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فصل

والسراياوالبعوثوالسِّيَرالمغازيفيمحك!ي!هديهمنجُمَلٍعلىأتيناقد

بذكرذلكنُتبِعونحن.ونُوَّابهمالملوكإلىبهاكتبالتيوالكتبوالرسل

منفيهماونبيِّن،لغيرهووصَفهبهتطبَّبالذيالطِّبِّفيهديهفينافعةٍفصولٍ

طبِّهمنسبةوأنَّإليها،الوصولعنالأطبَّاءأكثرعقولُتعجزالَّتيالحكمة

نستمدُّومنه()1نستعينوباللّّهفنقولطبِّهم؛إلىالعجائزطبِّكنسبةإليها

والقوَّة:الحول

.القرآنفيمذكورانوهما،الأبدانومرضالقلوبمرض:نوعانالمرض

وغي.شهوةٍومرض،وشكٍّ)2(شبهةٍمرض:نوعانالقلوبومرض

.القرآنفيوكلاهما

]البقرة:مَرَضًا!فَزَادَهوُأدلَّهُقُلوبُبهِوَمّرَنرٌ)فِى:الشُّبهةمرضفيتعالىقال

مَثَلا!!ذَاأدلَّهُأَرَادَمَاذَآقُلُ!!ومَّرَكُطوَايمدفِرُونَفِىألّذَلنَ)وًلقُولَ:تعالىوقال،.01

فأبىوالسُّنَّة،القرآنتحكيمإلىدُعيمنحقِّفيتعالىوقال31،.]المدثر:

يَكُنوَن!!هُومُّعرِضُونَافَريقلِخَ!بتنَ!إذَوَرَسُوِلهَىآدلَّهِإِلَىدُعُوااوَإذَ):ضعروأ

عَليهِضأللَّهُيَحِيفَيَخَافُؤنَأَنأتَمأزتَابُوَاْأَك!قُلُوِ!ومَّرَضقأَفى!مُذعِننقةَلُؤَاْ!يَآلَّهُوُألحَقُّ

.لشُّكوكوالشُّبهاتامرضفهذا.،05-84:النورأ!ظَّفُونَأُوْلنكَهُوُآقَيوَرَسُولُص

النِّسَاِءمِّنَثًصَدصألنَّبىِّلَتمتُنَّ)ينشَاَءَ:تعالىفقال،الشَّهواتمرضمَّاوأ

فهذا.2،3:صالأا1!مَرَنرٌءقَتبِهِفِىألّذَىبِأتقَؤِللمجظعًفَلَاتَخضَغنَأتَّقتتُنَّإِنِ

".والقوةالحولنستمد"ومنه:فيهايردولم،""التوفيقد:وفي.""المستعان:ن،ث(1)

.(""بشبهةد:2()



.(1الزِّنا)شهوةمرض

فصل

لاغ!جأوًلاعَلَىلاغمَىححأالّ!سَعَلَى:لىتعافقالبدانلأامرضأمَّاو

والصَّومالحجِّفيالبدنمرضوذكر6(.ا]النور:!هوألمحريِضِحَرجَوَلَاعَلَىحح

عنوعقَلَهفَهِمَهلمنبهوالاستغناءالقرآنعظمةَلكيبيِّنبديعٍلسرٍّوالوضوء

عنوالحِمْية،الصِّحَّةحفظ:ثلاثةالائدانطبِّقواعدأنَّوذلك.سواه

هذهفيالثَّلاثةالأصولهذهسبحانهفذكر.الفاسدةالموادِّواستفراغ،المؤذي

الثَّلاثة.المواضع

مِّنفَحِدًَّسَفَرٍأَؤعَكَمِ!ومَّرضًا)فَمَن!اتَ:الصَّوماَيةفيفقال

وللمسافر،المرضلعذرللمريضالفطرَفأباح(.184:]البقرةأَيَّامِرأخَر!

الحركةشدَّةِلاجتماعالسَّفر،فيالصَّوميُذهِبهالئلَّاوقوَّتهصحَّتهلحفظطلبًا

القوَّةفتخور،تحلَّلمايخلُفالذيالغذاءوعدمِ،التَّحليلمن)2(توجبهوما

يُضْعِفها.عمَّاوقوَّتهلصحَّتهحفظًاالفطرَللمسافرفأباح؛وتضعف

منصِيَاٍمراؤيَةٌفَفِذ2رَّأسِهِمِّنأَذَىَأَؤبِهِتمِن!مَّريِفهًا)!بمَنَ:لحجِّاآيةفيلوقا

قَمْلٍمنرأسهفي)3(أذىبهومنللمريضفأباج،.691:]البقرة!واؤفمُهُلِنصَدَقَهٍ

الائخِرةلمادَّةاستفراغًاالإحرامفيرأسَهيحلِقأنغيرها)4(أوحِكَّةٍأو

(".أعلم"واللّة:بعدهوحدهانفي(1)

.نمنوالمتبت،"يوجبه":بعضهاوفي،النسخبعضفيالمضارعحرفأهمل2()

"."مند:ز،ف،عداما)3(

غيرهما".":س."وغيرها"ز:(4)



حلَقفإذاالشَّعر،تحتباحتقانهارأسهفيالأذىلهأوجبتالَّتيالرَّديَّة)1(

يقاسالاستفراغفهذا.منهاالأبخِرةتلكفخرجت،المسامُّتفتَّحترأسه

انحباسُه.يؤذياستفراغٍكلُّعليه

إذاوالمنيُّ،هاجإذاالدَّم:عشرةٌومدافعتهاانحباسهايؤذيالَّتيوالأشياء

والحوع،،والنَّوم،والعطاس،لقيءوا،الرِّيح،ئطالغا،المول2(،).
وو0ولبيع

)3(.بحسبهالأدواءمنداءًحبسُهيُوجِبالعشرةهذهمنواحدٍوكلُّ.والعطنر

استفراغعلى-الرَّأسفيالمحتقِنالبخاروهو-أدناهاباستفراغسبحانهنبَّهوقد

الأعلى.علىبالأدنىالتَّنبيه:القرآنطريقةهيكمامنه،أصعبهوما

أَؤأَؤعَلَأسَقَرٍ!نؤُمَّزضَئَ)وَإنالوضوء:آيةفيتعالىفقالالحِمية،وأمَّا

طَيِّبا!فَتيًمَّمُوْاصَعِيدًامَاَءًفَوتِجدُوْاأللِ!دأَؤلمح!ؤٌاتغَإِطِ!مِّنَجَآءَأَصَدٌ

يصيبأنلهحميةًالتُّرابإلىالماءعنالعدولللمريضفأباح43،.]النساء:

.خارجٍأوداخلٍمنلهمؤذٍكلِّعنالحميةعلىتنبيهوهذا،يؤذيةماجسدَه

ونحن)4(.قواعدهومجامعالطِّبِّأصولإلىعبادهسبحإنهأرشدفقد

.هديٍأكملفيههديهأنَّونبيِّن،ذلكفي!ي!اللّهرسولهدينذكر

ولا،وسلامهعليهماددّهصلواتالرسلإلىفمسلَّمٌ،القلوبطبُّفأمَّا

تكونأنالقلوبصلاحفإنَّ،أيديهموعلىجهتهممنإلاحصولهإلىسبيل

النسخ.جميعفيبالتسهيلكذا(1)

النسخ.أكترفيالكلمةتحررولم.وغلب-سز،حاشيةفي-كماهاجأي)2(

تصحيف."،"بحبسة:حطس،)3(

"."الثلاثةز:فيالسطروفوقل،ثس،فيبعده)4(



مُؤْثرةًتكونوأن،وأحكامهوأفعالهوصفاتهوبأسمائهوفإطرهابربِّهاعارفةً

البتَّةحياةولالهاصحَّةولا؛ومساخطهلمناهيهمتجنِّبةًومحابِّه)1(،لمرضاته

حصولمنيُظَنُّوما.الرُّسلجهةمنإلاتلقِّيهإلىسبيلولا،بذلكإلا

نفسهحياةذلكوإنَّماذلك،يظنُّممَّنفغلطاتِّباعهمبدونالقلبصحَّة

ذلكعنوقوَّتُهوصحَّتُهقلبهوحيإةُوقوَّتها؛وصحَّتهاالشَّهوانيَّة)2(البهيميَّة

،الامواتمنفانَّهقلبهحياةعلىفليبكِوهذا،هذابينيميِّزلمومن.بمعزلٍ

الظُّلمات.بحارفيمنغمس!فانَّهنورهوعلى

فل

:نوعان)3(فإنَّه،الأبدانطبُّوأمَّا

إلىفيهيحتاجلافهذا.وبهيمَهناطقَةالحيوانَعليهاللّهفطرقدنوعٌ

يزيلها.ومابأضدادهاوالتَّعبوالبردوالعطتزالجوعكطبِّ،طبيبٍمعالجة

فيالحادثةالمتشابهةالأمراضكدفع،وتأمُّلفكرٍإلىيحتاجما:والثَّاني

أويبوسةٍأوبرودةٍأوحرارةٍإلىإمَّا،الاعتدالًعنبهايخرجبحيثالمزاج

أعني:،كيفيَّةوإمَّامادِّيَّةإمَّا:نوعانوهيمنها.اثنينمنيتركَّبماأو،رطوبةٍ

أمراضأنَّبينهماوالفرق.كيفيَّةٍبحدوثأومادَّةٍبانصبابيكونأنإمَّا

أثرهاويبقىموادُّها،فتزولأوجبتها،الَّتيالموادِّزوالبعدتكونالكيفيَّة

المرضسببكانوإذاتمدُّها.معهاأسبابهاالمادَّةوأمراضُ.المزاجفيكيفيَّةً

.نمنساقطوهو"،"ولمحابهد:حط،ف،عداما(1)

تحريف."،الشيطانية":حط2()

."فهو"(ز:)3(



الدَّواءفيثمَّثانيًا،المرضفيثمَّأوَّلًا،يقعأنينبغيالسَّببفيفالنَّظر،معه

ثالثًا.

أوشكلٍفيإمَّاهيئتهعنالعضوَتُخرجالَّتيوهي(،1الآليَّةِ)الأمراضِأو

هذهفإنَّ،وضعٍأوعِظَمٍأوعددٍأوملاسةٍأوخشونةٍأومجرًىأوتجويفٍ

عنوالخروجُاتِّصالًا،تألُّفهاسمِّيالبدنمنهاوكانتألَّفتإذاالأعضاء

.الاتِّصالتفرّقَيسمَّىفيهالاعتدال

والاَليَّةَ.المتشابهةَتعُمُّالَّتىِالعامَّةِ)2(الأمراضِأو

وهذا.الاعتدالعنالمزاجبهايخرجالَّتيهي:المتشابهةوالأمراض

ثمانيةعلىوهيمحسوسًا.إضرارًابالفعليُضِرَّأنبعدمرضًايسمَّىالخروج

والرَّطب،والحارُّ،البارد،:فالبسيطة.مركَّبةوأربعة،بسيطةأربعة:أضربٍ

لباردوا،الرَّطبلباردوا،ليابسالحارُّوا،الرَّطبالحارُّ:والمركَّبة.ليابسوا

يُضِرَّلموإن.مادَّةٍانصباببغيرأومادَّةٍبانصبابتكونأنإمَّاوهي.اليابس

صِحِّيًّا)4(.الاعتدالعنخروجًاسُمِّي)3(بالفعلالمرضُ

وحالم،الطَّبيعيَّةعنخارجةوحالم،طبيعيَّةٌحالم:أحوالٍثلاثةوللبدن

يكونبهاوالثَّانيةالبدنَّصحيحًا،يكونبها()ْفالأول.الأمرينبينمتوسِّطة

".المتشابهة"الأمراضعلىمعطوف(1)

".الاَلية"الأمراضعلىمعطوف2()

لأصلها.خلافًاالرسالةطبعةفيوكذا"."يسمى:حط)3(

لأصلها.خلافًا"صحة":الرسالةطبعةفي4()

وكذا""الأولىإلىبعضهمغيَّرهلوفي.الهنديةوالطبعةالخطيةالنسخجميعفيكذا5()

بعدها.ومااللطيفعبدطبعةفي



إلىينتقللاالضِّدَّفإنَّ،الحالتينبينمتوسِّطةهيالثَّالثةوالحالمريضًا.

.بمتوسِّطٍإلاضدِّه

الحارِّمنمركَّبلائهداخلهمنإمَّاطبيعتهعنالبدنخروجوسبب

وقدموافقًايكونقديلقاهمافلأنَّخارجٍمنوإمَّا،واليابسوالرَّطبوالبارد

.موافقٍغيريكون

عنبخروجهالمزاجسوءمنيكونقدالإنسانيلحقالذيوالضَّرر

وأالقوىفيضعفٍمنيكونوقدالعضو،فيفسادٍمنيكونوقد،الاعتدال

وأ،زيادتهعدمفيالاعتدالُمازيادةِإلىذلكويرجعلها.الحاملةالأرواح

وأاتِّصاله،فيالاعتدالُماتفرُّقِأو،نقصانهعدمفيالاعتدالُمانقصانِ

يذخروجِأو،انقباضهفيالاعتدالُماامتدادِأوتفرُّقه،فيالاعتدالُمااتِّصالِ

اعتَداله.عنيُخرجهبحيثوشكلهوضعهعنوشكلٍوضعٍ

يضرُّهمافيهيجمعأو،جمعُهبالإنسانيضرُّمايفرِّقالذيهو:فالطَّبيب

فيجلب؛نقصُهيضرُّهمافيهيزيدأو)1(،زيادتهيضرُّهمامنهينقصأو،تفرُّقُه

بالضِّدِّالموجودةالعلَّةويدفع،والشِّبه)2(بالمثليحفظهاأوالمفقودةالصِّحَّة

بالحِمْية.حصولهامنيمنعبمايدفعهاأووُيخرجها،والنَّقيصل

وقوَّتةاللّّهبحولكافيًاشافيًاع!ن!اللّّهرسولهديفيكلَّههذاوسترى

ومعونته.وفضله

"تضرُّه".:ند،،سفيوقبله.تصحيف"،"نهايتهز:د،(1)

"بالشكل:سحاشيةوفي."بالمئل":نسخةفيأنزهامشوفي.""بالشكل:نز،)2(

تصحيف."،والشبهة"بالشكد:وفي."صح
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فصل

أصابهلمنبةوالأمرُ،نفسهفيالتَّداويفعلُ:!ي!هديهمن(1)فكان

أصحابههديولاهديهمنيكنلمولكن؛وأصحابهأهلهمنمرض

غالبكانبل(")2(،"أَقْراباذينتسمَّىالَّتيالمركَّبةالأدويةهذهاستعمال

سَورته.يكسرأويعاونهماالمفردإلىأضافواوربَّما،بالمفرداتأدويتهم

وأهلوالتُّركالعربمنأجناسهااختلافعلىالأممطبِّغالبوهذا

الهندطبِّوأكثرُ.واليونانيُّونالرُّومُبالمركَّباتعُنِيوإنَّما،قاطبةًالبوادي

.لمفرداتبا

إلىيُعدَللابالغذاءالتَّداويأمكنمتىأنَّهعلىالأطبَّاءاتَّفقوقد

المركَّب)3(.إلىيُعدَللابالبسيطأمكنومتىالدَّواء،

دفعهيحاوللموالحِمْيةبالأغذيةدفعهعلىقدرداءٍوكلُّ:قالوا

لأدوية.با

يجدلمإذاالدَّواءفإنَّ،الادويةبسقييُولَعأنللطَّبيبينبغيولا:قالوا

كمِّيَّتهفزادتيوافقهماوجدأو،يوافقهلاداءًوجدأو،يحلِّلهداءًالبدنفي

الأطبَّاءمنالتَّجاربوأرباب.بهاوعبِث،بالصِّحَّةتشبَّث=كيفيَّتهأوعليه

الثَّلاث.الطِّبِّفِرَقأحدوهمغالبًا،بإلمفرداتطبُّهم

،ن:"وكان".)1(ث،ل،حط

يونانية.كلمةوهي.بعدهاومااللطيفعبدطبعةفيكماتخفيفًا،""أَقْرباذين:ويقال2()

الرحيمعبد.فللدكتور"الدخيلمنالعربيةفيفيماالأصيل"القولفيتفسيرهاانظر

28(.)ص

93(.)2/الجوزيلابن"المنافع"لقطانظر:)3(
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الَّتيوالطَّائفةفالأمَّة،الأغذيةجنسمنالأدويةأنَّذلكفيوالتَّحقيق

وأهلُ.بالمفرداتوطبُّهاجدًّا،قليلةفأمراضهاالمفرداتأغذيتهاغالبُ

المركَّبة.الأدويةإلىيحتاجونالمركَّبةالأغذيةعليهمغلبتالذينالمدن

لها.أنفعالمركَّبةفالادوية،مركَّبةٌالغالبفيأمراضهمأنَّذلكوسببُ

الأدويةمداواتهافيفيكفي،مفردوالصَّحاريالبواديأهلوأمراض

الطِّبَية.الصِّناعةبحسببرهانفهذا.المفردة

)2(كنسبةإليهالأطبَّاءطبِّنسبةُآخر،أمرًا)1(هاهناإنَّ:نقولونحن

مافانَّوأئمَّتهم،حذَّاقهمبهاعترفوقد.طبِّهمإلىوالعجائزالطُّرُقيَّة)3(طبِّ

هو:يقولمنومنهمقياس!.هو:يقولمنمنهمبالطِّبِّ،العلممنعندهم

منومنهم.صائنبٌوحدس!ومنامات)4(إلهامٌهو:يقولمنومنهم.تجربةٌ

أكلتإذاالسَّنانيرُيُشاهَد)5(كما،البهيميَّةالحيواناتمنمنهكثيرأُخِذَ:يقول

رُئيتوكما؛بهتتداوىالزَّيتفيفتَلِغُ،السِّراجإلىتعمدالسُّمومذواتِ

ورقإلىتأتيأبصارها،عَشِيتوقد،الأرضبطونمنخرجتإذاالحيَّاتُ

البحربماءيحتقنالذيالطَّيرمنعُهِدوكما؛عليهعيونهافتُمِرُّالرَّازِيلانَ!)6(،

بالرفع.سفيوضبط"امر":حطف،عداما(1)

.دمنساقط("كنسبةإليةالأطباء"طبّ)2(

فيوسيأني.ذلكإلىوماوالتمائموالحروزالعقاقيرغرائبالطرقاتفييبيعونالذينهم)3(

.(54)7/"دوزيتكملة":وانظر."الطرقات"أطبَّاء:(84)صهحبيشقول

."ماتلهاإ":ن(4)

.ل،ثفيالمضارعحرفأهملوقدنشاهد".":ن"تشاهد".:حطس،)5(

وأالشَّمارهووالرازيانج،فارسيةكلمةوهي.""الداريانجإلىل،ثد،فيتصحف)6(

الشَمَر.
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الطِّبِّ)1(.مبادئفيذُكِرممَّاذلكوأمثال،طبعهانحباسعند

ينفعهبمارسولهإلىاددّهيوحيهالذيالوحيمنوأمثالههذايقعوأين

منعندهمماكنسبةالوحيهذاإلىالطِّبِّمنعندهممافنسبةُ!ويضرُّه

منتشفيالَّتيالأدويةمنهاهنابلالأنبياء.بهجإءتماإلىالعلوم

علومهمإليهاتصلولمالأطبَّاء،أكابرعقولُإليهايهتدلمماالأمراض

واعتمادهالقلبوقوَّة،والرُّوحانيَّةالقلبيَّةالأدويةمن،وأقيستهموتجاربهم

يديه،بينوالانكساروالانطراح،إليهوالالتجاءعليهوالتَّوكُّل،الدّهعلى

والإحسانوالاستغفار،والتَّوبةوالدُّعاء،)2(والصلاة،والصَّدقة،لهوالتَّذلُّل

قدالأدويةهذهفإنَّ.المكروبعنوالتَّفريج،الملهوفهـاغاثة،الخلقإلى

ماالشِّفاءفيالتَّاثيرمنلهافوجدواومللهاأديانهااختلافعلىالأممجرَّبتها

قياسُه.ولاتجربتُهولاالأطبَّاءأعلمعلمُإليهيصللا

تفعللاماتفعلورأيناها،كثيرةًأمورًاهذامنوغيرنانحنجرَّبناوقد

عندالطُّرُقيَّةأدويةبمنزلةعندهاالحسِّيَّةالأدويةتصيربل؛الحسِّيَّةالأدوية

ولكنَّعنها.خارجًاليس،الإلهتَّةالحكمةقانونعلىجارٍوهذاالأطبَّاء.

الدَّاءوخالق،العالمينبربِّاتَّصلمتىالقلبفإنَّ.متنوِّعةالأسباب

غيرأخرىأدويةٌلهكانتيشاء=ماعلىومصرِّفهاالطَّبيعةومدبِّروالدَّواء،

الأرواحأنَّعُلِموقد.عنهالمعرِضُمنه،البعيدُالقلبُيعانيهاالَّتيالادوية

ينكرفكيف،وقهرهالدَّاءدفععلىتعاوناوالطَّبيعةالنَّفسوقويتقويتمتى

لابن"الطبيةالصناعةفيالنبويةو"الأحكام68(65-/1)"المنافع"لقطانظر:(1)

2(.241-11)صالحمويالكحالطرخان

.نفيمستدركوهول،ثفييردلم"والصلاة"لفظ)2(
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له،وحبِّها،بهوأنسهابارئها،منبقربهاوفرحت،ونفسهطبيعتهقويتلمن

به،واستعانتها،عليهوجمعها،إليهكلِّهاقواهاوانصراف،بذكرهوتنعُّمها

القوَّةُهذهلهاوتُوجِبَ،الأدويةأكبرمنلهاذلكيكونأن-عليهوتوكُّلها

وأكثفُهمحجابًا،وأغلظُهم،النَّاسأجهلُإلاهذاينكرولا؟بالكلِّيَّةالألمدفعَ

السَّببَادلّّهشاءإنوسنذكر.الإنسانيَّةحقيقةوعنادلّّهعنوأبعدُهمنفسًا،

فقامبها،رُقي)1(الذياللَّديغعناللَّدغةداءَالفاتحةقراءةُأزالتبهالذي

ء)2(
)3(.قَلَبةٌبهماكانحتى

بحسبعليهمانتكلَّمادلّّهبحولنحن،النَّبويِّالطِّبِّمننوعانفهذان

وبضاعتِناجدًّا،المتلاشيةومعارفناالقاصرةعلومناومبلغِ،والطَّاقةالجهد

الوهَّاب.العزيزفإنَّه،فضلهمنكلُّةالخيرُبيدهمَننستوهبولكنَّا.المزجاة

فصل

بنجابرعنالزبير،أبيحديثمن)4(:""صحيحهفيمسلمروى

بإذنبرَأالدَّاءدواءُأصيبَفإذا،دواءٌداءٍ"لكلِّ:قالأنَّه!النَّبيِّعن،اللّّهعبد

".وجلَّعزَّاللّه

غلط.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا،""التي:ن(1)

.سمنساقط"حتى")2(

به"ما.محذوفالشأنضميرأثبتفيماكأنَّواسم".قلبةبهكأنَّ"ما:ن،حطس،)3(

من""الصحيحينفيوالقصة.النفيفيإلايقاللا.علَّةولاوجعبهليسأي"قَلَبة

بنصه.وسيأتي،الخدريسعيدأبيحديث

22(.40)برقم(4)
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!ي!:اللّّهرسولقال:قالهريرةأبيعنعطاءعن(:1)""الصَّحيحينوفي

شفاءً".لهأنزلىإلاداءٍمناللّّهانزل"ما

بنأسامةعنعِلاقةبنزيادحديثمن)2(أحمد"الإمام"مسندوفي

اللّّهرسوليا:فقالوا،الأعرابوجاءت!ي!،النَّبيِّعندكنت:قالشريك

إلاداءًيضَعلموجلَّعزَّفإنَّاللّهتداوَوا،اللّهعباديا"نعم:فقالأنتداوى؟

"."الهرم:قالهو؟ما:قالوا."واحدٍداءٍغيرشفاءً،لهوضَع

وجَهِلهعلِمَه،مَنعلِمَهشفاءً.لهأنزلىإلاداءًيُنزِللماللّّه"إنَّ:لفظٍوفي

)3(."جَهِلهمَن

إلاداءًيُنزِللماللّه"إنَّ:يرفعهمسعودٍابنحديثمن)4("المسند"وفي

فقط.)5678(البخاريأخرجه(1)

داودوأبو2(،19)المفرد""الأدبفيالبخاريأيضًاوأخرجه(.45481)برقم2()

ماجهوابن75(،7545،)53""الكبرىفيوالنَّسائي2(،0)38والتِّرمذي385(،)5

"الضُّعفاء"فيالعُقيليوقال،"صحيححسنحديث"هذا:التِّرمذيقال)3436(.

وابن(،1)287"المحرَّر("فيكماخزيمةابنوصحَّحه،جيِّد"إسناده"(:2191/)

،(3004-91،99-1/121،4/8919)لحاكموا(،684،1606،4606)حبَّان

.(0931-1381)"المختارة"فيوالضِّياء

.(5841)6أحمد""مسند)3(

الاوَّلشطرَه-)3438(ماجهابنأيضًاوأخرجه(.22932364،4334،)3578،(4)

فرُوي؛إسنادهفيواختُلف.وغيرهم5(،1)83يعلىوأبو9(،0)والحُميديُّ-،فقط

"،صحيح"رفعُه334(:)5/""العللفيالدَّارقطنيقالومرسلًا،مَوقوفًاأيضًا

"الامراضفيالمقدسيّوالضّياء993(،4/)والحاكم6(،260)حبَّانابنوصحَّحه

.3(1)("توالكفَّارا
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".جَهِلهمَنوجَهِلهعلِمَه،مَنعلِمَهشفاءً.لهأنزل

اللّّهرسوليا:قلت:قالخِزامة)2(أبيعن)1(و"السُّنن""المسند"وفي

اللّهقدرمنتردُّهلنتَّقيها=وتُقإةً،بهنتداوىودواءًنسترقيها،رقًىأرأيتَ

".ادلّهقدرمن"هي:فقالشيئًا؟

قولوإبطإل،والمسبَّباتالأسبابإثباتَالأحاديثهذهتضمَّنتفقد

يتناولحتَّىعمومهعلىدوا!"داءٍ"لكلِّ:قولهيكونأنويجوزأنكرها.من

عزَّادلّّهويكونيُبرئها،أنطبيبًا)3(يمكنلاالَّتيوالأدواءَ،القاتلةالأدواءَ

يجعلولمالبشر،عنعلمَهاطوىولكنتُبرئها،أدويةًلهاجعلقدوجلَّ

!ي!النَّبيُّعلَّقولهذا.اللّّهعلَّمهمماإلاللخلقعلملالأنَّهسبيلًا؛)4(إليهلهم

ضدّ،لهإلاالمخلوقاتمنشيءلافإنَّهللدَّاء)5(الدَّواءمصادفةعلىالشِّفاء

الدَّاءبموافقةالبرءَالنَّبيُّمج!ي!فعلَّقبضدِّه؛يعالَجالدَّواءمنضدٌّلهداءٍفكلُّ

)3437(،"ماجهابن"سنن2(،1)48("التِّرمذي"سنن(،1)5472أحمد(""مسند(1)

الزُّهري:صوابهخطأ،الإسنادُوهذا،بهأبيةعنخزامةأبيابنعنالزُّهريطريقمن

زرعةوأبو(،51)475أحمدالإمامذلكعلىنبَّهكما،أبيهعنخزامةأبيعن

فيوالدَّارقطني،والتِّرمذي2(،249-39)6/لابنة""العللفيكماحاتموأبو

،(51،47451)473أحمدالصَّوابالوجهعلىأخرجةوقد25(.1)2/""العلل

فيالحقِّعبدوصحَّحه"،صحيححسنحديث"هذا:وقال2(،0آ)5والتِّرمذيُّ

84(.21/)"الصُّغرى"الأحكام

اثبت.ماتحتملالتيزإلا"خزامة"ابن:النسخجميعفي)2(

خطأ.وهو،والرسالةالفقيطبعتيفيوكذا(""طبيب:س،ل)3(

"إليها".:نل،ث،،سوفيعلمها.إلى:يعني(4)

.الدواءَ""الداءِ:ن.للدواء"الداء"ز:(5)
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الدَّاءدرجةَجاوزمتىالدَّواءفانَّ،وجودهمجرَّدعلىزائدٌقدرٌوهذاللدَّواء.

عنهاقصَرومتىآخر،داءٍإلىنَقَله،ينبغيماعلىالكمِّيَّةفيزادأو،الكيفيَّةفي

علىالمداوييقعلمومتى(.1قاصرًا)العلاجوكانبمقاومتهيَفِلم

لمالدَّواء)3(لذلكصالحًاالزَّمانيكنلمومتىالشِّفإء.يحصللمالدَّواء)2(

مانعثمَّأو،حملهعنعاجزةًالقوَّةُأو،لهقابلغيرَالبدنُكانومتى.ينفع

المصادفةتمَّتومتى.المصادفةلعدمالًبرءيحصللم=تأثيرهمنيمنع

الحديث.فيالمحملينأحسنوهذابدَّ.ولاالبرء،حصل

اللَّفظفيوالدَّاخلُسيَّمالا،الخاصُّبهالمرادالعامِّمنيكونأن:والثَّاني

أنَّالمرادويكون،لسانٍكلِّفييستعملوهذا.منهالخارجأضعافِأضعافُ

الأدواءُهذا)4(فييدخلفلادواءً،لهوضعإلاالدَّواءيقبلداءًيضعلمادلّه

:عادٍقومعلىسلَّطهاالَّتيالرِّيجفيتعالىكقولهوهذاالدَّواء.تقبللاالَّتي

ومنالتَّدميرَ،يقبلشيءٍكلَّ:أي2،ه:]الأحقافبِأَقرِرَبهَا!)لُدَمِّمُص!لَّشَئءِ

كثير!.ونظائره.تدمِّرهأنالرِّيجشأن

ودفعَ،لبعضٍبعضهاومقاومةَ،العالمهذافيالأضدادخَلْقَتأمَّلومن

الرَّبِّقدرةكمالُلهتبيَّن-بعضٍعلىبعضهاوتسليط(،)ةببعضٍبعضها

وأنَّوالقهر،والوحدانيَّةبالرُّبوبيَّةوتفرُّده،صنعهماوإتقانه،وحكمتةتعالى

6(.0)صالحمويكتابانظر:(1)

الداء".علىالدواءيقعلمأو":زيادةوالرسالةالفقيطبعتيفيبعده2()

.سمنساقط"الدواء")3(

"هذه".:ن4()

"."لبعض:ثس،)5(
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سواهماوكلُّبذاتهالغنيئُأنَّهكماويمانعة،يضادُّهمافلهسواهماكلَّ

بذاته.(1)محتاج

كماالتَّوكُّلَينافيلاوأنَّه،بالتَّداويالأمرُالصحيحةالأحاديثهذهوفي

حقيقةُتتمُّلابلبأضدادها.والبردوالحرِّوالعطترالجوعداءدفعُينافيهلا

قدرًالمسبَّباتهامقتضِياتٍادلّّهنصَبهاالَّتيالأسباببمباشرةإلاالتَّوحيد

والحكمة-الأمرفييقدج-كماالتَّوكُّلنفسفييقدحتعطيلهاوإنَّوشرعًا.

تركهافإنَّالتَّوكُّل،منأقوىتركهاأنَّمعطِّلهايظنُّحيثمنوبُضْعِفه

ينفعماحصولفيادلّّةعلىالقلباعتمادحقيقتهالذيالتَّوكُّلينافي)2(عجزٌ

منالاعتمادهذامعبدَّولا؛ودنياهدينهفييضرُّهماودفعُ،ودنياهدينهفيالعبد

عجزَهالعبديجعلفلا؛والشَّرعللحكمةمعطِّلًاكانوإلَّا،الأسبابمباشرة

عجزًا.توكُّلَةولاتوكُّلًا

فالتَّداويقُدِّرقدالشِّفاءكانإن:وقالالتَّداويأنكرمنعلىردٌّوفيها

وقدرُالدّه،بقدرحصلالمرضفإنَّوأيضًا.فكذلكقدِّريكنلموإنيفيد،لا

ادلّّهرسولعلىالأعرابأوردهالذيهوالسُّؤالوهذايُرَدُّ.ولايُدفَعلااللّّة

مثليوردواأنمنوصفاتهوحكمتهبالدّهفأعلَمُالصِّحابةأفاضلوأمَّا!!،

والرُّقىالأدويةهذه:فقال،وكفىشفىبما!ي!النَّبيُّأجابهموقدهذا.

،بقدرهقدرُهيُرَدُّبل،قدرهعنشيءٌخرجفما،اللّّهقدرمنهيوالتُّقاة)3(

قدركردِّوهذاما.بوجهٍقدرهعنالخروجإلىسبيلفلا،قدرهمنالرَّدُّوهذا

الناسخ.منسهووهو"،إلية"ز:فيبعده(1)

"عجزًا".:ن،حط)2(

".التقى":ن،حط)3(

18



وكلٌّبالجهاد.العدوِّقدروكردِّبأضدادها،(1والحرِّ)والبردوالعطشالجوع

والدَّفعُ.والمدفوعُالدَّافعُ:اددّهقدرمن

منشيئًاتباشرلاأنعليكيوجبهذا:السُّؤالهذالمُورِدويقال

نإوالمضرَّةالمنفعةلأنَّ،مضغبهاتدفعأومنفعةًبهاتجلبالَّتيالأسباب

وقوعهما.إلىسبيلٌيكنلمتقدَّرا)2(لموإنوقوعهما،منبدّيكنلمقدِّرتا

للحقِّدافعٌإلايقولهلاوهذا.العالموفسادوالدُّنياالدِّينخرابذلكوفي

قالوا:الذينكالمشركين،عليهالمُحِقِّحجَّةليدفعالقدرَفيذكرلهمعانا)3(

مَاعَبَذنَاأللَّهُوالَؤشَاَءَ،،481:]ا!نعام!ابَاَؤُنَاأَشرَتحنَاوَلَآءَمَاَأللَّهلَؤشَلى!يو

اللّهلحجَّةدفعًاقالوهفهذا.35،:]النحل!هوابَاَؤُنَاوَفَيَءَنَّخنُمِنلثَئ2دُونِهِمِن

بالرُّسل.عليهم

قدَّرادلّّهأنَّوهو،تذكرهلمثالثٌقسمٌبقي:يقالأنالسَّائلهذاوجواب

فلا.وإلَّاالمسبَّب،حصلبالسَّببأتيتفإنالسَّبب،بهذاوكذاكذا

لملييقدِّره)5(لموإن،فعلتهالسَّببليقدَّر)4(كانإن:قالفإن

فعله.منأتمكَّن

بهاحتجَّإذاوأجيركوولدكعبدكمنالاحتجاجهذاتقبلفهل:قيل

.لبرد"والحرا":ن(1)

بالياء."يقدَّرا":النسخمعظمفي)2(

معاندًا"."د:)3(

قدر".قد":ل،س(4)

يُقدَّر".":ل،ث5()
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وأخذ،عصاكمنتلُمفلاقبلتَهفإن؟فخالفكعنه،ونهيتهبهأمرتهفيماعليك

مقبولًايكونفكيفتقبلهلموإن.حقوقكوضيَّع،عرضكوقذف،مالك

الخليلإبراهيمأنَّإسراليليٍّأثرٍفيرويوقد؟عليكاللّّه)1(حقِّدفعفيمنك

فما:قال.منِّي:قالالدَّواء؟فممَّن:قال.منِّي:قالالدَّاء؟ممَّنربِّيا:قال

)2(.يديهعلىالدَّواءُأُرسِلَرجلٌ:قال؟الطَّبيببال

وحثّوالطَّبيب،المريضلنفستقويةٌدواء""داءٍ)الكلِّ:ع!ياّلهقولهوفي

أنَّنفسُهاستشعرتإذاالمريضفإنَّ؛عليهوالتَّفتيتنالدَّواءذلكطلبعلى

وانفتح)3(،اليأسحرارةمنوبرَدالرَّجاء،برَوحقلبهتعلَّق،يزيلهدواءًلدائه

سببًاذلكوكانالغريزيَّة،حرارتهانبعثتنفسهقويتومتىالرَّجاء.بابله

قويتالأرواحهذهقويتومتى،والطَّبيعيَّةوالنَّفسانيَّةالحيوانيَّةالأرواحلقوَّة

)4(.ودفعتهالمرضَفقهرتلها،حاملةٌهيالَّتيالقوى

عليه.والتَّفتيثنُطلبُهأمكنهدواءًالدَّاءلهذاأنَّعلمإذاالطَّبيبوكذلك

مرضًاللقلبادلّّهجعلوما،القلوبأمراض(وِزانِ)هعلىالأبدانوأمراضُ

داءَوصادف،واستعملهالدَّاء،صاحبُعلِمَةفان،بضدِّهشفاءًلهجعلإلا

اللّّه.باذنأبرأه=قلبة

اللّه"."حقوق:ن(1)

الحمويكتابوفي.حبيببنالملكلعبد1(0)صالطِّبِّ"في"مختصرينظر:)2(

!ص.النبيعنعباسابنعنرويأنه6(950-)ص

لأصلها.خلافًاالرسالةطبعةفيوكذا"،اليأسحرارةعنده"وبردتإلئالفقيغيَّره)3(

6(.0)صالحمويكتابانظر:)4(

."وزانأ":ن،س."وزن":ل،حطد،(5)
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فصل

الحلجة،قدرعلىالاكرفيوالزِّيلدةالتُّغممنالاحتماء(1في)دهفي

والشُّربالاكلفيمراعاتهينبغيوالقانونَّالذي

.بطنٍمنشرًّاوعاءًآدميّملأ"ما:قالأنَّه!ي!عنهوغيره)2("المسند"في

لطعامه،فئلثٌفاعلأبدَّلاكانفإنصلبَه،يُقِمْنَلُقَيماتآدمابنبحسب

".لنفسهوثلث،لشرابهوثلث

البدنفيأفرطتمادَّةٍزيادةعنتكونمادِّيَّةأمراضٌ:نوعانالأمراض

الطَّعامإدخالوسببها.الأكثريَّةالأمراضوهي،الطَّبيعيَّةبأفعالهأضرَّتحتَّى

،البدنإليهيحتاجالذيالقدرفيوالزِّيادةُ،الأوَّلهضمقبلالبدنعلى

المختلفةالأغذيةمنوالإكثارُ،الهضمالبطيئةالنَّفعالقليلةالأغذيةوتناولُ

أورثتهذلكواعتادالأغذيةهذهمنالآدميُّبطنهملافإذا.المتنوِّعةالتَّراكيب

منهوتناولالغذاء،فيتوسَّطفإذا.وسريعُهالزَّوالبطيءُمنها،متنوِّعةًأمراضًا

منأكثربهالبدنانتفاعكانوكيفيَّته=كمِّيَّتهفيمعتدلًاوكان،الحاجةقدرَ

الكثير.بالغذاءانتفاعه

ثلاثة:الغذاءومراتب

".)1(ف،د،ل:"من

به.كربمعديبنالمقدامعنالطَّائيجابربنيحييطريقمن()17186برقم)2(

وأُعل677َّ(،676،0)9""الكبرىفيوالنَّسائي238(،0)التِّرمذيأيضًاوأخرجة

674(،)حبَّانابنوصحَّحه،"صحيححسنحديثهذا":التِّرمذيقال.بالانقطاع

528(.)9/""الفتحفيحجرابنوحسَّنه332(،331-4/)والحاكم
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الحاجة.مرتبة(:1أحدها)

الكفاية.مرتبهَ:والثَّانية

الفضلة.مرتبة:والثَّالثة

ولاقوَّتهتسقطفلاصلبَه،لقمْنَلقيماتيكفيهأنَّه!وّ:النَّبيُّفأخبر

للماء،الاخرالثُّلثويدع،بطنهثلثفيفليأكلتجاوزهافانمعها.تضعف

منامتلأإذاالبطنفإنَّ،والقلبللبدنماأنفعمنوهذا.للنَّفسوالثَّالث

لهوعرَضالنَّفسعنضاقالشَّرابعليهوردفاذاالشَّراب،عنضاقالطَّعام

يلزمماإلىهذا.الثَّقيل)3(الحملحاملبمنزلة)2(،بحملهوالتَّعبُالكربُ

الشَّهواتفيوتحرُّكهاالطَّاعات،عنالجوارحوكسل،القلبفسادمنذلك

.والبدنللقلبمضرّالطَّعاممنالبطنفامتلاءُ.الشِّبَعيستلزمهاالَّتي

فقد،بهبأسفلاالأحيانفيكانإذاوأمَّاأكثريًّا.أودائمًاكانإذاهذا

لابالحقِّبعثكوالَّذي:قالحتَّىاللَّبنمنع!يووّالنَّبيِّبحضرةهريرةأبوشرب

شبعوا)5(.حتَّيمرارًابحضرتهالصِّحابةوأكلمسلكًا)4(.لهأجد

البدنيقوىهـانَّما.أخصبهوإنوالبدنالقوىيُضْعِفالمفرطوالشِّبَع

كثرته.بحسبلاالغذاء،منيقبلمابحسب

النسخ.جميعفيكذا()1

".محملهوصار،"والتعب:النبويللطبالغنيعبدالشيخطبعةفي)2(

.نفيومستدرك،حطز،منساقط""الحمللفظ)3(

64(.52)البخإريأخرجة(4)

شبع.حتىأكلمنباب:"البخاري"صحيحفيوغيره(5381)أنسحديثانظر()5
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النَّبيُّهواليُّقسَموجز!(1)مابيٌّوجزءٌأرضيّجزءٌالإنسانفيكانولمَّا

الثَّلاثة.الاجزاءعلىونفَسهوشرابهطعامه!!ي!

النَّاريِّ؟الجزءحظُّفأين:قيلفإن

نارًّيا)2(جزءًاالبدنفيإنَّوقالوا:الأطبَّاءفيهاتكلَّممسألةٌهذه:قيل

منآخرونذلكفيونازعهموأُسْطُقُصَّاته)3(.أركانهأحدوهو،بالفعل

بالفعل،ناريّجزم!البدنفيليس:وقالوا،وغيرهمالأطبَّاءمنالعقلاء

بوجو،:واستدلَّوا

الأثيرعننزلأنَّهيُدَّعىأنإمَّاالنَّاريَّالجزءذلكأنَّأحدها)4(:

وتكوَّن.فيهاتولَّدإنَّه:يقالأو،والأرضيَّةالمائيَّةالأجزاءبهذهواختلط

لكانتنزلتفلوصاعدم!،بالطَّبعالنَّارأنَّأحدهما:لوجهينمستبعدٌوالأوَّل

فيبدَّلاالنَّاريَّةالأجزاءتلكأنَّ:الثَّاني.العالمهذاإلىمركزهامنبقاسرٍ

فينشاهدونحنالبرد)5(،غايةفيهيالَّتيالزَّمهريركرةعلىتعبرأننزوله!

ونشرلفّالكلاموفي.الهوائيالجزءعلىالمطبوعةالنسخفيمؤخرالمائيالجِزء(1)

مرتّب.

".ناري"جزء:ف2()

يونانيةكلمةأصلهافيوهي.تصحيف"،"استقصائهفيها(:ضبط)وقدس،فعداما)3(

أنهاالرحيمعبد.فالدكتورويرىهنا،كماالقافبعدبالصادأوبالسين،معرَّبة

والهواءوالماءالأرض:الأزبعةالعناصرجمهاويراد.السريانيةمنالعربيةفيدخلت

-61)ص"الأصيلو"القول(137)صللخوارزمي"العلوم"مفاتيحانظر:.والنار

17).

.دمنساقط"أحدها"4()

"."ونحوه:زيادةدفيبعده(5)
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عندالصَّغيرةالأجزاءفتلك،القليلبالماءتنطفئالعظيمةالنَّارأنَّالعالمهذا

بالانطفاء.أولىالعِظَمونهايةالبردغايةفيهيالَّتيالزَّمهريربكُرةمرورها

لأنَّوأبعد،أبعدفهو-هاهناتكوَّنتإنَّهايقالأنوهو-الثَّانيوأمَّا

أرضًاإمَّاصيرورتهقبلكانقد،كذلكيكنلمأنبعدنارًاصارالذيالجسم

صارقدالذيوهذا.الأربعةهذهفيالأركانلانحصارهواءً،وإمَّاماءًوإمَّا

يكونلاالذيوالجسمُبها،ومتَّصلًاالأجسامهذهبأحدمختلطًاكانقدنارًا

مستعدًّايكونلامنها،واحاولابنارٍليستعظيمةٍبأجسامٍاختلطإذانارًا

فكيف،باردةبهالمختلطةوالأجسامُ.بنارٍليسنفسهفيلأنَّهنارًا،ينقلبلأن

نارًا؟لانقلابهمستعدًّايكون

وتجعلهاالأجسامَهذهتقلِبُأجزام!ناريَّةٌهناكتكونلالم:قلتمفان

النَّاريَّةالأجزاءتلكحصولفيالكلامقلنا:إيَّاها؟مخالطتهابسببنارًا

الأوَل.فيكالكلام

،نارٌمنهاتنفصلالمطفأةالنُّورة)1(علىالماءرشِّمننرىإنَّا:قلتمفإن

الحجرضربناهـاذامنها،النَّارظهرتالبلُّورةعلىالشَّمسشعاعوقعوإذا

وذلك،الاختلاطعندحدثتالنَّاريَّةهذهوكلُّالنَّار=ظهرتالحديدعلى

أيضًا.الأوَّلالقسمفيقرَّرتموهمايُبطل

للنَّارمُحْدِثةًالشَّديدةالمصاكَّةتكونأنننكرلانحن:المنكرونقال

محدثةًالشَّمستسخينقوَّةُتكونأوالحديد،علىالحجارةضربفيكما

ذإ،والحيوانالنَّباتأجرامفيجدًّاذلكنستبعدلكنَّاالبلُّورة،فيكماللنَّار

الصَّفاءمنفيهاولاالنَّار،حدوثيوجبماالاصطكاكمنأجرامهافيليس

الكِلس.حجر:النُّورة(1)
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فلاظاهرهاعلىيقعالشَّمسوشعاعكيف.البلُّورةحدِّإلىيبلغماوالصِّقال

النَّار؟يولِّدكيفباطنهاإلىيصلالذيفالشُّعاع،البتَّةالنَّارتتولَّد

الشَّرابأنَّعلىمجمعونالأطبَّاءأنَّ:المسألةأصلفيالثَّاني(1)الدليل

الأجزاءبسببالسُّخونةتلككانتفلوبالطَّبع،السُّخونةغايةفيالعتيق

بقاؤهايُعقَلكيفحقارتهامعالنَّاريَّةالاخزاءتلكإذمحالًا،لكانتالنَّاريَّة

النَّارنرىأنَّامع،تنطفئلابحيثطويلًادهرًاالغالبةالمائيَّةالأجزاءفي

القليل؟بالماءتُطفأالعظيمة

لكانبالفعلناريٌّجزءٌوالنَّباتالحيوانفيكانلوأنَّه:الثَّالثالوجه

بعضوغلبةُ.بهمقهورًاالنَّاريُّالجزءوكان،فيهالذيالمانيِّبالجزءمغلوبًا

طبيعةإلىالمغلوبطبيعةانقلابيقتضيبعضٍعلىوالعناصرالطَّبائع

إلىجدًّاالقليلةالنَّاريَّةالأجزاءتلكانقلاببالضَّرورةيلزمفكان،الغالب

النَّار.ضدُّهوالذيالماءطبيعة

مواضعفيكتابهفيالإنسانخلقَذكرسبحانهاللّهأنَّ:الرَّابعالوجه

وفي،ترابمنخلقهأنَّهبعضهاوفي،ماءٍمنخلقهأنَّهبعضهافييخبر،متعدِّدةٍ

منخلق)2(أنَّهبعضهاوفيالطِّين،وهومنهماالمركَّبمنخلقهأنَّهبعضها

صارحتَّىوالرِّيحالشَّمسضربته)3(الذيالطِّينوهوكالفخَّار،صلصالٍ

ذلكجعلبل،نارٍمنخلقهأنَّهواحدٍموضعٍفييخبرولمكالفخَّار.صلصالًا

إبليس.خاصِّيَّة

"."الوجه:المطبوعةالنسخفي(1)

"."خلقة:ث2()

.دفييردلم""الذي)3(
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منالملائكةُ"خُلِقت:قال!النَّبيِّعن")1(مسلم"صحيحفيوثبت

وهذا."لكموُصِفممَّاآدمُوخُلِق،نارٍمنمارجٍمنإبليسوخُلِق،نورٍ

أنَّهسبحانهلنايصِفْولمفقط،كتابهفياللّّهوصفهممَّاخُلِقأنَّهفيصريح

النَّار.منشيئًامادَّتهفيأنَّولانارٍمنخلقه

فيالحرارةمنيشاهَد)3(مابهيستدلِّونما)2(غايةأنَّ:الخامسالوجه

أسبابفإنَّ،يدلُّلاوهذا.النَّارَّيةالأجزاءعلىدليلوهي،الحيوانأبدان

وعن،أخرىالحركةوعن،تارةًالنَّارعنتكونفإنَّهاالنَّار،منأعمُّالحرارة

بواسطةوذلكالنَّار،مجاورةوعنالهواء،سخونةوعن،الأشعَّةانعكاس

النَّار.الحرارةمنيلزمفلاأخر=أسبابٍعنوتكونأيضًا،الهواءسخونة

لهمابدَّفلااختلطاإذاوالماءالتُّرابأنَّالمعلوممنالنَّار:أصحابقال

ممازجٍغيرمنهماكلٌّكانوإلَّاوامتزاجهما،طبخهماتقتضيحرارةٍمن

إليهيصللابحيثالطِّينفيالبذرألقيناإذاوكذلك.بهمتَّحدٍولاللاَخر

منضججسمٌالمركَّبفييحصلأنإمَّايخلوفلافَسَد،الشَّمسولاالهواء

يكنلميحصللموإنالنَّاريُّ،الجزءفهوحصلفإنلا.أوبالطَّبعطابخ

التَّسخينزالفإذاعرضيًّا.التَّسخينكانسخَّنإنبل،بطبعهمسخِّنًاالمركَّب

لكنمطلقًا.باردًاوكانكيفيَّته،فيولاطبعهفيحارًّاالشَّيءيكنالعرضيُّلم

لأنَّكانتإنَّماحرارتهاأنَّفعلمنا،بالطَّبعحارًّايكونماوالأدويةالأغذيةمن

نارًّيا.جوهرًافيها

2(.)699عائشةحديثمن(1)

تصحيف.،""عامة:ن،حط2()

"."يشاهدهد:وفي.(""يشاهدونه:ن،حط)3(
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البرد،نهايةفييكونأنلوجبمسخِّنجزءٌالبدنفييكنلمفلووأيضًا

والمُعارِضالمُعاوِق)1(منخاليةًوكانتللبردمقتضيةًكانتإذاالطَّبيعةلأنَّ

الإحساسلهاحصللم!كذلككانولو.الغايةأقصىإلىالبردانتهاءوجب

عنينفعللاوالشَّيء،مثلهكانالغايةفيكانإنإليهالواصلالبردلأنَّبالبرد،

كانوإن.عنهيتألَّملمبهيحسَّلموإذابه،يحسَّلمعنهينفعللموإذا،مثله

لمابالطَّبعمسخِّنجزءٌالبدنفييكنلمفلو.أولىيكونالانفعالفعدمُدونه

به.تألَّمولاالبردعن)2(البدنانفعل

هذهفيباقيةٌالنَّاريَّةالأجزاء:يقولمنقولتُبطلإنَّماوأدلَّتكمقإلوا:

إنَّ:نقولبل،بذلكنقوللاونحنالنَّاريَّة،وطبيعتهاحالهاعلىالمركَّبات

.الامتزاجعندتفسدالنَّوعيَّةصورتها

إذاوالهواءوالماءالأرضإنَّ:يقالأنيجوزلالم:الاَخرونقال

وسإئرالشَّمسحرارةهيله!الطَّابخةالمنضجةفالحرارة،اختلطت

التَّركيبيَّةالهيئةلقبوليستعدُّنضجهكمالعندالمركَّبذلكثمَّ؛الكواكب

السُّخونةتلكأنَّالمانعومامعدنًا؟أوحمِوانًاأوكاننباتًا،السُّخونةبواسطة

ذلكعنداللّهيُحدثهاوقوًىخواصَّبسببهيالمركَّباتفيالَّتيوالحرارة

الإمكانهذاإبطالإلىلكمسبيلولا؟بالفعلنارَّيةٍأجزاءٍمنلا،الامتزاج

بذلك.الأطبَّاءفضلاءمنجماعةٌاعترفوقد،البتَّة

البدنفيأنَّعلىيدلُّهذا:فنقولبالبرد،البدنإحساسحديثوأمَّا

فيالمسخِّنانحصارعلىالدَّليلمالكنذلك؟ينكرومنوتسخينًا،حرارةً

تصحيف.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا،""المعاون:ن(1)

.سف،هامشفيواستدركت؛لث،د،في""البدنكلمةتردلم2()
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بلكلِّيَّةً،تنعكسلاالقضيَّةهذهفإنَّتسخِّن،نارٍكلُّكانوإنفإنَّهالنَّار،

نار.المسخِّنبعض:الصَّادقعكسها

صورتهابقاءعلىالأطبَّاءفأكثر،النَّوعيَّةالنَّارصورةبفسادقولكموأمَّا

متأخِّريكمأفضلُ(1)بفسادهاعترفقدفاسدٌقولمبفسادهاوالقولُ.النَّوعيَّة

طبائعهاعلىأجمعالأركانبقاءعلىوبرهن)2(،ب"الشفاء"المسمَّىكتابهفي

التَّوفيق.وباللِّه.المركَّباتفي

فصل

:أنواعٍثلاثةللمرض!ي!علاجهوكان

الطَّبيعيَّة.بالأدويةأحدها:

الإلهيَّة.بالأدوية:والثَّاني

الأمرين.منبالمركَّب:والثَّالث

الطَّبيعيَّةالأدويةبذكر!ي!،ونبدأهديهمنالثَّلاثةالأنواعنذكرونحن

المركَّبة.ثمَّ،الإلهيَّةالأدويةنذكرثمَّواستعملها،وصفهاالَّتي

إلىوداعيًاهاديًابُعِثإنَّماء!ي!اللّّهرسولفإنَّ،إشارةًإليهنشيرإنَّماوهذا

ومواقعَبها،لهموآمرًارضاهمواقعَللأمَّةومبيِّنًا،باللّهومعرِّفًا،جنَّتهوإلىاللّه

معوأحوالهموالرُّسلالائبياءأخبارَومخبرَهمعنها،لهموناهيًاسخطه

النُّفوسشقاوةوكيفيَّةوالمعاد،المبدأوأمرَ،العالمتخليقوأخبارَ،أممهم

خطأ.وهو،"دهابفسا":د(1)

.(183-188و171-51ه)صقاسممحمودتحقيق،منهالطبيعياتقسمانظر:2()
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شريعتهتكميلمنفجاء،الأبدانطبُّوأمَّا.ذلكوأسبابَوسعادتها

عنهالاستغنإءُقُدِّرفلنا،إليهالحاجةعنديستعملإنَّمابحيثلغيرهومقصودًا

صحَّتها،وحفظِ،والأرواحالقلوبعلاجإلىوالقوىالهممصرفُكان

وإصلاحُ.الأوَّلبالقصدالمقصودهويفسدها=ممَّاوحِمْييهاأسقامها،ودفعِ

مضرَّتهالقلبإصلاحمعالبدنوفسادُ،ينفعلاالقلبإصلاحبدونالبدن

التَّوفيق.وباللّه.التَّإمَّةالدَّائمةالمنفعةيعقبهازائلةمضرَّ!وهيجدًّا،يسيرم!

ح!
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الطبيعيَّةبالأدولةاورجوهوالأوَّلالقسمذكر

فصل

الحمَّىعلاجفيهديهفي

"إنَّما:قالالنَّبيُّع!ي!أنَّعمرابنعننافععن(")1("الصحيحينفِىثبت

بالماء".فأَبرِدُوها،جهنَّمفَيْحِمن-الحمَّىشدَّةأو:-الحمَّى

منافيًاورأوهالاطبَّاء)2(،جهلةمنكثيرٍعلىالحديثهذاأشكلوقد

:فنقول،وفقهَهوجهَهاللّّه)3(بحولنبيِّنونحن.وعلاجهاالحمَّىلدواء

فالأوَّل)4(.ببعضهموخاصّ،الارضلاهلعامّ:نوعانع!النَّبيِّخطاب

ولابولٍولابغائطٍالقبلةتستقبلوا"لا:كقولهوالثَّاني.خطابهكعامَّة

المشرقلاهلبخطابليسفهذا(،غرِّبوا"()هأوشرِّفواولكنتستدبروها،

كالشَّامسَمْتِهاعلىًوماالمدينةلأهلولكن،العراقولاالمغربولا

)6(."قبلةٌوالمغربالمشرقبين"ما:قولهوكذلكوغيرها.

.(9022)مسلمو(4623)ريلبخاا(1)

.(106-5/995)للقرطبي"لمفهما":نظروا(2)

المطبوعة.النسخفيوكذا،""وقوته:نفيبعده)3(

"(."لبعضهم:لث،،س)4(

.الانصاريايوبأبيحديثمن2(46)ومسلم93(4)البخاريأخرجه)5(

وقد.اللَّهُ!ككَتهُرَهريرةأبيحديثمن(،1101)ماجةوابن3(،44)التِّرمذيأخرجه)6(

"هذا:التِّرمذيوقال،البخاريوقوَّاه(،4/117)النَّسائيوأنكرهأحمد،فيهتكلَّم

ورُوي2(.1/42)"الصُّغرى"الأحكامفيالحقِّعبدوصحَّحه"،صحيححسنحديث

موقوفًا.عبَّاسوابنوعليٍّعمروعنمُرسلًا،قلابةأبيوعنمرفوعًا،عمرابنعن
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وماالحجازبأهلخاصٌّالحديثهذافيفخطابههذا،عُرِفوإذا

اليوميَّةالحمَّىنوعمنلهمتعرضالَّتيالحُمَّيَاتأكثركانإذ،والاهم

شربًاالباردالماءينفعهاوهذه،الشَّمسحرارةشدَّةعنالحادثةالعرضيَّة

بتوسُّطمنه(1وتنبثُّ)،القلبفيتشتعلغريبةحرارك!الحمَّىفإنَّواغتسالًا،

يضرُّاشتعالًافيهفتشتعل،البدنجميعإلىوالعروقالشَّرايينفيوالدَّمالرُّوح

الطَّبيعيَّة)2(.بالأفعال

الحركةأوالورمعنإمَّاالحادثةوهي:عَرَضيَّة:قسمينإلىتنقسموهي

ذلك.ونحوالشَّديد)3(الغيظأوالشَّمسحرارةإصابةأو

منهاثمَّأولىمادَّةٍفيلاإتكونلاوهي،أنواعٍثلاثةوهي:ومَرَضيَّة

لأنَّها("،يومٍ"حمَّىسمِّيتبالرُّوحتعلُّقهامبدأكانفإن.البدنجميعيسخُن

بالأخلاطتعلُّقهامبدأكانوإن.أيَّامٍثلاثةونهايتها،يومٍفيتزولالغالبفي

ودمويَّة.وبلغميَّةوسوداويَّةصفراويَّة:أصنافٍأربعةوهي""عَفَنيَّةًسمِّيت

وتحت."دِقٍّ"حمَّىسمِّيتالأصليَّةالصُّلبةبالأعضاءتعلُّقهامبدأكانوإن

كثير!لى.أصنافٌالأنواعهذه

بعضها.فيوأهملت"تنبت"،أو""تثبتإلىن،ث،فعدافيماالكلمةتصحفت(1)

عنصادرالمؤلفولكن5()3/"القانون"فيسينالابناللفظبهذاالحمىتعريف)2(

.(6)صهللحموي"النبويةلأحكاما"

وكذا"،"القيظ:بعدهاومااللطيفعبدوطبعة.الهنديةوالطبعةالنسخجميعفيكذا)3(

نأوغيرهسيناابنذكروقد."النبوي"الطبفيالخالقعبدالغنيعبدالشيخأثبت

.(41)3/""القانون:انظر.الحمىأسبابمنوالهموالغضبالفرح
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تكونماوكثيرًاالدَّواء،يبلغهلاعظيمًاانتفاعًابالحمَّىالبدنينتفعوفد

بدونها،تنضَجتكنلمغليظةٍموادَّلإنضاجسببًاالعَفَنوحمَّىيووحمَّى

المفتِّحة.الأدويةإليهاتصلتكنلمسُدَدٍلتفتّحوسببًا

سريعًا.عجيبًابرءًاأنواعهأكثرتُبرئفإنَّها،والمتقادمالحديثالرَّمَدوأمَّا

عنالحادثةالأمراضمنوكثيرٍالامتلاليِّوالتَّشنُّجواللَّقوةالفالجمنوتنفع

.(1)الغليظةالفضول

فيهانستبشرالأمراضمنكثيرًاإنَّالأطبَّاء:فضلاءبعضليوقال

شُربمنأنفعَفيهالحمَّىفتكون،بالعافيةالمريضيستبشركمابالحمَّى،

فإذا،بالبدنيضرُّماالفاسدةوالموادِّالأخلاطمنتُنضِجفإنَّها،بكثيرٍالدَّواء

سببًافكانتفأخرَجَها،بنِضاجها،للخروجمتهيِّئةًالدَّواءصادفهاأنضجتها

للشِّفاء.

الحمَّيات:أفساممنالحديثمراديكونأنفيجوزهذاعُرِفوإذا

الماءوسقيالباردالماءفيبالانغماسالمكانعلىتسكنفإنَّها،""العرَضيَّة

مجرَّدفإنَّهاآخر،علاجٍإلىذلكمعصاحبهايحتاجولاالمثلوج،البارد

باردةٍكيفيَّةٍوصولِمجرَّدُزواله!فيفيكفي،بالرُّوجمتعلِّقةٍحارَّةٍكيفيَّةٍ

)2(.نُصْجٍانتظارأومادَّةٍاستفراغإلىحاجةٍغيرمنلهبَها،وتُخْمِدتسكِّنها

الأطبَّاءفاضلاعترفوفد،الحمَّياتأنواعجميعبهيرادأنويجوز

"حيلةكتابمنالعاشرةالمقالةفيفالفيها.ينفعالباردالماءبأنَّجالينوس

66(.-46)الحمويكتابمنمأخوذهناإلىالحجاز"بأهلخاصٌّ":قولهمن(1)

68(.)صالحمويكتاب2()
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القيظ،وقتفي،البدنخِصْبَاللَّحمخَشِنَ)2(شابَّارجلًاأنَّولو)1(:البُرْء"

باردٍبماءٍاستحمَّ=ورلمأحشائهفيوليسالحمَّى)4(،منمنتهىوقت)3(في

توقُّف.بلابذلكنأمرونحن:قال.بذلكلانتفعفيهسبَحأو

حادَّةوالحمَّى،قويَّةًالقوَّةكانتإذا(:)ْ"الكبير"كتابهفيالرازيوقال

وإنشُربًا.الباردالماءينفعفَتْق=ولاالجوففيورمولابيِّن،والنُّضجُجدًّا،

الباردالماءلاستعمالمعتادًاوكان،حارٌّوالزَّمانُ،البدنخِصْبَالعليلُكان

فيه.فليؤذَن-خارجٍمن

قوله:ونظيره.وانتشارهالهبهاشدَّةهو"جهنَّمفَيحمن"الحمَّى:وقوله

:وجهانوفيه."جهنَّمفَيحمنالحرِّ"شدَّة

العبادبهاليستدلَّجهنَّممناشتقَّت)6(ورَقيقةأنموذجٌذلكأنَّأحدهما:

96(.)صالحمويكتابعنوالنقل.تصحيف،البرء""حلية:حطل،ث،(1)

فيوكذا"حسن"،:المطبوعةالنسخوفي.المعجمةبالشينالنسخجميعفيهكذا2()

تصحيف.وهو-كتابنامننقلوقد-(01/177)"الباريو"فتحالحمويكتاب

.3(259/)للرازي"لحاويا":انظر

.ل،ثس،منساقط"وقت"لفظ)3(

".الحمى"منتهىبعدها:ومااللطيفعبدطبعةفي4()

2(.89)صالحمويكتابمنمنقولوالنص2(416/)""الحاوي:يعني5()

من"رقيقة96(:/1)"الهجرتينطريق"فيقولهعلىعلَّقتهماانظر.يسيرةقطعةأي)6(

ومنه"(.العجبمن"رقيقة22(:1/0)""المدارجفيقولهومنه(".الجنةأهلنعيم

ذررفيَّأجدلاحتىالعزِّمواقفأوقِفْني"ربِّهـ(:622)تالبُونيالعباسأبيقول

كتابهانظر".لغيركالذلّمنيمنعهاماعزِّتكعزِّمنغشَّاهاقدإلادقيقةًولارقيقةًولا

منالمعنىبهذاالكلمةوكأنأ(.8/)قسعودالملكجامعةخ"النورانيةاللمعة"

المتصوفة.ألفاظ
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أنَّكماتقتضيها،بأسبابٍظهورهاقدَّرسبحانهاللّّهإنَّثمَّبها.ويعتبرواعليها،

عبرةًالدَّارهذهفياللّّهأظهرها،الجنَّةنعيممنواللَّذَّةوالسُّروروالفرحالرُّوح

توجبها.بأسبابٍظهورهاوقدَّر،ودلالةً

بفَوح(1ولهبها)الحمَّىشدَّةفشبَّه،التَّشبيةالمراديكونأن:والثَّاني

وأنَّالنَّارعذابشدَّةعلىللنُّفوستنبيهًاأيضًا،بهالحرِّشدَّةوشبَّهجهنَّم)2(،

حرِّها.منمنهاقرُبَمَنيصيبماوهوبفَيحها،مشبَّهةالعظيمةالحرارةهذه

أبردمنرباعيٌّوفتحها،الهمزةبقطع:بوجهينروي"فاَبرِدُوها":وقوله

بهمزة:والثَّانيسُخْنًا)4(.صيَّره)3(:أسخنه:مثلباردًا،صيَّرهإذاالشَّيءَ

والرُّباعيُّواستعمالًا.لغةًأفصحوهو،يبرُدهالشَّيءَبرَدمنمضمومةًالوصل

)6(:الحماسيقال(.)ْعندهمرديَّةلغةٌ

)1(د:"ولهيبها".

.()5726"البخاري"صحيحفيجاءتاخرىروايةوالمثبت"جهنم"بفيح:حط2()

فوقسفيأضيفتوقد.المطبوعةالنسخفيوكذا"إذا".:زيادةبعدهن،حطفي)3(

السطر.

"ساخنًا".:ل)4(

.(544)2/""الصحاحفيالجوهريقولهذا)5(

أبي"حماسةفيالشعرأجدولم.القديمةوالطبعاتالخطيةالنسخجميعفيكذا)6(

(52آ)صوفيهعزو،دون73()ص"المحبين"روضةفيالمؤلفأنشدهوقد"،تمام

وقد.منهنقلالذيالمصدرموضعكلفيتابعوكأنه.مشهورةقصةفيأذينةبنلعروة

والشعراء""الشعرفيلعروةوالبيتان.""الحماسيلفظالرسالةطبعةحذفت

بتحقيق("عروةشعر":وانظر.وغيرهما(الثقافة-1/642)8"لأغانياو"(2085/)

.3(371-51)الجبوري
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أَبترِدُالقومسِقاءنحوأقبلتُكبديفيالحبِّلهيبَوجدتُإذا

تتَّقدُالأحشاءعلىلنارٍفمَنظاهرهالماءببردبردتُهَبْني

الصَّحيح.وهو،ماءٍكلُّأنَّه:أحدهما.قولانفيه"بالماء":وقوله

فيالبخاريّرواهبماالقولهذاأصحابواحتجَّ.زمزمماءأنَّه:والثَّاني

أجالسكنت:قالالضُّبَعيعمرانبننصرجَمْرة)2(أبيعن")1("صحيحه

فإنَّ،زمزمبماءعنكأَبْرِدْها:فقالالحمَّى،قأخذتني،بمكَّةعبَّاسٍابن

:قالأوبالماء"فأبرِدوهاجهنَّم،فيحمنالحمَّى"إنَّ)3(:قال!ي!اللّهرسول

بماءمكَّةلأهلأمرًالكانبهجزمولو.فيهشكَّقدهذاوراوي."زمزم"بماء

الماء.منعندهمبماولغيرهم،عندهممتيسِّزهوإذزمزم

وأبالماءالصَّدقةبهالمرادهل:عمومهعلىإنَّهقالمناختلفثمَّ

:قالمنحملالذيوأظنُّ.استعمالهأنَّهوالصَّحيح،قولينعلى؟استعماله

ولمالحمَّىفيالباردالماءاستعمالعليهأشكلأنَّهبه)4(:الصَّدقةالمراد

فكما،العملجنسمنالجزاءأنَّوهوحسنًا،وجهًالقولهأنَّمعوجهَه،يفهم

عنهالحمَّىلهيبَاللّهأخمدالبارد،بالماءالظَّماَنعنالعطشلهيبَأخمد

بهالمرادوأمَّ!،وإشارتهالحديثفقهمنيؤخذهذاولكنوفاقًا.جزاءً

فاستعماله.

)3261(.برقم)1(

تصحيف."،حمزة":ن،سعداما2()

.سفي""إنَّتردلم)3(

المراد"."إن:ثس،وفي."به"المراد:نحط،ل،،ثوفي.ل،ثز،منساقط"بة"4()

2(.261)3/"الحديثأعلام"انظر:.الأنباريابنقولالصدقةالمرادبأنوالقول
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أحدُكمحُمَّ"إذا:يرفعهأنسحديثمنوغيره(1)نعيمأبوذكروقد

السَّحر".منليالٍثلاثالباردالماءعليهفليرُشَّ)2(

جهنَّم،كِيرمن"الحمَّى:يرفعههريرةأبيعن")3(ماجهابن"سننوفي

البارد".بالماءعنكمفنحُّوها

"الحمَّى:يرفعهسَمُرةعنالحسنحديثمنوغيره)4("المسند"وفي

حُمَّإذاع!ي!اللّّهرسولوكانالبارد".بالماء)5(عنكمفابردوهاالنَّار،منقطعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يعلىوأبو)7612(،""الكبرىفيالنَّسافيُأيضًاواخرجه6(.10)النَّبوي""الطِّب

الأئمَّةبعضورجَّح.وغيرهم(،0186)الاَثار""مشكلفيوالطَّحاوي4937(،)

الصُّغرى""الأحكامفيالحقِّوعبد(،4/00،2304)الحاكموصحَّحه،إرسالَه

"الفتح"فيحجرابنوحسَّنه2(،240-05)43""المختارةفيوالضِّياء835(،)2/

.(0131)("الصحيحةالسلسلة"فيوهو(،0/1177)

متفرقًا.رشًّاالرَّشّوهو،المتقطعالصبّ:والشنُّ"،"فليَشُنَّ:الحديثفيالوارداللفظ

2(.99)صالحموينقله""فليرش:وبلفظ

ابنأيضًاوأخرجه.ادلَّهُ!هكلَئهُرَهريرةأبيعنالبصريالحسنطريقمن)3475(برقم

"المصباح"فيالبوصيريُّإسنادهوصحَّح(.021)"والكفَّارات"المرضفيالدُّنياأبي

لمأنَّهعلىالائمَّةواكترمشهور،خلافهريرةابيمنالحسنسماعوفي6(.1)4/

وغيرهما.الصَّحيحينفيكثيرةشواهدوللحديثمنه،يسمع

الطَّحاويايضًاوأخرجه(.54)99البزَّار(""مسندفيوإنَّما،أحمد""مسندفيهوليس

-304)4/والحاكم275(،)7/"الكبير"فيوالطَّبراني(،)1857الاثار""مشكلفي

البصريإسحاقأبوالمكِّيوهو،مسلمبنإسماعيلبهتفرَّدوقد،وصحَّحه4(40

فيحجروابن29(،/1)"الضُّعفاء"فيوالعقيليالبزَّار،ضعَّفهوبه،الحديثضعيفُ

.(4)184("الضَّعيفة"السِّلسلةفيوهو(،01/177)""الفتح

.دمنساقط("عنكم...الحسنحديث"من
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فاغتسل.،رأسهعلىفأفرغها،ماءٍمنبقِربةٍدعا

رسولعندالحمَّىذُكرت:قالهريرةأبيحديثمن(:1)""السُّننوفي

كماالذُّنوبَتنفيفإنَّهاتسُبَّها،)الا:!ي!اللّهرسولفقالرجل،فسبَّها،!ي!إّاللّّه

الحديد".خبَثَالنَّارُتنفي

الأغذيةوتناولُ،الرَّديَّةالأغذيةعنحِمْية33(يتبعهاالحمَّىكانتلما)2(

وفضوله،أخباثهونفيِالبدنتنقيةعلىإعانةذلكوفي،النَّافعةوالأدوية

خَبَثهنفيفيالحديدفيالنَّارُتفعلكمافيهوتفعل،الرَّديَّةموادِّهمنوتصفيتهِ

الحديد.جوهرَتصفِّيالَّتيالكِيربنارالأشياءأشبهَكانت=جوهرهوتصفية

منالقلبَتصفيتهاوأمَّا.الأبدانأطبَّاءعند)4(المعلومهوالقدروهذا

كماويجدونه،القلوببأطبَّاءيعلمهفأمر،خبائثهوإخراجُها،ودرَنهوسَخه

ينفعلم)6(برئهمنمأيوسًاصارإذاالقلبمرضولكن(.نبيّهم)ْبهأخبرهم

والبزَّار(،1901)5شيبةأبيابنأيضًاوأخرجه34(.)96"ماجهابن"سنن(1)

وهو،عُبَيدةبنموسىإسنادهوفي62(.)48""الأوسطفيوالطَّبراني82(،20)

حديثمنشاهدوله6(.4/0)""المصباحفيالبوصيريضعَّفهوبه،ضَعيفالرَّبَذي

)2575(.مسلمعندا!دلَّهُعَنطُرَاللّهعبدبنجابر

الحديد"جوهر":قولةإلىوالفقرة66(،)صالحمويكتابفيوكذا."ولما":س2()

منه.منقولة

من"."حمية:ثس،وفي.""الحميةد:)3(

"عن".:ن،حط4()

اللطيف.عبدطبعةمنوالزيادة!يِ!((.اللّّه"رسول:بعدهالرسالةطبعةفي)5(

.بالدال(""برده:حطناسخأثبتثمومنبالواو،""بروه:سعداماالنسخفيرسمها)آ(
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ظلمفسبُّهالمثابةبهذهكانوما،والقلبالبدنتنفعفالحمَّى.العلاجهذافيه

.وعدوان

يسُبُّها:(1الشُّعراء)بعضقولَمحمولموأنامرَّةًوذكرتُ

ومودعِّزائرٍمنلهاتبًّاوودَّعَتْالذُّنوبمكفِّرةُزارت

ترجعيلاأن:فقلتتريد؟ماذاتَرحاله!علىعزمَتوقدقالت

:قالولو!سبِّهعنع!ي!اللّّهرسولُنهىماسبَّإذلهتبًّا:فقلت

ومودعِّزائرٍمنبهاأهلًالصبِّهاالذُّنوبمكفِّرةُزارت

تُقلعيلاأن:فقلتتريد؟ماذاترحالهاعلىعزمَتْوقدقالت

سريعًا)2(.عنِّيفأقلعت.عنهولأقلعَتْ،بهأولىلكان

وفيه)3(."سنةٍكفَّارةُيومٍ"حمَّى:حالهأعرفلاأثرٍفيرويوقد

وعدَّتُها،والمفاصلالأعضاءكلِّفيتدخلالحمَّىأنَّأحدهما:)4(،قولان

)1(

)2(

)3(

)4(

شرفالمعظمالملكإلئ2(20)7/"الذهب"شذراتفيثالثمعالبيتاننسب

62(.4-)576الايوبيالدين

ثمالمعظمالملكبيتي2(14)3/"الشرعية"الاَدابفيمفلحابنالدينشمسأنشد

الأوللأن...:قالمنولا...:قالطمنيُصِب"لم:وقالتسميتهدونالمؤلفبيتي

".المرضبقاءوأرادوالعافيةالعفوبسؤالالامرَتركوالثانيسبِّها،عنالنهيارتكب

ومن(،4)9"والكفَّارات"المرضفيالدُّنياأبيابنأخرجهمابإلأثريقصِدلعلَّة

ليلةٍ"حمَّى:قالا!كَئهُلتَّةُالدَّرداءأبيعن49(،)30""الشُّعبفيالبيهقيطريقة

هريرةوأبيمسعودابنحديثمنمرفوعًاورُوي.ضعيفوإسناده"،سنَةٍكفَّارةُ

.(532،34316)"الضعيفة"السلسلة:ينظر،واهيانحديثانوهماا!بتلَّهُعَتطُ،رَ

93(.)2/"القلوب"قوتفيالقولينانظر
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.يومٍذنوبَ)1(مفصلٍبكلِّعنهفتكفِّرمفصلًا،وستُّونثلاثمائةٍ

فيقيلكما،سنةٍإلىبالكلِّيَّةيزوللاتأثيرًاالبدنفيتؤثِّرأنَّها:والثَّاني

الخمرأثرإنَّ)2(:يومًا"أربعينصلام!لهتُقبللمالخمرشرب))من!:قوله

أعلم.واللّّه.يومًاأربعينوأعضائهوعروقةالعبدجوففييبقى

تدخللأنَّهاالحمَّىإليُّمنأحبَّيصيبنيمرضٍمنما:هريرةأبوقال

الأجر)3(.منحظَّهعضوٍكلَّيعطيسبحانهاللّّهوإنَّمنِّي،عضوٍكلِّفي

يرفعه:خَديجٍ%(بنرافعحديثمن)4(""جامعهفيالترمذيروىوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أصلح.ثمف،فيكانوكذا،"مفصلكل"بعدد:ن،حط

منوغيرهم(،685)آيعلىوأبو(،194)7وأحمد(،8621)التِّرمذيأخرجه

فيالذَّهبيوحسَّنه،"حسنحديث":التِّرمذيقالا!ددَّهُعَت!،رَعمرابنحديث

عمروبناددّهعبدعنالبابوفيموقوفًا.ويروى)968(."المتناهيةالعللتلخيص"

بنوعمرهريرةوأبيالدَّرداءوأبيوأنسغنمبنوعياضذروأبيعبَّاسوابن

ا!بتلَّةُعَتلا.رَيزيدبنتوأسماءيزيدبنوالسَّائبالخطَّاب

فيوالبخاري(،22901)شيبةأبيوابن253(،)5/"الطَّبقات"فيسعدابنأخرجه

والبيهقي2(،04)"والكفَّارات"المرضفيالدُّنياأبيوابن(،5)30المفرد""الأدب

.(01/011)""الفتحفيحجرابنإسنادهوصحَّح49(،49،69)70""الشُّعبفي

فيالدُّنياأبيوابن22(،24)5أحمدأيضًاوأخرجه.ثوبانحديثمن2(840)برقم

فيالسُّنِّيوابن(،2201/)"الكبير"فيوالطَّبراني(،121)"والكفَّارات"المرض

التِّرمذي:فال6(.)30"النَّبوي"الطِّبفينعيموأبو(،)568"واللَّيلةاليوم"عمل

"الفتح"فيحجرابنوقالمجهولًا،رجلًاإسنادهفيلانَّوذلك؛"غريب"حديث

"السِّلسلةفيمخرَّجوهو،فيه"مختلفزرعةبنسعيدسنده"في(:01/176)

)9233(."الضعيفة

بن-رافعلا،ثوبانروايةمنوالحديث.والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا
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بالماءفليطفئهاالنَّار،منقطعةالحمَّىفإنَّما،الحمَّىأحدَكمأصابت"إذا

طلوعوقبلالفجربعدالماءجَرْيَةفليستقبلجاريًا،نهرًاويستقبِلْالبارد،

فيهوينغمس.رسولَكوصدِّق،عبدَكاشفِاللَّهمَّاللّّه،بسم:وليقلالشَّمس

،فسبعٌخمسٍفييبرأفإنَّلمخمسًا،وإلَابرئفإن.الامٍثلاثةغمساتٍثلاث

".بإذنَّاللّّهالتسعَتجاوزتكادلافإنَّهاسبعٍفييبرأفإنَّلم

الشَّرائطعلىالحارَّةالبلادفيالصَّيففصلفيفعلهينفعوهوقلت)1(:

الشَّمسملاقاةعنلبعدهيكونماأبردالوقتذلكفيالماءفإنَّتقدَّمت،الَّتي

الهواء،وبردوالسُّكونالنَّومأفادهالماالوقتدلكفيالقوىووفور

الحمَّىحرارةعلى-الباردالماءوهو-الدَّواءوقوَّةالقوىقوَّة)2(فتجتمع

الأعراضمنشيءولامعهاورملاالَّتيأعني-الخالصةالغبِّأوالعرَضيَّة

فيالمذكورةالالامأحدفيسيِّمالا،اللّهبإذنفيطفئها-الفاسدةوالموادِّالرَّديَّة

سيَّماكثيرًا،الحادَّةالأمراض)3(بُحْرانُفيهايقعالَّتيلامالاوهي،الحديث

فيالنبوية"الأحكاممؤلفالحمويمنالخطأولعل.تخريجهفيسبقكماخَديج

وماالحديثهذاالمؤلفنقلومنهب(،84/)قباشاراغبنسخة"الطبيةالصناعة

وهوجبير"،بن"نافع3(:00)صالحمويكتابمطبوعةفيأنوالغريب.قبله

لداود"النبوي"الطبفي"خديجبن"رافعوكذا.أصلهفيالواقعللغلطتحريف

.الحمويكتابعلىاعتمدأيضًاأنهويظهر2(،94)صالمتطبب

3(!320-10)صالمذكوركتابهفيللحمويوالمقول،القيمابنالقائل(1)

الفقي.منوالزيادة"،"فيه:الرسالةطبعةفيبعده2()

العطَب،إلىأوالصحةإلىدفعةًالمرضفييحدثعظيمتغير:الأطباءعندالبحران)3(

سريانية،والكلمة.(64)صللهرويالجواهر""بحرانظر:.أصنافثمانيةعلىويكون

.(64)صالرحيمعبد.فللدكتور"الأصيل"القولانظر:الاختبار.معناهاوأصل



النَّافع.الدِّواءعنانفعالهموسرعةسكَّانهاأخلاطلرقَّةالمذكورةالبلادفي

فصل

البطناستطلاق)1(علاجفيهديهفي

أنَّالخدريِّسعيدٍأبيعنالمتوكلأبيحديثمن)2(:""الصَّحيحينفي

بطنه،استطلق:روايةٍوفي،بطنهيشتكيأخيإنَّ:فقال!ي!،النَّبيُّأتىرجلًا

شيئًاعنهيُغْنِفلم،سقيتهقد:فقالرجعثمَّ،فذهب.عسَلأ""اسقِه:فقال

"اسقِة:لهيقولذلككلَّثلاثًا،أومرَّتين-استطلاقًاإلايزدهفلم:لفظٍوفي-

."إأخيكبطنُوكذَب،اللّّه"صدَق:الرَّابعةأوالثَّالتةفيلهفقال.عسلأ"

فسد:أي"بطنهعَرِبَأخي"إنَّ:لهلفظٍفي")3(مسلم"صحيحوفي

4(.أيضًا)والذَّرَبالرَّاء،بفتحالعَرَب:والاسم.معدتُهواعتلَّتهضمُه

والأمعاءالعروقفِىالَّتيللاوساخجِلاءٌفإنَّه.عظيمةٌمنافعفيهوالعسل

ومنالبلغموأصحابللمشايخنافعوطِلاءً،أكلًاللرُّطوباتمحلِّلوغيرها،

ولماالمعاجينلقوىحافأ،للطَّبيعةمليِّنٌ،مغذٍّوهورطبًا.باردًامزاجهكان

التقديممنوبشيءقليلًاإلا78()75-الحمويكتابمنمأخوذبرمَّتةالفصلهذا(1)

ملخَّصفهو(،531-41)9لداود"النبويالطب"فيالعسلفصلوانظروالتأخير.

.زياداتمعالمذكورالكتابمنأيضًا

.(122)7ومسلم(4685،6157)البخاري(2)

السابق.اللفظبعد)3(

المعلم"إكمال"انظر:.عياضالقاضيعناَخرهإلى"عرِب"تفسيرالحموينقل4()

.(912)7/للقاضي
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مدرٌّوالصَّدر،للكبدمنقٍّ،الكريهةالأدويةلكيفيَّاتمُذْهِِبٌ،فيهاستُودع

البلغم.عنالكائنللسُّعالموافق)1(،للبول

.الأفيونوشُرْبالهوامِّنَهْثرِمننفَعالوردبدهنحارًّاشُرِب)2(وإذا

الفُطْروأَكلِ،الكَلِبالكَلْبعضَّةِمننفَعبماءٍممزوجًاوحدهشُرِبوإن

نإوكذلك.أشهرٍثلاثةطراوتَهحفِظالطَّريُّاللَّحمفيهجُعِلوإذا.القتَّال

ستَّةالفاكهةمنكثيرًاويحفظ.والباذنجانوالقَرْع)3(والخيارالقثَّاءفيهجُعِل

".الأمين"الحافظويسمَّى،الموتىجثثويحفظ.أشهرٍ

الشَّعروطوَّلوصِئْبانَه)4(،قملَهقتلَوالشَّعرُالمقمَلُالبدنُبهلُطِّخوإذا

الأسنانَبيَّضبهاستنَّوإنالبصر.ظلمةَجلابهاكتُحِلَوإن.ونعَّمهوحسَّنه

الطَّمْثَ.ويُدِرُّ،العروقأفواهويفتح.اللَّثةوصحَّةصحَّتهاوحفِظوصقَلَها،

ويدفع)6(،المعدةخَمْلَويغسل،البلغم(يُذيبُ)هالرِّيقعلىولعقُه

بالكبدذلكويفعلسُدَدَها،ويفتعمعتدلًا،تسخينًاويسخِّنهاعنها،الفضلات

.حلوٍكلِّمنوالطِّحالالكبدلسُدَدضررًاأقلُّوهو.والمثانةوالكُلى

".البولومدروالصدرالكبد"منقد:(1)

محتمل.ففيورسمة"."شربة:ن،حطز،د،)2(

.سمنساقط"القرع")3(

.ونحوهالقملبيضةوهوصؤابة،جمع:الصِّئبانُ(4)

السابقة.للطبعاتتبعًا"يذهب(":الرسالةطبعةفي)5(

الوسيط""المعجم.الباطنسطحهاتغطِّيالقطيفةكأهدابألياف:المعدةخمل)6(

(.)خمل("المحيط"محيطوانظر:(.)خمل



بالعرَضمضرٌّالمضارِّ،قليل،الغائلةمأمونكلِّههذامعوهو

جدًّا.لهمنافعًاحينئذٍفيعود،ونحوهبالخلِّودفعُهاللصَّفراوِّدن

وحلوى،الأشربةمعوشراب،الأدويةمعودوام!،الأغذيةمعغذا!وهو

لناخُلِقفما.المفرِّحاتمعومفرِّحٌ،الأطليةمعوطِلاءٌ)1(،الحلوىمع

إلاالقدماءمعوَّليكنولمقريبًا)2(.ولا،مثلَةولا،منهأفضلَمعناهفيم!شي

حديثفانَّهيعرفونهولا،البتَّةللسُّكَّرفيهاذكرلاالقدماءكتبوأكثر.عليه

قريبًا.حدَثالعهد

حفظفيبديعسرّذلكوفيالرِّيق)3(.علىبالماءيشربه!ي!النَّبيُّوكان

هديهذكرعنداللّّهشاءإنذلكوسنذكر،الفاضلالفطنإلايدركهلاالصِّحَّة

الصِّحَّة.حفظفي

لعِق"من:هريرةأبيحديثمنمرفوعًا")4(ماجهابن"سننوفي

مع"حلو:سوفي."الحلوىمع"حلو:لوفيالحلواء(".مع"حلواء:قراءةيحتمل(1)

الحلو".مع"حلو:نوفي.الحلواء"

"."منه:زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده2()

البغداديللموفق"الطبية"الأربعينفيوأصله77(،)صكتابهفيالحمويذكركذا)3(

ابنعنهونقله."الريقعلىممزوجًاعسلقدجيومكليشرب!سًيمّكان"وقد:ولفظة

،(11ه)ص("الأمل"ترقيقفيوالفيروزابادي35(1)27/""التوضيحفيالملقن

إسناد.لهيُعرفولا557(،)9/""الفتحفيحجرابنعنهوسكت

فيوالطَّبراني6(،514)يعلىأبوأيضًاوأخرجه34(.05)"ماجهابن"سنن(4)

فيوالبيهقيئُ(،621،563)"النَّبوي"الطِّبفينعيموأبو(،04)8""الأوسط

فضعَّفه-،الحديثهذاتضعيفعلىوالعلماءُالأئمَّةُتتابعوقد5(.053)""الشُّعب
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اَخر:أثرٍوفي.البلاء"منعظيميصبهلمشهرٍكلَّغَدَواتٍثلاثَ()1(]العسلَ

والإلهيِّ،البشريِّالطِّبِّبينفجمع)2(."والقرآنالعسل:بالشِّفاءين"عليكم

والدَّواءالأرضيِّالدَّواءوبين،الأرواحوطبِّالائدانطبِّوبين

)3(.السَّماليِّ

بطنهاستطلاقُكانالعسلَ!لمجي!النَّبيُّلهوصَفالذيفهذاهذا،عُرِفإذا

المجتَمعةالفضوللدفعالعسل)4(بشربفأمره،امتلاءٍعنأصابتهتُخَمةٍعن

قدوكان.للفضولودفعجِلا!فيهالعسلفإنَّوالأمعاء،المعدةنواحيفي

لهاالمعدةفإنَّللزُوجتها،فيهاالغذاءاستقرارتمنعلَزِجةأخلاطالمعدةأصإب

وأفسدتأفسدتهااللَّزجةالأخلاطبهاعلِقتفاذاالمِنشفة)5(،كخَمْلخَمْلٌ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حبَّانوابن(،04)3/"الضُّعفاء"فيوالعقيلي55ُّ(،)6/الكبير""التَّاريخفيالبخاريُّ

حجروابن6(،7/،4/191)(""الكاملفيعديٍّوابن313(،/1)""المجروحينفي

الجوزيِّابنوبالغ)762(.الضَّعيفة""السِّلسلةفيوهو(،01/041)(""الفتحفي

2(.51)3/""الموضوعاتفيفذكره

السطر.فوقسفيبعضهمزادهوقد.""السننمنزيادةالحاصرتينبينما

،(9)760""الأوسطفيوالطَّبراني3(،14،22640)57شيبةأبيابناخرجه

ابنقولمن96(،0)968،"النَّبوي"الطِّبفينعيموأبو2(،00)4/والحاكم

،002)4/والحاكم)3452(،ماجهابنعندمرفوعً!عنهوُيروى.ادلَّهُ!هكلَئهُرَمسعود

"الشُّعب"فيوالبيهقي322()5/"العلل"فيالدَّارقطنيقال،وصحَّحة(304

""تفسيرهفيكثيرابنُوقال"،وَقفُه"الصَّحيح(:957)9/(""الكبرىوفي(4171/)

.(4151)"الضَّعيفة"السِّلسلة:وتنطر."اشبَهُ"الموقوف:المرفوعإسنادَحسَّنبعدما

."ويلسماا":ث،سز،

."يشربأن":س

للفقي.تبعًا""القطيفة:الرسالةطبعةفي



منوالعسلُجلام!.والعسل،الأخلاطتلكمنيجلوهابمافدواؤهاالغذاءَ.

الحارِّ.بالماءمُزجإنسيَّمالاالدَّاءهذابهعولجماأحسن

يكونأنيجبالدَّواءأنَّوهو،طبِّيُّبديعمعنًىالعسلسقيهتكراروفي

جاوزهوإن،بالكلِّيَّةيُزِلْهلمعنهقصرإنالدَّاء،حالبحسبوكمِّيَّةٌمقدارٌله

لامقدارًاسقاهالعسليسقيهأنأمرَهفلمَّاآخر.ضررًافأحدث،القوىأوهى

يبلغلاسقاهالذيأنَّعلِمَأخبرهفلمَّا،الغرضيبلغولاالدَّاءبمقاومةيفي

إلىليصل،المعاودةَعليهأكَّد!ي!النَّبيِّإلىتردادُهتكرَّرفلمَّا.الحاجةمقدار

اللّّه.بإذنبرَأالدَّاءمادَّةبحسبالشَّرباتتكرَّرتفلمَّاللدَّاء.المقاوِمالمقدار

أكبرمنوالمريضالمرضقوَّةومقداروكيفيَّاتهاالأدويةمقاديرواعتبارُ

الطِّبِّ.قواعد

هذانفعتحقيقإلىإشار!لى"اخيكبطنُوكذَباللّّهُ))صدَق:!ي!قولهوفي

البطنلكذبِولكن،نفسهفيالدَّواءلقصورليسالدَّاءبقاءوأنَّالدَّواء،

المادَّة.لكثرةالدَّواءبتكرارفأمرَه؛فيهالفاسدةالمادَّةوكثرة

إلهيُّقطعئيمتيقَّنٌ!يوّالنَّبيِّطبَّفإنَّالأطبَّاء،كطبِّ!ي!طبُّهوليس

حدسٌأكثرُهغيرهوطبُّ،العقلوكمالالنُّبوَّةومشكإةالوحيعنصادرٌ

فإنَّه،النُّبوَّةبطبِّالمرضىمنكثيرٍانتفاععدمُيُنكَرولا.وتجاربوظنونٌ

بالإيمانلهالتَّلقِّيوكمالُ،بهالشِّفاءواعتقادِبالقبولتلقَّاهمنبهينتفعإنَّما

التَّلقِّيهذايُتلقَّلمإنالصُّدور،فيلماشفاءٌهوالذيالقرآنفهذا.والإذعان

رجسًاإلاالمنافقينيزيدلابل1(،أدوائها)منالصُّدورشفاءُبهيحصللم

المريض.إلىالخاطرذهب،الأصلفيكانسهوولعله،"أدوائه":حطعداما(1)
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لاالنُّبوَّةفطبُّ؟منهالأبدانطبُّيقعوأين.مرضهمإلىومرضًارجسهمإلى

الطَّيِّبةالأرواحإلايناسبلاالقرانشفاءأنَّكماالطَّيِّبة،الأبدانإلايناسب

الاستشفاءعنكإعراضهمالنُّبوَّةطبِّعنالنَّاسفإعراضُ.الحيَّةوالقلوب

لخبثولكنالدَّواء،فيلقصورٍذلكوليس.النَّافعالشِّفاءهوالذيبالقراَن

.(الموفِّق)1وادلّّه.قبولهوعدمالمحلِّوفسادالطَّبيعة

لمجهِوأَل!نُهُمحتَلِفمِنطُوَ!اشَرَابٌيخَرجٌ!و:تعالىقولهفيالنَّاساختلفوقد

وأالشَّرابإلىراجعٌ!ولمحهِ!الو)2(فيالضَّميرهل96،::النحلألِلََّالد!شِفَآءٌ

قولوهو،الشَّرابإلىرجوعهوالصحيح.قولينعلى؟القرآنإلىراجع

هوفإنَّه،والأكثرينوقتادة)6(()ْوالحسن()4عبَّاسٍوابن)3(مسعودٍابن

الحديثوهذا.الاَيةفيللقرآنذكرولا،لأجلهسيقوالكلامالمذكور،

أعلم.واللّه.فيه-كالصَّريح("اللّه"صدق:قولهوهو-الصَّحيح

(".التوفيق"وباللّهز:(1)

.د،ل،حط،ثمنساقط"في")2(

2(.41/09)""تفسيرهفيجريروابن3(،60)43شيبةأبيابنأخرجه)3(

192(./1)4(""تفسيرهفيجريرابنأخرجه(4)

أعلم.فاللّة،للقرانالضَّميرأنَّالحسنعن(01/136)"تفسيره"القرطبيُّفيذكر(5)

2(.1/09)4""تفسيرهفيجريرابنأخرجه)6(
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فصل

(1منه)والاحترازالطَّاعونَّوعلاجهفيهديهفي

سمعهأنَّهأبيهعنوقَّاصٍأبيبنسعدبنعامرعن)2("الصَّحيحين"في

فقالالطَّاعون؟في!يمّادلّّهرسولمنسمعتَماذا:زيدٍبنأسامةيسأل

إسرائيلبنيمنطائفةٍعلىاُرسِل))الطَّاعونَّرجزٌ:!ي!اللّّهرسولقال:أسامة

وقعوإذا،عليهتدخلوافلابأرضٍبهسمعتمفإذا،كانَّقبلكممن)3(وعلى

".منهفرارًامنهاتخرجوافلابهاوأنتمبأرضٍ

بنأنسقال:قالتسيرينبنتحفصةعنأيضًا)4("الصَّحيحين"وفي

".مسلمٍلكلِّشهادم!))الطَّاعون:!ي!اللّهرسولقال:مالكٍ

وهو.""الصِّحاحٍصاحبقالهالوباء)5(،مننوعماللُّغةحيثمنالطَّاعون

يتجاوزجدّامؤلمشدياتلهُّب)6(معهيخرجقتَّالمرديءٌورم:الطِّبِّأهلعند

ويؤولكمِدًا)7(،أوأخضرأوأسودالاكثرفيحولهماويصير،ذلكفيالمقدار

29(.97-)صالحمويكتابمنمأخوذمعظمةأيضًاالفصلهذا(1)

97(.)صالحمويكتابمنواللفظ2(.12)8ومسلم3()473البخاري2()

على".أو":النقلومصدر""الصحيحينوفي.النسخجميعفيكذا)3(

.(6191)ومسلم(0832،7325)البخاري(4)

هووهذا.الوباء"من"الموت:الحمويكتابفيكماوالصواب،النسخجميعفيكذا5()

الوحيُّ"الموتُ:منةالمطبوعوفي"،"الصحاحمنراجعتهاخطيةنسخعدةفيالثابت

".الزنجاني"تهذيبفيوكذاالوباء"من

فيكما"تلهُّبٍ"مع:والصواب.الاصلفيوقعقلمسبقولعله،النسخجميعفيكذا)6(

النقل.مصدر

."كمد":ل!،ثوفيأكمد"،":ن،سز،)7(
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وخلف،الإبطفي:مواضعثلاثةفييحدُثالاكثروفيسريعًا.التَّقرُّحإلىأمره

الرِّخوة.اللُّحومفي(1،)و]بالجملة،والأرنبة،الأذن

الطَّاعون؟فما،عرفناهقدالطَّعن!وَوّ:للنَّبيِّقالتأنَّهاعائشةعنأثرٍوفي

.(4)والآباط)3("المرَاقِّفي2()تخرجالبعير"غدَّ!كغدَّة:قال

وخلفوالمغابنالرِّخوةاللُّحومفيالخُرَاجوقعإذاالأطبَّاء)5(:قال

مائلٌرديّدمٌوسببُهطاعونًا.سُمِّي)6(فاسدٍجنسٍمنوكانوالأرنبةالأذن

"في"تكرارليدل"،الارنبة"وفيز:ناسخوأثبت.السياقليستقيمالنقلمصدرمن(1)

الخلل.فيبقىواحدًاموضعًالبساالأذنوخلفالإبطولكن،الثلاثةالمواضععلى

.الطاعونيعني"،"يخرج:س،ف2()

يرقُّالتيالمواضعمنتحتهفماالبطنمنسفلما:والمراقُّ.(""الإبط:ل،ث،س)3(

جلدها.

عندهما:وليس(،044،4466)8يعلىوأبو2(،15،21826)18أحمدأخرجه(4)

وابنالأستار(،3-كشف140)البزَّارعندوهي("،والإبطالمراقفي"يخرج

فيالبرعبدوابن(،1535)(""الأوسطفيوالطَّبراني2(،4)56""معجمهفيالأعرابيِّ

"التَّرغيب"فيالمنذريُّإسنادهوحسَّن2(.1/58،291/50)2"التَّمهيد"

31(،25/)""المجمعفيوالهيثمي2(،013)""المغنيفيوالعراقي222(،2/)

،()1826""الإتحاففيالبوصيريوصحَّحه(،01/188)""الفتعفيحجروابن

شواهد.وله(.1)289("الصحيحة"السلسلةفيوهو(،1)638"الإرواء"فيوالألباني

كلامهالحمويلخصوقدسينا.ابن:يعني"الرئيسالشيخ"قال:الحمويكتابفي)5(

.(561-461و)3/(1/801)""القانونكتابهمن

فوقنفيوكذا"سمِّي"،:زيادةالمتنفيقبلهزد،وفي.يسمَّى"":ن،لحط،،ث)6(

في-استدرك(""سمي:س،ففيكانولما.السَّمّإلىالمنسوبالوصفيعنيالسطر،
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ماويغيِّرالعضو،يُفسِدسمِّيٍّجوهرٍإلىمستحيلوالفساد،العفونةإلى

فيحدث،رديَّةًكيفيَّةًالقلبإلىويؤدِّيوصديدًا،دمًارشَحوربَّما(،1)يليه

إلىيؤدِّيورمٍكلَّيعمُّكانوإنالاسموهذا.والغَشْيوالخفقانالقيء

اللَّحمفيالحادثبهيختصُّفانَّهقتَّالًا،لذلكيصيرحتَّىرديَّةًكيفيَّةًالقلب

وأردؤه.بالطَّبعأضعفكانماإلاالأعضاءمنيقبلهلالرداءتهلأنَّة،الغُدَديِّ

أرأَسُ)2(.هيالَّتيالأعضاءمنلقربهما،الأذنوخلفالإبطفيحدثما

.أحدٌمنهيفلتفلاالسَّوادإلىوالَّذيالأصفر.ثمَّالأحمر،وأسلَمُه)3(:

كمابالوباء،عنهعبِّرالوبئةالبلادوفيالوباءفييكثرالطَّاعونكإنولمَّ!

والتَّحقيق)6(يعُمُّ)5(.مرضٍكلُّهو:وقيل.الطَّاعونالوباء)4(:الخليلقال

وباءٍكلُّوليسوبام!،طاعونٍفكلُّوخصوصًا،عمومًاوالطَّاعونالوباءبينأنَّ

منها.واحدٌفانَّهالطَّاعونمنأعمُّالعامَّةالأمراضوكذلكطاعونًا.

ومخطوطهمطبوعهالحمويكتابوفي."يسمى":بعدهاللحقعلامةمعالهامش

.النساخمنحصلسهوًاولعل.أثبتكما""القانونومصدره

يلية".ما"لون":"القانونفي(1)

".رئاسة"أشدُّ:"و"القانونالحمويكتابفي2()

"."القانونفيكما"الطواعين"أسلم:يعني)3(

.(814)8/""العينانظر:(4)

وكأن.عامٍّمرضكلُّأيضًاوهو:""العينفيماونصُّ.""عام:الحمويكتابفي(5)

فيه.فتصرَّف،الخليلعنالنقلمنجزءأيضًاالقولهذاأنعليهخفيالمؤلف

المعلم""إكمالمنالخليلكلاممعالحموينقلةوقد.عياضللقاضيالتحقيقهذا)6(

بقوله:المؤلفذكرهماهوالحمويعندالمحققونقالهالذيوالصحيح.(132)7/

إلخ.."..العامةالأمراض"وكذلك
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المتقدِّمالمواضعفيحادثةٌرديَّةوأورائم(1)وقروحخُرَاجاتوالطَّواعين

ذكرها.

)3(وليسالطَّاعوناَثارهيوالخُراجات)2(والأورامالقروحهذه:قلت

.الطَّاعوننفسجعلوهالظَّاهر،الأثرإلامنهتدركلملمَّاالأطبَّاءولكنَّ،نفسه

:أمورٍثلاثةعنبهيعبَّروالطَّاعون

الأطبَّاء.ذكرهالذيوهوالظَّاهرالأثرهذا:أحدها

قوله:فيالصَّحيحبالحديثالمرادوهو،عنهالحادثالموت:والثَّاني

".مسلمٍلكلِّشهادم!"الطَّاعون

بقيَّةأنَّهالصَّحيحالحديثفيوردوقدالدَّاء،لهذاالفاعلالسَّبب:الثَّالث

دعوةأنَّهوجاءالجنِّ)5(.وَخْزُأنَّهفيهوورد(.)4إسرائيلبنيعلىأُرسلرجزٍ

)6(.نبيٍّ

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".خراجاتعن"قروح:النقلمصدرفي

تصحيف.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا"،الجراحات"ز:

"."وليستغيرها:وفي.الهنديةوالطبعةالنسخجميعفيكذا

اكأيلَّهُعَن!،رَزيدبنأسامةحديثمن2(،459)حبَّانوابن(،601)5التِّرمذيأخرجه

تخريجه.تقدَّموقد("،"الصَّحيحينفيوهو."صحيححسن"حديث:التِّرمذيوقال

يعلىوأبو3(،2،2190-989)869والبزَّار(،591،80791)28أحمدأخرجة

موسىأبيحديثمنوغيرهم85(،1)2(""الأوسطفيوالطبراني72ُّ(،2)6

"المهرة"إتحاففيكماخزيمةابنوصحَّحه،اختلافإسنادهوفيةا!صكَتهُدلَّه

فيحجروابن22(،21/)""التَّرغيبفيوالمنذري(،1/05)والحاكم(،23741)

شواهد.وله(.1)637"الإرواء"فيوالألباني(،811)ص"الماعون"بذلى

3(،4/60)الاَثار""معانيفيوالطَّحاوي(،-17756)17753أحمداخرجه
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ماعندهمليسكمايدفعها،ماالأطبَّاءعندليسوالأسبابالعللوهذه

أمرمنأدركوهاالَّتيالآثاروهذه.الغائبةبالأمورتخبروالرُّسلعليها،يدلُّ

فيالأرواحتأثيرفإنَّ،الأرواحبتوسُّطتكونأنينفيمامعهمليسالطَّاعون

بالأرواحالنَّاسأجهلمنهومنإلاينكرهلاأمروهلاكهاوأمراضهاالطَّبيعة

لهذهيجعلقدسبحانهوادلّهعنها.وطبائعهاالأجساموانفعالوتأثيرها

كماالهواء،وفسادالوباءحدوثعنداَدمبنيأجسامفيتصرُّفًاالأرواح

هيئةًللنُّفوستُحدثالَّتيالرَّديَّةالموادِّبعضغلبةعندتصرُّفًالهايجعل

فإنَّالمنيِّ،هيجانوعندالسَّوداءوالمرَّةالدَّمهيجانعندسيَّماولا،رديَّةً

منتتمكَّنلاماالعوارضهذهبصاحبفعلهامنتتمكَّنالشَّيطانيَّةالأرواح

والدُّعإءالذِّكرمن،الأسبابهذهمنأقوىدافعٌيدفعهالمما،غيره

الأرواحمنبذلكيستنزلفإنَّه،القرآنوفراءةوالصَّدقةوالتَّضرُّعوالابتهال

تأثيرها.ويدفعشرَّها،ويبطل،الخبيثةالأرواحهذهيقهرماالملكيَّة

لاستنزالورأيناادلّه،إلايحصيهالامرارًاهذاوغيرنانحنجرَّبناوقد

ودفعالطَّبيعةتقويةفيعظيمًاتأثيرًاقربهاواستجلابالطَّيِّبةالأرواحهذه

فمن.يُخْرَميكادولاوتمكُّنها،استحكامهاقبليكونوهذا؛الرَّديَّةالموادِّ

عنه،تدفعهاالَّتيالأسبابهذهإلىالشَّرِّبأسبابإحساسهعندبادرادلّّهوفَّقه

قلبَأغفلوقدرهقضائهإنفاذوجلَّعزَّالدّهأزادوإذاالدَّواء.أنفعمنلهوهي

حديثمن276(،)3/والحاكم36(،36-56)7/"الكبير"فيوالطَّبراني

فيكماخزيمةابنوصحَحة."نبيكم"ودعوةُ:ولفظةاللَّهُ!ثكَئهُ،رَحسنةبنشرحبيل

بذل"فيحجرابنإسنادهوحسَّن2(،159)حبَّانوابن)6328(،"المهرة"إتحاف

".مقالٌفيهشهرٌلكن":وقال2(95)ص"الماعون
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ادلّّهليقضييريدها،ولابهايشعرفلاوإرادتها،وتصوُّرهامعرفتهاعنالعبد

مفعولًا.كانأمرًا(1فيه)

التَّداويعلىالكلامعندوبيانًاإيضاحًاادلّّةشاءإنالمعنىهذاوسنزيد

نسبةأنَّونبيِّن،الخيراتوفعلوالدَّعواتوالأذكارالنَّبويَّةوالعُوَذبالرُّقى

طبِّهم،إلىوالعجائزالطّرُقيَّةطبِّكنسبةالنَّبويِّالطِّبِّهذاإلىالأطبَّاءطبِّ

انفعالًاشيءٍأشدُّالإنسانيَّةالطَّبيعةأنَّونبيِّن.وأئمَّتهمحذَّاقهمبهاعترفكما

إنَّهاحتَّىالأدويةقوىفوقوالدَّعواتوالرُّقىالعُوَذقوىوأنَّ،الأرواحعن

القاتلة.السُّمومقوىتُبطل

الفإعلةوالعلَّةالتَّامِّالسَّببأجزاءمنجز!الهواءفسادأنَّوالمقصود

يكونوفسادهالوباءلحدوثالموجبماالهواءجوهرفسادفإنَّ)2(،للطَّاعون

كالعفونةعليهالرَّديَّةالكيفيَّاتإحدىلغلبة،الرَّداءةإلىجوهرهلاستحالة

فيحدوثهأكثرُكانوإن،السَّنةأوقاتمنكانوقتٍأيِّفي،والسُّمِّيَّةوالنَّتْن

الحادَّةالمَراريَّةالفضلاتاجتماعلكثرةغالبًا،الخريفوفيالصَّيفأواخر

الجوِّلبردالخريفوفي،آخرهفيتحلُّلهاوعدمالصَّيففصلفيوغيرها

فحصرالصَّيف،زمنفيتتحلَّلكانتالَّتيوالفضلاتللائخرة)3(ورَدْعِه

صادفتإذاسيَّماولا(،)ْالعفَنيَّةالأمراضَ)4(فتجذب،وتعفَنفتسخُن

.ن،ثد،منساقط"فيه"(1)

29(.9-0)صالحمويكتابمنالنقلرجعهنامن)2(

."لابخرةا":ل،ث)3(

محتمل.وهو"،فتحدث":س،فعداما(4)

وهو("،"العَفينة:غيرهاوفي.وهوسائغ"،"العفنة:لوفيمضبوطًا.حطوفي،ففيكذا)5(

أثبت.مانصحيف
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منيفلتيكادلافهذاالموادِّ،كثيرالحرارةقليلرَبِلًا)1(قابلًامستعدًّاالبدن

العطب.

!مأشدَّالخريففيإنَّأَبُقْراط)2(:قال.الرَّبيعفصلفيهالفصولوأصحُّ

وقدموتًا.وأقلُّهاكلِّهاالأوقاتفأصحُّالرَّبمِعوأمَّا.وأقتَلالأمراضُتكون

الرَّبيعفيويتسلَّفونيستدينونأنَّهمالموتىومجهِّزيالصَّيادلةعادةجرت

وأفرَحإليهشيءٍأشوَقُوهم،ربيعهمفهو،الخريففصلعلىوالصَّيف

بهه!

)1(

)2(

)3(

)3(."بلدٍكلِّعنالعاهةارتفعتالنَّجمطلع"إذا:حديثفيرويوقد

زس،فيأنإلابالباء،جميعًاالأخرىالنسخوفي.اللحممضطربوهو"رَهِلًا"،د:

والرَّبِل:.أثبتماتصحيفوكله.بالزاينوفي،بالدالل،ثوفي.الباءقبلبالواو

فيسيما":ففيهالحمويكتابأما.حطمنساقطواللفظ.والشحماللحمكثير

(".الحرارةالقليلةالرطبةالأبدان

آخرإلىالحمويكتابعنصادروالمؤلف(.4/614)للرازي""الحاويانظر:

سبق.كماالفصل

9(،)70"الاَثار("فيالحسنبنومحمد9(،)17"الاَثار"فييوسفأبوأخرجه

قالمرفوعًا،بهالدَّهُبهكَئهُرَهريرةأبيعنعطاءعنحنيفةأبيالإمامعنكلاهما

وأخرجه."عليهيتابَعولا،بهيتفرَّدحنيفةأبو"3(:1/91)"الإرشاد"الخليليُّفي

،)2286الآثار""مشكلفيوالطَّحاوي29(،)69والبزَّار9(،59،84930)أحمد

سفيانبنعِسْلطريقمنوغيرُهم426(،)3/"الضُّعفاء"فيوالعقيلي2287(،

نأ593(4/)"الباري"فتحفيالحافظوذكر.نحوَهبهعطاءعن-ضعيفوهو-

الحسنة""المقاصدفيالسخاويوتبعه،هريرةأبيعنعطاءطريقمنرواهداودأبا

في-مخرَّجوالحديثموقوفًا.وُيروى.مظانهافيداودأبيروايةأجدولم)88(،
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!وؤَالنَّخمُ:ومنه(.1الرَّبيع)زمنالنَّباتبطلوعوفُسِّرالثُّريَّا،بطلوعوفُسِّر

فصلفييكونوتمامهطلوعهكمالفإن6َّ،،:الرحمنأ!ووَالثّمجَرُ.لمجتصجُدَالنِ

.الاَفاتفيهترتفعالذيالفصلوهو،الرَّبيع

قالوسقوطها.الفجرمعطلوعهاوقتتكثرفالأمراضالثُّريَّاوأمَّا

بليَّةًوأعظمهافسادًاالسَّنةأوقاتأشدُّ)3(:البقاء""مادَّةكتابفي)2(التميمي

الفجر.طلوععندللمقيبالثُّريَّاسقوطوقتأحدهما:،وقتانالأجسادعلى

منبمنزلةٍالعالمعلىالشَّمسطلوعقبلالمشرقمنطلوعهاوقت:والثَّاني

الكائنالفسادأنَّغير؛وانقضائهالرَّبيعفصلتصرُّموقتوهوالقمر،منازل

سقوطها.عندالكائنالفسادمنضررًاأقلُّطلوعهاعند

)1(

)2(

)3(

وينظر:ةا!كَئهُدلَّهالخدريسعيدأبيعنالبابوفيالضَّعيفة")793(."السِّلسلة

3(.30-ه230/)"تمَّامفوائدوتخريجبترتيبالبسَّام"الرَّوض

بعضهم"وزعم:قالبل19()صكتابهفيالحمويغيرالنباتبطلوعفسَّرمنأرلم

ابنوقال،الحديثشراحعندالمشهورالقولهوأنهمعالثريا"بالنجمالمرادأن

"فتحوفي."ذلكفيخلافلاالنريا،:"والنجم3(:60)6/"الاستذكار"فيالبرعبد

الصيف،فصلأولفييقعصباحًاوطلوعهاالثرياهو"النجم593(:4/)("الباري

"معالموانظر:..".الثمار.نضجوابتداءالحجازبلادفيالحراشتدادعندوذلك

بطاللابن"البخاريصحيحو"شرح("المنذري"مختصرمع-43)5/"السنن

/6(6.)31

.سمنساقط"التميمي"قال

ومؤلفه.الأوباء"ضررمنوالتحرزالهواءفسادإصلاحفيالبقاء"مادة:الكاملاسمه

وقد.التميميادلّهعبدأبوالمصريثمالمقدسيالحكيمسعيدبنأحمدبنمحمد

عنالصادرةنشرتهانظر:بمصر.038()تكلسبنيعقوبالفرجأبيللوزيرصنفه

.(12ه)صشعاريحيىبتحقيقالمخطوطإتمعهد
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بعإهةٍإلاناءتولاالثُّريَّاطلعتما:يقال)1(:قتيبةبنمحمَّدأبووقال

طلوعها)2(.منأعوَهُوغروبُها،والإبلالنَّاسفي

بالنَّجم:المرادأنَّ-بهالأقوالأولىولعلَّه-ثالث)3(قولٌالحديثوفي

وصدرالشِّتاءفصلفيوالثِّمارالزُّروعتلحقالَّتيالآفة:وبالعاهةالثُّريَّا،

المذكور.الوقتفيالثُّريَّاطلوععندعليها)4(الأمنفحصلالرَّبيع،فصل

صلاحها)5(.يبدوأنقبلوشرائهاالثَّمرةبيععن!صالنبينهىولذلك

.الطَّاعونوقوععند!ي!هديةعلىالكلاموالمقصود:

فصر

بها،هوالَّتيالأرضإلىالدُّخولعننهيهفيللأمَّة!لمجي!النَّبيُّجمعوقد

فيالدُّخولفيفإنَّ،منهالتَّحرُّزكمالَ=وقوعهبعدمنهاالخروجعنونهيه

وإعانة،سلطانهمحلِّفيلهوموافاةللبلاء،تعرُّض)6(بهاهوالَّتيالأرض

لمالنجمطلعإذا)ا:لمجي!اللّهرسولقول"وأما:قالثم31(.)صالأنواء"كتاب"في(1)

تطلعلأنهاالثمار،عاهةبذلكأرادفانه"رُفِعإلاشيءالعاهةمنالأرضفييبق

".النخلينعوحلَّ،العاهةعليهوأمنتالبسرأزهىوقدبالحجاز

كتابعنصادروالمصنف،شرقها"منأعيَهُ"وغربها:الانواء""كتابفيالنص2()

أكثر.والواوي،وواوييائيويعُوهيعيهُوعاه.الحموي

قتيبة.ابنقولوهو.إلخ."..الثريابالنجمالمراديكونأنويجوز":الحمويقال)3(

سبق.كماالحديثشراحذكرهالذيوهو

.زمنساقطعليها""4()

وفي2(1)79فيهأنسوحديث(1)486"البخاريصحيح"فيعمرابنحديثانظر()5

)1555(."مسلم"صحيح

المطبوعة.النسخفيوكذا"تعرضًا"،:حط)6(

55



إلىالدُّخولَتجنبُهبل،والعقلللشَّرعمخالفٌوهذا.نفسهعلى()1الإنسان

الأمكنةعنحميةوهيإليها،سبحانهاللّّهأرشدالَّتيالحِمْيةبابمنأرضه

المؤذية.والأهوية

:معنيانففيه،بلدهمنالخروجعننهيهوأمَّا

علىوالصَّبر،عليهوالتَّوكُّل،بادلّهالثِّقةِعلىالنُّفوسحملأحدهما:

بها.والرِّضاأقضيته

يُخرجأنالوباءمنمحترزٍكلِّعلىيجبأنَّه:الطِّبِّأئمَّةقالهما:والثَّاني

منالمجفِّف)2(التَّدبيرإلىويميلالغذاء،ويقلِّل،الفَضْليَّةالرُّطوباتبدنهعن

يخلولاالبدنلأنَّيحذر،أنيجبممَّافانَّهماوالحمَّامالرِّياضةإلا،وجهٍكلِّ

ويخلطانهوالحمَّامالرِّياضةفتثيره،فيهكامنٍرديٍّفضلٍمنغالبًا

الطَّاعونوقوععنديجببل.عظيمةًعلَّةًيجلبوذلكالجيِّد،بالكَيموس)3(

أرضمنالخروجيمكنولا.الاخلاطهيجانوتسكينوالدَّعةالسُّكون

أفضلكلامهذاجدًّا)4(.مضرَّةٌوهي،شديدةٍبحركةٍإلامنهاوالسَّفرالوباء

منفيهوماالنَّبويِّالحديثالطِّبِّيُّمنالمعنىفظهر(.المتأخِّرين)ْالأطبَّاء

المطبوعة.النسخفيوكذا"."للإنسان:ن،حط(1)

تصحيف."،"المخففد:)2(

انظر:دمًا.ويصيرعنهاينصرفأنقبلالمعدةفيانهضمإذاالطعامهوالكيموس)3(

2(.15)صالجواهر""بحر

و"جدًّا".""شديدة:الحموينصِّإلئالمؤلفأضاف(4)

-الحمويلخصةماانعلىتدل9(0)3/""القانونكتابومراجعةسينا.ابن:يعني)5(
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وصلاحهما.والبدنالقلبعلاج

يكونأنيُبطلما"منهفرارًاتخرجوا)الا!ك!يووّ:النَّبيِّقولففي:قيلفإن

يحبسولا،لعارضٍالخروجيمتنعلاوأنَّه،ذكرتموهالذيالمعنىهذاأراد

؟سفرهعن(1مسافرًا)

عندحركاتهميتركونالنَّاسإنَّ:غيرهولاطبيمبٌأحايقللم:قيل

الحركةمنالتَّقلُّلفيهينبغيوإنَّما.الجماداتبمنزلةويصيرونالطَّواعين،

ودعته،منهالفرارمجرَّدإلالحركتهموجبلامنهوالفارُّ.الإمكانبحسب

لقضائه.واستسلامهادلّّهعلىتوكُّلهإلىوأقرب،وبدنهلقلبهأنفعوسكونه

والبُرُدوالمسافرينوالأجراءكالصُّنَّاعالحركةعنيستغنيلامنوأمَّا

مامنهايتركواأنأُمِرواوإن،جملةًحركاتكماتركوا:لهميقإلفلا،وغيرهم

أعلم.وادلّّه.منهفارًّاالمسإفركحركةإليهلهمحاجةلا

:حكمٍعدَّةبهاوقعقدالَّتيالأرضإلىالدُّخولمنالمنعوفي

منها.والبعدالمؤذيةالأسبابتجنُّبأحدها:

والمعاد.المعاش)2(مصالحمادَّةهيالَّتيبالعافيةالأخذ:الثَّاني

الحمويمنشرحبعدهوما.يحذر"أن"يجب:بقولهانتهىكلامهمن87()ص

ابنقالةما"والثاني:الفقرةأولفيكتابةوفي.للحديثمنهوتفسيرسيناابنلكلام

ابنكلاممنكلهبعدهماأنظنثم،"الطبأئمةقاله"ماإلىالمؤلففغيَّرهسينا"

سينا.

)1(س:"مسافر".

المطبوعة.النسخمنوكذا،نمنساقط"مصالح"لفظ)2(
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فيمرضون.وفسد،عقِنقدالذيالهواءيستنشقوالاأن:الثَّالث

لهمفيحصل،بذلكمرضواقدالذينالمرضىيجاوروالاأن:الرَّابع

.))1أمراضهمجنسمنبمجاورتهم

ابنقال."التَّلفَالقرَفِمن"إنَّمرفوعًا:)2(داود"أبي"سننوفي

)4(.المرضومداناةالوباءمداناة:القرَفُ)3(:قتيبة

الطِّيرةفانَّبهما،تتاثَّرفإنَّهاوالعدوىالطِّيَرةعنالنُّفوسحِمْية:الخامس

بها.تطيَّرمنعلى

والحِمْية،بالحذرالأمرُ:أرضهفيالدُّخولعنالنَّهيففي،وبالجملة

بالتَّوكُّلالأمرُ:منهالفرارعنالنَّهيوفي.التَّلفلأسبابالتَّعرُّضعنوالنَّهي

)5(.وتسليمتفويض:والثَّاني،وتعليمتأديب:فالأوَّل.والتَّفويضوالتَّسليم

82(.)صالحمويكتابمنمأخوذانوالرابعالثالث(1)

عنمعمر،عن-،2(0)162"مصنَّفه"فيوهو-الرَّزَّاقعبدطريقمن)2393(برقم)2(

به.اللَّهُ!ثكَتهُرَمُسَيْكبنفروةعنفروةَ،سمععمَّنبَحِير،بناللّهعبدبنيحى

الرَّاويلإبهام؛ضعيف!اسناده.بهالرَّزَّاقعبدعن(1)5742أحمدأيضاوأخرجه

فيوهو)9383(،""الإتحاففيالبوصيريوضعَّفة.يحيىولجهالة،فروةَعن

.(0172)"الضعيفة"السلسلة

السنن""معالمفيالخطابينقلهوقد.منهالمفقودالجزءفي"الحديثغريب"في)3(

والمصنف.""المعالممننقلهأنهعلىيدل82()صالحمويوسياق236(.4/)

.الحمويعنصادر

اللطيف:عبدطبعةوفي."السننو"معالمالهنديةوالطبعةالنسخجميعفيكذا(4)

.الحمويكتابفيوكذا،نفيالكلمةرسمويحتمله""المرضى

83(.)صالحمويكتابمنمأخوذةالفقرةهذه(5)
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كانإذاحتَّىالشَّامإلىخرجالخطاببنعمرأنَّ)1(:""الصَّحيحوفي

وقعقدالولاءأن05َّفأأصحاله،االحم0َّعسدةألقتهغَ)2(
حبرو.!حو.ب!.بوبسر!

فدعوتهم،:قال.الأوَّلينالمهاجرينليادعُ:عبَّاسٍلابنفقالبالشَّام)3(،

لهفقالفاختلفوا،).4بالشَّام)وقعقدالوباءأنَّوأخبرهم،فاستشارهم

بقيَّةمعك:آخرونوقال.عنهترجعأننرىفلا،لأمرٍخرجتَ:بعضهم

فقالالوباء.هذاعلىتُقْدِمَهمأننرىفلا!ي!،اللّهرسولوأصحابالنَّاس

فاستشارهم،(،له)هفدعوتُهمالأنصار.ليادع:قالثمَّ.عنِّيارتفِعواعمر:

:قالثمَّ.عنِّيارتفِعوا:فقال،كاختلافهمواختلفوا،المهاجرينسبيلفسلكوا

فلمله)6(،فدعوتُهم.الفتحمهاجِرةمنقريشمَشْيَخةمنهاهنامَنليادع

علىتُقْدِمَهمولا،بالنَّإسترجعأننرىقالوا:.رجلانمنهمعليهيختلف

فقال.عليهفاصبِحُوا،ظهرٍعلىمُصْبِحٌإئِّي:النَّاسفيعمرفأذَّنالوباء.هذا

قاله!غيرُكلو:قالاللّّه؟قدرمنأفرارًاالمؤمنينأميريا:الجرَّاحبنعبيدةأبو

فهبطت،إبللككانلوأرأيت.اللّهقدرإلىاللّهقدرمننفرُّ،نعم!عبيدةأبايا

22(.1)9ومسلم)572)9البخاريأخرجه.عباسابنحديثمن(1)

وتبوكالمغيثةبينالشاموآخرالحجازأول"53(:1/0)""الأماكنفيالحازميقال2()

والمملكةالأردنبينالحدودمركز،اليوم""المدوَّرةوهي."الشامحاجمنازل!من

.(913)صشرابلمحمد"الأثيرةالمعالم":انظرعمار.حارةطريقمن

بعدها.ومااللطيفعبدطبعةفيوكذا،"فاختلفوا":لس،فيبعده)3(

.ثمنساقطة"بالشام...عباسلابن"فقالالعبارة(4)

.ل،ثز،منساقط""له)5(

.نحط،منساقطله"")6(
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رعيتَه!إنألستَ؛جدبةوالأخرى،خصبةإحداهما(،1عُدْوَتان)لهواديًا

فجاء:قال؟اللّهبقدررعشِها)2(الجَدْبةَرعيتهاوإن،اللّهبقدررعيتَهاالخصبة

فيعنديإنَّ:فقال)3(حاجتهبعضفيمتغيباوكان،عوفٍبنالرَّحمنعبد

تخرجوافلابهاوأنتمبأرضٍكان"إذا:يقول!يوّاللّّهرسولَسمعتُعلمًاهذا

".عليهتقدَموافلابأرضٍبهسمعتموإذامنة،فرارًا

فصل

)4(وعلاجهالاستسقاءداءفيهديهفي

عُرَينةمنرهطقدِمَ:قالمالكٍبنأنسحديثمن(:)ه"الصَّحيحين"في

"لو:فقالجم!يوّالنَّبيِّإلىذلكفشكَوا،المدينةَفاجتوَوا!وّ،النَّبيِّعلىوعُكْلٍ

صحُّوافلمَّا.ففعلواوأبوالها"،ألبانهامنفشربتمالصَّدقة،إبلإلئخرجتم

فبعث.ورسولهاللّّهوحاربوا،الإبلواستاقوا،فقتلوهم،الرُّعاةإلىعمَدوا

أعينهم،وسمَل،وأرجلَهمأيديهمفقطَعفأُخِذُوا،،آثارهمفي"لمجي!اللّهرسولُ

ماتوا.حتَّىالشَّمسفيوألقاهم

فيمسلمرواهماالاستسقاء:كانالمرضهذاأنَّعلىوالدَّليل

.حانباناي(1)

كتابهمخطوطة:انظر.الحمويلفظ"الجدبةو"رعيتها"الخصبة"رعيتها:قولة2()

".الجدبةو"رعيت"الخصبة"رعيت:الصحيحورواية(.ب/1)5

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"حاجاته:ن)3(

69(.39-)صالحمويكتابمنمأخوذسيناابنكلامآخرإلئأيضًاالفصلهذا(4)

.(1671)ومسلم()233البخاري(5)
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فعظُمَتْ،المدينةاجتوينا"إنَّاقالوا:أنَّهمالحديثهذافي(1)""صحيحه

الحديث.تماموذكَر.أعضاونا)2(("وارتهَشَتْبطونُنا،

سببه،مادِّيٌّمرضٌ:والاستسقاء)3(.الجوفأدواءمندا!:والجوى

وإمَّاكلُّها،الظَّاهرةالأعضإءإمَّالهافتربوالاعضاءَ،تتخلَّلبارد!غريبةمادَّم!

وأقسامه.والأخلاطالغذاءتدبيرفيهاالَّتيالنَّواحيمنالخاليةالمواضع

المحتإجالأدويةكانتولمَّاوطَبْليُّ.وزِقَيُّ،-،أصعبهاوهو-لحميئ:ثلاثة

بحسبوإدرارٌمعتدلٌإطلاقفيهاالَّتي)4(الجاليةالأدويةهيعلاجهفيإليها

)1(

)2(

)3(

)4(

السابق:الحديثاَخرفيالحمويقالوإنما(".مسلم"صحيحفياللفظهذايردلم

الحديثفيجاءماالاستسقاء..."والدليل:قالالاتيةالفقرةبعدثم"،مسلم"أخرجه

واللفظ."مسلم"صحيحفياَخرطريقمنيقصد:أنهالمؤلففظناَخر"،طريقمن

وأبو2882()يعلىوأبو(86041)وأحمد6(90)6عوانةأبوأخرجهالمذكور

،01/4)""الكبرىفيوالبيهقيحزم(ابندارط-1/614)"النبويالطب"فينعيم

صحيح.وإسناده(،8621/

":"المستخرجوفي.وغيرهأحمد(""مسندنسخبعضوفيالنسخجميعفيكذا

"وانتهشت:نعيملأبي"النبويالطبو"(41)860"المسند"فيوكذا"أعضادنا"،

المهملة،بالسينأعضادنا""وارتهست(:01/4)"الكبرى"السننوفي.أعضادنا"

282(.2/)"الحديثغريبفي"النهاية:انظر.اضطربت:والمعنىصحيحوكلاهما

.أخرىرواياتاللفظوفي

الحديث.في"اجتوينا"تفسيرفيالحمويكلامالمؤلفاقتضب

فوهاتعنوالجامدةاللزجةالرطوباتيحرِّكالذي:الجاليوالدواء.الجلاءمن

للسجزي"الطبأسرار"حقائق.عنهيبعدهاحتىالعضوسطحفيالمسامِّ

تصحيف."،الجالبة":المطبوعةالنسخوفي(.291)ص
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!ي!النَّبيُّأمَرهموألبانها=الإبلأبوالفيموجودةٌالأموروهذه،الحاجة

ذإللسُّدَد،وتفتمحًاوتلطيفًاوإدرارًاوتليينًاجلاءًاللِّقاحلبنفيفإنَّبشربها،

ذلكوغيروالإذخِروالأُقْحُوانوالبابونجوالقَيصومالشِّيحرعيهاأكتركان

للاستسقاء.النَّافعةالأدويةمن

.مشاركةٍمعأو،خاصَّةًالكبدفيآفةٍمعإلايكونلاالمرضوهذا

منفيهلماالسُّدد،مننافعالعربيَّةاللِّقاحولبنُفيها،السُّددعنوأكثرُها

.المذكورةوالمنافعالتَّفتيح

.المزاجوفسادالكبدأوجاعيشفياللِّقاحلبنُ(:)1الرازيقال

وحدَّةً،مائيَّةًوأكثرها،الألبانأرقُّاللِّقاحلبنُ)2(:الإسرائيليوقال

البطن،وإطلاق،الفضولتلطيفعلىأقواهاصارفلذلكغذاءً.وأقلُّها

حرارةٍلإفراطفيهالَّتياليسيرةملوحتهذلكعلىويدلُّالسُّدد.وتفتيح

سُددها،وتفتيحالكبد،بتطريةالألبانأخصَّصارولذلك.بالطَّبعحيوانيَّةٍ

إذاخاصَّةًالاستسقاءمنوالنَّفعِحديثًا،كانإذاالطِّحالصلابةوتحليل

كماحارٌّوهو،الفصيلبولمعالضَّرعمنبهايخرجالَّتيبحرارتهاستعُمل

وإطلاقهالفضولوتقطيعهملوحتهفييزيدممَّاذلكفإنَّ،الحيوانمنيخرج

.مسهِلٍبدواءٍيطلَقأنوجبالبطنَوإطلاقهانحدارهتعذَّرفإن.البطن

368(.363،)6/""الحاوي:فينحوهانظر(1)

الفقرةكانتوإن(.1/013،135،137)("والأدوية"الاغذيةكتابهفينحوهانظر2()

لة.آخركتابمنمأخوذةفهيالإسرائيليكلاممنكاملة
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اللَّبنطبيعةأنَّمنيقالماإلىيلتفتولا:""القانونصاحبقال

منفيهلمانافعدواءٌالنُّوقلبنأنَّواعلم:قالالاستسقاء.لعلاجمضادَّ!

إنسانًاأنَّفلو،المنفعةشديداللَّبنهذاوأنَّ،خاصِّيَّةٍمنفيهومابرفقٍالجلاء

بلادإلىدفعواقومٍفيذلكجُرِّبوقد.بهشُفِيوالطَّعامالماءبدلعلتِهأقام

الجملبول:الأبوالوأنفع(.1فعُوفُوا)،ذلكإلىالضَّرورةفقادتهمالعرب

انتهى.النَّجيب)2(.وهوالأعرابيِّ

:دليلٌالقصَّةوفي

والتَّطبّب.التَّداويعلى

ولم،جائزٍغيربالمحرَّماتالتَّداويفإنَّاللَّحممأكولبولطهارةوعلى

منثيابهمأصابتهوماأفواههمبغسلبالإسلامعهدهمقربمعيؤمروا

الحاجة.وقتعنيجوزلاالبيانوتأخيرُللصَّلاة،أبوالها

وسمَلواالرَّاعيقتلواهؤلاءفإنَّفعَل،مابمثلالجانيمقابلةوعلى

")4(.مسلم"صحيحفيذلكثبت)3(.عينه

بالواحد.أطرافهموأخذالجماعةقتلوعلى

.(2/445)"نونلقاا"(1)

.(1/214)"نونلقاا"(2)

."عينية":ن،ل،ث،س3()

سملوالأنهملئكأوأعينع!ي!النبيسمَلإنما":ولفظه(.6711/01،41)برقم(4)

الرِّعاء".أعين
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النَّبيُّفإنَّمعًا،استُوفِياوقصاصقحدّالجانيحقِّفياجتمعإذاأنَّهوعلى

الرَّاعي.لقتلهموقتَلَهمحِرابهم،علىدلّّهحدًّاوأرجلهمأيديهمقطَع!وّ

مقامٍفيورجلُهيدُهقُطِعتوقتَلَالمالَأخذإذاالمحاربأنَّوعلى

وقُتِل.،واحدٍ

ارتدُّواهؤلاءفإنَّعقوباتها،تغلَّظتتعدَّدتإذاالجناياتأنَّوعلى

،المالوأخذوا،بالمقتولومثَّلوا،النَّفسوقتلوا،إسلامهمبعدوكفروا

ربة.لمحابا(1)هرواوجا

أنَّالمعلوممنفإنَّهمباشِرهم)2(،حكمُالمحاربينرِدْءِحكمَأنَّوعلى

ذلك.عن!النَّبيُّسألولا،بنفسهالقتلَيباشرلممنهمواحدٍكلَّ

ولاالعفوُ،يُسقطهفلاحدًّا،القاتلقتلَيُوجِبالغِيلةقتلَأنَّوعلى

)3(0
فيالوجهينوأحد،المدينةأهلمذهبوهذا.المكافأةلمحيهيعتبر

.(4به)وأفتىشيخنااختارهأحمدمذهب

."اجهروو":ز(1)

يف.تحر،"تهمشرمبا":د(2)

لة.أوباهمالغيرهاوفيد.،حط،سفيكذا)3(

317(.31-6)28/"الفتاوى"مجموعانظر:(4)
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فصل

الجُرْح)1(عئنفيهديهفي

عمَّايُسألسعدٍبنسهلَسمعأنَّهحازمأبيعن)2("الصَّحيحين"في

رَبَاعِيَتُه،وكُسِرت،وجهُهجُرِح:فقال،أحدٍيوم!يوّاللّهرسولجُرحُبهدُووِيَ

الدَّم،تغسل!ي!ادلّّهرسولبنتفاطمةوكانت.رأسهعلىالبيضةُوهُشِمت

لاالدَّمفاطمةُرأتفلمَّا.بالمِجَنِّعليهايسكُبطالبٍأبيعليُّبنوكان

ألصقَتْهرمادًاصارتإذاحتَّىفأحرَقَتْها،،حصيرٍقطعةَأخذَتْكثرةًإلايزيد

الدَّم.فاستمسك،بالجرح

فيهلأنَّالدَّم،حبسفيقويّفعلالبرديِّمنالمعمولِالحصيرِلرماد)3(

لذعٌفيهاكانإذاالتَّجفيفالقويَّةالأدويةفإنَّ،لذعٍوقلَّةَقويًّاتجفيفًا

أنففيالخلِّمعأووحدهنُفِخإذاالرَّمادوهذا.وجلَبتهالدَّمَهيَّجت)4(

رُعافَه.قطَعالرَّاعف

ويُذَرُّ،ويمنعهالنَّزْفِمن)6(ينفعالبرديُّ(:)ه""القانونصاحبوقال

منه.يُعمَلقديمًاكانالمصريُّوالقرطاسفيدمُلها.الطَّريَّةالجراحاتعلى

79(.)صالحمويكتاب(1)

.(0917)ومسلم2(119)البخاري2()

بعضهم:فزاد،السياقواختل،السابقةبالجملةفتعلق"برماد"،إلىنفيتصحف)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،البردي"بعد""وله

خطأ.("،"هيَّجد:(4)

()5(1/014-114).

.رماده:يعني)6(
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ويمنع،الدَّمنفثَويحبِسر،الفمأكلةمننافعٌورمادهيابس!،بار؟ومزاجه

تسعى.أنالخبيثةالقروح

فصل

والكيِّ)1(والحجامةالعسلبشربالعلافيفيهديهفي

النَّبيِّعنعبَّاسٍابنعنجبيرٍبنسعيدعنالبخاريِّ")2("صحيحفي

أنهىوأنا.نارٍوكيَّةمِحْجَم،وشَرْطة،عسلٍشَرْبة:ثلاثٍفي"الشِّفاء:قالع!ي!

".الكيِّعنأمَّتي

وأدمويَّةًتكونأنإمَّا:الامتلائيَّةالأمراضالمازريُّ)3(:اللّهعبدأبوقال

وإن.الدَّمإخراحفشفاؤهادمويَّةًكانتفإن.سوداويَّةًأوبلغميَّةًأوصفراوَّيةً

خِلْطٍبكلِّيليقالذيبالإسهالفشفاؤهاالباقيةالثَّلاثةالأقساممنكانت

وقدالفصد.علىوبالحجامة،المسْهِلاتعلىبالعسلنبَّه!ي!وكأنَّهمنها.

الدَّواءأعيافإذا".مِحْجَمٍ"شَرْطة:قولهفييدخلالفصدإنَّ:النَّاسبعضقال

لقوىالطِّباعغلبةعنديستعمللأنَّهالأدويةفي!فذكره؛الكيئُالطِّبِّفاَخرُ

الكيِّ"عنأمَّتيأنهى"وأنا:وقوله.المشروبالدَّواءينفعلاوحيث،الأدوية

بهالعلاحيؤخَّرأنإلىإشارةٌ"أكتويأنأحبُّ"وماالآخر)4(:الحديثوفي

استعجالمنفيهلما،بهالتَّداوييعجَّلولا(،)ْإليهالضَّرورةتدفعحتَّى

.(401-201)صالحمويكتاب(1)

.(0568)برقم2()

.(916-681)3/"مسلمبفوائد"المعلمفي)3(

اللَّةُ!كَئهُ.رَجابرحديثمن22(0)هومسلم)5683(البخاريأخرجه()4

.دمنساقط"إلية..الآخر."(5)
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كلامه.انتهى.الكيِّألممنأضعفيكونقدألمٍدفعفيالشَّديدالألم

بغيرأوبمادَّةٍتكونأنإمَّاالمزاجيَّةالأمراض(:1الأطبَّاء)بعضوقال

منها.تركَّبماأو،يابسةأورطبةأوباردةٌأوحارَّ!إمَّامنها:والمادِّيَّة.مادَّةٍ

؛والبرودةالحرارةوهما،فاعلتانكيفيَّتانمنها،الأربعالكيفيَّاتوهذه

الكيفيَّتينإحدىغلبةمنويلزم.واليبوسةالرُّطوبةوهما،منفعلتانوكيفيَّتان

منواحدٍلكلِّكانوكذلكمعها.منفعلةٍكيفيَّةٍاستصحابُالفاعلتين

ومنفعلة.فاعلةٌ:كيفيَّتانالمركَّباتوسائرالبدنفيالموجودةالأخلاط

كيفيَّاتلأقوىالتَّابعةُهيالمزاجيَّةالأمراضأصلأنَّذلكمنفحصل

معالجةأصلفيالنُّبوَّةكلامفجاء.والبرودةالحرارةهيالَّتيالأخلاط

حارًّاالمرضكانفإن.التَّمثيلطريقعلىوالباردةالحارَّةهيالَّتيالأمراض

استفراغًاذلكفيلأنَّ،بالحجامةأوكانبالفصد،الدَّمبإخراجعالجناه

فيموجودٌوذلك،بالتَّسخينعالجناهباردًاكانوإن.للمزاجوتبريدًاللمادَّة

أيضًافالعسل،الباردةالمادَّةاستفراغإلىذلكمعيحتاجكانفإن.العسل

والتَّليين،والجلاءوالتَّلطيفوالتَّقطيعالإنضاجمنفيهبماذلكيفعل

القويَّة.المُسْهِلاتنكايةمنوأمنٍبرفقٍالمادَّةتلكاستفراغُبذلكفيحصل

حادًّايكونأنإمَّاالمادِّيَّةالأمراضمنواحدٍكلَّفلأنَّ،الكيُّوأمَّا

يكونأنوإمَّا.فيهإليهيحتاجفلا،الطَّرفينلأحدالانقضاء)2(سريعفيكون

الكيُّ،فيه!يجوزالَّتيالأعضاءالكيُّفي:الاستفراغبعدعلاجهوأفضلُمزمنًا

كتابه،منالفصولهذهينقلالمؤلفيزاللاالذيالكحالالحمويطرخانابنهو(1)

.المازريكلامعلىالفصلآخرإلىهذابقولهالحمويعقَّبفقد

تحريف.،"الإفضاء":الرسالةطبعةفي)2(
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وأفسدتالعضو،فيرسختقد،غليظةٍباردةٍمادَّةٍعنإلامزمنًايكونلالأنَّه

ذلكفي(1)فيشتعلجوهرها،مشابهةإلىإليهيصلماجميبعَوأحالت،مزاجه

بإفناءفيه،هيالذيالمكانذلكمنالمادَّةُتلكبالكيِّفتُستخرَجالعضو،

المادَّة.لتلكبالكيِّالموجودالنَّاريِّالجزء

جميعهاالمادِّيَّةالأمراضمعالجةِأخذَالشَّريفالحديثبهذافتعلَّمنا

منالحمَّى))إنَّشدَّة:!ي!قولهمنالسَّاذجةالأمراضمعالجةَاستنبطناكما

)2(.بالماء"فأبرِدوهاجهنَّم،فَيح

فس

المغلِّس-بنجُبَارةحديثمن)3("ماجهابن"سننففي،الحِجامةوأمَّا

رسولقال:يقولمالكٍبنأنسسمعتُ:قالسُلَيمبنكَثير-عنضعيفوهو

".بالحجامةأمَّتكمُرْمحمَّد،ياقالوا:لاإبملإٍبيأُسْريَليلةَمررتُ))ما!:ادلّّه

الحديث،هذاعبَّاسٍابنحديثمن)4(""جامعهفيالترمذيوروى

:الحمويكتابمخطوطةوفي.تصحيف،"فيستعمل":حطز،وفي.""فتشتعلد:(1)

.ل،ثمنساقطةالعضو"ذلكفي"فيشتعلوالجملة."فيستفحل"

تخريجه.سبق2()

"الكامل"فيعديوابن)3176(،(""الأوسطفيالطَّبرانيوأخرجه)9347(.برقم)3(

ضعَّفوقدأيضًا.ضعيفوكثيرٌ،بةكثيرٍعنآخَرينطريقينمن(،89199-1)7/

وله62(./4)(""المصباحفيوالبوصيريُّ(،014)6(""المغنيفيالعراقيُّإسنادَه

سعيدوابيصعصعةبنومالكعبَّاسوابنعمروابنمسعودابنحديثمنشواهد

اعلم.واللّهببعضها،يتقوَّىكأإدلَّهُعَتلا،وعليالخدري

)3477(ماجهابنعندهووإنَّمامحمَّد"،"يا:قولُةعندهوليس2(0)53برقم)4(

.هناكتخريجُهويَأني،حديثينبعدبتمامِهالمصنِّفوسيورده331(،)6واحمد
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محمَّد".يابالحجامة"عليك:فيهوقال

!يوّالنَّبيُّأنَّعبَّاسٍابنعنطاوسٍحديثمن(1)""الصَّحيحينوفي

.أجرهالحجَّاموأعطى،احتجَم

!واللّّهرسولأنَّأنسعنالطَّويلحميدٍعنأيضًا)2(""الصَّحيحينوفي

منعنهفخفَّفوا،مواليهوكلَّم،طعامٍمنبصاعينلهفأمرطَيبة،أبوحجَمَة

".الحجام!بهتداويتمما"خيرُ:وقإل،ضريبته

عكرمةسمعت:قالمنصورٍبنعبَّادعن(")3(الترمذي"جامعوفي

عليهيُغِلَّانمنهماثنانفكان،حجَّامونثلاثةٌغِلْمةٌعبَّاسٍلابنكان:يقول

.(2021)ومسلم(8722)ريلبخاا(1)

.(7751)ومسلم(7722)ريلبخاا(2)

الأوَّل!شطرهعلىمقتصِرًا3477()3478،ماجهابنوأخرجه2(،0)53برقم)3(

التَّهذيب""فيالطَّبريُّإسنادَهوصحَّح331(.)6أحمدبعضَهوأخرج.مُفرَّقَينوالثَّاني

والإشبيليُّ(،490،201،221،2904/)والحاكمعبَّاس(،ابنمسند-1/948)

فيعساكرابنقالكمامعلولأنَّهإلَّا،وغيرهم838(،2/)"الصُّغرى"الأحكامفي

غيرُضعَّفهفعبَّاد(،01/051)""الفتحفيحجروابن74(1/4)"دمشق"تاريخ

غيرُالتِّرمذيإسنادفيبالسَّماعوتصريحُه،الحديثَهذادلَّسوقد،الأئمَّةمنواحدٍ

"المجروحين"فيحبَّانوابن(136)3/"الضُّعفاء"فيالعُقيلئيُفروى،محفوظ

منبملأمررتُما"سمعتَلعبَّاد:قلت:قالالقطَّانيحيىعن(166)2/

عن،عكرمةعن،حصينبنداودعن،يحيىأبيابنحدَّثني:فقال."؟..الملائكة

ضعيففالإسناد.عكرمةفيضعيفوداود،متروكيحبىأبيوابناهـ..عبَّاسابن

الشَّرعيَّة""الادابفيمُفلحوابن62(،)9/""المجموعفيالنَّوويُّقالكما

22(.215-ه)2/"الصحيحةالسلسلة"فيمبيَّنهوكماجدًّاضعيفبل08(،)3/
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نبيُّاللّّهقال:عبَّاسٍابنوقال:قال.أهلَهويحجُميحجُمهوواحا،أهلهوعلى

عنويجلو،الصُّلبَ(1ويخفِّف)الدَّمَ،يُذهِبُ!الحجَّامالعبد))نعم:!مّ

الملائكةمنملاعلىمرَّمابهعُرِجحين)2(!وّاللّّهرسولإنَّ:وقال.البصر"

عشرةسبعيومفيهتحتجمونماخير"انَّ:وقال.بالحجامةعليكقالوا:إلا

بهتداويتمماإنَّخير":وقال."وعشرينإحدىويومعشرةتسعويوم

"من:فقاللُدَّ،!ي!هاللّّهرسولوإنَّ."والمشي،والحجامةواللَّدود،السَّعوط،

".العبَّاسلاإلُدَّلاإالبيتفيأحلأيبقىلا":فقالأمسكوا،فكلُّهبم،"؟لدَّني

ماجه.ابنورواه.غريبٌحديثهذا:قال

فضر)3(

والفصدُالفصد.منأكثرالبدنسطحتنقِّيفانَّها،الحجامةمنافعفأما

الجلد)4(.نواحيمنالدَّمتستخرجوالحجامة.أفضلالبدنلأعماق

الزَّمانباختلافيختلفانأنَّهماالفصدوأمرأمرهافيوالتَّحقيق)5(:قلت

والامزجةالحارَّةوالازمنةالحارَّةفالبلاد.والامزجة)6(والأسنانوالمكان

بكثيرٍالفصدمنأنفَعُفيهاالحجامةُالنُّضج،غايةفيأصحابهادمُالَّتيالحارَّة

":الجامع"فيالترمذيولفظ.القديمةالطبعاتفيوكذا""يجفِّف:نسخةغيرفي(1)

.الإخفافمن""يُخِفُّ

تصحيف."حيث"،:النسخفي)2(

.(017-01،461ه)صالحمويكتاب)3(

.(01ه)صالحمويكتاب(4)

.(164)صكتابةفيالحمويكلاممنمستنبطوهو)5(

تصحيف.،"لإنسان"ا:ل،حط،ث،س)6(
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فتُخْرِجه،الدَّاخلالجسدسطجإلئويخرج(1ويرِقّ)ينضجالدَّمفإنَّ

ولمنالفصد،منللصِّبيانأنفعكانتولذلكالفصد.يُخرجهلاماالحجامةُ

الفصد.علىيقوىلا

وأفضلُأنفَجُفيهاالحجامةُالحارَّةالبلادأنَّعلىالأطبَّاء)2(نصَّوقد

الثَّالثالرُّبعفيوبالجملة؛وسطهوبعدالشَّهروسطفيوتستحبُّالفصد،من

آخرهوفي،وتبيَّغهاجَقدبعديكنلمالشَّهرأوَّلفيالدَّملأنَّالشَّهر،أربإعمن

التَّزيّد.نهايةفيفيكون،وبُعَيدَهوسطهفيوأمَّا.سكنقديكون

الشَّهرأوَّلفيلا،الحجامةباستعمالويؤمر)3(:""القانونصاحبقال

قدتكونلأنَّهاآخرهفيولا،وهاجتتحرَّكتقدتكونلاالأخلاطلا!

تزيُّدهافيبائغةً)4(هائجةًالأخلاطتكونحينالشَّهروسطفيبل،نقصت

القمر.جِرْمفيالنّورلتزيُّد

(.)ْوالفصد"الحجامةبهتداويتمما"خيرُ:قالأنَّة!ك!ي!النَّبيِّعنرويوقد

حط.منساقطوهو،""يروق:ل،ث،س(1)

.(671-461)صالحمويكلامنصُّهذا2()

)3((1/992-00.)3

:ثوفي.هائجة:يعنيوغيرها،الهنديةوالطبعة،سز،د،)ف(،الأصلفيكذا(4)

.الأخرىالنسخفيالكلمةتحررولم.الرسالةنشرةوتبعتةالفقيأثبتكما"بالغة"

أشبة.وهو"،"تابعة:""القانونمطبوعةوفي

ضميرة،بناللّهعبدبنالحُسينطريقمن()182"النبوي"الطبفينعيمأبوأخرجه)5(

بنالحسين؛تالفإسنادوهذامرفوعًا،بهاللَّة!كَت!رَعليٍّعنجدِّه،عن،أبيهعن

بل،وغيرهموالدَّارقطنيوأحمدالمدينيابنقالكمامتروكضميرةبناللّهعبد

928(.2/)""اللِّسانينظر:الجارود.وابنحاتموأبومالككذَّبه
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)3(.انتهى2(.)("1والفِصاد)الحِجامةالدَّواء"خيرُ:حديثٍوفي

والبلادالحجازأهلإلىإشارةٌ"الحجامةبهتداويتمما))خير:!ي!وقوله

الحرارةلجذب،أبدانهمظاهرإلىأميلوهي،رقيقةدماءهملأنَّ،الحارَّة

مسامَّولأنَّالجلد،نواحيفيواجتماعهاالجسدسطحإلىلهاالخارجة

تفرُّقٌوالحجامة.خطرٌلهمالفصدففي،متخلخلةوقواهمواسعةأبدانهم

الَّتيوخاصَّةًالعروق،العروقكلِّيُّمناستفراغيتبعة،اتِّصاليُّإراديّ

خاصّ:نفعمنهاواحدٍكلِّولفصدكثيرًا)5(.تُفصَد)4(

الكائنةوالأوراموالطِّحالالكبدحرارةمنينفعالباسِليق)6(ففصدُ

الجنبوذاتَالشَّوصةَ)7(وينفع،الرِّئةأوراممنوينفع،الدَّممنفيهما

المطبوعة.النسخفيوكذا"الفصد":ن،حط(1)

ضميرةبنادلّهعبدبنالحُسينطريقمن()183"النَّبويالطِّب"فينعيمأبوأخرجه)2(

جدًّا.ضعيفإسنادوهوالسَّابق،بالإسناد

صاحبكلاممنالنقلكأن،والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفي""انتهىوقعكذا)3(

سيناابنكلامنقلبعدماالحمويأنالالتباسسببيكونوقدهنا.انتهى(""القانون

نأوالحقسينا.ابنعنكله""قلتُقبلماأنالمؤلففظنَّ،""قلتُ:قالوالحديثين

إلئالإشارة""القانونفيمنهجهمنوليس،القمر""جرم:بقولهانتهىكلامه

.الحمويمنذلكفكلعليهماالآنيوالكلامالحديثانأماوالاَثار،الأحاديث

غلط.وهو،تفصد"لا"بعدها:ومااللطيفعبدطبعةفي)4(

تفصدالتيوالعروق.خاصَّةًالعروقمن..".أ(:4/)4الحمويكتابفيالسياق)5(

".كثيرة

"العلوم"مفاتيحانظر:.الإبطيليماإلىالإنسيالجانبفيالمرفقعنداليدفيعرق)6(

.(531)ص

في-ورمهو:جالينوسوقال.الأضلاعتحتتنعقدريحمنالبطنفيوجع:الشوصة)7(
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الورِك.إلىالرُّكبةأسفلمنالعارضةالدَّمويَّةالأمراضوجميع

دمويًّ!كانإذاالبدنجميعفيالعارضالامتلاءمنينفعالاكحَلوفصدُ

.البدنجميعفيفسدقدالدَّمكانإذاوكذلك

كثرةمنوالرَّقبةالرَّأسفيالعارضةالعللمنينفعالقِيفال)1(وفصدُ

.فسادهأوالدَّم

الجبين.ووجعوالبَهْروالرَّبوالطِّحالوجعمنينفعالودَجينوفصدُ

والحلق.المنكبوجعمنتنفعالكاهلعلىوالحجامة

كالوجه،وأجزائهالرَّأسأمراضمنتنفعالأخدعينعلىوالحجامة

كثرةعنذلكحدوثكانإذا،والحلقوالأنفوالعينينوالأذنينوالأسنان

جميعًا.عنهماأوفسادهأوالدَّم

)2(.والكاهلالأخدعينفييحتجم!ي!اللّّهرسولكان:أنسقال

)شوص("و"الصحاح(2905/)"النهاية"انظر:.داخلمنالأضلاعحجاب

.(2401/)"لحاوياو"

.(531)ص"العلوم"مفاتيحانظر:.الوحشيالجانبفيالمرفقعنداليدفيعرق(1)

وأحمد3(،)483ماجهوابن2(،150)والتِّرمذي386(،0)داودأبوأخرجة2()

"،غريبحسنحديث"هذا:التِّرمذيوقال.وغيرهم(،19121،10013)

6(،)770حبَّانوابنعبَّاس(،ابنمسند-1/152)"التَّهذيب("فيالطَّبريُّوصحَّحه

فيوالنَّووي923(،0-)2385"المختارة"فيوالضِّياء2(،4/01)والحاكم

ابنعنالبابوفي9(.)80"الصحيحة"السلسلةفيوهو6(،1)9/"المجموع"

ا!دلَّهُعَت!.رَهريرةوأبيوجابروعليٍّيساربنومعقلعبَّاس
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علىواحدةًثلاثًا:يحتجمبم!ي!اللّهرسولكان)2((:1)""الصَّحيحينوفي

الأخدعين.علىواثنتين،كاهلة

به.(4كان)لصداعٍ،رأسهفي-محرِمٌوهو-احتجمأنَّهعنه)3(الصَّحيحوفي

!يوّالنَّبيِّعلىجبريلنزل:عليعن)6("ماجهابن"سننوفي)5(

والكاهل.الأخدعينبحجامة

ورِكهفياحتجم!ياّلهالنَّبيُّأنَّجابرحديثمنداود")7(أبي"سننوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

كأنهماواحدًا،مساقًاالاَتيينالحديتينوساق(017)صالحمويكتابفيكذا

"الصحيحين"إلىالأولوعزابينهما،ففصلالمؤلفأما.""الصحيحينفيجميعًا

الصَّحيحَين،فيليسالاَنيفالحديث!أولئالعكسوكان"،"الصحيحإلىوالثاني

شيبةأبيوابن(،1/464)""الطَّبقاتفيسعدابناللَّفظبهذاأخرجههـانَّما

أنسحديثمن923(،0)(""المختارةفيوالضِّياء(،10013)وأحمد)96923(،

السَّابق.التَّعليقفيتخريجهتقدَّموقدظا!ثكَئهُدلَّه

."كانء!يمّاللّهرسول"أن:س

أيضًاوأخرجه.بحينةابنحديثمن(21)30ومسلم()1836البخاريأخرجه

.عباسابنعن(1057)البخاري

.زمنساقط"كان"

في"."وهو:س

وأخرجه.بهعليٍّعن،نباتةبنالأصبغعن،الإسكافسعدطريقمن)3482(برقم

سعد؛تالفإسنادوهو)817(."الغيلانيَّات"فيالشَّافعيُّبكرأبوأيضًاالإسنادبهذا

الخلقشفيبععنورد"فيمافيالبوصيريوقال،متروكاننباتةبنوالأصبغالإسكاف

والمتن...ضعيفإسناد"هذا(:44)ص"بالحجامةوأمراحتجمأنَّهالقيامةيوم

".الأصبغمنحالًااسواالإسكافطريفبنوسعدُ،صحيح

-""الكبرىوفي28(4)8""المجتبىفيالنَّسافيُأيضًاوأخرجه)3863(.برقم
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ص*)1(كا.
به.نوليٍمن

فصل)2(

القَمَحْدُوَة.وهيالقفا،نُقْرةعلىالحجامةفيالأطبَّاءواختلف

"عليكممرفوعًا:حديثًا")3(النَّبويِّ"الطِّبِّكتابفِىنعيمأبووذكر

منهاذكر،"ادواءٍخمسةمنتشفيفإنَّهاالقَمَحْدُوَة،جَوزةفيبالحجامة

.الجُذام

،02841)وأحمد3(،820)ماجهوابن75(،12،3222،3271،3853)

وصحَّحه.الوركفيكانتالحجامةَأنَّعندهموليس(،48571،80941،79051

ورجَّح36(.46)"المهرةإتحاف"فيكماعوانةوأبو2(،0662،166)خزيمةابن

(""الكبرىفيوقال،الرَّأسفيكانتالحجامةأن284َّ()ص""الاَدابفيالبيهقئيُ

!يِ!فكأنه...وركهعلى:إبراهيمبنمسلمقالى"كذاداود:أبيروايةعن34(0)9/

".صداعأوبهكانوثءمن،محرموهورأسهفياحتجم

والوَثْءُ.العامةإلىالجوهريوعزاه.الحمويوكتابالنسخجميعفيبالتسهيلكذا(1)

الفتحشبهُهو:الأزهريوقال.الليثقولهذاالكسر.يبلغلاوَصْمالعظمَيصيبأن

و"التهذيب")وثأ("الصحاح"انظر:.العظمفيكالكسراللحمفيويكونالمفصلفي

5(1/651).

.(172-017)صالحمويكتاب2()

طريقمن(42)8/الكبير""معجمهفيوهو،الظَّبرافبعنرواه3(،20)برقم)3(

رَوحأبيالدَّفَّاععن،شُعيببنعيسىعن-،ليِّنوهو-الحرشيموسىبنمحمَّد

جدَهعن،أبيهعنصُهيب،بنصيفيبنالحميدعبدعن-،ضعيف-وهوالقيسيِّ

بعض"؛منبعضهمسماعيُعرفلا"54(:0)2/""الميزانفيكماالبخاريُّقال،به

يُعتمَدلاالأخبارهذه"مِثل75(:)3/"الشَّرعيَّة"الآدابفيمفلحابنقالولذا

4938(.)"الضعيفة"السلسلةفيوهوعليها"،
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منشفاءٌفإنَّهاالقَمَحْدُوَة،جَوزةفيبالحِجامة"عليكمآخر:حديثٍوفي

.(1)داءً"وسبعيناثنين

والنُّتوءالعينجحَظمنتنفعإنَّها:وقالتاستحبَّتْه)2(منهمفطائفةٌ

منوتنفع،والجفنالحاجبينثقلومنأمراضها،منوكثيرٍفيهاالعارض

جَرَبه)3(.

ولم،قفاهجانبيفيفاحتجمإليها،احتاجحنبلبنأحمدأنَّوروي

النُّقْرة)4(.فييحتجم

كماحقًّا،النِّسيانتُورثإنَّها:وقال"،"القانونصاحبكرهها:وممَّن

الدِّماغمؤخَّرفإنَّ(،ع!ياّله)ْمحمَّدٌشريعتناوصاحبومولاناسيِّدناقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

القَمَحدُوَةجوزةفيبالحجامةِ"عليكم:بتمإمهفسياقهالسَّابق،الحديثمنجزءٌهو

والبرَص،،والجذام،الجنونمنَادواء:وخمسةداءً،وسبعيناثنينمندواءٌفإنَّه

فانه،نعيمأبيكتابعنيصدرلمالمؤلفأنعلىيدلوهذا."الأضراسووجع

بتمامه.الحديثأورد

"."استحسنتة:ل،ث

صاحبذكرهاالفوائدوهذه.البمور""ومن:زيادة(071)صالحمويكتابفي

.3(1/00)"نونلقاا"

كماهذاكتابنامصدرهولكن88()3/"الشرعية"الآدابصاحبالروايةهذهذكر

سياقه.منيظهر

أنسعن278(0)الدَّيلميُّأخرجهالنِّسيان"تورثالرَّأسنقرةفي"الحجامة:حديث

المنيف""المنارينظر:.بالوضعمتَّهمزاوٍسندهفي؛يصحُّلاباطلخبروهو،ا!كَئهُدلَّه

و"تذكرة)39(،اللَّمَّاز"علىو"الغمَّاز)388(،("الحسنةو"المقاصد)87(،

.(661)"المجموعةلفوائداو"،(61)8"المرفوعةلاسراراو"،(702)ص"لموضوعاتا
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كلامه.انتهي(.1تُذْهِبُه)والحجامةُ،الحفظموضع

إنَّمافالحجامةثبَتوإن.يثبتلاالحديثوقالوا)2(:،آخرونعليهوردَّ

لغلبةاستُعملتإذافأمَّا.ضرورةٍلغيراستُعملتإذاالدِّماغمؤخَّرتُضْعِف

فياحتجمأنَّه!ي!النَّبيِّعنثبتفقدوشرعًا.طبًّ!لهنافعةفإنَّها،عليهالدَّم

القفاغيرفيواحتجمذلك،فيالحالاقتضاهمابحسبقفاهمنأمإكنعدَّة

حإجته.إليهدعتمابحسب

فصل)3(

إذاوالحلقوموالوجهالأسنانوجعمنتنفعالذَّقَنتحتوالحجامة

والفكَّين.الرَّأسوتنقِّيوقتها،فياستُعملت

عظيمٌعرقوهو-الصَّافِنفَصْدعنتنوبالقدمظهرعلىوالحجامة

والحِكَّة،الطَّمثوانقطاعوالسَّاقين،الفخذينقروحمنوتنفع-الكعبعند

الأنثيين.فيالعارضة

وبثوره،وجرَبهالفخذدماميلمننافعةٌالصَّدر)4(أسفلعلىوالحجامة

قيل،كماحقًّاالنسيان"تورث(:بولاق2-1/12)""القانونمنالمطبوعفيالوارد(1)

سيناابنأرلمفإنيأشبةوهذا."الحجامةوتضعفه،الحفظموضعالدماغمؤخرفإنَّ

عنة.المؤلفأوردكماهكذانقلالحمويولكنأثر.أوحديثإلئكتابهفييشير

"."القانوننسخمراجعةإلىبحاجةوالأمر

من،كلامهمنأخذًاالمؤلفصوَّرهكماليسكتابهفيوالأمر.الحمويقولوهو2()

طائفتين.بينوالحجاجالخلاف

.(172-171)صالحمويكتاب)3(

القطَن""على3(:1/00)""القانونوفي،"والساقينالقَطَن"على:النقلمصدرفي(4)

-كتابنسخةفي"البطن"على:قرأالمؤلفولعلالظهر.أسفل:والقطَن.فقط
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الظَّهر.وحِكَّة)2(والفيلوالبواسير(1النِّقْرِس)ومن

فصل.

