَغْیِرِه ِإَذا َكاَن َلُه ُعْذٌر ِفي َذِلكَ 

ِفْدَیَة َعَلْیِه... َأمَّا ِإَذا َأَراَد اْلُمْحِرُم اْلِحَجاَمَة ِلَغْیِر َحاَجٍة  الفَ َفِإْن َلْم َیْقَطْع  ،َعَلْیِه اْلِفْدَیُة ِلَقْطِع الشَّْعرِ 
  . )5(َفِإْن َتَضمََّنْت َقْلَع َشْعٍر َفِهَي َحَراٌم"

أو غیر مضطر.  ،سواء كان ذلك مضطراً  ،وذهب أبو حنیفة إلى أن الحجامة للمحرم جائزة
   .)6("َأو لم یْضَطر َما لم یحلق شعًرا ،َبْأس بالحجامة لْلمحرِم اْضطر ال: "حیث قال

 .َیْحِلُق َشْعًرا" الَقاُلوا:  ،وقال الترمذي: "َوَقْد َرخََّص َقْوٌم ِمْن َأْهِل الِعْلِم ِفي الِحَجاَمِة ِلْلُمْحِرمِ 
: ". )7(ِمْن َضُروَرٍة"ال َیْحَتِجُم الُمْحِرُم إِ  الوَقاَل َماِلٌك: " ، َوالشَّاِفِعيُّ َبْأَس َأْن  الوَقاَل ُسْفَیاُن الثَّْوِريُّ

  )9(.)8(َیْنِزُع َشَعًرا" الَیْحَتِجَم الُمْحِرُم، وَ 

  كمیة الشعر المقطوع:    -

خالف آخر هو في مسأله قطع الشعر للمحرم، اختلفوا أیضًا في كمیة الشعر هناك 
: َقْبَضة من َأْیضاً  )10(كل َشْعَرة مد من َطَعام، َوَعن َأْحمدث َشعَرات َفِفي الالمقطوع "َفِإن حلق دون ثَ 

                                                           
 ].224/ 7[ للشافعي انظر: األم)  1(
 ]. 388/ 2[ صالح الفضل أبي ابنه روایة أحمد اإلمام ئلانظر: مسا)  2(
 یرید به حدیث ابن ُبحینة السابق.)  3(
َأْن ال َیْحَتِجُم اْلُمْحِرُم إ ال. قال َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر: "َأنَُّه َكاَن َیُقوُل ]506/ 4[)  شرح صحیح البخارى البن بطال 4(

ا  / 2[المنتقى شرح الموطإ وانظر: ِمْن َضُروَرٍة". ال َیْحَتِجُم اْلُمْحِرُم إ الُبدَّ ِمْنُه". َقاَل َماِلٌك: " الُیْضَطرَّ إَلْیِه ِممَّ
/ 2[كشف المشكل من حدیث الصحیحین ألبي الفرج الجوزي وانظر: ، ]625/ 1[انظر: سبل السالم و . ]240
 ].285/ 3[ دامةق البن وانظر: المغني .]224/ 7[األم للشافعي وانظر: . ]333

 .]123/ 8[)  شرح النووي على مسلم 5(
 .]256/ 2[ألبي عبد اهللا الشیباني  )  الحجة على أهل المدینة 6(
 .]240/ 2[)  المنتقى شرح الموطإ 7(
 ].224/ 7[ للشافعي انظر: األم)  8(
 .]190/ 3[)  سنن الترمذي9(
 .]498/ 1[)  الكافي في فقه اإلمام أحمد 10(
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ِدْرَهم. َوأما ِإن  :َدَراِهم. َوالثَّاِلث ةي: َثالثَثة َأْقَوال: َأحدهَما: مد. َوالثَّانِ الثَ  )1(َطَعام. َوَعن الشَّاِفِعي
  ت دم. َأربع َشعَرا. َوَعن َأْحمد ِرَواَیة ُأْخَرى: ِفي )2(ث َشعَرات َفَعَلیِه دمالحلق ثَ 

ب ِفیَما : یج)4(. َوَقاَل َمالكِفي حلق ربع الرَّْأس َفَصاِعداً ال یجب الدَّم إِ  ال: )3(َوَقاَل َأُبو حنیَفة
 )5(َواْلبدن، َما خال َداُود ،َذى. َواتفَق اْلعلَماء على َتَساِوي حكم شعر الرَّْأسیحصل بزواله إَماَطة األَ 

  .)6(بحلق الرَّْأس"ال تجب اْلِفْدَیة إِ  الَفِإنَُّه َقاَل: 
  : الرأي الراجح -

ترجح الباحثة رأي جمهور العلماء بجواز الحجامة للمحرم ما لم یقطع شعرًا، فإذا قطع 
  ، حیث احتجم وهو محرم كما هو في حدیث rالشعر فعلیه الفدیة. وذلك لصریح فعل النبي

  ابن ُبحینة.

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ].366/ 7[ للنووي المهذب شرح . وانظر: المجموع]210/ 4[)  انظر: البیان في مذهب اإلمام الشافعي 1(
 ].364/ 7[ المهذب للنووي شرح انظر: المجموع)  2(
 ].73/ 4[ للسرخسي انظر: المبسوط)  3(
 ].131/ 2[ البن رشد المقتصد ونهایة المجتهد بدایة)  4(
 تنسب. اإلسالم في المجتهدین األئمة أحد: بالظاهري الملقب سلیمان، أبو األصبهاني، خلف بن علي بن داود )5(

. والقیاس والرأي التأویل عن وٕاعراضها والسنة الكتاب بظاهر ألخذها بذلك وسمیت الظاهریة، الطائفة إلیه
 ].333/ 2[ للزركلي األعالم. األصل أصبهانيّ  وهو. القول بهذا جهر من أول داود وكان

الحاوي  . وانظر:]429/ 3[المغني البن قدامة وانظر:  .]333/ 2[)  كشف المشكل من حدیث الصحیحین 6(
 .]115/ 4[الكبیر 
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  الرابعاملبحث 
  بعض الشعر للمحتجمحكم حلق 

ام یضطر في بعض األحیان إلى حلق بعض الشعر لعمل الحجامة. و  حلق بعض إن الحجَّ
أو  ،كان ذلك لصبي الشعر وترك بعضه ویسمى (القزع)، كرهه أكثر أهل العلم إال لعذر، سواء

وتشبه بالملل  أو امرأة، وسواء كان الحلق في القفى أو الرأس؛ لما في ذلك من تشویه، ،رجل
واستدل . )2(")1(َیْنَهى َعِن الَقَزعِ  r"َسِمْعُت َرُسوَل اللَّهِ : قالاللَُّه َعْنُهَما  َرِضيُعَمر  الكافرة. فعن اْبن

َوَأْجَمَع اْلُعَلَماُء َعَلى َكَراَهِة اْلَقَزِع ِإَذا َكاَن ِفي على كراهة القزع، فقال النووي: "العلماء بهذا الحدیث 
َقٍة إِ  َمَواِضعَ  ِم الَواْلغُ  ،َوَكِرَهُه َماِلٌك ِفي اْلَجاِرَیةِ  ،َوِهَي َكَراَهُة َتْنِزیهٍ  ،َأْن َیُكوَن ِلُمَداَواٍة َوَنْحِوَهاال ُمَتَفرِّ
ةِ  وقال بعض أصحابه ال ،ُمْطَلًقا َوَمْذَهُبَنا َكَراَهتُُه ُمْطَلًقا ِللرَُّجِل  ،مِ الَواْلَقَفا ِلْلغُ  )3(بأس ِبِه ِفي اْلُقصَّ
نَُّه َأَذى الشَّرِّ ألَ  :َوِقیلَ  ،َواْلِحْكَمُة ِفي َكَراَهِتِه َأنَُّه َتْشِویٌه ِلْلَخْلقِ  :َقاَل اْلُعَلَماءُ  .ِلُعُموِم اْلَحِدیثِ  ؛َواْلَمْرَأةِ 

   .)6(")5(نَُّه ِزيُّ اْلَیُهودِ ألَ  :َوِقیلَ  )4(َوالشََّطاَرةِ 
َوَبْعُض  ،َفِإنَّ اْلَخَواِرَج َكاُنوا َیْحِلُقوَن ُرُءوَسُهمْ  ،َحْلُق الرَّْأِس ِشَعاُر َأْهِل اْلِبَدعِ قال ابن تیمیة: "

  .)7("اْلَخَواِرِج َیُعدُّوَن َحْلَق الرَّْأِس ِمْن َتَماِم التَّْوَبِة َوالنُُّسكِ 
. ِمْنُهمْ  َفُهوَ  ِبَقْومٍ  َتَشبَّهَ  َوَمنْ  اْلَمُجوِس، ِفْعلِ  ِمنْ  "ُهوَ : َفَقالَ . اْلَقَفا َحْلقِ  وُسئل اإلمام أحمد َعنْ 

  )               8(اْلِحَجاَمِة" َوْقتَ  َقَفاهُ  َیْحِلقَ  َأنْ  َبْأَس  ال :َوَقالَ 
جائز كما دل علیه الكالم المتقدم  -ومنها الحجامة - قلت: حلق بعض الشعر للمداواة 

  .اإلمام أحمد صریح في هذه المسألة، وكالم لإلمام النووي

                                                           
َقة، َتْشِبیًها بَقَزع السَّحاب وكل َشْيء "اْلَقَزعِ ")  1( ِبي َویْترك ِمْنُه َمَواِضع ِفیَها الّشْعر ُمَتَفرِّ : هو َأن تحلق َرأس الصَّ

َقة َفُهَو قزع. انظر: غریب الحدیث البن الجوزي یكون قطعا ُمَتفَ  ، النهایة في غریب الحدیث واألثر ]241/ 2[رِّ
]4 /59[ 

/ 1069ص:[. ومسلم: اللباس، كراهة القزع ]5920/ ح:720ص:[) أخرجه البخاري: اللباس، القزع 2(
 .]5452ح:

ةُ ")  3( مِّ  ":الُقصَّ  ].73 /7[ العرب النَّاِصَیِة. لسان َشعرُ : بالضَّ
 ُخْبثًا َأْهَلهُ  َأْعَیا الَِّذي "الشَّاِطرُ "]. 408/ 4[ العرب ْسِتَواِء. لساناال َغْیرَ  َنْحوٍ  ِفي َأَخذَ  َأنه َمْعَناهُ  "شاِطرٌ " نٌ الفُ ) 4(

مِّ  َیْشُطرُ  "َشَطرَ " َوَقدْ   ].165: [ص الصحاح . مختار"َشَطاَرةً " ِبالضَّ
 مشكاة شرح المفاتیح مرقاة. َفَخاِلُفوُهمْ  َأْوَالِدِهمْ  ُرُءوسِ  ِفي َوَعاَدُتُهمْ  ،ِزیَنُتُهمْ  َأيْ  اْلَیاءِ  َوَتْشِدیدِ  الزَّايِ  ِبَكْسرِ  )5(

 ].2845/ 7[ المصابیح
   .]101/ 14[شرح النووي على مسلم  )6(
 ].119/ 21[ البن تیمیة )  مجموع الفتاوى7(
 ].125: ص ألبو بكر الخالل[ أحمد اإلمام مسائل من والترجل ]. وانظر: الوقوف68/ 1[ قدامة البن المغني) 8(
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   اخلامس املبحث
  ــرأةللم ةــامـجــاحل

، rزوج النبي - رضي اهللا عنها- الحجامة یتداوى بها الرجل والمرأة، ولقد مارستها أم سلمة 
 َیْحُجَمَها" َأنْ  َطْیَبةَ  َأَبا rالنَِّبيُّ  "َفَأَمرَ  اْلِحَجاَمةِ  ِفي rاهللاِ  َرُسولَ  اْستَْأَذَنتْ  َسَلَمَة، ُأمَّ  َأنَّ  َجاِبٍر، فَعنْ 
.هذا الحدیث ُیحتج به في )1(َیْحَتِلمْ  َلمْ  ًماالغُ  َأوْ  الرََّضاَعِة، ِمنَ  َأَخاَها َكانَ : َقالَ  َأنَّهُ  َحِسْبتُ : َقالَ 

جواز تطبب المرأة، ومداواة الرجل األمین الثقة الذي یصون حرمات النساء. وكذلك یجوز للمرأة أن 
ذِ  ِبْنتِ  ُرَبیِّعَ ال ودلیل ذلك َعنْ  ،الرجال عند الضرورةتداوي   َمعَ  َنْغُزو ُكنَّا": َقاَلتْ  )2(َعْفَراءَ  ْبنِ  ُمَعوِّ
قال سلطان العلماء .  )3("الَمِدیَنةِ  ِإَلى َوالَجْرَحى الَقْتَلى َوَنُردُّ  َوَنْخُدُمُهْم، الَقْومَ  َنْسِقي: rاللَّهِ  َرُسولِ 

 ،اْلَعاَداتِ  َوَأْجَملِ  ،اْلُمُروآت َأْفَضلِ  ِمنْ  َوُهوَ  ،َواِجبٌ  َوالسَّْوآت ،اْلَعْوَراتِ  "َسْترُ : العز بن عبد السالم
ُروَراتِ  َیُجوزُ  َلِكنَّهُ  ْجَنِبیَّاِت،األَ  النَِّساءِ  ِفي ِسیََّما الوَ   َواِحدٍ  ُكلِّ  َفَكَنَظرِ  اْلَحاَجاتُ  َأمَّا .َواْلَحاَجاتِ  ،ِللضَّ

ْوَجْینِ  ِمنْ   َنَظرُ  َوَكَذِلكَ  إَلْیِه، َوَنَظُرَها ،َلهُ  َتِحلُّ  الَِّتي َأَمِتهِ  إَلى اْلَماِلكِ  َنَظرُ  َوَكَذِلكَ  َصاِحِبِه، إَلى الزَّ
  .)4(اْلُمَداَواِة" ِلَحاَجةِ  ِطبَّاءِ األَ  َوَنَظرُ  الشََّهاَداِت، ِلَتَحمُّلِ  الشُُّهودِ 

 َلمْ  ًماالغُ  َأوْ  الرََّضاَعِة، ِمنَ  َأَخاَها َكانَ : َقالَ  َأنَّهُ  َحِسْبتُ  أما قول الراوي في الحدیث: "
فال یمكن القطع به، وال یقدح ذلك في صحة الحدیث،  ،" فهو من إدراج أحد الرواه دون جابرَیْحَتِلمْ 

 َصاِدٍق، َغْیرُ  َظنٌّ  َأْیًضا ُهوَ  ُثمَّ . َجاِبرٍ  ُدونَ  ِممَّنْ  اْلَخَبرِ  ُرَواةِ  َبْعضِ  ِمنْ  َظنٌّ  ُهوَ  قال ابن حزم: "َفِإنََّما
 ِلَبْعضِ  مٌ الغُ : َطْیَبةَ  َوَأُبو .ِدَهاالَأوْ  َأْكَثرَ  َوَلَدتْ  َوِبَها ِبَمكََّة، ُوِلَدتْ  َعْنَها اللَّهُ  َرِضيَ  َسَلَمةَ  ُأمَّ  نَّ ألَ 
  . )5(اْلَخَراُج" َعَلْیهِ  َمْضُروًبا َعْبًدا َوَكانَ  الرََّضاَعِة، ِمنْ  َأَخاَها َیُكونَ  َأنْ  َفُمَحالٌ  ِباْلَمِدیَنِة، ْنَصارِ األَ 

                                                           
 ].107سبق تخریجه[ص: ) 1(
ذِ  ِبْنِت  ُرَبیِّعَ ال) 2( بن حزام األنصاریة النجاریة، تزوجها إیاس بن البكیر اللیثي، لها رؤیة، كانت من  َعْفَراءَ  ْبنِ  ُمَعوِّ

 ].8/132المبایعات بیعة الشجرة، اإلصابة في تمییز الصحابة البن حجر [
 والسیر، ، وفي الجهاد]5679/ح:698ص:[الرجل  المرأة أو المرأة الرجل یداوي هل الطب، البخاري: أخرجه)  3(

 .]2883/ ح:349ص:[المدینة  إلى والقتلى الجرحى النساء رد
أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم بن أبي القاسم .]165/ 2[: األنام مصالح في األحكام قواعد)  4(

الناشر: ، راجعه وعلق علیه: طه عبد الرؤوف سعد ،بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماءا
 .م1991 /هـ 1414 ،القاهرة –األزهریة مكتبة الكلیات 

 .]164/ 9[ باآلثار البن حزم المحلى)  5(
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 اْمَرَأة، الوَ  ،یحجمها محرماً  َتِجد َولم ،َهَذا ِإَلى اْلَمْرَأة ترَّ طُ اضْ  زي "َمتىوْ الجَ  ابن ولذلك قال
  .)1(َأْجَنِبي" یحجمها َأن َجازَ 

فیه دلیل على أن حجم الرجل  ،في الحجامة rأما استئذان أم سلمة رضي اهللا عنها النبي
 اْبنِ  َعنِ ف . األمین للمرأة إذا اضطرت إلى ذلك یكون بإذن زوجها ووجوده، أو وجود أحد محارمها

ال إِ  اْمرََأةٌ  ُتَساِفَرنَّ  َوالَ  ِباْمرََأٍة، َرُجلٌ  َیْخُلَونَّ  "الَ : َیُقولُ  ، rالنَِّبيَّ  َسِمعَ : َأنَّهُ  َعْنُهَما، اللَّهُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ 
  .)2(َمْحَرٌم" َوَمَعَها

ام الذي یعالج النساء ورعًا أمینًا؛ ألنه یطلع على ما حرم اهللا النظر إلیه،  أما كون الحجَّ
وسترها، وهو  ،فُیحرم علیه النظر إلى عورات النساء إال للضرورة؛ وألن عورة المرأة یجب حفظها

من أوجب الواجبات، وال یجوز المرأة أن تكشف ولو عن جزء یسیر من عورتها ألجنبي إال لضرورة 
 ُيبِْدينَ  َوَال  ُفُروَجُهنَّ  َوَحيَْفْظنَ  َأْبَصاِرِهنَّ  ِمنْ  َيْغُضْضنَ  لِْلُمْؤِمنَاِت  َوُقْل [: لقوله تعالى ماسة.

