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-معرفهة أوهلاا النبهي  فهن    به أجمعهين، أمها بعهد،ح  وصلى اه على نبينا محمد وعلى آلهه وص ه ،العالمين الحمد ه رب  
اه تعهالى  ، س   -عليه الصهة  والسهة -من اسملر العظيمة التي تُعين المسلم على الت أ ّسي به  -صلى اه عليه وسلم

ها    "ل ق هد   :العزيهز هكتابهقاا في   هل     الل هههِ  ر ُسهلاِ  ِفهي ل ُكهم   ك  فنها علهى ءهين مهن أوهلاا وقهد تعر   ،٢١:اسوهزاب و س هن ة " ُأس 
 مضه،، وفهي اهاا الهدر  نسهتعرأ مهن أولالهه من اسولاا النبلية الشريفة فهي ررو    -عليه الصة  والسة -النبي 

 ُه.ت ط ُبب -عليه الصة  والسة -
 
 داوي والتطبب الت
فعهه   -صههلى اه عليههه وسههلم-يههه د  "فكهها  مههن ا  : -رومههه اه تعههالى-ُه لغيههرف فقههد قههاا ابههن القههيم ا ت ط ُببههُه وت ط بيبههفأم هه

 .واسمر به لمن أصابه مرأ من أاله وأصحابه" ،التداوي في نفسه
تعهالى اهال  المهرأ واهال  الهدوان، فهن ا  ا ينطه  عهن الههلا وا يقهلا قا وقوها، واه -صلى اه عليه وسهلم-والنبي 

للا قليههها فههي الماتبههرا  جاننهها مههن الههلوي أ  الشههين الفةنههي فيههه روان فهههل أعلههى مههن كهه  أرويههة اس بههان التههي تلص هه
أو العسهه  أو السههنا والسههنل  والعههلر  ،الحبههة السههلران فيهها روان    قاههاا ووههي، يعنههي ق ا قهاا الشههر   س    ؛والتجهارب
نلنهة ا، ق ا كان، اسروية الدنيليهة مظااف اسءيان فيها روان قطع   لُقسط البحري ونحل  لك، فمعنى  لك أ   الهندي وا

 .ةفاسروية التي باللوي قطعي   -يمكن-
 

دف بهها، قهاا فهي الطهب معجهز   مهن المعجهزا  التهي أي ه -صلى اه عليهه وسهلم-كة  النبي   -عز وج -وقد جع  اه 
فنسهبة مهها  !؟"وأيهن يقههذ اهاا وأم الهه مهن الههلوي الهاي يلويهه اه قلهى رسهلله بمهها ينفعهه ويضهرف: -اهرومهه -ابهن القهيم 

)يعنهي عندام من الطب قلى ااا اللوي كنسبة ما عندام من العلل  قلى ما جهان  بهه اسنبيهان، به  اها انها مهن اسرويهة 
ولهم تصه  قليهه علهلمهم وتجهاربهم  ،كهابر اس بهانقليهه عقهلا أ التهي تشهفي مهن اسمهراأ مها لهم يهتهدِ في الطهب النبهليأ 

 .زار المعار وأ قيستهم من اسروية"
 

قهاا:  -رضهي اه عنهه-داوي، فقهد روا أسهامة بهن ءهريك ب والت هبُ ط  ة على الت  م  اسُ  ا  ر   -صلى اه عليه وسلم-والنبي 
اه أنتههداوا؟ فقههاا: نعههم يهها عبههاِر اِه  وجههان  اسعههراب فقههاللا: يهها رسههلا -صههلى اه عليههه وسههلم-كنهه، عنههد النبههي "

؟ قهاا: اله هر  ُ  -عز وج -تداُووا، فن  اه   ور رارواف أبهل  "لم يضذ  ران  قا وضذ  له ِءفان  غير ران  واود، قاللا: مها ُاهل 
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 حصحي والترماي وال وديث  
أعها ،  "واهاا مهن وكمهة اه تعهالى أنهه سهبحانه ق ا ابتلهىمفلهح رومهه اه: قهاا ابهن  ،1

بهة وابتلى بالانب وأعا  بالتلبة، وابتلى باسرواح الابي هة )الشهيا ينأ وأعها  بهاسرواح الطيّ  ،فابتلى بالدان وأعا  بالدوان
 .)المةئكةأ، وابتلى بالمحرما  وأباح نظيراا"

 
نهلا  العصهائر واسءهربة، أ ن يعصيه فننه مذ ااا اابتةن أباح لنان يطيعه فيجتنب الامر وم   يب، فن ا ابتلى بالامر م  

نظر قليها في سلر  النح  أابر أنه أنزا من السمان مان ، مان  مبارك ا، اآية التي بعداا أابر أنه ُيارج مهن بهين ءلف، ا
 ِمن ههُ  "ته ت ِاهُاو   قاا:  ،فه ر ث  ور   لبن ا االص ا سائغ ا للشاربين، اآية التي بعداا أابر عن العنب ما ا يستارج منه النا 

ههن ا" و ِرز ق هها س ههك ر ا ههُرجُ ، اآيههة التههي بعههداا  كههر النحهه  قههاا: -الا مههر- ،٦٧:النحهه  و س  هها ِمههن "ي ا  ت ِلهه    ء ههر اب   بُطُلنِه   ُما 
 .٦٩:النح  ل لن اِ " ِءف ان   ِفيهِ  أ ل ل انُهُ 

واسوا أصه  أبهاح أءهيان،    ءهيً ا لكهنفههل وهر  فهاا المان ثم اللهبن ثهم الامهر ثهم العسه ، ثةثهة مباوهة وواوهد محهر ، 
ر، والرابذ الشفان: العس   .الحيا : المان، وال اني الغاان: اللبن، وال الث ااف اللا : الُسك 

اوة وعلى نفس الترتيب الاي في سلر  النح  جان ترتيب اسنههار اسربعهة فهي سهلر  ب  ا في الجنة فهاف اسربعة كلها مُ أم  
ها: -سهبحانه وتعهالى-هار الجنة، فقاا في أن -صلى اه عليه وسلم-محمد  هار   "ِفيه  هار   آِسهن   غ ي هرِ  م هان   نم ه أ نه ه   نم ه و أ نه ه 

هر   ن  م   و أ نه ه ار     ع ُمهُ  يه ته غ يه ر   ل م   ل ب ن   هار   لش هارِبِين  ل   ل ها     ا م  أربعهة فهي الجنهة علهى نفهس  .١٥:محمهد ُمص هفوى" ع س ه    ن  م ه و أ نه ه 
  بهه، والحهرا  الهاي فهي الهدنيا قهد صهار كن في الجنة الحةا في الدنيا ا يُقار ، يعني ما في الجنة ا يُقار  الترتيب، ل

 في الجنة وةا  ولّا   بدو  ُصدا  وا م غ ص، ا صدا  في الرأ  وا مغص في البطن، وا يااب عق  من يشربها.
 