الحجامةأوقاتفيهديهفي

ماخير"إنَّ:يرفعهعبَّاسٍابنحديثمن")3("جامعهفيالترمذيروى

".وعشرينإحدىويوم،عشرةَتاسعَأو،عشرةَسابعَيومُتحتجمونَّفيه

.(4)

والكاهلالاخدعينفييحتجم!ي!اللّهرسولكانانس!:عنوفيه

)5(.وعشرينواحدوفيعشروتسعةعشرلسبعةيحتجموكان

فليتحرَّالحجامةأراد"منمرفوعًا:أنسعن)6("ماجهابن"سننوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الصدر"!"أسفلإلىفغيَّره،يديهبينالتيالحموي

للقمري"التنوير":انظر.الإبهامفيولاسيماالقدممفاصلفيشديدوجعهو

.(092)صللهرويالجواهر"و"بحر6(0)ص

كما"لونوتغيُّرغلظمعوالقدمالساقفيسمجةورميةزيادة"وهو،الفيلداء:يعني

6(.0)ص"التنوير":وانظر(.051)صللسجزي("الطبأسرارحقائق"في

جدًّا.ضعيفإسنادهوأنَّ،تخريجهتقدَّموقد2(.0)53برقم

تخريجه.تقدَّموقد."غريبحسنحديث"هذا:وقال2(،150)برقم

وحرف."وعشرينإحدى":غيرهماوفي"،وعشرينأحد"ز:وفي.الأصلفيكذا

.ل،ث،سمنساقط"في"

قهم،بنالنَّهَّاسعن،مَيسرةبنزكريَّاعنمطر،بنعثمانطريقمن)3486(برقم

،ضعيفانوالنَّهَّاسوعثمانمستور،زكريَّا؛ضعيفإسنادوهذا.بخهاثهثكَتهُددَّهأنسعن

63(،)4/""المصباحفيوالبوصيريُّ(،14)70""المغنيالعراقيُّفيضعَّفهوقد

البابوفي(.)1864"الضعيفة"السلسلةفيوهو(،01/051)""الفتحفيحجروابن

ا!ىتلَّهُعَئطُ.رَهريرةوأبيعبَّاسابنعن
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".فيقتلَهالدَّمُبأحدكم(1يتبيَّغْ)لاوعشرينإحدىاوعشرتسعةاوعشرسبعة

احتجم"من:مرفوعًاهريرةأبيحديثمن)2(داود"أبي"سننوفي

وهذا."داءٍكلِّمنشفاءًكانتوعشرينإحدىأوعشرةتسعأوعشرةلسبع

الدَّم)3(.غلبةُسببُهداءٍكلِّمن:معناه

النِّصففيالحجامةأنَّالأطبَّاءعليهاجتمعلماموافقةٌالأحاديثوهذه

وإذا.وآخرهأوَّلهمنأنفعأرباعهمنالثَّالثالرُّبعمنيليهوماالثَّاني

.وآخرهالشَّهرأوَّلمنكانوقتٍأيَّ،نفعَتإليهاالحاجةعنداستُعملت

ادلّّهعبدأبوكان:قالحنبلثنا:قالعِصامبنعِصمةأخبرني:الخلالقال

كانت)4(.ساعةٍوأيَّالدَّم،بههاجوقتٍأيَّيحتجمحنبلٍبنأحمد

الثَّالثة.أوالثَّانيةالسَّاعةالنَّهارفيأوقاتها(:)ْ""القانونصاحبوقال

يُجِمَّثمَّيستحمَّ،أنفيجبغليأدمهفيمنإلاالحمَّام،بعدتوقِّيهاويجب

انتهى..يحتجمثمَّ،ساعةً

النسخوفي.تفسيرهسيأتيهذاوعلى،الحمويكتابومخطوطة"السنن"فيهكذا(1)

."(يتبيَّغ"ولا:الخطية

.بنحوه6(262)""الأوسطفيالطَّبرانيأيضًاوأخرجه.عنةوسكت386(1)برقم2()

القيامةيومالخلقشفيععنورد"فيمافيوالبوصيري2(01)4/الحاكموصحَّحة

وهو62(،)9/""المجموعفيالنوويوحسنة76(،)ص"بالحجامةوأمراحتجمأنَّة

)622(."الصحيحة"السلسلةفي

.(177)صالحمويتفسيرهذا)3(

.(172)صالحمويكتاب(4)

أوقاتها".أفضل":وفيهما،السابقالكتابمنوالنقل3(1/00)""القانونفي5()
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وأمراضًاسُدَدًاأورثتربَّمافانِّها،الشِّبَععلىالحجامةعندهموتُكرَه

دوام!الرِّيقعلى"الحجامة:أثرٍوفيغليظًا.رديًّاالغذاءكانإذاسيَّمالا،رديَّةً

شفا!د")1(.الشَّهرمنعشرسبعةوفيدام!،الشِّبعوعلى

الاحتياطسبيلعلىكانتإذافيماللحجامةالأوقاتهذهواختيار

وُجِدفحيثماالأمراضمداواةفيوأمَّا.للصِّحَّةوحفظًاالأذىمنوالتَّحرُّز

فيقتله"الدَّمبأحدكاي!تبيَّع)2(لا":قولهوفياستعمإلُها.وجَبإليهاالاحتياجُ

حُذفتثمَّ)أن(،معالجرِّحرففحُذِفيتبيَّغَ،لئلَّا:يعنيذلكعلىدلالة

الدَّمبغيفإنَّهبمعناهوهو،البغيمقلوبوهو.الهَيْج:والتَّبيُّغ()3(.)أن

الشَّهر.مناحتاجوقتٍأيَّيحتجمكانأحمدالإمامأنَّتقدَّموقد.وهيجانه

فصل)4(

أخبرنا:""جامعهفيالخلالفقال،للحجامةالأسبوعأيَّاماختياروأمَّا

؟الالاممنشيءٍفيالحِجامةُتُكرَهلأحمد:قلت:قالإسماعيلبنحرب

والسَّبت.الأربعاءفيجاءقد:قال

مرفوعً!اللَّةُ!كَتهُرَأنسحديثمن(الفردوسزهرة-99ق2/)الدَّيلميُّأخرجة(1)

.(173)صالحمويكتابمنوالنقل.تالفباسنادٍ

يتبيَّغ"."ولاغيرها:وفي.ن،ل،حط،ثفيهكذا)2(

هنالافلفظة،فيقتلة"الدمبأحدكميتبيَّخْ"لا:لهمقولهعليه"والدليل:الحمويلفظ)3(

إعرابتفسيرلامعنًي،تفسيرهذاوتفسيره."للاستقبالالمعنىفيخلصلئلا،بمعنى

وهذا)أن(،حذفتثمحذفتْ)أن(معالجرلامبأنشرحهثم،المؤلفظنكما

منله.منعجيب

.(917-177)صالحمويكتاب(4)
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يومٍأيَّ:الحجامةعنادلّّهعبدأباسألأنَّهحسانبنالحسينعنوفيه

الجمعة.يوم:ويقولونالأربعاء،ويومالسَّبتيوم:فقال؟تُكرَه

مرفوعًا:هريرةأبيعنالمَقْبُريوسعيدسلمةأبيعنالخلَّالوروى

إلايلومنَّفلا،برصٌأوبياضٌفأصابهالسَّبت،ويومالأربعاءيوماحتجم"من

.)1)"نفسَه

بَخْتانبنيعقوبأنَّجعفربنعليبنمحمدأخبرني:الخلالوقال

الأربعاء،ويومالسَّبتيوموالحِجامةالنُّورةعنأحمدسئل:قالحدَّثهم

-الأربعإءيومفي:يعني-واحتجَمتنوَّرأنَّهرجلٍعنبلغني:وقالفكرهها،

نعم.:قال؟بالحديثخهاوَنكأنَّه:لهقلت.البرصفأصابه

ليقال:قالنافجحديثمنللدَّارقطنيِّ)2(الأفراد""كتابوفي

)1(

)2(

عن،الزُّهريعن،سمعانابنطريقمن2(40)5/""الكاملفيعديٍّابنأخرجه

00،78)البزَّاروأخرجه.متَّهمسمعانوابن،بة-منسوبغير-وسعيدسلمةأبي

الزُّهرِيِّ،عن،أرقمبنسُليمانطريقمن34(0)9/""الكبرىفيوالبيهقي7078(

الحديث،ليِّن"سليمانالبزَّار:قالاللَّهُ!كَتهُ،رَهريرةأبيعن،المسيَّببنسَعيدعن

من(4904/)الحاكموأخرجة.مرسلًا"الزُّهرِيعنغيرهورواه،منهأتىوإنَّما

الذَّهبي:قالبه،المسيَّبابنعن-،كذا-السُّدِّيعن،أرقمبنسليمانطريق

أُسنِد"وقد:وقال(154)""المراسيلفيداودأبوالمرسَلَوأخرج."متروك"سليمان

وغيرهما.،والبيهقيُّ(،181)2"العلل"فيالدَّارقطنيّإرسالَهورجَّح."يصحَّولم

الشَّرعيَّة""الآدابفيمفلحوابن62(،)9/"المجموع"فيالنَّوويضعَّفةوالحديث

.(4521)"الضعيفة"السلسلةفيوهووغيرهما،75(،)3/

-مختصرًا-والبزَّارهوأخرجهوقد)3387(،والأفراد"الغرائب"أطراف:ينظر

عن،جحادةبنمحمَّدعنمحمَّد،بنعذالعن،يحيىبنزيادطريقمن)6895(
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كبيرًاشيخًاولاصبيًّايكنولاحجَّامًا،فابغِنيالدَّم،بيتبيَّغَعمر:بناللّّهعبد

حفظًا،الحافظَتزيد"الحجامة:يقول!صاللّهرسولسمعتفانِّي

والجمعةالخميستحتجمواولا.اللّّهاسمعلىفاحتجِمُواعقلا،والعاقلَ

نزللاإبرصٍولاجذامٍمنكانوما.الاثنينواحتجمواوالأحد،والسَّبت

عنأيوبرواهوقد.يحيىبنزيادبهتفرَّد:الدَّارقطنيُّقالالأربعاء".يوم

يومتحتجمواولاوالثُّلا"ناء،الاثنينيوم"واحتجِموا:فيهوقالنافع

.(1)"لأربعاءا

)1(

)2(

يكرهكانأنَّهبكرةأبيحديثمن)2(""سننةفيداودأبوروىوقد

عنجعفر،ابيبنالحسنطريقمن3488()3487،ماجهابنوأخرجه.بهنافع

"الفتح"فيحجرابنفال.نحوهبهنافععن،ميمونبنسعيدطريقومن،جحادةابن

أيضًاضعيفةثالثةطريقوله،ضعيفينطريقينمنماجهابنأخرجه"(:01/941)

أخرىطرقولهموقوفًا".عمرابنعنجيِّدبسندٍوأخرجهالأفراد،فيالدَّارقطنيعند

"السِّلسلةفيالالبانيُّوقوَّاه،الأئمَّةمنواحدٍغيرأنكرهوقد،ضعفٍمنتخلولا

(.الشّثريِّنشرة-2-11/53257)"العالية"المطالبوينظر:)766(."الصَّحيحة

3(،24)2/"المصنوعة"اللَّاَلئفيكما"الأفراد"الدَّارقطنيُّفيأخرجهاايُّوبرواية

بهإلّوبعن،أبيهعنالدَّستوائي،هشامبنادلّّهعبدطريقمن2(،11)4/والحاكم

غيرمن،قولهمناكأيلَّهُعَنطُرَعمرابنعنالحديثصحَّ"قد:الحاكمفالموفوفًا.

".متروكادله"عبد:فقالالذَّهبيوتعقَّبه،متَّصل"ولامسند

فيوالبيهقي(،1/051)"الضُّعفاء("فيالعُقيليوضعَّفه.عنهوسكت)3862(برقم

الاَداب"فيمُفلحوابن63(،)9/(""المجموعفيوالنَّووي34(،0)9/""الكبرى

احتجمأنَّهالقيامةيومالخلقشفيععنورد"فيمافيوالبوصيري76(،)3/"الشَّرعيَّة

"السِّلسلةفيوهو(،01/051)""الفتحفيحجروابن84(،)ص"بالحجامةوأمر

22(.15)الضَّعيفة("
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الدَّميومالثُّلاةلاء"يوم:قال!ك!يواللّّهرسولإنَّ:وقالالثُّلاثاء،يومالحجامة

يرقا".لاساعةٌوفيه

فصل

المتقدِّمة:الأحاديثهذهضمنوفي

.التَّداوياستحبابُ

.الحاليقتضيهالذيالموضعفيتكونوأنَّها،الحِجامةواستحبابُ

ذلكفإنَّالشَّعرمنشيءٍقطعإلىاَلهـانالمحرِماحتجاموجوازُ

.الوجوبيقوىولانظز،عليهالفديةوجوبوفيجائز.

!ي!ادلّّهرسولأنَّ)1(البخاريِّ""صحيحفيفإنَّالصَّائماحتجاموجوازُ-

:الصَّواب،أخرىمسألةٌلا؟أمبذلكيفطرهلولكن.صائموهواحتجَم

.معارضٍغيرمن!يوّاللّّهرسولعنلصحَّتهبالحجامةالفطر

علىيدلُّلاولكنصائم،وهوحجامتهحديثُ:بهيعارَضُم!وأصحُّ

كانأنَّه:الثَّانيفرضًا.كانالصَّومأنَّ:أحدها.أمورٍأربعةبعدإلاالفطرعدم

هذاأنَّ:الرَّابع.الحجامةإلىمعهاحتاجمرضبهيكنلمأنَّه:الثَّالثمقيمًا.

)2(."والمحجومالحاجمأفطر":قولهعنمتأخِّزالحديث

اكأيئَهُعَنطُ.رَعباسابنحديثمن()3891برقم(1)

فيكماحزمابنقالولذاصحابيًّا.ثلاثينقرابةُ!موّالنَّبيعنرواهمتواتر،حديمث2()

أصحّومِن.ريبٍ"بلاوالمحجوم(الحاجم)أفطرحديثُ"صحَّ(:4178/)""الفتح

والنَّساني2371ُّ(،0،237)2367،داودأبوأخرجهاللَّهُ!كَتهُ،رَثوبانحديثُطرقه

،(0681)ماجهوابن31ُ(،3106-04،3157)3133-3137،""الكبرىفي

ابن=وصحَّحه2(.22،20542-1237،22382،20142،29242432)وأحمد
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بقاءعلىبفعلهالاستدلالأمكنالاربعالمقدِّماتهذه)1(ثبتتفإذا

منهالخروجيجوزنفلًاالصَّوميكونأنالمانعفماوإلَّا،الحجامةمعالصَّوم

الحضرفيرمضانمنأوالسَّفر،فيلكنَّهرمضانمنأووغيرها،بالحجامة

يكونأوالفطر،إلىمرضٌبهمَنحاجةُتدعوكماإليهاالحاجةدعتلكن

الأصل،علىمُبْقٍلكنَّهإليها،حاجةٍغيرمنالحضرفيرمضانمنفرضًا

ولا.إليهالمصيرفيتعيَّنومتأخِّز،ناقل"والمحومالحاجم"أفطر:وقولُه

كلِّها!بإثباتهافكيف،الأربعالمقدِّمات)2(هذهمنواحدةٍإثباتإلىسبيل

يعطيهبل،إجارةٍعقدغيرمنوغيرهالطَّبيباستئجارعلىدليلٌوفيها-

يرضيه.ماأوالمثلأجرة

يطيبلاكانوإنالحجامةبصناعةالتَكسُّبجوازعلىدليلٌوفيها-

يمنعهولمأجرهأعطاه!والنَّبيُّفإنَّ؛عليهتحريمٍغيرمن،أجرتهأكلُللحُرِّ

منيلزمولم،خبيثينوالبصلللثَّومكتسميتهخبيثًاإيَّاهوتسميته.أكلهمن

تحريمهما.ذلك

شيئًايومٍكلَّعبدهعلىالخراجَالرَّجلضربجوازعلىدليلٌوفيها-

منمُنِعولو.خراجهعلىزادفيمايتصرَّفأنللعبدوأنَّطاقتهبقدرمعلومًا

علىزادمابلفائد!؛لتقديرهيكنولمخراجًا،كلُّهكسبُهلكانفيهالتَّصرُّف

حبَّانوابن(،91،6391،8391،8491آ2)خزيمةوابن)386(،الجارود

هذايارُوِيماأصحُّ"هو:قالأنَّهأحمدعنونقل(،1/427)والحاكم)3532(،

38(.33-)2/للمصنِّفداود"أبيسنن"تهذيبوينظر:."الباب

".تثبتت":ف(1)

"."المقامات:ن،حطز،،ف2()
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أعلم.واللّهأراد.كمافيهيتصرَّفلهسيِّدهمنتمليأفهوخراجه

فصل

(1والكيِّ)العروققطعفيهديهفي

بعثع!ي!النَّبيَّأنَّاللّّهعبدبنجابرحديثمن")2("الصَّحيحفيثبت

عليه.وكواهعِرقًا،لهفقطعطبيبًا،كعبٍبنأبيِّإلى

فحسمهورِمَتْ،ثمَّالنَّبيُّع!سمّ،حسَمهأكحَلهفيمعاذٍبنسعدزُميَولمَّا

الكيُّ.هووالحسمثانيةً)3(.

أكحلةفيمعاذٍبنسعدكوى!يووّالنَّبيئَأنَّأخرىطريقٍوفي

(.أصحابة)ْمنغيرَهأومعاذٍبنسعدَ،حَسَمةثمَّ)4(،بمِشْقَصٍ

النَّبيُّفأمر،بمشقَصٍأكحلهفيرُمِيالأنصارمنرجلًاأنَّآخر:لفظٍوفي

فكُوِي)6).صم!،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(801-01ه)صالحمويكتاب

22(.0)7مسلمأخرجه

جابر.حديثمن2(02)8مسلمأخرجه

الطويل.النصل:المشقص

الألفاظوأقربُ،اللَّفظبهذاعليهأقفلم(.601)صالنقلمصدروفيالنسخفيكذا

بنسعدأومعاذبنسعدكوى!ي!النبيأن29()2/"غريبه"فيعُبيدأبوذكرهماإليه

كانالحسمأنوغيرهالسابقمسلمحديثفيوالذي.بمشقصأكحلةفيزرارة

الكيّ.لابمشقص

بنأبيُّرُمِي"(:421)52أحمدلفظُإليهالألفاظوأقربُ،اللَّفظبهذاعليهأقفلم

تقدَّموقد."أكحلهعلىفكُوِي!يررالنَّبيُّفأمر،أكحلةفأصاب،بسهمٍأحدٍيومَكعبٍ

22(.)70مسلملفظ
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:فقالالكيُّ،لةنُعِتَبرجلٍ!ي!النَّبيِّ)2(إلىوُفِدعبيد)1(:أبووقال

يُكمَدثمَّتسخَّنالحجارة:الرَّضْفعبيد:أبوقال4(.)وارضِفُوه)3(""اكوُوه

بها.

أنَّجابرعنالزبير،أبيعن،سفيانحدَّثنا:دُكَينٍبنالفضلوقال

(.أكحَله)ْفيكواه"!م!اللّّهرسول

الجنبذاتمنكُوِيَأنَّهأنسحديثمنالبخاريِّ")6("صحيحوفي

حي.عوووالنَّبيُّ

الشَّوكة.منزرارةبنأسعدَكوىع!هالنَّبيئَأنَّأنسعن)7(الترمذيوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(91)3/("الحديث"غريبفي

ولا.النقلمصدرفيوكذامنها،نسخةغيرفيمضبوطًاالخطيةالنسخجميعفيكذا

":الحديث"غريبوفي.الرسالةطبعةفيكماالنبيئ"اُني"وقدتصحيفيكونأنيبعد

)3852(.أحمد"و"مسند)23617("المصنَّف"فيوكذاالنبيُّ"،"أُني

."ارضفوهأو":الرواية

الرَّزَّاقوعبد3(،00)والطَّيالسي76(،10)"الكبرى"فيالنَّسائيأخرجه

،(10،37،38521204،4504)وأحمد236(،)17شيبةأبيوابن(،591)17

وابن(،41،2614)4/الحاكموصحَّحهادلَّةُ!كلَتهُ.رَمسعودابنحديثمنوغيرهم

6(.1)9/""المجموعفيوالنَّووي6ُّ(،820)حبَّان

بنأسعدترجمةفيآ(01)3/""الطَّبقاتفيسعدابنُدُكينٍبنالفضلعنأخرجه

وقد،السِّياقيوهمهكماجابرعلىلا،عليهيعودالخبرفيوالضَّمير.ادلَّهُ!كلَئهُرَزرارة

.الحمويكتابمصدرَههكذاإيرادهفيالمؤلفتابع

.(571)9برقم

النَّبوي""الطِّبفينعيموأبو3582(،)يعلىأبوأيضًاوأخرجه2(.050)برقم

حسن-حديث"هذا:التِّرمذيقال342(.)9/""الكبرىفيوالبيهقيُّ)312(،
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لفظٍوفي."ا"كتويأنأحبُّ"وما:وفيه،عليهالمتَّفقالحديثتقدَّموقد

".الكيِّعنأمَّتيانهى"وأنااَخر:

نهى!ي!النَّبيَئأنَّحُصَينٍعمرانَّبنعنوغيره)1("الترمذي"جامعوفي

عن"نُهين!:لفظٍوفيأنجحنا.ولاأفلحنافمافاكتوينا،فابتُلِينا،:قال.الكيِّعن

أنجحن(")2(.ولاأفلحن"فما:وقال،الكيِّ"

نأعليهوخافجُرحه،منالدَّمليرقأسعداكوىإنَّم!)3(:الخطابيقال

وأيدُهتُقطَعمنيكوىكماالبابهذافي)4(والكيُّمستعمل.فيهلك،يُنزَف

أنَّهيعتقدونوكانواللشِّفاء.طلبًايكتويأنفهوالكيِّعنالنَّهيوأمَّا.رجلُه

)1(

)2(

)3(

)4(

أبانوقد(.4174/،187)3/والحاكم6(،080)حبَّانابنوصحَّحه،"غريب

63(،0)6للبزَّار"المسند":ينظر،إرسالَهورجَّحوا،علَّةٍعنفيةالنّقَادالأئمَّةبعضُ

التَّمهيد"و"2(،16)9وللدَّارقطني2(،2984،)277حاتمأبيلابن"و"العلل

766(.2/)"التِّرمذيعللشرحو"293(،5/)9"دمشقوداتاريخ6(،4/20)

.(2015/)"الحديثغريبفيالنهاية"انظر:والجسد.الوجهتعلوحمرة:والشوكة

76(،20)"الكبرى"فيوالنَّسائي386(،)5داودأبوأيضًاوأخرجه2(.40)9برقم

قال2(.18391،48691،98991،4000)وأحمد3(،094)ماجهوابن

والحاكم6(،810)حبَّانابنوصحَّحة،"صحيححسنحديث"هذا:التّرمذي

أبيإسنادوصحَّح(،614)8/"الاستذكار"فيالبرعبدوابن(،4/13،2714)

الشَّرعيَّة"الآداب"فيمفلحابنوحسَّنة63(،)9/"المجموع"فيالنَّوويُّداود

قويّ".سنده"(:01/551)""الفتحفيحجرابنوقال98(،)3/

.الكيَّات:يعني

تصرُّفوفيه(801)صالحمويكتابمنوالنقل2(.491/)"السنن"معالمفي

".المعالم"منالناقلمصدرهمنأمالحمويأمنأدريلاوزيادق

"."يستعملز:
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عنه)1(نهىإنَّما:وقيل.الثيةهذهلأجلعنهفنهاهمهلَكَ،يكتوِلممتى

فنهاهخطرًا،موضعهوكانناصور)2(،بهكانلأنَّهخاصَّةً،حُصَينٍبنعمرانَ

)3(وادلّّه.منهالمخوفالموضعإلىمنصرفًاالنَّهييكونأنفيشبه.كيِّهعن

أعلم.

الذيفهذا.يعتلَّلئلَّاكيُّالصَّحيح:الكيُّجنسان)4(:قتيبةابنوقال

والثَّاني:.نفسهعنالقدريدفعأنيريدلأنَّه"،اكتوىمَنيتوكَّل"لم:فيهقيل

الكيُّكانإذاوأمَّاالشِّفاءُ.هذاففي؛قُطِعإذاوالعضوِ،نَغِلإذاالجُرحكيُّ

.أقربالكراهةإلىفإنَّه؛ينجحلاأنويجوز،ينجحأنيجوزالذيللتَّداوي

)5(.انتهى

بغيرالجنَّةيدخلونالذينألفًاالسَّبعينحديثمنالصَّحيحفيوثبت

ربِّهموعلىيتطيَّرون،ولايكتوونَّ،ولايسترقُون،لا"الَّذينأنَّهم:حسابٍ

.دمنساقط""عنه(1)

اللَّهُ!عَتهُرَعمرانعن(،8191)9وأحمد(،)1223ماجهوابن)529(،داودأبوأخرج2()

ابنوصحَّحه.الحديث.(".قائمًا."صلِّ:فقال!لمجم!النَّبيُّفسألتُالنَّاصور،بيكان:قال

البخاريِّفيوهو3(.1/41)والحاكم(،0521،)979خزيمةوابن23(،1)الجارود

بواسير(".بي"كانت:ولفظ،مَبسورًا""وكان:بلفظ(111،6111،1711)5

("."فاللّه:ن،سز،)3(

-01ه)صالحمويعنوالنقل(.464-462)ص"الحديثمختلفتأويل"في(4)

601).

كانإذا"وأما:قولهولكن،قتيبةابنكلاممنكلةهذاأنيفيد""انتهى:المؤلفقول)5(

النقلانتهىوقد،الحمويكلاممنيكونأنفأخشى،كتابهفييردلم"أقرب...الكيُّ

الشفاء".هذا"ففي:بقولهملخَّصًاقتيبةابنعن
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.(1)"يتوكَّلون

عدم:والثَّاني.فعلهأحدها:.أنواعٍأربعةالكيِّأحاديثتضمَّنتفقد

تعارضولا.عنهالنَّهي:والرَّابع.تركهمنعلىالثَّناء:والثَّالث.لهمحبَّته

المنععلىيدلُّلالهمحبَّتهوعدم،جوازهعلىيدلُّفعلهفإنَّ،ادلّّهبحمدبينها

النَّهيوأمَّا.وأفضلأولىتركهأنَّعلىفيدلُّتاركيه)2(علىالثَّناءوأمَّا.منه

يفعلهبلإليهيَحتاجلاالذيالنَّوععنأو،والكراهةالاختيارسبيلفعلىعنه

أعلم.واللّّهالدَّاء.حدوثمنخوفًا

فمل

الصَّرععلاجفيص!هديهفي

ابنقال:قالرباحٍأبيبنعطاءحديثمن)3("الصَّحيحين"فيأخرجا

السَّوداء،المرأةهذه:قال.بلى:قلت؟الجنَّةأهلمنامرأةًأُريكألا:عبَّاسٍ

"إن:فقال.لياللّهفادعُأنكشِفُ)4(،وإئِّي،أُصْرَعإنِّي:فقالت!ي!النَّبيَّأتت

فقالت:."يعافيكِأنلكِاللّّهدعوتُشئتِوإنالجنَّة،ولكِصبرتِشئتِ

لها.فدعا.أنكشِفَلاأناللّّهفادعُأنكشِفُ،فإئِّي:قالتأصبِرُ.

ا!دلَّهُعَت!.رَعباسابنحديثمن37(4)ومسلم(057)5البخاريأخرجة(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا،""تاركه:ل،ث2()

89(.)صالحمويكتابمنوالنقل2(.)576ومسلم(5652)البخاري)3(

والدليل.الثلاثةالمواضعفيب(/1)9الحمويكتابومخطوطةد،ففيهكذا(4)

المذكورالمرضألممنتجدالمذكورةالمرأةوكانت":قولهفيهاتصحيفهعدمعلى

"."الصحيحينفيكما"أتكشف(":حطث،س،وفيأ(.0/2)"والانكشافالمشقة

ثانية.أهملالنسخسائروفي
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منوصرعٌالأرضيَّة،الخبيثةالأرواحمنصرع:صرعانالصَّرع:قلت

وعلاجه.سببهوفيالأطبَّاءفيهيتكلَّمالذيهو:والثَّاني.الرَّديَّةالأخلاط

يدفعونه،ولابهيعترفونوعقلاؤهمفأئمَّتهم،الأرواحصرعوأمَّا

لتلكالعلويَّة(1الشَّريفة)الخيِّرةالأرواحبمقابلةعلاجهبأنَّويعترفون

نصَّوقدوتُبطِلها.أفعالَهاوتعارضآثارَها،فتدفع،الخبيثةالشِّرِّيرةالأرواح

إنَّماهذا:وقالالصَّرععلاجبعضفذكر،كتبهبعضفيبثراط)2(ذلكعلى

منيكونالذيالصَّرعوأمَّا.والمادَّةالأخلاطسببهالذيالصَّرعفي)3(ينفع

)4(.العلاجهذافيهينفعفلاالأرواح

فضيلةً،بالزَّندقةيعتدُّ)5(ومنوسَفِلتهموسَقَطهمالأطبَّاءجهلةوأمَّا

.المصروعبدنفيتؤثِّربأنَّهايقرُّونولا،الأرواحصرعينكرونفأولئك

والحسُّ.ذلكيدفعماالطِّبَيَةالصِّناعةفيفليسوإلَّا،الجهلإلامعهموليس

صادقٌهو)6(الأخلاطبعضغلبةعلىذلكوإحالتهم.بهشاهدٌوالوجود

كلِّها)7(.فيلاأقسامهبعضفي

.("الخيرة"الشريفة:ن(1)

."بقراطأ":ل،حط،ث،س(2)

."من":ند،)3(

32(./1)9"الفتاوئو"مجموع(،471)"المنطقيينعلى"الرَّدّانظر:(4)

"يعتقد".:المطبوعةالنسخوفي"تعبَّد".:لث،ز،)5(

فهو".":صوابهولعل،وهو"":ل،ثد،)6(

".كله"د:)7(
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وقالوا:"،الإلهئيَ"المرض:الصَّرعهذايسمُّونكانواالأطبَّاءُ(1وقِدْمًا)

وقالوا:،التَّسميةهذهعليهمفتأوَّلواوغيرهجالينوسوأمَّا.الأرواحمنإنَّه

فتضرُّ،الرَّأسفيتحدُثالعلَّةهذهلكونالإلهيِّبالمرضسمَّوها)2(إنَّما

منلهمنشاالتَّاويلوهذاالدِّماغ)4(.مسكنهالذيالطَّاهر)3(الإلهيِّبالجزء

يثبتوافلمالأطبَّاءزنادقةوجاءتوتاثيراتها.وأحكامهاالأرواحبهذهجهلهم

وتاثيراته!الأرواحبهذهومعرفةعقللهومن.وحدهالأخلاطصرعإلا

عقولهم.وضعفهؤلاءجهلمنيضحك

جهةمنوأمرٍ،المصروعجهةمنأمرٍ:بأمرينيكونالنَّوعهذاوعلاج

إلىتوجُّهِهوصدق،نفسهبقوَّةِيكونالمصروعجهةمنفالَّذي.المعإلج

القلبعليهتواطأقدالذىِالصَّحيحِوالتَّعوُّذِوبارئهإ،الأرواجهذهفاطر

منالانتصافلهيتمُّلاوالمحارِبُ،محاربةٍنوعُ)6(هذا(فانَّ)ه.واللِّسان

علىمدّةالنسخبعضوفيقديمًا.:يعني،الميمبتنوين)ف(الأصلفيضبطكذا(1)

المطبوعة.النسخفيكما"قدماء"ليقرأالألف

.الصرععلَّة:يعني)2(

تصحيف.بالمعجمة،االظاهر"ز:ف،عداما)3(

"،الإلهيالمرض":الصرعيسمونكانوا"والقدماء99(:)صالنقلمصدرفيالسياق(4)

هذهعلةيجعلوأفلاطون.الجنمنالعلَّةهذهأنرأىلأنةكذلكسمَّاهفبعضهم

شرحهمنالرابعةالمقالةفيجالينوسذلكذكر.الدماغ...لكونالتسمية

."لطيماوس

أوكلمتينيسعفوفيفيهابياض"هذا"وبينوبينه،قال""إلىدفيتصحف"فإن")5(

غيرهما.فيبياضولاثلاثًا.

"."النوع:س)6(
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وأنجيِّدًا،نفسهفيصحيحًاالسِّلاحيكونأن:بأمرينإلابالسِّلاجعدوِّه

،طائلٍ(1كبيرَ)السِّلاحُيُغْنِلمأحدهماتخلَّففمتَىقويًّا.السَّاعديكون

والتَّوكُّلالتَّوحيدمنخرابًاالقلبيكونجميعًا:الأمرانعُدِمإذافكيف

له؟سلاحولا،والتَّوجّهوالتَّقوى

منإنَّحتَّىأيضًا،الأمرانهذانفيهيكونبأنالمعالججهةمن:والثَّاني

حوللا:يقولأو،اللّّهبسم:يقولأومنه،اخرُجْ:بقولهيكتفيمنالمعالجين

)2(."اللّّهرسولأنا،اللّّهعدوَّ"اخرج:يقولكانء!ي!والنَّبيئُ.باللّّهإلاقوَّةولا

فيهالَّتيالرُّوحَيخاطبمَنالمصروعإلىيُرسِلشيخناوشاهدت

،المصروعفيفيقيحلُّ)3(.لاهذافإنَّ،اخرجي:الشَّيخلكِقال:ويقول

)1(

)2(

)3(

المطبوعة.النسخفيكما"كتير"غيرها:وفيمعًا.والباءبالتاءزوفي.سف،ياهكذا

بنيعلىعنعمرو،بنالمنهالعن،الأعمشعن5()80"الزُّهد"فيوكيعأخرجه

فيوهنَّادمختصرًا،()17563أحمدرواهوعنة.طويلحديثٍفيبهاللَّهُ!كَنهُرَمُرَّة

منيسمعلمالمنهالبأنَّوتُعُقِّب6(،17)2/الحاكموصحَّحه(.1134)"الزُّهد"

السائببنعطاءطريقمن(04)5حميدبنوعبد()17565أحمدوأخرجه.يعلى

أبيابنوأخرجه.يعلىعن-،مجهولوهو-حفصبناللّهعبدعن-،مختلطوهو-

بنالرحمنعبدطريقمن()17548وأحمد32(310،245504،2124)شيبة

طرق"فهذه(:51)9/"والنِّهاية"البدايةفيكثيرابنقال.بنحوهيعلىعنالعزيز،عبد

فيالقصَّةبهذهحدَّثيعلىأنَّالمتبحِّرعندالقطعأوالظَّنِّغلبةَتفيدمتعدِّدةجيِّدة

العاصابيبنعنمانعنالبابوفي(.)485"الصَّحيحة"السِّلسلةفيوهو،"الجملة

عبَّاسوابنسلمةبنوغيلاناللّةعبدبنوجابرزيدبنوأسامةالزَّارعبنوالوازع

اكأيلَّهُعَن!.رَ

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"لك:زيادةنفيبعده
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فيفيق،بإلضَّربفيُخْرِجهاماردةًالرُّوحكانتوربَّما.بنفسهخاطبهوربَّما

مرازًا.ذلكمنهوغيرنانحنشاهدناوقد.بألمٍيحسُّولاالمصروع

)أَفَحَمهتتُؤأَنَّمَاخَلَقنَبهُؤعَبَثًاوَأَنّ!:المصروعأذنفييقرأماكثيرًاوكان

.،511:]المؤمنون!لَاتُزجَعُوثَإِقنَا

بهاومدَّ،نعم:الرُّوحفقالت(،1)مصروعٍأذنفيمرَّةًقرأهاأنَّهوحدَّثني

مَجِلَتْ)2(حتَّىعنقهعروقفيبهاوضربتُهعصًا،لهفأخذتُ:قال.صوته

الضَّربأثناءففي.بذلكيموتأنَّهالحاضرونيشكَّولم،الضَّربمنيداي

فقلتبه،أحجَّأنأريدأنا:قال!.يحبُّكلاهولها:فقلتأحبُّه،أنا:قإلت

لا،قإل)4(:.لككرامةًأدعهأنا)3(:فقالت.معكيحجَّأنيريدلاهولها:

يلتفتالمصروعفقعد:قال.منهأخرجفأنا:قالت.ولرسولهدلّّهطاعةًولكن

الضَّربوهذا:لهقالوا؟الشَّيخحضرةإلىبيجاءما:وقالوشمالًا،يمينًا

وقعبأنَّهيشعرولم؟أُذنِبْولمالشَّيخيضربنيشيءٍأيِّوعلى:فقال(؟)ْكلُّه

البتَّة.ضربٌبه

يعالجهومَنالمصروعقراءةبكثرةويأمر،الكرسيِّباَيةيعالجوكان

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"المصروعد:(1)

واللحمالجلدبينوصاروتقرَّحتجلدهاثخن:يعني.ثفيمضبوطًامجوَّدًاكذا2()

تصحيف.،و"تخلَّت""نحلت":الأخرىالنسخوفيماء.

"له".:حطفيبعده)3(

بينهما.جمعالمطبوعةالنسخوفي."قال"مكان"قلت"(:نفي4()

.دمنساقط""كله)5(
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المعوِّذتين.وبقراءة(،1لها)

الحظِّ)2(قليلُإلاينكرهلاوعلاجهالصَّرعمنالنَّوعفهذا،وبالجملة

منيكونأهلهعلىالخبيثةالأرواجتسلّطوأكثر.والمعرفةوالعقلالعلممن

والتَّعاويذالذِّكرحقائقمنوألسنتهمقلوبهموخراب،دينهمقلَّةجهة

سلاحلاأعزلَالرَّجلَالخبيثةُالرُّوحُفتلقى،والإيمانيَّةالنَّبويَّةوالتَّحصُّنات

فيه.فتؤثِّرعريانًا،كانوربَّما،معه

هذهمعصرعىالبشريَّةالنُّفوسأكثرلرأيتالغطاءكُشِفولوهذا)3(،

ولا،شاءتحيثتسوقهاوقبضتهإ)4(،أسرهافيوهي.الخبيثةالأرواح

يفيقلاالذيالأعظمالصَّرعوبهامخالفتها.ولاعنهاالامتناعيمكنها

المصروعهوكانأنَّهيتحقَّقفهناك(،)هوالمعاينةالمفارقةعندإلاصاحبه

)6(.المستعانوباللّّه.حقيقةً

بهجاءتبماالإيمانإلىالصَّحيحالعقلباقترانالصَّرعهذاوعلاج

الدُّنياأهلَويستحضر،قلبِهوقبلةَعينيهنُصْبَوالنَّارالجنَّةتكونوأن،الرُّسل

قراءتها"بكثرةالفقيأثبتالسياقولإصلاج.تصحيفوهو،"بها":نل،ث،في(1)

الرسالة.طبعةوتابعتها"المصروعَ

".الحظالقليل...النوع"هذا:س2))

أجلة،من"يؤثر"الفعلوذكّر،السابقةالفقرةمع"هذا"جعلالمطبوعةالنسخفي)3(

وجهه.عنالكلامفانحرف

"قبضها".:نحط،د،،ف(4)

تصحيف.،""المعاتبة:سد،ف،)5(

"."التوفيق:ل،ثس،)6(
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القَطْر،كمواقعديإرهمخلالووقوعَهابهموالاَفات(1المَثُلات)وحلولَ

عمَّت)3(لمَّاولكن!الصَّرعهذاإعداءَ)2(أشدَّوما.يفيقونلاصرعىوهم

صاربلمستنكرًا،ولامستغربًايصرلممصروعًاإلايرىلابحيثبهالبليَّة

خلافه.المستغرَبالمستنكَرالمصروعينلكثرة

الدّنياأبناءإلىونظَر،الصَّرعةهذهمنأفاقخيرًابعبداللّّهأرادفإذا

أطبققدمنفمنهم.طبقاتهماختلافعلىوشمالًا،يمينًاحولهمطرَّحين)4(

يُجَنُّمنومنهم،جنونهإلىويعودقليلةًأحيانًايفيقمنومنهمالجنونُ،به

يعاودهثمَّ،والعقلالإفاقةأهلعملَعمِلَأفاقفإذا؛أخرىويُفيقمرَّةً

التخبيط)5(.فيقعالصَّرع،

)6(فصل

الأفعالعن)7(النفيسةالأعضاءتمنععلَّةفهو،الأخلاطصَرْعوأمَّا

"."التلاف:س(1)

الرسالة.نشرةوتابعته"داء"إلىالفقيغيَّرهوقد.المرضُأعداهمنثفيضبطهكذا2()

تحريف.كليهماولعل"،"دعت:لوفي،""دلت:ث)3(

.""مصروعين:المطبوعةالنسخوفي.""مطَّرَحين:ويجوز(4)

الهنديةالطبعةفيوكذا"،"التخبُّطإلىبعضهمغيَّرهنوفي.النسخجميعفيهكذا)5(

وغيرها.

.(99-89)صالحمويكتاب)6(

،ل،ثوفي(.024)7/(،4/01،528)""الحاويانظر:.الخسيسةالأعضاءتقابله)7(

ومصدره89()صالحمويكتابوفيالمطبوعةالنسخفيوكذا،""النفسية:ن

تصحيف.ولعله(،811)2/""القانون
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بطونمنافذَيسُدُّلَزِجغليظٌخِلْطٌوسببه.تامٍّغيرمنعًاوالانتصابوالحركة

نفوذًاالأعضاءوفيفيهوالحركةالحسِّنفوذَفيمنع،تامَّةٍغيرسدَّةًالدِّماغ

فييحتبسغليظٍكريحٍأُخَرلأسبابٍيكونوقد.بالكلِّيَّةانقطاعٍغيرمنمَّا)1(

،لاذعةٍكيفيَّةٍأوالأعضاء،بعضمنإليهيرتفعرديٍّبخارٍأو،الرُّوحمنافذ

نأيمكنولاالأعضاء،جميعفيتشنّجفيتبعه،المؤذيلدفعالدِّماغفينقبض

غالبًا.الزَّبدفيهفيويظهر،يسقطبلمنتصبًا،معهالإنسانيبقى

وجودوقتباعتبارالحادَّةالأمراضجملةمنتُعَدُّالعلَّةوهذه

مكثهاطولباعتبارالمزمنةالأمراضجملةمنتعدُّوقد.خاصَّةً)2(المؤلم

العلَّة!3(وهذهسنةً،وعشرينخمسًاالسِّنِّفيجاوزإنسيَّمالابرئهاوعسر

إنَّ:أبقراطقاللازمًا.يكونهؤلاءصرعفإنَّ،جوهرهفيوخاصَّةًدماغهفي

يموتوا.أنإلىفيهميبقيالصَّرع

وتنكشفتُصْرَعكانتأنَّهاالحديثجاءالَّتيالمرأةفهذههذا،عُرِفإذا

علىبصبرهاالجنَّة"!النَّبيئُفوعدهاالنَّوع،هذامنصرعهايكونأنيجوز

الدُّعاءوبينوالجنَّةالصَّبربينوخيَّرهاتنكشفلاأنلهاودعا،المرضهذا

والجنَّة.الصَّبرفاختارت،ضمانٍغيرمنبالشِّفإءلها

الأرواحعلاجوأنَّ،والتَّداويالمعالجةتركجوازعلىدليلذلكوفي

"نفوذًا:الحمويكتابوفي.الميمبتشديدبعضهافيوضُبط،النسخجميعفيكذا(1)

"."القانونمصدرهفيوكذاتامًّا"،

كتابوفي.اللطيفعبدطبعةتصرفمنوهو"(المؤلم"وجوده:المطبوعفي2()

."النوبةوجود":الحموي

لعلَّةٍ".سنةً..."(:122)2/"و"القانونالحمويكتابفي)3(
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وفعلَهتأثيرَهوأنَّالأطبَّاء،علاجينالهلامايفعلاللّهإلىوالتَّوجُّهوالدَّعوات

الطَّبيعةوانفعالالبدنيَّةالأدويةتأثيرمنأعظمُوانفعالَهاعنهالطَّبيعةوتأثُّرَ

فعلِفيبأنَّمعترفونالأطبَّاءوعقلاءُوغيرنا،نحنمرارًاهذاجرَّبناوقدعنها.

الصِّناعةعلىوما.عجائبالأمراضشفاءفيوانفعإلاتهاالنَّفسيَّةالقوى

وجهَّالهم.وسَفِلتهمالقومزنادقةمنأضرُّالطِّبِّيَّة

منيكونأنويجوز.النَّوعهذامنكانالمرأةهذهصرعأنَّوالظَّاهر:

معذلكعلىالصَّبربينخيَّرهاقدع!ع!اللّهرسولويكون،الأرواحجهة

أعلم.واللّّهوالسَّتر.الصَّبرفاختارتبالشِّفاء،لهاالدُّعاءوبين،الجنَّة

فمهل

النَّسا)1(عِرقعلاجفيص!هديهفي

عن)3(سيرينبنمحمَّدحديثمن(")2("سننهفيماجهابنروى

.(136-13ه)صالحمويكتاب(1)

8967(،)7967،والبزَّار(،59132)أحمدأيضًاوأخرجة3(.4)63برقم2()

الحاكموصحَّحة.سيرينابنعلىفيهواختُلف2(.0)67(""الأوسطفيوالطَّبراني

والبوصيريّ(،6551-4551)""المختارةفيوالضياء(،239،2/4602،804/)

العلل"":وينظر(.)9918"الصحيحة"السلسلةفيوهو6(،4/0)""المصباجفي

عبَّاسابنعنالبابوفي234(.0)وللدَّارقطني2(،2264،536)حاتمأبيلابن

آ!للَّةُعَن!.رَعمروبناللّهوعبد

".سيرينبنأنس":والصواب،وهموهو،والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا)3(

أنهإليهفخُيِّلاسمهيذكرأنفأراد،"سيرين"ابن:المصنفمصدرفيأنالوهمومنشأ

،1/171،412،581)"الموقعينأعلام"فيالوهمهذامثلانظر.أنسأخومحمد

182).

79



شاةٍأَلْيةُالنَّساعِرق"دواءُ:يقول!يرِوّاللّّهرسولسمعت:قالمالكٍبنأنس

.جزء((يومٍكلِّفيالرِّيقعلئيُشْرَبثمَّ،أجزاءٍثلاةنةتجزَّأثمُّ،تذابأعرابيَّةٍ

علىخلفٍمنوينزل،الوركمفصلمنيبتدئوجعالنَّساء:عِرْق

معهوتهزل،نزولهزادمدَّتهطالتوكلَّما)1(.الكعبعلىامتدَّوربَّماالفخذ

والفخذ)2(.الرِّجل

علىفدليلاللُّغويُّ،فأمَّاطبِّيُّ.ومعنًىلغويّ،معنًىفيهالحديثوهذا

:وقالالتَّسميةهذهمنعلمنخلافًاالنَّسابعرقالمرضهذاتسميةجواز

.ممتنعٌوهو،نفسهإلىالشَّيءإضافةبابمنفيكون،نفسهالعرقهوالنَّسا

وجهين:منالقائلهذاوجواب

الخاصِّإلىالعامِّإضافةبابمنفهوالنَّسا،منأعمُّالعرقأنَّأحدهما:

بعضها)3(.أوالدَّراهمكلُّنحو:

إضافةبابمنفيهوالإضافة،بالعِرْقالحالُّالمرضهوالنَّساأنَّ:الثَّاني

غيرهامنالمتبتفإن،النساخبعضمنإصلاحولعله"،الكعب"إلى:ل،ث،س(1)

النقل.مصدرفيلماموافق

82(.4)2/""القانونمنالنسالعرقالتعريفهذاالحمويأخذ)2(

ولا.الحمويكتابمنساقطالوجةوهذا.""القانونوكتاب،الطبعلمونحو)3(

صدروعنة-(11ه)ص"الطبية"الأربعينفيالموفَّقفان،الوجهيننقلممنأدري

ابنوقال.التسميةجوازعلىبالحديثبالاستدلالاكتفى-المعنيينذكرفيالحموي

قولهملإنكاروجهفلامسموعانهثبتفاذانسا(:322-/1)5"اللسان"فيكمابري

مُسَيك:بنفروةوقال.اسمهإلئالمسمىإضافةبابمنويكون.النساعرق

نسائهاعِرقُالرِّجْلَخانكالرِّجلأعرضَتْكندةَملوكَرأيتُلما
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.سواهمايُنسيألمهلأنَّ،بذلكوسمِّي:قيل(.1)وموضعهمحلِّهإلىالشَّيء

الكعبوراءالقدمآخرإلىوينتهي،الوركمفصلمنممتدّالعرقوهذا

والوتر.السَّاقعظمبينفيماالوحشيِّالجانبمن

:نوعان!ي!الرسولكلامأنَّتقدَّمفقد،الطِّبِّيُّالمعنىوأمَّا

.والأحوالوالأشخاصوالأماكنالأزمانبحسبعامٌّ:أحدهما

فإنَّالقسمهذامنوهذابعضها.أوالأمورهذهبحسبخاص!:والثَّاني

البواديأعرابسيَّماولاجاورهمومنالحجازوأهلللعربخطابهذا

وقد،يُبْسٍمنيحدُثالمرضهذافإنَّلهم،العلاجأنفعمنالعلاجهذافانَّ

الخاصَّتان)2(:فيهاوالألْيةُ.بالإسهالفعلاجُها؛لزجةٍغليظةٍمادَّةٍمنيحدُث

يحمَإجالمرضوهذا،والإخراج)3(الإنضاجففيهاوالتَّليين؛الإنضاج

وصغرُفضولها،قلَّةُالأعرابيَّةالشَّاةتعيينوفي.الأمرينهذينإلىعلاجه

الحارَّةالبرِّأعشابترعىلأنَّهامرعاهاوخاصِّيَّةجوهرها،ولطفُمقدارها،

صارالحيوانبهاتغذَّىإذاالنَّباتاتوهذهونحوهما)4(.والقَيصُومكالشِّيح

.العرقغيرالمرضإذ"،غيرهإلىالشيءإضافةبابمن"فيكون:الحمويكتابفي(1)

إضافةتكونالوجههذافيالإضافةفانَّ،معناهفقلب،كلامهفيالمؤلفتصرَّفوقد

وهذاذكر.كماالمحلِّإلىالحالِّإضافةلاالنَّسا،وهوحالِّهإلىالعرقوهوالمحلِّ

العربكلامفيالنَّسافإنشيئًا،ليسبالنساالمرضتسميةسببمنبعدهمامعالوجه

الإيجاز.بابمنللمرضالنسا""عرق:وقولهم.المرضاسملا،العرقاسم

."صيتانالخا":حط،ث2()

.دمنساقطالإنصاج""ففيها)3(

بنصه.الحموينقلهالذي"الطبية"الأربعينفيالموفقلكلامبسطٌكلههذا4()
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منها،ألطفَمزاجًاويُكسِبَهابهاتغذِّيهيلطِّفهاأنبعدطبعها)1(،منلحمهفي

ولكنَّاللَّحمفيمنهأقوىاللَّبنفيالنَّباتاتهذهفعلوطهورُ.الاكيةسيَّماولا

اللَّبن.فيتوجدلاوالتَّليينالإنصاجمنالأليةفيالَّتيالخاصَّة)2(

،المفردة)3(بالأدويةوالبواديالأممغالبأدويةأنَّتقدَّممماوهذا

كلّهممتَّفقونوهم.بالمركَّبةفيعتنونواليونانالرُّوموأمَّ!الهند.أطبَّاءوعليه

عجزفإنفبالمفردعجزفإنبالغذاءيداويأنالطَّبيبسعادةمنأنَّعلى

تركيبًا.أقلَّكانفبما

البسيطةالأمراضالبواديوأهلالعربعاداتغالبأنَّتقدَّموقد

الأمراضوأمَّا.الغالبفيأغذيتهملبساطةوهذاتناسبها،البسيطةفالأدوية

فاختيرتواختلافها،وتنوُّعهاالأغذيةتركيبعنيحدثفغالبُها)4(المركَّبة

أعلم.واللّّه.المركَّبةالأدويةلها

فصل

ويليِّنه)5(يمشِّيهماإلىواحتياجهالطَّبعيُبْسعلاجفي!ي!هديهفي

أسماءحديثمن)6("سننه"فيماجهوابن""جامعهفيالترمذيروى

خطأ.وهو("،طبعةمنلحمها"ز:(1)

"."الخاصية:حط،ث)2(

."...الأممغالب"تداوي:قالكأنه،القديمةوالطبعاتالخطيةالنسخجميعفيكذا)3(

الرسالة.نشرةفيوكذا("،الادوية"هيإلى""بالأدويةبتغييرالعبارةالفقيأصلحوقد

"فغالبًا".:ل،ث(4)

.(421-137)صالحمويكتاب)5(

أحمد-أيضًاواخرجة3(.164)("ماجهابن"سنن2(،180)"التِّرمذي"جامع)6(
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قالت:.تستمشين؟"كنت))بماذا!:اللّّهرسولقال:قالتعُمَيسبنت

كانَّشيء"لو:فقالبالسَّنا،استمشيتُ:قالتثم.جارّ""حارّ:قال.بالشُّبْرُم

السَّنا".كانالموتمنيشفي

سمعتُ:قالعَبْلةأبيبنإبراهيمعن)1("ماجهابن"سننوفي

:يقول،القبلتين"!ي!اللّّهرسولمعصلَّىممَّنوكان)2(،حرامأمِّبناللّّهعبد

منشفاءًفإنَّفيهما،والسَّنُّوتبالسَّنا"عليكم:يقول"لمجي!اللّهرسولسمعت

"."الموت:قال؟السَّاموما!اللّهرسولياقيل."السَّامإلاداءٍكلِّ

بمنزلةيصيرولايمشيَ،حتَّىالطَّبعتليِّنينأيتستمشين)3(؟""بِمَ:قوله

)1(

)2(

)3(

النَّبوي"الطِّب"فينعيموأبو(،4/2451،551)"الكبير"فيوالطَّبراني27(،080)

الحاكموصحَّحه"،غريبحسنحديثهذا":التِّرمذيقال6(.404،41،)175

فيعليهواختُلففية،اختَلَفواجعفربنالحميدعبدفيهلكن4(،10،240)4/

جهالةإسناده"في(:4804/)"الصحيحة"السلسلةفيالألبانيُّوقال،إسناده

ا!ددَّةُعَت!.رَسلمةوأمِّحرامأمِّوابنأنسعنالبابوفي."وانقطاع

الحاكموصحَّحة(.41)"الشَّاميِّين"مسندفيالطَّبرانيأيضًاوأخرجه34(.)57برقم

إسنادَهضعَّفوقد.متروكوهوالسَّكسكيبكربنعمروفيةبأنَّوتُعُقِّب2(،410/)

فينعيمأبوأخرجةفقد،بةيتفرَّدلمعمرًالكن58َّ(.4/)"المصباج"فيالبوصيريُّ

الأنصاريِّالرَّحمنعبدبنشدَّادطريقمنوغيرُه613(،)177"النَّبوي"الطِّب

الصحيحة""السلسلةفيوهو.بهعبلةأبيابنعنالسَّكسكي،بكربنوعمرو

اكأيدَّهُعَت!.رَسلمةوأمّعميسبنتوأسماءأنسعنالبابوفي(.)8917

ذكرفيوالمصنف.اللّهعبدأبَيُّكنيةوأبو"،حرامأمِّابنأُبَيِّأبا"سمعتُ:""السُّننفي

الظبية""الأربعينفياللطيفعبدالموفقَتابعوالحمويُّ،الحمويَّتابعَاسمة

.(211)ص

.الترمذيلفظهذا
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على(1)"مَشِيًّا"المُسْهِلالدَّواءسمِّيولهذاالنَّجْو.باحتباسفيؤذي،الواقف

وقد.للحاجةوالاختلافالمشييكثرالمسهوللأنَّ:وقيل.فعيلٍوزن

بالشُّبْرُمِ.:فقالت"2(؟تستشفين)الذي"بماذا:روي

حارّوهو.شجرةٍعِرْقِقشروهواليَتُوعيِّة)3(.الأدويةجملةمنوهو

الذيالرَّقيقالخفيفالحمرةإلىالمائلوأجوده.الرَّابعةالدَّرجةفييابسٌ

بتركالأطبَّاءأوصىالَّتيالأدويةمنفهووبالجملة.الملفوفالجلديشبة

إسهالها.وفرطلخطرهااستعمإلها

وأكثر(:عبيد)4أبوقال.يارّ""حمازّ:ويروىجار("،))حار:!صوقوله

الشَّديد:بالجيم)5("الجارَّ"أنَّأحدهما:،قولانوفيه:قلتبالياء.كلامهم

حنيفةأبوقالههو.وكذلك،الإسهالوشدِّةبالحرارةفوصفه.الإسهال

ومَشَاءً.مَشُوًّا،:أيضاويسمَّى(1)

"بماذا:الرسالةطبعةوفي.."..الذي"بما:القديمةالطبعاتوفي.النسخجميعفيكذا)2(

كتابهفيالحمويالروايةهذهذكروقد.مقحم""الذيولفظ،الوجهوهو"نستشفين

"مسندنسخبعضفيجاءماقصديكونأنإلا،الروايةهذهأجدولم(041)ص

27(.080)الحديثفيأحمد"

واليتُوع.تصحيفذلكوكل"،"تنوعة:حطوفي.""النوعية:سوفي."الشرعية"د:)3(

الشُّبْرُممنها،سبعةمنهوالمشهور،مقطِّعمحرقمسهللبنٌلهنباتكلُّ:واليتُّوع

"الصيدنة"وانظر:(.1/125)(""القانونصاحبقاله.قتَّالةوكلهاواللاعية،والعُشَر

)توع،"العروسو"تاج(535)صالمظفرللملكو"المعتمد"637()صللبيروني

(.يتع

.(2141/)"الحديث"غريبفي(4)

المطبوعة.النسخوكذا،الجار"الحار":ل،ث،س)5(
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.(1)ينوريُّلدِّا

الأوَّل،تأكيدبهيُقصَدالذيالإتباعمنهذاأنَّ-الصَّوابوهو-والثَّاني

أكثرفيإتباعةفيهيراعونولهذا،والمعنويِّاللَّفظيِّالتَّاكيدبينويكون

قسَنحسَنوكقولهنمٍ؛الحسنكاملأي،بسَنحسَن:كقولهمحروفه

وهوآخر،معنىالجارّفيأنَّمعجارّ؛وحارّليطان،شيطانٌومنه.بالقاف

ينزعهكأنَّه)2(لهوحرقهحرارتهشدَّةمنيصيبهالذيالشَّيءيجرُّالذي

والصَّهاري،وصِهْريجصِهْريّ:كقولهم""جارٍّفيلغةإمَّاو"يارّ".وشنلخه

مستقلّ)3(.إتباعوإمَّا؛والصهاريج

المكِّئيُ.أفضلهحجازيّنبتٌوهووالقصر.المدُّ:لغتانففيهالسَّنا،وأمَّا

الدَّزجةفييايسٌحارٌّ،الاعتدالمنقرينب،الغائلةمأمونشريفٌدواءٌوهو

شريفةٌفضيلةوهذه،القلبجِرْمَويقوِّيوالسَّوداء،الصَّفراءيسهل.الأولى

فيالعارضالشُّقاقومن،السَّوداويِّالوسواسمنالنَّفعوخاصَّتُه.فيه

العتيقوالصُّداعالقَمْلومنالشَّعر،(وانتشارِ)ْالعَضَلوتفتّح)4(،البدن

".الإسهالالشديد:بالجيمالجارُّ":الحمويكتابفيحنيفةأبيقول(1)

المطبوعة:النسخوفي.أثبتماتصحيفولعلة،"وحدته":النسخجميعفي2()

".القالي"أماليولاالحمويكتابفي"له"وحرقهاللفظهذايوجدولا.""وجذيه

2(.13)2/"القالي"أماليمنالحموينقلههناإلى"الجار"معنى)3(

كما،"تشنّج"تصحيفأنةوالظاهر.الحمويكتابومخطوطةالنسخجميعفيكذا(4)

البيطار"ابنو"مفردات-الحمويمصدروهو-(131)ص("الطبية"الأربعينفي

.(ب/201)قللسرّمرِّي"لآلاماشفاءو"3(،26/)

انتثار"":والأشبه.الحمويكتابومخطوطةوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا5()

البيطار.وابنالموفقكتابيفيكمابالثاء
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شربهمنأصلَحُمطبوخًامائهوشربُ.والصَّرعوالحِكَّةوالبثوروالجرَب

دزاهم.خمسةإلىمائهومن،دراهمثلاثةإلىمنةالشَّربةومقدارمدقوقًا.

كانالعَجَمالمنزوعالأحمروالزَّبيبالبنفسجزهرمنشيءٌمعهطُبِخوإن

أصلح.

منوينفعان،المحترقةالأخلاطيسهلانوالشَّاهْترجالسَّنا:الرَّازيُّقال

سبعةإلىدراهمأربعةمنمنهماواحدٍكلَمنوالشَّربةُ.والحكَّةالجرب

.(1)دراهم

:أقوالٍثمانيةففيه،السَّنُّوتوأمَّا

العسل.أنَّهأحدها:

السَّمن.علىسُودًاخُطَطًا)2(يخرجالسَّمْنعُكَّةرُبُّأنَّه:والثَّاني

السَّكْسكي)3(.بكربنعمروحكاهما

الأعرابيِّ)4(.ابنقاله.بهوليس،الكمُّونيشبهحبّأنَّه:الثَّالث

الكَرْمانيُّ.الكمُّونأنَّه:الرَّابع

هذا.الرازيقولالحمويمنهنقلالذيالمصدرعلىأقفلم(1)

"عكة":الطبية"الأربعينفيالموفَّقولفظ.الحمويكتابومخطوطةالنسخفيكذا)2(

".السمنمعسودخطوطمنهافيخرجتُعصَر،السمن

:قالثم،الشبتأنهعبلةأبيابنعننقلالسَّكسكيفان،وهمٌوهوالحمويقالكذا)3(

فيالحديثعقبوذلك.السمنزفاقفييكونالذيالعسلهوبل:آخرونوقال

والثامن.السادسالقولينحكىإذنفالسكسكي."ماجهابنسنن"

3(.80)8/سيدهلابن"و"المحكم(435)ص"الصيدنة"انظر:(4)



بعضعنالدِّينَوريُّحنيفةأبوحكاهما.الرَّازِيانَجأنَّه:الخامس

.(1)الأعراب

الشِّبِتُّ)2(.أنَّه:السَّادس

الحافظ.السُّنِّيِّبنبكرأبوحكاهماالتَّمر)3(.أنَّه:السَّابع

اللطيفعبدحكاه.السَّمنزِقاقفييكونالذيالعسلأنَّه:الثَّامن

إلىوأقرببالمعنىأجدروهذاالأطبَّاء)5(:بعضقال)4(.البغدادي

فيكونيُلعَق،ثمَّللسَّمنالمخالِطبالعسلمدقوقًاالسَّنايُخلَطأي.الصَّواب

وإعانتِهالسَّناإصلاحِمنوالسَّمنالعسلفيلمامفردًا،استعمالهمنأصلح

أعلم.واللّّه)6(.الإسهالعلى

.(345ص)"نةلصيدا":نظرا(1)

3(.90)8/"المحكم"انظر:.السنوتأنهالرواةبعضزعم:وقالحنيفةأبوذكره2()

ط-1/635)للصغاني""العبابوفي585(.2/)نعيملأبي("النبوي"الطبانظر:)3(

التمر".من"نوع(:باكستان

السنوت:معانيمن""العبابفيالصغانيذكروقد(.131)ص"الطبيَّة"الأربعينفي4()

أيضًا.والجبنالزبد

الموفقكتابعنصادروهو(.141)صكتابهفي،الحمويطرخانابنهو5()

للسنالممازجتهوأليقبالموضعأشبه"وهو:كلامهونص،البغدادياللطيفعبد

منيُكسبهمابذلكيقصدأنفيمكن،السمنزقاقفيالعسلوكونُ.منفعتهوكمال

وإذا.الغذاءطبيعةإلىويقرب،إنضاجهويقوى،يبسهفيعتدل!،والرصانةالرطوبة

معاللوزودهنالسكّرمناليومنعلمهمانظيروكان،صلاحَهأحسنبطبيخخُلِط

114(.113-)صالسنا"طبخ

.دمنساقطالفصلآخرإلىهنامن)6(
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ماخير"إنَّ:يرفعهعبَّاسٍابنحديثمنوغيره(1)الترمذيروىوقد

يمشِّيالذيالمشيُّهو."والمَشِيُّ،والحجامةواللَّدود،،السَّعوط:بهتداويتم

.الخارجخروجويسهِّل،ويليِّنه،الطَّبع

فصل

القَمْليولِّدوماالجسمحِكَّةعلاجفي!ي!هديهفي

رخَّص:قالمالكٍبنأنسعنقتادةحديثمن"الصَّحيحين")2(في

لُبْسِفيفإددَّهُعَنهاالعوَّامبنوالزُّبيرعوفٍبنالرَّحمنلعبد!لمج!ادلّّهرسول

بهما.كانتلحِكَّةٍالحرير

كأإددَّةُعَن!االعوَّامبنوالزُّبيرعوفٍبنالرَّحمنعبدأنَّ)3(:روايةٍوفي

الحرير،قُمُصفيلهمافرخَّصلهما،غزاةٍفيع!ي!النَّبيِّ)4(إلىالقَمْلَشَكَوَا

عليهما.ورأيته

طبِّيُّ.والاَخر،فقهيئأحدهماأمرانبهيتعلَّقالحديثهذا

مطلقًا،للنِّساءالحريرإباحةء!وَوّ:سنَّتهعليهاستقرَّتفالَّذيالفقهيُّ،فأمَّا

شدَّةمنإمَّافالحاجة.راجحةٍمصلحةٍأولحاجةٍإلاالرِّجالعلىوتحريمه

()ْللحربلباسةومنها:.سواهسترةًيجدلاأو،غيرهيجدولاالبرد

جدًّا.ضعيفٌإسنادهوأنَّ،تخريجهتقدَّموقد2(،0)53برقم(1)

.(702)6ومسلم(835)9البخاري(2)

.(2271)الترمذيأخرجها)3(

".اللّة"رسول:ثد،(4)

تصحيف.،بإلجيم""للجرب:المطبوعةالنسخفي)5(
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الصَّحيح.هذاأنسحديثعليهدلَّكم!القَمْل،وكثرةوالحِكَّةوالمرض

ذإ(؛1الشَّافعيِّ)قوليوأصحُّأحمد،الإمامعنالرّوايتينأصحُّوالجواز

لمعنًىالأمَّةبعضحقِّفيثبتتإذاوالرُّخصة.التَّخصيصعدمالأصل

سببه.بعموميعمُّالحكمإذ،المعنىذلكفيهوُجِدمنكلِّإلىتعدَّت

يحتملالرُّخصةوأحاديثُ،عامَّةالتَّحريمأحاديث:قالمنهمنعومن

احتملوإذا.غيرهماإلىتعدِّيهاويحتملوالزبير،الرَّحمنبعبداختصاصها

هذافيالرُّواةبعضقالولهذا.أولىبالعمومالأخذكانالأمران

لا؟أملغيرهماالرُّخصةُأبلغتأدريفلا)2(:الحديث

يصرِّحلمماذلك،فيالشَّرعخطابعرفُفإنَّهالرُّخصة،عموموالصَّحيح

:بردةلأبيكقولهبه،أوَّلًا)3(لهرخَّصمَنغيرِإلحاقوعدمِبالتَّخصيصِ

مننكاحفِىمحك!ي!لنبيِّهتعالىوكقوله4(،)"بعدكأحدٍعنتَجزيولن"تَجزيك

.،05:لأحزاب]ا!لمُؤمنايفأدُونِلَّثَمِنلِصهَةً)ضَا:لهنفسهاوهبت

وللحاجةللنِّساءأبيحولهذا،للذَّريعةسدًّاكانإنَّماالحريروتحريم

82(1/2)"الفتاوىو"مجموع(4044/)"و"المجموع3(60)2/""المغنيانظر:(1)

276(.2/و)4

فيأنس!قولالمقصوديكونأنوأخشي.الحديثهذافيالقولهذاعلىأقفلم2()

فيكمالا"أمغيرَهالرخصةأبلغتأدري"لا:ذكرهالاقبنياربنبردةأبيحديث

ذكركماأخرىروايةفيالتخصيصفيةوردوقد)6673(."البخاري"صحيح

الاَتية.الفقرةفيالمصنف

لى"."أو:ن،ل،حطد،)3(

.بنحوه(1691)ومسلم55(4)5البخاريأخرجهالبراء،حديثمن(4)
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عنديباحأنَّه:الذَّرائعلسدِّحُرِّمماقاعدةوهذه.الرَّاجحة(1)وللمصلحة

منهوأبيح،الفعللذريعةسدًّاالنَّظرحُرِّمكماالرَّاجحهَ،والمصلحةالحاجة

فيبالصَّلاةالتَّنفُّلحُرِّموكما.الرَّاجحةوالمصلحةالحاجةإليهتدعوما

وأبيحت،الشَّمسبعبَّادالصُّوريِّةالمشابهةلذريعةسدًّاالنَّهيأوقات

منهوأبيحالنَّسيئة،ربالذريعةسدًّاالفضلرباحُرِّموكما.الرَّاجحةللمصلحة

منويحرميحلُّفيماالكلامأشبعناوقدالعرايا)2(.منالحاجةإليهتدعوما

الحرير")4(.لباسمنويحرميحلُّبما"التَّحبير)3(كتابفيالحريرلباس

ضر)5(

،الحيوانمنالمتَّخذةالأدويةمنالحريرأنَّفهوالطِّبِّيُّ،الأمروأمَّا

المنإفعكثيروهو.الحيوانمنمخرجهلأنَّالحيوانيَّةالأدويةفييعدُّولذلك

منكثيرٍمنوالنَّفعُ،وتفريحُه،القلبتقوية)6(خاصَّتهومن.الموقعجليل

إذاللبصرمقوٍّوهوعنها.الحادثةوالأدواءالسَّوداءالمِرَّةغلبةومنأمراضه

فييابس!-حارّالطِّبِّصناعةفيالمستعملوهو-منهوالخام.بهاكتحل

ملبوسٌمنهاتُّخذوإذا.معتدلٌ:وقيلفيها.رطنبٌحارٌّ:وقيل.الأولىالدَّرجة

."لمصلحةوا":ن،حطد،(1)

.(486-2483/)("الموقعين"أعلامانظر:2()

فيوقعوكذلك"التحرير":نسخةفيأنالهنديةالطبعةهامشفيوذكر.التخيير""د:)3(

(..176)5/رجبلابن"الحنابلةطبقات"ذيل

أيضًا.6(80)3/قبلمنالكتابهذاإلئالمؤلفأشاروقد(4)

.(441-421)صالحمويكتاب(5)

"."خاصيته:ن،حط)6(
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بتسمينهالبدنَبرَّدوربَّما(،1)للبدنمسخِّنًا،مزاجهفيالحرارةمعتدلكان

1.0لاه.

يربِّي،القطنمنوأبرد،الكتَّانمنأسخنالإبريسَمالرَّازيُّ)2(:قال

وبالعكس.،البشرةَويصلِّبيهزُلفإنَّهخشنٍلباسٍوكلُّ.اللَّحم

يدفِّئةوقسمٌ،ويدفِّئهالبدنيسخِّنقسم:أقسامٍثلاثةوالملابس:قلت

ذإ،يدفئهولايسخِّنهماهناكوليس.يدفِّئهولايسخِّنهلاوقسمٌيسخِّنه،ولا

وتدفِّئ،تسخِّنوالأصوافالأوبارفملابس.بتدفئتهأولىفهويسخِّنهما

بارد!الكتَّانفثياب.تسخِّنولاتدفِّئوالقطنوالحريرالكتَّانوملابس

وثياب،الحرارةمعتدلةالقطنوثياب،يابسةٌحارك!الصُّوفوثياب،يابسةٌ

منه.حرارةًوأقلُّالقطنمنألينالحرير

.معتدلٌهوبل،كالقطنيسخِّنلاولبسُه)3(:""المنهاجصاحبقال

ماتحلُّلِفيعونًاوأقلُ،للبدنإسخانًاأقلُّفإنَّهصقيلٍأملسلبإسٍوكلُّ

ثيابكانتولمَّ!.الحارَّةالبلادوفيالصَّيففييُلبَسأنوأحرى،منهيتحلَّل

بمسخِّن"ليس:بعدهكتبفناسخأنغيروالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا(1)

تصحيف،مسخِّنًا""أنوالحق."للبدن"مسخنًا:قولهضدُّلأنهعليهضُربثم"،له

والنقل،الحمويكتابفيكمامحلِّها،فيواقعةعليهاالمضروبوالجملة،مسمِّنًا""

بنصِّة.منة

.الرازيقولالحمويمنهنقلالذيالمصدرعلىأقفلم2()

("الإنسانيستعملهفيماالبيانمنهاج"كتابةانظر4(.39)تالبغداديجزلةابنهو)3(

.(11ه)ص
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غيرهافي)1(الكائنوالخشونةاليبسمن!دشيفيهاوليس،كذلكالحرير

.وخشونةٍويبسٍحرارةٍعنإلاتكونلاالحِكَّةإذالحِكَّة،مننافعةًصارت

لمداواةالحريرلباسفيالرحمنوعبدللزبير!ي!ادلّّهرسولرخَّصفلذلك

مخالفًامزاجهاكانإذفيها،القَمْلتولُّدقبولعنأبعدالحريروثياب.الحِكَّة

القمل.منهيتولَّدمالمزاج

والرَّصاصالحديدمنفالمتَّخَذيسخِّن،ولايدفِّئلاالذيالقسموأمَّا

ونحوها.والتُّرابوالخشب

فلماذا،للبدنوأوفقهاللِّباسأعدلالحريرلباسكانفإذا:قيلفإن

الخبائث؟وحرَّمتالطَّيِّباتأباحتالَّتيالفاضلةالكاملةالشَّريعةحرَّمته

.بجوابالمسلمينطوائفمنطائفةٍكلُّعنهيجيبالسُّؤالهذا:قيل

إلًىتحتَجْلمأصلهامنالتَّعليلقاعدةَرفَعَتْلماوالتَّعليلالحِكَمفمنكِرو

.السُّؤالهذاعنجوابٍ

بأنَّهذاعنيجيبمنمنهم-الأكثرونوهم-والحكمةالتَّعليلومثبتو

ولهاسيِّمالاذلك،علىفتثابله،وتتركَهعنهالنُّفوسُلتصبِرحرَّمتهالشَّريعة

كالحليةللنِّساءالأصلفيخُلِقبأنَّهعنهيجيبمنومنهم.بغيرهعنهعوضٌ

ومنهمبالنِّساء.الرَجالتشبُّهمفسدةمنفيهلماالرِّجالعلىفحرِّم،بالذَّهب

والعجب.والخيلاءالفخرمنيورثهلماحُرِّم:قالمن

الحمويكتابمخطوطةفيوكذا،""الكائنةفيها:التيحطإلاالنسخجميعفيكذا(1)

أوالنساخبعضمنإصلاحولعله("،"الكائنين:المطبوعةالنسخوفيب(.36/)ق

الناشرين.

011



وضدِّوالتخنيثالأنوثيةمنللبدنملابستُهيورثةلماحُرِّم:قالمنومنهم

لاولهذا.الإناثصفاتمنصفةًالقلبَيُكسِبُلبسهفإنَّوالرُّجوليَّة،الشَّهامة

والرَّخاوةوالتأنيثالتخنيثمنشمائلهوعلىإلاالاكثرفييلبسهمنتجدتكاد

نأبدَّفلا،ورجوليَّةًفحوليَّةًوأكثرهمالنَّاسأشهممنكانلوحتَّى؛يخفىلاما

هذافهمعنوكعُفَتظباعُهغلُظَتومنيُذْهِبها.لموإنمنهاالحريرلبسُينقصه

يُلبسةأنالوليِّعلىيحرمأنَّه:القولينأصحُّكانولهذا.الحكيمللشَّارعفليسلِّم

1(.التَّانيث)أهلصفاتمنعليهينشأالصَّبيُّلما

أنَّه!سًيمّالنَّبيِّعنالأشعريِّموسىأبيحديثمنالنَّساليُّ)2(روىوقد

وفي.ذكورها"علىوحرَّمهوالذَّهب،الحريرأمَّتيلإناثأحلَّادلّّه"إنَّ:قال

)3(."لإناثهموأحلَّ،أمَّتيذكورعلىوالذَّهبالحريرلباس"حرَّم:لفظٍ

لُبْسعن!شًي!اللّّهرسول!نهى:قالحذيفةعن(")4(البخاريِّ"صحيحوفي

353(.352-)صالمودود""تحفةانظر:(1)

بة.اللَّهُ!كلَئهُرَموسىأبيعنهند،أبيبنسعيدطريقمن5265(.15)48برقم)2(

"حسن:وقال(0721)والتِّرمذيُّ(،51591،54691)أحمدأيضًاوأخرجه

فياختُلِفوقدشيئًا.اللَّةُ!عكَئهُرَموسىأبيمنيسمعلمسعيدًابأنَّوتُعُقِّب،"صحيح

هند،أبيبنسعيدعنوغيرُه(20591،30591،70591)أحمدفأخرجه،إسناده

بعضُهمعدَّبلبها،يصحُّكثيرشواهدُوللحديثِاللَّةُ!عكَنهُ.رَموسىأبيعن،رجلٍعن

-4222/)"الرَّايةنصب"ويُنظَر:المتواتر.منوالحريرالذَّهبعنالذُّكورخهيَ

.2()77"لإرواءو"ا(،522

.(0271)التِّرمذيِّعنداللَّفظهذا)3(

والمؤلف.عليةالجلوسذكردون2(0)67مسلموأخرجة5837(.،245)6برقم(4)

.الحمويكتابعنصادر
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فيولكمالدُّنيا،فيلهم"هو:وقال،عليهنجلِسوأن،والدِّيباجالحرير

."لاَخرةا

فصل

)1(الجنبذاتعلاجفيمج!ي!ههديهفي

:قال"!ي!النَّبيئَأنَّأرقمبنزيدحديثمن(")2("جامعهفيالترمذيروى

)3(."والزَّيتالبحريِّبالقُسْطالجنبذاتمن"تداوَوا

فالحقيقيُّ:.حقيقيٍّوغيرحقيقيئ،:نوعانالأطبَّاء)4(عندالجنبذات

يشبههألمٌ:الحقيقيِّوغير.للاضلاعالمستبطِنالغشاءفييعرضحارّورم

الصَّفاقات،بينتحتقنمؤذيةٍغليظةٍرياحٍعنالجنبنواحيفييعرض

هذافيالوجعأنَّإلاالحقيقيِّ،الجنبذاتوجعمنقريبًاوجعًافتُحدِث

.(111-471،801-41)صلالحمويكتاب(1)

عنميمونحديثمنإلَّانعرفهلا،صحيححسنحديث"هذا:وقال2()970برقم)2(

،4475)""الكبرىفيالنَّسافيُأيضًاوأخرجه."بصريّشيخميمون...أرقمبنزيد

،()4328والبزَّار(،291،32791)98وأحمد3(،4)67ماجهوابن75(،54

،4/20،2504)الحاكموصحَّحه.وغيرهم2(،065)""الأوسطفيوالطَّبراني

)6933(.("الضَّعيفة"السِّلسلةفيوهوضعيف!،ميمونًابأنَّوتُعُقِّب(،604

."،..مننتداوىأنلمجؤادلّهرسول"أمرنا:الترمذيولفظ.والحاكمالطبرانيلفظهذا)3(

اللفظيعزفلم،"وغيرهالترمذيأخرجه":قالالحديثردأوبعدماوالحموي

المؤلف.فعلكماوحدهالترمذيإلئالمذكور

.للحمويالاَنيالكلام()4
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ناخس!)1(.الحقيفَيِّوفي،ممدودٌالقسم

والصَّفَاقات)3(الجنبفييعرضقد)2(:""القانونصاحبقال

موجِعةٌجدًّامؤذيةٌأورامٌونواحيهاوالأضلاع4(الصَّدر)فيالَّتيوالعَضَل

هذهفيأوجاعًاأيضًاتكونوقد.الجنبوذاتوبِرسامًاشَوْصَةًتسمَّى

العلَّة،هذهمنأنَّهافيظنُّ،غليظةٍرياحٍمنولكن،ورمٍمنليس!الأعضاء

.تكونولا

اشتقاقًا"الجنب"ذاتيسمَّىقدالجنبفيوجعٍكلَّأنَّواعلم(:قال)ْ

هاهنابهوالغرض.الجنبصاحبة:الجنبذاتمعنىلأنَّ،الألممكانمن

وعليه.إلمِهنُعشِاكانسببٍأيِّعنألمالجنبفيعرضفإذا،الجنبوجعُ

.بالحمَّامينتفعونالجنبذاتأصحابإنَّ:قولهفي)6(بقراطكلامُحُمِل

منأو،مزاجٍسوءمنرئةٍوجعُأوجنبِوجعُبةمنكلُّبهالمراد:قيل

حمَّى.وَلاورمٍغيرمن،لذَّاعةٍأوغليظةٍأخلاطٍ

في"ممدود:ث،فوفيوفيها.لمنساقطوهو.فاحشتصحيف"،فاحش":حط(1)

ممدود"."بعدالواوبسقوط"الحقيقي

.3(314-2/04)"نونلقاا"في(2)

".الحُجُب":""القانونوفي.الحمويوكتابالنسخفيكذا)3(

".و"القانونالحمويكتابفيلماموافقوالمثبت."الصدور"د:،فعداما(4)

المؤلف.توهمكما""القانونلصاحبلا،للحمويالآتيالكلام5()

""الحمامكتابمنبقراطقول(2601/)الرازينقلوقد."""أبقراط:ل،ثد،)6(

القرطبي.ميمونبنموسىعنالحمويذكرهلقولةالمذكوروالتفسير،لحنين
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ورمفهو،اليونانلغةفيالجنبذاتمعنيوأمَّاالأطبَّاء)1(:بعضقال

سمِّيوإنَّما.الباطنةالأعضاء)2(منواحدٍكلِّورموكذلكالحارُّ.الجنب

فقط.حارًّاورمًاكانإذاالعضوذلكورمُالجنبذاتَ

،والسُّعال،الحمَّى:وهي،أعراضٍخمسةالحقيقيِّالجنبذاتَويلزم

)3(.المنشاريّوالنَّبض،النَّفَسوضيق،النَّاخسوالوجع

الثَّانيللقسملكنالقسملهذاهوليسالحديثفيالموجودوالعلاج

ماعلىالهنديُّالعودوهو-البحريَّالقُسْطفإنَّ،الغليظةالرِّيحعنالكائن

بالزَّيتوخُلِطناعمًا،دُقَّإذاالقُسْطمنصنف!-أُخَرأحاديثفيمقسَّرًاجاء

لذلك،موافقً!دواءًكانلُعِقَ=أوالمذكورالرِّيحمكانُبهودُلِكالمسخَّن،

للسُّدَد.مفتِّحًا،الباطنةللاعضاءمقوِّيًالها،مُذْهِبً!،لمادَّتهمحلِّلًا،لهنافعًا

قابضٌيابسٌحارٌّالعود)4(:المسيحيقال.كذلكمنافعهفيالمذكوروالعودُ

)2(

)3(

)4(

.الحمويهو

.دمنساقطالأعضاء"":لفظ

مختلفصلبمتواترسريعنبض:المنشاريوالنبض(.411)2/"الحاوي"انظر:

.(1/173)""القانون.واللينوالصلابةالانبساطعظمفيالأجزاء

أ(:38/)قالحمويكتابمخطوطةوفي.القديمةوالطبعاتالنسخجميعفيكذا

قالهـ.225سنةحيًّاكان،الدمشقيالحكمبنعيسىاسمه.الصوابوهو،مسيح""

بهيُعرفالذيالكبيرالكناشصاحبوهو،بمسيحالمشهور"وهو:أصيبعةأبيابن

سيناوابنكثيرًا،الرازيمنهنقلوقد3(.20/)الأنباء"عيون"."إليهوينسب

لما"المسبحي:الرسالةطبعةوفي.""المفرداتفيالبيطاروابن"الصيدنة"فيوالبيروني

لهترجمتأنهاالغريبولكن،المكسورةالباءبتشديدضبطهالذيللفقيتبعًابالباء

ترجمت=أنهايعنيوهذا0.93سنةالمتوفىسهلأبوالجرجانييحمىبنعيسىبأنه



)1( نافعالسُّدَد،ولفتح،الرِّيحويطرد،الباطنةالأعضاءولقوِّي،البطنيحبس

.للدِّماغجيِّدٌالمذكوروالعود.الرُّطوبةفضلَويُذهِب،الجنبذاتمن

كانإذاأيضًاالحقيقيَّةالجنبذاتمنالقُسْطُينفعأنويجوزقإل)2(:

أعلم.واللّّه.العلَّةانحطاطوقتفيسيِّمالا،بلغميِّةٍمادَّةٍعنحدوثها

مأعنالصَّحيحالحديثوفي.الخطرةالأمراضمنالجنبوذات

كلَّماوكان،ميمونةبيتفيبمرضه!اللّّهرسولبدأ:قالتأنَّها)3(سلمة

بكرأبا"مرُوا:قالثقلًاوجدكلَّماوكان.بالنَّاسوصلَّىخرَجعليهخفَّ

(()ْ]فاجتمعالوجعشدَّةمنغُمِر)4(حتَّىشكواهواشتدَّ.بالنَّاس!"فليصلّ

وحدههويكنلمولكن."المسيحي"لهيقالكانهذاسهلأبالأنللمسيحي

الفرجوأبا،المسيحيابننصروأبا،المسيحيالخيرأبامنهمفإنمسيحيًّا،

المتنفيالصوابأنفرضناإذاسهلأبوهناالمرادأنعلىدليلولا.المسيحي

."مسيح"دون"لمسيحيا"

تصحيف.،"محبس":ل،ث،س(1)

اَخرإلى.".ويجوز.:"أقول:قالمسيحعنالسابقالكلامالحموينقلبعدما2()

منالحمويكلامالمؤلفجعلذلكومع،مسيحوكلامكلامهبينففصل،الفقرة

مسيح!كلام

الحموييشرولم."سليمأم":الحمويكتابمخطوطتيوفي.النسخجميعفيكذا)3(

".الصحيحالحديث"فيهو:قالولاالحديثهذامنهنقلالذيمصدرهإلى

منوالمثبت.غريبتحريفوهو،الغينأوبالعينعمرو"بذي":النسخجميعفي(4)

الفقي:وأثبت65(.1)2/أهشامابن"سيرةفيومثله(.901)صالحمويكتاب

".عليةغُمر9

تصحيفو"ما".الكلاموصلغيرهاوفي.حطز،د،،ففيبياضثمما("":النسخفي)5(

.الحمويكتابمنالحاصرتينبينالمثبتةالكلمةأول
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عميس.بنتوأسماء،الحارثبنتالفضلوأم،العباسوعمُّهنساؤهعنده

هذاهذا؟بيفعل"من:قالأفاقفلمَّامغموز.وهوفلدُّوه،لدِّهفيفتشاوروا

أمُّوكانت.الحبشةأرضإلىبيدهوأشار.هاهنا"منجئننساءٍعملمن

ذاتبكيكونأن(خشينا)1،الدّهرسوليافقالوا:،لدَّتاهوأسماءسلمة

،وَرْسٍمنوشيءٍ،الهنديِّبالعود:قالوا.؟"لددتموني"فبم:قال.الجنب

"عزمتُ:قالثمَّ.الدَّاء"بذلكلِيقذفَنياللّّهكان"ما:فقال.زيتٍمنوقطراتٍ

")2(.العباسعمِّي[لالُدَّإلاأحدٌالبيتفييبقىلا:عليكم

نأفأشار!،ادلّّهرسولَلددنا:قالتعائشةعن)3(""الصَّحيحينوفي

لاأنأَنْهَكم"ألم:قالأفاقفلمَّاللدَّواء.المريضكراهية:فقلنا،تلُدُّونيلا

".يشهدكملمفانَّهالعباسعمِّيغيرلُدَّإلاأحدٌمنكميبقىلاتلُدُّوني؟)4(

:"حسبنا".)1(س،حط

()92746وأحمد2(،41)5راهويةابنوعنه(4759)الرَّزَّاقعبدبنحوهأخرجه2()

والحاكم)6587(،حبَّانابنوصحَّحهاكأيلَّةُعَتفَا،رَعميسبنتأسماءحديثمن

الصحيحة""السلسلةفيوالالباني(،481)8/""الفتحفيحجروابن2(،20)4/

وفي2(.025)""العللفيكماإرسالَةحاتموأبوزرعةأبوورجَّح(،1701)7/

اكأيلَّةُعَنلا.رَوعائشةعبَّاسوابنالعبَّإسعنالباب

.(122)3ومسلم(544،2157،7968)8البخاري)3(

تبعًاتلدوني""ان:الرسالةطبعةوفي(.901)صالحمويوكتابالنسخجميعفيكذا)4(

فيهناالمذكوراللفظوردوقد.""الصحيحينفيتردلملأنها"لا"حذفالذيللفقي

امًزتُكَ!إِذقمتجُدَأَلَّامَنَعَكَ)مَا:تعالىكقولةوهو2(.)4263أحمد""مسند

.(21:لأعراف]ا
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أحدفيالإنسانيسقىمااللَّدُود::الأصمعيعن(1عبيد)أبوقال

وسطفيفهوالوَجُوروأمَّا.جانباهوهما،الواديلَديدَيمنأُخِذ،الفمشقَّي

الفم.

منأُدخِلماوالسَّعوطبه)2(.يُلَدُّالذيالدَّواءهوبالفتعواللَّدود:قلت

أنفه.

لمإذاسواءً،فعَلمابمثلالجانيمعاقبةُ:الفقهمنالحديثهذاوفي

دليلًاعشرلبضعةبهالمقطوعالصَّوابهووهذا.اددّهلحقِّمحرَّمًافعلهيكن

الخلفاءعنثابتٌوهوأحمدمنصوصوهوآخر)3(.موضعٍفيذكرناهاقد

عدَّةوفيها."والضَّربةاللَّطمةفيب"القصاصالمسألةوترجمة.الرَّاشدين

بها.القولفيتعيَّنالبتَّة،لهامعارضلاأحاديث

فصل

والشَّقيقةالصُّداععلاجفيص!هديهفي

إذاكان!ي!النَّبيَّأنَّ:نظرٌصحَّتهفيحديثًا)4("سننه"فيماجهابنروى

2(.39-1/292)"الحديث"غريبفي(1)

الأصمعي.تفسيرنقلبعدما"اللَّدود"المصنففسَّرلماذاأدريلا2()

.(041-231)3/"السننو"تهذيب(421-181)2/("الموقعين"أعلامانظر:)3(

أبيبنبكرأبيعن:والعشرونالتاسع"الحديثأ(:2/4)قكتابةفيالحمويقال(4)

اللّّهلإذننافعإنة:ويقولبالحنَّاء،رأسهغلَّفصُدِعإذا"سًي!النبيكان:قالالغسانيمريم

عليةنزلإذاكانعصه!النبيأناللَّةُ!كَتهُرَهريرةأبيعناَخرطريقمنوجاء.الصداعمن

منالمؤلففلفَّق."وغيرهماجهابنأخرجهبالحنّاء.رأسهفيغفَفصُاِع،الوحي

-المتنَ،هذاماجهابنيُخرجولم.ترىكماماجهابنإلىوعزاهواحدًاحديثاالحديثين
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".الصُّداعمناللّهباذننافعٌ"إنَّه:ويقولبالحنَّاء،رأسهغلَّفصُدِع

شقَّيأحدفيمنهكانفم!.كلِّهأوالرَّأسأجزاءبعضفيألمٌ:الصُّداع

"بيضةً"سُمِّيلازمًالجميعهشاملًاكانوإن.""شقيقةًسُمِّيَلازمًاالرَّأس

فيكانوربَّما.كلِّهالرَّأسعلىتشتملالَّتيالسِّلاحببيضةتشبيهًا"و"خُوذةً

.(1)مختلفةوأسبابهكثير!وأنواعه.مقدَّمهفيأوالرَّأسمؤخَّر

يطلبالبخارمنفيهدارلماواحتماؤهالرَّأسسخونة:الصُّداعوحقيقة

حَمِيَإذاالوعاءُ)2(ينصدعكمافيصدَعُه،منفذا،يجدفلاالرَّأس،منالنُّفوذَ

مكانهمنأوسعمكانًاطلبحمِيَإذارطبٍشيءٍوكلُّالنُّفوذَ.وطلَبفيهما

إلَّاشوكةولاقرحةع!ممّالنَّبيئَيصيبلا"كان:رافعأمِّحديث35َ(0)2روىوإنَّما

785)،2)البزَّارفأخرجهالمتنهذاوأمَّا.تخريجهوسيأتي،الحنَّاءَ"عليهوضَع

فينعيموأبو(،2161/)""الكاملفيعديوابن562(،)9(""الأوسطفيوالطَّبراني

اللّهرسولُ"كان:بلفظاللَّةُ!عكَتهُرَهريرةأبيحديثمن638(،14،2)النَّبوي""الطِّب

لهأقِفولم،القولُفيةوليس،بالحنَّاء"رأسهفيغلِّف،صُدِعالوحيعليةنزلإذا!روّ

جدًّا"،غريبحديث"هذا(:4/55)والنِّهاية""البدايةفيكثيرابنقال.مصدرٍعلى

.()2695("الضَّعيفة"السِّلسلةفيوهو

فيمذكورةمختلفة...":بقولهوختمها(451)صالحمويكلاممنالفقرةهذه(1)

الصداعحقيقةمنهونقل،عليهأقفلمكتإبإلىالمؤلففرجع."الطبيةالكتب

الفصل.آخرإلىوأسبابه

"يتصدَّع"(.غيرها:وفي"."يصدع:لوفيز.فيينقطولم"."ينصدعد:،ففيهكذا)2(

علىضبطتلكنالمقصورةبالألفرسمتوحدهاثفي"الوعاء"وكلمة

بالقَيح(""الوعيوفُسِّر،"الوعي"يصدع:الرسالةطبعةوفي.""الوِعَى:الصواب

!لمِدَّةوا
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التَّفشِّييمكنهلابحيثكلِّهالرَّأسفيالبخارهذاعرضفإذا.فيهكانالذي

"السَّدَر".سمِّيالرَّأسفيوجالوالتَّحلُّل

:عديدةٍأسبابٍعنيكونوالصُّداع

الأربعة.الطَّبائعمنواحدٍغلبةمنأحدها:

الورملذلكالرَّأسفيتألَّم)2(،المعدةفيتكونفروحٍمن(:1)والخامس

.بالمعدةالرَّأسمنالمنحدرالعصبمنللاتصال

،الرَّأسإلىفتصعد،المعدةفيتكونغليظةٍريحٍمن:والسَّادس

فتصدَعه.

المعدةبألمالرَّأسفيألم،المعدةعروقفي)3(ورمٍمنيكون:والسَّابع

بينهما.الذيللاتِّصال

ويبقىينحدرثمَّ،الطَّعاممنالمعدةامتلاءعنيحصلصدااع:والثَّامن

ويُثقِله.الرَّأسَفيصدَعنِيئًا،بعضُه

الهواءحرِّمنإليهفيصل،الجسملتخلخلالجماعبعديعرض:والتَّاسع

.فدرهمنأكثرُ

وإمَّااليُبْس،لغلبةإمَّا،والاستفراغالقيءبعديحصلصداعوالعاشر:

إليه.المعدةمنالأبخرةلتصاعد

المطبوعة.النسخفيوكذا،""يكون:زيادةبعدهن،لفي(1)

.(""فيألم:حط،سز،2()

".يكونورممن"يكونز:وفي.("فييكونورممن"والسابع:حط)3(

911



الهواء.وسخونةالحرِّشدَّةعنيعرضصداععشر:والحادي

وعدمالرَّأسفيالأبخرةوتكاثُفالبردشدَّةعنيعرضماعشر:والثَّاني

تحلُّلها.

.(النَّوم)1وحبسالسَّهرمنيحدثماعشر:والثَّالث

عليه.الثَّقيلالشَّيءوحملِالرَّأس،ضغطمنيحدثماعشر:والرَّابع

لاخله.الدِّماغفوَّةفتضعف،الكلامكثرةمنيحدثماعشر:والخامس

المفرطة.والرِّياضةالحركةكثرةمنيحدثما:عشروالسَّادس

والغمومكالهمومالنَّفسانيَّةالأعراضمنيحدثماعشر:والسَّابع

الرَّديَّة.والأفكاروالوساوسوالأحزان

تعملماتجدلاالأبخرةفانَّ،الجوعشدَّةمنيحدثماعشر:والثَّامن

فتؤلمه.،الدِّماغإلىوتتصاعد)2(فتكثُر،فيه

كأنَّهصاحبُهويجدالدِّماغ،صِفاقفيورمٍعنيحدثماعشر:والتَّاسمع

رأسه.علىبالمطازقيُضرَب

فيتألَّم)4(.،فيهحرارتهالاشتعالالحمَّىبسببيحدثما)3(:العشرون

لأصلها.خلافًاكعادتهاالرسالةطبعةوتابعته،"النوم"عدمإلىالفقيغيَّره(1)

."وتصاعدُ":ث،س(2)

."والعشرون":ث)3(

".أعلم"واللّه:بعدهالمطبوعةالنسخفي4()
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)1(فصل

فيها،حاصلةوحدها)2(،الرَّأسشرايينفيمادَّ!الشَّقيقةصداعوسبب

بخاريَّةٌإمَّاالمادَّةوتلك.جانبيهمنالأضعفالجانبفيقبلهاإليها،مرتقيةٌأو

فيوخاصَّةًالشَّرايينضَرَبانُبهاالخاصَّةوعلامتهاباردم!.أوحارَّ!أخلاطوإمَّا

الوجعُ.سكَنالضَّرَبانمنومُنِعتبالعصائبضُبِطتوإذا.الدَّمويِّ

كانالنَّوعهذاأنَّله)3("النَّبويّ"الطِّبّكتابفينعيمأبوذكروقد

.يخرجولا،واليوميناليومفيمكث!،النَّبيَّيصيب

.)4(
رأسةعصَبوقدع!يوّاللّّهرسولُخطبنا:قالعبّاسٍابنعنوفيه

.بعصابةٍ

رأسهيعصِبُوكان(.)ْ""وارأساه:موتهمرضفيقالأنَّهالصَّحيحوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(571)صالحمويكتاب

هذايكونفلاإلخ،."..مادَّةًالشقيقةسببيكونماكثيرًاأن"واعلم:الحمويلفظ

دائمًا.الشقيقةسببعنده

عنبُكير،بنيونسعننُمير،بنادلّهعبدبنمحمَّدعنمعلَّقًا24()0برقم

أخذَتهربَّما"!ي!النَّبيُّ"كان:قالأبيهعَن،بُريدةبنادلّتعبدعن،دارمبنالمسَيّب

،(12)3/"تاريخه"فيالطَّبريُّووصله".يخرجلاواليومَيناليومَفيمكث،الشَّقيقةُ

جميعًا:عندهمووقع37(،)3/الحاكموصحَّحه2(،4/11)(""الدَّلائلفيوالبيهقيُّ

"السِّلسلةفيالمسيّببجهالةالالبانيُّوضعَّفهالأزديّ"،مسلمبن"المسيّب

734(.)7/"الصَّحيحة"السِّلسلةوينظر:)2895(،الضَّعيفة"

الَّذيمرضهفي!ي!ادلّهرسول"خرج:بلفظ)3628(البخاريِّفيوهو2(.4)5برقم

وأثنىاددّهفحمدالمنبر،علىجلسحتَّىدسماء،بعصابةعصَّبقد،بملحفةٍفيهمات

الحديث.".بعد..أما:قالثم،عليه

اكأيلَّهُعَتفَا.رَعائشةحديثمن()5666البخاريأخرجه
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.الرَّأسأوجاعمنوغيرهاالشَّقيقةوجعفيينفعالرَّأسوعصبُ،مرضهفي

فضل

بالاستفراغ،علاجهمافمنه.وأسبابهأنواعهباختلافيختلفوعلاجه

ماومنهوالدَّعة،بالسُّكونعلاجهماومنهالغذاء،بتناولعلاجهماومنه

ومنهبالتَّسخين،علاجهماومنهبالتَّبريد،علاجهماومنه،بالضَّماداتعلاجه

.والحركاتالأصواتسمإعيجتنببأنعلاجهما

لاجزليُّ،هوبالحنَّاءالحديثهذافيالصُّداعفعلاجُهذا،عُرِفإذا

ولمملهبةٍحرارةٍمنكانإذاالصُّداعفإنَّ.أنواعهمننوعٍعلاجوهوكلِّيئ؛

وضمِّدتدُقَّوإذاظاهرًا.نفعًاالحنَّاءُفيهنفَعاستفراغهايجبمادَّةٍمنيكن

بهضمِّدإذاللعصَبقوَّم!موافقةوفيه.الصُّداعسكنالخلِّمعالجبهةُبه

قبضوفيهالأعضاءَ.يعمُّبلالرَّأسبوجعيختصُّلاوهذا.أوجاعَهسكَّن

سكَّنه.الملتهبالحادِّالورمموضعُبهضمِّدوإذاالاعضاء.بهيشدُّ

اللّّهرسولأنَّ((")1"السُّننفيداودوأبو""تاريخهفيالبخاريُّروىوقد

وجعًاشكا)2(ولا،""احتجِمْ:لهقالإلارأسهفيوجعًاأحدٌإليهشكاما!ي!

بالحنَّاء"."اختضِبْ:لهقالإلارجليهفي

خادمسلمىحديثمن)3858(داود"أبي"سنن(،1/114)الكبير""التَّاريخ(1)

الكبير""فيوالطَّبراني276ُّ(،27681،)17أحمدأيضًاوأخرجة.!ي!اللّهرسول

وصحَّحه،اختلافإسنادهوفي(.005)5/""الكاملفيعديٍّوابن2(،4/289)

،4/04،602)والحاكمعبَّاس(،ابنمسند-1/905)""التَّهذيبفيالطَّبريُّ

("الشَّرعيَة"الاَدابفيمفلحوابن6(،1)9/""المجموعفيالنَّوويُّوحسَّنه(،704

2(.0)95"الصحيحةالسلسلة"والألبانيُّفي(،2204/)

"."إلية:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي2()
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يصيبلاكإن:قالت"!ي!النَّبيِّخادمرافعأمسلمىعن)1(الترمذيوفي

الحنَّاء)2(.عليهاوضَعإلاشوكةولاقَرحة!يوِوّالنَّبيُّ

فصل)3(

وأغصانهاالحنَّاءشجروقوَّة.الثَّانيةفييابسٌ،الأولىفيباردٌوالحنَّاء

قوَّةٍومن،باعتدالٍحارٍّمائيفيهاجوهرٍمناكتسبتهامحلِّلةٍقوَّةٍمنمركَّبة

.باردٍأرضيٍّفيهاجوهرٍمناكتسبتهاقابضةٍ

إذاللعصَبقوَّ!موافقةوفيهالنَّار.حرقمننافعمحلِّلأنَّه:منافعهومن

ويبرئفيه،العإرضوالسُّلاق)5(الفمقروحمنمُضِغإذاوينفعبه)4(.ضمِّد

الحارَّةالأوراممنينفعبهوالضِّمادُ.الصِّبيانأفواهفيالحادث6(القُلاخَ

معنَورُهخُلِطوإذاالأخَوين)7(.دمفعلَالجراحاتفيويفعل،الملهبة

35(-0)2ماجهابنأيضًاوأخرجه."غريبحسنحديث"هذا:وقال2(450)برقم(1)

الحديثُوهو)8578(."و"الأوسط2(4/289)"الكبير"فيوالطَّبراني-،لهواللفظ

.هناكتخريجُهفليُنظر،نفسُهالسَّابق

.)571-561)صالحمويكتابمنالمؤلفنقلهمااللفظبهذاالحديثان)2(

ابن"مفرداتمنفيهمأخوذةكلهاالفصلومادة(.561-51ه)صالحمويكتاب)3(

.الجذاممنالنفعفيخاصيتهذكربعدعليهأحالوقد(،42-14)2/البيطار("

النقلمصدرفيوكما،الماضيالفصلفيسبقكماأوجاعَه""سكَّن:تكملته)4(

.(021)صللموفق"(الطبيةلأربعينو"ا(51)صه

انظر:.الأسنانأصولفيتقشّر:ويقال،اللسانأصلعلىيخرجبَثْر:السُّلَاق5()

.(621)صالجواهر"بحرو"()سلق"الصحاح"

238(.)صالجواهر""بحرانظر:.واللسانالفمجلدةفيتكونبثرات:القُلَاع)6(

-،الجراحاتبهيداوى،سُقُطْرَىجزيرةمنبهيؤتىشجرةصمغهو:حنيفةأبوقال)7(
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الجنب.أوجاعمنينفعالوردودهنالمصفَّىالشَّمع

رجليهأسافلفخُضِبت،بصبيٍّيخرجالجُدَريُّبدأإذاأنَّه:خواصِّهومن

لامجرَّبصحيحوهذا.!منهشيفيهايخرجأنعينيهعلىيؤمَنفإنَّه،بحنَّاءٍ

عنها.السُّوسَومنَعطثتهاالصُّوفثيابطيِّبيننَورُهجُعِلوإذا.فيهشكَّ

)1(أربعونصفوهمنوشُرِبعُصِرَثمَّيغمُره،عذبٍماءٍفيورقهنُقِعوإذا

عليةويُغذَّى)3(سكَّرٍدراهمعشرةمع-يومًا)2(عشرين-يومٍكلَّدرهمًا

.عجيبةٍفيهبخاصِّيَّةٍالجذامابتداءمنينفعفإنَّهالصَّغير،الضَّانبلحم

فلممالًايبرئهلمنبذلوأنَّه،يديةأصابعأظافيرُتعقَّفترجلًاأنَّوحكي

نقعهثمَّ.عليهيُقْدِمفلمحنَّاء،)4(اّيامٍعشرةيشربأنامرأةٌلهفوصفتيجد،

حسنها.لىإأظافيرهورجعت،فبرأ،وشربهبماءٍ

69(2/)البيطار"ابن"مفردات:انظر.أيضًاالشَّيَّان:لهويقال،الرواةعندالأيدَعوهو

272(.)ص"الصيدنةو"

".صفوهمن"وشَرِبَ:يعني،"أربعين":حط،س(1)

درهمًا"،عشرينيومكلَّيومًاأربعينصفوهمن"وشبوغيرها:الهنديةالطبعةفي)2(

يومًا،عشرينصفوهمن"وشرب:الحمويكتابوفي.النسخمناثبتماوالصواب

سياقفيالقيمابنتصرَّففلمَّا.سكر"دراهمعشرةمعدرهمًاأربعونوزنيومكلَّ

البيطار"،ابن"مفرداتالحمويومصدرشإء.كمافغيَّرناسخعلىاشكلالكلام

سكر".وأوقية،أواقٍأربعوزنيومكلفييومًا،عشرينصفوهامن"وشرب:وفيه

دراهم.عشرة:والاوقية

"."ويتغذى:"و"المفرداتالحمويكتابوفي.(""تغدَّى:غيرهاوفي،حطفيهكذا)3(

".دراهم"عشرة:البيطار"ابن"مفرداتمصدرهوفي.الحمويوكتإبالنسخفيكذا(4)

الأدويةفيكتابهفيذلكولعل.بهأثقمنأخبرني:قال،رضوانابنحكاهاوالحكاية

.(641)3/الأنباء(""عيونفيترجمتهانظر.مصرفي534سنةوفاتهوكانت.المفردة
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عُجِنوإذاونفَعها.حسَّنهامعجونًاالأظفاربهألزمتإذاوالحنَّاء

منونفَحنفعَها،أصفرماءًترشَحالَّتيالحارَّةالأورامبقايابهوضُمِّدبالسَمْن

ويحسِّنه،ويقوِّيهالشَّعرَيُنبتوهو.بليغةًمنفعةًالمُزْمِنالمتقرِّحالجرَب

السَّاقينفيالعارضةوالبثوز(النَّفَّاطات)1منوينفح،الرَّأسويقوِّي

.البدنوسائروالرِّجلين

فصل

الطَّعاممنيَكرهونهمااعطائهمبتركالمرضىمعالجةفي!ي!هديهفي

تناولهمايُكرَهونَّعلىلاوأَلهموالشَّراب

الجهنيِّعامرٍبنعُقْبةعن)2(ماجهوابن""جامعهفيالترمذيروى

اللّهفإنَّوالشَّراب،الطَّعامعلىمرضاكمتُكْرِهُوالا)ا:!يمّاللّّهرسولقال:قال

".ويسقيهميُطعِمهموجلَّعزَّ

النَّبويَّةالكلمةهذهفوائدأغزرماالأطبَاء)3(:فضلاءبعضقال

92(.0)صالجواهر""بحروانظر:ماءً،المملوءةالبثورهي(1)

يعلىأبوأيضًاوأخرجه34(.44)"ماجهابن"سنن2(،040)"التِّرمذيِّ"جامع2()

والحاكم6272()"و"الأوسط2(1/39)7"الكبير"فيوالطَّبراني(،1471)

".الوجههذامنإلانعرفةلا،غريبحسنحديثٌهذا":التِّرمذيُّقال34(.1/9)

فيوالألباني238(،/4)الأفكار"نتائج"فيحجرابنحسَّنهوقدشواهد،وله

)727(."الصَّحيحة"السِّلسلة

بلفظبدأهاالتيالتالياتالثلاثوالفقراتالفقرةوهذه.الحمويطرخانابن:يعني)3)

منالحموياخذهاالفقرةهذهثم(.131-211)صكتابةمنمنقولةكلها""اعلم

بناهاأيضًاالأخرىوالفقرات(101)صالبغدادياللطيفلعبد"الطبية"الأربعين

وزاد.،وفصَّل،كلامهعلى
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وذلك)1(.المرضىيعالجولمنللاطبَّاءسيَّمالا،إلهيَّةٍحكمٍعلىالمشتملة

بمجاهدةالطَّبيعةلاشتغالفذلك،الشَّرابَأوالطَّعامَعافَإذاالمريضأنَّ

وأالغريزيَّةالحرارةلضعفنقصانهاأوشهوتهلسقوطأو،المرض

.الحالهذهفيالغذاءاعطاء)3(حينئذيحوزفلاكانكمفما)2(.د ء5."وهاحمو

عليهابهالطَّبيعةُلِتُخْلِفَللغذاءالأعضاءطلبهوإنَّماالجوعأنَّواعلم

حتَّىالدُّنياالأعضاءمنالقصوىالاعضاءفتجذبُمنها،تحلَّلَماعوضَ

وُجِدفإذاالغذاء.فيطلب،بالجوعالإنسانفيحسُّالمعِدة،إلىالجذبُينتهي

وأالغذاءطلبعنوإخراجهاوإنضاجهابمادَّتهالطَّبيعةاشتغلتالمرض

الطَّبيعةبهتعطَّلتذلكمنشيءٍاستعمالعلىالمريضأُكرِهفإذا.الشَّراب

فيكون،ودفعهالمرضمادَّةإنضاجعنوتدبيرهبهضمهواشتغلتفعلها،عن

الحارِّضعفِأوالبَحارين)4(أوقاتفيسيَّم!ولا،المريضلضررسببًاذلك

ولا.المتوقَّعةالنَّازلةوتعجيلالبليَّةفيزيادةًذلكفيكون،خمودهأوالغريزيِّ

منويقوِّيها،قوَّتَهعليهيَحفظماإلاوالحالالوقتهذافييستعملأنينبغي

الأشربةمنقِوامُهلطُفبمايكونوذلك.البتَّةللطَّبيعةمزعجٍ()هإشغالغير

".المرضىولخدم"للأطباء:الحموي(1)

تصحيف.،"جمودها":ن،س2()

".الطبية"الأربعينفيوكذا"،"إعطاؤه:س)3(

.(04)صتفسيرهسبقوقدالبُحران،جمع(4)

كتابمخطوطةمنأثبتماتصحيفولعلة،المفتوحةالمهملةبالعينففي)5(

"،"استعمال:ن،حطوفي"."اشتغال:ن،حطعداماالأخرىالنسخوفي.الحموي

تصحيف.وهذا،المطبوعةالنسخفيوكذا
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أشبهوماالطَّريِّوالوردوالتُّفَّاح(1النَّوفَر)كشرابمزاجُهواعتدلوالأغذية

وإنعاش.فقطالمطيَّبة)3()2(المعتدلةالفراريجأمْراقالأغذيةومن،ذلك

الطَّبيعةخادمالطَّبيبفإنَّالسَّارَّة،والأخبارالموافقةالعطِرةبالأراييحقواه

مُعِيقها.لاومُعِينها

نضِجقدفِجٌّدمالبلغموأنَّ،للبدنالمغذِّيهوالجيِّدالدَّمأنَّواعلم

عطَفتالغذاءَوعَدِمَكثيربلغمٌبدنهفيالمرضىبعضكانفإذاالنُّضج،بعضَ

واكتفتالأعضاءَ،بهوغذَّتدمًا،وصيَّرته،وأنصجتهوطبخته،عليهالطَّبيعةُ

وحفظهالبدنبتدبيرسبحانهاللّهوكلهاالَّتيالقوَّةهيوالطَّبيعة،سواهعمَّابه

حياته.مدَّةوحراستهوصحَّته

الطَّعامعلىالمريضإجبارإلىالنّدرة)4(فييحتاجقدأنَّهواعلم

هذاوعلى)5(.العقلاختلاطمعهايكونالَّتيالأمراضفيوذلك،والشَّراب

علىدلَّقدالذيالمطلقمنأو،المخصوصالعإمِّمنالحديثفيكون

"النيلوفر".:الهنديةوفي.بعدهاومااللطيفعبدطبعةفيوكذا"اللينوفر"،:ن،حط(1)

.اللامضمِّمعالنونيفتحمنومنهم،اللاموضمالنونبكسرأنهالمنير""المصباحفي

العوامّ:ويقوله:وقالوالفاء،واللامالنونبفتح272(/41)""التاجصاحبوضبطه

كتابمنالأحمديةومخطوطةالنسخمعظمفيالواردهووهذاكجَوهر."النَّوفَر"

"النيلوفر".أ(:2/)5باشاراغبنسخةوفي.ناشرهذكركماالحموي

أشبه.وهو"،"المعدَّلة:الحمويكتابمخطوطةوفي.الأمراقصفةهي2()

فيوكذا"،"الطبيعة:ن،حطوفيبعدها.ومااللطيفعبدطبعةفيوكذا،""الطيبة:ث)3(

تصحيف.وكلاهما.الهندية

تصحيف.وكلاهما،""البدن:سوفي"،"البدرةز:،لد،(4)

.الحمويكتابمنالنقلانتهىهنا)5(
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يعيشلاأيَّامًاغذاءٍبلايعيشقدالمريصلأنَّالحديثومعنى.دليلٌتقييده

مثلها)1(.فيالصَّحيحُ

ماعلىزائدٌلطيفٌمعنًى"ويسقيهميطعمهم))فإنَّاللّّه:ع!ي!قولهوفي

وتأثيرِها،والأرواحالقلوببأحكامعنايةلهمنإلايعرفهلاالأطبَّاء،ذكره

ونحن.الطَّبيعةعنكثيرًاهيتنفعلكماعنها،الطَّبيعةوانفعالِالبدنطبيعةفي

:فنقول،إشارةًإليهنشير

مخُوفٍأومكروهٍأومحبوبٍمنيشغلهامالهاحصلإذاالنَّفس

ولابل،عطشٍولابجوعٍتحسُّفلا،والشَّرابالغذاءطلبعنبهاشتغلت

به.تحسُّفلاالألمالشَّديدبالمؤلمالإحساسعنبهتشتغلبل،بردٍولاحرٍّ

بماالنَّفساشتغلتوإذا.منهشيئًاأوذلكنفسهفيوجدوقدإلاأحدٍمنوما

.الجوعبألمتحسَّلمعليهاوورددهَمَها

به،فشبِعتالغذاء،مقامَلهاقامالتَّفريحقويَّمفرِّحًاالواردكانفإن

سطحه،فيتظهرحتَّىالجسدفيالدَّمويَّةُوجرت،وتضاعفتقواهاوانتعشت

فينبعث،القلبدمانبساطَيوجبالفرحفانَّ.دمويَّتُهوتظهر،وجههفيشرق

المعتاد،الغذاءمنمعلومَها)3(الأعضاءُ)2(تطلبفلابه،فتمتلئالعروقفي

مريضاشتهى"إذا!وًوّ:النبيقولعلىنفيسكلامالبغدادياللطيفعبدوللموفق(1)

انظر:.عباسابنحديثمن(1)943ماجهابنأخرجه"فليطعمهشيئًااحدكم

.(301-201)ص"الطبية"الأربعين

.دمنساقطالأعضاء"...الانبساط"يوجب)2(

دونالرسالةطبعةوقلَّدته"حظَّها("،فأثبت،الفقيالشيخ""معلومكلمةتعجبلم)3(

أصلها.
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تحبُّبماظفرتإذاوالطَّبيعةُ.منهالطَّبيعةوإلىإليهاأحبُّهوبمالاشتغالها

دونه.هوماعلىآثرته

ومقاومتهبمحاربتهاشتغلتمخوفًاأومحزنًاأومؤلمًاالواردكانوإن

الطَّعامطلبعنشُغُلفيحربهاحالفيفهيالغذاء،طلبعنومدافعته

مانظيرَعليهاوأخلًفتقواهاانتعشتالحربهذافيطفرتفإن.والشَّراب

قواها(1من)مقهورةًانحطَّمغلوبةًكانتوإن.والشَّرابالطَّعامقوَّةمنفاتها

العدوِّهذاوبينبينهاالحربكانتوإن.ذلكمنلهاحصلمابحسب

علىبينهمافالحربوبالجملة)2(.أخرىوتختفي،تارةًتظهرفالقوَّةُسِجالًا

للغالب.والنَّصرُ)3(،المتقاتلينالعدوَّينبينالخارجالحربمثال

أسرِ.وإمَّاجريحوإمَّاقتيلإمَّاوالمغلوب

منالأطبَّاءذكرهماعلى)4(زائدٌ،بهيغذِّيةاللّّهمنمددٌلهفالمريض

عزَّربِّهيديبينوانطراحهوانكسارهضعفهبحسبالمددوهذا.بالدَّمتغذيته

ماأقربالعبدفإنَّربِّه،منقربًالهيوجبم!ذلكمنلهفيحصلوجلَّ،

لهوليًّاكانفإن.منهقريبٌربِّهورحمةقلبُه)5(،انكسرإذاربِّهمنيكون

الطبعةفيكماقواها""انحطَّت:النسخبعضأثبتهناومن.نمنساقطة"من"(1)

وغيرها.الهندية

".أخرىوتظهرتارةًتختفي":س2()

النسخوفي.أثبتكمانوفي.الهنديةالطبعةفيوكذا"،"المتقابلين:حط،ثد،)3(

الكلمة.إعجامأهملالأخرى

المطبوعة.النسخفيوكذا"زائدًا"،:ل(4)

غيرهما.فيبياضولا،كلمتينأوكلمةيسعبياضدف،فيبعده)5(
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أعظمقواهبهوتنتعثر،طبيعتهقوىبهتقوىماالقلبيَّةالأغذيةمنلةحصل

بهوأنسُةلربِّهوحبُّةإيمانُهقويوكلَّما.البدنيَّةبالاغذيةوانتعاشهاقوَّتهامن

نفسهفيوجد=وعنهبهورضاهإليهشوقهواشتدَّ،بربِّهيقينهوقوي،بهوفرحُه

علمُة.ينالهولا،طبيبٍوصفُيدركهولاعنه،يعبَّرلاماالقوَّةهذهمن

حالفلينظر،بهوالتَّصديقهذافهمعننفسُهوكثُفتطبعُهغلُظومن

صورةٍمنيعشقونهمابحبِّقلوبهمامتلاثقدالذينالصُّورعشَّاقمنكثيرٍ

وفيأنفسهمفيعجائبَهذامنالنَّاسشاهدوقد.علمٍأومالٍأوجاهٍأو

غيرهم.

الايّامَالصِّيامفييواصلكانأنَّه!ك!ي!النَّبيِّعنالصَّحيحفيثبتوقد

أظَلُّإنِّي،كهيئتكم"لست:ويقول،الوصالعنأصحابهوينهىالعدد،ذواتِ

الطَّعامهوليسوالشَّرابالطَّعامهذاأنَّومعلوئم(.1)"ويسقينيربِّييُطعمني

لمبل،الفرقيتحقَّقولممواصلًا،يكنلموإلَّا،بفمهالإنسانيأكلهالذي

".ويسقينيزبِّييُطعمني"أظَلُّ:قالفإنَّهصائمًا،يكن

لاماعلىمنهيقدروأنَّه،الوصالنفسفيوبينهمبينهفرَّقفإنَّهوأيضًا

وإنَّما(".كهيئتكم"لستُ:يقللمبفمهويشربيأكلكانفلو.عليهيقدرون

فيوتأثيرِهوالقلوبالأرواجغذاءمننصيبُةقلَّمَنالحديثمنهذافهِمَ

الموفِّق.واددّه.الجسمانيِّالغذاءتأثيرفوقبهواعتنائها)2(وإنعاشهاالقوَّة

"لستولفظةا!كَئهُدلَّهانسحديثمن(011)4ومسلم724(1)البخاريأخرجه)1(

(4691،2291)البخاريعنداكأيلَّةُعَنلارَعمروابنعائشةحديثفي("كهيئتكم

.(5011،2011)ومسلم

"واغتذائها".:المطبوعةالنسخوفي.النسخجميعفيهكذا2()
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فممل

(1بالسَّعوط)العلاجوفيالعُذْرةعلاجفي!ي!هديهفي

الحجامة:بهتداويتمم!ا"خير:قالأنَّه"الصَّحيحين")2(فيعنهثبت

".العُذْرةمنبالغمزصبيانكمتعذِّبواولا.البحريِّوالقُسْط

دخل:قالاللّهعبدبنجابرحديثمنعنهو"المسند")3("السُّنن"وفي

هذا؟"."ما:فقالدمًامِنخَراهصبيُّيسيلوعندهاعائشةعلى!يوواللّّهرسول

إلّما4(.أولادكنَّ)تقتلنلا"ويلكنَّ:فقإل.رأسهفيوجعأوالعُذْرةبه:فقالوا

،بماءٍفلتحُكَّههنديًّاقُسْطًافلتأخذرأسهفيوجغأوعُذْرةٌولدهاأصابامرأةٍ

(.فبرأ)ْ،بالصَّبيِّذلكفصُنِع،عائشةفأمرت."إيَّاهتُسْعِطْهثمَّ

278(.،174-641،173)صالحمويكتاب(1)

الحمويكتابمنمنقولوالحديث(1)577ومسلم)6956(البخاري2()

.(461)ص

أبيابنأيضًاوأخرجه.(1)4385أحمد""مسند75(،04)"الكبرىالنَّسابيِّ"سنن)3(

،2191،9002)يعلىوأبوالأستار(،كشف-4203)والبزَّار)23437(،شيبة

وغيرهم.34-343(،248،20،)47"النَّبويِّ"الطِّبِّفينعيموأبو228(،0

"الأمراضفيالمقدسيّوالضِّياء(،4502،60،2604/)الحاكموصحَّحه

37(،0)27/""التَّوضيحفيالملقِّنابنإسنادهوحسَّن5(،4)"والكفَّارات

2(.144)"العاليةالمطالب"فيحجروابن(،4/474)"الإتحاف"فيوالبوصيريُّ

آ!ددَّهُعَن!.رَوعائشةمحصنبنتقيسوأمأنسعنالبابوفي

المخاطبين.بضميرأيضًا""ويلكم:ل،ثوفي.("لادكمأو":ن،حط،سعداما(4)

.(174)صالحمويكتابمنمنقولاللفظبهذاالحديث)5(
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منالحلقفييهيجُ]وجع3)2(العُذْرة:عبيدةأبيعن(1عبيد)أبوقال

العُذْرة::وقيل.انتهىمعذور.فهوعذَرتَه)3(،قد:قيلمنهعولجفإذا،الدَّم

غالبًا)4(.للصِّبيانوتعرِض،والحلقالأذنبينفيم!تخرجقُرْحة

يغلبدمٌمادَّتهاالعُذْرةفلأنَّ،المحكوكبالقُسْطمنهاالسَّعوطنفعُوأمَّا

اللَّهإةيشدُّتجفيف!القُسْطوفي.الصِّبيانأبدانفيتولُّدِه()ْلكثرةالبلغمعليه

فيينفعوقد.بالخاصِّيَّةالدَّاءهذافينفعهيكونوقدمكانها.إلىويرفعها

ذكروقد.أخرىوبالعرَض،تارةًبالذَّات،الحارَّةُالأدويةُ)6(الحارَّةالأدواء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1/531)("الحديثغريب"في

"عولج:قولهفيالضميرعليهليعود،"الحديثو"غريب(174)صالنقلمصدرمن

"."تهيُّج:الرسالةطبعةفيضبطهذاأجلومن".منه

ولكن.لهمرشِّح"منة"عولج:وقولُه،المطبوعةالنسخفيوكذابه"،"عُذرز:س،عداما

وغيرهما."الحديث"غريبومصدرهالحمويكتابفيوكذا،أثبتماالصواب

غالبًاللصبيانتعرضوالحلقالأنفبينالذيالخرمفيتخرج"قرحة:الحمويلفظ

أيضًاوتسمىالعبور،الشعرىتحتكواكبخمسةوهي،العُذرةطلوععند

"النهاية"منأخذهالحمويوكأن.أشهر"والأولالحرِّ.وسطفيوتطلع.العذارى

عن2(1/96)"الحديث"غريبفيالحربيورواه(.891)3/الأثيرلابن

الدَّغْر.وصفوفية.اللّهعبدبنمصعب

ومن(.174)صالنقلمصدرمنأثبتماتحريفوهو"لكن"،:النسخجميعفي

وتبعته،الكلاملإتمام"أكثر":الجملةآخرفيالفقيالشيخزادالتحريفهذاأجل

الرسالة.طبعة

فيماففيالواوزادبعضهمأنويظهر.خطأوهو""والأدوية:غيرهاوفي.ثفيهكذا

"وقد-:كلامهونص.يحسِنفلمالحمويكلامسياقفيالمصنفتصرَّفوقدبعد.
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وبِزْراليمانيِّالشَّبِّمعالقُسْط:اللَّهاةسقوطمعالجةفي"القانونَّ"صاحب

.(1)لوردا

الأبيضوهو.الهنديُّالعودفهو:الحديثفيالمذكورالبحريُّوالقُسْط

اللَّهاةبغمزأولادهميعالجونوكانوا.عديدةمنافعوفيهحلو،وهو،منه

ذلكعن!يمّفنهاهم-الصِّبيانعلىيعلِّقونهسىءٌوهو-وبالعِلاق

عليهم.وأسهلللأطفالأنفعهوماإلىوأرشدهم

تُدَقُّومركَّبةٍمفردةٍبأدويةٍيكونوقد.الأنففييُصَبُّما:والسَّعوط

أنففيبهاويُسْعَط،الحاجةعندتُحَكُّ)2(ثمَّ.وتجفَّفوتُعْجَنوتُنْخَل

رأسه،لينخفضَيرفعهماماكتفيهوبين،ظهرهعلىمستلقٍوهوالإنسان

الدَّاءمنفيهماويستخرجَ،دماغهإلىالوصولمنالسَّعوطُفيتمكَّنَ

.بالعطاس

أبووذكر،فيهإليهيحتاجفيمابالسَّعوطالتَّداوي!ي!النَّبئيُمدحوقد

استعَطَ.!ي!النَّبثيَأنَّ)3(""سننهفيداود

أدواءٍمنحارَّةٌأدويةتنفعفقدذلكومعالورد...معالجةفياللّهرحمةسيناابنذكره

".العرضبطريقأوفيها،بخاصيةإماحارر،

وهو."المرو":غيرهاوفي."المرء(":لوفي.نفيالراءتشديدمع"المر":ن،ث(1)

اللهاةسقوطفصلفيسيناابنذكروقد.الحمويكتابمنأثبتماتحريف

.الحمويحكىكماالقسطذكرعلىأقفلمولكنالورد،وبزرالشب2ّ(:99)2/

تحريف.وهو،"تحل":غيرهاوفي.الصوابوهو،حط،جس،فيهكذا2()

البخاريأخرجهوالحديث.اكأيلَّةُعَت!رَعبَّاسابنحديثمن)3867(برقم)3(

278(.)صالحمويكتابعنصادرالمؤلفولكن(،012)2ومسلم1956(،)
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فصل

المفؤودعلاجفيص!هديهفي

مرضتُ:قالسعدعنمجاهدحديثمن()1""سننهفيداودأبوروى

بردَهاوجدتُحتَّىثدم!بينيدهفوضع،يعودنيع!ي!اللّهرسولفأتانيمرضًا،

،ثقيفٍمنكَلَدةبنالحارثَفأتِمفؤو؟،رجل"[نَّك:ليوقال،فؤاديعلى

بنواهنَّ،فليجَاْهنَّ،المدينةعَجْوةمنتمراتٍسبعَفلياخذ،يتطبَّبرجلفإنَّه

".بهنَّليَلُدَّكثمَّ

بطنه.يشتكيالذيكالمبطون،يشتكيهفهوفؤادهأصيبالذيالمفؤود:

الفم.جانبيأحدمنالإنسانيسقاهماواللَّدود:

سيَّماولا،المدينةتمرسيَّماولاالدَّاء،لهذاعجيبةٌخاصِّيَّةالتَّمروفي

وفي.بالوحيتُدْرَكأخرىخاصِّيَّةٌسبعًاكونهاوفي.منهالعَجْوة

قال:قالأبيهعنوقَّاصٍأبيبنسعدبنعامرحديثمن)2(:"الصَّحيحين"

اليومَذلكيضُرَّهلمالعاليةتمرمنتمراتٍبسبعتصبَّح))من:!ي!اللّهرسول

،(641)3/(""الطَّبقاتفيسعدابنأيضًاوأخرجه.عنهوسكت)3875(برقم(1)

935(.)37،"النَّبوي"الطِّبفينعيموأبو5(،0)6/"الكبير"والطَّبرانيُّفي

لاالصُّغرىالأحكام"فيلإشبيليئُوا(،0501)"المختارة"فيالضِّياءوصحَّحه

"والإيهام"الوهمفيالقطَّانابنوتعقَّبه231(،/)4"و"الوسطى836-837()2/

وينظر:.منقطعفالإسناد،سعدٍمنيسمعلممجاهدًابأن56َّ(955.0)2/

)373(."المدينةفضائلفيالواردة"الأحاديث

تمرو"من."عجوةتمرات...":كليهماوفي2(،0)47ومسلم(445)5البخاري2()

كتابمنوالنقل923(./01)""الفتحفيكماضمرةأبيروايةفيزيادة("العالية

.(861)صالحموي

134



سحز".ولاسَمّ

يضرَّهلميصبححينلابتيهابينممَّاتمراتٍسبعأكل"من)1(:لفظٍوفي

".يمسيحتَّىسَمّ

معتدلم.:وقيلفيها.رطبٌ:وقيل.الأولىفييابنم!،الثَّانيةفيحارٌّوالتَّمر

المدينةكأهلبهالغذاءاعتادلمنسيَّمالاللصِّحَّةحافأفاضلغذام!وهو

فيحرارتهاالَّتيوالحارَّةالباردةالبلادفيالأغذيةأفضلمنوهو.وغيرهم

)2(بواطنلبرودة،الباردةالبلادلأهلمنهأنفعلهموهو،الثَّانيةالدَّرجة

الحجازأهلُيُكثِرولذلك)3(.الباردةالبلادسكَّانبواطنوحرارةسكَّانها

لاماالحارَّةالأغذيةمنلهاالمشابهةالبلادمنيليهموماوالطَّائفواليمن

)4(.والعسلكالتَّمرلغيرهميتأتَّى

يضعهمافوقوالزَّنجبيلالفُلْفُلمنأطعمتهمفييضعونوشاهدناهم

غيرُهميأكلكماالزَّنجبيلويأكلونأكثر.أوأضعافٍعشرةنحوغيرُهم

ويوافقهم،بالنقْليتنقَّلكمامنهمبهيتَنقَّلمنشاهدتُولقدالحلواء)5(.

كماالجسد،ظاهرإلىالحرارةوخروجأجوافهملبرودةيضرُّهمولاذلك

المعدةتنضِجوكذلكالشِّتاء.فيوتسخُنالصَّيففيتبرُدالاَبارمياهنشاهد

الصَّيف.فيتُنضِجهلاماالشِّتاءفيالغليظةالأغذيةمن

)4702(.عندمسلم)1(

بعد.وفيماهنا""بطونز:في)2(

النظر.لانتقالدمنساقطة("الباردة...بواطن"لبرودة:العبارة)3(

.(187-186)صالحمويكتابانظر:(4)

."الحلو(":حطوفي،المقصورةبالألفن،لوفي.الألفعلىمدَّة()فالأصلفي5()
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وهو،لغيرهمالحنطةبمنزلةيكونأنيكادلهمفالتَّمر،المدينةأهلوأمَّا

لذيذالجسممتينفانَّه،تمرهمأصنافأجودمنالعاليةوتمر.ومادَّتهمقوتهم

.الحلاوةصادقالطَّعم

،الأبدانأكثريوافقوهو.والفاكهةوالأغذيةالأدويةفييدخلوالتَّمر

غيرهعنيتولَّدماالرَّديئةالفضلاتمنعنهيتولَّدولاالغريزيِّ،للحازِّمقوٍّ

وفسادها.الأخلاطتعفّنمناعتادهلمنيمنعبل؛والفاكهةالأغذيةمن

ومنالمدينةكأهلالخاصُّبهأريدالذيالخطابمنالحديثوهذا

ذلكفيالأدويةمنكثيرٍبنفعاختصاصًاللأمكنةأنَّريبولا.جاورهم

مننافعًاالمكانهذافي()1ينبتالذيالدَّواءُفيكونيخره،دونالمكان

وأالتُّربةنفسلتأثير،غيرهمكانٍفينبتإذاالنَّفعذلكفيهيوجدولاالدَّاء،

اختلافهايقاربوطبائعَخواصَّالأرضفيفإنَّجميعًا؛هما)2(أوالهواء

مأكولًا،غذاءًالبلادبعضفييكونالنَّباتمنوكثير.الإنسانطبائعاختلافَ

منلقومٍوأدويةٍ،لآخرينأغذيةلقومٍأدويةٍوربَّقاتلًا.سَمًّابعضهاوفي

تناسبلابلدٍلأهلوأدويةٍسواها،أمراضٍفيلآخرينأدويةهيأمراضٍ

)3(.تنفعهمولاغيرهم

وجلَّعزَّاللّهفخلقوشرعًا.قدرًاوقعتقدفانَّهاالسَّبعخاصِّيَّةوأمَّا

النسخفيوكذا"ينبت"قد:نوفي"يثبت".:ففيوكأن"ثبت".:ث"نبت".:ل(1)

المطبوعة.

وأ":يقالانالعربيةفيوالصواب.والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا2()

.الكلاملاستقامكليهما"أو":قالولو.لتأثيرهما"

.(188-187)صالحمويكتابانظر:)3(
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فيخلقهكملوالإنسانسبعًا.والايّامسبعًا،(1)والأرضسبعًا،السّماوات

الصَّفابينوالسَّعيسبعًا،الطَّوافلعبادهسبحانهاللّّهوشرع.أطوارٍسبعة

فيسبع)3(العيدينوتكبيراتسبعًا)2(.سبعًاالجمارورميسبعًا،والمروة

لأولى.ا

خُيِّرسنينسبعللغلامصاروإذا)4(."!جٍبالصلاة))مروهم:5!ي!ل9!و

أخقُّأمُّه:ثالثةٍوفي.أمِّهمنبهأحقُّار(:)هأحرىوفي.ووايةٍفيأبويهتر

اللّّهوسخَّرقِرَب)7(.سبعمنعليهيُصَبَّأنمرضهفي!ي!النَّبيُّوأمرَ

بسبعٍقومهعًلىاللّهيعينهأن!ي!النَّبيُّودعا.ليالٍسبعَعادٍقومعلىالرِّيح

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"الأرضين:ن،حط

.واحدةمرة"سبعًا":حط،لز،د،في

المطبوعة.النسخفيوكذا"سبعًا"،:لس،ز،

2(-0)8/""الفتحفيرجبابنقال-كماأجودُها،الصَّحابةمنعددٍعنورد

والتِّرمذي(،494)داودأبوأخرجهادلَّهُ!ثكَتهُ،رَالجهنيِّمَعبدبنسَبرةَحديث

وصحَّحه،"صحيححسن"حديث:التِّرمذيقال(.1)9533وأحمد(،4)70

فيوالبيهقيُّكما2(،1/58)والحاكم(،001)2خزيمةوابن(،1)47الجارودابن

وينظر:(،05)8داود"أبيسنن"صحيحفيوهو335(،/1)("الخلافيَّات"مختصر

أبيحديثمنورُويعمرو،بنادلّهعبدحديثمنأيضًاوثبت2(.)47"الإرواء"

اكأيلَّهُكَئلا.رَوأنسهريرة

المطبوعة.النسخفيوكذا"،أخرى"روايةد:،فعداما

المسألة.هذهعلىللمصنفمفصَّلكلامالسادسالمجلدأولفيسيأني

اكأيلَّةُكَنهَا.رَعائشةحديثمن(1)89البخاريأخرجه
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بحبَّةٍالمتصدِّقصدقةَبهيضاعِفماسبحإنهاللّّهومثَّل)1(.يوسفكسبعِ

يوسفصاحبُرآهاالَّتيوالسَّنابلَ،حبَّةٍمائةسنبلةٍكلِّفي،سنابلسبعأنبتت

سبعمائةإلىالصَّدقةوتضاعفسبعًا.دأبًازرعوهاالَّتيوالسِّنينَسبعًا،

سبعونحساببغيرالأمَّةهذهمنالجنَّةويدخل.كثيرةٍأضعافٍإلىضعفٍ

ألفًا)2(.

معانيجمعتوالسَّبعة.لغيرهليستخاصِّيَّةًالعددلهذاأنَّريبفلا

كذلك.والوتر؛وثانٍأوَّلوالشَّفعووتر،شفعالعددفإنَّ،وخواصَّهكلِّهالعدد

المراتبهذهتجتمعولا.وثانٍأوَّلووتر.وثانٍأوَّلشفع:مراتبأربعفهذه

أعني:الأربعةالعددلمراتبجامعٌكاملٌعددٌوهي.سبعةٍمنأقلَّفي)3(

وبالثَّاني،الثَّلاثةالأوَّلبالوترونعني.والثَّوانيوالأوائلوالوتر،الشَّفع

)4(.الأربعةوبالثَّاني،الاثنينالأوَّلوبالشَّفع،الخمسة

:أبقراطقالوقد(.البَحَارين)ْفيسيَّماولا،بالسَّبعةعظيماعتنا!وللأطبَّاء

والا!نامسبعه!أ6(،والنُّجومأجزاء.سبعةعلىمقدَّرفهوالعالمهذامنشيءٍكلُّ

ثمَّ،عشرةأربعإلىصبيئثمَّ،سبعٍإلىطفلٌأوَّلها.سبعةالنَّاسوأسنان،سبعةٌ

ا!كَتهُدلَّهةمسعودابنحديثمن)3946(البخاريأخرجه(1)

تخريجة.سبق)2(

"."من:ثز،س،د،)3(

الحموينقلومنها31(،3-1/0)بمبئيطبعة-الصفاء"إخوان"رسائلانظر:(4)

.(091-918)ص

.تفسيرهسبقوقد،البُحرانجمعوالبحارين(.481)3/""القانون:انظر()5

".سبعةوالأفلاك"ز:فيبعده)6(
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بحكمتهأعلمتعالىواللّّه(.1العمر)منتهىإلىهَرِمثمَّ،شيخٌثمَّكهل،ثمَّ،شابٌّ

؟لغيرهأوالمعنىلهذاهوهلالعدد،هذاتخصيصفيوقدرهوشرعه

منبعينهاالبقعةهذهمنالبلدهذامنالتَّمرهذامنالعددهذاونفع

)2(أبقراطقالهالوالَّتيالخواصِّمن:إصابتَهيمنعبحيثوالسِّحرالسَّمِّ

والإذعانبالقبولالأطبَّاءعنهملتلقَّاه!الأطبَّاءمنوغيرهماوجالينوس

كلُّهكلامُهفمَن.والظَّنُّوالتَّخمينالحدسمعهإنَّماالقائلأنَّمعوالانقياد،

وتركوالتَّسليمبالقبولأقوالُهتتلقَّىأنأولىووحيوبرهانوقطعيقين

بالخاصِّيَّةتكونوتارةً،بالكيفيَّةتكونتارةًالسُّموموأدوية.الاعتراض

أعلم.والدّهواليواقيت)3(.والجواهرالأحجارمنكثيرٍكخواصِّ

فر

العامِّمنالحديثفيكونالسُّموم،بعضفيالمذكورالتَّمرنفعويجوز

منالخاصَّةالتُّربةوتلكالبلد)4(تلكبخاصِّيِّةنفعهويجوز.المخصوص

سمً.كلَ

وغيرهاالهنديةالطبعةفيوجاء،فقطستةالمذكورةوالأسنان،النسخجميعفيكذا(1)

عليهااعتمدتالتيالنسخةفيكانتالزيادةولعل."مراهق"ثم":عشرة"أربعبعد

السابعةإلى..."(:1/466)5"المهذبشرحالمجموع"تكملةوفي.الهنديةالطبعة

وأشابالثلاثينعلىثم،يافععشرةالخامسةإلىثمصبي،العاشرةإلىثم،طفل

اليافع.ذكرالنصفيالفائتأنهذامنويتبين.والهرموالشيخالكهلذكرثمفتى"

نقله.فيماالمؤلفمصدرعلىأقفولم

"."بقراط:ن،ف2()

.(187)صالحمويكتابفيالمعنىهذاانظر)3(

"."البلدة:ل،ث،سوفي.الأرضأوالمدينةيعني(4)
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بالدَّواءالعليلانتفاعشرطمنأنَّوهو،بيانهمنبدَّلاأمرٌهاهناولكن

إنَّحتَّىالعلَّة؛دفععلىبهفتستعينالطَّبيعة،فتقبله،بهالنَّفعواعتقادَقبولَه

شاهدوقدالتَّلقِّي،وكمالالقبولوحسنبالاعتقادتنفعالمعالجاتمنكثيرًا

به،النَّفسوتفرج،لهقبولُهايشتدُّالطَّبيعةلأنَّوهذا.عجائبذلكمنالنَّاس

فشِساعد)1(الغريزيّ،الحارُّوينبعثالطَّبيعة،سلطانُويقوىالقوَّة،فتنتعش

فيقطعالعلَّة،لتلكنافعًاالأدويةمنكثيرٌيكونوبالعكس.المؤذيدفععلى

عليهايجديفلا،بالقبوللهالطَّبيعةأخذوعدمُفيهالعليلاعتقادسوءُعملَه

شيئًا.

والأبدانللقلوبوأنفعِها،والأشفيةالأدويةبأعظمهذاواعتبِرْ

:داءٍكلِّمنشفا!هوالذيالقرآنوهو،والآخرةوالدُّنياوالمعادوالمعاش

مرضً!إلايزيدهالابلوالنَّفعَ،الشِّفاءَفيهتعتقدلاالَّتيالقلوبَينفعلاكيف

شفاؤهافإنَّه،القراَنمنأنفعُدواجم!2(قطُّالقلوبلشفاءوليس!مرضهاإلى

صحَّتهاعليهاويحفظ،أبرأهإلاسقمًافيهايغادرلاالذيالكاملالتَّامُّ

فاعراضُهذاومع.ومضرٍّمؤذٍكلِّمنالتَّامَّةالحِمْيَةَويحميها)3(،المطلقة

وعدمُ،كذلكأنَّهفيهريبلاالذيالجازماعتقادهاوعدمُ،عنهالقلوبأكثر

وبينبينهاحالجنسها=بنوركَّبهاالَّتيالأدويةإلىوالعدولُ،استعماله

والأدواءالعللوتمكَّنت،الإعراضواشتدَّالعوائد،وغلبت.بهالشِّفاء

النسخفيوكذا"يساعد("،:نوفي."تتساعد":حطوفي.وغيرهالأصلفيكذا(1)

المطبوعة.

المطبوعة.النسخفيوكذا"قط"دواء:ن2()

تحريف.،"المعطلة":ز)3(
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وماجنسهمبنيعلاجعلىوالأطبَّاءالمرضىوتربَّى،القلوبمنالمزمنة

،المصابفعظُم،ظنونهمبهويحسنونيعظِّمونهومنشيوخهملهموضعه

وكلَّماعلاجها.عليهمأعياأمراضوعللوتركَّبتالدَّاء،واستحكم

يناديالحالولسان،وقويتأمرُهاتفاقمالحادثةالعلاجاتبتلكعالجوها

:(1)عليهم

وصولُإليهوماالشِّفاءقربُجَمَّةٌوالعجائبالعجائبومن

هـحمولُ)2(ظهورهـافوقوالماءُالظَّمايقتلهاالبيداءفيكالعِيس

فصل

ضررهايدفعبماوإصلاحهاوالفاكهةالأغذيةضرردفعفي!ي!هديهفي

نفعها)3(ويقوِّي

رأيتُ:قالجعفربناللّّهعبدحديثمن"الصَّحيحين")4(فيثبت

بإلقثَاء.الرُّطَبيأكل!لمجماللّهرسول

"،الحبيب"قرب:وفيه2(05)3/للدميري"الحيوان"حياةفيهكذاالبيتانورد(1)

فيالعلاءلأبيقصيدةمنالثانيوالبيت.للمناسبةفيهتصرَّفالمؤلفأنوالظاهر

"شروحانظر:.الصَّدىلهايكونماأقتَلُوالعِيسُ:فيةالصدرورواية،الزند""سقط

التصرُّف.منبشيءشعرهفيضمَّنةبعضهمولعل088()2/الزند"سقط

مستهلفيحاجيبنإسماعيلبخط)ز(بايزيدنسخةمنالمانيالمجلدانتهىهنا)2(

767.سنةمنرمضانشهر

.(491-391)صالحمويكتاب)3(

2(.0)43ومسلم(0445)البخاري(4)
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فيويزيدويوافقها،الباردةالمعدةيقوِّي.الثَّانيةفيرطتبٌحارٌّ:الرُّطب

للسُّددمولِّدٌ،مصدِّعٌللدَّم،معكِّر،معطِّشٌ.التَّعفُّنسريعولكنَّه)1(،الباءة

مسكِّن)2(،الثَّانيةفيرطبٌبار؟والقثَّاء.بالأسنانمضرّ،المثانةووجع

المعدةلحرارة)3(مُطْفٍ،العطريَّةمنفيهلمابشمِّهللقوىمنعنث!،للعطش

العطشَ،سكَّن=وشُرِبَبالماء،واستُحلب،ودُقَّ،بزرُهجفِّفوإذا.الملتهبة

جلاها.الأسنانبهودُلِكونُخِلدُقَّوإذا.المثانةوجعمنونفَع،البولَوأدرَّ

الكلْبعضَّةمننفَعالمَيْبُخْتَج)4(مع3ضِمامنهوعُمِلورقُهدُقَّوإذا

الكلِب.

وإزالةٌللاَخر،إصلاجٌمنهماكلٍّوفي.باردٌوهذا،حارٌّفهذاوبالجملة

أصلوهذا.بالأخرىسَورتهاودفعُبضدِّها،كيفيَّةٍكلِّومقاومةُ،ضررهلاكثر

هذا.منيستفادكلُّهالطِّبِّعلمبل،الصِّحَّةحفظفيأصلوهو.كلِّهالعلاج

صحيح.وكلاهما"،"الباه:ن،فعداما(1)

.""الثالثة:س2()

"."ملطِّف:مطبوعهوفيب(.)52/الحمويكتابومخطوطالنسخجميعفيكذا)3(

حتىالعنبعصيرمنطُبخما"الطِّلاء(":تفسيرفيالجوهريقال.العنبرُبُّهو)4(

بفتح""الصحاحمنالمطبوعفيضبطوقد"المَيْبُخْتَج".العجموتسمِّيه،ثلثاهذهب

وتكسر.تفتحوالميم،الفارسيةفيكماالباءبضممنهنسخعدةفيرأيتولكنالباء،

.المطبوخبمعنىالفارسيةبالباءو"بُخْتَج("العصيربمعنى""مَئيمنمركبوهو

كانوإن،الوجهينعلىسيناوابنالرازيويذكره.الميفختج:أيضًابالفاءوعرِّب

بفتحفيهوالضبط5(11)صالمظفرللملك"المعتمد"وانظر:أكثر.الأولالوجه

الباء.
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ودفعٌوتعديلٌلهاإصلاجوالأدويةالأغذيةفيوأمثالهذلكاستعمالوفي

البدنصحَّةعلىعونٌذلكوفييقابلها.بماالمضرَّةالكحفيَّاتمنفيهالما

أسمَنْ،فلمشيءٍبكلِّسمَّنونياكأيلَّهُعَنهَا:رَعائشةقالت.وخصبهوقوَّته

.(1فسَمِنتُ)،والرُّطببالقثَّاءفسمَّنوني

باليابس،والرَّطْببالبارد،والحارِّبالحارِّ،الباردضررفدفعُ:وبالجملة

وحفظالعلاجاتأنواعأبلغمنبالآخر-أحدهماوتعديلُ،بالرَّطبواليابس

فيهالذيالعسلوهووالسَّنُّوتبالسَّناأمرهمنتقدَّمماهذاونظير.الصِّحَّة

بُعِثمنعلىوسلامهادلّّهفصلوات.ويعدِّلهالسَّنابهيُصلَجالسَّمن!منشي

.والآخرةالدُّنياوبمصالجوالأبدانالقلوببعمارة

فصل

الحِمْية)2(في!ودهفي

إلىاحتيجالتَّخليطوقعفإذا.صحَّةوحفظُ،حِمْيةٌ:شيئإنكلُّهالدِّين)3(

الثَّلاثة.القواعدهذهعلىكلِّهالطِّبِّمداروكذلك.الموافقالاستفراغ

علىفيقفيزيدهعمَّاوحمية،المرضيجلبعمَّاحمية:حِمْيتان:والحِمْية

332(،4)ماجهوابن6(،196)""الكبرىفيوالنَّسائي93(،0)3داودأبوأخرجه(1)

،(01-1/5016)8والبزَّار3(،20)2"والمثاني"الآحادفيعاصمأبيوابن

،اختلافإسنادهوفي.لهواللَّفظ27()23/"الكبير"فيوالطَّبراني(،54)58يعلىوأبو

.)1/231)"الصحيحة"السلسلةفيوالألباني(،861)2/الحاكموصحَّحة

.دمنساقطو"في"".بالحمية":س)2(

طبعةترجعولمناشر.أوناسخمنشنيعتحريفوهو"الدواء"،:المطبوعةالنسخفي)3(

أصلها.إلىأيضًاهناالرسالة
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المريضفإنَّ،المرضىحمية:والثَّانيةالأصحَّاء.حمية)1(:فالأولى.حاله

دفعه.فيالقوىوأخذتالتَّزايد،عنمرضُهوقفاحتمىإذا

أَؤجَآءَأَحمَدأَؤعَلَأسَفَرٍ!نتؤُمَّزضَئ)وَإن:تعالىقوله:الحميةفيوالأصل

طبًا!)2(صعِيدًالمحيًمَّمُوْامَاَءًفَ!تِجدُوْاالنِّسَاَءَأَؤلمحتصؤٌأتغَإَلطِ!!مِّنَ

يضرُّه.لأذَّهالماء،استعمالمنالمريضفحمى43،.]النساء:

الأنصاريةقيسبنتالمنذرأمِّعنوغيره)3("ماجهابن"سننوفي

ولنا،مرضٍمنوعليُّناقهعليُّ،ومعه،ع!ياّلهاللّّهعليُّرسولدخل:قالت

رسولفطفقمنها.عليُّيأكلوقاممنها،يأكلع!هالنبيفقام.معلَّقة)4(دوالٍ

وسِلْقًا،شعيرًاوصنعتُ:قالت.كفَّحتَّىناقه(""إنَّك:لعلييقوللمجوّاللّّه

لفظٍ%(:وفي.لك"أنفعفإنَّهأصِبْ،هذا"من:لعليء!يووّالنَّبيئُفقالبه،فجئتُ

".لكأوفَقفإنَّهفاصِبْ،هذا"من:فقال

."وللأفا":د،ف(1)

،فهامشفياستدرك!النِّسَاءَأَؤلمحتصؤٌالغإِدطِمنَ!ص)أَؤجَآءَأَ!دٌ:تعالىقوده2()

.دفييستدزكولمز

وأحمد2(،0)37والتِّرمذي38ُّ(،5)6داودأبوأيضًاوأخرجه.3(244)برقم)3(

هذا":التِّرمذيوقال.عليهواختُلِف،سليمانبنفليحبهتفرَّد027(.51027-53)

مفلحابنوحسَّنه(،40،250،2704)4/الحاكموصحَّحه"،غريبحسنحديث

.(5)9"الصَّحيحة"السِّلسلةفيوالألباني343(،2/)"الشَّرعيَّة"الاَدابفي

.(481)صفيتفسيرهسيأتي(4)

.وغيره2()370للترمذي)5(
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النَّبيِّ!علىقدمت:قالصهيبعنأيضًا)1("ماجهابن"سننوفي

جمل"ا:فقال،فأكلتتمرًا،فأخذتُ"فكُلْ"ادنُ:فقالوتمر،خبزٌيديهوبين

فتبسَّم.الأخرىالنَّاحيةمنأمضُغاللّهرسوليا:فقلت.رمد؟"وبكتمرًا

ع!اّ.اللّهرسول

كماالدُّنيا)2(،حماهعبدًاأحبَّإذااللّّه))إنَّ!يوّ:عنهمحفوظٍحديثٍوفي

يحمياللّّه"إنَّ:لفظٍوفي)3(."والشَّرابالطَّعامعنمريضَهأحدكميحمي

(.4(")ْالدُّنيا)المؤمنعبده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

والطَّبراني2(،90)5والبزَّار23(،19561،081)أحمدأيضًاوأخرجه3(.4)43برقم

وصحَّحه7(.27640،)275،النَّبوي""الطِّبفينعيموأبو(،14)8/"الكبير"في

فيوالبوصيري6ُّ(،-689)8/"المختارة"فيوالضِّياء(،9،934/114)3/الحاكم

وقد،حبَّانابنسوىيوثِّقهلممنوفيهاختلافًا،إسنادهفيأنَّإلَّا5(،41/)"المصباح"

الكشَّاف("أحاديث"تخريجفيالزَّيلعيُّوحسَّنة6(،4)9/""المجموعفيالنَّوويضعَّفة

.(0271)""المغنيفيوالعراقي3(،43)2/"الشَّرعيَّة"الادابفيمفلحوابن(،41)3/

.المطبوعفيوكذاالدنيا"،"من:ث

الدُّنياأبيوابن(،185)7/الكبير""التَّاريخفيوالبخاري2(،)360التِّرمذيأخرجة

فيوالطَّبري(،091،191)"الزُّهد"فيعاصمأبيوابن)38(،"الزُّهد"في

عنلَبِيدبنمحمودطريقمنوغيرهمعبَّاس(،ابنمسند-1/288)""التَّهذيب

فيواختُلف".والشَّراب"الطَّعام:بدل"الماء":وفية،بهادلَّهُثبةثكَتهُرَالنُّعمانبنقتادة

)966(،حبَّانابنوصحَّحة("،غريبحسنحديث"هذا:التِّرمذيوقال،إسنادِه

343(.2/)"الشَّرعيَّة"الآدابفيمفلحابنوحسَّنة3(،470،290/)والحاكم

.(0182)حاتمأبيلابن""العلل:وينظر

.المطبوعفيوكذاالدنيا"،"من:ل،ث

-23632(،،23622،23627)وأحمد2(،)360حديثعقِبالتِّرمذيأخرجه
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الدَّواء،رأس"الحمية:النَّاسمنكثيرٍألسنةعلىالدَّائرالحديثوأمَّا

هوإنَّماالحديثفهذااعتاد"،ما(جسد)1كلَّوعوِّدواالدَّاء،بيتوالمعدة

النَّبيِّإلىرفعهيصحُّولا)2(،العربطبيبكَلَدةبنالحارثكلاممن

الحديث.أئمَّةمنواحدٍغيرقاله)3(.!!ي!

)1(

)2(

)3(

سعيدأبيعنمحمودٍحديثمنبعضُهمجعلهوقد.بهاللَّهُ!كَتهُرَلَبِيدبنمحمودعن

وبعضهمظابهكَتهُددَّهرافعبنعقبةعنحديتهمنجعلهوبعضُهمادلَّهُبهكلَنهُ،رَالخدريِّ

النُّعمانبنقتادةعنحديثةمِنوبعضهم،ا!كلَئهُدلَّهخديجبنرافععنحديثهمِن

النَّبيأدركقدلَبيدبنمحمود..."مرسل:التِّرمذيقال.السَّابقاللَّفظوهواببكلَتهُددَّه

"الاَدابفيمفلحابنحسَّنةولذا؛إرسالهيضرُّفلا،صغير"غلاموهووراَهلمجنمّ،

اللَّهُ!ثكَتهُ.رَحذيفةعنالبابوفي.أعلمواللّه(،181)2/الشَّرعيَّة"

فأصلع.،"جسم":نفيكان

كلاممنهو:"وقيل:وفيه(،217/)الأطبَّاء"طبقاتفيالأنباء"عيونانظر:

قولِمنبإسناده"الطِّب"كتابفيالخلَّالمحمَّدأبووأخرجهأبجر".بنالملكعبد

روىأيضًا:مفلحابنوقال933(،)2/الشَّرعيَّة(""الآدابفيبهماابهصكَئهُددَّهعلي

:قالسودةبن-عمرو:نسخةوفي-عروةعنلإسنادهالطِّب""كتابفيالخلَّال

الرُّومطبيبَاوهنجَهمنجَهحضَرهفيمنفكانعامًّا،مجلسًاللنَّاسالمأمونجلس

بنهشامُذكر:فقالتَرى؟ما:فقالراهويهبنإسحاقعلىالمأمونفأقبل..والهند.

لها:فقالتشتكِي،وهيعليهادخلالنبيُّلمجمرِوأنَّاكأيلَّهُعَنهَارَعائشةعنأبيهعنعروةَ

إسنا؟وهذا.اعتاد"مابدنًاوعوِّدواالأدواء،بيتُوالمعدة،دواءٌالحِمية،عائشةيا"

منيُدرَىلاالقصَّةراويإنَّثمَّهشامًا،يُدرِكلمراهَوَيهابنفإنَّ،الانقطاعظاهِرُ

إليه.الإسناديُذكَرولملها،حضورُهيُدرىولاهو،

"المقاصدفيوالسَّخاويُّ(،2964/)"والحكمالعلوم"جامعفيرجبابنقالوكذا

".يثبُتلا"(:2411/)المسير""زادفيالجوزيابنوعبارة(.1)350"الحسنة

فيالسُّبكيوقال.جدًّا""غريب(:1/064)("الكشَّاف"تخريعفيالزَّيلعيُّوقال
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واردم!.إليهاوالعروقُ،البدنحوضالمعدة))أنَّ!:النَّبيِّعنويذكر

صدرتالمعدةسقِمتوإذا،بالصِّحَّةالعروقصدرتالمعدةصحَّتفإذا

.(1)"بالسَّقَمالعروق

فيللصَّحيحعندهموالحمية)2(.الحميةالطِّبِّرأس:الحارثوقال

منللنَّاقهالحميةتكونماوأنفع.والنَّاقهللمريضالتَّخليطبمنزلةالمضرَّة

ضعيقة،الهاضمةُوالقوَّةُقوَّتها،إلىبعدترجعلمطبيعتهفإنَّ،المرض

منأصعبَانتكإسًا)3(يوجبفتخليطُه؛مستعدَّةوالأعضاءُ،قابلةوالطَّبيعةُ

مرضه.ابتداء

أحسنَناقهوهوالدَّواليمنالأكلمنلعليٍّء!ي!النَّبيِّمنعفيأنَّواعلم

)1(

)2(

(3(

"الشَّاف"الكاففيحجرابنقالوكذاإسنادًالما،لهأجِد"لم335(:)6/""الطَّبقات

وكذا،!ك!م"النَّبيعنلهأصل"لا(:41ه)ص""التَّذكرةفيالزَّركشيوقال(.011)

2(.52)"الضَّعيفة"فيوالألباني2(،4)69""المغنيفيالعراقيقال

فينعيموأبو332(،)"الفوائد"فيوتمَّام(،)4343"الأوسط"فيالطَّبرانيأخرجه

"الضُّعفاء"فيالعُقيليقالاللَّةُ!ككَئهُ،رَهريرةأبيحديثمن)85(،النَّبوي"الطّب"

حبَّانابنوضعَّفه،أبجر"ابنعنيُروىالكلاموهذا...لهأصللا"باطل5ٌ(:1/1)

فيوالبيهقي(،24)8/""العللفيوالدَّارقطني(،281)3/(""المجروحينفي

أحاديث"تخريجفيوالزَّيلعي2(،1/5)"الميزان"فيوالذَّهبي5(،414)""الشُّعب

284(،)2/""الموضوعاتفيالجوزيابنردهوأو،وغيرهم(،1/046)"الكشَّاف

.()2916"الضعيفة"السلسلةفيوهو

336(.)صالحمويكتاب

وهو""بعد:فيمازادبعضهمأنويظهر.سفيغُيِّروكذا،"انتكاسها":ن،حطز،د،

.نهامشفيكماالسياقلإصلاح"أصعب"قبل
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عنإقيدبمنزلةللأكلالبيتفيتُعلَّقالرُّطَبمنأقنا!الدَّواليفإنَّالتَّدبير،

الطَّبيعةوضعفِاستحالتهالسرعةالمرضمنبالنَّاقهتضرُّوالفاكهةُ،العنب

وإزالتهاالعلَّةاَثاربدفعمشغولةوهيقوَّتها،تتمكَّنلمبعدُفإنَّهادفعها،عن

.البدنمن

!رإصلاحهبمعالجتهفتشتغل،المعدةعلىثقلنوعخاصَّةًالرُّطبوفي

وإمَّاالبقيَّة،تلكتقفأنفإمَّا.وآثارهالمًرضبقيَّةإزالةمنبصددههيعمَّا

منفإنَّهمنه،يصيبأنأمرهوالشَّعيرالسِّلقيديهبينوُضعفلمَّاتتزايد.أن

والتَّليينوالتَّلطيفوالتَّغذيةالتَّبريدمنالشَّعيرماءفيفإنَّللنَّاقه،الأغذيةأنفع

فهذا.السِّلقبأصولطُبِخإذاسيَّماولاللنَّاقه،أصلحهوماالطَّبيعةوتقوية

يخافماالأخلاطمنعنهيتولَّدولاضعف!،معدتهفيلمنالغذاءأوفقمن

منه.

كانحماهماشدَّةمنإنَّهحتَّىلهمريضًاعمرحمى:أسلمبنزيدوقال

النَّوى)1(.يمُصُّ

وإذا.حصولَهفتمنعالدَّاء،قبلالأدويةأكبر)2(منفالحمية:وبالجملة

.وانتشارهتزايدهفتمنعحصل

عن،أسلمبنزيدعن،الزِّنجيخالدبنمسلمطريقمن2(4/70)الحاكمأخرجه(1)

فحمانيطبيبًا،عمرُليفدعاشديدًا،مرضًاالخطَّاببنعمرزمانفي"مرضتُ:قالأبيه

التَّلخيص""مختصرفيالذَّهبيُّكماوصحَّحه."الحِميَةشدَّةمِنالنَّواةَأمصُّكنتُحتَّى

عنأسلمبنزيدبناللّةعبدتابعهبلبه،ينفردلمولكنهفيهمتكلموالزِّنجي)349(،

(.جامعيةرسالة836-)2/""مسائلةفيحربعندكمامختصرًا،جدِّهعنابيه

المطبوعة.النسخفيوكذا"أنفع":ن2()
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فصل

والصَّحيح،والنَّاقهالعليلعنةيُحمىممَّاكثيرًاأنَّيُعلَمأنينبغيوممَّا

الذياليسيرَالشَّيءَمنهفتناول،الطَّبيعةإليةومالت،إليهالشَّهوةاشتدَّتإذا

الطَّبيعةفإنَّ،بهانتفعربَّمابل.تناولُهيضُرَّهلم=هضمهعنالطَّبيعةتعجزلا

يكونوقد.ضررهمنيُخشىمافيصلحان،والمحبَّةبالقبولتتلقَّيانهوالمعدة

الدَّواء.منوتدفعهالطَّبيعةتكرههماتناولمنأنفع

وعلِم،اليسيرةالتَمراتتناولعلى-أرمدوهو-صهيبًاالنَّبيُّع!ي!أقرَّولهذا

وهو!يووّ،اللّّهرسولعلىدخلأنَّهعليٍّعنيروىماهذاومن(.1تضرُّه)لاأنَّها

إليةورمى.؟"تشتهيهعليُّ،"يا:فقال،يأكلهتمرٌ!ي!النَّبيِّيديوبينأرمد،

)2(.عليُّ"يا"حسبُك:قالثمَّسبعًا،إليهرمىحتَّيبأخرىثمَّبتمق،

)1(

)2(

قريبًا.تخريجهتقدم

عليعَن،أبيةعنالعلاء،طريقمن07()5"النَّبوي"الطِّبفينعيمأبوأخرجه

28471(،)"الكنز"فيكماالكبير"الجامع"فيالسيوطيُّإسنادهوحسَّن،بهادلَّهُ!كَئهُرَ

قال،فية-متكلَّمذكرهالمتقدِّممسلموهو-خالدبنالزِّنجيُّالعلاء:عنالرَّاويلكن

منوجاءمحفوظٍ".غيرالعلاءعنالحديث"هذا31(:1)6/(""الكاملفيعديابن

أبيهعنجعفر،عن،حفصعن2(4)134شيبةأبيابنأخرجهمرسلًا،آخروجه

،أخرىثمَّ،تمرةًإليةفنبذ:قال،وعليُّمحمومتمرٍمنقِناعلمجعمّللنَّبيأُهدِي:قال

أبوأخرجه،تالفٌثالثطريقوله.""حسبُك:وقاليدهكفَّثمَّسبعًا،ناولهحتَّى

بنعمروعنالثَّوريِّ،عنمحمَّد،بنسيفطريقمن383()4/""الحليةفينعيم

الثَّوريِّ،حديثمن"غريبٌ:وقال،بمعناهادلَّهُ!كَتهُرَعليعن،البختريِّأبيعن،مُرَّة

المنذرأمِّحديثتخريجوتقدَّم.كذَّبوهوقد،لسفيانأختٍابنوهو"،سَيفبهتفرَّد

اللَّهُ!كلَئهُ.رَلعليٍّالنَّبيِّحِميةفيا!دلَّهُعَنهَارَ
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ابنعنعكرمةحديثمن()1""سننهفيماجهابنرواهماهذاومن

.بُرٍّخبزَأشتهي:فقال؟"تشتهي"ما:لهفقالرجلًاعاد!ي!النَّبئَأنَّعبَّاسٍ

إلئفليبعثبرٍّخبزُكانَّعنده))من:النَّبيُّع!ي!فقالكَعْكًا.أشتهي:لفظٍوفي

(".قليُطعِمهشيئًاأحدكممريضُاشتهى"إذا:قالثمَّ."أخيه

يشتهيهماتناولإذاالمريضفإنَّ)2(،طبِّيُّلطيفٌسرّالحديثهذاففي

لاممَّاضررًاوأقلَّأنفعَكإنما،ضررٌفيهوكان)3(،طبيعيٍّصادقٍجوعٍعن

تدفعله)4(الطَّبيعةومحبَّةَشهوتهصدقَفإنَّ؛نفسهفينافعًاكانوإن،يشتهيه

)1(

)2(

)3(

)4(

"الطِّمبٌفينعيموأبو6(،14)"الفوائد("فيتمَّامأيضًاوأخرجه3(.1،044)943

مُفلجابنإسنادهوحسَّن2(،9)9""المختارةفيالضِّياءوصحَّحه7(.20)"النَّبويِّ

فيةلكن2(،0)2/""المصباحفيوالبوصيري34ُّ(،24/)"الشَّرعيَّة"الآدابفي

ولا،حديثهعلىيُتابع"لا2(:12)2/"الضُّعفاء"فيالعقيليُّقال،هُبيرةبنصفوان

والذَّهبي2ُّ(،)488لابنة""العِللفيكماحاتمأبوبنكارَتهحكمولذا("؛بهإلَّايُعرف

لينه.إلى237(/4)الأفكار""نتائجفيحجرابنوأشار31(،6)2/""الميزانفي

منأخذهوالحموي2(66)صالحمويكتابمنمأخوذاللطيفالطبيالسرّهذا

"وطالما:ذلكبعدالبغداديوقال(،201)صالبغدادياللطيفلعبد"الطبية"الأربعين

فيعقبهارغمه،علىفيتناولونها،الطبيبينكرهاأشياءيشتهونمرضىوسمعترأيت

لعجزإلاذلكوما.مطابقةصحيحةألفاهاذلكعلةعنالطبيبفحصفإذاالشفاء.