َها َظَهرَ  َما إِالَّ  ِزينََتُهنَّ    . ]31: النور[ ]ِمنْ

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
 .]96/ 3 [ لجوزيالصحیحین البن ا حدیث من المشكل كشف)  1(
 ، وفي]3006 :/ح363ص:[ حاجة امرأته فخرجت جیش في اكتتب من والسیر، أخرجه البخاري: الجهاد)  2(

 المرأة الحج، سفر مسلم: . وأخرجه]5233,5232/ ح:649ص:[محرم  ذو إال بامرأة رجل یخلون ال النكاح،
 الشَّْیَطاُن" أخرجه ثَاِلَثُهَما َكانَ ال . وفي لفظ: " إِ ]629/3164,3163,3162ص:[وغیره  حج إلى محرم مع

 .]1171/ 466/ 4[ الجماعة لزوم في جاء ما الترمذي: الذبائح، باب
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   السادس املبحث
   ـجـاماحل ـبكس

ام؛ كسب في العلم أهل اختلف  فبعض بین األحادیث، التعارض اختالفهم وسبب الحجَّ
بعض األحادیث  الباحثة ذكرتذلك. وس عن نهىت اآلخر بعضهاو  الحجام، كسب تبیح األحادیث

ام،  ام.التي األحادیث وبعض التي وردت في جواز أجرة الحجَّ   وردت في كراهیة أجرة الحجَّ
   

ام:   أوًال: أحادیث وردت في جواز أجرة الحجَّ

 َكانَ  َوَلوْ  َحَجَمهُ  الَِّذي َوَأْعَطى ،rالنَِّبيُّ  "اْحَتَجمَ : َقالَ  َعْنُهَما، اللَّهُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  حدیث اْبنِ 
 َكانَ  َوَلوْ  "، وعند مسلم بلفظ: )2(ُیْعِطِه" َلمْ  َكرَاِهَیةً  َعِلمَ  "َوَلوْ وورد أیضًا بلفظ:  .)1"(ُیْعِطهِ  َلمْ  َحرَاًما
  .)4( "rالنبي ُیْعِطهِ  َلمْ  )3(ُسْحتًا

 "َكانَ : قال ،t یظلمه إیاه. وورد من حدیث َأَنس وال ،یعطي الحجام أجره rوكان  رسواهللا
یستدعي الحجام لیحجمه. كان  rثبت أن النبي. ولقد )5(َأْجَرهُ" َأَحًدا َیْظِلمُ  َیُكنْ  َوَلمْ  َیْحَتِجمُ  rالنَِّبيُّ 

اًما، ُغَالًما rالنَِّبيُّ  "َدَعا: أیضًا َقالَ  tوعن أنس   َأوْ  َصاَعْیِن، َأوْ  ِبَصاٍع، َلهُ  َوَأَمرَ  َفَحَجَمُه، َحجَّ
  .)7(َتْمٍر" ِمنْ  ِبَصاعٍ  َلهُ  "َفَأَمرَ  لفظ:بو . )6(َضِریَبِتِه" ِمنْ  َفُخفِّفَ  ِفیِه، َوَكلَّمَ  ُمدَّْیِن، َأوْ  ُمدٍّ 

   

                                                           
 أجرة حل باب المساقاة، مسلم: كتابأخرجه و /. ]2103/ ح:250ص:[ الحجام البیوع، ذكر البخاري: أخرجه)  1(

 .]3932/ ح:773ص:[الحجامة 
 .]2279/ ح:268ص:[الحجام  اإلجارة، خراج البخاري: أخرجه)  2(
 البخاري الصحیحین في ما غریب فیذهبها. تفسیر اْلبرَكة یسحت نَّهُ ألَ  سحت َلهُ  قیل ِإنََّما َوقیل اْلَحَرام ":السُّحت" )3(

 ].45: [ص ومسلم
 .]3933/ ح:773ص:[الحجامة  أجرة حل المساقاة، مسلم: أخرجه)  4(
 .]2280/ ح:268ص:[الحجام  اإلجارة، خراج البخاري: أخرجه)  5(
 .]72سبق تخریجه [ص:)  6(
 .]2210، 2102/ ح:250ص:[أخرجه البخاري: البیوع، ذكر الحجام )  7(
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ام:   ثانیًا: أحادیث وردت في كراهیة أجرة الحجَّ

امِ  ِإَجاَرةِ  ِفي rاللَّهِ  َرُسولَ  اْسَتْأَذنَ  َأنَّهُ  ،)2(َأِبیهِ  َعنْ  ،)1(ُمَحیَِّصةَ  اْبنِ  حدیث  َعْنَها "َفَنَهاهُ  اْلَحجَّ
  .)5(")4(َوَرِقیَقكَ  )3(َناِضَحكَ  َأْعِلْفهُ  َأنْ  َأَمَرهُ  َحتَّى َوَیْستَْأِذُنُه، َیْسأَُلهُ  َفَلْم َیَزلْ 

 ،rالنَِّبيَّ  َسِمْعتُ  :َقالَ  َخِدیٍج، ْبنِ  كما جاء في حدیث َراِفعِ  ،الكسب رِّ شَ بِ  rووصفه النبي
اِم" َوَكْسبُ  اْلَكْلِب، َوَثَمنُ  ،)6(اْلَبِغيِّ  َمْهرُ  اْلَكْسبِ  "َشرُّ : َیُقولُ  اِم " وفي لفظ:. )7(اْلَحجَّ َوَكْسُب اْلَحجَّ
امِ  َكْسبِ  َعنْ  rاللَّهِ  َرُسولُ  "َنَهى: َیُقولُ  t ُهَرْیَرةَ  وحدیث َأَبي. )8("َخِبیثٌ    .)9("...اْلَحجَّ

                                                           
 الجد، إلى ینسب محیصة، بن حرام ویقال ساعدة بن حرام: ویقال الحارثي األنصاري ُمَحیَِّصةَ  بن سعد بن حرام )1(

 ].281/ 3[ حاتم أبي البن والتعدیل الجرح. الحجام كسب عن نهى نهأ rاهللا رسول عن أبیه عن روى
 معرفة .ُصْحَبةٌ  َوِألَِبیهِ  َلهُ  َحَراٍم، َأُبو اْألَْنَصاِريُّ  َمْسُعودٌ : َوِقیلَ  َساِعَدَة،: َوِقیلَ  َسِعیٌد،: َوِقیلَ  ُمَحیَِّصةَ  ْبنُ  َسْعدُ  )2(

 ].1274/ 3. نعیم ألبي الصحابة
 ].69/ 5[ واألثر الحدیث غریب في َعَلْیَها. النهایة ُیْسَتَقى الَِّتي ِبلُ اإلِ : "النََّواِضحُ ")  3(
ِقیقُ "و. الِمْلك: "الرِّقُّ ")  4(  ].251/ 2[ واألثر الحدیث غریب في النهایةاْلَمْمُلوُك. : "الرَّ
  داود عن عبداهللا بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن الزهري، عن حرام  أبو (إسناده صحیح) أخرجه)  5(

بن ا. وأخرجه الترمذي عن قتیبة ]3422/ 266/ 3[الحجام كسب في البیوع، بن محیصة، عن أبیه مرفوعًا:ا
/ 3[الحجام  كسب في جاء ما ،rاهللا رسول عن ، البیوعrاهللا رسول عن الجنائز به مرفوعًا: مالكسعید عن 

 الحجام ماجه من طریق ابن أبي ذئب عن الزهري به مرفوعًا: التجارات، كسب . وأخرجه ابن]567/1277
 ،39/100,96,95[ . وأخرجه أحمد عن إسحق بن عیسى عن مالك به مرفوعًا:]2166/ 732/ 2[

103,102[. 
 إسناد أبي داود ثقات.رجال 

 .]604/ 2[ الحربي إلبراهیم الحدیث اْلِبَغاُء. غریب ْسمُ َواال،  الزَّاِنَیةُ  اْلَمْرَأةُ  : ِهيَ "اْلَبِغيِّ ")  6(
 .]3902/ ح:769ص:[الكلب ثمن المساقاة، تحریم مسلم: أخرجه)  7(
 .]3903/ ح: 769ص:[نفس المصدر: )  8(
 َعنْ  ،بن ُغْنَدر قال: حدثنا ُشْعَبة بن الحجاج ُمَحمَّدٍ  النسائي عن محمد بن بشار َعنْ ) أخرجه صحیح(إسناده )  9(

ضراب  بیع : البیوع،rإلى النبي مرفوعاً  .هریرة قال: سمعت أبا ُنْعمٍ  َأِبي اْبنَ  بن ِمْقَسم قال: سمعت اْلُمِغیَرةِ 
زید بن هارون وعفان بن مسلم وعبد بن جعفر ویا. وأخرجه اإلمام أحمد عن (محمد ]4673/ 310/ 7[الجمل

  .]294/ 16[، ]219/ 15[ ،]239/ 14[ ،]355/ 13 [الصمد)، أربعتهم من حدیث أبي هریرة: 
 اسناد النسائي فیه:

]، وانظر: 46: البن حجر[ص المدلسین ثقة مدلس من الثالثه. انظر: طبقات يّ بِّ الضَّ  مسَ ِمقْ  بن المغیرة -
 ]. قلت: صرح المغیرة بالسماع في هذه الروایة. 543: [ص التهذیب تقریب

 حبان البن الكوفي. ذكره ابن حبان في الثقات. الثقات الحكم َأُبو البجلي، نعم َأبي بن الرَّْحَمنِ  وفیه: َعْبد -
  = ]. ووثقه النسائي. إكمال301/ 6الكبرى[ أحادیث" الطبقات وله ].  وقال ابن سعد: " ثقة112/ 5[
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  :المتعارضة ظاهراً التوفیق بین األحادیث 

  ذهب العلماء إلى مذهبین: ،للتوفیق بین األحادیث المتعارضة
  المذهب األول: الجمع بین األحادیث:

، وأصحاب الرأي، وهو أحد األقوال في مذهب أحمد، )2(، والشافعي)1(ذهب الجمهور مالك       
 خبیثاً  كسبه تسمیة هذا فعلى إلى الجمع بین األحادیث، وحمل النهي على الكراهة، قال ابن قدامة" "

 ذلك rالنبي كره وٕانما إباحتهما، مع خبیثین والبصل الثوم rالنبي سمى فقد التحریم، منه یلزم ال
؛ )4("بالخبیث" معناه أنه لیس من المكاسب الشریفة r. ووصفه)3(صناعته" لدناءة له تنزیها ،للحر

ام كان قدیمًا یمص المحاجم بفمه؛ فكانوا یعتبرون الحجامة فیها شئ من عدم  وذلك ألن الحجَّ
 :َقاُلوا َحتَّى َدَناَءة ِعْنَدُهمْ  َكاَنتْ  ِصَناَعةٌ  "ألَنََّها النظافة؛ وقد یدخل الدم إلى جوفه. قال ابن عبد البر:

امٌ  َحاِئكٌ ال إِ  َأْكَفاءٌ  ُكلُُّهمْ  النَّاُس    .)5(َوَحجَّ

                                                                                                                                                                          
  ]. ونقل 595/ 2[ االعتدال میزان .الثقات األولیاء من وكان :الذهبي ]. َوَقال241/ 8[ الكمال تهذیب=

وخالصة القول فیه "صدوق" كما .  ]286/  6[: التهذیب تهذیب. "ضعیف": َمِعین قال ابن عن ابن حجر
  ].352: [ص التهذیب قال ابن حجر. انظر: تقریب

صحیحیهما، فقد نقل المصنف في زیاداته على (التهذیب) أن قلت: بل ثقة، أخرج له البخاري ومسلم في 
ابن أبي خیثمة نقل عن ابن معین تضعیفه. ولم نجد ذلك الروایات المعروفة عن یحیى فاهللا أعلم بصحتها. 

انظر:تحریر التقریب  وعلى كٍل: فإن صح فقد تفرد بهذا التضعیف، ولم یبین سببه إن صح عنه.
 ند مسلم كما هو مبین.الحدیث له أصل ع]. 2/352[

/ 2[ الحجام كسب مسعود عقبة بن عمرو: التجارات، ماجه من حدیث أبي ابن وله شاهد أخرجه -
 .  ]2165/ ح:732ص:

 ].446/ 8[ والتحصیل البن رشد انظر: البیان)  1(
 ].394/ 8[ المزني . وانظر: مختصر]668/ 8[ الحدیث للشافعي انظر: اختالف)  2(
. ]702/ 5[ العباد خیر هدي في المعاد انظر: زادو . ]69/ 6[ المقنع: البن قدامة متن على الكبیر الشرح)  3(

 ]426ص:[ام األدویة في الشریعة اإلسالمیة أحكوانظر: . ]446/ 8[ والتحصیل البن رشد البیانوانظر: 
 .ـه1430حسن الفكي، تقدیم: محمد بن ناصر السحیباني، مكتبة دار المنهاج، الریاض، الطبعة الثانیة

 ].516/ 8[ انظر: االستذكار)  4(
 ].516/ 8[ نفس المصدر)  5(



  أحكام الحجامة

 )128 ( 
 

  الفصل الرابع

 َكْسبِ  ِفي َوَغْیِرِهمْ  rالنَِّبيِّ  َأْصَحابِ  ِمنْ  الِعْلمِ  َأْهلِ  َبْعُض  َرخََّص  وقال الترمذي: "َوَقدْ 
اِم، " َقْولُ  َوُهوَ  الَحجَّ  الوَ  َحَراًما، َیْمِلكَ  َأنْ  ِلُمَحیَِّصةَ  rاللَّهِ  َرُسولُ  ُیِجْز  َلمْ  َحَراًما َكانَ  "َوَلوْ . )1(الشَّاِفِعيِّ

 rاللَّهِ  َرُسولُ  ُیْعطِ  َوَلمْ  َواْلَحَراُم، لُ الاْلحَ  ُفِرَض  َعَلْیهِ  ِممَّنْ  َوَرِقیُقهُ  َرِقیَقُه، ُیْطِعَمهُ  الوَ  َناِضَحُه، َیْعِلَفهُ 
اًما . وحدیث محیصة دلیل )2(ُیْعِطَیُه" َأنْ  َلهُ  َیِحلُّ  َماال إِ  ُیْعِطي ال نَّهُ ألَ ال إِ  َأْجًرا، اْلِحَجاَمةِ  َعَلى َحجَّ

 لیست الحجام أجرة أن على یدل محیصة على جواز كسب الحجام ال المنع. قال الخطابي: "حدیث
  .)3(مخرجها" دناءة قبل من خبثها وأن ،بحرام

  

  بالنسخ:المذهب الثاني: القول 

. قال ابن )5(والطحاوي )4 (السرخسي، محمد بن أحمد قال بعض أهل العلم بالنسخ، ومنهم         
، َذِلكَ  ِإَلى َوَجَنحَ  ُأِبیَح، ثُمَّ  َحَراًما َكانَ  َوَأنَّهُ  النَّْسَخ، ادََّعى َمنِ  "َوِمْنُهمْ حجر:   َیْثُبتُ  ال َوالنَّْسخُ  الطََّحاِويُّ

 ،ِباْلِحَجاَمةِ  ْحِتَرافَ اال ِلْلُحرِّ  َفَكِرُهوا َواْلَعْبدِ  اْلُحرِّ  َبْینَ  اْلَفْرقِ  ِإَلى َوَجَماَعةٌ  )6(َأْحَمدُ  َوَذَهبَ  ْحِتَماِل،ِباال
 ِلْلَعْبدِ  َوَأَباُحوَها ،ِمْنَها َوالدََّوابِّ  الرَِّقیقِ  َعَلى ْنَفاقُ اإلِ  َلهُ  َوَیُجوزُ  ،ِمْنَها َنْفِسهِ  َعَلى ْنَفاقُ اإلِ  َعَلْیهِ  َوَیْحُرمُ 
  .)7(َنَواِضَحَك" "اْعِلْفهُ  ُمَحیَِّصةَ  َحِدیثُ  َوُعْمَدُتُهمْ  - وهو قول أحمد -ُمْطَلًقا 

 وٕانما علیها، استئجاره وال ،الحجام كسب تحریم في نص أحمد عن وقال ابن قدامة: "ولیس
 یحرم ما یعطیه ال إذ إباحته، دلیل للحجام إعطاءه فإن ،rالنبي أعطى كما نعطیه نحن :قال

 یكون هذا فعلى إیاها؟ یعطیهم فكیف ،المحرمات عن وینهاهم الناس ُیَعلم السالم وهو علیه علیه،
  .)8(تحریم" نهي ال ،كراهة نهي أكله عن u نهیه

  

                                                           
 .]1278/ 568/ 3[ الحجام كسب في الرخصة في جاء ما ،rاهللا رسول عن الترمذي: البیوع سنن)  1(
 .]668/ 8[ للشافعيالحدیث  اختالف)  2(
 .]102/ 3[ السنن للخطابي معالم)  3(
 .]84/ 15[ للسرخسي المبسوط)  4(
 ].129/ 4[ اآلثار للطحاوي معاني شرح)  5(
 ].305: [ص اهللا عبد ابنه روایة أحمد اإلمام انظر: مسائل)  6(
 .]459/ 4[ حجر البن الباري فتح)  7(
 .]69/ 6[ قدامة المقنع: البن متن على الكبیر الشرح)  8(



  أحكام الحجامة

 )129 ( 
 

  الفصل الرابع

  الراجح: الرأي -

وأعطى الحجام أجره، ولو كان حرامًا لم یعطه،  ،احتجم rن النبيإ كسب الحجام مباح، و 
ُموا َوَال [ قال تعالى:فووصفه بأنه "خبیث" أي أنه لیس من المكاسب الشریفة،  بِيَث  َتَيمَّ  ِمنْهُ  اْخلَ

وهي: الحرمة، معاٍن ثالثة، یعني: الردئ، فكلمة "خبیث" تحمل  .]267: البقرة[ ]ُتنِْفُقونَ 

 ،الواحد اللفظ في القرائن بین الكالم یجمع ، وقال الخطابي: "وقد)1(من األشیاء والرديوالنجاسة، 
 في الكالم یكون وقد فیها، والمقاصد ،األغراض حسب على وذلك ،المعاني في بینهما ویفرق
 على وبعضه ،الحقیقة على وبعضه ،الندب على وبعضه ،الوجوب على بعضه الواحد الفصل
  .)2(معانیها" وباعتبار ،األصول بدالئل ذلك یعلم وٕانما ،المجاز

ستدالل، وأن قواعد الشریعة تقتضي أن عوض الحالل حالل، ومع االحتمال یبطل اال 
 َقطُّ  اْلِحَجاَمةُ  َتْحُرمُ  . وقال ابن حزم: "َوَلمْ )3(وعوض الحرام حرام، والحجامة حالل، فعوضها حالل

ِحیحُ  ": اْلُقْرُطِبيُّ  . َقال)4(ٍف"ِخال ِبال امِ  َكْسبِ  ِفي الصَّ  َتْسُقطُ  ال َطیًِّبا َأَخذَ  َوَمنْ  َطیٌِّب، َأنَّهُ  اْلَحجَّ
   .)5(َمْرتََبُتُه" تَْنَحطُّ  َوال ،ُمُروَءُتهُ 

ولیس على التحریم، كما سبق من  ،: األحادیث الواردة في النهي ُتحمل على الكراهةقلت
  قول ابن قدامة وغیره.