واي الشهفان  ،ما ننسى ااف ة،وكالك اسروية المعنلي   ،ن ونحلااكالعس  والحبة السلرا  ةيّ الدوان يشم  اسروية الحسّ 
واجههر  ،ن اجههر القههرآ : اجههر الههتةو  يعنههي اجههر الحههروف والكلمهها  واجههر اآيهها بههالقرآ  )الرقيههةأ، وبالمناسههبة ِمهه

ا واوههد واجههر ااستشههفان بههالقرآ  )الرقيههةأ، ولههل قهها ،واجههر العمهه  ،ردبُ واجههر الت هه ،اههل اجههر التفسههير اللههيالمعنههى 
ا ويتعها ى الرقيهة بهالقرآ ؟ ا المهانذ أ  يتعها ى روان  كيميائيوه يمكننا في أاطر اسمراأ؟ فهي ا تتعارأ مذ الرقية، ما

 .يتعارأ ااا مذ ااا، ااف رقية ما اي م   أروية الدنيا بعضها يتعارأ مذ بعض، ااف ما تتعارأ
 

داوي وقهاللا يبقهى فهي مهلا الت هه قا بعهض المبتدعهة الهاين ور  ولم ياال  فهي قباوته ،والتداوي مشرو  من ويث الجملة
"فههن  النهها  قههد تنههازعلا فههي التههداوي اهه  اههل مبههاح أو مسههتحب أو : -رومههه اه-مرضههه أوسههن. قههاا ءههي  ا سههة  

يقههلا لههك اآ  بعضهههم قنهههم يتههداوا بههد   م هه  التههداوي بالمحرمهها ، مهها .."واجههب؟ والتحقيهه  أ  منههه مهها اههل محههر 
، يقلا نتلط  بد  الائب، بعضهم يداوي بد  الضهب يقهلا مهن البهرع، بعضههم... يزعمهل  يعنهي، قيه  وكهم الائب

 سنهه تشهليه وُم لهة،   الك ّي لغير واجة؛ م .."ومنه ما ال مكروف ".. .التداوي بالد ؟ ورا ،  يب فهناك تداوي بحرا 

                                                 
 .لفظ احديث ي مسند اإمام أمد 1
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وقهد يكهل  منهه .. "قهاا ءهي  ا سهة  ابهن تيميهة:  .."بّ سهتحومنه ما اهل مُ "..  سائر اسروية، .."ومنه ما ال مباح".. 
 .يعني ما تبقى النفس ق ا ما أااف .."وال ما يُعلم أنه ما يحص  بقان النفس به ا بغيرف ،ما ال واجب

قا اههاف الحالههة اسايههر  واههي مهها ا يههتم بقههان  ،ر علههى الههدوان، لههل قههاا أصههبر ا ُيجبههرولكههن لههل أنههه قههاا أصههبر ا ُيجب هه
   س قا به ا بغيرف.النف
 

عليهههه -فقهههاا  بلجهههلر أرويهههة وعةجههها  لامهههراأ مهمههها كانههه، مستعصهههية، -صهههلى اه عليهههه وسهههلم-وقهههد ب ش هههر النبهههي 
اِن، به ر أ  بِِن  ِ  الل هِ ": -الصة  والسة   .رواف مسلم وأومد "ِلُك   ر ان  ر و ان ، ف ِن  ا أ ص ب ،  ر و ان  الد 
 ،تقليههة لههنفس المههريض والطبيههب "لكهه  ران روان" -صههلى اه عليههه وسههلم-لههه ل  "وفههي قه  : -هرومههه ا-قههاا ابههن القههيم 

  قلبهه بهروح لدائهه روان يزيلهه تعل ه تشهعر  نفسهه أ   سفهن  المهريض ق ا ا ،وو ٌث على  لب  لك الدوان والتفتي  عليهه
وكها   لهك سهبب ا  ،انبع ه، ورارتهه الغريزيهةمتهى قليه، نفسهه  ،وانفتح له باب اسمه  ،وبرر  عندف ورار  اليأ  ،الرجان

فقهههر   ؛ومتههى قليهه، اههاف اسرواح قليهه، القههلا التههي اههي واملههة لههها ،لقههل  اسرواح الحيلانيههة والنفسههانية والطبيعيههة
   .المرأ ورفعته"

ة يقههلا الحالههة المعنليههة والنفسههية للمههريض ق ا كانهه، مرتفعههة فههن  جهههاز المناعهه ق  اههاا الههاي يقههلا عنههه اليههل  اس بههان
 .واروجه من مرضه أسر  هعةج وبالتالي فن   

 
رنا بالقصههة اللطيفههة التههي اكّ ، واههاا يُهه"وكههالك الطبيههب ق ا علههم أ  لهههاا الههدان روان أمكنههه  لبههه والتفتههي  عليههه"قههاا: 

ثم قاا له: ق  مهداومتك علهى القهران  اهي سهبب مرضهك  ،ففحصه ،فجانف الطبيب ،لشي  ا سة  لما مرأ وصل،
نفهس  ك، ألسهتم تقللهل  يها معشهر اس بهان أ   ك، قاا: ليس كالك، قاا: ما ا تقهلا؟ قهاا: أنها أواكمهك قلهى  بّهتوعلّ 

بههها فأنهها ق ا  المههريض ق ا فروهه، قليهه، معنلياتههه فههدفع، المههرأ؟ قههاا: بلههى، قههاا: فههن  نفسههي تفههرح بههالقران  وتلتههاّ 
اهاا فهي كةمنها )أو ءهيً ا ص منهه، قهاا: لهيس لُ ا  الهت  ذ المرأ وأعهل  علهى ف  استعمل، ما يُفروني كا   لك أقلا في ر  

   .-كأنه قاا-ما مّر  !، قاا: ما عندنا ااا الكة من اااأ
 

فمها اهل  ،وأ  بعهض المرضهى قهد يتهداوو  فهة يبهر و  ،من اسمراأ ا يعهرف النها  لهها روان   فن  قي  قنما يلجد ك ير  
 ؟ الجلاب عن الحديث وينًا  

ران قا لهه روان، سهر ا  لهه روان، ا يهدز لهه روان،  همها فيه لجلر قطع ا، يعني نحن نؤمن نعتقد ق ّ الجلاب: أ  الدوان م
قهاا فهي  "قد أنزا  لُه ءهفان   ما أنزا  اهُ ران  قا" :-عليه الصة  والسة -السكر له روان، كله له روان، لكن لما قاا 