المريضشهوةيجعلأنالكيِّسللطبيبفينبغيالاسياء.طبيعةفيماكلاقتناءعنالبشر

".بالغيبالمستأثرفسبحان.عللهطريقإلىبهيهتديومماطبيعتهعلىأدلّتهجملةمن

هذافيوساقهكلامهلتلقَّفوإلّا،البغداديكتابعلىيقفلماحَمُهدئدصوالمؤلف

له.استحسانًاالفصل

"."طبعيد:

الرسالة.طبعةمنساقط"له"
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ضررًا.منهلهايجلبقدللنَّافعوكراهتُهاالطَّبيعةوبغضُ.ضرره

علىفتهضمه،بعنايةٍعليهالطَّبيعةتُقبلالمشتهىفاللَّذيذ،وبالجملة

القوَّة.وصحَّةالشَّهوةبصدقإليهالنَّفسانبعاثعندسيَّما،الوجوهأحمد

أعلم.واتلّه

فصل

والحمية،الحركةوترك،والدَّعةبالسُّكونالرَّمَدعلاجفي"!ي!هديهفي

الرَّمد)1(يهيجممَّا

وهوأكلَهعليهوأنكرالتَّمر،منصهيبًاحمى!ي!النَّبيُّأنَّتقدَّموقد

الرَّمد.أصإبهلمَّاالرُّطَبمنعليًّاوحمىأرمد.

عينُرمِدتإذاكان!ي!أنَّه)2("النَّبوي"الطِّبّكتابفينعيمأبووذكر

عينها.تبرأحتَّىيأتهالمنسائهمنامرأةٍ

بياضهاوهو،العينمنالملتحمةالطَّبقةفييعرضحارٌّورمٌالرَّمَد

فيكمِّيَّتهاتكثر6حارَّريحٌأو،الأربعةالأخلاطأحدانصبابوسببهالظَّاهر.

الطويلةالرابعةالفقرةإلا313(31-0)صالحمويكتابمنمنقولكلةالفصل(1)

قبل.منالصداعأنواعمنهنقلالذيالكتابمننقلهاولعله

الدَّارقطنيُّفيقال،مخارقبنحصينفيهجدًّا؛ضعيفهـاسناده)277(.برقم)2(

فيوأمَّا38(،2/)"الدِّراية"فيحجرابنقالوكذا("،"متروك(:1)97"الضُّعفاء"

)269("الضُّعفاء"فيالجوزيِّابنونقل"."ضعيف:فقال227(/11)"الفتح"

"؛الحديثَ"يَضَع:قالأنَّهالدَّارقطنيِّعنوغيرهما2(0)79""الميزانفيوالذَّهبيُّ

بالوضع.الحديثعلى()2395"الضَّعيفة"السِّلسلةفيالألبانيُّحكمعليهوبناءً
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تصيب)1(بضربةٍأو؛العينجوهرإلىقسطمنهافينبعث،والبدنالرَّأس

شفاءهابذلكترومكثيرًا،مقدارًاوالرُّوحالدَّممنإليهاالطَّبيعةُفترسلالعينَ،

يوجبوالقياس،المضروبالعضويورَم)2(ذلكولأجللها،عرضممَّا

ضدَّ.

يابس!حارّ:أحدهمابخارانالجوِّإلىالأرضمنيرتفعكماأنَّهواعلم

إدزاكمنأبصارناويمنعانمتراكمًا،سحابًافينعقدان،رطبٌحارٌّوالآخر

النَّظرفيمنعان،ذلكمثلُمنتهاهاإلىالمعدةقعرمنيرتفعفكذلكالسَّماء؛

الخياشيمإلىودفعتهذلكعلىالطَّبيعةقويتفإن.شتَّىعللٌعنهماويتولَّد

وإنالخُنَانَ)3(.أحدثوالمَنْخِرَيناللَّهاةإلىدفعتهوإن.الزُّكامَأحدث

النَّزلة.أحدثالصَّدرإلىدفعتهوإنالشَّوْصَة)4(.أحدثالجنبإلىدفعته

رمدًا.أحدثالعينإلىدفعتهوإن.الخبطةأحدثالقلبإلىانحدروإن

أحدثالدِّماغمنازدإلىدفعتهوإن.السَّيَلانأحدثالجوفإلىانحدروإن

وفي.ثفيومثله،""لضربة:الحمويكتابمخطوطةوفي.بضربةيعرضأو:يعني(1)

.السياقلإصلاحبعضهمغيَّر"،"ضربة:المطبوعةالنسخ

وفينالياءبضمحطفيوضبط.القديمةوالطبعاتالخطيةالنسخجميعفيكذا2()

العامّة.لغةعلى"يَوْرَم(":النسخفيالواردولعل."يرِم"ط:وتحتهالراء،وفتحبضمها

فيكمايرِثورِثمثل،يَرِمُ:والصواب،العربمنيسمعلمولكنالقياسوهو

31(.0)صالحمويكتاب

"خُناق".:المطبوعةالنسخوفي0الأنففييأخذداءوهو.النسخجميعفيكذا)3)

،181)صالجواهر(""بحرانظر:.والنُّغْنُغالحنجرةعضلاتفيورمٌوالخناق

911).

تفسيرها.سبق)4(
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النَّومأحدثعروقهبهوامتلاتمنهالدِّماغأوعيةترطَّبتوإن.النِّسيان

منالنُّفوذالبخارُطلبوإنيابسًا.والسَّهررطبًاالنَّومكانولذلكالشَّديد،

شقَّيأحدإلىالبخارمالوإنوالسَّهر.الصُّداعأعقبهعليهيقدرفلمالرَّأس

داءأعقبهالهامةووسطالرَّأس(1قمَّةَ)ملَكوإن.الشَّقيقةأعقبهالرَّأس

أرياجمنهوهاجتترطَّبأوسخَنأوالدِّماغحجابُمنهبرَدوإنالبَيْضة)2(.

الغريزيّالحارُّغلبحتَّىفيهالبلغميَّةالرُّطوبةأهاجَوإن.العطاسأحدث

هواءأظلمحتَّىالسَّوداءالمِرَّةأهاجوإن.والسُّكاتالإغماءأحدث

أحدثالعَصَبمجاريإلىذلكفاضوإن.الوَسْواسأحدثالدِّماغ)3(

فيذلكوفاضالرَّأسعصَبمجامعُ)4(ترطَّبتوإنالطَّبيعيُّ.الصَّرَع

مُحْمِيَةٍملتهبةٍصفراءمِرَّةٍمنالبخاركانوإن.الفالِجأعقبهمجاريه

سِرْسامًا)7(.كانذلكفيالصَّدرُشرِكهفإنالبِرسَام)6(.أحدث(للدِّماغ)ه

الفصل.هذافافهم

القمة.هووالقِمّ،"قم"تصحيف"فم("،د:(1)

والشقيقة.الصداععلاجفيع!يوّالنبيهديفصلفيذكروقد،الصداعأنواعمن)2(

"الهواء".كلمةالقراءاستدركبعضهاوفي،"الدماغأظلم":ن،ل،ث،س)3(

النظر.لانتقالتحريف،"مع"مجاري:ل،ث(4)

.لث،،سمنساقط"للدماغ..."مجاريه)5(

منهالمطبوعفيولكن،بالفتح""التهذيبفيانه(1/24)""المغربياالمطرزيذكر)6(

"و"سامالصدرأي"بَرْ"منالفارسيةفيمركبوهو.قلمضبطبالكسر(571/)13

2(.1/55)"قاطع"برهانانظر:.الورمأي

(1/571)3"التهذيب":انظر.الرأسهوو"سَرْ".فارسيأيضًا""السرسام)7(

.7(2/6)"نونلقااو"
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الرَّمد،حالفيهائجةًممحرِّكةًتكونوالرَّأسالبدنأخلاطأنَّوالمقصود

والطَّبيعة.والرُّوحللبدنكثيَةحركةٌفإنَّهوثوراخمها،حركتهايزيدممَّاوالجماعُ

للَّذَّةطلبًاحركتهاتشتدُّوالنَّفسُ،محالةلابالحركةفيسخُن،البدنفأمَّا

الرُّوحتعلُّقأوَّلفإنَّ،والبدنالنَّفسلحركةتبعًاتتحرَّكوالرُّوحواستكمالها.

الطَّبيعة،حركةوأمَّاالأعضاء.فيوتنبَثُّالرُوحينشأومنه،بالقلبالبدنمن

إرساله.يجبالذيالمقدارعلىالمنيِّمنإرسالهيجبماترسلأنفلأجل

وطبيعتهوقواهالبدنفيهايتحرَّكعامَّةٌكلِّيَّةحركةفالجماع:وبالجملة

لها،مرقِّقة،مثير!للأخلاطفهيحركةٍوكلُّ.والنَّفسوالرُّوحوأخلاطه

أضعَفُرمدهاحالفيوالعينُ.الضَّعيفةالأعضاءإلىوسيلانهادفعهاتُوجِب

:(1)""الفصولكتابفيأبقراطقال.الجماعحركةُعليهامافأضرُّ،تكونما

.الأبدانتثوِّرالحركةأنَّالسُّفُنركوبُيدلُّوقد

الحِمْيةمنيستدعيهمامنها.كثيرةًمنافعالرَّمدفيأنَّمعهذا

عمَّاوالكفُّوعفوناتهما،فضلاتهمامنوالبدنالرَّأسوتنقية،والاستفراغ

العنيفة،والحركات،والحزنوالهمِّ،الغضبمنوالبدنالنَّفسيودي

عروقيقطعفإنَّهالرَّمد،تكرهوالا)2(:سلفيٍّأثرٍوفي.الشَّاقَّةوالأعمال

مخطوطة،صادقأبيلابن"الفصولو"شرحأ()8/منهالمكيالحرمنسخةانظر:(1)

.(201الالكونجرس

ينقلوالحمويلمجمما(،النبيعنالحديثفيجاء"وقدب(:98/)قالنقلمصدرفي2()

عبارةغيَّرفالمؤلف.أخرىمواضعفيصرَّحكمانعيملأبي"النبوي"الطبكتابمن

الاَداب"فيعنةعبَّرالمعاد""زادعنالصادرمفلحوابن"،سلفيأثر"إلئالحموي

".السلفبعض"قال:بقولة352(2/)"الشرعية
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العَمى)1(.

العينمسِّوتركُ،والرَّاحةالسُّكونملازمة:علاجةأسبابومن

إليها.الموادِّانصبابتوجِبذلكأضدادفانَّبها،والاشتغال

العينودواءُ،العينمثَلُمحمَّدٍأصحابمثَلُالسَّلف)2(:بعضقالوقد

مسِّها)3(.تركُ

)1(

)2(

)3(

الباردالماءتقطيرالرَّمد"علاجُ:بهأعلماللّّهمرفوعٍحديثٍفيرويوقد

274،)"النَّبوي"الطِّبفينعيموأبو)،201)9/""الكاملفيعديٍّابنأخرجه

"الشُّعب"البيهقيُّفيقالمرفوعًا.ادثَهُبهكلَتهُرَمالكبنأنسحديثمن354(،703،

وأورده،"قويغيرإسناده":3(21/20)وقال"،ضعفإسناده"في:(11/624)

376(:/4)""الميزانفيالذَّهبيُّوقال2(،40)3/"الموضوعات"فيالجوزيابن

عنجدِّهعنأبيهعنموضوعةنسخةلهزهدم،بنيحتىفيهلأنَّوذلك،"باطلهذا"

منالآفةَ"وكأنَّ:يحيىترجمةفي(943)8/""اللِّسانفيحجرابنقال،أنس

زهدمًا.أباهيعني"،شيخه

لعدمأبهمهالمؤلفولكن،الخدريسعيدأبيإلىمعزوًّا31(2)صالحمويذكره

بالعزو.الثقة

فينعيموأبو)85(،"الأمالي"منالخامسالمجلسآخرفيسمعونابنأخرجه

العيناءأبوإسنادهوفيادلَّهُهبهكلَنهُ.رَالخدريِّسعيدأبيقولمن)927("النَّبويالطِّب"

هذاضعَّفوقد.بعضهموكذَّبهمتروكالعبديُّهارونوأبو،الحديثفيبقويليس

2(،60)ص""التَّذكرةوالفتَّنيُّفي72(،)5"الحسنة"المقاصدفيالسَّخاويُّالأثر

غرائب"الدَّارقطنيُّفيوأخرجه3(.0)8"المرفوعة"الأسرارفيالقاريعليّوملَّا

أيضًا.العيناءأبووفيه،حسينبنعليِّقولمن-(464)7/"اللّسان"في-كما"مالك
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يستعانبار؟دوام!الماءفإنَّالحارِّللرَّمدالأدويةأكبرمنوهو(.1)"العينفي

مسعودٍبناللّهعبدقالولهذاحارًّا.كانإذاالرَّمدحرارةطَفْيِ)2(علىبه

خيراكان!لمج!اللّّهرسولفعلكمافعلتِلوعينها:اشتكتوقدزينبلامرأته

الباسَ"اَذْهِبِ:تقولينثمَّالماء،عينكِفيتنضحين:تُشْفَئيأنوأجدرَ،لكِ

يغادرلاشفاءًشفاوك،إلاشفاءلاالشَّافي،انتواشفِالنَّاس،ربَّ

)3(.سَقَمًا"

عنصادرولكنه35(،1)2/الشَّرعيَّة""الادابفيمفلحابنُذكرهوقد.عليهأقفلم(1)

سياقالمؤلفَأوهموإنما،بحديثليسالمذكوراللفظأنوالظاهرهذا.كتابنا

معالرمدعالج!ي!النبيأنروي"وقد:ونصُّة31(،2)صالحمويكتابفيالكلام

ذإوجودًا؛وأسهلنفعًا،لهالأدويةأكبرمنوهو،العينفيالباردالماءبتقطيرذلك

رُويماذلكويؤيد.مثلوجًاكانإنلاسيماباردًا،دواءًوالماءحارًّا،ورمًاالرمدكان

فالحمويُّ.آخرهإلىالاَنيالحديثوساق."..فعلتِلو:لزينبقالادلّةعبدأن

وأشارالماء"عينكفي"تنضحين:فيهءسَيوّالنبيقولمنالتقطيرعلاجاستنبط

اَخرفيذكرهالذيهذامسعودابنحديثإلىكلامهأولفيالمرفوعبالحديث

الحديثفجعلا!هدنَ!صالمؤلفتصرَّفثم.موهِمهذا""ولؤيد:قولهولكن،كلامه

قوليًّا.حديثًا-حديثأنهفرضعلى-الفعلي

"إطفاء"،إلىغيَّرتهفإنها،الرسالةطبعةإلاوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا2()

التسهيل.بعدطفئمصدرك!طَفْ:أصلهوالطفي.أصلهاولاالفقينشرةهناتتبعولم

:(1/601)"نونيَّته"فيالمؤلفقال

النيرانبموقدالدخانطفيَبغَىكمنفأنتلهاانتصرتوإذا

281(.)النَّبويِّ""الطِّبِّفينعيموأبو0353(،)ماجهابناللَّفظبهذاأخرجه)3(

وقد.النَّضحذكرعندهماوليس36(،1)5وأحمد)3883(،داودأبووأخرجه

أختابنبجهالة(4/581)""التَّرغيبفيالمنذريُّوأعلَّة،ومتنِةإسنإدِهفياختُلِف

"السِّلسلة-ينظر:،بالنَكارةالنَّضحالألبانيُّذكروأعلَّ.زينبأخيابن:وقيل،زينب
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فلا،العينأوجاعوبعضالبلادببعضخاصّأنَّهمرارًاتقدَّمممَّاوهذا

خاصًّا،جزئيًّاالكلِّيُّالعامُّولاعامًّا،كلِّيًّاالخاصُّالجزفيُالنُّبوَّةكلاميجعل

أعلم.واللّه.يقعماالصَّوابوخلافالخطأمنفيقع

فصل

)3(البدنمعهيخمد)2(الذيالكلِّيِّ(1الخَدَرانَّ)علاجفي!ي!هديهفي

النَّهديِّعثمانأبيحديثمن()ه"الحديث"غريبفيعبيد)4(أبوذكر

فأخمدَتْهم)6(.،ريحبهممرَّتفكأنَّمامنها،فأكلوا،بشجرةٍمرُّواقومًاأنَّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حديثمنالصَّحيحفيثابتالمرفوعوالدُّعاء(.11-631167)6/"الصَّحيحة

اكأيلَّهُعَنطُ.رَأنسوحديثعائشة

المصدر.هذااللغةكتبتذكرلم

النسخفيكمابالجيم"يجمد"ز:وفي.الاَنيالحديثلفظمقتضىوهون،فيهكذا

.الأخرىالنسخفييعجمولم.المطبوعة

.الأخيرةالفقرةإلا31(3134-)صالحمويكتاب

تحريف.وهو،الاقبالموضعفيزفيوكذا"،عبيدةأبو":حط

"الدَّلائل"فيوالبيهقي2ُّ(،2914)شيبةأبيابنأيضًاوأخرجه(.004-204)3/

ولة.مرسلوهذا."قلابةأبيعنأوالنَّهديِّعثمانأبي"عن:عندهووقع2(،4/24)

فيالبغويُّأخرجه،بنحوهادلَّهُ!صكَئهُرَالمرقّعبنالرَّحمنعبدحديثمنمسناشاهدٌ

وأبو(،164)2/الصَّحابة""معجمفيقانعوابن4(،14ل)2/الصَّحابة""معجم

قال(،161)6/"الدَّلائل"والبيهقيُّفي)4،4657)538الصَّحابة""معرفةفينعيم

أعرفه،ولمهارونبنالمحبّروفيه،الطَّبراني"رواه(:59)5/""المجمعفيالهيتميُّ

".ثقاترجالهوبقيَّة

"،"فأجمدتهم:المطبوعةالنسخوفي.""فأخذتهم:الحمويمخطوط،ل،ثفي

.وغيره("الحديثغريبو"الأخرىالنسخمنأثبتماتصحيفوكلاهما
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ئمَّ."الأذانينبينفيماعليهموصبّواالشِّنانَّ،فيالماء))قرِّسوا:"!ي!النَّبيُّفقال

منهوإنَّماالبردُقرِسَقد:النَّاسوقولبرِّدوا.:يعنيقرِّسوا،عبيد:أبوقال

للسِّقاءيقال.الخُلْقانوالقِرَبالأسقية:والشِّنانبالصَّاد.ليسبالسِّينهذا،

للماء.تبريدًاأشدُّلأنَّهاالجُدُد)1(دونالشِّنانَذكروإنَّما.شَنَّةٌوللقِرْبةشَنّ،

انتهى.أذانًاالإقامةفسمَّى،والإقامةالفجرأذانيعني"الأذانين"بين:وقوله

كلامه.

هذاعلاجأفضلمن!ي!النَّبيِّمنالعلاجوهذاالأطبَّاء)2(:بعضقال

الغريزيُّوالحارُّ،يابسةحارَّبهبلا؟وهيبالحجاز،وقوعهكانإذ)3(الدَّاء

المذكورالوقتفيعليهمالباردالماءوصبُّسكَّانها،بواطنفيضعيفٌ

البدنفيالمنتشرالغريزيِّالحارِّجمعَيوجب-اليومأوقاتأبردوهو-

إلىالبدنأقطارمنوتجتمع،الدَّافعةالقوَّة)4(فتقوى،قواهلجميعالحامل

المرضدفععلىالقوىبباقيوتستظهرالدَّاء،ذلكمحلُّهوالذيباطنه

وجلَّ.عزَّادلّّهبإذنفتدفعهالمذكور،

الدَّاءلهذاالدَّواءهذاوصفغيرهماأوجالينوسأو()هأبقراطأنَّولو

معرفته.كمالمنوعجبواالأطبَّاء،لهلخضعت

تحريف."،"الجرَّة:الحمويكتابمطبوعةفي(1)

المؤلف.عنهصدرالذيالكتابصاحبالكحَّالالحمويهو)2(

.المطبوعفيوكذا"إذا("،:سد،)3(

هذافيالمضارعةحرففيالنسخاضطربتوقد.الحمويمخطوط،ل،ثفيهكذا4()

.المطبوعفيجميعًافيهاالياءوهو،الاتيةوالافعالالفعل

.المطبوعفيوكذا"،"بقراط،حط(5)
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فصل

دفعالئوإرشادهالذُّباب،فيهيقعالذيالطَّعاماصلاحفي!وهديهفي

بأضدادهاالسُّموممضرَّات

"إذا:قال!يوّاللّهرسولأنَّهريرةأبيحديثمن(1)""الصَّحيحينفي

الاَخروفيداءًجناحيهاحدفيفإنَّ،فامقُلوهاحدكمإناءفيالذُّبابوقع

شفاءً".

:قالء!فَّاللّّهرسولأنَّالخدريِّسعيدٍأبيعن)2("ماجهابن"سننوفي

فإنَّهفامقُلوه،الطَّعامفيوقعفإذاشفا!.والآخرسَمّالذُّبابجناحي"أحدُ

الشِّفاء".ويؤخِّرالسَّمَّيقدِّم

دليلفهوالفقهيئُفأمَّا.طبِّيٌّوأمرفقهيُّ،أمر:أمرانفيهالحديثهذا

ينجِّسه.لافإنَّهمائعٍأوماءٍفيماتإذاالذُّبابأنَّعلىجدًّاالدَّلالةظاهر

ووجه.ذلكفيمخالف!السَّلففييُعرَفولاالعلماء،جمهورقولوهذا

أنَّهومعلومٌ،الطَّعامفيغمسُهوهو،بمَقْلِهأمرَء!م!النَّبيُّأنَّبهالاستدلال

يتقي"وإنه:وتمامة384(4)داودأبيلفظوهذا(0،3325782)البخاريأخرجه(1)

المؤلفُتابعوإنما،مسلميخرجةولم."كلَّةفليغمسةالداءفيةالذيبجناحة

"رواه:قالثم332(0)البخاريبلفظهريرةأبيحديث(565)صنقلإذالحمويَّ

".والبخاريمسلم

2(،1)88والطَّيالسيُّمختصرًا،(6224)النَّسافيُأيضًاوأخرجه3(.405)برقم2()

وغيرُهم.)869(،يعلىوأبو884)،)حُميدبنوعبد(،11،43611)918وأحمد

فيالملقّنوابن337(،/1)التَّمهيدفيالبرعبدوابن(،21)47حبَّانابنوصحَّحه

وهو6(،49/)""المصباحفيالبوصيريُّإسنادهوحسَّن(،1/524)المنير""البدر

السابق.آدلَّهُ!كَئهُرَهريرةأبيحديثلهويشهد)93(.الصَّحيحة""السِّلسلةفي
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أمرًالكانينجِّسهكانفلوحارًّا؛الطَّعامكانإذاسيَّماولاذلك،منيموت

ماكلِّإلىالحكمهذاعدِّيثمَّ.بإصلاحهأمرَإنَّما!ي!وهو،الطَّعامبإفساد

يعمُّالحكمإذذلك،وأشباهوالعنكبوتوالزُّنبوركالنَّحلةسائلةلهنفسلا

المحتقنالدَّمهوالتَّنجيسسببكانفلمَّا.سببهلانتفاءوينتفيعلَّته،بعموم

الحكمانتفى،سائلٌلهدملافيمامفقودًاذلكوكان،بموتهالحيوانفي

علَّته.لانتفاءبالتَّنجيس

فيثابتًاهذاكانإذا)1(:الميتةعظامبنجاسةيحكملممنقالثمَّ

فثبوته،الصَّلابةوعدموالفضلاتالرُّطوباتمنفيهمامعالكاملالحيوان

وهذا.أولىالدَّمواحتقانوالفضلاتالرُّطوباتمنأبعدهوالذيالعظمفي

)2(.أولىإليهفالمصير،القوَّةغايةفي

لهنفسلا"ما:فقالاللَّفظةبهذهتكلَّمأنَّهالإسلامفيعنهحُفِظمنوأوَّل

عنبهايعبَّراللُّغةفيوالنَّفسالفقهاء.تلقَّاهاوعنهالنَّخعيُّ)3(،إبراهيم("سائلة

.ولدتإذابضمِّهاونُفِست،حاضتإذاالنُّونبفتحالمرأةنَفِستومنه.الدَّم

ليخرج،اغمِسوه:""امقلوهمعنىعبيد)4(:أبوفقالالطِّبِّيُّ،المعنىوأمَّا

المطبوعة.النسخياوكذا"عظم"،:ن،حط(1)

.(695)صللمؤلف""التبيانوانظر:(.437)صالسادسالمجلدفيمثلةسيأني2()

أخرجهفيه"،ماتَإذاالماءَينجِّسلافإنَّةسائلةنفسٌلةليستْشيءٍ"كلُّ:يقولكانفقد)3(

)67(،والدَّارقطنيئُ)657(،شيبةأبيابنبنحوهورواه(.091)الطَّهور""فيعبيدأبو

""الصحاحفيهناالمذكورواللفظ2(.1/53)""الكبرىفيالبيهقيُّطريقةومن

6(.13)2/"الروح"كتابفيالمؤلفنقلةومنه849()3/للجوهري

288(.)صالحمويكتابمنوالنقل(،1/644)"الحديث"غريبفي(4)
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الماء.فيتغاطَّاإذايتَماقلان،هما:للرَّجلينيقالالدَّاء.خرجكمامنهالشِّفاء

العارضةوالحِكَّةالورمعليهايدلُّسمِّيَّةًقوَّةًعندهمالذُّبابفيأنَّواعلم

فأمر،بسلاحهاتَّقاهيؤذيهفيماسقطفإذاالسِّلاح،بمنزلةوهي)1(.لسعهعن

منالآخرجانبةفيسبحانهاللّّهأودعهبماالسَّمِّيَّةُتلكتقابَلأن!ي!النَّبيُّ

النَّافعةُ،المادَّةُالسَّمِّيَّةِمادَّةفتقابلوالطَّعام،الماءفيكلُّهفيُغمَترالشِّفاء،

خارجهوبل،وأئمَّتهمِالأطبَّاءكبارإليهيهتديلاطبّوهذا.ضررهافيزول

لهذايخضعالموفقالعارفالعالمفالطَّبيبهذاومع.النُّبوَّةمشكاةمن

بوحيٍمؤيَّدٌوأنَّه،الإطلاقعلىالخلقأكملبأنَّهبهجاءلمنويُقرُّالعلاج

البشر.قوىعنخارجٍإلهيٍّ

دُلِكإذاوالعقربالزُّنبورلسعأنَّالأطبَّاء)2(منواحدٍغيرذكروقد

منفيهالَّتيللمادَّةإلاذاكوماوسكَّنه،بيِّنًانفعًامنهنفَعبالذُّبابموضعه

المسمَّىالعينشُفْر)3(فييخرجالذيالورمُبهدُلِكوإذاالشِّفاء.

)4(")-".
.أبرأهالذبابرؤوسفطعبعد"سعيره

556(.)صالحمويكتاب(1)

الزنبورلسعفينفعهفيوانظر.النقلومنه(565-55ه)صالحمويكتاب:انظر2()

نفعهوفي336(،و)72/3(1/0)"القانونو"32(32-5/91)"الحاوي":والنحل

.(691)2/"و"القانون272(،1/152)"(الحاوي":الشعيرةفي

غيرها:وفي(.ب/)177ومخطوطه(556)صالحمويوكتاب،ن،ل،سفيهكذا)3(

تصحيف.،شعر""

(1/202)"الحاوي"انظر:الشَعير.شكلهفييشبهلأنهبهاالمذكورالورمسمّي(4)

.(2691/)"(لقانوناو"
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فصل

البَثْرةعلاجفي5!هديةفي

عليُّدخل:قالت!إِّالنَّبيِّأزواجبعضعن)1(كتابهفيالسُّنِّيِّابنذكر

نعم.:قلت.؟"ذريرةٌ"عندكِ:فقالبَثْر!،إصبعيفيخرجوقد!ص،اللّّهرسول

الصَّغيرومكبِّرَالكبيرمصغِّرَاللَّهمَّ)2(:"قولي:وقال.عليها""ضَعيها:قال

بي".ماصغِّر

تنفع،يابسةٌحارَّةٌوهي،الذَّريرةقصَبمنيُتَّخذهندممبدواءٌ!:الذَّريرة

وفيلطيبها)3(.القلبوتقوِّيوالاستسقاء،والكبدالمَعِدةأوراممن

كتابمنوالنقل)635(واللَّيلة"اليوم"عملفيأيضًاواخرجه".النبوي"الطب(1)

وأحمد(،0801)3""الكبرىفيالنَّساليُّأيضًاوأخرجه(.55ه)صالحموي

فيحبَّانوابن(،521)"والكفَّارات"المرضفيالدُّنياأبيوابن231(،14)

أعندك":فقالعليهادخل!يِ!هالنَّبيُّأنَّ:عندهمولفظه93(،1)8/""الثِّقات

"اللَّهمَّ:قالثمَّ،رجلدأصابعبينبثرةعلىفوضعهابهافدعا،نعم:قالتذرير!؟"،

2(،470/)الحاكموصحَّحه.فطفئتعنِّي"،أطفئهاالصغير،ومكبِّرالكبير،مطفِئَ

عنها"تفرَّد-69(:59)5/""المجمع!االهيتميُّقال،إياسبنتمريمسندهوفي

حجرابنوأمَّا(.04)68الضَّعيفة""السِّلسلةالألبانيُّفيأوردهولذايحنى"؛بنعمرو

:(4/581)الأفكار""نتائجفيفقال!الثَّانيباللَّفظ-حديثَهاوصحَّجأمرها،قوَّىفقد

صحبتها،فياختُلفوقدمريمإلَّا،الصَّحيحينرواةمنمنتهاهإلىأحمدمن"رواتُه

فيالسُّنِّيِّابنوخالف...رؤيةٌمحمَّدولأخيها،الصَّحابةكبارمنواعمامهاوابوها

هؤلاءواتِّفاق..بكير.أبيبنتمريمالسَّند:فيوقال،ظاهرةًمخالفةًالمتنسياق

".فيهوهمأنَّهعلىدالّالأئمَّة

."لقا"بحذف"وقولي":ز(2)

55(.4)صالحمويكتاب)3(
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فيةٍبذَريربيدي!ادلّهرسولطيَّبتُ:قالتأنَّهاعائشةعن(1)""الصَّحيحين

.والإحرامللحِلِّالوداعحجَّة

فتَسْترقُالطَّبيعة،تدفعها)2(حادَّةٍمادَّةٍعنيكونصغيرٌخرَاجٌ:والبَثْرة

ويُخْرِجهَا.يُنْضِجهاماإلىمحتاجةفهيمنه،تخرجالجسدمنمكانًا

رائحتها،طيبمعوإخراجًاإنصاجًافيهافإنَّذلك،بهايفعلماأحدةوالذَّرير

صاحبقال)4(ولذلك.المادَّةتلكفيالَّتيللنَّارَّيةتبريدًا)3(فيهاأنَّمع

والخلِّ.الوردبدهنةالذَّريرمنالنَّارلحرقأفضللاإنَّه(:(")ْ"القانون

فصل

والبَزْل)6(بالبطِّتبرأالَّتيوالخُراجاتالأورامعلاجفيع!ي!هديهفي

يعوده،رجلٍعلى!يمّاللّّهرسولمعدخلتُ:قالأنَّهعليعنيذكر

علي:قال".عنه"بُطُّوا:قال.مِدَّةٌهذه)7(!ادلّّهرسوليا:فقالوا،ورلمبظهره

)8(.شاهدٌ!يموالنَّبيُّبُطَّت،حتَّىبرحتفما

.(9811)ومسلم(0395)ريلبخاا(1)

".حارة":المطبوعةالنسخوفي."حادثة":حط2()

"تبريد".د:،سز،)3(

.المطبوعفيوكذا،"وكذلك":ن،حط،س(4)

على(ههه-455)صالحموينقلكما،"قيل"بلفظ71(1/9)"القانون"فيذكره5()

.الصواب

2(.49-292)صالحمويكتاب)6(

بعدها.ومااللطيفعبدطبعةفيوكذا،"بهذه":س)7(

-"المنافعلقط":انظر.الجوزيابنعننقلةوقد2(29)صالحمويكتاب)8(
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أجوىرجلبطنَيبُطَّأنطبيبًاأمر!ي!هالنَّبثيَأنَّهريرةأبيعنويذكر

انزلالدًّاءأنزل"الذي:قال؟الطِّبُّينفعهل،اللّّهرسوليا:فقيل،البطن

)1(.شاء"فيماالشِّفاء

إليه،تنصبُّطبيعيَّةٍغيرمادَّةٍلفضلالعضوحجمفيمادَّم!)2(:الورم

الأخلاطمن:عنهاتكوَّنالَّتيوالموادُّكلِّها.الأمراضأجناسفي)3(وتوجد

)1(

)2(

)3(

له،واللَّفظ(215/)""الكاملفيعديٍّوابن(،454)يعلىأبووأخرجه62(.2/)

عدَّ،البصريُّسعيدبنأشعث:واسمة،السَّمَّانالرَّبيعأبوفيهجدًّا؛ضعيفٌوإسناده

""الذَّخيرةفيالقيسرانيِّابنوقال،حديتةأنكَرِمِنالحديثَهذاعديٍّابن

ضعَّفهوبه"،الحديثمتروكُالرَّبيعوأبو...الرَّبيعأبوبهتفرَّدممَّا"هذا(:9132)3/

)1293(.""الإتحإففيوالبوصيري99ُّ(،)5/""المجمعالهيثميُّفي

الشَّرعيَّة""الاَدابفيمفلحابنُنقلهكتابناومن2(39)صالحمويكتاب

أخرجهماإليهالألفاظوأقربُ.اللَّفظبهذاأخرجةأحدٍعلئاقفولم(،544)2/

أبية،عن،صالحابيبنسُهَيلعنطريقَينمن32(31،)النَّبويِّ""الطِّبِّفينعيمأبو

فاستقى،جبينهفي!ي!النَّبيِّأصحابمنرجلأُصيب:قالادلَّةُ!كَتهُرَهُرَيرةأَبيعن

"ما:فقال،يعالجانرجُلينإلىلمجي!الدّهرسولفأرسل،عليهخِيفَحتَّىوقيحًادمًا

فينعالجُةكنَّاقدقالا:؟"الطِّبِّهذامنالجاهليَّةفيتعالجانهكنتماشيءٍفِعل

فقالا:"،"فعالِجاه:قال،التَّوكُّلفكان،ذلكوتركنابالإسلامادلّهجاءحتَّى،الجاهليَّة

فجَعَلالدَّواء،أنزلىالدَّاءجعلالَّذيإنَّ،"نَعم:فقالخير؟!الطِّبِّفيوهلالدّة،نبيَّيا

أحمدعندالأنصارمنَرجلٍحديثِمنصحيحٌشاهدٌولهشاء".فيماشاءماشفاءَ

تخريجه.سيأتي)2718(مالكعندمُرسلًاأسلمبنزيدعنوآخر231ُ(،)56

فيماوكأن"،"زيادة2(:39)ص-منةمنقولةبرمَّتهاوالفقرة-الحمويكتابفي

السهو.منالنسخ

"فيه".:الحموي
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ورمٍوكلُّ.خُرَاجًاسمِّي(1الورَمُ)جَمعوإذا.والرِّيح،والمائيَّة،الأربعة

وإمَّامدَّة،حمعوإمَّاتحلُّل،امَّاأشياء:ثلاثةأحدالى5ألء)2(رٍّ .ًَ?مريوو
وحلَّلته،الورممادَّةعلىقويَّةًاستولتالقوَّةكانتفإن.الصَّلابةإلىاستحالة

ذلكدونكانتوإن.إليهاالورمأمرُيؤولالَّتيالحالاتأصلحوهي

وإن.منهأسالتهامكانًالهاوفتحتبيضاء،مِدَّةًوأحالتها،المادَّةأنصجت

فتحعنوعجزتالنُّضج،مستحكمةغيرمِدَّةًالمادَّةأحالتذلكعننقصت

فيه،لبثهالطولالفسادُالعضوعلىفيخافمنه،تدفعهاالعضوفيمكانٍ

الرَّديَّةالمادَّةتلكلإخراجغيرهأوبالبطِّالطَّبيبإعانةإلىحينئذٍفيحتاج

للعضو.المفسدة

منع:والثَّانية.المفسدةالرَّديَّةالمادَّةإخراجإحداهما::فائدتانالبطِّوفي

تقوِّيها.إليهاأخرىمادَّةٍاجتماع

أجوىرجلٍبطنَيبُطَّأنطبيبًاأمر"إنَّه:الثَّانيالحديثفيقولهوأمَّا)3(

البطنفييكونالذيالمنتنالماءمنها:،معانٍعلىيقالفالجوى"،البطن

الاستسقاء.عنهيحدُث

منهمطائفةٌفمنعتهالمادَّة،هذهلخروجبَزْلِهفيالأطبَّاءاختلفوقد

.سواهلهعلاجلا:وقالتأخرىطائفةٌوجوَّزته،معهالسَّلامةوبعدلخطره

بفتحالحمويوكتابنفيالصوابعلىضبطوكذا.للمِدَّةالورمجمعَ:يعني(1)

طبعةفيوكذا،""اجتمع:ل،ث،سوفي.خطأوهوللمجهولبالبناءحطوفي.الجيم

.النساخبعضمنتصرفولعله.بعدهاومااللطيفعبد

.دمنساقطة"حار"لفظة)2(

2(.49)صالحمويكتابمنمأخوذالفصلآخرإلىهنامن)3(
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:أنواعٍثلاثةتقدَّمكمافإنَّه،الزِّقِّيِّالاستسقاءفيهوإنَّماعندهموهذا

سُمِععليهضربتَإذا،ريحيَّةٍبمادَّةٍالبطنمعهينتفخالذيوهوطَبْليُّ،

الطَّبل.كصوتصوتله

معتفشوبلغميَّةٍبمادَةٍالبدنجميعلحمُمعهيربوالذيوهوولحميئ،

الأوَّل.منأصعبوهوالاعضاء،فيالدَّم

عندلهايُسمعمادَّم!رديَّةٌالأسفلالبطنفيمعهيجتمعالذيوزِقِّيُّوهو

عندأنواعه()1أردىوهو.الزِّقِّفيالماءكخضخضةخضخضةٌالحركة

به.الاَفةلعموماللَّحميئُأنواعهأردى:طائفةوقالتالأطبَّاء.منالاكثرين

فصدبمنزلةذلكويكونبالبَزْل،ذلكإخراج:الزِّقِّيِّعلاججملةومن

الحديثهذاثبتوإن.تقدَّمكماخَطِرٌلكنَّهالفاسد،الدَّملإخراجالعروق

)3(.أعلموادلّّهبَزْله)2(.جوازعلىدليلفهو

فصل

قلوبهموتقويةنفوسهمبتطييبالمرضىعلافيفيع!ي!هديهفي

قال:قالالخدريِّسعيدٍأبيحديثمن)4(""سننهفيماجهابنروى

."أدرأ"تسهيل(1)

تصحيف.،"تركه":ل(2)

حط.في"أعلم"واللّهجملةتردلم)3(

بنعقبةعن-،(01)569"المصنَّف"فيوهو-شيبةابيابنعن(1)438برقم)4(

وأخرجة.بهسعيدأبيعن،أبيةعن،التَّيميِّإبراهيمبنمحمَّدبنموسىعنخالد،

(195)الكبير""العللفيكماعنةالبخاريَّوسأل،وضعَّفه2()870التِّرمذيُّأيضًا
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يردُّلافإنَّذلك،الأجلفيلهفنفِّسواالمريضعلىدخلتم))إذا!يروّ:اللّّهرسول

".المريضنفسيُطيِّبوهوشيئًا،

الإرشادوهو،العلاجأنواعأشرفمنجدًّاشريف!نوعٌالحديثهذافي

بهوتنتعش،الطَّبيعةبهتقوىالذيالكلاممنالعليلنفسيطيِّبماإلى

الذيتخفيفهاأوالعلَّةدفععلىفيتساعدالغريزيُّ،الحارُّبهوينبعث،القوَّة

.(1الطَّبيب)تأثيرغايةهو

تأثيرعليهيسرُّهماوإدخالِقلبهوتطييبِالمريضنفسِولفرحِ)2(

فتساعد،بذلكتقوىوالقوىالأرواجفإنَّوخفَّتها،علَّتهشفاءفيعجينبٌ

قواهمتنتعشالمرضىمنكثيرًاالنَّاسشاهدوقد.المؤذيدفععلىالطَّبيعة

إيَّاهم.ومكالمتِهم،بهمولطفِهم،لهمورؤييهم،ويعظِّمونهيحبُّونهمنبعيادة

منأنواعٍأربعةفيهافإنَّبهم،تتعلَّقالَّتيالمرضىعيادةفوائدأحدوهذا

علىيعودونوعالعائد،علىيعودونوعٌ،المريضإلىيرجعنوعٌالفوائد:

وقال،سعيد"أبايدركلم...الحديثصحيحُوأبوه،الحديثمنكرُ"موسي:فقال

وموسى،موضوعكأنَّةمنكر،"حديث:لابنة22(41)""العللفيكماحاتمأبو

وضعَّفه،سعيد"أبيمنولاجابر،منيسمعلممحمَّدوأبوهجدًّا،الحديثضعيفُ

فيحجرابنوقال)8778(،""الشُّعبفيوالبيهقيّ(،95)8/""الكاملفيعديٍّابن

.()184"الضَّعيفة"السِّلسلةفيوهولين"،سنده"في(:01/112)""الفتح

غاية":قراءةيحتملففيالأولىالكلمةورسم".الطيب"تأثير:النسخجميعفيكذا(1)

يسُرُّ".ما

نفس"ويفرِّحز:وفي(".ويطيبالمريضلنفس"ويفرح:ل،ثوفي.""ويفرحد:في)2(

،فمنأثبتماوالصواب."المريضلنفسوتفريحٌ":سوفي."ويطيِّبالمريض

.ن،حط
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العامَّة.علىيعودونوغ،المريضأهل

،يجدهوكيفشكواهعنالمريضيسألكانأنَّه"!ي!هديهفيتقدَّموقد

ويدعو-ثدييهبينوضعهاوربَّما-جبهتهعلىيدهويضع،يشتهيهعمَّاويسأله

منالمريضعلىوصبَّتوضَّاوربَّما.علَّتهفيينفعهمالهويصفله،

".اللّّةشاءإنطهور(،1)عليكبأسلا":للمريضيقولكانوربَّما.وضوئه

والتَّدبير.العلاجوحسناللُّطفكمالمنوهذا

فصل

لمدونَّماوالأغذيةالأدويةمناعتادتهالأبدانَّبماعلاجفي!يووّهديهفي

تعتده

الطَّبيبأخطأهوإذا،فيهشيءٍوأنفعالعلاجأصولمنعطيمأصلهذا

الأدويةمنيجدهماإلىعنهيعدلولا.ينفعةأنَّهيظنُّحيثمنالمريضَضرَّ

للأبدانوالأغذيةالادويةملاءمةفإنَّ،جاهلٌطبيمبٌإلاالأطبَّاء)2(كتبفي

لاوغيرهموالأكَّارونالبواديأهلوهؤلاءوقبولها.استعدادهابحسب

فييؤثِّرولا)4(المغاليولاالطَّريِّوالوردالنَّيلَوفَر)3(شرابُفيهمينجع

عليهم،تجديلاالرَّفاهةوأهلالحضرأهلأدويةعامَّةبلشيئًا،طباعهم

بذلك.شاهدةٌوالتَّجربة

الرسإلة.طبعةمنساقط""عليك(1)

(".الطب"كتب:المطبوعةالنسخفي)2(

الهنديةللطبعةخلافًابعدهاومااللطيفعبدطبعةفيوكذا."اللينوفر":ن،حطز،)3(

"النينوفر".د:وفي.ل،ث،فمنأثبتناكم!فيهاالتي

"."المغليإلىالرسالةطبعةفيوغيِّر.القديمةوالطبعاتالنسخجميعفيكذا(4)
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العليللعادةموافقًاكلَّهرآهالنَّبويِّالعلاحمنذكرناهماتأمَّلومن

به.الاعتناءيجبالعلاجأصولمنعظيمأصلفهذا.عليهنشأوماوأرضه

أطبُّهمبلالعربطبيبقالحتَّىالطِّبِّأهلأفاضلبهصرَّحوقد

الدَّواء،رأس"الحِمْيَة:قومهفيكأبقراطفيهموكان،كَلَدةبنالحارث

"الأَزْم:عنهلفظٍوفي(.1)اعتاد"مابدنٍكلَّوعوِّدواالدَّاء،بيتوالمَعِدةُ

أكبرمنوهوالجوعبهيعنىِالاكلعنالإمساكوالأَزْم)3(:)2(."دواءٌ

منعلاجهافيأفضلإنَّهبحيثكلِّهاالامتلائيَّةالأمراضشفاءفيالأدوية

وحدَّتهاالأخلاطوهيجانالامتلاءكثرةمنيخَفْ)4(لمإذاالمستفرِغات

وغليانها.

فيكالقَرْعة،عصبيُّمجوَّفطعضو:المعدة.الدَّاء"بيت"المعدة:وقوله

تسمَّىعصبيَّةٍدقيقةٍشظايامنمؤلَّفةٍطبقاتٍثلاثمنمركَّمبٌ،شكله

والأخرى،بالطُّولالطَّبقاتإحدىوليف!:لحمبهاويحيط،""اللِّيف

لحمًا،أكثروقعرهاعَصَبًا،أكثرالمعدةوفمبالوِراب)5(.والثَّالثة،بالعرض

الحمية.في!ي!هديهفصلفيتقدَّم(1)

قال:قالعيينةابنعن(1)56"الصَّحابةآثارفي"الأماليفيالرَّزَّاقعبدأخرجه2()

:قالالدَّواء؟ما:النَّاسأطبَّوكانكلدةبنللحارثاللَّةُ!لكلَئهُرَالخطَّاببنعمر

من7(00)"النَّبويَ"الطِّبِّفينعيمأبووأخرجه.الحِميةيعني،المؤمنينأميرياالأزم

..عُمرُ.سأل:قالأبيهعَن،نجيحأبيابنعَن،عيينةابنعنالمدينيِّ،ابنعليِّطريق

.وذكره

03(.3034-)صالحمويكتابمنمنقولالفصلاَخرإلىهنامنالنص)3(

"."يخاف(:ب85/)الحمويكتابمخطوطوفي.""يخفَف:ن(4)

-،والمطبوعةالخطيةللنسخخلافًا""بالورب:الرسالةطبعةوفي،""بالوارب:ل،ث)5(
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الأيمنالجانبإلىوأميل،البطنوسطفيمحصورملىوهيخَمْلباطنهاوفي

الحكيمالخالقمنلطيفةٍ)1(بحكمةٍالصِّفةهذهعلىخلقتقليلًا.

)2(.سبحانه

الغذاء،ينطبخ)3(وفيها.الاولللهضممحلًّاوكانتالدَّاء،بيتوهي

قدفضلاتٌفيهامنهويتخلَّفوالأمعاء.الكبدإلىذلكلعد0ر)4(. ممها.ويمحد

وأ،لرداءتهأوالغذاء،لكثرةإمَّاهضمها،تمامعنالهاضمةالقوَّةعجزت

لاممَّابعضها)5(الأشياءوهذه.ذلكلمجموعأو،استعمالهفيترتيبٍلسوء

يشيروكأنَّه.لذلكالدَّاءبيتالمعدةفتكونغالبًا،منهاالإنسانيتخلَّص

الشَّهوات،اتِّباعمنالنَّفسومنعالغذاء،تقليلعلىالحثِّإلىبذلك

.الفضلاتعنوالتَّحرُّز

وهي.ثانٍطبعالعادة:يقالولذلك،للإنسانكالطَّبيعةفلائها،العادةوأمَّا

من(1/701)دوزينقله.والعرضالطولبينوالتحريفالميليعنيوالوِراب

"التهانوي"كشافانظر:.الهيئةعلمفي"الوِراب"عرضومنة."المنصوري"معجم

منمؤلفةالمعدةأن(ليدن358-)ص""المنصوريفيالرازيوذكر(.1751)2/

العصبانية،الأغشيةجنسفمنالداخلةالطبعة"أما:قالثموخارجةداخلةطبقتين

الوِراب".علىذاهبليفوفيها،بالطولذاهبوليفها

.الحمويوكتابالمطبوعةالنسخفيوكذا"،"لحكمة:لث،،س(1)

شرحها".موضعهذا"ليس:الحمويكتابفيبعده2()

وكلاهما،""تنضيجأو""ينضج:الأخرىالنسخوفي.الحمويوكتابز،،ففيهذا)3(

تصحيف.

"الغذاء(".لفظقبلةمنهاسقطوقد"ويتحدَّر(".:س)4(

بعضها"."أو:الحمويكتابفي)5(
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العاداتمختلفةأبدانٍإلىقيسإذاواحدًاأمرًاإنَّحتَّيالبدنفيعظيمةقوَّةٌ

الأُخَر.الوجوهفيمتَّفقةًالأبدانتلككإنتوإنإليها،النِّسبةمختلفكان

عُوِّدأحدها:الشَّبابسنِّفيالمزاجحارَّةثلاثةأبدانٌذلكمشال

عُوِّدوالثَّالث،الباردةالأشياءتناولَعُوِّد:والثَّاني،الحارَّةالاسياء(1تناولَ)

متىوالثَّانيبه،يضرَّلمعسلًاتناولمتىالأوَّلفإنَّ.المتوسِّطةالأشياءتناولَ

الصِّحَّةحفظفيعظيمركنفالعادةقليلًا.بهيضرُّوالثَّالث،بهأضرَّتناوله

فيعادتهعلىبدنٍكلِّبإجراءالنَّبويُّالعلاججاءولذلك،الأمراضومعالجة

ذلك.وغيروالأدويةالأغذيةاستعمال

فصل

)2(الأغذيةمناعتادهمابألطفالمريضتغذيةفي!ي!هديهفي

ماتإذاكانتأنَّهاعائشةعنعروةحديثمن)3(""الصَّحيحينفي

أمرَتْ(أهلهنَّ)هإلىتفرَّقنثمَّالنِّساء،لذلك)4(اجتمعأهلهامنالميِّت

.سفيبعضهمالباءزادوقد.يأنيوفيماهنا"يتناول":ل،ثفي(1)

.(131-921)صالحمويكتاب2()

22(.1)6ومسلم(45)17البخاري)3(

طبعةوفي.""فاجتمع:وغيرهما""الصحيحينوفي.الحمويوكتابالنسخفيكذا(4)

للفقي.تبعًا""واجتمع:الرسالة

"الصحيحين"وفي.والمطبوعةأهليهن(:ل،ثس،)فيالخطيةالنسخجميعفيكذا)5(

وماالحديثهذانقلومنه-الحمويكتابوفي.وخاصَّتها"أهلها"إلّا:وغيرهما

اعتمدالتيالنسخةفيوقع"إلا"رسميكونأنوأحت.أهلها""إلا-:أيضًابعده

".أهلهن"إلىأهلها""فغيِّر"،"إلى:الحمويكتابمنالمؤلفعليها
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ثمَّ)2(،عليهالتَّلبينةَصبَّتثمَّثريدًا،وصَنعت.فطُبخت)1(،تلبينةٍببُرْمَةِ

لفؤادمَجَمَّةٌ"التَّلبينة:يقول!ب!اِّاللّهرسولسمعتفانِّيمنها،كلوا:قالت

".الحزنببعضتَذهب،المريض

!لمج!:اللّّهرسولقال:قالتأيضًاعائشةحديثمن)3(""السُّننوفي

أحااشتكىإذا!ي!اللّّهرسولوكان:قالت."التَّلبين:النافعبالبغيض"عليكم

.يموتأويبرأيعني.طرفيهأحدينتهيحتَّىالنَّارعلىالبُرْمةتزللمأهلةمن

:قالالطَّعاميطعملاوَجعٌفلانًاإنَّلهقيلإذا!ي!اللّّهرسولكانوعنها:

بطنتغسلإنَّها،بيدهنفسي"والَّذي:ويقول.إيَّاها"فحَسّوه،بالتَّلبينة"عليكم

)5(."الوسخمنوجهها)4(إحداكنَّتغسلكماأحدكم

أ(:31/)الحمويكتابمخطوطوفي.ند،،حطفيالكسرةبتنوين""ببرمةٍضبط(1)

الإضافة.علىتلبينةٍ""ببرمةِ:لوفي."تلبينةٍ"ببرمةٍ

"الصحيحين".فيكما"عليها":ل)2(

وأخرجه34(.)46"ماجهابنو"سنن753-7532(،0)للنَّسانيِّ"الكبرى"السُّنَن)3(

،052)66وأحمد(،1،9651)658راهويهوابن)67923(،شيبةأبيابنأيضًا

عائشةعنالرَّاوِيةلكن(،4/50،2704)الحاكموصحَّحه.وغيرهم26(،050

فيحبَّانابنوقال،اختلافسندِهوفيحالها،يعرفُلا-كلثومأمّ:لهاويقال-كلثم

""الذَّخيرةفيالقيسرانيِّابنوقال"،بمرَّةمنكر"الخبر(:1/184)(""المجروحين

الأوَّلشطرَه956(0)البخاريّوأخرج."وجهالةانقطاعإسناده"في(:4951)3/

اكأيلَّهُعَنهَا.رَقولهامن

غيرهافيجاءكمابعضهمفأثبت"المسند"،فيكما"وجهه"أحدكمز:متنفيوقع)4(

.الحمويوكتاب

وقد-،بهاكأيلَّهُعَنهَارَعائشةعن،كلتومأمِّطريقمن2(0054،22915)أحمدأخرجه5()
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قال.اسمهاشتقَّومنهاللَّبن،قوامفيهوالذيالرَّقيقالحساءهو:التَّلبين

هوالغذاءوهذاورقَّتها.لبياضهاباللَّبنلشبههاتلبينةًسمِّيت(:1)الهروي

تعرفأنشئتوإذاالنِّيء.الغليظلاالنَّضيجالرَّقيقوهو،للعليلالنَّافع

حسام!فإنَّهالهم،الشَّعيرماءهيبلالشَّعير.ماءفضلفاعرفالتَّلبينةفضل

يطبخأنَّهالشَّعيرماءوبينبينهاوالفرق.بنخالتهالشَّعيردقيقمنمتَّخذ

الشَّعيرخاصِّيَّةلخروجمنهأنفعوهيمطحونًا.منهتطبخوالتَّلبينةصحاحًا،

بالطَّحن.

عادةوكانت،والأغذيةبالأدويةالانتفاعفيتأثيرًاللعاداتأنَّتقدَّموقد

وأقوى،تغذيةًأكثروهوصحاحًا.لامطحونًامنهالشَّعيرماءيتَّخذواأنالقوم

أرقَّليكونصحاحًامنهالمدنأطبَّاءاتَّخذهوإنَّماجلاءً.وأعظمفعلًا،

المدنأهلطبائعبحسبوهذا.المريضطبيعةعلىيثقلفلا،وألطف

الشَّعيرماءأنَّوالمقصود:.عليهاالمطحونالشَّعيرماءوثقلورخاوتها،

وإذالطيفًا.غذاءًويغذِّيظاهرًا،جلاءًويجلوسريعًا،ينفذصحاحًامطبوخًا

أكثر،الغريزيَّةللحرارةوإنماؤه،أسرعونفوذه،أقوىجلاؤهكانحارًّاشُرِب

التِّرمذيُّأخرجهماويُقوِّيه.ضعيففالإسنادحالها،يُعرَفلاكلثومأمَّأنَّتقدَّم

وأحمد34(،4)5ماجهوابن752(،)9""الكبرىفيوالنَّسائي2(،)930

اللّهرسولكان:قالتعائشةعن،أمِّهعن،السَّائببنمحمَّدطريقمن2(،4)350

"إنَّه:يقولوكان،منهفَحَسواأمرَهمثمَّ،فصُنِعبالحساءأمرَالوعكُأهلَةأخذإذاع!يوّ

عنبالماءالوسخَإحداكنَّتسروكما،السَّقيمفؤادعنويسرو،الحزينفؤادليرتو

".صحيححسنحديث"هذا:وقال،وجهها"

التهذيب""عنصادروهو(6721)5/""الغريبينصاحبعبيدأبوالمقصودلعل(1)

.هرويوكلاهما،الازهريلشيخه364(/1)5
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0")2(00)1(المعد-أ وفىلسطوحودلميسه

الميمبفتح.بوجهينيروى"المريضلفؤاد"مَجَمَّة:فيها!ياّلهوقوله

لةمريحةأنَّها)3(:ومعناهأشهر.:والاول،الجيموكسرالميموبضمِّ،والجيم

الرَّاحة.وهوالإجماممن،وتسكِّنهتُريحهأي

والحزنالغمَّلأنَّ-أعلمواللّّة-هذا"الحزنببعض"تذهب:وقوله

جهةإلىلهاالحاملالرُّوحلميلالغريزيَّة،الحرارةويُضْعِفان،المزاجيبرِّدان

فيبزيادتهالغريزيَّةالحرارةيقوِّيالحساءوهذامنشؤها.هوالذيالقلب

.والحزنالغمِّمنلهعرضماأكثرفيزيلمادَّتها،

منفيهابخاصِّيَّةٍالحزنببعضتذهبإنَّها-:أقربوهو-يقالوقد

واللّّه.بالخاصِّيَّةيفرِّجماالأغذيةمنفإنَّ،المفرِّحةالأغذيةخواصِّجنس

أعلم.

أعضائهعلىاليبسباستيلاءتضعفالحزينقوىإنَّ)4(:يقالوقد

النسخةولعل.ناشرهعليهاعتمدالذيالحمويكتابومخطوطالنسخجميعفيكذا(1)

"تمليسة":صوابةتصحيفوهو.المخطوطبهذاشبيهةكانتالقيمابنمنهانقلالتي

(ب31/)الحمويكتابمنيديَّبينالذيالمخطوطفيكمااللامقبلبالميم

الفصل:هذافيالموفققإلةومما(.401)صللموفق"الطبية"الأربعينومصدره

يملِّس".ولايغذِّيلاولكن،ذلكمثليفعلوحدهالحارِّالماء"وشُرب

وسائروالأمعاءالمعدةلسطوح"وتمليسة:الموفَّقونص."أوفر":الحمويكتابفي)2(

."أحسنلاجزاءا

.الحمويكتابفيوكذا."ومعناها"ز:)3(

(401)ص("الطبية"الاربعينفيللموفَّقفهوالقولهذاأما.للمؤلفالسابقالقول(4)

.الحمويكتابمنالنقلفيالمؤلففعلكما،إليةإشارةدونالحمويأورده
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ويغذِّيها.ويقوِّيهايرطِّبهاالحساءوهذاالغذاء،لتقليلخاصَّةًمعدتهوعلى

معدتهفييجتمعماكثيرًاالمريضلكنَّ،المريضبفؤادذلكمثلويفعل

،المعدةعنذلكيجلوالحساءوهذا،صديديٌّأوبلغمئيأومراريّخِلطٌ

فيريحها؛،سورتهويكسر،كيفيَّتهويعدِّل2(،)ويمنعه،ويحدُره(،1)وَلسْرُوه

،ذاكإذالمدينةأهلعادةوهيالشَّعير.بخبزالاغتذاءعادتهلمنسيَّماولا

أعلم.واللّه)3(.عندهمعزيزةًالحنطةوكانت،قوتهمغالبهووكان

فصل

اليهودمنبخيبرأصابهالذيالسَّمِّعلاجفي!ي!هديهفي

بنالرحمنعبدعنالزُّهريِّ،عنمعمر،عن)4(الرزاقعبدذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

"."ويسرِّيهإلىزفيبعضهمغيَّرهوقد.ويزيلهيكشفهأي

غُيِّرالتيالرسالةطبعةإلاالمؤلفومصدروالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيهكذا

أثبت.ماصحةيؤيدوهو""يدفعه:الموفقكتابوفي.""يميِّعدإلىفيها

لمنخاصةالحساءأنفع"وما:الموفقوقال.المؤلفكلاممن"عندهم...سيما"ولا

الشعير".حساءمرضهفيبهفالأولى،الحنطةغذائهعلىيغلب

-026)4/"الدَّلائل"فيالبيهقيُّطريقهومن(،1001،48191)9"المصنَّف"في

الرَّحمنعبديكونَأنويحتمل،مرسلٌ"هذا:وقال-،يبدوفيماالنقلومنه-263(

من2(10)2/""الطَّبقاتفيسعدابنأخرجهوقدالدّه".عبدبنجابرعنحمله

بنكعببنالدّهعبدبنالرَّحمنعبدعنالزُّهريِّ،عنالدّه،عبدبنمحمَّدطريق

أبيابنطريقمن07(/1)9الكبير""فيالطَّبرانيوأخرجه.بمعناهجابرعن،مالك

قال...يهوديَّةامرأةًأنَّ،أبيةعن،كعببنالرَّحمنعبدعن،الزُّهريِّعن،ذئب

:وقالحبَّانابنوثَّقهالبالسيُّ،بكربنأحمد"فيه692(:)8/"المجمع"الهيثميُّفي

النَّبيِّاحتجامشواهِدومن."الصَّحيحرجالرجالدوبقيَّة،عديٍّابنوضعَّفد،يخطئ

بن-الرَّحمنوعبدجعفربناللّهوعبدهريرةوأبيعبَّاسابنحديثُخيبرسُمِّمن!!ي!
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بخيبر،مَصْليَّةًشاةً!ي!النَّبيِّإلىأهدتيهوديَّةًامرأةًأنَّ:مالكبنكعب

.(1يأكلَ)فلا،الصَّدقهَمن:تقولأنوحذِرت،هديَّة:قالت؟".هذه"ما:فقال

"هل:للمرأةقالثمَّ."أمسِكوا":قالثمَّ)2).أصحابهوأكل!النَّبيُّفأكل

وهولساقها"العظم"هذا:قالبهذا؟أخبركمن:قإلت.؟"الشَّاةهذهسمَمْتِ

منكيستريحأنكاذبًاكنتَإنأردت:قالت.؟""لم:قال.نعم:قالت؟يدهفي

علىثلائةًع!ياّلهالنَّبيّفاحتجم:قال.يضرَّكلمنبيًّاكنتَوإنالنَّاس)3(،

بعضهم.فماتفاحتجموا،4(،)أصحابهوأمر،الكاهل

الذيأجلمنكاهلهعلى!اللّّهرسولواحتجم:أخرىطريقٍوفي

منبياضةلبنيمولًىوهووالشَّفرة،بالقَرْنهندأبوحَجَمة.الشَّاةمنأكل

الأنصار)5(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وينظر:مرسلًا،ليلىأبيبنالرَّحمنوعبدوعكرمةالحسنوعناكأيلَّهُعَن!،رَعنمان

الصَّحيحينفيالقصَّةوأصلُالشّثريِّ(.نشرة-242-11/549)"العالية"المطالب

الاحتجام.ذكرغيرمن

"منها(".:زيادةنفيبعده

"."الصحابة:حط

".والناسمنك"نستريح:س

وكذا.العتيقةللعربيةإلفهلعدمالنساخبعضزادهايحتجموا""أن:زيادةبعدهنفي

المطبوعة.النسخفي

أبيبنشُعَيبطريقمن)68(والدَّارميُّ،يونسطريقمن(0154)داودأبوأخرجه

الَّتيالأوجهأحدوهذا.بهالدّهعبدبنجابرعن،شهابابنعنكلاهماحَمزة،

5(:44)5/"والأحكام"السُّننالمقدسيُّفيقال،الحديثهذافيالزُّهريِّعنرُويت

الإشارةتقدَّمكثيرةٌشواهدلهلكن،منقطعفالإسنادجابرًا"،يُدركلمشهاب"ابن

السَّابق.التَّخريجفيإليها
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"ما:فقالفيهتوفِّيالذيوجعهكانحتَّىسنينثلاثذلكبعدوبقي

انقطاعأوانَكانَّهذاحتَّىخيبريومالشَّاةمنأكلتُالَّتيالاكْلةمنأجدزلتُ

)1).عقبةبنموسىقالهشهيدًا.مج!ي!اللّّهرسولفتوفِّي.منِّي"الأبهر

السَّمِّفعلَتُعارضالَّتىِوبالأدويةبالاستفراغاتتكونالسَّمِّمعالجة

الاستفراغإلىفليبادرالدَّواءَعَدِمفمنبخواصِّها.وإمَّابكيفيَّاتها،إمَّا،وتبطله

القوَّةفإنَّحارًّا؛والزَّمانحارًّاالبلدكانإذاسيَّماولاالحجامةوأنفعهالكلِّيِّ،

القلبإلىتصلحتَّىوالمجاريالعروقفيفتنبعث،الدَّمإلىتسريالسَّمِّيَّة

فإذاوالأعضاء،القلبإلىللسَّمِّالمُوصِلالمنفذهوفالدَّم.الهلاكفيكون

خالطته.الَّتيالسَّمِّيَّةالكيفيَّةتلكمعهخرجتالدَّمَوأخرجالمسمومبادر

يضعُفأنوإمَّا،يذهبأنإمَّابل،السَّمُّيضرَّهلمتامًّ!استفراغًاكانفإن

تُضْعِفه.أوفعلهفتُبطِل،الطَّبيعةعليهفتقوى

الَّتيالمواضعأقربوهو)2(،الكاهلفياحتجمء!ي!النَّبيُّاحتجمولمَّا

خروجًالاالدَّممعالسَّمِّيَّةالمادَّةفخرجت،القلبإلىالحجامةفيهايمكن

اللّهرسول"واحتجم:اللّهعبدبنجابرقال:الزُّهريُّقال:قال2(5ه)ص""المغازي(1)

"الدَّلائل"البيهقيُّفيأخرجهموسىطريقومن،إلخ."..يومئذٍالكاهلعلىلمجي!

عن2(10)2/""الطَّبقاتفيسعدابنأيضًاوأخرجة.منقطعوإسناده264(،)4/

"الكبير"فيالطَّبرانيوأخرج.متعدِّدةًأسانيدفيهوجمع-متروكوهو-الواقديِّ

الشَّاةقصَّةوذكرمرسلًا،عروةَعنالاسود،أبيعن،لهيعةابنطريقمن35(2/)

الَّذيوجعُةكانحتَّىسنينثلاثبعدع!ي!اللّهرسول"وبقي:آخرهاوفي،المسمومة

فية(".مات

وأحمد3(،)483ماجهوابن2(،150)والتِّرمذي386ُّ(،0)داودأبوأخرجه2()

تخريجة.تقدَّموقد.اللَّهُ!ثكَئهُرَأنسحديثمنوغيرهم(،19121،10013)
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الفضلمراتبتكميلمنسبحانهاللّّهيريدلماضعفهمعأثرهابقيبلكلِّيًّا،

السَّمِّمنالكامنالأثرذلكتأثيرطهربالشَّهادةإكرامهاللّّهأرادفلمَّا.لةكلِّها

اليهود:منلاعدائهتعالىقولهسرُّوظهرمفعولًا.كانأمرًااللّهليقضي

شؤوَفَرلقًا!ذَّآشتَكبَزتُؤفَفَريقًاأَنفُسُحُمُ!وَئلَابِمَا!ؤرَسُو!)أَفَحلّمًاجمَذ

منهموقعقدالذيبالماضي"كذَّبتم"بلفظفجاء87،]البقرة:!!تُلُونَ

واللّه.وينتظرونهيتوقَّعونةالذيبالمستقبل"تقتلون"بلفظوجاءوتحقَّق،

أعلم.

فصل

بهاليهودسحرتهالذيالسِّحرعلاجفي!ي!ههديهفي

نقصًاوظنُّوه،عليةهذايجوزلاوقالوا:النَّاس،منطائفةٌهذاأنكرقد

منع!ي!يعتريهكانماجنسمنهوبلزعموا،كماالامروليسوعيبًا.

لا،بالسَّمِّكاصابتهبهوإصابته،الأمراضمنمرضوهو.والأوجاعالأسقام

بينهما.فرق

!ي!اللّّهرسولُسُحِرَ:قالتأنَّهاعائشةعن)1(""الصَّحيحينفيثبتوقد

منيكونماأشدُّوذلك.يأتهنَّولم،نساءهيأنيأنَّهإليةلَيخيَّلكانإنحتَّى

السِّحر)2(.

منوعارضٌالأمراضمنمرضٌوالسِّحر)3(:عياضالقاضيقال

.(9812)ومسلم-لفظةاوهذ-(5675)ريالبخا(1)

عيينة.بنسفيانكلاممنالجملةهذه)2(

.(181)2/الشفا"كتاب"في)3(
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وأمَّا.نبوَّتهفييَقدَحولايُنكَرلاممَّا،الأمراضكأنواع!ي!عليهيجوزالعلل

داخلةًعليهيُدخِلماهذافيفليس،يفعلهولمالشَّيءَفعلأنَّهإليهيخيَّلكونه

هذاوإنَّم!هذا.منعصمتهعلىوالإجماعالدَّليللقيام،صدقهمنشيءٍفي

منفُضِّلولابسببها)2(يُبْعَثلمالَّتيدنياهأمرفيعليهطروُّه)1(يجوزفيما

منإليهيخيَّلَأنبعيدٍفغيرالبشر.كسائرللآفاتعرضةٌفيهاوهوأجلها،

.كانكماعنه)3(ينجليثمَّله،حقيقةلاماأمورها

فيه)4(عنهرويوقد.المرضهذاعلاجفيهديهذكروالمقصود:

:نوعان

سألأنَّه!لمجروعنهصحَّكما،وتبطيلهاستخراجه-:أبلغهماوهو-أحدهما

ومُشَاطةٍمُشْطٍفيفكان،بئرٍمنفاستخرجه،عليهفدلَّذلك،فيسبحانهربَّه

.عِقالٍمننُشِط)5(كأنَّماحتَّىبهم!ذهباستخرجهفلمَّا.ذكرٍطَلْعةٍوجُفِّ

وقلعهاالخبيثةالمادَّةإزالةبمنزلةوهذا،المطبوبُبهيعالَجماأبلغمنفهذا

بالاستفراغ.الجسدمن

فإنَّالسِّحر.أذىإليهيصلالذيالمحلِّفيالاستفراغ:الثَّانيوالنَّوع

فيأثرهظهرفإذامزاجها،وتشويثرأخلاطهاوهيجانالطَّبيعةفيتأثيرًاللسِّحر

جدًّا.نَفَعالعضوذلكمنالرَّديَّةالمادَّةاستفراغوأمكنعضوٍ

"طروءُه(".)1(تسهيل

النسخ.منأثبتكماالنقلمصدروفي.لسببها"":المطبوعةالنسخفي)2(

ينحل"."النسخجميعفيرسمه)3(

.دمنساقط"فيه"(4()

للفقي.تبعًا("أنشط":الرسالةطبعةفي)5(
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عنبإسنادهله(1)"الحديث"غريبكتابفيعبيدأبوذكروقد

طُبَّ.حينبقَرْنٍرأسهعلىاحتجم!يوّالنَّبيُّأنَّليلىأبيبنالرَّحمنعبد

سُحِر.أي:طُبَّمعنىعبيد:أبوقال

وماوالسِّحر؟للحجامةما:وقالعلمهقلَّمنعلىهذاأشكلوقد

سيناابنأوأبقراطالقائلهذاوجدولوالدَّواء؟وهذاالدَّاءهذابينالرَّابطة

نصَّقد:وقال،والتَّسليمبالقبوللتلقَّاهالعلاجهذاعلىنصَّقدغيرهماأو

وفضله.معرفتهفييُشَكَّلامنعليه

إحدىإلىرأسةإلئانتهت!ي!بهأصيبالذيالسِّحرمادَّةأنَّفاعلم

تصرُّف!وهذا.يفعلهولمالشَّيءيفعلأنَّهإليهيخيَّلكانبحيثفيه،الَّتيقواه

البطنعلىالمادَّةتلكغلبتبحيث،الدَّمويَّةوالمادَّةالطَّبيعةفيالسَّاحرمن

الأصليَّة.طبيعتهعنمزاجهفغيَّرتمنه،المقدَّم

الطَّبيعيَّةالقوىوانفعالالخبيثةالأرواجتأثيراتمنمركَّنبٌهووالسِّحر

السِّحرانتهىالذيالموضعفيسيَّماولاالسِّحر،منيكونماأشدُّوهوعنها،

منبالسِّحرأفعالهتضرَّرتالذيالمكانذلكعلىالحجامةواستعمال.إليه

ينبغي.الذيالقانونعلىاستُعمِلتإذاالمعالجةأنفع

هشيم،عنعبيدأبوأخرجهوقد318(.)صالحمويكتابمنوالنقل(504)3/(1)

فيسعدابنأيضًاوأخرجةمرسلًا.ليلىأبيابنعن،الرَّحمنعبدبنحصينعن

-1/053)الآثار""تهذيبفيوالطَّبريُّ،عوانةأبيطريقمن2(210/)""الطَّبقات

.بنحوهليلىأبيابنعن،حصينعنكلاهما،إدريسابنطريقمنعبَّاس(ابنمسند

الصَّحيحين.فيمخرَّجٌرأسهفيع!ي!واحتجامُة
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منتستفرَغأنيجبتُسْتفرَغأنينبغيالَّتيالأشياء(:1)أبقراطقال

لاستفراغها.تصلُحالَّتيبالأشياء)2(،أميلإليهاهيالَّتيالمواضع

الدَّاءبهذاأصيبلمَّا!اللّهرسولإنَّالنَّاس)3(:منطائفةٌوقالت

أودمويَّةٍمادَّةٍعنذلكأنَّظنَّ،يفعلهولمالشَّيءفعلأنَّهإليهيخيَّلوكان

مزاجهفأزالت،منهالمقدَّمالبطنعلىوغلبتالدِّماغ،جهةإلىمالتغيرها

وأنفعالأدويةأبلغمنذاكإذالحجامةاستعمالوكان.لهالطَّبيعيَّةالحالةعن

السِّحر.منذلكأنَّ)4(إليهادلّهيوحيأنقبلذلكوكان.فاحتجَم،المعالجة

العلاجإلىعدلسُحِرَقدأنَّهوأخبرهتعالىاللّّهمنالوحيجاءهفلمَّا

مكانه،علىفدلَّه،سبحانهادلّهفسأل،وإبطالهالسِّحراستخراجوهوالحقيقيِّ،

.عقالٍمننُشِطكأنَّمافقامفاستخرجه

علىلا،جوارحهوظاهرجسدهفيهوإنَّمافيهالسِّحرهذاغايةوكان

بلالنِّساء،إتيانهمنإليه(يخيَّل)هماصحَّةيعتقديكنلمولذلك.وقلبهعقله

كتابمنوالنقلأ(،)3/المكيالحرمنسخة(""فصولهمنالأولىالمقالةفي(1)

3(.91)صالحموي

ومخطوطهمطبوعهالحمويكتابوفي.والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا2()

صادقأبيابنشرحوفي."أبقراط"فصولفيوهكذا"بالأعضاء"،(:ب29/)

في"الأشياء"كلمةإلىبصرهانتقلالمصنفولعل.الأعضاء""من34(:الللفصول

فأعادها.،السابقالسطر

31(.3189-)صالحمويقولهو)3(

".إليه"يُوحىد:ز،،فعداما(4)

تصحيف.،""يميل:النسخاكثرفي5()
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)1(الأمراضبعضمنيحدثقدهذاومثل.لهحقيقةلاخيالمأنَّهيعلم

أعلم.واللّه

قصل

النَّافعةأدويتههيبل.الإلهيَّةالأدويةالسِّحر:علاجاتأنفعومن

بمايكونتأثيرهاودفعُ.السُّفليَّةالخبيثةالأرواحتأثيراتمنفإنَّه،بالذَّات

فعلهاتُبطلالَّتيوالدَّعواتوالآياتالأذكارمنويقاومهايعارضها

التقاءبمنزلةوذلك.النُّشرةفيأبلغكانتوأشدَّأقوىكانتوكلَّماوتأثيرها،

وكانقهَرَه،الاَخرَغلبفأيُّهم!،وسلاحهعُدَّتهمنهما)2(كلٍّمعجيشين

منوله،بذكرهمغمورًا)3(ادلّّهمنممتلئًاكانإذافالقلب.لهالحكم

قلبهفيهيطابقبهيخلُّلاوردٌوالتَّعوُّذاتوالادكاروالدَّعواتالتَّوجُّهات

أعظمومن،لهالسِّحرإصابةتمنعالَّتيالأسبابأعظممنهذاكان=لسانه

يصيبه.مابعدلهالعلاجات

الضَّعيفةالقلوبفيتأثيرهيتمُّ)4(إنَّماسحرهمأنَّ:السَّحرةوعند

يؤثِّرماغالبُولهذا.بالسُّفليَّاتمعلَّقةٌهيالَّتيالشَّهوانيَّةوالنُّفوسالمنفعلة

الدِّينمنحظُّهضعُفومَن،البواديوأهلوالجهَّالوالصِّبيانالنِّساءفي

والدَّعواتالإلهيَّةالأورادمنلهنصيبلاومنوالتَّوحيد،والتَّوكُّل

فيوهو31(9)صالحموينقلهالذيعياضالقاضيكلاممنمستفادةالفقرةهذه(1)

.(182)2/"الشفا"

المطبوعة.النسخفيوكذاواحد"،"كل:ن2()

."معمورًا":د،حطز،)3(

.زمنساقط"يتم"لفظ)4(
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المنفعلةالضَّعيفةالقلوبفيتأثيرهفسلطان،وبالجملة.النَّبويَّةوالتَّعوُّذات

السُّفليَّات.إلىميلهايكونالَّتي

بشيءٍمتعلِّقًاقلبهنجدفإنَّا،نفسهعلىيعينالذيهووالمسحورقالوا:

والأرواح.والالتفإتالميلمنفيهبماقلبهعلىفيتسلَّط،إليهالالتفاتكثيرَ

ماإلىبميلهاعليها،لتسلُّطهامستعدَّةًتلقاهاأرواحٍعلىتتسلَّطإنَّماالخبيثة

للعُدَّةأخذهاوعدمالإلهيَّة،القوَّةمنوبفراغها،الخبيثةالأرواحتلكيناسب

يناسبها،ماإلىميلوفيهامعها،عدَّةلافارغةًفتجدهابها؛تحاربهاالَّتي

)2(.أعلموادلّّه(.1)وغيرهبالسِّحرفيهاتأثيرهاويتمكَّنعليها،فتتسلَّط

فصل

بالقيء)3(الاستفراغفي!سًي!هديهفي

الدَّرداءأبيعنطلحةأبيبنمعدانعن)4(""جامعهفيالترمذيروى

"الفتح"فيالحافظعنةأجاب!م؟النبيعلىالسحرجازفكيفهذاقولهمصحَّإن(1)

لبيانجمي!بهوقعماوأنالغالبعلىمحمولالقيمابنذكرهمابأن235(/01)

ذلك.تجويز

.دفي"أعلمواللّه"يردلم)2(

القيء.فييليهوماالفصلهذافيالمؤلفمصدرعلىأقفلم)3(

3(،311-016)7""الكبرىفيوالنَّسالي238ُّ(،1)داودأبووأخرجة)87(.برقم(4)

بلفظ:كلُّهم،وغيرُهم(،176)9والدَّارمي275ُّ(،1071،22381،220)وأحمد

،إسنادهفيبالاضطراب22(1/441،0)"الكبرى"فيالبيهقيُّوأعلَّة.فأفطر"قاء"

حبَّانوابن(،1-1959)569خزيمةوابن)8(،الجارودابنصحَّحةوقد.وتُعُقِّب

والألبانيُّفي(،1/624)والحاكم،"النَّقيِّ"الجوهرفيكمامندهوابن(،01)79

اللَّةُ!عكَئهُ.رَعبيدبنفضالةعنالبابوفي(.111)"الإرواء"
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ذلك،لهفذكرتُ،دمشقمسجدفيثوبانفلقيتُفتوضَّا.قاء،!يوِوّالنَّبيُّأنَّ

.البابفيشيءٍأصعُّوهذا:الترمذيقال.وضوءهلهصببتُأنا.صدَق:فقال

وهي:،الاستفراغأصولهيالَّتيالخمسةالاستفراغاتأحدالقيء

بهاجاءتوقد؛والعرَق،الأبخرةوخروج،الدَّموإخراجوالقيء،،الإسهال

السُّنَّة.

حديثِوفيالمَشِيُّ"بهتداويتمما"خيرحديثفيمرَّفقد:الإسهالفأمَّا

السَّنا)1(.

الحجامة.أحاديثفيتقدَّمفقد،الدَّمإخراجوأمَّا

ادلّّه.شاءإنالفصلهذاعقيبفنذكره،الأبخرةاستفراغوأمَّا

إلىلهالطَّبيعةبدفعبلبالقصد،غالبًايكونفلا،بالعرقالاستفراغوأمَّا

منها.فيخرج،مفتَّحةًالمسامَّفيصادفالجسد،ظاهر

منوالدَّواءأسفلها،منوالحُقنة،المعدة)2(أعلىمناستفراغوالقيء

بالاستدعاءونوع،والهيجانبالغلبةنوع:نوعانوالقيء.وأسفلهاأعلاه!

التَّلف،منهوخيفأفرطإذاإلا،ودفعهحبسهيسوغفلاالأوَّل،فأمَّا.والطَّلب

زمانهروعيإذاالحاجةعندفأنفعه،الثَّانيوأمَّا.تمسكهالَّتيبالأشياءفيقطع

تذكر.الَّتيوشروطه

:عشرةٌالقيءوأسباب

الصُّعود.فتطلب،المعدةرأسعلىوطفوُهاالصَّفراء،المِرَّةغلبة:أحدها

نصحيف.وهوز،هامشفيوكذا"الشفا"،د:(1)

.نهامشفيومستدركد،،حطز،منساقط"أعلى"لفظ)2(
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.الخروجإلىواحتاج،المعدةفيتحرَّكقدلزِجٍبلغمٍغلبةمن:الثَّافب

فتقذفهالطَّعام،تهضمفلاذاتها،فيالمعدةضعفمنيكونأن:الثَّالث

.فوقجهةإلى

ويُضْعِفهضمَها،فيسيءإليها،ينصبُّ!رديخِلْطٌيخالطهاأن:الرَّابع

فعلها.

الذيالقدرعلىالمشروبأوالمأكولزيادةمنيكونأن:الخامس

وقذفه.دفعهفتطلب،إمساكهعنفتعجز،المعدةتحتمله

وكراهتهالهاوالمشروبالمأكولموافقةعدممنيكونأن:السَّادس

وقذفه.دفعهفتطلب،له

به.فتقذف،وطبيعتهبكيفيَّتهالطَّعاميثوِّرمافيهايحصلأن:السَّابع

وتهوُّعها.النَّفسغَثَيانموجبوهو(،1)القَرَف:الثَّامن

وغلبة،والحزنوالغمِّالشَّديدكالهمِّ،النَّفسانيَّةالأعراضمن:التَّاسع

،البدنتدبيرعنبورودهواهتمامهابهالطَّبيعيَّةوالقوىالطَّبيعةاشتغال

تحرُّكلأجليكونوقد.المعدةفتقذفه،وهضمهوإنضاجهالغذاءوإصلاح

عنينفعلوالبدنالنَّفسمنواحدٍكلَّفإنَّالنَّفس،تخبُّطعندالأخلاط

كيفيَّته.فيكيفيئهوتؤثِّر،صاحبه

غيرمنءُالقيهوفيغلبهيتقيَّا،مَنيرىبأنالطَّبيعة،نقلالعاشر:

التقززبمعنىهناأنةوالظاهر،سبقكماالمرضومداناةالداءملابسة:القَرَف(1)

العامة.كلامفيكماوالاشمئزاز
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نقَّالة.الطَّبيعةفانَّاستدعاءٍ

الكَحْلفيحَذِقَأختٍابنليكان:قالالأطبَّاء،حذَّاقبعضوأخبرني

هو.رَمِد=وكحَلهالرَّمدَ،ورأى،الرَّجلعينفتعإذافكانكحَّالًا،فجلس

الطَّبيعة،نقلُ:قال)1(؟سببهفما:لهقلت.الجلوسفترك،منهذلكوتكرَّر

نقَّالة)2(.فإنَّها

يحُكُّه،رجلٍجسممنموضعٍفيخُرَاجًارأىكان)3(آخروأعرف:قال

خُرَاجة.فيهفخرجت،الموضعذلكهوفحكَّ

فيهاساكنةًالمادَّةوتكونالطَّبيعة،استعدادمنفيهبدَّلاهذاوكلُّ:قلت

المادَّة،لتحرُّكأسبابفهذه.الأسبابهذهمنلسببٍفتتحرَّك،متحرِّكةٍغير

.العارضلهذاالموجبةهيأنَّهالا

فر

إلىوتنجذبترقُّالحارَّةوالأزمنةالحارَّةالبلادفيالأخلاطكانتولمَّا

تغلُظالباردةوالبلادالباردةالأزمنةفيكانتولمَّا.أنفعفيهاالقيءكإنفوقُ

أنفع.بالإسهالاستفراغهاكانفوقُإلىجذبُهاويصعب

منيكونوالجذب.والاستفراغبالجذبيكونودفعهاالأخلاطوإزالة

ذلك"."سبب:ن)1(

"الطرقفيالحكايةهذهالمؤلفنقلوقدد.منساقطة"نقالة"فانهاالجملة)2(

"وحدثني:الأخيرفيوقال(،004)صأيضًاالمودود"و"تحفة738()2/"الحكمية

".بالقاهرةالأطباءرئيس

الناسخ.خطأمنولعله،"إذا":زيادةبعدهسفي)3(
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عاملةًكانتإذاالمادَّةأنَّبينهماوالفرقأقربها.منوالاستفراغ،الطُّرقأبعد

كانتفإن.الجذبإلىمحتاجةفهيبعدُتستقرَّلمالتَّرقِّيأوالانصبابفي

إذاوأمَّا.فوقمنجُذِبتمنصبَّةًكانتوإن،أسفلمنجُذبتمتصاعدةً

المادَّةأضرَّتفمتىإليها.الطُّرقأقربمناستُفرغتموضعهافياستقرَّت

اجتُذبتالسُّفلىبالأعضإءأضرَّتومتى،أسفلمناجتُذِبتالعليابالأعضاء

إليها.مكانٍأقربمناستُفرغتاستقرَّتومتى.فوقمن

ظهروعلى،أخرىرأسهوفي،تارةًكاهلهعلى"!ي!النَّبيُّاحتجمولهذا

.(1إليه)مكانٍأقربمنالمؤدىالدَّممادَّةيستفرغفكان؛تارةًقدمه

فصل

وينفع،الرَّأسثقلويزيلالبصر،ويُحِدُّويقوِّيها،المعدةينقِّيوالقيء

والفالجوالاستسقاءكالجذامالمزمنةوالأمراض،والمثانةالكلىقروح

)2(.اليرقانوينفع،والرَّعشة

حفظغيرمنمتواليتينمرَّتينالشَّهرفيالصَّحيحيستعملهأنوينبغي

انصبَّتالَّتيالفضلاتوينقِّي،الأوَّلعنه!صرماالثَّانيديتدارك(،)دورٍ

بسببه.

".أعلم"واللّه:نفيبعده(1)

287(./1)(""القانونفيالقيءمنافعوانظر2()

الشهرفيبالقيءالاستفراغيوجبأنهأبقراطعن287(/1)"القانون"صاحبنقل)3(

حفظغيرمنالامتلاءعلىمرتينأومرةيستعملأنفيرىهواما،متواليينيومين

358).2/)""الحاويوانظر:.معلومةأيامعددأودور
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بالأسنانويضرُّ،للفضولقابلةًويجعلهاالمعدةيضرُّمنهوالإكثار

وأالحلقفيورمٌلهمنيجتنبهأنويجبعِرْقًا.صدَعوربَماوالسَّمع،والبصر

الإجابةعسِرُأو،الدَّملنفثمستعدٌّأوالرَّقبة،دقيقُأوالصَّدر،فيضعفٌ

له)1(.

ثمَّالطَّعاممنيمتلئأنوهوالتَّدبير،يسيءممَّنكثيريفعلهماوأمَّا

رديَّة،أمراضٍفيويوقع،الهرميعجِّلأنَّه:منها،عديدةٌآفاتففيه،يقذفه

المراقِّوهزالالأحشاءوضعفاليبوسةمعوالقيء.عادةًلهالقيءويجعل

خطر.ءالمستقيضعفأو

القيءعندوينبغي.والخريفالشِّتاءدونوالرَّبيعالصَّيفأوقاتهوأحمد

الفراغعندباردٍبماءٍالوجهويغسلالبطنَ)2(؛ويقمِط،العينينيعصِبأن

نفعًانفعَهوردٍوماءمُصْطكىمنيسيرٍمعالتُّفَّاحشرابعقيبهشرِب)3(وإن

بيِّنًا.

والإسهال،أسفلمنويجذبالمعدةأعلىمنيستفرغوالقيء

فوقمنالصَّيففيالاستفراغيكونأنوينبغي)4(:أبقراطقال.بالعكس

أسفل.منالشِّتاءوفيبالدَّواء،الاستفراغمنأكثر

.(1/882)"نونلقاا"فيالقيءمضارَّوانظر(1)

.برباطيشدَّهأي2()

المطبوعة.النسخفيوكذا.ن،ل،ثفيالكلمةرسمويحتمله،"يشرب":حط،س)3(

ترجمةونصُّتعقيد.المؤلفعبارةوفي.أ(8/)ق""فصولةمنالرابعةالمقالةفي(4)

أكثر،فوقمنالصيففيبالدواء،الاستفراغمنيستعملمايكونأن"ينبغي:حنين

59(.-49الصادقأبيلابن"الفصول!"شرح:وانظر."أسفلمنالشتاءوفي
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فصل

الطَّبيبينأحذقمعالجةالئالإرشادفي!ي!هديهفي

اللّهرسولزمنفيرجلًاأنَّأسلمبنزيدعن)1("موطَّئه"فيمالكذكر

إليه،فنظرا)2(أنمار،بنيمنرجليندعاالرَّجلوأنَّ؛الدَّمَفاحتقَن،جُرِحَلمجوّ

خيرالطِّبِّفيأوَفقالا:.أطَبُّ؟""امممالهما:قال!اللّهرسولأنَّ)3(فزعم

.()4الدَّاء"أنزلالذيالدَّواءَ"أنزل:فقال؟اللّّهرسوليا

مَنبأحذقِوصناعةٍعلمٍكلِّفيالاستعانةينبغيأنَّهالحديثهذاففي

)1(

)2(

)3(

)4(

فينعيمأبوطريقهومن-)23886(شيبةأبيابنأيضًاوأخرجه)2718(.برقم

بهزيدعنسعيد،بنيحيىعن،سليمانبنالرَّحيمعبد)36(-عن"النَّبويِّ"الطِّبِّ

وآخر231ُ(،)56أحمدعندالأنصارمنَرجلٍحديثِمنصحيحٌشاهدُولهمرسلًا.

تقدَّم32(31،)"النَّبوي"الطِّبفينعيمأبيعنداكأيلَّةُعَتهُرَهريرةأبيحديثمن

تخريجه.

ولعله،الهنديةوالطبعةأ(74/)الحمويكتابمخطوطةفيوكذا،"فنظر":ن،ل،ث

.النساخمنسهو

مصعبأبيروايةوهيزيد"،فزعم":الحمويمخطوطةوفي.النسخجميعفيكذا

."فزعما":الليثيروايةوفي(2121/)

كتابمنمنقولالحديثلفظ."الأدواء":الليثيروايةوفي.مصدبأبيروايةهذه

."...أسلمبنزيدعنلهبإسنادالخلالمحمدأبي"عن:وفيه272()صالحموي

الموطأعلىوأحالالخلالاسمالمصنففأغفلالموطأ".فيمالك"رواه:آخرهوفي

الموطَّألفظمنهناالوارداللفظاختلافالرسالةطبعةمحققارأىفلمارأسًا.

زمانفيرجلًاأن":وأثبتاالنصفيفتصرفايبدو،فيماللحديثالحَميَّةأخذتهما

الداء"....أنفزعما...الدمالجرحفاحتقن،جرحأصابه!يواددّهرسول

918



نأالمستفتيعلىيجبوهكذا.أقربالإصابةإلىفإنَّه،فالأحذقفيها

دونه.هوممَّنإصابةًأقربلأنَّهفالأعلمبالأعلمبه()1ينزلماعلىيستعين

اللّّهفطَرهذاوعلى.يجدهمنأعلمَيقلِّدفإنَّهالقبلةعليهخفيتمنوكذلك

أحذقإلىوطمأنينتهنفسهسكونإنَّماوالبحرالبرِّفيالمسافرأنَّكما،عباده

الشَّريعةهذاعلىاتَّفقتفقديعتمد.وعليهيقصد،ولهوأخبَرِهما،الدَّليلين

والعقل.والفطرة

أحاديثفيعنهمئلهجاءقدالدَّاء"أنزلالذيالدَّواءأنزل)):!ي!وقوله

اللّهرسولدخل:قاليَسَافبنهلالعندينارٍبنعمرورواهمافمنها.كثيرةٍ

تقولوأنت:قائلفقال."طبيبٍإلى"أرسِلُوا:فقال،يعودهمريضٍعلى!ي!

له)2(إلاداءًيُنْزِللموجلَّعزَّاللّهإنَّ،"نعم:قال؟اللّّهرسولياذلك

(()3(.دواء

إلاداءٍمناللّّهأنزل"ما:يرفعههريرةأبيحديثمن""الصَّحيحينوفي

)1(ن:"نزل".

مخطوطوفي.المطبوعةالنسخوفيز،هامشفيوكذا("،"أنزل:قبلهنوفي.""وله:ل2()

النسخ.منأثبتكماالحمويكتاب

عن-)33(النَّبوي""الطِّبفينعيمأبوطريقهومن-02388()شيبةأبيابنأخرجه)3(

بنحسَّانطريقمن35(34،)أيضًانعيمأبووأخرجهبه،عَمروعن،عيينةابن

أحمدفأخرجهمسندًا،آخرَوجهٍمنجاءوقد.مرسلوهذا،بهعَمروعن،إبراهيم

،سفيانطريقمن)3874(،للبوصيريِّ""الإتحاففيكمامنيعوابن231(،)56

قال،بمعناهالأنصارمنرجلعن،ذكوانعن،يسافبنهلالعنمنصور،عن

2873(.،5)17"الصَّحيحة"السِّلسلةفيوهو"،ثقات"رجاله:البوصيريُّ

المجلد.أوائلفيبعضهاتقدَّمكثير!،شواهدوللحديث
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.(1وغيزه)الحديثهذاتقدَّموقد.شفاءً"لهأنزلى

إعلامُ:إنزالُه)2(:طائفةفقالت،والدَّواء"الدَّاء"أنزلمعنىفيواختُلِف

ودوائه،داءٍلكلِّالإنزالىبعمومأخبر!ي!النَّبيُّفإنَّ،بشيءٍوليس.بهالعباد

مَنوجَهِلهعلِمَه،من"علِمَه:قالولهذا.ذلكيعلمونلاالخلقوأكثرُ

)3(."جَهِله

الحديثفيكما،الأرضفيووضعُهماخلقُهماإنزالهما::طائفةوقالت

منأقربكانوإنوهذادواءً")4(.لهوضَعإلاداءًيضعلم"إنَّاللّهالآخر:

ينبغيفلا،والوضعالخلقلفظةمنأخصُّ""الإنزالفلفظة،قبلهالذي

.موجِبٍبلااللَّفظةخصوصيَّةإسقاط

منالخلقبمباشرةالموكَّلينالملائكةبواسطةإنزالهما:طائفةوقالت

النَّوعوأمرالعالمهذابأمرموكَّلةالملائكةفإنَّ،ذلكوغيرودواءٍداءٍ

وإنما،مسلميخرِّجهلمالمذكورالحديثأنعلىالتنبيهوسبقالمجلد.هذاأولفي(1)

آ(.1)صالحمويالمؤلفتابع

نقلوعنه(021)7/عياضللقاضي"المعلم"إكمالفيالأولىالتلاثةالأقوالانظر)2(

6(.2731،)صكتابةفيالحموي

أيضًاوأخرجهاللَّةُ!عكَتهُ،رَشريكبنأسامةحديثمن(184)56أحمدأخرجه)3(

تقدَّموقداللَّةُ!عكَئهُ،رَمسعودابنحديثمن4334(،22934236،)3578،

المجلد.أوائلفيتخريجهما

،75)53""الكبرىفيوالنَّساليئ2ُ(،0)38والتِّرمذي385ُّ(،5)داودأبوأخرجه(4)

المفرد""الأدبفيوالبخاريُّ(،45481)وأحمد3(،)436ماجهوابن7(،455

المجلد.أوائلفيتخريجةتقدَّموقداللَّهُ!ثكَئهُ.رَشريكبنأسامةحديثمن192(،)
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والدَّواءالدَّاء(فإنزالُ)1.موتهحينإلىأمِّهرحمفيسقوطهحينمنالإنسانيِّ

قبله.الوجهينمنأقربوهذا.الملائكةمع

منالغيثإنزالبواسطةهيوالادويةالأدواءعامَّةإنَّ:طائفةوقالت

ذلكوآلاتوالأدواء،والأدوية،والأقواتالأغذيةبهتتولَّدالذيالسَّماء،

منتنزلفهيالعُلْويَّةالمعادنمنمنهاكانوما.ومكمِّلاتهوأسبابهكلِّه

علىاللَّفظفيفداخلٌوالثِّماروالأنهارالأوديةمنمنهاكانوما.الجبال

معروفٌوهويتضمَّنهما.واحدٍبفعلالفعلينعنوالاكتفاءالتَّغليبطريق

كقولًالشَّاعر:،الأمممنوغيرهابلالعربلغةمن

عيناها)3)همَّالةًغدَتْحتىباردًاوماءًتبنًاوعلَفتُها)2(

الآخر:وقول

ورمحًا)4(سيفًامتقلِّدًاغداقدزوجَكِورأيتِ

."لنزفأ":ل،ثز،(1)

والرسالة،الفقينشرتيإلاالمطبوعةالنسخفيوكذا،نإلاالنسخجميعفيبالواوكذا2()

منالبيتأنعلىدونهاوالرواية.الكاملإلىالبيتينقلوهمالواوزيادةأنوالظاهر

الرجز.

وفيه."فرسهيصفأسدبنيبعض"أنشدني(:1/41)"القرانمعاني"فيالفراءقال)3(

محمدأبونقلوعنهأسد.بنيمندبيروبنو.دُبير"بنيبعض"أنشدني(:412)3/

المشكل""تأويلفيقتيبةوابن2(48)ص"المفضليات"شرحفيالأنباري

أنه(04)3/""الخزانةصاحبوذكر264(./1)"التفسير"فيوالطبري2(13)ص

فلمديوانهفتشوأنه،الرمةلذيأنة""الصحاحمنصحيحةنسخةحاشيةفيرأى

فيه.يجده

آخرونوعنهما68(2/)"المجاز"فيعبيدةوأبو(1/121)""معانيهفيالفراءأنشده(4)
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لأدبا

)1(

)2(

الاَنر:وقول

(1والعيونا)الحواجبَوزجَّجن

أعلم.واللّه.الوجوهمنقبلهممَّاأحسنوهذا

عبادهابتلىكمافإنَّه.ربوبيَّتهوتماموجلَّعزَّالرَّبِّحكمةتماممنوهذا

بالذُّنوب،ابتلاهمكما)2(.الأدويةمنلهميسَّرهبماعليهاأعانهمواء،

432(/1)للمبرد""الكاملمنرَايتطبعةزياداتفيالعزووقعوإنماعزو.دون

32(.)صالجبوريصنعة""شعرهوانظر:.الزِّبَعْرَىبنادلّهعبدإلى

(:الرسالةطبعةوقلَّدته،الكتابمتنفيالفقيزاده)وقدصدره

يومًابرزنالغانياتماإذا

"تهذيبفيكماعبيدوأبو(231)3/""معانيةفيالفراءهذا:صدرهمعأنشدههكذا

"التفسير("فيوالطبري2(13)ص"المشكل"تأويلفيقتيبةوابن(01/454)"اللغة

دونكلهم(؛481)ص"السبعالقصائدشرح"فيالأنباريوابنهجر(،2210-3/)

الوقف"إيضاحفيالأنباريابنعزاهوقدالفراء.عنصادرونجميعًاولعلهمعزو،

منوالظاهر25()2/""الإبانةفيالعوتبيوكذا،الحطيئةإلى229()2/والابتداء"

إلى(1/172)اَخرموضعفيالعوتبيعزاهوقد.الأنباريابنعنصادرأنهسياقه

جميل.شعرمنالمجموعفيولا"الحطيئة"ديوانفيالبيتأجدولم.جميل

للراعيالبيتبأنبرِّيابنعليهفعلَّقهنا،جاءكماالبيتعجزالجوهريأنشدوقد

"و"اللسان2(1/80)"والإيضاحالتنبيه"انظر:.صِدْقٍحيِّمننسوةٍوهِزَّةِ:وصدره

(.)زجج

وانظر:.الراعيبيتغيرالفراءأنشدهالذيالمشهورالبيتيكونأنيبعدلا:قلت

الشاهد.تخريحفيأفاضوقد27(0-962)صراينهرتنشرة"الراعي"ديوان

فيوكذا،"وكما":يعنيواوًا،قبلهسفيبعضهمزادوقد.النسخجميعفيهكذا

المطبوعة.النسخ
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ابمَلاهموكما.المكفِّرةوالمصائبالماحيةوالحسناتبالتَّوبةعليهاأعانهم

وهمالطَّيِّبةالأرواحمنبجندٍعليهاأعانهمالشَّياطين،منالخبيثةبالأرواح

شرعًالهميسَّرهبماقضائهاعلىأعانهمبالشَّهوات،ابتلاهموكما.الملائكة

أعطاهمإلابشيءٍسبحانهابتلاهمفما.النَّافعةاللَّذيذةالمشتهياتمنوقدرًا

العلمفيبينهمالتَّفاوتويبقى.بهويدفعونهالبلاء،ذلكعلىبهيستعينونما

.المستعانوباللّه.إليهوالتَّوصُّلِحصولهبطريقوالعلمِ،بذلدب

فصل

بالطِّبِّجاهلٌوهوالنَّاسطبَّمَنتضمينفي!ك!ي!ههديهفي

عنشعيببنعمروحديثمن()1ماجهوالنَّساليُّوابنداودأبوروى

قبلالطِّبُّمنهيُعلَمولمتطبَّب))من:!ي!اللّّهرسولقال:قالجدِّهعنأبيه

".ضامنٌفهوذلك

طبِّيُّ.وأمرٌفقهيُّ،وأمر،لغويٌّأمر:أمورٍثلاثةبهيتعلَّقالحديثهذا

من)3466(،"ماجهابن"سنن(،0483)النَّساليِّ""سنن(،4)586داود"أبي"سنن(1)

وقدمدلِّسٌجريجوابنُ،صحَّتهفيداودأبووتوقَّفَ.بهعَمروعن،جُريجابنطريق

وقال،جدِّهعن،شعيببنعمروعن،عنةأيضًا:فقيل؛عليهواختُلفَعنعن،

يرويهوغيرُه،مسلمبنالوليدغيرجريجابنعنيسنده"لم266(:)4/الدَّارقطنيُّ

المرسلَحجرابنوقوَّى!يوّ((،النَّبيِّعنمرسلًاشعيببنعمروعنجريجابنعن

صحَّحةوقد.وغيره(4)587داودأبيعندمرسلٌشاهاوله(.11)59""البلوغفي

فيمُفلحابنوحسَّنة(،41)48""الإلمامفيالعيددقيقوابن2(،12/)4الحاكم

فيوالألباني266(،2/)"الفقيهإرشاد"فيكثيروابنُ(،2438/)"الشَّرعيَّة"الاَداب

)635(."الصحيحة"السلسلة
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منها.معانٍعلىيفَالالعربلغةفيالطَّاءبكسرفالطِّبُّاللُّغويُّ)1(،فأمَّا

لطف!:أيبالأمور.طِبّله)2(:ويقال.أصلحتهإذا:طبَبتهيقال.الإصلاج

الشَّاعر:قال.وسياسةٌ

)3(ثاقبٍبرأيٍلهاالطَّبيبكنتُأمرُهاتميمٍمنتغيَّروإذا

قال.العربعندطبينبحاذقٍكلُّ)4(:الجوهريقال.الحذقومنها:

طَبٌّ:للرَّجليقالبها.والمهارةبالأشياءالحذق:الطِّبِّأصل(:عبيد)هأبو

)6(:غيرهوقال.المريضعلاجغيرفيكانوإن،كذلككانإذا:وطبيبٌ

وفطنته.لحذقهطبيبًاسمِّيحاذقأيطبينبزجل

)7(:علقمةقال

طبيبُالنِّساءبأدواءخبيرٌفإنَّنيبالنِّساءتسألونيفإن

نصيبُ)8(ودِّهنَّفيلهفليسمالُهقلَّأوالمرءزأدسُشابإذا

علىأقفولم53(،-5أ)صالحمويكتابمنبرمَّتةمأخوذاللغويالأمرهذا(1)

.الحمويمصدر

97(.)2/السِّيدلابن""المثلثفيالقولهذا)2(

.ل،ثد،،ففيالتاءبضم""كنتُضبطوقد.عليهأقفلم)3(

)طبب(."الصحاح"في)4(

.(604)3/"الحديث"غريبفي5()

.(621)3/للمازري"المعلم"انظر:)6(

773(.)صللأنباريو"شرحها"293()ص"المفضليات"فيلهقصيدةمن)7(

"من:بعدهاومااللطيفعبدطبعةوفي.الهنديةوالطبعةالنسخفيكذاودِّهن""في)8(

."ودهن
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:(1)عنترةوقال

المُسْتلئمالفارسبأخذطَبّفإنَّنيالقناعَدونيتُغْدِفيإن

حاذقخبيرفإنِّيعنِّي،رغبةًوجهكِوتستُريقناعَكعنِّيتُرْخيإن:أي

حربه.لَأْمَةلبِسقدالذيالفارسبأخذ

مُسَيك)2(:بنفَرْوةقال.عادنيأيبطِبِّي،ذاكليس:يقال.العادة:ومنها

آخريناودولةُمناياناولكنجبنطِبُّناإنفما

)3(:الحسينبنأحمدوقال

المتعاقلُإليُّالجاهلُبغيضأنَّنيغيرَفيهمُطِبِّيالتِّيهُوما

فيالصَّحيحوفي.مسحورٌأيمطبود!،رجل:يقالالسِّحر.ومنها:

رأسهعندالملكانِوجلس!ي!،اللّهرسولَيهودُسحرتلمَّا:عائشةحديث

و"شرح(604)3/عبيدلأبي"الحديثو"غريب2(0ه)ص""ديوانهفيمعلَّقتهمن(1)

33(.ه)صالانباريلابن"السبعالقصائد

انظر:.وهمدانمرادبينالإسلامقبلكانوقدالرَّدم،يومفيلهقصيدةمنالمُرادي)2(

والنظائر"و"الاشباه28(،)ص"و"الوحشيات(،582)2/"هشامابن"سيرة

"خزانةوانظر:(.531)3/سيبويهشواهدمنوالبيت82(./1)للخالديين

.(911-4/211)"لبغداديا

كتابفيأنبالذكروالجدير.تنبيهدون""المتنبي:الرسالةطبعةمحققابعدهزاد)3(

فيوالبيت."الحسينبن"أحمدالقيمابنبهفاستبدل"المتنبي"وقال:الحموي

.367()ص("ديوانه"
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من:قال.مطبوبٌالآخر:قالالرَّجل؟بالماأحدهما:ففَال،رجليهوعند

اليهوديُّ)1(.فلانٌ:قال؟طبَّه

عنبالطِّبِّكنَوالأنَّهم،مطبوبٌللمسحور:قالواإنَّماعبيد)2(:أبوقال

كنواوكمابالسَلامة،تفاؤلًا""سليمفقالوا:اللَّديغ،عنكنَواكماالسِّحر،

بالفوزتفاؤلًا""مفازةٌفقالوا:فيها،ماءلاالَّتيالمهلكةالفلاةعنبالمفازة

.الهلاكمن

الأسلت)4(:أبيابنقالالدَّواء)3(.لنفسالطِّبُّ:ويقال

برنُ)5(أمطبَّككانأسحرعنِّيحسَّانَمبلغٌمنألا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تخريجه.تقدم

.(604-504)3/"الحديثغريب"في

وهو"الداء"أثبتالذيالفقينشرةإلاوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

فيماولعلب(.)3/مخطوطهوانظر52(،)صالحمويكتابفيالواردالصواب

وهوالداء،:"والطب97(:)2/""المثلثفيالسيدابنوقال.القلمسبقمنالنسخ

البيت.هذاذلكعلىبهاستشهدومما،الاصداد"من

(.تصحيفبالباء،"الأسلب":لد،)فيوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

الملقبعامروأبوهصيفياسمه."الأسلتابن":الحمويكتابفيكماوالصواب

"جمهرةانظر:.يتهاجيانوكانا.الخزرجمنثابتبنوحسان.الأوسمن،بالأسلت

هجر(.-21/545)"و"الإصابة3(4ه)صحزملابن"العربأنساب

73(:/1)""الجمهرةفيدريدابنورواه.روايتهوهذه(،1/94)سيبويهشواهدمن

للخليلالمنسوب""الجملوفيالسحر.بمعنىالطبأنعلى"داءَككان"أطِبّ

"الخزانة":وانظر.""داءَكتصحيف""ذلكولعل("،ذلك"كان(:121)ص

/9(59.)2
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:(1)الحماسيقولوأمَّا

السِّحرُبرأفلامسحورًاكنتُوإنهكذازلتُفلامطبوبًاكنتُفإن

.بالمرضالعليلبالمسحور:وأرادسُحِر،قدالذي:بالمطبوبأرادفانَّه

هذاكانإن:ومعناه)2(.البيتوأنشد.مسحورٌللعليلويقال:الجوهريقال

سوامدكان،زوالهأريدولادوامهاللّّهأسألحبِّك،ومنمنكعرانيقدالذي

مرضًا)3(.أوسحرًا

الطَّبيبوكذلكبالأمور.العالمهوالطَّاءفالمفتوحالطَّاء.مثلَّث:والطِّبُّ

بضمِّها)4(:والطُّبُّ.الطَّبيبفعلُالطَّاء:بكسر:والطِّبُّأيضًا.طَبٌّ:لهيقال

)1(

)2(

)3(

)4(

البصرية""الحماسةفيوهي(.2671)3/("المرزوقي"شرحفيأبياتثلاثةمن

للخالديينوالنظائر""الأشباهفيو"المنذر".القشيريالمنذربنلفائد(2341)3/

و"شرح(1172/)للسيوطي"المغنيشواهد"شرحفيو"فائد""منير".283(:)2/

منرجلإلئ(1/304)"اللالي"فيونسب"عائد".(:6501)3/للعينيالشواهد"

".البصرية"الحماسةفيالتخريجوانظر.ربيعةبني

فانوهم،ولعله.الحماسيبيتأوردثمالجوهريعنالمذكورالقولالحموينقل

المسحور،:قولهفيبالمطبوبالمرادأنمنقالوما.منهماخِلْو""الصحاح

المسحور،بمعنىالمسحوريكونأنمنهوأقربنظر.فيه-المريضوبإلمسحور:

تفسيرهآخرفيالمرزوقيقولولعل.علاجهيمكنالذيالمريضبمعنىوالمطبوب

والعجزالصدريصيرلانهمسحورًا،:"مطبوبًا"معنىيكونأنيجوز"ولا:للبيت

هنا.المذكورالتفسيرعلئردّواحد"بمعنى

.الحمويكتابفييردلمالتفسيرهذا

المطبوعة.النسخفيوكذاالطاء("."بضم:ن
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وأنشد:السِّيد)2(ابنقاله)1(.موضعٍاسم

طينها)3(طابالَّضيءِالمحط!ائزةركابَكمبطُبٍّانْهَلْتُمهلَفقلتُ

علىيدلُّالتَّفعُّللفظلأنَّ،طَبَّمَن:يقلولم."تطبَّب))من!ي!:وقوله

وتشجَّعكتحلَّم،أهلهمنليسوأنَّه،وكلفةٍبعُسْرٍفيهوالدُّخولالشَّيءتكلُّف

الشَّاعر:قال،الوزنهذاعلىتكلَّفبنواولذلك.ونظائرهاوتصبَّر

تقيَّسا)4(ومَنعيلانوقيسَ

تعاطىفإذا.الجاهلالطَّبيبعلىالضَّمانفإيجابالشَّرعيُّالأمروأمَّا

(تَلافِ)ْعلىبجهلههجَمفقد،معرفةبهلهيتقدَّمولم،وعملهالطِّبِّعلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

السِّيد-ابنكتابومصدره-(664)ص"المثلثة"الغررفيالفيروزاباديقالوكذا

بهذاموضعين"العربجزيرة"صفةفيالهمدانيذكروقد.()طبب"و"القاموس

الطاء.بفتحتعليقهفيالمحققوضبطة(186)ص"مذحج"سَرْوفيأحدهماالاسم

الاَتي.التعليقوانظر31(.4)صالجوفمننِهْمبلادفيوالآخر

8(.970-)2/""المثلثفي

ومخطوطه،مطبوعهالحمويكتابوفي.تصحيف"طيبُها"،:النسخجميعفي

أوردهانونيةأبياتمنفالبيت.الصوابوهو،بالنونالسِّيدابنكتابومصدره

بصنعاء،وتغرَّبللنهدي"وأنشدنيقائلًا:بغداد(ط93-2/)نوادرهفيالهجري

وقد."خثعمبلاد"من:طبعنالنسخةهامثزفيوجاء.."..للخثعمي:ويقال!

المواضعقسموفيالطاء،بضم19(0)2/الشعرقسمفيالجاسرحمدضبطه

بالفتح!(1751)3/

السطلي(.-1/012)""ديوانهفي،المشهورةأرجوزتهمنللعجَّاج

والدواء""الداءعلىعلَّقتماانظر.كالتلفمصدروهو،النسخجميعفيكذا

"."إتلاف:المطبوعةالنسخوفي(.705)ص
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فيلزمهبالعليل،غرَّرقدفيكون؛يعلمهلمماعلىبالتَّهوُّروأقدم،الأنفس

لذلك.الضَّمان

أنَّفيخلافًاأعلملا(:1)الخطابيقال.العلمأهلمنإجماعوهذا

لاعملًاأوعلمًاوالمتعاطيضامنًا.كان،المريضُفتلِفَ،تعدَّىإذاالمعالج

لالأنَّهالقودُ،عنهوسقط.الدِّيَةضمِنالتَّلفُفعلهمنتولَّدفإذا،متعدٍّيعرفه

علىالفقهاءعامَّةقولفيالمتطبِّبوجنايةُ.المريضإذندونبذلكيستبدُّ

عاقلته.

خمسة:الأقسام:قلت

فعلهمنفتولَّد،يدُهتجنِولمحقَّهاالصَّنعةَأعطىحاذقطبيمبٌأحدها:

ذهابُأوالنَّفس،أوالعضوتلفُيطسهمَنجهةِومنالشَّارعجهةمنالمأذونِ

ختَنإذاكماوهذا.فيهمأذونٍسِرايةُفإنَّهااتِّفاقًا،عليهضمانلافهذا=صفةٍ

العضوُفتلفِحقَّها،الصَّنعةوأعطى،للختانقابلِ)2(وسنٍّوقتٍالصَّبيُّفي

فيبطُّه،ينبغيماغيرهأوعاقلٍمنبطَّإذاوكَذلك.يضمَنلمالصَّبيُّ=أو

يضمَن.لم=بهفتلف،ينبغيالذيالوجهعلى،وقته

الحدِّكسِرايةسببها،فيالفاعليتعدَّلمفيهمأذونٍكلِّسرايةُوهكذا

إيجابهفيحنيفةلأبيخلافًاالجمهورعندالقصاصوسرايةِ،بالاتِّفاق

الصَّبيُّ)3(.والمعلِّمِامرأتَه،الرَّجلوضربِالتَّعزير،وسرايةِبها،الضَّمان

5(.4)صالحمويكتابمنوالنقل93(،4/)"السنن"معالمفي(1)

".قابل"وسنُّهاللطيفعبدطبعةوفي،الهنديةوالطبعةالخطيةالنسخجميعفيكذا)2(

فيوالشافعيحنيفةلأبيخلافًاالدابة"والمستأجرنصُّها:زيادةبعدهالهنديةالطبعةفي)3(

انها-علىيدل"أصل"صحبالزيادةوختم."أصلصح.ذلكفيالضمانإيجابهما
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الدَّابَّة.ضربالشَّافعئيُواستتنى

،بالاتِّفاقمضمونةٌالجنايةسرايةأنَّونزاعًا:إجماعًاالبابوقاعدة

أوجبحنيفةفأبو:النِّزاعففيهبينهماوما.بالاتِّفاقمهدرالواجبوسرايةَ

المقدَّرالشَّافعيُّبينوفرَّق.ضمانهأهدراومالكوأحمدمطلقًا.ضمانه

أنَّإلىنظرحنيفةفأبو.ضمانهفأوجبالمقدَّرغيروبين،ضمانهفأهدر

الإذنأنَّإلىنظراومالكوأحمد.بالسَّلامةمشروطًاوقعإنَّماالفعلفيالإذن

فهومنهالنُّقصانيمكنلاالمقدَّرأنَّإلىنظروالشَّافعئيُ.الضَّمانَأسقط

تلففإذا،فاجتهاديَّةٌوالتَّاديباتكالتَّعزيراتالمقدَّرغيرُوأمَّا.النَّصِّبمنزلة

)1(.العدوانمظنَّةفيلأنَّهضَمِنبها

ضر

نإفهذابه=فتلِفَيطبُّه،منيدُهباشرتجاهلممَطبِّمب:الئَّانيالقسم

ولا.يضمَنلمطبِّه-فيلهوأذِن،لهعلملاجاهلٌأنَّهالمجنيُّعليهعلِم

أنَّهعلىيدلُّالكلاموقوَّةالسِّياقفإنَّ،الحديثظاهرَالصُّورةهذهتخالف

،طبيبٌأنَّهالمريمزُظنَّوإن.كذلكوليمرطبيمبٌأنَّهوأوهمهالعليلَغرَّ

وصفإنوكذلك.يدهجنتماالطَّبيبُضمِن،معرفتهلأجلطبِّهفيلهوأذِن

ضَمِنه.به-فتلِفَ،وحذقهلمعرفتهوصَفهأنَّهيظنُّوالعليليستعملهدواءًله

.صريحٌأوفيهظاهرٌوالحديث

منأصل"صح"حذفوقد.الهنديةناشرعليهااعتمدالتيالنسخةحاشيةفيوقعت

.الأخرىالطبعات

285(.-284)صالمودود""تحفةوانظر:(1)
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فصل

أخطأتلكنَّهحقَّها،الصَّنعةَوأعطى،لهأُذِنحاذقٌطبيمبٌ:الثَّالثالقسم

إلىالخاتنيدسبقتأنمثل؛فأتلَفَه،صحيحٍعضوٍإلىوتعدَّت،يده

علىفهوزاد،فماالثُّلثكانتإنثمَّخطأ.جنايةلأنَّهايضمَنفهذاالكَمَرة=

على؟المالبيتفيأومالهفيالدِّيةتكونفهل،عاقلةتكنلمفإن.عاقلته

كانوإن،مالهففيذمِّيًّاالطَّبيبكانإن:وقيلأحمد.عنروايتانهماقولين

تسقطفهل،تحميلُهتعذَّرأومالٍبيتيكنلمفإن.الرِّوايتانففيهمسلمًا

.(سقوطها)1أشهرهما:وجهانفيه؟الجانيمالفيتجبأوالدِّية

فصل

للمريضفوصَفاجتهد،بصناعتهالماهرالحاذقالطَّبيب:الرَّابعالقسم

ديةأنَّإحداهما:،روايتينعلىيخرَّجفهذا.فقتَله،اجتهادهفيفأخطأدواءً،

عليهمانصَّوقد.الطَّبيبعاقلةعلىأنَّها:والثَّانية.المالبيتفيالمريض

)2(.والحاكمالإمامخطأفيأحمدالإمام

فصل

منسِلْعةً)3(فقطَححقَها،الصَّنعةأعطىحاذقٌطبينبٌ:الخامسالقسم

المودود"تحفةو"8(،7-/01)"الفروعو"(،941-2481/)المحرَّر""انظر:(1)

285(.283-)صللمؤلف

342(.2/)"والوجهينالروايتين"انظر:2()

التحريكعندويتحركبينهما،يجريوالجلد،باللحمملتزقغيرغشاءلهغليظورم)3(

"العروستاج"ضبطها:فيوانظر(.631)صالجواهر"بحر"كلها.الجوانبفي

(1/216.)2
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وليِّهإذنبغيرصبيًّاختَنأو،وليِّةإذنأوإذنهبغيرمجنونٍأوصبيٍّأورجل

لهأذنوإن.فيهمأذونٍغيرفعلٍمنتولَّدلأنَّهيضمَنأصحابنا:فقال=فتلِفً

لأنَّهمطلقًايضمنلاأنويحتمل.يضمَنلموالمجنونالصَّبيِّوليُّأوالبالغُ

أثرفلامتعدِّيًاكانإنفإنَّهوأيضًا.سبيلمنالمحسنينعلىومامحسِن،

لضمانه.وجهفلامتعدِّيًايًكنلموإن،الضَّمانإسقاطفيالوليِّلإذن

العدوان:قلت.الإذنعندمتعدٍّغير،الإذنعدمعندمتعدٍّهو:قلتفإن

نظر.موضعُوهذا.فيةوعدمهللإذنأثرفلاهو،فعلهإلىيرجعإنَّماوعدمه

فصل

الذيوهووقولهبوصفهيطُبُّمنيتناولالحديثهذافيوالطَّبيب

وهوومَراهِمهوبمِبْضَعِة،""الكحَّالوهووبمِرْوَده("،"الطَّبالعيِّباسميُخَصُّ

وبمحاجمه،"الفاصد"وهووبريشته،"الخاتن"وهووبمُوساه،"الجرالحيُّ"

وبمكواته،"المجبِّر"وهوورباطهووصلهوبخلعه،""الحجَّاموهوومِشْرَطه

أوبهيمٍلحيوانٍطبُّةكانوسواءٌ("."الحاقنوهووبقِرْبته"الكوَّاء("،وهووناره

وتخصيصُ.تقدَّمكماكلِّهمهؤلاءعلىيطلقلغةًالطَّبيبفاسمُ،إنسانٍ

بماالدَّابَّةلفظكتخصيص،حادثعُرفٌالأطبَّاءأنواعببعضلهالنَّاس

.قومٍكلّبهيخصُّها

فصل)1(

أمرًا:عشرينعلاجهفييراعيالذيهوالحاذقوالطَّبيب

هو؟الأمراضأيِّمن،المرضنوعفيالنَّظر:أحدها

الفصل.هذافيالمؤلفمصدرعلىأقفلم(1)
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كانتالَّتيالفاعلةوالعلَّة؟حدثشيءٍأيِّمن،سببهفيالنَّظر:الثَّاني

هي؟ماحدوثهسبب

فإن؟منهأضعفأوللمرض(1)مقاوِيةٌهيوهل،المريضقوَّة:الثَّالث

بالدَّواءيحرِّكولم،والمرضَتركهاعليهمستظهرةًللمرضمقاوِيةًكانت

ساكنًا.

هو؟الطَّبيعيُّماالبدنمزاج:الرَّابع

الطَّبيعيِّ.المجرىغيرعلىالحادثالمزاج:الخامس

المريض.سنُّ:السَّادس

عادته.:السَّابع

به.يليقوماالسَّنةقصولمنالحاضرالوقت:الثَّامن

وتربته.المريضبلد:التَّاسع

.المرضوقتفيالهواءحالالعاشر:

العلَّة.لتلكالمضادِّالدَّواءفيالنَّظرعشر:الحادي

قوَّةوبينبينهاوالموازنة،ودرجتهالدَّواءقوَّةفيالنَّظرعشر:الثَّاني

المريض.

،ففيوردوكذا(.)قوي""الصحاح:انظر.والمقاومةالمغالبةوهي،المقاواةمن(1)

،ث،سفيأثبتكماايضًاالآتيالموضعوفي.ن،حطفيرسمهويحتملهد؛،ث،س

فيالمطبوعةالنسخوفي.محتملنفيورسمة،""مقاومة:ل،حط،فوفيد.

."مقاومة":الموضعين
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إزالتهابل،فقطالعلَّةتلكإزالةقصدهكلُّيكونلاأنعشر:الثَّالث

معها(1يؤمَن)لاإزالتهاكانفمتى.منهاأصعبَحدوثَمعهيأمنوجهٍعلى

الواجب.هووتلطيفُهاحالها،علىأبقاهامنهاأصعَبأخرىعلَّةٍحدوثُ

ماحدوثُخيفوحبسهبقطعهعولجمتىفإنَّه،العروقأفواهكمرضوهذا

منه.أصعبهو

بالغذاءالعلاجمنينتقلفلا.فالأسهلبالأسهليعالجأنعشر:الرَّابع

الدَّواءتعذّرعندلاإالمركَّبالدَّواءإلىينتقلولا،تعذُّرهعندإلاالدَّواءإلى

البسيطةوبالأدوية،الأدويةبدلبالأغذيةعلاجُهالطَّبيبحذقِفمن.البسيط

المركَّبة.بدل

فإنلا؟أوعلاجهايمكنممَّاهيهلالعلَّةفيينظرأنعشر:الخامس

لاعلاجٍعلىالطَّمعيَحْمِلْهولاوحُرمتَه،صناعتَهحفِظَعلاجهايمكنلم

لاأنَّهعلِمفإنلا؟أمزوالهايمكنهلنظَرعلاجهاأمكنوإنشيئًا.يفيد

تقليلهايمكنلمفإنلا؟أموتقليلهاتخفيفهايمكنهلنظَرزوالُهايمكن

)2(وأعان،ذلكبالعلاجقصَدزيادتهاوقطعإيقافهاالإمكانغايةأنَّورأى

المادَّة.وأضعفَ،القوَّةَ

يقصدبل،باستفراغٍنضجهقبلللخِلْطيتعرَّضَلاأنعشر:السَّادس

استفراغه.إلىبادرنصجُهتمَّفإذا.إنضاجه

وأدويتها.والأرواجالقلوبباعتلالخبرلهيكونأنعشر:السَّابع

المطبوعة.النسخفيوكذا"يأمن"،:ن(1)

.""فأعاند:2()
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النَّفسعن1()وطبيعتهالبدنانفعالفانَّ،الأبدانعلاجفيعظيمٌأصلوذلك

والرُّوجالقلببأمراضعارفًاكانإذاوالطَّبيبمشهودُ.أمروالقلب

حاذقًاكانوإن،بذلكلهخبرةلاوالَّذي.الكاملالطَّبيبهوكانوعلاجها

العليليداويلاطبيبوكلُّ.طبيبِنصفُ،البدنوأحوالالطَّبيعةعلاجفي

والإحسانالخ!روفعلباَلصَّدقةوقواهأرواحهوتقويةوصلاحهقلبهبتفقُّد

أعظمومن.قاصرٌمتطبِّبٌبل،بطبيبٍفليس،الآخرةوالدَّاراللّّهعلىوالإقبال

والتَّضرُّعوالدُّعاءوالذِّكروالإحسانالخيرفعلُ)2(:المرضعلاجات

الشِّفاءوحصولالعللدفعفيتأثيرالأمورولهذه.والتَّوبةاللّّهإلىوالابتهال

وعقيدتهاوقبولهاالنَّفساستعدادبحسبولكن،الطَّبيعيَّةالادويةمنأعظَمُ

ونفعه.ذلكفي

بالصَّبيِّ.كالتَّلطُّفبهوالرِّفقبالمريضالتَّلطُّفعشر:الثَّامن

والعلاجوالإلهيَّةالطَّبيعيَّةالعلاجاتأنواعيستعملأنعشر:التَّاسع

الدَّواء.إليهايصللاعجيبةًأمورًاالتحيُّلفيالأطبَّاءلحذَّاقفإنَّبالتحيُل)3(،

.مُعِينٍبكلِّالمرضعلىيستعينالحاذقفالطَّبيب

علىدائرًاوتدبيرهعلاجهيجعلأن-:الطَّبيبأمرملاكوهو-العشرون

بحسبالمفقودةالصِّحَّةوردّ،الموجودةالصِّحَّةحفظ)4(:أركانٍستَّة

المفسدتينأدنىواحتمال،الإمكانبحسبتقليلهاأوالعلَّةوإزالة،الإمكان

".)1(د:"بطبيعته

."لمريضا":ن،حط،س،ز(2)

"."بالتخييل:المطبوعةالنسخوفي.الموضعينفيالنسخجميعفيكذا)3(

ركنين.وتقليلهاالعلةإزالةيعدَّانإلاخمسةهناالمذكورة(4)
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هذهفعلى.أعظمهمالتحصيلالمصلحتينأدنىوتفويتأعظمهما،لإزالة

يرجعالَّتي(1آخيّمَه)هذهتكونلاطبيبِوكلُّ،العلاجمدارالسِّتَّةالأصول

أعلم.وادلّّه.بطبيبٍفليسإليها،

ضر)2(

تعيَّن،وانحطاطٌوانتهام!وصعودٌابتداءٌ:أحوالٍأربعةللمرضكانولمَّا

بها،ويليقينإسبهابماالمرضأحوالمنحالٍكلِّمراعاةالطَّبيبعلى

فيها.استعمإلهيجبماحالٍكلِّفيوبستعمل

الفضلاتيحرِّكماإلىمحتاجةالطَّبيعةأنَّالمرضابتداءفيرأىفإذا

المرضابتداءفيالطَّبيعةتحريكفاتهفإن.إليهبادَرَلِنُضجهاويستفرغه!

لبرودةأو،للاستفراغاحتمالهاوعدمالقوَّةلضعفأو،ذلكمنمنَعلعائقٍ

صعودفيذلكيفعلأنالحذركلَّيحذرأنفينبغي-وقعلتفريطٍأو،الفصل

تدبيرعنوتخلَّتبالدَّواء،لاشتغالهاالطَّبيعةتحيَّرتفعَلهإنلأنَّه،المرض

بمواقعةمسغولٍفارسٍإلىيجيءأن:ومثاله.بالكلِّيَّةومقاومتهالمرض

الطَّبيعةيعينأنالحالهذهفيالواجبولكنَّآخر.بأمرٍعنهفيشغلهعدوِّه،

أمكنه.ماالقوَّةحفظعلى

مَثَلهناجاءوما.الدابةفيهاوتربطحائطأوأرضفيتثبتعروة:اللغةفيالاَخيَّة(1)

الفرسكمتلالإيمانومثلالمؤمن)امثللمجيمّ:النبيعنسعيدأبيحديثمنمأخوذ

أخرجة"الإيمانإلئيرجعثميسهوالمؤمنوإن.آخيَّتهإلىيرجعثميجول،آخيَّتةفي

منموضعغيرفيالاَخيَّةمثلَالمؤلفاستعملوقد.وغيره(11)526أحمدالإمام

الإسلامية"الجيوشو"اجتماع(1/144)"الموقعينأعلام"مثلًا:انظر.كتبة

97(.)ص

الفصل.هذافيالمؤلفمصدرعلىأقفلم2()
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أسبابه.واستئصالاستفراغهفيأخَذوسكَنووقَفالمرضانتهىفاذا

انتهتإذاالعدوِّمثالهذا:ومثال.بذلكأولىكانالانحطاطفيأخذفاذا

أسهلكانالهربفيوأخذولَّىفاذاسهلًا.أخذُهكانسلاحهوفرغقوَّته

وقوَّتَه)1(،وُسْعَهاستفراغهوحالابتدائهفيهيإنَّماوشوكتهوحدَّتهأخذًا.

سواء.والدَّواءالدَّاءفهكذا

)2(ضر

إلىيعدلفلا)3(الأسهلالتَّدبيرأمكنحيثأنَّهالطَّبيبحذقومن

حيمئذٍالقوَّةفوتيخافأنإلا،الأقوىإلىالأضعفمنويتدرَّج.الأصعب

فتألفها،واحدةٍحالٍعلىالمعالجةفييقيمولا.بالأقوىيبتدئأنفيجب

القويَّة.الفصولفيالقويَّةالأدويةعلىيجسرولا.عنهانفعالهاويقلّالطَّبيعة

عليهأشكلوإذابالدَّواء.يعالجفلابالغذاءالعلاجأمكنهإذاأنَّهتقدَّموقد

عاقبتهيخافبمايجرِّبهولا.لهيتبيَّنحتَّىيُقْدِمفلابار؟،أمهوأحارٌّالمرض

.أثرهيضرُّلابمابتجربتهبأسولا

:خصالٍثلاثمنواحد!لىتخصُّهبماأمراضبدأاجتمعتوإذا

يبدأفانَّهوالقرحةكالورم،برئهعلىموقوفًاالآخربرءيكونأنإحداها:

.لورمبا

النسخفيكما"قوتهوسعة":فقرئد،ل،،ثمن""وقوتهمنالعطفواوسقطت(1)

المطبوعة.

الفصل.هذافيالمؤلفمصدرعلىاقفلم)2(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"بالأسهل:ن)3(
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فإنَّه(1العَفَنيَّة)والحمَّىكالسُّدَّةللاَخر،سببًاأحدهماأنَّيكون:الثَّانية

السَّبب.بإزالةيبدأ

بالحادِّفيبدأوالمُزْمِنكالحادِّالاَخر،منأهمَّأحدهمايكونأن:الثَّالثة

إلابالمرضبدأوالعرَضُالمرَضُاجتمعوإذاالآخر.عنيغفلفلاهذاومع

السُّدَّة.يعالجثمَّأوَّلًا،الوجعَفيسكِّن،كالقُولنجأقوىالعرَضيكونأن

وأالصَّومأوبالجوعبالاستفراغالمعالجةعنيعتاضأنأمكنهوإذا

أرادوإن.الشِّبهأوبالمثلحَفِظَهاحفظَهاأرادصحَّةٍوكلُّ،يستفرغهلمالنَّوم

بالضِّدِّ.نقَلَهامنهاأفضلهوماإلىنقلَها

فصل

الىالأصحَّاءَوارشادهبطبعها،المُعْديةالأدواءمنالتَّحرُّزفي!ي!هديهفي

أهلها)2(مجانبة

وفدفيكانأنَّهاللّهعبدبنجابرحديثمن")3(مسلم"صحيحفيثبت

إلىنسبةوالعفنيَّة.""العفنة:المطبوعةالنسخوفي.تصحيف،""العفينة:ند،،ل،ث(1)

"أن(:601)صالجواهر"بحر"فيكماعندهموهي،العفَنحُمَّى:يقالوقد،العفَن

الروجإلىالسخونةتلكتتأدىثمفيها،تحدثالتيبالعفونةأولًاالأخلاطيسخن

الأعضاء".سائرإلىمنهثم،القلبوجرم

منقولةالجذامعلىوالكلامفالاحاديث(،531-471)صالحمويكتابانظر:2()

بسطهثممنهالمؤلفأخذهأيضًاالأحاديثبينالتوفيقفيالأقوالوبعض.منه

بلفظة.

فيالنسائيلفظهناالمنقولواللفظ".فارجعبايعناكقد"إنا:ولفظه2231()برقم)3(

-قدَّموقد.أبيهعنالشريدبنعمروحديثمن8662(4،75،7757)6""الكبرى
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".بايعناكفقد))ارجع!يوّ:النَّبيُّإليهفأرسل،مجذومٌرجلٌثقيفٍ

النَّبيِّعنهريرةأبيحديثمنتعليقًا(1(")"صحيحةفيالبخإريُّوزوى

الأسد".منتفرُّكماالمجذوممن"فِرَّ:قالأنَّهع!يوِوّا

"لا:قالالنَّبيُّع!ياّلهأنَّعبَّاسٍابنحديثمن)2("ماجهابن"سننوفي

كلامهوفي."أفرادهفيومسلمجابر،عنوالترمذيالنسائي"رواه:بقولهالحمويله

تخليط.

)1(

)2(

أبيعنميناء،بنسعيدعنحيَّان،بنسَلِيمعنعفَّان،عنعلَّقه)7057(،برقم

وعفَّان،صحيحنعليق"هذا(:914)27/""التَّوضيحفيالملقِّنابنقال.بههريرة

منوهوالصَّفَّار،مسلمابن"هو(:01/581)""الفتحفيحجرابنوقالشيخُه"،

يصِلهالمالَّتيالمعلَّقاتمنوهو،بواسطةٍعنهيخرجماأكثرلكن،البخاريِّشيوخ

الصَّلاحابنطريقةوعلى،رِوايةبلاعنهاخرجهأنَّهنُعيمأبوجزموقداَخر،موضعٍفي

بنمسلمقتيبةوأبيالطَّيالسيِّداودَأبيطريقمننُعيمأبووصلهوقدموصولًا،يكون

لكنسليمعنمرزوقبنعمروطريقمنأيضًاوأخرجه...سَليمعنكلاهما،قتيبة

البيهفيُّووصله.أيضًا"خزيمةابنوصلهوقد،الإسماعيليُّيستخرجهولمموقوفًا،

مرفوعًا.بهسَليمعن،مرزوقبنعمروطريقمن(135)7/""الكبرىفي

،32052)شيبةأبيوابن272(،4)الطَّيالسيُّأيضًاواخرجه3(.5)43برقم

لىإوأشار(812)7/"الكبرى"فيوالبيهقيئُ(،5702،1722)وأحمد(،53962

على،"ثقات"رجاله78(:/4)""المصباحفيالبوصيريُّوقال.إسنادهفيالاختلاف

،صدوقأنَّهإلىحجرابنوانتهى،فيهمختَلَفٌعمروبناددّهعبدبنمحمدَفيهمأنَّ

النَّظر""أحكامفيالقطَّانابنُوقبلَه(،01/951)""الفتحفيإسنادهضعَّفذلكومع

عن،لهيعةابنطريقمن(111)39"الكبير"فيالطَّبرانيوأخرجه77(.)ص

قيسطريقمن)928("النَّبوي"الطِّبفينعيموأبو،عباسابنعندينار،بنعمرو

والحديث.عباسابنعن،عكرمةعن،حسنبنادلّهعبدعن-،الرَّبيعابنوهو-

-""المختارةفيوالضِّياء2(،29)ص"الماعون"بذلفيكماخزيمةابنصحَّحه
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."المجذومينإلئالنَّظرتديموا

)الا:!ي!اللّّهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمن(1)""الصَّحيحينوفي

".مُصِحٍّعلىمُمْرِضريُورِدَنَّ

")2(.رمحينأورمحٍقِيدُوبينةوبينكالمجذومَ،))كلِّم!يوّ:عنهويذكر

فيفسد،كلِّهالبدنفيالسَّوداءالمِرَّةانتشارمنتحدثرديَّةٌعلَّة:الجذام

تتأكَّلحتَّىاتِّصالهااَخرهفيفسدوربَّما.وشكلهاوهيئتهاالأعضاءمزاجُ

للأطبَّإء:أقوالٍثلاثةالتَّسميةهذهوفيالأسد.داءويسمَّى.وتسقطالأعضاء

الأسد.تعتريمالكثرةأنَّه!أحدها:

)1(

)2(

،هريرةأبيعنالبابوفي(.6401)"الصَّحيحة"السِّلسلةفيوهو36(،/)13

اكأيلَّهُعَن!.رَأوفىأبيبناللّهوعبد،جبلبنومعاذ

.(1222)ومسلم(1577)البخاري

من)292)النَّبوي""الطِّبفينعيموأبو(،401)3/"الكامل"فيعديابنأخرجه

،عمارةبنالحسنفيةجدًّا.ضعيفوإسنادهاللَّةُ!عكَئهُ،رَأوفىأبيبناللّهعبدحديث

حجرابنقالولذا"؛الحديث"متروكُ(:4/1863)""الذَّخيرةفيالقيسرانيِّابنقال

581()المسند""زوائدفياللّهعبدوأخرجه."واهٍ"سنده(:01/951)""الفتحفي

بنتفاطمةأمِّهعنعمرو،بناددّهعبدبنمحمَّدعن،فضالةبنالفرجطريقمن

فأخرجه؛اختلافإسنادهوفي،ضعيفوالفرج.اللَّعُلهعكَئهُرَأبيهعن،حسينعن،حسين

النَّبوي""الطِّبفينعيموأبو2(،55)5/""الكاملفيعديوابن6774(،)يعلىأبو

عنعمرو،بنالدّهعبدبنمحمَّدعن،عامرالأسلميبناللّّهعبدطريقمن)192(،

الحديث""ناسخفيشاهينابنوأخرجهالدَّعُ!ثكَتهُ.رَأبيهاعن،الحسينبنتفاطمةأمِّه

بنتفاطمةعن،الحسينبنتفاطمةأمِّهعن،الحسنبنالدّهعبدطريقمن)537(

.(0691)"الضَّعيفة"السِّلسلةوينظر:.لمجيماللّّهرسول
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الأسد.سَحْنةفيوتجعلهصاحبها،وجهَتُجهِّمالعلَّةهذهلأنَّ:والثَّاني

.(1الأسد)افتراسَبدائهمنهويدنويقرَبهمنيفترسأنَّه:والثَّالث

المجذومومُقارِبُ.المتوارَثةالمُعْدِيةالعللمنالأطبَّاءعندالعلَّةوهذه

ونصحهالامَّةعلىشفقتهلكمال!فالنَّبيُّ.برائحتهيسقَمالسِّلِّوصاحبِ

أجسامهمإلىوالفسادالعيبلوصولتعرِّضهمالَّتيالأسبابعننهاهملهم

هذالقبولكامنٌواستعدا؟تهيُّؤالبدنفييكونقدأنَّهريبولا.وقلوبهم

مَنأبدانِمنللاكتسابفابلةًالانفعالسريعةَالطَّبيعةتكونوفدالدَّاء،

أكبرمنووهمُهاذلكمنخوفُهايكونوفد.نقَّالةٌفإنَّهاوتخالطهتجاوره

والطَّبائع.القوىعلىمستولٍفعَّالىالوهمفإنَّلها،العلَّةتلكإصابةأسباب

بعضفيمعايَنوهذافتُسْقِمه؛،الصَّحيعإلىالعليلرائحةتصلوفد

وجودمنبدَّفلاكلِّههذاومع.العدوىأسبابأحدوالرَّائحة.الأمراض

أرادفلمَّاامرأةً،!وَوّالنَّبيُّتزوَّجوقدالدَّاء.لذلكوقبولهالبدناستعداد

")2(.بأهلِكِ"الحَقي:فقالبياضًا،بكَشْحِهاوجدبهاالدُّخول

وأحكم.أوجزوهوالأسد"،فرسَيعتريهمنيفترسلأنه":الحمويلفظ(1)

أنَّهذكرالأنصارمنشيخٍعنزيد،بنجميلطريقمن(61)320أحمداخرجه2()

ضعيفٌحديثوهذا.بنحوهكعببنزيدأوزيدبنكعب:لهيقالصحبةلهكانت

علىالعلمواهلُالأئمَّةُتتابعولذا؟فيهاضطرَبوقد،متروكوهوجَميلٌبهتفرَّدجدًّا

"المحلَّى"(،151/)13للدَّارقطنيِّ""العلل(،2824/)""الكاملينظر:،تضعيفِة

""الاستيعاب2(،412،57)7/للبيهقيِّ("الكبرى"السُّنن288(،97،)9/

،(484)7/المنير""البدر276(،0)"التَّحقيق"تنقيح(،195/31317،)2/

الحبير""التَّلخيص(،4/04)"الخيرةإتحاف"3(،4/00)الزَّوائد""مجمع

.(2191)"لإرواءا"383(،،592)3/
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أخربأحاديثمعارَضةالأحاديثهذهأنَّالنَّاسمنطائفةظنَّوقد

أنَّعمر)1(بناللّّهعبدحديثمنالترمذيرواهمافمنها:وتناقضها.تُبطِلها

"كُلْ:وقال،القصعةفيمعهفادخلها،مجذومٍرجلِبيدأخذ!ي!اللّهرسول

بنجابرحديثمنماجهابنورواه."عَليهوتوكُّلأباللّهثقةًاللّّهبسم

"لا:قالأنَّة!صالنَّبيِّعنهريرةأبيعن""الصَّحيحفيثبتوبمااللّّه)2(.عبد

")3(.طيرةولاعدوى

وقعفإذا.الصَّحيحةأحاديثهبيناللّهبحمدتعارضلا:نقولونحن

فيهغلِطوقد!ي!،كلامهمنليسالحديثينأحديكونأنفإمَّاالتَّعارض

)1(

)2(

)3(

جابر:عنالحديثأوردمابعدقالالذيللحمويمتابعةًالموضعهذافيوقعكذا

رواهوإنَّماعمر"(،بنادلّهعبدعنالترمذيورواه.ماجهوابنشيبةأبيابن"خرَّجه

.الصوابعلىالمصنفكلامفيقريبًاسيأنيكماجابرحديثمنالتِّرمذيُّ

أبيوابن93(،52)داودوأبو(،181)7الترمذيأيضًاوأخرجه.35(24)برقم

حديثهذا":التِّرمذيُّقال.وغيرهم(،0901)حُميدبنوعبد2(،205)4شيبة

والمفضَّل،فضالةبنالمفضَّلعنمحمَّد،بنيونسحديثِمنإلانعرفهلا،غرينبٌ

3(،1/20)الكبير""العللفيكماالبخاريُّوقفَةورجَّح("،بصريٌّشيخهذا

حبَّانابنالمرفوعَوصحَّح.2(424/)"الضُّعفاء"فيوالعقيليُّ،والتِّرمذيُّ

قالبل،ضعيفوهوالمفضَّلبهتفرَّدلكن(،-136137)4/والحاكم6(،021)

قالولذا؛"الحديثهذامنأنكرلهأرَ"لم(:941)8/(""الكاملفيعديابن

الشَّرعيَّة""الاَدابفيمفلِحابنوتبِعة،يصحُّ"ولايثبُت"لا:سيأتيفيماالمصنِّف

"السِّلسلةوينظر:،نظر""فيه(:01/061)""الفتحفيحجرابنوقال36(،0)3/

ادلَّهُ!كلَتهُ.رَهريرةأبيعنالبابوفي(.4411)الضَّعيفة"

2(.022)ومسلم57(0)7البخاريأخرجه
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ناسخًاالحديثينأحديكونأو؛يغلَطفالثِّقةثبتًا،ثقةًكونهمعالرُّواةبعضُ

نفسفيلا،السَّامعفهمفيالتَّعارضيكونأوالنَّسخ،يقبلممَّاكإنإذاللآخر

الثَّلاثة.الوجوههذهمنوجهٍمنبدَّفلا!ي!؛كلامه

أحدُهماليسوجهٍكلِّمنمتناقضانصريحانصحيحانحديثانوأمَّا

الصَّادقكلامفييوجدأناللّّهومعاذأصلًا،يوجدلافهذاللاَخر،ناسخًا

فيالتَّقصيرمنوالآفة.الحقُّإلاشفتيهبينمنيخرجلاالذيالمصدوق

مرادهفهمفيالقصورمنأو،ومعلولهصحيحهبينوالتَّمييزالمنقولمعرفة

منوقعهاهناومنمعًا.منهماأوبه،عناهماغيرعلىكلامهوحملِع!ي!

التَّوفيق.وبادلّّه.وقعماوالفسادالاختلاف

أعداءعنحكايةًله)1("الحديث"اختلافكتابفيقتيبةابنقال

أنَّه!ادلّّه)2(رسولىعنرويتم.متناقضانحديثان:قالوا:وأهلهالحديث

فتجرَبالبعير،بمِشفَرتقعالنُّقْبة)3(انَّ:لهوقيل(".طيرةولاعدوى"لا:قال

علىعاهةٍذويُورِدْلا":رويتمثمَّ)4(."الأوَّلَأعدى"فما:قال.الإبللذلك

.(1آ7)ص"الحديثمختلف"تأويل(1)

".النبي"عنن:س،)2(

الرطب.الجرببأنهاقتيبةابنتفسيروسيأتي.الجربمنيظهرشيءأولهي)3(

)6766(،""الأوسطفيوالطَّبراني6(،211)يعلىوابو83(،)43أحمدأخرجه(4)

فيوهو61(.1)9حبَّانابنوصحَّحةاللَّةُ!كَتهُ،رَهريرةأبيحديثمنوغيرُهم

فيتكونالإبلبالفما:بلفظ222(0)ومسلم5775(.0577.)5717البخاريِّ

"فمن:قاَل!كلَّها؟فيجربهافيهافيدخل،الأجربُالبعيرءُفيجيالظِّباء،كأنَّهاالرَّمل

إ".؟الأوَّلإد
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مجذوئمرجلٌوأتاه)2(،الأسد"منفرارَكالمجذوممنو"فِرَّ(،1)"مُصِخ

له)3(.يأذنولم،بالانصرافوأمرَه،البيعةَإليهفأرسلالإسلامبيعةليبايعه

لامختلفٌكلُّهوهذا:قالوا)5(.والدَّار)4("والدَّابَّةالمرأةفي"الشُّؤم:وقال

بعضًا.بعضهيشبه

منهامعنًىولكلِّاختلاف!.هذافيليسإنَّه:نقولونحنمحمد:أبوقال

:جنسانوالعدوى.الاختلافزالموضعَهوُضِعفإذا،وموضعٌوقتٌ

منيُسْقِمحتَّىرائحتهتشتدُّالمجذومفإنَّ.الجذامعدوىأحدهمإ:

فيفتضاجعه،المجذومتحتتكونالمرأةوكذلك.ومحادثتهمجالستهأطال

فيينزِعونولدُهوكذلك.جُذِمتوربَّما،الأذىإليهافيوصل،واحدٍشعارٍ

لاأنتأمروالأطبَّاءونُقْنبٌ)8(.ودِقّ)7()6(سِلٌّبهكانمَنوكذلك.إليهالكبر

وإنَّما،العدوىمعنىبذلكيريدونولا.المجذومولاالمسلوليُجالَس

".عاهة"ذوبدل"ممرض":بلفظتقدم(1)

تخريجة.تقدَّم2()

تخريجه.تقدم)3(

والبخاريقتيبةابنوكتابالمطبوعةالنسخفيوكذا،"والدابة"والدار:ن،حطز،(4)

.)5753(

اكأيلَّةُعَنطُ.رَعمرابنحديثمن)2225(ومسلم)5753(البخاريأخرجه)5(

لوازمهمنلأنبهالمرضسميوإنما.الرئةفي"قرحة(:163)صالجواهر""بحرفي)6(

".القرحةلهذهلازمةالدِّقِّيةالحمىكانتولما،الهزال

الطبععنالخارجةالحرارةتتشبثأنالدق"حمى(:601)صالسابقالمصدرفي)7(

".البدنرطوباتتفنيحتىالقلبخصوصًاالأصليةبالأعضاء

.الجرب:والنقب.الأصلعداماالنسخمنساقط""ونقب)8(
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والأطبَّاءاشتمامَها.أطالمنتُسقِمقدوأنَّهاالرَّائحةتغيُّرمعنىبهيريدون

وهو-بالبعيرتكونالنُّقبةوكذلك.وشؤمٍبيمنٍالإيمانعنالنَّاسأبعدُ

بالماءإليهاوصلمباركهافيوأوىحاكَّهاأوالإبلَخالطفاذا-رطمبٌجرَبٌ

!م:النَّبيُّفيهقالالذيالمعنىهوفهذا.بهمانحوُوبالنَّطْفِمنهيسيلالذي

ينالهلئلَّا،الصَّحيحَ(1المعيوهُ)يخالطأنكره"مُصِحٍّعلىعاهةٍذويُورِدْلا"

به.ممَّانحوٌوحِكَّته)3(نَطْفِه)2(من

فيخرج،ببلدٍينزلالطَّاعونفهو،العدوىمنالاَخرالجنسوأمَّا:قال

و[ذا.منهتخرجوافلابهوأنتمببلدٍوقع))إذاع!يوِوّ:قالوقد.العدوىخوفمنه

فيه،كانإذاالبلدمنتخرجوالا:بقولهيريد)4(.تدخلوه"فلاببلدٍكان

فلاببلدٍكانإذاويريد.اللّهمنيُنجيكماللّهقدرمنالفرارأنَّتظنُّونكأنَكم

وأطيَبُلقلوبكمأسكَنُفيهطاعونلاالذيالموضعفيمقامُكمأي،تدخلوه

أومكروهٌالرَّجلَفينالالدَّار،أوبالشُّؤمتعرَفالمرأةُذلكومن.لعيشكم

اللّّهرسولفيهقالالذيالعدوىهوفهذابشؤمها.أعدَتْني:فيقولجائحة

.()ْ"عدوىلا)ا!!وّ:

علىمنهوالفرارالمجذومباجتنابالأمربل)6(:أخرىفرقةوقالت

"."المعتوهإلىالنسخجميعفيتصحفوقد.العاهةذوأي(1)

القَطْر.:النَّطْف2()

تصحيف.وكلهوالفاء،بالحاءأوبالحاءأوبالخاء""خلقه:نعداما)3(

كأإدلَّةُعَن!.زيدبنأسامةعن2(12)8ومسلم3()473البخاريأخرجه(4)

قتيبة.ابنكتابمنالنقلانتهي)5(

.(051)صالحمويكتابانظر:)6(
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هذاوأنَّالجوازلبيانففعلهمعهالأكلوأمَّاوالإرشاد.والاختيارالاستحباب

.بحرامٍليس

كلِّيُّ،لاجزفيٌالخطابينبهذينالخطاببل)1(:أخرىفرقةوقالت

قويَّيكونالنَّاسفبعض.بحالهيليقبما!موّالنَّبيُّخاطبهواحدٍفكلُّ

قوَّةَالطَّبيعةقوَّةُتدفعكما،العدوىقوَّةَتوكُّلهقوَّةُتدفع،التَّوكُّلقويَّالإيمان

والأخذبالاحتياطفخاطبهذلكعلىيقوىلاالنَّاسوبعضُفتُبطِلها.العلَّة

فيأخذفيهما،الأمَّةبهلتقتديمعًا،الحالتينفعل!يوّهووكذلك.بالتَّحفُّظ

منهمضعُفمَنويأخذباللّّه،والثِّفَةوالقوَّةالتَّوكُّلبطريقةأمَّتهمنقويمن

للمؤمنأحدهما.صحيحانطريقانوهما.والاحتياطالتَّحفُّظبطريقة

حجَّةالطَّائفتينمنواحدٍلكلِّفيكون.الضَّعيفللمؤمنوالآخر،القويِّ

علىوأثنى،كوىء!يوّأنَّهكماوهذا.يناسبهموماحالهمبحسبوقدوم!

الكى2َ()او" وهذه،كثيرهنظائرولهذا.الطيرةوتركِبالتّوكلتركَهوقرَنصّلار!

عنهأزالتفيها)3(نفسٍفقهَورُزِقحقَّهاأعطاهامنجدًّاحسنةٌلطيفةطريقة

الصَّحيحة.بالسُّنَّةيظنُّهكثيرًاتعارضًا

وهو،طبيعيٍّلأمرٍومجانبتهمنهبالفرارالامرأنَّإلىأخرىفرقةوذهبت

وهذاالصَّحيح،إلىوالرَّائحةوالمخالطةالملامسةبواسطةمنهالدَّاءانتقال

منيسيرًامقدارًامعهأكلُهوأمَّا.لهوالملابسة)4(المخالطةتكريرمعيكون

السابق.المصدر:انظر(1)

."ركيتا":ن،د(2)

بعدها.ومااللطيفعبدطبعةفيوكذا"نفسه"،:ل)3(

بعدها.ومااللطيفعبدطبعةفيوكذا.""الملامسة:لز،)4(
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واحدةٍمرَّةٍمنالعدوىتحصلولابه،بأسفلاراجحةٍلمصلحةٍالزَّمان

مامخالطةًوخالَطَه،للصِّحَّةوحمايةًللذَّريعةسدًّافنهى،واحدةٍولحظةٍ

الأمرين.بينتعارضفلا.والمصلحةللحاجة

منبهمعهأكلالذيالمجذومهذايكونأنيجوز:أخرىطائفةوقالت

العدوىولاسواءً،كلُّهمالجَذمىوليس.مثلهيُعْديلايسيرٌأمزالجذام

مَنوهوتُعْدي،ولامخالطتهتضرُّلامنمنهمبل.جميعهممنحاصلة

جسمه،بقيَّةَيُعْدِولم،حالهعلىواستمرَّوقفثمَّيسير،شيءٌذلكمنأصابه

.وأحرىأولىغيرَهيعديلاأنفهو

المُعْدِيةالامراضأنَّتعتقدكانتالجاهليَّةإنَّ(:1أخرى)فرقةٌوقالت

اعتقادهمع!ي!هالنَّبيئُفأبطل،سبحانهادلّّهإلىإضافةٍغيرمنبطبعهاتُعْدي

ويَشفي.يُمْرِضالذيهوسبحانهاددّهأنَّلهمليبيِّنالمجذوممعوأكَلَذلك،

مفضيةًادلّّهجعلهاالَّتيالأسبابمنهذاأنَّلهمليبيِّن)2(منهالقربعنونهى

،بشيءٍتستقلُّلاأنَّهابيانُفعلهوفي،الاسبابإثباتُنهيهففيمسبَّبإتها.إلئ

عليهاأبقىشاءوإنشيئًا،تؤثِّرفلاقُواهاسلَبهاشاءإنسبحانهالرَّبُّبل

فأثًرت.قُواها

فيفينظر،والمنسوخالنَّإسخفيهاالأحاديثهذهبل:أخرىفرقةٌوقالت

فيها.توقَّفناوإلَّاالنَّاسخ،بأنَّهحُكِمَمنهاالمتأخِّرعُلِمفإنتاريخها؛

"مفتاحفيالمؤلفرجَّحهالذيهووهذا(.151-051)صالحمويكتابانظر:(1)

.(0951)3/("السعادةدار

"."ليتبين:المطبوعةالنسخفي)2(
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.محفوظغيروبعضها،محفوظبعضهابل:أخرىفرقةوقالت

ثمَّأوَّلًا،يرويةهريرةأبوكانقد:وقالت،"عدوىلا"حديثفيوتكلَّمت

نأفأبى،تحدِّثه)3(سمعناكله)2(:وقالوا(،1فيه)وراجعوه.فتركهفيهشكَّ

الحديثينأحدُنسَخأم،هريرةأبوأنسيأدريفلا:سلَمةأبوقال.بهيحدِّث

.(4الآخر؟)

فيمعهفأدخلها،مجذومٍبيدأخذ!ي!النَّبيُّأنَّجابر:حديثوأمَّا

إنَّه(:)ْالترمذيفيهقالماوغاية.يصحُّولايثبتلافحديث؛القصعة

هذهاتَّقوا:وغيرهشعبةقالوقد.يحسِّنهولميصحِّحهلم،غرينبٌ

)7(.أثبتوهوعمر،فعلمنهذاويروى:الترمذيقال)6(.الغرائب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.دمنساقط"فيهوراجعوه"فتركه

بعدها.ومااللطيفعبدوطبعةسمنساقطلة""

".هريرةأبا":زيادةلفيبعده

222(.1)مسلمأخرجه

تخريجه.فيتقدمكما

طريقهومن-(1/111)""الكاملفيعديابنوأخرج،شعبةكلاممنعليةأقفلم

الأحاديثَهذهتكتبوا"لا:قالأحمدالإمامعن-(621)الإملاء""أدبفيالسَّمعانيُّ

الضُّعفاء".عنوعامَّتُهامناكير،فإنَّها،الغرائب

عن،شعبةَعنمعلَّقًاادلَّةُ!ثكَتهُرَعمرَفِعلَروَىوقد266)،/4)"التِّرمذيِّ"جامع

وصَلَهمَنعلىأقِفولم.مجذومٍبيدِأخذَعمرَأنَّبريدةَ،ابنعنالشَّهيد،بنحَبيب

"الحلية"فينُعيموأبو2(4/42)الضُّعفاء""العُقيليُّفيوأخرجالإسنادِ.بهذا

يعملسَلمان"كان:قالبريدةَابنعن،حبيبعنشعبةَ،عنطريقينمن2(100/)

الألبانيُّفيوصحَّحه."معهفيأكلونالْمجذَّمينإلىيبعَثثمَّطعامًا،يشتريثمَّ،بيديه

أبي-عنمعمَر،عن(01591)الرَّزَّاقعبدوأخرج282(.)3/الضَّعيفة"السِّلسلة"
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أحدهما:النَّهيأحاديثبهماعورضاللَّذينالحديثينهذينشأنفهذا

اللّهرسولعنيصحُّلاوالثَّاني(.1)وأنكره،بهالتَّحديثعنهريرةأبورجع

أعلم.واللّّهص!وو.

منبأطول""المفتاحكتابفيالمسألةهذهفيالكلامأشبعناوقد

التَّوفيق.وباللّههذا)2(،

)1(

)2(

)3(

)4(

فصل

بالمحرَّمات)3(التَّداويمنالمنعفيمحك!ياّلههديهفي

اللّّهرسولقال:قالالدَّرداءأبيحديثمن)4(""سننهفيداودأبوروى

منِّيقعَدماغيرُككانفلو،"ادنُ:الدَّوسيِّلمعَيقيبقالالخطَّاببنعمرأنَّالزِّناد،

أخرىطرقولهعمر،يدرِكلمالزِّنادأبو؛منقطعٌوهذا.أجذَموكان("رُمحٍكقيدإلَّا

.بمعناهعمَرعن

دار"مفتاحفيمحفوظغيركأإددَّةُعَتهُهريرةأبيحديثبأنالقولعلىالردانظر

.(1576-1575)3/"السعادة

فيكانتأمالناسخأسقطهاأأدريفلاد،فيتردلمهذا"من...أشبعنا"وقدالجملة

.(1951-5741)3/المذكورالكتابوانظر.بعضدونالمؤلفأصولبعض

أيضًا.كتابنامناستفادأنهكلامهمنويظهر(621-01/061)("الباري"فتح:وانظر

حديث)إلاالأحاديثمنهالمؤلفنقلوقد(641-571)صالحمويكتاب

"."الكاملوصاحبابقراطوقولمسعود(ابنوقولالجعفي

وأبو76(،20/)""الكنىالدّولابيُّفيايضًاوأخرجه.عنهوسكَت387(،4)برقم

،عيَّاشبنإسماعيلإسنادهوفي.وغيرهما(،252،)6"النَّبوي"الطِّبفينعيم

(601)5/(""المجموعفيالنَّوويُّقالولذا؛إسنادهفيعليةواختُلف،فيةمختلَفٌ

-"الآدابفيمُفلحابنوحسَّنهضعف!"،فيه"إسناده)3267(:""الخلاصةوفي
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تداوَوْاولافتداوَوْا؛دواءً،داءٍلكلِّوجعلوالدَّواء،الدَّاءأنزلاللّهإنَّ)):ع!ه!

."(1)بالمحرَّم

يجعللم"إنَّاللّّه:مسعودٍابنعن")2("صحيحهفيالبخاريُّوذكر

".عليكمحرَّمفيماشفاءكم

الدَّواءعن"!يماللّّهرسولنهى:قالهريرةأبيعن)3(""السُّننوفي

الخبيث.

!ي!النَّبيُّسألأنَّهالجُعْفيسويدبنطارقعن)4("مسلم"صحيحوفي

"انَّه:فقالللدَّواء،أصنعهاإنَّما:فقاليصنعها،أنكرهأو،فنهاهالخمر،عن

فيوهو9(،)2/"المحتاج"تحفةفيالملقِّنابنوصحَّحه336(،)2/الشَّرعيَّة"

ا!ددَّهُعَئ!.رَالصَّحابةمنجماعةعنالبابوفي(.1)633"الصَّحيحة"السِّلسلة

(."بحرامداود:أبيلفظ(1)

الرَّزَّاقعبدووصله.الجزمبصيغة،والعسلالحلواءشرابباب،الأشربةكتابفي2()

"الأشربة"فيوأحمد2(،923،4043)58شيبةأبيوابن(،017،20117)79

"الكبير"فيوالطَّبراني(،1/801)الاَثار""معانيفيوالطَّحاويُّ(،11،013،133)7

""المجموعفيالنَّوويُّوصحَّحه.وغيرهم2(،4/81)والحاكم3(،54)9/

وأمِّهريرةأبيعنمرفوعًاالبابوفي97(./01)"الفتع"فيحجروابن(،14)9/

آ!ددَّهُعَتطُ.رَسلمة

34(.)95"ماجهابن"سنن2(،40)5التِّرمذيِّ""جامع0387(،)داود"أبي"سنن)3(

والبزَّار(،40،86579،49101)8وأحمد(،)39238شيبةأبيابنأيضاوأخرجه

الصُّغرى""الأحكامفيوالإشبيليُّ(،4/014)الحاكموصحَّحه)3589(.

(/2.)838

.(8491)برقم(4)
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داءأ(.ولكنَّه،بدواءٍليس

داء"إنَّها:فقالالدَّواء،فييجعلالخمرعنسئلع!أنَّه"السُّنن"وفي

.(1)والتِّرمذيُّداودأبورواه.بالدَّواء"وليست

يا:قلت:قالالحضرميسويدبنطارقعن)2("مسلم"صحيحوفي

فراجعته،."لا":قال.منهافنشربنعتصرها،أعنابًابأرضناإنَّ:اللّهرسول

داءأ".ولكنَّهبشفاءٍليس"إنَّذاك)3(:قالللمريضنستشفيإنَّا:قلت

اللّّهرسولعنددواءٍفيضِفْدَعًاذكرطبيبًاأنَّ)4(:"النَّسانيِّ"سننوفي

قتلها.عنفنهاهصح!،

حسنحديث"هذا:وقال2(40)6"التِّرمذيِّ"جامع)3873(،داود"أبي"سنن(1)

وسألهلمجيمّالنَّبيَّشهدانَّهأبيةعن،وائلبنعلقمةعن:عندهولفظه،"صحيح

بها!نتداوىإنَّنا:فقال،عنهفنهاهالخمر،عن-سويدبنطارقأو:-طارقبنسويد

السَّابقمسلمحديثوهوداء".ولكنَّهابدواء،ليستإنَّها":لمجيمادلّهرسولفقال

نفسُه.