  

  

  

   

                                                           
 ]5/ 2[ واألثر الحدیث غریب في انظر: النهایة)  1(
 .]103/ 3[ السنن معالم)  2(
 .م9/11/2009 انظر: ملتقى أهل الحدیث: أجرة الحجامة: كتبه أبو الهمام البرقاوي)  3(
 .]18/ 7[ باآلثار البن حزم المحلى)  4(
 .]184/ 6[ القرطبي تفسیر)  5(



  أحكام الحجامة
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  الفصل الرابع

   السابع املبحث
ـاماحل ضمـان ـجـ  

لكل صنعة ضوابط وشروط یجب األخذ بها، والحجامة متعلقة بمهنة الطب، والطب لیس        
فأرواح الناس أمانة بین یدي الطبیب، فإن كان الحجام أهًال لهذه الصنعة، وعالمًا  ،بمهنة سهلة

 ،فال ضمان علیه ،زمةالواالحتیاطات ال ،بأصولها، وعملها على الوجه األكمل، واتخذ اإلجراءات
إذا حصل للمریض ضرر، أما إذا كان الحجام لیس أهًال لهذه الصنعة، وأحدث ضررًا بأن یقطع 
عرقًا مثًال؛ فینتج عن ذلك نزیف قد یؤدي إلى الوفاة، أو تحدث مضاعفات للمریض، فالحجام 

 َأنْ  الرَُّجلُ  َأَمرَ  َوإَِذا ضامن. وهذا یكون في الحجامة وغیرها من أمور التطبیب. قال الشافعي: "
 ِفیهِ  ِممَّا ِمْثُلهُ  ُیْفَعلُ  َما َفَعلَ  َكانَ  َفِإنْ  ،ِفْعِلهِ  ِمنْ  َفَتِلُفوا ،َدابََّتهُ  ُیَبْیِطرَ  َأوْ  ،َمهُ ُغال َیْخِتنَ  َأوْ  ،َیْحُجَمهُ 
َناَعةِ  ِبِتْلكَ  اْلِعْلمِ  َأْهلِ  ِعْندَ  ِبهِ  ِلْلَمْفُعولِ  حُ الصَّال  ِمْثُلهُ  ُیْفَعلُ  ال َما َفَعلَ  َكانَ  َوإِنْ  ،َعَلْیهِ  َضَمانَ  َفال ،الصِّ

   )2(.)1(َضاِمٌن" َفُهوَ  ،ِبهِ  َعاِلًما َوَكانَ  حَ الالصَّ  َأَرادَ  َمنْ 

یدعو الحجام لیحجمه في  rكان النبي ویجب أن یتصدر لهذا األمر من هو أهله. فقد
اًما، ُغَالًما rالنَِّبيُّ  "َدَعا: َقالَ  ،t َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  ولم یحجمه أصحابه. َعنْ  ،وجود الصحابة  َحجَّ

 اْسَتْأَذَنتْ  َسَلَمَة، ُأمَّ  َأنَّ  َجاِبرٍ  وطلب من الحجام أن یحجم زوجته أم سلمة أیضًا. فَعنْ  .)3(َفَحَجَمُه"
  . )4(َیْحُجَمَها" َأنْ  َطْیَبةَ  َأَبا rالنَِّبيُّ  "َفَأَمرَ  اْلِحَجاَمةِ  ِفي rاهللاِ  َرُسولَ 

                                                           
 .]185/ 6[ للشافعي األم)  1(
حدیث عبداهللا بن عمرو بن العاص بإسناد ضعیف، فیه انقطاع، حیث لم یسمع ابن جریج من  أخرج ابن ماجة) 2(

بن شعیب، وفیه تدلیس ابن جریج من الثالثة ولم یصرح بالسماع. فعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص اعمرو 
. وقد دل هذا ]1148/3466/ 2[ َضاِمٌن" َفُهوَ  َذِلكَ  َقْبلَ  ِطبٌّ  ِمْنهُ  ُیْعَلمْ  َوَلمْ  َتَطبَّبَ  قال: "َمنْ  rأن النبي

الحدیث على إیجاب الضمان على الطبیب الجاهل؛ لتعاطیه الطب والعمل به، ولم یكن له سابق معرفة، فقد 
هجم بجهله وتهوره على إتالف األنفس بتغریره للمریض، فیلزمه الضمان، وبهذا قال المیناوي في شرح هذا 

 ككونه بكلفة فیه والدخول الشيء تكلف على یدل التفعل ولفظ تجربة له یسبق ولم الطب یث: "من تعاطىالحد
 تجربة له سبق ومن یقتل ما على بإقدامه لتهوره بسببه مات إن بالدیة طبه لمن) ضامن فهو( أهله من لیس

 .]106/ 6[ القدیر فیض علیه". ضمان فال الصناعي الجهد وبذل فطب أهله عن بأخذه الطب لعلم وٕاتقان
 ونهایة المجتهد . وانظر: بدایة]39/ 4[ السنن قلت: الحدیث موافق لما أجمع علیه العلماء. انظر: معالم

 وفوائدها فقهها من وشيء الصحیحة األحادیث سلسلةوحسنه األلباني انظر:  ].200/ 4البن رشد [ المقتصد
]2 /227.[ 

 .]72[ص: سبق تخریجه)  3(
 .]107تخریجه [ص:سبق )  4(
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  الفصل الرابع

 ال َیَتَجاَوْزهُ  َلمْ  َفِإَذا قال ابن عابدین: " .إذا جاوز الحجام الموضع المحدد، فهو ضامنأما 
َمانُ  َفُأِنیطَ  ِبَمَهاَرِتهِ  إْدَراُكهُ  ُیْمِكنُ  ال َفِإنَّهُ  ،َیْضَمنُ  . فإن )1(اْلَمْخُصوَص" اْلَمَحلَّ  ُمَجاَوَزِتهِ  َعَلى الضَّ

فهو  ،أو نوعه، كأن یكون أخطأ في وصف الدواء ،أو كمیته ،مجاوزة الحد في موضع العالج
  ضامن.

 من فمات ،كواه أو سقیه، من فمات فسقاه، الرجل عالج إذا "الطبیب: رشد بن محمد قال
 ضرس قلع أو ذلك، من فمات الصبي ختن إذا الحجام أو قطعه، من فمات شیئاً  منه قطع أو كیه،

 في یخطئا لم عاقلته إذا على وال ،ماله في منهما واحد على ضمان فال ذلك، من فمات ،الرجل
  . )2(فعلهما"

 عاقلة على: أحمد الدیة؟ قال من فعلى ،فمات ،فزاد الحجام امتص ُسئل اإلمام أحمد: "إذا
   .)3(أیضًا" الحجام عاقلة على فهو خطأ، فهو ،یمت ولم ،زاد إن .أخطأ هو إن. الحجام

 المریض فتلف تعدى إذا المعالج في خالفاً  أعلم وهذا إجماع أهل العلم. فقال الخطابي: "ال
 ،الدیة ضمن التلف فعله من تولد فإذا ،متعدٍ  یعرفه ال عمالً  أو ،علماً  والمتعاطي ،ضامناً  كان

 الفقهاء عامة قول في الطبیب وجنایة المریض، إذن دون بذلك یستبد ال ألنه ،القود عنه وسقط
  .)4(عاقلته" على

َیُة" َلِزَمْتهُ  َأْخَطأَ  ِإَذا الطَِّبیبَ  َأنَّ  َعَلى العلماء "َأْجَمُعواوقد ذكر ابن رشد أن    .)5(الدِّ

  
  
  
  
  

                                                           
 .]67/ 6[  عابدین البن وحاشیة: المختار الدر)  1(
 ].249/ 4[ الخرقي مختصر على الزركشي . وانظر: شرح]348/ 9[ والتحصیل: البن رشد البیان)  2(
 .]3439/ 7[ راهویه بن وٕاسحاق أحمد اإلمام مسائل)  3(
 .]39/ 4[ السنن معالم)  4(
 ].200/ 4البن رشد [ المقتصد ونهایة المجتهد بدایة)  5(
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  الخــاتمــة

  
   

  اخلــــامتـــة
  

  أوًال: النتائج.
 .والمقترحات ثانیًا: التوصیات
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  الخــاتمــة

  مةـاتــالخ
، وما U، فما كان من صواب فبتوفیٍق من اهللا الدراسة في هذههذا ما أردت قوله ف... وبعد

كان من خطأ فمني ومن الشیطان، واهللا ورسوله منه بریئان، ولم أدخر جهدًا في اإلصابة، واهللا 
وحده المتفرد بصفة الكمال، ولقد توصلت بعد الطواف في كتب السنة حول موضوع: الحجامة في 

  : ، وهي على النحو اآلتيوالتوصیات ،السنة النبویة، إلى بعض النتائج
  النتائج: أوًال:

الطب النبوي منه ما هو اجتهاد، ومنه ما هو وحي من اهللا تعالى، ولكن الغالب علیه  -1
 الصحة.

 من الطب النبوي ما هو وقائي، ومنه ما هو عالجي. -2
 واإلعجاز للطب النبوي. ،العلم الحدیث اكتشف الكثیر من الفوائد -3
 االستغناء مطلقًا عن الطب الحدیث في طلب الشفاء، وهذا ال یتنافى مع الشرع.ال یمكن  -4
 ،اً وشروط ،عرفت الحجامة عن األمم السابقة، واإلسالم أقرها وقننها، ووضع لها ضوابط -5

 .اً وأحكام
 والتابعون. ،وحض علیها، ومارسها الصحابة rالحجامة سنة نبویة، مارسها النبي -6
 العالجات في العهد النبوي.الحجامة من أفضل وخیر  -7
 هي الحجامة الدامیة. rالحجامة التي مارسها النبي -8
في أكثر من موضع من جسده  rالسنة تعدد مواضع الحجامة، فقد احتجم النبي فيثبت  -9

 الطاهر.
الشقیقة، والخراج، والوثء، وأمراض الرموتوید، ة عالج للعدید من األمراض منها: الحجام - 10

 وغیر ذلك.
    

   التوصیات والمقترحات:: ثانیا
العنایة بالطب النبوي، كالحجامة وغیرها، بإدخاله في مناهج التدریس في كلیات الطب في  -1

العالم اإلسالمي، وبخاصة الجامعات اإلسالمیة التي تتسم بالطابع اإلسالمي كالجامعة 
 ._ فلسطین اإلسالمیة في غزة

 الطب الحدیث.ب، مقرونًا ت في الطب النبويومؤتمرا ،عقد ندوات -2
والطبیة على المشتغلین في الحجامة؛ لمراعاة موافقتها للضوابط  ،ضرورة الرقابة الشرعیة -3

 والطبیة. ،الشرعیة
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  الفهارس العـامة

 القرآنیة اآلیات فهرسأوًال: 

  الصفحة  رقمها  اآلیة

  الفاتحة

اَك َنْستَِعُني [ اَك َنْعبُُد َوإِيَّ   97  5 ]إِيَّ

  البقرة

نِْزيِر [ ُم اْخلِ ُم َوَحلْ َمْت َعَليُْكُم اْملَْيَتُة َوالدَّ   18  173   ]...ُحرِّ

ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمِريًضا [   18  185 ]...َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم الشَّ

اِع إَِذا َدَعانِ [   53  186  ]َوإَِذا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي َفإِينِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

لَّهُ  [ ْدُي َحمِ لُِقوا ُرُءوَسُكْم َحتَّى َيبُْلَغ اْهلَ   119  196 ]...َوَال َحتْ

ابِنيَ  ُحيِبُّ  اهللاََّ إِنَّ [ ِرينَ  َوُحيِبُّ  التَّوَّ   37/99  222 ] اْملُتََطهِّ

ُموا َوَال [ بِيَث  َتَيمَّ   129 267  ]ُتنِْفُقونَ  ِمنْهُ  اْخلَ

مْ  ُينِْفُقونَ  الَِّذينَ [ َهارِ  بِاللَّْيلِ  َأْمَواَهلُ ا َوالنَّ   98  274  ]... َوَعَالنِيَةً  ِرس 

  آل عمران

بِْبُكُم اهللاَُّ َوَيْغِفْر َلُكْم ... [ بُِعوِين ُحيْ   1/33  32، 31 ] ُقْل إِْن ُكنْتُْم ُحتِبُّوَن اهللاََّ َفاتَّ

ُقوا اهللاََّ َحقَّ ُتَقاتِهَّ [   96  102 ] اتَّ

ا َغلِيَظ اْلَقْلِب [ ْم َوَلْو ُكنَْت َفظ  ٍة ِمَن اهللاَِّ لِنَْت َهلُ   49/98/99 159 ] ...َفبَِام َرْمحَ

  النساء

ُموكَ  َحتَّى ُيْؤِمنُونَ  َال  َوَربَِّك  َفَال [   109  65  ]... َبْينَُهمْ  َشَجرَ  فِيَام  ُحيَكِّ

  المائدة

نِْزيِر [ ُم اْخلِ ُم َوَحلْ َمْت َعَليُْكُم اْملَْيَتُة َوالدَّ   45  3 ]ُحرِّ
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  الصفحة  رقمها  اآلیة

الةِ َفاْغِسُلوا [ َا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إَِىل الصَّ   35/38  6 ] ...َيا َأهيُّ

  األعراف

  96  26  ]... َوِريًشا َسْوآتُِكمْ  ُيَواِري لِبَاًسا َعَلْيُكمْ  َأْنَزْلنَا َقْد  آَدمَ  َبنِي َيا[

ُفوا [ ُبوا َوال ُتْرسِ   18  31 ]َوُكُلوا َواْرشَ

َبائَِث [ ِهُم اْخلَ ُم َعَليْ رِّ ُم الطَّيَِّباِت َوُحيَ   17/45  157 ]َوُحيِلُّ َهلُ

  التوبة

  35  51 ]  ...ُقْل َلْن ُيِصيَبنَا إِال َما َكَتَب اهللاَُّ َلنَا ُهَو َمْوالَنا َوَعَىل اهللاَِّ [

ى اْعَمُلوا َوُقلِ [   107  105  ] َواْملُْؤِمنُونَ  َوَرُسوُلهُ  َعَمَلُكمْ  اهللاَُّ َفَسَريَ

ُروا َأنْ  ُحيِبُّونَ  ِرَجاٌل  فِيهِ [ ِرينَ  ُحيِبُّ  َواهللاَُّ َيتََطهَّ هِّ   37  108 ]  اْملُطَّ

  1/91  128  ] ... َحِريٌص  َعنِتُّمْ  َما َعَلْيهِ  َعِزيزٌ  َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َرُسوٌل  َجاَءُكمْ  َلَقْد [

  یونس

ُكْم َوِشَفاء [  بِّ ن رَّ ْوِعَظٌة مِّ َا النَّاُس َقْد َجاءْتُكم مَّ   14  57 ] ...َيا أهيُّ

  الرعد

ْم بِِذْكِر اهللاَِّ َأال بِِذْكِر اهللاَِّ َتْطَمئِنُّ اْلُقُلوُب [   49  28 ]الَِّذيَن آَمنُوا َوَتْطَمئِنُّ ُقُلوُهبُ

  النحل

َباِل ُبُيوًتا [  ِِذي ِمَن اْجلِ   16/54  69 -68 ] ... َوَأْوَحى َربَُّك إَِىل النَّْحِل َأِن اختَّ

  اإلسراء

َنا َتْقَرُبوا َوَال [   18/35  32 ] َسبِيًال  َوَساءَ  َفاِحَشةً  َكانَ  إِنَّهُ  الزِّ

ْمَع َواْلَبَرصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئوال [   46  36 ]إِنَّ السَّ

ٌة لِْلُمْؤِمنَِني [ ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحَ   16/53  82 ]َوُننَزِّ
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  الصفحة  رقمها  اآلیة

  النور

وا لِْلُمْؤِمنِنيَ  ُقْل [   46/97  30 ]... ُفُروَجُهمْ  َوَحيَْفُظوا َأْبَصاِرِهمْ  ِمنْ  َيُغضُّ

  124  31  ]... ُفُروَجُهنَّ  َوَحيَْفْظنَ  َأْبَصاِرِهنَّ  ِمنْ  َيْغُضْضنَ  لِْلُمْؤِمنَاِت  َوُقْل [

  الشعراء

  16  80 ]َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفِني   [

  األحزاب

  21  36  ]... َأْمًرا َوَرُسوُلهُ  اهللاَُّ  َقَىض  إَِذا ُمْؤِمنَةٍ  َوَال  ملُِْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما[

  الزمر

َام  َيْعَلُمونَ  َال  َوالَِّذينَ  َيْعَلُمونَ  الَِّذينَ  َيْستَِوي َهْل  ُقْل [   98  9  ] ... إِنَّ

  غافر

  99  60  ]لَُكمْ  َأْستَِجْب  اْدُعوِين  َربُُّكمُ  َقاَل وَ [

  الشورى

اٍط ُمْستَِقيٍم*[ ْهِدي إَِىل ِرصَ اِط اهللاَِّ الَِّذي  َوإِنََّك َلتَ   21  53، 52  ]...َلُه َما ِيف ِرصَ

  النجم

َوى* َعنِ  َينْطُِق  َوَما َغَوى* َوَما َصاِحبُُكمْ  َضلَّ  َما[  َوْحيٌ  إِالَّ  ُهوَ  إِنْ  اْهلَ
َمهُ  ُيوَحى*   ] اْلُقَوى َشِديُد  َعلَّ

2  - 5  21/33  

  المجادلة

  98  11  ]َدَرَجاٍت  اْلِعْلمَ  ُأوُتوا َوالَِّذينَ  ِمنُْكمْ  آَمنُوا الَِّذينَ  اهللاَُّ َيْرَفعِ [

  الحشر

ُسول آَتاُكم َوَما[   24/109  7 ]َفاْنَتهوا َعنهُ  هناكم َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ
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  الصفحة  رقمها  اآلیة

  الملك

َياةَ  اْملَْوَت  َخَلَق  الَِّذي[   107  2  ]... َعَمًال  َأْحَسنُ  َأيُُّكمْ  لَِيْبُلَوُكمْ  َواْحلَ

  المدثر

ْر [   37  4 ]َوثَِياَبَك َفَطهِّ

  النبأ

  11 1  ]َعمَّ َيتساَءُلون عن النََّبإِ العظيم...[
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 فهرس األحادیث واآلثارثانیًا: 

  رقم الصفحة  طرف الحدیث

  50  ِحَجاٌب"."اتَِّق َدْعَوَة الَمْظُلوِم، َفِإنََّها َلْیَس َبْیَنَها َوَبْیَن اللَِّه 

  48  "اتَُّقوا اللَّعَّاَنْیِن...".

  65/83  "....ِفي َرْأِسِه َوُهَو ُمْحِرٌم، ِمْن َوَجٍع َكاَن ِبِه، ِبَماٍء ُیَقاُل  r"اْحَتَجَم النَِّبيُّ 

  125  َوَأْعَطى الَِّذي َحَجَمُه َوَلْو َكاَن َحَراًما َلْم ُیْعِطِه". r"اْحَتَجَم النَِّبيُّ 

  82/114  َوُهَو َصاِئٌم". r"اْحَتَجَم النَِّبيُّ 

  76/83  َوُهَو ُمْحِرٌم ِبَلْحِي َجَمٍل ِفي َوَسِط َرْأِسِه". r"اْحَتَجَم النَِّبيُّ 

  87  "اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحِرٌم َعَلى َظْهِر اْلَقَدِم ِمْن َوْثٍء َكاَن ِبِه".

  88  ِبِه"."اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحِرٌم ِمْن َوْثٍء َكاَن 

  41  "ِإَذا َباَل َأَحُدُكْم َفَال َیْأُخَذنَّ َذَكَرُه ِبَیِمیِنِه، َوَال َیْستَْنِجي ِبَیِمیِنِه... ".

  51  ...""ِإَذا َسِمْعُتْم ِبالطَّاُعوِن ِبَأْرٍض َفَال َتْدُخُلوَها، َوإَِذا َوَقَع ِبَأْرٍض 

  44  اِإلَناء"."ِإَذا َشِرَب َأَحُدُكْم َفَال َیَتَنفَّْس ِفي 

  23  ...""ِإَذا َوَقَع الذَُّباُب ِفي ِإَناِء َأَحِدُكْم َفْلَیْغِمْسُه ُكلَُّه، ثُمَّ ِلَیْطَرْحُه، 

  15  "اْسِقِه َعَسًال"".

  49  "اْعِزِل اَألَذى َعْن َطِریِق اْلُمْسِلِمیَن".