ِهل ه"ة: الحديث زيار  مهمّ  ِهل ه ع ِلم ُه من ع ِلم ُه وج  -رومهه اه-ي ر قهاا المهاز  .رواف أومد واهل وهديث صهحيح "من ج 
واهل أنهه يلجهد ك يهر مهن المرضهى يهداوو   ،لكه  ران روانعلى ما قد يُعارأ به قللهه  -وسلمصلى اه عليه -به  هنب  : 

 .قنما  لك لفقد العلم بحقيقة المداوا  ا لفقد الدوان""قاا:  فة يبر و ،
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ن الهاي يهتهدي قليهه؟ أو بهس م ه ،مهرأ اه مها اله  لهه روان ها قنه فيه في الدنيا روان، يعني ما فيهيعني نحن نعتقد قطع  
ِهل هه" داوي بهه؟ اهاا الكهة ، قههاا:قلهى  ريقهة الت ه ِهل هه مهن ج  هُه وج  هُه مهن ع ِلم  قهد يعرفههه  ،فقههد يعرفهه واوهد فهي الهنهد "ع ِلم 

 .قد يعرفه ممكن ،ي أمريكا الجنلبيةف ،فريقياأقد يعرفه واود في جنلب  ،واود في الصين
أ    ر ُجههة  ِفههي "لمهها فههي مل ههأ مالههك عههن زيههد بههن أسههلم:  ،يسههتعين باسوهها  مههن اس بههان -صههلى اه عليههه وسههلم-وكهها  

ته ق ن  ال ُجر ُح الد    ز م اِ  ر ُسلِا الل ِه ص ل ى الل ُه ع ل   هار  فه ن ظ هر ا ر ُج   ر ع ا ر ُجل هي ِن ِمهن  ب نِه، و أ    الي ِه و س ل م  أ ص اب ُه ُجر ح ، ف او  ي أ ن م 
اِه و س ل م  ق اا  ل ُهم ا، فه ز ع م ا أ    ر ُسلا  الل ِه ص ل ى الل ُه ع ل ي  ِقل ي هِ  : أ و  فه ق هاا  "..  ،من اآاهر بّ يعني أعلم بالطّ " ؟أ   بُ  : أ ُيُكم 

ر  ي ا ر ُسلا  الل هِ ِفي الط   يه   "اس  ر و ان   : أ نه هز ا  الهد و ان  ال هِاي أ نه هز ا  لل هُه ع ل ي هِه و س هل م  ق هاا  فه ز ع م  ز ي هد  أ    ر ُسهلا  الل هِه ص هل ى ا؟ ب  ا 
 .صحيح ا ا وله ءلااد يكل  بهرواف مالك في المل أ مرسة  

 
زار  وها ، فننهه قلهى ا صهابة أقهرب"ن فيهها فاس"أنه ينبغي ااستعانة في ك  علم وصهناعة بأوها  م هوفي ااا الحديث 

مهن  ت طب هب  ولهم  يُعل هم  "ابهر  بالضهما  قهاا: لز  من زعم الطب وليس عنهدف ب  يُ  ،اا فة ُيستعا  بهمه  ا الجُ وأم  المعار، 
 ،علهم مها فهي ابهر  وا :م منهه  هبل هولهم يُهع   ،قهاا يعهالا النها  زعم، ب:ن تطب  م   ،وسنه اسلباني "فهل  ضامن   منُه  بٌ 

 لل تل  عضل من أعضائه لهاا المريض. ،لل سان  واله ،لل ما  :فهل ضامن
 

شهههارا  التكشهه  علههى  بنشههلف بع هها اونهها اآ   "ُجّهههاا اس بههان اههم اللبههان فههي العههالم"،فههي الفنههل :   قههاا ابههن عقيهه
للا كيهه  عرفهه،؟ قههاللا اههاا ضههح أنههه  بيههب بيطههري، قههاواكتشههفلا وقههاللا اههاا الطبيههب يعههالا النهها  بعههدين ات   ،ر المههزو  

ءلف ا بر  كبير  قبر  وصا  اا ي ما، وفي نا  ااا قريب ا مدير قسم التاهدير  لهذ ءههارته مهزور ، مصهايب، سهباك 
 !يبيطلذ يمكن عندام ااف الشرايين م   الملاسير، فك وترك

مهن تسهليمهم  لهى الطبيعهة أوهب قلهيّ "ُجّهاا اس بان ام اللبان في العالم، وتسليم المرضهى قفي الفنل :   قاا ابن عقي
يمكهن لهل تركتهه فهي  "بّ اا الطّههّ من تسليمهم قلى جُ  قليّ  "تسليم المرضى قلى الطبيعة أوبّ  :يقلا ."بّ اا الطّ ه  قلى جُ 

 ان يمكن يقضلا عليه. اا اس بّ مته قلى ُجه  ولل سلّ  ،ب يمكن يعني مذ اللق، يبرأ يّ  يعني جلّ 
 

ف واقهه وق ا لهم ر  ن ا يُهع هم ه ه ا يجهلز أ  ي سهتطبّ أن ه -رومههم اه-ر كهة  اسصهحاب وظهاا" :وفي اآراب الشرعية
 ."تح  له المباءر  ا يح  تمكينه مما ا يح  له

 
 كي  تط ب ب النبي صلى اه عليه وسلم؟

مههن  - عليهه الصهة  والسهة-ب فهي نفسههه، كيه  عالجهها؟ قيه  اسهتعم  تطب ه -عليهه الصهة  والسهة - يهب، النبهي 
 العةجا ؟

 
 استعماله ما يُلِقُ  النزي  -
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صههلى اه -أنههه ُسههً  عههن جههرح النبههي  -رضههي اه عنههه-فعههن سههه  بههن سههعد  ا: اسههتعماله مهها يسههبب وقهه  النزيهه ،أو  
واهي  .."ضهةُ ُجِرح وجُه رسلِا اِه صل ى اهُ عليه وسل م ، وُكِسهر  ر باِعيتُهه، وُاِشهمِ، الب ي"فقاا:  د  وُ يل  أُ  -عليه وسلم

وُاِشمِ، الب يضهُة علهى رأِسهه. فكانه، فا مهُة بنهُ، رسهلِا اِه "..  ،في القتاا لبس تح، المغفر على الرأ  وماية  ما يُ 
 يعنهي يصهبّ  ."يسهكب عليهها بهالِمج ن . -رضهي اه عنهه-وكها  علهُي بهُن أبهي  الهب  .    صل ى اهُ عليهه وسهل م  تغسهُ  الهد  

فلمها رأ  فا مهُة أ   "..  ،المهان واهي تغسه  جهرح أبيهها كا  فيه قنان فكا  يستعم  التر  في صبّ ما   ،المان بالتُهر  
 .أاا   قطعة  من وصير  فأورقه ت ه وتهى صهار رمهار ا"..  ،يعني مهما غس  الد  ينبذ ينبذ .."   قا ك ر   المان  ا يزيُد الد  