فاكتفى"،والترمذيمسلم"رواه:الحديثبعد(621،155)صالحمويكتابفي2()

35(.00)ماجهابنعندوردإنَّمااللفظبهذاوالحديث.مسلمعلىبالإحالةالمؤلف

صح.علامةمعأثبتكما)ف(الأصلوفي"."ذلكد:ث،ز،)3(

داودأبوأيضًاوأخرجهاللَّهُ!ثكَتهُ.رَعثمانبنالرَّحمنعبدحديثمن()4355برقم(4)

وأحمد2(،14)77شيبةأبيوابن(،1)927والطَّيالسيُّ(،1،3879625)

فيوالإشبيليُّ(،4/114)الحاكموصحَّحه.وغيرهم(،1،96061)5757

أبو"رواه31(:)9/""المجموعفيالنَّوويُّوقال848(،2/)"الصُّغرى"الأحكام

".صحيحلإسنادوالنَّسافيُ،حسنبإسنادداود
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.(1")إاللّهشفاهفلابالخمرتداوئ"من:قالأنَّه!ي!عنهويذكر

منذكرنا)2(فماالشَّرعأمَّاوشرعًا.عقلًاقبيحةٌبالمحرَّماتالمعالجة

فإنَّه،لخبثهحرَّمةإنَّماسبحانهاللّّهأنَّفهوالعقلوأمَّا.وغيرها)3(الأحاديث

بقوله:إسرائيلبنيعلىحرَّمةكم!لها،عقوبةًطيباالأمَّةهذهعلىيحرِّملم

نَّماوإ.،061:النساء]لَهُؤ!أصُلَّتهَادُواْحَرَّ!اعَلي!هِؤطَيِّنتٍألّذَينَ)!بظُقِوِمِّنَ

عنوصيانةلهمحِمْيَةلهوتحريمُه.لخبثهحرَّمه)4(ماالأمَّةهذهعلىحرَّم

أثَّرهـانفإنَّه،والعللالأسقاممنالشِّفاءُبهيُطلَبأنيناسبفلا(،)ْتناوله

فية؛الذيالخبثبقوَّةالقلبفيمنهأعظمَسقمًايُعْقِبلكنَّةإزالتها،في

القلب.بسقمالبدنسقمإزالةفيسعىقدبهالمداوىفيكون

اتِّخاذهوفي،طريقٍبكلِّعنهوالبعدتجنُّبهيقتضىِتحريمهفانَّوأيضًا

الشَّارع.مقصودضدُّوهذا.وملابستِهفيهالتَّرغيبعلىحضّدواءً

أبيابنأخرجهوقد.اللَّفظبهذامرفوعًاعليهأقفولم(.161)صالحمويكتاب(1)

عائشةعنالزُّهريِّ،عن،ذئبأبيابنعن،هشامبنمعاويةعن64923()شيبة

(5)6"التبويِّ"الطِّبِّفينعيمأبووأخرجه.منقطعإسنادوهذاقولها،مناكأيلَّهُعَتفَارَ

عائشة.عن،عروةعن،الزُّهريِّعن،ذئبأبيابنعن،الحباببنزيدطريقمن

تداوى))من:!يمادلّّةرسولقال:قالهريرةأبيحديثمن)53(نعيمأبووأخرج

الصحيحة""السلسلةفيلشواهدهالألبانيُّحسَّنهشفاءً("،فيهلهادلّةيجعلِلمبحرام

(.)2881

"."ذكرناه:ن،حط)2(

.الإشارةاسمبزيادة"الأحاديث"هذهد:،فعداما)3(

"حرَّم".بعدها:ومااللطيفعبدطبعةفي)4(

6(.1/40)("اللهفانو"إغاثة(4/611)"الموقعين"أعلام:انظر5()
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دواءً.يُتَّخذأنيجوزفلاالشَّريعة،صاحبعليهنصَّدا!دكمافإنَّهوأيضًا

عنتنفعلالطَّبيعةلأنَّ،الخبثصفةَوالرُّوحالطَّبيعةَيكسبفإنَّهوأيضًا

خبثًا،منهالطَّبيعةخبيثةًاكتسبتكيفيَّتهكانتفإذابيِّنًا.انفعالًاالدَّواءكيفيَّة

الأغذيةعبادهعلىسبحانهادلّّهحرَّمولهذا!ذاتهفيخبيثًاكانإذافكيف

وصفمَه.الخبثهيئةمنالنَّفسَتكسبلما،الخبيثةوالملابسوالأشربة

إليه-تميلالنَّفوسكانتإذاسيَّماولا-بهالتَّداويإباحةفيفإنَّوأيضًا

لهإ،نافعأنَّهالنُّفوسعرفتإذاسيَّماولاواللَّذَّة،للشَّهوةتناولهإلىذريعةً

الذَّريعةسدَّوالشَّارعإليها.شيءٍأحبُّفهذالشفائها؛جالبٌلأسقامها،مزيل

الذَّريعةوفتحِتناولهإلئالذَّريعةسدِّبينأنَّريبولا،ممكنٍبكلِّتناولهإلئ

وتعارضًا.تناقضًاتناولهإلى

منفيهيُظَنُّماعلىيزيدماالأدواءمنالمحرَّمالدَّواءهذافيفإنَّوأيضًا

قطّ،شفاءًفيهالناادلّّهجعلماالَّتيالخبائثأمِّفيالكلامولنفرضالشِّفاء.

منوكثيرٍالأطبَّاءعندالعقلمركزهوالذيبالدِّماغالمضرَّةشديدةفإنَّها

.(1)والمتكلِّمينالفقهاء

بالرَّأسالخمرضرر:الحادَّةالأمراضفيكلامهأثناءفي)2(أبقراطقال

فيتعلوالَّتيالأخلاطبارتفاعهويرتفع،إليهالارتفاعيُسرعلأنَّهشديا،

أيمانو"(575-2555/)"السعادةدارمفتاحو"(951)صالحمويكتاب:انظر(1)

.(95)صه"و"المسوَّدة98(/1)يعلىلابي"العُدَّةو"(،216)ص"القراَن

برنستون-خ"الطبيةالصناعة"كاملصاحبذكركما"الحادَّةالأمراض"كتابهفي)2(

.(951)صالحمويكتابعنصادروالمصنفأ(.96/)ق
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بالذِّهن.يضرُّ(1)لذلكوهو.لبدنا

بالدِّماغالإضرارُ:الشَّرابخاصِّيَّةإنَّ)2(:""الكاملصاحبوقال

والعصَب.

:فنوعانالمحرَّمةالادويةمنغيرهوأمَّ!

المرضدفععلىالطَّبيعةَلمساعدتهتنبعثولاالأنفستعافهأحدهما:

علىكلًّافيبقى،المستقذَراتمنوغيرهاالأفاعيولحومكالسُّمومبه

دواءً.لاداءًحيمئذٍفيصيرلها،مُثْقِلًا،الطَّبيعة

مثلًا،الحواملتستعملهالذيكالشَّرابالنَّفستعافهلاماالثَّاني)3(:

والفطرةفالعقل.ذلك)4(بتحريميقضيوالعقل،نفعهمنأكثرضررهفهذا

ذلك.فيللشَّرعمطابق

الشِّفاءشرطفإنَّبها،يستشفىلاالمحرَّماتكونفيلطيفٌسرّوهاهنا

فإنَّالشِّفاء،بركةمنفيهادلّهجعلومامنفعتهواعتقادُبالقبولتلقِّيهبالدَّواء

كان(أينما)ْالنَّاسمنوالمباركُأبركهُا،الأشياءوأنفعُ،المباركهوالنَّافع

تصحيف."كذلك("،د:ث،،فعداوفيما.لمنساقط"هو"(1)

بالملكي.المشهور"الطبيةالصناعة"كاملوكتابه،المجوسيالعباسبنعليهو)2(

السابق.أبقراطبكلامقولهعلىاستشهدوقدأ(96/)قمنةبرنستوننسخةانظر:

مضارِّها"ودفعالأغذية"منافعفيالرازيوقال.الحمويكتابعنصادروالمصنف

".للدماغمُوهِنللعصب،مُرْخٍالجملةفي"الشراب(:الخيريةط-91)ص

المطبوعة.النسخفيوكذا،"والناني":ن)3(

".تحريمَ"يقتضي:س4()

إنما".":س)5(
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ممَّاالعينهذهتحريمَالمسلماعتقادأنَّومعلولم.حلَّحيثبهينتفعالذيهو

.بالقبوللهاطبعهوتلقِّىِبهاظنِّهحسنوبينبركتها)1(اعتقادوبينبينهيحول

أكرُهوطبعُهفيها،اعتقادًاوأسوأَلهاأكرهَكانإيمانًاأعظمالعبدكانكلَّمابل

اعتقادُيزولأنإلادواءً،لالهداءًكانتالحالهذهفيتناولهافإذالها.شيءٍ

فلا،الإيمانينافيوهذابالمحبَّة،لهاوالكراهةُالظَّنِّوسوءُفيهاالخبث

أعلم.وادلّّه.داءٍوجهعلىإلاقطّالمؤمنيتناولها

فصل

وازالتةالرَّأسفيالذيالقَمْلعلاجفي!ي!هديهفي

رأسي،منأذًىبيكان:قالعُجْرةبنكعبعن)2("الصَّحيحين"في

أرىكنتُ"ما:فقال،وجهيعلىيتناثروالقملُ!،ادلّّهرسولإلىفحُمِلتُ

فَرَقًايُطْعِمَوأن،رأسهيحلقأنفأمرَه:روايةٍوفي."أرىمابكبلغقدالجَهْدَ

.ايّلامٍثلاثةيصومأو،شاةًيهديأو،ستَّةٍبين

فيه.وداخلٍ،البدنعنخارجٍ:شيئينمنوالبدنالرَّأسفييتولَّدالقمل

خِلْطٍمنوالثَّانيالجسد.سطحفي)3(المتراكبوالدَّنسالوسَخ:فالخارج

فيالدَّمويَّةالرُّطوبةفتتعفَّنواللَّحم،الجلدبينالطَّبيعةتدفعهعَفِنٍرديٍّ

بعدذلكيكونماوأكثر.القملمنهفيكونالمسامِّ،منخروجهابعدالبشرة

لكثرةأكثرالصِّبيانرؤوسفيكانوإنَّما.الأوساخوبسببوالأسقامالعلل

ومنفعتها".":زيادةالمطبوعةالنسخفيوبعده.تصحيف،"تركها":ل،ث،س(1)

.(1021)ومسلم(6181،7181)البخاري2()

أصلها.دونالرسالةطبعةوتبعته"،"المتراكمإلىالفقيغيَّره)3(
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غ!ي!النَّبيّحلقولذلك.القملتولِّدالَّتيالأسبابَوتعاطيهمرطوباتهم

.(1)

جعفرٍبنيرووس

الأبخرةفتتصاعد،الأبخرةمسامُّلتنفتحالرَّأسحلقُ:علاجهأكبرومن

الَّتيبالأدويةذلكبعدالرَّأسُيُطلىأنوينبغي.الخِلطمادَّةفتضعف،الرَّديَّة

تولُّده.وتمنعالقَمْلَتقتل

:أنواعثلاثةُالرَّأسوحلقُ

وقربة.نسكٌ:أحدها

وشرلـ.بدعة:والثَّاني

ودوا!.حاجة:والثَّالث

.العمرةأوالحجِّ:النُّسكينأحدفيالحلق:فالأوَّل

المريدونيحلقهاكما،سبحانهاللّّهلغيرالرَّؤوسحلق:والثَّاني

.لفلانٍحلقتَهوأنت،لفلانٍرأسيحلقتُأنا:أحدهم)2(ويقول.لشيوخهم

وعبوديَّةٌخضوعٌالرَّأسحلقفإنَّ،لفلانٍسجدت:يقولأنبمنزلةوهذا

يتمُّلاأركانهمنركنالشَّافعيِّعندإنَّهحتَّىالحجِّتماممنكانولهذا.وذلّ

لعزَّته.وتذلُّلًالعظمتهخضوعًاربِّهايديبينالنَّواصيوضعفإنَّه،بهإلا

إذلالَأرادتإذاالعربكانتولهذا.العبوديَّةأنواعأبلغمنوهو

(4081)""الكبرىفيوالنسائي(2914)داودوأبو(0175)أحمدالإمامأخرجه(1)

.(164)9/""المختارةفيالضياءوصححهاللَّهُ!ثكَئهُ.رَجعفربناللّهعبدحديثمن

المطبوعة.النسخفيوكذا،فيقول"":ن،حط2()
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والمزاحمونالضَّلالشيوخفجاء.وأطلقوهرأسهحلقواوعتقَهمنهمالأسير

مريديهممنقأرادوا،والبدعةالشِّركعلىمشيختهمأساسُالذينللرُّبوبيَّة

السُّجودلهمزيَّنواكمالهم)1(،رؤوسهمحلقَلهمفزيَّنوالهم،يتعبَّدواأن

ولَعَمْرُ.الشَّيخيديبينالرَّأسوضعهووقالوا:،اسمهبغيروسمَّوه،لهم

ينذرواأنلهموزيَّنوا.سبحانهيديهبينالرَّأسوضعُهودلّّهالسُّجودإنَّ،اللّّه

منوآلهةًأربابًااتِّخاذهمهووهذا.بأسمائهمويحلفوا،لهمويتوبوا،لهم

ادلّّه.دون

ثُمَّوَأفُّبُوَّةَوَآلح!وَاتحِتَبَأدلَّهُ.بُؤلمجهُأَنلِبشًرٍ)مَا!انَ:تعالىقال

!نتُؤبِمَارَبَّلِينر!لؤُاْوَلَكِنأللَّهِدُونِكَنلِّىعَبَادًا!لُؤاْلِلنّأَسَيَقُولَ

ألمحلَنَكَ!تتًّخِذُواْأَنَوَلَايَةمُرَ!ض!!نتُؤتَذرُسُونَوَبِمَاتحِتَتآتُعَ!وتَ

.0،8-97:عمران]اَل!أَنتُو!تماِلُونَإِذبِألكُفرِبَغدَأَيَةمُرُ!مأزَبَابًاوَالخبِينَ

والمتشبِّهونالشَّيوختقاسمهاوقد.الصَّلاةعبوديَّةالعبوديَّةوأشرفُ

السَّجود.وهوفيها،ما)2(أشرفَمنهاالشُّيوخفأخذ،والجبابرةبالعلماء

كمالهركَعبعضًابعضهملقيفإذاالرُّكوع،منهابالعلماءالمتشبِّهونوأخذ

الأحرارفيقوم،القيامَمنهاالجبابرةوأخذسواءً.لربِّهالمصلِّييركع

جلوس!.وهملهمعبوديَّةًرؤوسهمعلىوالعبيد

فتعاطيهاالتَّفصيل،علىالثَّلاثةالأموزهذهعنع!ي!اللّهرسولنهىوقد

أنَّلأحدٍينبغي"لا:وقالاللّّه،لغيرالسُّجودعنفنهى.لهصريحةٌمخالفةٌ

.دمنسإقط""لهم(1)

".أفضلَ"الشيوخُ:سوفي.هو""مابزيادة"أشرفهوما"منهاز:)2(
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!")2(."مه:وقاللهسجَدلمَّامعاذعلىوأنكر")1(.لأحدٍيسجد

اللّّهلغيرجوَّزهمنوتجويزُ.بالضَّرورةدينهمنمعلومهذاوتحريم

هذاالمشركُهذاجوَّزفإذا،العبوديَّةأنواعأبلغمنوهو.ورسولهلهمراغَمة

اللّّه.غيرعبوديَّةجوَّزفقدللبشرالنَّوعَ

قيل:."لا":قالله؟أينحني،أخاهيلقىالرَّجل:لهقيلأنَّهعنهصحَّوقد

)3(.""نعم:قال؟أيصافحه:قيل."لا":قال؟ويقبِّلهأيلتزمه

ألتابَ)آدخُوا:تعالىقولهومنهسجود.التَّحيَّةعندفالانحناءوأيضًا

التِّرمذيِّفيوهو.اللَّةُثةثكَئهُرَهريرةأبيحديثمن(6214)حبَّانابنأخرجة(1)

قال.اللَّفظُهذاعندهماليسثلكن92(،1)7/""الكبرىفيوالبيهقيِّ(،11)95

"الإرواء"فيالالبانئيُوحسَّنة"،الوجههذامنغريبحسن"حديث:التِّرمذيُّ

اكأيلَّةُعَنلا.رَالصَّحابةمنعددٍعنالبابوفي.(1)899

2(،29)7/""الكبرىفيوالبيهقئيُ(،491)30وأحمد(،)1853ماجهابنأخرجه2()

للنَّبيِّسجَدالشَّاممنمعاذٌقدملمَّا:قالاللَّةُلةثكَئهُرَأوفىأبيبناللّهعبدحديثمن

ابنصحَّحهوقد،اختلافإسنادهوفي.الحديثَتفعلوا"))فلا:!ك!ي!قولهوفيه...!!ي!

الألبانيُّفيوحسَّنه(،21-4215/)13""المختارةفيوالضِّياء(،1714)حبَّان

كثير!.شواهدوله56(.)7/"الإرواء"

وأحمد37(،20)ماجهوابن"،حسن"حديث:وقال)2728(التِّرمذيّأخرجه)3(

فيعديٍّوابن(،4،9284)287يعلىوأبو7362(،736-0)والبزَّار(،44013)

أحمدوضعَّفةادلَّةُلةثكَئهُ.رَمالكبنأنسحديثمن،وغيرهم34(،1)3/""الكامل

""الكبرىفيالبيهقئيُوقال(،061)3/صالحابنةمسائلفيكماواستنكره

القطَّانيحيَىتركهاختلَط،قدوكانالسَّدوسيئُ،حنظلةبة"تفرَّد(:001)7/

فيالألبانيُّوقوَّاه2677(،)5/""المهذَّبفيالذَّهبيُّالحديثَوليَّن"،لاختلاطة

.(016)"الصَّحيحةالسِّلسلة"
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.الجباهعلىالدَّخوليمكنفلاهـالَّامنحنين،أي1،ه4]النساء:سُجَّدًا!)1(

بعضهاالأعاجمتعظِّمكماجالس!،وهوالقيامعنالنَّهيعنهوصحَّ

يصلُّواأنجالسًاصلَّئإذاوأمرَهم.الصَّلاةفيذلكمنمنَعحتَّىبعضًا،

أنَّمعجالس!،وهورأسهعلىيقوموالئلَّا،لهمعذرلاأصحَّاءوهمجلوسًا،

سبحانه؟لغيرهوعبوديَّةًتعظيمًاالقيامكانإذافكيف،لهقيامهم

سبحانهاللّهعبوديَّةأسقطتالضَّالَّةالجاهلةالنُّفوسأنَّوالمقصود:

وقامت،لهوركعتاللّّه،لغيرفسجَدت،الخلقمنتعظِّمهمَنفيهاوأشركت

وذبحت،لغيرهوحلقت،لغيرهونذرت،بغيرهوحلفت،الصَّلاةقياميديهبين

كماوالطَّاعةوالرَّجاءوالخوفبالحنبِّوعظَّمته)2(.بيتهبغيروطافت،لغيره

العالمين.بربِّالمخلوقينمنتعبدهمنوسوَّتأشدُّ!بل،الخالقيعظَّم

الذينوهم،يعدِلونبربَّهمالذينوهم،الرُّسللدعوةالمضادُّونهموهؤلاء

!إِذإِن!نَّا!ضَذَلٍ!ينٍ)تَألدَّهِ:يختصمونآلهتهممعالنَّارفيوهميقولون

أفَّاسَ!ووَصمنَ:فيهمقالالذينوهم،.89-79]الشعراء:!ألدِفيَلمح!دكوُبِرَبِّ

:]البقرة!وأَشَدُّجُّالمحهامَنواوَألّذَدنَءَأللَّهِيُحِجُّو!ؤكَحُبِّأنَدَادًاأللَّهِدُونِمِنشخِذُمَن

به)3(.يشركأنيغفرلاواللّهالشِّرك،منكلُّهوهذا،.16ة

الكلامقُصِدممَّاأهمّولعلَّهالرَّأس،حلقفيهديهفيمعترضرفصلفهذا

الموفِّق.واللّّه.فية

الخطية.النسخجميعفيقبلهالواودون"ادخلوا"كذا(1)

".بيته"لغير:المطبوعةالنسخفي)2(

الحلقأنواعمنالثالثالنوعيذكرلمالمصنفأنعلئثهامشفيالقراءبعضنبة)3(

والدواء.للحاجةالحلقوهو
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الإلهيَّةالوُّوحانيَّةبالأدولةاط!جفيع!ي!(1)هديهفصولُ

الطبيعيَّةالأدولةومقمنهاوالمركبة،المفودة

فصل

بالعينالمصابعلاجفيع!يوّهديهفي

!لمج!:اللّهرسولقال:قالعبَّاسٍابنعن)2(""صحيحهفيمسلمروى

".العينُلسبقتةالقدَرَساتقَشيءكانولو،حقّ"العين

منالرُّقيةفيرخَّص:!ي!النَّبيَّأنَّأنسعنأيضًا(")3("صحيحهوفي

والنَّملة.والعينالحُمَة

:!اللّّهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمن)4("))الصَّحيحينوفي

".حقّ"العين

ثمَّفيتوضَّا،العائنُيؤمركان:قالتعائشةعن()ْداود"أبي"سننوفي

المَعِينُ.منهيغتسل

"فصل:حطوفيز.فيالسطروفوقسهامشفي"في"بعضهمزادوقد."هدية"في:ن(1)

".هديهفي

)2188(.برقم)2(

)6921(.برقم)3(

)2187(.ومسلم574()0البخاري)4(

""الكبرىفيالبيهقئيُطريقهمنوأخرجه.عنهوسكت388(،0)داودأبيسنن5()

فيالنَّوويُّإسنادهوصحَّحفِعلها.من2(6204)شيبةأبيابنورواه35(.1)9/

2(.)522"الصحيحة"السلسلةفيوهو68(،)9/"المجموع"

231



أن-أمرأو-النَّبيُّع!ي!أمرني:قالتعائشةعن()1"الصَّحيحين"وفي

العين.مننسترقي)2(

عن،دينارٍبنعمروعن،عيينةبنسفيانحديثمن)3(الترمذيوذكر

يا:قالتعُمَيسبنتأسماءأنَّالزُّرَقيرفاعةبنعبيدعنعامر،بنعروة

فلو"نعم،:فقال؟لهمأفأسترقي،العينتصيبهمجعفرٍبنيإنَّاللّّه،رسول

.صحيحٌحسنحديث:الترمذيقال."العينُلسبقتهالقضاءَيسبِقكانَّشيءٌ

قال:حنيفٍبنسهلبنأمامةأبيعن،شهابٍابنعن)4(مالكوروى

ولاكاليومرأيتُماواللّه:فقاليغتسل،حُنَيفٍبنسهلَربيعةبنعامرُرأى

2(.1)59ومسلمذر،ابيروايةفيلفظهوهذا()5738البخاري(1)

.البخاريفيأخرىروايةوهي،""يسترقَى:النسخبعضفي2()

2(،04)57شيبةأبيوابن35(،01)ماجهابنأيضًاوأخرجه2(.50)9""جامعهفي)3(

منأنَّه3(51/40)""العللفيالدَّارقطنيُّورجَّح.وغيرهم2747(،0)وأحمد

"السِّلسلةفيوهو(،904)7/"الاستذكار"فيالبرعبدابنوصحَّحهاسماء،مسند

.(21)52الصَّحيحة"

أيضاوأخرجه7572(.)""الكبرىفيالنَّسانيُّطريقهومن(،1)967"الموطَّأ"في(4)

فيوالنَّساليُّ،بهالزُّهريعنالمصنَّف(-76691رقم/11)""الجامعفيمعمر

به.الزُّهريعنسفيانطريقمن35(0)9ماجهوابن6599(،7571،)""الكبرى

"العلل"فيالدَّارقطنيورجَّح،"أبيهعن،امامةأبيعن،الزُّهري"عن:إسنادهفيوقيل

الصُّغرى""الأحكامفيوالإشبيلي6(،01)6حبَّانابنوصحَّحه.الأوَّل2َ(21/62)

الشَّرعيَّة""الآدابفيمُفلحابنوقال68(،)9/(""المجموعفيوالنَّووي84(،4)2/

2(.572)("الصحيحة"السلسلة:وينظر."حسنبإسنادأحمد"رواه(:258/)
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عليه،فتغيَّظعامر،!ي!اللّهرسولَفأتىسهل)1(.فلُبِطَ:قال!مخبَّاةٍجلدَ

عامر2()فغسل."لهاغتَسِلْ!برَّكتَألَ!؟أخاهأحدُكميقتل"علام:وقال

صُبَّثمَّ،قدَحٍفيإزارهوداخلةَرجليهوأطرافوركبتيهومرفقيهويديهوجهه

النَّاس.معفراح،عليه

هذاأبيهعنسهلبنأمامةأبيبنمحمدعنأيضًا)3(مالكوروى

له.فتوضَّا،له"توضَّاحقّ،العين"[نَّ:فيهوقالالحديث

مرفوعًا:أبيهعن،طاوسابنعنمعمر،عن)4(الرزاقعبدوذكر

أحدكماستُغْسِلَوإذا.العينُلسبقَتْهالقدَرسابقَشيءكانولو.حقّ"العين

صحيخ.ووصله."فليغتسِلْ

فيتمضمض،فيهكفَّهفيُدْخِل،بقدَحٍالعائنالرَّجل()ْيربى:الزُّهريُّقال

]فيصبُّ،اليسرىيدهيُدخِلئمَّ.القدحفيوجههويغسل،القدحفييمجُّهثمَّ

ثم.اليسرىيدهعلىفيصبُّ،اليمنىيدهيُدخِلثم.القدحفياليمنىكفِّهعلى

"المنتقى"انظر:.المتقَلالمثبَتكالمريضصريعًافوقعحُمَّ،:يعني.صُغَ:لُبِط(1)

256(.)7/للباجي

"له".:المطبوعةالنسخفيبعده)2(

فيوالطَّبراني757(،0)""الكبرىفيالنَّساليُّطريقهومن(،1)678"الموطَّأ"في)3(

حبَّانابنوصحَّحة(.214-114)3/الحاكمأيضًاوأخرجه5(.058)"الكبير"

.(941)6/"الصَّحيحة"السِّلسلةفيوالألباني61ُّ(،0)5

ابنعن،وهيبٍطريقمن2()188مسلمعندموصولموهو(،07791)برقم(4)

اكأيلَّةُعَئ!.رَعبَّاسابنعن،أبيةعن،طاوس

والمطبوعة:الخطيةالأخرىالنسخوفي.التخريجمصادروفي)ف(الأصلفيهكذا)5(

"يؤمر".
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فيصبُّ،اليمنىيدهيُدخلثم.الأيمنمرفقهعلىفيصُبُّ،اليسرىيدهيُدخِل

ثم.اليمنىقدمهعلىفيصبُّ،اليسرىيدهيُدخلثمالأيسر.مرفقهعلى

اليُسْرىأ)1(يدهيُدخِلثم.اليسرىقدمهعلىفيصبُّ،اليمنىيدهيدخل

ركبتهعلىفيصبُّ،اليمنىيدهيُدخلثمَّ.القدحفياليمنىركبتهعلىفيصُبُّ

علىيُصَبُّثمَّ.الأرضفيالقدَجُيوضعولا.إزارهداخلةَيغسلثمَّ.اليسرى

واحدةً)2(.صبَّةًخلفهمنالعينتصيبهالذيالرَّجلرأس

النَّبيُّأنَّسلمةأمعنصحَّفقد.جنيّةَوعينٌ،إنسيَّةعينٌ:عينانوالعين

بهاقإنَّلها،"استرقُوا:فقال،سَفْعةٌوجههافي،جاريةًبيتهافيرأى!!

)3(."النَّظرة

من:يعنينظر!،أي"سفعةٌ":وقولهالفراء)4(:مسعودبنالحسينقال

أنفَذُ(الجنّ،)ْعيون:]وقيل.الجنِّنظرمنأصابتهاعينبها:يقول.الجنِّ

الرِّمإح.أسنَّةمن

("الكبرى"السننوانظر(،1آ5/)12للبغوي"السنة"شرحمنالمعقوفينبينما(1)

لانتقالالمؤلفأصلمنسقطأنهوالظاهر.التخريجمصادرمنوغيرهللبيهقي

منالتكملةآثرتوقدشيئًا.منهايتركأندونالصفةهذهبعضهماختصروقدالنظر.

منه.الآتيالنقللأن"السنة"شرح

)8928(،الاثار""مشكلفيوالطَّحاوي2ُّ(،6104)شيبةأبيابنبنحوهأخرجه)2(

فيالبرعبدوابن352(،)9/""الكبرىوالبيهقيُّفي(،5)577"الكبير"فيوالطَّبرافب

2(.2-4243)6/"التَّمهيد"

2(.1)79ومسلم()9573البخاريأخرجه)3(

)12/163(."السنة"شرحفي)4(

النظر.لانتقالالمؤلفأصلمنأيضًاسقطولعله،"السنة"شرحمن)5(
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والجملَالقبرَ،الرَّجلَلتدخِلُ"إنَّالعينَ:يرفعهجابرعنويذكر

.(1)القِدْرَ"

عينومن،الجانِّمنيتعوَّذ!يروّالنَّبيُّكان)2(سعيد:أبيوعن

)3(.لإنسانا

وقالوا:،العينأمرَوالعقلالسَّمعمننصيبهمقلَّممَّنطائفةفأبطلت

ومن،والعقلبالسَّمعالنَّاسأجهلمنوهؤلاء.لهاحقيقةلاأوهالمذلكإنَّما

والنُّفوسالأرواجعنمعرفةًوأبعدهمطباعًا،وأكثفهمحجابًا،أغلظهم

لاونحلهممللهماختلافعلىالأمموعقلاءُوتأثيراتهإ.وأفعالهاوصفاتها

العين.تأثيروجهةسببهفياختلفواوإن،تنكرهولاالعينأمرتدفع

منانبعثالرَّديَّةبالكيفيَّةنفسهتكيَّفتإذاالعائنإنَّ)4(:طائفةفقالت

)1(

)2(

)3(

)4(

الثَّوريِّ،عن،هشامبنمعاويةطريقمن4(80)6/""الكاملفيعديٍّابنأخرجه

من"غريب19(:)7/""الحليةفينعيمأبوقال.بهجابرعنالمنكدر،بنمحمَّدعن

2(:44)9/بغداد""تاريخفيالخطيبوقال"،معاويةبهتفرَّد،الثَّوريِّحديث

عنالمنكدر،ابنعن،عليأبيبنعليِّعن،معاويةعنهو:وإنَّما،غلَطإنَّه:"ويقال

(""الميزانفيالذَّهبيُّالحديثبنكارةحكمولذا؛متروكهذاوعليئجابر"،

)726(."الحسنة"المقاصدفيالسَّخاويُّوضعَّفه275(،)2/

المطبوعة!النسخفيوكذا.""كان:"يتعوَّذ"قبلبعضهمفزاد،""أنَّ:نفي

قال.وغيرهم35(،11)ماجهوابن(،4945)والنَّسائئي2ُ(،0)58التِّرمذيُّأخرجه

الطَّيِّب"الكلم"تخريجفيالألبانيُّوصحَّحةغريب"،حسنٌحديث"هذا:التِّرمذيُّ

46(.)2

للقاضي("المعلمو"إكمال(561)3/للمازري""المعلمفيالآتيةالأقوالانظر

283(.)صالحمويكتابعنصادروالمصنف82(،)7/عياض
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يستنكرلاكماهذايستنكرولاقالوا:فيتضرَّر.بالمَعِين،تتَّصلقوَّ!سمِّيَّةٌعينه

عناشتهرقدأمرٌوهذا.فيهلك،بالإنسانتتَّصلالأفعىمنسمِّيَّةٍقوَّةٍانبعاث

العائن.فكذلكهلَك،الإنسانعلىبصرهاوقعإذاأنَّها:الأفاعيمننوعٍ

جواهرُالنَّاسبعضعينمنينبعثأنيستبعدلا:أخرىفرقةوقالت

الضَّرر.لهفيحصل،جسمهمسامَّوتتخلَّل،بالمعينفتتَّصل،مرئيَّةٍغيرُلطيفةٌ

عندالضَّررمنيشاءمابخلقالعادةادلّّهأجرىقد:أخرىفرقةوقالت

تأثيرولا)1(قوَّةٌولاسبمبمنهيكونأنغيرمن،يَعينهلمنالعائنعينمقابلة

العالم.فيوالتَّاثيراتوالقوىالأسبابمنكريمذهبوهذاأصلًا)2(.

وخالفوا،والأسبابوالتَّاثيراتالعللبابأنفسهمعلىسدُّواقدوهؤلاء

أجمعين.العقلاء

وطبائعقوًىوالأرواحالأجسامفيخلقسبحانهادلّّهأنَّريبولا

العاقلَ)3(يمكنولا.مؤثِّرةًوكيفيَّاتٍخواصَّمنهاكثيرٍفيوجعلمختلفةً،

الوجةترىوأنتمحسوس!.مشاهدٌأمرفإنَّه،الأجسامفيالارواحتأثيرإنكارُ

ويصفرُّ!منهفاستحيا،يحتشمهمَنإليهنظرإذا،شديدةًحمرةًيحمرُّكيف

النَّظر،منيسقَممنالنَّاسشاهدوقد!إليهيخافهمننظرعندشديدةًصفرةً

المطبوعة.النسخفيوكذاسبب"،ولاقوة"منه:ن(1)

يعني:"،السنةأهلمذهب"وهكذا82(:)7/"المعلمإكمال"فيالقاضيقال2()

.شاعرةالأ

طبعةوقلدته"،"لعاقلإلىفغيَّره،الفقيالشيختعجبلمالفصيحةالعربيةهذه)3(

الرسالة.
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بالعينارتباطهاولشدَّة.الأرواحتأثيربواسطةكلُّهوهذا؛قواهوتضعف

.للرّوحالتَّاثيروإنَّما،الفاعلةهيوليستإليها،الفعلُيُنسَب

الحاسدفروحُوخواصِّها.وكيفيَاتهاوقواهاطبائعهافيمختلفةوالأرواح

منبهيستعيذأنرسولَهسبحانهاللّّهأمرولهذابيِّنًا،أذًىللمحسودمؤذيةٌ

عنخارجهومنإلاينكرهلاأمرٌالمحسودأذىفيالحاسدوتأثيرُ.شرِّه

الحاسدةالخبيثةالنَّفسفإنَّ،بالعينالإصابةأصلوهو.الإنسانيَّةحقيقة

وأشبَهُ.الخاصِّيَّةبتلكفيهفتؤثِّرالمحسود،مقابلَ)1(خبيثةٍبكيفيَّةٍتتكيَّف

انبعثتعدوَّهاقابلتفإذا،بالقوَّةفيهاكامنالسَّمَّفإنَّ،الأفعى:بهذاالأشياء

تشتدُّمافمنها:.مؤذيةٍخبيثةٍبكيفيَّةٍنفسُها)2(وتكيَّفت،قوَّك!غضبيَّةمنها

البصر،طمسفييؤثِّرماومنها:.الجنينإسقاطفيتؤثِّرحتَّىوتقوىكيفيَّتها

يلتمسان"إنَّهما:الحيَّاتمنالطُّفْيتينوذيالأبترفي"!ي!اِّالنَّبيُّقالكما

بمجرَّدكيفيّتهاالإنسانفييؤثِّرما:ومنها)3(."الحَبَلويُسْقِطانالبصر،

المؤثِّرة.الخبيثةوكيفيَّتهاالنَّفستلكخبثلشدَّة،بهاتِّصالٍغيرمن،الرُّؤية

علمهقلَّمَنيظنُّهكما،الجسميَّةالاتِّصالاتعلىموقوفٍغيروالتَّاثير

وتارةً،بالاتِّصالتارةًيكونالتَّاثيربل.والشَّريعةبالطَّبيعةومعرفته

طبعةفيأثبتواثمومن.السياقبهيستقيملاتصحيفًاوأراه"تقابل"،:الاصلعداما(1)

"بدائعفيالمؤلفقولانظر.النفسعلىالضميرليعود""وتقابل:اللطيفعبد

".ومعاينتهالمعينمقابلةعندنفسهتتكيَّف"فالعائن752(:2/)الفوائد"

الرسالة.طبعةمنساقط"نفسها")2(

ماجهوابن5252()داودلأبيواللفظعمر،ابنحديثمن)2233(مسلمأخرجه)3(

.)3535(
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وتارةً،فيهيؤثِّرمننحوالرُّوحبتوجُّهوتارةً،بالرُّؤيةوتارةً(،1)بالمقابلة

يتوقَّفلاالعائنونفس.والتَّخيُّلبالوهموتارةً،والتَّعوُّذاتوالرُّقىبالأدعية

نفسهفتؤثِّرالشَّيءُ)2(،لهفيوصف،أعمىيكونقدبلالرُّؤية،علىتأثيرها

.رؤيةٍغيرمنبالوصفالمَعِينفييؤثَرالعائنينمنوكثير.يرهلموإنفيه

بِأَ!رَهؤلمحاسَ!واْلَيُزَلقُوَنكَألَّذِفيَ!فَرُوْايَ!دُ!و!ان:لنبيِّهتعالىقالوقد

.،15:]القلمألدِبّهَهـ)3(

وَقَبَإِذَاشَرِّغَاسِقٍوَمِن!شَرَّمماخَ!مِن!لفَ!أجِمَربِّأَعُوذُ)قُل:لوقا

حأ.5-1:الفلق]!هوإِذَاحَسَدَشَرِّحَاسِدٍوَصمن!تعُقَدِأفِىفقَّثَفشَّرِآوَصمن!

منأعمَّالحاسدكانفلمَّاعائنًا،حاسدٍكلُّوليسحاسا،عائنٍفكلُّ

نفسمنتخرجسهالموهي.العائنمناستعاذةًمنهالاستعاذةكانتالعائن

فإن.تارةًوتخطئه،تارةًتصيبهوالمَعِينالمحسودنحوَوالعائنالحاسد

شاكيَحذِرًاصادفتهوإنبدَّ.ولافيهأثَّرتعليهوقايةلامكشوفًاصادفته

صاحبها.علىالسِّهامردَّتوربَّما،فيهتؤثَرلمللسِّهامفيهمنفذلاالسِّلاح

.دمنساقط"بالمقابلة"وتارةً(1)

.دمنساقط"الشيء"لفظ)2(

لمجي!اللّهرسوليصيبواأنقصدواالكفارأنأحدهما.الايةفيقولانللمفسرين)3(

منقوموتابعهالكلبيقولهذا343(:)8/المسير""زادفيالجوزيابنقال.بالعين

يكادشديدًانظرًابالعداوةإليةينظرونكانواأنهموالتاني.الفراءومنهمالمفسرين

قتيبةابنمنهم،المحققونذهبهذا"وإلى:قال.يصرعهأيشدتهمنيُزلقه

وجمع75(7524-)2/الفوائد""بدائعفيالقولينالمصنفذكروقد".والزجاج

".حقّ"فالقولان:وقالبينهما،
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منوهذا،والأرواحالنُّفوسمنفهذاسواءً.الحسِّيِّالرَّميبمثابةوهذا

.(1)والأشباحالاجسام

ثمَّ،الخبيثةنفسهكيفيَّةتتبعهثمَّبالشَّيء.العائنإعجابمنوأصله

وقد،نفسهالرَّجليَعينوقد.المَعِينإلى)2(بنظرهسَمِّيَّتهاتنفيذعلىيستعين

وقد.الإنسانيِّالنَّوعمنيكونماأردأ)3(وهذا،بطبعهبلإرادتهبغيريَعين

وأجرىالإمامُ،حبَسهبذلكعُرِفمنإنَّالفقهاء:منوغيرهمأصحابناقال

قطعًا)4(.الصَّوابهووهذا.الموتإلىعليهينفقماله

فصل

.أنوااعوهو،العلَّةلهذهالنَّبويُّالعلاجوالمقصود:

،بسَيْلٍمررنا:قالحُنَيفٍبنسهلعن()ْ""سننهفيداودأبوروىوقد

وو!صادلّهرسولإلىذلكفنُمِيَ)6(محمومًا.فخرجت،فيهفاغتسلت،فدخلت

8(.970-/1)"السالكين"مدارجوانظر:(1)

"."بنظرةد:،حط2()

.الممدودةبالألفرسمالنسخومعظمالأصلفي)3(

.(41/173)"النوويو"شرح(،1/404)"السالكين"مدارجانظر:(4)

،1001)5""الكبرىالنَّسائيُّفيأيضًاوأخرجه.عنةوسكت)3888(،برقم)5(

والطَّبراني32(،49/)الآثار""معانيفيوالطَّحاويُّ(،51)789وأحمد(،60801

الرَّاويةُالرَّبابفيهلكن(،4/134)الحاكمإسنادهوصحَّح(.156)5"الكبير"في

عِدادفيفهي،حكيمبنعثمانحفيدُهاعنهابالرِّوايةانفردفقد،سهلعن

الأخيرولجزئه(.4185)"الضَّعيفة"السِّلسلةالألبانيُّفيأوردهولذا؛المجهولات

.كثيرةٌشواهدُ

"فنما".د:ز،ف،فيرسمه)6(
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:فقالصالحة؟والرُّقى،سيِّدييا:فقلت:قاليتعوَّذ".ثابتأبا"مروا:فقال

".لَدْغةٍأوحُمَةٍأونفسٍفيإلارقية"لا

العائن.:والنَّافس.عينٌ:أينفس!فلانًاأصابت:يقال.العين:والنَّفس

ونحوها.العقربضربةوهي،معجمةٍوغينٍمهملةٍبدالٍواللَّدغة

الكتابوفاتحةالمعوِّذتينقراءةمنالإكثارُ:والرُّقىالتَّعوُّذاتفمن

كلِّمن،التَّامَّةاللّهبكلمات"أعوذنحو:النَّبويَّةالتَّعوُّذاتومنها.الكرسيِّوآية

.(1)"لامَّةٍعينٍكلِّومن،وهامَّةٍشيطانٍ

)2(."خلقماشرِّمنكلِّهاالتَّامَّاتاللّهبكلمات"أعوذونحو:

منفاجز،ولابرٌّيجاوزهنَّلاالَّتيالتَّامَّاتاللّّهبكلمات"أعوذ:ونحو

فيها؛يعرُجماشرِّومنالسَّماء،منينزلماشرِّومنوبرَأ،وذرَاخلقماشرِّ

اللَّيلفِتَنِشرِّومنمنها؛يخرجماشرِّومنالأزض،فيذرَأماشرِّومن

")3(.رحمنيا،بخيرٍيطرقطازقًاإلااللَّيلطوارقشرِّومنوالنَّهار،

ومن،عبادهوشرِّ،وعقابهغضبهمنالتَّامَّةاللّّهبكلمات"أعوذومنها:

كأإدلَّةُعَخطُ.عباسابنحديثمن3371()البخاريأخرجه(1)

السُّلَميّة.حكيمبنتخولةحديثمن)8027(مسلماخرجه)2(

684(،)4يعلىوأبو(،16451)واحمد3(،04،22380)68شيبةأبيابنأخرجه)3(

اللّه،عبد:شيبةأبيابنعنداسمهووقع،ا!ثكَتهُدلَّهخَنبَشبنالرَّحمنعبدحديثمن

إسناده"في(:474)6/""الإصابةفيكماالبخاريُّقال.حبشيٍّابن:يعلىأبيوعند

فيوهو،به"محتجّجيِّد"إسناده303(:)2/"التَّرغيب"فيالمنذريُّوقال،نظر"

5992(.0،84)"الصحيحة"السلسلة
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.(1)وأنَّيحضُرونَّ"الشَّياطينهمزات

ماشرِّمنالتَّامَّاتوكلماتكالكريمبوجهكأعوذإنِّي"اللَّهمَّ:ومنها

يُهزَملاانَّهاللَّهمَّ.والمغرَمَالماثمَتكشفانتاللَّهمَّ.بناصيتهآخذأنت

)2(."وبحمدكسبحانكوعدُك،يُخْلَفولاجندُك

وبكلماتهمنه،اعظمشيءلاالذيالعظيماللّهبوجه"أعوذ:ومنها

منهاعلمتُماالحسنىاللّهوأسماءِفاجز،ولابرّيجاوزهنَّلاالَّتيالتَّامَّات

شرَّه،أطيقلاشرٍّذيكلِّشرِّومنوبرَا،وذرَأخلَقماشرِّمنأعلملموما

)4)."مستقيمٍصراطٍعلىربِّيإنَّ.بناصيتهآخذربِّي)3(شرٍّذيكلِّشرِّومن

،01)533"الكبرى"والنَّساليُّفي3(،25)8والتِّرمذيُّ)3938(،داودأبوأخرجه(1)

)6966(،وأحمد3(،042،71042،2370)13شيبةأبيوابن(،53401

جدِّه.عن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،إسحاقبنمحمَّدعنطرقمن،وغيرهم

عنعنةوفيه5(،1/47)الحاكموصحَّحه"،غريبحسنٌحديث"هذا:التِّرمذيّقال

ادلَّهُ!كَتهُ.رَالوليدبنالوليدحديثمنشاهدوله.إسحاقابن

فيوالطَّبراني(،768555301،)""الكبرىفيوالنَّسانيُّ(،2505)داودأبوأخرجه2()

،ميسرةوأبيالحارثعن،إسحاقأبيعن،رزيقبنعمَّارطريقمن)899(،"الصَّغير"

والنَّووي89ُّ(،)2/والصِّفات""الأسماءالبيهقيُّفيإسنادهوصححادلَّهُ!ثكَئهُ.رَعليعن

وأخرجه385(.)2/الأفكار""نتائجفيحجرابنوحسَّنه5(،444،20)"الأذكار"في

كماالإرسالحاتموأبوزرعةأبوورجَّحمرسلًا،ميسرةأبيعن2(299)9شيبةأبيابن

بأخرؤ.إسحاقأبيمنسمععمَّارًالأن2(؛88)5/لابنه""العللفي

"ربِّي".موضعفي"أنتَ":المطبوعةالنسخفي)3(

"الأسماءفيالبيهقيُّطريقهومن-(17)70مإلكوأخرجه.مرفوعًاعليهأقفلم(4)

تاريخ"فيعساكروابن377-378(،)5/""الحليةفينعيموأبو-،"والصِّفات

وبرأ".وذرأخلقماشرِّ"من:قولهإلىالأحبار،كعبكلاممن(،0/5661)"دمشق
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ربُّوأنت،توكَّلتعليك،أنتلاإإلهلا،ربِّيانت"اللَّهمَّ:ومنها

باللّه.لاإقوَّةولاحولىلا.يكنلميشألموما،كاناللّهشاءما.العظيمالعرش

وأحصىعلمًا،شيءٍبكلِّأحاطقداللّّهوانَّقديز،شيءٍكلِّعلىأنَّاللّّهأعلم

الشَّيطانَّوشركه،وشرِّ،نفسيشرِّمنبكأعوذإنِّياللَّهمَّعددًا.شيءٍكلَّ

.(1)"مستقيمٍصراطٍعلىربِّيانَّ.بناصيتهاآخذأنتدابَّةٍكلِّشرِّومن

.شيءٍكلِّوإلهِإلهيهو،إلاإلهلاالذيباللّهتحصَّنت)2(:قالشاءوإن

.يموتلاالذيالحيِّعلىوتوكَّلت.شيءٍكلِّوربِّبربِّيواعتصمتُ

حسبي.الوكيلونعماللّّهحسبيباللّّه،إلاقوَّةولاحولبلاالشَّرَّواستدفعتُ

.المرزوقمنالرَّازقحسبي.المخلوقمنالخالقحسبيالعباد.منالرَّبُّ

ولايجيروهو،شيءٍكلِّملكوتُبيدهالذيحسبي.حسبيهوالذيحسبي

حسبي.مرمًىاللّهوراءليسدعا.لمناللّهسمِع.وكفىاللّّهحسبي.عليهيجار

)3(.العظيمالعرشربُّوهو،توكَّلتعليههو،إلاإلهلااللّّه

اليوم"عملفيالسُّنِّيِّابنطريقهومن-(الباحثبغية-01)52الحارثأخرجه(1)

وإسناده،بنحوهع!ي!النَّبيِّاصحابمنرجلعن،الحسنطريقمن-)58("واللَّيلة

"الأخلاقمكارم"الخرالطيُّفيوأخرجه.مبهمرجلٌالحسنعنالرَّاوي؛ضعيف

،()57"واللَّيلةاليوم"عملفيالسُّنِّيِّوابن)343(،"الدُّعاء"فيوالطَّبرانيُّ)868(،

وإسنادهادلَّهُ!كَتهُ،رَالدَّرداءأبيحديثمن34(،4)"والصِّفات"الأسماءفيوالبيهقيُّ

ابنضعَّفهولذا"؛الحديث"منكر:البخاريُّقالتميمبنأغلبفيهجدًّا؛ضعيف

فيوهو)799(،"المغني"والعراقيُّفي(،0041)"المتناهية"العللفيالجوزيِّ

642(.0)الضَّعيفة(""السِّلسلة

"."وتحصَّنتد:2()

الكتابمننقلها!هدئدصالمؤلفولعل،وأصحابه!ي!النبيعنمرويًّاليسالحرزهذا)3(

العين.ضرردفعفيالفصولهذهفيعليهاعتمدالذي
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الحاجةوشدَّةمنفعتهامقدارَعرَفوالعُوَذالدَّعواتهذهجرَّبومن

إيمانقوَّةبحسب،وصولهبعدوتدفعه،العائنأثروصولتمنعوهي.إليها

والسِّلاحُ،سلاحفإنَّها؛قلبهوثبإتِتوكُّلهوقوَّةِ،واستعدادهنفسهوقوَّةِقائلها،

بضاربه!

شرَّهافليدفعللمَعِين،وإصابتهاعينهضرريخشىالعائنكانوإذا

بنسهلَعانلمَّاربيعةبنلعإمر!ي!النَّبيُّقالكما،عليهباركاللَّهمَّ:بقوله

عليه.باركاللَّهمَّ:قلتَ:أي(1)"برَّكتَ"ألَ!:حُنَيفٍ

روى.باللّّهإلاقوَّةلااددّهشاءما:قولُالعينإصابةبهيدفعوممَّا

منحائطًادخلأو،يُعجبهشيئًازأىإذاكانأنَّهأبيهعنعروةبنهشام

باللّّه)2(.إلاقوَّةلا،ادلّّهشاءما:قال،حيطانه

)3(:""صحيحهفيمسلمرواهاالَّتي!ي!،للنَّبيِّجبريلرقيةومنها:

الدّه،حاسدٍعينِأونفسٍكلِّشرِّمنيؤذيك،شيءٍكلِّمن،أرقيكالدّه"باسم

."أرقيكاللّّهباسم،يشفيك

تخريجه.تقدَّم(1)

"الحلية"فينعيمأبوأيضًاوأخرجه371(.)"والصّفات"الأسماءالبيهقيُّفيأخرجه2()

تاريخ"فيعساكروابن(،2،71301)380("الشُّعبفيوالبيهقيُّ(،2018/)

المنثور""الدُّرِّفيوعزاه.بنحوهعروةعنشوذبابنطريقمن2(،04/95)("دمشق

حاتم.أبيوابنمنصوربنلسعيد193()5/

سعيد.أبيحديثمن2()186برقم)3(
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يشربها.ثمَّالقراَن،منالاَياتلهممتَبأنالسَّلفمنجماعةورأى

ومثلهالمريضَ)1(.ويسقيَهويغسِلَهالقراَنيكتبَأنبأسلامجاهد:فقال

قِلابة)2(.أبيعن

وِلادُهاعليهاتعسَّرلامرأةٍيكتبأنأمرأنَّه:عبَّاسٍابنعنويذكر

تُغسَل)4(وتُسْقى)5(.آن،"31( مدلفرمنيتين

وسقاهبماء،غسَلهثمَّ،القراَنمنكتابًاكتبقلابةأبارأيت:أيوبوقال

وجع)6(.بهكانرجلًا

)7(وفيه.إزارهوداخلة،وأطرافه،مغابنهبغسلالعائنيؤمرأن:ومنها

جسدهيليالذيالدَّاخلإزارهطرفأنَّه:والثَّاني.فرجهأنَّه:أحدهما.قولان

بغتةً.خلفهمنالمَعِينرأسعلىيُصَبُّثمَّ)8(.الأيمنالجانبمن

2(

3(

4(

5(

6(

7(

8(

)76923(.شيبةأبيابنأخرجه

)76923(.شيبةأبيابنأخرجة

لاصلها.خلافًاالسابقةالطبعاتفيةتابعتتصحيفوهو"أثر"،:الرسالةطبعةفي

.سمنساقط"تغسل"

وفي)565(.الكبير""الدَّعواتفيوالبيهقيُّ)74923(،شيبةأبيابنبمعناهأخرجه

ولامرفوعًا،ويُروىجدًّا.الحفظسيِّئليلىأبيبنالرَّحمنعبدبنمحمَّدإسناده

أيضًا.يتبُت

2(.0170)الرَّزَّاقعبدأخرجه

الإزار.داخلةمعنىفي:يعني

هذا.علىالعلماءجمهورأن83()7/"المعلم"إكمالفيعياضالقاضيذكر
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وأمنه،سَخِرأو،أنكرهمَنبهينتفعولاالأطبَّاء،علاجينالهلاممَّاوهذا

الطَّبيعةفيكانوإذا)2()1(.ينفعهذلكأنَّيعتقدلامجرِّبًافعَلهأوفيه،شكَّ

قياسعنخارجةعندهمهيبلالبتَّة،عللهاالأطبَّاءتعرفلاخواصُّ

منوجهلتهمزنادقتهمتنكرهالذيفمابالخاصِّيَّة)3(،تفعل،الطَّبيعة

الشَّرعيَّة!الخواصِّ

الصَّحيحةالعقوللهتشهدماالاستغسإلبهذاالمعالجةفيأنَّمعهذا

النَّفستأثيرعلاجوأنَّلحمها،فيالحيَّةسَمِّتِرْياقَأنَّفاعلم.بمناسبتهوتُقِرُّ

عليه،والمسح،عليهيدكبوضعنارهوإطفاءغضبها،تسكينفيالغضبيَّة

يقذفكأنأرادوقد،نارٍمنشعلةٌمعهرجلٍبمنزلةوذلك.غضبهوتسكين

طفئت.حتَّىيدهفيوهيالماء،عليهافصببتَبها،

الكيفيَّةتلكليدفع،"عليهبارك"اللَّهمَّ:يقولأنالعائنأمرولذلك

ولمَّا.بضدِّهالشَّيءدواءفإنَّ،المَعِينإلىإحسانٌهوالذيبالدُّعاءالخبيثة

تطلبلأنَّهاالجسد،منالرَّقيقةالمواضعفيتظهرالخبيثةالكيفيَّةهذهكانت

عنكنايةًكانإنسيَّماولاالإزار،وداخلةالمغابنمنأرقَّتجدفلاالنُّفوذ،

المواضعفهذهوأيضًاوعملُها.تأثيرُهابطلبالماءغُسِلتْفاذا.الفرج

تلكيطفئبالماءغسلهاأنَّوالمقصود:.اختصاصٌجهاالشَّيطانيَّةللأرواح

السَّمِّيَّة.بتلكويذهب،النَّاريَّة

خطأ.وهوز.هامشفيالنسخةهذهإلىوأشير"،ينفعة"لاد:(1)

"وإن".:ل)2(

"الفتح"فيحجرابنالحافظأثبتهاوقد.والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا)3(

تفعلوإنما،القياسعنخارجةعندهمهيبل..".:الوجههذاعلى2(01/50)

".بالخاصية
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المواضعأرقِّمنالقلبإلىالغسلأثروصولوهو.آخرأمروفيه

وهذا.المَعِينفيشفىبالماء،والسَّمِّيَّةالنَّارَّيةتلكفيطفئتنفيذًا،وأسرعها

الملسوععناللَّسعةأثرُخفَّلَسْعهابعدقُتِلتإذاالسُّمومذواتأنَّكما

فإذا،الملسوعإلىوتُوصِلهلسعها،بعدأذاهاتُمِدُّأنفُسَهافإنَّ،راحةًووجَد

واشتفاءُ،الملسوعفرحُ:أسبابهمنكانوإنمشاهَد.وهذا.الألمخفَّقُتِلت

فتدفعه.،الألمعلىالطَّبيعةفتقوى؛عدوِّهبقتلنفسه

وإنَّما.منهظهرتالَّتيالكيفيَّةتلكيُذْهِبالعائنُ)1(غسلُ،وبالجملة

الكيفيَّة.بتلكنفسهتكيُّفعندغسلُهينفع

علىالماءذلكصبِّمناسبةفما،الغسلمناسبةظهرتفقد:قيلفإن

المَعِين؟

النَّاريَّةَتلكبهما!طفَّى)2(الماءذلكفإنَّ.المناسبةغايةفيهو:قيل

بالفاعلالقائمةالنَّاريَّةبهطُفِّيتفكما،الفاعلمنالرَّديَّةالكيفيَّةتلكوأبطل

والماء.العائنللمؤثِّرملابستهبعدالمتأثِّرالمحلِّعنوأُبطِلتبهطُفيِّت

فهذاالأطبَّاء،ذكرهاطبيعيَّةٍعدَّةٍأدويةٍفييدخلالحديدفيه)3(يطفَّىالذي

الدَّاء.هذايناسبدواءٍفييدخلأنيستنكرلاالعائننارَّيةبهطُفِّيالذي

كطبِّالنَّبويِّالعلاحإلىبالنِّسبةوعلاجهمالطَّبائعيَّةفطبُّ:وبالجملة

أعظمالأنبياءوبينبينهمالذيالتَّفاوتفإنَّأقلُّ،بلطبِّهمإلىبالنِّسبةالطُّرقيَّة

تصحيف.،"المغابن"ز:(1)

لماالماء":نوفي"أطفى".:ل،ثوفي.مملهسبقوقد،بالتسهيلالنسخجميعفيكذا2()

طفى".

"بة".د:،حطف،عداما)3(
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مقدارَه.الإنسانُيدركلابماالطُّرقيَّةوبينبينهمالذيالتَّفاوتمنوأعظم

مناقضةوعدمُ،والشَّرعالحكمةبينالذيالإخاءعقدُلكظهرفقد

بابِقرعَأداملمنويفتح،الصَّوابإلىيشاءمنيهديوادلّّهللآخر.أحدهما

البالغة.والحجَّة،السَّابغةالنِّعمةوله.بابٍكلَّمنهالتَّوفيق

فصل

العينعليهيخافمنمحاسنسترُ:منهوالاحترازأيضًاذلكعلاجومن

اللَّة!كَتهُرَعثمانأنَّالسُّنَّة(")1(:"شرحكتابفيالبغويذكركماعنه،يردُّهابما

:تفسيرهفيقالثمَّ.العينتصيبهلئلَّانُونتَه؛دسِّموا:فقالمليحًاصبيًّارأى

ذقَنفيتكونالَّتيالنُّقْبة)2(:والنُّونة.نونتهسوِّدوا:أي"نونته"دسِّمواومعنى

الصَّغير.الصَّبيِّ

صبيًّارأىإنَّه:عثمانعنله)3("الحديث"غريبفيالخطابيوقال

عنهيحتىبنأحمدوسألتعمر:أبوفقال.نُونتَهدسِّموا:فقال،العينتأخذه

سوِّدواأراد:التَّسويد.:والتَّدسيم.ذقَنهفيالَّتيالثُّغرة)4(بالنُّونةأراد:فقال

"رواه(:2913/)("الحديثغريب"فيالخطَّابيئُقال(.41/178و)(21/661)(1)

بنوأحمد.عمر"أبوذكره،الأعرابيزيادبنمحمَّدعنالشَّيبانيُّ،يحىبنأحمد

غلامُه.هوعمروأبو،بثعلبالمشهورهويحى

مطبوعةوفي.""المحكمعن)نقب(""اللسانوفيالخطيةالنسخجميعفيكذا2()

وفي(.11/138)"السنة"شرحمطبوعةفيوكذا"،"الثقبة(:11/138)""المحكم

السابقة.للطبعاتتبعًا""النقرة:الرسالةطبعة

)3(/2(913).

"غريبفيوكذا"،النقرة":المطبوعةالنسخوفي.الخطيةالنسخجميعفيكذا(4)

.("الخطابي
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اللّّهرسولأنَّعائشةحديثهذاومن:قال.العينليردَّذقنهمنالموضعذلك

أراد.سوداء:أي(.1دَسْماء)عمامةٌرأسهوعلى،يومٍذاتخطب"!ص

اللَّفظة.علىالاستشهاد

)2(:قولهالشَّاعرأخذهذاومن

العينِ)3(منيوقِّيهعيبٍإلىالكمالِذاأحوجَكانما

فيكانأنَّهالنِّباجي)4(اللّهعبدأبيعنذُكِرماالعينتردُّالَّتيالرُّقىومن

قلَّماعائنرجلٌالرُّفقةفيوكان،فارهةٍناقةٍعلىالغزوأوللحجِّأسفارهبعض

:فقالالعائن،منناقتكاحفظ:اللّهعبدلأبيفقيل،أتلفهإلاشيءٍإلىنظر

)1(

)2(

)3(

)4(

فيوالتِّرمذيُّ)3628(،البخاريّوأخرجاكأيلَّةُعَنهَا.رَعائشةمسندمنعليهأقفلم

النَّاسخطب!ي!النَّبيُّأنَّكأإدلَّةُعَتطُعبَّاسابنعن،لهواللَّفظ(11)9"الشَّمائل("

أنَّاللَّهُ!كَئهُرَحُريثبنعمروعن()1358مسلموأخرجدسماءُ.عصابةٌوعلية

سوداءُ.عمامةوعليهالنَّاسخطب!يوّادلّهرسول

386(.)ص"كشاجم"ديوانفيأبياتأربعةمن

وتبعتها،الهنديةللطبعةخلافًا"فصل"عنواناللطيفعبدطبعةفيبعدهأثبتوا

الرسالة!طبعةومنهااللاحقةالطبعات

مع""الساجي:سوفيتحتها.صغيرةحاءفناسخوضعوقد،المهملةبالحاءدف،في

طبعةوفي.لث،ناسخاوأهملة.""الباجي:حطوفي.السينعلىالإهمالعلامة

ثميظهر،فيمانفيكانوكذا.اثبتماوالصوابلأصلها.خلافًا(""الساجي:الرسالة

النصفعلىالبصرةباديةفيقريةالنِّباج،إلىمنسوبوهوا"("الساجيإلىبعضهمغيَّره

.عياضبنالفضيلعنأخذممنالزاهد،التميميبُرَيدبنسعيدوهو.مكةطريقمن

و"توضيح2(85)7/كولامالابن"و"الإكمال2(4/)13للسمعاني("الأنساب:انظر

32(.0)5/للذهبي"الإسلامتاريخ"فيوترجمته2(6)9/"المشتبه
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فجاء،اللّّهعبدأبيغَيبةَفتحيَّن،بقولةالعائنُفأُخبِر.سبيلٌناقتيإلىلهليس

أنَّفأُخبِرَاللّه،عبدأبوفجاء.وسقطتفاضطربت،النَّاقةإلىفنظر،رحلهإلى

:وقال،عليهفوقف،فدُلَّ.عليهدلّوني:فقال.ترىكماوهيعانها،قدالعائن

العائنعينَرددتُ.قابسٌوشهاب،يابسٌوحجرٌحابنت!،حبس!اللّّهبسم

ألتمَرًكَزَّلَينظُور!!ؤُّآزجعٍمِنآلتصرَهَلتَرَئ)فَأزجحٍليهإالنَّاسأحبِّوعلى،عليه

العائن،حدَقتافخرجت.(4-3:الملك]!ألضصرَخَاسِئًاوَهُوَحمَميرٌينَقَلِبئإِلتكَ

بها)1(.بأسلاالنَّاقةوقامت

فصل

الإلهيَّةبالرُّقيةشكوىلكلِّالعامِّالعلاجفي!ي!هديهفي

رسولسمعت:قالالدَّرداءأبيحديثمن)2(""سننهفيداودأبوروى

السَّماء.فيالذياللّهُربُّنا:فليقلشيئًا)3(منكماشتكى"من:يقول!يوّاللّّه

فاجعلالسَّماء،فِىرَحْمتُككما،والأرضالسَّماءفيأمرُكاسمُك،تقدَّس

رحمةًأنزِلْالطَّيِّبين،ربُّأنت.وخطاياناحُوبنالناواغفر،الأرضفيزحمتَك

"تاريخفيعساكرابنطريقهومن317(،316)9/""الحليةفينعيمأبوأخرجه(1)

الآية.قبلزيادةوفيهما2(،1/21)"دمشق

والبزَّار(،0801،01801)9""الكبرىالنَّساليُّفيأيضًاوأخرجه2938(.)برقم2()

"الأوسط"فيوالطَّبراني3(،1/80)""المجروحينفيحبَّانوابن(،0804)

وحسَّنه2(،4/91)الحاكموصحَّحه(.4541/)""الكاملفيعديٍّوابن863(،)آ

وهومحمَّدبنزيادةسندهفيلكن(،913)3/"الفتاوى"مجموعفيكماتيميَّةابن

.إسنادهفيواختُلف،الحديثمنكر

"السنن"منزادهابعضهموكأن"،لهأخاشتكاه"أو:زيادةبعدهاالمطبوعةالنسخفي)3(

الهندية.الطبعةعنهاطبعتالتيالمتأخرةالنسخبعضفي
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".بإذنَّادلّّهفيبرأ.الوجعهذاعلىشفائكمنوشفاءًرحمتكمن

ع!و،اللّّهرسولَأتىجبريلأنَّ)2(سعيدٍأبيعن(1)"مسلم"صحيحوفي

جبريلفقال()3(.))نعم":!ي!اللّهرسول]قال.اشتكيتَ؟"محمَّد"يا:فقال

اللّّهُ.حاسدٍوعينِنفسٍكلِّومنيؤذيك،داءٍكلِّمن،أرقيكاللّه))باسم:!ي!

)4(."أرقيكاللّّهباسم،يشفيك

إلارقية"لا(:داود)ْأبورواهالذيالحديثفيتقولونفما:قيلفإن

كلُّها.السُّمومذوات:والحُمَة".حُمَةٍأوعينٍفي)6(

لا:بهالمرادبلغيرها،فيالرُّقيةجوازنفيبهيردلم!أنَّه:فالجواب

فإنَّ،الحديثسياقعليهويدلّ.والحُمَةالعينفيمنهاوأنفعأولىرقية

إلارقية"لا:فقال؟خيرٌالرُّقىأوَفي:العينأصابتهلمَّالهقالحُنَيفٍبنسهل

وقد.والخاصَّةالعامَّةالرّقىأحاديثسائرعليهويدلُّ)7(."حُمَةٍأونفسٍفي

من[لارقية)الا:!ي!اللّّهرسولقال:قالأنسحديثمنداود)8(أبوروى

مسلمعلىأحالوقد،الحمويكتابمنمنقولهناالحديثولفظ2(،)186برقم(1)

الناشر.فيةفتصرفالمطبوعأماأ(.9/2)قمخطوطتةانظر.والترمذي

"."الخدري:زيادةنفيبعده2()

النظر.لانتقالسقطولعله،الحمويكتابمنالمعقوفينبينما)3(

".مسلم"صحيحفيوردلماموافقالحديثلفظالمطبوعةالنسخفي(4)

تخريجه.تقدَّموقداللَّه!ثكَتهُ،رَحنيفبنسهلحديثمن)3888(برقم)5(

.(""السننومطبوعة،المطبوعةالنسخفيوكذا"،من"ز:)6(

تخريجة.سبقوقد،"لدغةأو":سهلحديثفيبعده)7(

الحاكموصحَّحة2(.1/45)"الكبير"الطَّبرانيُّفيأيضًاوأخرجه)9388(.برقم)8(
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يرقأ".دمٍاوحُمَةٍأوعينٍ

منالرُّقيةفي!يوّاللّهرسولرخَّصأيضًا:عنه)1("مسلم"صحيحوفي

والنَّملة.والحُمَةالعين

فصل

بالفاتحةاللَّديغرقيةفي!ي!هديهفي

انطلق:قإلالخدريِّسعيدٍأبيحديثمن)2("الصَّحيحين"فيأخرجا

أحياءمنحيٍّعلىنزلواحتَّىسافروها،سفرةٍفي!ي!النَّبيِّأصحابمننفر

لهفسَعوا،الحيِّذلكسيِّدُفلُدِغ.يضيِّفوهمأنفأبوا،فاستضافوهم،العرب

نزلوا،الذينالرَّهطَهؤلاءأتيتملو:بعضهمفقالم!.شيينفعهلا،شيءٍبكلِّ

سيَّدناإنَّالرَّهطأيّهايافقالوا:فأتوهم،.شيءٌبعضهمعنديكونأنلعلَّه)3(

فقال؟شيءٍمنمنكمأحدٍعندفهلينفعه،لاشيءٍبكلِّلهوسعينالُدِغَ،

براقٍأنافماتضيِّفونا،فلماستضفناكمولكن،لأرقيإئِّيواللّهِ،نعم:بعضهم

عليه،يتفِلفانطلق.الغنممنقطيعٍعلىفصالحوهمجُعْلًا.لناتجعلواحتَّى

مرسلًا،وُيروى.الحفظالنَّخعيُّستئِّاللّّهعبدبنشريكإسنادهفيلكن(،4134/)

الحفَّاظلأنَّ،فيهأنسلذكرمعنى"لا331(:)6/لابنة""العللفيكماحاتمأبوقال

الذَارقطنيُّفيوأعلَّه"،شريكٍمنهذايكونأنإلَّا،شريكحديثمنئرسلونه

.لاضطراببا(21/011)"العلل"

.(6912)برقم(1)

.(1022)ومسلم(7622)البخاري(2)

والطبعةالنسخجميعفيوكذا-الهاءبحذفروايةوفي-وغيرهالبخاريلفظهذا)3(

"."لعلهمغيرهاوفي.الهندية
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ومايمشيفانطلق.عِقالٍمننُشِطَفكأنَّما(.1)العالمينربِّدلّّهالحمد:ويقرأ

بعضهم:فقال.عليهصالحوهمالذيجُعْلَهمفأوفَوهم:قال.قَلَبةٌبه

الذيلهفنذكر!ي!،النبيُّ)3(نأتيحتَّى)2(نفعللا:رقىالذيفقالاقتسِمُوا.

"وما:فقالله)4(،فذكروا!ي!ادلّّهرسولعلىفقدِموايأمرنا.مافننظر،كان

سهمًا".معكمليواضربوااقتسِمُوا.أصبتم"قد:قالثمَّرقية؟".آَنهايُدريك

اللّهرسولقال:قالعليحديثمن()ْ""سننهفيماجهابنروىوقد

."القرآنالدَّواء))خير:!!ي!

الظَّنُّفما،مجرَّبةٌومنافعخواصُّلهالكلامبعضأنَّ)6(المعلوممن

الذي،خَلقِهعلىاددّهكفضلكلامٍكلِّعلىفضلُهالذيالعالمينربِّبكلام

لوالذي،العامَّةوالرَّحمةالهاديوالنُّورالنَّافعةوالعصمةالتَّامُّالشِّفاءهو

وجلالته.عظمتهمنلتصدَّعجبلٍعلىأُنزل

.82(:]الإسراء!ولقمُؤمِنِينَمَاهُوَشِفَاًَوَرَخمَةٌانِألمحغمِنَ!ووَنُتَرّلُ:لىتعالقا

تعالى:كقوله،القولينأصحُّهذاللتَّبعيض)7(.لاالجنسلبيانهاهنا"و"من

اَخرها.إلئالفاتحةسورة:يعني(1)

تفعلوا"."لا:المطبوعةالنسخفي2()

".اللّه"رسول:ن،ل،حط،ث)3(

"."ذلك:زيادةبعدهنفي(4)

-1/631)"أصبهانتاريخ"فينعيمأبوأيضً!وأخرجه3533(.10،35)برقم(5)

بنالحارث"فية96(:)4/(""المصباحفيالبوصيريُّقال؛ضعيفهـاسناده317(.

03(.)39الضَّعيفة(""السِّلسلةفيوهو،"ضعيفوهوالاعوراللّهعبد

واو.بزيادة"المعلوم"ومن:المطبوعةالنسخفي)6(

22(./1)"اللهفانإغاثةو"6()صوالدواء""الداء!اقالوهكذا)7(
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(92:الفتح]!وَأَتجرًاعَظِيفَامَّغفِررمِنهُصلمّهَلِحَتأوَعَمِلواالَّذِينَءَامَنُوْا!يووَعَدَألدَّهُ

لمالَّتيالكتاببفاتحةالظَّنُّفما.الصَّالحاتوعملواآمنواالذينمنوكلُّهم

المتضمِّنةمثلُها،الزَّبورفيولاالإنجيلفيولاالتَّوراةفيولاالقرآنفيينزل

تعالىالرَّبِّأسماءأصولذكرِعلىالمشتملة،ادلّّهكتُبمعانيلجميع

التَّوحيدين:وذكرِالمعاد،وإثباتِ-والرَّحمنوالرَّبُّادلّهوهي-ومجامعها

طلبفيسبحانهالرَّبِّإلىالافتقاروذكرِ،الإلهيَّةوتوحيدالرَّبوبيَّةتوحيد

علىالدُّعاءأفضلوذكرِ،بذلكسبحانهوتخصيصهالهدايةوطلبالإعانة

صراطهإلىالهدايةوهو،إليهشيءٍأحوجُالعبادوماوأفرضِهوأنفعِهالإطلاق

به،أمَرمابفعلوعبادته،وتوحيدهمعرفتهكمالَالمتضمِّنالمستقيم

أصنافذكرَوتتضمَّن.المماتإلىعليهوالاستقامة،عنهنهىماواجتناب

،وإيثارهومحبَّتهبهوالعملالحقِّبمعرفةعليهمنعَمٍإلىوانقسامهمالخلائق

له؛معرفتهبعدموضالمله،معرفتهبعدالحقِّعنبعدولهعليهومغضوبٍ

والأسماء،والشَّرعالقدرلإثباتتضمُّنهامع.الخليقةأقساموهؤلاء

وذكر،القلوبوإصلاجالنُّفوسوتزكية،والنُّبوَّاتوالمعاد،،والصِّفات

فيذلكذكرناكما؛والباطلالبدعأهلجميععلىوالرَّدِّ،وإحسانهادلّهعدل

بهايستشفىأنشأنهابعضُهذابسورةٍوحقيقشرحها.في(1الكبير)كتابنا

اللَّديغ.بهاويرقىالأدواء،من

ادلّّه،علىوالثَّناء،العبوديَّةإخلاصمنالفاتحةتضمَّتتهفما،وبإلجملة

كلِّها،النِّعممجامعوسؤاله،عليهوالتَّوكُّل،بهوالاستعانة،إليهكلِّهالامروتفويض

مخالفةًالرسالةطبعةوقلَّدته،"السالكين"مدارج:شرطتينبينبعدهالفقيزاد(1)

".المدارج"لأوفيالفاتحةسورةتفسيرفيالمؤلفأفاضوقد.لأصلها
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الكافية.الشَّافيةالأدويةأعظممن=الثقموتدفعالنِّعَمتجلبالَّتيالهدايةوهي

!وفتَمتَعِينُهـإيَّاكَنَخجُدُإِيَّاكَ):منهاالرُّقيةموضعإنَّ:قيلوقد

فإنَّالدَّواء،هذاأجزاءأقوىمنالكلمتينهاتينأنَّريبولا،.ه:]الفاتحة

والافتقار،والاستعانةوالالتجاء،والتَّوكُّلالتَّفويضعموممنفيهما

وأشرفِوحدهالرَّبِّعبادةُوهيالغاياتأعلىبينوالجمع،والطَّلب

غيرها.فيليسما=عبادتهعلىبهالاستعانةوهيالوسائل

فكنتوالدَّواء،الطَّبيبَوفقدتُفيه،سقِمتُبمكَّةوقتٌبيمرَّولقد

فوجدتُ.أشربهثمَّمرارًا،عليهوأقرؤها،زمزمماءمنشربةًآخذ:بهاأتعالج

غايةبهافأنتفع،الأوجاعمنكثيرٍعندذلكأعتمدصرتُثمَّ.التَّامَّالبرءبذلك

.(1)الانتفاع

فصل

فإنَّ.بديعسرّالسُّمومذواتعلاجفيوغيرهابالفاتحةالرّقىتأثيروفي

حُمَإتُهاوسلاحُها.تقدَّمكماالخبيثةنفوسهابكيفيَّاتأثَّرتالسُّمومذوات

فتقذفهالسَّمُّ،فيهاثارغضبتفإذا،تغضبحتَّىتلدغلاوهيبها.تلدغالَّتي

الرَّاقيونفسُضدًّا.شيءٍولكلِّدواءً،داءٍلكلِّسبحانهاللّّهجعلوقدبالتها.

الدَّاءبينيقعكماوانفعالى،فعلٌنفسيهمابينفيقعالمرقيِّ،نفسفيتفعل

)3(فتدفعهالدَّاء،ذلكعلىبالرُّقيةوقوَّتُهالمَرْقيِّ)2(نفسُفتقوىوالدَّواء.

8(.)صوالدواء"(و"الداء97(/1)"السالكين"مدارجفينحوهذكر(1)

بعدها:ومااللطيفعبدطبعةوفي.الهنديةوالطبعةالخطيةالنسخجميعفيهكذا)2(

غلط.وهو،"الراقي"

تحريف.ولعله،""فتقذفهد:)3(
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يقعكماوهو.والانفعالالفعلعلىوالأدواءالأدويةتأثيرومدارُ.ادلّّهبإذن

والرُّوحانيَ،الرّوحانيَّينوالدَّواءالدَّاءبينيقع،الطَّبيعيَّينوالدَّواءالدَّاءبين

المباشروالنَّفَسوالهواءالرُّطوبةبتلكاستعانةوالتَّفلالنَّفثوفي.والطَّبيعيِّ

صاحبهاقإذا،وقمهالرَّاقيقلبمنتخرجالرُّقيةقإنَّوالدُّعاء.والذِّكرللرُّقية

قعلًاوأقوىتأثيرًا،أتمَّكانتوالنّفسوالهواءالرِّيقمنباطنهأجزاءمن!شي

عندالحادثةبالكيفيَّةشبيهةمؤثِّرم!كيفيَّةٌ(1بينها)بالازدواجويحصلونفوذًا.

الأدوية.تركيب

بكيفيَّةويزيد)3(،الخبيثةالنَّفوستلك)2(يقابلالرَّاقيقنفسُ:وبالجملة

كيفيَّةكانتوكلَّماالأثر.ذلكإزالةعلىوبالنَّفثبالرُّقيةويستعين،نفسه

النّفوستلككاستعانةبنفثهواستعانتُه.أتمَّالرُّقيةكانتأقوىالرَّاقينفس

بلسعها.الرَّديَّة

ولهذا.والخبيثةالطَّيِّبةالأرواحبهتستعينممَّاقإنَّهآخر،سرّالنَّفثوفي

فِىشَّرآابفَّتت)وَصمن:تعالىقال.الإيمانأهليفعلهكماالسَّحرةتفعله

والمحاربة،الغضببكيفيَّةتتكيَّفالنَّفسلأنَّوذلك4،.:]الفلق!أقُقَدِ

ريقٍمنم!شيمعهالذيوالتَّفلبالنَّفثوتُمِدُّهالها،سهامًاأنفاسهاوتُرسل

لموإن،بيِّنةًاستعانةًبالنَّفثتستعينوالسَّواحر.مؤثِّرةٍلكيفيَّةٍ)4(مصاحب

"بينهما".:نوفي.الراقيباطنأجزاءمنوشيءالرقيةبينيعني(1)

،بعدهوماهذافيالمضارعحرفالأصلفيأهملوقد،إليةللمضافالفعلتذكير)2(

"."تقابل:ن،حطوفي

.القراءةهذهيحتملالأصلفيورسمه"يؤيد"،:ل،ث)3(

بالكسر.حطوفيبالضملفيضبط)4(
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بالسِّحر،وتتكلَّموتعقِدها،العقدةعلىتنفثبلالمسحور.بجسمتتَّصل

الرُّوحفتقابلها)1(.الخبيثةالسُّفليَّةالأرواحبتوسُّطالمسحورفيذلكفيعمل

كانقويفأيُّهما؛بالنَّفثوتستعينبالرُّقيةوالتَكلُّمالدَّفعبكيفيَّةالطَّيِّبةالزَّكيَّة

جنسمنوآلتُهاوتحاربُهالبعضٍبعضهاالأرواحومقابلة!2(.لهالحكم

)3(والتقابلالمحاربةفيالأصلبلسواءً.وآلتهاومحاربتهاالأجساممقابلة

يشعرلاالحس!عليهغلبمَنولكنوجندُها،آلتُهاوالأجسامللارواح

وبُعدِه،عليهالحسِّسلطانلاستيلاءوانفعالاتها،وأفعالهاالأرواحبتأثيرات

وأقعالها.وأحكامهاالأرواحعالممن

الفاتحة،بمعانيوتكيَّفت،قويَّةًكانتإذاالرُّوحأنَّوالمقصود:

النُّفوسمنحصلالذيالأثرذلابقابلت=والتَّفلبالنَّفثواستعانت

أعلم.واددّه.فأزالته،الخبيثة

فصل

بالرُّقيةالعقربلدغةعئنفيع!يووّهديهفي

قال:مسعودٍبناللّّهعبدحديثمن)4(""مسندهفيشيبةأبيابنروى

)1(د:"فتقاتلها(".

".)2(ل،د:"مقاتلة

."("التقاتلز:،ل،سعداما)3(

أرهولم،شيبةابيابنلمسندالقيِّمابن"عزاه(:465/)4""الإتحاففيالبوصيريُّقال(4)

،(128-271)صالحمويكتابعنهناصادراحَمُهدك!صالقيموابن.صدقوقد(".فيه

فيقصدالحمويولعل"،مسنده"في:القيمابنفزاد،"شيبةأبيابن"رواه:وفية

واخرجه-.أحد"اللّةهو"قلقراءةفيهيردولم،عليعنفيةالحديثانغير"،"مصنَّفه
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رسولفانصرف،إصبعهفيعقربٌفلدغتهسجد،إذيصلِّي!ي!اللّهرسولبينا

فيهبإنإءٍدع!ثمَّ:قال."غيرهولانبيًّاتاعماالعقربَ،اللّّه"لعن:وقال!يروّاللّّه

اللّّههو)قلويقرأ:،والملحالماءفياللَّدغةموضعَيضعفجعل،وملحما!

كى.حتَّىوالمعوِّذتين(1أحا()

الطَّبيعيِّالأمرينمنالمركَّببالدَّواءالعلاجالحديثهذاففي

الاعتقاديِّالعلميِّالتَّوحيدكمالمنالإخلاصسورةفيفإنَّ.والإلهيِّ

الصَّمديَّةوإثباتِعنه،شركةٍكلِّنفيَالمستلزمةلهالأحديَّةوإثباتِ

:أيحوائجهافيإليهتصمُدالخلائقكونمع،لهكمالٍكلِّلإثباتالمستلزمة

ءِوالكفوالولدالوالدونفيوسفليُّها؛علويُّهاإليهوتتوجَّهالخليقةُتقصده

به،اختصَّتما)2(-والمماثلوالنَّظيروالفرعالأصللنفيالمتضمَّنِ،عنة

عمرو،بنالمنهالعن،عمارةبنالحسنطريقمن(601)3/""الكاملفيعديٍّابن

"العلل"الدَّارقطنيُّفيوقال!،متروكوالحسن.ادلَّهُ!كلَتهُرَمسعودابنعن،عبيدةأبيعن

عنعمرو،بنالمنهالعن،الزَّيَّاتوحمزةمطرِّفورواه.عليهيتابع"ولم3(:30)5/

3(،104،20240)9شيبةأبيابنوأخرجه.أصحّ"وهومرسلًا.الحنفيَّةابن

عن،المنهالطريقمنوغيرهما83(،0)و"الصَّغير"958(0)""الأوسطفيوالطَّبرانيُّ

،(111)5/""المجمعفيالهيثميُّإسنادهوحسَّناددَّةُ!صكَئهُ،رَعليٍّعن،الحنفيَّةابن

الدَّارقطنيُّأيضًابيَّنكمامعلوللكنَّه5(،)48"الصَّحيحة"السِّلسلةالألبانيُّفيوقوَّاه

.الإرسالفيهالصَّوابوأنَّ(4221/)"العلل"في

الطبرانيمعجميوفي.التخريجفيمرَّكما"المصنف"فيالإخلاصسورةذكريردلم(1)

"الإيمانشعب"فينعم.الكافرونسورةالمعوذتينمعذكرتوالأوسطالصغير

.الإخلاصسورةذكرت(4/961)

مما"،":ل،ث،سوفي.."..الإخلاصسورةفي"فانَّ:قولهفيإنَّاسمالموصولة2()

غلط.وهو
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وفي(،)1كمالكلِّإثباتُ"الصَّمد"اسمهففي.القرآنثلثَتعدلوصارت

لذيشريكٍكلِّنفي"الأحد"وفي،والمثالالشَّبيهعنالتَّنزيهُالكفءنفي

التَّوحيد.مجامعهيالثَّلاثةالأصولوهذه.الجلال

الاستعاذةفإنَّوتفصيلًا.جملةً!روهٍكلِّمنالاستعاذة:المعوِّذتينوفي

.الأرواحأوالاخسامفيسوام!كان،منهيستعاذشرٍّكلَّتعُمُّخَلَقماشرِّمن

تتضمَّن-غابإذاالقمروهو-وآييهاللَّيلوهو-الغاسقشرِّمنوالاستعاذةُ

يحولالنَّهارنوركانالَّتيالخبيثةالأرواحمنفيهينتشرماشرِّمنالاستعاذةَ

وعاثت.انتشرتالقمروغاباللَّيلعليها)2(أظلمفلمَّاالانتشار،وبينبينها

السَّواحرشرِّمنالاستعاذةَيتضمَّن)3(العُقَدفيالنَّفَّاثاتشرِّمنوالاستعاذةُ

النُّفوسمنالاستعاذةَيتضمَّنالحاسدشرِّمنوالاستعاذةُ.وسحرهنَّ

شرِّمنالاستعاذةَتتضمَّنالثَّانيةوالسُّورةونظرها.بحسدهاالمؤذيةالخبيثة

.شرٍّكلِّمنالاستعاذةَالسُّورتانجمعتفقد.والجنِّالإنسشياطين

وقوعها.قبلالشُّرورمنوالتَّحصُّنالاحتراسفيعظيمشأنولهما

ذكره.صلاةٍكلِّعقيبَ)4(بقراءتهماعامرٍبنعُقْبةع!يوِوّالنَّبيُّأوصىولهذا

الصَّلاةمنالشُّروراستدفاعفيعظيمسرّهذاوفي)5(.""جامعهفيالترمذي

"."الكمال:ن،حطفي(1)

.(""علية:ل،ث)2(

أثبت.ماالنسخمعظموفيبعد،وفيماهنا)ف(الأصلفيالمضارعحرفينقطلم)3(

"عقب".:ل(4)

،(1)523داودأبوأيضًاوأخرجه."غريبحسنحديث"هذا:وقال2(9)30برقم()5

خزيمة-ابنوصحَّحة.وغيرهم(،174،29177)17وأحمد(،)1336والنَّساليُّ
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سُحِرص!أنَّه!!وول(.1المتعوِّذونَّبمئلهما")تعوَّذ"ما:وقال.الصلاةإلى

منهماآيةًقرأكلَّمافجعل.بهماعليهنزلجبريلوأنَّ،عقدةًعشرةإحدىفي

)2(.عقالٍمننُشِطوكانَّماكلُّها،العقدانحلَّتحتَّىعقدم!،انحلَّت

سيَّماولاالسُّموم،منلكثيرٍنفعًاالملحفيفإنَّفية،الطَّبيعثيُالعلاجوأمَّا

للسعالكتَّانبِزْرمعبهيضمَّد)3(:""القانونصاحبقال.العقربلدغة

ماالمحلِّلةالجاذبةالقوَّةمنالملحوفي4(.أيضًا)غيرهوذكره.العقرب

)1(

)2(

)3(

)4(

""الميزانالذَّهبيُّفيوقال2(،1/25)والحاكم2(،400)حبَّانوابن75(،)5

92(.0)2/الأفكار""نتائجفيحجرابنوصحَّحه"،غريب"حسن(:433)4/

(1)463داودوأبو874()الحميديرواهاللَّةُ!عكَت!،رَعامربنعقبةحديثجزءهذا

93(،24/)والبيهقي3(54/)17والطبراني(1)27الآثار""مشكلفيوالطحاوي

فيالدولابيعندإلاأجدهلم""المتعوذونولفظ،متعوذ""تعوذاللفظوعندهم

553(.2/)والأسماء""الكنى

ابنعنالضَّحَّاك،عنجُوَيبر،طريقمن(891)2/""الطَّبقاتفيسعدابنأخرجه

"الفتح"فيحجرابنوأعلَّهجدًّا،ضعيفوجويبر،بنحوها!ددَّهُعَتطُرَعبَّاس

فيالبيهقيُّوأخرجه.بالانقطاع76(4/)الحبير""التَّلخيصوفي236(/01)

،عباسابنعن،صالحأبيعن،السَّائببنمحمَّدطريقمن2(48)6/"الدَّلائل"

"الدَّلائل"فيالبيهقيُّأيضًاوأخرجه.بالكذبالكلبيُّمتَّهمٌهوالسَّائببنومحمَّد

اددّهعبيدبنمحمَّدإسنادهوفي،بنحوهاكأيلَّهُعَتهَارَعائشةحديثمن49(-29)7/

فيالثَّعلبيّردهوأو6(.18)6/"الضَّعيفةالسِّلسلة"وينظر:،متروكوهوالعرزمئيُ

فيكميرابنقال،إسنادٍبلاوعائشةعبَّاسابنعن338(/01)"والبيان"الكشف

".شديدةٌنكارم!بعضهوفي،غرابةٌ"فيه(:538)8/""تفسيره

.(281)صالحمويكتابمنوالنقل33(0)3/والاصمدةالأطليةفصلفي

2(.09)5/للرازي""الحاويوانظر:.وغيرهما"الغافقيذكره"وكذا:الحمويقال
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تبريدٍإلىتحتاجناريَّةٌقوَّةٌلسعهافيكانولمَّا(.ويحلِّلها)1السُّموميجذب

جذبفيهالذيوالملح،اللَّسعةلنارالمبرِّدالماءبينجمَعَوإخراجوجذبٍ

أنَّعلىتنبيهوفيه.وأسهلهوأيسرهالعلاجمنيكونماأتمُّوهذاً.وإخراج

أعلم.واددّه.والإخراجوالجذببالتَّبريدالدَّاءهذاعلاج

النَّبيِّإلىرجلٌجاء:قالهريرةأبيعن)2(""صحيحهفيمسلمروبدوقد

لو"أمَا،:فقال!البارحةلدغتنيعقربٍمنلقيتُما،ادلّّهرسوليا:فقالءلمج!،

يضرَّك)3(".لمخلَق=ماشرِّمنالتَّامَّاتادلّّهبكلماتأعوذ:أمسيتَحينقلتَ

وقوعه،منوتمنع،حصولهبعدالدَّاءمنتنفعالإلهيَّةالأدويةأنَّواعلم

بعدتنفعإنَّماالطَّبيعيَّةوالأدويةمؤذيًا.كانوإنمُضِرًّاوقوعًايقعلموقعوإن

نأوإمَّا،الأسبابهذهوقوعتمنعأنإمَّاوالادكارفالتَّعوُّذاتالدَّاء.حصول

وضعفه.وقوَّتهالتَّعوُّذكمالبحسبتأثيرهاكمالوبينبينهاتحول

الأوَّلأمَّا)4(.المرضلولإزالة،الصِّحَّةلحفظتستعملوالعُوَذفالرُّقى

إلىأوىإذا!ي!هاددّهرسولكان:عائشةحديثمن)5(""الصَّحيحينفيفكما

وماوجهَهبهمايمسحثمَّوالمعوِّذتين،(أحدٌادلّّههوب)قُلكفَّيهفينفَثفراشه

.جسدهمنيدُهبلغت

.المفرداتقسمفيالعقربلدغةفيالملحفائدةإلىالمؤلفيشرلم(1)

27(.0)9برقم2()

وفي".مسلم"صحيحمطبوعةفيكمابالتاءنوفيل،ثفيالمضارعحرفأهمل)3(

بالياء.غيرها

264(.)صالحمويكتابانظر:(4)

.()5748البخاريأخرجهوإنماسهو.وهو،والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا)5(
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إلاإلهلاربِّيانت"اللَّهمَّ:المرفوعالدَّرداءأبيعُوذةحديثفيوكما

قالها"من:وفيه.تقدَّموقد"العظيمالعرشربُّوانتتوكَّلت،عليكانت،

مصيبةتُصِبهلمنهارهآخرَقالهاومن،يمسيحتَّىمصيبةتُصِبهلمنهارهأوَّلَ

(1)"5رو

يصبححتى

ليلةٍفيالبقرةسورةآخرمنالاَيتينقرأ"من")2(:"الصَّحيحينفيوكما

".كفَتاه

اعوذ:فقالمنزلا،نزل))من!ي!:النِّبيِّعن)3("مسلم"صحيحفيوكما

منزلهمنيرتحلحتَّىشيءيضرُّهلمخلق=ماشرِّمنالتَّامَّاتاللّّهبكلمات

".ذلك

يقولالسَّفرفيكان!م!اللّهرسولأنَّ)4(داود"أبي"سننفيوكما

وابن)343(،"الدُّعاء("فيوالطَّبراني)868(،"الأخلاق"مكارمفيالخرالطيُّأخرجه(1)

وقد34(.4)"والصِّفات"الأسماءوالبيهقيُّفي(،)57"واللَّيلةاليومعمل"فيالسُّنِّيِّ

جدًّا.ضعيفأنَّهوبيانتخريجهتقدَّم

8(.)70ومسلم(004)8البخاري.البدريمسعودأبيحديثمن2()

)8027(.السُّلَميةحكيمبنتخولةحديثمن)3(

""الكبرىفيالنَّساليُّأيضًاوأخرجه.اكأيلَّهُعَنطُرَعمرابنحديثمن26()30برقم(4)

خزيمةابنوصحَّحه.وغيرهما(،94221،آ161)وأحمد(،7823201،)13

،682)"المختارة"فيلضِّياءوا،(44،2/001-1/6447)لحاكموا،(2752)

إسنادهفيلكن(،641)5/"الرَّبَّانيَّة"الفتوحاتفيكماحجرابنوحسَّنه287(،

هذاغيرَلهأعرفما"شاميُّ،النَّساليُّ:قالعمر،ابنعنالرَّاويالوليدبنالزُّبير

ولذاعُبيد"؛بنشريحعنه"تفرَّد68(:)2/""الميزانفيالذَّهبيُّوقال"،الحديث

.()4837"الضَّعيفة"السِّلسلةالألبانيُّفيأورده
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ماوشرِّفيكِماوشرِّشرِّكِمنباللّّهأعوذ،اللّّهوربُّكِربِّيأرضُ"يا:باللَّيل

ساكنومن،والعقربالحيَّةومنوأسودَ،أسدٍمنباللّهأعوذ.عليكِيدبُّ

ولد".وماوالدٍومنالبلد،

(1فصل)

ممَّ!وغيرهاللعقربوالرُّقيةبالفاتحةالرُّقيةمنتقدَّمفكما،الثَّانيوأمَّا

يأني.

النَّملة)2(رقيةفيص!هديهفي

فيرخَّصع!ي!أنَّه)4(:"مسلم"صحيحفيالذيأنسحديثُتقدَّم)3(قد

والنَّملة.والعينالحُمَةمنالرُّقية

عليئَدخل:قالتاللّهعبدبنتالشفاءعن()ْداود"أبىِ"سننوفي

.دز،منساقط"فصل"لفظ(1)

281(.927-)صالحمويكتابانظر:)2(

"من".:لوفي"في".:نفيبعده)3(

بالعين.المصابعلاجفيع!يمّهديهأولفيقريبًاتقدموقد2(1)69برقم()4

شيبةابيوابن75(،10)""الكبرىفيالنَّسافيُأيضًاواخرجه)3887(.برقم()5

وغيرهم.313(،4/2)"الكبير"فيوالطَّبراني27(،0)59واحمد2(،004)8

فيمفلحوابن96(،)9/""المجموعفيوالنَّوويُّ-57(،56)4/الحاكموصحَّحة

"العلل"فيالدَّارقطنيئُورجَّح،إسنادهفيواختُلف928(.)3/"الشَّرعيَّة"الاَداب

.()178("الصحيحة"السِّلسلةفيوهو،إرسالَه3(1/90)5
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كماالنَّملة،رقيةهذهتعلِّمين"ألا:فقال،حفصةعندوأنا!يوّاللّّهرسول

."؟الكتابةعلَّمتيها

لأنَّنملةًوسمِّيمعروف!.دا!وهو(،1)الجنبينفيتخرجقروح:النَّملة

ثلائة)2(.وأصنافها.وتعضُّهعليهتدبُّنملةًكأنَّمكانهفييحسُّصاحبة

أختهمنالرَّجلولدأنَّيزعمونالمجوسكان:وغيره)3(قتيبةابنقال

الشَّاعر)4(:قولومنةصاحبُها.شُفِيالنَّملةعلىخَطَّإذا

النَّملِعلىنخُطُّلاوأنَّام!المعشرٍعِرْقٍ%(غيرَفيناعيبَولا

منالجاهليَّةفيترقيكانتاللّّهعبدبنتالشفاءأنَّالخلالوروى

رسوليا:قالتبمكَّةبايعتهقدوكانت!النَّبيِّإلىهاجرتفلمَّا،النَّملة

عليك.أعرضهاأنأريدوإنِّي،النَّملةمنالجاهليَّةفيأرقيكنتإنِّي،اللّه

"وغيرهما".:الحمويكتابفي(1)

.(531)3/"لقانونا":انظر.لأكالةوا،لجاورسيةوا،الساعية:هي(2)

و"المعاني22(،)ص"الكاتبو"أدب62(،621-0)2/"الحديث"غريبفي)3(

عنوالحموي،الحمويكتابعنصادروالمؤلف637(.2/و)563(/1)الكبير"

أبيعنالمعانيفيالآتيالتفسيرقتيبةابنونقل.(641)3/للمازري""المعلم

فردَّالتفسيرهذاغيروفسَّره،المهملةبالحاء"نحظ"لا:الأعرابيابنوروىعمرو.

.(581-571)صللعسكري"التصحيففيهيقعما"شرحانظر:عمرو.أبوعليه

بلفظ(الكويت-69)ص"الكاتبأدب"شرحفيأبياتثلاثةضمنالجواليقيعزاه(4)

العقيليلمزاحميروىالبيتوهذا:قالثم،الدوسيحُمَمةبنعمروإلى"قيل("

الخزاعي.أحمدبنوعروة

خطأ.وكلاهما،""عرف:ل،ثوفي،""خظ:ن(5)
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أحدًا.تضرُّولاأفواههامنتعود)2(حتَّىصلّتاللّّهبسم:فقالت(فعرَضَتْها)1

،مرَّاتٍسبع)3(عودٍعلىبها"ترقي:قال.النَّاسربَّالبأسَاكشفاللَّهمَّ

علىوتَطْليه)4(،حاذقٍخمرٍبخلِّحجرٍعلىوتدلكةنظيفًامكانًاوتقصد

")5(.النَّملة

)6(.الكتابةالنِّساءتعليمجوازعلىدليل:الحدينثوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"فعرضتإلىالرسالةطبعةفيوغُيِّرز.هامشفيواستدركد،منساقط"فعرضتها"

".عليه

المعجمة.بالضادففيهمانس،إلاالنسخفيكذاوهو.حطمنساقط""صلتلفظ

وعليه(،الشامي-605)3/"اللدنية"المواهبفيكتابنامنالقسطلانيأثبتوهكذا

تاهتأي.معجمةبضاد،النملة")ضلت(:فقال(01/01)"شرحة"فيالزرقانيفسَّره

الحمويكتابمخطوطةويا.جميلتفسيروهو(".ترجعتعود()حتىقصدهاطريقعن

"صلق"سقطوقدتعود"حتىصلتصلقاللّة"بسم-:القيمابنمصدروهو-أ()77/

"معرفةوفي.يعود"حين"صلوب:""المستدركوفي.يظهرفيماالقيمابنأصلمن

-915/)13""الإصابةفينقلوكذا.تعوذًا("جبرصلب"صلق:نعيملأبي"الصحابة

علىنعيمأبيزيادةمنالحديثاخرإلى."..الدّه"بسم:قولهأنالحافظذكروقدهجر(.

له.("النبوي"الطبفييوردهالمنعيمأباأنالغريبولكن،مندهابنرواية

كُرْكُم"."عود:نعيملابي"الصحابةمعرفة"في

الحامض.:الحاذق

ضعيف!؛وإسناده77(.)80"الصَّحابة"معرفةفينعيموأبو(،4/57)الحاكمأخرجه

ابنفيهقالالعدويُّ،القرشئيُحثمةأبيبنسليمانبنعتمانبنعمربنعتمانفيه

تقدَّموقد.""مجهول:عديابنوقال"،أعرفهلا"2(:89)6/(""الكاملفيكمامعين

الحديث.هذاإسنادفياختُلفأنَّهبيان

227(.4/)"السنن"معإلمانظر:.الخطابيعن028()صالحموينقله
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الحيَّةرقيةفيهديهفي

وفتحالحاءبضمِّ(:1الحُمَة)."حُمَةٍاوعينٍفيإلارقية"لا:قولهتقدَّمقد

رسولرخَّص:عائشةحديثمن)2("ماجهابن"سننوفيوتخفيفها.الميم

.والعقربالحيَّةمنالرُّقيةفي!ي!اللّّه

!وَوّاللّهرسولأصحاببعضلدغ:قالالزُّهريِّشهابٍابنعنويذكر

حزمٍآلإنَّ،اللّهرسولَيافقالوا:.؟"راقٍمن))هل:!ي!النَّبيُّفقال،حيَّةٌ

"ادعُوا:فقال.تركوهاالرُّقىعننهيتَفلمَّا،الحيَّةرقيةيرقُونكانوا

فيهالهفأذِن.بها"بأسلا":فقال،رُقَاهعليهفعرض،فدعَوه."حزمبنعُمارةَ

)3(.فرَقاه

"."والحمة:لس،وفيد.منساقط""الحمةلفظ(1)

"معانيفيوالطَّحاويُّ(،41)89الطَّيالسيُّأيضًااللَّفظبهذاوأخرجه35(.)17برقم2()

574(،1)البخاريِّفيوهو61(.10)حبَّانابنوصحَّحه326(،)4/الاَثار("

حُمة".ذيكلِّمنالرُّقيةفي"!ي!النَّبيُّ"زخَّص:بلفظ2(،1)39ومسلم

طريقهومن-(1)7679الرَّزَّاقعبدأخرجهوقد282(.281-)صالحمويكتاب)3(

مرسل.وهذا،بنحوهالزُّهريِّعنمعمر،عن-923()ص"الاعتبار"الحازميُّفي

عن"لمجروادلّهرسولنهى:قالاكأيلَّهُعَنهُرَجابرحديثمن63(1/2)99مسلموأخرج

كانتإنَّه،اددّهرسوليا:فقالواع!يمّاددّهرسولإلىحزمبنعمرواَلفجاء،الرُّقى

:فقال،عليهفعرضوها:قال!الرُّقىعننهيتوإنَّك،العقربمنبهانرقيرقيةٌعندنا

".فلينفعهاخاهينفعأنمنكماستطاعمنبأسًا،أرى"ما
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فصل

والجُرح)1(القُرحةرقيةفيع!ي!هديهفي

إذاوو!وادلّّهرسولكان:قالتعائشةعن")2("الصَّحيحينفيأخرجا

ووضع-هكذا:بإصبعهقالجُرحأوقُرحةبهكانتأوالإنسانُاشتكى

بريقةأرضنا،تربةُادلّّه،"بسم:وقال-رفعهاثمَّ،بالأرضسبَّابتهسفيان

بإذنَّربِّنا".سقيمُنا،لمشْفَىبعضِنا،

لطيفةمعالجةوهي.المركَّبالنَّافعالميسَّر)3(السهلالعلاجمنهذا

ذإ،الأدويةمنغيرهاعدمعندسيَّمالا،الطَّريَّةوالجراحاتالقروحبهاتعاَلج

يابسةٌباردك!الخالصالتُّرابطبيعةأنَّعُلِموقد.أرضٍبكلِّموجودةًكانت

وسرعةفعلهاجودةمنالطَّبيعةَتمنعالَّتيوالجراحاتالقروحلرطوباتمجفِّفةٌ

القروحفإنَّ.الحارَّةالأمزجةوأصحابالحارَّة،البلادفيسيَّمالااندمالها،

والمزاجالبلدحرارةُفتجتمعحارٍّمزاجٍسوءُالأمرأكثرفييتبعهاوالجراحات

الأدويةجميعبرودةمنأشدُّيابسةباردةٌالخالصالتُّرابوطبيعة.والجراح

قدالتُّرابُكانإنسيَّمالا،المرضحرارةَالتُّراببرودةُفتقابل،الباردةالمفردة

مجفِّف!والتُّرابوالسَّيلان،الرَّديَّةالرُّطوباتكئرةُأيضًاويتبعها.وجُفِّفغُسِل

ويحصل(.برئها)ْمنالمانعةالرَّديَّةللرُّطوبةوتجفيفهيبسهبشدَّة)4(مزيللها،

منة.منقولبرُمَّتهوالفصل2(79-92ه)صالحمويكتاب(1)

.تقدموقد(4912)ومسلم(5475)البخاري(2)

الرسالة.طبعةمنساقط""السهللفظ)3(

أئبت.كماالحمويكتابوفي.""لشدَّة:ن(4)

مخطوطةفيكماالواوتصحيفالدالأنوالظاهر.بالدال"بَردها":النسخجميعفي)5(

"برئها".:يعني(ب82/)قالحمويكتاب
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قواهقويتالعضومزاجُاعتدلومتى،العليلالعضومزاجتعديلُذلكمعبه

اللّّه.لمجاذنالألمعنهودفَعتالمدبِّرة،

يضعُهاثمَّالسَّبَّابة،إصبعهعلىنفسهريقمنيأخذأنَّه:الحديثومعنى

،الكلامهذاويقول،الجرحعلىبهفيمسح،شيءٌمنهبهافيعلَقالتُّراب،على

أحدفينضمّ.عليهوالتَّوكُّلِ،إليهالأمرِوتفويض،اللّّهاسمذكرِبركةمنفيةلما

التَّاثير.فيقوىالآخر،إلىالعلاجين

المدينةأرضأوالأرضجميعأرضنا""تربة:بفَولهالمرادوهل

ينفع1(،خاصَّة)فيهيكونماالتُّربةمنأنَّريبولا.قولانفيهخاصَّةً؟

رديَّةً)2(.أسقامًابهويشفي،كثيرةٍأدواءٍمنبخاصِّيَّته

كثيرًاومُسْتَسقِينمطحولينبالإسكندريَّةرأيت:جالينوسقال

وسواعدهموأفخاذهمسوقهمعلىبهويطلُونمصر،طينَيستعملون

فقدالنَّحوهذاوعلى:قال.بيِّنةًمنفعةًبهفينتفعونوأضلاعهم،وظهورهم

قومًالاعرفوإنِّي:قال.الرَّخوةوالمترهِّلةالعَفِنةللأورامالطِّلاءهذاينفع

نفعًاالطِّينبهذاانتفعوا،أسفلمنالدَّماستفراغكثرةمنكلُّهاأبدانهمترهَّلت

الاعضاءبعضفيمتمكِّنةًكانتمزمنةًأوجاعًابهشفَواآخرينوقومًابيِّنًا؛

أصلًا)3(.وذهبتفبرئتشديدًا،تمكُّنًا

)1(ل:"خاصِّيَّة".

)2(ز،د:"كثيرة"،خطأ.

فينحوهوانظر792(.)صالحموينقلومنه(،801)3/البيطار"ابن"مفردات)3(

.(632-6262/)"الحاوي"
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كيُوس)2(منالمجلوبالطِّينقوَّةُالمسيحيِّ)1(:الكتابصاحبوقال

)3(،القروحفياللَّحمَوتُنبِت،وتغسِلتجلو،قوَّ!-المَصْطكىجزيرةوهي-

انتهى..القروحوتختم

الأرضوجهعلىتربةٍبأطيبالظَّنُّفما،التُّرباتهذهفيهذاكانوإذا

وتفويضربِّهباسمرقيتهوقارنت"!اللّهرسولريقَخالطتوقدوأبركها،

المرقيِّوانفعالالرَّاقيبح!سبوتأثيرهاالرُّقيةقوىأنَّتقدَّموقد!إليهالأمر

أحدانتفىفإن)4(.مسلمعاقلٌفاضلٌطبيبٌينكرهلاأمرٌوهذا.رقيتهعن

لكيلاترىماإلىغيَّرها!هدقُبمالمؤلفولعل"،المسيح"وقال:الحمويكتابفي(1)

ومن".المسيحي"الكتابيدعىلكتابوجودلاوإلَّا،السلامعليهبالمسيحيلتبس

لاممنمجرَّدًاالغالبفياسمهيردوهكذا-""مسيح:الحمويكتابفيوردلماقبل

وهو،"المسبِّحي"كتاب:ل،ثوفي.""المسيحيإلىالقيمابنغيَّره-التعريف

بة.اشتهركبيركناشولةالدمشقيالحكمبنعيسى(":"مسيحواسم.تحريف

صاحبقال.وغيرهمالبيطاروابنسيناوابنالرازيكتبفيمنهالنقلواستفاض

الأطباءفضلاءمن"مسيح(:461)صالذهبيإلىالمنسوب"النبوي"الطب

ذاتعلاجفصلفيقبلمنعنهكتبتماوانظر."الطبفيتصانيفله،وأعيانهم

فكتبالمسمَّئ"،"إلىنفيتصحف""المسيحيلفظانيستطرفومما.الجنب

قوةكتابصاحبكلامعلى"قفالفوائد:تقييدفيطريقتهعلئهامشه!فيالناسخ

"!الطين

:ل،حطوفي.الهنديةالطبعةفيوكذابالباء"كبوس("د:ز،وفي.ن،ثفيثانيهاهمل2()

أثبتماتصحيفوكلاهمابعدها.ومااللطيفعبدطبعةفيوكذابالنون"كنوس"

انظر:أيضًا.و"خِيَا""خِيُوس(":العربيةالكتبفيوتسمى.وس)ف(الأصلمن

32(.2)ص"دياسقوريدوستفسيرو"(632)6/"الحاوي"

"."الجروح:الحمويكتابفي)3(

."فاذا":ن،حط،س(4)
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شاء!مافليقلالأوصاف

بالرُّقيةالوجععلاجفيع!ي!هديهفي

إلىشكاأنَّةالعاصأبيبنعثمانعن)1(""صحيحهفيمسلمروى

يدك))ضع!ك!ت!:النَّبيُّفقالأسلممنذجسدهفييجدهوجعًا!ي!اللّّهرسول

بعزَّةأعوذ:مرَّاتٍسبعوقلثلا"لا،اللّهبسم:وقل،جسدكمنتألَّمالذيعلى

ادلّهاسمذكرِمنالعلاجهذاففي)2(وأحاذر".أجدماشرِّمنوقدزتهادلّّه

به.يذهبما=الألمشرِّمنوقدرتهبعزَّتهوالاستعاذةِ،إليهوالتَّفويضِ

خاصِّيَّةالسَّبعوفي.المادَّةلإخراحالدَّواءكتكراروأبلغأنجعليكونوتكرارُه

غيرها.فيتوجدلا

عليهيمسح،أهلةبعضَيعوِّذكان!ي!النَّبيُّأنَّ)3(:""الصَّحيحينوفي

الشَّافي،أنتواشفِالباسَ،أَذْهِبِالنَّاسِربَّ"اللَّهمَّ:ويقول)4(اليمينيده

اللّّهإلىتوسُّلالرّقيةهذهففي.سَقَمًا"يغادرلاشفاءً،شفاوكإلاشفاءلا

إلاشفاءلاوأنَّهالشَّافي،وحدهوأنَّهبالشِّفاء،رحمتهوكمالربوبيَّتهبكمال

وربوبيَّته.وإحسانهبتوحيدهإليهالتَّوسُّلَفتضمَّنت.شفاؤه

)2022(.برقم)1(

".)2(د:"وفي

2(.191)ومسلم)5743(البحاري.عائشةحديثمن)3(

"."اليمنى:ند،،حطوفي.""بيده:ل،ثس،في4()
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وحزنهاالمصيبةحرِّعئنفيص!هديهفي

إِفهِ!انَّاإِنَّالِلَّهِقَالُوآْأَصَهبَتفُو!حيبَةٌإِذَآ!آلّذَينَ)لَتلمحثِّمرآلمحهبِزِفىَ:تعالىقال

!و

هُوُألمحقتَدُوتَ!وَأوْليكَرَّ!ؤوَرَخمَةمنلجيؤصحَلَؤَتٌ!أوْلتَكَرَجِمُونَ

تصيبهأحدٍمن"ما:قالأنَّه!ك!ياّلهعنه)1("المسند"وفي157،.-155:]البقرة

ليوأَخْلِفْ،مصيبتيفيأْجُرْنياللَّهمَّ،راجعونإليهوإنَّاللّّهإنَّا:فيقولمصيبة،

منها".خيرًالهوأخلَفَ،مصيبتهفياللّّهأَجَرَه)2(إلامنها=خيرًا

فانَّهاوآجلته،عاجلتهفيلهوأنفعهالمصابعلاجأبلغمنالكلمةوهذه

مصِبته:عنتسلَّىبمعرفتهماالعبدتحقَّقإذا،عظيمينأصلينتتضمَّن

عندجعلهوقد.حقيقةًوجلَّعزَّللّّهملكٌومالهوأهلهالعبدأنَّأحدهما:

فإنَّةوأيضًاالمستعير.منمتاعَهيأخذكالمُعِيرفهومنهأخذهفإذا،عاريةًالعبد

فيمعارةٌ)3(منفعةلهالعبدوملكُ.بعدهوعدمٍقبله،عدمٍ:بعدمينمحفوفٌ

ملكهيكونحتَّىعدمهعنأوجدهالذيهوليسفانَّهوأيضًا.يسيرٍزمنٍ

وجودَه؛عليهيُبقيولا،وجودهبعدالاَفاتمنيحفظهالذيهوولاحقيقةً،

تصرُّفَبالأمرفيهمتصرِّفٌفإنَّهوأيضًاحقيقيُّ.ملكٌولاتأثيرٌفيهلهفليس

فيهالتَّصرُّفاتمنلهيباجلاولهذا.المُلَّاكتصرُّفَلاالمنهيِّ،المأمورالعبد

)189(."مسلم"صحيحفيوهوكأإدلَّهُعَنقا.سلمةأمِّحديثمن)26635(برقم(1)

اللطيفعبدطبعةوفي.الحديثفيروايةوهي،الهنديةالطبعةفيوكذا"،"اجره:س)2(

"،مصيبنيفيأجِرْني"اللهم:قرأمصححهاكأن،""أجاره-:الرسالةطبعةفيوكذا-

غلط.وهو"،"أجاره:هنافأثبت

"."منعة:ن،ل،ث،سعداما)3(
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الحقيقيِّ.مالكهأمرَوافقماإلا

يخلِّفأنبدَّولا،الحقِّمولاهاللّّهإلىومرجعَهالعبدمصيرَأنَّ:والثَّاني

ولامالٍولاأهلبلا،مرَّةٍأوَّلخلقهكمافردًاربَّهويجيء،ظهرهوراءالدّنيا

خُوِّلَهوماالعبًدبدايةهذهكانتفإذا.والسَّيِّئإتبالحسناتولكن،عشيرةٍ

ومعادهمبدئهفيففكرُه!مففَودٍعلىيأسىأو،بموجودٍيفرحفكيف،ونهايتَه

الدَّاء.هذاعلاجأعظممن

وما،ليخطئهيكنلمأصابهماأنَّاليقينعلمَيعلمأن:علاجهومن

فِىَوَلَاِآلأزَضِفِىمُّصِيبَةٍمِنأَصَابَ)مَاَ:تعالىقال.ليصيبهيكنلمأخطأه

لِّجلَا!لمجصيُرُاللَّهِطًماذَلِبإنَّنَّبزَأَهَآأَنلمحلِمِّمنفِىكِتَفأَ!ؤإَلَّا

فَخُورٍ!لمختَالىلَايُحِبُّصُّاتخَ!ضؤَاللَّهُبِمَاَءَمَمافَالَؤوَلَاتَفرَحُوْاعَل!تَأتمهَؤْا

.،23-22:]الحديد

وأمثلَهعليهأبقىقدربَّهفيجدبه،أصيبماإلىينظرأن:علاجهومن

تلكفواتمنأعظمهوما-ورضِيَصبَرإن-لهوادَّخر)1(،منهأفضلَ

هي.ممَّاأعظملجعلهاشاءلووأنَّه،مضاعفةٍبأضعافٍالمصيبة

وَلْيعلَمْ،المصائببأهلالتَّأسِّيببردمصيبتهناريطفئأن:علاجهومن

ليعطِفْثمَّ؟محنةًإلايرىفهل،يَمْنةًولينظر)2(."سعدٍبنووادٍكلِّ"فيأنَّه

."خرذوا":ل،ث،س،ز(1)

فتحوَّل،قومهآذاهقديمجاهليوهوالسعديقريعبنالأضبطأنروي.مثلهذا2()

للجاحظالبخلاء""انظر:.سعد"بنووادٍ"بكل:فقال،فاذوه،آخرينإلىعنهم

6(.1/1)"الأمثالو"جمهرة(401)3/"الحيوانو"(الحاجري-918)ص
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إمَّامبتلًىإلافيهميرلمالعالمفتَّشلووأنَّهحسرةً)1(؟إلايرىفهل،يَسْرةً

.مكروهٍحصولأومحبوبٍبفوات

قليلًاأضحكَتْإن)3(."زائلٍكظلٍّأونومٍأحلام"الدُّنياسرور)2(وإنَّ

وماطويلًا.منعتقليلًامتَّعتوإندهرًا.ساءتيومًاسرَّتوإنكثيرًا.أبكَتْ

يومَلهخبَّاتإلاسرورٍبيومسرَّتهولا،عَبْرةًملائهاإلاحَبْرَة)4(دارًاملات

!شرورٍ

ترَحًا)5(.ملئإلافرَحًابيتٌملئوما،تَرحةٌفَرحةٍلكلِّ:مسعودٍابنقال

نقلهاالجوزيابنكلاممنفصولضمن"حسرة...يمنةولينظر":العبارةهذهانظر(1)

رسالةمنوهي67(،21/)""المدهشمن(1121)3/الفوائد""بدائعفيالمصنف

و"يتيمة39()ص"الزمانبدبع"رسائلانظر:.الضبيعامرأبابهايعزَيالزمانلبديع

2(.4/89)الدهر"

تصحيف.وهو،"شرور":الرسالةطبعةفي)2(

:عجزه)3(

يُخدَعُلابمثلهااللبيبإنَّ

"السعادةدارو"مفتاج(173)صوالدواء""الداءفيالمصنفأنشدهوالبيت

إلىتنسبمشهورةأبياتمنوهو(.43ه)ص"الصابرينو"عدة(814)ص

الدنياأبيلابن"الزهد"وفي(.51ه)ص("الخوارج"شعر:انظر.حِطَّانبنعمران

الحسنعنأيضًا(171)صوفيه.إياهاأنشدهعمرانأنقتادةعن2(91)ص

.العدَوييزيدبنلسليمانإياهاأنشدهالملاشعبدبنإبراهيمأنالبصري

تصحيف.وهو،السابقةللطبعاتتبعًا""خيرةالرسالةطبعةوفي.""فرحة:يعني(4)

فيوأحمد3571(،)6شيبةأبيابنوعنه-(05،705)6"الزُّهد"فيوكيعأخرجه(5)

"الاعتبار"فيالدُّنياأبيوابن(،441،541)"الزهد"فيداودوأبو-،9(10)"الزُّهد"

الأوَّل.جزئهعلىبعضهمواقتصر(.101،58101)57""الشُّعبوالبيهقيُّفي)3(،
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بكام!1(.بعدهمنكانإلاقطُّضَحِكٌكانما:سيرينابنوقال

مُلكًاوأشدِّهمالنَّاسأعزِّمنونحنرأيتُنالقد:النعمانبنتهندوقالت

لاأنادلّّهعلىحقّوإنَّه.النَّاسأقلُّونحنرأيتُناحتَّىالشَّمستغبلمثمَّ

عَبْرةً)3(.ملاهاإلاحَبْرة)2(دارًايملأ

فيوماصباحٍذاأصبحنا:فقالتأمرها،عنتحدِّثهأنرجلوسألها

4(.يرحمنا)لاإأحدمالعربفيوماأمسيناثمَّيرجونا،لاإأحدٌالعرب

ما:لهافقيلعزِّها،فيوهييومًاالنعمانبن!حُرَقةأختهاوبكت

وقلَّما،أهليفيغَضَارةًرأيتُولكنلا،:قالت.آذاكِأحدًالعلَّ؟يبكيكِ

حزنًا)5(.امتلأتإلاسرورًادارامتلأت

رأيتِكيفلها:فقلتيومًا،عليهادخلتُ:طلحةبنإسحاققال

نجدإنَّا.الأمسفيهكنَّاممَّاخيراليومفيهنحنما:فقالت؟الملوك)6(عبرات

.()5"الاعتبار"فيالدُّنياأبيابنأخرجة(1)

"."خيرةإلىالمطبوعةالنسخفيتصحفتأيضًاهنا2()

)8(."الاعتبار"فيالدُّنياأبيابنأخرجه)3(

.(01)السابقالمصدر(4)

ما:سألهاالذيوهو.قبيصةبنهانئتعني"،أهلكم"في:وفيه)9(.السابقالمصدر5()

فيوردماوالصوابأيضًا.الضميرغيَّرهانئاسمحذفلماالمصنِّفوكأنَّ؟يبكيك

،541)3/("والتبيُّنو"البيان86()صللمدائني""التعازيانظر:."الاعتبار"كتاب

العيش.وطيبالسعة:والغَضارة(.161

وفي.محتملوهو.أمرهمآخر:يعنيالمعجمةالغينبضممضبوطًا"غُبَّرات(":ث)6(

-،""خيرات:الاعتبار""مطبوعةوفي.""عثرات335(:2/)الجوزيلابن""المنتظم
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عَبْرةً،بعدهاسيُعْقَبونإلاحَبْرةفييعيشونبيتٍأهلمنليسأنَّهالكتبفي

قالت:ثمَّ.يكرهونهبيومٍلهمبطَنإلا،يحبُّونهبيومٍلقومٍيظهرلمالدَّهروأنَّ

نتنصَّف)1(سُوقةفيهمنحنإذاأمرُناوالأمرُالنَّاسَنسوسُفبينا

وتصرَّفُ)2(بناتاراتٍتقلَّبُنعيمُهايدوملالدنيافأفٍّ

الحقيقةفيوهويضاعفها.بليردُّها،لاالجزَعأنَّيعلمأنعلاجها:ومن

.المرضتزايدمن

الصَّلاةوهو-والتَّسليمالصَّبر)3(ثوابفوتَأنَّيعلمأن:علاجهاومن

منأعظمُ-والاسترجاعالصَّبرعلىاللّّهضمنهاالَّتيوالهدايةوالرَّحمة

الحقيقة.فيالمصيبة

صديقَه،وشنوء،عدوَّهيُشْمِتُالجزعأنَّيعلمأنعلاجها:ومن

صبر!اذا.نفسَهويُضْعِف،أجرَهويُحْبِط،شيطانهويسرُّربَّه،ولُغضِب

وساء،صديقهوسرَّ،ربَّهوأرضىخاسئًا،وردَّهشيطانهأنضىواحتسب

الثَّباتهوفهذا.يُعزُّوهأنقبلهووعزَّاهمإخوانهعنوحمل،عدوَّه

للدارقطني:("والمختلف"المؤتلفوفي.""حَسَراتعنمصحفًايكونوقد

موضعفياددّه"عبيدبن"إسحاقأيضًا:وفيه"."غمراتتصحيفولعله"،"عمرات

"(.طلحةبن"إسحاق

.نخدم:نتنصَّف)1(

(031)ص"تمامأبي"حماسةفيوالبيتان(.41)"الاعتبار"فيالدُّنياأبيابنأخرجة)2(

و"الجليس97(2/)"الذهبو"مروج(41ه)صللاَمدي("والمختلفو"المؤتلف

.(521-1/421)"الصالح

.دمنساقط""ثوابلفظ)3(
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والثُّبور،بالويلوالدُّعاء،الجيوبوشقُّالخدودلطمُلا،الأعظموالكمال

المقدور.علىوالسُّخط

والمسرَّةاللَّذَّةمنوالاحتسابالصَّبريُعقِبهماأنَّيعلمأنعلاجها:ومن

ذلكمنويكفيه.عليهبقيلوبهأصيبماببقاءلهيحصلكانماأضعافُ

أيّفلينظر:.واسترجإعهلربِّهحمدهعلىالجنَّةفيلهيبنىالذيالحمدبيتُ

جنَّةفيالحمدبيتفواتمصيبةأو،العاجلةمصيبة:أعظمالمصيبتين

الخلد؟

كانتأنَّجلودهمالقيامةيومناسق"يودُّ:مرفوعًا(1)الترمذيوفي

.البلاء"(أهلثوابمنيرَونلماالدُّنيافيبالمقاريضتُقْرَض

مفاليسَ)2(.القيامةلوردناالدُّني!مصائبلولا:السَّلفبعضوقال

)1(

)2(

عنالزُّبير،أبيعن،الأعمشعنمغراء،بنالرَّحمنعبدطريقمن2(04)2برقم

والطَّبراني2(،20)""المرضفيالدُّنياأبيابنأيضًاوأخرجه.بنحوهادلَّهُ!كَتهُرَجابر

الإسنادبهذانعرفهلا،غريتبٌ"حديث:التِّرمذيّقال.وغيرهما2(،14)الصَّغير""في

بنطلحةعن،الأعمشعنالحديثَهذابعضُهمروىوقد،الوجههذامنإلَّا

"حديث(:574)35/"دمشق"تاريخوفي،هذا"منشيئًاقولَهمسروقعن،مصرِّف

يُعرفولا،الأعمشحديثمنولاالزُّبير،أبيحديثمنلةأصلَلامنكر،

فذكرهالجوزيِّابنوبالغ،"يصعُّوجهمنروايةولاالزُّبير،أبيمنسماعللاعمش

فيهإسنادُه"898(:2/)""الخلاصةفيالنَّوويُّوقال2(،20)3/(""الموضوعاتفي

صحَّحهذلكومع،الأعمشعنمغراءابنحديثفيتكلَّموالأَتهموذلك؛"ضعف

الألبانيُّفيبهحسَّنةشاهدوله334(،)2/"المصنوعة"اللَّاَلئفيكماالضِّياء

22(.0)6"الصَّحيحة"السِّلسلة

-كلاممن529(،1)""الشُّعبوالبيهقيُّفي(،1آ01/4)""الحليةفينعيمأبوأخرجه
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كلِّمنفإنَّه،ادلّّهمنالخَلَفرجاءبرَوْحِقلبهيروِّحأنعلاجها:ومن

قيل:كماعوضٌمنهفمااللّّه،إلاعوضشيءٍ

عوضُ)1(ضيَّعتهإناللّّهمنوماعوضٌضيَّعتَهإذاشيءٍكلِّمن

فلهرضيفمن،لهتُحْدِثهماالمصيبةمنحظَّهأنَّيعلمأنعلاجها:ومن

خيرَفاختَرْ،لكأحدَثَتْهمامنهافحظّك.السُّخطفلهسَخِطومنالرِّضى،

وإن.الهالكينديوانفيكُتِبَوكفرًاسخطًالهأحدثَتْفإنشرَّها.أوالحظوظ

ديوانفيكُتِبَمحرَّمٍفعلأوواجبٍتركفيوتفريطًاجزعًالهأحدثت

وإن.المغبونينديوانفيكُتِبصبروعدمشكايةًلهأحدثَتْوإن.المفرِّطين

وأالزَّندقةبابَقرَعفقد،حكًمتهفيوقدحًاادلّّهعلىاعتراضًالهأحدثَتْ

أحدثتوإن.الصَّابرينديوانفيكُتِبَلدّهوثباتًاصبرًالهأحدثَتْوإن.وَلَجه

والشُّكرالحمدلهأحدثَتْوإن.الرَّاضينديوانفيكُتِباللّّهعنالرِّضىله

وإنالحمَّادين)2(.معالحمدلواءتحتوكان،الشَّاكرينديوانفيكُتِبَ

المخلصين.المحبِّينديوانفيكُتِبَربِّهلقاءإلىواشتياقًامحبَّةًلهأحدثَتْ

لبيدٍبنمحمودحديثمنوالتِّرمذيِّ)3(أحمد"الإمام"مسندوفي

إبراهيمأمِّكلاممن38(/4)"الصَّفوة"صفةفيالجوزيِّابنوذكره.المقريإبراهيم

.العابدة

و"مفتاح(173،624)صوالدواء""الداءفيالمؤلفانشدهوقد.قائلةعلىأقفلم(1)

228(.)8/للسبكي"الشافعية"طبقاتوانظر:(.9611)2/"السعادةدار

."لحامدينا":ن،ل،ثز،(2)

قومًااحبَّإذااللّه"إنَّ:ولفظة2364(،236331،)23623،أحمد""مسند)3(

من-التِّرمذيُّيخرجةولم"،الجزعفلهجزعومنالصَّبر،فلهصبرفمن،ابتلاهم
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فلةسَخِطومنالرِّضى،فلهرضيفمن.ابتلاهمقومًاأحبَّإذا"إنَّاللّّهيرفعة

".الجزَعفلهجَزِع"ومَنأحمد:زاد."السُّخط

صبرإلىأمرهفآخرُغايتَهالجزعفيبلغوإنأنَّهيعلمأنعلاجها:ومن

.مثابٍولامحمودٍغيروهوالاضطرار،

يفعلهماالمصيبةمنيومٍأوَّلفييفعلالعاقلالحكماء:بعضقال

)2(.البهائمسلوَّسلاالكرامصبرَيصبرلمومن)1(.إّلامٍبعدالجاهل

".الأولىالصَّدمةعند"الصَّبر:مرفوعًاالصَّحيح)3(وفي

سلوتَوإلَّاواحتسابًاإيمانًاصبرتَإنإنَّك:قيسٍبنالأشعثوقال

.(4)البهائمسلوَّ

)1(

)2(

)3(

)4(

والبيهقيُّفي274(،)"الأعمالفضائل"فيشاهينابنأيضًاوأخرجهمحمود.حديث

!يِ!،النَّبيِّمنسماعه!نىمحمودًااختُلفأنَّإلَّا،ثقاتورجاله)3279(.""الشُّعب

إسنادهوحسَّن،لإرساله2(9ه)ص""الاَدابفيالبيهقيُّوحكم.صغيروهورآهوقد

.(2091/)"الشَّرعيَّة"الاَدابفيمفلحوابن2(،)59"الرَّابح"المتجرفيالدِّمياطيُّ

،(3104)ماجهوابن)6923(،التِّرمذيُّفأخرجهالمصنِّفذكرهالَّذياللَّفظوأمَّا

هذامنغريبحسنحديث":التِّرمذيُّقالادلَّهُ!كَتهُ،رَأنسحديثمنوغيرهما

.(41)6"الصَّحيحة"السِّلسلةفيوهو"،الوجه

الأخبار""عيونوانظر:.بنحوه(49)ص"الصابرينعدة"فيالمؤلفأورده

المصائب"أهلو"تسلية33()صالجوزيلابن("المماتعندو"التبات56()3/

.(128،151)ص

لقائلين.كأنهماالسابقةعنمفصولة"الصابرين"عدةفيالفقرةهذهالمؤلفذكر

مالك.بنأنسحديثمن)269(ومسلم()1283البخاريأخرجه

-"المماتعند"الثَّبات:فيعزاهولكنه95(.)صالجوزيِّلابن("الهوى"ذمّفيكذا
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أحبَّهفيماوإلههربِّهموافقةُلهالأدويةأنفعَأنَّيعلمأنعلاجها:ومن

محبَّةادَّعىفمن.المحبوبموافقةُوسرَّهاالمحبَّةخاصِّيَّةوأنَّله،ورضيه

بكذبه،نفسهعلىشهدفقديُسْخِطه،ماوأحبَّيحبُّهماسخِطثمَّمحبوبٍ

محبوبه.إلىوتمقَّتَ

.(1)بهيُرضىأنأحبَّقضاءًقضىإذااللّّهإنَّالدَّرداء:أبوقال

وكذلك)2(.إليةإليُّأحبُّةأحبُّه:علَّتهفييقولحُصينٍبنعمرانوكان

)3(.العاليةأبوقال

)1(

)2(

)3(

المدالنيُّفيوأخرجه.قيسبنللأشعثقاله،طالبأبيبنعليإلى33()ص

884(،374،)"تاريخه"منالمكِّيِّينأخبارفيخيثمةأبيوابن(،01)2"التَّعازي"

الكلامهذا"3(:30)3/"العقد"فيربهعبدابنقال.بنحوهجريجابنكلاممن

وقد."جريجابنأخذومنه.لهابنفيقيسبنالأشعثيعزِّيطالبأبيبنلعلي

:فقال925()3/شعرهفي-تمامأبايعني-حبيبذكره

الماَثمِتلكبعضَعليهوخافلأشعثٍالتعازيفيعليّوقال

البهائمسلوَّتسلوأمفتؤجروحسبةًعزاءًللبلوىأتصبر

وابن(،21)5""المحتضرينوفي(47)6،"اللّهعن"الرِّضافيالدُّنياأبيابنأخرجه

.(5-56ه)صالعلماء"وصايا"فيزبر

،(4/094)(""الطَّبقاتفيسعدوابن(،146،624)"الزُّهد"فيالمباركابنأخرجه

عن"الرِّضافيالدُّنياأبيوابن8(،40)"الزُّهد"فيواحمد)35838(،شيبةأبيوابن

،49)99""الشُّعبوالبيهقيُّفي(،401/)18"الكبير"فيوالطَّبراني6(،0،61)("ادلّّه

وإسنادهالكبير،فيالطَّبراني"رواه3(:220/)""المجمعفيالهيثميُّقال(.0059

".حسن

وفي2(،0)6""المرضوفي)93(،"اللّهعن"الرِّضافيالدّنياأبيابناخرجه

.3(0)8"المحتضرين"
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أنأحدٍكلَّيمكنولا،المحبِّينمعإلايعمللاوعلاجدواءٌوهذا

به.يتعالج

وأدوَيهما)2(:(1والتمتُّعَين)اللَّذَّتينأعظمبينيوازنأنعلاجها:ومن

فاَثرالرُّجحانُ،لهظهرفإن.لهاللّهبثوابتمتُّعهولذَّةبه،أصيببماتمتُّعهلذَّة

أنَّفليعلم،وجهٍكلِّمنالمرجوحَآثروإن.توفيقهعلىادلّّهفليحمد،الرَّاجحَ

.دنياهفيبهاأصيبالَّتيمصيبتهمنأعظَمُودينهوقلبهعقلهفيمصيبته

وأرحم،الحاكمينأحكمبها)3(:ابتلاهأنَّالذييعلمأنعلاجها:ومن

ولاليعذِّبه)4(،ولا،بهلِحهلكهالبلاءإليهيرسللمسبحانهوأنَّه؛الرَّاحمين

تضرُّعهوليسمعَ،وإيمانهعنهورضاهصبرَهليمتحنبهافتقدهوإنَّما.ليجتاحَه

رافعًا،يديهبينالقلبمكسورَ،بجنابهلائذًا،ببابهطريحًاوليراه،وابتهالَه

إليه.الشَّكوىقصصَ

وإنَّمالِتُهلكك،جاءتماالمصيبةإنَّبُنيُّ،ياالقادر:عبدالشيخقال

يأكللاوالسَّبُعسَبُع،القدرُبُنيُّ،يا.وإيمانكصبركلتمتحنجاءت

)5(.الميتة

يخرجأنفإمَّا،حاصلهبهيُسبَكالذيالعبدكِيرُالمصيبةأنَّوالمقصود:

تصحيف.وكلاهما،""النعيمين:لوفي.""النعمتين:ث(1)

،الدواممن"وأدومهما":المطبوعةوالنسخغيرهماوفي.وس)ف(الأصلفيهذا2()

تصحيف.ولعله

القراء.بعضمنزيادةيكونأنوأخشي"هو"،ز:فيبعده)3(

"."بة:زيادةبعدهلث،في4()

نظر.بالسبعالقدرتشبيهوفي.أجدهلم)5(
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قيل:كماكلُّهخَبَثًايخرجأنوإمَّاأحمر،ذهبًا

الحديدِ)1(خَبَثعنالكِيرُفأبدىلُجَينًاونحسبهسبكناه

علمفإذا.الأعظمالكِيرُيديهفبينالدُّنيا،فيالكِيرُهذاينفعهلمفإن

لاوأنَّهوالمَسْبِك،الكِيرُذلكمنلهخيرومَسْبِكَهاالدُّنياكِيرَإدخالهأنَّالعبد

العاجل.الكِيرفيعليهالدّهنعمةقدرَفليعلمالكِيرَين،أحدمنبدَّ

منالعبدَلأصابومصائبهاالدُّنيامحنلولاأنَّهيعلمأنعلاجها:ومن

وآجلًا.عاجلًاهلاكهسببهوما،القلبوقسوةوالفَرعنةوالعُجْبالكِبْرأدواء

المصائبأدويةمنبأنواعٍالأحيانفييتفقَّدهأنالرَّاحمينأرحمرحمةفمن

للموادِّواستفراغًاعبوديَّته،لصحَّةوحفظًاالأدواء،هذهمنلهحِمْيةًتكون

قيل:كمابنعمائهويبتليببلائه،يرحممنفسبحان.منهالمهلكةالرَّديَّةالفاسدة

بالنِّعم)2(القومبعضَادلّّهويبتليعظمتهـانبالبلوىالدّهيُنعِمقد

وعتَوا.وبغَوالظغَواوالابتلاءالمحنبأدويةعبادَهيداويسبحانهأنَّهفلولا

قدرعلىوالامتحانالابتلاءمندواءًسقاهخيرًا)3(بعبدهأرادإذاسبحانهواللّه

أهَّلهوصفَّاهونقَّاههذَّبهإذاحتَّى،المهلكةَالأدواء4َ(منه)بهيستفرغحاله

وقربه.رؤيتهوهوالآخرةثوابوأرفعِ،عبوديَّتهوهيالدُّنيامراتبلأشرف

و"الصداقة(554)3/و"العقد"(24/)الأخبار""عيونفيعزودونالبيت(1)

288(.)ص"والمحاضرةو"التمتيل2(80)ص"والصديق

028(.)3/""ديوانهفيلهقصيدةمنتماملابيالبيت)2(

المطبوعة.النسخفيوكذا."بعبد":نل،ث،)3(

"من".:لث،4()
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يقلبهاالآخرةحلاوةبعينهاهيالدُّنيامرارةأنَّيعلمأنعلاجها:ومن

منينتقلولَأن،الآخرةمرارةبعينهاهيالدُّنياوحلاوة،كذلكسبحانهادلّّه

عليكخفيفإن.ذلكعكسمنلهخيردائمةٍحلاوةٍإلىمنقطعهٍمرارةٍ

وحُفَّت،بالمكارهالجنَّةُ"حُفَّت:المصدوقالصَّادققولإلىفانظر(،1هذا)

2(.)"بالشَّهواتالنَّارُ

.الرِّجالحقائقوظهرت،الخلائقعقولتفاوتتالمقامهذاوفي

ولم،تزوللاالَّتيالدَّائمةالحلاوةعلىالمنقطعةالحلاوةَاَثَرَفأكثرهم

ساعةٍمحنةَولاالأبد،لعزِّساعةٍذلَّولاالأبد،لحلاوةساعةٍمرارةيحتمل

ضعيف!،والإيمانَ،غينبٌوالمنتظَرشهاد!ر،عندهالحاضرَفإنَّالأبد؛لعافية

وهذا.الآخرةورفضُ،العاجلةإيثارُذلكمنفتولَّد.حاكمالشَّهوةوسلطانَ

الثَّاقبالنَّظروأمَّاومبادئها.وأوائلهاالأمورظواهرعلىالواقعالنَّظرحال

آخر.شأنٌفله،والغاياتالعواقبإلىويجاوزه،العاجلةحُجُبَيخرقالذي

المقيمالنَّعيممنطاعتهوأهللأوليائهاددّهأعدَّماإلىنفسَكفادعُ

الخزيمنوالإضاعةالبطإلةلاهلأعدَّوماالاكبر،والفوزالأبديَّةوالسَّعادة

يعملوكلّ.بكأليقالقسمينأيّاخترثمَّ،الدَّائمةوالحسرات)3(والعذاب

به.الأولىهوومايناسبهماإلىيصبوأحدٍوكلُّ،شاكلتهعلى

إلىدعتوالعليلالطَّبيبمنإليهالحاجةفشدَّةُ،العئنَهذاتستطِلْولا

التَّوفيق.وباللّه.بسطه

".)1(ز،د:"ذلك

أنس.حديثمن)2822(مسلماخرجة)2(

"."العقاب:ن)3(

281



فصل

والحزنوالغمّوالهمّالكربعلاجفيهديهفي

كانع!ي!اللّّهرسولأنَّعبَّاسٍابنحديثمن)1("الصَّحيحين"فيأخرجا

العرشربُّاللّّهلاإإلهلا،الحليمالعظيماللّّهلاإإلهلا":الكربعنديقول

".الكريمالعرشربُّوالارضالسَّماواتربُّاللّّهإلاإلهلا،العظيم

أمرحَزَبه)3(إذاكان!ي!النبيئَأنَّأنسٍعن)2("الترمذي"جامعوفي

".أستغيثبرحمتك،قيُّومياحيُّ"يا:قالى

.)4(
إلىطرفهرفعالأمرُأهّمهإذاكان!وّالنّبيَّأنهريرةأبيعنوفيه

ياحيُّ،"يا:قالالدُّعاءفياجتهدوإذا."العظيم"سبحانَّاللّّه:فقالالسَّماء،

".قيُّصم

.(0732)ومسلم(6436)ريلبخاا(1)

ابنأيضًاواخرجه."غريصبحديث"هذا:وقالامر"،كربه"إذا:ولفطه35(42)برقم2()

:(904)2/الأفكار""نتائجفيحجرابنقال)337(."واللَّيلةاليوم"عملفيالسُّنِّيِّ

مسعودابنحديثمنشاهدوله"،ضعيفوهوالرَّقَاشيُّأبانبنيزيدسنده"في

)3182(."الصَّحيحة"السِّلسلةفيالألبانيُّبهقوَّاهادلَّةُ!صكَئهُ،رَ

."أحزنة":د)3(

(45،66456)5يعلىأبوأيضًاوأخرجه."غريبحديث"هذا:وقال3()436برقم(4)

"الكامل"فيعديٍّوابن-،)338("واللَّيلةاليوم"عملفيالسُّنِّيِّابنوعنه-

()922الكبير""الدَّعواتوالبيهقيُّفي،الأوَّلشطرهعلىمقتصرًا376(/1)

"فيه(:5174)3/""الذخيرةفيالقيسرانيِّابنقال.الثَّانيشطرهعلىمقتصرًا

الشَّرعيَّة""الآدابفيمفلحابنإسنادهوضعَّف،"متروكالفضلبنإبراهيم

634(.)5"الضَّعيفة"السِّلسلةفيوهو(،1/166)
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:قال!ي!اللّّهرسولأنَّالصِّدِّيق)2(بَكْرأبيعن(1داود(")أبي"سننوفي

طرفةَنفسيإلىتكِلْنيفلاأرجو)3(،رحمتَكاللَّهمَّ:المكروب"دعوات

".أنتلاإإلةلا،كلَّهشأنيليوأصلعْ.عينٍ

ءا)4(.
))ألا!و:اللّّهرسولليقال:قالتعمَيسبنتأسماءعنايضًاوفيها

أُشْرِكلاربِّياللّّه-:الكَرْبفيأو-الكَرْبعند(تقوليهنَّ)ْكلماتٍأعلِّمكِ

)6(.مرَّاتٍسبعتقالأنَّها:روايةٍوفيشيئًا".به

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

86(،)9والطَّيالسئيُ(،1401)2(""الكبرىالنَّساليُّفيأيضًاوأخرجه(.0905)برقم

المفرد""الأدبفيوالبخاري2ُّ(،0430)وأحمد2(،4769)شيبةأبيوابن

فيوالإشبيليُّ(،079)حبَّانابنوصحَّحه،ا!عَتهُدلَّةُبكرةأبيعنوغيرهم7(،10)

"الفتوحاتفيكماحجرابنوحسَّنه(،898-2998/)"الصُّغرى"الأحكام

"الإرواء"فيوالألباني(،01/791)(""المجمعوالهيمميُّفي8(،/4)"الرَّبَّانيَّة

/3(.)357

ابي":تنبيهدونأثبتتالتيالرسالةطبعةإلاوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

.الصوابهووهذا("،بكرة

نرجو"."د:

ماجةوابن(،0401،01401)8"الكبرى"النَّساليُّفيأيضًاوأخرجه.(5251)برقم

فيواختُلف،وغيرهم27(،820)وأحمد2(،)7669شيبةأبيوابن3882(،)

الألبانيُّفيوصحَّحه9(،/4)"الرَّبَّانيَّة"الفتوحاتفيكماحجرابنوحسَّنه،إسناده

اكأيدَّهُعَنلا.رَوعائشةوأنسعبَّاسابنعنالبابوفي(.395)6/"الصَّحيحة"السّلسلة

الرفع.نونبحذفوالمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا

وهي(،01)26الدُّعاء""فيوالطَّبراني(،11401)""الكبرىفيالنَّسانيِّروايةهذه

.مُرسلةٌ
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"ما:قال!لمجوَوّالنَّبيِّعنمسعودٍابنعن(1أحمد")الإمام"مسندوفي

أمتك؛ابنُ،عبدكابنُعبدُك،إنِّياللَّهمَّ:فقال،حزنولاهمّعبدًاأصاب

لك،هواسمٍبكلِّأسألكقضاوك؛فيَّعدذحكمُك،فيماضٍ،بيدكناصيتي

استأثرتَأو،خلقكمناحدًاعلَّمتَهأو،كتابكفيانزلتَهأو،نفسَكبهسمَّيت

،صدريونورَ،قلبيربيعَالعظيمالقراَنتجعلأن=عندكالغيبعلمفيبة

فرحًا".مكانهوأبدله،وهمَّهحزنَهاللّّهأذهبَلاإهمِّي=وذَهابَ،حزنيوجِلاءَ

لمجم:اللّّهرسولقال:قالوقَّاصٍأبيبنسعدعن)2(""الترمذيوفي

إنِّيسبحانكانتلاإإلهلا:الحوتبطنفيوهوربَّهدعاالنُّونَّإذذي"دعوة

".لهاستجيبإلاقطُّشيءٍفيمسلمرجلبهاياعلم.الظَّالمينمنكنت

كلمةَ:عنهاللّهفرَّجإلامكروثيقولهالاكلمةًلأعلم"إنِّي:روايةٍوفي

)3(."يونساخي

يعلىوأبو2(،0399)شيبةأبيابنأيضًاوأخرجه(.1،378143)2برقم(1)

ابنوصحَّحه.(1/905)والحاكم(،35201)"الكبير("فيوالطَّبراني52(،)79

ابنوحسَّنه،غيرهوفي32(1/5)"الموقِّعين"أعلامفيوالمصنِّف(،729)حبَّان

.(1)99الصَّحيحة""السِّلسلةفيوهو(،413/)"الرَّبَّانيَّة"الفتوحاتفيكماحجر

ادلَّهُ!ثكَتهُ.رَموسىأبيعنالبابوفي

،(6241)وأحمد(،401)17"الكبرى"فيالنَّسانيُّأيضًاوأخرجه.35(50)برقم2()

وفي.وغيرهم(،421)"الدُّعاء"فيوالطَّبراني772(،)يعلئوأبو(،11)86والبزَّار

فيوالضِّياء(،2،384582/،1/405)الحاكموصحَّحه،الاختلافبعضُإسناده

("الرَّبَّانيَّة"الفتوحاتفيكماحجرابنوحسَّنه(،1401،2401)""المختارة

ادلَّهُ!كلَتهُ.رَسعدٍعنطرقوله(.174)4"الصَّحيحة"السِّلسلةفيوهو(،11)4/

-واللَّيلة"اليوم"عملفيالسُّنِّيِّابنوعنه)263(،""المعجمفييعلىأبيروايةهذه)3(
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ع!اللّّهرسولدخل:قالالخدريِّسعيدٍأبيعن(1داود")أبي"سننوفي

ابا"يا:فقالأمامة،أبولهيقالالأنصارمنبرجلٍهوفإذاالمسجدَ،يومٍذات

وديونلزمتنيهمومٌ:فقال."الصَّلاة؟وقتغيرفيالمسجدفيأراكماليامامة،

همَّكوجلَّعزَّاللّهأذهَبَقلتهانتإذاكلامًاأعلِّمك"ألا:فقال.اللّهرسوليا

وإذاأصبحتإدْا"قل:قال.اللّهرسوليابلى:قلت:قال.؟"دينَكوقضى

والكسَل،العَجْزمنبكواعوذوالحَزَن،الهمِّمنبكأعوذإنِّياللَّهمَّ:أمسيت

:قال."الرِّجالوقهرالدَّينغلَبةمنبكوأعوذ،والبخلالجبنمنبكوأعوذ

دَيني.عنِّيوقضىهمِّي،وجلَّعزَّاللّّهفأذهبذلك،ففعلتُ

لزم))منع!رَوّ:اللّهرسولقال:قالعبَّاسٍابنعنداود")2(أبي"سننوفي

بنعمروفيهجدًّا؛ضعيفٌوإسنادها2(.57)6/""الكاملفيعديٍّوابن)343(،

.متروكوهو،يعلىأبيالعقيليُّشيخالحصين

ضعيف؛وإسناده3(.0)5الكبير""الدَّعواتفيالبيهقيُّطريقهومن(،551)5برقم(1)

الآجرِّيِّ""سؤالاتفيكماداودأبووقالواحد،غيرضعَّفهعوفبنغسَّانفيه

(2793/)الأفكار"نتائج"وانظر:."غريبحديثوهذا،بصريٌّ"شيخ(:2101/)

من)3928(البخاريعندثبتقدولكن2(.)272/داود"أبيسننو"ضعيف

.المذكورةالأمورمنالاستعاذةيُكمركانع!ي!النبيأنأنسحديث

ماجهوابن(،201)17""الكبرىالنَّساليُّفيأيضًاوأخرجه(.151)8برقم2()

وصحَّحه.وغيرهم62(،19)""الأوسطفيوالطَّبراني2(،423)وأحمد38(،1)9

فيلأنَّوتُعُقِّبا؛298(،2/)"الصُّغرى"الأحكامفيوالإشبيلي2ُّ(،آ4/2)الحاكم

97(،)5/ثاالسنة"شرجفيالبغويُّوضعَّفه.مجهولوهومصعببنالحَكَمإسناده

ابنوأمَّا7(.0)5الضَّعيفة""السِّلسلةفيوهو(،1278)3/"المهذَّب"فيوالذَّهبيُّ

المطلقة"الأمالي"فيأمرهوقوَّى(،41)96""التَّقريبفيالحَكَمبجهالةفحكمحجر

الحديث.فحسَّن،لهالنَّسائيِّبإخراج2(25-2152،ه)ص
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منورزَقهمخرجًا،ضيقٍكلِّومنفَرَجًا،هأٍّكلِّمنلهاللّّهجعلالاستغفارَ

".لايحتسبحيث

الصَّلاة.إلىفزعأمرحزَبة)2(إذاكان!والنَّبيَّأنَّ(1)"المسند"وفي

.،45:]البقرة!هيووَاشتَعِيمُؤْابِآلمَّهبرِوَالمححَلَؤةِ:تعالىقالوقد

بهاللّّهيدفعالجنَّةأبوابمنباثفإنَّهبالجهاد،"عليكم(")3(:"السُّننوفي

".والغمَّالهمَّالنُّفوسعن

فليُكْثِرْوغمومههمومهكثرت))من:لمجي!النَّبيِّعنعبَّاسٍابنعنويذكر

")5(.باللّّهإلاقوَّةولاحوللاقول)4(من

،(131)9داودأبوأيضًاوأخرجه.ادلَّهُ!كلئهُرَحذيفةحديثمن232()99برقم(1)

أمرٌحزبه"إذا:بلفظجميعًاعندهموهو1392(،)1292،"الشُّعب"فيوالبيهقيُّ

وفي6(.1/18)""تفسيرهفيالطَّبريُّأخرجهالمصنِّفذكرهالذيواللَّفظ"،صلَّئ

ابنإسنادهوحسَّن684(،2)عوانةأبووصحَّحهمرسلًا،ويُروى،اختلافإسناده

.(172)3/"الفتح"فيحجر

"أحزنة".د:حط،)2(

اللَّةُ!عكَئهُ.رَالصَّامتبنعبادةحديثمن(0/2،9301)للبيهقيِّ"الكبرى"السُّنن)3(

إسنادهوفي.وغيرهما(،4711)والشَّاشي2ُّ(،127)9أحمدأيضًاوأخرجه

فيوالضِّياء74-75(،2/)والحاكم(،485)5حبانابنوصحَّحه،اختلاف

.(1491)الصَّحيحة""السِّلسلةفيوهو792(،19،2،292،592)8/""المختارة

.دمنساقطقول""من)4(

عنهالمؤلفولعل،عباسابنعنعكرمةعن316()صالحمويكتابفيكذا)5(

من-شفاءباللّهإلاقوةولاحوللاإنَّ،بيدهمحمدنفس"والذي:عندهوتكملتهصدَر.
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الجنَّة.كنوزمنكنزأنَّها"الصَّحيحين")1(فيوثبت

الجنَّهَ.أبوابمنبابأنَّها)2(""الترمذيوفي

علىتَقْوَلمفانالدَّواء،مننوعًاعشرخمسةتتضمَّنالأدويةهذه

أسبإبه،وتمكَّنت،استحكمقدداءٌفهو،والحزنوالغمِّالهمِّداءإذهاب

:كلَيٍّاستفراغٍإلىويحتاج

الرُّبوبيَّة.توحيد:الأوَّل

لإلهيَّة.اتوحيد:الثَّاني

لاعتقاديُّ.العلميُّاالتَّوحيد:الثَّالث

مخطوطهوانظر."الجوزيابن"رواه:وقال،"والحزنوالغمالهمّأدناهاداء،سبعين

(134)"الأعمالفضائلفي"الترغيبفيبنحوهشاهينابنأخرجهوالأثر.(19)ق

بالدّه-إلاقوةولاحوللاقال"من:بلفظمرفوعًاعباسابنعنعذلمبنتميمعن

بالضعفاء.مسلسلإسناده".والغمالهمأهونهنالبلاء،منبابًاسبعينعنهاددّهصرف

أبيحديثمن()3917و"الدعاء("65(55)""الاوسطفيالطبرانياخرجوبنحوه

فليكثررزقهعنهأبطأومن،الدّهفليستغفرهمومهكثرت"من:مرفوعًاادلَّكُيهثكَتهُرَهريرة

"خبر(:4/478)""الميزانفيالذهبيقال"،باللّهإلاقوةولاحوللا:قولمن

واهية.بأسانيدالصحابةمنواحدغيرعنرويوبنحوه."باطل

ادلَّهُ!ككَتهُ.رَالأشعريموسىأبيحديثمن27(40)ومسلم(5042)البخاري(1)

غريبصحيحٌحديث"هذا:وقالاللَّكُ!ثكَنهُ،رَسعدبنقيسحديثمن3581()برقم)2(

،(04851)وأحمد(،51101)""الكبرىفيالنَّساليُّأيضًاوأخرجه."الوجكهذامن

وأُعل2َّ(،4/09)الحاكموصحَّحه.وغيرهم35(،1/)18"الكبير"فيوالطَّبراني

.(174)6وبرقم35(،/4)"الصَّحيحة"السِّلسلةفيوهوشواهد،وله،بالانقطاع
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منسببٍبلايأخذَهأوعبدَهيظلمأنعنتعالىالرَّبِّتنزيه:الرَّابع

ذلك.يوجبالعبد

الظَّالم.هوبأنَّهالعبداعتراف:الخامس

أسماوهوهو،إليهالأشياءبأحبِّتعالىالرَّبِّإلىالتَّوسُّل:السَّادس

الحيُّالقيُّوم.:والصِّفاتالأسماءلمعانيأجمعهاومن.وصفاته

.وحدهبهالاستعانة:السَّابع

بالرَّجاء.لهالعبدإقرار:الثَّامن

ناصيتهبأنَّلهوالاعترافِ،إليهوالتَّفويضِ،عليهالتَّوكُّلتحقيق:التَّاسع

.قضاؤهفيهعدلٌحكمُه،فيهماضٍوَأنَّهيشاء،كيفيصرِّفهيدهفي

،للحيوانكالرَّبيعلقلبهويجعلَهالقراَنرياضفيقلبَهيُرْتِعَأنالعاشر:

،فائتٍكلِّعنبهيتسلَّىوأن،والشَّهواتالشُّبهاتظُلَمِفيبهيستضيءوأن

حزنهجِلاءَفيكون،صدرهأدواءمنبهوشششفي،مصيبةٍكلِّعنبهويتعزَّى

وغمِّه.همِّهوشفاءَ

الاستغفار.:عشرالحادي

التَّوبة.عشر:الثَّاني

الجهاد.عشر:الثَّالث

الصَّلاة.عشر:الرَّابع

.بيدههمامنإلىوتفويضُهما،والقوَّةالحولمنالبراءةُعشر:الخامس
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فصل

الأمراضهذهفيالأدويةهذهتأئيرجفهبيانفي

إذاكمالًامنهاعضوٍلكلِّوجعل،وأعضاءهآدمابنَسبحانهالدّهخلق

حضرتهفقَدهإذا-كمالًاالقلبوهو-لمَلِكهاوجعل،بالألمأحسَّفقَده

لهخُلِقتماالعينُفقدتفإذا.والأحزانوالغمومالهموممنوآلامهأسقامه

خُلِقماواللَّسانُالسَّمع،قوَّةمنلهخُلِقتماالأذنُوفقدتالإبصار،قوَّةمن

كمالَها.فقدت=الكلامقوَّةمنله

والابتهاج،بهوالسُّرور،وتوحيدهومحبَّتهفاطرهلمعرفةخُلِقَوالقلبُ

فيهوالموالاة،فيهوالبغضفيهوالحبِّ،عليهوالتَّوكُّل،عنهوالرِّضا،بحبِّه

وأرجى،سواهماكلِّمنإليهأحبَّيكونوأن،ذكرهودوام،فيهوالمعاداة

ولالهنعيمولا،سواهماكلِّمنقلبهفيوأجلَّ،سواهماكلِّمنعنده

والصِّحَّةالغذاءبمنزلةلهوهذا.بذلكإلاحياةولابللذَّةولا(1سرور)

مسارِعةٌوالأحزانوالغمومفالهموموحياتهوصحَّتهغذاءهفقدَفإذا،والحياة

عليه.مقيمورَهْنٌ،إليهصَوبٍكلِّمن

بمحابِّهلاستهانةُوا،والغفلةوالذُّنوبالشِّرك:أدوائهأعظمومن

،سواهماإلىوالرُّكونُ،عليهالاعتمادوقلَّةُ،إليهالتَّفويضوتركُ،ومراضيه

.ووعيدهوعدهفيوالشَّكُّ،بمقدورهوالسُّخطُ

لاأسبابها،هيوأمثالهاالأمورهذهوجدتالقلبأمراضتأمَّلتوإذا

العلاجاتهذهتضمَّنتهماسواهلهدواءلاالذيفدواؤهسواها.لهاسبب

"له".:زيادةدز،فيبعده(1)
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والصحَّةبالضِّدِّ،يُزَالالمرضفانَّ.الأدواءلهذهالمضادَّةالأمورمنالنَّبويَّة

بأضدادها.وأمراضُه،النَّبويَّةالأموربهذهتُحفَظفصحَّتُه.بالمثلتُحفَظ

.والابتهاجوالفرحواللَّذَّةوالسُّرورالخيربابَللعبديفتحفالتَّوحيد

وحِمْيةٌ،أسقامهسببُهيالَّتيالفاسدةوالموادِّ(1للاخلاط)استفراغٌوالتَّوبةُ

والخيرالسَّعادةبابُفيُفْتَح)2(الشُّرور.بابعنهتغلقفهي؛التَّخليطمنله

والاستغفار.بالتَّوبةالشُّروربابُويُغْلَق)3(بالتَّوحيد،

منفليقلِّلالجسمعافيةأرادمن:الطِّبِّأئمَّةمنالمتقدِّمينبعضقال

.الاَثامفليتركالقلبعافيةأرادومن،والطَّعامالشراب

قلَّةفيالرُّوحوراحةُالطَّعام،قلَّةفيالجسمراحةُ:قُرَّةبنثابتوقال

)4(.الكلامقلَّةفياللِّسانوراحةُالاَثام،

وإذابدَّ،ولاأضعفتهتهلكهلمإنالسُّمومبمنزلةللقلبوالذُّنوب

بنادلّّهعبدالقلوبطبيبقال.الأمراضمقاومةعلىيقدرلمقوَّتهضعفت

:()5المبارك

خطأ.وهو،"الأخلاط"واستفراغ:ثوفي.""الأخلاط:حط،س(1)

،ثفيوبعده"تغلق(".علىمعطوفًاظنَّةناسخمنخطأوهو"،"وتفتحد:،حطز،في)2(

"."له:زيادةل

"."عليه:زيادةل،ثفيبعده)3(

2(.1/89)الأنباء""عيون(4)

وفي278(.)8/الأولياء("و"حلية364()ص"المقرئابن"معجمفيأبياتمن)5(

-""ديوانه:وانظربهمإ.يتمنلكانانه36()صالدنياابيلابن""التوبةكتاب
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إدمانُهاالذُّلَّيورثوقدالقلوبتميتالذُّنوبَرأيتُ

عصيانُهالنفسكوخيرٌالقلوبحياةُالذُّنوبِوتركُ

الأصلفيوالنَّفس.أدويتهاأعظمومخالفتُهأدوائها،أكبرفالهوى

فيهوإنَّماهواها،اتِّباعفيشفاءهاتظنُّلجهلهافهيظالمةً،جاهلةًخُلِقت

موضعالدَّاءتضعبلالنَّاصح،الطِّبيبمنتقبللاولظلمهاوعطبها؛تلفها

إيثارهابينمنفيتولَّد.فتجتنبهالدَّاءموضعالدَّواءوتضع،فتعتمدهالدَّواء

ويتعذَّرالاظبَّاءَتُعْتيالَّتيوالعللالأسقاممنأنواعللدَّواءواجتنابها(1للدَّاء)

الشِّفاء.معها

وتلومنفسها،فتبرِّئالقدر،علىذلكتُركِّبأنَّهاالعظمىوالمصيبة

وصلوإذا.اللِّسانبهيصرِّححتَّىاللَّومويقوىدائمًا.الحالبلسانربَّها

ربِّه،منرحمةٌ)3(تتداركهأنإلابرئهفي)2(تطمعفلا،الحالهذهإلىالعليل

حميدةً.طريقةًويرزقه،جديدةًحياةًفيحييه

الإلهيَّةتوحيدعلىمشتملًاالكربدعاءفيعبَّاسٍابنحديثكانفلهذا

الصِّفتانوهاتإن.والحلمبالعظمةسبحانهالرَّبِّووصفِ،والرُّبوبيَّة

بكمالووصفِهوالتَّجاوز،والإحسانوالرَّحمةالقدرةلكمالمستلزمتإن

المخلوقاتسقفُهوالذيوالعرشِوالسُّفليِّالعلويِّللعالمربوبيَّته

ومع2(47)3/("السالكين"مدارجفيالمؤلفأنشدهماوقد(.511-411)ص

.(1/61)"الموقعينو"أعلام(471)صوالدواء"الداء"فيثالث

"الداء(".د:،س(1)

".مطمع"إلىسفيبعضهمغيَّرهوقد،"يطمع":ل،سز،)2(

."يتداركة":د،ل،س)3(
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العبادة(1)تنبغيلاالذيوأنَّهتوحيدَهتستلزمالتَّامَّةُوالرُّبوبيَّةُوأعظَمُها.