  114  "َأْفَطَر اْلَحاِجُم َواْلَمْحُجوُم".

ْعِف"."َأُكْنُتْم  اِئِم؟ َقاَل: "َال، ِإال ِمْن َأْجِل الضَّ   107/117  َتْكَرُهوَن الِحَجاَمَة ِللصَّ

  96  اَألْعَماُل ِبالنِّیَِّة، َوِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى..."."

  96  ...""التَّْقَوى َهاُهَنا َوُیِشیُر ِإَلى َصْدِرِه َثالَث َمرَّاٍت ِبَحْسِب اْمِرٍئ ِمْن الشَّرِّ 

  14/58  "اْلُحمَّى ِمْن َفْیِح َجَهنََّم َفَأْبِرُدوَها ِباْلَماِء".

  97  "الَحَیاُء َال َیْأِتي ِإال ِبَخْیٍر".



  فهرس األحادیث واآلثار

 )140 ( 
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  رقم الصفحة  طرف الحدیث

  99  "...."الدِّیُن النَِّصیَحُة" ُقْلَنا: ِلَمْن؟ َقاَل: "ِللَِّه َوِلِكتَاِبِه َوِلَرُسوِلِه وَألَِئمَِّة 

  1/65  ِة ِمْحَجٍم"."الشَِّفاُء ِفي َثَالَثٍة: ِفي َشْرطَ 

  35  "الطُُّهوُر َشْطُر اِإلیَماِن".

  42  "...."اْلِفْطَرُة َخْمٌس، َأْو َخْمٌس ِمَن اْلِفْطَرِة، اْلِخَتاُن، َواالْسِتْحَداُد،َوتَْقِلیُم اَألْظَفاِر، 

  27  "...."اللُهمَّ ِإنََّما َأَنا َبَشٌر، َفَأیَُّما َرُجٍل ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َسَبْبُتُه، َأْو َلَعْنُتُه، َأْو َجَلْدُتُه، 

  54  "...."اللَُّهمَّ َربَّ النَّاِس، َأْذِهِب اْلَباَس، َواْشِف َأْنَت الشَّاِفي، ال ِشَفاَء ِإال ِشَفاُؤَك،

ِعیِف"."اْلُمْؤِمُن    18  اْلَقِويُّ َخْیٌر َوَأَحبُّ ِإَلى اللَِّه ِمْن اْلُمْؤِمِن الضَّ

  37  "َأَما َكاَن َیِجُد َهَذا َما ُیَسكُِّن ِبِه َشْعَرُه، َوَرَأى َرُجًال آَخَر َوَعْلِیِه ِثَیاٌب َوِسَخٌة...".

  24  "َأْنُتْم َأْعَلُم ِبَأْمِر ُدْنَیاُكْم".

  83  ِفي اْلَیاُفوِخ". rَحَجَم النَِّبيَّ  "َأنَّ َأَبا ِهْنٍد،

  72/99  "ِإنَّ َأْفَضَل َما َتَداَوْیُتْم ِبِه اْلِحَجاَمُة"، َأْو "ُهَو ِمْن َأْمَثِل َدَواِئُكْم".

  56  "ِإنَّ التَّْلِبیَنَة ُمِجمٌَّة ِلُفَؤاِد اْلَمِریِض، ُتْذِهُب َبْعَض اْلُحْزِن".

  50  ُه ِلَواٌء َیْوَم الِقَیاَمِة، َفُیَقاُل: َهِذِه َغْدَرُة ُفَالِن ْبِن ُفَالٍن"."ِإنَّ الَغاِدَر ُیْنَصُب لَ 

  96  "ِإنَّ اَهللا ال َیْنُظُر ِإَلى ُصَوِرُكْم َوَأْمَواِلُكْم، َوَلِكْن َیْنُظُر ِإَلى ُقُلوِبُكْم َوَأْعَماِلُكْم".

َم َبْیَع الَخْمِر،    45  َوالَمْیَتِة َوالِخْنِزیِر َواَألْصَناِم"."ِإنَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َحرَّ

  85  احتجم َعَلى اَألْخَدَعْیِن َواْلَكاِهِل". r"َأنَّ النَِّبيَّ 

  104  "....احتجم َوُهَو ُمْحِرٌم، ِمْن َأْكَلٍة َأَكَلَها ِمْن َشاٍة َمْسُموَمٍة، َسمَّْتَها r"َأنَّ النَِّبيَّ 

َقاِع َفُرِمَي َرُجٌل ِبَسْهٍم، َفَنَزَفُه الدَُّم، r "َأنَّ النَِّبيَّ    112  "....كان ِفي َغْزَوِة َذاِت الرِّ

...".r "َأنَّ النَِّبيَّ  ُذ َبْعَض َأْهِلِه َیْمَسُح ِبَیِدِه اْلُیْمَنى َوَیُقوُل اللَُّهمَّ َربَّ   14  كان ُیَعوِّ

  14  "....كان َیُقوُل ِلْلَمِریِض ِبْسِم اللَِّه ُتْرَبُة َأْرِضَنا ِبِریَقِة r "َأنَّ النَِّبيَّ 

َذاِت".r "َأنَّ النَِّبيَّ    15  كان َیْنُفُث َعَلى َنْفِسِه ِفي اْلَمَرِض الَِّذي َماَت ِفیِه ِباْلُمَعوِّ

  123  "....َأَبا َطْیَبَة  rَمَر النَِّبيُّ ِفي اْلِحَجاَمِة "َفأَ  r"َأنَّ ُأمَّ َسَلَمَة اْستَْأَذَنْت َرُسوَل اهللاِ 
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  53  َفَقاَل: َیا ُمَحمَُّد اْشَتَكْیَت؟َفَقاَل:"َنَعْم" َقاَل: "ِباْسِم اِهللا...".  r"َأنَّ ِجْبِریَل َأَتى النَِّبيَّ 

  114  "....َأَتى َعَلى َرُجٍل ِباْلَبِقیِع، َوُهَو َیْحَتِجُم، َوُهَو آِخٌذ ِبَیِدي r"َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ 

  89  اْحَتَجَم َعَلى ِوْرِكِه، ِمْن َوْثٍء َكاَن ِبِه".  r"أن َرُسوَل اللَّهِ 

  87  ".اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحِرٌم َعَلى َظْهِر اْلَقَدِم ِمْن َوَجٍع َكاَن ِبهِ  r"َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ 

  83/104  اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحِرٌم ِفي َرْأِسِه، ِمْن َشِقیَقٍة َكاَنْت ِبِه". r"َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ 

  80  َكاَن َیْحَتِجُم ِلَسْبَع َعْشَرَة َوِتْسَع َعْشَرَة َوإِْحَدى َوِعْشِریَن". r"أن َرُسوُل اللَّهِ 

  46  َنَهى َعْن َأْكِل ُكلِّ ِذي َناٍب ِمَن السَِّباِع". r"َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ 

ْمُهَما ِإْبَقاًء َعَلى َأْصَحاِبِه". r"َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ    117  َنَهى َعِن الِحَجاَمِة َواْلُمَواَصَلِة َوَلْم ُیَحرِّ

  91/101  َأْدِوَیِتُكْم َخْیٌر، َفِفي..."."ِإْن َكاَن ِفي َشْيٍء ِمْن َأْدِوَیِتُكْم، َأْو: َیُكوُن ِفي َشْيٍء ِمْن 

."...   26  "ِإْن َكاَن َیْنَفُعُهْم َذِلَك َفْلَیْصَنُعوُه، َفِإنِّي ِإنََّما َظَنْنُت َظن ا، َفال ُتَؤاِخُذوِني ِبالظَّنِّ

  57  "ِإنَّ َهِذِه الَحبََّة السَّْوَداَء ِشَفاٌء ِمْن ُكلِّ َداٍء، ِإال ِمَن السَّاِم...".

  104  ِبَشاٍة َمْسُموَمٍة، َفَأَكَل ِمْنَها...". r"َأنَّ َیُهوِدیًَّة َأَتِت النَِّبيَّ 

ِتِه...". ، َوَلَعلَّ َبْعَضُكْم َأْن َیُكوَن َأْلَحَن ِبُحجَّ   27  "ِإنََّما َأَنا َبَشٌر، َوإِنَُّكْم َتْخَتِصُموَن ِإَليَّ

  109  ُجٍل اْسَتْوَقَد َناًرا، َفَلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه..."."ِإنََّما َمَثِلي َوَمَثُل النَّاِس َكَمَثِل رَ 

  17  "ِإنَُّه َلْیَس ِبَدَواٍء َوَلِكنَُّه َداٌء".

  41  "ِإنَُّهَما َلُیَعذََّباِن، َوَما ُیَعذََّباِن ِفي َكِبیٍر، َأمَّا َأَحُدُهَما َفَكاَن َال َیْسَتِتُر ِمَن الَبْوِل..".

  44  "...."َأْوُكوا ِقَرَبُكْم َواْذُكُروا اْسَم اللَِّه، َوَخمُِّروا آِنَیَتُكْم َواْذُكُروا اْسَم اللَِّه، 

  119  "َأُیْؤِذیَك َهَوامُّ َرْأِسَك؟".

َكاِة، َوالنُّْصِح ِلُكلِّ ُمْسِلٍم". r"َباَیْعُت َرُسوَل اللَّهِ  َالِة، َوإِیَتاِء الزَّ   99  َعَلى ِإَقاِم الصَّ

  97  "َبشُِّروا َوال تَُنفُِّروا، َوَیسُِّروا وَال ُتَعسُِّروا".

  66  ِإَلى ُأَبيِّ ْبِن َكْعٍب َطِبیًبا، َفَقَطَع ِمْنُه ِعْرًقا، ُثمَّ َكَواُه َعَلْیِه " r"َبَعَث َرُسولُ 

  19/110  َدَواًء، َغْیَر َداٍء َواِحٍد اْلَهَرُم"."َتَداَوْوا َفِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َلْم َیَضْع َداًء ِإال َوَضَع َلُه 
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  r."  75"َحَجَم َأُبو َطْیَبَة َرُسوَل اللَّهِ 

  27  "....َعْن َلْیَلِة ُأْسِرَي ِبِه َأنَُّه َلْم َیُمرَّ َعَلى َمال ِمَن الَمالِئَكِة ِإال  r"َحدََّث َرُسوُل اللَّهِ 

  40  َواِك َعَلى ِلَساِنِه".َوَطَرُف السِّ  r"َدَخْلُت َعَلى النَِّبيِّ 

اَم". r"َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اهللاِ    75/78  َفَدَعا اْلَحجَّ

اًما، َفَحَجَمُه". r"َدَعا النَِّبيُّ    72/98/100  ُغَالًما َحجَّ

  97  "َدْعُه َفِإنَّ الَحَیاَء ِمَن اِإلیَماِن".

اِئِم ِفي اْلِحَجاَمِة َواْلُقْبَلِة". َص ِللصَّ   117  "ُرخِّ

  10  َحتَّى َكاَن ُیَخیَُّل ِإَلْیِه َأنَُّه َیْفَعُل الشَّْيَء َوَما َیْفَعُلُه...". r"ُسِحَر النَِّبيُّ 

  88  "َسَقَط َعْن َفَرِسِه َعَلى ِجْذٍع، َفاْنَفكَّْت َقَدُمُه".

  122  َیْنَهى َعِن الَقَزِع". r"َسِمْعُت َرُسوَل اللَّهِ 

اِم"."َشرُّ اْلَكْسِب َمْهُر  ، َوَثَمُن اْلَكْلِب، َوَكْسُب اْلَحجَّ   126  اْلَبِغيِّ

  58  "َصبَِّت اْلَماَء َبْیَنَها َوَبْیَن َجْیِبَها ".

  53  "َضْع َیَدَك َعَلى الَِّذي َتَألََّم ِمْن َجَسِدَك َوُقْل: ِبْسِم اللَِّه َثالثًا...".

  107  ا".َأَبا َطْیَبَة َأْن َیْحُجَمهَ  r"َفَأَمَر النَِّبيُّ 

  125  َتْمٍر". ِمنْ  ِبَصاعٍ  َلهُ  "َفَأَمرَ 

اٍم َفَشَرَطُه، َفَذَهَب َعْنُه َما َیِجُد".   102  "َفَجاَء ِبَحجَّ

  51  "...."ِفرَّ ِمَن اْلَمْجُذوِم 

  113  "َفَصلَّى َوُجْرُحُه َیْثَعُب َدًما".

  47  َوالَفْضُل...". rُحْسُنَها، َفاْلَتَفَت النَِّبيُّ "َفَطِفَق الَفْضُل َیْنُظُر ِإَلْیَها، َوَأْعَجَبُه 

  126  "َفَنَهاُه َعْنَها َفَلْم َیَزْل َیْسَأُلُه َوَیْسَتْأِذُنُه، َحتَّى َأَمَرُه َأْن َأْعِلْفُه َناِضَحَك َوَرِقیَقَك".

  112  "ِفیَمْن َیْحَتِجُم: َلْیَس َعَلْیِه ِإال َغْسُل َمَحاِجِمِه".

  96  "...."َقاَل اُهللا َتَباَرَك َوَتَعاَلى: َأَنا َأْغَنى الشَُّرَكاِء َعِن الشِّْرِك، َمْن َعِمَل َعَمًال 
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  125  َیْحَتِجُم َوَلْم َیُكْن َیْظِلُم َأَحًدا َأْجَرهُ". r"َكاَن النَِّبيُّ 

  86  َیْحَتِجُم َثالثًا: َواِحَدًة َعَلى َكاِهِلِه، َواْثَنتَْیِن َعَلى اَألْخَدَعْیِن". r"َكاَن َرُسولُ 

  1  َأَبى..." َمنْ  إال اْلَجنَّةَ  َیْدُخُلونَ  ُأمَِّتي "ُكلُّ 

  45  "ُكلُّ َشَراٍب َأْسَكَر َفُهَو َحَراٌم".

  123  "....َنْسِقي الَقْوَم َوَنْخُدُمُهْم، َوَنُردُّ الَقْتَلى َوالَجْرَحى  r"ُكنَّا َنْغُزو َمَع َرُسوِل اللَّهِ 

  102  َیُقوُل: "ِإنَّ ِفیِه ِشَفاًء". r"َال َأْبَرُح َحتَّى َتْحَتِجَم، َفِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اهللا

."   50  "َال ُتوِرُدوا الُمْمِرَض َعَلى الُمِصحِّ
  51  "َال َعْدَوى...".

  48  َیُبوَلنَّ َأَحُدُكْم ِفي الَماِء الدَّاِئِم الَِّذي َال َیْجِري، ُثمَّ َیْغَتِسُل ِفیِه"."َال 
ُأ َرُجٌل َفُیْحِسُن ُوُضوَءُه ثُمَّ ُیَصلِّي الصَّالَة ِإال ُغِفَر َلُه َما    38  "...."ال َیَتَوضَّ

  124  َأٌة ِإال َوَمَعَها َمْحَرٌم"."َال َیْخُلَونَّ َرُجٌل ِباْمَرَأٍة، َوَال ُتَساِفَرنَّ اْمرَ 
  35  "َال َیْزِني الزَّاِني ِحیَن َیْزِني َوُهَو ُمْؤِمٌن".

  49  ...""َلَقْد َرَأْیُت َرُجًال َیَتَقلَُّب ِفي اْلَجنَِّة، ِفي َشَجَرٍة َقَطَعَها ِمْن َظْهِر الطَِّریقِ 
"."ِلُكلِّ َداٍء َدَواٌء َفِإَذا ُأِصیَب َدَواُء    19  الدَّاِء َبَرَأ ِبِإْذِن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

  39  "ِللَِّه َتَعاَلى َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َحقٌّ، َأْن َیْغَتِسَل ِفي ُكلِّ َسْبَعِة َأیَّاٍم َیْوًما".
ًشا، َوَكاَن َیُقوُل: "ِإنَّ ِمْن ِخَیاِرُكْم َأحْ  r"َلْم َیُكِن النَِّبيُّ    97  َسَنُكْم َأْخَالًقا".َفاِحًشا َوَال ُمَتَفحِّ

  39  "َلْوَال َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَِّتي َأْو َعَلى النَّاِس َألَمْرُتُهْم ِبالسَِّواِك َمَع ُكلِّ َصَالٍة".
  26  "َلْو َلْم تَْفَعُلوا َلَصُلَح".

  18  "َما َأْنَزَل اللَُّه َداًء ِإال َأْنَزَل َلُه ِشَفاًء".
  26  َقاُلوا:ُكنَّا َنْصَنُعُه،َقاَل: "َلَعلَُّكْم َلْو َلْم تَْفَعُلوا َكاَن َخْیًرا" َفَتَرُكوُه،..."."َما َتْصَنُعوَن؟" 
  91  ". ...َبْیَن َأْمَرْیِن ِإال اْخَتاَر َأْیَسَرُهَما َما َلْم َیْأَثْم، َفِإَذا َكاَن اِإلْثُم  r"َما ُخیَِّر النَِّبيُّ 

  101  َبْیَن َأْمَرْیِن ِإال َأَخَذ َأْیَسَرُهَما". r"َما ُخیَِّر َرُسوُل اللَّهِ 
  112  "َما َزاَل الُمْسِلُموَن ُیَصلُّوَن ِفي ِجَراَحاِتِهْم".
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  99  "...."َما ِمْن ُمْسِلٍم ُیِصیُبُه َأًذى، َمَرٌض َفَما ِسَواُه، ِإال َحطَّ اللَُّه َسیَِّئاِتِه، َكَما َتُحطُّ 
  47  َفْلَیَتَزوَّْج، َفِإنَُّه َأَغضُّ ِلْلَبَصِر، َوَأْحَصُن ِلْلَفْرِج...". "َمِن اْسَتَطاَع الَباَءةَ 

  49  "...."َمْن َأَشاَر ِإَلى َأِخیِه ِبَحِدیَدٍة، َفِإنَّ اْلَمالِئَكَة َتْلَعُنُه، َحتَّى َیَدَعُه َوإِْن َكاَن َأَخاُه 
  14  .."..ُضرَُّه ُسمٌّ َوال ِسْحٌر َذِلَك اْلَیْوَم "َمْن اْصَطَبَح ُكلَّ َیْوٍم َتَمَراٍت َعْجَوًة َلْم یَ 

  33  "َمْن َأَطاَعِني َفَقْد َأَطاَع اللََّه".
  90  "ِمْن َأَلٍم َكاَن ِبَظْهِرِه، َأْو ِبَوِرِكِه".

  97  "َمْن َسمََّع َسمََّع اُهللا ِبِه، َوَمْن َراَءى َراَءى اُهللا ِبِه".
  104  "ِمْن ُصَداٍع َوَجَدهُ".