 .2ي ومسلمرواف الباار " فاستمسك الد  ُ . ثم ألصقت ه بالج رحِ 
ههق  ا الرمههار يُ  المههان ا يزيههد الههد  قا ك ههر   أاهها  قطعههة وصههير  ا رأ  فا مههة أ   سههتعم  فههي التًهها  الجههروح العميقههة، فلم 

 .فلضعته على الجرح فلق  النزي  ،فأورقته فصار رمار ا
ههر ِري   "فاستمسههك الههد  أي  قههاا ابههن القههيم:  ولههه فعهه   ،  منههه الحصههيرواههل نبهها  يُعمهه ،برمههار الحصههير المعمههلا مههن البه 

ههبس الههد  هه، الههد   ،وقلههة لهها  ،س  فيههه تجفيف هها قليوهها ،قههلي فههي و  فههن  اسرويههة القليههة التجفيهه  ق ا كهها  فيههها لهها  ا ي ج 
 زار المعار. وجلبته، وااا الرمار ق ا نُف  وودف أو مذ الا  في أن  الّراِع  ُقطذ رُعافُه"

 
 الحجامةاستعماله  -
 ،ُسههً  أنههس بههن مالههك عههن كسههب الح ّجهها  :ُوميههد قههاا الِحجامههة، فعههن -صههلى اه عليههه وسههلم-ي ا: اسههتعم  النبههثاني هه

ههه أبههل  يبههة  . اوههتجم رسههلُا اِه صههل ى اهُ عليههِه وسههل م  "قههاا:   أبهها س  .."وكل ههم أال ههه. فههأمر لههُه بصههاعي ِن مههن  عهها   . وجم 
ا ممللك ا، فكل   يبة كا   ق   أفض   ما تداويتم بهِه الحجامهة .  :. وقاااراِجهفلضعلا عنُه من  ".. ،م أاله يعني ُمّةُكهعبد 

 .رواف مسلم "أو ال من أم ِ  رواِئكم
 

هت ج م   أ    الن ِبي  ص هل ى الل هُه ع ل ي هِه و س هل م  " وجان في البااري ومسلم أيض ا هرِ  ، او  ُاهل  ُمح  هت ج م   و  ُاهل  ص هائِم   و او  م وتكل ه ،3 "و 
أو اوههتجم للضههرور ،  ،ذن ههالِحجامههة اسصهه  فههي الصههيا  الم   علههى أ ّ  اههاا يههداّ أ   ،منسههل  ، بع هها اههاا ناسهه العلمههان 
 .ا في واا اااتيار ما ياتار الحجامة في نهار رمضا أم   ،  على الحجامة للضرور م  ممكن ُيح  
مههن  :سومهد روايهة   وفههي- "..مهن وجههذ  كها  بهه اوهتجم النبههُي صهل ى اهُ عليهِه وسههل م  فهي رأسهِه واههل ُمحهر  ،" :وفهي روايهة  

 .رواف البااري "بمان  يقاا لُه لحُي جم   "..  -كا  به  ُصدا   
 ".الف ص دي سطح الب د  أك ر من ق"وأما منافذ الحجامة فننها تنقاا ابن القيم: 

 
أ  يهلريهة أاهد  قلهى "أ  امهر مالهك  بهن والحجامة عةج ناجح للسهم والهدمان التهي تههيا، فعهن عبهد الهرومن بهن كعهب

هِلي ة   -صلى اه عليه وسلم-النبي  بايبهر، فقهاا: مها اهاف؟ قاله،: اديهة ووهار  أ  تقهلا مهن  أ)يعنهي مشهلية  ءا  م ص 

                                                 
 واللفظ مسلم. 2

 .واللفظ للبخاري 3

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى ه 
 

م )تط يه وس ى ه ع ي ص ة  (1ب الن س ممن س يه وس ى ه ع ي ص  ( 11من  6صفحة )   ""أحوال الن
 

فأكه  منهها "..  يعنهي اهلان اليههلر عنهدام علهم أنهه يأكه  مهن الهديهة وا يأكه  مهن الصهدقة .."الصدقة فة يأك  منها
أمسكلا، ثم قاا للمرأ : ا  سمم، ااف الشها ؟ قاله،: مهن  :ثم قاا ،وأك  الصحابة -صلى اه عليه وسلم-النبي 

 "؟قال،: نعم، قاا: ِلم  لساقها وال في يدف،  ،أابرك بهاا؟ قاا: ااا العظم
وق  كنههه، نبيوههها لهههم  ،يسهههتريح منهههك النههها أ  قالههه،: أرر  ق  كنههه، كا ب ههها "..  بهههث اليههههلري فهههي الجهههلاباُ الءهههلف 

واهل  ،مقهد  أعلهى الظههر ممها يلهي العنه  .."ثةثهة  علهى الكااه  -صهلى اه عليهه وسهلم-م النبهي يضرك، قاا: فهاوتج
يعنههي بعضهههم السههم كهها  قليوهها  "فمهها  بعضهههم ،فههاوتجملا ،وأمههر أصههحابه أ  يحتجمههلا"..  ،ال لههث اسعلههى مههن الظهههر

 .وأص  الحديث في البااري .فما لحق، الحجامة فتلفلا
قمهها  ،وباسرويههة التههي تعههارأ فعهه  السههم وتُبطلههه ،بااسههتفراغا  السههم تكههل "معالجههة  :-رومههه اه-قههاا ابههن القههيم 

ه ،بك ي فياتهها يعنهي قيه  فكهر  الحجامهة؟ يعنهي الههدوان -ااسهتفرا  الكلهي قلهى ن ع هِد  الهدوان فليبهارر وقمها بالاصهها، فم 
 ،وأنفعهه الحجامهة -بالاهارج بااسهتفرا فن ا عجزنا عن الهداا  فيُتهداوا  ،تعا ى يدا ، الحجامة ءين ُيارجءين يُ 

فهن ا بهارر المسهمل  وأاهرج  لهك  ،للسم قلى القلهب واسعضهان فالد  ملص   ما ق ا كا  البلد واروا والزمن واروا، ِسي ا
 ارج معه من الكيفية الُسمية ما يارج".