المظلقةُوعظمتُه.لهإلاوالظَّاعةوالإجلالوالرَّجاء)2(والخوفوالحبُّ

يستلزموحلمُه.عنهوتمثيلنقصٍكلِّوسلبَلهكمالٍكلِّإثباتَتستلزم

خلقه.إلىوإحسانهرحمتهكمالَ

،وتوحيدهوإجلالهمحبَّته)3(يوجببذلكومعرفتُهالقلبفعلمُ

والهمِّالكربألمَعنهيدفعماوالسُّرورواللَّذَّةالابتهاجمنلهفيحصل

كيف،نفسهويقوِّيويُفرحهيسرُّهماعليهوردإذاالمريضَتجدوأنت.والغمِّ

أولىللقلبالشِّفاءهذافحصول!الحسِّيِّالمرضدفععلىالطَّبيعةتقوى

.أحرئو

دعاءتضمَّنهاالَّتيالأوصافهذهوسعةالكربضيقبينقابلتَإذاثمَّ

إلىمنهالقلبوخروجالضِّيقهذالتفريجالمناسبةغايةفيوجدتَهالكرب

أنوارهافيهأشرقتمنبهايصدِّقإنَّماالأموروهذهوالسُّرور.البهجةسعة

حقائقَها.قلبُهوباشر

الدَّاءهذادفعفي"استغيثبرحمتكقيُّوم،ياحيُّ"يا:قولةتأثيروفي

لها؛مستلزمةٌ،الكمالصفاتلجميعمتضمِّنةالحياةصفةَفانَّبديعة،مناسبةٌ

الاعظمالدّهاسمكانولهذا.الا!عالصفاتلجميعمتضمِّنةٌالقيُّوميَّةوصفةَ

والحياة."القيُّوم"الحيِّاسمهوأعطىبهسُئلوإذا،أجاببهدُعيإذاالذي

"ينبغي".:ب،حطوفي.لث،س،وفي)ف(الاصلفيالمضارعحرفأهمل(1)

جائز.وكلاهما

.دمنساقط""والخوف)2(

"توجب(".:ن،حط)3(
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لمالجنَّةأهلحياةكملتلمَّاولهذا)1(،والأسقامالالامجميعتضادُّالتَّامَّة

يُضرُّ)2(الحياةونقصان.الآفاتمن!دشيولاحزنولاغمّولاهمّيلحقهم

المطلقُفالحيُّ.الحياة)3(بكمالالقيُّوميَّةفكمالُ،القيُّوميَّةوينافي،بالأفعال

ممكنفعلعليهيتعذَّرلاوالقيُّومالبتَّة،)4(كمالٍصفةُتفوتهلاالحياةِالتَّامُّ

ويضرُّالحياةيضادُّماإزالةفيتأثيرلهوالقيُّوميَّةالحياةبصفةفالتَّوسُّل.البتَّة

.لأفعالبا

وميكإئيل)5(جبريلبربوبيَّةِربِّهإلى!يوِوّالنَّبيِّتوسُّلهذاونظير

بالهدايةالقلبحياةفإنَّ،لإذنهالحقِّمنفيهاختُلِفلمايهديهأنوإسرافيل

:بالحياةالثَّلاثةالأملاكهؤلاءسبحانهادلّّهوكَّلوقد

الذيبالقَطْروميكإئيل.القلوبحياةهوالذيبالوحيموكَّلفجبريل

حياةسببهوالذيالصُّورفيبالنَّفخوإسرافيل.والحيوانالأبدانحياةهو

هذهبربوبيَّة)6(سبحانهإليهفالتَّوسُّل.أجسادهاإلىالأرواجوعَودالعالم

.المطلوبحصولفيتأثيرله،بالحياةالموكَّلةالعظيمةالأرواح

".والاَلام"الأسقام:ن(1)

المطبوعة،النسخفيوكذا،الآتيةالجملةفي"تنافي"وكذا،"نصرّ":النسخمعظم!ا2()

.الحياةلاالحياةنقصانهووينافييضرالذيفإن،تصحيفوذلك

تصحيف.وهو"،لكمال":ل،ث)3(

.""الكمالد:(4)

هذه"بربوبية:الاقبقولةفيكمامفعولهإلىمضافوالمصدر.لجبريلربًّابكونهيعني5()

.""بربوبيتة:ن،ل،ثوفي."الأرواج

."بربوبيتة":ز(6)
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الدَّعواتإجابةفيخاصًّاتأثيرًا"القيُّوم"الحيِّلاسمأنَّوالمقصود

.الكُرُباتوكشف

هاتينفيالأعظماللّّه"اسممرفوعًا:()1"حاتمأبيو"صحيحالسُّننوفي

،631:لبقرةا]!هولرَّجَمصُلَّاهُوَألرَّخمَفُآإِلَهَلَّاَإَفرَوحِدلَثَالَفُ!إِلَهٌ!ويتينلاَا

."،2-1:عمرانآل]!هوألقَيُّوُمصلَّاهُوَآلحىُّإِلَاَإِلَهَآللَّهُثوَ!!وا:عمرانَّا!وفاتحة

صحيح.حديثٌ:الترمذيقال

دعارجلًاأنَّأنسحديثمنأيضًا:)2("حبَّانابنو"صحيحالسُّننوفي

بديعُ،المنَّانُ،أنتإلاإلهلاالحمد،لكبأنَّأسألكإنِّياللَّهمَّ:فقال

!ي!:النَّبيُّفقال.قيُّومحيُّيايا،والإكرامالجلالذايا،والارضالسَّماوات

".أعطىبهسئلوإذا،أجاببهدُعيإذاالذيالأعظمباسمهاللّهَدعا"لقد

)1(

)2(

حجرابنيعزهولماكأيلَّهُعَتهَا،رَيزيدبنتأسماءحديثمن)3478("التِّرمذي"سنن

وابن(،941)آداودأبوأيضًاوأخرجه.حبَّانلابن872(/1)6"المهرةإتحاف"في

3432(،)والدَّارمي276(،11)وأحمد2(،)7699شيبةأبيوابن385(،)5ماجه

بنادلّهعبيدإسنادهوفي("،"غريب93(:)5/"السنةشرح"فيالبغويقال.وغيرهم

الألبانيذكرهاللَّهُ!كَتهُ،رَأمامةأبيحديثمنشاهدولة.بإلقويليسالقدَّاحزيادأبي

)746(.الصَّحيحة""السِّلسلةفي

،(0013)"النَّسائي"سنن35(،44)"التِّرمذي"سنن(،41)59داود"أبي"سنن

أحمدأيضًاوأخرجه)398(.حبَّانابنصحيح)3858(،"ماجهابن"سنن

7(،0)5المفرد""الأدبفيوالبخاريُّ(،0221،11621،01357،89137)5

مِنرُويوقد،أنسعنثابتٍحديثمنغريبٌحديث"هذا:التِّرمذيقال.وغيرهما

فيوالضِّياء(،405-1/305)الحاكموصحَّحه"،أنسعنالوجههذاغير

.(151،5521،1553،1884،1885)4""المختارة
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)1(.قيُّوم"ياحيُّ،"يا:قالالدُّعاءفياجتهدإذاء!ي!النَّبئيُكانولهذا

عين.طرفةَنفسيإلىتكِلْنيفلاارجو،رحمَتك"اللَّهمَّ:قولهوفي

كلُّهالخيرلمنالرَّجاءتحقيقمن("أنتإلاإلهلا،كلَّهشانيليوأصلحْ

يتولَّىأنإليهوالتَّضرُّع،إليهالأمروتفويض،وحدهعليهوالاعتمادبيدية)2(،

قويّتاثيزلهما)3(=بتوحيدهإليهوالتَّوسُّل،نفسهإلىيكِلَهولا،شانةإصلاحَ

شيئًا".بهأشركلاربِّي"اللّّه:قولةوكذلكالدَّاء،هذادفعفي

منففيه،"عبدكابن،عبدكإنِّي"اللَّهمَّ:مسعودٍابنحديثوأمَّا

يتضمَّنفإنَّه)4(،كتابلهيتَّسعلاماالعبوديَّةوأسرارالإلهيَّةالمعارف

كيفيصرِّفهابيدهناصيتهوأنَّ،وأمَّهاتهآبائهوعبوديَّةبعبوديَّتهالاعترافَ

ولاحياةًولاموتًاولاضرًّا،ولانفعًالنفسهدونهالعبديملكفلايشاء،

فيعانٍهوبل،أمرهمنشىِءٌإليةفليسغيرهبيدناصيتُةمَنلأنَّنشورًا؛

.قهرهسلطانتحتذليلٌ،قبضته

عظيمينلأصلينمتضمِّنقضاوك"فيَّعدذحكمُك،في"ماضٍ:وقوله

التَّوحيد:مدارعليهما

فيهماضيةٌ،عبدهفينافذك!تعالىالرَّبِّأحكاموأنَّالقدر،إثبات:أحدهما

تخريجة.تقدم(1)

."بيده"د:،حط2()

المطبوعة.النسخفيوكذا،مما"":ن)3(

03،93-)صو"الفوائد"278(274-)ص"العليل"شفاءفيالمؤلفشرحةوقد4()

481-)صوالدواء"و"الداء326(325-/1)"الموقعين"أعلاموانظر:(.135

.(135-013)9/الإسلاملشيخ"المسائلجامعو"(.482

592



دفعهإ.فيلهحيلةولاعنها،لهانفكاكلا

يخرجلابللعبده،ظالمٍغيرُ،الأحكامهذهفيعدلمسبحانهأنَّه:والثَّاني

وأجهلةأوالظَّالمحاجةسببُهالظُّلمفإنَّ؛والإحسانالعدلموجَبعنفيها

كلِّغنيُّعنهوومن)1(،عليمشيءٍبكلِّهوممَّنصدورهفيستحيل،سفهه

منذرَّةٌتخرجفلا،الحاكمينأحكمهوومَن،إليهفقيرشيءٍوكلُّ،شيءٍ

فحكمتة.ومشيئتهقدرتهعنتخرجلمكما،وحمدهحكمتهعنمقدوراته

وقدرتة.مشيئتهنفذتنافذ!حيث

أدلَّهَأشُهِدُ)إِئ:بالهتهمقومهخوَّفهوقد!ي!،هودُنبيُّاللّّهقالولهذا

إِفِّى!شظِرُونِثُوَّلَاجمَيعًافَكِيدُولمِنىدُونِهِءمِن!قُثَرِ!تَ!اءٌبَرِئأَقِّوَاكصهَدُوا

تَقِو!عَكَصِرَطٍ!مبَىّبا!يَتِهَآإِنَّاضِذُملَّاهُوَءَإِدَآبَّةٍمِنوَرَجملّأُمّارَبِّىأدلَّهِعَلَىتَوَ!لتُ

كماوتصريفهمخلقهبنواصيآخذًاسبحانهكونهمعأي56،.-54]هود:

والحكمةبالعدلإلافيهميتصرَّفلا،مستقيمٍصراطٍعلىفهويشاء،

إِلَّادَآبَّهٍمِنمَّا!ولقولهمطابقٌ"حكمُكفي"ماضٍ:فقوله.والرَّحمةوالإحسان

بَىّعَكَ!رَطٍإِنَّ!و:لقولهمطابق"قضاوكفيَّ"عدلم:وقولهبِنَا!يَتِهَا!،هُوَءَاخِذُم

!تمتَمِو!هو.

لمومامنهاالعبادعلِمَمانفسَة،بهاسمَّىالَّتيبأسمائهربِّهإلىتوسَّلثمَّ

ولامقرَّبًاملكًاعليهيُطْلِعْفلم،عندهالغيبعلمفياستأثرهماومنهايعلَموا.

تحصيلًاوأقربها،ادلّّةإلىوأحبُّها،الوسائلأعظمالوسيلةوهذهمرسلًا.نبيَّا

.للمطلوب

".)1(س،ث،ل:"وممن
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وكذلك،الحيوانفيهيرتعالذيكالرَّبيعلقلبهالقراَنيجعلأنسألهثمَّ

الدَّواءبمنزلةلهفيكونَ،وغمِّههمِّهشفاءيجعلهوأن؛القلوبربيعُالقرآنُ

لحزنهيجعلهوأن؛واعتدالهصحَّتهإلىالبدنَويعيدالدَّاء،يستأصلالذي

إذاالعلاجبهذافأَحْرِ)2(.وغيرهاوالأصدئةَ(1الطُّبوعَ)يجلوالذيكالجِلاء

وعافيةً.وصحَّةًتامًّاشفاءًويُعْقِبَهداءَه،عنهيزيلأناستعمالهفيالعليلصدق

الموفِّق.وادلّّه

تعالىللرَّبِّوالتَّنزيهالتَّوحيدكمالمنفيهافإنَّالنّون،ذيدعوةوأمَّا

وأبلغ،والغمِّوالهمِّالكربأدويةأبلغمنهوماوذنبهبظلمهالعبدواعترافِ

يتضمَّنانوالتَّنزيهالتَّوحيدفإنَّ.الحوائجقضاءفيسبحانهادلّّهإلىالوسائل

بالظّلموالاعترافُ.عنهوتمثيلٍوعيبٍنقصٍكلِّوسلبَدلّّهكمالٍكلِّإثباتَ

ورجوعهانكسارَهويوجب،والعقابوالثَّواببالشَّرعالعبدإيمانيتضمَّن

أربعةفهاهنا.ربِّهإلىوافتقارهبعبوديَّتهوالاعترافَ،عثرتَهواستقالتَه،ادلّّهإلى

.والاعترافوالعبوديَّةوالتَّنزيهالتَّوحيد:بهاالتَّوسُّلوقعقدأمورٍ

فقد)3(،"والحزنالهمِّمنبكأعوذإنِّي"اللَّهمَّ:أمامةأبيحديثوأمَّا

فالهمُّ.مزدوجانقرينانمنهااثنينكلُّأشياء،ثمانيةمنالاستعاذةتضمَّن

الدنس.وهوالباء،بفتحالطبَعجمع(1)

.""فأحرى:ن،حط2()

بدائع":شرحةفيأيضًاوانظر.الثانيالمجلدفيالحديثهذاالمؤلفشرحأنسبق)3(

دارمفتاحو"6(670-260/)"الهجرتينطريقو"7(741-213/)الفوائد"

منلخصهوقد62(.6-1)ص"المحبينروضةو"31(315-1/2)("السعادة

-902)9/"المسائلجامع"انظر.الإسلاملشيخالحديثهذاتفسيرفيمسألة

12.)2
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وضلَع،أخوانوالبخلوالجبن،أخوانوالكسلوالعجز،أخوانوالحزن

نأفإمَّاالقلبعلئوردإذاالمؤلمالمكروهفإنَّ.أخوانالرِّجالوغلبةالدَّين

في()1متوقَّعٍأمرٍمنكانوإن.الحزنلهفيُوجِبماضيًا،أمرًاسببهيكون

نأإمَّاعليةوتفويتُهامصالحهعنالعبدوتخلُّفُ.الهمَّأوجبالمستقبل

وحبسُ.الكسلوهوالإرادةعدممنأوالعجز،وهوالقدرةعدممنيكون

فهو)2(ببدنهنفعِهمنعَيكونأنإمَّاجنسهبنيوعننفسةعنونفعهخيره

وأالدَّين،ضلَعفهوبحقٍّإمَّالهالنَّاسوقهرُ.البخلفهوبمالهأوالجُبن،

.شرٍّكلِّمنالاستعاذةالحديثتضمَّنفقد.الرِّجالغلبةفهوبباطلٍ

بهالعلمفياشتركفلماوالضِّيقوالغمِّالهمِّدفعفيالاستغفارتأثيروأمَّا

والغمَّ،الهمَّتوجبوالفسادالمعاصيأنَّأمَّةٍكلِّوعقلاءُالمللأهلُ

قضواإذاأهلهاإنَّحتَّى،القلبوأمراضالصَّدروضيق،والحزنوالخوف

منصدورهمفييجدونهلمادفعًاارتكبوهانفوسُهموسئمتهاأوطارهممنها

)4(:الفسوقشيخقالكماوالغمِّ)3(،والهمِّالضِّيق

بهامنهاتداويتُوأخرىلذَّةٍعلىشربتُوكأسٍ

متوقعًا"."أمرًا:نوفي،حطمنساقط""منحرف(1)

تصحيف.،""بيديهد:حط،،س2()

.زمنساقط""والغم)3(

القوم"شيخ:قالإذ(041)صوالدواء""الداءفيباسمةصرَّحوقد،نواسابايعني(4)

(.الرضواني-12)2/""ديوانهفيقيسلاعشىفالبيت،وهْموهو."هانئبنالحسن

فهو-يظهرفيما-السابقبالبيتالمؤلفعلىالتبسالذي"الفسوق"شيخقولأما

فاغنر(:2-)3/""ديوانهفيقصيدةمطلع

الدَّاءُهيكانتبالتيوداوِنيإغراءُاللومفإنَّلَوميعنكح
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التَّوبةإلالهادواءفلا،القلوبفيوالاَثامالذُّنوبتأثيرهذاكانوإذا

.والاستغفار

ولذَّتهوابتهاجهوشرحهوتقويتهالقلبتفريحفيفشأنُها،الصَّلاةوأمَّا

،بذكرهوالتَّنعُّمِ،وقربهباددّهوالرُّوحالقلباتِّصالمنوفيها.شأنٍأكبرُ

وآلاتهوقواهالبدنجميعواستعمالِ،يديهبينوالوقوفِ،بمناجاتهوالابتهاجِ

بالخلقالتَّعلُّقعنواشتغالِهمنها،حظَّهعضوٍكلِّوإعطاءِ،عبوديَّتهفي

وفاطرهربِّهإلىوجوارحهقلبهفوىوانجذابِ،ومحاوراتهموملابستهم

والمفرِّحاتالأدولةأكبرمنبهصارتما=الصلاةحالةعدوِّهمنوراحته

فهيالعليلةالقلوبوأمَّا.الصَّحيحةالقلوبإلاتلائملاالَّتيوالأغذية

.(1)الفاضلةالأغذيةتناسبهالاالعليلةكالأبدان

ودفع،والاَخرةالدُّنيامصالحتحصيلعلىالعونأكبرمنفالصَّلاة

ومَطْرَدةَ،القلوبلأدواءودافعةٌ،الإثمعنمنهام!وهي.والاَخرةالدُّنيامفاسد

للجوارحومنشِّطةٌ،للوجهومبيِّضة،للقلبومنوِّرالجسد،عنللدَّاء

لأخلاطوقامعة،للمظلوموناصرةٌ،للظُّلمودافعةٌ،للرِّزقوجالبةٌ،والنَّفس

وكاشفةٌللرَّحمة)2(،ومنزلة،للنِّقمةودافعة،للنِّعمةوحافظة،الشَّهوات

البطن.أوجاعمن)3(كثيرٍمنونافعة،للغمَّة

النسخلجميعخلافًا"الفاضلةالأغذيةإلاتناسبهالاكالأبدان"فهي:الرسالةطبعةفي(1)

.معناهوأحالالكلامسياقالتصرفهذاأفسدوقد.والمطبوعةالخطية

تصحيف."،للوجه"مسقلةد:)2(

لكثير"."ز:)3(
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:قالهريرةأبيعنمجاهدحديثمن)1(""سننهفيماجهابنروىوقد

هريرةأبا"يا:ليفقال،بطنيوجعمنأشكونائموأنا!،اللّّهرسولرآني

فيقإنَّقصلِّ،"قُمْ،:قال.اللّّهرسولياذعم:قلت:قال.دَرْدْ؟"أَشْكَمْ)2(

.شفاءً"(الصَّلاة

قالالذيهووأنَّه)3(،هريرةأبيعلىموقوفًاالحديثهذارويوقد

بطنك؟أيوجعك:بالفارسيِّاللَّفظةهذهومعنى.أشبهوهولمجاهد،ذلك

بصناعةفيخاطَب،العلاجلهذاالأطبَّاءزنديقصدرينشرحلمفان

علىتشتملكانتإذجميعًا،والبدنالنَّفسرياضةالصَّلاة:لهويقالالطِّبِّ

)1(

)2(

)3(

"الضُّعفاء"والعقيليُّفي(،09،0429)66أحمدأيضًاوأخرجه3(.4)58برقم

"الكاملافيعديٍّوابن2(،1/69)""المجروحينفيحبَّانوابن(،248/)

،(-1/017172)"المتناهية"العللفيالجوزيِّابنوضعَّفه2(.22/818،)4/

،(4،26604)52الضَّعيفة""السِّلسلةفيوهو95(،4/)""المصباحفيوالبوصيريُّ

إرساله.بعضُهمورجَّح،وقفهواحدٍغيرورجَّح

"أشِكَصَتْ"إلىغيَّرتهالتيالرسالةطبعةإلاوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

كتابمنالحديثنقلالمؤلفولعل.الباقيعبدفؤادمحمدطبعة(""السننفيكما

آخر:ولفظ.وغيره"المتناهية"العللفيوارداللفظوهذا2(.67)صالحموي

وهوالبطنبمعنىبالفارسية""شِكَمْ.وغيره"المسند"فيوردأيضًا""أشكنب

ولفظ.فيهلغةالنونلاخفاء"و"أشْكَنْب"،"اشْكَمْ-القديمةالفارسية-بالفهلوية

فيانظر.""بطنك:يعني،المخاطبضمير"أَشْكَمَتْ"فيوالتاء.الألمبمعنى"دَرْد"

المحقق.حاشية(1/041)للتبريزي"قاطع"برهان:"و"شكم"أشكم"لفظ

فيالجوزيِّابنطريقهومن-(248/)"الضُّعفاء"العقيليُّفيالموقوفةالرِّوايةاخرج

23(.)4/(""الكاملفيعديوابن-،(1/172)"المتناهية"العلل
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(1والتَّورُّك)والسُّجودوالرُّكوعالانتصابمنمختلفةٍوأوضاعٍحركاتٍ

وينغمز،المفاصلأكثرُمعهايتحرَّكالَّتيالأوضاعمنوغيرهاوالانتقالات

والغذاء.النَّفسآلاتوسائروالأمعاءكالمعدة،الباطنةالأعضاءأكثرُمعها

سيَّماولاللموادِّ،وتحليلًا)3(تقويةًالحركاتهذهفييكونأنينكرفما)2(

فتدفَع)4(،الطَّبيعةفتقوى،الصلاةفيوانشراحهاالنَّفسقوَّةبواسطة

عنهوالتَّعوُّضالرُّسلبهجاءتعمَّاوالإعراضالزَّندقةداءولكنالألمَ)5(.

كذَّبالذيالأشقىإلايصلاهالاتلظَّىنارٌإلادوام!لهليسداءٌبالإلحاد

وتولَّى!

النَّفسفإنَّ،بالوجدانمعلوئمفأمزوالغمِّ،الهمِّدفعفيالجهادتأثيروأمَّا

وكربُهاوغمُّهاهمُّهااشتدَّواستيلاءهوصولتهالباطلصائلتركتمتى

كما،وقوَّةًونشاطًافرحًاوالحزنالهمَّذلكاددّهأبدلدهجاهدتهفإذاوخوفُها.

بِاتدِيؤوَيُخزِهِؤوليصُهر!عَلتهِؤوَلمجشفِيُعَذِّتجهُوُآدلَّهُ)!تِلوُهُتم:لىتعالقا

ءَشيفلا.،51-41:]التوبة!وغَت!قُلُوِبهِؤ!ويُذهِبئصُدُورَقَؤوِرِمُّؤص!ينَ

.دز،منساقط""والتورك(1)

مغترا.يكونأنأخشىولكن"فلا("،)ف(:الأصلفي2()

فيكانالسهوأنوالظاهر،الصوابعلى"تحليل"فيهاالتيلإلاوغيرهالأصلفيكذا)3(

شبةُوخبرهانكرةكانإذاكاناسمنصبمنالعامةلغةعلىجرىوقد،المؤلفأصل

.العبارةأصلحناسخهافلعلال(النسخةأما.شائعةاللغةهذهتزالولا.مقدَّمجملة

".فيندفع":ن(4)

"الأربعينكتابومصدره268()صكتابهفيالحمويكلاممنمأخوذالكلامهذا)5(

عالٍكلامالحديثشرحفيولة(،128)صالبغدادياللطيفعبدللموفق"الطبية

نفيس.
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.المستعانواللّّهالجهاد.منوحزنهوهمِّهوغمِّهالقلبلجوىأذهَبُ

كمالمنفيهافلماالدَّاء،هذادفعفيباللّّهإلاقوَّةولاحوللاتاثيروأمَّا

وعدم،لهكلِّهالامروتسليم،بهإلاوالقوَّةالحولمن(1)والتَّبرِّي،التَّفويض

العالمفيحالٍإلىحالٍمنتحوُّلٍلكلِّذلكوعموم،منهشيءٍفيمنازعته

فلا=وحدهباللّّهكلَّهذلكوأنَّ؛التَّحوُّلذلكعلىوالقوَّة،والسُّفليِّالعلويِّ

.شيءٌالكلمةلهذهيقوم

ب"لاإلاإليهايصعدولاالسَّماءمنملأينزلماإنَّهالآثار:بعضوفي

(")2(.باللّّهإلاقوَّةَولاحولَ

.المستعانواللّّه.الشَّيطانطردفيعجيبٌتأثيرولها

فصل

النَّوممنالمانعوالأزقالفزععلاجفيص!هديهفي

لمجي!النَّبيِّإلىخالدشكا:قالبريدةعن)3(""جامعةفيالترمذيروى

والتجرُّؤ.التبرُّؤبالهمز:أصلهما،التجرِّيمتل(1)

عن،مالكبنأنسعن،سليمبنصفوانطريقمنالدَّيلميُّأخرجهمرفوعًا،يُروى)2(

"كنز)6237(،""الفردوس:ينظركأإددَّةُعَن!.هريرةابيعن،الصِّدِّيقبكرأبي

.(1)839"العمَّال

فيالطَّبرانيايضًاوأخرجه."بالقويِّإسنادهليسحديث"هذا:وقال)3523(برقم)3(

فيهجدًّا؛ضعيفٌ!اسناده(.2394/)""الكاملفيعديٍّوابن(،41)6(""الأوسط

"الأذكار"فيالنَّوويُّوضعَّفه.بالكذببعضهمواتَّهمه،متروكوهوظُهَيربنالحكم

الضَّعيفة""السِّلسلةفيوهو231(،)3/"الشَّرعيَّة"الاَدابفيمفلحوابن)536(،

مرسلًا".ء!يمالنَّبيِّعنالحديثهذا"ويروى:التِّرمذيُّوقال2(.4)30
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إلئأويتَ))إذا:!ي!النَّبئيُفقال.الأرقمناللَّيلأنامما،اللّهرسوليا:فقال

أقلَّتْ،وماالأرَضِينبَّورأظلَّت،وماالسَّبعالسَّماواتربَّاللَّهمَّ:فقلفراشك

يفرُطَانجميعًاكلِّهمخلقكشرِّمنجارًاليكناضلَّت؛وماالشَّياطينوربَّ

."غيرُكإلهولا،ثناوكوجلَّ،جارُكعزَّ.عليَّيبغيأو،منهمأحدعليَّ

كان!لمجيوّاللّّهرسولأنَّحدِّهعنأبيهعنشعيببنعمروعن!يضًاوديه 0(1)1ً.

ومن،عبادهوشرِّ)2(غضبهمنالتَّامَّةاللّّهبكلمات"أعوذ:الفزعمنيعلِّمهم

بناللّّهعبدوكان:قال.("أنَّيحضرونربِّبكوأعوذ.الشَّياطينهمزات

عليه.فأعلَقهكتَبهيعقِللمومن.بنيهمنعقَلمَنيعلِّمهنَّعمرو )3(

الدَّاء.هذالعلاجالعُوذةهذهمناسبةيخفىولا

فصل

واطفائهالحريقداءعلاجفيصصطهد،في

!يط:ادلّّهرسولقال:قالجدِّهعنأبيهعنشعيبٍبنعمروعنيذكر

)4(."يُطفئةالتَكبيرفإنَّفكبِّروا،الحريقرأيتم"إذا

)3938(،داودأبوأيضًاوأخرجه."غريبحسنٌحديثهذا":وقال35(،)28برقم(1)

وأحمد-،المرفوععلىمقتصِرًا-(01،45301)533""الكبرىوالنَّساليُّفي

تخريجة.تقدَّموقد.وغيرهم6(،696)

داود،أبيلفظوهذايبدو،فيما"الترمذيجامع"من"وعقابه":زيادةنفيبعده2()

.آضكتابعنصادروالمؤلف

خطأ.وهو،عمر""ز:عداما)3(

السُّنِّيِّوابن(،2001)"الدُّعاء"فيوالطَّبراني2(،259/)"الضُّعفاء"العقيليُّفيأخرجه(4)

-.وغيرهم2(،594/)""الكاملفيعديٍّوابن2(،2-4979)"واللَّيلةاليومعمل"في
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فيهوكانمنها،خُلِقالَّتيالشَّيطانمادَّةوهيالنَّار،سببهالحريقكانلمَّا

إعانةللشَّيطان)1(كان=وفعلهبمادِّتهالشَّيطانيناسبماالعامِّالفسادمن

الأمرانوهذانوالفساد.العلوَّبطبعهاتطلبالنَّاروكانت.لهوتنفيذ23(عليه

وبهمايدعو،وإليهما،الشَّيطانهديُهما-والفسادالأرضفيالعلوُّوهما-

والفساد،الأرضفيالعلوَّيريدمنهماكلٌّوالشَّيطانفالنَّار.آدمبنييُهلِك

عزَّاللّهتكبيركانفلهذا)3(.وفعلهالشَّيطانتقمعوجلَّعزَّالرَّبِّوكبرياءُ

فاذا!د.شيلهايقوملاوجلَّعزَّاللّّهكبرياءفإنَّ،الحريقإطفاءفيأثرلهوجلَّ

مادَّته،هيالَّتي)4(الشَّيطانوخمودالنَّارخمودفيتكبيرُهأثَّرربَّهالمسلمكبَّر

أعلم.وادلّّه.كذلكفوجدناههذاوغيرنانحنجرَّبناوقد.الحريق(فطفئ)ْ

فصل

الصّحَّةحفظفي!يوّدهفي

المقاومةالرُّطوبةبواسطةهوإنَّماوبقاؤهوصحَّتهالبدناعتدالكانلمَّا

وتصلحهافضلاتهاوتَدفعتُنضجهاوالحرارةُ،مادَّتهفالرُّطوبة،للحرارة

غذاءهيالرُّطوبةوكذلك.قيامُهيمكنولم،البدنأفسدتوإلَّاوتُلطِّفها،

رجبابنوضعَّفه2(،02)ص"المجروحينعلى"التَّعليقفيبنكارتهالدَّارقطنيئُوحكم

2(.6)30"الضَّعيفة"السِّلسلةفيوهو2(،17)5/"الباري"فتحفي

."الشيطان":ل،ث(1)

وتنفيذًا".عليهإعانةًدا:ن،لز،2()

."ولهذا(":ن)3(

"."الذي:يقتضيوالسياق،قلقةوالعبارة،والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا(4)

"فيطفى".:نوفي"فتطفي(".:حطوفي.الهمزةتسهيلعلىفطفَّى"":قراءةيحتمل)5(
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كلِّفقوامُ.وأفسدتهوأيبستهالبدنلأحرقتالرُّطوبةفلولا،الحرارة

جميعًا.بهماالبدنوقوامُبصاحبتها،منهما)1(واحدةٍ

منوتمنعهاتحفظهاللرُّطوبةمادَّةٌفالحرارة.للأخرىمادَّةٌمنهماوكلّ

مالتومتىوتحملها.تغذوهاللحرارةمادَّةٌوالرُّطوبة.والاستحالةالفساد

بح!سبالانحرافُالبدنلمزاجحصلالأخرىعلىالزِّيادةإلىإحداهما

ماعليهيُخْلِفما)2(إلىالبدنفيحتاج،الرُّطوبةتحلِّلدائمًاقالحرارة.ذلك

مقدارعلىزادومتى.والشَّرابالطَّعاموهوبقائهضرورةَالحرارةحلَّلته

فيفعاثترديَّةًموادَّفاستحالت،فضلاتهتحليلعنالحرارةضعفتالتَّحلُّل

وقبولموادِّهاتنوُّعبحسبالمتنوِّعةالأمراضفحصلت،وأفسدتالبدن

واستعدادها.لأعضاءا

:]الأعراف)وَ!لُوْاوَاشَربُوْاوَلَالمحتُرِفُثَاْ!:تعالىقولهمنمستفادٌكلُّهوهذا

ماعوضَوالشَّرابالطَّعاممنالبدنيقيمماإدخالإلىعبادهفأرشد31(.

جاوزفمتى،والكيفيَّةالكمِّيَّةفيالبدنبهينتفعمابقدريكونوأنمنه،تحلَّل

عدمَ:أعني،للمرضجالبٌ،الصِّحَّةمنمانعوكلاهم!إسرافًا.كانذلك

الكلمتينهاتينفيكلُّهالصِّحَّةفحفظُ.فيه)3(الإسرافأو،والشُّربالأكل

الإلهيَّتين.

التَّحلُّلكثروكلَّم!،والاستخلافالتَّحلُّلفيدائمًاالبدنأنَّريبولا

."حدوا":د،سز،،ف(1)

.النساخبعضمنزيادةوهي"به".بعدها:ل،ثفي)2(

."لإسراف"وا:ل،ث)3(
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مادَّةوهي،الرُّطوبةتفنيالتَّحلُّلكثرةفإنَّمادَّتها؛لفناءالحرارةضعفت

تفنىحتَّىكذلكيزالولا.الهضمضعفالحرارةضعفتوإذا،الحرارة

نألهاللّّهكتبالذيالأجلَالعبدُفيستكمل،جملةًالحرارةوتنطفئ،الرُّطوبة

)1(.إليهيصل

هذهإلىيصلأنإلىالبدنحراسةولغيرهلنفسهالإنسانعلاجفغاية

والصِّحَّةالشَّباببقاءُاللَّتينوالرُّطوبةالحرارةبقاءيستلزمأنَّهلا،الحالة

نأالطَّبيبغايةوإنَّماالدَّار،هذهفيلبشرٍيحصللمممَّاهذافإنَّبهما،والقوَّة

عنالحرارةَويحميوغيرها،العفونةمنمفسداتهاعنالرُّطوبةَيحمي

أنَّكما،الإنسانبدنقامبهالذيالتَّدبيرفيبالعدلبينهماويعدلمُضْعِفاتها،

.بالعدلقوامهاإنَّماالمخلوقاتوسائرُ.والارضالسَّماواتقامتبه

به،الصِّحَّةحفظُيمكنهديٍأفضلَوجدهء!ؤالنَّبىِّهديتأمَّلومن

والملبس،والمشربالمطعمتدبيرحسنعلّىموقوف!حفظهافإنَّ

والاستفراغوالمنكح،والسُّكونوالحركة،واليقظةوالنَّوموالهواءوالمسكن

للبدنالملائمالموافقالمعتدلالوجهعلىهذهحصلتفإذا.والاحتباس

انقضاءإلىغلبتهاأوالصِّحَّةدوامإلىأقربكانوالعادةوالسِّنِّوالبلد

لأجل.ا

عطاياهوأجزلِ،عبدهعلىادلّّهنعمِأجلِّمنوالعافيةالصِّحَّةكانتولمَّا

رُزِقلمنفحقيقٌ،الإطلاقعلىالنِّعمأجلُّالمطلقةالعافيةبلمِنَحِه،وأوفرِ

يضادُّها.عمَّاوحمايتُهاوحفظُهامراعاتُهاالتَّوفيقمنحظًّا

2(.61)صكتابةفيالحمويبكلامالفقرةهذهقارن(1)
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قال:قالعبَّاسٍابنحديثمن(")1("صحيحهفيالبخاريُّروىوقد

".والفراغالصِّحَّة:النَّاسمنكثيرٌفيهمامغبون))نعمتان:"!ي!اللّّهرسول

الأنصاريمِحْصَنبناللّّه)3(عبدحديثمنوغيره)2(""الترمذيوفي

عندهسِرْبه،فيآمنًا،جسدهفيمُعافًىأصبح))من:!لمجي!اللّهرسولقال:قال

الدُّنيا".لهحِيزَتفكانما؛يومهقوتُ

:قالأنَّه"!يوّالنَّبيِّعنهريرةأبيحديثمنأيضًا(")4("الترمذيوفي

لكنُصِحَّالم:لهيقالأنالنَّعيممنالقيامةيومالعبدُعنةيُسْألما"أوَّل

."البارد؟الماءمنونُرْوِك،جسمَك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6412(.برقم

فيوالبخاريّ(،4)43والحميديُّ(،1414)ماجهابنأيضًاوأخرجه23(.4)6برقم

إسنادهوليَّن،"غريب"حسن:التِّرمذيُّقال.وغيرهم3(،00)المفرد""الأدب

6(،50)3/"والإيهام"الوهمفيالقطَّانوابن(،2641/)"الضُّعفاء"العقيليُّفي

:(01/)13""الشُّعبالبيهقيُّفيوقال353(،)2/"الشَّرعيَّةالآداب"فيمُفلحوابن

"السِّلسلةالألبانيُّفيبهاقوَّاهشواهدلهولكن."البابفيرويماأصحُّ"هو

)2318(."الصَّحيحة

ففيهما:،الرسالةوطبعة)ن(نسخةإلاوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

(228)صالحمويكتابعنصادروالمؤلف."الترمذي"جامعفيكما"اللّه"عبيد

.وغيرهالأصلفيكما"ادلّّهعبد":وفيهأ(62/)قمخطوطهوانظر

الحمويكتابمنمنقولالحديثولفظ،""غريب:وقال)3358(برقم

فيوالطَّبراني3(،10)8""المجالسةفيالدِّينوريُّأيضًاوأخرجه2(.92)ص

،(4138/)والحاكم736(،4)حبَّانابنوصحَّحه.وغيرهما)62(،""الأوسط

السِّلسلة"فيوهو353(،2/)"الشَّرعيَّة"الادابفيمُفلحابنإسنادهوحسَّن

)953(.الصَّحيحة"
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)1(يَؤ!ذٍ!وفُىَّلَخُتئَكُّ:تعالىقولهفيالسَّلفمنقالمنقالهاهناومن

الصِّحَّة.عن:2()قال8،]التكاثر:!ألنّعَوعَنِ

عمَّياعباسُ،"يا:للعباسقالالنَّبيُّع!ي!هأنَّ)3(أحمد"الإمام"مسندوفي

".والاَخرةالدّنيافيالعافيةاللّهسَلِاللّّه،رسول

سصء()4.

"سَلوا:يقول!اللّهرسولسمعت:قالالصِّدَيقبكرٍابيعنوفيه

بينفجمع."العافيةمنخيرًااليقينبعدأحدأوتيفما،والمعافاةاليقيناللّّه

والعافية.باليقينإلاالدَّارينفيالعبدصلاحيتمُّولاوالدُّنيا.الدِّينعافيتي

)1(

)2(

)3(

)4(

كتابمخطوطةوفي.ث،سز،فيبعضهمأصلحوقد"ولتسألن"،:حطعداما

.وغيرهالأصلفيكما""ولتسألنأيضًا:-النقلمصدروهو-الحموي

التفسيرفيأثرأولوهذاجُبير.بنسعيديعنيسعيد""قإل:الحمويكتابفي

جعفرأبيبرواية..و.يمانبنليحيئالقراَنتفسيرفيه"الجزءبعنوانالمطبوع

33(.)صسعيد""تفسيرمنبسندهاليمانبنيحمىنقلهوقد.الترمذي

والحميدي3ُّ(،415)التِّرمذيُّأيضًاوأخرجه(.1،7671،1783)766بالأرقام

وأبو(،4113-2113)والبزَّار72(،)6المفرد""الأدبفيوالبخاريُّ(،164)

وصحَّحه"،صحيححديث"هذا:التِّرمذيُّقال.وغيرهم6(،آ79)6966،يعلى

الصَّحيحة""السِّلسلةفيالاكبانيُّوقوَّاه381(،378-)8/""المختارةفيالضياء

(4/9.)2

-4601)9""الكبرىفيالنَّسافيُأيضًاوأخرجة(.3444،،17،)5بالأرقام

والبزَّار72(،4)المفرد""الأدبفيوالبخاري384ُّ(،)9ماجهوابن(،58601

ورجَّح،إسنادهفياختُلفوقد.وغيرهم(،421-121)يعلىوأبو2(،4)23،

،(059،529)حبَّانابنوصحَّحه،انقطاعه233(/1)""العللالدَّارقطنيُّفي

فيوالضِّياء(،14-21/1849)""الشُّعبفيوالبيهقيُّ(،1/952)والحاكم

.(17)ص""الإمتاعفيحجرابنوحسَّنه(،-1/571،621164)"المختارة"
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قلبهفيالدُّنياأمراضعنهتدفعوالعافيةُ،الآخرةعقوباتِعنهيدفعفاليقين

نه.وبد

العفواللّّه"سَلُوا:يرفعههريرةأبيحديثمن(1)"النَّساليِّ"سننوفي

الثَّلاثةوهذه."معافاةٍمنخيرًايقينٍبعدأحدٌأوتيفما،والمعافاةوالعافية

والمستقبَلةِ،بالعافيةوالحاضرةِبالعفو،الماضيةِالشُّرورِإزالةتتضمَّن

)2(.العافيةعلىوالاستمرازالمداومةتتضمَّنفإنَّها؛بالمعافاة

".العافيةمنإليهأحبَّشيئًااللّهسئل"مامرفوعًا:)3(""الترمذيوفي

لأناللّه،رسوليا:قلتالدَّرداءأبيعنليلىأبيبنالرَّحمنعبدوقال

))ورسول:ع!ي!اللّّهرسولفقالفأصبِر.أُبتلَىأنإليُّمنأحبّفأشكُرَأُعا!نى

)4(."العافيةمعكيحبُّاللّّه

)1(

)2(

)3(

)4(

الصِّدِّيقبكرأبيحديثمنلكن،اللَّفظبهذا(16501)("الكبرى"السّننفيهو

حديثمناللَّفظبهذاأيضًاوأخرجه.ادلَّهُلهكَئهُرَهريرةأبيحديثمنوليساكأيلَّهُعَئهُ،رَ

الحديثألفاظأحدوهذا)957(."الشَّاميِّين"مسندفيالطَّبرانيادلَّهُلهثكَئهُرَبكرأبي

السَّابق.

أيضًا.271()ص"الصابرين"عدةكتابهفيالتفسيرهذاانظر

أبيابنأيضًاوأخرجه.اكأيلَّهُعَنطُرَعمرابنحديثمن35(51،3584)بالرقمين

(1/794)والحاكم(،51)67""المجالسةفيوالدِّينوري2ُّ(،)6979شيبة

حديثمنإلَّانعرفهلا،غريبٌحديث"هذا:التِّرمذيُّقال.وصحَّحه

العلمأهلبعضضعَّفه،الحديثفيضعيفوهو،القرشيِّبكرأبيبنالرَّحمنعبد

فيحجرابنوقال(،138)4/"التَّرغيب"فيالمنذريُّضعَّفهوبه،"حفظهقِبلمن

ضعفًا".سندهفيفإنَّ؛فوهمالحاكمصحَّحه"34(:6)ص"الماعون"بذل

وفي31(20)"الأوسط"فيالطَّبرانيأخرجهوقد228(.)صالحمويكتاب
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ماله)2(:فقال،ع!ياّله)1(النبيإلىجاءأعرابيًّاأنَّعبَّاسٍابنعنويذكر

فقال،عليهفأعاد."العافيةاللّّه"سل:فقال؟الخمسالصَّلواتبعداللّهأسأل

)3(."والاَخرةالدُّنيافيالعافيةاللّّه"سل:الثَّالثةفيله

هذهمراعاةفي!ههديهمنفنذكر،والصِّحَّةالعافيةشأنهذاكانوإذا

حفظبهينال،الإطلاقعلىهديٍأكملأنَّهفيهنظَرلمنيتبيَّنماالأمور

التكُلان،وعلية،المستعانواللّّه.والآخرةالدُّنياوحياةوالقلبالبدنصحَّة

باللّّه.إلاقوَّةولاحولولا

قصل

نوعٍعلىٍالنَّفسحبسُ!يووّعادتهمنيكنفلم،والمشربالمطعمفأمَّا

وقدجدّابالطَّبيعةيضرُّذلكفانَّ،سواهماإلىيتعدَّاهلا،الاغذيةمنواحدٍ

في؛باطلٌحديثوهذا(.211)"(النَّبوي"الطِّبفينعيموابو3(،40)"الصَّغير"

الثِّقاتعن"يحدِّث(:1/54)"الضُّعفاء"العقيليُّفيقالالبراء،بنإبراهيمإسناده

لموماذكرتُهاالتي"أحاديثة(:1/114)""الكاملفيعديابنوقال"،بالبواطيل

متروكوهوجدًّا،ضعيفأنَّهعلمحديثَهاعتبرومن،موضوعةمناكيركلُّهاأذكرها

"اللِّسان!فيحجرابنوقال2(،09)2/""المجمجفيالهيثميُّضعَّفهوبه،"الحديث

بوضعه.)8293(الضَّعيفة""السِّلسلةالألبانيُّفيوحكم،منكر""حديث38ٌ(:/1)

.وغيرهالاصلمنأثبتكماوالتخريجالنقلمصادروفي،"اددّه"رسول:ن(1)

.سمنساقط(""له)2(

وفي(4131،1391)""حديثهفيالسَّرَّاجأخرجهوقد23(.0)صالحمويكتاب)3(

به.عبَّاسابنعنمجاهد،عن،يحعىأبيعن،إسرائيلطريقمن86(1)"مسنده"

"الجرجفيكماأحمدقال،الكوفيّالقتَّاتوهويحيىأبوفيه؛ضعيفإسنادوهذا

جدًّا".مناكيركثيرةًأحاديثإسرائيلعنه"روى(:433)3/والتَّعديل"
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غيرهتناولوإن،هلكأوضعُفغيرهيتناوللمفإنأحيانًا.(1عليها)يتعذَّر

أفضلُأنَّهولودائمًا،واحدٍنوعٍعلىفقصرُها.بهواستضرَّالطَّبيعةتقبلهلم

مُضرّ.خطرٌ،الأغذية

والخبزوالفإكهةاللَّحممن،بأكلهبلدهأهلعادةجرتمايأكلكانبل

هاهنا.بمراجعتهفعليك،المأكولفيهديهفيذكرناهممَّاوغيرهوالتَّمر

وعدَّلهاكسرَهاوتعديلٍكسرٍإلىتحتاجكيفيَّةٌالطَّعامينأحدفيكانوإذا

ذلكيجدلموإن.بالبطِّيخالرُّطَبحرارةَكتعديله)2(،أمكنإنبضدَها

بهتتضرَّر)3(فلا،إسرافٍغيرمنالنَّفسمنوداعيةٍحاجةٍعلىتناوَلَه

الطَّبيعة.

وهذا.كرهٍعلىإيَّاهيحمِّلهاولم،يأكلهلمالطَّعامَنفسُهعافتإذاوكان

تشتهيهولانفسهتعافهماالإنسانأكلفمتى.الصِّحَّةحفظفيعظيمأصلٌ

انتفاعه.منأكثربهتضرُّرهكان

وإلَّا،أكلهاشتهاهإن.قطُّطعامًاع!يمّاللّهرسولعابماأنس)4(:قال

منه.ياكلولمتركه

".)1(س:"علية

".)2(ن:"كتعديل

تتضرر"."ولا:ن،حط(،)فالأصلعداما)3(

الهجرتين"طريق"فيوعزاه.الرسالةطبعةإلاوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا(4)

للمؤلف"الصيب"الوابلفيكماهريرةأبيحديثمنأنهوالصواب.عائشةإلى

2(.460)ومسلم35()63البخاريأخرجه933(.)ص
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:قال؟حرامٌهو)1(:لهفقيل.منهيأكللمالمشويُّالضَّبُّإليهقُدِّمولمَّا

فلمَّا.وشهوتهعادتهفراعى."أعافهفاجدني.قوميبأرضيكنلمولكن"لا،

مِنيمنعولم.عنةأمسَكتشتهيهلانفسُهوكانتبأرضهأكلَهيعتاديكنلم

أكلُه.عادتُةومَن،يشتهيةمَنأكله

فيه.سُمَّولذلكالشَّاة)2(،ومقدَّمُالذِّراعُإليةوأحبُّه،اللَّحمَيحبُّوكان

وكانت،الذِّراعُإليهفرُفِعَ،بلحمٍع!م!اللّهرسولُأُتي(")3(:"الصَّحيحينوفي

تُعجبه.

)1(

)2(

)3(

)4(

شاةًبيتهافيذبحتأنَّهاالزبيربنتضُبَاعةعنوغيرهعبيد)4(أبووذكر

ز،ن:"أهو".

الشَّاةأحبّ))كان:اكأيلَّهُعَتطُرَعمرابنعن9(084)""الأوسطالطبرانيُّفيأخرجه

الحِمَّانيّيحيى"فيه36(:)5/""المجمعالهيثميُّفيقالمقدَّمها"،!ي!اددّهرسولإلى

.ضعيفٌوهوأسلمبنزيدبنالرَّحمنعبدشيخُهأيضًاوفيه"،ضعيفوهو

مجاهدعن)986(،"النَّبويِّ"الطِّبِّفينعيموأبو8771(،)الرَّزَّاقعبدوأخرجه

وقال"،وصلهيصحُّولا،منقطع"هذا7(:/01)""الكبرىفيالبيهقيُّقالمرسلًا،

الضَّعيفة""السِّلسلةوينظر:."ضعيفوهو"مرسل7(:0)9/""المجموعفيالنَّووي

اكأيلَّهُعَن!رَزيدبناسامةعن26()6/الدَّلائلالبيهقيُّفيوأخرجه(.0614،2942)

ضعيف.الصَّدفيُّيحتروبنمعاويةإسنادهوفيطويل،حديثٍفي

.(491)ومسلم33(04)البخاري

662(،4)""الكبرىفيالنَّسإليُّأيضًاوأخرجه3(.1/51)"الحديث"غريبفي

قال6(.040)""الأوسطوفي337(4/2)"الكبير"فيوالطبراني27(،130)وأحمد

بعضهم:قال،الفضلبنالفضل"فيه365(:)2/الشَّرعيَّة""الاَدابفيمُفلحابن

اللَّيثي".زيدبنأسامةعنهتفرَّد
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بقيما:للرَّسولفقالت".شاتكممن"أَطْعِميناأن!صاللّّهرسولُإليهافأرسل

فرجعع!يوّ.ادلّهرسولإلىبهاأُرسِلأنلأستحييوإنِّي،الرَّقبةإلاعندنا

الشَّاةهاديةفإنَّهابها،أرسلي:لهافقلإليها،"ارجع:فقال،فأخبره،الرَّسول

".الأذىمنوأبعدُهاالخير،إلئ(1الشاةِ)وأقربُ

وهووالعضد.الذِّراعولحم،الرَّقبةلحمُ:الشَّاةلحمأخفَّأنَّريبولا

ثلاثةتجمعالَّتيالأغذيةمراعاةهذاوفيانهضامًا.وأسرع،المعدةعلىأخفُّ

وعدمالمعدةعلىخفَّته!:الثَّاني.القوىفيوتأثيرهانفعهاكثرة)2(:أوصافٍ

الغذاء،منيكونماأفضلوهذاهضمها.سرعة:الثَّالثعليها.ثقلها

.غيرهمنالكثيرمنأنفعهذامنباليسيروالتَّغذِّي

والعسلاللَّحم:أعني-الثَّلاثةوهذه.والعسلالحلواءيحبُّوكان

وللاغتذاء.والأعضاءوالكبدللبدنوأنفعهاالأغذيةأفضلمن-والحلواء

وآفة.علَّةبهمنإلامنهاينفرولا،والقوَّةالصِّحَّةحفظفيعظيمٌنفعبها

:ويقول،باللَّحميأدِمَهفتارةًإدامًا.لهوجَدمامأدومًاالخبزيأكلوكان

وتارةً.وغيره)3(ماجهابنرواه."والاَخرةالدُّنياأهلطعامسيِّد"هو

إلىالفقيوغيَّرهاالرسالةونشرةاللطيفعبدطبعتيمنساقطة""الشاةكلمة(1)

."قربهاوأ"

الرسالة.نشرةوتبعتهأحدها"،":بعدهالفقيزاد2()

وأهلالدُّنياأهلطعام"سيِّد:ولفظةاللَّهُ!ثكَنهُ،رَالدَّرداءأبيحديثمن33(0)5برقم)3(

إسنادهوفي(.)185"المال"إصلاحفيالدُّنياأبيابنأيضاوأخرجه."اللَّحمُالجنَّة

"المجروحين"فيحبَّانابنقال،اللّهعبدبنمسلمةعنعطاءبنسليمان

حديثتشبهلا،موضوعةبأشياء...مسلمةعنيرويشيخ"سليمان932(:1/)

فيكثيرابنوضعَّفه3(،220/)""الموضوعاتفيالجوزيِّابنأوردهولذا("؛الثِّقات
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إدام"هذه:وقال)2(كِسْرةٍعلىتمرةًوضعفإنَّةبالتَّمر،وتارةً.(1)بالبطِّيخ

حارّوالتَّمريابس!،باردٌالشَّعيرخبزأنَّالغذاءتدبيرمنهذاوفي)3(."هذه

سيَّمالاالتَّدبير،أحسنمنبهالشَّعيرخبزفأَدْمُ؛القولينأصحِّعلى،رطبٌ

)4(."الخلُّالإدامُ"نعمَ:ويقول،بالخلِّوتارةً.المدينةكاهلعإدتهمتلكلمن

)1(

)2(

)3(

)4(

فيوالسَّخاويُّ(،2841)3/""المغنيوالعراقيُّفي222(،2/)"الفقيه"إرشاد

عنالبابوفي372(.4)"الضَّعيفةالسِّلسلة"فيوهو74(،/1)"المرضية"الأجوبة

قالشيء،منهايصحُّولا،وأنسوبريدةكعببنوربيعةسنانبنوصهيبعليئ

شيء".لمجيمالنَّبيِّعنالمتنهذافييثبت"لا258(:)3/"الضّعفاء("العقيليُّفي

الشَّافعيَّة""طبقاتالسُّبكيُّفيوذكربالبطِّيخ،الخبزيأدمكان!لمجمالنَّبيَّأنَّعلىأقفلم

"كان:حديثَ"الإحياء"فيوقعممَّاإسنادًالهايجدلمالَّتيالاْحاديثضمن32(5)6/

بالخبزالبطِّيخ"اكل2(:)183""المغنيفيالعراقيئُوقال،والسُّكَّر"بالخبزالبطِّيخيأكل

تخريجه.وسيأني،بالرُّطبالبطِّيخيأكلكان!شًيوأنَّهوردوالَّذي."أرهلم

الرسالة.نشرةوتابعته"شعير"،لفظبزيادة،شعير"كسرةِ":الفقيأثبت

الكبير""التَّاريخفيوالبخاري383ُّ(،5،3206،320)9داودأبوأخرجه

بناددّهعبدبنيوسفعنوغيرهم(،)184"الشَّمائل"فيوالتِّرمذي372ُّ(،)8/

عللٍفي،متروكالأسلميُّوهويحيىأبيبنمحمَّدإسنادهوفياللَّهُ!كَتهُ،رَسلام

خبرإسنادعلىبالمعتمد"لستُ(:464)3/الثِّقات""فيحبَّانابنقالأُخرَى،

397()2/الصُّغرى""الأحكامفيالإشبيليِّتصحيحفيمايُعلموبذلك،"يوسف

"السِّلسلةفيوهو،الحديثهذالإسناد571(/11)""الفتحفيحجرابنوتحسين

ثابتبنزيدعن882()"الصَّغير"الطَّبرانيُّفيوأخرجه(.)4737"الضَّعيفة

وهومروانبنكثيربنمحمَّد"فيه(:14)5/""المجمعفيالهيثميُّقالادلَّهُ!ثعَتهُ،رَ

قالاكأيلَّهُعَتفَا،عائشةعن86(20)"لأوسطا"فيالطَّبرانيوأخرجه."ضعيف

كذَّاب".وهوالطَّيِّبأبومحمَّدبنهارونفيه":الهيثميُّ

ادلَّهُ!ككلَتهُ.رَجابرحديثمن2(0)52مسلمأخرجه
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كما،غيرهعلىلهتفضيللاالحاضر،الحالمقتضىبحسبثنام!عليهوهذا

خبزًا،لهفقدَّموايومًا،أهلهعلىدخلأنَّهالحديثوسبب.الجهَّاليظنُّ

"نعم:فقإل،خلٌّإلاعندناما:قالوا.(؟("1)أُدُمٍمنعندكم"هل:فقال

."الخل2ُّ()الأدُم

بخلاف،الصِّحَّةحفظأسبابمنمأدومًاالخبزأكلأنَّوالمقصود:

وجعلِهالخبزلإصلاحهأُدُمًاالأُدُموسمِّي.وحدهأحدهماعلىالافبصإر

نأأحرى"إنَّةالنَّظر:للخاطبإباحتهفيقولهومنه.الصِّحَّةلحفظملائمًا

علىيدخلالزَّوجفانَّ،والموافقةالالتئامالىأقربأي"()3(.0دَمُءْ بيمهمايو

.يندمفلا،بصيرةٍ

منأيضًاوهذاعنها.يحتميولامجيئها،عندبلدهفاكهةمنيأكلوكان

منبلدةٍكلِّفيجعلبحكمتهسبحانهادلّّهفإنَّ،الصِّحَّةحفظأسبابأكبر

وعافيتهمصحَّتهمأسبابمنتناولُهفيكون،وقتهفيأهلُهابهينتفعماالفاكهة

إلاالسَّقمخشيةَبلدهفاكهةعناحتمىمنوقلَّ.الأدويةمنكثيرٍعنويغني

"."إدام:المطبوعةالنسخفي(1)

"."الإدام(:)فالأصلعداما2()

وأحمد(،1)866ماجهوابن)3235(،والنَّسائي(،01)87التِّرمذيأخرجه)3(

عن،المزنيبكرحديثمنوغيرهم)2343(،والدَّارمي(،45181،)18137

وقال،خلافالمغيرةمنبكرسماعوفي،اختلافإسنادهوفي.اللَّةُ!كَئهُرَالمغيرة

،)17)9/"السنةشرح"فيالبغويُّقالوكذاحسن"،حديث"هذا:التِّرمذيُّ

وابن387(،)صالنَّظر"("أحكامفيالقطَّانوابن)675(،الجارودابنوصحَّحة

5(،30)7/المنير(""البدرفيالملقِّنوابن623(،)2/(""الإلمامفيالعيددقيق

)69)."الصَّحيحة"السّلسلةفيوهو(،2101/)""المصباحفيوالبوصيريُّ

513



تلكفيوما.والقوَّةالصِّحَّةمنوأبعدِهمجسمًا،النَّاسأسقمِمنوهو

تُنضجه!المعدةوحرارةُوالأرضالفصلفحرارةُ،الرُّطوباتمنالفاكهة

مافوقالطَّبيعةمنهايحمِّلولمتناولها،فييسرفلمإذاشرَّها،وتدفع

عليهإ،الماءبشربأفسدهاولا،هضمهقبلالغذاءَبهايُفْسِدولم،تحتمله

ذلك.عنديحدثماكثيرًاالقولنجفإنَّمنها؛التملِّي)2(بعدالغذاءوتناولِ)1(

ينبغي=الذيالوجهعلى،ينبغيالذيالوقتفي،ينبغيمامنهاأكلفمن

نافعًا.دواءًلهكانت

فصل

للاكلالجلوسهيئةفي!ي!هديهفي

يجلسكمااجلس"إنَّما:وقال)3(.متَكئًا"اكل"لا:قالأنَّهعنهصحَّ

)4(.العبد"جملكماواكلالعبد،

)1(

)2(

)3(

)4(

."لتناول":ل،ث

وكذا،""التحلي:لوفي"."التخليد:،ثوفيبالهمز.التملُّؤوأصلة.الامتلاءيعني

تصحيف.وكلاهمابعدها.ومااللطيفعبدطبعةفي

جحيفة.أبيحديثمن()8953البخاريأخرجه

فيالشَّيخأبووعنه(،0294)يعلىوأبو381(،/1)""الطَّبقاتفيسعدابنأخرجه

فيالملقِّنابنإسنادهوضعَّفاكأيلَّهُعَتفَا.رَعائشةحديثمن6(،)17الشّجَيِّ"أخلاق"

نجيح:معشرأبوففية(؛9141)3/""المغنيفيوالعراقيئُ(،644)7/المنير""البدر

فيالهيتميُّإسنادهحسَّنذلكومع.واختلطأسنَّضعيفوهو،المدنيالسِّندي

أوجهمنويُروى،ضَعفٍمنتخلولاشواهدوللحديث(.91)9/""المجمع

فيوهو،"غريبحسنحديث"هذا(:2491/)"السِّير"فيالذَّهبيقالمُرسلًا،

5(.44)الصَّحيحة""السِّلسلة
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علىمنبطحوهوالرَّجلُيأكلأننهىأنَّه")1("سننهفيماجهابنوروى

وجهه.

علية،الاعتمادوهوالشَّيءعلىبالايّماءوفُسِّر،بالتَّربُّعالاتِّكاءفُسِّروقد

يضرُّمنهافنوعالاتِّكاء،منالثَّلاثةوالأنواع.الجنبعلىبالايّماءوفُسِّر

هيئتهعنالطَّبيعيِّالطَّعاممجرىيمنعفإنَّه،الجنبعلىالامّماءوهوبالاَكل

فتحهايستحكمفلا،المعدةويضغط،المعدةإلىنفوذهسرعةعنويعوقه

.بسهولةٍإليهاالغذاءيصلفلا،منتصبةًتبقىولاتميلفإنَّهاوأيضًاللغذاء.

ولهذا.للعبوديَّةالمنافيالجبابرةجلوسِفمن،الاَخرانالنَّوعانوأمَّا

كانأنَّهعنهويذكر)2(.مُقْعٍوهويأكلوكان،العبد"ياكلكمااكل":قال

قدمهظهرعلىاليسرىقدمهبطنويضنع،ركبتيهعلىمتورِّكًاللأكليجلس

للطَّعامواحترامًا،يديهبينوأدبًا،وجلَّعزَّلربِّهتواضعًا)3(،اليمنى

به.أبيهعن،سالمعنالزُّهريِّ،عن،برقانبنجعفرطريقمن337(0)برقم(1)

فيوالعقيليُّ(،2913،7041)والرُّوياني377ُّ(،4)داودأبوأيضًاوأخرجه

الزُّهريّ،منجعفريسمعهلمالحديث"هذاداود:أبوقال(.1/184)الضُّعفاء""

صحيحمنهذا"ليس71(:6)3/لابنه""العللفيكماحاتمأبووقال،منكر"وهو

"السُّننفيالبيهقيئُوقالالثِّقات"،حديثمنليس،مفتعلهو...الزُّهريِّحديث

صحَّحهفقدالحاكموأمَّا".ضعيفالإسنادبهذاالمتن"هذا87(:)3/الصَّغير("

4923(.)("الصَّحيحةو"السِّلسلة(،8291)"الإرواء("وينظر:(.4921/)

أنس.حديثمن2(440)مسلمأخرجه2()

منبشيءالفصلآخرإلىالكلامهذانقلومنه(،183)صالحمويكتاب)3(

936(2/)الإحياء""الغزاليُّفيوذكر.اللفظبهذاالحديثعلىأقفولم.التصرف

-المصلِّي،يجلسكما،قدَميهوبين،ركبتَيهبينيجمَعيأكُلُجلسإذاكثيرًا"وكان:قال
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تكونكلَّهاالأعضاءلأنَّوأفضلها،الأكلهيئاتأنفعالهيئةفهذه.وللمؤاكل

الهيئةمنفيهامامع،عليهسبحانهاللّهخلقهاالذيالطَّبيعيِّوضعهاعلى

الطَّبيعيِّ،وضعهاعلىأعضاؤهكانتإذاالإنساناغتذىماوأجودُ،الأدبيَّة

الطَّبيعيِّ.الانتصابمنتصبًاالإنسانكانإذاإلاكذلكيكونولا

المَريءأنَّمنتقدَّملما،الجنبعلىالاتِّكاءُللاكلالجلساتوأردأ

وضعهاعلىتبقىلاوالمعدة،الهيئةهذهعندتضيقالازدرادوأعضاء

بالحجابالظَّهريليوممَّا،بالأرضالبطنيليممَّاتنعصرلأنَّهاالطَّبيعىِّ،

.(1التَّنفُّس)واَلاتالغذاءآلاتبينالفاصل

تحتالذيوالوطاءالوسائدعلىالاعتمادبالامّماءالمرادكانوإن

والوسائدالأوطئةعلىمتكّئًاأقعدلمأكلتُإذاأنِّيالمعنىفيكون،الجالس

يأكلكمابُلْغةًآكللكنِّي،الطَّعاممنالإكثاريريدومنالجبابرةكفعل

العبد)2(.

"طبقاتفيالسُّبكيُّوذكره"،القدَمفوقوالقدم،الرُّكبةفوقتكونالرّكبةَأنَّإلَّا

ماجهابنوأخرجإسنادًا.لهايجِدلمالَّتيالأحاديثضمن325َ()6/الشَّافعيَّة("

اللّهرسولُفجثاشا!،لمج!للنَّبيِّ"أهدِيت:قالاللَّهُ!ثكَتهُرَبسربناللّةعبدعن)3263(

8(،/4)""المصباحفيالبوصيريُّإسنادهوصحَّح.الحديث"يأكلركبتَيهعلىع!م!و

27(.)7/"الإرواء"الألبانيُّفيوصحَّحه5(،14)9/""الفتحفيحجرابنوحسَّنه

ادلَّهُ!عكَتهُ.رَكعببنأبيعنشاهدوله

الحمويذكرهوقد.وجههعلىمنبطحوهوالإنسانأكلإذايكونالوضعهذا(1)

منبطحوهوالرجليأكلأنع!يمّادلّهرسول"نهىعمر:ابنحديثشرجفي(18ه)ص

(".وجههعلى

2(.43)4/"السنن"معالم!ا:يعني."الخطابيذهبذلك"وإلى:الحمويقال)2(
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فر

فإنَّالاكلات،منيكونماأنفعوهذاالثَّلالث)1(.بأصابعهيأكلوكان

بعدإلايُشْبعةولا،يُمرئهولا،الآكلبهيستلذُّلاإصبعينأوبإصبعٍالأكل

علىفيأخذها،أكلةٍكلِّفيينالهابماوالمعدةالطَّعاماَلاتتفرحولا،طولٍ

،بأخذهيلتذُّفلاذلك،نحوأوحبَّتينأوحبَّةًحقَّهالرَّجليأخذكما،إغماضٍ

آلاتهعلىالطَّعامازدحاميوجبوالرَّاحةبالخمسةوالأكلُ.بهيُسرُّولا

علىالآلاتُوتُغْصَب-فمات،الآلاتاستدَّت)2(وربَّما-المعدةوعلى

أكلُهالاكلفأنفعُاستمراءً.ولالذَّةًلهيجدولا؛احتمالهعلىوالمعدةُ،دفعه

الثَّلاث.بالأصإبعبهاقتدىمنوأكلُ!يو

فر

لبنٍببرقطُّيجمعلموجَدَهيأكلهكانوماء!ي!أغذيتهتدبَّرومن

ولا،باردينولا،حارَّينغذاءينبينولا،وحامضٍلبنٍبينولا،وسمكٍ

مستحيلينولا،مُرْخِيَينولا،غليظينولا،مُسْهلينولا،قابضينولا،لَزِجين

وبطيئه،الهضموسريع،ومسهلٍكقابضٍمختلفينبينولا،واحدٍخلطٍإلى

بينولا)3(،وبيضٍلبنٍبينولا،وقديدٍطريٍّبينولا،وطبيخٍشويٍّبينولا

.ولبنٍلحمٍ

لهيسخَّنبائتًاطبيخًاولا،حرارتهشدَّةوقتفيطعامًايأكليكنولم

اللَّهُ!ل!كَتهُ.رَمالكبنكعبحديثمن2()320مسلمأخرجه1()

الرسالة.نشرةوتابعته،""انسدَّتإلىالفقيغيَّره2()

".والسمك"والبيض933(:)صالحمويكتابفي)3(
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والمخلَّلات(1كالكواميخ)والمالحةالعَفِنةالاظعمةمنشيئًاولابالغد،

الصِّحَّةعنالخروجمنلأنواعِمولِّاضارّالأنواعهذهوكلُّوالملوحات)2(.

.لاعتدالوا

فيكسرسبيلًا،إليهوجدإذاببعضٍالأغذيةبعضضرريُصلحوكان

القثَّاءفيفعلكماهذا،برطوبةهذاويبوسةَهذا،ببرودةهذاحرارةَ

نقيعويشربالحَيْس)4(،وهوبالسَّمنالتَّمريأكلكانوكماوالرُّطب)3(،

ولوبالعشاءيأمروكان.الشَّديدةالأغذيةكَيْمُوسات)6(بهيلطِّفالتَّمر)5(

)7(""جامعهفيالترمذيذكره"(.مَهْرَمةالعشاء"تركُ:ويقول،تمرٍمنبكفٍّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الأدمأنواعمنوهي.""الكوامخز:

."المملوحات":ل،ث

تخريجة.تقدَّموقداللَّهُ!حثكَئهُ،رَجعفربناللّةعبدحديثمن"الصَّحيحين"فيهو

رسولَيا:فقلنايومًا"!وّالنبيّأتانا:قالتاكأيلَّهُعَنهَارَعائشةعن(4511)مسلماخرج

فأكَل.صائمًا"،أصبحتفلقد،"أَريييه:فقالحيس!،لناأهدِي،اددّه

أسيدأبودعا:قالسعدبنسهلعن)6992(،ومسلم(،4881)البخاريُّأخرح

قال،العروسوهي،خادمَهميومئذٍامرأتهوكانت،عرسهفيع!ي!هاددّهرسولالسَّاعديُّ

سَقَتهأكلفلمَّا،اللَّيلمنتمراتٍلةانقَعَت؟ع!ياّلهاللّهرسولَسَقتماتدرون:سهل

.إيَاه

.تقدَّموقد،العروقفييجريالذيالغذاءخلاصة:الكيموس

علَّاق،بنالملكعبدعنالقرشيِّ،الرَّحمنعبدبنعنبسةطريقمن()1856برقم

وابن)4353(،يعلىأبوأيضًاوأخرجه،"حشفمِن"بكف:بخلفظا!كلَئهُددَّهأنسعن

"العلل"فيكمازرعةأبووضعَّفه،اختلافإسنادهوفي(.462)6/""الكاملفيعديٍّ

-هذامنإلَّانعرفةلامنكر،حديث"هذا:التِّرمذيُّوقال938(،/4)حاتمابيلابن
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)1(""سننهفيماجهوابن

أنَّهويذكر،الاكلعلىالنَّومعنينهىكانأنَّهعنه)2(نعيمأبووذكر

بعديمشيأنالصِّحَّةحفظأرادلمنالأطبَّاءوصايافيولهذا.القلبيقسِّي

وقالجدًّا.مضرّفإنَّهعقبَةينامولا،خطوةٍمائةولوخطواتٍالعشاء

)1(

)2(

فيحبَّانابنوقال،"مجهولٌالملكوعبد،الحديثفييُضعَّفوعنبسة،الوجه

""الموضوعاتفيالجوزيِّابنوذكره"،لةأصل"لا(:417)2/(""المجروحين

"المغني"والعراقيُّفي(،471)ص""التَّذكرةالزَّركشيُّفيإسنادهوضعَّف36(،)3/

.(11)6"الضَّعيفةالسِّلسلة"فيوهو359(،)2/

يُهرم".تركَهفإنَّتمر؛منبكفولوالعشاءَتَدَعوالا":بلفظجابرعن)3355(برقم

الزَّركشيُّفيضعَّفيولذا؛ضعيفٌوهوباباهابنالسَّلامعبدبنإبراهيمإسنادهوفي

فيوالعراقي36(،21/)"الشَّرعيَّة"الآدابفيمُفلحوابن(،471)ص""التَّذكرة

فيوالسَّخاوي32ُّ(،/4)""المصباحفيوالبوصيري359ُّ(،2/)الإحياء""تخريج

236(./1)"الضَّعيفة"السِّلسلةفيوالألباني2(،58)ص"الحسنة"المقاصد

بذكرطعامَكم"أذيبوا:ولفظهاكأيلَّهُعَتفَا،رَعائشةحديثمن(1)58("النَّبويّ"الطِّبّفي

قيام"فيالمروزيُّأيضًاوأخرجه."قلوبُكمفتَقسُوعلييتنامواولا،وبالصَّلاةاللّه

فيوالطَّبراني(،1/561)"الضُّعفاء"فيوالعقيلئيُالمختصر(،-95)ص"اللَّيل

البرذعيِّ""سؤالاتفيكمازرعةأبووأنكره.وغيرهم(،2594)""الاوسط

فيحبَّانابنقال،الخليلأبوبزيجوفيي،"بالموضوعشبيهٌ"هو:وقال7(280/)

لها"،المتعمِّدُكأنَّهموضوعةبأشياءالثِّقاتعن"يأني(:1/991)""المجروحين

أحد"،عليهايتابعهلامناكير،كلُّها"أحاديثه2(:42)2/""الكاملفيعديابنوقال

ضعيفًا"،وكان،بزيعبهتفرَّدمنكر؛"هذا(:671)8/"الشُّعب"البيهقيُّفيوقال

"المغني"فيالعراقيُّواقتصر6(،9)3/""الموضوعاتفيالجوزيِّابنوذكره

الضَّعيفة""السِّلسلةفيوهو،تضعيفهعلى03()5/""المجمحفيوالهيثميئ2ُ(115)

ادلَّةُك!.رَعليعنالبابوفي(.11)5
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هضمُه،فيسهل،المعدةبقعرالغذاءليستقرَّ،عقيبهيصلِّيأو:مسلموهم

.(1)بذلكويجود

الماءكانإنسيَّماولافيفسِدَه،طعامهعلىيشربأنهديهمنيكنولم

الشَّاعر)2(:قالجدًّا.رديٌّفإنَّهباردًا،أوحارًّا

ماءَتشربالحمَّامودخولِ)3(وبردٍسُخْنٍأكلِعندتكنلا

داءَالجوففيحَيِيتَماتخَفْلىحقًّاذلكاجتنبتَمافاذا

وعقيب،الجماعوعقيب،والتَّعبالرِّياضةعقيبالماءشربُويُكرَه

أسهلبعضهاعقيبَالشُّربُكانوإن-الفاكهةأكلوعقيب)4(،وقبلهالطَّعام

لحفظمنافٍكلُّهفهذاالنَّوم=منالانتباهوعندالحمَّام،وعقيبَ-بعضٍمن

.ثوانٍطبائعفانَّهابالعوائد،اعتبارولا.الصِّحَّة

فضل

كانفانَّهالصِّحَّة،بهتُحفَظهديٍأكملفمن(الشَّراب)ْفيهديهوأمَّا

343(.)صالحمويكتاب(1)

الاديبالقرطبيسلامبنفرحكتابمنالبيتين278()6/العِقدصاحبنقل)2(

"تاريخفيترجمته.عنةروايةالأندلسَالجاحظكتبأدخلالذيوهو،المتطبب

كتابمنالقيمابنونقلهما(الغربدار-1/154)الفرضيلابن"الأندلسعلماء

.مصادرهمنالعقد"و"3(364-4)صهالحموي

وبُهْر"."سُخْن:العقد""كتابومصدرهالحمويكتابفي)3(

عليه.ضربيأتيفيماموضعهفيكرَّرهلماثمهنا."الحمام"وعقيبوقعسفي)4(

.""الشرب:س(5)
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لاماالصِّحَّةحفظمنهذاوفي(.1البارد)بالماءالممزوجالعسليشرب

يذيبالرِّيقعلىولعقَهشربَهفإنَّالأطبَّاء،أفاضلإلامعرفتهإلىيهتدي

،الفضلاتعنهاويدفعلزوجتها،ويجلو،المعدةخَمْلَ)2(ويغسل،البلغمَ

والمثانة.والكُلىبالكبدذلكمثلويفعلسُدَدها.ويفتحباعتدالٍوبسخِّنها

الصَّفراءلصاحببالعرضيضرُّوإنَّمادخلها.حلوٍكلِّمنللمعدةأنفعوهو

حينئذٍفيعودبالخلِّ،لهممضرَّتهودفعُهيَّجها.فربَّماالصَّفراء،وحدَّةلحدَّته

جدًّا)3(.نافعًالهم

ولاأكثرها،أوالسُّكَّرمنالمتَّخذةالأشربةمنكثيرٍمنأنفعوشربُه

تلائمهلاشربهاإذافإنَّهطبعُه،ألِفهاولاالأشربةهذهيعتَدْلملمنسيَّما

أصولًاتهدمفإنَّها،العادةذلكفيوالمحكَّم.منهقريبًاولاالعسلملاءمة

أصولًا.وتبني

للبدنشىِءٍأنفعفمن،والبرودةالخلاوةوَصْفَيجمعإذاالشَّرابوأمَّا

عشقٌوالقلبوالكبدوالقوىوللارواح.الصِّحَّةحفظأسبابأكبرومن

وتنفيذُالتَّغذية،بهحصلتالوصفانفيهكانوإذا.منهواستمدادٌلهشديا

.تنفيذٍأتمَّإليهاوإيصالهالأعضاءإلىالطَّعام

الأصليَّةرطوباتهالبدنعلىويحفظ،الحرارةيقمعرطبٌالباردوالماء

الحلو!رِواللّهرسولإلىالشَّرابأحبّ"كاناكأيلَّهُعَتفَا:رَعائشةقولمعانيأحدُهذا(1)

البطن.استطلاقعلاجفي!يمهديهفيسبقماوانظر.قريبًاتخريجةوسيأني.البارد"

تقدَّم.وقد،الباطنسطحهاتغطيالتيأليافها:المعدةخمل2()

76(.)صالحمويكتاب)3(
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)1(.العروقفيوينفذهالغذاء،ويرقِّقمنها،تحلَّلمابدلعليهويردُّ

بهالتَّغذيةطائفةفأثبتت.قولينعلى؟البدنيغذِّيهلالاظبَّاءواختلف

شدَّةعندسيَّماولا،بهالبدنفيوالقوَّةوالزِّيادةالنُّموِّمنيشاهَدماعلىبناءً

إليه.الحاجة

النُّموُّ،منها:،عديدةٍوجوهٍمنمشتركٌقدزٌوالنَّباتالحيوانوبينقالوا:

كانولهذا،تناسبه)2(وحركةٍحسٍّقوَّةالنَّباتوفي.والاعتدالوالاغتذاء،

جزءًايكونوأن،غذاءٍنوعبهللحيوانيكونأنيُنكَرفمابالماء.النَّباتغذاء

التَّامِّ؟غذائهمن

لاأنأنكرناوإنَّماالطَّعام،فيومعظمهالغذاءقوَّةأنَّننكرلاونحنقالوا:

البتَّة.تغذيةللماءيكون

حصلتلماولولاهاالمائيَّة،منفيهبمايغذِّيإنَّمافالطَّعاموأيضًاقالوا:

التَّغذية.به

أقربكانماأنَّريبولا،والنَّباتالحيوانحياةمادَّةالماءولأنَّقالوا:

اللّّهقال!الأصليَّةمادَّتهكان)3(إذافكيف،التَّغذيةبهحصلتالشَّيءمادَّةإلى

حصولننكرفكيف3(0ا!نبياء:مهـأصألمَاًء!كماءٍ)وَجَعَئنَامِنَ:تعالى

؟الإطلاقعلىالحياةمادَّةهوبماالتَّغذية

إليهتراجعتالباردبالماءالرِّيُّلهحصلإذاالعطشانرأيناوقدقالوا:

.(484)صالحمويكتاب(1)

الرسالة.طبعةمنساقط"وحركة"2()

.لث،،سمنوالمثبتسهو.ولعله،"كانت":وغيرهالاصلوفيالماء.يعني)3(
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ورأينا.منهاليسيربالقدروانتفَع،الطَّعامعنوصبَر،وحركتهونشاطهقواه

والاغتذاء.القوَّةبهيجدولا،الطَّعاممن(الكثير)1بالقدرينتفعلاالعطشان

الأعضاء،جميعوإلىالبدنأجزاءإلىالغذاءيُنفذالماءأنَّننكرلاونحن

البتَّة،عنهالتَّغذيةقوَّةسلَبَمنعلىننكروإنَّما؛بهإلاالغذاءأمرُيتمُّلاوأنَّه

الوجدانيَّة.الأمورإنكارفييدخلعندناقولهويكاد

حاصلهايرجعبأمورٍواحتجَّتبهالتَّغذيةحصولأخرىطائفةوأنكرت

الأعضاءنموِّفييزيدلاوأنَّه،الطَّعاممقاميقوملاوأنَّهبه،الاكتفاءعدمإلى

أصحابينكرهلاممَّاذلكونحو،الحرارةحلَّلتهمابدلَعليهايُخْلِفولا

كلِّوتغذيةُ.ورقَّتهولطافتهجوهرهبحسبتغذيتهيجعلونفانَّهمالتَّغذية

بحسبه،يغذِّياللَّذيذ)2(اللَّيِّنالباردالرَّطبُالهواءُشوهدوقد.بحسَبهشيءٍ

وأظهر.أظهرالماءفتغذيةُالغذاء،مننوعًاتغذِّيالطَّيِّبةُوالرَّائحةُ

)3(الزَّبيبأوكالعشريحلِّيهماوخالَطَهباردًا،كانإذاأنَّهوالمقصود:

صحَّتَه.عليهوحفِظَالبدنَ،يدخلماأنفعمن(كان)هوالسُّكَّر)4(،والتَّمر

الفاتروالماءالحلوَ)6(.الباردَ!ي!ادلّّهرسولإلىالشَّرابأحبُّكانفلهذا

الأشياء.هذهضدَّويفعلينفخ

)1(س:"الكبير".

)2(ز،س،ث،ل:"الملين".

.("بيبلزوا":ن،حط(3)

السكر".أوالتمر"أوبعدها:ومااللطيفعبدطبعةوفي.النسخجميعفيكذا4()

"."ذلك:زيادةبعدهدفي)5(

تخريجة.سيأتي6()
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!يمّالنَّبئيُقالاستقائهوقتيُشرَبالذيمنأنفعالبائتالماءكانولمَّ!

فأتاه؟".شَنَةٍفيباتماءٍمن"هل:التيهانبنالهيثمأبيحائطإلىدخلوقد

شَنٍّفيباتماءكانَّعندكم"[ن:ولفظه()1البخاريُّرواه.منهفشرب،به

.كرَعنا"وإلَا

بمنزلةلوقتهيُشرَب)2(والَّذيالخمير.العجينبمنزلةالبائتوالماء

.باتإذاتفارقهوالأرضيَّةالتُّرابيَّةالأجزاءفصانَّوأيضًاالفطير.

منه)3(.البائتويختارالماءُ،لهيُستعذبكان!ي!النَّبيُّأنَّذُكِروقد

بئرمنالعذبالماءلهيُستقى!صادلّهرسولكان:عائشةوقالت

السُّقيا)4(.

الفخَّارآنيةفييكونالذيمنألذّوالشِّنانالقِرَبفيالذيوالماء

)1(

)2(

)3(

)4(

بسياقالمؤلفاغترَّوإنما("،و"شنَّةٍ(""عندك:ولفظهجابرحديثمن562(1)برقم

لفظه.هذاأنعلىينصَّلمأنهمع(488)صالحموي

"."شرب:ن،حطس،

حديثروي.""لهناشرهحذفوقدأ(/521)قالحمويكتابمخطوطانظر:

وابنداودأنيعنالسقيا،منالماءلهيُستعذبجمرَزاللّهرسولكان:بلفظالاَنيعائشة

قبلمرّالذيجابرحديثفيفكماالبائتاختيارواماوغيرهما.الطبقاتفيسعد

قليل.

وأحمد(،1/494،605)""الطَّبقإتفيسعدوابن373(،)5داودأبوأخرجه

،(5332)حبَّانابنوصحَّحه.وغيرهم(،64)13يعلىوأبو2(،20477،)3946

إسنادهوجوَّد897(،2/)((الصغرى"الأحكاموالإشبيليُّفي(،4/138)والحاكم

داود"أبي"مسائلفيكماأحمد،الإماموأعلّه74(./01)(""الفتحفيحجرابن

18(4).
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باتماءً!يوّالنَّبيُّالتمسولهذا.الأَدَمأسقيةسيَّماولاوغيرها،والأحجار

الأَدَموقِرَبالشِّنانفيوُضِعإذاالماءوفي.الأوانيمنغيرهادونشنَّةٍفي

ولهذاالماء.منهايرشحالَّتيالمنفتحةالمسامِّمنفيهالمالطيفةخاصَّة

اللّّهفصلاة.يرشحلاالذيفيوأبردُمنهألذّ)2(يرشحالذيالفخَّارفي(1الماءُ)

لقد.شيءٍكلِّفيهديًاوأفضلِهمنفسًإ،وأشرفِهم،الخلقأكملعلىوسلامه

.والآخرةوالدُّنياوالأبدانالقلوبفيلهموأنفعِهاالأمورأفضلعلىأمَّتهدلَّ

البارد)3(.الحلو!ي!اللّّهرسولإلىالشَّرابأحبُّكان:عائشةقالت

كانفإنَّهالحلوةوالآبارالعيونكميإهالعذبالماءبهتريد)4(أنيحتملوهذا

الذيأو()هبالعسلالممزوجالمإءبهتريدأنويحتملالماء.لهيُستعذَب

جميعًا.يعمُّهما-:الأظهروهو-يقالوقد.والزَّبيبالتَّمرفيهنُقِعَ

"كان".زادالذيللفقيتبعًاالماء""كان:الرسالةطبعةفي(1)

وسقط.تحريف،ألذُّ"الفخار"من:ل،ث2()

،00142)وأحمد681(،)5""الكبرىفيوالنَّسافيُ(،5918)التِّرمذيُّأخرجه)3(

وغيرهم.3(،540/)""الكاملفيعديٍّوابن(،154)6يعلىوأبو2(،9214

إرسالهزرعةأبوورجَّحادلَّهُ!حكَئهُ،رَهريرةأبيمسندمنفيُروى،إسنادهفيواختُلف

"العلل"فيوالدَّارقطني،التِّرمذيوكذا(،4488/)حاتمأبيلابن""العللفيكما

الحاكمصحَّحهذلكومع(،174)ص""الادابفيوالبيهقي(،41/911)

البابوفي03(.134،260)الصَّحيحة"السِّلسلة"فيالألبانيُّوخرَّجه(،4137/)

1!دلَّهُعَن!.رَعبَّاسابنعن

فينوفي.ثفيوكذاالاَني،الموضعوفيهناالاصلفيالمضارعحرفينقطلم4()

بينهما.مذبذبةوالأخرى.القائلأي"يريد":حطوفي،"تريد":الموضعين

"."العذبكلمةبعدالسابقالسطرفي"بالعسلالممزوجالماء"دناسخأثبت5()
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كرَعنا("وإلَاشنٍّفيباتماءعندككان"إن:الصَّحيحالحديثفيوقوله

والمِقْراة)1(الحوضمنبالفمالشُّربوهوالكَرْع،جوازعلىدليلٌفيه

بالفم،الكرعإلىفيهاالحاجةُدعتعينٍواقعةُ-أعلموادلّه-وهذهونحوها.

تحرِّمه،تكادوالاظبَّاء.يكرههمنالنَّاسمنفانَّ؛لجوازهمبيِّنًاقالهأو

ابنعنحالهماأدريلاحديثٍفيرويوقد.بالمعدةيضرُّإنَّه:ويقولون

نغترفأنونهانا،الكرعوهوبطوننا،علىنشربأننهاناع!ي!النَّبيَّأنَّعمر

منباللَّيليشربْولا،الكلبيَلَغُكماأحدكميَلَغْلا":وقال.الواحدةباليد

مخمَّرًا")2(.يكونأنلاإيختبرهحتَّىإناءٍ

لعلَّإذبينهما؛تعارضفلاصحَّوإنهذا.منأصحُّالبخاريِّوحديث

إنَّمابالفموالشُّرب.كرعنا""وإلَ!:فقال،حيمئذٍيمكنيكنلمباليدالشُّرب

والغدير.النَّهرمنيشربكالَّذيوبطنهوجههعلىالشَّاربانكبَّإذايضرُّ

يشربأنبينفرقفلا،ونحوهمرتفعٍحوضٍمنبفمهمنتصبًاشربإذافأمَّا

بفمه.أوبيده

ضخم.حوضشبه:المقراة(1)

من)2733(،"والمثاني"الآحادفيعاصمابيوابن343(،1)ماجهابنأخرجه2()

التَّدليسكثير-الوليدابنوهو-بقيَّةفيه؛ضعيفوإسنادهكأإدلَّةُعَئ!ا.عمرابنحديث

وهمااللّه،عبدبنزيادعناللّة،عبدبنمسلمعنعنعن،وقدالضُّعفاءعن

338(:)2/للسِّنديِّ"ماجهابنسننعلى"الحاشيةفيكماالدَّميريُّقال.مجهولان

حجروابن(،47)4/""المصباحفيالبوصيريُّإسنادهوضعَّفمنكرٌ"،حديث"هذا

2(.)168"الضَّعيفة"السِّلسلةفيوهو77(،/01)""الفتحفي
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نهىأنَّهعنهوصحَّالمعتاد،هديهكانهذاقاعدًا.الشُّرب:هديهمنوكان

ء)2(،يستقيأنقائمًاشربالذيأمرأنَّهعنهوصحَّ(،قائمًا)1الشُّربعن

وقالت.للنَّهيناسخٌهذا)4(:طائفةفقالتقائمًا)3(.شربأنَّهعنهوصحَّ

وقالت.الأولىوتركللارشادبل،للتَّحريمليسالنَّهيأنَّمبيِّنٌبل:طائفة

إلىجاءفإنَّه،للحاجةقائمًاشربإنَّمافإنَّهأصلًا،بينهماتعارضلا:طائفة

،قائمٌوهوفشرِبالدَّلوَ،فناولوهفاستسقَى)5(،منها،يستقُونوهمزمزم

)6(.حاجةٍموضعكانوهذا

ولاالتَّامُّ،الرِّيُّبهيحصللاأنَّهمنها:،عديدةٌاَفاتقائمًاوللشُّرب

وحدَّةٍبسرعةٍوينزلالأعضاء،علىالكبد)7(تقسمهحتَّىالمعدةفييستقرُّ

إلىالنُّفوذويسرعويشوِّشها؛حرارخهايبرِّدأنمنهفيخشى،المعدةإلى

وأنادرًافعلهإذافأمَّا.بالشَّاربيضرُّهذاوكلُّ=تدريجٍبغيرالبدن)8(أسافل

.الأولالمجلدفيتخريجهسبق(1)

اللَّةُ!ثكَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن2(0)26مسلمأخرجه)2(

.الأولالمجلدفيتخريجةسبق)3(

"."قالت:المطبوعةالنسخفي4()

"."فاستقى:المطبوعةالنسخفي)5(

.والشرابالطعامفيوسيرتة!سًي!هديةفيالأولالمجلدفيسبقماانظر)6(

حرفأهملغيرهاوفي.ند،،حط،سمنوالمثبت.""يقسمه:المطبوعةالنسخفي)7(

.المضارع

"."أسفل:ن)8(
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،ثوانٍطبائحالعوائدفانَّهذا،علىبالعوائديعترضولا.يضرَّهلملحاجةٍ

الفقهاء.عندالقياسعنالخارحبمنزلةوهيأخرى،أحكامٌولها

فضل

ادلّّهرسولكان:قالمالكٍبنأنسحديثمن)1("مسلم"صحيحوفي

".وأبرأوأمرأ،،أروى"إنَّه:ويقولثلاثًا،الشَّرابفييتنفَّسصح!

فيتنفُّسهومعنىالماء،هو:الشَّرعوحَمَلةالشَّارعلسانفيالشَّراب

كما،الشَّرابإلىيعودثمَّ،خارجَهوتنفُّسُه،فيهعنالقدحَ)2(إبانتُه:الشَّراب

القدَح،فِىيتنفَّسفلاأحدكمشرب"إذاالاَخر:الحديثفيبهمصرَّحًاجاء

)3).فيه"عنالإناءَلِيُبِنِولكن

مجامعهاعلى!نبَّهوقد.مهمَّةٌوفوائد،جمَّةٌحِكَمالشُّربهذاوفي

أفعَل:وأبرأ.وأنفعُهوأبلغُهرًّياأشدُّ:فأروى.("وأبرأوأمرأ،،أروكىإنَّة":بقوله

المعدةعلىلتردُّده،ودائهالعطتزشدَّةمنيبرئأيالشِّفاء،وهوالبُرْءمن

والثَّالثةُ،تسكينهعنالأولىعجزتماالثَّانيةُالدُّفعةُفتسكِّن،دفعاتٍالملتهبة

عنه)4(.الثَّانيةعجزتما

)2802(.برقم)1(

."بانةإ":ل،حط،ث،س(2)

ا!كلَتهُلتَّههريرةأبيحديثمن)6677(،يعلىوأبو)3427(،ماجهابنأخرجة)3(

،(4/47)""المصباحفيوالبوصيري(،4/913)الحاكمإسنادهوصحَّح.بمعناه

سعيدوأبيقتادةأبيعنالبابوفي)386(."الصَّحيحة"السِّلسلةفيالألبانيوحسَّنة

ا!بثلَّهُعَن!.رَسعدبنوسهلعبَّاسوابن

.(91ه)صالحمويكتابمنمنقولهناإلى"يبرئ"أيمن)4(
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الباردُعليهايهجمأنمنعليهاوأبقيالمعدةلحرارةأسلمفإنَّهوأيضًا

واحدةً.ونهلةًواحدةًوهلةً

ولمَّاعنها،يقلعثمَّلحظةًالعطثرلحرارةلمصادفتهيُرويلافإنَّهوأيضًا

كسرهابخلاف؛بالكلِّيَّةتبطللمانكسرتوإنوحدَّتَها،سورتَها(1يكسِر)

والتَّدريج.التَّمهُّلعلى

واحدةًدفعةًيُرويماجميعتناولمنغائلةًوآمنعاقبةًأسلمفإنَّهوأيضًا

يُضْعِفهاأوكمِّيَّتهوكثرةبردهبشدَّةالغريزيَّةالحرارةيطفئأنمنهيخاففإنَّه

فيخصوصًا،رديَّةأمراضٍوإلىوالكبدالمعدةمزاجفسادإلىذلكفيؤدِّي

كشدَّةاًلحارَّةالأزمنةفيأوونحوهما،واليمنكالحجازالحارَّةالبلادسكَّان

الغريزيَّالحارَّفإنَّجدًّا،عليهممخوف!واحدةًوهلةًالشُّربفإنَّالصَّيف،

الحارَّة)2(.الأزمنةتلكوفيأهلهابواطنفيضعيفٌ

دخلهإذا،بدنهفيوالشَّرابُالطَّعامُمرئمنأفعَلُهو"وأمرأ":وقوله

فيهنيئًا4،:]النساء:!)فكُؤُهَنِيًامَّرتا:ومنه.ونفعٍولذَّةٍبسهولةٍوخالطه

المريءعنانحدارًاأسرعأنَّه)3(معناه:وقيل.مذاقهفيمريئًا،عاقبته

.انحدارهالمريءعلىيسهللافإنَّهالكثيربخلاف،عليهوخفَّتهلسهولته

مجرىينسدَّبأنالشَّرَقمنهيخافأنَّه:واحدةًنهلةًالشُّربآفاتومن

ذلك.أمِنَشرِبَثمَّرويدًاتنفَّسفإذا.بهفيغصُّ،عليهالواردلكثرةالشَّراب

"تكسر".:المطبوعةالنسخفي(1)

.(91ه)صالحمويكتابفيالزيادةمنبشيءالفقرةهذهانظر2()

.(691)صالحمويكتابفيالتفسيرهذاوانظر.))وأمرأ":جم!يمقولهمعنى:يعني)3(
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الدُّخانيُّالبخارتصاعدمرَّةٍأوَّلشربإذاالشَّاربأنَّ:فوائدهومن

فأخرجته،عليهالباردالماءلورودوالكبدالقلبعلىكانالذيالحارُّ

البخار،وصعودُالباردالماءنزولُواحدةًاتَّفقمرَّةًشربفإذاعنها.الطَّبيعة

الشَّاربيتهنَّأولا،والغصَّةالشَّرَقيحدثذلكومن.ويتعالجانفيتدافعان

رُّيه.يتمُّولا،يُمرئهولابالماء

))إذا!لمجمّ:النَّبيِّعنوغيرهما()1والبيهقيالمبإركبناللّّهعبدروىوقد

الكُبَاد".منفإنَّهعبًّايعُبَّولامصًّا،الماءفليمُصَّأحدكمشرب

عُلِموقدالكبد)2(.وجعهوالباءوتخفيفالكافبضمِّوالكُبَاد

حرارتها.ويُضعِفيؤلمهاالكبدعلىواحدةًجملةًالماءورودأنَّبالتَّجربة

كيفيَّةمنعليهاوردماوبينحرارتهابينالَّتيالمضادَّة:ذلكوسبب

ولمحرارتهايضادَّلمفشيئًاشيئًابالتَّدريجوردولو.وكمِّيَّتهالمُبَرِّد)3(

يضرُّهالاتفور،وهيالقِدْرعلىالباردالماءصبُّ:مثالهوهذايُضْعِفها.

قليلًاقليلًا.صبُّه

عن-)373("النَّبوي"الطِّبفينعيمأبوأخرجةطريقهومن-المباركابناخرجه(1)

وأخرجه."العَبِّمنالكُبادَ"فإنَّ:آخرهفيولفظهمُرسلًا،بهحسينأبيابنعنمعمر،

عنالرَّزَّاقعبدطريقمن561(1)"الشُّعب"وفي284()7/"الكبرى"فيالبيهقيئُ

أنسعنالبابوفي"المصنَّف"(.آخر-1)4959لمعمر""الجامعفيوهو،بهمعمر

السِّلسلة"وينظر:مرسلًا.رباحأبيبنوعطاءشهابابنوصنكثإدلَّةُعَت!ا،وعليٍّ

49(.23230،،571،24281)الضَّعيفة"

.(913/)4"الحديثغريبفي"النهاية)2(

المطبوعة.النسخفيوكذا.تحريف"المبرود"،:نفي)3(
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واحدًانفَسًاتشربوا)الا:"!ي!عنه(1)""جامعهفيالترمذيروىوقد

إذاواحمدوا،شربتمانتمإذاوسمُّوا،وثلاثمثنىاشربوالكنالبعير،كشُرب

2(.)"رمأذتم

فيعجيبٌتأثيرآخرهفياللّّهوحمدوالشَّرابالطَّعامأوَّلفيوللتِّسمية

مضرَّته.ودفع،واستمرائه،نفعه

فياللّهاسمُذُكِرإذا:كمُلفقدأربعًاالطَّعامُجمَعإذاأحمد:الإمامقال

)3(.حِلٍّمنوكان،الأيديعليهوكثرت،آخرهفياللّّهوحُمِد،أوَّله

فصل

:قالاللّّهعبدبنجابرحديثمن)4(:""صحيحهفيمسلمروىوقد

ليلةًالسَّنةفإنَّفيالسِّقاءَ،واَوكُواالإناءَ،"غطُّوا:يقول!ي!اللّهرسولسمعت

وقعإلام!=وكاعليهليسوسقاءٍغطا!،عليهليسبإناءٍيمرُّلاوبا!،فيهاينزل

منعرفةوقد،ومعارفهمالأطبَّاءعلومينالةلاممَّاوهذا.الدَّاء"ذلكمنفيه

وأخرجه."غريبحديث"هذا:وقالاكأيلَّهُعَت!ا،رَعبَّاسابنحديثمن(1)885برقم(1)

وغيرهما.56(،41)""الشُّعبوالبيهقيُّفي(،11/661)"الكبير"فيالطَّبرانيأيضًا

فيحجروابن(،222،588)3/"والإيهام"الوهمفيالقطَّانابنإسنادهوضعَّف

مرسلًا.شهابوابنعكرمةعنالبابوفي39(./01)""الفتح

.(691)صالحمويكتابفيالحديثلفظهذا2()

(202)""الإخوانكتابفيالدنياأبيوابن6(0)9"الزهد"فيالمباركابنأخرج)3(

حوشببنشهرعن61()6/الأولياء""حليةفينعيموأبو5(0)"الضيفو"قرى

إلخ....شأنهمنشيءكلُّكملفقدأربعًاالطعامجمعإذا:يقالكان:قال

.(948)صالحمويكتابمنوالنقل2(،410)برقم(4)
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الحديث:رواةأحدسعدٍبناللَّيثقال.بالتَّجربةالنَّاسعقلاءمنعرفه

.(منها)1الاولكانونفيالسَّنةفياللَّيلةتلكيتَّقونعندناالاعاجم

عرضوفيعودًا)2(.عليهيعرضأنولوالإناءبتخميرأمرأنَّهعنهوصحَّ

أنَّه:وفيهبالعود.حتَّىيعتادهبل،تخميرهينسىلاأنَّهالحكمةمنعليهالعود

لهجسرًاالعودفيكونالعود،علىفيمرُّ،فيهيسقطأنالدَّبيبُ)3(أرادربَّما

فيه.السُّقوطمنيمنعه

عندادلّهاسمذكرفإنَّ،ادلّّهاسمبذكرالإناءإيكاءعندأمرأنَّه:عنهوصحَّ

أمرولذلك،الهوامَّعنهيطردوإيكاؤه)4(،الشَّيطإنعنهيطردالإناءتخمير

المعنيين.لهذينالموضعينهذينفيادلّّه)5(اسمبذكر

اددّهرسولىأنَّعبَّاسٍابنحديثمن(")6("صحيحهفيالبخاريُّوروى

السِّقاء.فيمِنالشُّربعننهى!جاّله

عديد!:)7(آدابٌهذاوفي

الحديث.عقيب"مسلم"صحيحفيالليثقول(1)

جابر.حديثمن2(0)12ومسلم)5623(البخارياخرجه)2(

العواملابن""الفلاحةكتابفيالمعنىبهذاوجاء.يدِبُّماكلُّ:هناالدبيبُ)3(

الوسيط""المعجموانظر:282(./4)دوزيعليةأحالوغيرهما(2،6306(0)حمما

اسمعلئمعطوفلامبتدا،أنهعلئ،والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيبالواوهكذا4()

أنَ.

النظر.لانتقال؛ل،ثمنساقطةاللّه"اسم..تخمير."عندالعبارة)5(

)9562(.برقم)6(

اَخرها.فيقالكماحِكَمٌيأتيفيماوالمذكورة،قالكذا)7(

334



يُعافكريهةًورائحةًزهومةًيُكْسِبهفيهالشَّاربأنفاستردُّدأنَّمنها:

لأجلها.

به.فتضرَّرالماء،منجوفهإلىالدَّاخلغلبربَّماأنَّه:ومنها

فيؤذيه.به،يشعرلاحيوانٌفيهكانربَّماأنَّهومنها:

فتلِجُالشُّرب،عنديراهالاغيرهاأوقذاةٌفيهكانربَّماالماءأنَّومنها:

جوفه.

حظِّهأخذعنفيضيقالهواء،منالبطنيملأكذلكالشُّربأنَّومنها:

الحِكَم.منذلكولغير.يؤذيهأويزاحمهأوالماء،من

!ي!ادلّّهرسولأنَّ)2(:"الترمذي"جامعفيبما)1(تصنعونفما:قتِلفإن

فمها؟مِنمنهاشربثمَّ"،الإداوةفمَ"اخنِثْ:فقال،أحدٍيومباداوةٍدعا

،بصحيحٍإسنادهليسحديثٌهذا:الترمذيبقولفيهنكتفي:قلنا

عيسىمنسمعأدريولا،حفظهقبلمنيضعَّفالعُمَريُّعمربناللّهوعبد

"جاء".:زيادةبعدهسفي(1)

بناللّهعبدبنعيسىعنعمر،بناللّّهعبدعنالرَّزَّاق،عبدطريقمن(1918)برقم)2(

شربثمَّفخنثها،،معلَّقةقربةإلىقام!شًمرِوالنَبيَّ"رأيت:قالاللَّهُ!عكَئهُرَأبيهعن،أنيس

طريقمن372(1)داودأبيلفظهوالمصنِّفذكرهالَّذيواللَّفظ.فيها"من

أبيةعنالأنصاز،منرجلاللّهعبدبنعيسىعنعمر،بناللّهعبيدعن،الأعلىعبد

بناللّهعبيدعنيُعرفلا"هذا275(:4/)"الأشرافتحفة"فيكماداودأبوقال.به

علىمفلحابنومشىعمر".بناللّهعبدعن،الرَّزَّاقعبدحديثوالصَّحيحعمر،

ورجاله،حسن"حديث(:018)3/"الشَّرعيَّةالآداب"فيفقالداودأبيإسنادظاهر

".ثقات
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الأنصار.منرجلٍعنعنهرواهالذيادلّهعبدبنعيسىيريد.انتهىلا.أم

صا

رسولنهى:قالالخدريِّسعيدٍأبيحديثمن)1(داود"أبي"سننوفي

الشَّراب.فييُنفَخوأن،القدَحثُلْمةمنالشُّربعن!مّادلّه

ثُلمةمنالشُّربفانَّالشَّارب،مصلحةبهاتتمُّالَّتيالآدابمنهذا)2(

مفاسد:عدَّةفيهالقدَح

الثُّلمةإلىيجتمعغيرهأوىقذًمنالماءوجهعلىيكونماأنَّأحدها:

الصَّحيح.الجانببخلاف

حسنمنيتمكَّن)4(ولم،الشَّاربعلى)3(يشرِّشربَّماأنَّه:الثَّاني

الثُّلمة.منالشُّرب

الغسلإليهايصلولاالثُّلمة،فيتجتمعوالزُّهومةالوسخأنَّ:الثَّالث

الصَّحيح.الجانبإلىيصلكما

،()5618""الشُّعبوالبيهقيُّفي(،01761)أحمدأيضًاوأخرجة)3722(.برقم(1)

الشَّرعيَّة""الادابفيمفلحابنوقال(،531)5حبَّانابنوصحَّحةوغيرهما.

الحديثمنكرأحمد:وقالالأكثر،ضعَّفةالرحمنعبدبنقرَّة"فية(:018)3/

)388(.الصَّحيحة""السِّلسلةالألبانيُّفيبهاقوَّاهشواهدللحديثولكن.جدًّا"

وهذا".":المطبوعةالنسخفي)2(

الطبعاتفيوكذا!بعدهالماضيالفعللأجل"شوَّش"إلئاللطيفعبدطبعةفيغيِّر)3(

الخالفة.

يظهر!فيما،قبلةالمضارعالفعللأجل("يتمكن"ولا:س4()
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فينبغي،فيهمكانٍ(1)أردبدوهي،القدحفيالعيبمحلُّالثُّلمةأنَّ:الرَّابع

ورأى.فيهخيرلاشيءٍكلِّمنالرَّديَّفانَّالصَّحيح؛الجانبوقصدُتجنُّبه

نزعادلّّهأنَّعلمتَأمَا.تفعللا:فقال،رديَّةًحاجةًيشتربدرجلًاالسَّلفبعض

)2(؟رديٍّكلِّمنالبركة

الشَّارب.شفة)3(يجرحتحدياأوشقّالثُّلمةفيكانربَّماأنَّه:الخامس

المفاسد)4(.هذهولغير

يُعافكريهةًرائحةًالنَّافخفممنيُكْسِبهفإنَّه،الشَّرابفيالنَّفخوأمَّا

تخالطه.النَّافخفأنفاس،وبالجملة.الفممتغيِّركانإنسيَّماولالأجلها،

الحديثفيفيه،والنَّفخالإناءفيالتَّنفُّسعنالنَّهيبين!يوِوّ(جمع)ْولهذا

نأ!ي!اللّهرسولخهى:قالعبَّاسٍابنعنوصحَّحه)6(الترمذيرواهالذي

فيه.يُنْفَخأوالإناءفييُتَنفَّس

.الهمزةبتخفيفالنسخجميعفيكذا1()

"الحلية"فينعيمأبوأخرجةرديًّا.تمرًايشتريرآهلمّاالسَّختيانيلأيوبقِلابةأبوقاله2()

3(.80)28/""تارلجهفيعساكروابن286(2/)

"."فم:ل،ث،س)3(

.""منبزيادةالمفاسد""من:ل،ث،س(4)

ادلّه"."رسد:نوفي"."النبي:ل،ثس،فيبعده)5(

3(،34924،)28مقطعًاماجهوابن)3728(،داودأبووأخرجة(.1)888برقم)6(

والحاكم53(،1)6حبَّانابنوصحَّحة.وغيرهم3366(،091،71،28)7وأحمد

السِّقاء"،فيمنيشربَوأنالإناء،فييتنفَّسأنخهى"عندهما:ولفظة(،4138/)

.(1)779"الإرواء"فيوالألباني(21/138)""المختارةفيالضِّياءوصحَّحه
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أنَّأنسحديثمن)1(""الصَّحيحينفيبماتصنعونفما:قيلفان

ثلاثًا؟الإناءفييتنفَّسكانجم!ي!اللّهرسول

معنإهفإنَّ،الأوَّلوبينبينهمعإرضةولا.والتَّسليمبالقبولنقابله:قيل

فيجاءكماوهذا.الشُّربآلةلأنَّهالإناءوذكرثلاثًا.شربةفييتنفَّسكانأنَّه

مدَّةفيأيالثَّدي،فيماتع!ي!ادلّهرسولابنإبراهيمأنَّ:الصَّحيحالحديث

)2(.الرَّضاع

فصل

شربوفي.أخرىبالماءومشوبًا،تارةًخالصًااللَّبنيشرب!حموكان

الصِّحَّة،حفظِفيعظيمكنفعومشوبًاخالصًاالحارَّةالبلادتلكفيالحلواللَّبن

الشِّيحدوابُّهترعىالذياللَّبنسيَّماولاالكبد،وريِّالبدنوترطيبِ

معوشرابٌ،الاغذيةمعغذا!لبنهافانَّأشبهها،وما)3(والخُزامىوالقَيصُومَ

.الأدويةمعودواك!،الأشربة

اللَّهمَّ:فليقلطعامًاأحدكمأكل))[ذا!وو.عنه(")4(الترمذي"جامعوفي

.(8202)ومسلم(1635)ريلبخاا(1)

أنس.حديثمن231()6مسلماخرجه2()

الماشية.ترعاهاالرائحةطيبالنباتمنأنواع)3(

اكأيئَهُعَت!ارَعبَّاسابنعن،حرملةبنعمرعنزيد،بنعليِّطريقمن)3455(برقم)4(

،(4001،64001)5""الكبرىوالنَّساليُّفي373(،0)داودأبوأيضًاوأخرجه.به

ضعيف،-جُدعانابنوهو-عليئ؛ضعيفٌوإسناده2(.1،956)789وأحمد

بن-إسماعيلعنعمَّار،بنهشامعن)3322(ماجهابنوأخرجه.مجهولوشيخه
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وزدنافيه،لنابارِكْاللَّهمَّ:فليقللبنًاسُقِي!إذا.منهخيرًاواطعِمْنافيه،لنابارِك

هذا:الترمذيقال."اللَّبنإلاوالشَّرابالطَّعاممنيجزيشيءٌليسفإنَّه؛منه

حسنء1(.حديث

ويشربُهاللَّيل،أوَّلَلهيُنْبَذ)3(كانلمجي!أنَّه(")2(مسلم"صحيحفيوثبت

إلىوالغدَ،الأخرىواللَّيلةوالغدَتجيء،الَّتيواللَّيلةَ،ذلكيومَهأصبحإذا

هوالنَّبيذوهذا.فصُبَّبهأمرَأوالخادمَسقاهشيءٌمنهبقيفانالعصر.

عظيمٌنفعٌوله،والشَّرابالغذاءفييدخلوهو.يحلِّيهتمزفيهيُطرَحما!4(

تغيُّره)5(منخوفًاثلاثٍبعديشربهيكنولم.الصِّحَّةوحفظالقوَّةزيادةفي

الإسكار.إلى

)1(

)2(

)3(

)4(

،بنحوهعبَّاسابنعن،عتبةبناللّهعبيدعن،شهابابنعن،جريجابنعنعيَّاش،

منهذاليس"35(:49/)لابنه""العللفيكماحاتمأبوقال؛مُعلّطريقوهذا

ابنعن،حرملةبنعمرعنزيد،بنعليحديثمنهوإنَّما،الزّهريِّحديث

حسَّنهوقد.تغيَّر"كبِرلمَّالأنَّه؛هشامعلىأُدخِلقديكونَأنوأخاف...عبَّاس

238(،)5/"الرَّبَّانيَّةالفتوحات"فيكماحجروابن(2473/)سبقكماالمصنِّف

232(.0)الصَّحيحة""السِّلسلةفيوهو

عليهبعضهمضربوقد.الكروخيونسخة(186)5/("الأشراف"تحفةفيوهكذا

نسخة.فيكذاأنةإلىوالإشارة""صحعلامةمع""صحيح:وكتبز،في

ا!بتلَّهُضَطُ.رَعباسابنحديثمن2(00)4برقم

"."الصحيحفيوكذا"ينتبذ"،:ن

ما".":المطبوعةالنسخوفي.الألفعلىبالمدةد،حطس،في

"تغييره".:ند،ز،
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فصل

الملبسلأمرتدبيرهفي

وخَلعًا.لُبسًاوأيسرِه،عليهوأخفِّه،للبدنوأنفعة،الهديأتمِّمنوكان

وكانغيرها.منالبدنعلىأخفُّوهير،والاموالارديةلُبسهأكثرُوكان

)1(.إليهالثِّيابأحبَّكانبل،القميصيلبس

أكمامهيطيليكنلمفإنَّه،للبدنشيءٍأنفعَيلبسهلمالُبسهفيهديُهوكان

علىفتشقَّاليدَ،تجاوزلاالرُّسغ)3(،إلىقميصهكمُّ)2(كانتبلويوسِّعها

للحرِّفتبرز،هذهعنتقصرولا.والبطشالحركةخفَّةوتمنعَهلابسها،

.لبردوا

)1(

)2(

)3(

فيوالنَّسافيُ(،4761-7621)والتِّرمذيُّ(،204،6204)5داودأبوأخرجه

سلمةأمِّعن2(،5966)وأحمد)3575(،ماجهوابن(،)9589""الكبرى

نعرفهإنَّما،غريبحسنحديث"هذا:التِّرمذيُّقال.اختلافإسنادهوفياكأيدَّهُعَنهَا.رَ

ابنوقالط(،291)4/الحاكموصحَّحة"،بةتفرَّدخالد،بنالمؤمنعبدحديثمن

تُعرفلابمنمتَّصلوإمَّا،منقطعإمَّا"هو45(:1)2/"والإيهام"الوهمفيالقطَّان

".حاله

ثم"."كانتأنَّثولذلكوغيرها،داود"أبي"سننفيجاءكما"قميصهكمِّ"يدَيقصد

"لابسها".:قولةمعوتأنيتهاالاَتيةالمضارعةالأفعالتذكبرفيالنسخاضطربت

من9(،)587""الكبرىوالنَّساليُّفي(،176)5والتِّرمذيُّ(،04)27داودأبوأخرجه

("،غريبحسنٌحديث"هذا:التِّرمذيُّقالاكأيدَّةُعَنفَا.رَيزيدبنتأسماءعنحديث

ضعَّفهوبه.والأوهامالإرسالكثيروهو،فبةمختلفٌحوشببنشهرالإسنادوفي

عبَّاسوابنأنسعنالبابوفي(.474)5/"الضعيفة"السِّلسلةالألبانيُّفي

ا!للَّهُعَنلا.رَالأنماريِّكبشةوأبي
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(1)الكعبينيتجاوزلم،السَّاقينأنصافإلىوإزارهقميصهذيلوكان

)2(ساقهعضلةعنيقصُرولمكالمقيَّد،ويجعله،ويؤودهالماشيفيؤذي

والبرد.بالحرِّوتتأذَّى)3(،فتنكشف

ويجعلهويُضْعِفُه،حملُهاالرَّألسَيؤذيالَّتيبالكبيرةعمامتهتكنولم

الَّتيبالصَّغيرةولاأصحابها؛حالمنيشاهَدكما،والآفاتللضَّعفعرضةً

يُدخِلهاوكان.ذلكبينوسطًابلوالبرد،الحرِّمنالرَّأسوقايةعنتقصُر

وهووالبردَ.الحرَّالعنقَتقيفإنَّها.عديدةفوائدذلكوفيحَنكه)4(.تحت

النَّاسمنوكثيروالفرِّ.والكرِّ،والإبلالخيلركوبعندسيَّماولالهاأثبت

وأنت!والزِّينةالنَّفعفيبينهمامابُعدَوياالحَنك،عنعوضًاالكلاليباتَّخذ

)1(

)2(

)3(

)4(

والرُّوياني38(،00)7شيبةأبيوابن(،411)""الشَّمائلفيالتِّرمذيُّأخرج

"كان:قالالأكوعبنسلمةعن)926(،النَّبيِّ""أخلاقفيالشَّيخوأبو(،11)55

يعني-صاحبيإزرةكانتهكذا:وقال،ساقَيهأنصافإلىيأتزرعفَّانبنعتمان

فيالتِّرمذيُّوأخرج.ضعيفوهوعُبيدةبنموسىإسنادهوفيجيرِوّ-((،النَّبيُّ

23(،0)86وأحمد(،4069-2069)""الكبرىفيوالنَّساقيُ(،1)13"الشَّمائل"

عن،سليمبنالأشعثطريقمن271(،027،)النَّبي""أخلاقفيالشَّيخوأبو

الأشعثوعمَّةُالسَّاق،نصفإلىأسفلجي!الدّهرسولإزاررأىأنَّهعمِّهاعن،عمَّته

أنَّمرسلًا:العاليةأبيعن)273(("النَّبيِّأخلاق"فيالشَّيخأبووأخرج.تُعرفلا

ساقيه.نصفإلىإزارهكان!ي!اللّهرسول

"."ساقيه:ل،ث،س

.سمنساقط""فتنكشف

بالتَّلحّي.والأمرُالاقتِعاطعنالنَّهيعنهورُوي.لذلك!يِ!النَّبيِّفعلعلىأقفلم

بعضِجعلُ:والتلحِّيشيئًا،العمامةمنالحنكتحتيجعَلَلاأن:والاقتعاط

537(.2/)عبيدلأبي"الحديث"غريبانظر:.الحنكتحتالعمامة
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صحَّةحفظفيوأبلغِهااللِّبسات،أنفعمنوجدتهااللِّبسةَهذهتأمَّلتإذا

.البدنعلىوالمشقَّةالتَنكلُّنسمنوأبعدِها،وقوَّتهالبدن

الرِّجلينلحإجةأحوالهأغلبَأودائمًاالسَّفرفيالخِفافَيلبسوكان

أحيانًا.الحضروفيوالبرد،الحرِّمنيقيهماماإلى

المحبَّرة.البرودوهيوالحِبرَة(،1)البياضإليهالثِّيابألوانأحبُّوكان

وأمَّا.المصقولولاالمصبَّغولاالأسودولاالأحمرلبسُهديهمنيكنولم

وبياضٌوحمرةٌسوادٌفيهالذياليمانيُّالرِّداءفهيلبسها،الَّتيالحمراءالحُلَّة

منوتغليطذلكتقريرتقدَّموقد)2).وهذههذهلبسفقدالخضراء،كالحُلَّة

)3(.كفايةفيهبماالقانئالأحمرلبسأنَّهزعم

فصل

المسكنلأمرتدبيرهفي

مدَّةفيهاينزلمسافرٍمرحلةالدُّنياوأنَّ،سيرٍظهرعلىأنَّه!مّعلملمَّا

تبعه:ومَنأصحابهوهديهديهمنيكنلمالاَخرة=إلىعنهاينتقلثمَّعمره

منكإنتبلوتوسيعها،وزخرفتُهاوتعليتُهاوتشييدُهابالمساكنالاعتناءُ

.(1/913)فيتخريجةتقدَّم(1)

والتِّرمذيُّ(،04،6042)65داودابوأخرجةالخضراءللحلَّةلمجيرِوالنَّبيلبس2()

أبيعن(،01،7711،749471)9وأحمد(،5721،9153)والنَّسالي2ُّ(،218)

"هذا:التِّرمذيُّقال."أخضَرينبردينلمج!النَّبيِّعلى"رايت:قالا!ككَئهُدئَهرمثة

،(2542/)والحاكم(،)5995حبَّانابنوصحَّحه،"غريبحسنحديث

813(.2/)"الصُّغرى"الأحكاموالإشبيليُّفي

.(136-134/)1فيسبقماانظر)3(
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ولوجَوتمنع،العيونعنوتستروالبرد،الحرَّتقي!المسافرمنازلأحسن

لسعتها،الهوامُّفيهاتعشِّشولاثقلها،لفرطسقوطهايخافولاالدَّوابِّ)1(،

الأرضتحتوليست.لارتفاعهاالمؤذيةوالرِّياحالأهويةعليهاتعتَوِرولا

المساكنأعدلوتلك.وسطٌبلعليها،الارتفاعغايةفيولاساكنَها،فتؤذي

عنهتفضُلولافينحصر،سإكنهاعنتضيقولاوبردًا،حرًّاوأقلُّهاوأنفعها،

تؤذيكُنُف!فيهايكنولمخلوِّها)2(.فيالهوامُّفتأويفائدةٍولامنفعةٍبغير

ولاالطِّيبيحبُّكانلأنَّهالرَّوائحأطيبمنرائحتهُابلبرائحتها،ساكنها

يكنولم.الطِّيبأطيبمنوعرَقُه،الرَّائحةأطيبمنهووريحُه.عندهيزال

وأنفعها،المساكنأعدلمنهذهأنَّريبولا.رائحتهتظهركنيفٌالدَّارفي

صحَّته.وحفظللبدنوأوفقها

فصل

واليقظةالنَّوملأمرتدبيرهفي

والأعضاءللبدنوأنفعهنومٍأعدلوجدهع!مويقظتهنومهتدبَّرمن

،فيقومالثَّاني)3(،النِّصفأوَّلفيوشنتيقظاللَّيل،أوَّلينامكانفإنَّه،والقوى

والقوىوالأعضاءالبدنفيأخذ.لهادلّّهكتبماويصلِّيويتوضَّا،وشنتاك،

غايةوهذاالأجر.وفورمع،الرِّياضةمنوحظَّها،والرَّاحةالنَّوممنحظَّها

".الدوابولوج"من:ن(1)

خلولها".":س2()

من(511)9ومسلم(1311)البخاريفيكماداود،لقيام!يمّوصفهفيذلكورد)3(

عائشةعن)973(،ومسلم(،01)59البخاريُّوأخرج.عمروبناللّّهعبدحديث

."آخرهوُيحي،اللَّيلأوَّلَينام"!نرِوّكان":قالتا!للَّةُعَنهَارَ
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والاَخرة.والدُّنياوالبدنالقلبصلاح

مننفسهيمنعولا،إليهالمحتاجالقدرفوقالنَّوممنيأخذيكنولم

دعتهإذافينام،الوجوهأكملعلىيفعلهوكان.منهإليهالمحتاجالقدر

ممتلئغيرَ،عيناهتغلبهحتَّىلدّهذاكرًاالأيمنشقِّهعلىالنَّومإلىالحاجة

للفُرُشمتَّخذٍولا،الارضبجنبهمباشرٍولا،والشَّرابالطَّعاممنالبدن

،الوسادةعلىيضطجعوكان.لِمفٌحشوُهأَدَمٍمنضِجاعٌلهبل.المرتفعة

أحيانًا.خدِّهتحتيدهويضع

)2(:فنقولوالضَّارِّ،منه(1)والنَّافعالنَّومفيفصلًانذكرونحن

باطنإلى)3(والقوىالغريزيَّةالحرارةغورُيتبعهاللبدنحالةٌ:النَّوم

فالطَّبيعيُّإمساك.طبيعيٍّطبيعيُّوغير:نوعانوهو.الرَّاحةلطلبالبدن

ومتى.الإراديَّةوالحركةالحسِّقوىوهيأفعالها،عنالنَّفسانيَّةالقوى

الرُّطوباتواجتمعت،استرخىالبدنتحريكعنالقوىهذهأمسكت

هوالذيالدِّماغفيواليقظةبالحركاتوتتفرَّقتتحلَّلكانتالَّتيوالأبخرة

الطَّبيعيُّ.النَّوموذلك.ويسترخيفيخدَز)4(،القوىهذهمبدأ

تستوليبأنوذلك.مرضٍأولعرضٍفيكونالطَّبيعيِّغيرالنَّوموأمَّا

قبله.الواودون""النافع:ل،ث،س(1)

2(.260-00)صالحمويكتابمنبتصرفمنقولالفصلهذا)2(

.دمنساقط"إلى"حرف)3(

"فتخدر:بعضهاوفي،النسخوبعضالأصلفيمهملانوالفعلان."فيتخدَّر":ن(4)

وكذا"،ويسترخي"فتخدر:(ب/5)قهالحمويكتابمخطوطوفي."وتسترخي

.دفي
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أبخرةتصعدأوتفريقها،علىاليقظةتقدرلااستيلاءًالدِّماغعلىالرُّطوبات

الدِّماغَفتثقل،والشَّرابالطَّعاممنالامتلاءعقيبيكونكثيرم!كمارطبة

النَّوم.فيكونأفعالها،عنالنَّفسانيَّةالقوىإمساكويقع(،1فيخدَرُ)،وتُرخيه

ممَّاوراحتهاالجوارحسكون:إحداهما.جليلتانفائدتانوللنَّوم

الإعياء)2(وتزيل،اليقظةنصَبمنالحواسَّفتريحالتَّعب،منلهايعرض

فيالغريزيَّةالحرارةلانَّ؛الأخلاطونضجُالغذاءهضمُ:والثَّانية.والكلال

ظاهرُه،يبردولهذا.ذلكعلىفتُعين،البدنباطنإلىتغورالنَّوموقت

.دثارٍفضلإلىالنَّائمويحتاج

فيالهيئةبهذهالطَّعامُليستقرَّ،الأيمنالشِّقِّعلىينامأن:النَّوموأنفَعُ

يتحوَّلثمَّقليلًا.الأيسرالجانبإلىأميلالمعدةفإنَّحسنًا،استقرارًاالمعدة

الكبد.علىالمعدة)3(لاشتمالبذلكالهضمليسرعقليلًاالأيسرالشِّقِّإلى

.المعدةعنانحدارًاأسرعالغذاءليكون،الأيمنالجانبعلىنومهيستقرُّثمَّ

علىالنَّوموكثرةُ.ونهايتهنومهبداءةالأيمنالجانبعلىالنَّومفيكون

الموادُّ.إليهفتنصبُّ،إليهالأعضاءميلبسبببالقلبمضرّالأيسرالجانب

منللرَّاحةعليهالاستلقاءيضرُّولاالظَّهر.علىالنَّوم:النَّوم)4(وأردى

ابنو"سنن"المسند"وفي.وجههعلىمنبطحًاينامأن:منهوأردى.نومٍغير

الفعلينفيالمضارعةحرففيالنسخواضطربت"فيتخدَّر("،:نفيأيضًاهنا(1)

السابقين.

.(""فتستريحز:وفي.ل،ثفيمهملانوالفعلان."ويزيل..."فيريح:ن،س2()

"."استمالة:بعدهاومااللطيفعبدطبعةوفي.النسخجميعفيكذا)3(

"أردأ(".:وأصلهالهمز،تخفيفعلىيأتيوفيماهن!النسخجميعفيكذا(4)
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منبطحٍالمسجدفينائمصرجلٍعلى!النَّبيُّمرَّ:قالأمامةأبيعن(")1(ماجه

".جهنَّميَّةنومةفإنَّهااقعد،أو"قم:وقال،برجلهفضربه،وجههعلى

غيرمن،بطنهعلىالمريضنوموأمَّا)2(:""التَّقدمةكتابفيأبقراطقال

وعلىعقلٍاختلاطعلىيدلُّفذلك،بذلكجرتصحَّتهفيعادتهتكونأن

إلىالجيِّدةالعادةخالفلأنَّه)3(:لكتابهالشُّرَّاحقال.البطننواحيفيألمٍ

.باطنٍولاظاهرٍسببٍغيرمنرديَّةهيئةٍ

)1(

)2(

)3(

أما(.ب57/)قمخطوطهفيهذا."وغيرهماجهابن"رواه:المؤلفمصدرفي

حديثمنأحمد""مسندفيعليهأقفولم.""وغيرهمنهفسقط2(60)صالمطبوع

ضِجعةهذه"إن:بلفظالغفاريطِخفةحديثمن(551)43فيهوإنماأمامة،ابي

"المسند("وفي.أبيةعنالراويطخفةابنلجهالةضعيفوإسناده،"ادلّهيبغضها

حديثمنأيضًا)7862(وفيه.بنحوهالشَّريدبنعمرومرسلمنأيضًا(1)4739

إكرام:"انظر.الغفاريطِخفةعنفيهوالصواب،معلولإسنادهأنإلاهريرةأبي

572-)5/حاتمأبيلابن"93(و"العلل37-)صالحربيلإبراهيم"الضيف

3(.00/)9(وللدارقطني575

جميل،بنالوليدطريقمن)3725("ماجهابن"سننالمذكورفيأمامةأبيوحديث

المفرد""الأدبفيالبخاريُّايضًاواخرجه.عنه،الرَّحمنعبدبنالقاسمعن

شيخٌ":حاتمأبوقالجميلبنوالوليد234(.)8/"الكبير"فيوالطَّبراني(،1)188

3(.)9/"والتَّعديل"الجرح:ينظر."منكرةأحاديثالقاسمعنيروي

الإسكوريالنسخةوانظر2(.60)صالحمويكتابفيكما"،المعرفة:"تقدمةأي

أ(.36/)ق857برقممجموعضمنالمذكورالكتابمن

شيخهكلاممنجمعهالذي"المعرفةتقدمة"شرجفيبعلبكقاضيابنقولهو

.الشرحمقدمةفيذكركماهـ(628)تالطبيبعليبنالرحيمعبدالدينمهذب

قاضيابنترجمةوانظرب(./ه)ق9491برقمسعودالملكجامعةنسخةانظر:

2(.55)7/"الزركلي"أعلامفيبعلبك
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للقوَّةمريحأفعالها،منالطَّبيعيَّةللقوىممكِّنالمعتدلوالنَّوم

تحلُّلمنمانعًابإرخائهعادربَّماإنَّهحتَّىحاملها،جوهرمنمكثرٌ،النَّفسانيَّة

.لأرواحا

اللَّونويفسد،والنَّوازلالرُّطوبيَّةالأمراضيورثرديّالنَّهارونوم

الصيففيإلاالشَّهوة،ويضعفويكسلالعصَب،ويرخيالطِّحال،ويورث

العصر.بعداَخرَهالنَّوممنهوأردىالنَّهار.أوَّلنوموأرداه.الهاجرةوقت

أتنامقُمْ)1(.:لهفقالالصُّبحة،نومةنائمًالهابنًاعبَّاسٍبناللّّهعبدورأى

إ)2(.الأرزاقفيهاتقسَّمالَّتيالسَّاعةفي

نومة:فالخلق.وحُمْق،وخُرْقٌخلُق،:ثلاثةالنَّهارنوم)3(:وقيل

أمرعنتشغلالضُّحىنومةوالخُرْق)4(:.!ي!اللّّهرسولخلُقوهيالهاجرة

العصر.نومة:والحُمْق.والاَخرةالدُّنيا

إلايلومنَّفلاعقلُه،فاختُلِسالعصربعدناممن:السَّلفبعضقال

".عينكاللّّهأنام"لا:الحمويكتابفيبعده(1)

مرَّ:قالالأعرابيِّابنطريقمن2(0)47""المجالسةفيالدِّينوريُّأخرجه2()

وذكره...برجلهفركله،الضحىنومةنائموهوابنهبالفضلالعبَّاسبناددّهعبد

.بنحوه

":"الأرزاقبعدفيهجاءإذ،منهجزءكأنهواحدًامساقًاالسابقالقولمعالحمويساقه)3(

المجالس""بهجةفيالبرعبدابنعزاهوقد.إلخ."..ثلاثةالنهارنومأنَّعلمت"أما

)292)5/الأبرار"ربيع"فيوالزمخشري،العاصبنعمروبنادلّهعبدإلى88()2/

.الحمويكتابعنصادروالمؤلف.بنحوهجبير،بنخواتإلى

تصحيف.وهو،المهملةبالحاءالمطبوعةالنسخجميعفي4()
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)1(.ذنسه

الشَّاعر:وقال

جنونُ)2(العُصَيرونوماتُخَبالًاالفتىتُورِثالضُّحىنوماتِإنَّألا

وهوأرزاقها،الخليقةفيهتطلبوقتٌذلكلأنَّالرِّزق،يمنعالصُّبحةونوم

جدًّامضرّوهو.ضروفئأولعارضٍإلاحرمانٌفنومُه،الأرزاققسمةوقت

فيُحْدِثبالرِّياضة،تحليلهاينبغيالَّتيالفضلاتِوإفسادهالبدنَ،لإرخائهبالبدن

(والرِّياضة)ْوالحركةالتَّبرُّزقبلكانوإن4(.ضعفًا)أووعياءً)3(تكسُّرًا

الأدواء.منلأنواعالمولِّدالعُضالالدَّاءفذلكبشيءٍالمعدةوإشغال

الشَّمسفيبعضهالإنسانونوم.الدَّفينالدَّاءيثيرالشَّمسفيوالنَّوم

هريرةأبيحديثمن)6(""سننهفيداودأبوروىوقد.رديٌّالظِّلِّفيوبعضه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

لابن(""الموضوعات:انظر.يصحُّولامرفوعًا.عائشةعنعروةعنالحمويذكره

)93(."الضعيفةو"السلسلة96()3/الجوزي

الأبرار"و"ربيع277(2/)"و"الفائق()نوم""الأساسفيالزمخشريأنشده

("الحمدونيةو"التذكرة2(29)5/الأبرار""ربيعفيوعزيعزو.دون2(519/)

إلخ....نائموهوبابنهمرَّ،المطلبعبدبنالعباسإلى2(45)2/

بعدالثانيالحرففيهوأهمليسارها،عنمنونةوهمزة،الألفيمينعنمدَّةالأصلفي

الطبعةفيوكذا"عناء"،:حط،سوفيد.ز،منوالمثبت.لث،فيأهملوكذا.العين

"إعياء".:الحمويكتابوفي."عيًّا"بعدها:ومااللطيفعبدطبعةوفي.الهندية

.الحمويكتابفيكذاأو"وضعفًا"،:ل،ث،س

".الرياضية"والحركة:الحمويكتاب

هريرةأبيعن،هريرةأباسمععمَّنالمنكدر،بنمحمَّدطريقمن(1482)برقم

بن-محمَّدطريقمن)7698(أحمدأيضًاواخرجة.مبهمراوٍوفيه،بهاللَّةُ!كَتهُرَ
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فصارالظِّلُّعنهفقلَصالشَّمس،فيكانَّاحدكم))إذا:!ي!اللّهرسولقال:قال

".فليقُمْالظِّلِّ،فيوبعضهالشَّمسفيبعضه

رسولأنَّالحُصَيببنبريدةحديثمنوغيره)1("ماجهابن"سننوفي

والشَّمس.الظِّلِّبينالرَّجليقعدأننهى!ي!اللّّه

بينهما.النَّوممنععلىتنبيهٌوهذا

"إذا:قال!يزرّاللّّهرسولأنَّعازببنالبراءعن)2(""الصَّحيحينوفي

ثمَّ،الأيمنشقِّكعلئاضًطَحعْئمَّللصَّلاة،وضوءكفتوضَّأمضجعكاتيتَ

والجاتُ،إليكأمريوفوَّضتُ(،4)إليك)3(وجهيأسلمتُإنِّياللَّهمَّ:قل

آمنتُ.إليكلاإمنكمنجاولاملجالا،إليكورهبةًرغبةًإليكظهري

)1(

)2(

)3(

)4(

إسنادَهوضعَّفموقوفًا.وُيروى.منقطعوهذاادلَّةُ!صكَتهُ،رَهريرةأبيعنالمنكدر،

وينظر:.ذكرهاثمَّشواهد("،"وله:وقال85(21/)"المرضية"الأجوبةفيالسَّخاويُّ

03(.71/و))837("الصحيحة"السلسلة

أيضًاوأخرجه.ادلَّهُ!عكَئهُرَأبيهعن،بريدةابنعن،المنيبأبيطريقمن3722()برقم

272(./4)والحاكم(،5531/)""الكاملفيعديوابن2(،)5728شيبةأبيابن

المنيب،أبيعلى)أنكروه(ممَّا"هو266(:)صالنَّظر""أحكامفيالقطَانابنقال

منكرةبأحاديثعليهواعتلُّوا،آخرونوضعَّفة،قومفوثَّقه؛فيهالعلمأهلاختلفوقد

السِّلسلة"فيوهو(،4/611)""المصباحفيالبوصيريُّإسنادهوحسَّن،يرويها"

2(.09)5"الصَّحيحة

لفظه.وهذا27(،01)ومسلم63(11)البخاري

631(.)5"البخاري"صحيحفيكما""نفسي:المطبوعةالنسخفي

البخاريحديثفيكما"إليكوجهيووجهت":زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي

الرواية.هذهعلىيأنيفيماللحديثالمؤلفوتفسير631(،)5
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فإنَّمتَّ،كلامكاَخرواجعلهنَّ.أرسلتَالذيونبيِّكأنزلتَ،الذيبكتابك

".الفطرةعلىمتَّليلتكمن

صلَّىإذاكانء!ي!اللّهرسولأنَّعائشةعن(1)"البخاريِّ"صحيحوفي

الأيمن.شقِّهعلىاضطجع-سنَّتهايعني-الفجرركعتي

يستغرقلاأنالأيمنالجانبعلىالنَّومفيالحكمةإنَّقيل)2(:وقد

الأيمنجنبهعلىنامفإذااليسار،جهةإلىميلٌفيهالقلبلانَّ،نومهفيالنَّائم

النَّائماستقرارمنيمنعوذلكالأيسر.الجانبمنمستقرَّهالقلبُطلب

مستقرِّه،فيفإنَّهاليسار،علىالنَّومفيقرارهبخلاف،نومهفيواستثقاله

فتفوتهويستثقل،نومهفيالإنسانفيستغرقالتَّامَّة،الدَّعةبذلكفيحصل

.ودنياهدينةمصالح

علىيستحيلولهذا،الموتأخووالنَّوم،الميِّتبمنزلةالنَّائمكانولمَّا

منإلىمحتاجًاالنَّائمكانفيها=ينامونلاالجنَّةوأهلُ،يموتلاالذيالحيِّ

منأيضًابدنهويحرس،الآفاتمنلهايعرضممَّاويحفظهانفسهيحرس

النَّبيُّعلَّم=وحدهلذلكالمتولِّيهوتعالئوفاطرهربُّهوكان،الآفاتطوارق

ليستدعي،والرَّهبةوالرَّغبةوالالتجاءالتَّفويضكلماتيقولأنالنَّائمَع!

يستذكرأنإلىذلكمعوأرشده.وبدنهلنفسهوحراستهلهادلّّهحفظكمالَبها

فياددّهتوفَّاهربَّمافإنَّه،كلامهآخربهالتَكلُّمَويجعل،عليهوينام،الإيمانَ

المنامفيالهديُهذافتضمَّن.الجنَّةدخلكلامهآخرالإيمانكانفإذا؛منامه

فصلوات.والاخرةوالدُّنيا،واليقظةالنَّومفي،والرُّوحوالبدنالقلبمصالحَ

)0116(.برقم)1(

377(./1و)34(ه)صفيسبقماوانظر2(.60-02ه)صالحمويكتاب:انظر2()
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.خيرٍكلَّأمَّتهبهنالتمنعلىوسلامهالدّه

تسليمَلكمسلَّمةًجعلتها:أي"إليكنفسي"أسلمتُ(:1)وقوله

ومالكه.سيِّدهإلىنفسَهالمملوكالعبد

القصدهـاخلاصَ،ربِّهعلىبالكلِّيَّةإقبالهيتضمَّنإليهوجههوتوجيهُ

حَآجُّوكَ!وفَإِن:تعالىقال.والانقيادوالذُّلِّبالخضوعقرارَهوإ،لهوالإرادة

2،.0:عمران]آل2(!هو)لِلَّةِوَتج!أَشقَتُفَقُل

وأيضًا.الحواسِّومجمَعُ)3(الإنسانفيماأشرفهوإذ،""الوجهوذكَر

قوله:منوالقصدالتَّوجُّه)4(معنىففيه

(والعمَلُ)ْالوجهُإليهالعبادربَّ

القلبسكونيوجبوذلك.سبحانهاللّهإلىردُّه:إليهالأمروتفويضُ

منوالتَّفويض.ويرضاهيحبُّهممَّالهويختارهيقضيهبماوالرِّضى،وطمأنينته

خلافًاالخاصَّةمقاماتمنوهو،فيهعلَّةولا،العبوديَّةمقاماتأشرف

631(.)5البخاريلفظهوهنافسَّرهالذيالحديثلفظ(1)

".اتبعن"ومن:زيادةنفي2()

"."ويجمعد:ز،)3(

تصحيف."التوحيد"،:ل،ث(4)

تنبيه:دونالبيتصدرمتنهافيالرسالةطبعةناشرزاد)5(

مُحْصِيَهلستُذنبًااللّهأستغفرُ

من233(/1)"القرآن"معانيفيالفراءوذكره37(./1)سيبويهشواهدمنوهو

قائله.يعرفولم.الكسائيإنشاد
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ذلك)1(.خلافلزاعمي

به،والثِّقة،عليهالاعتمادقوَّةيتضمَّنسبحانهإليهالظَّهروإلجاء

يخفلموثيقٍركنٍإلىظهرَهأسندمنفإنَّ؛عليهوالتَّوكُّل،إليةوالسُّكون

السُّقوط.

وهيالهربوقوَّة،الرَّغبةوهيالطَّلبقوَّة:قوَّتانللقلبكانولمَّا

هذافيالأمرينجمع=مضارِّهمنهاربًا،لمصالحهطالبًاالعبدوكان؛الرَّهبة

".إليكورهبةً"رغبةً:فقال،والتَّوجُّهالتَّفويض

الذيفهو.غيرهمنهلهمنجاولا،سواهللعبدملجألابأنَّهربِّهعلىأثنىثمَّ

منبرضاك"أعوذالآخر:الحديثفيكما،نفسهمنلينجِّيهالعبدإليهيلجأ

الذيسبحانهفهو)3(."منكبكوأعوذ،عقوبتكمن2(وبعفوك)،سخطك

الإعانة.ومنهالبلاء،فمنه.وقدرتهبمشيئتههوالذيبأسهمنوينجِّيهعبدَه،يعيذ

نأفيإليةيُلْجَأالذيفهو.النَّجاةفيالالتجاءوإليهمنه،النَّجاةيطلبماومنه

إلامدشييكونولا،شيءٍكلِّربُّفهو.منهممَّ!بهويستعاذمنه،ممَّاينجِّي

)1(

)2(

)3(

ولا،المقاماتعللفي"المجالس"محاسنكتابهفي""التفويضالعريفابنيذكرلم

فيقَدَحوكلاهما،التفويضمنزلةفيعلةإلى"السائرين"منازلصاحبأشار

و"مدارج(574-2555/)"الهجرتين"طريقفيالمؤلفعليهماوردّ"،"التوكل

فيالمؤلفنقلهالذيالدقاقعليأبيكلامانظرثم(.916-163)2/("السالكين

،الخواصصفةوالتسليم،العوامصفة"التوكل:ومنه(541)2/""المدارح

بالتفويض.هناالتبسالتوكلفكأن".الخاصةخاصةصفةوالتفويض

لفظوانظر.تنبيهدون"مسلم"صحيحفيكما"بمعافاتك"إلىالرسالةطبعةفيغيِّر

وغيرهما.(1)339"حبانابنو"صحيح65(4)"خزيمةابن"صحيحفي""بعفوك

كأإدلَّهُعَنقَا.عائشةحديثمن()486مسلمأخرجه
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ذَامَنقُل!و.،71:منعالأا]!ولَّاهُوؤ!لَهُشِفَفَلَا؟بِفُرٍّأللَّهُ!سَشكَ!ان).بمشيئته

.،71:حزاب!ا]!بِكؤُرَخمَطدَبِكؤُسُوَءًااؤَأَرَادَارًاإنللَّهآيَعصِهمُ!مِّنَلَّذِىأ

النَّجاةملاكهوالذي،ورسولهبكتابهبالإيمانبالإقرارالدُّعاءختمثمَّ

نومه.فيهديهفهذا.والآخرةالدُّنيافيوالفوز

(1)ينطقهديهفيشاهدُهأمارسولىإنِّييقللملو

ضر

فيحمد،الدِّيكوهوالصَّارخصاحإذايستيقظفكانيفَظته،فيهديهوأمَّا

يقفثمَّ.وضوئهإلىيقومثمَّ،يستاكثمَّ،ويدعوهويهلِّلهويكبِّرهتعالىاللّه

فأيُّراهبًا.راغبًاله،راجيًا،عليهمثنيًا،بكلامهلهمناجيًاربِّهيديبينللصَّلاة

هذا!فوقوالاَخرةالدُّنياولنعيموالقوىوالرُّوحوالبدنالقلبلصحَّةحفظٍ

ضر

منهيعلمفصلًامنهافنذكر،الرِّياضةوهو،والسُّكونالحركةتدبيروأمَّا

:فنقولوأصوبهإ،وأحمدهاأنواعهلأكملذلكفيهديهمطابقة

الغذاءيصيرولا.والشَّرابالغذاءإلىبقائهفيالبدنافتقارالمعلوممن

كثرتإذاما،بقيَّةهضمٍكلِّعندمنهيبقىأنبدَّلابل،البدنمنجزءًابجملته

يسُدَّبأنبكمِّيَّتهفيضرُّ.وكيفيَّةٌكمِّيَّةٌلهم!شيمنهاالزَّمانَّاجتمعممرِّعلى

طبعةوفي.أثبتكماالهنديةوالطبعةالنسخسائرفيوالبيت،""شاهدتة:ل،ث(1)

فيقصيدةمنللصرصريوالبيتشاهدٌ".لكان"رسولٌ:بعدهاومااللطيفعبد

وجهه"في"شاهده:وفيهالمنار(.طبعة926)صالمختار"مدائحمن"المختار

.استشهادهليوافقالمؤلفوغيَّره
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بالأدويةالبدنُتأذَّىاستفرغوإن.الاحتباسأمراضويوجب،البدنويُثقل

بأنبكيفيَّتهويضرُّ.بهالمنتفعالصَّالحإخراجمنتخلوولا،سمِّيَّةٌأكثرهالأنَّ

الغريزيَّةالحرارةيُضعِفأو،بنفسهيبرِّد)2(أو(،1بالعفَن)أوبنفسةيسخِّن

إنضاجه.عن

أقوىوالحركة.استُفْرِغتأوتُرِكتضارَّةٌمحالةلاالفضلاتوسُدَدُ

تجتمعفلافضلاتها،وتُسِيلالأعضاء،تسخِّنفإنَّهاتولُّدها،منعفيالأسباب

للغذاء،قابلًاوتجعله،والنَّشاطَالخفَّةَالبدنَوتعوِّد؛الزَّمانطولعلى

الأمراضجميعَوتؤمِّن،والرِّباطاتالأوتاروتقوِّي،المفاصلَوتصلِّب

باقيوكانوقتهفيمنهاالمعتدلُالقدرُاستُعمِلَإذا)3(المزاجيَّةِوأكثرَالمادِّيَّة

صوابًا.التَّدبير

المعتدلةوالرِّياضة.الهضموكمالالغذاءانحداربعدالرِّياضةووقتُ

يلزمهاالَّتيفأمَّا)4(.البدنبهاويتندَّىوتربو،البشرةفيهاتحمرُّالَّتيهي

نوععلىوخصوصًا،قَوِيَرياضتهكثرتعضوٍوأيُّ.فمفرطةٌالعرَقسيلان

قويتالحفظمناستكثرمنفإنَّشأنها.فهذاقوَّةٍكلُّبلالرِّياضة؛تلك

المفكِّرة.قوَّتُهقويتالفكرمناستكثرومن،حافظته

".)1(س:"التعفن

)2(ل،ن:"برد".

كلمةعلىالحذفعلامةوضعتوقد."المزاجية"الأمراض:ل،ث،س)3(

ومااللطيفعبدطبعةفي""الأمراضبزيادةوكذا.المقابلةعندسفي""الأمراض

اثبت.كما93(0)2/"الشرعية"الاَدابوفيبعدها.

."وأما":س(4)
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الخُفْيةمنفيها(1فَلْيُبتدأ)،القراءةفللصَّدر.تخصُّةريإضةٌعضوٍولكلِّ

بالتَّدريج،والكلامالأصواتبسمعالسَّمعورياضة.بتدريجٍالجهرإلى

رياضةوكذلكالبصر)3(.رياضةوكذلك.الأثقلإلىالأخفِّمن)2(فينتقل

وأمَّافشيئًا.شيئًابالتَّدريجالمشيرياضةوكذلك)4(.الكلامفياللِّسان

فرياضةٌ،الأقدامعلىوالمسابقةُوالصِّراعُالنُّشَّابورميالخيلركوبُ

والقُولَنج)5(.والاستسقاءكالجذاممزمنةٍلأمراضٍقالعةٌوهي.كلِّهللبدن

والثَّباتوالصبروالسُّرور،والفرج،والتَّادُّببالتَّعلّمالنُّفوسورياضةُ

أعظمومن.النُّفوسبهترتاضممَّاذلكونحوالخير،وفعلوالسَّماحة،والإقدام

بذلكترتاض)6(تزالفلا.والإحسان،والشَّجاعة،والحبُّالصَّبرُ،:رياضتها

ثابتةً.وملكاتراسخةًهيئاتٍالصِّفاتُهذه)7(لهاتصيرحتَّىفشيئًاشيئًا

للصِّحَّةحافظٍهديٍأكملَوجدتَهذلكفي!ي!هديهتامَّلتإذاوأنت

والمعاد.المعاثرفيونافعٍ،والقوى

.المقصورةبالألفكلهاالنسخفيورسمهالياء،بضممضبوطًا)ف(الأصلفيكذا(1)

"."فلنبتدي:سوفي

"فلينتقل".د:ز،2()

المطبوعة.النسخياالاتيةالجملةعلىمؤخرةالبصر"رياضة"وكذلكالجملة)3(

هذهبعضأكلتالأرضةولكن"،"الكلامقبلأيضًاأخرىكلمةأثرالأصلفييلوج(4)

93(.20/)"الشرعية"الآدابفيوكذا،أثبتكماففيهاالاخرىالنسخأما.وهذه

".قولون"أوقُولُن""بالمسمَّىالغليظالمِعىفيوجع:القولَنج5()

."يرتاضيزال":ب،ف)6(

نأأخشىولكن،""لهذه:أيضًافوفي.""بهذه:نوفي"،لهذه"تصير:ل،ث،س)7(

بعضهم.زادهممااللامتكون
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أخلاطهوإذابةالبدنصحَّةحفظمنفيهانفسهاالصَّلاةأنَّريبولا

،الإيمانصحَّةحفظمنفيهاماسوى،لهشيءٍأنفعمنهوماوفضلاته

الصِّحَّة،حفظأسبابأنفعمناللَّيلقياموكذلك.والآخرةالدُّنياوسعادة

للبدنشيءٍأنشَطِومن،المزمنةالأمراضمنلكثيرٍالأمورأمنعومن

"يعقد:قالأنَّه!يوِوّالنَّبيِّعن)1(""الصَّحيحينفيكما،والقلبوالرُّوح

كلِّعلىيضرب،عُقَدٍثلاثنامهوإذاأحدكمرأسقافيةالشَّيطانَّعلئ

فإن.عقدةٌانحلَّتادلّّهفذكَراستيقظهوفإنفارقُد.،طويلليلعليك:عقدةٍ

طيِّبنشيطًافأصبحكلُّها،عُقَدُهانحلَّتصلَّىفان.ثانيةعقدملىانحلَّتتوضَّأ

كسلانَّ".النَّفسخبيثَأصبحوإلَاالنَّفس؛

ماوالنَّفسالبدنورياضةالصِّحَّةحفظأسبابمنالشَّرعيِّالصَّوموفي

.الفطرةصحيحُيدفعهلا

القوَّةأسبابأعظممنهيالَّتيالكلِّيَّةالحركاتمنفيهوماالجهادوأمَّا

والغمِّالهمِّوزوالفضلاتهما،ودفع،والبدنالقلبوصلابةالصِّحَّة،وحفظ

المناسك.وفعلالحجُّوكذلك.نصينبٌمنهلهمنيعرفهإنَّمافأمرٌ=والحزن

الإخوانوإلىالحوائجفيوالمشيوبالنِّصالالخيلعلىالمسابقةوكذلك

المسإجدإلىوالمشيئ،جنائزهموتشييع،مرضاهموعيادة،حقوقهموقضاء

ماأقلُّوهذا.ذلكوغيروالاغتسإلالوضوءوحركة،والجماعاتللجمعات

شُرعماوأمَّا)3(.الفضلاتودفعالصِّحَّهَحفظعلىالمعينةالرِّياضةمن)2(فيه

ا!كلَتهُدلَّهةهريرةابيحديثمن)776(ومسلم(11)42البخاري(1)

.ن،حطفي""منحرفيردلم)2(

.ثفيسقطوقعهنامن)3(
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ذلك.وراءفأمرٌشرورهماودفعِوالاَخرةالدّنياخيراتإلىبهالتَّوصُّل(1من)له

صحتهماوحفظِ،والقلوبالأبدانطبِّفيهديٍكلِّفوقهديهأنَّفعلمت

التَّوفيق.وبادلّّه.رشدَهأُحضِرقدلمنذلكعلىمزيدولاأسقامهما،ودفعِ

فصل

بهوتتمُّالصِّحَّة،بهيحفظهديٍأكملفيههديهفكان،والباهالجماعوأمَّا

فيالجماعفإنَّلأجلها.وضعالَّتيمقاصدهبهويحصلالنَّفس،وسروراللَّذَّة

الأصليَّة:مقاصدههيأمورٍلثلاثةوضع)2(الأصل

الدّهقدَّرالَّتَيالعِدَّةتتكاملأنإلىالنَّوعودوامالنَّسلحفظ:أحدها

العإلم.هذاإلىبروزها

.البدنبجملةواحتقانهاحتباسهيضرُّالذيالماءإخراج:الثَّاني

هيوحدهاوهذه.بالنِّعمةوالتَّمتُّعاللَّذَّةونيلالوطرقضاء:الثَّالث

.الإنزاليستفرغهاحتقانولا)3(هناكتناسللاإذالجنَّة،فيالَّتيالفائدة

الصِّحَّة.حفظأسباب(أحد)همنالجماعأنَّ)4(يرونالأطبَّاءوفضلاء

.لمنساقط"من"حرف(1)

".الأصلفي"وضع:ن2()

تقدَّمخلافًاالمسألةفيأنإلىفيهاأشيربعضها،ذهب)ف(الأصلفيحاشيةهنا)3(

المنتفق.بنيوفدقدومفصلفيذكره

كتابه.منمنقولةكلهاوالفقرة."..يرى"وجالينوس35(:1)صالحمويكتابفي(4)

قولنظائرهومن،قديمأسلوبوهو.أحدُ""منبدلًاأيضًاالحمويكتابفيكذا5()

منالدواهيتكاثرأنذكر"حمزةإن(الخانجي-2534/)"اللغة"فقةفيالثعالبي

الببغاء:الفرجأبيقولومنها."الدواهيإحدى
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رطنبٌحارّومزاجهوالهواء،النَّارالمنيِّجوهرعلىالغالب:جالينوسقال

ثبتوإذا.الأصليَّةالأعضاءبه(1)تغتذيالذيالصَّافيالدَّممنكونهلأنَّ

المحتقَنإخراجأوالنَّسلطلبفيإلاإخراجهينبغيلاأنَّهفاعلمالمنيِّفضل

والجنونالوسواس:منهارديَّةأمراضًاأحدثاحتقانهدامإذافإنَّه،منة

إذافإنَّهكثيرًا،الأمراضهذهمناستعمالهيبرئوقد.ذلكوغيروالصَّرع

ذكرنا.كما،رديَّةًأمراضًاتُوجبسمِّيَّةٍكيفيَّةٍإلىواستحالفسداحتباسهطال

.جماعٍغيرمنعندهاكثرإذاالطَّبيعة)2(تدفعهولذلك

لاأنثلاثًا:نفسهمنيتعاهدأنللرَّجلينبغيالسَّلف)3(:بعضوقال

أمعاءهفانَّالأكليدعلاأنوينبغي.عليهقدَريومًاإليهاحتاجفانالمشيَيدع

ماؤها.ذهبتُنزَجلمإذاالبئرفإنَّالجماعيدعلاأنوينبغي.تضيق

قوىضعفتطويلةًمدَّةًالجماعتركمنزكريَّا)4(:بنمحمَّدوقال

تركوهجماعةًورأيت:قال.ذكرهوتقلَّصمجاريها،واستدَّ)6()5(،أعضائه

فراقهبعدوحييتُفارقتهاننيالعجائبإحدىمنأوليس

.(1951/)الدهر""يتيمةانظر:

"."يتغذَّى:سوفي.""يغتذيد:وفي.ل،ففيالمضارعحرفأهمل(1)

أصلها.دونالرسالةنشرةوتابعته("،"بالاحتلام:عندهمنبعدهالفقيالشيخزاد2()

عنواقدبنالحسينعن"روي352(:)صالحمويكتابفي.بريدةبناددّهعبدهو)3(

.(913)27/"دمشق"تاريخفيعساكرابناخرجهوقد."بريدةابن

376(.)3/""الحاويكتابهفيالرازي(4)

الحمويكتابفيلماموافقالاخرىالنسخمنوالمتبت."أعصابه"(:)فالأصلفي()5

."لحاويا"ومصدره3(25)ص

"."الحاويمطبوعةفيوكذا("،"وانسدَّت:تبعهومنالفقيواثبت."وانسدَّ":حط)6(
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كابةٌعليهمووقعت،حركاتهموعسرت،أبدانهمفبردت،التَّقشُّفمنلنوعٍ

انتهى..وهضمهمشهواتهموقلَّت،سببٍبلا

الحرامعنالعفَّةعلىوالقدرةالنَّفس،وكفُّالبصر،غضُّ:منافعهومن

ولذلك.المرأةوينفع،وأخراهدنياهفينفسهينفعفهو.للمرأةذلكوتحصيل

.(1(")والطِّيبالنِّساء:دنياكممنإليَّ"حبِّب:ويقول،ويحبُّهيتعاهده!ي!كان

وهي:لطيفة)2(،زيادةٌالحديثهذافيأحمدللإمام"الزُّهد"كتابوفي

".عنهنَّاصبرولا،والشَّرابالطَّعامعن"أصبر

)3(."الأممبكممكاثرٌفإنِّي"تزوَّجوا:فقال،أمَّتهالتَّزويجعلىوحثَّ

نساءً)4(.أكترهاالأمَّةهذهخير:عبَّاسٍابنوقال

وأفطر.واصوم،وأقوموأنام(،)ْاللحمواكلالنِّساءأتزوَّج"إنِّي:وقال

(221،49221،57013،37041)39وأحمد493(،0)9393،النَّسافيُأخرجه(1)

.الاولالجزءفيمفصلًاتخريجهوتقدمادلَّهُ!عَتهُ،لرَمالكبنأنسحديثمن

أيضًاإليهالمصنفعزاهاجدًّا.وقدناقصوهو"الزهد"،منالمطبوعالقدرفيليست)2(

يوسففيهجدًّا،ضعيفوهوإسنادها،طرفوذكر(844-4)83والدواء""الداءفي

حفظهمنالزيادةهذهنقلالمؤلفأنوالظاهرهذا،.الحديثمتروكوهوعطيةبن

منأشبعلاوأنا،يروىوالظمانيشبع"والجائع:لفظهاوكان،بالمعنىفأوردها

-056)2/الأبكار""نواهدفيالسيوطيذكرهماعليهيدلكما،والنساء"الصلاة

نفسه.الطريقمن(135)3/""المجروحينفيحبانابنأخرجهوما(156

إسنادهوفيا!ددَّةُعَنهَا.رَعائشةحديثمن(841)6ماجهابناللَّفظجهذاأخرجه)3(

51وقوَّ"،الحديث"متروك:الأئمَّةبعضقالبل،ضعيفوهوميمونبنعيسى

)2383(.("الصَّحيحة"السّلسلةفيفذكرهالألبانيُّبشواهده

.(05)96البخاريأخرجه(4)

تنبيه.دونالرسالةطبعةفيالجملةهذهحذفت)5(
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)1(."منِّيفليسسنَّتيعنرغبفمن

أغضُّفإنَّهفليتزوَّج،الباءةمنكماستطاعمنالشَّباب،معشر"يا:وقال

لهفإنَّه،بالصَّومفعليهيستطعلمومن.للفرجوأحصَنُ)2(للبصر،

)3(.!"وِجا

)4(.إ"وتلاعبكتلاعبهابكرًا"هلّا:لةقالثيباجابرتزوَّجولمَّا

قال:قالمالكٍبنأنسحديثمن(:(")ْ"سننهفيماجهابنوروى

الحرائر(".فليتزوَّجمطهَّرًاطاهرًااللّّهيلقىأنأراد))منجم!يوّ:اللّهرسول

"لم:قاليرفعهعبَّاسٍابنحديثمنأيضًا(")6("سننةوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

دونمختلفبلفظأنسحديثمن(1041)ومسلم(05)63البخاريأخرجه

".اللحم"وآكلجملة

"."وأحفظ:المطبوعةالنسخفي

اللَّهُ!كَتهُ.رَمسعودابنحديثمن(0041)ومسلم(091)5البخاريأخرجة

7(.51)ومسلم2(0)79البخارياخرجه

بنالضَّحَّاكعن،سليمبنكثيرعنسوار،بنسلامطريقمن()1862برقم

وهذا.32(4/5)(""الكاملفيعديٍّابنأيضًاوأخرجه.بةاللَّهُ!كَتهُرَأنسعن،مزاحم

وعنعلي،عنالنزَّالعنالضَّحَّاكعنوُيروى،ضعيفانوسلامكثير؛ضعيفإسناد

فيالحديثفذكرالجوزيابنوبالغمرسلًا.الضَّحَّاكوعن،عبَّاسابنعنالضَّحَّاك

ضعفه،إلى2(149)""التَّرغيبفيالمنذريوأشار26(،21/)""الموضوعات

فيالبوصيريوضعَّفه،"ضعفإسناده"في(:21)6/""تفسيرهفيكثيرابنوقال

.(41)17"الضعيفة"السلسلةفيوهو89(،)2/""المصباج

،طاوسعن،ميسرةبنإبراهيمعن،الطَّالفيِّمسلمبنمحمَّدطريقمن()1847برقم

-"العلل"فيحاتمأبيوابن(،4857،)4856البزَّارأيضًاوأخرجه.بةعبَّاسابنعن
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".النكّاحفتلُبّينيرم!ص)1(للمتحاَ

رسولقال:قالعمر)3(بواللّّهعبدخديثمن")2(مسلم"صحيحوفي

الصَّالحة".المراةالدُّنيامتاعوخيرُمتاغ،))الدُّنيا:ع!ي!اللّّه

"سننوفي.الدِّينوذواتالحسانالأبكارنكاجعلىأمَّتهيحرِّض!ي!وكان

"الَّتي:قال؟خبرٌالنِّساءأيُّ:!ي!اللّهرسولسئل:قالهريرةأبيعن4()"النَّساليِّ

وصحَّحه3(.1)53""الأوسطوفي(11/05)"الكبير"فيوالطَّبراني68(،0)5/

"المصباج"فيوالبوصيريُّ(،11/45)"المختارة"فيوالضِّياء(،2161/)الحاكم

رواهفقد؛بالإرسالأُعلَّلكن62(.4)"الصَّحيحة"السِّلسلةفيوالألباني9(،4)2/

فيالعقيليقالمرسلًا،طاوسعن،ميسرةابنعن،جريجوابنعيينةوابنمعمر

فيالطَّبرانيأخرجه،طاوسعناَخرطريقوله."أولى"هذا(:4134/)"الضُّعفاء"

الحديث.متروكوهوالخوزيُّيزيدبنإبراهيموفيه(،11/17)"الكبير"

.بالنوننر""لمبعدها:ومااللطيفعبدطبعةوفي.حط،ففيالياءبضممضبوطًاكذا(1)

عمرو.بناددّهعبدحديثمن1()467برقم)2(

زادوقد،"عمرو":والصواب.الرسالةطبعةومنهاوالمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا)3(

.س،ففيواوًابعضهم

أيضًاوأخرجه.بههريرةأبيعنسعيد،عن،عجلانابنطريقمن3231()برقم(4)

الحاكموصحَّحه82(.)7/""الكبرىوالبيهقيُّفي6589(،،12،745879)أحمد

وفي،صدوقعجلانبنومحمَّد(،01/164)"المحلَّى"فيحزموابن(،621)2/

على(43)ص"الشَّاف"الكاففيحجرابناقتصرولذا؛كلامٌهريرةأبيعنأحاديثه

ابنعنالبابوفي(.)1838"الصَّحيحة"السِّلسلةفيالألبانيوكذاالإسناد،تحسين

مجاهدوعناكأيلَّةُعَت!،رَوقَّاصأبيبنوسعدسلامبناللّةوعبدأمامةوأبيعبَّاس

مرسلًا.جعدةبنويحتى
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".ومالهنفسهافييكرهفيماتخالفهولاامَر،إذاوتطيعة(،1نظَر)إذاتسرُّه

لمالهاالمرأةُ"تُنكَح:قال!النَبيِّعنعنة)2(""الصَّحيحينوفي

."!يداكتربت،الدِّينبذاتفاظفر.ولدينهاولجمالها،ولحسبها،

أبي"سننفيكماتلد،لاالَّتيالمرأةويكرهالوَلود،نكاحعلىيحثُّوكان

امرأةًأصبتُإنِّي:فقال!ب!النَّبيِّإلىجاءرجلًاأنَّيسارٍبنمَعْقِلعن)3(داود"

ثمَّ.فنهاه،الثَّانيةأتاهثمَّ."لا":قالأفأتزوَّجها؟تلد،لاوإنَّهاوجمالٍحسبٍذات

".بكممكاثزفانِّيالولود،الودود"تزوَّجوا:فقال،الثَّالثةأتاه

النكّاح،:المرسلينسننمن"اربغمرفوعًا:عنه")4("الترمذيوفي

أباوسمعت.والياءبالنُّون""الجامعفيروي.والحنَّاء"والتَّعطُّر،والسِّواك،

)1(

)2(

)3(

)4(

قلم.سبقولعلهإليها"،":زيادةدفيبعده

اتهكَئهُددَّةُ.هريرةأبيحديثمن(41)66ومسلم(0905)البخاري

2(،0/291)"الكبير"فيوالطَّبراني32(،)27النَّساليئُأيضًاواخرجه2(.050)برقم

والإشبيليُّفي(،2631/)والحاكم(،04،5704)56حبَّانابنوصحَّحة.وغيرهما

البابوفي.(021)9""الإلمامفيالعيددقيقوابن6(،260/)"الصُّغرى"الأحكام

غنمبنوعياضالاشعريِّموسىوأبيمسعودوابنأمامةوأبيوأنسهريرةأبيعن

مرسلًا.مكحولوعناكأيلَّهُعَئلا،رَوعائشةحنيفبنوسهلحيدةبنومعاوية

أيُّوبأبيعن،الشِّمالأبيعن،مكحولعن،حجَّاجطريقمن(0801)برقم

أبيعن،مكحولعن،حجَّاجطريقمن23581()أحمدأيضًاوأخرجه.بهاددَّهُتهثكَتهُرَ

هـاسناده".غريبحسن"حديث:التِّرمذيُّقال.أيُّوبأبيعلىموقوفًاوُيروى.ايُّوب

،مجهولالشِّمالوأبو،والتَّدليسالخطأكتير-أرطاةابنوهو-حجَّاج؛ضعيف

الملقِّنوابن274(،/1)""المجموعفيالنَّوويُّضعَّفهولذا؛منقطعبدونهوالإسناد

75(.)"الإرواء"فيوالألباني728(،/1)المنير(""البدرفي
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)1(.الحاشيةالنُّونَّمنوسقطتالختانَّ،أنَّهالصَّواب:يقولالحافظالحجاج

التِّرمذيِّ.عيسىأبيشيخعنالمحاملي)2(رواهوكذلك

ومصُّوتقبيلهاالمرأة)3(مداعبةالجماععلىتقديمهينبغيوممَّا

ويقبِّلها.أهلةيداعب!ي!اللّّهرسولوكان.لسانها

لسانها.ويمُصُّعائشةيقبِّلكان!يوِوّأنَّه)4(""سننهفيداودأبووروى

)1(

)2(

)3(

)4(

الناسخفكتبها،النونحرفعنالمكانفضاقالسطر،اَخرفيوقعتاللفظةأنيعني

هوهـانماالحياء"،"وبعضهم"الحناء"بعضهمفرواها،فذهبت،الحاشيةفيكالعادة

و"المنار231()صالمودود""تحفةفيالمزِّيعنالمؤلفنقلهماانظر.الختان

.(127)ص"المنيف

""الختان:بلفظأيضًاوأخرجه(.444)البيِّعيحيىابنرواية""الأماليفي

أبيعن،مكحولعن،الحجَّاجعنالعلاء،بنيحتىعن(09301)الرَّزَّاقعبد

.بنحوهايّوب

يأني.فيما""يلاعبوكذا،""ملاعبة:ن

فيوالبيهقي2(،194،26695)6أحمدأيضًاوأخرجه.عائشةعن)2386(برقم

فيحبَّانابنقالدينار،بنمحمَّدفيه؛ضعيفوإسناده234(.4/)""الكبرى

بماالاحتجاجتركُأمرهفيفالإنصاف...يخطىء"كان:272(2/)(""المجروحين

)ويمصُّ:"قوله(:514)7/(""الكاملفيعديابنقال،بهانفردممَّاوهذاانفرد"،

مِصدَععن.ضعيفوهوأوسبنسعدعن.دينار"بنمحمَّدإلَّايقولهلالسانها(

داود:أبووقال."جرحولابعدالةأعرفهلا"2(:64)3/خزيمةابنقاليحيىأبي

55(،)4/"الوسطى"الأحكامفيالإشبيليُّوضعَّفة"،بصحيحليسالإسنادُ"هذا

"والإيهام"الوهمفيالقطَّانوابن(،245/)"المتناهية"العللفيالجوزيِّوابن

"الفتح"فيحجروابن2(،4/53)"الرَّاية"نصبوالزَّيلعيُّفي(،111)3/

.(114)داود"أبيسنن"ضعيففيوهو(،4531/)
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قبلالمواقعةعن!وَوّاللّّهرسولنهى:قالاللّّهعبدبنجابرعنويذكر

.(1)الملاعبة

كلِّعنداغتسلوربَّما،واحدٍبغسلكلَّهنَّنساءهجامعربَّماع!ي!وكان

كان!يمّالنَّبيُّأنَّأنسعن)2(""صحيحةفيمسلمفروى.منهنَّواحدةٍ

.واحدٍبغسلٍنسائهعلىيطوف

أنَّع!ي!اللّّهرسولمولىرافعأبيعن)3(""سننةفيداودأبووروى

غسلًا،منهنَّامرأةٍكلِّعندفاغتسل،ليلةٍفينسائهعلىطاف!ي!اللّّهرسول

)1(

)2(

)3(

22(،0/)13بغداد""تاريخفيوالخطيب(،739)3/"الإرشاد"الخليليُّفياخرجة

محمَّدبنخلفإسنادهوفي365(.)58/"دمشق"تاريخفيعساكرابنطريقهومن

فيكماوليَّنهالإدريسيبنالرَّحمنعبدسعدأبوتلميذُهغمزه،البخاريالخيَّام

يُتابعلاتراجمَالأبوابفيروىجدًّا،"ضعيفالخليليُّ:وقال7(،0/)16"السِّير"

خُذِل:يقولالحديثهذابِعَقِبالحاكمسمعتُ...تُعرفلامتونًاوكذلكعليها،

بالوضع.()432"الضعيفة"السلسلةالألبانيُّفيعليةوحكمبهذا".خلف

3(.0)9برقم

به.رافعأبيعن،سلمئعمَّتةعن،رافعأبيبنالرَّحمنعبدطريقمن2()91برقم

وأحمد(،095)ماجهوابن)8698(،""الكبرىالنَّساليُّفيأيضاوأخرجة

سلمة،بنحمَّادِسوىعنهيروِلمالرَّحمنوعبد27187(.02387،)23862،

""الكبرىفيالبيهقيقالولذاحالها؛تُعرفلاوعمّتُه،""صالح:معينابنفيهوقال

"والإيهام"الوهمفيالقطَّانابنوضعَّفة،"بقويليسحديث"هذا(:291)7/

يعرفلامنبعضُإسناده"في3(:1/20)""الفتحفيرجبابنوقال(،4126/)

إسنادَهوحسَّن(،1/013)"الصُّغرى"الأحكامفيفصحَّحهالإشبيليأمَّا."حاله

377(،/1)"الخيرةإتحاف"فيوالبوصيري2765(،)6/""المهذَّبفيالذَّهبي

2(.1)9داود"أبيسننصحيح"فيوالألباني
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(1اطهر)"هذا:فقالواحدًا،غسلًااغتسلتلو،اللّّهرسوليا:فقلت

."اطيبو

كماالجماعين،بينالوضوءالغسلقبلالعودَأرادإذاللمجامعوشُرع

زسولقال:قالالخدريِّسعيدٍأبيحديثمن)2(""صحيحهفيمسلمروى

فليتوضَّا".يعودانأرادثمَّأهلةأحدكماتىإذا)):ء!ي!اللّه

وإخلافِالنَّفس،وطيبالنَّشاطمنالوطء،بعدوالوضوءالغسلوفي

الغريزيِّالحارِّواجتماعِ،والنَّظافةالطُّهروكمإلِ،بالجماعتحلَّلمابعض

ادلّهيحبُّه!الَّتيالنَّظافةوحصول،بالجماعانتشارهبعدالبدنداخلإلى

الصِّحَّةوحفظِالجماعفيالتَّدبيرأحسنمن)3(هوماخلافَها=ويبغض

فية.والقوى

صل

،وبردهحرِّهفيالبدناعتدالوعندالهَضْم،بعدحصلما:الجماعوأنفع

وأقلُّأسهلُالبدنامتلاءعندوضررُه.وامتلائهوخلائه،ورطوبتهويبوسته

اليبوسة،عندمنهأقلّالرُّطوبةكثرةعندضررهوكذلك،خلوِّهعندضررهمن

برودته.عندمنهأقلُّحرارتهوعند

الذيالتَّامُّالانتشاروحصل،الشَّهوةاشتدَّتإذايجامعأنينبغيوإنَّما

يستدعيأنينبغيولا.متتابعٍنظرٍولاصورةٍفيفكرٍولاتكلُّفٍعنليس

تنبية.دون""السننمن"أزكى"بزيادةوأطهر""أزكى:الرسالةطبعةفي(1)

3(.0)8برقم2()

.زمنساقط"من"حرف)3(
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كثرةُبههاج)1(إذاإليهوليبادرعليها.نفسهويحملويتكلَّفها،الجماعشهوة

شتقُه.واشتدَّ،المنيِّ

شهوةلاوالَّتيمتلُها،يوطألاالَّتيوالصَّغيرةالعجوز،جماعوليحذر

القوىيُوهنهؤلاءفوطءُ.والبغيضةالمنظر،والقبيحة،والمريضةلها،

بالخاصِّيَّة)2(.الجماعويُضعِف

البكر،جماعمنأنفعالثَّيِّبجماعإنَّالأطبَّاء:منقالمنوغلِط

وهو.بعضُهممنهحذَّرربَّماحتَّىالفاسدالقياسمنوهذا.للصِّحَّةوأحفَظُ

وفي.والشَّريعةالطَّبيعةعليهاتَّفقتولما،النَّاسعقلاءعليهلمامخالف!