  44  َعِن الشُّْرِب ِمْن ِفي السَِّقاِء". r"َنَهى النَِّبيُّ 
اِم". r"َنَهى َرُسوُل اللَّهِ    126  َعْن َكْسِب اْلَحجَّ

اِم َخِبیٌث".   126  "َوَكْسُب اْلَحجَّ
  125  "َوَلْو َعِلَم َكَراِهَیًة َلْم ُیْعِطِه".

  r."  125"َوَلْو َكاَن ُسْحًتا َلْم ُیْعِطِه النبي
  14  ُیْدِریَك َأنََّها ُرْقَیٌة". "َوَما

  93  "َوُهو ُیْشَرُط ِبَطْرِف ِسكِّیٍن".
ْفِق َما ال ُیْعِطي  ْفَق، َوُیْعِطي َعَلى الرِّ   49  ". ..."َیا َعاِئَشُة ِإنَّ اَهللا َرِفیٌق ُیِحبُّ الرِّ

اٍم، اْئِتِني ُغالمُ  "َیا اِم؟..." َتْصَنعُ  َما: َلهُ  َفَقالَ  ِبَحجَّ   78/102  ِباْلَحجَّ
  34  "َیْأُكُل الُمْسِلُم ِفي ِمًعى َواِحٍد، َوالَكاِفُر َیْأُكُل ِفي َسْبَعِة َأْمَعاٍء".

  39   "َیْسَتنُّ ِبِسَواٍك ِبَیِدِه َیُقوُل ُأْع ُأْع...".
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  76 ابن ُبَحْینة    -3
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  49  َأُبو َبْرَزة   -6
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    104، 83    الشقیقة 
  26  ِشیصًا  
اع    100  الصَّ
اِفن    89  الصَّ

  47  َطِفقَ 
  62  الَعَلق 
  62  اْلَفْصُد 
  58  الَفْیُح 

  109  َفَیْقَتِحْمن 
  45  َقاَتَل 
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  خامساً: فھرس األماكن والبلدان
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  سادسًا: فهرس المصادر والمــراجــع

  القرآن الكریم. •

هـ)، علق علیه: أبو عبد 458: تاآلداب: أحمد بن الحسین بن علي ، أبو بكر البیهقي ( -1
 لبنان، الطبعة: األولى، –اهللا السعید المندوه، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت 

  .م1988هـ / 1408

هـ)، دار ابن 1307: تأبجد العلوم: أبو الطیب محمد صدیق خان البخاري الِقنَّوجي ( -2
 .م 2002هـ/  1423 ،حزم، الطبعة األولى

أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبویة: كتاب الضعفاء: ألبي زرعة الرازي، الرسالة  -3
عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، العلمیة: لسعدي بن مهدي الهاشمي، الناشر: 

  .م1982هـ/1402المدینة النبویة، 

أثر السنة النبویة في الطب الوقائي والعالجي المعاصر: د. محمد عبدالرزاق أسود: بحث  -4
 مقدم إلى مؤتمر السنة النبویة في الدراسات المعاصرة، بجامعة الیرموك بإربد، باألردن

 م.2007/ـه1428
ه)، 643لمختارة: ضیاء الدین أبو عبد اهللا محمد بن عبد الواحد المقدسي (تاألحادیث ا -5

لبنان،  - تحقیق: د. عبد الملك ابن عبد اهللا بن دهیش، الناشر: دار خضر للطباعة، بیروت
 م. 2000ه/1420ط: الثالثة، 

أحكام األدویة في الشریعة اإلسالمیة: حسن بن أحمد بن حسن الفكي، تقدیم: محمد بن  -6
 .ـه1430،الریاض، الطبعة الثانیة–صر ابن سلطان السحیباني، مكتبة دار المنهاج نا

أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیها (رسالة دكتوراة) د. محمد بن محمد المختار  -7
  م.1994هـ/ 1415جدة، الطبعة الثانیة –الشنقیطي، مكتبة الصحابة 

هــــ)، 204: تمحمـــد بـــن إدریـــس القرشـــي المكـــي (اخـــتالف الحـــدیث: الشـــافعي أبـــو عبـــد اهللا  -8
 .م1990هـ/1410بیروت، سنة النشر:  –الناشر: دار المعرفة 

هـ)، المحقق: 294: تاختالف الفقهاء: أبو عبد اهللا محمد بن نصر بن الحجاج الَمْرَوِزي ( -9
 ـ/ه1420األولى، الطبعة  الریاض، - الناشر: أضواء السلف الدُّْكُتْور ُمَحمَّد َطاِهر َحِكْیم،

 .م2000
  



  فهرس المصادر والمراجع

 )152 ( 
 

  الفهارس العامة

م، 2004/ ـه1425، : د. سمیر عبد الخالق عقار، الطبعة األولىrأدویة أوصى بها النبي -10
 بیروت.–مؤسسة الریان لبنان 

هـ)، 1420:  تإرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل: محمد ناصر الدین األلباني ( -11
هـ/ 1405 ،بیروت، الطبعة: الثانیة –إشراف: زهیر الشاویش، الناشر: المكتب اإلسالمي 

  .م1985

هـ)، تحقیق: سالم 463: تاالستذكار: أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر ( -12
بیروت، الطبعة: األولى،  –محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمیة  - محمد عطا

  .م2000/ ـه1421

، االستشفاء بالحبة السوداء: د.عبداهللا عبدالرزاق السعید، مجلة الدواء العربي_ أیلول -13
 م.1989

: تبن عبد البر (، ااالستیعاب في معرفة األصحاب: أبو عمر یوسف بن عبد اهللا -14
هـ /  1412هـ)، تحقیق: علي البجاوي، دار الجیل، بیروت، الطبعة: األولى، 463

  .م1992

: تعـز الـدین بـن األثیـر (، أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبـو الحسـن علـي بـن أبـي الكـرم -15
عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الناشــر: دار الكتــب  -هـــ)، المحقــق: علــي محمــد معــوض 630

 .م 1994هـ/ 1415العلمیة، الطبعة: األولى، 

: تالدین األنباري ( أسرار العربیة: عبد الرحمن بن محمد بن عبید اهللا األنصاري، كمال -16
  .م1999هـ/ 1420 ،هـ)، الناشر: دار األرقم بن أبي األرقم، الطبعة: األولى577

أسرار العالج بالحجامة والفصد: أبو الفداء محمد عزت محمد عارف، دار الفضیلة للنشر  -17
  والتوزیع، بدون طبعة أو سنة طبع.

(الجمعیة   :شرف، دراسات الحجامةاألسس العلمیة للمعجزة النبویة الحجامة:  د.حمد رزق  -18
األمریكیة للعلوم التقلیدیة)، دراسات العالج باإلبر الصینیة (جامعة القاهرة). مطبعة أوالد 

 الشیخ للتراث، بدون طبعة أو سنة طبع.

اإلصـــابة فـــي تمییـــز الصـــحابة: أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن حجـــر  -19
على محمد معوض، الناشر:  -ادل أحمد عبد الموجود هـ)، تحقیق: ع852: تالعسقالني (

 .هـ1415بیروت، الطبعة: األولى،  –دار الكتب العلمیة 
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االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار: أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي  -20
  :حیدر آباد ، الدكن، الطبعة -هـ)، الناشر : دائرة المعارف العثمانیة 584:  ت( ،الهمداني
  هـ. 1359الثانیة، 

هـ)، الناشر: دار 1396: تاألعالم: خیر الدین بن محمود بن محمد ، الزركلي الدمشقي ( -21
 م. 2002أیار / مایو  - العلم للمالیین، الطبعة: الخامسة عشر 

هـ)، 751: (تإعالم الموقعین عن رب العالمین: محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة  -22
ییروت، الطبعة: األولى،  –تحقیق: محمد عبد السالم إبراهیم، الناشر: دار الكتب العلمیة 

  .م1991هـ/ 1411

هـ)، 751: تإغاثة اللهفان من مصاید الشیطان: محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة ( -23
 بدون طبعة وسنة الطبع.محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الریاض،  تحقیق:

 خلیــل بــن محمــد بــن إبــراهیم الحلبــي الــدین برهــان: بــاالختالط الــرواة مــن رمــي بمــن االغتبــاط -24
 دار: الناشــر رضــا، علــي الــدین عــالء: ، المحقــق)هـــ841: ت( العجمــي ابــن ســبط الشــافعي
 م.1988 األولى،: القاهرة، الطبعة – الحدیث

وداللتها على األحكام الشرعیة: د. محمد سلیمان األشقر، مؤسسة الرسالة،  rأفعال الرسول -25
 م.1996/ ـه1417، الطبعة الخامسة

إكمـــال المعلـــم شـــرح صـــحیح مســـلم للقاضـــي عیـــاض: العالمـــة القاضـــي أبـــو الفضـــل عیـــاض  -26
دار الكتـــب أحمـــد المزیـــدي، الناشـــر:  -تحقیـــق: محمـــد إســـماعیل، ـ)هـــ 544(ت:الیحصـــبي 

 م.2006هـ/ 1427العلمیة، الطبعة: األولى،

 –هـــ): دار المعرفــة 204: تاألم: الشــافعي أبــو عبــد اهللا محمــد بــن إدریــس القرشــي المكــي ( -27
 .م1990هـ/1410بیروت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر: 

عثمان األماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من األمكنة: أبو بكر محمد بن موسى بن  -28
  .هـ1415هـ)، المحقق: حمد بن الجاسر، الناشر: دار الیمامة، 584: تالهمداني(

هـ)، 507: تالمقدسي الشیباني، ابن القیسراني ( إیضاح اإلشكال: محمد بن طاهر -29
 ـ.ه1408الكویت، الطبعة: األولى،  –المحقق: د. باسم الجوابرة، الناشر: مكتبة المعال 
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فیه اإلمام أحمد بمدح أو ذم: یوسف بن حسن بن أحمد جمال الدین، بحر الدم فیمن تكلم  - 30
روحیة عبد الرحمن السویفي، الناشر: دار الكتب العلمیة،  : د.هـ)، تحقیق909: تالحنبلي (

 م.1992هـ / 1413لبنان، الطبعة: األولى،  –بیروت 

وتعلیق:  بحر المنافع في الطب، المعروف (بفردوس الحكمة): ابن سهل الطبري، شرح -31
 م.2011/ـه1432، الشیخ رضوان سعید فقیه، دار المحجة البیضاء، الطبعة األولى

: ت( )بــن رشــد الحفیــد(ابدایــة المجتهــد ونهایــة المقتصــد: محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي  -32
 .م2004هـ/1425القاهرة، بدون طبعة، تاریخ النشر:  –هـ)، الناشر: دار الحدیث 595

هـ)، المحقق: 774: تأبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي (البدایة والنهایة:  -33
  م.1988هـ/ 1408 ،علي شیري، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: األولى

البدر المنیر في تخریج األحادیث واألثار الواقعة في الشرح الكبیر: ابن الملقن سراج الدین أبو  - 34
عبد اهللا  -هـ)، المحقق: مصطفى أبو الغیط 804: ت( حفص عمر بن علي الشافعي المصري

السعودیة، الطبعة: -الریاض - بن سلیمان ویاسر بن كمال، الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزیع 
 .م2004هـ/1425االولى، 

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر: أبو العباس  -35
هـ)، الناشر: دار المعارف، 1241: تالشهیر بالصاوي المالكي (أحمد بن محمد الخلوتي، 
 .بدون طبعة وبدون تاریخ

هـــ)، المحقــق: 558: تالبیــان فــي مــذهب اإلمــام الشــافعي: یحیــى بــن أبــي الخیــر الشــافعي ( -36
 .م2000هـ/ 1421جدة، الطبعة: األولى،  –قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج 

والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة: محمد بن أحمد بن رشد البیان والتحصیل  -37
هـ)، حققه: د محمد حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، 520: تالقرطبي (

  .م 1988هـ /  1408لبنان، الطبعة: الثانیة،  –بیروت 

كتب ثقافیة البیئة ومشكالتها: رشید الحمد ومحمد سعید صباریني، عالم المعرفة، سلسلة  -38
 .22/ العدد1968 الكویت - شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب

س الهــواء مــع اإلدمــاء علــى مســتقبالت إنترلــوكین وخالیــا الطبیعیــة القاتلــة و تــأثیر العــالج بكــؤ  -39
في مرضي الروماتوید" رسالة علمیة المقدمة  من الطبیبـة صـهباء بنـدق، والتـي حصـلت بهـا 

وهي أول رسالة جامعیة نوقشت فـي كلیـة الطـب  یكروبیولوجي،مالماجستیر في ال على درجة
 م.29/9/2005جامعة األزهر فرع البنات، یوم الخمیسب
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تاج العروس من جواهر القاموس: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، الملّقب  -40
ناشر: دار الهدایة، ، المحقق: مجموعة من المحققین، ال)هـ1205ت: (بمرتضى، الزَّبیدي 

 بدون سنة طبع.

هـ)، المحقق: 808: تتاریخ ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون ( -41
 .م 1988هـ / 1408خلیل شحادة، الناشر: دار الفكر، بیروت، الطبعة: الثانیة، 

هـ)، 233: تتاریخ ابن معین (روایة الدوري): أبو زكریا یحیى بن معین، البغدادي ( -42
المحقق: د. أحمد محمد نور سیف، الناشر: مركز البحث العلمي وٕاحیاء التراث اإلسالمي 

 .م1979/ ـه1399مكة المكرمة، الطبعة: األولى،  - 

: تالبغدادي ( ،تاریخ ابن معین (روایة عثمان الدارمي): أبو زكریا یحیى بن معین -43
 .دمشق –ار المأمون للتراث هـ)، المحقق: د. أحمد محمد نور سیف، الناشر: د233

البغدادي المعروف بـ ابن شاهین  ،تاریخ أسماء الثقات: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان -44
الكویــــت، الطبعــــة  –هـــــ)، المحقــــق: صــــبحي الســــامرائي، الناشــــر: الــــدار الســــلفیة 385: ت(

 .م1984/ ـه1404األولى، 

محمد بن أحمد بن عثمان بن تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم: شمس الدین  -45
هـ)، المحقق: عمر عبد السالم التدمري، الناشر: دار الكتاب 748: تَقاْیماز الذهبي (

  .م1993هـ/ 1413العربي، بیروت، الطبعة: الثانیة، 

هـ)، المحقق: محمود إبراهیم زاید، 256: تالتاریخ األوسط: محمد بن إسماعیل البخاري، ( -46
 .م1977/ ـه1397حلب، الطبعة: األولى،  - مكتبة دار التراث الناشر: دار الوعي، 

هـ)، الناشر: دار 261: تتاریخ الثقات: أبو الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلى ( -47
  .م1984هـ/1405 ،الباز، الطبعة: الطبعة األولى

جلة تاریخ الطب عند األمم القدیمة والحدیثة: عیسى اسكندر المعلوف (اللبناني صاحب م -48
"األثار" وعضو المجمع العلمي في دمشق. ألقیت في محاضرتین في المعهد الطبي بدمشق 

 م، دار النشر: المعهد الطبي العربي.1919- 3- 8م، والثانیة: 1919- 3-4األولى: 

هــــــ)، الطبعــــة: دائــــرة المعـــــارف 256: تالتــــاریخ الكبیــــر: محمــــد بـــــن إســــماعیل البخــــاري، ( -49
 .ن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعید خانالدك –العثمانیة، حیدر آباد 
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هـــ)، المحقــق: الــدكتور 463: تتــاریخ بغــداد: أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الخطیــب البغــدادي ( -50
ـــــــى،  –بشـــــــار عـــــــواد معـــــــروف، الناشـــــــر: دار الغـــــــرب اإلســـــــالمي  بیـــــــروت، الطبعـــــــة: األول

 .م2002هـ/1422

هـــ)، المحقــق: عمــرو 571: ت( )عســاكر ، (ابــنتــاریخ دمشــق: أبــو القاســم علــي بــن الحســن -51
 .م1995هـ/ 1415العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 

هـ)، المحقق: 379: تتاریخ مولد العلماء ووفیاتهم: أبو سلیمان محمد بن عبد اهللا الربعي ( -52
  ـ.ه1410الریاض، الطبعة: األولى،  –د. عبد اهللا الحمد، الناشر: دار العاصمة 

هـ)، 276: تمختلف الحدیث: أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري (تأویل  -53
 .م1999هـ/ 1419 ،مؤسسة اإلشراق، الطبعة الثانیة - الناشر: المكتب االسالمي 

تحریر علوم الحدیث: عبد اهللا بن یوسف الجدیع، الناشر: مؤسسة الریان للطباعة والنشر  -54
  .م 2003هـ /  1424األولى، لبنان، الطبعة:  –والتوزیع، بیروت 

ــــرحیم  -55 ــــن عبــــد ال ــــرحمن ب ــــو العــــال محمــــد عبــــد ال تحفــــة األحــــوذي بشــــرح جــــامع الترمــــذي: أب
 .بیروت –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة 1353: تالمباركفورى (

عبد اهللا  هـ)، المحقق: د.666: تتحفة الملوك: أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر الرازي ( -56
  ـ.ه1417بیروت، الطبعة: األولى،  –الناشر: دار البشائر اإلسالمیة نذیر أحمد، 

هـ)، حققه: 911: تتدریب الراوي في شرح تقریب النواوي: المؤلف: جالل الدین السیوطي ( -57
 .أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي، الناشر: دار طیبة

هـ)، 748: تالذهبي (تذكرة الحفاظ: المؤلف: شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد  -58
  .م1998هـ/ 1419لبنان، الطبعة: األولى، - الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت

تسمیة من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما: أبو عبـد اهللا الحـاكم محمـد بـن  -59
هـــ)، المحقــق: كمــال یوســف الحــوت، 405: ت( )ابــن البیــع(عبــد اهللا بــن محمــد بــن حمدویــه 

 ـ.ه1407بیروت، الطبعة: األولى،  –مؤسسة الكتب الثقافیة، دار الجنان  الناشر:

التعدیل والتجریح ، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحیح: سلیمان بن خلف بن سعد  -60
هـ)، المحقق: د. أبو لبابة حسین، الناشر: دار اللواء للنشر 474: تبن أیوب األندلسي (

 .م1986/  ـه1406ولى، الریاض، الطبعة: األ –والتوزیع 
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حجر ، ابن هل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس: أحمد بن علي بن محمدأتعریف  -61
 –هـ)، المحقق: د. عاصم بن عبداهللا القریوتي، الناشر: مكتبة المنار 852: تالعسقالني (

 .م1983/ ـه1403عمان، الطبعة: األولى، 

وتمییز سقیمه من صحیحه، وشاذه من محفوظه: التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان  -62
هـ)، ترتیب: األمیر أبو الحسن 1420: تأبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، األلباني (
هـ)، الناشر: دار با وزیر للنشر 739: تعلي بن بلبان، عالء الدین الفارسي الحنفي (

 .م 2003هـ /  1424المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: األولى،  -والتوزیع، جدة 

تعلیقات الدارقطني على المجروحین البن حبان: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد  -63
هـ)، تحقیق: خلیل بن محمد العربي، الناشر: الفاروق الحدیثة للطباعة 385: تالدارقطني (

  .م 1994هـ /  1414القاهرة، الطبعة: األولى،  –والنشر، دار الكتاب اإلسالمي 

المیورقي  ،ما في الصحیحین البخاري ومسلم: محمد بن فتوح بن عبد اهللاتفسیر غریب  -64
 - زبیدة محمد سعید عبد العزیز، الناشر: مكتبة السنة  د.هـ)، المحقق: 488: تالَحِمیدي (

 م.1995/  ـه1415مصر، الطبعة: األولى،  –القاهرة 

"أخصائي علم الجراثیم تفوق الطب الوقائي في اإلسالم: الدكتور عبد الحمید القضاة،  -65
 م.1987/ـه1408، عمان األردن، الطبعة األولى، واألمصال