 
.. "ا بهه الهد  فُيهلكهه أو فيقتلهه تههي  ّة يًبعض أصحابه، نصهحهم بالحجامهة لِه -صلى اه عليه وسلم-وقد أابر النبي 

ُ  فيقتل هُ   ا.غ يتهي  ا يتبي   صححه اسلباني. "وا يتبي غ  بأودُِكُم الد 

 

أمههراأ الصههدر والقصههبة، صههدا   ،عههةج ضههغط الههد  ،سههلان فههي أمههراأ الههدور  الدمليههة ولهههاف الحجامههة فلائههد ك يههر 
اوههتجم مههن صههدا  الههرأ ، آا  الرقبههة  -عليههه الصههة  والسههة - النبههيالههرأ  والعيههل ، صههدا  الههرأ  اههاا مجههرب، 

 .-صلى اه عليه وسلم-والبطن، وأوسن الحجامة ما كا  في الملاضذ التي اوتجم فيها رسلا اه 
 "والكااه  -عرقها  فهي جهانبي العنه -ا فهي اساهدعين أّ  النبي  صلى اه عليه وسلم اوتجم ثةث ه"فعن أنس بن مالك 

 .صحيح وديث  ال راور والترماي و رواف أبل 
من أمهراأ الهرأ  وأجزائهه كاللجهه واسسهنا  واس نهين والعينهين واسنه  "الحجامة على اسادعين تنفذ قاا ابن القيم: 

 زار المعار.قلى آار كةمه في  "..والحل  ق  كا  ودوث  لك عن ك ر  الد 
 

اههل و رواف أبههل راور  "م، اوههتجم علههى وركههه مههن وثن كهها  بهههأّ  النبههي  صههلى اه عليههه وسههل"وعههن جههابر بههن عبههد اه 
هالر   ،ً هثِ ، اليد، و  ً  ثِ و   ،يصيب العضل من غير كسر وجذ   نواللث ا،لرك ما فل  الفالوا ،صحيح ث  ودي  ، أصهابها ج 

 في اللغة. فهي ملثلن    ،وجذ  رو  الكسر
 

هِر القهدِ  مهن و ثن  كها   بِههِ  أ   رسلا  الل ِه صل ى الل هُه عل يههِ " وروا النسائي عن أنس " وسهل م  اوهت جم  و اهل  ُمحهر   علهى ظ ه 
 رواف النسائي.
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 ."اوتجم النبُي صل ى اهُ عليِه وسل م  في رأسِه وال ُمحر  ، من وجذ  كا  به" وفي البااري عن ابن عبا 
 ."وال محر  ، وسط  رأِسه أ   النبي  صل ى اهُ عليِه وسل م  اوتجم  بطريِ  مكة ،" ورواف مسلم

 وظهر القد . ،واللرك ،والكاا  ،واسادعا  ،الرأ  ؛فهاف امسة ملاضذ ثب، في السنة الحجامة فيها
 

 :اي على قسمين من قلله وفعله وقد ورر في تلقي، الحجامة أواريث؛
ر الهجهري اصلص ها ق ا صهارف مهن الشههالسهابذ عشهر  وأ    ،ةل  ض هف  على أيا  الحجامة المُ  القسم اسوا أواريث تنصّ 

 .وأيا  ااثنين والاميس من اسسبل  ،من الشهر القمري  بع اوالحاري والعشرين  ،والتاسذ عشر ،يل  ال ةثان
 .واي السب، واسود ،من أيا  اسسبل القسم ال اني ينهى عن الحجامة في أيا  معينة 

صهلى -لنبهي اءهين منهها عهن  وأنه لهم يصهحّ  ،القسمينأك ر اسئمة على ضع  أواريث ااين  وقد نصّ  ،ورر أواريث
 .-اه عليه وسلم

 
وا  ،فيهه قا وقهد اوتجمه،ُ  ولهيس يهل    ،ا بهأ  بهالك" :ً  مالك عن الحجامة يل  السب، ويل  اسربعهان فقهااوقد سُ 

 ."أكرف ءيً ا من ااا
بهه  كهها  مالههك يتعمههد  ،واسربعههان تجههلز فههي كهه  أيهها  السههنة وتههى السههب،" :الفلاكههه الههدواني مههن كتههب المالكيههة وفههي

ن الحجامههة ير ِمههاومها ورر مههن اسواريههث فهي التحهه ،وا يكههرف ءهيً ا مههن اههاف اسرويهة فههي اههاين اليههلمين ،الحجامهة فيههها
 ".رومه اه مالك دعن ا لم يصحّ مفيه

يعنههي فههي -عههن النبههي صههلى اه عليههه وسههلم فيههها ءههين  مهها صههحّ " :مههن أئمههة الحههديث ،وقههاا عبههد الههرومن بههن مهههدي
  ".قا أنه أمر بها -التلقي،

 ".منها ءين ااف اسواريث لم يصحّ " :وعلى ااا يقلا ابن وجر
 

ولكههن اسههتحب ك يههر  مههن أاهه  العلههم عمهه  الحجامههة فههي السههابذ عشههر والتاسههذ عشههر والحههاري والعشههرين مههن الشهههر 
 .-صلى اه عليه وسلم- وليس قلى النبي ،واريث بأسانيد صحيحة قلى الصحابةأالقمري، واعتمدوا على 

 ،"يحتجمل  لهلتر  مهن الشههر -صلى اه عليه وسلم-كا  أصحاب النبي " :قاا -رضي اه عنه-وقد جان عن أنس 
 .وقد روا  لك الطبري بنسنار  صحيحوالعشرين وتري،  يالحار ،التاسذ عشر وتري ،يعني السابذ عشر وتري
ف اسواريهث ملافقهة لمها أجمهذ عليهه اس بهان، أ  الحجامهة فهي النصه  واها" :، قهاا-رومه اه-و كر ااا ابن القيم 

عمل، عنهد الحاجهة أنفهذ مهن أولهه وآاهرف، وق ا اسهتُ  ،ومها يليهه مهن الربهذ ال الهث مهن أرباعهه ،-يعنهي مهن الشههر-ال اني 
 ."وق، كا  من أوا الشهر وآارف قليها نفع، في أيّ 

 ."ساعة  كان، وق، ااج به الد  وأيّ  كا  أبل عبد اه أومد يحتجم أيّ " :ونب قاا 
 

 رح  تط ُببه من الس   -
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ها   ر ُسهلُا الل هِه ص هل ى " :-رضي اه عنهها-كما قال، عائشة   ،حرب أيض ا من السّ تطب   -عليه الصة  والسة -النبي  ك 
، و ت ى  وتهى ق ا   ،ما يكل  على الرجه  وااا من أءدّ ، .."ا  ي أ تِيِهن  و   ي أ ِتي الن س ان   ك ا   يه ر ا أ ن هُ أنه  الل ُه ع ل ي ِه و س ل م  ُسِحر 

أمها  ،يها عائشهة :م قهااثه، -يعنهي ربهه- رسلا اه صلى اه عليه وسلم ثم رعا ثم رعها اأو  ا  ليلة رع كا   ا  يل   
جبريههه   .."لهههي  رأسهههي واآاهههر عنهههد رج دأتهههاني رجهههة  فقعهههد أوهههداما عنههه ؟أ  اه قهههد أفتهههاني فيمههها اسهههتفيته فيهههه علمهه،ِ 