قلبهاوامتلاءِمجامعها،وبينبينهاالتَّعلُّقوكمالِالخاصِّيَّة،منالبكرجماع

للثَّيِّب.ليسما-غيرهوبينبينههواهاتقسيمِوعدممحبَّته،من

سبحانهاللّهجعلوقد".إبكرًاتزوَّجت"هلّالجابر:!ي!النَّبيئُقالوقد

مَنقبلأحايطمثهنَّلمأنَّهنَّالعِينالحُورمنالجنَّةأهلنساءكمالمن

بشجرةٍمررتَلوأرأيتَ!:للنَّبيِّعائشةوقالت.الجنَّةأهلمنلهجُعِلنَ

الَّتي"في:قال؟بعيركتُرتعكنتأيِّهماففيفيها،يُرتَعلموشجرةٍفيهاأُرتعقد

غيرها)3(.بكرًايأخذلمأنَّهتريد.فيها"يُرتَعلم

استفراغهكثرةمع،للبدنإضعافُهيقلُّالنَّفسفيالمحبوبةالمرأةوجماع

".)1(س،ث:"هاجت

35(.4)صالحمويكتابانظر:2()

اللفظ.هذابغير5()770البخاريأخرجه)3(
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استفراغه.قلَّةمع،القوى(1وُيوهي)البدنَيُنْحِلالبغيضةوجماعُ.للمنيِّ

قاطبةًوالأطبَّاءجدًّا،مضرٌّفإنَّهوطبعًا)2(،شرعًاحرامٌالحائضوجماعُ

منه.تحذِّر

بعدلهامستفرشًاالمرأةَالرَّجلُيعلوأنالجماعأشكالوأحسن

))الولد!ي!:قالكمافراشًا،المرأةسمِّيتوبهذا.والقبلة)3(المداعبة

تعالى:قالكما،المرأةعلىالرَّجلقوَّاميَّةتماممنوهذا)4(."للفراش

قيل:وكما،413:ءلنساا]!ولنِّسَاَءأقَؤَّمُولتَعَلَىلرِّجَالُآ)

يتملَّقُ)5(خادئمفراغيوعندلقلُّنيفراشًاكانترُمْتُهاإذا

.،871:]البقرةلهُن!لَاسٌلحُضوَأَنتُتملِبَاسٌهُنَّهيو:لىتعالقاوقد

له،لبالسٌالرَّجلفرانرفإنَّ،الحالهذهعلىوأسبَغُه)6(اللِّباسوأكملُ

الاَية،هذهمنمأخوذالفاضلالشَّكلفهذالها.لباسٌالمرأةلحافوكذلك

آخر،وجهٌوفيهللاخر.الزَّوجينمنكلٍّمناللِّباساستعارةموقعيحسنوبه

الشَّاعر)7(:قالكاللِّباس،عليهفتكونأحيانًا،عليهتنعطفأنَّهاوهو

".)1(ل:"يوهن

."وشرعًاطبعًا":ن(2)

."عبةلملاا":ن3()

اكأيلَّةُعَتهَا.رَعائشةحديثمن(41)57ومسلم2(0)53البخاريأخرجه(4)

قائلة.ولاالبيتعلىأقفولم."تتملَّق"ز:)5(

.دز،منساقطةقبلهالواو)6(

81(.)ص""شعرهانظر:.الجعديالنابغةهو)7(
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لباسا)1(عليهفكانتتثنَّتْعِطْفَهثنىالضَّجيعُماإذا

خلافوهو.ظهرهعلىويجامعها،المرأةتعلوهأنأشكاله)2(وأردى

والأنثى.الذَّكرنوعبل،والمرأةالرَّجلعليهاللّّهطبعالذيالطَّبيعيِّالشَّكل

منهالعضوفيبقيفربَّما،كلِّهخروجُهيتعسَّرالمنيَّأنَّالمفاسدمنوفيه

منرطوباتالذَّكرإلىسالفربَّماوأيضًافيضرُّ.ويفسُد)4(،فيتعفَّن)3(،بقيَّة

فيهواجتماعهالماءعلىالاشتمالمنيتمكَّنلاالرَّحمفإنَّوأيضًا.الفرج

وشرعًا،طبعًابهامفعولىالمرأةفإنَّوأيضًاالولد.لتخليقعليهوانضمامه

والشَّرع.الطَّبعمقتضىخالفتفاعلةًكانتفإذا)5(

:ويقولون،حرفٍعلئجنوبهنِّعلئالنِّساءيأتونإنَّماالكتابأهلوكان

أقفائهنَّ.علىالنِّساءتشرَجُوالأنصارقريتزٌوكانت.للمرأةأستر)6(هو

لحُوفَةدؤافَممَآؤُ!ؤحَزثٌ!و:وجلَّعزَّاللّّهفأنزلذلكعليهماليهودفعابت

للزجاج"القراَن"معانيفيومثله.الخطيةالنسخجميعفيوردكذا(""عِطْفَه(1)

وأ"جيدها":المشهورةوالرواية(.21/444)"(الارهري"تهذيبفيومنه2(1/65)

وللطبعاتلأصلهاخلافًاالمتنفي"جيدها"الرسالةطبعةاثبتتوقد."عِطْفها"

تنبيه.دونالسابقة

.الهمزةبتسهيل"أردأ":يعني2()

الرسالة.طبعةمنساقط""بقيةلفظ)3(

البقية.أوالمنيباعتباروتأنيثهاالأفعالتذكيرويجوز،"وتفسد":ففي(4)

"!ياذا".:ن()5

تصحيف."أيسر("،بعدها:ومااللطيفعبدطبعةفي)6(
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.(1()232:البقرةأشِئتُؤ!وحَزَثكؤُأَقَّ

أتىإذا)3(:تقولاليهودكانت:قالجابرعن(")2("الصَّحيحينوفي

وجلَّ:عزَّاللّّهفأنزل،أحولالولدكانقبلهافيدُبرهامنامرأتهالرَّجل

شِئئُؤ!هو.لحؤفَةلؤُاْحَزثَكؤُأَقَّفِمصاَؤُ!ؤحَزثٌ)

فيانَّذلكغير،مُجبِّيةٍغيرشاءوإنمُجَتتةًشاء"إنلمسلم)4(:لفظٍوفي

،الفرجالواحد:والصِّمام.وجههاعلى(المُكِبَّة)ه:والمجبِّية."واحدٍصِمَامٍ

والولد.الحرثموضعوهو

بعضإلىنسَبومنالأنبياء.مننبيٍّلسانعلىقطُّيُبَحفلمالدُّبر،وأمَّا

داودأبووأخرج(.51/234)الاثار"مشكل"شرجفيالطحاويبنحوهأخرجه(1)

هذا"كان:قالعبَّاسابنعنوغيرهما75(،5)3/""تفسيرهفيوالطَّبري2ُّ(،461)

ومدبراتٍمقبلاتٍمنهنَّويتلذَّذونمنكرًا،شرحًاالنِّساءيشرحونقريشالحيُّمن

الأنصار،منامرأةًمنهمرجلتزوَّجالمدينةَالمهاجرونقدمفلمَّا،ومستلقياتٍ

ذلكفاصنع،حَرفعلىنُؤتىكنَّاإنَّما:وقالت،عليهفأنكرتهُ،ذلكبهايصنَعفذهب

وجلَّ:عزَّاللّّهفأنزلجميوّاللّّهرسولَذلكفبلغأمرُهما،شَرِيحتَّى،فاجتَنبنيوإلَّا

،(2591/)الحاكموصحَّحه.شِئتُؤ!"لحؤفَةدؤاحَزدكَؤُأَقَّفَمصآؤُ!ؤحَزثٌ)

تقدَّممابالصِّحَّةلهويشهدداود،أبوبه"تفرَّد95(:1/1)"تفسيره"فيكثيرابنوقال

.(101)ص"الزّفافاَداب"فيالالبانيإسنادهوحسَّن،"الأحاديثمن

.(5341)ومسلم(254)8البخاري(2)

."يقولون"ز:)3(

.(5341/911)مسلم(4)

.""المنكبَّة:ل(5)
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)1(داود"أبي"سننوفي.عليهغلِطفقددبرها،فيالزَّوجةوطءإباحةَالسَّلف

دبرها".فيامرأةً)2(أتى))ملعونَّمن:!ي!اللّهرسولقال:قالهريرةأبيعن

فيامرأةً)4(جامعرجلٍإلئاللّّهينظرلا")3(:ماجهوابنلأحمدلفظٍوفي

."دبرها

)1(

)2(

)3(

)4(

عن،صالحأبيبنسهيلعن،سفيانعن،وكيعطريقمن2()162برقم

)6698(""الكبرىفيالنَّسإفيُأيضًاوأخرجه.بههريرةأبيعنمخلَّد،بنالحارث

ضعيف؛إسنادوهذا.بهوكيععن(60201)7339،وأحمدبه،وكيعطريقمن

وله(.554/)4("والإيهام"الوهمفيالقطَّانابنضعَّفهوبه،الحالمجهولالحارث

"معانيفيالطَّحاويُّقالبلبها،يتقوَّى-بعضهاالمصنِّفسيذكركثيرم!-شواهد

وقال"،أدبارهنَّفيالنِّساءإتيانعنبالنَّهيمتواترةًالاَثار"جاءت(:43)3/الآثار("

!يرزعَنالنَّبيِّنهيَعنهامحيدَلابطرقٍتيقَّنَّا"قد(:1128/)4"السِّير"(الذَّهبيُّفي

فيالملقِّنابنوخرَّج،كبير"مصنَّفٌذلكفيولي،بتحريمهوجزمناالنِّساء،أدبارِ

بعضهايعضدحديثًاعشرثلاثةَ"فهذه:قالثمَّشواهده65(9)7/المنير""البدر

الحديثأئمَّةمنجماعة"ذهب(:191)8/""الفتحفيحجرابنوقال،بعضًا"

يثبتلاأنَّهإلى-النَّيسابوريعليوأبي،والنَّسائيوالبزَّار،،والذُّهلي،كالبخاري-

".بةللاحتجاجصالحٌفمجموعها،كثيرةطرقهالكنشيء،فيه

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"المرأة:ن

ماجه"ابنو"سنن،ووهيبمعمرطريقمن8532(7684،)أحمد""مسند

عن،صالحأبيبنسهيلعنثلاثتُهمالمختار،بنالعزيزعبدطريقمن()2391

)6398،""الكبرىالنَّساليُّفيأيضًاوأخرجه.بههريرةأبيعنمخلَّد،بنالحارث

صحَّحوقد.بهسهيلعنومعمر،ووهيبالهادابنيزيدطريقمن6598(6498،

اللَّفظتخريجوانطر(.4831)9/الكوسج""مسائلفيكماالحديثَهذاراهويهابن

السَّابق.

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"امرأته:ن،حط
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وادبرها،فيامرأةًاوحائضًاأتى"من(:1وأحمد)للتِّرمذيِّلفظٍوفي

".ء!ي!محمَّدٍعلىأنزلبماكفرفقدفصدَّقه،كاهنًا

فقدالأدبارفيوالنِّساءالرِّجالمنشيئًااتى"منللبيهقي)2(:لفظٍوفي

تر(".

عنطاوسابنعنصالحبنزمعةحدَّثني)3(:"وكيعٍ"مصنَّفوفي

)1(

)2(

)3(

داودأبوأيضًاوأخرجه(.0929،67101)أحمد""مسند(،)135"التّرمذيِّجامع"

طرقٍمن)963(،ماجهوابن6898(،)6798،"الكبرى"فيوالنَّساني93ُّ(،40)

به.هريرةأبيعنالهُجيميِّ،تميمةأبيعن،الأثرمحكيمعن،سلمةبنحمَّادعن

،الأثرمحكيمعليهيُتابعلاحديث"هذا(:16)3/الكبير""التَّاريخفيالبخاريُّقال

الكبير"العلل"فيالتِّرمذيُّعنهونقَل"،هريرةأبيمنسماعٌتميمةَلأبييُعرفولا

318(:/1)"الضُّعفاء"العقيليُّفيوقالجدًّا،الحديثَهذاضعَّفأنَّه95()ص

وضعَّفه،موقوفًا"هريرةأبيعنمجاهد،عن،سليمأبيبنليثعنجماعة"رواه

2(.00)6"الإرواء"وينظر:6(.40)"الخلاصة"فيالنَّوويُّ

المنير"البدر"فيالملقِّنابنأيضًاإليهوعزاه،عندهاللفظبهذاعليهأقفولم.""البيهقيد:ز،

عنالمرأةمنالدبرأتىلمنبالكفرالتصريح32(2)7/البيهقيعندوردلكن6(.52)7/

من(1/841)الضُّعفاء""فيالعقيليِّوأخرجه.كافر"إلاذلكيفعل"وهل:قالالدرداءأبي

عنكلاهما،الوارثعبدطريقمن9()917""الأوسطفيوالطَّبراني،خنيسبنبكرطريق

"رواهالعقيليُّ:قال،الوقففيهوالصَّواب.مرفوعًابههريرةأبيعنمجاهد،عن،ليث

عن،الفضيلبنوعلتيُعطاء،بنويزيدوالمحارلئي،عيَّاش،بنبكروأبوومعمر،،الثَّوريُّ

:(1/695)تفسيره""فيكثيرابنوقال،"وأوقفوه،هريرةأبيعنمجاهد،عن،ليث

ابنمووليث798(.6981-)9""الكبرىفيالنَّسانيُّالموقوفَوأخرج."أصحُّ"الموقوف

فيالنَّسائيأخرجهموقوفًا،بهمجاهدعنبَذيمةعليُّبنتابعهلكنفيه،متكلَّمسُليمأبي

.خلافهريرةأبيمنمجاهدسماعوفي)7298(،""الكبرى

حديث-منغريب":وقال،وكيعطريقمن376()8/"الحلية"فينعيمأبوأخرجه
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بنعمرقالقال)3(:يزيد)2(بناللّّهعبدعندينارٍبنعمرو)1(وعنأبيه

فيالنِّساءتأتوالا.الحقِّمنيستحعيلااللّه))إنَّ:!ي!اللّهرسولقال:الخطَّاب

".أدبارهنَّ"في:مرَّةًوقال."أعجازهنَّ

)الا!:اللّّهرسولقال:قالعلي)5(بنطلقعن)4(:""الترمذيوفي

".الحقِّمنيستحنىلااللّّهفانَّأعجازهنَّ،فيالنِّساءتأتوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

علىعنهواختُلِف،ضعيفوهو("،زمعةحديثمنإلَّانكتبهولموعمر،طاوس

فيكثيرابنوقال(،2661/)(""العللالدَّارقطنيُّفيبعضَهاذكر،كتيرةأوجهٍ

فيبشواهدهالألبانيُّالحديثَوصحَّح."أصحُّ"الموقوف(:1/695)""تفسيره

)3377(."الصَّحيحة"السِّلسلة

خطأ.وهوالواو،بحذفعمرو"عنأبيه"عن:الرسالةطبعةفي

تصحيف.،"بريدة":س

يعني:"،"الحليةفيكما"قالا":والصواب.والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

اليّه.وعبدطاوس

به.طلقبنعليِّعنسلَّام،بنمسلمعنحطَّان،بنعيسىطريقمن1()164برقم

وقال(.047)93/وأحمد7598-7798(،)""الكبرىفيالنَّسانيُّأيضًاوأخرجه

وفي(.9914،1042)2237،حبَّانابنوصحَّحه"،حسن"حديث:التِّرمذي

"رجل(:44)صالكبير""العللفيكماالبخاريُّقالطحَّانبنعيسىالإسناد

:(191)5/("والإيهام"الوهمفيالقطَّانابنقال،سلَّامبنمسلمعن"،مجهول

سلَّام،بنمسلمبنالملكعبدطريقمنالحديثهذاوُيروى".الحال"مجهول!

يسمعه"لم893(:/01)بغداد""تاريخفيالخطيبقال،عليئعن،أبيهعن

(".سلَّامبنمسلمأبيهعن،حطَّانبنعيسىعنرواهوإنَّما،أبيهعنالملكعبد

دونالمتنفيأثبتتالتيالرسالةطبعةإلاوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

".الترمذي"جإمعفيكماطلق"بن"علي:تنبيه
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بنسعيدعنالمحاملي،عنحديثهمن)1(:عديٍّلابن""الكاملوفي

عنعبيدةأبيعنرُفَيع،بنزيدعن،حمزةبنمحمدثنا،الأموييحترو

".اعجازهنَّفيالنِّساءتأتوا"لا:يرفعهمسعودٍبناللّّهعبد

"منمرفوعًا:ذرأبيعنالجوهريعليبنالحسنحديثفيوروِّينا

)2(.كفر"فقدأدبارهنَّ،فيالنِّساءاوالرِّجالأتى

بنمحمَّدعن،صالحٍأبيبن)3(شريكعن،عيَّاشٍبنإسماعيلوروى

تأتوالا.الحقِّمنيستحصيلافإنَّاللّهاللّّهمن"استحيوا:يرفعهجابرعنالمنكدر،

.(4)"حُشوشهنَّفيالنِّساء

)1(

)2(

)3(

)4(

"،بالمعروفليسهذاحمزةبن"محمَّد:وقال(4061/)الضُّعفاء"في"الكامل

وشيخه-الجزريّهو-حمزةبن"محمَّد5(:1/79)""تفسيرهفيكثيرابنوقال

".واهٍ"إسناده372(:)3/الحبير""التَّلخيصفيحجرابنوقال،"مقالفيهما

ذرٍّأبيعنمجاهدطريقمن-658()7/المنير""البدرفي-كماالجوزيابنأخرجه

رسولأنَّذرٍّأبيعن،رجلٍحديثعن2(19)6/""العللالدَّارقطنيُّفيوسئل.به

حميدعن،حنيفةأبو"رواه:فقال("،أعجازهنَّفيالنِّساءتُؤتىأن"حرامٌ:قال!سَي!اددّه

كثيرابنوقال"،حنيفةأبوهذاعلىيُتابَعولممرفوعًا،ذرٍّأبيعن،رجلعن،الأعرج

".الحديثمعهيصحُّلامقالذرٍّابيحديث"في795(:/1)"تفسيره"في

أثبتتوقد.""سهيلتحريفوهو،القديمةوالطبعاتالخطيةالنسخجميعفيكذا

تنبيه.دونالصوابالرسالةطبعة

بنإسماعيلحدَّثنا:-فقالى295(/1)كثيرابنتفسيرفي-كماعرفةبنالحسنأخرجه

ابنأخرجهجابر،عن،أبيهعن،سهيلعن:فقيل؛سهيلعلىفيهواختُلف.بهعيَّاش

عنسُهيل،عن:وقيل.متروكصُهيببنعبَّادوفيه5(58)5/""الكاملفيعدي

ابنقال،تخريجهتقدَّموقد،الصَّوابوهو،هريرةأبيعنمُخلَّد،بنالحارث

ضعيف-وإسماعيل،هريرةأبيحديثالصَّواب"372(:4/)"التَّنقيح"فيالهاديعبد
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الحقِّ.منيستحييلا"إنَّاللّه:ولفظهالطَّريقهذهمن(1الدَّارقطنيُّ)ورواه

حُشوشهنَّ".فيالنِّساءَماتاكَيحلُّلا

امرأتهيأنيالذيعنقتادةسئل:قالهمامثنا،هدبةثناالبغوىِ)2(:وقال

اللّه!رسولأنَّجدِّهعنأبيهعنشعيبٍبنعمروحدَّثني:فقالدبرها،في

".الصُّغرىاللُّوطيَّة"تلك:قال

عنأخبرنا)4(:همامقال،الرحمنعبدثنا)3(:""مسندهفيأحمدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

عليئ،أبيبنعليطريقمن31(5)6/عديابنوأخرجهالشَّاميين".غيرعنروايتهفي

اللَّهبيُّيرويوعليُّهو،النِّساء"محاشَّ"اتَّقوا:بلفظجابرعنالمنكدر،بنمحمَّدعن

.(1)599"الضعيفة"السلسلةفيوهوجابر،عنمناكيرأحاديث

به.عيَّاشبنإسماعيلعن،عرفةبنالحسنطريقمن375(0)"السنن"في

بنادلّّهلعبد395(/1)""تفسيرهفيكثيرابنوعزاه.البغويطريقمنعليهأقفلم

قال.وذكره"هدبةحدَّثنيأحمد:بنادلّهعبد"قال:فقال،المسند""زوائدفيأحمد

التيالنُّسخفيوالثَّابتاللّه،عبدزياداتمن"جعَلَه554(:1/1)"المسند("محقِّقو

بأنَّهيوحي-للبغويِّعزاهحيث-هناالمصنِّفوصنيعُ.ابية"روايةمنأنَّهأيدينابين

عن،القطَّانيحيىعنوُيروى.أعلمواللّه،هدبةطريقمن"المسند"فيليس

ابنقالقولَه،عمروبناللّهعبدعن،إّلوبابيعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيد

".أصحُّ"هذا5(:1/39)(""تفسيرهفيكثير

وأخرجه.بههمَّامعنالصَّمد،عبدعن)6796(أيضًاوأخرجه67(.0)6برقم

طريقمن)4898((""الكبرىالنَّساليُّفيوأخرجه.بههمَّامعن0238()الطَّيالسيئُ

فيلكن656(.)7/المنير""البدرفيكماالسَّكنابنوصحَّحه.بهالرَّحمنعبد

923(:/1)الصَّغير""التَّاريخفيالبخاريُّقالموقوفًا،ويُروىاختلافًا،إسناده

فيحجروابن395(،/1)"تفسيره"فيكثيرابنوقفهورجَّح"،يصحُّلا"المرفوع

372(.)3/الحبير""التَّلخيص

.الأصولمنأثبتكما"المسند("وفيأيضًا.زفي"ثنا"بعضهمزادوقد،"همامثنا"قال:ن
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.فذكرهجدِّه،عنأبيهعنشعيبٍبنعمروعن،قتادة

لمحسَآؤُ!ؤ):الآيةهذهأنزلتعبَّاسٍابنعن:أيضًا(1)"المسند"وفي

،فسألوهع!يمالدّهرسولأتواالأذصلرمنأذاسٍفي223(:]البقرةلحؤ!حَزثٌ

".الفرجكانَّفيإذاحالٍكلِّعلى"ائتها:فقال

إلىالخطَّاببنعمرجإء:قالعبَّاسٍابنعنأيضًا:)2("المسند"وفي

:قال.اهلكك؟"الذي"وما:فقال!هلكتُ،اللّّهرسوليا:فقال"!ي!اللّّهرسول

رسوله:إلىاللّّهفأوحىشيئًا.عليئَ)3(يردَّفلم:قال.البارحةرَحْليحوَّلتُ

واتَّقِوأدبِرْأقبِلْ"،232:لبقرةا]شِئتُؤ!هولحُؤفَألؤاحَزثكَؤُأَفىَّلِنممَآؤُ!ؤحَزثٌ)

والدُّبر".الحَيضةَ

عن،يحيىبنعامرعن،ثوبانبنحسنعنرِشدين،طريقمن24(1)4برقم(1)

فأخرجه،لهيعةابنوتابعه.ضعيفسعدبنورِشدين.بهعباسابنعنحنش،

أبيوابن(،43)3/"المعاني"شرحفيوالطَّحاوي975ُّ(،)3/(""تفسيرهفيالطَّبريُّ

عنطريقهمن236(،/21)"الكبير"فيوالطَّبراني2(،013)""تفسيرهفيحاتم

ابنعنوالرَّاويحِميَر.منالسَّائلينأنَّوفيه،نحوهبهعامرعن،حبيبأبيبنيزيد

تعالى.اددّهشاءإنحسنفالحديث،وهببناددّهعبدهوحاتمأبيابنعندلهيعة

التِّرمذيُّأيضًاوأخرجه.بهعبَّاسابنعنجبير،بنسعيدطريقمن27()30برقم)2(

)2736(،يعلىوأبو،(73901،)2898""الكبرىفيوالنَّسائي2(،089)

فيوالضِّياء(،2042)حبانابنوصحَّحه"،غريب"حسن:التِّرمذيقال.وغيرهم

الألبانيُّإسنادهوحسَّن(،191)8/""الفتحفيحجروابن(،01/001)""المختارة

.(301)ص"الزّفاف"اَدابفي

.المسند""فيوكذا"،"عليه:ن،حط)3(
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أتىرجلٍ[لىاللّهينظرلا"مرفوعًا:عبَّاسٍابنعن(1)""الترمذيوفي

الدُّبر".فيامرأةًأورجلأ

بنالبراءعندُومابنالحسينبنالحسنعليأبيحديثمنوروِّينا

والسَّاحر،،القاتل:الأمَّةهذهمنعشرةٌالعظيمباللّه"كفَر:يرفعهعازبٍ

ولمفماتسعةًوجدومنالزَّكاة،ومانعدبرها،فيالمرأةوناكح،والدَّيُّوث

،الحربأهلمنالسِّلاحوبائع،الفتنفيوالسَّاعيالخمر،وشاربيحُجَّ،

)2(."منهمحرمٍذاتنكحومن

هاعانبنمِشْرَح)3(عن،لهيعةبناللّهعبدثنا:وهبٍبناللّهعبدوقال

فيالنِّساءيأني"ملعونَّمن:قالع!ي!اللّّهرسولأنَّعامرٍبنعُقْبةعن

فيالنَّسافيُأيضًاوأخرجه.بهعباسابنعن،كريبطريقمن(11)65برقم(1)

"،غريبحسن"حديث:التِّرمذيُّقال)2378(.يعلىوأبو5298(،)(""الكبرى

أحسنباسنادٍعبَّاسابنعنيروىنعلمهلاالحديث"هذا038(:/11)البزَّاروقال

،24،4024)30حبَّانوابن72(،)9"الجارود"ابنوصحَّحهالإسناد"،هذامن

الصُّغرى""الاخكامفيوالإشبيلي22ُّ(،1)9/""المحلَّىفيحزموابن(،1844

النَّسائيوأخرجه(.01ه)ص"الزّفاف"اَدابفيالألبانيإسنادهوحسَّن627(،2/)

"المهرةإتحاف"فيحجرابنقالموقوفًا،عبَّاسابنعن)5398(""الكبرىفي

."الصَّواب"وهو:687()7/

وابنبشر،بنإسحاقطريقمن()4857"الفردوس"مسندفيالدَّيلميُّكماأخرجه)2(

عنكلاهماالعلاء،بنمطرطريقمن193()52/"دمشق"تاريخفيعساكر

795(:/1)"تفسيره"فيكثيرابنقال.بةالبراءعن،أبيةعن،سفيانأبيبنحنظلة

الألبانيعليهوحكم،السُّيوطيُّبالضَّعفلهورمز،"الحديثمعهيصحُّلامقالٌ"فيه

بالوضع.2(00)5الضَّعيفة""السِّلسلةفي

المهملة.بالسين""مسرحد:،ففي)3(
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رهنَّ.بادأ:يعني.(1)"شِّهنَّمحا

وابنهريرةأبيحديثمن)2("أسامةأبيبنالحارث"مسندوفي

بالمدينةخطبه!خطبةٍآخروهي،وفاتهقبل!ي!اللّهرسولُخطَبناقالا:عبَّاسٍ

وأدبرهافيامرأةًلكح"ومن)3(:وقالفيها،وَعَظنا،وجلَّعزَّباللّّهلحقحتَّى

النَّاسبهيتأذَّى)4(الجِيفة،منأنتَنُوريحُهالقيامةيومحُشِرَصبيًّاأورجلّا

فيويدخلعدلا،ولاصرفًامنهيقبلولاأجرَه،اللّهوأحبَطالنَّار؛يدخلحتَّى

يتُبْ.لملمنهذا:هريرةأبوقال."نارٍمنمساميرُعليهويُشَدُّنارٍمنتابوتٍ

اللّّه"إنَّ:يرفعهثابتٍبنخزيمةحديثمن(الأصبهانيُّ)ْنعيمٍأبووذكر

وابن(،3191)""الأوسطفيوالطَّبراني84(،)3/"الضُّعفاء"فيالعقيليئُأخرجه(1)

ابنعنالرَّبعيِّ،الفضلبنالصَّمدعبدطريقمن2(،43)5/""الكاملفيعديٍّ

علىيتابعلاالصَّمد،عبدغيروهبابنعنبهيأت"لم:العقيليُّقال.بهوهب

حديث"هذا33(:)4/لابنه""العللفيكماحاتمأبووقالبه"،إلَّايعرفولاحديثه

""تفسيرهفيكتيرابنوقال"،غيرهوهبابنعنرواهأعلمماالإسناد،بهذامنكر

".الحديثمعهيصحُّلامقالعقبةحديث"في795(:/1)

ابنبوضعهحكم،موضوعٌحديثوهو.جدّاطويلحديثفي2(50)"الباحث"بغية2()

322(،/1)""البغيةفيوالهيثميُّ(،181)3/""الموضوعاتفيالجوزيِّ

العالية""المطالبفيحجروابن2(،219/)"الخيرة"إتحاففيوالبوصيريُّ

وغيرهم.،(9/84)

.نمنساقطةالواو)3(

."تتأذى":حط،س(4)

ماجهوابن)9398(،""الكبرىفيالنَّسائيئُوأخرجه.نعيمأبيعندعليهأقفلم(5)

عن-،شعيببنعمروعنطرقٍمن2(،185،21855)4وأحمد(،291)4
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".أعجازهنَّفيالنِّساءتأتوالا.الحقِّمنيستحعيلا

أخبرني:قال،شافعبنعليبنمحمدعمِّيأخبرنيالشَّافعيُّ)1(:وقال

عنالجُلَاح،بنأُحَيحَةبنعمروعن،السائببنعليبناللّّهعبد

:فقالأدبارهنَّ،فيالنِّساءإتيانعنبم!ي!النَّبئيَسألرجلًاأنَّثابتٍبنخزيمة

أيّفيأو:-)2(الخُرْبتينأيِّفيقلتَ"كيف:فقالدعاهولَّىفلمَّا.""حلال

فيدبرهامنأم.فنعمقبلها؟فيدبرهاأمِن-الخُصْفَتينأيِّفيأو:-الخُرْزتين

".أدبازهنَّفيالنِّساءتاتوالا.الحقِّمنيستحعيلااللّهإنَّفلا.دبرها؟

بناللّّهوعبد.ثقةعمِّي:فقال؟تقولفما:للشَّافعيِّفقيل:الرَّبيعقال

وخزيمة.الجُلاحبنعمرويعنيخيرًاالأنصاريِّعلىأثنىوقدثقة،علي

عنة.أنهىبل،فيهأرخَصفلست.ثقتةفييُشكُّلاممَّن

"المسند":منالثَّانيالموضعوفيماجهابنعندووقع.خزيمةعن،ادلّهعبدبنهرمي

كثير.اختلافإسنادهوفي.ذلكغيراسمةفيوقيل،وهموهو،"هرميبناللّهعبد"

فيحزموابن(،14،0042)89حبَّانوابن)728(،الجارودابنوصحَّحه

أسانيدهأحد"(:891)3/""التَّرغيبفيالمنذريوقال22(،1)9/""المحلَّى

فيالألبانيوصحَّحه"،صالح"إسناده(:191)8/""الفتحفيحجرابنوقال،جيّد"

.(5002)"لإرواءا"

98(،984-6)43""الكبرىالنَّسائيُّفيأيضًاوأخرجه(.861)5/""الأمّفي(1)

وفي.وغيرهما(،43)3/الآثار""معانيوفي6(132)الآثار""مشكلفيوالطَّحاويُّ

2(،10)2/المنير"البدر"خلاصةفيالشَّافعيُّكماوصحَّحهكثير.اختلافإسناده

بنعمرو"فيه:بقوله367()3/الحبير""التَّلخيصفيحجرابنوأعلَّهالملقِّن،وابن

67(.)7/"الإرواء"الألبانيُّفيوتعقَّبه"،الحالمجهولوهو،أحيحة

أثبت.ماهناالمرويأنغيرأيضًاالثقب:والخُرْت"،"الخرتين:حط2()
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السَّلفمنالإباحةُعنهنُقِلمنعلىالغلطنشأهنا)1(ومن:قلت

منفيطأ،الفرجفيالوطءإلىطريقًاالذّبريكونأنأباحوافإنَّهم،والأئمَّة

فرقًا.بينهمايظنَّلمأو،"في"ب"مِنْ("السَّامععلىفاشتبهالدُّبر؛فيلاالدُّبر

وأفحشَه.الغلطأقبجَالغالطُعليهمفغلطوالأئمَّة،السَّلفأباحهالذيفهذا

مجاهد:قال222(.:]البقرةامًرَ!وُأدلَّهُ!)فَةؤُهُ!جمنحَيف:تعالىقالوقد

تأتيها:امًرَصُوُاللَّهمُمهـفقال)فَةدؤُهُ!منحَيف:تعالىقولهعنعبَّاسٍابنسألت

طلحةأبيبنعليوقال.الحيضفييعنيتعتزلَها)2(.أنأُمِرْتَحيثمن

)4(.غيرهإلىيَعْدُه)3(ولا،الفرجفي:يقولعنه

وجهين:مندبرهافيالوطءتحريمعلىالآيةدلَّتوقد

الذيالحُننِّفيلاالولد،موضعُوهوالحَرْثفيإتيانهاأباجأنَّهأحدهما:

أَمَرَصُوُاللَّهُمخهـ)مِنحَيف:قولهمنالمرادهوالحرثوموضعُ.الأذىموضعهو

دبرهامنقُبلهافيوإتيانُها223(.:]البقرةشِئتُؤ!هو)فَأئؤاحَزثَكؤُأَفىَّ:قال،لآيةا

أوأمامٍمنشئتمأينمن:أيشِئتُؤ!أَقَّ):قاللأنَّهأيضًا،الاَيةمن3مستفا

(.)ْالفرج:يعني)فَأتؤاحَزلكَؤُ!:عبَّاسٍابنقال.خلفٍمن

"هذا".د:وفي"هاهنا"،:ن،ل(1)

الدُّرِّ"فيوعزاه735)،)3/""تفسيرهفيوالطَّبري(،0611)الدَّارميأخرجه2()

المنذر.لابنأيضًا585(2/)المنثور"

بالتاء."تعدهولا":سز،)3(

،1/903)""الكبرىفيوالبيهقي736(،)3/""تفسيرهفيالطَّبريأخرجه(4)

المنذر.لابنأيضًا(585)2/المنثور""الدُّرِّفيوعزاه(،7691/

.(691)7/""الكبرىفيوالبيهقي74(،آ)3/""تفسيرهفيالطَّبريأخرجة5))
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فماالعارض،الأذىلأجلالفرجفيالوطءحرَّمادلّّهكانوإذا

المفسدةزيادةمع،اللَّازمالأذىمحلُّهو)1(الذيبالحُشِّالظَّنُّ

أدبارإلىالنِّساءأدبارمنجدًّاالقريبةوالذَّريعةالنَّسل،لانقطاعبالتَّعرُّض

الصِّبيان)2(.

يفوِّتدبرهافيووطؤهاالوطء،فيالرجلعلىحقّفللمرأةوأيضًا:

مقصودها.يحصِّلولاوطرها،يقضيولاحقَّها

لةهيِّئالذيوإنَّما،لهيُخلَقولمالعمللهذايتهيَّالمالدُّبرفإنَّوأيضا:

جميعًا.وشرعهاللّّهحكمةعنخارجونالدُّبرإلىعنةفالعادلون؛الفرجُ

منالأطبَّاءعقلاءعنهينهىولهذا.بالرَّجلمضرّذلكفانَّوأيضًا:

وراحةالمحتقَن)3(الماءاجتذابفيخاصِّيَّةًللفرجلأنَّ،وغيرهمالفلاسفة

كلَّيُخرجولاالماءجميبعاجتذابعلىيعينلاالدُّبرفيوالوطءُ،منهالرَّجل

الطَّبيعيِّ.للامر)4(لمخالفتهالمحتقن

جدًّامتعبةٍحركاتٍإلىإحواجُه)5(وهواخر،وجهٍمنفيضرُّوأيضًا:

للطَّبيعة.لمخالفته

ويلابسه.بوجههالرَّجلفيستقبلهوالنَّجْو،القذرمحلُّفإنَهوأيضًا:

.سمنساقط"هو"(1)

الآية.دلالةمنالتانيالوجهوهذا2()

.""المختنق:يأتيوفيماهنالفي)3(

"الأمر".د:،ل(4)

تصحيف.("،إخراجه":ند،،فعداما)5(
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منافرٌ،الطِّباععنبعيدغرينبٌواردُلأنَّهجدًّا،بالمرأةيضرُّفإنَّهوأيضًا:

.المنافرةغايةلها

.والمفعولالفاعلعنوالنُّفرةوالغمَّالهمَّيُحدثفإنَّهوأيضًا:

ويكسو،القلبنورويطمسالصَّدرَ،ويُظلِم،الوجهيسوِّدفإنَّهوأيضًا:

.فراسةٍأدنىلهمنيعرفهاكالسِّيماءعليهتصيروحشةًالوجه

الفاعلبينوالتَّقاطعالشَّديدوالتَّباغضالنُّفرةيوجبفإنَّهوأيضًا:

بدَّ.ولاوالمفعول

بعدهيرجىيكادلافسادًاوالمفعولالفاعلحاليفسدفإنَّهوأيضًا:

النَّصوح.بالتَّوبةاللّهيشاءأنإلاصلاحٌ

يذهبكماضدَّها؛ويكسوهمامنهما،بالمحاسنيذهبفإنَّهوأيضًا:

وتلاعنًا.تباغضًابهاويُبدلهمابينهما،بالمودَّة

اللَّعنةيوجبفإنَّه،النِّقموحلولالنِّعمزوالأسبابأكبرمنفإنَّهوأيضًا:

بعديرجوهخيرٍفأيَّ.إليهنظرهوعدمَ،فاعلهعنوإعراضَه،ادلّّهمنوالمقتَ

وأعرض،ومقتهاللّهلعنةعليهحلَّتقدعبدحياةُوكيف!يأمنهشرٍّوأيَّهذا!

إليه!ينظرولم،بوجههعنه

فقدهافإذا،القلوبحياةهووالحياء.جملةًبالحياءيذهبفإنَّهوأيضًا:

فسادُه.استحكمفقدوحيمئذٍالحسنَ؛واستقبحالقبيحَ،استحسنالقلبُ

إلىطبعهعنالإنسانويُخرج،اللّّهركَّبهاعمَّاالطِّباعيحيلفإنَّهوأيضًا:

بمِسَوإذا،منكوسٌطبعهوبل.الحيوانمنشيئًاعليهاللّّهيركِّبلمطبع

الأعمالمنالخبيثَحيمئذٍفيستطيبوالهديُ،والعملُالقلبُانتكسالطّبع
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.اختيارهبغيروكلامهوعملهحالهويفسُد)2(،والهيئة()1والأفعال

.سواهيورثهلاماوالجرأةالوقاحةمنيورثفانَّهوأيضًا:

.غيرهيورثهلاماوالحقارةوالسِّفالالمهانةمنيورثفإنَّهوأيضًا:

لهالنَّاسوازدراءوالبغضاء،المقتحُلَّةمنالعبدَيكسوفإنَّهوأيضًا:

بالحسِّ.مشاهَدٌهوما=لهواستصغارهم،إيَّاهواحتقارهم

ماواتِّباعِهديهفيوالآخرةالدُّنياسعادةُمَنعلىوسلامهالدّهفصلوات

به.جاءوماهديهمخالفةفيوالآخرةالدُّنياوهلاكُبه،جاء

فصر

شرعًا:فالضَّارُّطبعًا.وضارّشرعًا،ضارّ:نوعانالضَّارُّوالجماع

أخفُّمنهالعارضوالتَّحريم.بعضٍمنأشدُّبعضهامراتبوهو،المحرَّم

قبلمنهاالمُظاهِروتحريم،والاعتكافوالصِّيامالإحرامكتحريماللَّازممن

.الجماعهذافيحدَّلاولهذا.ذلكونحو،الحائضوطءوتحريمالتَتكفير،

فهذا.المحارمكذواتالبتَّةحلِّهإلىسبيللانوعٌ:فنوعان،اللَّازموأمَّا

بنكأحمدالعلماءمنطائفةٍعندحدًّاالقتليوجبوهو،الجماعأضرِّمن

ثابت)4(.مرفوعٌحديثٌوفيهوغيره)3(.حنبلٍ

.الأخرىالنشراتوتابعتها،اللطيفعبدطبعةمن""والأفعالسقط(1)

النسخفيومثلة"،"الهيئاتفيها:التينإلاالنسخجميعفيالمربوطةبالتاءكذا)2(

.بالسياقأشبهوهو،المطبوعة

928(.)7/المنذر"لابنو"الإشراف317(،2/)"والوجهين"الروايتينانظر:)3(

.(115)ص"المحبينو"روضة(،904)صوالدواء""الداء:وانظر

-:قالتريد؟أين:لهفقلت،رايةومعةعمِّيلقيتُ:قالاللَّةُ!ككَئهُرَالبراءحديثهو(4)
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ففيزوجٍذاتكانتفإن.كالأجنبيَّةحلالًاأنَّيكونيمكنما:والثَّاني

.حقوق(1)ثلاثففيهمكرهةًكانتفإن.للزَّوجوحقّ،دلّّهحقّ:حقَّانوطئها

فإن.حقوقأربعفيهصاربذلكالعاريلحقهموأقاربأهلٌلهاكانوإن

بحسبالنَّوعهذافمضرَّة.حقوقخمسفيهصارمنهمحرمٍذاتكانت

التَّحريم.فيدرجاته

ونوع.تقدَّمكمابكيفيَّته)3(ضارّنوعأيضًا:فنوعانطبعًا)2(،الضَّارُّوأمَّا

ويُحدث،بالعصَبويضرُّ،القوَّةيُسقِطفانَّهمنهكالإكثار،بكمِّيَّتهضارٌّ

الحرارةويطفئ،القوىوسائرالبصرويُضعِف،والتَّشنُّجوالفالجالرَّعشة

المؤذية.للفضلاتمستعدَّةًويجعلهاالمجاريويوسِّعالغريزيَّة

)1(

)2(

)3(

ماله.وآخذَ،عنقَهأضربأنفأمرني،أبيةامرأةنكحرجلٍإلى!يمّاللّهرسولبعثني

1،333)والنَّسائي(،2361)والتِّرمذي(،544،5744)6داودأبوأخرجه

،851،85781،98571)57وأحمد(،06،25744)7ماجهوابن3332(،

قالكثيرًا.اختلافًافيهاختُلفوقد(،18آ80186-01861،01862،26

العقيلئيُوقال3(،01/50)"السنة"شرحفيالبغويُّوتبعه"،غريب"حسن:التِّرمذيُّ

والحاكم(،2114)حبَّانابنوصحَّحه"،صالحإسناده"2(:210/)الضُّعفاء""في

فيالمصنِّفوقال762(،)2/الصُّغرى""الأحكاموالإشبيليُّفي(،191)2/

الألبانئيُوصحَّحه،بعضًا"بعضُهايؤيِّدحِسانطرق"له267(:)6/السُّنن""تهذيب

اكأيلَّةُعَت!.رَعبَّاسوابنإياسبنقرَّةعنالباب235(.وفي1)"الإرواء"في

"،"ثلاثةفيهاالتينإلا،و"خمس"،"و"أربع"ثلاث"،:النسخجميعفيكذا

!"خمسو"،"أربعةو"

غلط.وهو،"شرعًا":ند،،حط

أيضًا.غلطوهي"طبعًا"،:زيادةنفيبعده
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،معتدلٍزمانٍ(1وفي)المعدةفيالغذاءانهضامبعدكانما:أوقاتهوأنفع

أمراضًايوجبفإنَّهشِبَعٍعلىولا،الغريزيَّالحارَّيضعففإنَّهجوعٍعلىلا

نفسانيٍّانفعالٍولا،استفراغٍولا،حمَّامٍإثرولا،تعبٍعلىولا)2(،سُدَديَّة

.الفرحوشدَّةوالحزنوالهمِّكالغمِّ

يغتسلثمَّ.الطَّعامانهضامصادفإذااللَّيلمنهزيعٍبعد:أوقإتهوأجود

عقيبهوالرِّياضةالحركةوليحذر.قواهإليهفتَراجَعُعقيبه)3(،ويناميتوضَّا،أو

.(4جدًّا)6مضرفإنَّها

فصل

العشقعلاجفيك!يوّهديهفي

وأسبابهذاتهفيالامراضلسائرمخالفٌالقلبأمراضضمنمرهذا

.داؤهالعليلوأعيا،دواؤهالأطبَّاءعلىعزَّواستحكمتمكَّنوإذا.وعلاجه

وعشَّاقالنِّساء،النَّاس:منطائفتينعنكتابهفيسبحانهاللّّهحكاهوإنَّما

قومعنوحكاه،يوسفشأنفيالعزيزامرأةعنفحكاه.المردان(الصِّبيان)ه

.سمنساقطة"في("قبلالواو(1)

كتاب:وانظر.تصحيفوهو،المطبوعةالنسخفيوكذا"،"شديدة:ن،حطز،2()

منة.مأخوذةوالفقرة35(،4)صالحموي

يأتي.وفيماهنا""عقبةز:)3(

بنمحمدكتابتهامنفرغالتي)د(الظاهريةنسخةمنالمانيالجزءانتهىهنا(4)

الثالثالجزءأولوفي853.سنةرمضإنشهرسلخفيالحنبليشامةأبيبنمحمد

.المفرداتفصلفي"الضب"لحمإلىاستمرَّكبيرنقص

.زمنساقط(""الصبيانلفظ)5(
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آلمَدِيخَةِأَقلُ)وَجَاَءَلوطًا:الملائكةجاءتلمَّاعنهمإخبارًاتعالىفقال،لوطٍ

وَلَاتخُزُونِ!أللَّهَ!وَاتَّقوْا!ضَحُونِفَلَاضهَتفِىهًؤُلَاَءَإِنَّقَالَ!لتَصتَ!ثِرُوتَ

ؤسمَكرَ!إِنَّهُؤلَقلًقرُكَ!إِنبمُتُؤفَعِ!ينَنَجَاقهًؤُلَاَ-ءقَالَ!لعَفَينَآنضهَكَعَنِأَوَلَؤلُواقَا

.،27-76:لحجرا]!يعمَ!نَ

فيبهابتليأنَّهقدرهحقَّ!ي!اللّهرسوليقدِّرلممنبعضزعمةماوأمَّا

وأخذت."القلوبمقلِّب"سبحان:فقالرآها،وأنَّهجحش،بنتزينبشأن

)لَثَاذ:عليهاللّّهأنزلحتَّى"أَمْسِكْها"،:حارثةبنلزيديقولوجعل،بقلبه

فِىوَتخُنِىأدلَّهَوَاتَّقِزَؤجمَرعَلتكَأَقسِذعَلَتهَوَأَدغَضتَعَلتهَأَنحَوَاللَّهُلًّذِىتَقُولطُ

صط

فظنَّ.(371"):الاصابأ!تَخشَنهُأَنأحَمقُّوَاللَّهُالنَّاسَوَتَخشَىمُدِيهِآللَّةُمَانَفسِكَ

العشق.شأنفيذلكأنَّالزَّاعمهذا

هذهوذكرالأنبياء،عشقفيهوذكر2(،)العشقفيكتابًابعضهموصنَّف

لامااللّهكلامَوتحميلهِ،وبالرسولبالقرآنالقائلهذاجهلمنوهذا.الواقعة

كانتجحشبنتزينبفإنَّ.منهاللّّهبرَّأهماالى!ي!اّاللّهرسولونسبتةِ،يحتمله

محمد)3(،ابنيُدعىوكانتبنَّاه،قد!ي!اللّّهرسولوكان،حارثةبنزيدتحت

،(01-1012)8/"الكبرى"الطَّبقاتفيسعدابنالباطلالمعنىبهذاالقصَّةأخرج(1)

سندهاوفيمرسلًا.حبَّانبنيحيىبنمحمَّدحديثمن23(،)4/والحاكم

ضعيف؛وهوالأسلميعامربناللّهعبدعن،متروكوهوالواقديُّعمربنمحمَّد

فيممَّاوغيرِهاالرِّوايةهذهعن577()3/"القرآن"أحكامفيالعربيِّابنقالولذا

الأسانيد".ساقطةُكلُّهاالرِّوايات"هذه:معناها

مؤلفه.ولاالمذكورالكتابإلىأهتدلم2()

الرسالة.طبعةفيوكذامحمد"،بن"زيد:الفقيأثبت)3(
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لهفقالطلاقها،في!يووّاللّهرسولفشاور،عليهوترفُّعشَمَمفيه!زينبوكانت

نأنفسهفيوأخفىمهو،أللَّهَؤَاتَّقِزَؤجَثَأَمسِذعَلَظثَ):!ي!اللّهرسول

زيدًالأنَّ،ابنهامرأةتزوَّجأنَّهالنَّاسقالةمنيخشىوكانزيد.طلَّقهاإنيتزوَّجَها

الَّتيالنَّاسمنالخشيةهيوهذه،نفسهفيأحناهالذيهوفهذا،ابنَهيدعىكان

له)1(.وقعت

فيها.يعاتبهلا،عليهنعمَهفيهايعدِّدالآيةهذهسبحانهادلّهذكرولهذا

نأأحقُّادلّّهوأنَّ،لهادلّّهأحلَّفيماالنَّالسَيخشىأنلهينبغيلاأنَّهوأعلمه

زوَّجهسبحانهأنَّهأخبرهثمَّ.النَّاسقوللأجللهأحلَّهمايتحرَّجفلايخشاه

بامرأةالرَّجلُويتزوَّجذلك،فيبهأمَّتهلتقتديمنها،وطرَهزيدٍقضاءبعدإيَّاها

لصلبه.ابنهامرأةلاالتَّبنِّي،منابنه

إشاَبِ!وُألَّذِيفَمِنحقبِلُميو:التَّحريمآيةفيقالولهذا

مناخًدٍأَبَاَمُحَمَّدُ!ومَّاكاَنَ:السُّورةهذهفيوقال23،.]النساء:!هوأضَ!نَبِ!تم

لِكؤُأَذلمجآءكَؤُ!!لىيهردوَمَاجَعَلَ!و:أوَّلهافيوقال،.04:رِّجَالِكؤُمهـ]الاحزاب

ودفعَ)2(،رسولهعنالذَّبَّهذافتأمَّل،،4:الأحزابأ!بِأَدؤَهِضقَؤلُكوُ

التَّوفيق.وبادلّه.عنهالطَّاعنينطعن

تكنولمعائشةإليهأحبَّهنُّوكان،نساءهيحبُّ!ياّلهاللّّهرسولكان،نعم

"لو:قالأنَّهعنه)3(صحَّبلالحبِّ،نهايةَربِّهسوىلأحدٍولالهامحبّتهتبلغ

.(655-285.555)صوالدواء""الداء:وانظر(1)

عق((.اللّّه"رسول:ن2()

.ن،حطمنساقط""عنه)3(
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:لفظٍوفي(.1)خليلّا"بكرٍأبالاتَّخذتُخليلاالأرضأهلمنمتَّخذًاكنت

")2(.الرَّحمنخليلصاحبكم"وإنَّ

فصل

عنه،المعرضةُ،اللّهمحبَّةمنالفارغةالقلوببهتبتلىإنَّماالصُّوروعشىَ

دفعلقائةإلىوالشَّوقاللّهمحبَّةمنالقلبامتلأفإذا.عنهبغيرهالمتعوِّضةُ

)!ذَلِكَ:يوسفحقِّفيتعإلىقالولهذاالصُّور.عشقمرضَعنهذلك

(42:يوسف]!3(لمُخلِصِينأنَالمجادِمِنوءاِنَّهُقخشَدوَألسُّوءَأعَنهُلِنَ!رِفَ

السُّوءمنعليهيترتَّبوماالعشقلدفعسبباالإخلاصأنَّعلىفدلَّ

قالولهذا.لسببهصرفٌالمسبَّبفصرفُ،ونتيجتهثمرتههيالَّتيوالفحشاء

معشوقة.سوىممَّافارغًايعني)4(،فازغٍقلبٍحركةالعشق:السَّلفبعض

واللفظ.الخدريسعيدأبيحديثمن8382()ومسلم(4)66البخاريأخرجه(1)

أبيابن"لاتخذت:وفيهمسعود،ابنحديثمن)2383(لمسلمهناالمذكور

خليلًا".قحافة

76(.)ص"المحبينو"روضة31(9)ص"الأفهام"جلاءفيالمصنفذكرهكذا)2(

"المفهم"وانظر:."اللّهخليل...":السابقمسعودابنحديثفيمسلمولفظ

.(242/)للقرطبي

الاَتي.قولهالمصنفبنىهذهوعلىعمرو،أبيقراءةعلىاللامبكسر""المخلصين)3(

878(8،آ26/)"اللهفانإغاثةو"(194)صوالدواء""الداءفينحوهوانظر

.(1/891)"السعادةدارو"مفتاح(711)صو"الفوائد"

منقالهمنعلىأقفولم."...قيل"ولهذا(:441)ص"المحبينروضة"في4()

لابن"الآداب"لبابفيولفظه.الكلبيذيوجانسقولمنمشهورولكنه،السلف

-الوفاءلأبي"الحكممختارالموفي."لةهملافارغقلبشغل"(:144)صمنقذ
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ءِ

]القصص:بِهِء!قُتدِى!ادَتإِنأوُّمُولىَفَرِغَافُؤَادُميووَأ!هَخَ:لىتعالقا

به.قلبهاوتعلُّقلهمحبَّتهالفرط،موسىمنإلاشيءٍكلِّمنفارغًاأي(01

الوصولفيوطمع،للمعشوقاستحسانٍ:أمرينمنمركَّبٌوالعشق

العشق.انتفىأحدهماانتفىفمتى؛إليه

بكلامبعضهمفيهاوتكلَّمالعقلاءمنكثيرٍعلىالعشقعلَّةأعيتوقد

:فنقول،الصَّوابإلىذكرهعنيُرغَب

التَّناسبوقوعِعلىوأمرهخلقهفيوجلَّعزَّادلّّهحكمةاستقرَّتقد

وهروبِه،بالطَّبعومجانسهموافقهإلىالشَّيءوانجذابِ،الأشباهبينوالتالف

العلويِّالعالمفيوالاتِّصالالتَّمازجفسرُّ.بالطَّبععنهونفرتهمخالفهمن

إنَّماوالانفصالالتَّباينوسرُّ،والتَّوافقوالتَّشاكلالتَّناسبهوإنَّم!والسُّفليِّ

مثلهإلىفالمثلُوالأمر.الخلققامذلكوعلىوالتَّناسب،التَّشاكلبعدمهو

)هُوَ:تعالىقالوقدنافر.وعنه،هاربضدِّهعنوالضِّدُّصائر.وإليهمإئل

،،981:ف!عراا]!لتياإِلِدشَ!نَزَؤجَهَامِنهَاوَجَعَلَةٍوَصِدَنّمتصٍمِّنخَلَقَ!ألّذِى

فعلَّة.وجوهرهجنسهمنكونَهاامرأتهإلىالرَّجلسكونعلَّةسبحانهفجعل

بحسنليستالعلَّةأنَّعلىفدلَّ،منه-كونُهاالحبُّوهو-المذكورالسُّكون

كانتوإن،والهَدْيالخُلقفيولاوالإرادةالقصدفيالموافقةولاالصُّورة

:(4ه)صلمغلطاي"المبين"الواضحوفي.له"همةلافارغرجل"مرض77(:)ص

و"بهجة893()ص"والمحاضرة"التمثيل:وانظر."فإرغةنفسًاصادفاختيار"سوء

ولعل(.4ه)ص(المبين"الواضحفيأرسطوقولونحوه817(./1)"المجالس

قولحكى"فارغقلب"شغل:فقالالعشقعنعائشةابنسألةالذيالحاذقالطبيب

.(1/421)"العشاق"مصارعانظر:.ذيوجانس
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.(1والمحبَّة)السُّكونأسبابمنأيضًاهذه

فمامجنَّد!،3جنو"الأرواح:قالأنَّه!يوّالنَّبيِّعنالصَّحيحفيثبتوقد

أحمد(")3(الإمام"مسندوفي)2(."اختلفمنهاتناكروما،ائتلفمنهاتعارف

فجاءتالنَّاس،تُضحككانتبمكَّةامرأةًأنَّ:الحديثهذاسببفيوغيره

))الأرواح:!النَّبيُّفقال،النَّاستضحكامرأةٍعلىفنزلت،المدينةإلى

الحديث.مجنَّد!"جنودٌ

تفرِّقفلا،مثلهحكمُالشَّيءحكمأنَّسبحانةشريعتهاستقرَّتوقد

ذلكخلافظنَّومن.متضادَّينبينتجمعولاأبدًا،متماثلينبينشريعته

وإمَّا،والاختلافالتَّماثلمعرفةفيلتقصيرهوإمَّا،بالشَّريعةعلمهلقلَّةفإمَّا

)1(

)2(

)3(

"روضةوانظر:.(49)ص"الحمامة"طوقفيحزمابنكلامالتقريرهذاأصل

كلامه.نصَّهناكنقلوقد(181-171)ص"المحبين

هريرةأبيعن2()638ومسلما!ددَّهُعَتفَا،رَعائشةعن)3336(البخاريأخرجه

اللَّهُيَهَ!.رَ

والمفاكهة""المزاحفيبكَّاربنالزُّبيروأخرجه.أحمد"الإمام"مسندفيعليهأقفلم

عناللَّهبيِّ،طالبأبيبنعليِّطريقمن-(401)ص"الحسنة"المقاصدفي-كما

قريشلنساءعلىتدخلبمكَّةكانتامرأةًأنَّعائشةعن،عروةعن،شهابابن

فدخلت:عائشةقالت،المدينةدخلتتعالىاللّّهووسَّعهاجرتفلمَّا،تضحكهنَّ

على:قالت؟نزلتِفأين:قلت،إليكنَّ:قالت؟أقدمكما:فلانةلهافقالت،علئيَ

"فلانة:فقاللمجي!اللّهرسولودخل:عائشةقالت،بالمدينةتُضحِككانتامرأة،فلانة

فلانةعلى:قالتنزلَت؟"،من"فعلى:فقال،نعَم:عائشةقالت،؟"عندكمالمضحِكَة

هذه"أفادت:السَّخاويُّقال،وذكره"الأرواحإنَّ،لدّه"الحمد:قال،المضحِكة

"الشُّعب"والبيهقيُّفي(4381)يعلىأبووأخرج."الحديثهذاسببالرِّواية

الورود.سببأنَّهاوليس،بالحديثعائشةاستشهادفيهمالكن،القصَّةهذه862(1)
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فبحكمته.الرِّجالآراءمنيكونبلسلطانًا،بهينزِّللمماشريعتهإلىلنسبته

وهو،والشَّرعالخلققاموالميزانوبالعدل،وشرعهخلقهظهروعدله

.()1المختلفينبينوالتَّفريق،المتماثلينبينالتَّسوية

)أخثُرُوْا:تعالىقال.القيامةيومكذلكفهوالدُّنيافيثابتأنَّهكماوهذا

آتجَحِو!صِرَطِإِلمطَفَأقدُوهُئمأللَّهِدُونِمِن!ونَيغإٌوَأَزوَجَ!وَمَا؟لؤُاْظَدُواْألّذَينَ

أزواجهم:أحمد:الإماموبعدهالخطَّاببنعمرقال23،.22-]الصافات:

)2(.ونظراؤهمأشباههم

صاحبكلُّقُرِنَ:أي7،]التكوير:!هوزوِّجَىألنُّفُوسُ)وًإذَا:تعالىوقال

المتحابَّين)4(وبينالجنَّة،فياللّّهفيالمتحابَّينبين)3(ففرن،وذظزبشكلةعمل

"صحيحوفي.أبىأمشاءأحبَّ،منمعفالمرء.الجحيمفيالشَّيطانطًاعةفي

".معهمحُشِرلاإقومًاالمرءُيحبُّلا)ا:!ي!النَّبيِّعنوغيره)5("الحاكم

.(7201)3/الفوائد""بدائع:وانظر(1)

أزواجهم:":بلفظ-(4/471)"العالية"المطالبفيكما-منيعابنرواهعمرقول2()

(1/2،274/2442)"تفسيره"فيجريرابنورواه.حجرابنوصحَّحة("،أشباههم

الرَّزَّاقلعبد83()7/المنثور""الدُّرِّفيوعزاه."ضُرباءَهم:"وأزواجَهم:ولفظه

مردويهوابنحاتمأبيوابنالمنذروابنحميدبنوعبدشيبةأبيوابنوالفريابيِّ

الحاكموصحَّحه"،مثلهمهمالذين"أمثالهم:ولفظه("،"البعثفيوالبيهقيِّ

/2(431).

تصحيف.،""ففرق:ل،حط)3(

"."قرنبزيادة"بينوقرن":المطبوعةالنسخفي(4)

الحاكمذكرهوقد،تنبيهدون"الحاكم"مستدركإلىالرسالةطبعةمحققاغيَّره(5)

-)5818(،البخاريُّأخرجفقد،الصَّحيحينفيبمعناهوهوإسنادِ.بلا(18)3/
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وهي،ودلّّهادلّّهفيالمحبَّة:وأجلُّهافأفضلهامتعدِّدم!.أنواعوالمحبَّة

ورسوله.اللّّهمحبَّةوتستلزم،اللّهأحبَّمامحبَّةتستلزم

أوقرابةٍأو()1نِحلةٍأودينٍأومذهبٍأوطريقهٍفيالاتِّفاقمحبَّةومنها

ما.مرادٍأوصناعةٍ

وأ،مالهمنأو،جاههمنإمَّا،المحبوبمنغرضٍلنيلمحبَّة:ومنها

الَّتيالعَرَضيَّة)2(المحبَّةهيوهذه.منهوطرٍقضاءأو،وإرشادهتعليمهمن

)3(.انقضائهعندولَّىلأمرٍودَّكمَنقإنهمُوجِبها،بزوالتزول

فمحبَّةٌ،والمحبوبالمحبِّبينالَّتيوالمناسبةالمشاكلةمحبَّةوأمَّا

فإنَّها،النَّوعهذامنالعشقومحبَّة.يزيلها)4(لمعارضٍإلاتزوللالازمةٌ

منالمحبَّةأنواعمنشيءٍفييعرضولا.نفسانيٌّوامتزاجٌروحانيّاستحسان

)5(.العشقمنيعرضماوالتَّلفالبالوشغلوالنُّحولالوسواس

والتَّناسبالاتِّصالمنذكرتمماالعشقسببكانفإذا:قيلقإن

القومَيحبُّالرَّجل!:للنَّبيِّقيل:قالاللَّهُ!عكَئهُرَموسىأبيعن264(،1)ومسلم

أحبَّ".منمع"المرءُ:قالبهم؟يلحقولمَّا

"."محلة:ل(1)

"الغرضية".:لحط،)2(

خاتمة.علىوجدت:وقيلالهند"،ملوكبعض"إلىتنسب.".لأمر.ودَّك"منمقولة)3(

وانظر:277(./1)"الحمدونيةو"التذكرة(1/271)والذخائر""البصائرانظر:

9(.ه)ص"الحمامةطوق"عنصادروالمصنف(.25)صللخطابي"العزلة"

"."لعارضبعدها:ومااللطيفعبدطبعةفي)4(

69(.)ص"الحمامة"طوقانظر:5()
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طرفمنكتيرًاتجدهبلالطَّرفين،مندائمًايكونلابالهفماالرُّوحانيِّ،

لكانتالرُّوحانيَّالنَّفسيُّوالامتزاجالاتِّصالسببهكانفلو؟وحدهالعاشق

بينهما)1(.مشقركةًالمحبَّة

لوجودأو،شرطٍلفواتمسبّسهعنهيتخلَّفقدالسَّببأنَّ:فالجواب

:أسبابٍثلاثةلأحديكونأنبدَّلاالآخرالجانبمنالمحبَّةوتخلُّفُ.مانعٍ

ولا.ذاتيَّةٌلاغرضية)3(،عرضيَّةٌمحبَّةٌوأنَّهاالمحبَّة،فيعلَّةالأوَّل)2(:

مننفرةٌيلزمهاقدبل،الغرضيةالعرضيَّةالمحبَّةفيالاشتراكيجب

.المحبوب

خُلُقهفيأوخَلْقةفيإمَّا،لهمحبوبهمحبَّةيمنعبالمحبِّيقوممانعٌ:الثَّاني

ذللش.غيرأوهيئتهأوفعلهأوهَدْيهأو

ولولا.محبَّتهفيللمحبِّمشاركتهيمنعبالمحبوبيقوممانع:الثَّالث

بالاخر.قاممامثلُلمحبِّهالمحبَّةمنبهلقامالمانعذللش

منإلاقطُّتكونفلاذاتيَّةً،المحبَّةوكانت،الموانعهذه)4(انتفتفإذا

لكانتالكفَّارفيوالمعاداةوالرِّياسةوالحسدالكبرمانعُولولا.الجانبين

منالمانعهذازالولمَّا.وأموالهموأهليهمأنفسهممنإليهمأحبَّالرُّسل

السابق.المصدرفيحزمابنقالهبماوجوابهالإيرادهذاقارن(1)

.زمنساقط""الأوللفظ)2(

وأناسخظنَّها.يأنيفيما""الغرضيةوكذا،المطبوعةالنسخمنساقطة""غرضيةلفظة)3(

كسابقتها.المهملةبالعينقراهاإذمكررةناشر

تصحيف.("،"اتفقت:ل،سز،(4)
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.والمالوالأهلالأنفسمحبَّةفوقلهممحبَّتهمكانتأتباعهمقلوب

فصل

.للعلاجقابلًاكانالأمراضمنمرضًاكانلمَّاالعشقأنَّوالمقصود:

:العلاجمنأنواعٌوله

علاجه؛فهووقدرًا،شرعًامحبوبهوصلإلىسبيلللعاشقممَّاكانفإن

اللّّهرسولقال:قالمسعودٍابنحديثمن)1(""الصَّحيحينفيثبتكما

يستطعلمومن.فليتزوَّجالباءةمنكماستطاعمنالشَّباب،معشر))يا:!!ي!

.وبدليٍّأصليٍّ:علاجينعلىالمحبَّفدلَّ.وجاء"لهفإنَّةبالصَّوم،فعليه

عنهالعدولينبغيفلاالدَّاء،لهذاوُضِعَالذيالعلاجوهوبالأصليِّ،وأمره

سبيلًا.إليهوجدماغيرهإلى

"لم:قالأنَّه!يطالنَّبيِّعنعبَّاسٍابنعن)2(""سننةفيماجهابنوروى

عقيبَسبحانهإليهأشارالذيالمعنىهووهذا.النكّاح"مثلُللمتحابَّينيُرَ

يُخَفِّفَأَن)يُرِيدُأدلَّهُ:بقولهالحاجةعندوإمائهنَّحرائرهنَّالنِّساءإحلال

هذافي-نهسبحا-تخفيفهفذكرُ.،82:]النساء!هوضحعِيفًالإلمحمصنُأعَنؤوَظُقَ

هذهاحتمالعنضعفهعلىيدلُّالإنسانضعفعنهـاخبارُهالموضع

مثنىالنِّساءأطايبمنلهأباحهبماأمرَها،عنهخفَّفسبحانهوأنَّهالشَّهوة

بالإماءيتزوَّجأنلهأباحثمَّ.يمينهملك!ممَّاشاءمالهوأباح،ورباعوثلاث

الضَّعيفالخلقهذاعنوتخفيفًا،الشَّهوةلهذهعلاجًاذلكإلىاحتاجإن

.تقدموقد،(0041)ومسلم(5605)ريلبخاا(1)

.الإرسالفيهالصَّوابأنَّوبيانُ،تخريجةتقدَّم(.)1847برقم2()
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.(1به)ورحمةً

ضر

هوأوشرعًا،أوقدرًامعشوقهوصالإلىللعاشقسبيللاكانوإن

نفسهإشعارُ:علاجهفمن-العضالالدَّاءوهو)2(-الجهتينمنعليهممتنعٌ

إليه.تلتفتولممنهاستراحتالشَّيءمنيئستمتىالنَّفسفإنَّمنه،اليأسَ

شديدًا،انحرافًاالطَّبعانحرففقد،اليأسمعالعشقمرضيزللمفإن

لابماالقلبتعلّقأنَّ)3(يعلمبأنعقلهعلاجوهواَخر.علاجٍإلىفينتقل

الشَّمسَ،يعشقمنبمنزلةوصاحبُه،الجنونمننوعٌحصولهفيمطمع

عندمعدودٌوهذافلكها.فيمعهاوالدَّورانإليهابالصُّعودمتعلِّقةٌوروحُه

المجانين.زمرةفيالعقلاءجميع

المتعذِّرمنزلةينزِّلهبأنفعلاجهقدرًا،لاشرعًامتعذِّرًاالوصالكانوإن

فليُشعِر.اجتنابهعلىموقوفٌونجاتهالعبدفعلاجالدّهفيهيأذنلمماإذقدرًا،

.المحالاتسائربمنزلةوأنَّه،إليهلهسبيللاممتنعمعدومٌأنَّهنفسَه

وإمَّاخشيةً،إمَّا)4(:أمرينلأحدفليتركهالامَّارةالنَّفستجبهلمفإن

وسرورًا؛لذَّةًوأدوم،منهلهوخير،لهوأنفع،إليهأحبُّهو)5(محبوبٍفواتَ

2(.99)ص"المحبينو"روضة(455-255)صوالدواء""الداءوانظر:(1)

(.)حطمنساقطةهناإلىالسابقالفصلفي"ذكرتمماالعشقسببكان"فإذاالعبارة2()

"."بأن:المطبوعةالنسخفي)3(

"."سببين:حط(4)

"إمَّا:الصوابيكونانوأخشى.والمطبوعةالخطيةالنسخوسائرالأصلفيكذا)5(

-حصول:"الثاني:الآتيةالفقرةفيمذكورالثانيوالأمر."محبوبٍفواتمنخشيةً
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أعظمَمحبوبٍبفواتالزَّوالسربعمحبوبٍنيلوازنَّبينمتىالعاقلفإنَّ

الَّتيالأبدلذَّة(1يَبعْ)فلا.التَّفاوتُلهظهربالعكسأووألذَّوأنفعَوأدومَمنه

خيالٌأو،نائمٍأحلامأنَّهاوحقيقتهاآلامًا،تنقلبساعةٍبلذَّةلها)2(،خطَرلا

الشِّقوة)3(.وتبقى،الشَّهوةوتزول.التَّبعةوتبقى،اللَّذَّةفتذهب.لهثباتلا

.المحبوبهذافواتمنعليهأشقَّمكروهٍحصول:الثَّاني

،المحبوبهذامنإليهأحبُّهومافواتَ:أعني،الأمرانلهيجتمعبل

.المحبوبهذافواتمن)4(إليهأكرههوماوحصولَ

الأمرينهذينالمحبوبهذامنحظَّهاالنَّفسإعطاءفيأنَّتيقَّنفإذا

.بكثيرٍعليهماصبرهمنأسهلفوتهعلىصبرهأنَّورأىتركُه،عليههان

ينقلبالذياليسيرالضَّررباحتماليأمرهوإنسانيَّتهومروءتهودينهفعقله

وهواهوجهله.العظيمينالضَّررلنهذينلدفعوفرحًا،وسرورًالذَّةًسريعًا

عليهجالبًا،فيهبماالعاجلالمحبوبهذابإيثاريأمرهوخفَّتهوطيشهوظلمه

اللّّهُ.عصَممَنوالمعصومُ.جلَبما

مافلينظر،المعالجةلهذهتطاوعهولمالدَّواء،هذانفسهتقبللمفإن

":"الثانيبعدالتيالفقرةفيوجمعهما.مكروهحصولىمنخشيةًوإما:يعني"مكروه

".الأمرانلةيجتمع"بل

"تبع".:ففي(1)

81(.)صوالدواء"الداء"علىتعليقيانظر.لهانظيرولاعنها،عوضلاأي2()

:قالمنأحسن"ولقدنصُّها:حاشيةهنا)ف(الأصلفي)3(

الوزرُ"لكويبقىتفنىفلذتهاشهوؤعواقبمنواحذراللّّهخفِ

ساقطًا.وكاننفيأضيفوكذا.""له:س4()
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فإنَّهامصالحها؛منتمنعهوما،عاجِلَتهمفاسدمنالشَّهوةهذهعليهتجلب

بينتحولفإنَّهالمصالحها؛تعطيلًاشيءٍوأعظَمُالدُّنيا،لمفاسدشيءٍأجلَبُ

مصالحه.وقوامأمرهملاكهوالذيرشدهوبينالعبد

إلىيدعوهوماالمحبوبقبائحفليتذكَّرالدَّواء،هذانفسهتقبللمفإن

إلىتدعوالَّتيمحاسنهأضعافوجدهاوتأمَّلهاطلبهاإنفإنَّهعنه؛النُّفرة

داعيةهيكماالمحاسنفإنَّمنها.عليهخفيعمَّاجيرانهوليسأل.حبِّه

الدَّاعيين،بينفليوازن.والنُّفرةالبغضداعيةفالمساوي،والإرادة(1الحبِّ)

علئجمالٍثوبُ)2(غرَّهممَّنيكنولابابًا.منهوأقربهماأسبقهماوليحبَّ

الفعل،قبحإلى)3(الصُّورةحسنَبصرُهوليجاوز.مجذومٍأبرصجسمٍ

والقلب.المَخْبَرقبحإلىوالجسمالمنظرحسنمنوليعبُرْ

منإلىاللَّجأصدقُإلالهيبقلمكلُّهاالأدويةهذهعنهعجزتفإن

به،مستغيثًابابهعلىيديهبيننفسهوليطرحِ)4(.دعاهإذاالمضطرَّيجيب

وَلْيعفَّ،.التَّوفيقبابقرَعفقدلذلكوُفقفمتىمستكينًا.متذلِّلًامتضرِّعًا

،للأذىويعرِّضْهالنَّاسبينيفضَحْهولا،المحبوببذكريشبِّبْولاوَلْيكتُمْ،

(.معتديًا)ْظالمًايكونفإنَّه

الاَتية.الجملةفي"البغض"إلىوكذا،"الحب"إلى:ل،س(1)

وفي.الهنديةالطبعةفيوكذا،النسخةهذهإلئسهامشفيوأشير"،"لوث:لز،2()

"لون".بعدها:ومااللطيفعبدطبعة

"الصور".:س)3(

"."فليطرحز:(4)

."متعدِّيًا":ن،لز،(5)
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بنسويدرواهالذي!ي!،ادلّّهرسولعلىالموضوعبالحديثيغترَّولا

عبَّاسٍابنعنمجاهد،عن،القتاتيحعىأبيعن،مسهرٍبنعليِّعن،سعيدٍ

عن،أبيهعن،عروةبنهشامعنأيضًا،مسهرٍأبيعنورواه.ع!ي!النَّبيِّعن

بنالملكعبدعنبكَّارٍبنالزُّبيرورواه.!يمالنَّبيِّعن،عائشة

،نَجيحٍأبيابنعن،حازمٍأبيبنالعزيزعبدعنالماجشون،بنالعزيزعبد

،فماتفعفَّ،عشِقَ،"من:قإلأنَّه!يمالنَّبيِّعن،عبَّاسٍابنعنمجاهد،عن

له،اللّّهغفروصَبر=،وعفَّوكتَم،عشق،"من:روايةٍوفي(.1شهيد")فهو

يجوزولا"!و.اللّّهرسولعنيصحلاالحديثهذافانَّ")2(.الجنَّةوأدخله

بدرجةمقرونة،اللّّهعندعاليةدرجةالشَّهادةقإنَّ،كلامهمنيكونأن

،خاصَّةٌ:نوعانوهي.حصولهافيشرطٌهيوأحوالىأعمالٌولها،الصِّدِّيقيَّة

فيمذكورةٌخمس!والعإمَّة.الدّهسبيلفيالشَّهادة:قالخاصَّة.وعامَّة

فيحبَّانوابن(،01)6"القلوب"اعتلالفيالخرالطيّاللَّفظبهذاأخرجه(1)

،4،36/648)5/بغداد""تاريخفيوالخطيب352(،/1)""المجروحين

11/59،213/185).

"تاريخفيعساكروابن033(،)2/بغداد""تاريخفيالخطيباللَّفظبهذاأخرجه)2(

"كلام572(:-571)صوالدواء""الداءفيالمصنِّفقال(.591)43/"دمشق

ولا،الشَّأنهذافييُرجعوإليهم،الميزانهوالحديثهذاإنكارفيالإسلامحفَّاظ

مَنولا،إليهالتَّصحيحفيوُيرجَع،عليهالحديثعلمفييُعوَّلأحاحسَّنةولاصحَّحة

يتساهَلالَّذيطاهرابنأنَّويكفي،لهنفسةيصفلمفانَّه،والتَّساهلالتَّسامحُعادتُه

وينظر:."ببطلانهوشهدأنكرهقدوالسَّمينالغثَّمنهاويرويالتَّصوُّفأحاديثفي

الضعيفة"و"السلسلة(،11)53"الحسنةو"المقاصد285(،)2/"المتناهية"العلل

9(0.)4
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منها.واحدًاالعشقليسالصَّحيح)1(،

اللّّه،عن)2(وفراغٌالمحبَّة،فيشركهوالذيالعشقيكونوكيف

منهذا؟الشَّهادةدرجةُبهتُنال=لغيرهوالحبِّوالرُّوحالقلبوتمليكُ

الرُّوحخمرُهوبل،إفسادٍكلِّفوقللقلبالصُّورعشقإفسادفإنَّ،المحال

به؛والأنسِ،بمناجاتهوالتَّلذُّذِ،وحبِّهاددّهذكرِعنويصدُّهايُسكرها،الذي

العشقبل.لمعشوقهمتعبدالعاشققلبفإنَّ،لغيرهالقلبعبوديَّةويوجب

يكونفكيف.والتَّعظيموالخضوعوالحبِّالذُّلِّكمالفإنَّهاالعبوديَّة،لبُّ

وخواصِّوسادتهمالموحِّدينأفاضلدرجةُبهتنالممَّاادلّّهلغيرالقلبتعبُّدُ

ولاووهمًا)3(.غلطًاكانكالشَّمسالحديثهذاإسنادكانفلوالأولياء؟

البتَّة.صحيحٍحديثٍفيالعشقلفظُ!ي!ادلّّهرسولعنيُحفَظ

أنَّه!)4(ادلّّهبرسوليظنُّفكيف.حرامومنه،حلالمنهالعشقإنَّثمَّ

وأغيرهامرأةيعشقمنأفَترىشهيا.بأنَّهويعِفُّيكتُمعاشقٍكلِّعلىيحكم

خلافإلاهذاوهلالشُّهداء؟درجةبعشقهينالوالبغايا،المردانيعشق

اللّّهجعلالَّتيالأمراضمنمرضٌوالعشقكيف!يوّ؟دينهمنالمعلوم

عشقًاكانإنواجنبٌإمَّامنهوالتَّداويوقدرًا؟شرعًاالادويةلهاسبحانه

مستحبّ.وإمَّاحرامًا،

"الشهداء:وفية6()53البخاريأخرجهاكأيلَّةُعَتهُ،رَهريرةأبيحديثفيوذلك(1)

".اللّهسبيلفيوالشهيد،الهدموصاحب،والغريق،والمبطون،المطعون:خمسة

ناشر.أوناسخزيادة""القلبلفظأنوالظاهر"،القلب"وفراغ:المطبوعةالنسخفي2()

تحريف.،"وهنا":س3()

علم".اللّة"صلىكتابةعادتهومن"،"صلم)ف(:الأصلناسخكتبهنا(4)
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لأصحابهامحك!ي!اللّهرسولحكمالَّتيوالآفاتالأمراضتأمَّلتإذاوأنت

والمبطونكالمطعونلها،علآجلاالَّتيالأمراضمنوجدتهابالشَّهادة

بطنها)3(.فيولدُهايقتله!المرأةوموتوالغريق)2(والحريق(1والمجنوب)

أسبابهاوليستلها،علاجولافيها،للعبدصنعلاادلّه،منبلاياهذهفإنَّ

علىيترتَّبماادلّّهلغيروتعبُّدهالقلبفسادمنعليهايترتَّبولامحرَّمةً،

العشق.

فقلِّد!يمّ،اللّهرسولإلىالحديثهذانسبةإبطالفيهذايكفلمفإن

أنَّهقطُّمنهمواحدٍإمامٍعنيُحفَظلافإنَّهوبعلله،بهالعالمينالحديثأئمَّةَ

الحديث،هذاسويدعلىأنكرواوقدكيف.بحسنٍولابل،بصحَّةٍلهشهد

لأجله!غزوَهبعضُهمواستحلَّ،بالعظائملأجلهورمَوه

علىأُنكِرماأحدالحديثهذا)4(:"كامله"فيعديٍّبنأحمدأبوقال

فيطاهرٍابنقالوكذلك.عليهأنكرممَّاإنَّه)5(:البيهقيقالوكذلكسويد.

النسخفيوكذا،"المجنون")ف(:الأصلعداوفيما.الجنبذاتبهمَنيعني(1)

تصحيف.وهو،المطبوعة

".الغرق":بعدهأيضًاوفيها،الهنديةالطبعةفيوكذا."الحرِق":ل،سز،2()

(1113)داودوأبو)23753(أحمدأخرجهطريقهومن62(،)9مالكأخرجه)3(

والحاكم31(09)9318،حبانابنوصححه(،1)859"الكبرى"فيوالنسائي

(1/1.)35

كلهاالفقرةوهذه.منةسقطمماولعله،المطبوعفيأجدهولم.تحريف،"كتابة":س(4)

.(91)صلمغلطاي"المبين"الواضحمن

كتبهفيعليهأقفولم325(.)2/الحبير""التلخيصفيحجرابنعنهنقلة)5(

المطبوعة.
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أتعجَّبإنما)3(:وقال)2(نيسابور""تاريخفيالحاكموذكره(.)1""الذَّخيرة

بنالفرجأبووذكره.ثقةوهوسويد،غيرُبهيحدِّثلمفإنَّةالحديثهذامن

عنأوَّلًايرفعهالأزرقبكرأبووكان(")4(،"الموضوعاتكتابفيالجوزيُّ

.عبَّاسٍابنَبهيجاوزلاوكان!ي!،النَّبيِّذكرَ)5(فأسقط،فيهفعوتبسويد،

بنهشامحديثمنالحديثهذاجعلُ:تُحتَمللاالَّتيالمصائبومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لابن""التذكرةكتاب()565والدواء(""الداءفيإليهضمّوقد.المطبوعفيأجدهلم

34(.0)ص"("التذكرة:انطر."المبين"الواضجفيكم!طاهر،

ابنعنالحاكمنقلثم،عليهأُنْكِرالعشقحديثأنذكرأنهالحاكمعنالذهبيونقل

"سيرانطر:سويدًا.غزوتورمحفرسليكانلو:قالالحديثهذالهذُكِرلمامعين

.(1/942)"الميزانو"لسان(184)7/النبلاء"(أعلام

والدواء""الداءفيوكذابعدها،ومااللطيفعبدطبعةفيوكذا"أنا"،:لعداما

الطبعةفيوكذا،أثبتما-النقلمصدروهو-"المبين"الواضحوفي(.956)ص

267(.)ص"المحبينو"روضةالهندية

وفي."الموضوعاتكتابهفي"وأدخله926(:)ص"المحبين"روضةفيقالوكذا

الشريعة""تنزيهفيالكنانيقإل."الموضوعاتفي"وعدَّه(:568)صوالدواء""الداء

فيالجوزيابنأوردهالحديثهذاأنالمصنفينمنواحدغير"ذكر364(:)ص

تابعهوبأنهمسلمرجالمنسويدًابأنَّوتعقبوهسعيد.بنبسويدوأعلَّهالموضوعات

كتبه.فيالحديثالسيوطييذكرولم.الدارقطنيأخرجهطريقهومن،المنجنيقي

فيالجوزيابنذكرهوقد:قلت."أعلموادلّه.تختلفالموضوعاتنسخفلعل

771(.)ص"المتناهية"العلل

عتابعنهنقلوإنما"،الجوزيابن"موضوعاتفيذكرهإلىمغلطاييشرولمهذا،

يسمِّه.ولم32(9)ص("الهوى"ذمكتابهمنوذلك.الأزرقبكرلأبيالمرزبانابن

شنيع.سقطوهو"ذكر"،كلمةالمطبوعةالنسخأسقطتوقد
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بالحديثإلمامٍأدنىلةومن(.1!ي!)النَّبيِّعنعائشةعنأبيةعنعروة

عنالماجشون،حديثمنيكونأنيحتملولا.البتَّةهذايحتمللاوعلله

وفيمرفوعًا.عبَّاسٍابنعنمجاهد،عن،نجيحٍأبيابنعن،حازمأبيابن

نظر.عبَّاسٍابنعلىموقوفًاصحَّته

وأنكره.بالعظائمالحديثهذاراويسدِدٍبنسويدالنَّاسرمىوقد

كنتورمحٌفرسٌليكانلو.كذَّابساقطهو:وقال،معينٍبنيحيىعليه

وقال.بثقةٍليس:النَّسافيُوقال.الحديثمتروك:أحمدالإماموقال.أغزوه

يأتي:حبَّانابنوقال.حديثهمنليسمافتلقَّنَ)2(،عميقدكان:البخاريُّ

انتهى.روى)3(.مامجانبةُيجب.الثِّقاتعنبالمعضلات

ثمَّ.التَّدليسكثيرصدوقٌإنَّه:الرَّازيِّحاتمٍأبيقول:فيهقيلماوأحسن

بعضُفيهحديثٌعليهقرئربَّماكانكبرلمَّاأنَّهغير،ثقةٌهو:الدَّارقطنيِّقول

انتهى..(4)فيجيزه،النَكارة

منروىمسلمٌولكن.حالهوهذه،حديثهإخراجُمسلمٍعلى(وعِيبَ)ْ

بناحمدطريقمن(1/475)2بغداد""تاريخفيالخطيبالإسنادبهذاأخرجة(1)

:وقال،بههشامعنمسهر،بنعليِّعنسويد،عنالطُّوسي،مسروقبنمحمَّد

مجاهد،عنالقتَّات،يحيىأبيعنمسهر،بنعليِّعنسويد،عنواحدغير"رواه

".المحفوظوهوعبَّاس،ابنعن

."فلقن"(:سوفي.""وتلقن:ل2()

32(.2/)الجوزيلابن"والمتروكون"الضعفاءمنمنقولةكلهاالأقوالهذه)3(

السابق.المصدرفيالقولينانظر4()

تصحيف.ولعلة،"عُتب":س)5(
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هذابخلافشاذًّا،ولامنكرًايكنولمبه،ينفردولمغيرُهعليهتابعهماحديثه

أعلم.وادلّّه.الحديث

فصل

بالطِّيبالصِّحَّةحفظفي!يووّهديهفي

والقوى،القوىمطيَّةوالرُّوح،الرُّوحغذاءالطَّيِّبةالرَّائحةكانتلمَّا

ويفرِّح(،1)الباطنةالأعضاءوسائروالقلبالدِّماغينفعوهو،بالطِّيبتزداد

وأشدُّهللرُّوحشيءٍأصدقوهو،الرُّوحوينشِّط)2(،النَّفسويسرُّ،القلب

المحبوبينأحدكان)3(=قريبٌنسبٌالطَّيِّبةالرُّوحوبينوبينهلها،ملاءمةً

عليه.وسلامهادلّهصلواتالطَّيِّبينأطيبإلىالدُّنيامن

"صحيحوفي.الطِّيبيردُّلاكان!يوّأنَّه)4(البخاريِّ""صحيحوفي

خفيفالرِّيحطيِّبفإنَّهيردُّه،ريحانَّفلاعليهعُرِضَ))من:!ي!عنه)5("مسلم

".المَحْمِل

))من:!ي!النَّبيِّعنهريرةأبيعن"()6(والنَّسابيِّداودأبي"سننوفي

الحمويكتابمنمنقولهناإلىوالنص.""الباطنيةإلىالرسالةطبعةفيغيِّر(1)

35(.340-9)ص

يبسط("."بعدها:ومااللطيفعبدطبعةفي)2(

".قريبة"نسبة:المطبوعةالنسخفي)3(

اللَّهُ!صكَنهُ.رَأنسحديثمن)2582(برقم(4)

اللَّةُ!كَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن)2253(برقم)5(

مسلم""صحيحفيوهو)9525(.النَّسائي""سنن(،4)172داود("أبي"سنن)6(

الرِّيح".طيِّبالمحملخفيففانَّه؛يردّهفلاريحانعليهعُرض"من:بلفظ22()53
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".الرَّائحةطيِّبالمحملخفيففإنَّهيردُّه،فلاطيمثعليهعُرِضَ

الطِّيب،يحبّطيِّبٌاللّه"إنَّ:قالأنَّه"!ي!النَّبيِّعنالبزار")1("مسندوفي

أفناءكمفنظِّفواالجود.يحب3ُّجوا،الكرميحبُّكريمالنَّظافة،يحبُّنظيفث

الاكباء)3(:."دورهمفييجمعونَّاكباء)2(باليهودتشبَّهواولا،وساحاتكم

لة.الزُبا

منها.يتطيَّبسُكَّةلهكان!يوّأنَّه)4(شيبةأبيابنوذكر

سبعةكلِّفيأنَّيغتسل:مسلمٍكلِّعلئحقًّادلّه"انَّ:قالأنَّهعنهوصحَّ

التِّرمذيأيضًاوأخرجهادلَّهُيهكَتهُ.رَوقَّاصأبيبنسعدحديثمن(4111)برقم(1)

وابن927(،/1)""المجروحينفيحئانوابن97(،0،971)يعلىوأبو)9927(،

،متروكوهوإلياسبنخالدفيهجدًّا؛ضعيفهـاسناده(.414)3/""الكاملفيعدي

الجوزيابنضعَّفهوبه،"يُضعَّفإلياسبنوخالد،غريبحديث"هذا:التّرمذيقال

2،276/)"الخيرةاإتحاففيوالبوصيري2(،42)2/"المتناهيةالعلل"في

27(.01/0)"(العالية"المطالبفيحجروابن537(،4/

وفوقه:""الكناساتز:حاشيةوفي.تصحيفوهو،يأنيوفيماهنا"الأكناء":س2()

طبعةفيوضبط،"الأكب":اللطيفعبدطبعةوفيالأكباء.تفسيروهو،"صح"

الباء!وتشديدالكافبضمالرسالة

والقصر.بالكسرالكِباجمح)3(

.عندهعليهأقفولم(.0،35405)صكتابهفيأيضًاالحمويعليةأحالوقد(4)

أنسحديثمن2(،)17"الشَّمائل"فيوالتِّرمذي(،6214)داودأبووأخرجه

فيوالضِّياء81(،6)2/"الصُّغرىالأحكام"فيالإشبيليوصحَّحة.اللَّهُ!صكَتهُ!

"إسناده5(:1/10)المنير"البدر"فيالملقِّنابنوقال2(،92)7/"المختارن"

".الصحيحفيلهممخرَّجثقاتكلُّهمورجاله،صحيح

304



.()1"منهأنَّيمسَّطيمثلهكانو[ن.الامٍ

وأحبُّ.عنهتنفروالشَّياطين،تحبُّهالملائكةأنَّالخاصِّيَّةمنالطِّيبوفي

تحبُّالطَّيِّبةفالأرواح)2(.والكريهةالمنتنةالرَّائحةالشيطانإلىشيءٍ

إلىتميلروجٍوكلُّ.الخبيثةالرَّائحةتحبُّالخبيثةوالأرواح،الطَّيِّبةالرَّائحة

للطَّيِّبين،والطَّيِّبات.للخبيثاتوالخبيثون،للخبيثينفالخبيثاتيناسبها.ما

الاعماليتناولفانَّه،والرِّجالالنِّساءفيكانوإنوهذا.للطَّيِّباتوالطَّيِّبون

وألفظهبعمومإمَّاوالأراييح)3(،والملابس،والمشاربوالمطاعموالأقوال

أعلم.واللّّه.معناهبعموم

فصل

اليرصحَّةحفظفيع!ي!ههفي

بنمعبدبنالنعمانبنالرحمنعبدعن)4("سننه"فيداودأبوروى

ا!ثكَتهُدلَّهةهريرةأبيحديثمن(1/911)("المعاني"شرحفيالطَّحاويُّأخرجه(1)

()856البخاريِّفيوهو(.2341)حبَّانوابن(،1176)خزيمةابنوصحَّحه

من84()6ومسلم84(0)البخاريوأخرج.الطِّيبذكردون84()9ومسلم

محتلِم،كلِّعلىواجبٌالجمعةيوم))الغسل:آدلَّهُ!ثكَتهُرَالخدريسعيدأبيحديث

كأإدلَّهُعَت!.الصَّحابةمنغيرهماعنالبابوفيوجد".إنطيبًايمسَّوأن،يستنَّوأن

".الكريهة"المنتنة:ل2()

"،"الروائح:بعدهاومااللطيفعبدطبعةوفي.الهنديةالطبعةفيوكذا"الأرايح"،:ل)3(

للمطرزي""المغربانظر:.لازمًابدلًاالياءجعلعلىالارياحجمعوالأراييح

.(127)صفيسبقوقد35(.1/1)

-34(.0/21)"الكبير"فيوالطَّبراني(،72061)أحمدايضًاوأخرجه)2377(.برقم(4)
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عندالمروَّحبالإثمدأمر!ي!اللّّهرسولأنَّجدِّهعن،أبيهعن،الأنصاريهَوْذة

بالمسك.المطيَّب:المروَّح(:1عبيد)أبوقال."الصَّائم"ليتَّقه:وقال،النَّوم

!ي!للنَّبيِّكانت:قالعبَّاسٍابنعنوغيره)2("ماجهابن"سننوفي

.عينٍكلِّفيثلاثًامنهايكتحلمُكْحُلة

اكتحلإذا"لمج!الدّهرسولدر:برعبَّاسٍابنعن)3(:""الترذبوفي

هو:معينبنيحىلي"قالداود:أبوقال،مجهولوأبوه،فيهمتكلَّمالرَّحمنوعبد

البغويُّوضعَّفة993(،)ص""مسائلةفيأحمدالإمامعنمثلَهونقلمنكر"،حديث

234(،)25/"الفتاوى"مجموعفيتيميةوابن792(،)6/"السنة"شرجفي

.(4101)("الضعيفة"السلسلة:وينظر6(،20/)تقدمكماوالمصنِّف

793(.)صالحمويكتابمنوالنقل334()3/"الحديث"غريبفي(1)

33(،1)8وأحمد2(،71،840)57التِّرمذيُّأيضًاوأخرجه.3(94)9برقم2()

بنعبَّادحديثمنإلَّانعرفهلا،غريبحسن"حديث:التِّرمذيقال.وغيرُهما

فيمُفلحابنالحديثَضعَّفوبة،الأئمَّةمنواحدٍغيرُضعَّفةوعبَّادٌمنصور("،

:أي،"يحيىأبيبنإبراهيمعنرواه:"قيل:وقال381(2/)"الشَّرعيَّة"الاَداب

فيحبَّانوابن(،136)3/"الضُّعفاء"العُقيليُّفيتدليسَهبيَّنوقد،عكرمةعندلَّسه

وبذلك.الحجامةحديثتخريجفيذلكبيانوتقدَّم(،2661/)(""المجروحين

والحاكمعبَّاس(ابنمسند-1/948)التَّهذيب""فيالطَّبريتصحيحفيمايُعلم

وينظر:.الحديثلهذا838(2/)"الصُّغرى"الأحكامفيوالإشبيليِّ(4804/)

اكأيلَّةُعَنهَا.رَعائشةعنالبابوفي)76(."الإرواء("

عباسابنحديثعلىأقفولم.المؤلفمصدروهو893(،)صالحموينقلةكذا)3(

كلِّفيثلاثًايكتحلكانع!يمأنَّهعنة2(480،)1757التِّرمذيفيوالَّذي.اللفظبهذا

"المجروحين"فيحبَّانوابن26(11)يعلىأبووأخرج0السَّابقالحديثُوهو،عين

كلِّ-فيجعلاكتحلإذاكانع!يمأنَّهعنة31(01/4)"الكبير"فيوالطَّبراني(611)3/
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ثنتين.اليسرىوفيبها،ويختمبهايبتدئثلاثًااليمنىفي)1(يكتحل

بالنِّسبةالوترفهل.فليوتر"اكتحل))من:!ي!عنهداود)2(أبوروىوقد

)1(

)2(

العلاءبنيحيىعنالحصينبنعمروفيه؛هالكوإسنادهبينهما،وواحدًااثنَينعين

أبيابنفرواه،مرَّتيناليسرىوفيثلاثًااليمنَىفيع!مماكتحالُهوأمَّا.متروكانوهما

النَّبي"أخلاق"فيالشَّيخأبوورواهمرسلًا،أنسأبيبنعمرانعن)23487(شيبة

أنسأبيبنعمرانعن(،911/)12"السنة"شرحفيالبغويُّطريقهومن)526(،

)633)."الصَّحيحَة"السلسلةفيالألبانيصححهوقدموصولًا،ادلَّهُ!عَئهُرَأنسعن

طريقهومن)877(،""الأوسطوفي364(/21)"الكبير"فيالطَّبرانيعندشاهدوله

قالكماليِّنوإسنادها!ددَّةُعَئ!ا،رَعمرابنحديثمن6(،110)""الشُّعبالبيهقيُّفي

.(0131)3/""المغنيفيالعراقيُّ

"يجعل(".بعدها:ومااللطيفعبدطبعةفي

)338،ماجهابنأيضًاوأخرجه.هريرةأبيعنسعد،أبيطريقمن)35(""السننفي

"اختلف3(:20)2/المنير""البدوفيالملقِّنابنقال)8838(.وأحمد34(،89

الخيرسعدلائيالأئمَّةبعضتوثيقبحسب؛وتضعيفهالحديثِهذانصحيحفيالحفَّاظ

ضعَّففممَّن.الحبرانيُّحصينوهوعنهالرَّاويفيأيضًاواختلفواإيَّاه"،بعضهموجهالة

وابن3(،1/48)""المعرفةفيوالبيهقيئُ(،1/111)"المحلَّى"فيحزمابنالحديثَ

.(1/301)التلخيصفيالحافظصنيعوظاهر2(11/1)"التَّمهيد"فيالبرعبد

"الخلاصة"فيالنَّوويوحسَّنة.الملقِّنوابن(،1/824)""التهذيبفيالطَّبريوصحَّحة

آخر،طريقالحديثمنالجزءولهذا2(.1/57)""الفتحفيحجروابن(،1/471)

هريرةأبيعن،يونسأبيعن،لهيعةابنطريقمن8677(11،86)أحمدفأخرجه

فيالطَّريقينالألبانيُّبمجموعوحسَّنه،وترًا"فليكتحِلأحدُكماكتحل"إذا:بلفظ

طريقمن(1/481)الطَّبريُّفأخرجه،ثالثطريقوله(.0621)الصَّحيحة""السِّلسلة

يُترك.أنيكادضعيفوحسام،هريرةأبيعن،رباحأبيبنعطاءعن،مصكّبنحسام

اكأيلَّةُعَتطُ.رَعامربنوعقبةأنسعنالبابوفي
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أولى(1)واليمنى،اثنتانهذهوفي،ثلاثهذهفيفيكونكلتيهما،العينينإلى

وفي،ثلاثٌهذهفيفيكون،عينٍكلِّإلىبالنِّسبةهوأو؛والتَّفضيلبالابتداء

)2(.وغيرهأحمدمذهبفيقولانوهما؟ثلاثهذه

لها،وجلاءٌالباصر،للنُّوروتقويةٌ،العينلصحَّةحفظٌالكحلوفي

عندوله.أنواعةبعضفيالزِّينةمعلها،واستخراجالرَّديَّةللمادَّةوتلطيف!

المضرَّةالحركةعنعقيبهوسكونها،الكحلعلىلاشتمالهافضلمزيدالنَّوم

خاصِّيَّة.ذلكمنوللإثمدلها.الطَّبًيعةوخدمةبها،

فإنَّهبالإثمد،"عليكم:يرفعهأبيهعنسالمعن")3(ماجهابن"سننوفي

الشَّعر".ويُنبِتالبصر،يجلو

للبصر".مَصْفاةٌللقذى،مَذْهَبةللشَّعر،مَنْبتة"فإنَّه4(:)نعيمأبيكتابوفي

."ليمينوا":ل،س(1)

281(./1)"المهذبشرحو"المجموع(،1/921)""المغني:انظر2()

والبزَّار2(،24)6/الكبير""التَّاريخفيالبخاريأيضًاوأخرجه3(.94)5برقم)3(

.(1/485)الاَثار"تهذيب"فيوالطَّبري52(،)"الشَّمائل"فيوالتِّرمذي6(،490)

ليّنوهوالملكعبدبنعتمانفيهلكن2(،470/)الحاكمإسنادهوصحَّح

وأبيوجابروعليعبَّاسابنعن:منهابها،يثبُتكثيرةشواهدوللحديث.الحديث

ا!للَّهُعَت!.رَوعائشةوصهيبهوذةبنومعبدوأنسهريرة

عن،أبيهعنالحنفيَّة،ابنمحمَّدبنعونطريقمن26(20،)80النَّبوي""الطِّب(4)

"الكبير"فيوالطَّبراني(،214)8/الكبير""التَّاريخفيالبخاريُّأيضًاوأخرجه.جدِّه

:(178)3/""الحليةفينعيمأبوقال3334(.،4601)""الأوسطوفي(1/901)

إلَّا-عنهولاعون،ابنهإلَّاعنهيروهلم،الحنفيَّةابنحديثمنغريبحديث"هذا
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أكحالكم"خير:يرفعهعبَّاسٍابنعنأيضًا:(1)"ماجهابن"سننوفي

الشَّعر".ويُنبتالبصر،يجلوالإثمد،

فيوالضِّياء(،1/486)""التهذيبفيالطَّبريُّوصحَّحهراشد".بنيونس

والعراقي98ُّ(،)3/"التَّرغيب"فيالمنذريُّإسنادهوحسَّن3(،247/)"المختارة"

"السلسلةفيوهو(،01/571)""الفتحفيحجروابن(،9013)3/""المغنيفي

2642(.)665،("الصحيحة

داودأبوأيضًاوأخرجه.بهعنهجبير،بنسعيدعن،خُثيمابنطريقمن34()79(1)

،402،9122،9742،5303)7وأحمد(،115)3والنَّسائي(،1604)3878،

وقال"،الحديثليِّنخثيمبنعثمانبنالدّه"عبد:النَّسائيقال3426(.3342،

الإسنادوهذا،وجهغيرمنع!يروالنَّبيِّعنرُوِيقدالحديث"هذا2(:11/49)البزَّار

فيالطَّبريُّصحَّحهوقد،كثيرةشواهدوله."دلكفييُروىإسنادٍأحسنمن

،(4/185)والحاكم6(،5،720،6730)423حبَّانوابن(،1/483)""التَّهذيب

983(.2/)"الصُّغرى"الأحكاموالإشبيليُّفي
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فصل

!ي!لسانهعلىءتجاانتيالمفودةوالأغذيةالأدولةمق6ذكولنميفي

(1المعجم)حروفعلىمرلًّبةً

حو!الهمزة

أفضله.وهو،أصفهانمنبهيؤتىالأسودالكحلحجرهوإمد)2(:

لِفُتاتهالذي،التَّفتُّتالسَّريع:وأجودهأيضًا.الغربجهةمنبهويؤتى

الاوساخ.منم!شيفيهليس،أملسوداخلة،بصيصٌ

ويحفظأعصابها،ويشدُّويقوِّيها،،العينينفع.يابس!باردُومزاجة

أوساخهاوينقِّيويدمُلها،،القروحفيالزَّائداللَّحمويُذْهِبصحَّتها.

وإذاالرَّقيق)3(.المانيِّالعسلمعبهاكتُحِلإذاالصُّداعويُذهِب.ويجلوها

قيهتعرضلمالنَّارحرقعلىولُطِّخالطَّريَّةالشُّحومببعضوخُلِطدُقَّ

لا،العينأكحالأجودوهو.بسببهالحادثالتَّنفُّطمنونفَع4(،خُشْكْرِيشةلم

المسك.من!شيمعةجُعِلإذاأبصارهمضعفتقدوالَّذينللمشايخسيَّما

طرخانلابن"الطبيةالصناعةفيالنبويةالأحكام"كتابمنمنقولالفصلهذامعظم(1)

.الكحالالحموي

.(13-1/21)البيطار"ابنمفردات"وانظر:.693(93-)صهالحمويكتاب2()

".المصدَّعالجانبفيميلًاالرقيقالمائيوالعسلالإقليميا"مع:الحمويكتابفي)3(

ولعل34(21/)الجوزيلابن"المنافعلقط"فيبالنصمذكورةالفائدةوهذه

عنه.صادرالحموي

دوزينقله.الخلطالحادةوالقروحالنارحرقعلىتتكونالتيالقشورهي(4)

".المنصوريمعجم"من2(60)3/
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الذيالمؤمن"مثل:قالأنَّه!ي!النَّبيِّعنالصَّحيح)2(فيثبت)1(:اُ!جٌّ

".طيِّمثريا،طيِّبٌطعمهاالأترجَّة،القرآنَّكمثليقرأ

ولحم،قشر،:أشياءأربعةمنمركَّبوهو.كثيرةمنافعالائرحِّفي)3(

ولحمهيابس!،حارّفقشره.يخصُّهمزاحمنهاواحدٍولكلِّوبِزر؛(،وحَمْص)

و50صو.)5(

يابس!.حارّوبِزره،يابسرباردوحمصه،رطببارد

تُصلحورائحته.السُّودسَمنعالثِّيابفيجُعِلإذاأنَّه:قشرهمنافعومن

الرِّياح.ويحلِّل.فمهفيأمسكها)6(إذاالنَنبهةويطيِّب.والوباءالهواءفساد

الهضم.علىأعانكالأبازيرالطَّعامفيجُعلوإذا

شُربًا،الأفاعينهشمنتنفعقشرهوعصارة)7(:""القانونصاحبقال

و"مفردات368(367-/1)""القانونوانظر:(.404-104)صالحمويكتاب(1)

.(11-1/01)البيطار"ابن

من)797(ومسلم5(020)البخاريأخرجهوقد.""الصحيحين:ل،حط،س2()

.الأشعريمرسىأبيحن

"."وفي:ن،س)3(

كتابوفي.مزاجهذكرفييأتيوفيماهناوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا)4(

لما"يقال:""القاموسفي.المعروفوهوبعد،فيماجاءكما"،"حُمَّاض:الحموي

".حُمَّاض:الأترججوففي

بعدها:ومااللطيفعبدطبعةوفي.الهنديةوالطبعةالحمويوكتابالنسخفيكذا)5(

هو:قومقالبلفيها.رطبالأولئ،فيحارٌّ"لحمه367(:/1)""القانونفي.""حارٌّ

قولوهو.القولبهذاأخذالحمويأنوالظاهر.أكمر"وبرده،الأولىفيرطببارد

.(51)6/""الحاويانظر:.ماسويةابن

"."أمسكه:الفقيأصلحهوقد.""القشرةإلىذهبولعلة.النسخفيكذا)آ(

.(204)صالحمويكتابمنوالنقل368(/1))7(
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انتهي..للبرصطلام!جيِّدقشرهوحُراقةُضمادًا.وقشرُه

الصَّفراء،المرَّةلأصحابنافع،المعدةلحرارة()1فمُطْفٍ،لحمهوأمَّا

البواسير)3(.ينفعلحمهأكلُ:الغافقيوقال)2(.الحادَّةللبخاراتقامع

انتهى.

نافعالحارِّ،للخفقانومسكِّنٌللصَّفراء،كاسرفقابضٌحُمَّاضُه)4(،وأمَّا

عاقل،للطَّعاممشهٍّ،الصَّفراويِّللقيءقاطعواكتحالًا،شربًااليَرْقانمن

غُلمةَ(تسكِّن)هحُمَّاضهوعصارةُ.الصَّفراويِّالإسهالمننافع،للطَّبيعة

علىوشُنتدلُّبالقُوباء)8(.وتذهبالكلَف)7(،منطلاءًوتنفعالنِّساء)6(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

بعدها:ومااللطيفعبدطبعةوفيالفاء،بتشديدنفيضبطوقد،""مطفئ:يعني

"ملطِّف".

".و"المفرداتالحمويكتابفيومثله.المطبوعةالنسخفيوكذا(""الحارة:حط

.(1/01)البيطار"ابن"مفرداتوانظر:."أكلهينفع"قد:الحمويكتابفي

الرسالة.مؤسسةوتبعته،يأنيوفيماهنا(""حِمْضهإلىالفقيغيَّره

الحمويوكتابالأصلفيبالتاءكذا"و"تذهب"و"تنفع""تسكن:الثلاثةالأفعال

نظرتإذالنسخفاضطربت،المؤلفأصلفيمهملةكانتولعلها(.304)ص

بعضثم".و"قلعه""فعله:يأنيفيماقولهإلىوبعضها"،"عصارةلفظإلىبعضها

حط.س،فيكماواحدةنسخةفيبالياءوبعضهابالتاءالأفعال

مخطوطفيوكذاأيضًا،سف،فيشدَّةبعضهموضعوقد،النسا""علَّة:ن،حطز،

368(./1)"و"القانونومطبوعهالحمويكتاب

و"بحر29()ص"التنوير"انظر:.الوجهلونفيتحدثانوكدورةكمودة:الكلَف

.(842ص)"لجواهرا

ومرَّةالسوادإلىمرةًيميلولونهاحكّة،معالجلدظاهرفيتحدثخشونةالقُوباء:

2(.14)صالجواهر""بحر:انظر.الحمرةإلى
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وتقطعقوَّبهتلطِّفوله.لهوقلعهالثِّيابعلىوقعإذاالحِبْرفيفعلِهمنذلك

الصَّفراء،المرَّةحدَّةوتمنع،المعدةوتقوِّيالكبد،حرارةوتطفئوتبرِّد،

العطش.وتسكِّنمنها،العارضالغمَّوتزيل

النَّفعُ:حبِّهخاصَّة:ماسويهابنوقال.مجفِّفةمحلِّلةٌقوَّةٌفله،بِزْرهوأمَّا

مطبوخ.طلاءٍأوفاترٍبماءٍمثقالين)1(وزنمنهشُربإذاالقاتلةالسُّموممن

للنَنبهةً.مطيِّبٌ،للطَّبيعةمليِّنوهو.نفَعاللَّسعةموضععلىووُضِعدُقَّوإن

النَّفع:حبِّهخاصَّة)3(:غيرهوقال)2(.قشرهفيموجو؟منهالفعلهذاوأكثر

وكذلكفاتر.لماءمقشَّرًامثقالينوزنمنهشُرساذاالعقار!)4( .0ًء.لسعم!

للسُّموميصلعًحبُّه)6(:غيرهوقال.اللَّدغةموضَععلىووُضِعدُقَّ(إن)ه

الهوامِّ)7(.لدغمننافعوهوكلِّها.

بحبسهمفأمرالأطبَّاء)8(،منقومٍعلىغضِبالاكاسرةبعضأنَّوذُكِرَ

اخترتموهلم:لهمفقيل.الأترجَّفاختاروا،عليهلهممزيد)9(لاأُدْمًاوخيَّرهم

فيوبعده.أثبتكماالحمويكتابوفي"."مثقال:بعدهاومااللطيفعبدطبعةفي(1)

التالي.القولإلىالنظرانتقالمنوهو"مقشَّرًا"،:المطبوعةالنسخ

.(51)آ/""الحاويفيماسويهابنقولانظر2()

.الطبريعن(1/11)البيطارابننقلة)3(

"."لسعات:المطبوعةالنسخفي4()

"إذا".:المطبوعةالنسخفي)5(

.عمرانبنإسحاقعن4(40)صالحموينقلة)6(

.الحمويكتابفيوكذا،"كلها":زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)7(

"."الفلاسفة(:104)صالحمويكتابفي)8(

أثبت.كماالنقلمصدروفي."يزيد":المطبوعةالنسخفي)9(
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طيِّبوقشرُه،مفرِّحٌومنظرُه،ريحانٌالعاجلفيلأنَّهفقالوا:؟غيرهعلى

)2(.دهنٌوفية،ترياقوحبُّه،أدمٌ(1)وحمضه،فاكهةولحمُة،الرَّائحة

يقرأالذيالمؤمنوهوالوجود،خلاصةُبهيشبَّهأنمنافعههذهبشيءٍوحقيقٌ

التَّفريح)4(.منمنظرهفيلماإلية)3(،النَّظريحبُّالسَّلفبعضوكان.القرآن

:!اللّهزسولعلىموضوعانباطلانحديثانفيه(:الُر)ْ

حليمًا)6(.لكانرجلًاكانلوأنَّهأحدهما:

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

مثله.سبقوقد.""حُمَّاضه:الحمويكتابوفي،والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا

592(.)3/الأخبار""عيونفيوردبماقارن

فيالجوزيابنذكرهوقد،بالتفريحتعليلةمعع!ي!النبيعنمرفوعًاالحموينقلة

عزاهالمصنفوكأن2َّ(.15)2/"(الشريعة"تنزيهوانظر:9(،)3/""الموضوعات

".السلف"بعضإلىأجلهمن

بالخلحمضهخمروإذا":الحاشيةفيوكتب""صحعلامةهناالقراءبعضوضع

أبيالإمامعنرويلمافيه،هوبيتًايدخللاالجنَّأنخواصِّهومن.القوابيأذهب

أنهم-الشافعيأصحابمنوهو،الخِلَعبيعإلىنسبة-الخِلَعيالحسينبنالحسن

انقطاعهم،سببعنفسألهم،أتوهثم،مذعنهفانقطعوا،عليهويقرؤونيأتونهكانوا

كان]فاذافيههوبيتًاندخللا،ونحنالأترجمن]شيءبيتكفيكان.سأ.].لهفقالوا

اللحقطريقة.منقوطةدائرةذلكبعدووضع.("أولىفطالحُهم،صالحهمحالهذا(

الناسخ،بخطليستوالحاشية،نهايتهفي"صح"يكتبثم،المتنفيعلامتهتوضعأن

فيندخلهالمثمومن.والمطبوعةالمخطوطةالكتابنسخمنشيءفيتردلمثم

وانظر.التاليةالورقةفيحاشيةفيكماغيرلاالحاشيةنهايةعلامةالدائرةولعل.المتن

722(./01)للذهبي("الإسلام"تاريخفيالخلعيحكاية

.(91-1/18)البيطار"ابن"مفرداتوانظر:(.504-404)صالحمويكتاب

55(.1)ص("الحسنة"المقاصدفيكماحجرابنأيضًابوضعهوحكم
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لام!شفافإنَّهالأرزَّإلاوشفاء،داءففيهالأرضأخرجتهشيءٍ"كلُّ:الثَّاني

.(1")فيهداء

!ي!.إليهنسبتهمامنوتحذيرًاتنبيهًاذكرناهما

وأحمدها،الحنطةبعدالحبوبأغذىوهويابسمن.حارّفهووبعد،

وأطبَّاءفيها.ويمكثويدبُغهاالمعدةويقوِّييسيرًا،شدًّاالبطنيشدُّخِلْطًا.

فيتأثيرٌولهالبقر.بألبانطُبخإذاوأنفعهاالأغذيةأحمد)2(أنَّهتزعمالهند

اللَّون.وتصفية،التَّغذيةوكثرة،المنيِّوزيادة،البدنخصب

قوله:في!ي!ذكرهالصَّنوبر.وهوالرَّاء:وسكونالهمزةبفتحاَوْر)3(:

وتُنيمها)4(مرَّةًتُقيمهاالرِّياح،تفيهمهاالزَّرع،منالخامةمَئلُالمؤمن"مَئلُ

يكونَّحتَّىأصلهاعلىقائمةًتزاللاالأرْزة،مئلُالمنافقومئلُ.أخرى

5(.)"واحدةًمغانجعافُها

فيبنقعهيذهبولذعٌ،وتحليلٌ،وتليين،إنصاجوفيه.رطنبٌحارٌّوحبُّه

ولتنقية،للسُّعالجيِّدٌوهوكثيرمت.تغذيةٌوفيه.الهضمعسروهوالماء.

المُزِّ.الرُّمَّانحبُّوترياقهمغصًا.ويولِّد،المنيِّفيويزيد.الرِّئةرطوبات

.(2421/)الخفاء""كشفينظر:."موضوعٌ"كذبأيضًا:السُّيوطيُّوقال(1)

أثبت.كما"و"المفرداتالحمويكتابوفي.أحد"":النسخفي2()

حبُّ-79)صالنفيسلابن"الموجز"عنصادرالمصنفولعل.الحموييذكرهلم)3(

الحديث.عداماالصنوبر(

"وتُميلها".:المطبوعةالنسخفي4()

مالك.بنكعبحديثمن281(0)ومسلم)5643(البخاريأخرجه)5(
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يُختلئ"لا:مكَّةفيقاللما!وأنَّهعنهالصَّحيحفيثبتا؟خِص)1(:

:فقال.ولبيوتهملِقَينهمفإنَّه،اللّهرسولياالإذخر،إلا:العباسلهقالخَلاها"

)2(.الإذخر"لاا"

وأفواهللسُّدَدمفتِّح،لطيف،الأولىفييابس!الثَّانيةفيحارّوالإذخر

فيالصُّلبةالأورامويحلِّل،الحصىويفتِّت،والطَّمثَالبوليُدِرّ،العروق

الأسنانعُمور)3(يقوِّيوأصلهوضِمادًا.شُربًاوالكُليتينوالكبدالمعدة

البطن.و"لعقل،الغثَيانويسكِّن،والمعدة

الباءحو!

يأكلكانأنَّه!ي!النَّبيِّعن(والتِّرمذيُّ)هداودأبوزوى:(4بطِّمخ)

83()صالنفيسلابن"الموجز"منبحروفهمنقولوالنصأيضًا،الحموييذكرهلم(1)

الحديث.عداما

.عباسابنحديثمن()1353ومسلم(1834)البخاريأخرجه2()

أثبت.ماوالصواب.المطبوعةالنسخفيوكذا،بالدال"عمود":الأصلعداما)3(

.الاسنانبينالذياللحموهوعَمْر،جمعوالعمور

98(.88-)ص"الموجز"وانظر:(.704-04ه)صالحمويكتاب(4)

اكأيلَّهُعَنهَا.رَعائشةحديثمن(،)1843"التِّرمذي"جامع)3836(،داود"أبي"سنن)5(

التِّرمذيعندوليس3966(.،6688،)6687""الكبرىفيالنَّسائيأيضًاوأخرجه

حديثهذا":التِّرمذيقالمرسلًا.ويُروى،اختلافإسنادهوفي.الفعلُإلَّاوالنَّسائي

،-القولُعندهوليس-52(52،47)46حبَّانابنوصحَّحه،غرينبٌ"حسن

،(6913)3/""المغنيوالعراقيُّفي297(،)2/الصُّغرى""الأحكاموالإشبيليُّفي

"السِّلسلةفيوهوالنَّسائي،إسناد573()9/""الفتحفيحجرابنوصحَّح

ادلَّهُ!ثكَتهُ.رَأنسعنالبابوفي)57(.ادهـص!حة"
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هذا)1(".ببردهذاحرَّ"ندفع:يقول.بالرُّطَبالبطِّيخ

الواحد.الحديثهذاغيركدشيمنهايصحُّلا،أحاديثعدَّةالبطِّيخوفي

الأخضر)2(.بهوالمراد

القثَّاءمنالمعدةعنانحدارًاأسرعوهوجلاءٌ!.فيه.رطنبٌباردٌوهو

وإذا.المعدةفيصادفهكان)3(خِلْطٍأيِّإلىالاستحالةسريعوهووالخيار.

منبيسيرٍضررهدفعمبرودًاكانوإنجدًّا.بهمحرورًاانتفعآكلُهكان

وقيَّا.غثَّىوإلَّابه،وُيتبَعالطَّعامقبلأكلُهوينبغي.ونحوهالزَّنجبيل

بالدَّاءويذهبغَسلًا،البطنيغسلالطَّعامقبلإنَّهالاظبَّاء:بعضوقال

أصلًا)4(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بنهشامحديثمن)6("سننهما"فيماجهوابنالنَّسانيُّروى(:بَلَح)ْ

.(604)صالحمويكتابفيوكذاهذا"،بردُهذاحرَّ"يدفع)ف(:الأصلعداما

فيالالبانيوتعقبةالأصفر".هو"والمراد574(:-573)9/""الفتحفيالحافظقال

.()58"الصحيحة"السلسلة

تردولم.لس،فيوحذفت.الضربعلامةنوفي،التضبيبعلامةالأصلفيعليها

.الحمويكتابفي

عساكرابناخرجهوقدمرفوعًا.!ي!النبيعمَّاتبعضعن(704)صالحموينقلة

فيبوضعهالالبانيوحكم."يصحلا"شاذ:وقال(141)36/"دمشق"تاريخفي

فيفعلكماالأطباء""بعضإلىالمصنفعزاهوقد(.)167"الضعيفة"السلسلة

السلف.بعضإلىعزاهإذقبلمنالأترجإلئالنظرحديث

.(014-904)صالحمويكتاب

-"الأشراف"تحفةفي-كمامنكر""هذا:وقال966(0)"الكبرىالنَّسائي"سنن
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فإنَّبالتَّمر،البَلَح))كلوا!:اللّهرسولقال:قالتعائشةعنأبيهعنعروة

اكَلَحتَّىآدمابنبقي:يقولبالتَّمرالبلَحيأكلآدمابنإلىنظرإذاالشَّيطان

(".1)بالعتيقالحديثَ

يأكلةآدمابنراىإذايحزنالشَّيطانفإنَّبالتَّمر،البلَحَ"كلوا:روايةٍوفي

)2(""مسندهفيالبزاررواه."بالخَلَقالجديدأكلحتَّىآدمابنعاش:يقول

)3(.لفظهوهذا

)1(

)2(

)3(

هذا.معهذاكلوا:أي"مع("،بمعنىالحديثفيالباء:قلت

قيس،بنمحمَّدبنيحيىطريقمن)0333(،"ماجهابنو"سنن224(-،)12/

بنويحيى(.4121/)والحاكم(،)9943يعلىأبوأيضًاوأخرجه.بههشامعن

حبَّانابنوقال،"حديثهعلىيُتابع"لا427(:4/)"الضُّعفاء"فيالعقيليُّقالمحمَّد،

وأنكره،!يرو"النَّبيِّحديثمنلهأصلَلاالكلام"هذا(:012/)3""المجروحينفي

ومثَّل(172)ص"المقدِّمة"فيالصَّلاجوابن(،501)9/""الكاملفيعديٍّابنأيضًا

بوضعهفحكمالجوزيابنوبالخ.وغيرهم،""التَّلخيصوالذَّهبيُّفيللمنكر،به

"تلخيصفيالذَّهبيقال231(،)"الضعيفة"السلسلةفيالاكبانيوكذا26(،)3/

حجرابنوقال،"الموضوعاتعنهذايُخرَجأن"ينبغي2(:56)ص"الموضوعات

وتبعهالنَّسائيقالمافيهوالصَّواب،الموضوعاتفي"ذكَرَه68(:20/)""النكُتفي

منكر".أنَّةالصلاحابن

كلُّهالحديثولفظبالجديد"،الخلَق"أكل:كليهما"والنسائيماجهابن"سننفي

.الحمويكتابمنمنقول

عنأبيةعنعروةبنهشامعنرواهأحدًانعلملاالحديثُ"هذا:وقال99(/)18

قيس".بنمحمَّدبنيحيىغيرا!للَّهُعَنهَارَعائشة

ماجهوابنبلفظهالبزاربكروابوالنسائي"رواه:الحديثيننقلبعدالحمويقال

".السنن"فيكمابالجديد"الخلقأكل":منهالمطبوعفي"المسند"ولفظ."بمعناه
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ولمبالتَّمر،البلحبأكل!ي!النَّبيُّأمرإنَّما(:1)الإسلامأطبَّاءبعضقال

كلٍّففيرطنبٌ،حارٌّوالتَّمر،يابسٌبار؟البلحلأنَّالتَّمر،معالبُسْربأكليأمر

منهماواحدٍكلَّفإنَّالتَّمر،معالبُسْركذلكوليسللاَخر.إصلاحٌمنهما

بينالجمعُالطِّبِّجهةمنينبغيولاأكثر.التَّمرحرارةكانتوإنحارّ،

تقدَّم.كما،باردينأوحارَّين

ومراعاة،الطِّبِّصناعةأصلصحَّةعلىالتَّنبيه:الحديثهذاوفي

ومراعاة،ببعصلٍبعضِهاوالأدويةالأغذيةكيفيَّاتدفعفييصلُحالذيالتَّدبير

الصِّحَّة.بهتحفظالذيالطِّبِّيِّالقانون

رديٌّوهو،والمعدةواللِّثةالفم)2(يدبُغوهو.برود!ويبوسةٌالبلحوفي

للنَّخلةوهو.التَّغذيةيسير،المعدةفيبطيءٌ،فيهالَّتيبالخشونةوالرِّئةللصَّدر

سيَّماولاونفخًا،وقَراقرَرياحًايولِّدانجميعًاوهما.العنبلشجركالحِصْرِم

والزُّبد.بالعسلأوبالتَّمرمضرَّتهما)4(ودفعُ.الماءعليهإ)3(شُرِبإذا

ك!ي!النَّبيئُضافهلمَّاالتيهانبنالهيثمأباأنَّالصَّحيحفيثبت(:س)ه

له:فقال-العنبمنكالعنقودالنَّخلةمنوهو-بعِذْقٍجاءهموعمربكروأبو

منهوالنقل،الفصولهذهفيكتابهعلىالمصنفاعتمدالذيالحمويطرخانابنهو(1)

البلح.خواصِّمنذكرماآخرإلى

تحريف."ينفع"،بعدها:ومااللطيفعبدطبعةفي)2(

"عليهما".:ن)3(

"مضرَّتها".:س)4(

.(904-804)صالحمويكتاب()5
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.(1ورُطَبه)بُسْرهمنتنتقُواأنأحببتُ:فقال".!رُطَبهمنلناانتقيتَ"هلّا

،المعدةويدبُخ،الرّطوبةينشِّف.حرِّهمنأكثرويبسُهيابس!،حارٌّالبُسْر

أكلهوكثرةحلوًا.هشًّاكانماوأنفعُه.والفماللِّثةوينفع،البطنويحبس

الأحشاء)2(.فيالسُّدَديُحدثالبلَحوأكل

مننبيًّاأنَّمرفوعًاأثرًا)4("الإيمان"شعبفيالبيهقيذكربَيمْ!)3(:

.نظرٌثبوتهوفي.البيضبأكلفأمَره،الضَّعفَسبحانهاللّّهإلىشكاالأنبياء

)1(

)2(

)3(

)4(

وليس،بنحوهادلَّةُ!ثكَتهُرَهريرةأبيعن،حازمأبيحديثمن2()380مسلمأخرجة

أخرجهالمصنِّفذكرهالَّذيواللَّفظ.إ"رطبهمنلناانتقيتَهلَّا":!ي!قولهفية

أبيعن،سلمةأبيطريقمن6(،)583""الكبرىفيوالنَّسالي236ّ(،)9التِّرمذيُّ

حبَّانابنوصحَّحه"،غريبصحيححسن"حديث:التِّرمذيُّوقالادلَّهُ!كَتهُ،رَهريرة

.(21/221)"المختارة"فيوالضِّياء(،4/131)والحاكم(،6125)

88(:)صالنفيسلابن"الموجز"فيوجاء.الحموييذكرهالمالأخيرةالخاصة

فلعل-493(/1)""القانونمنمنقولةبالنصوهي-الأحشاء"فيالسُّدد"ويحدثان

أكلهما.كثرةإلئذلكنسبالمؤلف

.(114-014)صالحمويكتاب

إلّوب،عنزيد،بنحمَّادعن،الرَّبيعأبيعنالأزهر،أبيطريقمن5(055)برقم

أبووأخرجه."الرَّبيعأبيعنالأزهرأبوبه"تفرَّد:وقال،بهعمرابنعن،نافععن

عن،الرَّبيعأبيعنطاهر،أبيابنطريقمن()943"النَّبوي"الطِّبفينعيم

رجلًاأنَّعمرابنعن،نافععن،إلّوبعن،سلمةبنحمَّادعن،فضالةبنالمفضَّل

"المجروحين"فيحبَّانابنقال.البيضبأكلفأمرهالنَّسلقلَّةَ!يِ!النَّبيإلىشكى

ضرار-بنيحيىبنمحمَّد-وهوالشَّيخِهذاعنسرقهشيءٌ"هذا803(:)2/

ابنعلىوأُدخل،بةوحدَّثالرَّبيعأبيعنالأزهرأبيعلىأُدخِل،بهفحدَّثواجماعةٌ

هذامثلِذكريحلُّلا،موضوعٌأنَّهشكَّلاوالخبر،بهفحدَّثالرَّبيعأبيعنطاهرأبي

".الكتبفي
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بيضسائرعلىالدَّجاجوبيضُ،العتيقعلىالحديثُالبيضمنويختار

قليلًا)2(.البرودةإلىيميلمعتدذوهو(.1الطَّير)

صحيحًادمًايولِّد،رطنبٌحارّومحُّه)3(:""القانونصاحبقال

رخوًا.كانإذاالمعدةمنالانحدارويسرعيسيرًا،غذاءً(ويغذو)4محمودًا،

الرِّئة،وقصبةللحلىَمملِّس!،للالممسكِّنالبيضمحُّ(:)هغيرهوقال

لابالخشونة)6(مذهبٌ.والمثانةوالكلىالرِّئةوقروحوالسُّعالللحلقنافع

مسهِّلله،مليِّنٌالصَّدرفيلماومنضجٌالحلو)7(.اللَّوزبدهنأُخِذإذاسيَّما

الحلق.لخشونة

وإذا.الوجعوسكَّنبرَّدهحارًّاورمًاالوارمةالعينفيقُطِرإذاوبياضه

"،"يونس:المطبوعوفي(.ب/221)كتابهمخطوطةفيكمابولسإلىالحمويعزاه(1)

تصحيف.

.جالينوسإلىالحمويعزاه2()

الشيخالمقصودأنَّالمصنِّفمنهوفهم"،"الشيخ:الحمويكتابمخطوطةفي)3(

نأويحتملالبيطار.ابنيذكرهولم"،"القانونفيقولهعلىأقفلمأننيإلا،الرئيس

دونذكرهتقدَّموقدالمعروفالكنَّاشصاحب""المسيحتصحيف""الشيخيكون

أشهر.وهو،التعريفلام

"."ويغذِّي:المطبوعةالنسخفي(4)

أحد.إلىيعزهفلم،الحمويكتابفيكذا)5(

النسخوفي.وغيرهالأصلمنأثبتكماالحمويمخطوطوفي..".."يذهب:س)6(

ناشر.أوناسخمنإصلاحولعله"،"للخشونة:المطبوعة

.الحموينقلهالذيبولسقولمنمأخوذبعدهما)7(



الوجهُ)2(بهلُطِخوإذا.يتنفَّطيدعهلملهيعرضماأولَ)1(النَّارحرقُبهلُطِخ

علىولُطِخبالكُنْدُرخُلِطوإذا.الشَّمسمنالعارضالاحتراقمنمنَع

النَّزلة)3(.مننفَعالجبهة

يكنلمهـانوهو:قالثم4َّ(،القلبيَّة)الأدويةفي""القانونصاحبوذكره

الصُّفرة.أعنيجدًّا،القلبتقويةفيمدخللهممَّ!فإنَّه،المطلقةالأدويةمن

الدَّموكون)5(،الفضلوقلَّة،الدَّمإلىالاستحالةسرعة:معانٍثلاثةتجمعوهي

ولذلك.بسرعةٍإليهمندفعًاخفيفًا،القلبيغذوالذيللدَّممجانسًامنةالمتولِّد

الرُّوح)6(.لجوهرالمحلِّلةالأمراضعاديةُبهيتلافىماأوفقهو

عنهاوضاقالسطرآخرفينسخةفيوقعتالكلمةوكأن"أو"،:المطبوعةالنسخفي(1)

فذهبت.،الحاشيةفياللامالناسخفكتبالسطر

تحريف.،""الوجعبعدها:ومااللطيفعبدطبعةفي)2(

"المفردات"عنصادروهو،ديسقوريدوسإلىالحمويعزاهاالفقرةهذه)3(

(1/013).

."...يكنلموإنالبيض:القلبيةالأدويةفيسينا"ابن(:1/132)البيطارابنسياق4()

"منضمنالمذكورالكتابانظر.له"القلبية"الادويةكتابفيسيناابنقال:يعني

مخطوظفيوجاء268(.)صالبابازهيرمحمدتحقيق"الطبيةسيناابنمؤلفات

نأوالظاهر.."..يكنلموإنالقلبيةالأدويةوفيفيهسيناابن"قال:الحمويكتاب

فصاغ،كتاباسم("القلبيةالأدوية"أنالقيمابنعلىوخفي.الناسخمنخطأالواو

اهكذاعبارته

الرسالة.طبعةوتابعته،""الفضلةإلىالفقيغيَّره5()

البيضفوائدبعض"المنهاجشرح"العجالةمنبعضهمنقل)ف(الأصلهامثزفي)6(

الظاءبينالفرقفي"المرصادمنبيتيننقلثم،البيضأكلفيعليعنيروىوحديثًا

والبيظ.البيضبينالفرقفيوالضاد"
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البصلعنسئلتأنَّهاعائشةعن")2("سننهفيداودأبوروى!)1(:

فيعنهوثبت.بصلٌفيهكانع!يووّادلّّهرسولأكلهطعامٍآخرإنَّ:فقالت

المسجد.دخولمنآكلهمنعأنَّه)3("الصَّحيحين"

ويدفع،المياهتغيُّرمنينفع.فضليَّةرطوبةٌوفيهالثَّالثة،فيحارّوالبصل

المنيِّ،فيولزيد،الباهويهيِّج،المعدةويقوِّي،الشَّهوةويفتِّقالسُّموم،ري!

البهَق)4(.يُذهِبوبِزرُه.المعدةويجلو،البلغمويقطع،اللَّونويحسِّن

وإذاالثاليل)6(.يقلعبالملحوهوجدًّا.فينفعالثَّعلب)5(،داءحولبهويُدلك

ذلكرائحةوأذهب،والغثيانالقيءمنمنعهمسهِلًادواءًشربمنشمَّه

والطَّنينالسَّمعلثقلالأذنفيويُقطَر.الرَّأسنقَّىبمائهاسْتُعِطوإذاالدَّواء.

)7(العينفيالنَّازلالماءمنوينفع.الأذنينفيالحادثوالماءوالقيح

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

79(.-1/69)البيطارابنوانظر:(.134-114)صالحمويكتاب

2(.4)585وأحمد66(،4)6""الكبرىالنَّساليُّفيأيضًاوأخرجة382(.)9برقم

أيضًاوفية،عليةواختُلف،عنعنوقدويسوِّييدلِّسالوليدبنبقيَّةإسنادهوفي

"السِّير"فيالذَّهبيُّقالولذا؛معدانبنخإلدعنهبالرِّوايةتفرَّدسلمةبنخيار

الإسناد("،صالح"غريب(:434)7/المنير""البدرفيالملقِّنوابن(1/918)4

2(.5)13"الإرواء"الألبانيُّفيوضعَّفه

جابر.حديثمن(456)ومسلم85()5البخاري

ظاهرتعدولا،البياضإلىأوالسوادإلىالبدنجميعفينقطيةسطحيَّةاَثارالبهَق

62(.)صو"التنوير"(671)ص"(الطبأسرار"حقائقانظر:الجلد.

.(534)صفيتفسيرهانظر

الجلد.فيصغاربثورهي

"."العينين:نوفي.لمنساقط"العين"في
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الغذاء.كثيرمنهوالمطبوخ.العينلبياضالعسلمعببززهويكتحلاكتحالًا.

وينفعالطَّبع،ويليِّن،البولويُدِرُّالصَّدر،وخشونةوالسُّعالاليرقانمنينفع

وإذا)2(.وسَذَابٍبملحٍماؤهعليهانُطِلَ)1(إذاالكَلِبغيرالكلْبعضَّةمن

البواسير.أفواهفتحَاحتُمِل

ضز)3(

ويظلمرياحًا،ويولِّد،الرَّأسويصدِّع،الشَّقيقة4(يثوِّر)فانَّه،ضررهوأمَّا

الفمرائحةويغيِّر.العقلويفسد،النِّسيان()هيورثأكلهوكثرةالبصر.

والملائكة.الجليسويؤذي،والنَنكهة

آكلَهأمر!ي!أنَّهالسُّنن)7(وفي.منهالمضرَّاتبهذه)6(يذهبطبخًاوإماتته

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

شيء.بعدشيءمنهعليهاصُبَّ:يعني

.وغيره(5)3/البيطار"ابن"مفرداتفيخواصهاانظر،معروفطبينبات

الرسالة.نشرةوتبعته،"فصل"كلمةالفقيالشيخحذف

الحرمنسخةوفيناشر.أوناسخمنتصرفولعله"،"يورث:المطبوعةالنسخفي

"يثير".:منهباشاراغبنسخةوفي.أثبتكماالحمويكتابمنالمكي

ويؤنث.يذكروالمصدر.ل،ففيالمضارعحرفينقطلم

"."تذهب:المطبوعةالنسخفي

بنخالدطريقمن)6647(،"الكبرىالنَّساليِّ"سنن)3827(،داود"أبيسنن"

.وغيره(،621)47أحمدأيضًاوأخرجه.بمعناهأبيهعن،قرَّةبنمعاويةعن،ميسرة

حديثًالهأرلم،صدوقميسرةبن"خالد(:144)3/""الكاملفيعديٍّابنقال

فيالقطَّانوابن)558(،الكبير""العللفيكماالبخاريُّالحديثوحسَّن.منكرًا"

عنالبابوفي31(.0)6"الصَّحيحة"السِّلسلةفيوهو8(،560/)("والإيهام"الوهم

)567(.مسلمعندعليةموقوفًااللَّةُ!كَئهُرَعمروعناللَّهُ!ككَئهُ،رَأنس
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.(1)عليهالسَّذابورقمضغُرائحتَهويُذهِبُطبخًا.يميتهماأنالثُّوموآكلَ

:!اللهرسولعلىالمختلقالموضوعالحديثفي:؟دفين)2(

العقلاء،احادإلىنسبتهيستقبحممَّاالكلاموهذا)3(."لهأُكِلَلما[)الباذنجان

الائبياء.عنفضلًا

؟حارٌّأوباردُهوهلخلاف!وفيهوأسود.أبيض:نوعانفهووبعد،

والسَّرطانوالسُّدَدوالبواسيرللسَّوداءمولِّاوهو.حارٌّأنَّه:والصَّحيح

المستطيلوالأبيض)4(.الفمبنتنويضرُّ،ويسوِّدهاللَّونويُفسد.والجذام

ذلك)5(.منعارٍ

التَّاءحو!

تمراتٍبسبعتصبَّح))منع!ي!:عنه")7("الصَّحيحينفيثبتف)6(:

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(1/995)"ننولقاا":نظرا

98(.)صالنفيسلابنالموجز""(،804)صالحمويكتاب

4(،14)2/"والكتابالحفظعن"المغنيينظر:العلماء.باتِّفاقلهأصللاباطل

و"اللاَلئ(،61)3/"الشَّرعيَّةو"الاداب(،21)6للصَّغاني"و"الموضوعات

)927(."الحسنةو"المقاصد(،051)ص"المنثورة

فيذكرفقد."الفم"ببَثْرتصحيفأنهوالظاهر،والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

الآلام"شفاءوفي8(.1/0)""المفرداتفيومثله("،الفم"يبثِّرأنه993(/1)""القانون

".الفميبثِّر"والعتيقأ(:)77/شستتربيتينسخةللسرَّمرِّي"الإسلامأهلطبفي

وانظر:.الغذاء"صالح"وأبيضه:8(0)صالمتطببلداود"النبوي"الطبفي

.(41)3/"الشرعية"الاَداب

.(435-145)صالحمويكتاب

-5(44)5البخاريأخرجهوالحديث("."الصحيحبعدها:ومااللطيفعبدطبعةفي
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عنهوثبت.سحر"ولاسمٌّاليومذلكيضرَّهلم-العاليةتمرمن:لفظٍوفي-

بالزُّبد)2(،التَّمرأكلُعنهوثبت(.1)"أهلهجياعٌفيهتمرلا"بيتٌ:قالأنَّه

مفردًا.وأكلُهبالخبز)3(،التَّمروأكلُ

قولين.علىفيها؟يابس!أوالأولىفيرطنبهووهل.الثَّانيةفيحارٌّوهو

ويبرئالصَّنوبر.حبِّمعسيَّماولاالباهفييزيد.للطَّبعمليِّنٌللكبد،مقوٍّوهو

السُّدَد،لهميورثفإنَّهالباردةالبلادكأهليَعتَدْهلمومن.الحلقخشونةمن

منوهو.والخشخاشباللَّوزضررهودفعُ.الصُّداعويهيِّج،الأسنانويؤذي

الرَّطب.الحارِّالجوهرمنفيهبماللبدنتغذيةًالثِّمارأكثر

أُديمَفإذا،ترياقيَّةٌقوَّةٌفيهحرارتهمعفإنَّهالدُّود،يقتلالرِّيقعلىوأكلُه

قتله.أو(،وأضعفَه)ْالدُّودمادَّةجفَّف)4(الرِّيقعلىاستعماله

.وحلوى،وشرابٌ،ودواءٌوغذا!د،،فاكهةٌوهو

وفي."عجوةتمرات"بسبع:ولفظة.وقاصأبيبنسعدحديثمن2(0)47ومسلم

-ترياقإنهاأو-شفاءالعاليةعجوةفي"إن2(:0)48"مسلم"صحيحفيعائشةحديث

".البكرةأول

اكأيلَّةُعَنهَا.رَعائشةحديثمن(0/2531)486مسلمأخرجه(1)

تخريجه.سيأتي2()

تخريجة.تقدَّم)3(

بالخاءسوفيبالخاء،فوفيب(./)172الحمويكتابومخطوط،حطفيهكذا(4)

التيالرطوباتالدودمادةفانأشبهأثبتوما.مهملغيرهاوفي"معًا"،والجيم

الأمعاء.جوانبفيتحتبس

"."وقلَّله:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(5)
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فيذكرٌلهيأتلموالمدينةالحجازبأرضالتِّينيكنلملمَّاتنْ)1(:

لكثرةكتابهفيبهاللّّهأقسمقدولكن.النَّخلأرضتنافيأرضهفانَّ،السُّنَّة

)2(.المعروفالتِّينهوبهالمقسَمأنَّوالصَّحيح،وفوائدهمنافعة

النَّاضجالأبيض:وأجوده.قولانويبسهرطوبتهوفيحارّ.وهو

منأغذىوهو.السُّموممنويؤمِّن،والمثانةالكلىرمليجلوالقشر)3(.

الكبدويغسلالرِّئة،وقصبةوالصَّدرالحلقخشونةوينفع.الفواكهجميع

أنَّهإلاجيِّدًاغذاءًالبدنويغذو،المعدةالبلغميُّمنالخِلْطوينقِّيوالطِّحال،

جدًّا.منهأُكثِرإذاالقَمْلَيولِّد

:قالمحمود.واللَّوزالجوزمعوهو.العصَبوينفعيغذو،ويابسه

وحفِظنفَعالقاتلالسَّمِّأخذقبلوالسَّذابالجوزمعأُكِلوإذا)4(:جالينوس

الضَّرر.من

.(171-611)صالموجز(،445-435)صالحمويكتاب(1)

شجرةنفسالمراد71(أن96-)ص("القرانأيمانفي"التبيانفيواختارالمصنف2()

وتفسير2(،40)5/الإسلام"لشيخالصحيح:"الجوابوانظرأيضًا.ومَنْبتهاالتين

-الغربدارطبعة-للفراهي("بالفرقانالفرقانوتأويلالقرآن"نظامفيالتينسورة

(/2165-.)673

فيومثله"المقَشَّر":الحمويكتابوفي.والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا)3(

أجود"(:ب81/)"الآلام"شفاءفيالسرَّمرِّيوقال(.19)صلداود("النبوي"الطب

!شِّر".إذاالوزيري:أصنافهوأجودالأسود.ثمالأحمر،ثم،البياضإلىالذي:التين

الناسخون.فيخطئجدًّا،صغيرًايكونقدالميمورأس

الكيموس.محمودواللَّوزالجوزمعاليابس"والتين:جالينوسقولالحموينقل4()

إلخ."...الجوزمعأكلوإذا
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:فقال،تينٍمنطبق!ي!النَّبيِّإلىأهدي:الدَّرداءأبيعنويذكر

لأنَّهذه،:قلتالجنَّةمننزلتفاكهةًإنَّ:قلتُ"لو:وقال،منهوأكل"كلوا".

منوتنفعالبواسير،تقطعفإنَّهامنها،فكلُوا.عَجَمٍبلاالجنَّةفاكهة

.نظرٌهذاثبوتوفي(.1)"النِّقرس

عنالكائنالعطشويسكِّن،المحرورينويعطِّشأجود.منهواللَّحِم

الكبدسددويفتح،البولويُدرُّ،المزمِنالسُّعالوينفع،المالحالبلغم

تفتيحفيعجيبةمنفعةالرِّيقعلىولاكله.والمثانةالكلىويوافقوالطِّحال،

رديّالغليظةالأغذيةمعوأكلُهوالجوز.باللَّوزوخصوصًاالغذاءمجاري

)2(.بالمعدةوأضرُّتغذيةًأقلّلكنَّه،منهقريبٌالأبيضوالتُّوتجدّا.

)1(

)2(

وأخرجة.حديثهمنعليةأقفولماللَّةُ!ثكَئهُ،رَالدَّرداءأبيعنالحمويأوردهكذا

عن،الواسطيِّإبراهيمبنسهلطريقمن238(/01)"والبيان"الكشففيالثَّعلبيئُ

أبيعن،الثَّقةحدَّثني:قالكثير،أبيبنيحتىعن،الأوزاعيِّعن،يونسبنعيسى

محمَّدبنحمَّادطريقمن9(40،)467"النبوي"الطبفينعيمأبووأخرجه.بهذر

به.ذرٍّأبيعن،سلمةأبيعنكتير،أبيبنيحيىعن،الأوزاعيِّعن،البغداديِّ

عن،يونسبنعيسىعنالكوفيِّ،محمَّدبنادلّهعبدطريقمن)468(أيضًاوأخرجه

فيحجرابنفال.هريرةأبيعن،سلمةأبيعنكثير،أبيبنيحنروعن،الأوزاعيِّ

بالضَّعف،السُّيوطيُّلهورمز،"يعرفلامنإسناده"في(:186)ص"الشَّاف"الكاف

فيوهو"،مجهول"إسناده(:8011)3/"السَّماويِّ"الفتحفيالمناويُّوفال

.()165"الضَّعيفة"السِّلسلة

التوت"منبدلًا"الفرصاد("وفيه،النفيسلابن"الموجز"منمنقولةالفقرةهذه

بمادةمادتهاواختلطت"الموجز"مطبوعةمن""التينرسمسقطوقد."الأبيض

."التربد"
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وأنَّهامنافعهاوذكرنا)2((،1)المطحونالشَّعيرماءأنَّهاتقدَّمقد:ور

الصَّحيح.الشَّعيرماءمنالحجازلأهلأنفع

الثَاءحرف

مناغسلني"اللَّهمَّ:قالأنَّه!ي!عنه)4(")3("الصَّحيحينفيثبت:تْلح

والبرد".والثَّلجبالماءخطاياي

منالخطايافيفإنَّبضدِّه،يداوىالدَّاءأنَّ:الفقهمنالحديثهذاوفي

الماءإنَّ:يقالولاالبارد.والماءوالبردالثَّلجيضادُّهماوالحريقالحرارة

ماوتقويتهالجسمتصليبمنالباردالماءفيلأنَّ،الوسخإزالةفيأبلغالحإرَّ

فالمطلوبوالإرخاء،التَّدنيس:أثرينتوجبوالخطاياالحارِّ.فيليس

إلىإشارةٌوالبردوالثَّلجالباردالماءفذكرُ،ويصلِّبهالقلبَينظِّفبمامداواتها

الأمرين.هذين

تولُّدوشبهتهحارّ،(:قال)همنوغلِط.الأصحِّعلىباردٌفالثَّلجوبعد،

.سمن(""المطحونولفظ،نمنساقط"ماء"لفظ(1)

.وذكر"":ن2()

البخاريأخرجهاللَّهُ!ئهُ،رَهريرةأبيحديثمنوهو.""الصحيح:ن،حطز،)3(

)895(.ومسلم74()4

".النبي"عن:المطبوعةالنسخفي)4(

نسخةالموجز""حلِّفي775(نحو)تالأقسرائيالدينجمالوقال.عليةاقفلم)5(

داخلةفي،نعم.بحقوليسحار،التلجأنظنَّمنالناس"منب(:/)126ويلكوم

شفإء"فيالسرَّمرِّيونقل."بالعرضيابسبالطبعباردوهو.صعديةدخانيةأجزاء

بعينه.القيمابنشيخهكلامأ()82/"الآلام
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وفيالباردةالفواكهفييتولَّدفإنَّه،حرارتهعلىيدلُّلاوهذا،فيهالحيوان

المعدةويضرُّ.نفسهفيلحرارتهلا،للحرارةفلتهيمجهتعطيشهوأمَّا.الخلِّ

سكَّنها.مفرطةٍحرارةٍمنالأسنانوجعُكانوإذا.والعصَب

اكلهما"مَن:الحديثوفي)2(.الحديثفيالبصلقرينهو(:1ضْم)

أيُّوبأبيإلىبهفارسل،ثومٌفيهطعائمإليهوأهديطبخًا")3(.فليُمِتْهما

مناناجي"إنِّي:فقالإليُّ؟بهوترسل،تكرهةاللّهرسوليا:فقال.الأنصاريِّ

")4(.تناجيلا

تجفيفًاويجفِّفقويًّا،إسخانًايُسْخِن.الرَّابعةفييابنم!حارّقهووبعد،

فيالوقوععلىأشرفولمنبلغميٌّمزاجهولمنللمبروديننافعبالغًا.

هاضمٌ،الغليظةللرِّياحمحلِّلٌللسُّدَد،مفتِّح(،للمنيِّ)همجفِّفٌوهو.الفالج

وجميعالهوامِّلسعفييقوم.للبولمُدِرّ،للبطنمطلِقللعطش،قاطعٌللطَّعام،

.(475-45ه)صالحمويكتاب(1)

مكررًا.ظنَّهحذفهمَنولعل،نمنساقط"الحديث"في)2(

من(،621)47وأحمد66(،)47""الكبرىفيوالنَّسائي)3827(،داودأبوأخرجة)3(

تخريجه.تقدَّمحسن،حديثوهواللَّهُ!كَئهُ،رَإياسبنقرَّةحديث

وانظر.اللّهعبدبنجابرحديثمن564()ومسلم9735(85،)5البخاريأخرجه(4)

سياقةفيصادروالمؤلف2(.0)53"مسلم"صحيح:فيالأنصاريأيوبأبيحديث

.الحمويكتابعنالحديث

،للمعدة"مجفِّفالثومإنَّقولةديسقوريدوسعنحكيأنه78()6/""الحاويفي)5(

البيطارابننقلوقد."للمنيمجفَفإنة:قالأنهأحسبوالذي.غلطوذلك

سبق.ماضدالرازيعن(1/521)
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الحيَّاتنهشعلىضِما؟(فيه)1وعُمِلدُقَّوإذا.التِّرياقمقامالباردةالأورام

فيويزيد،البدنوسنخِّنمنها.السُّموموجذَبنفعَهاالعقاربلسمعأو

أكثرصحَّةويحفظ،الحلقويصفِّيالنَّفخ،ويحلِّل،البلغمويقطَع،حرارته

ومطبوخًانيئًاويؤكل.المُزْمِنوالسُّعالالمياهتغيُّرمنوينفع،الأبدان

الحلق.منالعَلَق)2(ويخرجالبرد،منالصَّدروجعمنوينفعومشويًّا.

المتأكِّل،الضِّرسعلىوُضِعثمَّ،والعسلوالملجالخلِّمعدُقَّهـاذا

مقدارمنهدُقَّوإن.وجعَهسكَّنالوَجِعالضِّرسوعلىوأسقَطَه؛فتَّته

بالعسلطُلي)3(وإذاوالدُّود.البلغمأخرج،العسلماءمعوأخذ،درهمين

نفَع.البهَقعلى

،والباهالبصرويُضعِف،والعينينالدِّماغويضرُّ،يصدِّعأنَّه:مضارِّهومن

يُمضَغأنرائحتَهويُذهِب)4(.الفمرائحةَويُجمِّفالصَّفراء،ويهيِّجويعطِّش،

.السَّذَابورقُعليه

علئعائشة"فضل:قالأنَّه!ي!عنه((")ه"الصَّحيحينفيثبت:نرب

".الطَّعامسائرعلئالثَّريدكفضلالنِّساء

أفضلفالخبز،ولحمٍخبزٍمنمركَّبٌفانَّهمركَّبًا،كانوإنوالثَّريد

الرسالة.طبعةفيونحوه"،"منهالفقيأثبت(1)

(".بحلقةفينشب،الإنسانفيشربهالمإء،فييكونوأحمر"أسود:العلق)2(

.الحمويكتابفيكما،التومرماد:يعني)3(

وغيَّره.لازمفعلفهو،أنتنَأيواجتافجافمثلوجيَّف.الحمويكتابفيوكذا(4)

".الفمرائحة"وينتِّن:إلئ(ب82/)"الالام"شفاءفيالسُّرَّمرِّي

.(6442)ومسلم(245)8البخاري(5)
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غاية.بعدهمايكنلماجتمعافإذا،الإدامسيِّدواللَّحمالأقوات

وأعمُّ،أكثرالخبزإلىالحاجةأنَّوالصَّواب؟أفضلأيُّهماالنَّاسوتنازع

طعاموهو،عداهماكلِّمنالبدنبجوهرأشبهوهو(.1وأجلّ)أفضلواللَّحم

والبصل:والعدسوالفوموالقثَّاءالبقلطلبلمنتعالىقالوقد.الجنَّةأهل

السَّلفمنوكثيرٌ.،16:]البقرةهُوَخَلأ!بِآلّذَىألّذَهـهُوَآف)أَتدلوُنَ

منخيرٌاللَّحمأنَّعلىنصٌّفالاَيةهذاوعلى،الحنطة:الفومأنَّعلى

أعلم.وادلّّه)2(،الحنطة

الجيمحوف

عن)5(:"الصَّحيحين"فيثبت.النَّخلقلبوهو)4(جُ!ر)3(:

بجمَّارأتيإذ،جلوسٌ!ي!اللّّهرسولعندنحنبينا:قالعمربناللّهعبد

يسقطلاالمسلمالرَّجلمثلشجرةًالشَّجر))إنَّمن:ء!ي!النَّبئيُفقال،نخلةٍ

لحديث.ا"...ورقها

الدَّمنفثمنوينفع،القروحيختم.الأولىفييابس!باردٌالجمَّارُ

".وأفضلأجلّ":بعدهاومااللطيفعبدطبعةفي(1)

إسرائيلببنيالشيطانتلاعبمن(28801/)("اللهفانإغاثة"فيالمصنفوذكر2()

المنيف"المنار"فيوقال.."..والبصلالثومعيش"وذكرواوالسلوىالمنَّملُّواأنهم

هوالفومبأنالقولفاختار.العدَس:يعني"والبصلالثومقرينَوجعلة"38(:)ص

أشبه.وهو،الثوم

.(14ه)صالحمويكتاب)3(

المطبوعة.النسخمنساقط"وهو"4()

.(4445)ومسلم7(2)البخاري(5)
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ءبرديوليس.الدَّموثائرةِالصَّفراء،المرَّةوغلبة،البطنواستطلاق

الهضم.بطيءوهويسيرًا،غذاءًويغذو(،1)الكيموس

خيرهلكثرةالمسلمبالرَّجل!يووالنَّبيُّمثَّلهاولهذا،منافعكلُّهاوشجرته

ومنافعه.

فدعا،تبوكفيبجبنةٍجم!ياّلهالنَّبيئُأتي:قالعمرابنعن""السُّننفي:جُص

.والعراقبالشَّامالصَّحابةوأكلهداود)2(.أبورواه.وقطَع،وسمَّى،بسكِّينٍ

فييزيدالأعضاء،فيالسُّلوكهيِّن،للمعدةجيِّدالمملوحغيرُوالرَّطبُ

وهوالرَّطب،منغذاءًأقلُّوالمملوحمعتدلًا.تليينًاالبطنويليِّن،اللَّحم

وينفع-المشويُّوكذا-البطنيعقلوالعتيقللأمعاء.مؤذٍ،للمعدةرديّ

أصلحكانمشريًّااستعملفان.رطمبباردٌوهو.الإسهالويمنع،الفروح

ورائحته.طعمهوتطيِّب،جوهرهوتلطِّف،وتعدِّلهتصلحهالنَّارفإنَّ،لمزاجه

وكسرِجوهرهبتلطيفأيضًايصلحهوشيُّهيابس!.حارّالمالحوالعتيق

لها.المناسبةاليابسةالحارَّةالأجزاءمنمنهالنَّار)3(تجتذبهلما،حَرافته

سبق.وقد،العروقفييجريالذيالغذاءخلاصة:الكيموس(1)

عن،الشَّعبيِّعنمنصور،بنعمروعن،عيينةبنإبراهيمطريقمن381()9برقم)2(

.(201)6"الصَّغير("وفي7(840)""الأوسطفيالطَّبرانيأيضًاوأخرجهعمر.ابن

فرواه،خولفوقد،فيةمتكلَّمعُيينةبنإبراهيملكن52(،14)حبَّانابنوصحَّحة

هو،بصحيحليس"364(:)4/لابنة""العللفيكماحاتمأبوقالمرسلًا.غيره

عبَّاسابنعنالبابوفي96(.)9/""المجموعفيالنَّوويُّإسنادهوضعَّف،منكر"

!ي!.النَّبيِّزوجممنه

.(""تجذبه:ن)3(
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،للمعدةرديّوهو.والمثانةالكلىحصاةويولِّد،يُهزلمنهوالمملَّح

.(1)المعدةإلىلهتنفيذهابسببأردىبالملطِّفاتوخلطُه

العاءحر!

إعادته.عنفأغنى،منافعهوذكرفضلهفيالأحاديثتقدَّمتقدء:حظَّ

عنسلمةأبيحديثمن)3(:"الصَّحيحين"فيثبتا!داء)2(:حبَّة

شفاءًفإنَّفيهاالسَّوداء،الحبَّةبهذه"عليكم:قال!ي!اللّّهرسولأنَّهريرةأبي

.الموت:والسَّام."السَّاملاإداءٍكلِّمن

الأسود،الكمُّونوهي.الفرسلغةفيالشُّونيزهيالسَّوداءالحبَّة

وحكى.الخردلإنَّها:الحسنعنالحربيوقال.الهنديَّالكمُّونَويسمَّى

أنَّها:والصَّواب،وهموكلاهماالبُطْم)4(.ثمرةالخضراءالحبَّةأنَّهاالهروي

الشُّونيز.

)تُدَمِّمُى:تعالىقولهمثل"داءٍكلِّمن"شفاءً:وقوله.جدًّاالمنافعكثيرةوهي

(.)ْونظائرهالتَّدمير،يقبلشيءٍكلَّ:أي125:]الأحقافبِأَمرِرَبّهَا!هو!!يثَئ

مصدرعلىأقفولم(،29)صالنفش!لابن"الموجز"كتابمنمنقولةالفقرةهذه(1)

سبقها.ما

منبرمَّتةمنقولالفصلوهذا.الموصوفإلىالصفةباضافةالنسخجميعفيكذا)2(

74(.7-0)صالحمويكتاب

السنن.لفظوهذا22(،15)ومسلم)5688(البخاري)3(

الأزهري:بةيعنيوالهروي(،1/176)الأنوار""مشارقياالقاضينقلهماالقولان(4)

33(./)13"اللغة"تهذيبفي

-.الحديث."..دواءداء)الكلِّ!يروّ:قولةعلىالكلامفيالمجلدأولفيتقدَّمماانظر)5(
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الحارَّةالأمراضفيوتدخل.الباردةالأمراضجميعمننافعةٌوهي

إذاتنفيذها،بسرعةإليهاالرَّطبةالباردةالادويةقوىفتوصِّل،بالعرضاليابسة

قرصفيالزَّعفرانعلىوغيره((")1"القانونصاحبنصَّوقديسيرُها.أُخِذ

الصِّناعة.حذَّاقيعرفهانظائروله.قوَّتهوإيصالهتنفيذهلسرعةالكافور

فيذلكتجدفانَّكبالخاصِّيَّةحارَّةٍأمراضٍفيالحإرِّمنفعةتستبعدولا

كالسُّكَّرالرَّمَدأدويةمنمعهيركَّب)3(وماالأَنْزَرُوت)2(:منها،كثيرةٍأدويةٍ

نفعُوكذلكالأطبَّاء.باتِّفاقحارّورلموالرَّمدُ،الحارَّةالمفرداتمنوغيره

.الجربمنجدًّاالحارِّالكبريت

)4(،القرعلحبِّمُخْرِجللنَّفخ،مُذْهِِبٌالثَّالثة،فييابس!حارٌّوالشُّونيز

مجفِّفٌ،للرِّياحمحلِّلللسُّدد،مفتِّحوالبلغميَّة،الرِّبعوحمَّىالبرصمننافعٌ

ورطوبتها.المعدةلبلَّة

تكونالَّتيالحصاةأذابالحارِّبالماءوشُرِببالعسلوعُجِندُقَّوإن

وإنأيلّامًا.شربُهأديمإذاواللَّبنوالحيضالبولويُدِرُّ.والمثانةالكليتينفي

الحبةفي!يروقولهأنعلىالتفسيروهذا232(./)18"الفتاوى"مجموعوانظر:

.الخاصبةأريدعامّالسوداء

.3(2،377/379/)"القانون"في(1)

انظر:.مرارةطعمهفيشائكةشجرةصمغوهو.العنزروت"":بالعينويقال2()

63(./1)البيطار"ابن"مفردات

"."يتركبز:وفي.الأصلفيأولهينقطولم.""تركب:ل،حط)3(

أسرارو"حقائق39()صالجواهر""بحرانظر:.الأعورالمعئفيعراضديدانهي(4)

.(641)صللسجزي"الطب
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الحنظلبماءعُجِنفإن.القرعحبَّقتَلَالبطنعلىوطُليبالخلِّسُحِقَ)1(

ويقطِّع،ويجلو،.أقوىالدُّودإخراجفيفعلُهكانالمطبوخأوالرَّطب

واشتُمَّخرقةٍفيوصُيِّر)3(دُقَّ)2(إذاالبارد،الزُّكاممنويشفي.ويحلِّل

.(4دائمًا)

منهشُربوإذا.والخِيلانالثآليلومنالحيَّة)5(داءمننافعٌودهنه

البارد.الصُّداعمنينفعبهوالضِّماد.النَّفسوضيقالبُهْرمننفَعبماءٍمثقاذ

نفعَه،اليرقانصاحبُبهوسُعِط،امرأةٍلبنفيعددًاحبَّاتٍسبعُمنهنُقِعوإذا

بليغًا.نفعًا

وإذا.بردٍعنالأسنانوجعمننفَعبهوتُمُضْمِضَبخلٍّطُبخوإذا

معبهضمِّدهـاذا.العينفيالعارضالمإءابتداءمننفَعمسحوقًابهاستُعِط

والاورامالمزمنةالبلغميَّةالأوراموحلَّل،المتقرِّحوالجربَالبثورَقلَعالخلِّ

مثقالٍنصفمقدارُمنهشُرِبوإذا.بدهنهسُعِطإذااللَّقوةمنوينفع.الصُّلبة

تصحيف.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا،"سخن":ن،حطز،(1)

"."قُلي:الحمويكتابفي2()

وكأن(901)صللموفق"الطبيةو"الأربعينالحمويكتابفيوكذا،"صرَّ":سز،)3(

فيصيِّرإذا"72(:)3/""المفرداتوفي.صُرَّةفيجُمع:يعني.عنةهناصادرالحموي

""القانونوانظر:."صرَّةفيوجُعِلسُحِقوإذا"أيضًا:وفيه..".مقلو.وهوخرقة

".كتانمن"صرَّة:وفية677(/1)

قبل.منالزيادةهذهمثلمرَّتوقد.(""اذهبَة:زيادةالمطبوعةالنسخفيبعده(4)

.(534)صفيتفسيرهانظر5()
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الرُّتيلاء)1(.لسعمننفَعمثقالٍإلى

الأذنفيمنهوقُطِرالخضراء،الحبَّةبدهنوخُلِطناعمًا،سُحِقوإن

دُقَّثمَّقُلِي،وإنوالسُّدد.والرِّيحفيهاالعارضالبردمننفَع=قطراتٍثلاثُ

مننفع)2(=أربعأوقطراتٍثلاثالائففيمنهوقُطِرزيتٍفينُقِعثمَّناعمًا،

كثيز.عطاسقمعهالعارضالزُّكام

الحنَّاء،دهنأوالسَّوسنبدهنمذوَّب)3(بشمعٍوخُلِط،أُحرقوإذا

وأزالنفعهابالخلِّ-غسلها)4(بعدالسَّاقينفيالخارجةالقروحُبهوطُلي

والحَزَاز)5(الأسودوالبهَقُالبرصُبهوطُلي،بخلٍّسُحِقوإذا.القروح

وأبرأها.نفَعها=الغليظ

كلبٌعضَّهمَنباردٍبماءٍدرهمينيومٍكلَّمنةواستَفَّناعمًا،سُحِقوإذا

.الهلاكمننفسهعلىوأمِنبليغًا،نفعًانفَعهالماء-منيفزعأنقبلكلِنبٌ،

بهدُخِّنوإذاموادَّهما.وقطعوالكُزَاز)6(،الفالجمننفَعبدهنهسُعِطَوإذا

العناكب.منضرب(1)

الحمويكتابمنأثبتهماتصحيفوهو"،رُفع"إذا:الخطيةالنسخجميعفي)2(

المطبوعة.النسخفيوكذا73(،)3/البيطار"ابنو"مفردات73()ص

يكونأنيبعدولاأ(./01)الحمويكتابومخطوطةالخطيةالنسخجميعفيكذا)3(

فيأنويؤيده.بإلماءخلطهأي،وأدافهالدواءَداف:يقال.(""مَدُوف:تصحيف

الشونيز.ذرورذكرفييأتيماوانظر."مداف"بشمع:هنا""المفردات

نأ"بعد:""المفرداتولفظ.أثبتماالحمويكتابوفي."غسلهما":حطعداما(4)

."...القروحتغسل

القِشرة.:الاَنلهويقال،النخالةمثلالرأسجلدةمنيتناثرماالحَزاز:)5(

2(.64)صالجواهر""بحر:انظر.فيمدِّدها،الترقوةعضلاتمنيبتدئتشنُّج:الكُزَاز6()
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ذُرَّثمَّ،الحلقةداخلعلىولُطِخ،بماءٍالاصنزَروتُ(1أُديفَ)وإذا.الهوامَّطرَد

البواسير.منالنَّفعالعجيبةالجيِّدةالذَّروراتمنكانالشُّونيزُعليها

أنَّقولموزعم.درهمانمنهوالشَّربة.ذكرناهماأضعافِأضعافُومنافعه

قاتل.منهالإكثار

منعوفٍبنالرَّحمنولعبدللزبيرأباحة!ي!النَّبيئَأنَّتقدَّمقدحو!:

إعادته.فيحاجةفلا،ومزاجهمنافعهوتقدَّمبهما.كانتحِكَّةٍ

الثُّفَّاءوهو،بهيتداوىالذيالحبُّهوهذا)3(:حنيفةأبوقالحُرْ!)2(:

العامَّة:وتسمِّيهالحُرْف،:لهيقالونباتُه.!ي!النَّبيِّعنالخبرفيهجاءالذي

الرَّشاد.