هـ)، المحقق: 852: تبن حجر العسقالني (ا ،تقریب التهذیب: أبو الفضل أحمد بن علي -66
 .م1986/  ـه1406،الطبعة: األولى، - سوریا –محمد عوامة، الناشر: دار الرشید 

ه)، د. بشار عواد 852بن حجر العسقالني (ت: تقریر تقریب التهذیب: أحمد بن علي  -67
معروف، والشیخ شعیب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة بیروت، الطبعة: األولى، 

  م. 1997ه/1417

، أنور موسى الشیخ  youtube(طریقة الصناعة) rالتلبینة غذاء وعالج وسنة الرسول -68
 .عید(من فلسطین/غزة) بالتعاون مع منتدى عالم بال مشكالت

بن عبد البر ، االتمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید: أبو عمر یوسف بن عبد اهللا -69
محمد عبد الكبیر البكري،  -هـ)، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي463: تالقرطبي (

 .هـ1387المغرب  - الناشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة 

مس الدین محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق: ش -70
ه)، تحقیق: سامي بن محمد بن جاد اهللا، وعبد العزیز بن ناصر الخباني، 744(ت: 
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  م.2007ه/1428الناشر: أضواء السلف، الریاض، الطبعة: األولى، 

هـ)، 742: تالمزي ( ،تهذیب الكمال في أسماء الرجال: یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف -71
بیروت، الطبعة: األولى،  –قق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة المح

 .م1980/ ـه1400

هـ) المحقق: محمد عوض 370: تتهذیب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، ( -72
 .م2001بیروت، الطبعة: األولى،  –مرعب، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

محمد  د.هـ)، تحت مراقبة: 354: تحاتم، الدارمي، الُبستي ( أبو، الثقات: محمد بن حبان -73
عبد المعید خان، الناشر: دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن الهند، الطبعة: األولى، 

  .م1973/  ه1393

: تالدمشقي العالئي (، جامع التحصیل في أحكام المراسیل: صالح الدین أبو سعید خلیل -74
بیروت، الطبعة:  –دي عبد المجید السلفي، الناشر: عالم الكتب هـ)، المحقق: حم761

  .م1986/ ـه1407الثانیة، 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثًا من جوامع الكلم: زین الدین عبد الرحمن بن  -75
محمد األحمدي أبو النور، دار السالم  د.هـ)، تحقیق: 795: تالحنبلي (، أحمد بن رجب

 .م 2004هـ /  1424التوزیع، الطبعة: الثانیة، للطباعة والنشر و 

الجامع ألحكام القرآن = تفسیر القرطبي: أبو عبد اهللا محمد بن أحمـد بـن أبـي بكـر القرطبـي  -76
 –إبــراهیم أطفــیش، الناشــر: دار الكتــب المصــریة  -هـــ)، تحقیــق: أحمــد البردونــي 671: ت(

 .م1964هـ/ 1384القاهرة، الطبعة: الثانیة، 

: توالتعدیل: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس، الرازي ابن أبي حاتم (الجرح  -77
الهند، دار  –بحیدر آباد الدكن  - هـ)، الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة 327

  م. 1952هـ/ 1271بیروت، الطبعة: األولى،  –إحیاء التراث العربي 

 ). 12362( هـ العدد1423صفر  16الریاض االثنین  ةجرید -78

جزء فیه أحادیث الحسن بن موسى األشیب: أبو علي الحسن بن موسى اَألشَیب البغدادي،  -79
 - هـ). المحقق: أبو یاسر خالد بن قاسم الردادي. الناشر: دار علوم الحدیث 209: ت(

  .م1990/ ـه1410الفجیرة، اإلمارات. الطبعة: األولى، 

: ت(ســـلطان) محمـــد، المـــال الهـــروي القـــاري (جمـــع الوســـائل فـــي شـــرح الشـــمائل : علـــي بـــن  -80
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  ، بدون طبعة أو سنة طبع.مصر –هـ)، الناشر: المطبعة الشرفیة 1014

هــــ)، المحقـــق: رمـــزي منیـــر 321: تاألزدي (، جمهـــرة اللغـــة: أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الحســـن -81
 .م1987بیروت، الطبعة: األولى،  –بعلبكي، الناشر: دار العلم للمالیین 

في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني: أبو الحسن علي الحاوي الكبیر  -82
عادل أحمد عبد الموجود،  - هـ): علي محمد معوض 450: ت( )الماوردي، (بن محمد

  .م1999هـ/1419لبنان، الطبعة: األولى،  –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

األولى،  :الطبعة ،الكتاب الحدیثالحجامة العالج بكاسات الهواء: د.غسان جعفر، دار  -83
 م.2005/ ـه1426

ي، األول :الطبعة ،الحجامة أنفع ما تداوى بها الناس: محمد عبد الرحیم، دار أسامة -84
  م. 1992/ ـه1412

 ،األولــــــــى :الحجامـــــــة بـــــــین العلــــــــم واألســـــــطورة: د. صــــــــهباء بنـــــــدق، دار الســــــــالم، الطبعـــــــة -85
 م.2008/ـه1429

 - في بن حسن الولیدي الشهري، الناشر: دار النشر: المحدثینالحجامة علم وشفاء: أ. د. ِملِ  -86
 م.2006/ ـه1427، الفاهرة، الطبعة األولى

هـ)، المحقق: 1176: ت( )الشاه ولي اهللا الدهلوي(حجة اهللا البالغة: أحمد بن عبد الرحیم  -87
 .م2005هـ/ 1426لبنان، الطبعة: األولى،  –السید سابق، الناشر: دار الجیل، بیروت 

هـ)، المحقق: 189: تالشیباني (، الحجة على أهل المدینة: أبو عبد اهللا محمد بن الحسن -88
  ـ.ه1403بیروت، الطبعة: الثالثة،  –مهدي حسن الكیالني، الناشر: عالم الكتب 

دراسات كیمیائیة حیویة وتكنولوجیة على حبوب الشعیر: رسالة ماجستیر م/ سحر مصطفى  -89
 م. 1997كامل، كلیة الزراعة، جامعة القاهرة، قسم الكیمیاء الحیویة 

به المستشرقین والكتاب المعاصرین: محمد بن محمد بن سویلم أبو دفاع عن السنة ورد شَ  -90
  .م1989سنة، الطبعة: األولى، هـ)، الناشر: مكتبة ال1403: تُشهبة (

شعبان أحمد صالح، المراجعة العلمیة: أ. د/  دلیل المعالجین باألعشاب والطب البدیل: أ. -91
 م.2007هـ/1427، األولى :إسماعیل عویس أمین، مكتبة الصفا، الطبعة

 ،القاهرة - الدلیل في آالم الظهر والطب البدیل: أحمد حلمي، دار النشر: مكتبة مدبولي -92
   .م2009 ،األولى :طبعةال
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الدواء العجیب: محمـد أمـین شـیخو: المحقـق: عبـد القـادر یحیـى، الشـهیر بالـدیراني، الناشـر:  -93
 نور البشیر. دون طبعة و سنة الطبع. 

ذكر أسماء التابعین ومن بعدهم ممن صحت روایته عن الثقات عند البخاري ومسلم، أبو  - 94
كمال الحوت  -هـ)، المحقق: بوران الضناوي385: تالدارقطني (، الحسن علي بن عمر

  .م1985هـ / 1406لبنان، الطبعة: األولى،  –بیروت -الناشر: مؤسسة الكتب الثقافیة 

هـ)، 428: ت( )ابن َمْنُجوَیه(رجال صحیح مسلم: أحمد بن علي بن محمد بن إبراهیم،  -95
 ـ.ه1407الطبعة: األولى، بیروت،  –المحقق: عبد اهللا اللیثي، الناشر: دار المعرفة 

: تالدمشقي الحنفي (، رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین، محمد أمین بن عمر - 96
  .م1992هـ /1412بیروت، الطبعة: الثانیة، -هـ)، الناشر: دار الفكر1252

المؤلف: شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن  الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب ردهم، -97
هـ)، المحقق: محمد إبراهیم الموصلي، 748: تمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي (أح

  .م1992هـ / 1412لبنان، الطبعة: األولى،  –بیروت  -الناشر: دار البشائر اإلسالمیة 

: تالروض الداني (المعجم الصغیر): سلیمان بن أحمد بن أیوب، أبو القاسم الطبراني ( -98
بیروت،  -أمریر، الناشر: المكتب اإلسالمي، دار عمار  هـ)، المحقق: محمد شكور360

 .م1985/ ـه1405عمان، الطبعة: األولى، 

: تابن قیم الجوزیة (، زاد المعاد في هدي خیر العباد: محمد بن أبي بكر بن أیوب -99
 .م1994هـ /1415هـ)، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: السابعة والعشرون، 751

المعروف كأسالفه باألمیر  ،إسماعیل بن صالح بن محمد الحسنيسبل السالم: محمد بن  -100
  .هـ)، الناشر: دار الحدیث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ1182: ت(

سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین،  -101
الطبعة: األولى، عدد األجزاء: هـ)، الناشر: مكتبة المعارف، الریاض، 1420: تاأللباني (

  .م1995 /هـ 1415: 4 -  1، عام النشر: جـ 6

سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في األمة: أبو عبد الرحمن محمد  -102
 1412هـ)، دار النشر: دار المعارف، الطبعة: األولى، 1420: تناصر الدین، األلباني (

  .م 1992هـ/ 

من اهللا محفوظة كالقرآن الكریم: الحسین بن محمد آیت سعید، الناشر: السنة النبویة وحي  -103
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 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة

هـ)، تحقیق: 273: ت( ،سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني -104
 طبعة أو تاریخ طبع. ، بدونمحمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة

هـ)، 275: تِجْستاني (السِّ ، سنن أبي داود: أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق -105
 .بیروت –المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: المكتبة العصریة، صیدا 

، تحقیق: )هـ279ت: (الترمذي، أبو عیسى  ،سنن الترمذي: محمد بن عیسى بن َسْورة -106
)، وٕابراهیم عطوة عوض(جـ 3)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 2، 1شاكر (جـ  أحمد محمد

مصر، الطبعة: الثانیة،  –)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 5، 4
 .م 1975هـ /  1395

هـــ)، 385: تالبغــدادي الــدارقطني (، ســنن الــدارقطني: أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد -107
أحمــد برهــوم،  -عبــد اللطیــف حــرز اهللا -حســن عبــد المــنعم شــلبي -ؤوطحققــه: شــعیب االرنــ

 .م 2004هـ/ 1424لبنان، الطبعة: األولى،  –الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت 

: تالســــنن الكبــــرى: أبــــو عبــــد الــــرحمن أحمــــد بــــن شــــعیب بــــن علــــي الخراســــاني، النســــائي ( -108
بیــروت، الطبعــة:  –ســالة هـــ)، المحقــق: حســن عبــد المــنعم شــلبي، الناشــر: مؤسســة الر 303

 م. 2001هـ/1421األولى، 

: تالبغـدادي (، سؤاالت ابن الجنید ألبـي زكریـا یحیـى بـن معـین: أبـو زكریـا یحیـى بـن معـین -109
المدینـــة المنـــورة،  -هــــ)، المحقـــق: أحمـــد محمـــد نـــور ســـیف، دار النشـــر: مكتبـــة الـــدار 233

 م.1988هـ/ 1408الطبعة: األولى، 
ــــو عبــــد اهللا أحمــــد  - 110 ــــل فــــي جــــرح الــــرواة وتعــــدیلهم: أب   ســــؤاالت أبــــي داود لإلمــــام أحمــــد بــــن حنب

هــ)، المحقـق: د. زیـاد محمـد منصـور، الناشـر: مكتبـة 241: تبن محمـد بـن حنبـل الشـیباني (ا
 ـ.ه1414المدینة المنورة، الطبعة: األولى،  -العلوم والحكم 

سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازي ومعه كتاب أسامي الضعفاء: عبید اهللا بن عبد الكریم أبو  - 111
ـ، المحقق: أبو عمر محمد بن علي األزهري، الناشر: الفاروق ـ)ه 264ت: (زرعة الرازي 

  .م 2009القاهرة، الطبعة: األولى،  –الحدیثة للطباعة والنشر 

الحسین بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم سؤاالت السلمي للدارقطني: محمد بن  -112
هـ)، تحقیق: فریق من الباحثین بإشراف 412: تالنیسابوري، أبو عبد الرحمن السلمي (

وعنایة د/ سعد بن عبد اهللا الحمید و د/ خالد بن عبد الرحمن الجریسي، الطبعة: األولى، 
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 ـ.ه 1427

المدیني، ، : علي بن عبد اهللاسؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شیبة لعلي بن المدیني -113
، هـ)، المحقق: موفق عبد اهللا عبد القادر، الناشر: مكتبة المعارف234: تالبصري، (

 ـ.ه1404الطبعة: األولى، 

سیر أعالم النبالء: شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي  -114
 .م2006هـ/ 1427طبعة: القاهرة، ال -هـ)، الناشر: دار الحدیث748: ت(

شرح الزرقاني على موطـأ اإلمـام مالـك: محمـد بـن عبـد البـاقي بـن یوسـف الزرقـاني، تحقیـق:  -115
هــ/ 1424القـاهرة، الطبعـة: األولـى،  –طه عبد الرءوف سعد، الناشـر: مكتبـة الثقافـة الدینیـة 

 .م2003

الناشــــر: دار هـــــ)، 772: تشــــرح الزركشــــي: شــــمس الــــدین محمــــد بــــن عبــــد اهللا الزركشــــي ( -116
 .م 1993هـ/  1413العبیكان، الطبعة: األولى، 

هـ)، تحقیق: شعیب 516: تالبغوي الشافعي (، شرح السنة: أبو محمد الحسین بن مسعود -117
بیروت، الطبعة: الثانیة،  - محمد زهیر الشاویش، الناشر: المكتب اإلسالمي  - األرنؤوط
  .م1983هـ / 1403

: تعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي ( الشــرح الكبیــر علــى مــتن المقنــع: -118
هـــ)، الناشــر: دار الكتــاب العربــي للنشــر والتوزیــع، أشــرف علــى طباعتــه: محمــد رشــید 682
 ، بدون طبعة أو سنة طبع.رضا

)، الناشر: دار ـه1421: تشرح ریاض الصالحین: محمد بن صالح بن محمد العثیمین ( -119
 .هـ 1426الوطن للنشر، الریاض، 

ت: (شرح صحیح البخارى البن بطال: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  -120
الطبعة: الثانیة، ، السعودیة –، تحقیق: یاسر بن إبراهیم، دار النشر: مكتبة الرشد )هـ449

 .م2003هـ / 1423

هـــ)، 795: تشــرح علــل الترمــذي: زیــن الــدین عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــب، الحنبلــي ( -121
ـــى،  –همـــام عبـــد الـــرحیم ســـعید، الناشـــر: مكتبـــة المنـــار  د.حقـــق: الم األردن، الطبعـــة: األول

 م.1987هـ/ 1407

هـ)، حققه: 321: تالطحاوي (، شرح معاني اآلثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة -122
یوسف  .راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: د ،محمد سید جاد الحق -محمد زهري النجار 
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 .م1994هـ/ 1414 ،الناشر: عالم الكتب، الطبعة: األولى، المرعشلي

هـ)، 544: تالسبتي، ( ،الشفا بتعریف حقوق المصطفى: عیاض بن موسى بن عیاض -123
  .هـ 1407 ،عمان، الطبعة: الثانیة –الناشر: دار الفیحاء 

: تالفارابي (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري  -124
 ،الطبعة: الرابعة - بیروت –هـ)، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین 393

 .م 1987/   هـ 1407

صحتك في صالتك تطبقات الطب األصیل (البدیل) في الطهارة والصالة: أمیر صالح  -125
 .م2012، الطبعة األولى ،وأحمد صالح، الناشر: مركز السالم للتجهیز الفني

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ، أبو حاتم،  -126
 –الناشر: مؤسسة الرسالة ، هـ)، المحقق: شعیب األرنؤوط354: تالدارمي، الُبستي (

  .م1993 ـ/ه1414بیروت، الطبعة: الثانیة، 

هـ)، 311: تالنیسابوري (، صحیح ابن خزیمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة -127
 .بیروت –المحقق: د. محمد مصطفى األعظمي، الناشر: المكتب اإلسالمي 

هـ)، الناشر: 1420: تصحیح أبي داود: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، األلباني ( -128
  م.2002هـ/ 1423مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، الكویت، الطبعة: األولى، 

ري: ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي، تقدیم: صحیح البخاري: أبي عبداهللا بن إسماعیل البخا -129
 .م 2008هـ/ 1429، أحمد محمد شاكر، الناشر: ألفا للنشر والتوزیع، الطبعة األولى

: تصحیح الجامع الصغیر وزیاداته:  أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، األلباني ( -130
 .: المكتب اإلسالميأو تاریخ الطبع، الناشرهـ)، دون طبعة 1420

 هـ)، تحقق:261: تمسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري ( صحیح -131
  م.2003هـ/1424صدقي جمیل العطار، الناشر: دار الفكر، الطبعة: األولى، 

هـ)، المحقق: عبد المعطي قلعجي، 322: تالعقیلي (، الضعفاء الكبیر: محمد بن عمرو -132
  .م1984هـ / 1404، الناشر: دار المكتبة العلمیة، الطبعة: األولى

هـ)، المحقق: 303: تالضعفاء والمتروكون: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب، النسائي ( -133
 .هـ1396حلب، الطبعة: األولى،  –محمود إبراهي زاید، الناشر: دار الوعي 
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الطب اإلسالمي: د. خالد عز الدین فراج (طبیب یمستشفیات لندن) و د.هدى عز الدین  -134
  دار الفكر العربي، دون طبعة أو سنة طبع. ، فراج

 م.2007طب الحضارات وطب األنبیاء: د. هاني علي الغزاوي، دار الصنادیلي للطباعة،   -135

هـ)، 430: تاألصبهاني (، الطب النبوي: أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق -136
  .م2006الطبعة: األولى، ، المحقق: مصطفى خضر دونمز التركي، الناشر: دار ابن حزم

: تمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (: الطب النبوي -137
 .بیروت، بدون سنة طبع –هـ)، الناشر: دار الهالل 751

الطب الوقائي في اإلسالم: د. ماهر حامد الحولي، بحث مقدم للیوم الدراسي بعنوان  -138
رعیة"، الذي نظمته كلیة الشریعة والقانون بالجامعة "األمراض الوبائیة معالجة طبیة ش

 .م2007- 12- 26/ ـه1428ذي الحجة17المنعقد یوم  فلسطین –غزة –اإلسالمیة 
 

الطب الوقائي في اإلسالم تعالیم اإلسالم الطبیة في ضوء العلم الحدیث: د. أحمد شوقي  -139
 .ـه1991، الفنجري، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة الثالثة

 

هـــ)، الناشــر: 911: تطبقــات الحفــاظ: عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــالل الــدین الســیوطي ( -140
 ـ.ه1403بیروت، الطبعة: األولى،  –دار الكتب العلمیة 

هـــ)، تحقیــق: محمــد عطــا، 230: تابــن ســعد (، الطبقــات الكبــرى: محمــد بــن ســعد بــن منیــع -141
 .م1990هـ/ 1410الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: األولى، 

: تالعراقي (، طرح التثریب في شرح التقریب: أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین -142
هـ)، الطبعة 826: تهـ)،أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحیم، أبو زرعة، ابن العراقي (806

 .المصریة القدیمة

عثمان بن َقاْیماز العبر في خبر من غبر: شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن  -143
 .بیروت –هـ)، المحقق: أبو هاجر زغلول، الناشر: دار الكتب العلمیة 748: تالذهبي (

العالج اإلسالمي على الطریقة األوروبیة، الحجامة نت: د. هاني علي الغزاوي، أستاذ زائر  -144
 كلیة الطب البدیل، بدون طبعة و سنة طبع، ودار نشر.