ن م ه "؟هن  ب هوم ه :ااقه".. يعني مسهحلر،  .."ما باا الرج ؟ قاا مطبلب   :عند رأسي لزار فقاا الاي"..  ،وميكائي 
السههحر اههاا فههي أّي  "؟يم  وِفهه :قههااكهها  منافق هها، ليهههلر،   وليهه    ،رجهه   مههن بنههي زريهه لبيههد بههن أعصههم،  :قههاا".. ف؟ ر  ح  س هه

 ،.." لعهة  كههر    فهي ُجهه".. والمشههط معهروف،  ،المشههاقة مها يسههقط مهن الشهعر .."فههي مشهط  ومشهاقة   :قهاا".. ءهين  
ة وعلههى بقي هه ،علههى المشههط النبههلياستحصههللا  ،كهها  عههن  ريهه  بعههض الاههد  مههن اليهههلر  اههل حر؟ يعنههيذ الّسههِضههويههن وُ 

قههاا: فههي أيههن وضههعه؟  ،مههن اههاا الشههعرفعمهه  السههحر  ،لبيههد بههن أعصههم السههاور ولههيفهموأاههاوف قلههى  ،الشههعر النبههلي
 .أغلقه عليه جعله بدااله أغلقه عليه ،وعان  لذ النا  ، لعة  كر    ّ جُ 

افلنهه يعنهي يُ  ر اح  عملهلا ِسهيلمها  يعني اؤان السهحر  ،ءلف اآ  الافان ،"في بًر  ي أروا  :قاافأين ال؟  :قاا".. 
وضهعه ويهن؟ فهي و  ،ني رااه  اهاايع راالها في التجلي   لذ النالة لذ النا ، ، في في أماكن ما تاطر على الباا

 .مسجد الضرار هفيني وال الاي بُ  ،ري في بستا  بني ز  ،بًر في المدينةبًر  ي أروا ، 
  تُنهز ا فهي أسهف ار صه .."تحه، راعلفهة   :قهاا"..  ؟، أيهناآ  جبري  وميكائي  اهاا ابهر مهن الغيهب ،ما ال فقط ااا

يعنههي فههي بًههر  ي أروا  تحهه، راعلفههة  ،  البًههرنظ هه؟ الههاي يُ ان الههاي يجلههس عليهههم هه ،جلههس عليهههاالبًههر ق ا ُوفههر  يُ 
عليهههه الصهههة  -ي قلهههى النبهههي وفجهههان الهههل ن ياطهههر فهههي بالهههه؟ ن ينظههه  البًهههر تحتهههه، م هههالصهههار  التهههي يجلهههس عليهههها م ههه

 .في المكا  الفةني  السحر ملضل  ق ّ  -والسة 
 .."يهها عائشههة، واه :ثههم قههاا ،وتههى اسههتارجهفههي أنهها   مههن أصههحابه  -صههلى اه عليههه وسههلم-".. فأتااهها رسههلا اه 

 ،يعنهي المهان م ه  الصهدأ .."،نقاعهة الحنهان".. يعني مان البًر اهاف  .."واه لكأ  ماناا".. ءلف لما رجذ يلص  لها 
يعنهي أظهرتهه  "؟أفة اسهتارجته ،يا رسلا اه :ولكأ  نالها ر و  الشيا ين، فقل،ُ ".. نقاعة الحنان  ،مان للنه أومر

يهر ثِ وكراه، أ  أُ  ،قهد عافهاني اهفأمها أنها  ،ا :قهاا"..  ،فهة  وفهة  وفهة له، ءهلفلا أيهن وضهعلا لهي اهاا، لنا  وقُ ل
 .رواف البااري ومسلم ".فأمر  بها فُدفن، ،على النا  ءروا

 
ل ى عليه المعلّ من المكا  استاراج الج ّ فن    عقهد،  اهي ّك   ف هيهُ  ،حه ّ يُ  ، يمهز  ، ُيحهر  ، يُتل   ، ا ،  بع ا ااا يُهته 

أ   ل"الحههديث اههة أارجتههه للنهها  وتههى يههروف ويعههاينلف، فأابراهها بالمههانذ مههن  لههك، واههقههاا ابههن القههيم: اههي عقههد، 
فههي  ويصههير فيههه مقتلههة ،لرسههلا اه  ينتقمههل   هم سههيقلمل يعنههي لههل أابههرتُ  ،"..المسههلمين لههم يكلنههلا ليسههكتلا عههن  لههك

وأبلهغ  .ثيهر علهى النها  ءهروا، اه عافهاني وكراه، أ  أُ رّ يررو  فيحدث ء هو فيغضب للساور قلمه  ،، فيحدث ءرنا أُ 
 -صههلى اه عليههه وسههلم-كمهها ص ههح  عههن النبههي  أنههلا  عههةج السههحر علههى وسههب اههاف اسواريههث اسههتاراجه وقبطالههه،

السهنن  "اكأنهه نشهط مهن عقها"ُنشهط ه وول ه ا اسهتارجهفلم ه ، لعهة  كهر ة في ج ّ  ارج من البًر في مشط ومشااستُ 
"..  المنتاهب مهن مسهند عبهد بهن وميهد "مهن عقهاا ط  ِشهن  كأنمها أُ " ،كأنهه فُهك  كأنهه كها  مربهلك وفُهكّ   ،الكبرا للنسائي
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المهههار  الابي هههة وقلعهههها مهههن الجسهههد قزالهههة واهههاا بمنزلهههة  ،-ريعنهههي المسهههحل -فههههاا مهههن أبلهههغ مههها يعهههالا بهههه المطبهههلب 
 ".فرا بااست

 
فهي أوا  ،رعا ثم رعا ثهم رعها :سنها قال، ،واالتجان قلى اه ،وتكرير الدعان ،بتةنوفي ااا الحديث الدعان عند اا

ههاشههي أ  يُ  واوتسههب وصههبر علههى الههبةن، ولمهها ،سههتة أءهههر قههاللا ق  سههحرف اسههتمرّ  ه،أ اسمههر قلههى ربههاسمههر فههل   ه ف  عِ ض 
  .لكمااوكة المقامين في غاية ا ،رعا ثم رعا ثم رعاأو عن الجهار السحر عن العبار  

 ،بلفكهها  لف ءههتملف،  بّ س ههح، ر، ُجههرِ حِ ُسهه ، نِههاُ  ،ربُضهه ،و يوأنههه أُ  ،-عليههه الصههة  والسههة -ن بشههرية النبههي ي  به ههواههاا يهُ 
 .و ي ك ير اأُ  ،-عليه الصة  والسة -و ي أُ  ، عنلا في عرضه في زوجتهآ وف، 