الحُرْف.هوالثُّفَّاء:عبيد)4(:أبووقال

حديثمنوغيره(عبيد)ْأبورواهماإليهأشارالذيوالحديث:قلت

والثّفَاء".الصَّبِرالشِّفاء!منالأمرَّينفي"ماذا:قالأنَّهع!ي!النَّبيِّعنعبَّاسٍابن

:نز،وفي.الحمويكتابمخطوطةفيوكذا،""أذيفإلى،عحط،سفيتصحف(1)

مخطوطةفيومثلة(،)فالأصلمنوالممبت.المطبوعةالنسخفيوكذا"،أذيب"

.(2466/)"القانون":وانظر.أ(5/8)"لآلاماشفاء"

.(17-251/)البيطار"ابنمفردات"وانظر:(.044-438)صالحمويكتاب2()

الرسالة.طبعةفيوكذا،""الدينوري:بعدهالفقيزاد)3(

.(304)3/"الحديث"غريبفي(4)

اكأيئَهُعَت!،رَعبَّاسابنعن()5663"الأصول"جامعفيوذكرهإسناد.دون""غريبةفي5()

.لأحدٍيعزهولم
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.(1)""المراسيلفيداودأبوورواه

البطنويليِّن،يسخِّنوهو.الثَّالثةالدَّرجةمنواليبوسةالحرارةفيوقوَّته

،الجماعشهوةويحرِّكالطِّحال،أورامويحلِّل،القرَعوحَبَّالدُّودوُيخرج

والقُوباء.المتقرِّجالجرَبويجلو

الحنَّاء)3(فيطُبخوإذاالطِّحال)2(.ورمَحلَّلالعسلمعبهتضُمِّدوإذا

وإذاولسعها.الهوامِّنهثرمنينفعوشُربهالصَّدر.فيالَّتيالفضولأخرج

خُلِطوإذا.المتساقظالشَّعرويمسك.عنهالهوامَّطردموضعٍفيبهدخِّن

الأوراموحلَّلالنَّسا،عرقمننفعبهوتضُمِّدوالخلِّالشَّعيربسويق

الدَّماميلَ.أنصجَوالملجالماءمعبهتضُمِّدوإذااَخرها.فيالحادَّة)4(

الطَّعإم،ويشهِّي،الباهفيويزيدالأعضاء.جميعفيالاسترخاءمنوينفع

وينفع.الطَّمثويُدِرُّالرِّئة،وينقِّي،الطِّحالوغلظَالنّفسوعسرَالرَّبوَوينفع

احتُقِنأوشُربإذاالفضولمنيُخرجممَّاالوَرِكحُقِّووجعالنَّساعرقمن

اللَّزج.البلغممنوالرِّئةالصَّدرفيماوبجلو.به

مرسلًا.بهرافعبنقيسعن،ثوبانبنالحسنعن،اللَّيثطريقمن4()42برقم(1)

"الكبرى"فيوالبيهقي6ُّ(،6214،)9"النَّبويالطِّب"فينعيمأبوأيضًاوأخرجة

.(44)42"الضعيفة"السِّلسلةفيوهو346(.)9/

النظر.لانتقالحمنساقط"الطحال...شهوة"ويحرِّك2()

مخطوطةفيوكذا.الحَساء""تصحيفوهو،النسخجميعفيالحِنَّاء""لفظوقعكذا)3(

(211)6/"الحاوي"فيومثله.الأحساء"":الحمويكتابوفيأ(.)86/"الاَلامشفاء

ماسويه.ابنعن(281/)"الحإوي"وفي،ديسقوريدوسعن(261/)"و"المفردات

الحمويكتابفيوكذا"الحارَّة":المطبوعةالنسخوفي.الخطيةالنسخجميعفيكذا(4)

."المفرداتو"
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الطَّبيعةَأسهَلَالحارِّبالماءدراهمخمسةوزنُسَحْقهبعدمنهشُرِبوإن

نفَعوشُرِبسُحِقوإذا.السَّببالباردالقولنجوجعمنونفَع،الرِّياجوحلَّل

منوينفعمنهما.نفَعبالخلِّالأبيضالبهَقوعلىعليهلُطِّخوإن.البرصمن

إذاسيَّمالاالطَّبعَعقَلوشُرِبَقُليوإن.والبلغمالبردمنالحادثالصُّداع

الأوساخمننقَّاهالرَّأسبمائهغُسِلوإذابالقَلْو)1(.لزوجتهلتحلُّليُسْحَقلم

اللَّزجة.والرُّطوبات

بهيسخَّنقدولذلك.الخردلبِزْرقوَّةمثلقوَّته)2(:جالينوسقال

الَّتيالعللمنواحدٍوكلُّ،الرَّأسوأوجاعبالنَّسا،المعروفةالوركأوجاع

أدويةٍفيأيضًايخلطوقد.الخردلبزرُيسخِّنكماالتَّسخينإلىتحتاج

الأخلاطيقطِّعأنَّهمعلومٌفيهالأمرأنَّطريقمنالرَّبو،أصحابُيُسقاها

.شيءٍكلِّفيبهشبيهلأنَّه،الخردلبزرُيقطِّعهاكماقويًّا،تقطيعًاالغليظة

:فقالبمكَّة،وقَّاصٍأبيبنسعدعادأنَّه"لمجي!النَّبيِّعنيذكرحُ!)3(:

.باسعليهليس:فقال،إليهفنظَركَلَدة،بنالحارثُفدعي.طبيبًا"له"ادعوا

ذلك،ففُعِلفيُحَسَّاها.،يطبخان،رطبةعجوةٍتمرمعفَريقةً)4(لهفاتَّخِذُوا

مخطوطهوفي.الحمويكتابمنوالمطبوعالمطبوعةالنسخفيوكذا"،"بالقلي:ن(1)

أثبت.كماب(/134)

.(131)6/""الحاويوانظر:."و"المفرداتالحمويكتابفيكما،بزرهقوة:يعني2()

.(424-044)صالحمويكتاب)3(

ويخلطالبرمنتعملوقدوالتمر،الحلبةمنالنفساءأوللمريضتصنعالفريقةكانت4()

المصنَّف"و"الغريب(473)صالسكيتلابن""الألفاظانظر:أشياء،فية

(/2564).
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فبرئ)1(.

وإذا.الأولىمناليبوسةوفي،الثَّانيةالدَّرجةمنالحرارةفيالحُلبةوقوَّة

والخشونةالسُّعالوتسكِّن.والبطنوالصَّدرالحلقليَّنتبالماءطُبخت

والبواسير،والبلغمللرِّيحجيِّدم!وهي.الباهفيوتزيد،النَّفَسوعسروالرَّبو

البلغم)4(وتجلب.الأمعاءفي)3(المرتبكةللكَيموساتبلزوجتها)2(مُحْدِرة

لهذهوتستعمل.الرِّئةوأمراضالدُّبَيلات)5(منوتنفعالصَّدر،مناللَّزج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بنسلمةعنحميد،بنمحمَّدطريقمن36(0)"النَّبوي"الطِّبفينعيمأبوأخرجه

سعدعن،أبيهعنسعد،بنمحمَّدبنإسماعيلعن،إسحاقبنمحمَدعن،الفضل

صدوقوسلمة،ضعيف-الرازيوهو-حميدبنمحمَّد؛ضعيفإسنادوهذا.به

أبيطريقمن36(1)أيضًاوأخرجه.بالسَّماعيصرِّحلمإسحاقوابنالخطأ،كتير

عن،إسحاقابنعن،سلمةبنمحمَّدعن،يحيىبنالعزيزعبدالأصبغ

وهذا،بنحوهوذكره...وقاصأبيبنسعدمرض:قالأبيهعنمحمَّد،بنإسماعيل

عنمجاهد،طريقمن3(،95)37،نعيموأبو387(،5)داودأبووأخرجه.مرسل

""المختارةفيالضِّياءصحَّحه.اللَّفظفيالاختلافبعضوفيها،بإلقصَّةسعدٍ

فيالقطَّانابنوتعقَّبه837(،)2/"الصُّغرى"الأحكامفيوالإشبيليئ2ُ(،44)3/

وسعد.مجاهدبينبالانقطاع(2056/)"والإيهام"الوهم

.(144)صالحمويكتابفيواردةوهي)ف(الاصلبهاانفرد"بلزوجتها"

قريبًا.تفسيرهسبقوالكيموسمغيّر.لكنهزفيوكذا،تحريف"،"المرتكبة:ل،س

المطبوعة:النسخوفيأ(./)135الحمويكتابومخطوطةالنسخجميعفيكذا

"تحلِّل".

انظر:.المدَّةيجمعالشكلمستديركبيرورم:وقيل.كثيرةأفواهذوكبيردُمَّلهي

.(161)ص"الطبأسرارو"حقائق(.231)صالجواهر""بحر



والفانيذ)2(.السَّمنمع(1الأحساء)فيالأدواء

طُبختوإذا.الحيضأدرَّت)3(فُوَّةٍدراهمخمسةوزنمعشُربتوإذا

الحَزَازَ)4(.وأذهبتجعَّدتهالشَّعرُبهاوغُسِل

.الطِّحالورمَ)6(حلَّلبهوضُمِّدوالخلِّبالنَّطْرون)5(خُلِطإذاودقيقُها

وجعمنبهفتنتفعالحُلْبة،فيهطبختالذيالماءفيالمرأةتجلسوقد

الحرارةالقليلةالصُّلبةالأورامبهضمِّدتوإذا.فيهورمٍمنالعارضالرَّحم

وحلَّلتها)7(.نفعتها

وأزلق،الرِّياحمنالعارضالمَغْس)8(مننفَعماؤهاشُربوإذا

حلَّلتالرِّيقعلىالتِّينأوالعسلأوبالتَّمرمطبوخةًأكلتوإذا.الامعاء

الحمويكتابمنبحلبالأحمديةالمكتبةونسخةالخطيةالنسخوفيالحَسَا.جمع(1)

باشاراغبمخطوطةمنوالمثبت.تصحيفوهو"الأحشاء"،:ناشرهذكرماحسب

.(481)صالمنير""المصباجانظر:والنشا.القندمنيعملالحلوىمننوع2()

والطمث.البولإدرارخواصِّهاومنالصبَّاغون،يستعملهاحُمرعروقلهنباتالفُوَّة)3(

.(961)3/البيطار"ابن"مفرداتانظر:

سبق.وقد،الرأسقشرةيعني(4)

""المفرداتانظر:.الحجريالملحمننوعوهو.تصحيف"،"بالبطرون:ن،ل5()

البُورَق.رسمفي(1/521)

."ورامأ":س(6)

الضماد.:يعنيوحلَّلها("،"نفعها:سوفي.""الحلبة:يعني)7(

المغص.فيلغةو"المغس"بعدها.ومااللطيفعبدطبعةفيوكذا،""المغصز:)8(

.الحمويكتابمخطوطةفيبالسينوكذا
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منة.المتطاولالسُّعالمنونفعت،والمعدةالصَّدرفيالعارضاللَّزجالبلغم

المتشنِّجالظُّفرعلىوُضِعتوإذا.للبطنمطلِقةالحُصْر)1(،مننافعةٌوهي

البرد.منالعارضالشُّقاقمنبالشَّمعخُلِطإذاينفعودهنُها.أصلحَتْة

:قالأنَّهالرَّحمنعبدبنالقاسمعنويذكر.ذكرناهماأضعافومنإفعها

علملوالأطبَّاء:بعضوقال)2(."بالحلبة))استشفُوا!:اللّهرسولقال

ذهبًا)3(.بوزنهالاشتروهامنافعهاالنَّاس

)1(

)2(

)3(

)4(

الخاءحوف

يوم"تكونَّالأرض:قالأنَّه!ي!النَّبىِّعنالصَّحيح)4(فيثبتحنن:

.البولأوالغائطاحتباس

فيالمرويَّة"الاَثإروفي."وغيرهالوسيلة"صاحبإلى(424)صالحمويعزاه

عن،الرزاقعبد"ذكر:بشكواللابن(01)9"العطريَّةوالآلاتالسَّريَّةالأطعمة

("،بالحلبة)تداوَوا:!يمّاللّهرسولقال:قالموسىبنسليمانعنراشد،بنمحمَّد

أيضًا.عليهأقفولم،معضلوهذا

الحُلبةمنلهمماأمتيتعلم"لو:بلفظمرفوعًاجبلبنمعاذعنالحموينقله

الشاميين"و"مسند69(2/)"الكبير"فيالطبرانيأخرجه.ذهبًا"بوزنهالاشتروها

ابن"كاملفيوهو.كذابسندهوفي65(،0)"النبوي"الطبفينعيموأبو(114)

ويرويالحديثيسرقوهوالرشد(،.ط-1/942)جحدرحديثمن"عدي

(2792/)الجوزيلابن""الموضوعاتانظر:.موضوعفالحديثالمناكير،

صاغثمومن2(.264/)"الشريعةو"تنزيه(565)ص"الحسنةو"المقاصد

الأطباء.لبعضكلمةمنهالمصنف

ومسلم6(025)البخاريأخرجهوالحديث.""الصحيحين:المطبوعةالنسخفي

.الخدريسعيدأبيعن2927()
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".الجنَّةلأهللُزلا)1)بيدهالجبَّاريتكفَّؤهاواحدةًخبزةًالقيامة

احبَّ"كان:قالعبَّاسٍابنحديثمن)2(""سننهفيداودأبووروى

".الحَيْسمنوالثَّريدُالخبز،منالثَّريدُلمجي!اللّّهرسولإلىالطَّعام

:!اللّهرسولقال:قالعمرابنحديثمنأيضًا)3(""سننهفيوروى

رجلفقام".ولبنٍبسَمْنٍملبَّقةًسمراء،بُرَّؤمنبيضاء،خبزةًعنديأنَّ"وددتُ

في:قال.السَّمن؟"هذاكانشيءٍايِّ"في:فقال.بهفجاء،فاتَّخذه،القوممن

"."ارفعه:قال.ضبٍّعُكَّة

السفر("،فيخبزتهأحدكميكفأ"كما:تنبيهدون""الصحيحينمنبعدهالفقيزاد(1)

له.تابعةالرسالةوطبعة

عنه،عكرمةعن،البصرةأهلمنرجلعنسعيد،بنعمرطريقمن)3783(برقم2()

فيسعدابنوأخرجه.عكرمةعنالرَّاويلإبهاموذلك"؛"ضعيف:وقال،به

عبَّاس،ابنعن،عكرمةعنسعيد،بنعمرطريقمن393(/1)"الكبرى"الطَّبقات

.()1758"الضَّعيفة"السِّلسلةوينظر:.معلولوهو(،4/611)الحاكموصحَّحه

أيضًاوأخرجه.بهعنه،نافععن،أيُّوبعنواقد،بنحسينطريقمن)3818(برقم)3(

:وقالأنكرهأحمدالإمامأن2َّ(1/15)للعقيليِّ"الضُّعفاء"وفي334(.1)ماجهابن

وقال،يرضَهلمكأنَّه؛رأسهوحرَّكبيدهفقالواقد،بنالحسين:لهقيلهذا؟روىمَن

"العلل"فيكماحاتمأبووقال،السَّختيانيُّ"هوليسوأيُّوبمنكر،"حديثداود:أبو

السَّختياني،أيلّوبحديثمنيكونأنيشبهلا،باطل"حديث(:4184/)لابنه

"السِّير"فيالذَّهبيُّوعدَّه،متروكوهذاخوط("بنأيُّوبحديثمنيكونأنويشبه

ابنقالثمَّومن،"رفعهيثبت"لا:هناالمصنِّفوقالواقد،ابنمناكيرمن(401)7/

ابنقولفيمايُعلموبذلك.يصح"لاأظنُّه"(:426)2/"الشَّرعيَّة"الاَدابفيمُفلح

النَّظر.منجيِّد""إسناده953(:)26/""التَّوضيحفيالملقّن
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ومنالخبز،أكرموا")2(:ترفعهعائشةحديثمن(1)البيهقيوذكر

مارفعُولارفعُهيثبتفلا،أشبهوالموقوف."الا!دُمبهينتظرأنَّلاكرامته

قبلة.

عنلهأصللافباطلٌ،بالسِّكِّينالخبزقطععنالنَّهيحديثوأمَّا

يصحُّولابالسِّكِّين،اللَّحمقطععنالنَّهي:المرويُّوإنَّماع!ي!)3(.اللّّهرسول

،عروةبنهشامعنمعشر،أبيحديثعنأحمدسألتمهنَّا)4(:قالأيضًا.

فعلُذلكفإنَّبالسِّكِّين،اللَّحمتقطعوا)الا:"!ي!النَّبيِّعنعائشةعن،أبيهعن

أميَّةبنعمرووحديثهذا.يُعرَفولا،بصحيحٍليس:فقال")5(.الأعاجم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عنالقطَّان،غالبعن،العبديِّالمباركبنبشرطريقمن5(481)"الإيمان"شعب

حالها.يُعرفلاكريمةبأنَّوتُعقِّب(،4221/)الحاكموصحَّحه.بهعنها،الطَّائيَّةكريمة

2884(.)"الضَّعيفة"السِّلسلة!االألبانيوضعَّفد("،رفعديتبت"لا:المصنِّفقالولذا

.""يرفعة:حط،سز،

،(48)3/""المجروحينفيحبَّانابنأخرجةبإلسِّكِّينالخبزقطععنالنَّهيئ

أبيحديثمن-،2(219/)الجوزيِّلابن""الموضوعاتفي-كماوالدَّارقطنيُّ

فيعديٍّابنوقال"،متروكوهومريمأبيبننوحبه"تفرَّد:وقالادلَّهُ!ثعَئهُ،رَهريرة

(285)23/"الكبير"فيالطَّبرانيوأخرجه.منكر"حديث"هذا2(:89)8/""الكامل

فيد56(؛0)6""الشُّعبفيالبيهقيُّإسنادهوضعَّفاهـيلَّهُعَتفَا،رَسلمةأمِّحديثمن

.(894)2/"المرضية"الاجوبةوينكر:أيضًا.متروكوهوكثيربنعبَّاد

فينحوهوانظر،مختصرةمهنارواية2(01/12)""المغنيصاحبنقل

3(.230/)الجوزيلابن""الموضوعات

فيعديوابن6(،0)3/""المجروحينفيحبَّانوابن)3778(،داودأبوأخرجه

ضعفهمعوهو،المدنيالرَّحمنعبدبننجيحهومعشروأبو931(.)8/""الكامل

النَّسافيُ-وقال("،بالقويهو"ليس:الحديثهذاعنداودأبوقالولذا؛اختلطقدكان



!لمج!اّالنَّبيُّ"كان:أميَّةبنعمروبحديثيعني.المغيرةوحديثهذا،خلاف

ثمَّ،فسوي،بجنبٍأمَرضافهلمَّاأنَّهالمغيرةوبحديث،"شاةٍلحممنيحتزُّ

.(1يحُزُّ)فجعل،الشَّفرةَأخذ

)2(فصل

أجودالتّنُورخبزُثمَّوعجنًا.اختمارًاأجودهاالخبز:أنواعوأحمد

اتُّخذماوأجوده.الثَّالثةالمرتبةفيالمَلَّةخبزُثمَّ،الفُرْنخبزوبعده،أصنافه

هضمًاأبطؤهاوهوالسَّميذ،خبزتغذيةًأنواعهوأكثر.الحديثةالحنطةمن

في:أكلةأوقاتوأحمدالخُشْكار)3(.ثمَّ،الحُوَّارىخبزويتلوه.نخالتهلقلَّة

وأسرعُوترطيبًا،وغذاءًتليينًاأكثرُمنهواللَّيِّنُ.فيهخُبِزَالذياليوماَخر

بخلافه.واليابسانحدارًا.

الاعتدالمنوقريبٌ،الثَّانيةالدَّرجةوسطفيحارّالبرِّمنالخبزومزاج

فيوالبيهقي(،911)6/"المحلَّى"فيحزمابنوضعَّفهمنكر"،"حديث(:171)4/

فيفذكرهالجوزيابنُوبالغ،تضعيفهعلىالعلماءتتابعثم65َّ(،)8/""الشُّعب

.3(230/)"الموضوعات"

""الكبرىوالنَّسائيُّفي(،1)67(""الشَّمائلفيوالتِّرمذيُّ(،1)88داودأبوأخرجه(1)

الآداب"فيمفلحابنإسنادهوصحَّح(.8231آ،21821)وأحمد،6(آ12)

.()183داود"أبيسنن"صحيحفيوالألباني2(،13)3/("الشَّرعيَّة

.(11،021ه)صالنفيسلابن"الموجز"(،485-475)صالحمويكتاب2()

المذكور.الدقيقبمعنىفارسيةكلمةوهيجيدًا.ينخللمالذيالدقيقخبز:يعني)3(

":الوسيط"المعجمفي(.4/211)دوزيوتكملة752(2/)"قاطع"برهانانظر:

الحديث""غريبانظر:السمراء("."خبز:لهيقالوكان(".النقيغيرالأسمر"الخبز

الدقيق.لباب:والحُوَّارى(.2681/)للخطابي
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علىوالرُّطوبةُمنه،النَّارجفَّفتهماعلىيغلبواليبسُ.واليبوسةالرّطوبةفي

.()1ضدِّ

يولِّدالقطائفوخبزُسريعًا.يسمِّنأنَّهوهي)2(،خاصِّيَّةالحنطةخبزوفي

كثير،مسدِّدٌباللَّبنوالمعمولُ.الهضمبطيءنفَّاخٌوالفتيتُغليظًا.خلطًا

غذاءًأقلُّوهو.الأولىفييابس!باردُالشَّعيروخبزالانحدار.بطيءالغذاء،

الحنطة.خبزمن

رسولأنَّاللّّهعبدبنجابرعن)4):""صحيحهفيمسلمروىخَلّ)3(:

يأكل،فجعل،بهفدعا.خلٌّإلاعندنامافقالوا:الأُدُ!،أهلهسألع!يمّاللّه

."!الخلُّالإدامُنعم!الخلّالإدامُ"نعم:ويقول

الخلُّ!الإدام))نعم:!ي!النَّبيِّعنسعدأمعن()ه"ماجهابن"سننوفي

".الخلُّفيهبيتيُقْفِرْ)7(ولمالخلِّ)6(.فيبارِكاللَّهمَّ

النفيس.ابنكتابمنبعدهوما،الحمويكتابمنمأخوذهناإلئالفصلأولمن(1)

"هو".:حطس،2()

.(945)صالحمويكتاب)3(

2(.520)برقم(4)

وهذا.بهعنها،زاذانبنمحمَّدعنالرَّحمن،عبدبنعنبسةطريقمن)3318(برقم)5(

الشَّرعيَّة""الادابفيمُفلحابنقال،متروكانزاذانبنومحمَّدعنبسة؛هالكإسناد

"السِّلسلةالألبانيُّفيجدّاوضعَّفة"،خلافبلاضعيفإسناده"368(:)2/

258(.)5/"الصَّحيحة

طبعةفيوكذا"،قبليالانبياءإدامكان"فإنه:تنبيهدون""السننمنبعدهالفقيزاد)6(

لة.لرساا

-ز:فيوضبط.جاع:يعني،سفيالفاءثمبالقافوكذا)ف(،الأصلفيالفعلأهمل)7(
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فييابسٌوهو.عليهأغلب(1وهي)،والبرودةالحرارةمنمركَّبٌالخلُّ

الخمروخلّويلطِّف)2(.الموادِّانصبابمنيمنع،التَّجفيفقويُّ،الثَّالثة

ويحلِّل،القتَّالةالأدويةضررويدفعالصَّفراء،ويقمع،الملتهبةالمعدةينفع

ويعقل،المعدةويدبغ،الطَحالوينفع،الجوففيجمدإذاوالدَّماللَّبن

علىويعين،يحدُثأنيريدحيثالورمويمنع،العطثرويقطع،الطبيعة

الدَّم.ويُرِقُّ،الغليظةالأغذيةويلطِّف،البلغمويضادُّ،الهضم

العَلَق)3(قلَعحُسِيَوإذا.القتَّالالفُطْرأكلمننفَعبالملحشُربوإذا

،الأسنانوجعمننفعَمسخَّنًابهتُمُضْمِضوإذا.الحنكبأصلالمتعلِّق

اللِّثة.وقوَّى

وحرق،الحارَّةوالأورام،والنَّملة،بهطُليإذاللدَّاحس)4(نافعوهو

الصَّيفوفيللشُّبَّان)6(صالحٌ(،)هالأطعمةمطيِّبُللاكل،مشهٍّوهوالنَّار.

الحارَّة.البلادولسكَّان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"."السننفيومثلة،"يفتقر":حطوفي.نل،ياضبطهدونوكذا"يُفْقَر"،

"والبرودة:نوفي.البرودة:يعني.ل،سز،متنوفي،الأصلبحاشيةملحق(""وهي

المطبوعة.النسخفيوكذا،ذاكولاهذا()حطفييردولم.أقربوهذا"،أغلب

فيتردلمفانها،بعضهممنتصرُّفوهي.""الطبيعة:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي

النقل.مصدر

.تفسيرهتقدَّم

وتمدُّدقويوضرَبانشديدوجعمعالظفرجانبفييعرضخارجيحارورمهو

.(961)ص"الطبأسرارو"حقائق(221)صالجواهر""بحرانظر:الظفر.يسقط

تحريف."،"للمعدة:المطبوعةالنسخفي

.(""للشباب:ل،س
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أيُّوبأبيحديثمنيروىأحدهما:.يثبتانلاحديثانفيه:حِظل

علىأشدَّشيءليسإنَّه!الطَّعاممنالمتخلِّلونحبَّذا"يا:يرفعهالأنصاريِّ

:قال،السائببنواصلوفيه")1(.الطَّعاممنالفمفيتبقىبقيَّةٍمنالملَك

متروك:والأزديالنَّسافيُوقال)2(.الحديثمنكر:والرازيالبخاريُّ

)3(.الحديث

عنأبيسألتأحمد:بناللّّهعبدقال.عبَّاسٍابنحديثمنيروى:الثَّاني

،الأنصاريالملكعبدبنمحمد:لهيقالالوُحَاظيصالحعنهروىشيخٍ

باللِّيط)4(يتخلَّلأنع!ي!اللّهرسولنهى:قالعبَّاسٍابنعنعطاء،حدَّثنا

بنمحمَّدرأيت:أبيفقال")6(.الجُذاميسقيانَّعروقَ"إنَّهما:وقال)5(،والآس

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

يعلىوأبومختصرًا،)23527(وأحمد(،)13"المسند"فيشيبةأبيابنأخرجه

"المجروحين"فيحبَّانوابن،لهواللَّفظ-338(/1)"الخيرة"إتحاففيكما-

بنواصلفيهجدًّا؛ضعيفوإسناده371(.)8/""الكاملفيعديوابن83(،)3/

وهوسورةأبيعنيرويه،المصنِّفذكركماومنكَرُهالحديثمتروكالسَّائب

اكأيلَّهُعَئطُ.رَوجابرأنسعنالبابوفي(.7591)"الإرواء":وينظر.ضعيف

الكبير""التاريخفيالبخاريوقول81(.)3/الجوزيلابن"والمتروكون"الضعفاء

31(.)9/"والتعديل"الجرحفيوالرازي(173)8/

نقلهالأزديوقول(،301)صله"والمتروكون"الضعفاءكتابفيالنسائيقولانظر

2(.00/)12""الإكمالفيمغلطاي

.وغيرهالقصبقشر:اللِّيط

الشجر.مننوع

-346(.)7/""الكاملفيعديوابن(،4/301)"الضُّعفاء"العقيليُّفيأخرجه
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.(1)ويكذبالحديثيضع-أعمىوكان-الملكعبد

تغيُّرمننافعٌلصحَّتها،حافظٌ،والأسنانللِّثةنافعٌفالخلالوبعد،

والخِلاف)2(.الزَّيتونوخشبالأخِلَّةعيدانمناتُّخذماوأجوده.النَكهة

)4(.مضرٌّوالباذَرُوج)3(والرَّيحانوالاَسبالقصَبوالتَّخلُّلُ

الدَّالحوف

بنأنسحديثمن)6(""الشَّمائلكتابفيالترمذيروى:(دُهْق)ه

،القناعويُكثر،لحيتهوتسريحَرأسهدهنَيُكثِر!ي!اللّّهرسولكان:قالمالكٍ

.زيَّاتٍثوبثوبهكأنَّ

بعداستعملوإذا.منهيتحلَّلماويمنع،البدنمسامَّيسدُّالدُّهن

وطوَّله،حسَّنهالشَّعربهدُهِنوإن.ورطَّبهالبدنحسَّنالحارِّبالماءالاغتسال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

2(،218/)"المصنوعةاللَّآلئو"38(،)3/الجوزيلابن""الموضوعاتوينظر:

2(.295/)"الشَّريعةو"تنزيه

2(.21)3/"الرِّجالومعرفة"العلل

.الصفصافشجرهو

"."الحَوكوتسمَّى،الريحطيبةمعروفةبقلة

552(.)صالحمويكتابانظر:

.(234-914)صالحمويكتاب

وأخرجه.بهعنهالرَّقَاشي،يزيدعنصَبيح،بنالرَّبيعطريقمن(271)33،برقم

6(.40)4"الشُّعب"فيوالبيهقي484(،/1)"الكبرى"الطَّبقاتفيسعدابنأيضًا

:(486)8/"والنِّهاية"البدايةفيكتيرابنقال.ضعيفانوشيخُهصَبيحبنوالرَّبيع

فيوهو3(،1/50)""المغنيفيالعراقيُّإسنادهوضعَّف،"ونكارةغرابة"فيه

2(.4)56"الضعيفة"السلسلة
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عنه.الآفاتأكثرودفعَالحصَّة)1(،منونفع

وادَّهِنوا،الزَّيت"كلُوا:مرفوعًاهريرةأبيحديثمن2()"الترمذي"وفي

اللّّه.شاءإنوسيأتي."بة

الصِّحَّةحفظأسبابآكدمنونحوهكالحجازالحارَّةالبلادفيوالدُّهن

إليةيحتاجفلاالباردةالبلادوأمَّا.لهمكالضَّروريِّوهو،البدنوإصلاح

بالبصر.خطرفيهالرَّأسفيبهوالإلحاحُأهلها.

وأمَّا)3(.الشَّيرجثمَّ،السَّمْنثمَّ،الزَّيت:البسيطةالأدهانوأنفع

وينوِّمالحارِّ،الصُّداعمنينفع.البنَفْسَجكدهن،رطبٌباردُفمنهاالمركَّبة،

.والجفافاليبسوغلبةالشُّقاقمنوينفعالدِّماغ،ويرطِّبالسَّهر،أصحاب

ويصلُح،المفاصلحركةويسهِّلفينفعها.،اليابسةوالحكَّةالجربُبهويطلى

الصَّيف.زمنفيالحارَّةالأمزجةلأصحاب

"فضلُأحدهما:!يوِوّاللّّهرسولعلىموضوعانباطلانحديثانوفيه

والثَّاني:(.")4النَّاسسائرعلىكفضليالأدهانسائرعلىالبنفسَجدهن

فيه:ويقال،الرأسشعرفيهيتناثرالذيالحاصَّةداء:يعنيالحاء.بكسرزفيضبط(1)

تحريف.،""الحصبة:المطبوعةالنسخوفيحصَّاء.وامرأةأحصُّرجل

ماجهابنأخرجهوإنَّماظا!كَتهُدلَّههريرةأبيحديثمنالتِّرمذيُّيخرجهلم)2(

تخريجه.وسيأتي332(،0)

."فأما(":ل،س)3(

وأخرجه.الخدريسعيدأبيعن(2301/)"("المجروحينفيحبَّانابنأخرجه(4)

فيالخطيبوأخرجه.عليبنالحسينعن09()5النَّبوي""الطِّبفينعيمأبو

وقد-.أنسعن282()7/أيضًاوأخرجه.هريرةأبيعن(41)7/بغداد"تاريخ"
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سائرعلىالإسلامكفضلالأدهانسائرعلىالبنفسجدهنفضلُ"

.(1)"لأديانا

يستخرجدهنٌبلزهره)2(،دهنوليس.البانكدهن،رطمبحارّ:ومنها

صلابةمنينفعوالدَّسَم،الدُّهنيَّةكثير،الفستقنحوأغبرأبيضحبٍّمن

بلغمًاوشمهِّل.والبهَقوالكلَفوالنَّمَش)3(البرَشمنوينفع.ويليِّنهالعصَب

العصَب.وشنخِّن،اليابسةالأوتارويليِّنغليظًا،

فإنَّهبالبانَّ،"ادَّهنوا:لهأصللامختلقٌباطلٌحديثٌفيهرويوقد

)4(."نسائكمعندلكمأحظى

التَّذكرة""معرقةيُنظر:،والوضعالشَّديدةبالنَكارةالأحاديثهذهعلىالعلماءحكم

-2871،235/)"المصنوعةو"اللَّاَلئ-67(،46)3/"و"الموضوعات(،125)

27(.2642،1/)"الشَّريعةو"تنزيه236(،

عن9(،20)"النَّبوي"الطِّبفينعيموأبو(،013)3/"الكبير"الطَّبرانيُّفيأخرجه(1)

المجموعة"و"الفوائد،السَّابقةالمراجع:وضعِهبيانفيويُنظر.عليبنالحسين

332(.)5"الضعيفةو"السلسلة(،61،691ه)ص

بعضهملأنذلكعلىنبَّه"،الخلافزهربالبانالمراد"وليس:الحمويكتابفي2()

ولا(،1/491)للرَّكْبي"المستعذب"النظمانظر:.الخلافشجرالبانأنذكر

62(./1)""تذكرتهفيداودقالكما،الخلافورقورقهيشبهوإنما،يصح

يكونالحمرةإلىهوفما.البدنوسائرالوجهفيتحدثصغارنقطوالنمَشالبَرش)3(

(94،192)صالجواهر""بحر:انظر.برشًايسمىالسوادإلىهوومانمشًا،

.(1)67"الطبأسرارو"حقائق62()صللقمريو"التنوير("

"هذا:وقالآددَّهُ!حكَنهُ،رَعليحديثمن2(20)3/""الكاملفيعديابنأخرجه4()

و"اللألئ67(،)3/""الموضوعاتوينظر:."البيتأهلعلىموضوعحديث

927(.20،27/)"الشَّريعةو"تنزيه233(،2/)"السمصنوعة
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الصَّدأ.منويقيها)1(،بههجةًويكسبها،الاسنانيجلوأنَّه:منافعهومن

حِقْوَهبهدهَنوإذا.شُقاقولاحصًىيصبهلموأطرافهوجههبهمسحومن

.البولوتقطيرالكُليتينبردمننفَعوالاهاوما5ومذاكرِ

الذَّالحو!

ادلّّهرسولطيَّبت:قالتعائشةعن(")2(:"الصَّحيحينفيثبت:ذَرصة

ومنافعهاالذَّريرةفيالكلامتقدَّم.وإحرامهلحلِّهالوداعحجَّةفيبذريرةٍبيديَّ

)3(.لإعادتهحاجةفلاوماهيَّتها،

فيالذُّباببغمس!ي!أمرهفيعليهالمتَّفقهريرةأبيحديثتقدَّم:ذُ؟ب

الذيللسَّمِّكالتِّرياقوهو.جنإحهفيالذيالشِّفاءلأجلفيه،سقطإذاالطَّعام

)4(.هناكالذُّبابمنافعوذكرناالآخر.الجناجفي

بنلعَرْفَجة!رخَّصالنَّبيُّأنَّوالتِّرمذيُّ)6(داودأبوروى(:دْ!)ْ

نأفأمره،عليهفأنتَنوَرِقٍمنأنفًاواتَّخذ،الكُلَابيومأنفُهقُطِعلمَّاأسعد

تصحيف.،"وينقِّيها":المطبوعةالنسخفي(1)

.تقدَّموقد(،11)98ومسلم(0395)البخاري2()

.(162)صالبنرةعلاجفيع!يههديهفيسبقماوانظر".إعادته"إلئ:نز،)3(

.(16أ)صفيتقدَّمماانظر)4(

55(.4-553)صالحمويكتابمنمنقولةالخواص)5(

أيضًاواخرجه(.0771)"التِّرمذي"جامع(،2324،2334)داود"أبي"سنن)6(

بعضإسنادهوفي.وغيرهما2(،0091،9620)6واحمد(،15)62النَّسائي

،(5)462حبَّانابنوصحّحهحسن"،حديث"هذا:التِّرمذيقال،الاختلاف

82(.4)"الإرواء"وينظر:(،1/45،24/144)(""المجموعفيوالنَّووي
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الواحد.الحديثهذاغيرعندهملعرفجةوليس.ذهبٍمنأنفًايتَّخذ

الظُّهور،ومقوِّي،النُّفوسومفرِّحالوجود،وطلَّسمالدُّنيا،زينةالذَّهب

)2(يدخل.لطيفةحرارةوفيه.الكيفيَّاتسائرفي(1)مزاجه.أرضهفيالدّهوسرُّ

علىالمعدنيَّاتأعدلوهو.والمفرِّحاتاللَّطيفةالمعجوناتسائرفي

وأشرفها.الإطلاق

شيئًا.ينقصهولمالتُّرابيضرَّهلمالأرضفيدُفِنإذاأنَّه:خواصَّهومن

والخفَقان)3(والرَّجَفانالقلبضعفمننفعَتبالأدويةخُلِطتإذاوبُرادته

،والفزع،والغمِّوالحزن،النَّفسحديثمنوينفعالسَّوداء.منالعارض

منوينفع،اللَّونويحسِّنالصُّفار،ويُذهب،ويقوِّيهالبدنويسمِّن.والعشق

السَّوداوَّنة.والأمراضالأوجاعوجميعالجذام

وطلاءً.شربًا(الحيَّة)هوداءالثَّعلبداءأدويةفي4(نُحاتَتُه)وتدخل

الأعضاء.جميعويقوِّي.أمراضهامنكثيرٍمنوينفعويقوِّيها،،العينويجلو

البَخَر.يزيلالفمفيوإمساكه

."...فيمعتدل"الذهب:الحمويوعبارة.المطبوعةالنسخفيوكذا"،"ومزاجة:ن(1)

الحمويكتابوفي.الذهبإلىراجعالضميرفإن،تصحيفوهو"،"تدخل:حط2()

."...يدخل.الغشمنالخالص:"أجوده:""لطيفةبعد

المطبوعة.النسخمنساقط""والخفقان)3(

أثبت.ماتحريف""بخاصيَّة."بخاصيَّة"ودخل:المطبوعةالنسخفي(4)

يعرىحتىواللحيةالرأسمنالشعريتناثرأنالثعلبداءأن6(1)ص"التنوير"في5()

(221)صالجواهر""بحر:وانظر.الشعرتناثرمعالجلديتقشرأنالحيةوداء،مكانة

.(661)ص"الطبأسرارو"حقائق
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ويبرأموضعُهيتنفَّطلمبهوكُوِيالكيِّإلىيحتاج()1مرضٌبهكانومن

منهاتُّخذوإذاوجلاها.العينقوَّىبهواكتُحِلمِيلمنهاتُّخذوإنسريعًا.

ولمأبراجَهاألفِتالحمامأجنحةقوادمُبهوكُويوأُحمِيَمنهفصُّهخاتمٌ

عنها.تنتقل

والسِّلاحالحربفيأبيحلأجلها،النُّفوستقويةفيعجيبةخاصِّيَّةوله

:قالالعَصَري)4(مَزِيدةحديثمن)3(الترمذيروىوقد)2(.أبيحمامنه

.وفضَّةٌذهِبٌسيفهوعلى،الفتحيوماللّّهرسولدخل

محبوباتمنغيرهعنسلَّاهابهظفرتمتىالَّتيالنُّفوسمعشوقوهو

وَآقنَطِيرِوَآتجَنِينَالاِنّمبَمِنَأفّمهَوَتِحُبُّللِظَّسَ)نُيِلّنَ:تعالىقالالدُّنيا.

]اَلوَألأَنحَوِوَألحَزثِ"!ألمحمصوَّمَةِوَألخئلِوَأ!ةصألذَّهَبِمِنَألمحقَنطًرةِ

.،41:عمران

النسخفيوكذاوحدها،لمناثبتماوالصواب"برص"،:وغيرهالأصلفي(1)

الفصدفيكتابمن(173/)4""الحاويفيالرازينقلههناذكروما.المطبوعة

.جالينوسإلىمنسوب

2(.234-)3/"الشرعيةو"الاداب31(،24/)الإسلاملشيخ"العمدة"شرح:انظر)2(

ضعيف؛وإسناده.بهمزيدةجدِّهعنسعد،بناللّهعبدبنهودطريقمن(0916))3(

""الميزانفيالذَّهبيوقال"،غريبحديث"هذا:التِّرمذيقال.هودٍلجهالة

الألبانيُّإسنادهوضعَّفذهبًا"،!يرِوّسيفِهحليةِفيعلمنافمامنكر،"هذا333(:)2/

.3(60)3/"لإرواءا"في

وكلاهماالراء،فوقالإهمالعلامةمع""فريدة(:)حطوفي"،"بريدة:سز،(4)

تصحيف.
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ذهبٍمنوادٍآدملابنكان)الو:!ي!النَّبيِّعن(:1)""الصَّحيحينوفي

لاإآدمابنجوفيملأولاثالثًا.إليهلابتغىثانٍلهكانولوثانيًا.إليهلابتغى

".تابمنعلئاللّهويتوب.التُّراب

وأعظمُمعادها،يومالاكبرفوزهاوبينالخليقةبينحائلٍأعظموإنَّههذا

واستُحِلَّتالدِّماء،وأريقت،الأرحامقُطعتوبه.بهاللّهعُصيشيءٍ

وعاجلها،الدُّنيافيالمرغِّبوهوالعباد.وتظالَمَ،الحقوقومُنِعت،المحارم

وأحيي،حقٍّمنبهأميتفكمفيها.لأوليائةاللّّهأعدَّوماالآخرةفيوالمزهِّد

أبوفيهقالماأحسنوما!مظلومبهوقُهِر،ظالمبهونُصِر،باطلٍمنبة

:الحريري2()القاسم

كالمنافقِوجهينذيأصفرَمماذقِخادعٍمنلهتبًّا

عاشقِولونمعشوقٍزينةالرَّامقِلِعَينبوصفينيبدو

الخالقِسُخْطارتكابإلىيدعوالحقائقِذويعندوحبُّه

فاسقِمنمظلمةٌبدتولاسارقِيمينُتُقطَعلملولاه

العائقِمطلَالممطولُشكاولاطارقِمنباخلاشمأزَّولا

الخلائقِمنفيهماوشرُّمائقِ)3(حَسودٍمناستعيذولا

أنس.حديثمن(01)48ومسلم)9643(البخاري(1)

دون"القاسم"أبوحذفتالتيالرسالةطبعةإلاوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا2()

القاسمأبوأمامحمد.أبووكنيتهعليبنالقاسمهوالحريريلأنوذلككعادتها.تنبيه

يبدو.فيماالمؤلفأصلفيوقعسهوٌالنسخفيوالذي،القاسمبنادلّهعبدولدهفكنية

المطبوعةالنسخفيكما""راشق:فيهاالتي)حط(إلاوغيرهالأصلفيكذا)3(

العائن.:يعني،"المقاماتو"
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الاَبقِ)1(فرارفرَّإذاإلاالمضايقِفيعنكيغنيليسأن

حو!الرَاء

رُطًاعَلتكِلمحشَقِظألعَّخ!صبِجِدغِ)وَهُزِّىَءِالَكِ:لمريمتعالىقال:رُ!

ء

.،62-52:مريم]!وعَينًاوَقَرِّىوَأشربِى!فَ!جَنِجًّا

!وّاللّّهرسولرأيت:قالجعفربناللّّهعبدعن")2("الصَّحيحينوفي

بالرُّطَب.القثَّاءيأكل

علىيفطر!ادلّّهرسولكان:قالأنسعن)3(داود"أبي"سننوفي

تمراتتكنلمفإن.فتمراترطباتتكنلمفإن.يصلِّيأنقبلرُطَباتٍ

.ماءٍمنحَسَواتٍحسا

ويوافقها،الباردةالمعدةيقوِّي،رطبٌحار)4(،الحياةطبعالرُّطبطبع

ويغذو،الباردةالأمزجةأصحابويوافق،البدنويُخْصِب،الباهفيويزيد

الشريشي""شرحانظر:."الحريريمقامات"منالديناريةالثالثةالمقامةمنالأبيات(1)

(1/941).

2(.0)43ومسلم5(044)البخاري)2(

والحاكم(،21)676وأحمد(،96)6التِّرمذيأيضًاوأخرجه.(523)6برقم)3(

الدَّارقطنيوصحَّحه."غريبحسنحديث"هذا:التِّرمذيقال(.1/432)

فيوالضِّياء385-386(،/1)"الصُّغرى"الأحكامفيوالإشبيلي(،551)3/

عنالبابوفي(.229)"الإرواء"فيالألبانيوحسَّنه(،4/214)""المختارة

آدلَّهُ!كَتهُ.رَالضَّبِّيعامربنسلمان

المطبوعة:النسخوفيبالواو.نسخةوغيرالأصلفيورسمه،النسخجميعفيكذا(4)

5(.30)صفيسيأتيماوانظر.""المياه
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.(1كثيرًا)غذاء

هوالَّتيالبلادمنوغيرهاالمدينةلأهلموافقةًالفاكهةأعظممنوهو

جسدهفيالتَّعفُّنُيُسرعيعتَدْهلممنكانوإن؛للبدنوأنفعهافيها،فاكهتهم

ويؤذيوسوداء،صداعٌمنهإكثارهعنويحدث.بمحمودٍليسدمٌعنهويتولَّد

)3(.ونحوهبالسِّكَنْجَبين)2(وإصلاحُه.أسنانه

لطيف!تدبيرالماءأوالتَّمرعلىأوعليهالصَّوممن!ي!النَّبيِّفطروفي

تجتذبهمافيهاالكبدُتجدفلاالغذاء،منالمعدةيخلِّيالصَّومفانَّجدًّا.

إلىوصولًاشيءٍأسرعوالحلوُفتضعُف)4(.والأعضاء،القوىإلىوتُرسله

هيبهفتنتفع،لهقبولُهافيشتدُّرطبًا،كانإنسيَّماولاإليها،وأحبُّهالكبد

الماءفحَسَواتُيكنلمفإن.وتغذيتهلخلاوتةفالتَّمريكنلمفإن.والقوى

بشهو؟.وتأخذه،للطَّعامبعده(فتتنبَّه)ْ،الصَّوموحرارةالمعدةلهيبتطفئ

قعة:لواا]!هوَرَتحانٌفَزَوعٌألمُقَرَّبينَ!مِنَإِنكاَنَفَأَمَّا):لىتعالقا:(6)قرب

.،21:]الرحمنمهوؤَالرَّتحانُذُوألعَفهفِ!ووَآلحَبُّ:وقال88-98،.

534(.)صالحمويكتابمنمنقولهناإلى"رطب"حار:قولهمن(1)

منمركَّبوهو.معرَّبفارسيواللفظ.ونحوهوالعسلالخلِّمنمركَّبدواء2()

العسل.بمعنيالفارسيةبالكافو"أنكَبين"الخلِّبمعنى""سِك

.(534)صالحمويكتابانظر:)3(

المطبوعة.النسخمنساقط"فتضعف"4()

".فتنتبة":ن،ل،س)5(

(.ريحان-538و)صآس(993-)صالحمويكتاب)6(
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يردُّه،فلاريحانعليهعُرض))من!يوِوّ:النَّبيِّعن()1"مسلم"صحيحوفي

".الرَّائحةطيِّبالمَحْمِلخفيففإنَّه

"ألا:قالأنَّه!ي!النَّبيِّعنأسامةحديثمن)2(:"ماجهابن"سننوفي

وريحانةيتلألأ،نورالكعبةوربِّهيلها.خطرلاالجنَّةفإنَّ!للجنَّةمشمِّز

وحُلَلجميلة،حسناءوزوجة،نضيجةوثمرةٌ،مطَّردٌونهزمشيلأ،وقصزتهتزُّ،

محلَّةفي،ونعمةوحَبْرة،وخُضرةوفاكهةسليمةٍدارٍفيأبد،فيومقامٌ،كثير

نإ"قولوا::قاللهإ.المشمِّروننحن،اللّّهرسولىيانعمقالوا:."بهيَّة)3(عالية

اللّه.شاءإن:القومفقال.اللّّه"شاء

ذلك.منبشيءٍيخصُّونهبلدٍأهلفكلُّ،الرِّيحطيِّبنبتٍكلُّالرَّيحان

)1(

)2(

)3(

.تقدموقد،ا!كَئهُللَّههريرةأبيحديثمن2(2)53برقم

كريبعن،موسىبنسليمانعن،المعافريِّالضَّحَّاكطريقمن)4332(برقم

3(،1/40)"والتَّاريخ"المعرفةفيالفسويُّأيضًاوأخرجه.بهعنه،عباسابنمولئ

المعافريالضَّحَّاكلكن7381(،)حبَّانابنوصحَّحه.وغيرهما1925(،)والبزَّار

الحديثوضعَّف.فيهمتكلَّمسليمانوشيخهمهاجر،بنمحمَّدعنهبالروايةتفرَّد

والألباني265(،/4)(""المصباحفيوالبوصيري284ُّ(،/4)""التَّرغيبفيالمنذريُّ

)3358(.الضَّعيفة""السّلسلةفي

التيالرسإلةطبعةإلاوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيالحديثمتنجاءكذا

دورفيونصرةحبرةفيأبدًامقامفيكثيرة"وحُلَل:تنبيهدونوأثبتتالمتنفيتصرَّفت

أوردهالمصنفولكن."ماجهابن"سننفيالحديثلفظوهذا."بهيَّةسليمةعالية

المحبين"و"روضة2(1/19)"الارواح"حاديفيالسننإلئعزوهمعهكذا

"الترغيبفيالسُّنَّةوقِوَام72()""البعثفيداودأبيابنلفظوهوايضًا.356()ص

:المنذريقال565(.)4"والترهيب"الترغيبفيوالمنذري(01)30"والترهيب

.المنذريكتابعنصدرالمصنفولعل..".و.الدنياأبيوابنماجهابن"رواه
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وأهل.الرَّيحانمنالعربيعرفهالذيوهو،بالاَسيخصُّونهالغربفأهل

.(1بالحَبَق)يخصُّونهوالشَّامالعراق

مركَّبٌذلكمعوهو.الثَّانيةفييابسٌ،الأولىفيباردٌفمزاجهالاَس،فأمَّا

.لطيفٌحارٌّشيءٌوفيهالأرضيُّالبارد.الجوهرفيهوالاكثر،متضادَّةٍقوًىمن

منحابسةٌقابضةقوَّةٌوهي،القوَّةمتقاربةوأجزاؤهقويًّا،تجفيفًايجفِّفوهو

معًا.وخارجٍداخلٍ

شُمَّ،إذاالرَّطبالحارِّللبخاردافع،الصَّفراويِّللاسهالقاطعٌوهو

فيافتراشةوكذلكللوباء)2(،مانعوشمُّهشديدًا.تفريحًاللقلبمفرِّحٌ

ورقُهدقَّوإذا.عليهاوضعإذاالحالبينفيالحادثةالأورامويبرئ.البيت

سُحِقوإذا.الرُّعافَقطَع=الرَّأسعلىووُضِع،بالخلِّوضُرِبغضّ،وهو

الأعضاءويقوِّينفعَها.=الرُّطوبةذواتالقروجعلىوذُرَّ،اليابسوزقه

الَّتَيوالقروحالبثورعلىذرَّوإذاالدَّاحس)4(.وينفع.بهضمِّدإذا)3(الواهنة

نفَعها.والرِّجليناليدينفيتكون

نتنوأذهبالفضليَّة،الرُّطوباتونشَّفالعرَق،قطَعالبدنبهدلِّكوإذا

ومن،والرَّحمالمَقْعَدة()هخروجمننفَعطبيخهفيجُلِسوإذا.الآباط

العامَّة:عليهاتطلقأنواعالحبقأن2(11/47)للنويري"الأرب"نهايةفي(1)

."الريحان"

.وغيرهالأصلمنأثبتكما993()صالحمويكتابوفي.الوباء""من:ل،س2()

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"الواهية:ن)3(

.تفسيرهتقدَّموقد"،الداحس"داء:المطبوعةالنسخفي(4)

الرسالة.طبعةفيوكذا،""خرازيجإلىالفقيغيَّره5()
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نفَعها.تُلْحَملمالَّتيالعظامكسورعلىصُبَّوإذا.المفاصلاسترخاء

المتساقط،الشَّعرويمسك.وبثورَهالرَّطبةوقروحَهالرَّأسقشورويجلو

وأ(1)زيتٍمنشيءٌبهوخُلِط،يسيرٌماءٌعليهوصُبَّ،ورقُهدقَّوإذا.ويسوِّده

والحُمْرةَ)4(،)3(،والنَّملة،الرَّطبةالقروحنفَعَ)2(=بهوضُمِّدالورد،دهن

والبواسير.والشَّرى)6(،الحارَّة)5(،والأورامَ

وليس.للمعدةدابغٌوالرِّئة،الصَّدرفيالعارضالدَّمنفثمننافعٌوحبُّه

معالبطناستطلاقمنالنَّفعوخاصَّتُه)7(.لحلاوتهالرِّئةولاللصَّدربضارٍّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الزيتوهو،""الأنفاقلفظالمصنففحذف،"الانفاق"زيت:الحمويكتابفي

البيطار"ابن"مفرداتانظر:.اليونانيةمندخيلةوالكلمة.الفِجّالزيتونمنالمعتصر

2(.1/40)دوزيوتكملة(2917/)

"و"المفرداتالحمويكتإبفيوكذا"،"وافق:غيرهوفي(.)فالأصلفيهكذا

(1/.)28

".الطبأسرار"حقائق.ويسعىيتقرَّحأكّالةوحادّةحارّةأخلاطفييحدثورم

.(63)صو"التنوير"2(19)صالجواهر""بحر:وانظر

وانظر:(.951)ص"الطبأسرار"حقائق.الرديئينوالصفراءالدممنمركبورم

.(63)ص"التنويرو"(501)صالجواهر"بحر"

الحمويكتابمنأثبتماتصحيفأنهوالظاهر،بالدال""الحادَّة:النسخفي

."المفرداتو"

حكَّةمعالأكثرفيالبدنتعم،الحمرةإلىمائلةمسطحةكبار،وبعضهاصغاربثور

الطب"أسرارو"حقائق(176)صالجواهر""بحر:انظر.وكربولهيبشديدة

63(.)صو"التنوير"(261)ص

وهو"،"حلاوةعلىمعطوفكأنهبالجرِّ()حطفيوضبط.""وخاصيته:ن،حطز،

3(.1/54)"القانون":انظر.خطأ
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وعضِّ،المثانةلذعمننافعٌ،للبولمُدرّوهو.الأدويةفينادروذلك،السُّعال

فليحذر.مضرّ،بعِرْقهوالتَّخلُّلُ.العقربولسع(،1الرُّتيلاء)

القولين.أحدفيفحارّ("،"الحبَقيسمَّىالذيالفارسئيُالرَّيحانوأمَّا

.بالعرضويرطِّبويبرِّدالماء.عليهرُشَّإذاالحارِّالصُّداعمنشمُّهينفع

أنَّوالصَّحيح)3(:)2(.قولينعلى؟يابسٌأورطمبٌهووهلالآخر.فيوبار؟

الصَّفراويِّ،للإسهالحابس!وبزرُه.النَّومويجلب.الأربعالطَّبائعمنفيه

السَّوداويَّة.للأمراضنافع،للقلبمقوٍّللمَغْس)4(،مسكِّن

ويذكر.68(:]الرحمنمه!وَرُمَّانٌوَنَخلٌفِيهِمَافَبِههَةٌ!و:تعالىقال:رُ!!)5(

وهوإلاهذارمَّانكمرمَّانَّمنمن"ماومرفوعًا)6(:موقوفًاعبَّإسٍابنعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

سبق.وقد،العناكبمننوع

كتابفيالمذكورهوهذا.الثانيةفيرطببارد:وقيل،الأولىفييابسحارٌّإنه:قيل

الوجه.هذاعلىالقولينالمصنفففرَّق،الحموي

التصحيح.هذاعلىأقفلم

سبق.كمالغتانوهما.نفيبعضهمأصلحهوكذا"."للمغصز:

537(.-536)صالحمويكتاب

"الطِّبفينعيموأبو263(،/01)"الكبير"فيالطَّبرانيُّفأخرجهالموقوفأما

"المجمع"الهيثميُّفيقال5(.)955""الشُّعبفيوالبيهقئي8ُ(،20)("النَّبوي

"الكامل"فيعديابنفأخرجةالمرفوعوأماالصَّحيح(".رجال"رجاله4(:5)5/

ينظر:،بالوضعواحدغيرعليهوحكم."باطلحديث"هذا:وقال(435)7/

،(5)صه"المنيفو"المنار(،4/95)("الميزانو"(،2582/)""الموضوعات

بعضهمواقتصر2(.42)2/الشَّريعة("و"تنزيه(،17آ)2/"المصنوعةو"اللَّاَلئ

ادلَّةُ!عكَئهُ.رَأنسعنالبابوفي.تضعيفهعلى
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عنوغيرهحرب)2(وذكر(.1)أشبةوالموقوف،"الجنَّةرمَّانمنبحبَّةٍملقَّخ

.المعدةدِباغُفانَّه،بشحمهالرُّمَّانكلوا:قالأنَّهعلي

،لطيفٍقبضٍمنفيهبمالهامقوٍّللمعدة،جيِّدٌ.رطنبٌحارّالرُّمَّانحلو

البدنيغذوللبطن،مليِّنٌوماؤه.للسُّعالجيِّا،والرِّئةوالصَّدرللحلقنافعٌ

فييسيرةًحرارةًويولِّد.ولطافتهلرقَّتهالتَّحلُّلسريعُيسيرًا،فاضلًاغذاءً

خاصِّيَّةٌوله.للمحمومينيصلحولا،الباهعلىيعينولذلكوريحًا؛المعدة

.المعدةفيالفسإدمنيمنعهبالخبزأُكِلإذاعجيبةٌ

البولويُدِرّ،الملتهبةالمعدةينفع.لطيفٌقابضٌيابس!باردُوحامضه

القيء،ويمنع،الإسهالويقطعالصَّفراء،ويسكِّن،الرُّمَّانمنغيرهمنأكثر

الخفقانمننافعالأعضاء،ويقوِّيالكبد،حرارةويطفئ،الفضولويلطِّف

ويدفعالمعدةويقوِّي،المعدةوفمللقلبالعارضةوالآلامالصَّفراويِّ

.والدَّمالصَّفراء)3)ثائرةويطفئعنها،الفضول

كالمرهميصيرحتَّىالعسلمنبيسيرٍوطُبِخ،بشحمهماؤهاستُخْرجوإذا

وإذا.الغليظةالرُّطوباتمنونقَّاها،العينمنالظُّفْرةَ)4(قطَع=بهواكتُحِل

هذا.كتابناعنصادروهو2(،5)3/"الشَّرعيَّة"الآدابفيمُفلحابنقالوكذا(1)

وأبو)23237(،أحمدأخرجهوقد(.القرىأمجامعةرسالة-2439/)"مسائلة"في2()

فيالهيتميُّقال5(.)557"الشُّعب("فيوالبيهقيُّ)365(،النَّبوي""الطِّبفينعيم

".ثقات"رجالة69(:،54)5/"المجمع"

تحريف."،"المِرَّة:المطبوعةالنسخفي)3(

وهو"الصفرا"،:لفيورسمها"،"الصفرةجميعًا:والمطبوعةالخطيةالنسخفي(4)

بعضهم-فكتبهاوالظإء،الضادبينيخلطونماكثيرًاوالنساخ،أثبتماتصحيف
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بشحمهماماؤهمااستُخْرجوإنلها.العارضةالاَكِلَةمننفَعاللِّثةعلىلطِّخ

الغِبِّحُمَّياتمنونفع،المِرِّيَّةالعَفِنةالرُّطوباتوأحدَرَ،البطنَأطلَقَ

المتطاولة.

إلىأميلوهذا.النَّوعينبينوفعلًاطبعًافمتوسِّطالمُزُّ،الرُّمَّانوأمَّا

قليلًا.الحامضلطافة

الخبيثة،والقروح(1للدَّاحس)طلام!العسلمعالرُّمَّانوحبُّ

كلِّفيالرُّمَّانجُنْبُذ)3(منثلاثةًابتلعومن:قالوا.للجراحاتوأقماعُه)2(

كلَّها.سنتهالرَّمدَأمنسنهٍ

الزَايحر!

وَلَانجَزِسةَلَّاشَزِقيَّةِزَتتوُنَةَمُّبَرَكَهٍشَجَرَويُوفَدُمِنم!:تعالىقال:(4فىت)

.531:لنورا]!ونَارٌوَلَؤقَىهمسَشهُيُفِىَءُزَدتهُادُيَ!

)1(

)2(

)3(

)4(

حتىوتمتد،المأقفيتنبتعصبيةزيادةوالظفرة.بالإهمالفقرئت،المعجمةبالضاد

وانظر:(،791)صالجواهر"بحر"فيكذا.الإبصاروتمنعالسوادعلىتنبسط

والمشهور،بفتحتينوهي(.131)ص"الطبأسرارو"حقائق(45)ص"التنوير"

فيبالظُّفْرشبَّهوها"كأنهم:"البحر"صاحبقال.ثانيهوسكونأولهبضمالأطباءعند

للمطرزي""المغرب:وانظر."ناخُنَه:بالفارسيةلهايقالولذاوصلابتها،بياضها

.(21/473)"و"التاج2(1/89)

سبق.وقد،واللحمالظفربينيحدثورم

الاصفر.الزغبفيهما:الرُّمَّانمنالقِمْعُ

الجُلَّنار.وهو،الرمانزهرهو

9(.ه)صالنفيسلابنو"الموجز"(.433)صالحمويكتاب
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:قالأنَّهع!ي!النَّبيِّعنهريرةأبيحديثمن(مإجه)1وابنالترمذيوفي

".مباركةٍشجرةٍمنفإنَّه،بهوادَّهنواالزَّيت"كلوا

)1(

)2(

اللّهرسولىقال:قالعمربناللّهعبدعنأيضًا)2(ماجهوابنوللبيهقيِّ

ولكنادلَّهُيهكلَئهُرَهريرةأبيحديثمنالتِّرمذيُّيخرجهلمأنَّهعلىالتَّنبيهُتقدَّم

"سننفيوهو،ماجةوابنالترمذيإلىعزاهوقد،الحمويكتابعنصادرالمصنف

بلفظ:هريرةأبيعن،جدِّهعنسعيد،بنادلّّهعبدطريقمن332(0)"ماجهابن

793(:/1)البزَّارقال(.24)5"المسند"فيراهويهابنأيضًاوأخرجه."مباركٌ"فإنَّه

فيوالبوصيريُّالذَّهبيئُوتعقَّبة893(،2/)الحإكموصحَّحه،"ثابتغير"إسناده

-وضعفِة،المقبريُّوهو-سعيدبناددّهعبدبوهاء3ِ(430/)"الخِيَرة"إتحاف

عامربنوعقبةعبَّاسوابنالانصاريِّأسيدأبيعنالبابوفيجدًّا.ضعيففالإسناد

اهـتلَّهُعَتلا.رَالخطاببنوعمروعائشة

وليسعمر،حديثمنلكن331(،)9ماجهابنسنن)9553(،"الإيمان"شعب

أيضًاوأخرجه.المصنفعليهاعتمدالذيالحمويكتابفيكماابنةحديثمن

قال.(1/571)""المختارةفيوالضياء27(،5)والبزَّار(،1581)التِّرمذيُّ

وكانمعمر،عنالرَّزَّاقعبدحديثمنإلَّانعرفهلاحديثٌ"هذا:التِّرمذي

علىرواهوربَّما!،النَّبيِّعنعمر،عن:فيهذكرفربَّما،فيهيضطربالرَّزَّاقعبد

أبيه،عن،أسلمبنزيدعن:قالوربَّما!ي!،الئبيعنعمر،عنأحسبه:فقالالشَّكِّ

رجَّحأنَّهالبخاريِّعن3(1/60)الكبير""العللفيونقل،مرسلًا"!لمجمالنَّبيِّعن

،(421)3/-الدُّوريرواية-""تاريخهفيمعينابنأيضًاالمرسلَورجَّح،إرساله

الحاكمتصحيحفيمايُعلموبذا(،2004/)("الشَّرعيَّة"الادابفيكماأحمدوالإمام

وأخرجه.التَّساهلمن(69)3/""التَّرغيبفيلهالمنذريِّومتابعة(4/221)

طريقمن9(،1)69""الأوسطفيوالطَّبراني(،44)48الآثار""مشكلفيالطَّحاويُّ

وزمعة،بهعمرعن،أبيهعن،اسلمبنزيدعنسعد،بنزيادعن،صالحبنزمعة

)937(.الصَّحيحة""السِّلسلةفيالألبانيُّبشاهدهوحسَّنة.ضعيف
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".مباركةٍشجرةٍمنفإنَّه،بهوادَّهِنوابالزَّيت))ائتدِموا:ء!ي!

بحسبوالزَّيت)1(.يابس:قالمنوغلِط.الأولىفيرطبٌحإرّالزَّيت

برودةٌفيهالفِجِّومن،وأجودهأعدلهالنَّضيجمنفالمعتصَر:زيتونه

الأسود)3(ومن.الزَّيتينبينمتوسِّطالأحمرالزَّيتونومنويبوسة)2(،

الدُّود.ولُخر!،البطنويُطلق،السُّموممنوينفع،باعتدالٍولرطِّبيسخِّن

حرارةًأقلفهوبالماءمنهاسْتُخرجوماوتحليلًا.إسخانًاأشدُّمنهوالعتيق

الشَّيبَ)4(.وتبطِّئ،للبشرةمليِّنةٌأصنافهوجميعُ.النَّفعفيوأبلغوألطَفُ

ينفعوورقُه.اللِّثةويشدُّالنَّار،حرقتنفُّطمنيمنعالمالحالزَّيتونوماء

وينفع،العرقويمنع(؛والشَّرى)ه،الوسخةوالقروح،والنَّملة،الحمرةمن

الدَّاحس)6(.من

كتابفيوالسياقأولًا.قالمافنقض"،زيتونهبحسب"والزيت:بقولهعقَّبثمقال،كذا(1)

الأولى.فيرطبحاروهوالنضيج،الزيتونمنيعتصرقدالزيتون"زيت:الحموي

عامة.الزيتونزيتفيلا،النضيجمنالمتخذفيالخلاففهذا.فيها"يابسحارّ:وقيل

أنواعسائرعلى"يفضَّل:الحمويفيهوقال،"الأنفاق"زيتيُسمَّىالذيوهذا)2(

""القانون:انظر."الأولىفييابسباردوهوللأصحاء،الزيتأجودوهو،الزيت

.(2176/)"و"المفردات(954)ص"البيانو"منهاج(1/964)

كتابفيكماالاسود"من"والمتخذ:يقالأنالأفضلوكان.النسخجميعفيكذا)3(

.فوائدهمنيأنيفيماذكرهمافإنَّ،الحموي

.(9ه)صالنفيسلابن"الموجز"منمأخوذذكرهماآخرإلىالجملةهذهمن(4)

قريبًا.والشرىوالنملةالحمرةتفسيرتقدَّم5()

سبق"و"الداحس.المطبوعةالنسخمنساقطة"الداحسمن"وينفع:الجملةهذه)6(

.تفسيره
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ذكرنا.ماأضعافومنافعه

قالا:السُّلَميَّين)3(بُسْرابنيعن)2(""سننهفيداودأبوروى(:1بْ)0

والتَّمر.الزُّبديحبُّوكانوتمرًا،زبدًافقدَّمنا)4(!لمج!،ادلّّهرسولعلينادخل

ويبرئ،والتَّحليلالإنضاجمنها،كثيرةمنافعفيه.رطمبٌحارّالزُّبد

وسائرَ،الفموأورامَ،والحالبينالأذنينجانبإلىتكونالَّتيالأورام

وإذا.وحدهاستُعمِلَإذا،والصِّبيانالنِّساءأبدانفيتعرضالَّتيالأورام

العارضةالأوراموأنضجالرِّئة،منيكونالذيالدَّمنفثفينفَعمنهلُعِق

فيها.

المرَّةمنالعارضةالصُّلبةوالأورام،والعصَبللطَّبيعةمليِّنوهو

منإبتعلىطليوإذا.البدنفيالعارضاليبسمننافع؛والبلغمالسَّوداء

العارضالسُّعالمننافعوهووطلوعها.نباتهاعلىمعينًاكانالطِّفلأسنان

ويليِّن،البدنفيالَّتيوالخشونةالقوابي)5(ويُذهب.واليبسالبردمن

.الطَّعامشهوة)6(يُسْقِطولكنَّه،الطَّبيعة

.(432)صالحمويكتاب(1)

"الأحكامفيالإشبيليئُوصحَّحه3334(.)ماجهابنأيضًاوأخرجه)3837(.برقم2()

بالزّبد"،التَّمراكلع!يوعنه"ثبت:المصنِّفقولوتقدَّم297(،2/)("الصُّغرى

.(18)3/("الشَّرعيَّة"الآدابفيمُفلحابنإسنادَهوحسَّن

".وعطيةاللّهعبد"هما:حاشيةسز،في)3(

"."لة:زيادة()حطفيبعده(4)

"."الأترجرسمفيتفسيرهاتقدَّموقدالقوباء،جمع)5(

الرسالة.طبعةوتبعته،"يضعف"إلىالفقيغيَّره)6(
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وبينةالتَّمربين!ي!جمعهوفيوالتَّمر.كالعسلالحلوُبوخامتةويذهب

بالآخر.منهماكلٍّإصلاحُالحكمةمن

)1(.
الزّبيب!الطعام"نعمأحدهما:.يصحَّانلاحديثانفيهروي:.!هبى

يُذْهِب!الزَّبيبالطَّعام"نعم:والثَّاني)2(."البلغمويذيبالنَكهة،يطيِّب

ويطيِّباللَّونَّ،ويصفِّي)3(،الغضبويطفئ،العصَبَويشدُّ،النَّصَبَ

.!النبيعنشيءٌفيةيصحُّلا(النَّمَط)ْوهذا")4(.النَكهة

ورقَّ)6(،وشحمةلحمهوسمِن،جسمُهكبُرما:الزَّبيبفأجودوبعد،

حبُّة.وصغر،كجمةوذزع،تس

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(435-434)صالحمويكتاب

وهواددَّهُبةككَتهُ.رَهندأبيحديثمن)318(النَّبويِّ""الطِّبِّفينعيمأبوأخرجه

اددَّهُبةكَئهُ.رَعليعنالبابوفي.تخريجهفلينظر،نفسُهبعدَهالآتيالحديث

.سمنساقطةالجملةهذه

371،)"النَّبويِّالطِّبِّ"فينعيموأبو327(،/1)""المجروحينفيحبَّانابنأخرجه

زياد،أبيهعنالدَّاري،هندأبيبنزيادبنفائدبنزيادبنسعيدطريقمن08(،9

بنسعيد"رواه:حبَّانابنقال.بهأبيهعنهند،أبيبنزيادجدِّهعنفائد،أبيهعن

أومنهفيهاالبليَّةأدريفلابهذا،سعيدبهاتفرَّدالإسناد،بهذاعنهكتبناهانسخةٍفيزياد

وقال.سعيد"حديثمنإلَّاروايةلهمايُعرفلاوجدَّهأباهلأنَّ؛جدِّهمنأوأبيهمن

عليهالألبانيُّوحكم.("يصحُّ"لا(:2961/)"المتناهية"العللفيالجوزيّابن

5(.40)الضَّعيفة""السِّلسلةفيبالوضع

تحريف.،"أيضا":المطبوعةالنسخفي

.بالدال""دقَّ)ف(:الأصلفيكأنَّ
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كالعنبوهويابس!.بار؟وحبُّه،الأولىفيرطبٌحارٌّالزَّبيبوجِرْمُ

أشدُّوالأبيضبار؟،(1)والقابضوالحامضحار،منهالحلو:منهالمتَّخذ

.غيرهمنقبضًا

الكلىووجعالسُّعالمنونفَع،الرِّئةقصبةَوافقلحمُهأُكِلوإذا

العنب،منغذاءًأكثراللَّحِموالحلو.البطنويليِّن،المعدةويقوِّي،والمثانة

محلِّلةقابضةهاضمةقوَّ!منضجةوله،اليابسرالتِّينمنغذاءً)2(وأقلُّ

الحلقوجعمننافعٌوالطِّحال،والكبدالمعدةيقوِّيبالجملةوهو.باعتدالٍ

والمثانة.والكلىوالرِّئةوالصَّدر

يسدِّدولاصالحًا،غذاءًيغذووهوحبِّه)4(.بغيريؤكلأنوأعدله)3(

.والطِّحالوالكبدللمعدةنفعًاأكثركانبعجَمهمنهأُكِلوماالتَّمر.يفعلكما

لاومامنهوالحلوقلعَها.أسرعالمتحرِّكةالانمافيرعلىلحمهلُصِقوإذا

وينفعهاالكبديُخصِبوهو،والبلغمالرُّطوباتلأصحابنافعلهعجَم

فيه.بخاصِّيَّةٍ

فليأكلالحديثيحفظأنأحبَّمن:الزُّهريُّقال.للحفظنفعٌ%(وفيه

"."قابض:المطبوعةالنسخوفي،الحمويوكتابالنسخفيكذا(1)

وهو."جلاء":الحمويكتابفيوالذي.والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا)2(

".اليابسالتينجلاءمنأقلُّجلاؤه..."(:531)2/""المفرداتفيجاءممامأخوذ

"."وأغذاه:الحمويكتابفي)3(

الرسالة.طبعةفيوكذا"،"عجمةإلىالفقيغيَّره4()

".ينفع"وهوز:)5(
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داءعجَمُه:عبَّاسٍبناللّهعبدجدِّهعنيذكرالمنصوروكانالزَّبيب)1(.

اء)3()2(وء
ودوسحمه

.،17:]الإنسانفِيهَائَمسًاكاَنَ!%جُهَازَنجبَيلًا!هو)!!تمقَؤنَ:تعالىقال:(4رج!)

الخدريِّسعيدٍأبيحديثمن()ه"النَّبويِّ"الطِّبِّكتابفينعيمأبووذكر

إنسانٍكلَّفأطعَم،زنجبيلجرَّةَ!اللّّهرسولإلىالرُّومملكأهدى:قال

تذةً.وأطعمني،تطةً

هضمعلىمعينٌمسخن.الأولىفيرطبٌالتالثة)6(،فيحارّالزَّنجبيل

فيبشكوالابنطريقهومن(،)5917الرَّاوي"لأخلاق"الجامعفيالخطيبأخرجه(1)

)75(.السَّريَّة"الأطعمةفيالمرويَّة"الاَثار

أثبت.كماالتخريجومصدرالحمويكتابوفي.(""ولحمه:المطبوعةالنسخفي2()

عن،المهديِّعنالرَّشيد،عن،المأمونطريقمن()43"جزئها"فيبيبيأخرجته)3(

به.عبَّاسابنعن،أبيهعن،أبيحدَّثنيهكذا:قالثمَّبه،المنصور

.(437-436)صالحمويكتاب(4)

"الضُّعفاء"فيالعقيليُّأيضًاوأخرجه.الحمويكتابمنوالنقل(161)برقم5()

238(،)6/("الكامل"فيعديٍّوابن2(،14)6""الاوسطفيوالطَّبراني267(،)3/

جدًّا؛ضعيفوإسناده(.4135/)والحاكم5(،54)2/""المعجمفيوالإسماعيليُّ

"ليس328(:)3/لابنه""العللفيكماحاتموأبوزرعةأبوقال،حكَّامبنعمروفية

"اتُّهم(:554/)(""المجمعفيالهيثميُّوقال،بالنَكارةحديثهعلىوحكَمَا"بقوي

منمنكرٌ"هذا2(:45)3/""الميزانالذَّهبيُّفيوقال"،ضعيفوهو،الحديثبهذا

أنَّوثانيهما!شًي!،النَّبيئإلىشيئًاأهدىالرُّومملكأنَّيُعرفلاأنَّهأحدهما:وجوه

منَالتَّمرهديَّةنظيرُفهو،العقليُنكرهشيءٌالحجازإلىالرُّوممنَالزَّنجبيلهديَّة

".النَّبويَّةالمدينةإلىالرُّوم

-كتابفيوكذا،أثبتماوالصواب.المطبوعةالنسخفيوكذا،""التانية:حط)6(
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البردعنالعارضةالكبدسددمننافعمعتدلًا،تليينًاللبطنمليِّنالطَّعام،

علىمعينٌواكتحالًا،أكلًاالرُّطوبةعنالحادثةالبصرظلمةومن،والرُّطوبة

وبالجملة.والمعدةالأمعاءفيالحادثةالغليظةللرِّياحمحلِّلٌوهو،الجماع

وزنالسُّكَّرمعمنهأخذوإذا.المزاحالباردتَي)1(والمعدةللكبدصالحٌفهو

المعجوناتفي)3(ويقعلعابيًّا)2(.لَزِجًافضلًاأسهَلَالحارِّبالماءدرهمين

وتذيبه.البلغمتحلِّلالَّتي

وُشمخنالمنيِّ،فيويزيد،الجماعيهيِّجيابس!.حارٌّمنهوالمربَّى)4(

،البدنعلىالغالبالبلغموينشِّفالاستمراء،علىويعينوالكبد،المعدة

أكلعنالحادثةبلَّتهاويزيل،والمعدةالكبدبردويوافق،الحفظفيويزيد

.الباردةالغليظةالأطعمةضرربهويدفع،النَكهةويطيِّب،الفاكهة

السِّينحو!

تقدَّم.قد:!

رطب،الثالثةآخرفيحارأنهماسويهابنعن(168)3/البيطارابنونقل.الحموي

الثانية.فييابس،الثالتةفيحار(1/943)""القانونصاحبوعند.الأولىأولفي

.(524)صجزلةلابن"البيان"منهاجفيومثله

".في"الباردإلىسز،فيوتصحف.نفيأصلحثم("،"الباردة:ن،حط(1)

وفي.المتنفيالتصرفمنأنهوالظاهر"،لعابيَّةلزجة"فضولًا:المطبوعةالنسخفي2()

.نمنساقط"لعابيًّا"ولفظ.الخطيةالنسخمنأثبتكماالحمويكتاب

والنسخالحمويكتابمنأثبتماتصحيفوهو.""ونفع:غيرهاوفي."وينفع":ل)3(

المطبوعة.

تحريف."،"والمزي:المطبوعةالنسخفي(4)
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

:أقوالٍسبعةوفيهأيضًا.(1تقدَّم):!تٌ

العسل.أنَّه:أحدها

السَّمن.علىسوداءخُطَطًايخرجالسَّمْنعُكَّةرُبُّأنَّه:الثَّاني

.بكمُّونٍوليس،الكمُّونيشبهحبٌّأنَّه:الثَّالث

الكَرْمانيُّ.الكمُّون)2(أنَّه:الرَّابع

الشِّبِتُّ.أنَّه:الخامس

التَّمر.أنَّه:السَّادس

الرَّازيانَج)3(.أنَّه:السَّابع

محمدبنإسبلحدثنا)6(")5(:"سننهفي!اجهابنوبج!)4(:.

الأصلوفي،بعضهمتصرُّفمنوهذا،أيضًا"سنوت"وتقدَّم:المطبوعةالنسخفي

".الطبعيبسعلاجفيورقة64قبلتفسيرهما"تقدَّمالسطر:فوقحاشية

النظر.لانتقاللمنساقط"الكمون..."وليس

ناقليها.أسماءمعأقوالثمانيةذكروقد(،141-041)صالحمويكتابانظر:

.(501-401)صقبلمنبنصهاأوردهاقدأيضًاوالمصنف

5(.501-70)صالحمويكتاب

28(:)3/الشَّرعيَّة"الاَداب"فيمُفلحابنقال،ضعيفوإسناده)9336(.برقم

أبووتفرَّدسعيد،أبيعننقيبٌوتفرَّد،إسماعيلعنهتفرَّدنقيب،مجهولٌ"إسناد

("الزجاجةو"مصباح952(،4/)""الميزانوينظر:."الملكعبدعنسعيد

المتناهية""العللينظر:،تصحُّلاغيرهوعنطلحةعنأخرىطرقوله35(.4/)

.(1511-41/9411)الضَّعيفة"و"السِّلسلة(،-165166)2/

"من".:قبلهالفقيقزاد،القديمةالطبعاتفيوكذا،""حديث:حط
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عن،الزبيريالملكعبدعنسعيد،أبيعن،حاجببننُقَيبعن،الطلحي

:فقال،سفرجلةوبيده!لمج!،النَّبيِّعلىدخلت:قالاللّّهعبيدبنطلحة

الفؤاد".تُجِمُّفإنَّها،طلحةيا"دونكها

جماعةٍفيوهو!ي!،النَّبيُّأتيتُ:وقالآخر،طريقٍمن(1النَّساتيُّ)ورواه

:قالثمَّ،إليَّبهادحاإليهجلستُفلمَّايقلِّبها.سفرجلةوبيده،أصحابهمن

بطَخَاءوتذهبالنَّفس،وتطيِّب،القلبتشدُّفإنَّهاذزّ)2(،أبا"دونكها

.الصَّدر"

يصحُّ)3(.ولاأمثلها،هذاأُخَر،أحاديثالسَّفرجلفيرويوقد

بار؟وكلُّه.طعمهباختلافذلكفيويختلفيابس!،باردُوالسَّفرجل

.الاعتدالإلىوأميلويبسًا،بردًاأقلّمنهوالحلو.للمعدةجيِّد،وقابضٌ

البولويُدرُّوالقيء،العطشيسكِّنوكلُّهوبردًا.ويبسًاقبضًاأشدُّوالحامضُ

"الكنى"فيالدّولابيئُواخرجه.الحموييعزُهولمالنَّسائيعندعليهأقفلم(1)

)356،"النَّبوي"الطِّبفينعيموابو(،1/171)"الكبير"فيوالطَّبراني2(،1/5)

بنموسىبنعيسىبنسليمانبنأيُّوببنسليمانطريقمنوغيرهم297(،

أبيهعن،طلحةبنموسىعن،جدِّيعن،أبيحدَّثني:قال،اللّهعبيدبنطلحة

فيوالضِّياء2(،51)4/"الأشراف"تحفةفيكماشيبةبنيعقوبوصحَّحه.طلحة

فيالألبانيضعَّفةوبذلك؛يُعرفلامنالإسنادفيلكن93(،)3/""المختارة

السَّابق.التَّخريجوينظر(.1/1511)4"الضعيفة"السلسلة

"أبا:التخريجومصادرالحمويكتابوفي.والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا2()

اللّه.عبيدبنطلحةكنيةوهي،محمد"

حرفينقطولم.ل،حطمنوالمثبت."تصحولا":المطبوعةوالنسخ،نز،في)3(

غيرها.فيالمضارع
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منوينفع(،والهَيْضة)1الدَّمونفثالأمعاءقرحةمنوينفع،الطَّبعويعقل

أغصانهوحُراقة.الطَّعامبعداستُعمِلإذاالأبخرةتصاعدمنويمنع،الغثيان

)2(.فعلهفيكالتُّوتياءالمغسولةوورقه

الثُّفل.بإحدارويسرعالطَّبعيليِّنوبعده،يقبضالطَّعامقبلوهو

المتولِّدةالصَّفراءالمرَّةويطفئ.للقولنجمولِّا،بالعصَبمضرّمنهوالإكثارُ

حبُّه،عونُزٍ،وسطُهقُوِّروإذا.وأخفَّلخشونتهأقلَّكانشُويوإن.المعدةفي

نفعًانفعالحارَّ-الرَّمادَوأودع،بالعجينجِرمُهوطيِّن،العسلفيهوجُعِل

بالعسل.مطبوخًاأومشويًّاأُكِلَماوأجودُحسنًا.

ودهنُه.الأمراضمنوكثيرٍالرِّئةوقصبةالحلقخشونةمنينفعوحبُّه

ويشدُّوالكبد،المعدةيقوِّيمنهوالمربَّى.المعدةويقوِّي،العرقيمنع

النَّفس.ويطيِّب،القلب

الماءجِماممن،ويوسِّعهيفتِّحه:وقيل.يريحه:الفؤاد("("يُجمُّ)ومعنى

"التنوير"انظر:.وأسفلأعلىمنالمنهضمةغيرالفاسدةالمواداستفراغهي(1)

.(41)صه"الطبأسرارو"حقائق(58)ص

بمسحوقه.يكتحلحجروالتوتياء.الرسالةطبعةفيوكذا"فعلها"،إلىالفقيغيَّره2()

مخطوطوفيوغيرهالأصلفيبالياءتفسيرهفيالآتيةوالأفعالالفعلهذاجاءكذا)3(

حديثبعدالحمويُّذكرهالتفسيرهذالانوذلك.الحمويكتابمنباشاراغب

هناوالسياقمذكر.فيةوالفعل..".الفؤاد.يجمفإنه،السفرجلحبالكم"أطعموا

"أماليمنالحموينقلةوالتفسير.المطبوعةالنسخفيكماالفعلتأنيثيقتضي

حديثالأنباريابنبكرأبيشيخهعنالقاليروىوقد282(.2/)"القالي

ابنحكاه"يريحه"والمعنى.وتفسيره-للسفرجلة""تُجِمّ:وفية-اللّهعبيدبنطلحة

أحد.إلىيعزهلمالآخروالمعنى.عائشةبنالرحمنعبدأبيعنالأنباري
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قالالسَّماء.علىالغيممثلُللقلبوالطَّخاء.وكثرتهاتِّساعهوهو

سحإبٌ:أي،طَخاءٌالسَّماءفيما:تقولوغِشاء)2(.ثِقلٌالطَّخاءعبيد)1(:أبو

.وظلمةٌ

أمَّتيعلىأشقَّأن)الولا:!ي!عنه)4(""الصَّحيحينفيسِواك)3(:

".صلاةٍكلِّعندبالسِّواكلأمرتُهم

بالسِّواك.فاهيشُوصاللَّيلمنقامإذاكانع!ياّلهأنَّهوفيهما)5(:

مَرْضَامَطْهَر!للفم))السِّواك:!ي!عنةتعليقً!")6(البخاريِّ"صحيحوفي

".للرَّبِّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(55)3/"الحديث"غريبفي

فيكما""غَشْي:والصواب،القديمةوالطبعاتالنسخجميبعفيالممدودةبالألفكذا

.الحمويوكتاب27(20/)""الأماليفيومنه("،الحديث"غريب

.(705-405)صالحمويكتاب

ابهكَتهُددَّهةهريرةأبيحديثمن)252(ومسلم)887(البخاري

اتبكَئهُدتَّهتحذيفةحديثمن)255(ومسلم2()45البخاري

.الجزمبصيغةعائشةعن،للصائمواليابسالرَّطبالسِّواك:باب،الصَّومكتابفي

وغيرهما.26(،42،243322،5294،2410)30وأحمد)5(،النَّسافيُووصله

"الأحكاموالإشبيليُّفي(،01)67حبَّانوابن(،)135خزيمةابنوصحَّحه

"البدرفيالملقِّنوابن2(،1/67)""المجموعفيوالنَّوويُّ(،1/211)"الصُّغرى

العيددقيقوابن03(،1/)18"التَّمهيد"فيالبرعبدابنوحسَّنه687(،/1)المنير"

وابنهريرةوأبيأمامةوأبيعمروابنبكرأبيعنالبابوفي333(./1)""الإمامفي

رَفيعَتلا.عبَّاس
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بالسِّواك.بدأبيتهدخلإذاكان!ي!أنَّه(:1)"مسلم"صحيحٍوفي

عنهوصحَّ)3(.موتهعنداستاكأنَّهعنه)2(وصحَّ.كثيرفيهوالأحاديث

)4)."السِّواكفيعليكم"اكثرتُ:قالأنَّه

يؤخذأنينبغيولا.ونحوهالأراكخشبمنالسِّواكاتُّخِذَماأصلَحُ

بالغفإن،استعمالهفيالقصدوينبغيسمًّا.كانتفربَّما،مجهولةٍشجرةٍمن

المتصاعدةالأبخرةلقبولوهيّاهاوصِقالَها،الأسنانطُلاوةَأذهبفربَّم!فيه

وقوَّاها)5(،الأسنانَجلابإعتدالٍاستعُمِلومتى.والأوساخالمعدةمن

ونقَّى،النَكهةوطيَّبالحفر)7(،ومنع،اللِّسانوأطلقالعُمُور)6(،وقوَّى

الورد.بماءمبلولًااستُعملماوأجودُ.الطَّعاموشهَّى،الدِّماغ

إذاأنَّهزعموا)8):"التَّيسير"صاحبقالالجَوز.أصول:أنفعهومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

اكأيلَّةُعَتهَا.رَعائشةحديثمن2()53برقم

"بسواك:"موتهعند"بعدوزاد"،عائشةحديث"من:بعدهالفقيالشيخزاد

"."عائشةغيرالرسالةطبعةفيوالزيادات.بكر("أبيبنالرحمنعبد

اكأيلَّةُعَتفَا.رَعائشةحديثمن(444)9البخاريأخرجه

أنس.حديثمن)888(البخاريأخرجه

المطبوعة.النسخمنساقط"وقوَّاها"

:بالدال)حط(وفي.تصحيف،المعجمةبالغينن،لوفي.اللثةلحموهوعُمْر،جمع

مثله.سبقوقدأيضًا.نصحيفبعدها،ومااللطيفعبدطبعةفيوكذا،"العمود"

.(01)صاالجواهر"بحر"انظر:.الأسنانأصولعلىيتحجرالخزفيشبهشيء

نسخةانظر:.والتدبير"المداواةفيالجامع"التيسيركتابهفيالإشبيليزُهْرابن:يعني

وقدزهر.ابنكلامأيضًا(1/175)البيطارابننقلوقدب(.2/)قالناصريةالزاوية

المصنف.أبهمهلماذاأدريفلا،كتابهفيالحمويسمَّاه
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وأحدَّالحواسَّ،وصفَّىالرَّأسَ،نقَّىالا!ئّاممنخامسٍكلَّالمستاكُبهاستاك

الذِّهن.

ويجلو،البلغمويقطع،اللِّثةويشدُّ،الفميطيِّب:منافععدَّةالسِّواكوفي

هضمعلىويعين،الصَّوتويصفِّي،المعدةويُصِحُّبالحفر،ويذهبالبصر،

ويطرد،والصَّلاةوالذِّكرللقراءةوينشِّط،الكلاممجاريويسهِّل،الطَّعام

.(1)الحسناتويكثر،الملائكة!يعجب،الرَّبَّوُيرضي،النَّوم

منوالانتباهوالوضوء،،الصَّلاةعندويتأكَّد.وقتٍكلِّفيويستحبُّ

الأحاديثلعموموالصَّائم)2(للمفطرويستحبُّ.الفمرائحةوتغيُّر،النَّوم

الصومفيمطلوبةٌومرضاته،مرضا!للرَّبِّولأنَّه،إليهالصَّائمولحاجة،فيه

أفضلمنللصَّائموالطُّهورُللفم،طَهورٌولأنَّهالفطر؛فيطلبهامنأشدَّ

أعماله.

)1(

)2(

)3(

أحصيلاما!ي!اللّّهرسولرأيت:قالربيعةبنعامرعنالسُّنن)3(:وفي

عشرةالسواك"فيمرفوعًا:عباسابنعنعطاءعنرويحديثًاالحمويأورد

المنافعأورديصحلاالحديثانالمصنفرأىولما."...الفميطيِّب:خصال

.أخرىثلاثًاعليهاوزادهكذا،فيهالمذكورة

".وقتكلِّ"في:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخ!ا

أحمدأيضًاوأخرجه72(.)5"التِّرمذيِّ"سنن236(،4)داود"أبي"سنن

""الكبرىفيوالبيهقيُّ)2367(،والدَّارقطنيُّ)3813(،والبزَّار(،1)5678

قال.الصَّومكتابمنموضعينفيالتَّمريضبصيغةالبخاريُّوعلَّقه272(،/)4

لكن(،-181183)8/""المختارةفيالضِّياءوصحَّحه،"حسن"حديث:التِّرمذيُّ

("،عُهدتهمنبريءٌ"أنا2(:47)3/خزيمةابنقال،اللّهعبيدبنعاصمعلىمداره

ضعَّفهوبةاعتضد"،فلعلَّةالجمهور،"ضعَّفة87(:/1)""الخلاصةفيالنَّوويُّوقال

476



.وآخرهالنَّهارأوَّليستاكعمر:ابنقال(:1البخاريُّ)وقال.صائمٌوهويستاك

واستحبابًا،وجوبًايتمضمضالصَّائمأنَّعلىالنَّاسوأجمع

إليهالتَّقرُّبفيغرضٌ)2(ورسولهلهوليس.السِّواكمنأبلغوالمضمضة

طيبُذُكِروإنَّما.بهالتَّعبدشُرعماجنسمنٍهيولا،الكريهةبالرَّائحة

الرَّائحة؛إبقاءعلىحثًّالاالصَّوم،علىمنهحثّاالفَيامةيوماللّهعندالخُلوف

المفطر)3(.منالسِّواكإلىأحوجالصَّائمبل

الصَّائم.فملخلوفاستطابتةمنأكبراللّهرضوانفإنَّوأيضًا،

.الخلوفلبقاءمحبَّتهمنأعظمللسِّواكمحبَّتهفإنَّوأيضًا،

اللّّهعندالسِّواكيزيلةالذيالخلوفطيبيمنعلاالسِّواكفإنَّوأيضًا،

علامةًالمسكمنأطيَبُفمهوخُلوفالقيامةيومالصَّائميأنيبل،القيامةيوم

"والإيهام"الوهمفيالقطَّانابنوحسَّنه388(،/1)""الإمامفيالعيددقيقابن

:(1/131)ذلكبعدقاللكنَّه(،1/201)"التَّلخيص"فيحجروابن4(،14)3/

)68(."الإرواء"فيالألبانئيوضعَّفه"،ضعيفوهوعاصم"فيه

طريقمن(429)9شيبةأبيابنووصله.الصَّائماغتسالباب،الصَّومكتابفي(1)

وهوالظُّهرإلىيدفعأنأرادإذايستاككانأنَّهعمرابنعن،نافععن،ادلّهعبيد

مولئنافعبناددّهعبدطريقمن273(4/)"الكبرى"فيالبيهقيُّأيضًاووصله.صائم

ابنقالمرفوعًا،وُيروى.صائموهويستاككانأنَّهعمرابنعن،أبيهعنعمر،ابن

عمر(".ابنعلىوقفةالصَّحيح"74(:1)5/المنير""البدرفيالملقِّن

حذفه.بعضهمولعل.المطبوعةالنسخفي""ورسولهيردلم2()

علىبهيستدل"مما:وأولهاناسخها،بخطمنقولة)حط(فيطويلةحاشيةهنا)3(

أحدهما:اللّّهعندحكمانلهالواحدالشيءأنكغيرهللصائمالسواكاستحباب

شرحفي"العدة:النصلهذاوانظر.."..الاَخرةإلىبالنسبةوالمانيالدنيا،إلىبالنسبة

.(1/481)العطارلابن"العمدة
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(1دم)ولونُالقيامةيوميأنيالجريحأنَّكما؛بالسِّواكأزالهولو،صيامهعلى

الدُّنيا.فيبإزالتهمأمورٌوهو،المسكريحُوريحُه،الدَّملونُجُرحه

المعدةخلوُّوهوقائمٌسببهفإنَّ،بالسِّواكيزوللاالخلوففإنَّوأيضًا،

واللِّثة.الأسنانعلىالمنعقدوهو،أثرهيزولوإنَّما.الطَّعامعن

لهم.يُكرَهوماالصِّيامفيلهميستحَبُّماأمَّتهعلَّمالنَّبيُّع!ي!فإنَّوأيضًا،

حضَّهموقد.يفعلونهأنَّهميعلموهو،المكروهالقسممنالسِّواكيجعلولم

مرارًاصائمًا)2(يستاكيشاهدونهوهم،والشُّمولالعمومألفاظبأبلغعليه

الدَّهر:منيومًالهميقلولمبه،يقتدونأنَّهمويعلمالإحصاء،تفوتكثيرةً

أعلم.واللّّه.ممتنحالحاجةوقتعنالبيانوتأخيرُ.الزَّوالبعدتستاكوالا

صهيبحديثمنبإسنادهالطَّبريُّجريرٍبنمحمَّدروىص)3(:

.(4داءأ()ولحومها!،دواوسمنها،شفاءٌفإنَّهاالبقر،بألبان"عليكم:يرفعه

)1(

)2(

)3(

)4(

حط.س،منساقط"دم("لفظ

".صائم"وهو:المطبوعةالنسخفي

الطبية.المادةمنهنقل5(11)صالحمويكتاب

مفلحابنُقال.الطَّبريِّطريقمن766(32،)5"النَّبويِّ"الطِّبِّفينعيمأبواخرجه

حاتمأبوضعَّفه"دفَّاع385(:)2/الشَّرعيَّة""الاَدابفيالمصنِّفَكلامعلىتعليقًا

فيترجمةًلهأجدلم،الجريريُّبزيغابنهوموسىبنومحمَّدحبَّان،ابنووثَّقة

وباقي،حديثةعلىيُتابعلا:العقيليُّقالأنَّباليعلىويخطرضعفاءَ،ولاثقاتٍ

هذاأنَّبعضُهمذكروقد،الواهيالضَّعيفِبذاكالخبرُهذاوليس،حَسنالإسنادِ

الصحيحة""السلسلةفيالالبانيُّوقال.نظر"وفيهقالكذايثبُت،لاالإسنادَ

وثَّقفانَّه،حبَّانابنشرطعلىوهوالشَّواهد،فيبةبأسلاإسنادٌ"هذا585):4/)

ومليكةعبَّاسوابنمسعودابنعنالبابوفي."خلافبعضهموفي،رجالهجميع

2(.ه-1/12)للسخاوي"المَرضية"الأجوبة:وينظر.اكأيلَّهُعَن!رَعمروبنت
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نا،النسائيموسىبنمحمدثناالتِّرمذيِّ،الحسنبنأحمدعنرواه

أبيه،عن،صهيببنصيفيبنالحميدعبدعن،السدوسيدغفلبندفاع

الإسناد.هذا)1(يثبتولا.جدِّهعن

الأوراموتفشية،ولطافةيسير،جلاءفيه.الأولىفيرطبٌحارٌّوالسَّمن

والتَّليين.الإنضاجفيالزُّبدمنأقوىوهو.النَّاعمةالأبدانفي)2(الحادثة

دُلِّكوإذا)3(.الأرنبةوفيالأذنفيالحادثةالأورامبهأبرأأنَّهجالينوسوذكر

فيماجلامرٍّولوزٍعسلٍمعخُلِطوإذاسريعًا.نبتتالاسنانموضعُبه

سيَّما،بالمعدةضارّأنَّهإلا؛اللَّزجةالغليظةوالكَيمُوسات)4(والرِّئةالصَّدر

بلغميًّا.صاحبهامزاجكانمتى

السَّمِّشربمننفَعالعسلمعشُربإذافإنَّهوالمعز،البقرسمنوأمَّا

.والعقإربالحيَّاتلدغومن،القاتل

النَاسُيستشفلم:قالطالبٍأبيبنعليِّعن(السُّنِّيِّ)ْابنكتابوفي

السَّمن.منأفضلبشيءٍ

بعضهم.تصرُّفمنفي""ماوزيادة،هذا"في"ما:المطبوعةالنسخفي(1)

أثبت.كماالحمويكتابوفي.تصحيف"،"من:والمطبوعةالخطيةالنسخفي2()

35(.)3/البيطار"ابن"مفرداتانظر:)3(

سبق.وقد،الغذائيةالخلاصة:الكيموس(4)

وأخرجة(.نعيملأبي"النبوي"الطبمحقِّق-بواسطةأ4/6)ق"النَّبوي"الطِّب(5)

جدًّا،ضعيف-الأزديُّسعيدابنوهوجُويبر-إسنادهوفي)767(،نعيمأبوأيضًا

.مجهولأشعثبنعيسىعنهوالرَّاوي
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حديثمن)2(""سننهفيماجهوابنأحمدالإمامروى):!)1

السَّمك:ميتتانَّودمانلنا"أُحِلَّت:قالأنَّه!صالنَّبيِّعنعمربناللّهعبد

."والطِّحالوالكبدوالجراد،

وتوسَّط،ريحةوطاب،طعمةلذَّما:وأجوده.كثيرةالسَّمكأصناف

ماءٍفيوكان.يابسةولااللَّحمصلبيكُ)3(ولمالقشر،رقيقوكان،مقداره

كانماأماكنهوأصلَحُالأقذار.لابالنَّبات،ويغتذيحصباء،علىجإرٍعذبٍ

والميإهَ؛الرَّمليَّةثمَّ،الصَّخريَّةَالاماكنَ)4(يأويوكان.الماءجيِّدنهرٍفي

والتَّموُّج،الاضطرابالكثيرةَ،حمأةولافيهاقذرلاالَّتيالجاريةالعذبة

والرِّياح.للشَّمسالمكشوفةَ

5(.513-12)صالحمويكتاب(1)

طريقمن331(،324،)18"ماجهابن"سنن)5723(،أحمد"مسند")2(

"الضُّعفاء"فيالعقيليُّأيضًاواخرجة.بهعنة،أبيةعن،أسلمبنزيدبنالرَّحمنعبد

"الرِّجالومعرفة"العللفياحمدالإمامقال(.4732)والدَّارقطني331(،2/)

علىرفعُةيدور"هذا3(:80)5/""الكاملفيعديابنوقال،"منكر"(:13آ)2/

ابنوأمَّااخوهما،وأسامة،اخوهالرَّحمنوعبدزيد،بناللّهعبد:الثَّلاثةالإخوة

"العلل"فيكمازرعةابووقفَهورجَّح،موقوفًا"بلالبنسليمانعنيرويهفإنَّهوهب

"التَّعليقاتفيوقال(213/571،آ11/6)""العللفيوالدَّارقطنيّ(،4/114)

،1/452)والبيهقيُّالبتَّة"،جيِّدإسنادله"ليس(:016)ص"المجروحينعلى

23-)9/(""المجموعفيالنَّوويوتبعه،الرَّفححكمَلهأنَّوذكر7(/957،201/

الصحابي:قوللأنَّ؛المرفوعحكمفيالموقوفوهذا،حسنحديثٌ"هذا2(:4

".وتحريمهلمجيروّالنَّبيإحلالإلىينصرفعلينا،وحُرِّمكذا،لنااُحِلَّ

"."يكن:سز،(،)فالأصلعداما)3(

صحيح.وهو،أثبتكماالحمويكتابوفي.("الأماكن"إلى:المطبوعةالنسخفي(4)
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عسررطبباردمنهوالطَّريّ.لطيفمحمودفاضلالبحريُّوالسَّمكُ

خِلْطًايولِّدفانَّةمجراهيجريوماالبحريَّإلاكثيرًابلغمًايولِّدالانهضام،

الحارَّة.(1الأمزاج)ويصلح،المنيِّفيويزيد،البدنيُخصبوهومحمودًا.

،يابسٌحارٌّوهو.بالتَّملُّحالعهدقريبكانمافأجوده،المالحفأمَّا

ويسمَّى،اللُّزوجةكثيرمنهوالسِّلَّور.ويبسُةحرُّهازدادعهدهتقادموكلَّما

وعتِّقمُلِّحوإذا.للبطنمليِّنًاكانطريًّاأُكِلوإذا.تأكلهلاواليهودالجِرَيَّ

أخرجَخارجٍمنووُضِعدُقَّوإذا.الصَّوتَوجوَّد،الرِّئةقصبةَصفَّىوأُكِل

جاذبةً.قوَّةًلهأنَّطريقمن،البدنعمقمنوالنُّصول)2(السُّلَّاءَ

)1(

)2(

الرسالة.طبعةفيوكذا"،"الأمزجةإلىالفقيغيَّره

الحمويكتابفيوكذا،"والفضول"السلا:والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفي

"،السَّلَى":الرسالةطبعةوأثبتت.(531)3/"الشرعيةو"الاَدابومطبوعةمخطوطه

سبقوقد.فيهملفوفًاأمةبطنمنالولدفيةيخرجالذيالرقيقالجلدبمعنىوفسَّرتة

فيوقال،النبويللطبنشرتةفيالخالقعبدالغنيعبدالشيخكذاوفسَّرهاأثبتهاأن

لةآخررسمأوعنهمصحفأنهوالظاهرالسلا،والزاد:الاصل"في:تعليقه

."...فتأمل،النخلشوك:اللاموتشديدبالمدالسلاءعنمحرَّفلا)كالضحى(،

هناومنجميعًا،والألفبالياءالمصادوفيفرسمةالمشيمةبمعنى"السَّلَى("أما:قلت

فيفيةتحريفولا.النخلشوكفالسُّلَّاء:.هناالصوابهوأنكرهوما.اللبسحصل

النَّصْل.جمعوهو،أثبتماوالصواب،تصحفتالتيهيالثانيةوالكلمة.النسخ

بهوتضمدودُقَّلحمهجفِّفإذا"الجرّيأنماسهابنعن(1/161)البيطارابننقل

"قوته:جالينوسوقال.شديد"جذبوله،الابدانمنوالزجاجالنصولاستخرج

قولفيهوانظر.السُّلَّاءَ"أخرجخارجمنووضعودُقَّقُدِّدوإذا.جاذبةقوة

النباتمناخرىوأشياء2(.02،223)6/"الحاوي"وانظر:أيضًا.ديسقوريدوس

-شديد،العمقمنجذبفيةالأسودالمومأنفذكروا.الخاصيةبهذهتمتازوغيره
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فيالأمعاءقرحةبهكانتمنفيهجلسإذاالمالحالجِرِّيِّملحِوماءُ

عرقمنأبرأبهاحتقنوإذا.البدنظاهرإلىالموادَّبجذبهوافقَهالعلَّةابتداء

النَّسا.

منهالسَّمينوالطَّريُّمؤخَّرها.منقربما:السَّمكةفيماوأجود

بنجابرحديثمن)1("الصَّحيحين"وفي.وودَكُهلحمُهالبدنَيُخصب

،الجرَّاحبنعبيدةأبووأميرناراكبِ،ثلاثمائةفيع!النَّبيُّبعثنا:قالالدّهعبد

حوتًاالبحرلنافألقى،الخبَطَأكلنَاحتَّىشدياجوعٌفأصابناالسَّاحل،فأتينا

أجسامنا.ثابتحتَّىبودَكه،وائتدمنا،شهرٍنصفمنهفأكلناالعنبر.لها:يقال

فمرَّونصَبه،،بعيرهعلىرجلًاوحمل،أضلاعهمنضِلَعًاعبيدةأبوفاخذ

تحته.

عليُّدخل:قالتالمنذرامعنداود)3(وأبوالترمذيروىسِلْق)2(:

ع!ياّلهاللّّهرسولفجعل:قالت.معلَّقةدوالٍولناعلي،ومعه!ص،اللّّهرسول

قالت:ناقِهأ".فإنَّك،عليٌّيا))مَهْ:ع!ي!اللّهرسولفقال.يأكلوعليُّمعةيأكل

نأ2(89)6/""الحاويوفي(.1/562)""القانون:انظر.والشوكالسلاءفيجذب

أزِجَّةَاللحممنجذبالسرخسمعأووحدهبهتضمدإذاالمعروفالقصبأصل

فيالحديدةوهوالزُّجِّجمعوالأزجَّةوالسُّلَّاء".والقصبالخشبوشظاياالنُّشَّاب

373(95،133،06،2،28499،2)آ/""الحاوي:وانظر.الرمحأسفل

.(1/554،805)"و"القانون

.(3591)ومسلم(1436)البخاري(1)

.(948)صجزلةلابن"البيان"منهاج2()

ماجهابنأيضًاوأخرجه)3856(.داود"أبي"سنن2(،)370"التِّرمذيِّ"جامع)3(

تخريجه.تقدَّموقد27(.270-15053)وأحمد3(،244)
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فإنَّهفأصِبْ،هذامنعليُّ،))يا!سًي!:النَّبيُّفقالوشعيرًا.سِلْقًالهمفجعلتُ

غريب.حسنحديث:الترمذيقال."لكاوفق

وفيهمنهمإ.مركَّنبٌ:وقيلفيها.رطبٌ:وقيل،الأولىفييابسٌحارّالسِّلق

الثَّعلبداءمنونفعٌ،قبضٌمنهالأسودوفي.وتفتيحٌوتحليلملطِّفةٌ(1بُورَقيَّة)

معالقُوباء)2(بهويطلىالقَمْل،ويقتل.بمائهطُليإذاوالثآليلوالحَزَازوالكلَف

معسيَّماولا،البطنيعقلوأسوده.والطِّحالالكبدسُدَدَويفتِّح،العسل

،للإسهالبمائهويحقن.العدسمعيليِّن:والأبيض.رديئانوهما،العدس

الكَيموس،رديءالغذاء،قليلوهو.والتَّوابلالمُرِّيِّ)3(معالقُولَنجمنوينفع

والنَّفخ.القبضيولِّدمنهوالإكثار.والخردلالخلُّويصلحه.الدَّميُحرِق

الشِّينحوف

الحاء.حرففيتقدَّموقدالسَّوداء،الحبَّةهوضُفي:

أسماءحديثمن()ه"سننهما"فيماجهوابنالترمذيروى:ضم)4(

النقل.ومصدرالخطيةالنسخمنأثبتناماتحريفوهو"،"برودة:المطبوعةالنسخفي(1)

وهو،البُورَقمنوالبُورقيّة.(1/895)"و"القانون2(42)6/""الحاوي:وانظر

داود""تذكرةانظر:الماء.ومنمنهايتركبوقد،السبخةالأحجارمنيتولَّدملح

وأبُورقيَّةطعمةفيكانما"وكل693(:2/)""الحاويوفي81(./1)صبيحطبعة

".للبطنوتليينًاتلطيفًامعهافانَّ،ملوحة

تفسيرها.تقدم2()

الطب"أسرار"حقائقفياتخاذهطريقةانظر.بهيؤتدمكالكامَخإدام:المُرِّيُّ)3(

262(.)ص

.(045-953)صالحمويكتاب(4)

تخريجة.تقدَّموقد34(.16)"ماجهابن"سنن2(،810)"التِّرمذيِّ"جامع)5(
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قالت:تستمشين؟(".كنت))بماذا:!ي!اللّهرسولقإل:قالتعميسنجت

(".1)يارٌّ"حارّ:قال.بالشُّبْرُم

ملمَّعةٌحُمْرٌقضبانله.أرجحأوالرَّجلكقامةوكبيرٌصغيرشجرالشُّبرم

البياضإلىأصفرصغارٌنَوروله.ورقٍمنجُمَّةٌقضبانهرؤوسوفي،ببياضٍ

أحمر،قدرهفيالبُطْمِ)2(مثلصغيرٌحبّفيهاصغار،مَراوِدُويخلفه،يسقط

ولبنعروقهقشرمنهوالمستعمل.حمرٌقشورٌعليهاعروقولها.اللَّون

قضبانه.

الغليظةوالكَيْمُوساتالسَّوداءيسهِّل.الرَّابعةالدَّرجةفييابسٌحاروهو

استعملإذاوينبغي.يقتلمنهوالإكثار.مُغَثًمُكْرِبٌ،والبلغمالأصفروالماء

ثلاثًا،أومرَّتيناليومفياللَّبنعليهويغيَّروليلةً،يومًاالحليباللَّبنفييُنقَعأن

بماءويشربوالكَثِيراء)3(،الوردمعهويخلطالظِّلِّ،فيويجفَّفوُيخرَج

علىدانقينإلىدوانيقأربعةبينمامنهوالشَّربة.العنبعصيرأوالعسل

شربهأرىولا.فيهخيرفلاالشُّبرملبنأمَّاحُبَيثر)4(:وقال.القوَّةحسب

علىنفيبعضهمضربوقد.تحريفوكلاهما"،"يابس:نوفي."بارد":حط(1)

والثانيبالحاءحارّالأولأنتقدم"قدهامشها:فيوقال"جار":فوقهاوكتبالكلمة

وكان.("ويارٌّ"جارّ:الوجهينعلىرويأنه(201)صسبقوقد:قلت."بالجيمجارٌّ

!"جارّ("إلىالرسالةطبعةفغيَّرته،الصوابعلى"يارٌّ":المطبوعةالنسخفي

الخضراء.الحبةشجرة2()

القتاد.شوكمنيؤخذصمخ)3(

:نل،وفيب(./1)30الاَلام""شفاءمخطوطةفيوكذا(""حنين:سز،ف،(4)

الحسنبنحبيشوهو.الحمويكتابمنأثبتماتصحيفوكلاهما"،"حسين

و"الادوبة-"،المسهلةالأدويةإصلاح":كتبهومن.أختةوابنحنينتلميذ،الدمشقي
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النَّاس)1(.منكثيرًاالطُّرقاتأطبَّاءُبهقتلفقدالبتَّة،

!واللّّهرسولكان:قالتعائشةحديثمن)3(ماجهابنروىلتْ!عير)2(:

أمَرهمثمَّ.فصُنِعَالشَّعير،منبالحِساءأمرَالوعَكُأهلهمنأحدًاأخذإذا

كماالسَّقيم،فؤادعنويَسْرُو،الحزينفؤادليَرْتُو"إنَّه:يقولثمَّ.منهفحَسَوا

ويقوِّيه.يشدُّه:"يرتو"ومعنى.("وجههاعنبالماءالوسخإحداكنَّتَسْرو

)4(.ويزيليف:و"يسرو"

وهو.سويقهمنغذاءًأكثروهوالمغليِّ،الشَّعيرماءهوهذاأنَّتقدَّمقد

جلاءٌ،للبولمُدِرّ،الفضولحدَّةلقمعصالح،الحلقوخشونةللسُّعالنافع

ويلطِّفبهايجلوقوَّ!وفيه.للحرارةمطفئٌ،للعطشقاطع،المعدةفيلما

ويحلِّل.

طويلنصٍّضمنوردالحمويكتابمنالمصنفنقلهالذيوالكلام."المفردة

بولاقطبعةفيوقعوقد(".الحسنبن"حبيشعن52()3/البيطارابنأورده

نسخة:لتصحيحهانظر.حبيشلغيرالمذكورالنصمعظمأنمنةيفهمتحريف

ب(.0/2)6""المفرداتمنشستربيتي

328(.2/)""الحاويفينحوهانظر(1)

.(145-045)صالحمويكتاب2()

أفًيوأخرجه.بهعنها،أمِّهعن،بركةبنالسَّائببنمحمَّدطريقمن34(4)5برقم)3(

ليسلكن2(.3504)وأحمد752(،)9""الكبرىفيوالنَّسائي2(،)930التِّرمذي

أقفولم،الحمويكتابعنصادروالمصنفالشَّعير"،"من:لفظةجميعًاعندهم

بنمحمدووالدةُ."صحيعحسنحديثهذا":التِّرمذيُّقالأخرجها.أحدٍعلى

ابنُها.عنهابالرِّوايةانفردالسَّائب

كما،الأصمعيعن228(227-/1)"الحديث"غريبفيعبيدأبوالتفسيرهذانقل4()

93(./)13"اللغة"تهذيب:وانظر.الحمويكتابفي
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الماءومنمقدار،المرضوضالجيِّدالشَّعيرمنيؤخذأن:وصفته

نأإلىمعتدلةٍبنارٍويطبخ،نظيفٍقدرٍفيويلقى،أمثالهخمسةالعذبالصَّإفي

محلًّى)1(.الحاجةمقدارُمنهوششعملويصفَّى،،خُمساهمنهيبقى

جمَآءَأَن!وفَمَالثَ:لأضيافهإبراهيمخليلهضيافةفيتعالىاللّّهقإلضِاء:

الحجارةوهي،الرَّضْفعلىالمشويُّ:والحنيذ96،]هود:و!هحَنِيذٍبِعِخلٍ

.المُحْماة

مشويًّا،جَنبًاع!يوِوّالنبيإلىقرَّبتأنَّهاسلمةأمعن(")2("الترمذيوفي

صحيح.حديث:الترمذيقالتوضَّا.وما،الصَّلاةإلىقامثمَّ،منهفأكل

ءَ)3(.
شواءً!يوّاللّّهرسولمعأكلنا:قالالحاوثبناللّّةعبدعنايضاوفيه

)1(

)2(

)3(

بالألف:الأخرىا!سخفيرسمهالأنَّ.الناسخمنإصلاحوكأنة"نهلًا"،:ل

ضبطتوقد،التحليةمنأثبتماوالصواب،المطبوعةالنسخفيوكذا."محلًّا"

منهويستعملويحلَّىويصفَّى..".:الحمويكتابفيوالسياق.سفيبالضمالميم

".الحاجةمقدار

26622(،)وأحمد(،4672)""الكبرىفيالنَّسائيُّايضاوأخرجه(.182)9برقم

صحيححسنحديث"هذا:التِّرمذيقال.الاختلافبعضُإسنادهوفي.وغيرهما

الملقِّنوابن932(،)3/"التَّمهيد"فيالبرعبدابنوصحَّحه"،الوجههذامنغريب

.(2021/)6""التَّوضيحفي

بناللّةعبدعنالباب"وفي:فقال(821)9الحديثعقبَالشَّواهدفيالتِّرمذيإليهأشار

عن،لهيعةابنطريقمن(1)66""الشَّمائلفيوهو،"رافعوأبي،والمغيرة،الحارث

،20177)وأحمد33(،11)ماجهابنأيضًاوأخرجه.بهعنه،الحضرميِّزيادبنسليمان

ضعيف؛إسناد"هذا(:91)4/""المصباحفيالبوصيريُّقالوغيرهما.(،90177

قويَّة.عنهوروايتهسعيد،بنقتيبةهو"الشَّمائل"فيعنهالرَّاويلكنَّ("،لهيعةابنلضعف
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المسجد.في

ذات!ك!ي!اللّّهرسولمعضِفْتُ:قالشعبةبنالمغيرةعنأيضًاوفيه 0)1(

فجاء:قال.منهبهالييحزُّفجعل،الشَّفرةأخذثمَّفشُوي،،بجنبٍفأمر،ليلةٍ

!يداهتربتلهما:فقال،الشَّفرةفألقىللصَّلاة)2(،يُؤْذنهبلال

وهو.السَّميناللَّطيفالعجلثمَّالحوليِّ،الضَّانشواءالشِّواء:أنفعُ

الأقوياءأغذيةمنوهوللسَّوداء.التَّوليدكثير،اليبوسةإلىزطمبحارّ

لمرتاضين.والأصحَّاءوا

المطجَّن)3(.ومنمنهوأرطب،المعدةعلىوأخفُّ،أنفعوالمطبوخ

المشويِّمنخيرٌالجمرعلىوالمشويُّ.الشَّمسفيالمشويُّ)4(:وأرداه

الحنيذ)6(.وهو(باللَّهب)5

فقدَّم!،النبيُّأضافيهوديًّاأنَّأنسعن"المسند(")7(فيشتشص:

.(1)67""الشَّمائلفيوهو(،182)9الحديثعقبَالشَّواهدفيأيضًاإليةأشار(1)

وأحمد662(،1)""الكبرىفيوالنَّسائي(،1)88داودأبوأيضًاوأخرجه

2(،13)3/"الشَّرعيَّة"الاَدابفيمفلحابنإسنادهوصحَّح.وغيرهم(،21182)

.(1)83داود"أبيسنن"صحيحوالألبانيُّفي

"."بالصلاةعمومًا:المصادروفي.النسخجميعفيكذا)2(

بالطاجن.هوالمقليّ)3(

.""وأردؤه:يعني(4)

".اللهب"علىل:س،)5(

الفصل.هذافيالمصنفمصدرعلىأقفلم)6(

إلىمشيت":بلفظاللَّةُ!ثكَتهُرَأنسعن2(0)96البخاريِّعندوهو(.11286)برقم)7(

سنِخة".واهالةشعيربخبزِء!ي!النَّبيئ
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والسَّنِخة:.الاكيةأوالمذابالشَّحم:والإهالة.سَنِخةًوإهالةًشعيرٍخبزَله

المتغيِّرة.

يومَشحمٍمنجِرابٌدُلِّي:قالمغفَّلِبناللّهعبدعنالصَّحيحفيوثبت

اللّّهرسولفإذافالتفتُّ،شيئًا.منَهأحدًاأعطيلاواللّّه:وقلت،فالتزمتهخيبر،

شيئًا)1(.يقُلولم.يضحك!!

أقلُّوهو.رطبٌحارّوهو.مكتملٍحيوانٍمنكانما:الشَّحمأجود)2(

أسرعالشَّحمكانوالسَّمينالشَّحمأذيبلوولهذا)3(،السمينمنرطوبةً

ضررُهويُدفَعويعفِّن)4(.،ويرخي،الحلقخشونةمنينفعوهوجمودًا.

والزَّنجبيل)5(.المملوحباللَّيمون

منوينفعتحليلًا،أشدُّالتُّيوسوشحمُ.الشُّحومأقبضالمعزوشحم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(1772)ومسلم31()53البخاريأخرجه

."وأجود":س

الشرعية""الاَدابوفي،التاليةالجملةوفيهناوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفي

صدروعنه"،البيان"منهاجمنأثبتناماتصحيفوهو"،"السمن84(:)3/

ولذلك.الغلظفيوالشحمالسمينبينالفرق"2(:42)6/""الحاويفي.المصنف

كانوما.الشحمفيهيتولَّدفانَّماأرضيوجوهرهطبعهجملةُالحيوانمنكانماصار

يجمدولاسريعًابالناريذوبالسمينصارولذلك.السمينهوفيهيتولَّدفالذيرطبًا

فإنهاالمزاجالرطبةالحيواناتوجميع.بسهولةبذوبليسوالشحم.يذوببعدما

."...الشحممنتحملمماأكثرالسمينمنتحملسمنتإذا

ويتدخَّن"."يغثِّي:"البيان"منهاجفي

"."الشحمرسم(615)صجزلةلابن"البيان"منهاجمنمأخوذةالفقرةهذه
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والزَّحير)2(.للسَّحْجبهويحتقن.ذلكفيأقوى(1العنز)وشحم.الأمعاءقروح

الصَّادحوف

إِلَّاعَلَى!انَّهَالَكبَير)وَاشتَعِينُواْبِآلصَّهبرِوَالمحلَؤةِ:تعالىاللّهقال:!ة

بِأبَّىِآشتَعِينواامُواْآلّذَفيَ)يَخَأَيّهُا:وقال45،،:]البقرةمهوآلخَشِعِينَ

)أَإمُمفافكً:لىتعالوقا.5311:]البقرة!هومَحألمحنهاِبتِتَاللَّهَإِنَّوَأ!لَؤع

.1321:]طه!هولِلتَّقوَىؤَاتعَقبَةُنَزُزقُكرِزقَانَّخنُلَالمحتئَلُكَوَاضطَبِزعَلتهَابِآلمحلَؤةِ

الصَّلاة.إلىفزعأمرحَزَبهاابع!ي!اّاللّهرسولكانالسُّنن)3(:وفي

استحكامها.قبلالأوجاععامَّةمنبالصَّلاةالاستشفاءذكرتقدَّموقد

للأدواء،مَطْرَدةٌ،للأذىدافعةٌ،للصِّحَّةحافظةٌ،للرِّزقمَجْلبةوالصلاة

ممدَّ!للجوازح،منشِّطة،للكسلمُذْهبةللنَّفس،مفرِّحةٌ،للقلبمقوِّية

حافظة،للوجهمبيِّضة،للقلبمنوِّرةٌ،للرُّوحمغذِّيةللصَّدر،شارحة،للقوى

الرَّحمن.منمقرِّبةٌالشَّيطان،منمبعدةٌ،للبركةجالبةللنِّقمة،دافعةٌللنِّعمة،

وقواهما،والقلبالبدنصحَّةحفظفيعجيمبٌتأثيرٌفلها،وبالجملة

إلابليَّةٍأومحنةٍأوداءٍأوبعاهةٍرجلانابتليوما.عنهماالرَّديَّةالموادِّودفع

أسلم.وعاقبتهأقلَّمنهم!المصلِّيحظُّوكان

أثبت.ماالنقلمصدروفي.""المعز":حطز،(1)

الطب"أسرار"حقائقانظر:.الأمعاءأمراضمنكلاهماوالزَّحيرالسَّحْج2()

رسم5(17)صجزلةابنكتابمنمأخوذةأيضًاالفقرةوهذه(.541-441)ص

المعز"."شحم

".صلَّىأمرٌحزبه"إذا:ولفظهادلَّهُ!صكَتهُ،رَحذيفةحديثمن(113)9داود"أبي"سنن)3(

تخريجه.تقدَّموقد.(1/816)"تفسيره"فيالطَّبريُّالمصنِّفذكرهالذيباللَّفظوأخرجه
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حقَّهاأعطيتإذاسيَّماولاالدُّنيا،شروردفعفيعجيبٌتأثيرٌوللصَّلاة

استُجْلِبتولاالدَّارينشرورُاستُدْفِعتفماوباطنًا.ظاهرًاالتَكميلمن

وعلىوجلَّ،عزَّباللّهصلةٌالصَّلاةأنَّذلكوسرُّ.الصَّلاةبمثلمصالحُهما

الشُّرورمنعنهوتُقْطَعأبوابُها،الخيراتمنعليهتُفتَحبربِّهالعبدصلةقدر

والصِّحَّة،والعافية.وجلَّعزَّربِّهمنالتَّوفيقموادُّعليةوتفيضأسبابُها،

لديهمُحْضَر!كلُّها=والمسرَّاتوالأفراح،والنَّعيموالرَّاحة،والغنىوالغنيمة

(1)ليهإومسارعةٌ

قالكما،وشكرٍصبرمنمركَّبةماهيَّهٌفإنَّه،الإيماننصفالصَّبرص:

تعالى:قال)2(.شكًرٌونصفٌصبرنصفٌ:نصفانالإيمان:السَّلفبعض

.،ه:براهيمإ]!وصَبَّارَ!صكوُرٍل!لِّيَ!يَتٍلِثَذَفَىإِتَّ)

صبر)3(:أنواعٍثلاثةوهوالجسد.منالرَّأسبمنزلةالإيمإنمنوالصَّبر

المصنفمصدرولعل3(.99210-)صفيسبقماومنافعهاالصلاةتأثيرفيوانظر(1)

"ولقد:قالإذ71(2)2/"السعادةدار"مفتاحفيإليهأشارماالفصلهذامادةفي

فيذكرها،الصلاةذكرالمفردةالأدويةذكرفيالمسلمينالاطباءكتببعضفيرأيت

."...الصادباب

كاملًا.بابًاعليهوعقدمسعود،ابنإلى2(0ه)ص"الصابرين"عدةفيالمصنفعزاه2()

القراَن"لأحكام"الجامحينظر:موقوفًا،الشَّعبيئعنالكلامهذانحووُيروى

الشِّهاب""مسندفيوالقضاعيُّ(،)18"الشُّكر"فيالخرالطيُّوأخرجه342(.)9/

أبانبنيزيدسندهوفيمرفوعًا،أنسعن)2649(،"الشُّعب"فيوالبيهقيُّ(،1)95

62(.)5"الضَّعيفة"السِّلسلةوينظر:،ضعيفالرَّقَاشيُّوهو

الصابرين""عدةكتابهمنالسابعالبابعليهالمصنفوعقد،متعلَّقهباعتبار)3(

وانظر:(.281)صطالبأبيبنعليعنالثلاثةالأنواعهذهفيهوذكر(48)ص

.(137-136)ص"القراَنأيمانفي"التبيان
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علىوصبريرتكبهإ،فلامحارمهعنوصبريضيِّعها،فلااللّهفرائضعلى

استكملالثَّلاثالمراتبهذهاستكملومنيتسخَّطها.فلاوأقدارهأقضيته

أحاإليهيصللافيهماوالظَّفرُوالفوزُونعيمُهماوالآخرةالدُّنياولذَّةُالصَّبرَ.

بنعمرقال.الصِّراطعلىإلاالجنَّةإلىيصللاكماالصَّبر،جسرعلىإلا

.(1بالصَّبر)أدركناهعيثرٍخيرُ:الخطَّاب

منوطةًكلَّهارأيتهاالعالمفيالمكتسَبالكمالمراتبتأمَّلتوإذا

قدرتهتحتويدخلعليهصاحبُهيُذمُّالذيالنُّقصانتأمَّلتوإذابالصَّبر.

.ساعةٍصبركلُّهوالإيثاروالجودوالعفَّةفالشَّجاعةالصبر.عدممنكلَّهرأيتَه

)2(بكنزهفازالطِّلَّسمَذاحلَّمَنالعلىكنزعلىطِلَّسمٌفالصَّبرُ

صحَّةحُفِظتفماالصَّبر.عدمعنتنشأإنَّماوالقلبالبدنأسقاموأكثر

،الجزمبصيغةعمرَعن،اللّهمحارمعنالصَّبربابالرِّقاق،كتابفيالبخاريُّعلَّقه(1)

ووكيع)585(،"الزُّهد("فيالمباركابنووصله.بالصَّبر"عيشناخيرَ"وجدنا:ولفظة

ووصلهعمر.عنمجاهدطريقمن6(،21)"الزُّهد"فيوأحمد(،1)89"الزُّهد"في

عمر.عنمسعود،ابنعن،عبيدةأبيطريقمن)6("الصبر((فيالدُّنياأبيابنأيضًا

وحدها:)حط(فيقبله2()

منزِّهِلكلِّحِلّفجَنابُناوَأْتِناسِواناعنفؤادَكنزِّه

،24)صو"الفوائد"957(2/)("الهجرتين"طريقفيالبيتينالمصنِّفأنشدوقد

"لكنز235(:)3/("السالكين"مدارجوفي.وصالنا("لكنز"طِلَّسم:وفيهما(211

،الكلاملسياقفيهتصرَّفالذيهوالمؤلفأنَّفالظاهرهناأمامغيَّر.ولعلَّةلقائنا("،

535(./1)""المدارجانظر:.القرانتدبُّرفيأبياتهلتضمينهمافيهماتصرَّفكما

المتصوفة.الشعراءبعضشعرمنأنهماوالظاهر
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والتِّرياقالأكبر)1(،الفاروقفهوالصَّبر.بمثلوالرُّوحوالبدنالقلب

ومحبّتهالصَّابرين،معاللّّهفإنَّأهلهمعاللّّهمعيَّةُإلافيهيكنلمولو.الأعظم

خيرٌوأنَّهالصَّبر،معالنَّصرفانَّلأهلةونصرُهالصَّابرين،يحبُّاللّّهفإنَّلهم

الفلاحسببوأذَّه،،261:]النحل!و)وَلَبِنصَبَزتُؤلَهُوَحين!نَنِ!فَلأهله

لًلَّحُضألمحهَوَأتَّؤاوَرَاعِلُوْاوَصَاِبرُوْاآضبِرُوْاءَامَنُوْاألَّذِيى)يأيَّهُا

2،.00:عمران]اَل!تُفلِحُوتَ

بنقيسحديثمن)3(""المراسيلكتابفيداودأبوروىص)2(:

الصَّبِرالشِّفاء!منالأمرَّينفي"ماذا:قال!ي!اللّهرسولأنَّالقيسيرافع

عليُّدخل:قالتسلمةأمحديثمنداود)4(لأبي""السُّننوفي.والتّفَّاء"

)1(

)2(

)3(

)4(

""القانونفيتركيبهوطريقةمنافعهانظر.الترياقاتأنواعأجلُّ"الفاروق"الترياق

/3(.)993

(1/164)""القانونمنمأخوذةالطبيةالمادةولكن،المصنِّفمصدرعلىأقفلم

عنهنايصدرلم(041)3/"الشرعية"الآدابفيمفلحوابنيظهر.فيمابواسطة

".جزلةابن"منهاجمننقلبلكتابنا،

تقدَّموقد.بهقيسعن،ثوبانبنالحسنعن،اللَّيثطريقمن(4)42برقم

تخريجه.

935(:)6/المصنِّفقولوسيأني)3537(.النسافيُأيضًاوأخرجه023(.)5برقم

،(11)18""البلوغفيحجرابنأيضًاإسنادَهوحسَّنحسنًا"،يكونَأندرجاته"أقلُّ

وقال66(،/01)""المحلَّىفيحزمابنضعَّفهوقدبالمجاهيل،مسلسلٌأنَّهمع

يُعرف"،إسنادالحديثلهذا"ليس223(:)3/"الوسطى"الأحكامفيالحقِّعبد

داود("أبيسنن"ضعيففيوهو2(،20)3/"السُّنن"مختصرفيالمنذريوضعَّفه

.)593(
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"ما:فقالصَبِرًا،علئَيجعلتُوقد،سلمةأبوتوفِّيحين!ي!اللّهرسولُ

:قال.طيبٌفيةليساللّّه،رسولياصَبِرٌهوإنَّما:فقلت؟".سلمةأمَّياهذا)1(

بالنَّهار.عنهونهى."باللَّيلإلاتجعليهفلا،الوجهيشُبُّ"إنَّه

الصَّفراوَّيةالفضولينقِّي.منهالهنديُّسيَما)2(ولا،المنافعكثيرالصَّبرُ

الوردبدهنوالصُّدغالجبهةعلىطُليوإذاالبصر.وأعصابماغالدًّفيالَّتي

السَّوداءويسهل،والفمالأنفقروحمنوينفع.الصُّداعمننفَع

والمالنخوليا)3(.

الفضولوينقِّيالفؤاد،(ويُحِدُّ)ه،العقليُذكيالفارسيُّ)4(والصَّبِرُ

الشَّهوةويردُّ،بماءٍملعقتانمنهشُرِبإذاالمعدةمنوالبلغميَّةالصَّفراوَّية

دمًا.يُسْهِلأنخيفالبردفيشُرِبوإذا.والفاسدةالباطلة

تفوتمنافعه.والبدنوالقلبالرُّوحأدواءمنجُنَّةٌالصَّومصم:

وحبس،الفضلاتوإذابة،الصِّحَّةحفظفيعجيبتأثيرولهالإحصاء.

ذا"."ما:المطبوعةالنسخفي(1)

قبلها.الواودونلاسيما"":ن،ل2()

""القانونانظر:.الجنونمنضربوهو.ن،حطفيكماالنونمكانبالياءويقال)3(

معناهاأصليونانيةكلمةوهي(.421)ص"الطبأسرارو"حقائق(2301/)

2(.11)صالرحيمعبد.فللدكتور"الأصيل"القولانظر:.السوداء

""الحاويفيوردبماوقارنه.غيرهفيالفارسيالصبرذكرأجدولم،""القانونفيكذا(4)

/6(55.)2

تصحيف."يمد"،أ(:/01)6"الآلام"شفاءومخطوطةوالمطبوعةالخطيةالنسخفي)5(

".حدَّةًالفؤاد"يزيد2(:55)6/""الحاويوفي
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أوقاتهأفضلفي،وقصدٍباعتدالٍكانإذاسيَّماولامؤذياتها،تناولعنالنَّفس

طبعًا.إليهالبدنوحاجةشرعًا،

خاصِّيَّةٌوفيه.قواهاعليهايحفظماوالأعضاءالقوىإراحةمنفيهإنَّثمَّ

لأصحابشيءٍأنفعوهووآجلًا.عاجلًاللقلبتفريحُهوهي:إيثارهتقتضي

صحَّتهم.حفظفيعظيمتأثيرولهالرَّطبةالباردةالأمزجة

مافيهالصَّائمراعىوإذا.والطَّبيعيَّةالرَّوحانيَّةالأدويةفييدخلوهو

الموادَّعنهوحَبَسبه،وبدنهقلبهانتفاعُعظُمَوشرعًاطبعًامراعاتهينبغي

بحسبالحاصلةالرَّديَّةالموادَّوأزاللها،مستعدّهوالَّتيالفاسدةالغريبة

بمقصودوقيامِه)1(منه،يتحفَّظأنينبغيممَّاالصَّائموتحفُّظِ،ونقصانهكماله

الطَّعامتركوراءآخرأمرمنهالقصدفإنَّ.الغائيَّةوعلَّتهوسرِّهالصَّوم

سبحانه.دلّّهبأنَّهالأعمالبينمناختصَّالأمرذلكوباعتبار،والشَّراب

وآجلًاعاجلًاوبدنهقلبهيؤذيماوبينالعبدبينوجُنَّةًوقايةًكانولمَّا

الّذَلفَمِنعَلَماءَامَنُوْاكُتِبَلخ!وُأ!يَا!!مَاكعُفألّذَيفَيأيَّهُا!و:لىتعالقا

الجُنَّة:الصِّياممقصوديفأحد،.183:]البقرة!وفلحُؤلمحلَّحُؤشقُوتَ

والهمِّالقلباجتماعالاَخر:والمقصود.النَّفععظيمةحِمْيةوهيوالوقاية

فيالكلامتقدَّموقد.وطاعتهمحابِّهعلىالنَّفسقوىوتوفيرُ،تعالىادلّّهعلى

فيه.ع!ي!هديهذكرعندالصَّومأسراربعض

النسخ!ا(""يحفظوكذا.أولهباهمالأو("،"يحفظ:غيرهوفي)ف(.الأصلفيهكذا(1)

السياقلإصلاحشاءتمازادت"،قيامهعلى"ويعينه:الرسالةطبعةوفيالمطبوعة

تنبيه.دون
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الضَّادحو!

اللّّهرسولأنَّعبَّاسٍابنحديثمن)2(""الصَّحيحينفيثبت(:1ص)

لمولكن"لا،:فقالهو؟أحرالم:أكلةمنوامتنعإليهقدِّملمَّاعنهسئل!ي!

ينظر.وهو،مائدتةوعلىيديهبينوأُكِل.("أعافةفأجدني،قوميبارضيكن

اكلُة)4(،"لا:قالأنَّه!ي!عنهعمرابنحديثمن)3(""الصَّحيحينوفي

."أحرَمهولا

موضععلىووُضِعَدُقَّوإذا.الجماعشهوةيقوِّييابش،حارّوهو

اجتذَبها.(5)الشَّوكة

نهىالدَّواء،فييُجْعَل)8(لاالضِّفدعأحمد)7(:الإمامقال!ع)6(:

556(.)صالحمويكتاب(1)

.تقدّموقد(،5491)ومسلم(1953)البخاري2()

.(91)43ومسلم(5)536البخاري)3(

وقعمايقصدولم.أثبتماتصحيفوهو،"أحِلُّه"لا:والمطبوعةالخطيةالنسخفي4()

كتابعنصادروالمصنف2(.)4348"المصنف"فيشيبةأبيبنبكرأبيروايةفي

مطبوعته.منالحديثهذاسقطوقد.اللفظبهذاالحديثنقلالذيالحموي

ورسم("،والشوكةوالسُّلَّاءالسِّهام"موضعأ(:/)178الحمويكتابمخطوطةفي(5)

المصنفحذفكما"السلاء"ناشرهحذفوقد!السينضممعبالياءفيهاالسُّلاء

("."السمكفصلفيقريبًاسبقماوانظروالسُّلاء.السِّهام

558(.-557)صالحمويكتاب)6(

كماطالبوأبي588(/4)الإسلاملشيخ"العمدة"شرحفيكماالقاسمابنروايةفي)7(

.(171)3/"الشرعية"الاَدابفي

النسخ.منأثبتكما"العمدة"شرحوفي.تحريفيحل"،"لا:المطبوعةالنسخفي)8(
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حديثمن(1")"مسندهفيرواهالذيالحديثيريدقتلها.عن!ي!هاللّّهرسول

،!اللّهرسولعنددواءٍفيضفدعًاذكرطبيبًاأنَّ)2(الرحمنعبدبنعثمان

قتلها.عنفنهاه

بدنُه،وَرِمجِرْمهأوالضِّفدعدممنأكل"من")3(:"القانونصاحبقال

خوفًااستعمالهالأطبَّاءتركولذلك."يموتحتَّىالمنيئَوقذف،لونُهوكمَد

.ضررهمن

اَكِلَها)4(.تقتلوالتُّرابيَّة،وترابيَّةٌمائيَّةٌ:نوعانوهي

الطَّاءص!

النِّساء:دنياكممنإليَّ"حُبِّب:قالأنَّه!ب!اللّّهرسولعنثبت:طِيبٌ

(.)ْ"الصَّلاةفيعينيقرَّةوجُعِلت.والطِّيب

عليه.وتشقُّ،الكريهةالرَّائحةعليهوتشتدُّالتَّطيُّب،يكثر!يوِوّوكان

وتزيدتتضاعفوالقُوى)6(.القوىمطيَّةهيالَّتيللرُّوجغذاءوالطِّيب

والنَّسائيُّ(،1،3879625)داودأبوأيضًاوأخرجه(.571،96061)57برقم(1)

تخريجه.تقدَّموقد(.435)5

الحمويكتابفيمقلوبًاهكذاوقعوقد،والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا)2(

(".عثمانبنالرحمنعبد":والصواب.المصنِّفعنةصدرالذي

4،32)5/""الحاوي:وانظر.الحمويكتابمنوالنقل722(/1)""القانونفي)3(

.)335

.الحمويكتابمنليستالفقرةهذه()4

ري.تقدَّم(5)

الرسالة.طبعةمنساقط""والقوى)6(
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الأحبَّةومعاشرةوالسُّرور،والدَّعةوالشَّراب،بالغذاءتزيدكمابالطِّيب،

مشهدُهالرُّوحعلىويثقلغيبتُهتسرُّمَنوغَيبةِ،المحبوبةالأموروحدوث

وهيوالغمَّ،الهمَّوتجلبالقوىتُوهِنمعاشرتهمفانَّوالبُغَضاءكالثُّقَلاء

ممَّاكانولهذا.الكريهةالرَّائحةوبمنزلة،للبدنالحمَّىبمنزلةللرُّوح

معاشرةفيالخلُقبهذاالتَّخلُّقعنبنهيهمالصَّحابةَسبحانهاللّّه(جنَّب)

وَلَافَاِذَاطَعِضتُؤفَآندتَثِرُوْافَادخُلُوْاإِذَادُلمجؤ!و:فقال،بذلكلتأذِّيه!وّرسوله

!صصط
!ستَش2ِلامِنؤوَاللّه2ُفَيشَتَشِأببىَّيُؤذِىذَلِ!ؤ؟نَإِنَّلِحَدِكامُشئت!ميِنَ

.(35:بحزالأا]!وألحَقِمِنَ

وله!،ادلّّهرسولإلىالأشياءأحبِّمنكانالطِّيبأنَّوالمقصود

به.الطَّبيعةقوَّةبسببوأسبابها،الاَلاممنكثيرٍودفع،الصِّحَّةحفظفيتأثير

"من:حديثمثلمنها،شيءٌيصحُّلاموضوعةأحاديثفيهورد:في

تاأكليلاحميراءُ،"يا:حديثومثل")2(،نفسهقتلعلىأعانفقدالطِّينَأكل

تصحيف.،"حبَّب":المطبوعةالنسخوفي"،"أحب:ل(1)

عن362(،/4)بغداد""تاريخفيوالخطيب2(،53)6/"الكبير"فيالطَّبرانيأخرجه2()

وابن)368(،""مسندهفيراهويةوابن34(،)3/"الضُّعفاء"فيوالعقيليُّ.سلمان

ومن-85()""فوائدهفيوالرَّفَّاء.هريرةأبيعن(،532)6/""الكاملفيعديٍّ

"العلل"فيحاتمأبيوابن.عبَّاسابنعن-(01/11)""الكبرىفيالبيهقيئُطريقه

ينظر:شيء.منهايصحُّولامرسلًا.أبيهعنمحمَّدبنجعفرعن432()4/

الشَّريعة"و"تنزيه2(،01)2/"المصنوعةو"اللَّاَلئ34(،31-)3/""الموضوعات

الضَّعيفة("و"السِّلسلة(،183)ص"المجموعةو"الفوائد2-257(،56)2/

(0564).
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.(1)"الوجهبهاءَويُذْهِب،اللَّونويصفِّر،البطنيعصمفانَّهالطِّينَ

إلا!؛اللّّهرسولعنلهأصلولايصحُّ،لافإنَّهالطِّينفيحديثٍوكلُّ

ويمنع.التَّجفيفقويُّيابس!،باردٌوهو.العروقمجارييسدُّ،مؤذٍرديّأنَّه

)2(.الفموقروحالدَّمنفثَويوجب،البطناستطلاق

هو:المفسِّرينأكثرقال2،.9:]الواقعةضفمودص!هو!ووَطَقحٍ:تعالىقال:طَلْح

كالمشط.بعضٍعلىبعضهنصِّدقدالذيوالمنضود)3(:الموز.

قدفثمرُهثمر!،شوكةٍكلِّمكانَنُضِّد،الشَّوكذوالشَّجر:الطَّلح:وقيل

ذكرمَنويكونأصحُّ،القولوهذاالموز.مثلفهو،بعضٍإلىبعضهنصِّد

)1(

)2(

)3(

بنيحيىبه"تفرَّد:وقال(،الغرائبأطراف-6)178"الأفراد"الدَّارقطنيُّفيأخرجه

الحديث.يضعكانهذاويحيى".عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،هاشم

تنزيهو"2(،221/)"المصنوعةو"اللَّآلئ3(،334،)3/"الموضوعات":ينظر

.(2/752)"الشَّريعة

،أنواععدةوهو،الطينعنالمقتضبالكلامهذافيالمصنفمصدرعلىأقفلم

وقد.ومنافعهاخواصُّهاتختلف582(-578)صعشرةمنأكثرمنهاجزلةابنذكر

فيالحادثةللقروحجدًّا"نافعأنه"الأرمني"الطينخواصِّمنالبيطارابنذكر

الرأسونوازلالطمثولنزف،الدمولنفث،البطنمنوالاستطلاقالأمعاء،

جيد،القلاعمن"ينفع(:1/305)"القانون"وفي.."..الفمفيالمتعفنةوالقروح

الطينوهذا.الفمقروجمنوالقلاع."والإسهالالأمعاءلقروحجيد،الدملنفث

"يوجب"ولفظنظر.فيههناالمصنفنقلهفالذي،التجفيفقوييابسباردالأرمني

كتبفيوردلمامخالفًاالكلامأصبحالاستدراكوبهذا،الاصلهامشفيمستدرك

والجرج.القرحةرقيةفصلفيتقدمولما،الطب

المطبوعة.النسخفيوردت)هو(والزيادة.وزيادةنصحيف،هو""والمقصود:س
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)2(.أعلموادلّّه(.التَّخصيص)1لاالتَّمثيلأرادالسَّلفمنالموز

خشونةمنينفعالحلو.النَّضيج)3(المستطيلأجوده.رطبٌحارٌّوهو

فيويزيد،البولويُدِرُّ،والمثانةالكليتينوقروح،والسُّعالوالرِّئةالصَّدر

ويضرُّ.الطَّعامقبلويؤكل.البطنويليِّن،الجماعشهوةويحرِّكالمنيِّ،

)5(.العسلأوبالسُّكَّرضررهودفعُ.والبلغمالصَّفراءفيويزيد)4(،المعدة

وقال،،01:ق]!اَّلَاطَلع!حيدٌبَاسِفً!ئ)ؤَافَّخلَ:لىتعاقال:طَلْع)6(

.،841:ءالشعرا]!هَفِجوٌطَتعُهَاوَنَخلٍ):لىتعا

يسمَّىوقشرُه،ظهورهأوَّلفيثمرتهمنيبدوما:النَّخلطلع

يقإلوإنَّما.بعفنٍعلىبعضهنضِّدقدالذيالمنضودوالنَّضيد:الكُفُرَّى)7(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

المسير""زادفيالقولينوانظر347(.34-1/5)"الأرواح"حاديفيقالبنحوه

.وغيره(041)8/

ولعل)ف(،الأصلفي"أعلمواللّه..الشجر.:الطلح:"وقيلالفقرةهذهتردلم

،السياقفيخللًاأحدثتالزيادةهذهولكن،الكتابمننسخةفيزادهاالمصنِّف

وخواصَّخواصَّهأو،الشوكذوالشجرهوالذيالطلحخواصِّذكرتقتضيفانها

قبلالاولالسياقعلىوحدهللموزبعدهاالمذكورةالخواصَّأنَّمعجميعًا،الموز

.الزيادة

بعدها.ومااللطيفعبدطبعةمنساقط""المستطيللفظ

"."بالمعدة:حط

الموز.الحموييذكرولم8(.0ه)ص"جزلةابن"منهاج:انظر

.(644-44ه)صالحمويكتاب

البيطار"ابن"مفرداتعنصادرأنةوالظاهر،الدينوريحنيفةأبيعنالحموينقله

/3(201).
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فهوالهضيم،وأمَّا(.)1بنضيدٍفليسانفتحفإذا.كفرَّاهفيدامما"نصيد":له

تشقُّققبليكونوذلكأيضًا.كالنَّضيدفهو،بعضٍإلىبعضهالمنضمُّ

عنه.الكفرَّى

مثلُوهوالذَّكرمنيؤخذأنهووالتَّلقيح.وأنثىذكرٌ:نوعانوالطَّلع

بيناللِّقاحبمنزلةذلكفيكونالتَّابير،وهو،الأنثىفيفيُجْعَل،الحنطةدقيق

اللّّهعبيدبنطلحةعن(")2("صحيحهفيمسلمروىوقد.والأنثىالذَّكر

يصنع"ما:فقاليلقِّحون،قومًافرأىنخلِ،في!لمج!اللّهرسولمعمررت:قال

ذلكأظنُّ"ما:قال.الأنثىفيفَيجعلونهالذَّكر،منيأخذونقالوا:.هؤلاء؟"

نإ،ظنٌّهو))إنَّما:!ي!النَّبيُّفقال.يصلحفلم،فتركوه،فبلغهم.شيئًا"يغني

ويصيب.يخطئالظَّنَّوإنَّ.مثلكمبشزأنافإنَّما.فاصنعوهشيئًايغنيكان

".اللّهعلىأكذبفلنوجلَّ،عزَّاللّهعنلكمقلتُماولكن

إذاطلعهودقيقُالمباضعة)3(.فيويزيد،الباهمنينفعالنَّخلطلعُ

فيوهو.بالغةًمعونةً)4(الحبلعلىأعانالجماعقبلالمرأةبهتحمَّلت

ثائرةويسكِّنويجفِّفها،المعدةيقوِّي.الثَّانيةالدَّرجةفيواليبوسةالبرودة

76(.)3/للفراء("القرآن"معانيانظر:(1)

ماجةابنلفظوأورد،ماجةوابنمسلمإلىالحمويعزاهوقد236(.1)برقم2()

لفظفيالتصرفمنشيءمعمسلمإلىبعزوهفاكتفى،المصنفأما2(.047)

الحديث.

.(201)3/"المفردات"وانظر:.الياقونيعنالحموينقله)3(

الحمويحكاهوقد.(إعانة":المطبوعةالنسخوفي.الحمويوكتابالنسخفيكذا4()

سماعًا.أشياخةبعضعن
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الحارَّة.الأمزجةأصحابإلايحتملهولا(.1)هضمٍوبطءغلظةٍمعالدَّم

وهو.الحارَّةالجَوارِشَات)2(منشيئًاعليةيأخذأنينبغيفإنَّهمنهأكثرومَن

البَلَحوكذلك،مجراهيجريوالجُمَّارُالأحشاء.ويقوِّي،الطَّبعيعقل

وإصلاحُه.القُولَنْجأورثوربَّماوالصَّدر،المعدةيضرُّمنهوالإكثاروالبُسْر.

)4(.ذكرهتقدَّمبم!أوبالسَّمن)3(

1(

2(

3(

4(

6(

حر!العين

عئاسٍابنعنيساربنحبيبحديثمن"الغيلانيَّات")6(في(:ت)ْ

".هضمهوبطء"غلظه:لس،

الكافبضمبالفارسيةوهو.بالنون""الجَوارِشْنأيضًا:لهويقال"،"الجَوارشجمع

ويهضمالمعدةيقويالمركبةالأدويةمننوعوهو.الهاضم:ومعناه،الفارسية

فكأن،"جَوَارِشَ"إليهأهدىالعراقمنرجلًاأنعمرابنحديثفيجاء.الطعام

انظر:.الصرفمنفمنعت(،)فواعلوزنفوافقت،الجيمبفتحعُرِّبتالكلمة

8(.970-)ص"الأصيلو"القول31(1/9)""النهاية

،الحمويكتابفيكما"بالتمر"تحريفولعله،والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا

جزلة"ابن"منهاجفيكما"بالشهد":الصوابيكونانويجوز.عنهصادروالمصنف

هنا.إليهالمصنفيرجعلمولكن

رسمفيذكرهماويعني.الحمويوكتابالمطبوعةالنسخفيوكذا.ل،سمن""ذكره

والزبد".بالعسلأوبالتمرمضرَّتهما"ودفع:البلح

6(.610-00)ص("البيان"منهاج522(،-152)صالحمويكتاب

"الكبير"فيوالطَّبراني33(،2/)"الضُّعفاء"فيالعقيليُّأيضًاوأخرجه(.101)9برقم

طريقمن22(9)7/""الكاملفيعديابنفأخرجهآخر،طريقوله(.21/941)

ما"عامَّة:عديابنقال،رحمةبنكادحوفيهبه،العبَّاسعنعبَّاس،ابنعن،عكرمة

في-البيهقيُّوقال."متونةفيولا،أسانيدهفيعليهيتابعولا،محفوظغيريرويه
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لا:العقيلئيُجعفرٍأبوقال(.1خَرْطًا)العنبيأكلع!ي!اللّهرسولرأيت:قال

الكوفي،)2(سليمانأبوالجبارعبدبنداودوفيه:قلت.الحديثلهذاأصل

.يكذبكان)3(:معينٍبنيحيىقال

والبطِّيخ)4(.العنبيحبُّكانأنَّه!ي!النبيعنويذكر

الَّتينعمهجملةفيكتابهمن)5(مواضعستَّةفيالعنبسبحانهاللّّهذكروقد

واكثرها،الفواكهأفضلمنوهو.الجنَّةوفيالدَّارهذهفيعبادهعلىبهاأنعم

معوقوت،الفواكهمعفاكهةوهو.ويانعًاوأخضرويابسًارطبًايؤكلومو.منافع

الأشربة.معوشرابٌ،الأدويةمعمدودوا،الآداممعوأُدْمٌ،الأقوات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

العراقيُّفيأيضًاوضعَّفه"،قويٌّإسنادالحديثِفي"ليس(:011)8/(""الشُّعب

""الموضوعاتفيالجوزيِّابنبالوضععليهوحكم2(،)188""المغني

فيوالألبانيئُ(،061)ص"المجموعة"الفوائدفيوالشَّوكانيّ-288(،2287/)

.(1)80"الضَّعيفة"السلسلة

غريبفي"النهاية.منهعارًياعرجونهوأخرجحبَّهأخذثمفيهفيوضعهالعنقودَ:خرَط

23(.2/)"الحديث

مسلمللاماموالأسماء""الكنىانظر:.خطأوهو"،سليم"أبو:المطبوعةالنسخفي

.وغيره37(1/4)

38(.2/)""الموضوعاتوانظر:383(./4)الدوريبرواية""تاريخهفي

يحعى،بنمعاويةعنسعد،بنرِشدينطريقمن)808("الطِّبِّ"فينعيمابوأخرجه

ورشدينوالبطِّيخ".العنبَالفاكهةِمنيحبُّ"كان:بلفظالعبسيِّزيدبنأميَّةعن

)4265(.""الضَّعيفةوينظر:زيد،بنأميَّةاسمةمنالصَّحابةفيوليس،ضعيف

وردأنهوالحقموضعًا.عشرأحدفيالقراَنفيذكرالعنببأنالرسالةطبعةفيتُعقِّب

هنا.المذكورالسياقفيفقطمواضعثمانيةفي
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المابيُّ.الكُباروجيِّده.والرُّطوبةالحرارة(:1)الحياةطبعوطبعة

القطفبعدوالمتروك.الحلاوةفيتساوياإذاالأسودمنأحمدوالأبيض

للبطن.مطلقٌمنفخفإنَّه،يومهفيالمقطوفمنأحمدوثلاثةً)2(يومين

التِّينكغذاءوغذاؤه؛للبدنمقوٍّالغذاءجيِّدُقشرُهيضمُرحتَّىوالمعلَّقُ

مصدِّعٌمنةوالإكئار.للطَّبيعةتليينًاأكثركانالعنبعجَمُألقيوإذا.والزَّبيب

المُزِّ.بالرُّمَّانمضرَّتهودفعُ.للرَّأس

وهوحسنًا.غذاءًجيِّدُهويغذو،ويسمِّن،الطَّبعيسهِّل:العنبومنفعة

والتِّين.والرُّطبهو:الفاكهةملوكهيالَّتيالثَّلاثة)3(الفواكهأحد

عليك:الزُّهريُّقال:جريجٍابنقال)4(.منافعهذكرتقدَّمقد:ع!

(.)ْللحفظجيِّدفإنَّهبالعسل

منيؤخذوما.حلاوةًوأصدقه،حدَّةًوألينه،وأبيضه،أصفاه:وأجوده

مرعىبحسبوهوالخلايا.منيؤخذماعلىفضلٌلهوالشَّجرالجبال

نحله.

الهنديةالطبعةفيوقعوقد."الحيوة"بالواو:الأصلفيورسمه،النسخجميعفيكذا(1)

منلهسبقوقد."الحبَّات"بعدها:ومااللطيفعبدطبعةفأثبتتخطأ،المفتوحةبالتاء

،الموتطبعطبعهإنَّالعدسفيالمصنفقولوسيأني(.564)صالرطبطبعفي

يابس!بارد

المطبوعة.النسخفيوكذا"ثلاثةأو":ل2()

"."الثلاث:المطبوعةالنسخفي)3(

".ورقة77قبلالبطناستطلاقعننفيهديه"في:حاشيةالأصلوفي(.54-14)صفي(4)

"الرَّاويلأخلاق"الجامعفيالخطيبأخرجهوقد52(0)صالحمويكتاب)5(

.(4)"السَّريَّةالأطعمةفيالمرويَّة"الآثارفيبشكوالابنطريقةومن(،4917)
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عنوقَّاصٍأبيبنسعدحديثمن)2(:"الصَّحيحين"فيجَص5ْ")1(:

ولاسمٌّاليومذلكيضرَّهلمعجوةًتمراتٍبسبعتصبَّح"من:قالأنَّه!النَّبيِّ

سحز".

النَّبيِّعنسعيدوأبيجابرحديثمن)3("ماجةوابنالنَّسابيِّ"سننوفي

وماوهاالمنِّ،منوالكما.السَّمِّمنك!شفاوهيالجنَّة،من))العجوة:!ي!

".للعينشفاءٌ

ومنبها،التَّمرأصنافأحدوهي.المدينةعجوةفيهذاإنَّ:قيلوقد

)5(الجسممتينُ)4(ملزَّزٌكريمصنفٌوهو.الإطلاقعلىالحجازتمرأنفع

وألذِّه.وأطيبهالتَّمرألينمن،والقوَّة

دفععلىوالكلامالتَّاءحرففيومنافعةوطبعهالتَّمرذكرتقدَّموقد

)6(.لإعادتهحاجةفلاوالسِّحر،للسَّمِّالعجوة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(152-052)صالحمويكتاب

2(.0)47ومسلم()9577البخاري

ماجه"ابن"سننمفرَّقًا،6682(1466،42،66)للنَّساليِّ"الكبرى"السُّنن

أيضًاوأخرجه.بهعنهما،حوشببنشهرعن،إياسبنجعفرطريقمن34(،)53

الدَّارقطنيُّفيبيَّنهكتير،اختلافإسنادهوفي،فيهمتكلَّموشهر(.411)53أحمد

بها.يثبتُشواهدمنهجزءٍولكل23ِّ-27(./11)""العلل

"ملذذ":المطبوعةالنسخوفيالأسر.شديدُالخلقمجتمعُأيملزَّز:رجل:يقال

الحمويكتابمنمنقولوالنصناشر.أوناسخمنتصرفبل،تصحيفبذالين،

52(.0)ص

خطأ.أيضً!وهو"،للجسم"متين:المطبوعةالنسخفي

.(134،424)صفيسبقماوانظر."إعادتهإلى":ل،س."الإعادة"إلى:حط
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عبيدةأبيقصَّةفيجابرحديثُ)2(""الصَّحيحينفيتقدَّم)1(ص:

المدينة،إلىوشائقَ)3(لحمهمنتزوَّدواوأنَّهمشهرًا،العنبرمنوأكلهم

لاالبحرفيماإباحةأنَّعلىيدلُّماأحدوهو.محك!ي!النَّبيِّإلىمنهوأرسلوا

ألقاهالبحربأنَّذلكعلىواعتُرض.حلالميتتهأنَّوعلىبالسَّمكيختصُّ

مفارقتهبسببموتهفإنَّ،حلالوهذا.فماتالماءُ،عنهجَزَرثمَّحيًّا،

قديشاهدوهولم،بالسَّاحلميِّتًاوجدوهإنَّمافإنَّهم،يصحُّلاوهذاللماء)4(.

الماء.عنهجزَرثمَّحيًّاخرح

أنَّالمعلوممنفإنَّه،ساحلهإلىالبحرألقاهلماحيًّاكانفلووأيضًا،

منها.الحئيَلا،حيواناتهمنالميِّتساحلهإلىيقذفإنَّماالبحر

الإباحة،فيشرطًايكونأنيجُزلمذكروهمااحتمالقدِّرفلووأيضًا،

أكلمن!وّالنَّبيُّمنعولهذا.إباحتهسببفيالشَّكِّمعالشَّيءيباحلافإنَّه

وأالآلةهوهلموتهسببفيللشَّكِّالماء،فيغريقًاالصَّائدوجدهإذاالصَّيد

الماء؟

بعدأنواعهأفخرمنفهو،الطِّيبأنواعأحدهوالذيالعنبروأمَّا

وقدالطِّيب)5(.أنواعسيِّدوجعله،المسكعلىقدَّمهمنوأخطأ.المسك

والسرايا.المغازيعلىالكلامفي:يعني".تقدمقد":حط(1)

.(5391)ومسلم(1364)البخاري(2)

ليقدَّد.اللحممنقُطعما:الوشيقة)3(

"الماء".:س4()

انظر:،جلجلابنقولوهو.وسيِّده"الطيب"جوهر:فيهالحمويقولإلىيشير)5(

.(134)3/البيطارلابن"("الجامع

505



شاءإنوسيأني)1(."الطِّيبأطيب"هو:المسكفيقالأنَّه!النَّبيِّعنثبت

الجنَّة،طيبإنَّهحتَّىالمسكبهاخصَّالَّتي)2(والخصائصالمنافعذكرادلّّه

غرَّوالَّذي.عنبرٍمنلا،مسكٍمنهناكالصِّدِّيقينمقاعدهيالَّتيوالكُثبانُ

لاوهذاكالذَّهب)3(.فهوالزَّمانطولعلىالتَّغيُّريدخلهلاأنَّهالقائلهذا

فيمايقاوملاالواحدةالخاصِّيَّةبهذهفإنَّه،المسكمنأفضلأنَّهعلىيدلُّ)4(

الخواصِّ.منالمسك

لأشهب،وا،لأبيضافمنه.مختلفةوألوانه،كثيرةفضروبهوبعد)5(،

:جودهوأ،لوانلأاوذو،لأسودوا،لأزرقوا،لأخضروا،لأصفروالأحمر،وا

فيالنَّاساختلفوقدالأسود.وأردؤهالأصفر.ثمَّ،الأزرقثمَّ،الأشهب

فإذا.دوابِّهبعضفيبتلعهالبحر،قعرفيينبتنباتهو:طائفةفقالت،عنصره

منينزلطلّ:وقيل.ساحلهإلئالبحرفيقذفهرجيعًا،قذفتهمنهتملَّتْ)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

تقدَّم.وقد،الخدريسعيدأبيحديثمن22(52)مسلمأخرجه

الكلمتينفوقولكن()فالأصلفيوكذا"،والمنافع"الخصائص:ل،سعداما

والتأخير.التقديمعلامةفيها

جعلأنةعلىالمصنففحمله،وسيدهالطيبجوهربأنهقولهبعدالحمويذكره

الخاصية.هذهأجلمنالطيبسيدالعنبر

النص.قراءةفيللخطأ"لا"فحذفت،يدل""وهذا:الرسالةطبعةفي

منبشيء5(18-175)صالحمويكتابمنمنقولالفصلآخرإلىهنامنالنص

الاختصار.