: د.هــاني الغــزاوي، دون rالثالثــة "أوروبــا علــى خطــى الحبیــب العــالج اإلســالمي فــي األلفیــة -145
 طبعة أو سنة طبع أو دار نشر. 
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العالج بالحجامة: د. محمد عبد العزیز، دار الحسام للنشر والتوزیع: بدون طبعة أو سنة  -146
 الطبع.

هـ)، 327: تالعلل البن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس، الرازي ( -147
خالد بن عبد  .د -سعد بن عبد اهللا الحمید  .تحقیق: فریق من الباحثین بإشراف وعنایة د

 .م2006هـ /1427الرحمن الجریسي، الناشر: مطابع الحمیضي، الطبعة: األولى، 

هـ)، المحقق: وصي 241: تالشیباني (، العلل ومعرفة الرجال: أحمد بن محمد بن حنبل -148
 م2001هـ / 1422ي، الریاض، الطبعة: الثانیة، اهللا عباس، الناشر: دار الخان

بدر الدین ، عمدة القاري شرح صحیح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى -149
 .بیروت –هـ)، دار إحیاء التراث العربي 855: تالعینى (

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشیة ابن القیم: تهذیب سنن أبي داود وٕایضاح  -150
)، الناشر: ـه1329: تالته: محمد أشرف بن أمیر بن علي، العظیم آبادي (علله ومشك

 .هـ 1415بیروت الطبعة: الثانیة،  –دار الكتب العلمیة 

، المحقق: د. سلیمان هـ)285(ت:  غریب الحدیث: إبراهیم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق -151
 ـ.ه1405األولى، مكة المكرمة، الطبعة:  -العاید، الناشر: جامعة أم القرى 

هـ)، تحقیق: د. 224: تالهروي البغدادي (، غریب الحدیث: أبو ُعبید القاسم بن سّالم -152
الدكن، الطبعة:  - محمد عبد المعید خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد

 .م 1964هـ /  1384األولى، 

هــ)، المحقـق: د. 276: ت( غریب الحدیث: أبو محمد عبـد اهللا بـن مسـلم بـن قتیبـة الـدینوري -153
 ـ.ه1397بغداد، الطبعة: األولى،  –عبد اهللا الجبوري، الناشر: مطبعة العاني 

هـ)، 597: تالجوزي (، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي غریب الحدیث: -154
لبنان، الطبعة:  –بیروت  - عبد المعطي أمین القلعجي، دار الكتب العلمیة  د.تحقیق: 
   .م1985/ ـه1405األولى، 

هـ)، 538: تالفائق في غریب الحدیث واألثر: أبو القاسم محمود بن عمرو، الزمخشري ( -155
  .لبنان، الطبعة: الثانیة –محمد إبراهیم، دار المعرفة ، و تحقق: علي البجاوي

 –العسقالني، دار المعرفة  فتح الباري شرح صحیح البخاري أحمد بن علي بن حجر -156
م كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه هـ، رق1379، - بیروت
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 .وصححه وأشرف على طبعه: محب الدین الخطیب

هـ)، دار ابن كثیر، 1250: تفتح القدیر: محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني ( -157
 هـ.1414  ،، الطبعة: األولى- دمشق، بیروت -دار الكلم الطیب 

 .م1989/ ـه1409، الثالثة :الطبعة ،دار الفكر وهبة الزحیلي، د.لته: الفقه اإلسالمي وأد -158

لبنان الطبعة:  –هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت 1420: تفقه السنة: سید سابق ( -159
 م.1977هـ / 1397الثالثة، 

فقه العبادات على المذهب المالكي: الحاّجة كوكب عبید، الناشر: مطبعة اإلنشاء، دمشق  -160
  م.1986هـ/ 1406 ،سوریا. الطبعة: األولى - 

هــ)، المحقـق: عبـد الـرزاق 429: تالثعـالبي (، فقه اللغة وسر العربیة: عبد الملـك بـن محمـد -161
 .م2002هـ/1422 ،المهدي، الناشر: إحیاء التراث العربي، الطبعة: الطبعة األولى

م (أو غنـیم) بـن سـالم ابــن الفواكـه الـدواني علـى رسـالة ابـن أبـي زیـد القیروانـي: أحمـد بـن غـان -162
هــــ)، الناشـــر: دار الفكـــر، الطبعـــة: بـــدون طبعـــة، 1126: تمهنـــا، شـــهاب الـــدین النفـــراوي (

  .م1995هـ/ 1415تاریخ النشر: 

هـــ)، 1031: تالمنــاوي القــاهري (، فــیض القــدیر شــرح الجــامع الصــغیر: زیــن الــدین محمــد -163
 ـ.ه1356لى، مصر، الطبعة: األو  –الناشر: المكتبة التجاریة الكبرى 

هـ)، 817: تالقاموس المحیط: مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى ( -164
تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعیم العرقُسوسي، مؤسسة 

  .م2005هـ /  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

هـ)، المحقق: وضع حواشیه 428: ت( ،القانون في الطب: الحسین بن عبد اهللا بن سینا -165
 محمد أمین الضناوي، دون طبعة أو سنة طبع أو دار نشر.

محیي  د. م)، تقدیم:1998: تقصة الحضارة: ِول دیوَرانت = ویلیام جیمس دیوَرانت ( -166
لبنان،  - شر: دار الجیل، بیروت زكي نجیب محُمود وآخرین، النا د.الّدین َصابر، ترجمة: 

  .م 1988هـ/ 1408المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، 

 -القاهرة–قصة العلوم الطبیة في الحضاراة اإلسالمیة: د. راغب السرجاني، مؤسسة اقرأ  -167
 م.2009/ ـه1430 ،الطبعة األولى
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عبد العزیز بن عبد السالم، سلطان قواعد األحكام في مصالح األنام: أبو محمد عز الدین  -168
هـ)، راجعه وعلق علیه: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكلیات 660: تالعلماء (
  .م1991هـ/1414 :القاهرة، طبعة –األزهریة 

الذهبي ، الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة: شمس الدین محمد بن أحمد -169
أحمد محمد نمر الخطیب، الناشر: دار القبلة للثقافة  هـ)، المحقق: محمد عوامة748: ت(

 م. 1992هـ /  1413مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة: األولى،  - اإلسالمیة 

المقدســي ، الكــافي فــي فقــه اإلمــام أحمــد: موفــق الــدین عبــد اهللا بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة -170
 .م1994هـ/ 1414 هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: األولى،620: ت(

هـ)، تحقیق: عادل 365: تالكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد بن عدي الجرجاني ( -171
علي محمد معوض، شارك في تحقیقه: عبد الفتاح أبو سنة، الناشر: -أحمد عبد الموجود

  م.1997/ ـه1418لبنان، الطبعة: األولى، - بیروت - الكتب العلمیة 

علي السعدي، أبو القاسم، المعروف بابن الَقطَّاع الصقلي كتاب األفعال: علي بن جعفر بن  -172
 .م1983هـ/ 1403 ،هـ) عالم الكتب،الطبعة: األولى515(ت: 

  

هـ)، تحقیق: 816: تكتاب التعریفات: علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني ( -173
، - لبنان–ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة بیروت 

  .م1983/ هـ1403 ،الطبعة: األولى

هـ، المحقق: 256: تكتاب الضعفاء: محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، ( -174
 ،أبو عبد اهللا أحمد بن إبراهیم بن أبي العینین، الناشر: مكتبة ابن عباس، الطبعة: األولى

  .م2005هـ/1426

مهدي المخزومي، .هـ)، المحقق: د179: تدي (الفراهی، كتاب العین: الخلیل بن أحمد -175
 إبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، دون طبعة أو سنة الطبع..د

: تالمجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین: محمد بن حبان، الُبستي (كتاب  -176
حلب، الطبعة: األولى،  –هـ)، المحقق: محمود إبراهیم زاید، الناشر: دار الوعي 354

 .هـ1396

هـ)، 761: تالعالئي (، المختلطین: صالح الدین أبو سعید خلیل بن كیكلديكتاب  -177
 –المحقق: د. رفعت فوزي عبد المطلب، علي عبد الباسط مزید، الناشر: مكتبة الخانجي 
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  .م1996هـ / 1417القاهرة، الطبعة: األولى، 

: تزرعــة، ابــن العراقــي ( المدلســین: أحمــد بــن عبــد الــرحیم بــن الحســین الكــردي، أبــوكتــاب  -178
د. نافـذ حسـین حمـاد، الناشـر: دار الوفـاء،  -هـ)، المحقق: د رفعت فوزي عبـد المطلـب826

 .م1995هـ/ 1415الطبعة: األولى، 

كشف الخفاء ومزیل اإللباس عما اشتهر من األحادیث على ألسنة الناس: إسماعیل بن  -179
 هـ.1351القاهرة،  –هـ)، الناشر: مكتبة القدسي1162: تمحمد العجلوني (

 هـ)،597: تالجوزي (، كشف المشكل من حدیث الصحیحین: جمال الدین أبو الفرج -180
 .الریاض، بدون سنة نشر –البواب، الناشر: دار الوطن  ىالمحقق: عل

الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة: أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي،  -181
محمد المصري، الناشر:  - هـ)، المحقق: عدنان درویش 1094: تأبو البقاء الحنفي (

  ،بیروت، بدون سنة نشر –مؤسسة الرسالة 

هـ)، دار صادر 711: ت( ،لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، جمال الدین ابن منظور -182
 هـ 1414 ،الطبعة: الثالثة - بیروت –

عبد الحمید  هـ)، تعریب:1380: ت( Joseph Vendryesاللغة: جوزیف فندریس  -183
 .م1950الدواخلى، محمد القصاص، الناشر: مكتبة األنجلو المصریة، 

هـ)، 483المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (المتوفى:  -184
  .م1993هـ/ 1414بیروت، الطبعة:  –الناشر: دار المعرفة 

هـ)، تحقیق: عبد 303: تالمجتبى من السنن: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب، النسائي ( -185
/  ـه1406حلب، الطبعة: الثانیة،  –الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات اإلسالمیة 

 .م1986

هـ)، 956: تمجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر: إبراهیم بن محمد الَحَلبي الحنفي ( -186
األولى،  بیروت، الطبعة: - المحقق: خلیل عمران المنصور، الناشر: دار الكتب العلمیة 

  .م1998هـ/ 1419

: تالهیثمي (، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر -187
هـ/ 1414القاهرة،  -هـ)، المحقق: حسام الدین القدسي، الناشر: مكتبة القدسي807

  م.1994
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 ، تحقیق: زهیر سلطان، دار النشر:)هـ395ت (الرازي، ،مجمل اللغة: أحمد بن فارس -188
 .م1986هـ /  1406 ،الثانیة :بیروت، الطبعة –مؤسسة الرسالة 

 هـ)،676: تالمجموع شرح المهذب: أبو زكریا محیي الدین یحیى ابن شرف النووي ( -189
  .، بدون طبعة وتاریخ طبعالناشر: دار الفكر

هـ)، 1420: تمجموع فتاوى العالمة عبد العزیز بن باز: عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز ( -190
  .أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشویعر

مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین : محمد بن صالح بن محمد  -191
هـ)، جمع وترتیب : فهد بن ناصر بن إبراهیم السلیمان، الناشر : 1421:  تالعثیمین (

  .هـ 1413دار الثریا، الطبعة :  -دار الوطن 

هـ)، المحقق: عبد 458: تألعظم: علي بن إسماعیل بن سیده المرسي المحكم والمحیط ا -192
  .م2000هـ /  1421بیروت، الطبعة: األولى،  –الحمید هنداوي: دار الكتب العلمیة 

هـ)، 456: تالمحلى باآلثار: أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي الظاهري ( - 193
  .طبعة وبدون تاریخ بیروت، الطبعة: بدون –الناشر: دار الفكر 

هـ)، المحقق: 666: تالرازي (، مختار الصحاح: زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر -194
صیدا،  –الدار النموذجیة، بیروت  - یوسف الشیخ محمد، الناشر: المكتبة العصریة 

  .م1999هـ / 1420الطبعة: الخامسة، 

هـ)، المحقق: د. 321: تطحاوي (ال، مختصر اختالف العلماء: أبو جعفر أحمد بن محمد -195
  ـ.ه1417بیروت، الطبعة: الثانیة،  –عبد اهللا نذیر أحمد، الناشر: دار البشائر اإلسالمیة 

)، الناشر: دار ـه264: تمختصر المزني: إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل، المزني ( -196
  .م1990هـ/1410بیروت، سنة النشر:  –المعرفة 

ر: محمد بن مكرم، جمال الدین ابن منظور االنصاري مختصر تاریخ دمشق البن عساك -197
محمد مطیع، دار  -ریاض عبد الحمید مراد - هـ)، المحقق: روحیة النحاس711: ت(

هـ/ 1402سوریا، الطبعة: األولى،  –النشر: دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر، دمشق 
  .م1984

هـ)، الناشر: المطبعة 732: ت( المختصر في أخبار البشر: عماد الدین إسماعیل بن علي -198
  .الحسینیة المصریة، الطبعة: األولى، بدون سنة طبع
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، مختلف الحدیث بین الفقهاء والمحدثین: د. نافذ حسین حماد، دار النور، الطبعة األولى -199
 م.2007/ ـه1428

هـ)، الناشر: دار 179: تالمدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني ( -200
  .م1994هـ/ 1415العلمیة، الطبعة: األولى، الكتب 

: تمرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح: علي بن (سلطان) محمد، المال الهروي القاري ( -201
 .م2002هـ / 1422لبنان، الطبعة: األولى،  –هـ)، الناشر: دار الفكر، بیروت 1014

)، المحقق: فؤاد علي هـ911: تالمزهر في علوم اللغة وأنواعها: جالل الدین السیوطي ( -202
  .م1998هـ/ 1418بیروت، الطبعة: األولى،  –منصور، الناشر: دار الكتب العلمیة 

مســائل اإلمــام أحمــد بــن حنبــل وٕاســحاق بــن راهویــه: إســحاق بــن منصــور بــن بهــرام، الكوســج  -203
هــــــ)، الناشـــــر: عمـــــادة البحـــــث العلمــــــي، الجامعـــــة اإلســـــالمیة بالمدینـــــة المنــــــورة، 251: ت(

 .م2002هـ/ 1425الطبعة: األولى، السعودیة، 

مسائل اإلمام أحمد روایة أبي داود سلیمان بن األشعث السجستاني: أبو داود السجستاني،  -204
 ،المحقق : طارق بن عوض اهللا بن محمد، الناشر : مكتبة ابن تیمیة، الطبعة : األولى

  .م1999هـ/ 1420

ابن البیع ، بن عبد اهللا بن محمدالمستدرك على الصحیحین: أبو عبد اهللا الحاكم محمد  -205
 –هـ)، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة 405(المتوفى: 

 .م1990/  ـه1411بیروت، الطبعة: األولى، 

هـ)،المحقق: 241: تأحمد بن محمد بن حنبل الشیباني (:مسند اإلمام أحمد بن حنبل -206
عبداهللا التركي، الناشر: مؤسسة  .شراف: دعادل مرشد، وآخرون، إ - شعیب األرنؤوط 

 م. 2001هـ/ 1421الطبعة: األولى،  الرسالة،

هـ)، 292: تالبزار (، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو -207
)، وعادل بن سعد (حقق 9إلى  1المحقق: محفوظ الرحمن زین اهللا، (حقق األجزاء من 

)، الناشر: مكتبة 18)، وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 17إلى  10األجزاء من 
 .م)2009م، وانتهت 1988المدینة المنورة، الطبعة: األولى، (بدأت  - العلوم والحكم 

، مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي): أبـو محمـد عبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن بـن الفضـل -208
ــــدارمي ( ــــداران255: تال ــــع، هـــــ)، تحقیــــق: حســــین ال ي، الناشــــر: دار المغنــــي للنشــــر والتوزی

 .م 2000هـ/ 1412السعودیة، الطبعة: األولى، 
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ویاني (المتوفى:  -209 هـ)، المحقق: أیمن علي 307مسند الرویاني: أبو بكر محمد بن هارون الرُّ
  ـ.ه1416القاهرة، الطبعة: األولى،  –أبو یماني، الناشر: مؤسسة قرطبة 

مشارق األنوار على صحاح اآلثار: عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي  -210
 .طبع تاریخهـ، دار النشر: المكتبة العتیقة ودار التراث، بدون 544السبتي، أبو الفضل ت: 

هـ)، المحقق: 741: تمشكاة المصابیح: محمد بن عبد اهللا الخطیب العمري، التبریزي ( -211
بیروت، الطبعة: الثالثة،  –الناشر: المكتب اإلسالمي  محمد ناصر الدین األلباني،

  .م1985

: نحو تالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر: أحمد بن محمد بن علي الفیومي، ( -212
  .الطبع تاریخ، بدون طبعة و -بیروت –هـ)، الناشر: المكتبة العلمیة 770

هـ)، تحقیق :  235 ت( ُمصنف ابن أبي شیبة: أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة -213
محمد عوامة. مالحظات: رقما الجزء والصفحة یتوافقان مع طبعة الدار السلفیة الهندیة 

 القدیمة. ترقیم األحادیث یتوافق مع طبعة دار القبلة.