ار عليههه فههي تلّقههر أ  يههؤثّ ح  هههاا الّسههلومهها كهها    ،ي الههلويقضههية تلّقههءههين  ياتلهه  تمام هها عههن  جالهههفههن   م، ي الههلوي أبههد 
ههووِ  يههأتي النسههان واههل ا  هاا السههحر معههروف أنههه يايهه  قليههه أنههجههاههل كهها  م ،وتبليههغ الههلوي ،ي الههلويع ههوو   ،ظ الههلويف 

ههر  م هه"رضههة لامههراأ مههن البشههر عُ  بشههر   -عليههه الصههة  والسههة -والنبههي ، مجههاا محههدر ،يههأتيهن هها أ ن هها ب ش   "ُلُكم   ه  قُهه   ِقن م 
 .١١٠:الكه  "يُلو ٰى ِقل ي  "لكن الفر  

لكهن   ،لهه لننسها  فهي المنها واهاا ك يهر ا مها يقهذ تايُ  ،و ًهنزوجاته ولم يكن  ئ  قليه أنه و اي  وكا  في سحرف ااا يُ 
ى ط قنمهها صههار علههى جسههدف ا علههن أ  التسههلُ بههيّ روايهها  اههاف اسواريههث التههي تُ  وقههد جههان  ،كهها  يصههير لههه فههي اليقظههة

 .-عليه الصة  والسة -عقله وفؤارف 
 .وقيقة ،اةف ا لمن أنكرف ،له وقيقة  على قنه ُسِحر  الحديث ااا يداّ و 
 

 عةجه بالرقية -عليه الصة  والسة -ن تطُبب النبي مِ  -
سهل م كها  ق ا أ  رسهلا  اِه صهل ى اهُ عليهه و "فعهن عائشهة  ،عةجهه بالرقيهة -عليهه الصهة  والسهة -ب النبهي ومن تطبُه

ِسِه بالُمع ل  اِ ، ومسح  عنُه بي ِدفِ  هُ، "..  :تقلا "..اءتكى نه ف ث  على نه ف  نفهُث أفلما اءتكى وج ع ُه الاي تُلف ي  فيهِه،   ِفق 
ههُح بي ههِد النبههي صههل ى اهُ عليههه وسهل م عنههه ِسههِه بههال ُمع ل  اِ  التههي كهها  يه ن ِفهُث، وأم س  رواف " بركِتههها رجههان  " :فههي روايههة "علهى نه ف 

 .البااري ومسلم
هههد  " هههههكههها  رسهههلُا اِه صهههل ى اهُ عليهههه وسهههل م ق ا أوا قلهههى فراِءهههِه، نه ف هههث  فهههي ك ف ي هههِه ب" :وفهههي روايهههة  "قُههه   ُاهههل  الل هههُه أ و 

ههُة: ف ههِدِف، قالهه، عائش  ههُه، ومهها به ل غ هه،  ي ههداُف مههن ج س  ه  ههُح بِهمهها وج  هها اءههت ك ى كهها  يههأُمُرني أ   وبههالُمع ل   ت يِن ج ميع هها، ثههم ي مس  لم 
مهها فائهد  اههاا المسههح؟ ءههلف  ،يمسههحيقهرأ ويمسههح،  فههن  قيهه  مهها فائهد  المسههح؟ يعنههي .رواف الباهاري "أفع ه    لههك  بِهههِ 

وعنهدما  يهب، منى، ويكهل  بهاليُ زيه  عنهه مها بهه، تُ ق ا مسهح، الشهين كأنهك  سن هكة، المسح تفا ا بزواا اللجذ والعلّ 
 .ا يمسح وجهه وما وصله وصل، قليه يداف من جسدفلكفين جميع  ابيه يقرأ في كف  

ن  ،نعهم :؟ فقهاايا محمُد! اءهتكي،  " ،-صلى اه عليه وسلم-ورقية جبري  للنبي  . مهن كه   ءهي  قهاا: باسهِم اِه أرقيهك 
. من ءر  ك  نفس   " -يعني عين- يُؤ يك  . باسِم اِه أ ر ِقيك     .مسلم صحيح أو عيِن واسد  اهُ يشفيك 
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 عةجه ا غمان ِبص ب  المان -
لمها ثُقه   " :قاله، -رضهي اه عنهها-فعهن عائشهة  ،ا غمهان بص هب  المهان -عليهه الصهة  والسهة -وكالك عالا النبهي 

هه فهي أ  يُم هر أ  فهي بيتهي    لهه، فهأ ِ "..  :تقهلا عائشهة .."رسلُا اِه صل ى اهُ عليه وسهل م واءهت د  وجعُهه، اسهتأ     أزواج 
: فقهاا النبهُي صهل ى قاله،  عائشهةُ ".. -رضهي اه عنهمها-عبها  و علهي .." فار ج بين رجل يِن تُاُط رِجةف فهي اسرِأ،

هه  بيت ههها، واءههت د  بههه وجعُههه اهُ عليههه وسههل م بعههد مهها ههُد قلههى را  ل هه   أ وِكي ههُتهن ، ل ع ل ههي أعه  : ا ريقههلا علههي  مههن سههبِذ ِقههر ب  لههم ُتح 
مها اهي متروكهة محلللهة  ،اهاتلا مهن سهبذ قهرب مربل هة، يهتهنك، لهم تحله  أو ااتللي مان من سهبذ قهرب مربل هة .." ِ النا

قليه  مهن اهاا ومهن  ،من سبذ قرب ،نانقلا لي منها في صبّ  ،مغلقة ااتلا لي من سبذ قرب مربل ة ماتلمة ،ا ،مفتلوة
ناف في ِماض ب  لحفص هة  زوِج النبهي  صهل ى اهُ عليهه قال،  "..  ،لف عليّ صبّ ، واريقلف علي   ،سبعة ،ااا ومن ااا : فأجل س 

نا نُصُب عليه من تلك  : واهر ج قلهى النهاِ ، فصهل ى الِقر ِب، وتى جع ه  ُيشهيُر قلينهاوسل م، ثم   ِفق  : أ  قهد فعلهُتن . قاله، 
 رواف البااري. "لهم واط ب هم

 
يعنهي اهاف  ،ااف السبذ مهن آبهار  ءهتى ، وقي  لع   دركهااللوي نحن ا نُ نة بانا ااصية معيّ  س ّ  يب السبذ سنها وتر، 

 ولعه ّ وكه  بًهر ما اها قهد يكهل  لهه ااصهية غيهر اساهرا، ، القربة ممللن  من بًر كاا، ااف من بًر أارا، من بًر ثال هة
 .تحص  الفائد  باجتماعها
  لهفا ،ا ااصية السهبذ فننهها قهد وقعه، قهدر ا وءهرع اأم  و " :وصي، قاا ابن القيمي أستريح فأعهد يعني أُ ل  لع   :وفي قلله