المعالم األثیرة في السنة والسیرة: محمد بن محمد حسن ُشرَّاب، الناشر: دار القلم، الدار  -214
  .هـ1411وت، الطبعة: األولى، بیر  - دمشق -الشامیة 

هـ): 388: تالخطابي (، معالم السنن: أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب -215
 م.1932هـ /  1351 ،حلب، الطبعة: األولى –المطبعة العلمیة 

هـ)، المحقق: طارق بن 360: تالمعجم األوسط: سلیمان بن أحمد، أبو القاسم الطبراني ( - 216
 .القاهرة –عبد المحسن الحسیني، الناشر: دار الحرمین  -عوض اهللا بن محمد 

هـ)، الناشر: دار 626: تالحموي (، معجم البلدان: شهاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت -217
 .م 1995صادر، بیروت، الطبعة: الثانیة، 

هــ)، المحقـق: صـالح المصـراتي، 351: تالبغدادي (، معجم الصحابة: عبد الباقي بن قانع -218
 ـ.ه1418المدینة المنورة، الطبعة: األولى،  -الناشر: مكتبة الغرباء األثریة 

معجم الصواب اللغوي دلیل المثقف العربي: الدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة فریق  -219
 .م2008هـ/  1429الطبعة: األولى،  - القاهرة - عمل، الناشر: عالم الكتب 

هـ)، المحقق: حمدي بن 360: تالمعجم الكبیر: سلیمان بن أحمد، أبو القاسم الطبراني ( -220
  .القاهرة، الطبعة: الثانیة –عبد المجید السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تیمیة 
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هــ)، الناشـر: 1424: تمعجـم اللغـة العربیـة المعاصـرة: د. أحمـد مختـار عبـد الحمیـد عمـر ( -221
 .م2008هـ/ 1429ولى، عالم الكتب، الطبعة: األ

حامــد  -أحمــد الزیــات  -المعجــم الوســیط: مجمــع اللغــة العربیــة بالقــاهرة، (إبــراهیم مصــطفى  -222
 الطبع. تاریخمحمد النجار)، الناشر: دار الدعوة، بدون طبعة أو  -عبد القادر 

هـ)، المحقق: 405: تالهروي (، المعجم في مشتبه أسامي المحدثین: عبیداهللا بن عبد اهللا -223
  ـ.ه1411الریاض، الطبعة: األولى،  –نظر محمد الفاریابي، الناشر: مكتبة الرشد 

معجـم مقالیـد العلـوم فــي الحـدود والرسـوم: عبــد الـرحمن بـن أبـي بكــر، جـالل الـدین الســیوطي  -224
مصر،  -القاهرة –هـ)، المحقق: أ. د محمد إبراهیم عبادة، الناشر: مكتبة اآلداب 911: ت(

 .م2004هـ/ 1424الطبعة: األولى، 
هـ)، 395: تمعجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین ( - 225

 .م1979 /هـ1399، تحقیق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر

معرفة الرجال عن یحیى بن معین وفیه عن علي بن المدیني وأبي بكر بن أبي شیبة  -226
یرهم/ روایة أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز: أبو زكریا ومحمد بن عبد اهللا بن نمیر وغ

هـ)، المحقق: الجزء األول: محمد كامل القصار، 233: تیحیى بن معین، البغدادي (
  .م1985 /هـ1405دمشق، الطبعة: األولى،  –الناشر: مجمع اللغة العربیة 

: تصبهاني (األ، معرفة الصحابة: أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق -227
هـ)، تحقیق: عادل بن یوسف العزازي، الناشر: دار الوطن للنشر، الریاض، الطبعة: 430

 .م1998هـ / 1419 ،األولى

هـ)، المحقق: أكرم 277: تالمعرفة والتاریخ: یعقوب بن سفیان بن جوان الفارسي الفسوي، ( -228
  .م1981هـ/ 1401 ضیاء العمري، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الثانیة،

المغني في الضعفاء: المؤلف: شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز  - 229
 .. بدون طبعة وسنة الطبعنور الدین عتر د.هـ)، المحقق: 748: تالذهبي (

، المغني البن قدامة: موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامـة الجمـاعیلي المقدسـي -230
هـــــ/ 1388هـــــ)، الناشــــر: مكتبــــة القــــاهرة، الطبعــــة: بــــدون طبعــــة، تــــاریخ النشــــر: 620: ت(

 م.1968
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هـ)، الناشر: دار 1408: تجواد علي ( د.المفصل فى تاریخ العرب قبل اإلسالم: ا -231
  .م2001هـ/ 1422 ،الساقي، الطبعة: الرابعة

: تلـــذهبي (ا، مـــن تكلـــم فیـــه وهـــو موثـــق أو صـــالح الحـــدیث: شـــمس الـــدین محمـــد بـــن أحمـــد -232
 .م2005هـ/ 1426 ،هـ)، المحقق: عبد اهللا الرحیلي، بدون دار نشر، الطبعة: األولي748

: rالعالج بالتلبینة(دقیق الشعیر بنخالته) اإلعجاز العلمي لحدیث رسول اهللا rمن هدیه -233
 عبدالكریم التاجوري، العصر للطباعة، بدون سنة طبع.

حمزة محمد قاسم، راجعه: الشیخ عبد القادر منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري:  -234
دمشق،  -األرناؤوط، عني بتصحیحه ونشره: بشیر محمد عیون، الناشر: مكتبة دار البیان

 .م 1990هـ /  1410الطائف، عام النشر:  - مكتبة المؤید

: تالقرطبـي البـاجي األندلسـي (، المنتقى شرح الموطإ: أبو الولید سلیمان بن خلـف بـن سـعد -235
 .هـ1332هـ)، الناشر: مطبعة السعادة، الطبعة: األولى، 474

: تالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ( -236
 ـ.ه1392بیروت، الطبعة: الثانیة،  –هـ)، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 676

: تالهیثمـي (، لـدین علـي بـن أبـي بكـرموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: أبو الحسن نـور ا -237
 .هـ)، المحقق: محمد عبد الرزاق حمزة، الناشر: دار الكتب العلمیة807

موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحدیث وعلله، جمع وترتیب: السید أبو  -238
محمود محمد خلیل، دار النشر: عالم الكتب،  -أحمد عبد الرزاق عید  - المعاطي النوري 
 .م1997هـ / 1417الطبعة: األولى، 

القاهرة، الطبعة  –الموسوعة الشاملة في الحجامة: مصطفى آدم، دار ابن حزم  -239
 م.2011/ـه1432،األولى

القـاهرة،  –الموسوعة الشاملة في الطب البدیل: د. أحمد مصـطفى متـولي، دار ابـن الجـوزي  -240
 م.2005/ ـه1426 ،الطبعة األولى

ن في الحدیث النبوي: عبد اللطیف عاشور، الناشر: القاهرة، بدون موسوعة الطیر والحیوا -241
  .طبعة أو سنة طبع

الموسوعة العلمیة في الحجامة: د.جمال محمد الزكي، قدمه: أحمد عبده عوض، الناشر:  -242
 م. 2010/ ـه1430،ألفا للنشر والتوزیع، الطبعة األولى
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الكویت، الطبعة: (من  –اإلسالمیة الموسوعة الفقهیة الكویتیة: وزارة األوقاف والشئون  -243
الكویت، األجزاء  –: الطبعة الثانیة، دارالسالسل 23 - 1هـ)، األجزاء  1427ه / 1404

: الطبعة 45 -  39مصر، األجزاء  –: الطبعة األولى، مطابع دار الصفوة 38 - 24
  الثانیة، طبع الوزارة.

: المحققهـ)، 179: تدني (األصبحي الم، موطأ اإلمام مالك: مالك بن أنس بن مالك -244
لبنان، عام النشر:  –محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

  .م1985هـ/ 1406

محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي ، میزان االعتدال في نقد الرجال: شمس الدین -245
المعرفة للطباعة والنشر، بیروت هـ)، تحقیق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار 748: ت(
  .م1963هـ /  1382لبنان، الطبعة: األولى،  –

هـــ)، المحقــق: 385: تابــن شــاهین ( ،ناســخ الحــدیث ومنســوخه: عمــر بــن أحمــد بــن عثمــان -246
 .م1988هـ/ 1408الزرقاء، الطبعة: األولى،  –سمیر الزهیري، الناشر: مكتبة المنار 

هـ)، المحقق: 728: ت(، ابن تیمیة، مد بن عبد الحلیمالنبوات: تقي الدین أبو العباس أح -247
 .م2000هـ/1420عبد العزیز الطویان، الناشر: أضواء السلف، الریاض، الطبعة: األولى، 

النزهة المبهجة في تشحیذ األذهان وتعدیل األمزجة: داود بن عمر األنطاكي، مطبعة البابي  -248
 هـ.1371الحلبي، 

: تالمذهب: عبد الملك بن عبد اهللا الجویني، إمام الحرمین (نهایة المطلب في درایة  -249
هـ)، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظیم محمود الّدیب، الناشر: دار المنهاج، 478

  .م2007هـ/ 1428الطبعة: األولى، 

الشیباني ، النهایة في غریب الحدیث واألثر: مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد -250
 ،محمود محمد الطناحي - هـ)، تحقیق: طاهر أحمد الزاوى 606: تاألثیر ( الجزري ابن

 .م1979هـ / 1399بیروت،  - المكتبة العلمیة 

هـ)، تحقیق: عصام الدین الصبابطي، 1250: تالشوكاني (، نیل األوطار: محمد بن علي -251
  .م1993هـ / 1413الناشر: دار الحدیث، مصر، الطبعة: األولى، 

هـ)، 398: ت(، البخاري، اد في معرفة أهل الثقة والسداد: أحمد بن محمدالهدایة واإلرش -252
  ـ.ه1407بیروت، الطبعة: األولى،  –المحقق: عبد اهللا اللیثي، الناشر: دار المعرفة 



  فهرس المصادر والمراجع

 )175 ( 
 

  الفهارس العامة

هـ)، المحقق: أحمد 764: تالصفدي (، الوافي بالوفیات: صالح الدین خلیل بن أیبك -253
  .م2000هـ/ 1420بیروت  –حیاء التراث تركي مصطفى، الناشر: دار إ - األرناؤوط 

الوخز باإلبر الصینیة وهم أم حقیقة: د. فتحي سید نصر (أستاذ ورئیس وحدة عالج اآلالم  -254
 المزمنة، كلیة طب األزهر)، مكتبة مدبولي، بدون طبعة أو سنة الطبع. 

: ت(الســمهودي ، فــاء الوفــاء بأخبــار دار المصــطفى: علــي بــن عبــد اهللا بــن أحمــد الحســنيو  -255
 ـ.ه1419بیروت، الطبعة: األولى،  –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة 911

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل اإلمام أحمد بن حنبل: أبو بكر أحمد بن محمد بن  -256
هـ)، المحقق: سید كسروي حسن، الناشر: دار الكتب 311: ت(، هارون بن یزید الَخالل
  م.1994/ هـ1415 ،العلمیة، الطبعة: األولى

 

  المجالت العلمیة والمؤتمرات: 

 م.11/1992) في شهر(Aust-N-Z-J-Obstet-Gynecolالمجلة األسترالیة الطبیة -257
  م.2006هـ/1426 )، ذو الحجة66المجلة الثقافیة، تصدر عن الجامعة األردنیة العدد: ( -258
عبدالرحمن م/ "الهالة الكهربائیة" د. 2012مجلة العربي العلمي/ العدد السادس/ یونیو -259

 عبداللطیف النمر.
مجلة المنار: مجموعة من المؤلفین، محمد رشید بن علي رضا وغیره من كتاب المجلة،  -260

(رقم الجزء، هو رقم المجلد. ورقم الصفحة، هي الصفحة التي یبدأ عندها المقال في المجلد 
 .المطبوع)

ورة الخامسة، العدد "العرف" للشیخ كمال الدین جعیط، الد اإلسالمي: الفقه مجمع مجلة -261
 م.1988هـ/1409الخامس، 

مدى االحتجاج باألحادیث النبویة في الشؤون الطبیة والعالجیة للشیخ سلیم بن عید  -262
 .)41الهاللي: مجلة "األصالة" (العدد

مقالة " الختان بین الطب واإلسالم " د. محمد نزار الدقر (طبیب) : مجلة حضارة اإلسالم  -263
  .هـ1393رمضان  14

 م.1996المؤتمر العالمي للطب النفسي بمدرید، أغسطس -264
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هل أحادیث الطب النبوي وحي؟ (اإلعجاز العلمي في الحدیث النبوي في مجال اإلنسان):    -265
  م.2002أ. د. شرف محمود القضاة، عمان، مجلة مؤتة، جامعة مؤتة

  مواقع الشبكة العنكبوتیة: 

 .www.tebelmnar.comتاریخ الحجامة مقال بعنوان  -266

 /http://www.ahlalhdeeth.com موقع ملتقى أهل الحدیث -267

  .www.tebelmnar.comتاریخ الحجامة  -268

لقاء مع د. یوسف القرضاوي في برنامج "فقه الحیاة" على قناة الفضائیة، بعنوان: "الطب  -269
  .www.youtube.comالنبوي بین التجربة البشریة والوحي اإللهي".

بعنوان: السنة وحي من رب العالمین في أمور الدنیا والدین، موقع اإلسالم الیوم: مقال  -270
 د.الشریف حاتم العوني.

د. و تقلیم األظفار في ضوء التراث النبوي والعلوم الطبیة: لكل من د. یحیى ناصر خواجي  -271
 . أحمد أبو الوفا عبد اآلخر

http://www.islamset.com/arabic/ahip/kwage .htm. 

ملخــص بحــث للــدكتور العــالج بالحجامــة فــي الطــب العربــي مــن منظــور الطــب الحــدیث)  -272
دكتوراه في تاریخ الطب العربـي  طبیب استشاري في الجراحة العظمیة، عبدالناصر كعدان:

لعـام للجمعیـة الدولیـة جامعـة حلـب، األمـین ا -أسـتاذ ورئـیس قسـم تـاریخ الطـب  اإلسالمي،
 .www.ishim.net/ankaadan6/cupping.htm لتاریخ الطب اإلسالمي.

http://www.tebelmnar.com
http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.tebelmnar.com
http://www.youtube.com
http://www.islamset.com/arabic/ahip/kwage
http://www.ishim.net/ankaadan6/cupping.htm
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  سابعًا فهرس الموضوعات

  الصفحة    الموضوع  

  أ  قرآنیةآیة 

  ب  إهداء

  ج  شكر وتقدیر

  1 المقدمة

  1  : أهمیة الموضوعأوالً 

  2  ع: أسباب اختیار الموضو ثانیاً 

  2  ث: أهداف البحثالثاً 

  2  السابقة والدراسات: الجهود العلمیة رابعاً 

  3  : منهج البحث وطبیعة عمل الباحثة فیهخامساً 

  تمهیدي فصل

  في الطب النبوي مدخل

  10   األول: تعریف الطب النبوي لغة واصطالحًا. المبحث

  10  .تعریف الطب النبوي لغةً المطلب األول: 

  12  اصطالحًا. تعریف الطب النبويالمطلب الثاني: 

  16  .على التداوي والتطبیب السنةالثاني: حث القرآن و  المبحث

  16  المطلب األول: حث القرآن على التداوي والتطبیب.

  18  الثاني: حث السنة على التداوي والتطبیب.المطلب 



  فهرس الموضوعات

 )178 ( 
 

  الفهارس العامة

  الصفحة    الموضوع  

  21  المبحث الثالث: الطب النبوي وحي أم اجتهاد.

  33  : خصائص الطب النبوي. الرابع المبحث

  36  .الطب النبوي أنواع: الخامس المبحث

  36  األول: الطب النبوي الوقائي. المطلب

  53  .جيالمطلب الثاني: الطب النبوي العال

  األول الفصل

  في السنة النبویة وأهمیتهاالحجامة وتاریخها،  تعریف

  61  الحجامة. تعریفاألول:  المبحث

  64     الثاني: الفرق بین الحجامة واإلبر الصینیة والفصد.   المبحث

  68  .الثالث: تاریخ الحجامة المبحث

  68  األول: الحجامة قدیمًا. المطلب

  70  الثاني: الحجامة حدیثًا. المطلب

  72  الحجامة في السنة النبویة. أهمیةالرابع:  المبحث

  الثاني الفصل

  وأوقاتها، ومواضعها، واألدوات المستعملة فیها. وطرقها،الحجامة،  أنواع

  74  .الحجامة أنواعاألول:  المبحث

  74  المطلب األول: الحجامة الجافة.

  74  المطلب الثاني: الحجامة الرطبة.
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  الصفحة    الموضوع  

  78  .لحجامةعمل ا ةقی: طر الثاني المبحث

  80  ومواضعها. ،عمل الحجامة أوقات: لثالثا المبحث

  80  األول: أوقات عمل الحجامة. المطلب

  82  الثاني: مواضع عمل الحجامة. المطلب

  93  المستعملة في الحجامة. دواتالرابع: األ المبحث

  الثالث الفصل

  ، وفوائدها، ومحظوراتهاالحجامة وآدابها ضوابط

  96 .وآدابها لحجامةل الضوابط العامةاألول:  المبحث

  101 الحجامة. فوائدالثاني:  المبحث

  107  الحجامة. محظوراتالثالث:  المبحث

  الرابع الفصل

  الحجامة أحكام

  111  .الحجامـة من الطهـارةاألول:  المبحث

  114 . ـائـمللص ـامـةالثاني: الحج المبحث

  119 . ـرمللمح جـامـة: الحـالثالث المبحث

  122  : حكم حلق بعض الشعر للمحتجم.الرابع المبحث

  123 . ــرأةللم ـامـةالخامس: الحج المبحث

  125 . ـجـامالح ـبالسادس: كس المبحث
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  الصفحة    الموضوع  

ــامالح ضمـان: المبحث السابع   130 . ـجَّ

  133  الخاتمة

  133  النتائج  والتوصیات والمقترحات

  134  الفهارس

  135 اآلیات القرآنیة. أوًال: فهرس

  139 النبویة. األحادیث أطراف ثانیًا: فهرس

  145  ثالثًا: فهرس الرواة واألعالم المترجم لهم

  147  رابعًا: فهرس األلفاظ الغریبة

  150  خامسًا: فهرس األماكن والبلدان

  151 .المصادرو  المراجع سادسًا: فهرس

  177  الموضوعات. سابعًا: فهرس

  181  الدراسة باللغة العربیة.ملخص 

  182 ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة.
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 ملخص الدراسة

الحمدهللا رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف المرسلین، وعلى آله وصحبه أجمعین،     
  وبعد:

الحجامة في السنة النبویة دراسة موضوعیة، وهو یشتمل على: فصل فهذا البحث بعنوان: 
  تمهیدي وأربعة فصول رئیسة وخاتمة.

اجتهاد نبوي نبوي، وخصائصه، وأنواعه، وهل هو واشتمل البحث على تعریف الطب ال - 
 أم وحي رباني.

الطبیة وذكرت في هذا البحث تاریخ الحجامة قدیمًا وحدیثًا، وتناولت الحجامة من الناحیة  - 
 والفقهیة.

 وبینت في هذا البحث الفرق بین الحجامة واإلبر الصینیة والفصد. - 
 rوجمعت في هذا البحث األحادیث المقبولة في الحجامة، وتتبعت طریقة عمل النبي - 

 للحجامة، ومواضعها، وأوقاتها، وأدواتها، وعنایة الصحابة بها.
 ها، ومحظوراتها.واشتمل البحث على ضوابط الحجامة، وآدابها، وفوائد - 
وتناولت في هذا البحث أحكام الحجامة، مع بیان أقوال العلماء وأدلتهم من الكتاب  - 

 والسنة النبویة.
واشتمل البحث على خاتمة أوردت فیها أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها، مع  - 

 عداد الفهارس الالزمة لخدمة البحث.إ
      

 والحمدهللا رب العالمین
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Abstract 

 
 This research entitled: cupping in the Sunni and objectives 

which includes: an introductory chapter and four main chapters and a 

conclusion. 

 The research included the definition of prophetic medicine, and 

its properties; types, whether it is prophetic and diligence or Rabbani 

revelation; mentioned cupping in the past and present, and addressed a 

cupping of medical and jurisprudence viewpoint. In this research showed 

the difference between cupping and Chinese acupuncture and 

phlebotomy ;And collected in this research accepted in ahaadeeth 

cupping, and traced the methodical work of the Prophet (pbuh) to do 

cupping, and their positions, times, and tools, and take care El Sahaba of 

themselves. 

  The research included cupping controls, and manners, and their 

benefits and the outlawed. 

This research addressed provisions of the cupping, with an 

indication of the scientists and their evidence from the Quran and Sunni 

of the Prophet. 

The research included the conclusion of the most important 

findings and recommendations; And preparation of indexes for the 

research service. 

Praise be to Allah 

 