 ،والسههعي سههبع ا ،، وءههر  اه لعبههارف الطههلاف سههبع اواسيهها  سههبع ا ،ضههين سههبع اواسر السههماوا  سههبع ا،  -عههز وجهه -اه 
 ."سبع ا ي الجمار سبع ام  ور  
 

 عةج الصدا  بع ص ب الرأ  -
صهِعد النبهُي صهل ى اهُ "قهاا:  -رضي اه عنهمها-عن ابن عبا  فأ ، ب الر ص  عةج الصدا  بع  ة من العةجا  النبلي  و 

ههه بِعصهابة  رِسههم ة   ، وكهها  آِاهر  م جِلههس  جل سهه، ُمته ع ط ف هها ِملح ف هة  علههى م نِكب يهه، قههد عص هب رأس  يعنههي  .."عليهه وسههل م الِمنبه هر 
: أيُههها فحِمههد اه  وأثنههى عليههه، ثههم قههاا"..   كهها   لههك للنههها اسصههلي يههوق ،ر  اللههل  قلههى السههلار مههن ءههد  العههر متغيّهه

: أما بعُد، فن   ااا الحهي  مهن  اسنصهاِر، ي ِقلُهل   وي ك ُههُر النهاُ ، فم هن ف ابلا قليه، ثم قاا"..  تعاللا اجتمعلا .."الناُ  قلي  
ا، فل ي قب ه   مهن ُمحِسههِنهم و لِهي  ءهيً ا مهن أُم هِة محمهد  صهل ى اهُ عليهه وسهل م، فاسهت طا  أ  ي ُضهر  فيهه أوهد   ا أو ي نف هذ فيهه أوهد 

 .ق   أوصى باسنصار في آار وياته .رواف البااري "ويت جاو ز  عن ُمسيًِهم
 

مهار   فهي ءهرايين  -اللهي اهل الصهدا  النصهفي- سبب صهدا  الشهقيقة" يب ما ااا اللجذ؟ قاا ابن القيم رومه اه: 
    وهار   ا أاهةك  م هقو  ،وتلهك المهار  قمها بااريهة   ،يقبلها الجانب اسضع  من جانبيههواصلة  فيها أو مرتقية  قليها، ف الرأ 

نعه، مهن الضهربا  وق ا ُضهِبط ، بالعصهائب ومُ  ،لهدملياصهة  فهي ا، واوعةمتها الااصة بهها ضهربا  الشهرايين ،أو بارر   
 ".سكن اللجذ
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قة وغيراهها مههن أوجهها  يالشههق فههذ فههي وجههذص ههب الههرأ  ين، وع  فههي مرضههه يعصههب رأسههه -صههلى اه عليههه وسههلم-وكهها  
 .ط الرأ ب  الرأ ، ر  

وأ  ااا الربهاك ق ا ضهغط عليهها ُيس هك ُن ءهيً ا؟ قهد يكهل ، وعلهى أيهة وهاا،  ،ضربا  الشرايينا  ااا له عةقة بقضية 
كهن ثبه، ل، عنهد اس بهاناهاف  ،فيهها ،الشهرايين ،كهاا  ،اسعصاب ،قي  السبب ،نرجذ في ااا قلى اس بان فهم اسابر

 .بعصابة  ربطها على رأسهالشقيقة   تداوا أو عالا أو افّ يعني  -عليه الصة  والسة -أنه 
 العفل والعافية والمعافا . -سبحانه وتعالى-نسأا اه 

 كي  فس ر الس اوُر الحديث!
أنها  :قهاا ،ي سهؤاا  جان أود ا الا  سهألن ؛ثم تاكر  قصة   يتقنل ،نا كن، أتكلم عن ملضل  السحر وكي  اؤان أو 

فهااب،  :، يقهلار  كلههم انهاكح  روح اناك الس ه لاقال ،لنا على المغربلّ ر   :قااوين نااب؟  ،فيه نا  عمللا لنا سحر
 له،ُ فاابُ، قليهه وقُ  :ن يهلر المغرب، قاافدللني على ساور يهلري، مِ  :قاا ،رللني على أكبر ساور :ل،وسأل، قُ 

اهاف تعمه  بهها كهاا واهاف   :وقهاا ،وجعه  يعمه  أءهيان ويعمه  أءهيان ،ااا وّلهها عنهدي أيلا :قاا ،القصة كاا وكاا :له
واهاف تضهعها لههم فهي النجفهة واهاف تضهعها لههم  :ثهم قهاا ،كاا أله   ،مدري كم قاا ، بع ا الفلل  أاا فلل و ، كاا

ا أنهها أعطيههك وهه، قلهه، لههه كههاا قههاسنههي رُ  ،يقههلا أنهها افهه، ،.. واههاف تضههعها..تحهه، البههاب واههاف تضههعها لهههم مههدري
قههاا: ا ا  ا ا اههةع مهها أبغههى، قههاا الرجهه : ا ا لههي  لههي ؟ :قلهه، ،أنهها افهه، :وينههتقم مههنهم، يقههلا ءههين يحّلههها

 كم يلصي به، قاا قي  ال؟ ااا فيه وديث عن نبيّ  ،ا ورا  وا ءين :، قااااا ورا 
ق   اه  تعهالى ُيِحهُب " ،مه  عمهة  أ  يتقنههق  اه يحهب مهن أوهدكم ق ا ع :-صلى اه عليه وسلم-قاا نبيكم  :قاا له

؟ السههحر ،وسههنه اسلبههاني "ق ا عِمهه   أوههدُكم  عمههة  أ   يُتِقن هههُ  يطبّهه   جههان، والعمهه  قيهه   لههذ معههه اليهههلري عمهه  عمههة 
 يقللههل  اللههي العامههة لههيس سههحر! ، عمهه  عمههة  بههه أي  تبنههي مسههجد، تههزر  زرع هها الحههديث، اليهههلري، والعمهه  المقصههلر

 اسواريث.ب، وااا اليهلري ءغاا يطلقل  عم  على السحراللي ملا له عم  يعني سحر، العامة مع
 

 الااتمة
وأ  يشههفينا ويعافينهها مههن كهه  ران  وبههةن، قنههه اههل  ،وقسههرافنا فههي أمرنهها ،أ  يغفههر لنهها  نلبنهها -سههبحانه وتعههالى-نسههأا اه 

وأ   ،وأ  تُعيهانا مهن النهار، وأ  تتقبه  منها صهيامنا وقيامنها ،ةالشافي ا ءافي قا اهل، اللههم قنها نسهألك أ  ترزقنها الجنه
 ن عبارتك.س  رك ووُ ك  رك وءُ ك  تعيننا على  ِ 

 وصلى اه وسلم على نبّينا محمد.
 

 تم بحمد اه
 وتفضللا انا: منتديا  الطري  قلى اه في في قسم تفريغ الدرو ءاادوا الدر  للنشر على الن، 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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