"تملَّتْ"وكذا.""امتلأت:الحمويكتابمنباشاراغبنسخةوفي.تملَّأت:يعني

وفي.الحمويكتابمنالحلبيةوالنسخة،الهنديةوالطبعةالخطيةالنسخجميعفي

تصحيف."ثملت"،بعدها:ومااللطيفعبدمحمدطبعة
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بحريَّةٍدابَّةٍروث:وقيل.السَّاحلإلىالأمواجفتلقيهالبحر،جزائرفيالسَّماء

زَبَد.أيالبحر.جُفاءمنجُفاك!هوبل:وقيل.البقرةتشبه

والَّذيالبحر.فيعينٍمنينبعيُظَنُّفيماهو(:)1""القانونصاحبوقال

انتهى.بعيا.دابَّةٍروثأوالبحرزَبَدإنَّهيقال

نافع،البدنوأعضإءوالحواسِّوالدِّماغللقلبمقوٍّيابس!.حارٌّومزاجه

والرِّياح،الباردةالمعدةوأوجاع،البلغممَّةوالأمراضواللَّقْوة)2(،الفالِجمن

مننفَعبهموتبخِّروإذا.خارجٍمنبهطُلِيأوشُرِبإذاالسُّددومن،الغليظة

.الباردةوالشَّقيقةوالصُّداعالزُّكام

وهو،الأدويةفييستعملأحدهما:نوعانالهنديُّالعود:عصد)3(

فييستعملوالثَّاني.القافحرففيوسيأني.القُسْط:لهويقالالكُمسْت)4(،

أنَّهعمرابنعن()ه""صحيحهفيمسلمروىوقد.الالوَّة:لهويقالالطِّيب،

كانهكذا:ويقولمعها،يُطرَحوبكافورٍمطرَّاةٍغيرَبالألوَّةيستجمركان

"مجامرُهم:الجنَّةأهلنعيمصفةفيعنهوثبت!ي!.اللّهرسوليستجمر

وغيره.عودٍمنبهيتجمَّرماوهومِجْمَرٍجمعالمجامر:)6(."الألوَّة

.الحمويكتابمنوالنقل6(،1/13)""القانونفي(1)

الشِّدق.منهيعوجُّللوجةيعرضداء)2(

.(175-615)صالحمويكتاب)3(

يأنيفيمافيه""يستعملموضعفيثم،الكست""وهوموضعفي)ف(الأصلفيالنص4()

.الصورةفييظهرلمالهامشفيتصحيحًافيةولعلمحرر،غير

225(.)4برقم)5(

آدلَّهُ!كَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن2834()ومسلم32(4)5البخاريأخرجه)6(
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المَنْدَليُّ.ثمَّ،القَمَاريُّثمَّ،الصِّينئيُثمَّ،الهنديّ:أجودها،أنواعوهو

خفَّما:جودةًوأقلُّه.الدَّسمالرَّزينالصُّلبوالأزرقالأسود:وأجوده

الأرضفتأكلسنةًالأرضفيويُدفَنيُقطَعشجرإنَّه:ويقالالماء.علىوطفا

قشرُهمنهويتعفَّنشيئًإ،الارضفيهتعمللاالطِّيبعودُويبقى،ينفعلامامنه

فيه.طيبلاوما

ويذهبالرِّياح،ويكسرالسُّدَد،يفتح)1(،الثانيةفييابس!حارٌّوهو

ويقوِّي،الدِّماغوينفع،ويفرِّحهوالقلبالأحشاءويقوِّي،الرُّطوبةبفضل

)2(.المثانةبردعنالحادثالبولسلَسمنوينفع،البطنويحبس،الحواسَّ

الألوَّة،اسميجمعهاكثيرضرول!العود!سَمْجُون)3(:ابنقال

.غيرهومعمفردًابهويتجمَّر،وخارجٍداخلٍمنويستعمل

منهماكلٍّإصلاحوهوطبِّيّ،معنًىالتَّجمُّرعندبهالكافورخلطوفي

الأشياءأحدفإنَّهوإصلاحُه)4(،الهواءجوهرمراعاةالتَّجمُّروفيبالاَخر.

.الأبدانصلاجصلاحهافيالَّتيالضَّرورَّيةالسِّتَّة

والطبعةوغيرهالاصلوفي.بعدهاومااللطيفعبدطبعةفيوكذا"،الثالثة":لس،(1)

ابنو"منهاج61(1/4)""القانونفيومثلة.أثبتكماالحمويكتابوفيالهندية

2(:1/12)داود"تذكرة"وفي(.431)3/البيطار("ابنو"مفردات6(40)ص"جزلة

".الثالثةفييابسالثانيةآخرفي"حارّ

الغافقي.عنالحموينقلهاالفقرةهذه)2(

.الحمويكتابمنوالنقل"،المفردة"الأدويةكتابفي)3(

.(544-444)صالحمويكتابانظر:4()
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يقللم!ي!،اددّهرسولعلىباطلةكلُّهاأحاديثفيهوردقد(:1!ص)

يُرِقُّ"إنَّه:وحديث)3(،نبيًّا")2(سبعونفيهقدَّس"إنَّه:كحديثمنها،شيئًا

فيهجاءشيءٍوأرفع(.4")الصَّالحينماكولىوإنَّهالدَّمعة،ويُغْزرالقلب

قرينوهو،والسَّلوىالمنِّعلىقدَّموهاالَّتي(اليهود)ْشهوةأنَّه:وأصحُّه

الذِّكر)6(.فيوالبصلالثُّوم

إحداهما:متضادَّتانقوَّتانوفيه!يايسٌبار؟)7(،الموتطبعوطبعه

مُطْلِقحِرِّيف!،.الثَّالثةفييابس!حارّوقشرهتُطلقها.والأخرى.الطَّبيعةتعقل

علىوأخفَّمطحونهمنأنفعصحاحهكانولهذا.قشرهفيوترياقه.للبطن

مولِّدٌوهو،ويبوستهلبرودتهالهضمبطيءلبَّهفإنَّضررًا،وأقلَّالمعدة

1(

2(

3(

4(

5(

6(

7(

ابنمنهاج"إلىأيضًارجعالمؤلفأنويظهر.(523-522)صالحمويكتاب

آخر.كتابأو(586)ص"جزلة

الفقيغيَّرهوقد38(.)ص"المنيفو"المنارالقديمةوالطبعاتالنسخجميعفيكذا

الأطعمةفيالمروية"الآثاروفي.الاَنيالحديثفيكما"سبعينلسانعلى"قُدِّسإلى

نبيًّا".سبعونفيه"بارك:التخريجمصادرمنوغيره(24)بشكواللابن"السَّريَّة

،(081-2971/)"المصنوعةو"اللَّاَلئ(،592-2492/)"الموضوعات":ينظر

5(.04،01)الضَّعيفة"و"السِّلسلة2(،24-434)2/الشَّريعة"و"تنزيه

السَّابقة.المراجعينظر:

و"اللُّؤلؤ(،229/)الخفاء"و"كشف(،427)ص"(المرفوعة"الأسرار:ينظر

.(231)ص"المرصوع

3(.389-)ص"المنيفالمنار":وانظر

كما)571)3/"الشرعية"الاَدابوفي.تحريف"،المؤنث":المطبوعةالنسخفي

ناوالعنبالرطبفيسبقماوانظر.كتابناعنصادروصاحبة،الصوابعلىأثبت

.الحياةطبعطبعهما
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والبصر.بالأعصابويضرُّبيِّنًا،ضررًا(1بالمالنخُوليا)ويضرُّللسَّوداء،

يولِّدمنهوإكثارهمالسَّوداء،أصحابيتَجنَّبهأنوينبغي.الدَّمغليظوهو

السِّلقُضررَهويقلِّل.الرِّبعوحُمَّىوالجُذامكالوسواسرديَّةًأدواءًلهم

خلطَوليتجنَّبْبالمكسود)3(.أُكِلماوأردأ.الدُّهنوإكثارُوالإسباناخُ)2(

تجفيفه،لشدَّةالبصريُظلموإدمانُه.كبديَّةًسُددًايورثفإنَّة،بهالحلاوة

الائيضوأقرَبُه)4(:.الغليظةوالرِّياحالبإردةالأورامويوجبالبولوُيعسر

(.النِّضاج)ْالسَّريعالسَّمين

فكذبٌلأضيافه،يقدِّمهالذيالخليلسِمَاطكانأنَّهالجهَّاليظنُّهماوأمَّا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بالياء.غيرهماوفي،بالنونزوفي.معًاوالياءبالنونالأصلفي

وفي."الإسبانخ":نوفي،"السَّباناخ":لفيأنغيرالخطيةالنسخجميعفيبالباءكذا

معرَّبالإسفاناخأن93(/1)داود""تذكرةفي.بالفاء""الإسفاناخ:المطبوعةالنسخ

"برهانفيبالفارسيةفيهالأخرىاللغاتوانظر.""إسباناخفيهاوهو،الفارسيةعن

الزَّبانخ.أوالسَّبانَخ:الاَنوشممَّى.المحققحاشية(،1/021)للتبريزي"قاطع

"النمكسود"،إلىفيهاغُيِّرالتيالرسالةطبعةإلاوالمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا

"جمعفي.المملَّح:يعني"النَّمَكْسُود"هوبالفارسيةوالاصل.صوابوكلاهما

،الواحفيبالملحويُشَدُّ،طوابيقيقطَّعلحم"هو:923()صللحصريالجواهر"

هـانما.وأُصلحبالماءبُلَّمنهشيءإلىاحتيجفاذا.وينشفماؤهيذهبحتىوُينشَر

"نشوارانظر:.النونبحذف"المكسود":وتعريبه.يفسد"ولابهليسافركذايستعمل

63(.)5/رضاأحمدللشيخ"اللغةمتنو"معجم9(1/0)"المحاضرة

فيالأرضةأكلتوقد."جزلةابن"منهاجفيوكذا("،"وأجوده:المطبوعةالنسخفي

كما(581)3/"الشرعية"الآدابوفي.التاليةوالكلمةالكلمةهذه)ف(الأصل

الخطية.النسخمنأثبت

الرسالة.طبعةوتابعته"،"النُّضجإلىالفقيغيَّره
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الحنيذ)1(.العجلوهوبالشِّواء،الضِّيافةعنهاللّّهحكىوإنَّما.مفترًى

الذيالحديثعنالمباركابنسئل:قالإسحاقعن)2(البيهقيوذكر

نبيٍّلسانعلىولا:فقال،نبيًّا"سبعينلسانعلى"قُدِّسأنَّهالعدسفيجاء

عمَّن؟:فقال.سالمٍبنسَلْمقالوا:به؟يحدِّثكممن!منفِّخٌلمؤذٍوإنَّه.واحدٍ

أيضًا!وعنِّي:قال.عنك:قالوا

)3(المعجهةالفينحص!

علىالاسملذيذوهو.مواضععدَّةفيالقرآنفيمذكور:عب)4(

والقلوبُ،بذكرهالأسماعُتبتهج.والبدنالرُّوحعلىوالمسمَّى،السَّمع

.بوروده

كانإذاسيَّماولا،بركةًوأعظمهاوأنفعها،وألطفها،،المياهأفضلوماؤه

المياهسائرمنأرطبوهو.الجبالمستنقعاتفيواجتمع،راعدٍسحابمن

جوهرٌيخالطهولميبوستها؛منفيكتسبَ،الارضعلىمدَّتهتطُللملأنَّه

انفعاله.وسرعةللطافتهسريعًا(ويعفَن)هيتغيَّرولذلكيابس!.

.قولانفيه؟بالعكسأو،الشِّتويِّمنالرَّبيعيُّألطفالغيثوهل

27(.0)2/"الجليلو"الأنس(913)ص"الإسلامشيخلسيرةالجامع"انظر:(1)

348(،4/)""الكاملفيعديابنأيضًاوأخرجه5(.45)9("الإيمانشعب"في2()

.(441)9/بغداد"تاريخ"فيوالخطيب

)ف(.الاصلبةانفرد""المعجمةلفظ)3(

.(294-194)صالحمويكتاب(4)

أثبت.كماأ(/1ه4)الحمويكتابمخطوطةوفي.يتعفَّن"":المطبوعةالنسخفي)5(
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فلاأقلَّ،حينئذٍتكونالشَّمسحرارة:الشِّتويَّالغيثرجَّحمنقال

الدُّخانيَّةالأبخرةمنخالٍوهوصافٍوالجوُّ.ألطفَهإلاالبحرماءمنتجتذب

مُخالط.منوخلوَّهوصفاءهلطفهيوجبهذاوكلُّللماء.المخالطوالغبار

وتوجب،الغليظةالأبخرةتحلُّلتوجبالحرارةالرَّبيعيُّ:رجَّحمنقال

وتصادف،الأرضيَّةأجزاؤهوتقلُّالماءُ،بذلكفيخفُّ،ولطافتهالهواءرقَّة

الهواء.وطيبوالاسجارالنَّباتحياةوقت

فأصابنا!ادلّهرسولمعكنَّا:قالمالكٍبنأنسعن(الشَّافعيُّ)1وذكر

فيهديهفيتقدَّموقد."بربِّةعهدٍحديث"إنَّه:وقالعنه)2(فحسَرمطز،

مجيئه.أوَّلعندالغيثبماءوتبرُّكه!استمطارهذكرُالاستسقاء

الفا،حو!

النَّافع،والدَّواء،التَّامُّالشِّفاء)3(:المثانيوالسَّبعُالقرآنوأمُّاتبظخ!

والغمِّالهمِّودافعة،القوَّةوحافظة،والفلاحالغنىومفتاح،التَّامَّةوالرّقية

علىتنزيلَهاوأحسنحقَّها،وأعطاهامقدارها،عرفلمن،والحزنوالخوف

كذلك.كانلأجلهالذيوالسِّرَّبها،والتَّداويالاستشفاءوجهَوعرف،دائه

حتَّىمطرؤأوَّلِفييتمطَّركانلمجي!هالنَّبيئَانَّ"بلغنا288(:/1)""الأمِّالشَّافعيُّفيقال(1)

أخرجهاللَّةُ!عَتهُرَأنسوحديث688(.2/)للعمرانيِّ""البيان:وينظر."جسدهيصيب

)898(.مسلم

يعني:(.562)صالحمويكتابوفي،القديمةوالطبعاتالخطيةالنسخفيكذا2()

("!ساقهعن"فحسرإلىالفقيغيَّرهوقدالمطر.أصابهحتىثوبهعنة!ي!النبيفحسر

!(""عنهوحُذف،"ثوبة!ي!اللّهرسول"فحسرإلئالرسالةطبعةفيغُيِّرثم

.بالسياقمخلّخطأوهو،"والشفاء":المطبوعةالنسخفي)3(
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لهفقال،لوقتهفبرأاللَّديغ،بهارقىذلكعلىالصَّحابةبعضوقعولمَّا

.(1)"؟رقيةأنَنهاأدراك))وماص!:النَّبيُّ

هذهأسرارعلىوقفحتَّىالبصيرةبنوروأعينالتَّوفيقساعدهومن

والصفاتوالأسماءالذَّاتومعرفةالتَّوحيدمنعليهاشتملتوماالسُّورة

والإلهيَّة،الرُّبوبيَّةتوحيدوتجريدوالمعاد،والقدرالشَّرعوإثبات،والأفعال

الخيروبيده،كلُّهالحمدُولهكلُّه،الأمرلهمنإلىوالتَّفويفلأالتَّوكُّل،وكمالِ

أصلهيالَّتيالهدايةطلبفيإليهوالافتقارِ؛كلّهالأمريرجعوإليهكلُّه،

مفاسدهما،ودفعمصالحهمابجلبمعانيهاارتباطَوعلِمَالدَّارين=سعادة

التَّحقُّق)2(علىموقوفةبها،منوطةالكاملةوالنِّعمةالتَّامَّةالمطلقةالعافيةوأنَّ

ودفَع،أبوابَهالخيرمنبهاواستفتَح،والرُّقىالأدويةمنكثيرٍعنأغنتهجمها=

أسبابَه.الشَّرِّمنبها

اَخر.وإيمانٍآخر،وعقلِ،أخرىفطرةٍاستحداثإلىيحتإجأمرٌوهذا

لردِّهامتضمِّنةالكَتابوفاتحةُإلاباطلةًبدعةًولافاسدةًمقالةًتجدلاوتادلّه

المعارفأبوابمنبابًاتجدولا.وأوضحهاوأصحِّهاطريقٍبأقربوإبطالها

)3(الفاتحةوفيإلاوأسقامهاعللهامنوأدويتهاالقلوبوأعمالالإلهيَّة

العالمينربِّإلىالسَّائرينمنإزلمنمنزلَولا.عليهالدِّلالةوموضعُمفتاحُه

فيها.ونهايتهوبدايتهإلا

وقد.الخدريسعيدأبيحديثمن22(10)ومسلم)2276(البخاريأخرجه(1)

سبق.

تصحيف.،""التحقيق)ف(:الأصلعداما2()

".الكتاب"فاتحة:ن،حطز،)3(
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بهاعبدتحقَّقوما.ذلكفوقوهيذلك،منلأعظمشأنهاإنَّاللّّهولعمر

ونورًابالغةًوعصمةًتامًّاشفاءًوأنزلهابها،تكلَّمعمَّنوعقَلبها،واعتصم

أصابهولا،شركٍولابدعةٍفيووفع؛ينبغيكمالوازمهاوفهموقهمهامبينًا،

1(.)مستقرٍّغيرلِمامًاإلاالقلوبأمراضمنمرض

لكنوزالمفتاحأنَّهاكما،الأرضلكنوزالأعظمالمفتاحوإنَّهاهذا،

طلَّابأنَّولو!المفتاحبهذاالفتحَيُحسنواحدٍكلُّليسولكن؛الجنَّة

المفتاحلهذاوركَّبوابمعانيها،وتحقَّقواالسُّورة،هذهسرِّعلىوقفواالكنوز

ولامُعاوقٍغيرمنالكنزتناولإلىلوصلوا-بهالفتحَوأحسنواأسنانًا،

.ممانعٍ

حكمةٌسبحانهلهولكن.حقيقةًبلاستعارةً،ولامجازفةًهذانقلولم

فيبالغةحكمةٌلهكما،العالمينأكثرنفوسعنالسِّرِّهذاإخفاءفيبالغةٌ

أرواحعليهااستُخْدِمقدالمحجوبةوالكنوز.عنهمالأرضكنوزإخفاء

شريفةعلويَّةأرواحٌإلايقهرهاولاوبينها،الإنسبينتحولشيطانيَّةٌخبيثة

وأكثرُ.الشَّيإطينلهاتقوملاأسلحةٌمنهمعهاالإيمانيِّ،بحالهالهاغالبةٌ

ولاتقهرها،ولاالأرواحتلكتقاومفلا،المثابةبهذهليستالنَّاسنفوس

سَلَبُه)2(.فلهقتيلًافتَلمَنفإنَّشيئًا؛سَلَبهامِنتنال

البيهقيروىوقد.الرَّياحينأطيبمنوهيالحنَّاء،نَورهيظقي)3(:

بالفاتحة.اللديغرقيةفي!ي!هديةفيسبقماوانظر(1)

وانظر(.1175)ومسلم31(24)البخاريأخرجهالذيقتادةأبيحديثإلئيشير2()

للمؤلف.("السالكين"مدارجمنالأولىالفصولالفاتحةسورةمطالبتفصيلفي

.(552-452)صالحمويكتاب)3(
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يرفعه:أبيهعنبريدةبناللّهعبدحديثمن)1("الإيمان"شعبكتابهفي

بنأنسعنأيضًافيه)2(وروى."الفاغية:والاَخرةالدُّنيافيالرَّياحين"سيِّد

بحالأعلمواللّه.الفاغية!ي!اللّّهرسولإلىالرَّياحينأحبَّكان:قالمالكٍ

صحَّته.نعلملابما!يوّاللّهرسولعلىنشهدفلا،الحديثينهذين

طيِّبينوضعتوإذا،القبضبعضفيها،واليبسالحرِّفيمعتدلةٌوهي

والتَّمدُّد)3(.الفالِجمراهمفيوتدخل.السُّوسمنحفظتهاالصُّوفثياب

العصَب.ويليِّنالإعياء)4(،يحلِّلودهنُها

)1(

)2(

)3(

)4(

الحديث""غريبفيقتيبةابنأيضًاوأخرجه(.0155.5675،5676)بالأرقام

نعيموأبو2(،)89"الفوائد"فيوتمَّام7(،)477""الأوسطفيوالطَّبراني2(،1/89)

الرَّاسبيِّ،سليمبنمحمَّدهلالأبيعنطرقٍمنكلُّهم)635(.النَّبوي""الطِّبفي

هلال"أبو39(:)ص"المسلسلات"جِيادفيالسُّيوطيقال.بهبريدةبناددّهعبدعن

الضعيفة""السلسلةينظر:،واهيةكلُّهاإليهالطُّرقلكنالضَّعف"،بعضوفيه،وُثِّق

موقوفًا.وُيروى)9357(.

كتابمنوالنقل،بهأنسعن،قدامةبنالحميدعبدطريقمن()5673برقم

فيالعقيليونقل2(.1/45)"الكبير"فيالطَّبرانيُّأيضًاوأخرجه.الحموي

فيأنسعنقدامةبنالحميد"عبد:قالأنَّهالبخاريعن(47)3/الضُّعفاء""

.()1757الضَّعيفة""السِّلسلةفيوهو"،عليهيتابعلاالفاغية،

الأعضاءقبضعنالمحركةالقوةآليُّيمنعمرض"التمدُّد(:2051/)""القانونفي

".والعصبالعضلفيلاَفةتنقبضأنشأنهامنالتي

كتابوفي.تحريفوهوبعدها،ومااللطيفعبدطبعةفيوكذاالاعضاء("،":ل

الطبعةفيوكذا،وغيرهالأصلمنأثبتما(1/474)""القانونعنالحموي

الهندية.
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وكانتمنه)1(.وفصُّه،فضَّةٍمنخاتمهكان!ي!اللّّهرسولأنَّثبت!:

بهاوالتَّحلِّيالفضَّةلباسمنالمنعفيعنهيصحَّولمفضَّةً)2(.سيفهقَبيعةُ

منأضيقالآنيةوبابُاَنيتها.فيالشُّربمنالمنعُعنهصحَّكماالبتَّة،شيءٌ

عليهنَّيحرمماوحليةلباسًاللنِّساءيباحولهذاوالتَّحلِّي،اللِّبالسباب

)3(.والحليةاللِّباستحريمُالآنيةتحريممنيلزمفلا،آنيةًاستعمالُه

إلىيحتاجفالمنعلعبًا".بهافالعبواالفضَّةُ"وأمَّا:عنهالسُّنن)4(وفي

)1(

)2(

)3(

)4(

أنس.حديثمن(0587)البخاريأخرجه

طريقمن(،4537)والنَّسائي(،1961)والتِّرمذي2(،)583داودأبوأخرجه

وصحَّحة"،غريبحسنحديث"هذا:التِّرمذيقال.بهأنسعن،قتادةعنجرير،

وُيروى2(.1/57)""المجموعفيالنَّوويوحسَّنه)2375(،""المختارةفيالضِّياء

فيأحمدالإمامالمرسلَورجَّحمرسلًا.البصريِّالحسنأبيبنسعيدعن،قتادةعن

كماحاتموأبو(،8951)3/والدَّارمي(،1/923،435)"الرجالومعرفة"العلل

،(2471/)"والإيهام"الوهمفيكماوالبزَّارداود،وأبو366(،)3/""العللفي

فيوالبيهقي(،21/051)(""العللفيوالدَّارقطني"،"المختارةفيكماوالنَّسائي

"الصَّواب(:404)3/""التَّهذيبفيالمصنِّفقالذلكومع(.4431/)""الكبرى

وهمَّام،جرير:المتتبِّتينالضَّابطينالثِّقاتروايةمنمحفوظٌأنسعنقتادةحديثأنَّ

هشامهومرسلًاالحسنأبيبنسعيدعن،قتادةعنرواهوالَّذي،أنسعن،قتادةعن

اتَّفقاإذاوجريرهمَّامفليس،قتادةأصحابفيمقدَّمً!كانوإنوهشام،الدَّستواليُّ

أمامة،أبيعنالبابوفي2327(.232،)6داود"أبيسنن"صحيح:وينظر"،بدونه

سعد.بنادلّهعبدبنوهودالصَّيقل،ومرزوق

65(.63-2/)5"الفتاوى"مجموعوانظر:

أبيعن،عيَّاشبننافععنأسيد،أبيبنأسيدطريقمن()4236داود"أبي"سنن

عن:فقيل،إسنادهفيواختُلف.98(1،8401)6أحمدأيضًاوأخرجه.بههريرة
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تحريممنالقلبففيوإلَّاأحدهما،ثبتفإن.إجماعٍأونصٍّإمَّا:يبيِّنهدليل

حريرًا،وبالأخرىذهبًا،بيدهأمسك!ي!والنَّبيُّ.شيءٌالرِّجالعلىذلكً

.(1)"لإنائهمحِلّأمَّتي،ذكورعلى"هذانَّحرام:وقال

الحاجاتطِلَّسْموهي.الأرضفياللّّهأسرارمنسروالفضَّة

فيمعظَّم،بينهمبالعيونمرموقٌوصاحبها.بينهمالدُّنياأهلوأحساب)2(

ولامجالستُهتُمَلُّولا،الأبوابدونهتغلقلا،المجالسفيمصدٌّر،النُّفوس

نإ.عليةنطاقهاالعيونُوتعقد،إليهالأصابعتشير.مكانُهيستثقلولا،معاشرتُه

خطَبوإن.شهادتُهزكِّيتشَهِدوإنشفاعتُة،قُبلتشفَعوإن،لقولهسُمِعقال

الشَّباب.حُلَّة)3(منعليهأجملفهيبيضاءشيبةٍذاكانوإن،يعابلا!دفكف

ابنعنهقالوأسيد.أبيهعن،قتادةأبيابنأو،أبيهعن،موسىأبيابنعنأسيد،

وفي22(.4)ص"الزّفاف"ادابفيالألبانيإسنادهحسَّنولذا؟""صدوقحجر:

اللَّهُ!ثكَئهُ.رَسعدبنسهلعنالباب

واللَّفظ5935()ماجهوابن(،15-441547)والنَّساليُّ(،04)57داودأبوأخرجه(1)

فيكماالمدينيابنقالاللَّهُ!حكَئهُ.رَعليحديثمن359(،0،75)وأحمدله،

ابنوصحَّحه،"معروفونورجاله،حسن"حديث(:4184/)"الوسطى"الأحكام

قال،كتيرةشواهدوله(،4044/)""المجموعفيالنَّوويوحسَّنه(،4345)حبَّان

،وعليٍّعمر،عنالباب"وفي(:0172)موسىأبيحديثمنأخرجهبعدماالتِّرمذيُّ

بنوعمرانعمرو،بناددّهوعبد،هانئوأمِّ،وحذيفة،وأنسعامر،بنوعقبة

"،الأسقعبنوواثلةعمر،وابن،ريحانوأبيوجابر،الزُّبير،بناللّهوعبد،حصين

-1/064)المنير"و"البدر2(،435-55232/)للوائلي"الألباب"نزهة:ينظر

.3(30-1/509)"لإرواءاو"(،056

"."إحسانبعدها:ومااللطيفعبدطبعةوفي.الحسَبجمع)2(

تحريف.،""حلية:المطبوعةالنسخفي)3(
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وضعف،والحزنوالهمِّ)1(الغمِّمنالنَّافعةالمفرِّحةالأدويةمنوهي

فييتولَّدمابخاصِّيَّتهاوتجتذبالكبار،المعاجينفيوتدخل.وخفقانهالقلب

العسلَذلكإلىأضفتَ)2(إذاخصوصًاالفاسدةالأخلاطمنالقلب

منعنهاويتولَّد.واليبوسةالبرودةإلىومزاجها.والزَّعفرانالمصفَّى

يتولَّد)3(.ماوالرُّطوبةالحرارة

منجنَّتان:أربعيلقونهيوملأوليائهوجلَّعزَّاللّهأعدَّهاالَّتيوالجنانُ

فيهما)4).وماوحِليتُهماآنيتُهما:فضَّةٍمنوجنَّتان،ذهبٍ

الذَّهبآنيةفييشرب"الَّذي:قالأنَّه(الصَّحيح)ْفي!ي!عنهثبتوقد

".جهنَّمناربطنهفييُجَرْجِرُإنَّماوالفضَّة

فيتأكلواولا،والفضَّةالذَّهباَنيةفيتشربوالا":قالأنَّهع!ي!عنهوصحَّ

)6(."الاَخرةفيولكمالدُّنيافيلهمصِحافهما،فإنَّها

الحكمةفاتتأوانياتُّخذتإذافإنَّهاالنُّقود،تضييقالتَّحريمعلَّهَ:فقيل

والخيلاء.الفخرالعلَّة:وقيل.اَدمبنيمصالحقياممنلاجلهاوُضِعتالَّتي

".والغمالهم":ن،ل(1)

تصحيف.وهو"،اضيفت"ز:وفي.""أضيف:ن،حط2()

.الحموييذكرهالموالفضة،الخواصهذهذكرفيالمصنفمصدرعلىاقفلم)3(

البيطار"ابنو"مفردات626(62-ه)ص"جزلةابن"منهاجخواصها:فيوانظر

36(.)صهرسوللابنو"المعتمد"(631-461)3/

.الأشعريموسىابيحديثمن(081)ومسلم(4)878البخاريأخرجه(4)

آ!للَّهُعَنقَا.رَسلمةأمحديثمن2(0)65مسلمأخرجه)5(

.اليمانبنحذيفةحديثمن2(0)67ومسلم5()426البخاريأخرجه)6(
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.(1وعاينوها)زأوهاإذاوالمساكينالفقراءقلوبكسرُالعلَّة:وقيل

بهاالتَّحلِّيمنيمنحالنُّقودبتضييقالتَّعليلفإنَّفيها،مافيهاالعللوهذه

بأيِّحرامٌوالخيلاءوالفخر.نقدٍولاباَنيةٍليسممَّاونحوِهاسبائكوجعلِها

بالدّورتنكسرقلوبهمفإنَّ،لهضابطلاالمساكينقلوبوكسرُ.كانشيءٍ

،الفاخرةوالملابس،الفارهةوالمراكب،المعجبةوالحدائق،الواسعة

ذإ،منتقضةٌعللهذهفكلُّ.المباحاتمنذلكوغير،اللَّذيذةوالأطعمة

معلولها.ويتخلَّفالعلَّةتوجد

الهيئةمنالقلبَاستعمالُهايكسبما-أعلمواددّه-العلَّةأنَّفالصَّواب

فيللكفَّاربأنَّها!يوِوّالنَّبيُّعلَّلولهذا.ظاهرةًمنافاةًللعبوديَّةالمنافيةوالحالة

فلا.الاَخرةفيبهاينالونها)2(الَّتيالعبوديَّةمننصيمبلهمليسإذالدُّنيا،

عبوديَّتهعنخرجمنيستعملهاوإنَّماالدُّنيافياللّّهلعبيداستعمالهايصلح

أعلم.والدّه.الاَخرةمنوعاجلهابالدُّنياورضي

القا!حو!

!هوللمُؤمِنِينَمَاهُوَشِفَلىٌوَرَحمَةٌانِألمحغمِنَ)وَنُتِرّلُ:تعالىاللّهقال:ضآق

وقالللتَّبعيض)3(.لا،الجنسلبيانهاهنا""مِنْأنَّ:والصَّحيح82(.]الإسراء:

!ولمححدُودصِألمحافِىوَشِفَآءٌرَّبّكؤُمنت!و!فعَظَةٌجمَآءَقَذألَّاسُيأيَهُّا!و:لىتعا

.(75:يونس]

34(.346-55/)للقرطبي""المفهم:انظر.بالأعاجمالتشبُّهالعلة:وقيل(1)

الفضَّة.:يعني2()

"الداء:وانظر2(.52)صبالفاتحةاللديغرقيةفي!يِ!النبيهديفيتقدَّمكما)3(

22(./1)"اللهفانو"إغاثة6()صوالدواء"
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الدُّنياوأدواء،والبدنيَّةالقلبيَّةالأدواءجميعمنالتَّامُّالشِّفاءهوفالقرآن

العليلأحسنوإذا.بهللاستشفاءيوفَّقولايؤهَّلأحدٍكلُّوما.والاَخرة

،جازمٍواعتقادٍ،تامٍّوقبولٍ،وإيمانٍبصدقٍدائهعلىووضَعَه،بهالتَّداوي

أبدًا.الدَّاءُيقاومهلم=شروطهواستيفاء

علىنزللوالذيوالسَّماء،الارضربِّكلامَالادواءُتقاوموكيف

القلوبأمراضمنمرضٍمنفمالقطَّعها؟الأرضعلىأولصدَّعها،الجبال

لمن،منهوالحِمْية،وسببه،دوائهعلىالدِّلالةسبيلُالقرآنوفيإلاوالائدان

القرآنإرشادبيانُالطِّبِّعلىالكلامأوَّلفيتقدَّموقد.كتابهفيفهمًاادلّهرزقه

واستفراغ،والحِمْية،الصِّحَّةحفظُ:هيالَّتيومجامعهأصولهإلىالعظيم

.الأنواعهذهأفرادسائرعلىبذلكوالاستدلال؛المؤذي

أدوائهاأسبابويذكر،مفصَّلةً(1يذكرها)فانَّه،القلبيَّةالأدويةوأمَّا

!كَلجهِض!تتَبَأأَنزَتجَاعَلضكَيوَأَنَّاَأَوَ!!و:لىتعالقا.جهاوعلا

اللّّه.كفاهفلايكفهلمومناللّّهشفاهفلاالقرآنيشفهلمفمن51،،:]العنكبوت

كانع!ي!اللهرسولأنَّجعفربناللّّهعبدحديثمنالسّننفيفء)2(:

)3(.وغيرهالترمذيرواه.بالرُّطبالقثَّاءيأكل

."تذكرنهافا":س(1)

.(153-053)صالحمويكتاب2()

"هذا:وقال(،4184)""الجامعفيالترمذيأخرجهوقد.الحمويكعتابفيكذا)3(

تقدَّمفيماالمصنِّفعزاهوقد"الصَّحيحين"،فيوهو."غريبصحيححسنحديث

إليهما.
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الملتهبة،المعدةلحرارة)1(مُطْفٍ.الثَّانيةالدَّرجةفيرطبٌباردٌالقثَّاء

يُدرُّوبِزْرُه.الغَشْيمنتنفعورائحتُه.المثانةوجعمننافعٌفيها،الفسادبطيء

عنالانحداربطيءوهو.الكلبعضَّةمننفَعضمادًااتُّخذإذاوورقُهالبول

ويكسِريُصلحهمامعهيستعملأنفينبغيببعضها)2(.مضرّبردُه،المعدة

أوبتمرٍأُكِلفاذا.بالرُّطَبأكلهإذ!يمّاللّهرسولفعلكما،ورطوبتَهبردَه

عدَّله)3(.عسلٍأوزبيبٍ

أنسحديثمن()ْ""الصَّحيحينوفي.واحدٍبمعنًى:وت)4(ف

".البحريُّوالقُسْطالحِجامة:بهتداويتمما))خير:لمج!ي!النَّبيِّعن

العودبهذا))عليكم!يوِوّ:النَّبيِّعنقيسأمحديثمن)6("المسند"وفي

".الجنبذاتمنها،اشفيةٍسبعةفإنَّفيهالهنديِّ،

والآخر:.البحريُّ:لهيقالالذيالأبيض:أحدهما.ضربانالقُسْط

جدًّا)7(.كثيرم!ومنافعهما.ألينهمالأبيضوا.حرًّاأشدُّهماوهو،الهنديُّ

.الهمزةبحذف"مطفئٌ":يعني(1)

:والصواب.قلمسبقولعله،والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفي"ببعضها"كذا2()

"والخلط:قوله(غلط"،"المسيحي:المطبوع)فيمسيحعنالحموينقل."بعَصَبها"

الانحداربطيءفهو،جِرمهلغلظوذلك:"أقول:قالثمرديءٌ"،القثَّاءمنالمتولِّد

."...ينبغيفلذلكبعصبهإ.مضرّ،ببردهلهامؤذٍ،المعدةعن

".النَّانْخَواهأوبالزبيبأوبالعسلضرره"ويُدفع:آ(24)ص"جزلةابن"منهاجفي)3(

.(533-532)صالحمويكتاب(4)

الحجامة.فصلفيسبقوقد(،1)577ومسلم)6956(البخاري)5(

22(.41)مسلموصحيح)2956(،"البخاريِّ"صحيحفيوهو)79926(.برقم)6(

غلط(.،""المسيحي:المطبوع)فيمسيحعنالحموينقلهاالفقرةهذه)7(
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شُرباوإذا.للزُّكامقاطعان،البلغمينشِّفانالثَّالثة،فييابسانحازَّانوهما

والرِّبع؛الدَّورحمَّىومنبردهما،ومن،والمعدةالكبدضعفمننفعا

بالماءمعجونًاالوجهُبهطليوإذا.السُّموممنونفعا،الجنبوجعوقطعا

الكلَفَ)1(.قلَعوالعسل

القَرَع.حبَّويقتل،الجنبينووجعِالكُزازمنينفع:جالينوسوقال

فأنكروه)2(.،الجنبذاتوجعمننفعُهالأطبَّاءجهَّإلعلىخفيوقد

وقدكيف.النَّصِّمنزلةنزَّلهجالينوسعنالنَّقلبهذاالجاهلهذاظفرولو

منالبلغميِّللنَّوعيصلحالقُسْطأنَّعلىالمتقدِّمينالأطبَّاءمنكثيرٌنصَّ

)3(.الجهمبنمحمَّدعنالخطابيذكره.الجنبذات

طبِّنسبةمنأقلُّالائبياءطبِّإلىبالنِّسبةالأطبَّاءطبَّأنَّتقدَّموقد

)1(

)2(

)3(

"الطبفيالمتطببداودنقلوقد.عمرانبنإسحاقعنالحموينقلهاالفقرةهذه

الأعضاء"يقوِّيالعودأنمسيحعن(641)صغلطًاالذهبيإلىالمنسوب"النبوي

فضلاءمنمسيح:"قلت:قالثم".الجنبذاتمننافع،الريحويطرد،الباطنة

الأطباء".

.(671)3/للمازري""المعلم:انظر

السعوديةبطبعتيه"الحديثأعلام"وفي.والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

وفي."المصريجهضمبنالعباسبن"محمد1(:153)3/والمغربية2(122)3/

التين:ابنعنالخطابيقولنقلوقد375()27/الملقِّنلابن""التوضيح

الأطباءسألت"وقد:الخطابيقولونصُّ".المصريمحمدبنالعباسبن"محمد

أنهليذكرالمصريجهضمبنالعباسبنمحمدأنإلا،يثبتوهفلمالعلاجهذاعن

القسطمنهنفعالبلغممنحدثتإذاالجنبذاتانالأطباءقدماءلبعضقرأقد

.(171)3/للمازري"المعلم":وانظر."البحري
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يلقَّىماوبينبالوحييُلقَّىمابينوأنَّالأطبَّاء،طبِّإلىوالعجائزالطُّرقيَّة

!(1والفَرْق)القدمبينممَّاأعظمَالفَرْقمنوالقياسبالتَّجربة

النَّصارىأواليهودبعضعنمنصوصًادواءًوجدواالجهَّالهؤلاءأنَّولو

تجربته!علىيتوقَّفواولم،والتَّسليمبالقبول5لتلقَّوالأطبَّاءمنالمشركينأو

اعتادفمن.وعدمهبالدَّواءالانتفاعفيتأثيرًاللعادةأنَّننكرلانحننعم،

لممَنبهينتفعلمربَّمابليعتَدْه،لمممَّنوأوفقلهأنفعكانغذاءًأودواءً

.يعتده

والأزمنةالأمزجةبحسبفهومطلقًا،كانوإنالأطبَّاءفضلاءوكلام

ومعارفهم،كلامهمفييقدحلابذلكالتَّقييدكانفإذاوالعوائد.والأماكن

علىمركَّبةالبشرنفوسولكنَّ؟المصدوقالصَّادقكلامفييقدعفكيف

.الهدىبنوربصيرتهونوَّر،الإيمانبروحادلّّهايّلدهمنإلاوالظّلمالجهل

"ماوه:الحوضفيالصَّحيحةالسُّنَّةألفاظبعضفيجاء!اوُّرَّ:

)3(.الموضعهذافيإلاالحديثفيالسُّكَّرأعرفولا)2(.السُّكَّر"منأحلى

.(13-21)صوانظر.تصحيف"،"القرن:نوفي،الرأسفرق:يعني(1)

العسل"من"أحلى:الحديثهذافيالمستفيضوالمشهور،اللَّفظبهذاعليهأقفلم)2(

فيالمصنفعلىمُفلحابنتعقبوانظر.وغيره023(0،0231)مسلمعندكما

ابنعندالسُّكَّر"من"أحلىالوصفهذاوردقدأنه4(.على0)3/الشَّرعيَّة""الآداب

مرسلًا،يساربنعطاءعنضعيفبإسناد5(0)"الجنة"صفةكتابفيالدنياأبي

المصنفولعل.الجنةنخلثمروصففيبل،الحوضماءوصففيليسولكنه

فيه.فوهمحفظةمِننقلةالحديثولكنههذاأراد

عليه.المحققوتعليق71(20/)"السعادةدار"مفتاجوانظر:)3(
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يصفونهولا،يعرفونهكانواولاالأطبَّاء،متقدِّموفيهيتكلَّملمحادثٌوالسُّكَّر

.(1)الادويةفيويُدخلونه،العسليعرفونوإنَّما.الأشربةفي

والمثانةالرُّطوبةويجلو،السُّعالمنينفع.رطبٌحارٌّالسُّكَّروقصبُ

،البولويدرُّالقيء،علىمعونةوفيهالسُّكَّر.منتليينًاأشدُّوهوالرِّئة،وقصبة

)2(.الباهفيويزيد

يزللمطعامهبعدالسُّكَّرقصبمصَّمنالصَّفَّار:مسلمٍبنعفَّانقال

انتهى.)3(.سرورٍفيأجمعَيومَه

دفعُهارياحًاويولِّد)4(.شُويإذاوالحلقالصَّدرخشونةمنينفعوهو

.حارٍّبماءٍويُغسَليقشَّربأن

الشَّفَّافالأبيضل:وأجوده.بارد:وقيل،الأصحِّعلىرطمبٌحارٌّوالسُّكَّر

سكَّنرغوتهونُزعتطُبخوإذا.جديدهمنألطفوعتيقة(.الطَّبَرْزَد)ْ

إليها.لاستحالتهالصَّفراءفيهاتتولَّدالَّتيالمعدةيضرُّوهو.والسُّعالالعطنر

اللُّفَّان)6(.الرّمَّانأوالنَّارنجأواللَّيمونبماءضررهودفعُ

.(23)صهللفيروزابادي"لأسلاترقيقو"3(90)ص"المقريزي"رسائل:وانظر(1)

531(.)صالحمويكتابمنالفقرةهذه)2(

السابق.المصدر)3(

السطر.آخرفي()فالأصلإلىأضيف"شوي"إذا(4)

.النباتسُكَّرهو(5)

داود"تذكرة"انظر:.اللُّفَّانيايضًا:ويقال،الشامبلادفيالعامةعندالمُزّالرُّمَّانهو)6(

-"الادابفيمفلحابنالنصهذانقلولما(.691)5/"اللغةو"متن(1/551)
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منهتحاملٌوهذا.ولينهحرارتهلقلَّةالعسلعلىيفضِّلهالنَّاسوبعض

شفاءًادلّهجعلهوفدالسُّكَّر،منافعأضعافالعسلمنافعفإنَّ،العسلعلى

فيهايدخلالتيالمنافعمنالسُّكَّرنفعُوأين.وحلاوةً(1وأُدْمًا)ودواءً

ظلمته،وجلاءالبصر،وإحداد،الطَّبعوتليين،المعدةتقويةمن)2(:العسل

العللجميعومنواللَّقوةالفالجمنوإبرائهبه،بالغرغرةالخوانيق)3(ودفع

؛البدنفعرمنفيجذبها،الرُّطوباتمن)4(البدنجميعفيتحدثالَّتيالباردة

أفواهوفتجوالجلاء،والتَّحليل،الباهفيوالزِّيادة)5(،وتسمينه،صحَّتهوحفظِ

العفَن،منوغيره)6(اللحمومنعالدُّود،وإحدار،المعىوتنقية،العروق

الأمزجةوأهلوالمشايخالبلغمعليهغلبمنوموافقة،النَّافعوالأُدْم

الأدويةوعَجْن)7(العلاجوفي،للبدنمنهأنفعشيءفلا،وبالجملة.الباردة

فأين.المنافعهذهأضعافِ)8(أضعافِإلى،المعدةوتقويةقواها،وحفظ

الموفِّق.وادلّّهمنها؟قرينبٌأووالخصائصالمنافعهذهمثلللسُّكَّر

"الرمانبهاستبدلاأ(/1)18"الاَلام"شفاءفيوالسرَّمرِّي(621)3/"الشرعية

المزّ".

"إدامًا".:المطبوعةالنسخوفي)ف(.الأصلفيمضبوطًاكذا(1)

.النساخبعضمنتصرفوهو"،العسلمنافع"من:المطبوعةالنسخفي)2(

56(.)صللقمري"التنوير"انظر:.والمبلعواللهاةالحنكفييحدثورمالخوانيق)3(

ورقتين.بقدرخرمبعده)ف(الأصلمصورةفي(4)

"."وتسخينه:المطبوعةالنسخفيزيادةبعده)5(

تحريف."،"التخم:المطبوعةالنسخفي)6(

تصحيف."عجز"،:المطبوعةالنسخفي)7(

مكرَّرًا.بعضهمظنةإذالمطبوعةالنسخمنساقط)8(
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حو!الكا!

ليفكتبحُمِمْتُأنِّياللّّهعبدأبابلغ(:1)المرُّوذيقال:!مَّىتبٌ

ومحمَّدٌ.وباللّّه،اللّّهبسم.الرَّحيمالرَّحمناللّّهبسمفيها:رقعةًالحمَّىمن

بِصِيمَدًافَجَعَقنَ!إِبَنهِوَ!وَأَرَادُواْبَزَدَاوَسَلَصًائًيخَنَارُ!وقِ)اللّهرسول

اشفِ،وإسرافيلوميكائيلجبريلربَّاللَّهم07َّ،.96-]الأنبياء:!ألاخمحرلِفَ

اَمين)2(..الحقِّإلهَ،وجبروتكوقوَّتكبحولكالكتابهذاصاحبَ

بنعمروالمنذرأبو-أسمعوأنا-اللّهعبدأبيعلىوقرأ:المرُّوذيقال

نأعليبنمحمدجعفرأباسألت:قالخبَّاب)3(بنيونسحدَّثنا،مجمِّع

فعلِّقهاللّّهنبيِّعنكلامٍأواللّّةكتابمنكانإن:فقالالتَّعويذ،أعلِّق

اللّه،"باسم:الرِّبعحمَّىمنهذهأكتنب:قلت.استطعتمابهواستشفِ

.()ْنعم:قال)4)أي؟آخرهلىإ"...اللّّهرسولومحمَّدٌ،وباللّه

خطأ.وهو،بالزاي(""المروزي:يأنيوفيماهناالمطبوعةالنسخفي(1)

نقلهاوقد(.4/4521)أيضًاالفوائد""بدائعفيهذهالمروذيروايةالمصنفذكر2()

(475)صموسىأبيلابن"الإرشاد"وفي.الخلالطريقعن382()صالحموي

منليفكُتِب،حُمِمتُاللَّةُ!كَئهُ:رَحنبلبنأحمد"قال815(:)2/"و"المستوعب

إلخ.."..الرحيمالرحمناللّهبسم:الحمى

ماتصحيفذلككل"."حبان:المطبوعةالنسخوفي"."حيان:حط("."جنابز:)3(

أثبت.

يأ:"قالبعدها:ومااللطيفعبدطبعةوفي.حطمنساقطوهو"كذا".ز:فيفوقة)4(

".نعم

:المطبوع)ياخبَّاببنيونسأنأحمد"وروى(:011)3/"الشرعية"الاَدابفي)5(

الرِّبع".حُمَّىمنهذايكتبكان(تصحيف،"حباب
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حرب)2(:قال.ذلكفيسهَّلواأنَّهموغيرهاعائشةعن(1أحمد)وذكر

كراهةًيكرههمسعودٍابنوكانأحمد:قال.حنبلٍبنأحمدفيهيشدِّدولم

جدّا.شديدةً

أرجو:قالالبلاء؟نزولبعدتُعلَّىَ:التَّمإئمعنسئلوقدأحمد)3(وقال

.بأسٌبهيكونلاأن

التَّعويذيكتبأبيرأيت:قالأحمدبنادلّّهعبدوحدَّثنا:الخلالقال

البلاء)4(.وقوعبعدوللحمَّى،يفزعللَّذي

رأيتقالأحمد:بنالدّهعبدحدَّثني:الخلالقال:الولادةلعسركتاب

يكتب،نظيفٍشيءٍأوأبيضجامٍفيولادتهاعليهاعسُرإذاللمرأةيكتبأبي

العرنرربِّالدّهسبحان،الكريمالحليماللّّهإلاإلهلا:عبَّاسٍابنحديث

إِلَّاسَاعَةً!يَلبَثُوآْمَايُوعَدُونَيَرَؤنَ)كَأَلفُّؤءبَؤمَ:العالمينربِّللّّهالحمد،العظيبم

!وأَؤضُحَتهالَّاعَشِيَّةًيَتبَثوآْ!لَضثًثفُّضيَؤوَيَرَونَهَا)،5،3:حقافلأا]!7نّهًامِّن

.(5)،64:تزعالناا]

مماليست"التميمة:ولفظة818()2/الجبوريبتحقيق"الكرمانيحرب"مسائلفي(1)

ابنأخرجهوبنحوه.المقادير"لدفعالبلاءقبلعُلِّقماالتميمةإنماالبلاء،بعدتعلق

والبيهقي325(/4)الآثار""معانيفيوالطحاوي675()"الجامع"فيوهب

.(4/17،2184)الحاكموصححة35(،0)9/

8(.271/)الجبوريبتحقيق""مسائلهفي2()

.(131)3/"الشرعية"الادابانظر:.الميمونيروايةفي)3(

4(.47)ص"اللّّهعبد"مسائلانظر:4()

-سورةمنهناالمذكورةالاَيةفيهاتردولم(484-474)صاللّّه"عبد"مسائلانظر:)5(
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يا:فقالرجلٌجاءهاللّّهعبدأباأنَّالمرُّوذيبكرأبوأنبأنا:الخلالقال

له:قل:فقال؟يومينمنذولدُهاعليهاعسُرقدلامرأةٍتكتب!اللّهعبدأبا

.(1)واحدٍلغيريكتبورأيته.بزعفرانٍويجئواسمعٍبجامٍيجئ

وقد،بقرةٍعلى!يووعيسى"مرَّ:قالعبَّاسٍابنعنعكرمةعنويذكر

ممَّايخلِّصنيأنلي)2(اللّهادع!اللّّهكلمةيا:فقالتبطنها،فيولدُهااعترض

وياالنَّفس،منالنَّفسمخلَصَوياالنَّفس،منالنَّفسخالقَيا:فقال.فيهأنا

قائمةٌهيفإذابولدها،فرمت:قالخلِّصها.،النَّفسمنالنَّفسمخرجَ

لها)3(.فاكتبهولدُهاالمرأةعلىعسُرفإذا:قال".تشُمُّه

فيالسَّلفمنجماعةورخَّص.نافعةٌكتابتهفانَّالرُّقىفيتقدَّمماوكلُّ

فيه.اللّهجعلالذيالشِّفاءمنذلكوجعل،وشربهالقرآنبعضكتابة

لِرَبّهَا!وَأَذِلَنىأ!اءُأفثصقَّتإِذَا!و:نظيفٍإناءٍفييكتب:لذلكآخركتال!

منهوتشرب.،4-1:لانشقاق]ا!(4مَافِيهَا)وَاَقتمُدَّت!لأَزضُأ!!اذَاوَحُقَّى

هذهنقلوقد386(.)صالحمويكتابعنهناصادرالمصنفولعل.النازعات

و"المستوعب"5(47)صالإرشاد""وانظر:أيضًا.(5521)5/""البدائعفيالرواية

فيوالدينوري74923()شيبةأبيابنأخرجهعباسابنوأثر81(.25/)

فيوالبيهقي6(1)9"والليلةاليوم"عملفيالسنيوابن(017)5/""المجالسة

دونوالبيهقيشيبةابيابنعندالنازعاتآيةوذكر(،)565الكبير"الدعوات"

لين.وفيه،ليلىابيبنالرحمنعبدبنمحمدعلىومدارهغيرهما.

388(.)صالحمويكتاب(1)

.ن،حطمن"لي")2(

.(1)599("المجالسةفيالدِّينَوَريُّأخرجهوقد388(.)صالحمويكتاب)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا،صحعلامةمع""وتخلت:نهامشفي4()
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بطنها.علىويُرَترُّ،الحامل

علىيكتبروحهادلّّهقدَّستيميَّةابنالإسلامكانَّشيصن:للرُّعافكتابٌ

لأَضُهـاوَقُفِىَألمَآءُإَقلِىِوَغَيضَوَيَسَمَاكِمَآءَاتلَعِىيأزَضُ)وَصقلَ:جبهته

بدمكتابتهايجوزولا:فال.فبرأ،واحدٍلغيركتبتها:يقولوسمعته،.44]هود:

ادلّّهكلامبهيكتبأنيجوزفلانجس!،الدَّمفإنَّ،الجهَّاليفعلهكماالرَّاعف

)1(.تعالى

بردائهفسدَّه)4(شِعْبًا)3(،فوجد،برداءٍموسىخرجله)2(:آخركتاب

93(.:]الرعد!ايمفأوٌّو5َُوَعَندَ!لُتبتمَالمجثصآءُأدلَّهُيَقحُوْا!يو

!وفَآختَرَلمخطنَارٌإِغصَا!لمجهِ)فَأَصَهابَهَاَ:عليهيكتب:(للحَزَاز)ْكتاب

وقوَّته.اللّهبحول266،:]البقرة

ءَامَنُوْاألّذَفيَ!ويائهُا:عليهيكتبالشَّمساصفراوعندله)6(:آخركتاب

!لَغفِزبِهِء!شُونَدؤُرَالَّكؤُ!تَجعَلءرَّخمَفٍمِنبِرَسُوِلهِءيُؤتِكُؤ!إثَينوَءَامُواْأللَّهَأتَّقُوْا

.،28:]الحديدو!هغَفُوُرُرَّجِوٌوأللَّهُلَكؤ

كتابنا.عنصادرصاحبهأنوالظاهر(111)3/"الشرعية"الادابوانظر:(1)

.نمنساقطالكتابوهذا93(9380-)صالحمويكتاب)2(

للماءمجرى:والشِّعب."منبعًا":الحمويكتابوفي."شعيبًا":المطبوعةالنسخفي)3(

.الأرضتحت

الشين!بضم"شعيبًا"قراءةسببهلعلطريفتصحيف،بالشينالمطبوعةالنسخفي)4(

كالنخالة.الرأسفيالتيالقشرةوالحزاز:938(،)صالحمويكتاب5()

938(.)صالحمويكتاب)6(
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"بسم:لطافٍورقاتٍثلاثعلىيكتبالمئلَّثة)1(:للحمَّئآخركتاث

ويجعلهاورقةً،يومٍكلَّويأخذ.قلَّت)2("اللّّهبسم.مرَّتاللّّهبسم.فرَّتاللّّه

.ويبلعها)3(بماءٍفمهفي

،شيءٍكلِّربَّاللَّهمَّ.الرَّحيمالرَّحمناللّهبسم(:النَّسا)ْلعرق)4(كتاب

فلافيَّ)6(،النَّساوخلقتَخلقتنيأنت؛شيءٍكلِّوخالقَ،شيءٍكلِّومليك

سقمًا،يغادرلاشفاءًواشفني)7(،بقطعٍعليهتسلِّطنيولاعليُّبأذًى،تسلِّطة

أنت.إلاشإفيلا

حديثمن)9(:""جامعهفيالترمذيروى)8(:الضاربللعِرقكتاب

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الغِبِّ.حمَّىهيالمثلثةوالحمى384(.)صالسابقالمصدر

.السياقمقتضىوهو،الحمويكتابفيالثلاثالجمللأو"قلَّتادلّه"بسمالجملة

"يبتلعها".:ق

"آخر".:زيادةبعدهسز،في

المطبوع)فيخبَّاببنيونسعن"روي:وفيه386(.38-ه)صالحمويكتاب

".عليهيقرأالنَّساعرقالرجلَأصابإذا:يقالكان:قالخطأ(،المهملةبالحاء

فيوكذا،النسا""عرق:لس،وفيبعدها.ومااللطيفعبدوطبعةزمنساقط"فيَّ"

.الحمويكتاب

السابقة.علىمقدَّمةالحمويكتابفيالجملةهذه

للحمى.يكتبم!ضمنوذكره383()صالحمويكتاب

حصين،بنداودعن،حبيبةأبيبنإسماعيلبنإبراهيمطريقمن2()750برقم

عديوابن272(،)9وأحمد)3526(،ماجةابنأيضًاوأخرجه.بهعنة،عكرمةعن

إلَّانعرفةلا،غريبحديث"هذا:التِّرمذيقال.وغيرهم38(،1/1)""الكاملفي

وقال،"الحديثفييُضعَّفوإبراهيم،حبيبةأبيبنإسماعيلبنإبراهيمحديثمن

-شيءٍعلىيُتابعلا،حديثغيرُحبيبةأبي"لابن43(:/1)"الضُّعفاء"فيالعقيلي
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نأكلِّهاالأوجاعومنالحمَّىمنيعلِّمهمكان!ي!اللّهرسولأنَّعبَّاسٍابن

ومن)2(،نعَّارٍعِرْقٍكلِّشرِّمنالعظيمباللّّهاعوذالكبير،اللّّه"بسم(:1)يقول

.النَّار"حرِّشرِّ

اللّّهبسم:الوجعيليالذيالخدِّعلىيكتبالضِّرس)3(:لوجعكتاب

قَلِيلأمَّالأَلمحدةلأبَقرًؤَااأَأَفثمَأَ!وَجَعَلَلَ!ألسَّغَهُوَالّذَىَ)قُلالرَّحيمالرَّحمن

.،23:]الملك!و!صكُرُونَ

!ولعَلِموُافَّهَاروَهُوَألسَّمِيعُوَأليلِأفِىدمَاسَنَميووَلَهُ:كتَبءشانوإ

.(4)،31:لأنعاما]

)1(

)2(

)3(

)4(

4(.41)4/الحاكمصححهذلكومعمنها("،

الحمويوكتابالنسخجميعفي""يقولوكذا.يعودهمَنأوالمريض:يعني

)3526(.ماجهابن"سننفيكما"يقولوا":المطبوعةالنسخوفي."و"الجامع

ودفَع.ارتفعإذا،بالدمالعِرقنعَرمن

ينفع"فيماأ(:/411باشاراغب)نسخةوفيه385(،384-)صالحمويكتاب

!سَم!:اددّهرسولقال:قالادلَّهُ!كَئهُرَعباسابنعن،عكرمةعن:والاذنالضرسلوجع

هذهكتابةيذكرفلم.."..الآيةهذهوليقرأ،عليهإصبعهفليضعضرْسَهاشتكى"من

فيوالبيهقي74(/01)بغداد""تاريخفيالخطيبأخرجهالمذكوروالحديث.الرقية

وعزاه793(،2/)"المتناهية"العللفيالجوزيوابن6(0)8الكبير""الدعوات

إسنادهوفي6(.41/01)والدارقطنيالمنذرابنإلىالمنثور""الدررفيالسيوطي

منليسماالثقاتعنيرويمسلمبنوهماممناكير،صاحبربيعبنسليمان

حديثهم.

علىيدكتمسحأيضًا:الضِّرسلوجعبهيُرقي"ومما38(:ه)صالحمويكتابفي

أَنَّاظًقنَهُلإدشَنُ)أَوَلَؤيَرَأالرحيمالرحمناددّهبسم:وتقرأالوجعيليالذيالخدِّ
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!صفًايَفُهَارَبِّىفَقُلآتِجبَالِعَنِ!لمح!ئَلُوَنكَ!و:عليهيكتب:(1)للخُراجكتاب

.(701-501:طه]!هوأَ!افيهَاعِوَجًاوَلَاَلَّاتَرَى!لمجذَرُهَاقَاعًاصهَف!!

شفا!وماوهاالمنِّمن"الكماة:قالأنَّه!ي!النَّبيَئعنثبت:ثهمم!2(

)3(.""الصَّحيحينفيأخرجاه."للعين

قياسخلافوهذا!)4(.كَمْواحده،جمع:الكمأة:الأعرابيِّابنقال

كانحذفتوإذابالتَّاء،منهفالواحدُالتَّاءواحدهوبينبينهمافإنَّالعربيَّة

ولمقالوا:.مشهورينقولينعلى؟جمعٍاسمأوجمعٌهووهل.للجمع

ابنغيروقال(.!ي!ْوجَبْوجَبْأةٌ،وكمءٌكمأةٌ:حرفانإلاهذاعنيخرج

وقالللكثير)6(.ءوالكمللواحد،الكمأة:القياسعلىهيبل:الأعرابيِّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الايةذكرثم."السورةاَخرإلى77،:]يس!ومبِينٌ!اِذَاهُوَحميوٌظفَةَكَن

لائقَسَوَاألمصعًلَكووَجَعَلَمِنرُّوجمهِءفِيهِوَنَفَخَ)وسَوَّدهُ:ويقرأ":لقاثملمذكورةا

فلما.ترىكماللقراءةرقيةفهذه(9:]السجدة!ولمجلًامَّاقثَمرُونَلأَ!دَةوَا

.السكونمعنىفيهاواحدةايةمنهااختارالخدِّعلىللكتابةالمصنفأرادها

مأومجرَّباتةاحَمُهددَّهصالمؤلفاستنباظاتمنالرقيةأهذهأدريفلا،الحموييذكرهلم

الكتب.بعضمنأخذها

.(524-154)ص(،135-13أ)صالحمويكتاب

زيد.بنسعيدحديثمن2(40)9ومسلم(4)478البخاري

اللغة""تهذيبفيشمرعنهحكاهماوانظر71(.)صللدينوري"النبات"كتاب

يجمع"لا:الهيثمأبيعن""التهذيبوفي(.391)2/للرضي"الشافية"شرحانظر:

.الكمأةمنوالجبأة."ورَجْلةورَجْل،وكمأةكمءإلافَعْلةعلى

.وحدهخيرةأبيقولأنه""التهذيبفي
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.(1وجمعًا)واحدًاتكونالكمأة:غيرهما

قال.أكمُؤٍعلىكَمْأًجمعواقدبأنَّهمالأوَّلالقولأصحابواحتجَّ

الشَّاعر)2(:

الأوبر)3(بناتعننهيتُكولقدوعساقلًاأكمُؤًاجنيتُكولقد

جمع)4(.وكمأةً،مفردٌكَمْأًأنَّعلىيدلُّوهذا

لاستتارها.كمأةًوسمِّيت.تزرعأنغيرمنالارضفيتكونوالكمأة

لا،الأزضتحت()ْمختفيةوالكمأة.وأخفاهاسترهاإذا،الشَّهادةَكمَأومنه

نحوالأرضفيمحتقنٍبخاريٍّأرضيٍّجوهرٍمنومادَّته!.ساقولالهاورق

سطحنحوويندفعفيتولَّدالرِّبيع،أمطاروتنمِّيهالشِّتاء،ببرديحتقنسطحها.

فيبالجدريِّتشبيهًا"الارض"جُدَريُّ:لهايقالولذلكمتجسِّدًا.الأرض

الغالبفيالتَّرعرعسنِّعندتندفع،دمويَّةٌرطوبةمادَّتهلأنَّ،ومادَّتهصورته

القوَّة.ونماءالحرارةاستيلاءابتداءوفي

71(.)ص"النبات"كتابمصدرهولعلزيدأبيعنالحمويحكاه(1)

333(2/)""الجيمفيالشيبانيعمرووأبو2(209/)""العينصاحبأنشده2()

(448/)""المقتضبفيوالمبرِّد(1/484)المصنَّف""الغريبفيعبيدوأبو

قائله.يعرفولم،المشهورةالنحويةالشواهدمنوهو،وغيرهم

منضربأوبر:بنات.بيضكبارالكمأةمنضرب:العساقل.لكجنيتُ:جنيتُك)3(

مزغَّب.صغارالكمأ

.الحمويكتابغيرمصدرمنالشاهدمعالاحتجاجهذا(4)

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"مخفيَّة:ل(5)
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:العربوتسمِّيهاومطبوخًا.نيئًاويؤكل،الرَّبيعفييوجدممَّاوهي

أهلأطعمةمنوهي.الأرضعنهاوتنفطر،بكثرتهتكثرلأنَّهاالرَّعد""نبات

الماء.قليلةرملةًأرضهاكانتما:وأجودها.العرببأرضوتكثرالبوادي

.الاختناقيُحدث،الحمرةإلىلونهيضربقتَّالٌصنف!:منها.أصنافٌوهي

وإذا.الهضمبطيئة،للمعدةرديَّة(،1)الثانيةالدَّرجةفيرطبةباردةٌوهي

.البولوعسر،المعدةووجع،والفالج،والسَّكتة،القُولنجأورثتأدمنت

الرَّطب،الطِّينفيفليدفنهاأكلهاومن.اليابسةمنضررًاأقلُّوالرَّطبةُ

لأنَّ؛الحارَّةوالتَّوابلبالزَّيتويأكلهاوالصَّعتر،والملحبالمإءويسلقها

عليهيدلُّلطيفٌمافيجوهرٌفيهالكن،رديّوغذاؤهاأرضيُّغليأجوهرها

اعترفوقدالحادِّ)2(.والرَّمدالبصرضعفمننافعبهاوالاكتحالُخفَّتها.

وصاحبالمسيحيُّ)3(:ذكرهوممَّن.العينيجلوماءهابأنَّالأطبَّاءفضلاء

وغيرهما.(4)"القانون"

:قولانفية،"المنِّمن))الكمأة:!ي!وقوله

"الثالظ".:المطبوعةالنسخفي(1)

أثبت،كماالحمويكتابوفي.الحارّ"والرمدالبصر"ظلمة:المطبوعةالنسخفي2()

.(111)صللموفق"الطبية"الأربعينوانظر:

و"فتح(281)3/"الشرعية"الاَدابوفيوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا)3(

:والصواب."الزاد"عنصادروكلاهما(الرسالةطبعة-481/)17"الباري

علاجفيلمجيرِوّهديهفصلفيالخطأهذامثلسبقوقد.الحمويكتابفيكما""مسيح

268(.)صالقرحةرقيةفيهديهفيأيضًاتقدمماوانظر(.411)صالجنبذات

.(1/725)"القانون":انظر(4)
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فقطالحلوهذايكنلمإسرائيلبنيعلىأنزلالذيالمنَّأنَّ:أحدهما

غيرمنعفوًايوجد)1(الذيالنَّباتمنبهاعليهماددّهمنَّكثيرةًأشياءبل

به.ممنونأي،المفعولبمعنىمصدرالمنَّفإنَّ.حرثٍولاعلاجٍولاصنعةٍ

اللّّهمن)2(منّفهوعلاجٍولامنهكسبٍبغيرعفوًاالعبدَاللّّهرزقهمافكلُّ

منٌّفهو)3(.العملتعبُيكدِّرهولمالعبد،كسبُيشُبْهلملأنه،عليهتعالى

لهكسبلامامنهافخصَّ،عبدهعلىمنهمنًّانعمهسائركانتوإنمحض،

قوتهمسبحانهوجعلالعبد.واسطةبلامنّفإنَّه"المنِّ"باسمصنعولافيه

مقاميقوموهوالسَّلوىأُدمهموجعَلالخبز،مقامتقوموهيالكمأةبالتِّيه

مقاملهميقومالأشجارعلىينزلالذيالطَّلَّحلواهموجعلاللَّحم،

عيشهم.فكمل-الحلوى

إسرائيل"بنيعلئاللّّهأنزلهالذيالمنِّمن))الكماة!يوِوّ:قولهوتأمَّل

الأشجارعلىيسقطالذيوالتَّرَنْجَبين.أفرادهمنوفردًا،جملتهمنفجعَلها

حادثًا.عُرفًاعليهالمنِّاستعمالغلبثمَّالمنِّ،مننوعٌ

منيُجمَعلأنَّهالسَّماء،منالمنزَّلبالمنِّالكمأةشبَّهأنَّه:الثَّانيوالقول

)4(.سقيٍولابزرٍزرعولا،كلفةٍولاتعبٍغير

)1(ز،س،ن:"يؤخذ".

.منِّ""مِن:ضبطنس،وفي.لحط،فيضبطهكذا)2(

الرسالة.طبعةمنساقطةفهو"...اللّهمنمنٌّ":العبارة)3(

"البخاريشرحو"(،0018)3/"الحديث"أعلام:انظر.وغيرهعبيدابيقولوهذا(4)

وهنا2(.258-1/57)الجوزيلابن"المشكلكشفو"(،134)9/بطاللابن

.الحمويكتابمنالنقلانتهى
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أينومنفيها؟الضَّررهذابالفما،الكمأةشأنهذاكانفإذا:قلتفإن

شيءٍكلَّوأحسن،صنَعهشيءٍكلَّأتقنسبحانهادلّهأنَّفاعلم؟ذلكأتاها

هيِّئلماالمنفعةتامُّ،والعللالاَفاتمنبريءٌخلقهمبدأعندفهوخلَقه،

أومجاورةٍمنأخرىبأمورٍذلكبعدالآفاتلهتعرضوإنَّما(.1وخُلِق)

الأصليَّةخلقتهعلىتُركفلو.فسادهتقتضيأُخَرأسبابِأوواختلاطٍامتزاجٍ

يفسد.لمبهالفسَادأسبابتعلُّقغيرمن

جوِّهفي)2(فسادهجميعأنَّيعرفومبدئهالعالمبأحوالمعرفةٌلهومن

ولم.حدوثهاقتضتبأسبابٍ،خلقهبعدحادثأهلهوأحوالوحيوانهونباته

والخاصِّالعامِّالفسادمنلهمتُحدثللرُّسلومخالفتهمآدمبنيأعمالتزل

والقحوط،والطَّواعينوالأسقاموالأمراضالآلاممنعليهميجلبما

وأمنافعها،وسَلْبِونباتها،وثمارهاالأرضبركاتوسَلْب،والجدوب

بعضًا.بعضهايتلومتتابعةًأمورًانقصانها=

البَرِّفِى!وظَهَرأقسَادُ:سبحانهبقولهفاكتفِلهذا،علمكيتَّسمعلمفان

أحوالعلىلآيةاهذهونزِّل1)3(،14:]الروممهوألاسِوَاتبَخرِ!اكمصبَتإتَدِى

يجوزفالعائد،بلازمةليستالزيادةوهذه.الفقيطبعةفيوكذا""له:زيادةبعدهلفي(1)

ممَّا)وَكصرَبُ:تعالىكقوله،ومعنًىلفظًابمثلةالموصولوجُرَّبحرفٍجُرَّإنحذفة

منة.تشربونمماأي!تشًربُون

ناسخوكتب.الكسرةبتنوينسفيالدالضبطوقد"فساد"،غيرها:وفي.نفيهكذا)2(

وفي.الكسرةبتنوينالدالوضبط،""العالملفظعلىضربثم"العالم"فسادل

.الفساد("":المطبوعةالنسخ

)ف(.الاصلفيالخرمانتهىهنا)3(
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كلَّوالعللالآفاتتحدثكيفترىوأنتوبينها،الواقعبينوطابِق،العالم

أخرآفاتٌالآفاتتلكمنتحدثوكيف،والحيوانوالزَّرعالثِّمارفيوقتٍ

وفجورًاظلمًاالنَّاسأحدثوكلَّما.بعضٍبرقابآخذبعضُها،متلازمةٌ

وفواكههمأغذيتهمفيوالعللالآفاتمنوتعالىتباركربُّهملهمأحدث

من،وأخلاقهموأشكالهموصورهموخلقهموأبدانهمومياههموأهويتهم

وفجورهم.ونللمهمأعمالهمموجَبُهوماوالاَفاتالنَّقص

كمااليومهيممَّاأكبروغيرهاالحنطةمنالحبوبكانتولقد

فيوُجِدأنَّه:باسناده(أحمد)1الإمامروىوقد.أعطمفيهاالبركةكانت

هذاعليهإ:مكتول!التَّمر،نوىأمثالحنطةفيهاصُرَّ!لىأميَّةبنيبعضخزائن

حديثٍإثرعلى""مسندهفيذكرهاالقصَّةوهذه.العدلأيَّامينبتكان

.(2)رواه

الأممبهعذِّبتعذابٍبقيَّةُالعامَّة)3(والأمراضالآفاتهذهوأكثر

حكمًاأعمالهممنبقيَّةعليهبقيتلمنمُرْصَدملىبقيَّةمنهابقيتثمَّالسَّالفة

بقيَّة"إنَّه:الطَّاعونفيبقولةهذاإلى!ي!النَّبيُّأشاروقدعدلًا.وقضاءًقسطًا

صرَّ-زيادابنأو:-زيإدزمنفي"وُجد:قالقحذمأبيعنلإسناده497()9برقم(1)

.("بالعدلفيهيُعمَلكانزمانٍفينبَتهذا:مكتوبعليه،النَّوىأمتالُحبّفيها

معينابنعن""تاريخةفيالدوريوالعباس3631(2)شيبةأبيابنوأخرجه

هو.مَنيعرفلاقحذموأبو.بمثلة493(/1)""المجالسةفيوالدينوري)7938(

"المسند".محققيتعليقوانظر:

أيضًا.(061)صوالدواء""الداءفيالمصنفنقلها2()

(".والاَفات"الأمراض:ن،حطز،)3(
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.(1)"إسرائيلبنيعلئأُرسلعذابٍأورجزٍ

ثمَّ،أيَّامٍوثمانيةليالٍسبععادقومعلىالرِّيحَسبحانهاللّّهسلَّطوكذلك

.وعبرةعظةنظيرهافيأوالالّامتلكفيبقيَّةًمنهاالعالمفيأبقى

هذافيلآثارهامقتَضِياتٍوالفجورالبرِّأعمالسبحانهادلّّهجعلوقد

لمنعسببًاوالصَّدقةوالزَّكاةالإحسانمنعَفجعل.منهبدَّلااقتضاءًالعالم

فيوالبخسَالمساكينظلمَوجعلوالجَدْب،والقَحْطالسَّماءمنالغيث

والولاةالملوكلجورسببًاالضَّعيفعلىالقويِّوتعدِّيوالموازينالمكاييل

الحقيقةفيوهماستُعْطِفوا.إنيَعطِفونولااسترحِموا،إنيَرحمونلاالذين

يُظهِروعدلهبحكمتهسبحانهادلّّهفإنَّ.ولاتهمصورفيظهرتالرَّعاياأعمال

،بعدوٍّوتارةً،وجدبٍبقحطٍفتارةً:تناسبهاوصورٍقوالبفيأعمالَهمللنَّالس

وغمومٍوآلامٍبهمومٍوتارةً،عامَّةٍبأمراضٍوتارةً،جائرينبولاةٍوتارةً

والأرضالسَّماءبركاتبمنعوتارةًعنها،ينفكُّونلانفوسُهمتحضرها

لتحقَّأزًّا،العذابأسبابإلىتؤزُّهمعليهمالشَّياطينبتسليطوتارةً،عنهم

له.خُلِقماإلىمنهمكلّوليصير،الكلمةعليهم

الدّهعدلمواقعوينظر،فيشاهده،العالمأقطاربينبصيرتهيسيِّروالعاقلُ

النَّجاة،سبيلعلىخاصَّةًوأتباعهمالرّسلأنَّلهيتبيَّنوحيمئذٍ.وحكمته

بإلغوادلّّه.صائرونالبوارداروإلى،سائرونالهلاكسبيلعلىالخلقوسائرُ

التَّوفيق.وبالدّه.لأمرهرادَّولا،لهمعقَبلا،أمره

زيدبنأسامةحديثمن2(،459)حبَّانوابن(،01)65التِّرمذيُّاللَّفظبهذاأخرجة(1)

تقدَّموقد،الصَّحيحينفيوهو."صحيححسن"حديث:التِّرمذيوقالاكأيلَّةُعَنطُ،رَ

حريج.
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)1(فصل

:أقوالٍثلاثةفيه"للعينم!شفا"وماوها:الكمأةفي!ي!وقولة

يستعملأنَّهلا،العينبهايعإلَجالَّتيالأدويةفييُخْلَطماءه!أنَّأحدها:

)2(.عبيدٍأرذكره.وحده

تلطِّفهالنَّارلانَّمإئها،واستقطارشيِّهابعدبحتًايُستعمَلأنَّه:الثَّاني

.(4النَّافعُ)ويبقىالمُرْدِية)3(،ورطوبتهفضلاتهوتذيب،وتُنْضِجه

قطرٍأوَّلوهوالمطر،منبهيحدثالذيالماءُبمائهاالمرادأنَّ:الثَّالث

ابنذكره.جزءٍإضافةلا،اقترانٍإضافةالإضافةفتكون،الأزضإلىينزل

وأضعفها.الوجوهأبعدوهوالجوزيِّ)5(،

وإنشفاء.مجرَّدًافمإؤها،العينفيمالتبريدماؤهااستعملإن:وقيل

الرسالة.طبعةمنوكذاالفقيطبعةمنساقط""فصللفظ(1)

388(./1)"الحديثغريب"في2()

"."المؤذية:ن)3(

العين.بضملفي""النافعوضبط.فقطحطز،في"يبقى("فيالمضارعةحرفأعجم(4)

"كشففيالقولهذاالجوزيابنونقل."المنافع"وتبقى:المطبوعةالنسخوفي

ابنااددّهوعبدصالحليوقال:إبراهيمقال.الحربيإبراهيمعن(1/951)"المشكل

فاكتحلاوعصراها،فدقَّإها،كمأةفأخذاأعينهما،اشتكتإنهما:حنبلبنأحمد

ورمدت.أعينهمافهاجتبمائها،

"لقطوانظر:.الباقيعبدبنبكرأبيشيخهعن925()1/"المشكل"كشففينقلة)5(

.(13ه)صالحمويكتابعنصادروالمصنف37(.1/4)الجوزيلابن"المنافع
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)1(.غيرهمعفمركَّنبذلكلغيركان

الإثمدبهعُجِنإذاللعينالأدويةأصلحالكمأةماء:الغافقيوقال

عنهاويدفع،وحدةقوَّةًالباصرالرُّوحويزيدأجفانها،ويقوِّي.بهواكتُحِل

النَّوازل)2(.نزول

معكنَّا:قالاللّّهعبدبنجابرحديثمن)4(:"الصَّحيحين"فيبًقْ)3(:

".اطيبةفإنَّه،منهبالاسود"عليكم:فقال،الكَباثنجني!ي!اللّهرسول

،الأراكثمر:المثلَّثةوالثَّاءالمخفَّفةالموحَّدةوالباءالكافبفتحالكَبَاث

يقوِّي:الأراككمنافعومنافعهيابس!.حارّوطبعهالحجاز)5(.بأرضوهو

منوكثيرٍالظَّهرأوجاعمنوينفع،البلغمويجلو،الهضمويجيد،المعدة

.الأدواء

بالطبالمعرفةأهل"بعضعن535()6/"المعلم"إكمالفيعياضالقاضينقله(1)

".فيةوالحذق

(""المفرداتفيالبيطارابننقلهوقد.الحمويكتابفيالغافقيقوليردلم)2(

الماء".نزولعنهاويدفع،وحدةقوة-الكمأةماء:يعني-"وفيه:وفيه97(،/4)

.(54ه)صالحمويكتاب)3(

.(0502)ومسلم3(604)البخاري(4)

والهروي"الأصمعيعنالحمويحكاه.""معروف:الحمويكتابفيبعده()5

والنضيج:المرد.:منةوالغضُّ.الأراكثمر"البَرير::الأصمعيوقول!.وغيرهما"

435(/1)قتيبةلابن"الحديث"غريبانظر:.نضجًا"اشدُّهوأسوده،الكَباث

9(.)3/الجوزيلابن"المشكلو"كشف

054



المثانة.ونقَّىالبولأدرَّطبيخُه)2(شُربإذا(:جُلْجُل)1ابنقال

الطَّبيعة.ويمسك،المعدةيقوِّي)3(:رضوانابنوِقال

وّ)4(-
بناللّّهعبدبنعثمانعن(:")"صحيحهفيالبخاريروى:

اللّّهرسولشعرمنشعرًاإلينافأخرجتسلمةأمعلىدخلنا:قالمَوْهَبٍ

والكتم.بالحنَّاءمخضوبهوفإذاصح!،

بهغيَّرتمماأحسنَ"إنَّ:قالأنَّه!ي!النَّبيِّعن)6("الأربعة"السُّننوفي

."والكتَمالحنَّاء:الشَّيبَ

والكتَم.بالحنَّاءاختضببكرأباأنَّأنسعن)7(:""الصَّحيحينوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"طبقاتفيترجمته377.سنةبعدتوفي.قرطبةأهلمنمشهورأندلسيطبيب

.(231)3/"لأعلاماو"77(7-5)3/"لأطباءا

لايُسَفُّ،فالطحين،تحريفوهو"،"طحينه:الهنديةالطبعةعداالمطبوعةالنسخفي

.يشرب

مصرصاحبللحاكمالأطباءرئيس،المصريرضوانبنعليالحسنأبو

928(.)4/"و"الأعلام(174-641)3/الاطباء""طبقاتفيترجمته(.534)ت

.(431-274)ص""وسمةورسم(564)صالحمويكتاب

أحمد(""مسندفيحديثهافيوذُكرا.والكتمالحناءروايتهفييذكرولم()7958برقم

)3623(."ماجهابنو"سنن)26535(

-5)780"النَّسائي"سنن(،)1753"التِّرمذي"جامع(،024)5داود"أبي"سنن

أحمدأيضًاواخرجهآدلَّهُ!ككَتهُ.رَذرأبيحديثمن)3622(،ماجهابنسنن5(،080

وُبروى.وغيره)،0312،33712،33812،26312،63812،98412)7

5(،)474حبَّانابنوصحَّحة،"صحيححسنحديث"هذا:التِّرمذيقالمرسلًا.

.(051)9الصَّحيحة""السِّلسلةفيوهو

.(1423)ومسلم3(919)البخاري

541



قدرجلٌ!ي!النَّبيِّعلىمرَّ:قالعبَّاسٍابنعن(:1)داود"أبي"سننوفي

والكَتَم،بالحنَّاءخضبقدآخرفمرَّ.هذا"أحسن"ما:فقالبالحنَّاء،خضَب

احسن"هذا:فقال،بالصُّفرةخضبقداَخرفمرَّ.هذا"منأحسَنُ"هذا:فقال

".كلِّههذامن

الزَّيتون،ورقمنقرينبورقه،بالسُّهولينبتنبتٌالكتَمُ:الغافقيقال

اسودَّ.رُضِخإذانوًىداخلهفي،الفلفلحبِّقدرثمروله.القامةفوقيعلو

شديدًا،قيئًا)2(قيَّأأوقيَّةٍقدرُمنهاوشُرِبورقهعصارةاستُخْرجتوإذا

يكتبمدادٌمنةكانبالماءطُبِخإذاالكتَموأصل.الكلبعضَّةمنوينفع

به)3(.

العينفيالنَّازلالماءحلَّلبهاكتُحِلإذاالكتَمبزرُ)4(:الكنديوقال

.(5)هأبرأو

وهذا.النِّيلورقوهي،الوَسْمةهوالكتَمأنَّالنَّاس)6(بعضظنَّوقد

الاَثار""مشكلفيوالطَّحاويُّ)3627(،ماجهابنأيضًاوأخرجه(.1124)برقم)1)

وهببنحميدإسنادهوفي.82()3/""الكاملفيعديوابن7936(،3،آ)69

وحميد،حديثهعلىيُتابعلا"926(:/1)"الضُّعفاء"العقيليُّفيقال،القرشي

النَّقل".فيمجهولٌ

.الهمزةبتسهيلقيًّا""قَتىَّ:وغيرهالأصلفيرسمها)2(

52(.-415/)البيطار"ابنمفردات"فيالغافقيقولانظر)3(

توفي.العربملوكأبناءوأحدالطبيبالفيلسوف،إلسحاقبنيعقوبيوسفأبو(4)

.(091-178)2/الأنباء""عيونفيترجمتة.026سنةنحو

عليه.تعقيبهمعالغافقينقلهقدالكنديقول)5(

وممن-2(.421/)لة"السننو"معالم395()2/للخطابي"الحديث"أعلامانظر:)6(
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بالتَّحريك:الكتَم"الصِّحاح(")1(:صاحبقال.الكتَمغيرالوسمةفإنَّوهمٌ

به.يختضببالوَسِمة)2(يُخْلَطنبت

منأكبر،الزُّرقةإلىلونهيضربطويلٌورقلهنباتوالوَسْمة:قيل

واليمن.الحجازمنبهيؤتى،منهوأكبراللُّوبياورقَيُشبه،الخِلافورق

النَّبيُّيختضبلم:قالأنَّهأنسعنالصَّحيحفيثبتفقد:قيلفإن

صح!)3(.

علىأنسغيربهشهدقد:وقالهذا،عنحنبلٍبنأحمدأجابقد:قيل

فأحمديشهد)4(.لممنبمنزلةشهدمنوليسخضب،أنَّه"!ي!اللّهرسول

(.)ْأنكرهومالك.المحدِّثينمنجماعةٌومعه!يطالنَّبيِّخضابَأثبت

فيبالسَّوادالخضابعنالنَّهيئ)6("مسلم"صحيحفيثبتقد:قيلقان

كتابياالبيطارابنعليةورد96َّ(0)ص"البيان"منهاجفيجزلةابن:إليهذهب

أ(.67/)قالمكيالحرم("خوالإعلام"الإبانة

.(284)صالحمويكتابمنوالنقل2(،910)5/كتممادةفي(1)

".لغة"وتسكينها:وقال،السينبكسر)وسم(مادةفي""الصحاجصاحبضبطها2()

234(.1)ومسلم5958()البخاريأخرجه)3(

الملك.عبدروايةمن(132،133)ص"والترجُّل"الوقوففيالخلالذكره(4)

فيوالمختار(،043)صالحمويكتابمنمنقولكلاهماوالجوابوالإيراد

،رأىبماكلّفأخبر،الأوقاتمعظمفيوترك،وقتفيصبغلمجيِ!أنه":عندهالجواب

."صادقوهو

2(.60)صالقيروانيزيدأبيلابن"والاَدابالسننفي"الجامعانظر:5()

2(.201)برقم)6(

543



همذا"غيِّروا:فقالبياضًا،كالثَّغامةولحيتُهورأسُه،بهأُتيلمَّا،قحافةأبيشأن

(1)

الشّعر)2(.يسوِّدوالكتَمُ.السَّواد"وجنبوه،بشيءٍ

وجهين:منفالجواب

شي!الحنَّاءإلىأضيفإذافأمَّا.البحتالتَّسويدعنالنَّهيأنَّأحدهما:

الاخمربينالشَّعريجعلوالحنَّاءالكتمفإنَّ؛بهبأسفلا،ونحوهكالكتَمآخر

الجوابين.أصحُّوهذافاحمًا.أسودتجعلهفإنَّهاالوَسِمةبخلافوالأسود،

التَّدليسخضابعنهالمنهيِّبالسَّوادالخضابأنَّ:الثَّانيالجواب

بذلك،والسَّيِّدَالزَّوجَتغرُّالكبيرةوالمرأةالجاريةشَعْركخضاب)3(

لمإذافأمَّا.والخداعالغثرِّمنفإنَّه؛بذلكالمرأةَيغرُّالشَّيخوخضابِ

يخضبانكانا)4(والحسينالحسنأنصحَّفقدخداعًاولاتدليسًايتضمَّن

عنوذكره(.الاَثار(")ْ"تهذيبكتابفيعنهماجريرٍابنذلكذكربالسَّواد.

بعدها.ومااللطيفعبدطبعةفيوكذا،""الشيب:ل(1)

خضابذكرإلاالحمويكتابفيمنهيردلمالفصلاَخرإلىجوابةمعالإيرادهذا)2(

.الجوزيابنعنعمومًاالسلفوخضاب،الآثار""تهذيبمنوالحسينالحسن

"فخضاب".:ل،س)3(

أنهما".والحسينالحسنعن"صحَّ:المطبوعةالنسخفي)4(

فيمعمرأيضًاواخرجه(.العشرةبإقيمسند-2،84847)837-الاَثار""تهذيب()5

"العمرفيالدُّنياأبيوابن2(،0525)شيبةأبيوابن2(،18402،0910)""الجامع

فيوالطَّبراني(،114،214)("والمتاني"الاَحادفيعاصمابيوابن)9(،"والشَّيب

أخرجهبالوسمةآ!دلَّةُعَتطُرَالحسينوخضاب(.001-2،289-12)3/"الكبير"

.37(4)8لبخاريُّا
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بنوعُقبة،وقَّاصٍأبيبنوسعد،جعفرٍبناللّهوعبدعفَّانَّ)1(،بنعثمان

وحكاه.العاصبنوعمرواللّه،عبدبنوجرير،شعبةبنوالمغيرة،عامرٍ

بناللّّهعبدوعليُّبن،عثمانبنعمرو:منهمالتَّابعين،منجماعةٍعن

بنوموسىالأسود،بنالرَّحمنوعبدالرَّحمن،عبدبنسلَمةوأبو،عبَّاسٍ

.كربمعديبنوإسماعيل،وأيوب،والزّهريُّ،طلحة

]الرِّشْك،ويزيد،دثارٍبنمحاربعنالجوزيِّ)2(ابنوحكاه

5(،إسحاقَ)وأبي(،4)يوسفوأبي،جريجٍوابنا)3(،أرطاةبنوالحجَّاج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"الكنى"فيالدّولابيُّأيضًاوأخرجه(.العشرةباقيمسند-835)الاَثار""تهذيب

)232(.الصَّحابة"معرفة"فينعيموأبو71(،5)2/

.(1/864)"المنافع"لقطفي

الأصلفي"يزيد"بعدوقعوقد(،1/486)"المنافع"لقطمنالحاصرقيتبينما

المطبوعة.النسخفيولاغيرهافيبياضولا،ثلاثأوكلمتينبقدربياضل)ف(،

وفي"يعقوب"أبو:""اللقطمنالمطبوعوفي،والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

العامرييعقوبأبا"رأيت:قالمسلمةبنسعيدعنب(71/)"والخضاب"الشيب

.(48)صالدنياأبيلابن"والشيب"العمركتابمصدرهفيوكذابالسواد"،يخضب

بخط""اللقطكتابمنبرليننسخةفيوردكمايعفور""أبي:الصوابأنوالظاهر

نسطاسبنعبيدبنالرحمنعبديعفورأبووهوأ(.0/5)الجراعيزيدبنبكرأبي

فيترجمته.وغيرهموالشعبي،النخعيوإبراهيمأبيهعنروى.العامريالتعلبي

926(./)17"الكمال"تهذيب

وقد.""اللقطفيكما("إسحاق"ابن:والصواب،والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا

:قالالحميدعبدبنجريرعنبسندهأ()72/"والخضاب"الشيبفيأخرجه

للخطيببغداد"تاريخ"ومصدره.بالسواد("يخضبإسحاقبنمحمد"ورأيت

/8(184).
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،جبيرٍبنونافع،جامعبنوغيلان،علاقةبنوزياد،ليلىأبيوابن

.سلامبنوالقاسمالمُقَدَّمي،عليبنوعمر)1(

روىلما"كرمًا"تسميتهاويكره.الحَبْلةوهي،العنبشجرةلَىْم)2(:

للعنب:أحدكميقولنَّ"لا:قالأنَّه!ياّلهالنَّبيِّعن(")3("صحيحهفيمسلم

".المؤمنقلبُالكَرْم"[نَّما(:)4روايةٍوفي."المسلمالرَّجل:الكَرْم.الكَرْم

."والحَبْلةالعنب:وقولوا،الكَرْم:تقولوالا"(:)5أخرىوفي

:معنيانهذاوفي

منافعهالكثرة""الكَرْم:العنبشجرةتسمِّيكانتالعربأنَّ:أحدهما

ماومحبَّةمحبَّتهاعلىالنُّفوسيهيجباسمٍتسميتها!يووّالنَّبيُّفكرهوخيرها،

بأحسنأصلُهيسمَّىأنفكره؛الخبائثأمُّوهوالمُسْكر،منمنهايتَّخذ

للخير.وأجمعهالأسماءا

المسكين"وليس)6(.بالصُّرعة"الشَّديد"ليس:قولهبابمنأنَّه:والثَّاني

وقلبُ،منافعهلكترةكرمًاالعنبشجرةتسمُّونأبَمم:أي)7(."بالطَّوَّاف

.ونفعٌكلُّهخيرالمؤمنفإنَّمنه،الاسمبهذاأولىالمسلمُالرَّجلُأوالمؤمن

تحريف."عمرو"،:المطبوعةالنسخفي(1)

.(584-574)صالحمويكتاب2()

آ!كَتهُللَّهتهريرةأبيحديثمن22()47برقم)3(

.هريرةأبيحديثعن7(22/)47ومسلم6()183البخاريعند(4)

آ!دلَّهُعَئهُ.رَحجربنوائلحديثمن22()48مسلمعند)5(

.هريرةأبيحديثمن2(06)9ومسلم6(411)البخاريأخرجه)6(

.هريرةابيحديثمن(1)930ومسلم(1)947البخاريأخرجه)7(
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)1(والكرمالخيرمنالمؤمنقلبفيلماوالتَّعريفالتَّنبيهبابمنفهو

هذابهايُستحَقّالَّتيوالصِّفات،والتَّقوىوالهدىوالنُّور،والإيمانوالجود،

له)2(.الحَبْلةاستحقاقمنأكثرالاسمُ

مبرِّدٌ(4وعُرْمُوشُها)وعلائقُها)3(وورقُها.يابسةباردةٌالحبلةفقوَّة:وبعد

ومن)5(،سكَّنتهالصُّداعمنبهاوضمِّددُقَّتإذا.الأولىالدَّرجةآخرفي

سكَّنتشُربتإذاقضبانهوعصارةُ.المعدةوالتهابالحارَّةالأورام

ورقهاوعصارةُ.الرَّطبةقلوبهامُضِغتإذاوكذلك.البطنوعقَلتء)6(،القي

التيشجرهودمعة.المعدةووجعوقيئه،الدَّمونفثالأمعاءقروحمنتنفع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المطبوعة.النسخمنساقط("والكرم"

و"المعلم"665(-1/466)للخطابي"الحديث"غريب:الأولللمعنىانظر

"المفهم"فيالقرطبيورجَّحهالثانيالمعنىذكروقد(.191)3/للمازري

الكتابهذامنالثانيالمجلَّدفيالمعنيينالمصنفذكروقد55(.055-1)5/

و"تهذيب6(95-2،35586)ص"السعادةدار"مفتاحوفي.ترجيحدونأيضًا

التاني.المعنىرجَّح377(374-)3/"السنن

خيوطها.:يعني

قضبانمنلانما:والعُسْلوج.الكرمعساليج:يعني""عساليجة:الحمويكتابفي

العامةألفاظمنوهو،"عُرموش"لفظالمصنفبهاستبدلوقد.تنبتماأولالشجر

:تقولوالعامة.العمشوقومثله،عليهمابعصلُأكلإذاالعنقودوهو،للعُمشوش

2(.470/)"اللغة"متنانظر:.وعمروشوعرموشعملوش

وسياق.قبلهاالواوبحذف""من:ل،سوفي.إلخالأوراممنونفعت:يعني

."...والأورامالصداعمنبهاوضمِّددُقَّتإذا"وتنفع:الحموي

أنهمع،عليهضُرِبلماذاأدريولا.عليهمضروبًا""المِرِّيَّ:بعده)ف(الأصلفي

أيضًا.الحمويكتابفيورد
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بهالطِّخوإذا.الحصاةأخرجتشربتإذاكالصَّمغالقضبانعلى(1تجمد)

قبلالعضوغسلُوينبغي.وغيرهالمتقرَّجوالجرَبَالقوابي)2(أبرأت

الشَّعرَ.حلقتالزَّيتمعبهاتُمسِّحوإذاوالنَّطرون)3(.بالماءاستعمالها

الورممننفَعوالسَّذابِالوردودهنِالخلِّمعبهتضُمِّدإذاقضبانهورمادُ

الورد.دهنبقوَّةشبيهةٌقابضةٌالكرمزهرةدهنوقوَّةُ.الطِّحإلفيالعارض

النَّخلة.منافعمنقريبةٌكثيرم!ومنافعها

"من:قالأنَّه!ي!اللّّهرسولعنيصحُّلاحديثٌفيهرويلَىَص)4(:

الأضراسوجعمنآمنًاوينامطيِّبة،ونكهتُهنامعليهنامثمَّأكله

.(5)"لأسنانوا

جدًّا،النَنبهةيطيِّبمنهالبستانيَّولكنَّ!،اددّهرسولعلىباطلوهذا

وقيل:يابس!،حارّوهو)6(.الأسنانوجعمننفَعالرَّقبةفيأصلُهعلِّقوإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ماتصحيفوهو،المطبوعةالنسخفيوكذا"تحمل"،:يشبةالخطيةالنسخفيرسمة

.الحمويكتابمناثبت

"."الأترجرسمفيتفسيرهاتقدموقدالقوباء،جمع

"."الحلبةرسمفيتفسيرهتقدم

.(954-584)صالحمويكتاب

هـيلَّةُعَنهَافيحديثآرَعائشةعن(0511)""الطيورَّياتالسِّلَفيُّفيطاهرأبوأخرجه

"ذيلوينظر:(.44)3/الشَّرعيَّة""الاَدابفيمُفلحابنأيضًابوضعهوحكم.طويل

الأحاديثالصَّغانيوعد266َّ(.)2/"الشَّريعةو"تنزيه(،141)ص"الموضوعات

71(.)ص""الموضوعاتفيالكرافسفضائلفيالواردة

""القانونوانظر:."...عُلِّقإذا:"وقيل:قولهونصّسينا،ابنعنالحموينقله

(1/952).
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،الباردةوالكبدالمعدةينفعرطبً!وورقه.والطِّحالالكبدلسُدَدمفتِّعٌ.رطنبٌ

،البإهويهيِّج،ذلكفيأقوىوحبُّه.الحصاةويفتِّت،والطَّمثالبولويُدِرُّ

لدغمنخيفإذاأكلهيجتنبأنوينبغي:الرازيقالالبخَر.منوينفع

.(1)لعقاربا

:موضوعباطلهوبل!يوِوّ،اللّّهرسولعنيصحُّلاحديثٌفيهلُىَّاقْ)2(:

لنتنالملكواعتزلهالبواسير،ريحمنآمنًانامعليهنامثمَّالكرَّاثأكل"من

")3(.يصبححتَّىنكهتة

علىيوضعالذيالبقلهوفالنَّبطيُّ:نبطيُّوشاميُّ.:نوعانوهو

رؤوس!.لهالذي:والشَّاميُّ.المائدة

البواسيرمننفَعماؤهشُرِبأووأُكِلطُبِخ!اذا.مصدِّع،يابسٌحارّوهو

.(4)الباردة

الدُّودفيهاالَتيالأضراسربهوبُخِّرتبفًطِرانٍوعُجِنبزرُهسُحِقوإن

فيها)6(.العارضالوجع(وسكَّن)هوأخرجها،نثَرها

.(445/)البيطار"ابن"مفردات:الرازيلقولانظر(1)

.(064-954)صالحمويكتاب2()

(0511)"الطُّيوريَّات"فيالسِّلفيطاهرأبوأخرجه،السَّابقالحديثمنجزءهذا)3(

السَّابق.التَّخريجينظر:اكأيلَّةُعَنهَا.رَعائشةعن

ماسه.ابنعنالحموينقلهاالفقرةهذه4()

"يسكِّن".:المطبوعةالنسخفي)5(

ماسرجويه.عنوالتالية،ماسويهابنعنهذه)6(
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البواسير.(1جفَّفت)ببزرهالمقعدةدُخِّنتوإذا

واللَّثة.الاسنانإفسادُذلكمعوفيه.النَّبطيِّالكرَّاثفيكلُّههذا

للبولإدرارٌوفيه.النَكهةوُينتِّنالبصر،ويظلم،رديَّةًأحلامًاوُيري،ولُصدِّع

)2(.الهضمبطيءوهو،للباهوتحريكٌ،والطَّمث

ا*مصق

.212:]الطور!هولمج!ونَممَّاوَلخَوٍبِفَبِههَةٍ!ووًأمدَد!م:تعالىقال:ووٌ

.،12:قعةلواا]!!ثمتَ!نَطَيز!اوَلَخِم):لقاو

:!اللّّهرسولعنالدَّرداءأبيحديثمن")3(ماجهابن"سننوفي

"خيرُ:يرفعهبريدةحديثومن."اللَّحم:الجنَّةواهلالدّنياأهلطعام"سيِّدُ

.(4(")اللَّحم:والآخرةالدُّنيافيالإدام

:الحمويكتابوفي.أولهإعجامدونالأخرىالنسخوفي(،)فالاصلفيكذا(1)

المطبوعة:النسخوفي.أولهإعجامدوننفيوكذا.البذر:يعني،أقربوهو""جفَّف

"أذهب62َ(:4/)البيطار("ابن"مفراداتفيماسرجويهلفظفان،تصحيف"خفت"،

."البواسير

("."قلتُبالحمويصدَّرهاالفقرةهذه)2(

تخريجه.تقدَّموقد33(.0)5برقم)3(

2(،1/89)"الحديث"غريبفيقتيبةابناخرجهالَّذيالفاغيةحديثمنجزءهو)4(

العقيليُّفيقال.تخريجهتقدَّموقدوغيرهما،7(،)477""الأوسطفيوالطَّبراني

مُفلحابنِوحسَّنة؛"شيءٌبم!ي!النَّبيِّعنالمتنهذافييمبت"لا2(:58)3/"الضُّعفاء"

تنزيهو"(،)577"الحسنة"المقاصد:وينظر(.134)2/("الشَّرعيَّة"الاَدابفي

.(1-67168)ص"المجموعةالفوائدو"(،2842/)"الشَّريعة
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علىالثَّريدكفضلالنِّساءعلئعائشة))فضل!ي!:عنهالصَّحيحوفي

.(1)"الطَّعامسائر

الشَّاعر:قال.واللَّحمالخبزوالثَّريد:

الثَّريدُ)2(اللّهِأمانةَفذاكبلحمٍتأدِمُهالخبزُماإذا

قوَّةً)3(.سبعينيزيداللَّحمأكلُ:الزُّهريُّوقال

البصر)4(.فييزيداللَّحم:واسعٍبنمحمَّدوقال

اللَّون،يصفِّيفإنَّه،اللَّحمكلوا:طالبٍأبيبنعليِّعنويروى

)5(.الخلقويحسِّن،البطنويخمُص

لمسافروإذااللَّحم،يفتهلمرمضانكانإذاعمرابنكإن:نافعوقال

اللَّحم)6(.يفته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.الأشعريموسيأبيحديثمن2(431)ومسلم34(11)البخاريأخرجه

وروي.بةالمقسمونصبالقسمحرفحذفعلىالمشهورةالنحويةالشواهدمن

الأولالموضعوفي(16،894)3/سيبويةشواهدمنوهو.أيضًابالرفع"اللّة"أمانةُ

عمروعن(2411)3/""غريبةفيالحربيورواه."النحويونوضعة:"ويقال:منه

".بزيتٍتأدِمُهالخبزَ"بأنَّ:فيهالبيتوصدر،الشيبانيعمروأبيأبيةعن

".سعميقوَّةيزيداللَّحم":وفيه()918"المالإصلاح"فيالدُّنياأبيابنأخرجه

.(147-047)صكتابهمنمنقولةكلهاهناالمذكورةوالأقوال.الحمويذكره

34(.1/0)الجوزيلابن"المنافع"لقطواسعابنلقولالحمويمصدرولعل

النَّبوي""الطِّبفينعيموأبو،بنحوه()186"المال"إصلاحفيالدُّنياأبيابنأخرجة

،852(.(857

أبيوابن3(،41)"الزُّهد"فيداودوأبو(،01)68"الزُّهد"فيأحمدبمعناهأخرجه
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1(.)خلقةساءليلةًأربعينتركهمن:عليعنويذكر

اللَّحمتقطعوالا":مرفوعًا2(داود)أبورواهالذيعائشةحديثوأمَّا

فردَّه"وأمرأأهنأفإنَّه4(نهشًا)وانهَشوه،الأعاجم)3(صنيعمنفإنَّهبالسِّكِّين

تقدَّما)5(.وقد،حديثينفيبالسِّكِّينقطعهمن!عنهصحَّبماأحمدالإمام

جنسٍكلِّحكمفنذكر،وطبائعهأصولهباختلافأجناس!)6(واللَّحم

ومضرَّته.ومنفعتهوطبعه

يولِّدالحوليُّ،:جيِّدُه.الأولىفيرطمبٌ،الثَّانيةفيحارٌّالضَّأن)7(:لحم

الباردةالامزجةلاصحابيصلح.هضمُهجادلمنالقويَّالمحمودالدَّم

نافعٌ،الباردةوالفصولالمواضعفيالتَّامَّةالرِّياضاتولأهل،والمعتدلة

والعجيفالهرمولحم.والحفظالذِّهنيقوِّيالسَّوداء،المِرَّةلأصحاب

النِّعاج.لحموكذلك.رديّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فينعيموأبو26(،0/)12"الكبير"فيوالطَّبراني(،)188"المال"إصلاحفيالدُّنيا

وغيرهم.85(،0)"النَّبوي"الطِّب

855(.4،85)"النبوي"الطبفينعيمابوأخرجه

تخريجه.تقدَّموقد)3778(.برقم

"."صنع:سز،

فيوردماالمتنليوافق"نهشًا"وإسقاط،المهملةبالسين""وانهسوه:الرسالةطبعةفي

.الحمويكتابعنصادروالمصنف"."السنن

المغيرةوحديثالشَّاة"،لحممنيحتزُّ!مّالنَّبيئُ"كان:أميَّةبنعمروحديث:يعني

تخريجهما.تقدَّموقديحزّ.فجعلالشَّفرةأخذثمَّ،فشويبجنبٍأمرَأضافهلمَّاأنَّه

"."يختلف:زيإدةبعدهالمطبوعةالنسخفي

.(463-164)صالحمويكتاب
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والخصيُّ.وأنفعوألذُّأخفُّفانَّه،منهالأسودالذَّكرلحم(:1وأجودهُ)

والجَذَعُغذاءً.وأجودأخفُّالسَّمينالحيوانمنوالأحمر)2(وأجود.أنفع

.المعدةفيويطفوتغذيةًأقلُّ)3(المعزمن

الأيسر.منوأجودأخفُّوالأيمن.بالعظمعائذُهاللَّحموأفضلُ

مقدَّمُها)4(.!ك!ي!اللّّهرسولإلىالشَّاةأحبَّوكانالمؤخَّر.منأفضلوالمقدَّم

سفل.ممَّاوأجودأخفَّكانالرَّأسسوىمنهعلاماوكلُّ

خذ:لهوقاللحمًا،لهيشتريا)5(]درهمينرجلًاالفرزدقوأعطى

فيهما.الدَّاءفإنَّ،والبطنَوالرَّأدسَوإيَّاك،المقدَّم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فأخطأ،بالدالموصولةالهاءكتبا!هدئلُءالمصنفولعل"وأجود"،:النسخجميعفي

ولعلالهاء،علىضُربثم"،"وأجوده:نناسخكتبوقدقريبًا.مثلهمرَّوقد،النساخ

"اللحم"لفظفسقط"اللحموأجود":الأصليكونأنوجائز.المقابلةعندذلك

أثبت.كماالحمويكتابفيولكنسهوًا،

الأحمر.اللحم:يعني

فيكما،"أقل"والمجزَّع:والصواب.والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

المعز"و"من"،"المجزَّعتحريففالجذع(،ب/1)43الحمويكتابمخطوطة

(1/055)""القانونوانظر:.وحمرةبياضفيهكانمااللحممنوالمجزَّع.مقحم

.(401)4/البيطار"ابنو"مفردات

أنهأيضًاوفيهعمر،بناللّهعبدحديثمن0489()(""الاوسطفيالطبرانيأخرجه

وأخرجه.ضعيفوآخربالسرقةمتهمإسنادهوفي.الظهر"لحماللحمأطيب))إن:!سًيط

"النبوة"دلائلوانظر:مرسلًا.مجاهدعن)986("النبوي"الطبفينعيمأبو

2(.4)6/للبيهقي

سهوًا.المؤلفأصلمنسقطتولعلها(،462)صالحمويكتابمنلازمةزيادة
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خفيف.الهضمسريعلذيذجيِّدالعنقولحمُ

وأسرعه،الأذىمنوأبعده،وألطفهوألذُّه،اللَّحمأخفُّالذِّراعولحم

!ي!.النبييعجبكانأنَّة(1)""الصَّحيحينوفيانهضامًا.

)3("ماجهابن"سننوفيمحمودًا.دمًايولِّدالغذاء،كثيرالظَّهر)2(ولحم

الظَّهر(".لحماللَّحم"أطيبمرفوعًا:

فصل

ليسمنهالمتولِّدوخِلْطُه.يابس،الحرارةقليلالمعز)4(:لحمفي

مطلقًا،رديّالتَّيسولحمالغذاء.محمودولاالهضمبجيِّدوليس،بفاضلٍ

السَّوداويِّ.للخْلِطمولِّد،الانهضامعسر،اليُبسشديد

ولحمَإيَّاك!عثمانأباياالاطبَّاء:منفاضلليقال(:)هالجاحظقال

ادلَّهُ!ثكَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(1)49ومسلم334(0)البخاري(1)

نحريف.وهو،الاَتيالحديثوفيهنا"الطير":نعداما)2(

فيالتِّرمذيأيضًاوأخرجهةا!كَئهُدلَّهجعفربناللّهعبدحديثمن)8033(برقم)3(

،4471،6751)وأحمد)6623(،""الكبرىفيوالنَّسائي(،721)(""الشَّمائل

فيوهو،مجهولراوٍإسنادهفيلكن(،4/111)الحاكموصحَّحه(.9175

ا!بثلَّهُعَت!.رَعمرابنعنالبابوفي)2813(."الضَّعيفة"السِّلسلة

.الأخيرةالفقرةعدام!(464-463)صالحمويكتاب(4)

الطبيب.فسمَّى"،الطبيبشمؤونلي"قال:وفيه(،461)5/""الحيوانكتابفي)5(

أبو"قال:وفيهب(/441)مخطوطهانظر،الحمويكتابعنصادرالمصنّفولكن

"قال:ففيه464()صمنهالمطبوعأماالأطباء".منفاضلليقال:البصريعثمان

"!البقريعتمان
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وهو.الدَّمويفسد،النِّسيانويوزثالسَّوداء،ويحرِّك،الغمَّيورثفانَّهالمعز،

الأولاد.يخبِّل-واللّّه-

ولا.للمسنِّينسيَّماولامنهالمسنُّالمذمومإنَّماالأطبَّاء)1(:بعضوقال

المعتدلةالأغذيةمنالحوليُّمنهجعلوجالينوس.اعتادهلمنفيهرداءة

.ذكورهمنأنفعوإناثهالمحمود.للكَيْموسالمعدِّلة

الماعزإلى))احسنوا!سًيوو:النَّبيِّعن)2(""سننةفيالنَّسافيُروىوقد

الحديثهذاثبوتوفي."الجنَّةأهلدوابِّمنفإنَّها،الأذىعنهاواميطوا

.ذظرٌ

بحسبوهو.عامٍّبكلِّيٍّليسجزفي،حكمٌبالمضرَّةعليهالأطبَّاءوحكمُ

المأكولاتواعتادت،تعتدهلمالَّتيالضَّعيفةوالأمزجةالضَّعيفةالمعدة

.النَّاسمنالقليلونوهم،المدنأهلمنالرَّفاهيةأهلوهؤلاء،اللَّطيفة

يكنولمرضيعًادامماخاصَّةً،الاعتدالإلىقرينبٌ)3(:الجديلحم

المجلَّد.هذافيكتابهعلىالمصنِّفاعتمدالذيالحمويطرخانابنهو(1)

أصحابمنغيرهعندولا،عندهعليهأقِفولم،النَّسائيإلىالحمويعزاهكذا2()

فيوالخطيب)9782(،البزَّارأخرجههـانَّما."التُّحفة"فيالمزِّيُّذكرهولا،السُّنن

نعلم"لاالبزَّار:قالاللَّةُ!ثكَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن(،1/541)9بغداد""تاريخ

الهيثميُّفيوقال"،الحديثهذاعلىيتابعولممحمَّد،بنسعيدإلَّاالإسنادبهذارواه

عنهوالرَّاوي."ضعيففهوالورَّاقهوكانفان،الورَّاق"لعلَّه66(:/4)""المجمع

فيالسَّخاويّإسنادهوضعَّف،معينابنواتَّهمه،ضعيفالورَّاقإبراهيمبنسلم

2(.1/58)"المرضيَّة"الأجوبة

.(464)صالحمويكتاب)3(
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للطَّبع،مليِّن،اللَّبنقوَّةمنفيهلماهضمًاأسرعوهو.بالولادةالعهدقريب

والدَّمالحَمَل)1(،لحممنألطفوهو.الأحوالأكثرفيالنَّاسلاكثرموافق

معتدذ.عنهالمتولِّد

دمًايولِّدالانحدار،بطيءُ،الانهضامعسرُيابس!،بار؟البقر)2(:لحم

الأمراضإدمانهويورثالشَّديد.والتَّعبالكدِّلأهلإلايصلحلاسوداويًّا

،والسَّرطان،الفيلوداء،والجُذاموالقُوباء،،والجَرَب،كالبهَقالسَّوداوَّية

لمأو،يعتَدْهلملمنوهذا)3(.الأوراممنوكثيرٍ،الرِّبعوحمَّى،والوسواس

.ونحوهوالزَّنجبيلوالدَّارصينيِّوالثُّومبالفلفلضررهيدفع

منالسَّمينسيَّماولاالعجلولحمُيبسًا.أقلُّوأنثاهبردًا،أقلُّوذىُه)4(

غذَّىانهضموإذا،رطبٌحارّوهووأحمدها.وألذِّهاوأطيبهاالأغذيةأعدل

قويًّا.غذاءً

فرسًا،نحرنا:قالتأسماءعنالصَّحيحفيثبت:الفرسلحم

لحومفيأذنأنَّه!ي!عنهوثبتء!يه)6(.اللّّهرسولعهدعلى(فأكلناها)ه

)7(.""الصَّحيحينفيأخرجاهالحمر.لحومعنونهى،الخيل

تصحيف.بعدها،ومااللطيفعبدطبعةفيوكذا،بالجيم""الجمل:ن،ل(1)

.(4آه)صالحمويكتاب2()

".الأمراضمنوكثير،"والدَّوالي:"الرِّبع"حمَّىبعدالحمويكتابفي)3(

النقل.مصدرفيكما،لحمه:يعني)4(

ويؤنث.يذكروالفرس.""الصحيحينفيكما""فأكلناه:المطبوعةالنسخفي5()

.(1)429ومسلم(155)9البخاريأخرجه)6(

اللّه.عبدبنجابرحديثمن(1491)ومسلم552(0)البخاري)7(
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أبوقالهعنه)1(.نهىأنَّهكربمعديبنالمقدامحديثعنهيثبتولا

الحديث.أهلمنوغيرهداود

حكمُلحمهحكمَأنَّعلىيدلُّلاالقرآنفيوالحميربالبغالواقترانه

الغنيمةفيالسَّهمفيحكمَهاأنَّعلىيدلُّلاكما،الوجوهمنبوجهٍلحومها

وبينتارةًالمتماثلاتبينالذِّكرفييقرنسبحانهوادلّّه.الفرسحكمُ

ما8،]النحل:لِتَز!بُوهَا!ميو:قولهفيوليس.المتضادَّاتوبينالمختلفات

؛الانتفاعوجوهمنالرُّكوبغيرمنيمنعمافيهليسكماأكلها،منيمنع

،صحيحانحلِّهافيوالحديثان.الرُّكوبوهيمنافعها،أجلِّعلىنصَّوإنَّما

لهما.معارضلا

للائدانيصلحلا،مضرٌّ،سوداويّ،غليظٌيابس!،حارّفلحمهُاوبعد:

اللَّطيفة)2(.

بينالفروقأحدأنَّهكما،السُّنَّةوأهلالرَّافضةبينمافرق:الجمللحم

3(،1)89ماجهوابن(،1433،4332)والنَّسائي937(،0)داودأبوأخرجه(1)

نهى!اللّّهرسولأنَّالوليدبنخالدعن،المقدامحديثمن(،1)6817وأحمد

ضعيف،المقدامبنيحيىبنصالحوفيهوالحمير.والبغالالخيللحومأكلعن

يُعرف"لا227(:)4/"المعالم"الخطَّابيُّفيقال،جدِّهعن،مجهولوهوأبيةعن

أحمد:فقال،الحديثهذاتضعيفعلىالعلماءتتابعوقدبعض".منبعضهمسماع

"المحلَّى"فيحزموابن2(،60)2/"الضُّعفاء"فيالعقيليوضعَّفه،منكر""حديث

"التَّمهيد"فيالبرعبدوابن328(،)9/""الكبرىوالبيهقيُّفي(،804)7/

أئمَّةمنالعلماء"اتَّفق(:69/)13""المنهاجفيالنَّوويُّقال،وغيرهم(01/281)

.(411)9((الضعيفةالسِّلسلة"فيوهو،ضعيفحديثأنَّهعلىوغيرهمالحديث

.(64ه)صالحمويكتابمنالفقرةهذه2()
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عُلِموقد.تأكلهولاتذمُّهوالرَّافضةفاليهود،الإسلاموأهلاليهود

وأصحابهجاددّهرسولأكلهوطالما،حِلُّهالإسلامدينمنبالاضطرار

وسفرًا.حضرًا

لمنوهوغذاءً.وأقواهاوأطيبهااللُّحومألذِّمنمنهالفصيلولحم

داءً.لهميولِّدولاالبتَّة،يضرُّهملا(،)1اعتادهلمنالضَّانلحمبمنزلةاعتاده

لمالذينالحضرأهلمنالرَّفاهيةأهلإلىبالنِّسبةالأطبَّاءبعضذمَّهوإنَّما

الانهضام)2(.عَسِرُوهوللسَّوداء،وتوليدًاويبسًاحرارةًفيهفانَّ،يعتادوه

فيأكلهمنبالوضوء!لمج!النَّبيُّأمرلأجلها،محمودةٍغيرقوَّةٌوفيه

لأنَّهاليد،بغسلتأويلهمايصحُّولالهما.معارضلا)3(صحيحينحديثين

الغنم،لحموبينبينهولتفريقه!،كلامهفيالوضوءمنالمعهودخلاف

حُمِلولو.الإبللحوممنالوضوءوحتَممنها،وتركهالوضوءبينفخيَّر

فرجهمسَّ"من:قولهفيذلكعلىلَحُمِلفقطاليدغسلعلىالوضوء

)4(.فليتوضَّأ"

المطبوعة.والنسخلمنساقط"اعتاده"لمن(1)

.(64آ)صالحمويكتاب2()

حديث:والثَّاني36(.0)مسلمأخرجهاللَّهُ!كَئهُ،رَسمرةبنجابرحديثأحدهما:)3(

،(494)ماجةوابن8(،1)والتِّرمذيُّ(،481)داودأبواخرجه،عازببنالبراء

عنحديثانالبابهذافيصحَّ:إسحاق"قال:التِّرمذيقال(،)18538وأحمد

الجارودابنوصحَّحه."سمرةبنجابروحديثالبراء،حديث!وّ:اللّهرسول

وغيرهم.(،11)28حبَّانابن32(،)خزيمةوابن2(،)6

وابن(،444،544،474)والنَّساني82ّ(،)والتِّرمذيُّ(،181)داودأبوأخرجه(4)

ولفظه،صفوانبنتبسرةحديثمن272(،272-59)39وأحمد(،)947ماجه
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كانفإن،فمةفييوضحبأنبيدهأكلَهايباشرلاقدآكلهافإنَّوأيضًا:

وعُرفه.معهودهغيرعلىالشَّارعلكلاموحملٌ،عبثفهويدهِغسْلَوضوؤُه

تركُ!ي!اللّّهرسولمنالأمرينآخرَ"كان:بحديثمعارضتهيصحُّولا

:أوجهٍلعدَّة(1)النَّار"مسَّتممَّاالوضوء

خاصّ.منهابالوضوءوالأمر،عامّهذاأنَّ:أحدها

إبلٍلحمكونهابجهةمنهابالوضوءفالأمرُ،مختلفةٌالجهةأنَّ:الثَّاني

وأمَّاالوضوء.فيللنَّارتأثيرولاقديدًا،أومطبوخًاأونيئًاكانسواءٌ

للوضوء.بسببٍليسالنَّارمسَّأنَّبيانُففيهالنَّار،مسَّتممَّاالوضوءتركُ

.إبلٍلحمكونُهوهوالوضوء،سببإثباتُفيةهذاالاَخر؟منأحدهمافأين

بينهماتعارضفلاالنَّار.ممسولسَكونهوهوالوضوء،لسببنفيفيهوهذا

.بوجهٍ

الكوفيُّونضعَّفهوقدكبير،اختلافإسنادهوفي."ذكَرهمسَّمن":الأوَّلَينعند

273(،/1)للدَّارقطني""السُّننفيكماوأحمدمعينابنصحَّحهولكن،وغيرُهم

"،البابفيشيءأصحُّ"هو(:2524/)المنير(""البدرفيكماالبخاريوقال

والدَّارقطنيُّ(،6111-4111)حبَّانوابن)33(،خزيمةوابن،التِّرمذيُّوصحَّحة

(""المعرقةفيوالبيهقئيُ(،-1/136137)والحاكم(،2534/)المنير""البدرفيكما

الباب"وفي:التِّرمذيوقال(.11)6الإرواء""فيوالالباني،الملقِّنوابن234(،/1)

بنوزيدوجابر،،وعائشة،أنيسبنتوأروى،هريرةوأبي،إّلوبوأبي،حبيبةأمِّعن

بناللّّهعبدحديثَالشَّواهد:هذهإلىالحاكموأضاف،عمرو"بناللّّهوعبدخالد،

اكأيلَّهُعَت!.رَ،سلمةوأمِّ،وقَّاصأبيبنوسعدعمر،

تخريجة.سيأني(1)
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هووإنَّما،الشَّرعصاحبعنعامٍّلفظٍحكايةفيهليسهذاأنَّ:الثَّالث

ذلكجاءكماالآخر،علىمتقدِّمٌأحدُهما،أمرينفيفعلٍواقعةعنإخبار

حضرتثمَّفأكَل،لحمًا،!يووّالنَّبيِّإلىقرَّبواأنَّهم:الحديثنفسفيمبيَّنًا

آخرَفكانيتوضَّأ.ولمصلَّىثمَّ،فأكل،إليهقرَّبوهثمَّ.وصلَّىفتوضَّاالصَّلاة

فاختصره،الحديثجاءهكذاالنَّار)1(.مسَّتممَّاالوضوءتركُمنهالأمرين

منه؟بالوضوءالأمرلنسخيصلحماهذافيفأين،الاستدلاللمكانالرَّاوي

تقديمووجبللنَّسخ)2(،يصلحلممقاومًامتأخِّرًاعامًّالفظًاكانلوحتَّى

الظُّهور)3(.غايةفيوهذا.عليهالخاصِّ

شهوةيقوِّي،يابسٌحازّولحمُهحلِّه)4(.فيالحديثتقدَّم:الضَّبِّلحم

)1(

)2(

)3(

)4(

:قالجابرعنالمنكدر،بنمحمَّدعن،جريجابنطريقمن(191)داودأبوأخرج

ثمَّالظُّهر،صلَّىثمَّبه،فتوضَّأبوضوءدعاثمَّفأكلولحمًا،خبزًا!صللنَّبيِّ"قرَّبتُ

طريقمن(291)روىثمَّيتوضَّل(".ولمالصَّلاةإلىقامثمَّفأكل،طعامِهبفضلدعَ!

اددّهرسولمنالأمرينآخر"كان:قالجابرعنالمنكدر،ابنعن،حمزةابيبنشعيب

ولم."الأوَّلالحديثمنَاختصارٌ"وهذا:قالثمَّ.النَّار("غيَّرتِممَّاالوضوءتركع!ي!

،(441)53أحمدأيضًاالأوَّلوأخرج.واحدٍباسنادٍمعًاالمتنينأخرجمنعلىأقف

وأخرج9(.1/0)الخبر"الخبر"موافقةفيحجروابن(،0131)حبَّانابنوصحَّحه

وابن(،1341)حبانوابن(،)43خزيمةابنوصحَّحه(،)185النَّساليُّأيضًاالثَّاني

الخبر("الخبر"موافقةفيحجرابنوحسَّنه(،124)2/المنير""البدرفيالملقِّن

.(187،)186داود"أبيسنن"صحيح:وينظر273(.2/)

.دفيالطويلالخرمانتهىهنا

الموقعين"و"أعلام99(2/و)(134-1/132)"السنن"تهذيبوانظر:

(/253-256.)2

.(94ه)ص""الضبِّرسمفيسبقماوانظر.""حكمهز:
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)1(.الجماع

،يابسٌحارٌّوهولحمًا.وأحمدُهالصَّيدأصلحُالغزال)2(:الغزاللحم

الخِشْف)3(.:وجيِّده.الصَّحيحةالمعتدلةللائداننافعجدًّا.معتدلم:وقيل

للائدانصالح،للبدنمجفِّفٌ،الأولىفييابس!حارّالظَّبي)4(:لحم

معالظَّبيلحمُ:الوحشلحوموأفضل(:)ه""القانونصاحبقال.الرَّطبة

السَّوداوَّية.إلىميله

أنفَجْنا:قالمالكٍبنأنسعن)7("الصَّحيحين"فيثبت)6(:الأرنبلحم

!ي!،اللّّهرسولإلىبوركهاطلحةأبوفبعث.فأخذوهاطلبها،فيفسعواأرنبًا،

فقبله.

وَرِكُها.وأطيبُها)8(.واليبوسةالحرارةإلىمعتدلمالأرنبلحم

يُفتِّت،البولويدرُّ،البطنيعقلوهومشويًّا.لحمُهاأُكِلماوأحمَدُ)9(

الرَّعشة.منينفعرؤوسهاوأكل.الحصى

556(.)صالحمويكتاب(1)

.(674)صالحمويكتاب2()

مشيه.أولَأويولد،ماأولالظبيةولدهو)3(

.(674)صالحمويكتاب(4)

.(1/055)"قانونه"في5()

.(467)صالحمويكتاب)6(

.الحمويعنمنقولالحديثولفظ(1)539ومسلم2(572)البخاري)7(

"القانونو"375()6/(""الحاويفيومثله،يابس!"حارّ":الحمويكتابفي)8(

وغيرهما.(1/155)

الرسالة.طبعةفيوكذا،"وأحمده"د:)9(
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قتادةأبيحديثمن)2(""الصَّحيحينفيثبت)1(:الوحشحمارلحم

فأمرهم،وحشٍحمارَصادوأنَّهعُمَره،بعضفي!وّالنبيمعكانواأنَّهم

محرمًا.قتادةأبويكنولم،مُحْرمينوكانوا.بأكله!ي!اللّّهرسول

وحُمُرَالخيلَخيبرزمنَأكلنا:قالجابرٍعن)3("ماجهابن"سننوفي

الوحش.

شحمةأنَّإلاسوداوًّيا،غليظًادمًامولِّدٌالتَّغذية،كثير،يابسٌحارّلحمه

وشحمة.للكلىالمُرْخيةالغليظةوالرِّيحالظَّهر،لوجعالقُسْطدهنمعنافع

طلاءً.جيِّدللكلَف

وأحمدهاسوداوًّيا.غليظًادمًاتولِّدكلُّهاالوحشفلحوم،وبالجملة

الأرنب.وبعده،الغزال

لقولهبحراموليستفيها.الدَّملاحتقان،محمودةٍغير:الأجنَّةلحوم

.(4)"أمِّهذكاةُالجنين))ذكاةُصوو

.(684)صالحمويكتاب(1)

.(11)69ومسلم(4182)البخاري)2(

.(1491)مسلمأيضًاوأخرجه3(.191)برقم)3(

واحمد3(،91)9ماجهوابن(،1)476والتِّرمذي2ُّ(،)827داودأبوأخرجه(4)

ادلَّهُ!كلَئهُ.رَالخدريِّسعيدأبيحديثمن(،01261،13431،41411،59411)

حبَّانوابن9(،00)الجارودابنوصحَّحه("،حسنحديث"هذا:التِّرمذيُّقال

"التَّوضيح"فيالملقِّنوابن(،432)2/""الإلمامفيدقيقوابن(،)9588

عنالبابوفي(.012)4/"السُّنن"مختصرفيالمنذريُّوحسَّنه661(،)26/

و"البدر(،291-4/918)"الرَّاية"نصب:ينظراهـيلَّهُعَت!،رَالصَّحابةمنجماعة

.(532)9"لإرواءاو"(،3104-09)9/المنير"
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الحديثوأوَّلوا(.1فيذكِّيه)حيًّا،يدركهأنلاإأكلهمنالعراقأهلومنع

فاسدٌوهذا.التَّحريمعلىحجَّةٌفهوقالوا:.أمِّهكذكاةذكاتهأنَّبهالمرادأنَّعلى

الشَّاةنذبح،ادلّهرسولَي!:فقالوا!يوّ،اللّهرسولسألواأنَّهمالحديثأوَّلفإنَّ

".أمِّهذكاةفإنَّذكاته،شئتمإن"كلوه:فقال؟أفنأكلهجنينًا،بطنهافيفنجد

الأمِّأجزاءمنجزم!فهوحَمْلًاداممافإنَّه،حلَّهيقتضيفالقياسوأيضًا،

بقوله:الشَّرعصاحبإليهأشارالذيهووهذا.أجزائهالجميعذكام!فذكاتها

السُّنَّهَعنهتأتلمفلو.أجزائهاسائرذكاةذكاتهاتكونكما،"أمِّهذكاة"ذكاته

التوفيق.وباللّّه.حِلَّهيقتضيالصَّحيحالقياسلكانبأكلهالصَّريحة

ذبحت:قال،)4(]ثوبانحديثمنالسُّنن)3(فيالقديد)2(:لحم

أزلفلم.لحمها""اصلحْ:فقال،مسافرونونحن،شاةً!يمّاللّّهلرسول

المدينة.إلىمنهأُطعِمُه

ودفعُ.حكَّةًويُحدِث،الأبدانويقوِّيالمكسود)5(،منأنفعالقديد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

27(.0-162)7/للجصاص"الطحاويمختصر"شرحانظر:

الحديث.عداما34(1/4)("المنافع"لقط

رسولُضحَّى:ولفظه(،4214)"الكبرىالنَّسالي"سنن281(،4)داود"أبي"سنن

منهاأطعمُهزِلتُفما:قال،الشَّاة"هذهلحمَلناأصلح،ثوبان"يا:قالثمَّلمجي!اللّّه

.(7591)مسلمأيضًاوأخرجه.المدينةَقدمَحتَّى

الرسالةطبعةإلاالمطبوعةالنسخفيوكذا""بلال:نوفي.بياضهناوغيرهالأصلفي

تنبية.دون""ثوبان:أثبتتالتي

النَّمكسود"،"إلئأيضًاهناالرسالةطبعةغيَّرتهوقد.العدسفصلفيتفسيرهسبق

فيجزلةابنقاله.المشرَّحالمجفَّفاللحمهووالقديد.المعرَّباللفظأصلوهو

643(.)ص""المنهاج
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حارٌّوالمكسود:.الحارَّة(1)الأمزجةويصلح،الرَّطبةالباردةبالأبازيرضرره

طبخُةمضرَّتهودفعُ،بالقولنجيضرُّ.الرَّطبالسَّمينمنجيِّدهمجفِّف!.يإبسٌ

الرَّطب)2(.الحارِّللمزاجويصلح.والدُّهنباللَّبن

فصل

الطيرلحومفي

.،12:]الواقعة!هووَلَضِطَيز!ا-لمحثصتَ!نَ!و:لىتعالقا

الجنَّة،فيالطَّيرإلىلتنظر"إنَّكمرفوعًا:وغيره)3(البزار""مسندوفي

".يديكبينمشويًّافيخرُّ،فتشتهيه

والبازيِّكالصَّقرالمخلبذو:فالحرام.حرالمومنه،حلالٌومنه

والغرابوالعَقْعَقواللَّقْلَقوالرَّخَمكالنَّسرالجِيَفيأكلوما،والشَّاهين

بقتلةأُمِروماوالصُّرَد)4(،كالهدهدقتلةعننُهيوماالكبير،والأسودالأبقع

وهو"المنافع"لقطنسخإحدىفيوكذا.والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا(1)

"."للامزجة:غيرهاوفي،النقلمصدر

.(184-4183/)البيطار"ابنو"مفردات827(643،)ص""المنهاجوانطر:)2(

مسعودابنعن،الحارثبناددّهعبدعن،الأعرجحميدطريقمن2()320برقم)3(

"صفةفيالدُّنياأبيوابن)22(،""جزئهفيعرفةابنأيضًاوأخرجه.بهادلَّهُ!عَئهُرَ

"الضُّعفإء"فيالعقيليُّنقلجدًّا؛ضعيفٌهـاسنادهوغيرهما.337(،،401)"الجنَّة

"الكامل"فيعديٍّابنوقال"،الحديثمنكرُ"حميد:قالأنَّهالبخاريِّعن268(/1)

فيوهو.عليها"يتابعولا،بمستقيمةليستالحارثابنعن"أحاديته75(:)3/

6784(.)"الضَّعيفة"السِّلسلة

322(،4)ماجهوابن(،)5267داودأبوأخرجهوالصردالهدهدقتلعنالنَّهي(4)
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.(1)والغرابكالحِدَأة

فمنه:.كثيرةٌأصنافٌوالحلال

النَّبيُّع!ي!أنَّموسىأبيحديثمن"الصَّحيحين(")3(ففيالدَّجاج)2(،

.الدَّجاجلحمأكل

جيِّد،الهضمسريع،المعدةعلىخفيف!،الاولىفيرطمبٌحارّوهو

ويقوِّي،اللَّونويحسِّن،الصَّوتويصفِّي،والمنيِّالدِّماغفييزيد،الخِلْط

أكلهمداومةإنَّ:ويقال،الرُّطوبةإلىمائلٌوهو.جيِّدًادمًاويولِّد،العقل

ذلك.يثبتولا،النِّقرستورث

القولنجينفعدوامدمنهوالعتيق.رطوبةًوأقلُّمزاجًا،أسخنالدِّيكولحم

محمودوخصيُّها.والشِّبِثِّالقُرْطُم)4(بماءطُبخإذاالغليظةوالرِّياحوالرَّبو

.الانهضامسريعالغذاء،

جيِّد.لطيف!منهاالمتولِّدوالدَّم.للطَّبعمليِّنة،الهضمسريعةوالفراريج

،الانهضامسريعلطيف!،خفيف!،الثَّانيةفييابسٌحارّالدُّرَّاج)5(:لحم

حبَّانابنوصحَّحهر!آللَّةُعَئ!ا.عبَّاسابنحديثمن32(،0،342)66وأحمد

848(.2/)"الصُّغرىالأحكام"فيوالإشبيليُّ(،564)6

.(11)89"مسلمو"صحيح()9182"البخاري"صحيحفيعائشةحديثانظر(1)

.(473)صالحمويكتاب)2(

.(461)9ومسلم(55)17البخاري)3(

فوقهوضعتولكن-الحمويكتابفيوكذا-"والقرفة"(:)فالأصلفيبعده(4)

العُصْفُر.حب:والقرطم.الحذفعلامة

.(473)صالحمويكتاب5()
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البصر.يُحِدُّمنهوالإكثارُ.المعتدلللدَّممولِّدٌ

.الانهضامسريعالجيِّد،الدَّميولِّد(:1والقَبَج)الحَجَللحم

بكثيروليساعتيد)3(،إذاالغذاءرديُّ،يابسٌحارٌّالإورِّ)2(:لحم

.الفضول

موافقٍغير،الانهضامعسِر،الفضولكثير،رطبٌحارّالبطِّ)4(:لحم

.للمعدة

سفينة،بنعمربنبُرَيه)7(حديثمنالسُّنن)6(في)5(:الحبارىلحم

حُبارى.لحمع!ي!اللّهرسولمعأكلت:قالجدِّهعنأبيهعن

والمعب.الرِّياضةلأصحابنافع،الانهضامعسريابسق،حارٌّوهو

الحمويكتابوانظر:.الرسالةظبعةمنساقطوهو.معربفارسي،الحجل:القبج(1)

.(474)ص

السابق.المصدر)2(

المصنف.زيادةمناعتيد""إذا)3(

السابق.المصدر(4)

السابق.المصدر(5)

لاغريبحديث"هذا:وقال()1828"التِّرمذيِّسنن")7937(،داود"أبي"سنن)6(

قال2(.248/)"الكامل"فيعديابنأيضًاوأخرجه."الوجههذامنإلَانعرفه

العقيليُّفيوضعَّفه"،مجهولإسناده"(:2941/)الكبير""التَّاريخفيالبخاريُّ

وابن(،1/111)""المجروحينفيحبَّانوابن(،3681/،1/671)"الضُّعفاء"

2(.005)"الإرواء("فيوالألباني284(،/4)الحبير""التَّلخيصفيحجر

أبيهواسم.""ثوبةإلىغيرهفيفتصحفتالباء،بعدوبالواوالأصلفيمهملةالكلمة)7(

"عمرو".:نعداماالنسخفي
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دمًايولِّد.خلافٌوبردهحرِّهوفي،خفيفٌيابس!(:1الكُرْكيِّ)لحم

وأيومًاذبحةبعديُترَكأنوبنبغي.والتَّعبالكدِّلأصحابويصلحسوداوّيًا،

يؤكل.ثمَّيومين

حديثمن)3(""سننةفيالنَّسافيُروىوالقنابر)2(:العصافيرلحم

فوقهفماعصفورًاإنسانَّيقتلمن"ما:قال!يمّالنَّبيُّأنَّعمر)4(بناللّّهعبد

:قال؟حقّهوما!اللّهرسوليا:قيل."وجلَّعزَّاللّهسألةإلاحقِّهبغير

".بهترميرأسهتقطعولافتاكلة،"تذبحة)5(

سمعت:قالأبيهعنالشريدبنعمروعنأيضًا)6(""سننهوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

السابق.المصدر

.(47ه)صالحمويكتاب

بناللهعبدعنعامر،ابنمولىصهيبعنعمرو،طريقمن4(454،)9434برقم

،(5)89والحميدي8ُّ(،414)الرَّزَّاقوعبد)3923(،الطَّيالسيئُأيضًاوأخرجه.بهعمر

233(،/4)الحاكموصحَّحه.وغيرهم6(،0556،155،61686،069)وأحمد

"المهذَّب"الذَّهبيُّفيإسنادهوحسَّن77(،24/)"الصُّغرى"الأحكاموالإشبيليُّفي

ابنأعفَهوبذادينار،ابنغيرعنةيروولم،حالهيُعرفلاصهيبًالكن36َّ(،41)7/

إسنادهفالحديثُ(.4)7"الإرواء"فيوالألباني(،4/095)("والإيهامالوهم"فيالقطَّان

الاَني.اللَّهُ!كَئهُرَسويدبنالشَّريد-بحديثاللّهشاءإن-يتقوَّىلكنَّه،ضعيفٌ

التخريج.فيكما"عمرو":والصواب،الحمويوكتابالخطيةالنسخجميعفيكذا

الاَتية.الأفعالفيوكذابالياء""يذبحه:النسخبعضفي

وأخرجة.عمروبهعندينار،بنصالجعن،الأحولعامرطريقمن(444)6برقم

الكامل""فيعدكبوابن3(،17)7/"الكبير"فيوالطَّبراني(،491)88أحمدأيضًا

يرولم،مجهولصالحًالكن4958َ(،)حبَّانابنوصحَّحه.وغيرهم(،451)6/

-(.4)6"المرام"غايةفيالألبانيإسنادهضعَّفولذا؛فيةمتكلَّموعامرعامر،غيرعنة
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إنَّربِّ،يا:يقولاللّّهإلىعجَّعبثًاعصفورًاقتل"من:يقولع!يوّاللّّهرسول

".لمنفعةٍيقتلنيولمعبثًا،قتلنيفلانًا

الطَّبع،يليِّنومرقه.الباهفييزيدللطَّبيعة،عاقلٌ،يابسٌحارّولحمه

شهوةهيَّجتوالبصلبالزَّنجبيلأدمغتهاأُكلتوإذا.المفاصلوينفع

.محمودٍغيروخِلْطُها.الجماع

خاصَّةً،أرطبوفراخه،رطوبةًأقلُّوحشيُّهرطم!.حارٌّ(:1)الحماملحم

منشفاءٌذُكرانهاولحمُغذاءً.وأحمدلحمًاأخفُّوناهضُهالدُّور.فيرُبِّيما

وأكلُ.أنفاسهارائحةشمُّوكذلك،والرَّعشةوالسَّكتة)2(والخدَرالاسترخاء

الدَّم.فييزيد،للكلىجيِّدوهوالنِّساء.علىمعينفراخها

شكارجلًاأنَّ!ي!اللّهرسولعنلهأصللاباطلٌحديثفيهارويوقد

أنَّهالحديثهذامنوأجود)3(."الحماممنزوجًا"اتَّخذ:فقال،الوحدةإليه

)4(."شيطانةً"شيطانَّيتبع:فقال،حمامةًيتبعرجلًارأىع!ي!

)2(

)3(

)4(

بنأنسعنأيضًاالبابوفي.السَّابقعمروابنبحديث-اللّةشاءإن-يتقوَّىأنَّهإلَّا

يزيد.والدوعُمَر،مالك

.(476)صالحمويكتاب

.دمنساقط"والسكتة"

يصحُّولااكأيلَّهُعَنلا،رَومعاذوعائشةوجابروعُبادةعبَّاسوابنعليحديثمنيُروى

-2591/)"ال!وعةو"اللَّآلئ(،1-012)3/""الموضوعاتينظر:شيء،منها

وأخرجه(.173)ص"المجموعةو"الفوائد2(،215/)"الشَّريعةو"تنزية(،691

معديكربحديثمن-(601)8/المسانيد""جامعفيكما-العسكريُّاحمدأبو

".ضعيف"سنده926(:/01)""الإصابةفيحجرابنقالاللَّةُ!ثكَئهُ،رَالهمدانيِّ

في-والبخاري85(،)43وأحمد376(،)5ماجهوابن(،0494)داودأبوأخرجة
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)1(.الحماموذبحالكلاببقتليأمرخطبتهفيعفَّانبنعثمانوكان

الغذاءشرِّمنوهو.الطَّبعويحبسالسَّوداءيولِّد،يابسٌالقطا)2(:لحم

الاستسقاء.ينفعأنَّهإلا

الحارَّة.بالكبدويضرُّ،المفاصلينفعيابس!.حارٌّالسّمانى)3(:لحم

والكسْفُرة)4(.بالخلِّمضرَّتهودفعُ

العفنة.والمواضعالآجامفيكانماالطَّيرلحوممنيتجنَّبأنوينبغي

أقلُّهاانهضإمًا:وأسرعها.المواشيمنانهضامًاأسرعكلُّهاالطَّيرولحوم

)5(.المواشيأدمغةمنأحمدوأدمغتها.والأجنحةالرِّقابوهيغذاءً،

معغزونا:قالأوفىأبيبناللّهعبدعن"الصَّحيحين(")7(فيالجراد)6(:

الجراد.نأكلغزواتٍسبع!لمج!اللّهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.اختلافإسنادهوفياكأيلَّهُعَتهُ،رَهريرةأبيحديثمن(،0013)المفرد""الأدب

وفي84(.26/)"الصُّغرى"الأحكامفيوالإشبيليُّ(،5874)حبَّانابنوصحَّحة

مرسلًا.ثوبانبنالرَّحمنعبدبنمحمَّدوعن،مالكبنوأنس،عثمانعنالباب

"الأدبفيوالبخاري2(،0)285شيبةأبيوابن(،1)7339الرَّزَّاقعبدأخرجه

فيأحمدبنادلّهوعبد(،)122"الملاهي"ذمِّفيالدُّنياأبيوابن(،1013)المفرد"

61(.1)5"الشّعب"فيوالبيهقيئ52ُ(،1)المسند""زوائد

347(./1)الجوزيلابن"المنافع"لقط

3(.1/64)"المنافع"لقط

.(794)ص""المنهاجوانظر:.الكُسْبرةأيضًا:لهاويقال،الكزبرةهي

35(.1/0)"المنافع"لقط

.(478-477)صالحمويكتاب

.(1)529ومسلم5()594البخاري
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والجراد،الحوت:ودمانميتتانلنا"أحلَّت:عنة(1)المسند""وفي

عمر.ابنعلىوموقوفًامرفوعًايروى"والطِّحالوالكبد

نفَعبهموتبخِّروإذا،الهزالتورثأكلهوإدامةالغذاء،قليليابسٌحارّوهو

وسِمانُهللبواسير.بهويُتبَخَّرللنِّساء.وخصوصًا،وعسرهالبولتقطيرمن

وفي.الخِلْطرديُّ،الصرعلأصحابضارٌّوهو.العقربللسعويؤكليشوى

بسبتاماتإذاميتتهإباحةفيخلافولا-قولانسببٍبلاميتتةإباحة

)2(.مالكٌوحرَّمه،حلِّهعلىفالجمهور-ونحوهوالتَّحريقكالكبس

فصر)3(

الدَّمويَّةالأمراضيورثفإنَّه(،اللَّحم)4أكلَيداوملاأنوينبغي

الحادَّة.والحمَّيات،الامتلائيَّة

الخمر،كضراوةضَراوةًلهفإنَّ،واللَّحمإيَّاكم:الخطَّاببنعمروقال

عنه)6(."الموطَّأ"فيمالكذكره)5(.اللحميالبيتأهليبغضاللّّهوإن

تخريجه.تقدَّموقد(.)5723برقم(1)

السياقلإصلاحأثبتتالتيالرسإلةطبعةإلاوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا)2(

3(.00/)13""المغني:وانظر!نبَّهتوليتها"قولان"بعد"مالك..."فالجمهور

.(471)صالحمويكتاب)3(

".اللحمأكل"علىد:ز،(4)

من"اللحميالبيتأهليبغضاللّه"وإنجملةحذفتوقد.اللَّحمين"":ن،حط)5(

فيسيأنيكما،"الموطأ"فيتردلملكونها-يظهرفيما-وذلك،تنبيهدونالرسالةطبعة

التخريج.

إلى-معزوًّاغيرهوكلامكلامهمنملفَّقًاالحمويكتابياعمرقولجاءهكذا)6(
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.للحيوانمقبرةًأجوافكمتجعلوالا(:بُقْراط)1وقال

)2(فصل

ء

بَينمِنطُوصنهِءهِّمَّافِىفّتُصقِيكوُلألَغَصِلَبزةًأمَمُضفَى!ووًإنَّ:لىتعالقا:في)3(

ائهَرمِّنفِمهَاَ):الجنَّةفيرتال66،.:]النحل!هولنًاخَالمحهاسَإَدغًالِلّثذَّرِبِينَوَدَوٍفَربلمحث

.،51:محمد]!غَيَّزطَغمُهُو!شلَّبهَتٍصمّنوَأَ!رٌاسِنٍغَيزِءَءَ

فيهلناباركاللَّهمَّ:فليقلطعامًا،اللّّهأطعمه"منمرفوعًا:السُّنن)4(وفي

فإنِّي.منهوزدنافيهلناباركاللَّهمَّ:فليقللبنًا،اللّّهسقاهومن.منهخيرًاوارزقنا

".اللَّبنلاإوالشَّرابالطَّعاممنيجزئماأعلملا

وأخرجهعمر.عنسعيد،بنيحيىعن27(0)2مالكأخرجةعمروقول))الموطأ".

طريقمن282(،)""الجوعفيالدُّنياأبيوابن(،)47"الزُّهد"فيداودأبوأيضًا

فيأيضًاالدُّنياأبيابنوأخرجهعمر.عنعمر،ابنعن،نافععنعمر،بناددّةعبد

السَّائب،بنادلّّهعبدعنالهاد،بنأسامةبنيزيدطريقمن)374("المال"إصلاح

اللَّحميِّ"،البيتأهليبغضاللّة"وإنَّ:قولةمنهاشيءفيوليس.بمعناهعمرعن

"الشُّعب"البيهقيُّفيطريقةومن222(-)4/"تاريخة("فيمعينابنأخرجهوإنَّما

السَّمين".والحبراللَّحميِّينالبيتأهلَيبغضاددّه"إنَّ:قالكعبعن-0528()

مرفوعًا.وُيروى

."بقراطأ":ل،س(1)

الرسالة.طبعةتبعتهاوهناد،منساقط"فصل"لفظ)2(

038(.378-/1)"المنافع"لقطوانظر:(.048-478)صالحمويكتاب)3(

للنَّساليُّ("الكبرى"السُّنن34(،5)5"التِّرمذيِّجامع"373(،0)داود"أبيسنن"(4)

اكأيلَّهُعَنطُ.رَعبَّاسابنحديثمن)3322(،"ماجهابن"سنن(،4001،46001)5

تخريجه.تقدَّموقد
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تركيبًاالخلقةأصلفيمركَّنبٌأنَّهإلاالحسِّ،فيبسيطًاكانوإناللَّبن

،رطبةٌباردةٌ:فالجبنيَّة.والمائيَّة،والسَّمْنيَّة،الجبنيَّة:ثلاثةٍجواهرمنطبيعيًّا

الإنسانيِّللبدنملائمة،والرُّطوبةالحرارةفيمعتدلة:والسَّمنيَّة.للبدنمغذِّيةٌ

للبدن.مرطِّبةٌ،للطَّبيعةمطلقة،رطبةحارَّ!لى:والمائيَّة.المنافعكثيرة،الصَّحيح

حلبهعندقوَّته:وقيل.المعتدلمنوأبردأرطبالإطلاقعلىواللَّبن

.والبرودةالحرارةفيمعتدلى:وقيل.والرُّطوبةالحرارة

ممرِّعلىجودتهتنقصيزاللاثمَّيُحلَب،حيناللَّبنيكونماوأجود

بالعكس.والحامض.رطوبةًوأكثر،برودةًأقلَّيُحلَبحينفيكون.السَّاعات

وطاب،بياضهاشتدَّما:وأجودهيومًا.بأربعينالولادةبعداللَّبنويختار

فيقوامهواعتدل،معتدلةودسومةٌيسيرةٌحلاوةٌفيهوكان،طعمهولذَّ،ريحه

محمودِاللَّحم،معتدلِ،صحيحٍفتيٍّحيوانٍمنوحُلِب،والغلظالرِّقَّة

اليابس،البدنويرطِّبجيِّدًا،دمًايولِّدمحمو؟،وهو.والمشربالمرعى

وإذا.السَّوداوَّيةوالأمراضوالغمِّالوسواسمنوينفعحسنًا،غذاءًويغذو

السُّكَّرمعوشربُه.العَفِنةالأخلاطمنالباطنةالقروحنقَّىالعسلٍمعشُرِب

جدّا.اللَّونيحسِّن

لأصحابجيِّد،والرِّئةالصَّدرويوافق،الجماعضرريتداركوالحليب

بالأسنانمضرٌّمنهوالإكثار.والطِّحالوالكبدوالمعدةللرَّأسرديٌّ،السِّلِّ

أنَّ(1)""الصَّحيحينوفي.بالماءبعدهيتمضمضأنينبغيولذلك.واللِّثة

دَسَمًا".له"إنَّ:وقالفتمضمض،،بماءٍدعاثمَّلبنًا،شرب!يوّالنَّبيُّ

.عباسابنحديثمن)358(ومسلم2(11)البخاري(1)

572



والرَّأسللدِّماغمؤذٍ،الصُّداعوأصحابللمحمومينرديٌّوهو

المفاصلووجعوالغشاء،البصرظلمةتُحدثعليهوالمداومةُ.الضَّعيف

والزَّنجبتِلبالعسلوإصلاحهوالأحشاء.المعدةفيوالنَّفخالكبد،وسدَّة

.()1يعتدهلملمنكلُّهوهذا.ونحوهالمربَّى

ماوالزُّهومهَالدُّسومةمنوفيةوأرطبها.الألبانأغلظالضَّأن)2(:لبن

إذابياضًاالجلدفيويُحدِثبلغميًّا،فضولًايولِّدوالبقر.الماعزلبنفيليس

البدننالماليكونبالماء،اللَّبنهذايشابأنينبغيولذلك.استعمالهأُدمِنَ

أكثر.وتبريده،أسرعللعطشوتسكينه،أقلَّمنه

نافعٌ،اليابسللبدنمرطِّبٌللبطن،مطلقٌمعتدلى،لطيف!المعز)3(:لبن

الدَّم.ونفثاليايسوالسُّعالالحلققروحمن

منفيهاجتمعلماالإنسانيِّ،للبدنالمشروباتأنفعالمطلقواللَّبن

وفي.الأصليَّةللفطرةوموافقته،الطُّفوليَّةحالولاعتياده)4(،والتَّرويةالتَّغذية

وقدحٍ،خمرٍمنبقدجٍبهأُسْريليلةَأُنيع!ادلّهرسولأنَّ((()ه"الصحيحين

هداكالذيدلّّه"الحمد:جبريلفقال.اللَّبنأخذثمَّإليهما،فنظر،لبنٍمن

.الحمويكلامعلىالمصنِّفزيادةمنالجملةهذه(1)

.(048)صالحمويكتاب2()

.(481)صالسابقالمصدر)3(

فيوكذا،""الدموية:غيرهاوفي"،"الدسومة:حطوفي،محررةغيرالأصلفيالكلمة(4)

كتابمنأثبتماتحريفوهو363(.)3/"الشرعيةو"الاَدابالمطبوعةالنسخ

الأغذية.خواصِّمنليست"و"الدموية.الحموي

اللَّهُ!ثكَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن()168ومسلم)4933(البخاري)5(
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".أمَّتكغوَتْالخمرَأخذتلو.للفطرة

تهضمهالحارَّةوالمعدة.الخِلْطخامالاستمراء،بطيءمنهوالحامض

به.وتنتفع

منوهو.باعتدالٍالبطنويطلق،ويُخْصبة،البدنيغذوالبقر)1(:لبن

والدَّسم.والغلظالرِّقَّةفيالمعزولبنالضَّانلبنبينوأفضلها،الألبانأعدل

بألبان"علكم:يرفعهمسعودٍبناللّّهعبدحبتمنالسُّنن)2(:وفي

الشَّجر".كلِّمنتقُمُّ)3(البقر،فإنَّها

لإعادته.حاجةفلا،منافعةوذكر)4(،ذكرهتقدَّم:الإبللبن

باللُّبانَّبيوتكم))بخِّروا!:النَّبيِّعنفيهوردقدالكُنْدُر.هو:(بُق)ْ

.(482-481)صالحمويكتاب(1)

والبزَّار)366(،الطَّيالسيُّأيضًاوأخرجه.7523(،6834)"الكبرىالنَّسانيِّ"سنن2()

أبيعنوُيروى.وغيرهم32(،4/6)"المعاني"شرحفيوالطَّحاويُّ(،0541)

،4/791)والحاكم6(،750)حبَّانابنوصحَّحهوموقوفًا.ومرسلًا،،موسى

الصحيحة""السلسلةفيوهو897(،)2/"الصُّغرى"الاحكاموالإشبيليُّفي(،304

478(.)صتخريجةتقدَّمالَّذياللَّةُ!عَتهُرَصهيبحديثوينظر(.5،4391)18

أثبتتالتيالرسالةطبعةإلاوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفي""تقُمُّوكذا.تأكلأي)3(

تنبيه.ودونلأصلهاخلافًا""ترُمُّ

.سهامنزفيكماوعلاجهالاستسقاءداءفيع!يمالنبيهديفي63(62-)صفي4()

".الفصلأولفي"بعدها:ومااللطيفعبدطبعةفيبعدهزِيدوقد

أ(./141-041)المخطوطهناوراجع(.554-534)صالحمويكتاب5()
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إليهشكالرجلٍقالأنَّهعليعنيروىولكن.عنهيصحُّولا(،1والصَّعتر(")

عنويذكربالنِّسيان)2(.ويذهب،القلبيشجِّعفإنَّهباللُّبان،عليك:النِّسيان

عنويذكروالنِّسيان)3(.للبولجيِّدٌالرِّيقعلىالسُّكَّرمعشربهأنَّعبَّاسٍابن

فإذا.اللَّيلمنوانقَعْةبالكندر،عليك:فقالالنِّسيان،رجلٌإليهشكاأنَّهأنس

للنِّسيان)4(.جيِّدفإنَّهالرِّيق،علىشربةًمنةفخذ،أصبحت

رطبٍباردٍمزاجٍلسوءكانإذاالنِّسيانفإنَّطبيعيُّظاهر،سبنبٌولهذا

كانإذاوأمَّا.اللُّبانمنهنفَعفيه=ينطبعمايحفظفلا،الدِّماغعلىيغلب

بينهماوالفرق.بالمرطِّباتسريعًازوالهأمكنعارضٍ%(شيءٍلغلبةالنِّسيان

والرُّطوبيئُ،الحاليَّةدونالماضيةللأمور)6(وحفأسهَراليُبُوسيُّيتبعهأنَّ

بالعكس.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"الخيرة"إتحاففيكما-يعلىوأبو)5393(،(""تاريخةفيمعينابنأخرجه

"الشُّعب("فيوالبيهقي652ُّ(،)626،النَّبوي""الطِّبفينعيموأبو-،293(1)

193(:)2/الشَّرعيَّة(""الاَدابفيمُفلحابنقالاللَّهُ!كلَتهُ.رَأنس!حديثمن)9567(،

.(2537/)"المرضيَّة"الأجوبةفيالسَّخاويُّوضعَّفة،"موضوعأو"ضعيف

"الجامعفيالخطيبوأخرجة647(.)367،"النَّبوي"الطِّبفينعيمأبوأخرجة

اللُّبان.بدل."(.البقر.بألبان"عليك:بلفظلكن()7917"الرَّاويلأخلاق

،(44)""العواليفيالشَّيخوأبو)2236(،""المجالسةفيالدِّينوريُّأخرجه

الرَّاوي"لاخلاق"الجامعفيوالخطيب648(،)366،"النَّبوي"الطِّبفينعيموأبو

9917().

.(0018)"الرَّاويلاخلاقالجامع"فيالخطيبأخرجه

الاَني.التعليلبنىوعليه،"عليةاليبس"لغلبة:الحمويكتابفي

.لأمور""ا:ن
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أكلوإدمانِالنُّقْرة)2(،كحجامة(،1)بالخاصَّةأشياءُالنِّسيانَيُحدِثوقد

الماءفيوالنَّظر،والغمِّالهمِّوكثرة،الحامضوالتُّفَّاح،الرَّطبةالكُسْفُرة

القبور،ألواحقراءةمنوالإكثار،المصلوبإلئوالنَّظر،فيهوالبولالواقف

سؤروأكل)4(،بالحياةالقملوإلقاءمقطورين)3(،جملينبينوالمشي

)5(.بالتَّجربةمعروف!هذاوأكثر.الفأر

الأولى،فيومجفِّف!،الثَّانيةالدَّرجةفيمسخِّناللُّبانأنَّوالمقصود:

منينفعأن:منافعهفمنالمضارِّ.قليل،المنافعكثيروهويسير.قبضوفيه

ويطرد،الطَّعامويهضم؛البطنواستطلاق،المعدةووجع،ونزفهالدَّمقذف

المعدةويقوِّي،القروحسائرفياللَّحموُينبت،العينقروجويجلو،الرِّياح

ظلمةويجلوالصَّدر،رطوباتوينشَف،البلغمويجفِّفويسخِّنها،الضَّعيفة،

الصَّعترمعأووحدهمُضِغوإذاالانتشار.منالخبيثةالقروحويمنعالبصر،

وإن.ويذكِّيهالذِّهنفيويزيد،اللِّساناعتقالمنونفَع،البلغمجلَبالفارسيِّ

الهواء.رائحةوطيَّبالوباء،مننفَعبهما)6(بُخِّر

"."بالخاصّيَّة:ن،حطز،(1)

القفا.نقرة:يعني2()

واحدًا.سياقًاالمسوقانبعض،إلىبعضهماالمضمومانهما)3(

تنبيهدون"الحياض"فيإلىالرسالةطبعةغيَّرتهوقدالمصادر،فيجاءكما،حيةوهي:يعني(4)

.(2211/)"المنافعلقط"ومصدره،فقط("القمل"نبذ:الحمويولفظ!أصلهافيماعلى

عننقلتالمذكورةالعشرةوالأشياء.نقلةماعلىالمؤلفتعقيبمنالجملةهذه)5(

حديثفيمنهاوجملة2(17)2/"الأوراق"ثمراتفيكماطالبأبيبنعلي

نظر.أكثرهاصحةوفي(.2483/)""الكاملفيعديابنأخرجهموضوعمرفوع

طريف.تحريف،ماء""به:المطبوعةالنسخوفيوالصَّعتر.باللبانيعني)6(
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حر!الميم

ركنهبل؛العالمأركانوأحد،الشَّرابوسيِّد،الحياةمادَّة(:1!ء)

الدّهجعلوقد.زَبَدهمنوالأرضُ،بخارهمنخُلِقتالسَّماواتفانَّالأصليُّ،

.حيٍّشيءٍكلَّمنه

وقد،قولينعلى؟فقطالغذاءينفذأويغذو،هل:فيهاختلفوقد

ودليله.الرَّاجحالقولوذكرناتقدَّما)2(،

عليهويردُّ،رطوباتهالبدنعلىويحفظ،الحرارةيقمع،رطنبٌباردٌوهو

)3(.العروقفيوينفذهالغذاء،ويرقِّقمنه،تحلَّلمابدلَ

:طرقٍعشرةمنالماءجودةوتعتبر

صافيًا.يكونبأنلونهمنأحدها:

البتَّة.رائحةلهتكونلابأنرائحتهمن:الثَّاني

.والفراتالنِّيلكماء،حلوهالطَّعمعذبيكونبأنطعمهمن:الثَّالث

.القوامرقيقخفيفًايكونبأنوزنهمن:الرَّابع

والمسلك.المجرىطيِّبيكونبأنمجراهمن:الخامس

المنبع.بعيديكونبأنمنبعهمن:السَّادس

.(094-484)صالحمويكتاب(1)

32(.4)صالشرابفي!ي!هديهذكرفي2()

.الشرابفيلمجي!هديهفيأيضًاالفقرةهذهسبقت)3(
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تحت(1محتقَنًا)يكونلابأن،والرِّيحللشَّمسبروزهمن:السَّابع

قَصَارته)2(.منوالرِّيحالشَّمستتمكَّنفلا،الأرض

والحركة.الجريسريعيكونبأنحركتهمن:الثَّامن

له.المخالطةالفضلاتتدفعكثر!لىلهيكونبأنكثرتهمن:التَّاسع

منأو)3(،الجنوبمنالشَّمالإلىاَخذًايكونبأنمصبِّهمنالعاشر:

)4(.المشرقإلىالمغرب

الأربعة:الأنهارفيإلابكمالهاتجدهالمالأوصافهذهاعتبرتوإذا

.وجيحان،وسيحان،والفرات،النِّيل

جموَرّ:اددّهرسولقال:قال،هريرةأبيحديثمن")5("الصَّحيحينوفي

."الجنَّةأنهارمنكلّها-والفرات،والنِّيلوجيحانَّ،،"سيحان

:أوجهٍثلاثةمنالماءخفَّةوتعتبر

يسخنالذيالماء)6(:بقراطقالوالبرد.للحرِّقبولهسرعة:أحدها

.المياهأخفُّسريعًاويبردسريعًا،

.بالميزان:الثَّاني

تصحيف.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا"مختفيًا"،:سز،وفي"مخفيا".:ل(1)

تصفيته.من:يعني2()

تحريف.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا"،الجنوبإلئالشمال"من:ل)3(

استخرجهاوسائرها،بالنص(84ه)صالحمويذكرهاالأُوَلالخمسالطرق(4)

بعدها.سيناابنكلامومنقبلهاالحمويكلاممنالمصنف

.وحده)9283(مسلماخرجهوالحديث.الحمويقالكذا(5)

."أبقراط":ل،حط،س(6)

578



يجفَّفانثمَّ،مختلفينبماءينالوزنمتساويتاقطنتانتبلَّأن:الثَّالث

كذلك.فماؤهاأخفَّكانتفأيهما،توزنانثمَّبالغًا،تجفيفًا

لأسبابٍوتتغيَّرتنتقلقوَّتهفانَّرطبًا،باردًاالأصلفيكانوإنوالماء

الجهاتعنالمستور،للشَّمالالمكشوفالماءفإنَّانتقالها،توجبعارضةٍ

علىالحكموكذلك.الشَّمالريجمنمكتسنبيبسٌوفيهباردًا،يكونالأُخَر

ذلكطبيعةعلىيكونالمعادنمنينبعالذيوالماءالأخَر.الجهاتسائر

تأثيرَه.البدنفيويؤثِّر،المعدن

ولاوألذُّ.أنفعمنهوالبارد.والأصحَّاءللمرضىنافعالعذبوالماء

عقيبولاالنَّوم،منالانتباهولا،الجماععقيبولاالرِّيق،علىشربهينبغي

تقدَّم.وقد.الفاكهةأكلعقيبولا،الحمَّام

بلمنه،يُكثِرْولا.يتعيَّنبل،إليهاضطرَّإذابهبأسفلا،الطَّعامعلىوأمَّا

ويزيلالشَّهوة،وينهض،المعدةيقوِّيبل.البتَّةيضرُّهلافإنَّهمصًّا،يتمصَّصه

العطثز.

وقد،طريِّهمنأجودوبائته.ذكرناهماضدَّويفعل،ينفخالفاتروالماء

بالعكس.والحارُّ،خارجٍمننفعهمنأكثرداخلٍمنينفعوالبارد.تقدَّم

،العفوناتويدفع،الرَّأسإلىالأبخرةوصعودالدَّمعفونةمنالباردوينفع

(1)حالةٍكلَّويضرُّ.الحارَّةوالأماكنوالأزمانوالأسنانالأمزجةويوافق

يؤذيمنهالبرودةوالشَّديد.والأورامكالزُّكام،وتحليلٍنضجٍإلىتحتاج

وكتابالأخرىالنسخوفي.أصلهاالرسالةطبعةتبعتوهنا"،حالةكل"علىد:(1)

أثبت.ماالحموي
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الصَّدر.وأوجاع،والنَّزلات،الدَّمانفجاريُحدثعليهوالإدمانُ.الأسنان

لأنَّالأعضاء،ولاكثرللعصب(1ضارَّين)بإفراطٍوالحارُّوالباردُ

]و()2(الأخلاطلذعيسكِّنالحارُّوالماء.مكثِّفٌوالآخرمحلِّلأحدهما

ويسخِّن.ويرطِّب،،الفضولويخرجويُنضج،ويحلِّل)3(،والوجعالحدَّة

يسرعولاوُيرخيها،المعدةأعاليإلىبالطَّعامويطفو،شربُهالهضمَويفسد

أكثرفيويضرُّ.رديَّةأمراضٍإلىويؤدِّي،البدنويُذبل،العطشتسكينفي

والرَّمد.الباردوالصُّداعالصَّرعوأصحابللشُّيوخصالحٌأنَّهعلى،الأمراض

.خارجٍمناسْتُعمِلماوأنفعُ

منأحدٌكرههولا)4(،أثرٌولاحديثبالشَّمسالمسخَّنفييصحُّولا

.عابوهولاالأطبَّاء،قدماء

النسخوفي(.948)صالحمويكتابونسختيالخطيةالنسخجميعفيكذا(1)

.""ضارَّان:المطبوعة

كاملتغييروهوولذعها"،الحدةالأخلاطأوجاع":لوفي.الحمويكتابمنزيادة2()

"الأخلاط:نسخةفيأننهامشوفي"،الحدة"الأخلاطغيرها:وفي.للسياق

المطبوعة.النسخفيوكذا"،الحادة

وعلى.الحمويكتابمنأثبتماتحريفوهو(""والوقع:وحده()فالأصلفي)3(

فيعاثتالتيالأرضةاَثارمنيكونوقد،الضربخطكأنهخطّالأصلفيالكلمة

فسادًا.النسخةأطراف

واهيةوكلها،عليهموقوفًاعمروعنمرفوعًا،عباسوابنوأنسعائشةعنذلكروي(4)

"الكبرىو"سنن88()86-"الدارقطني"سننانظر:.المرفوعةالرواياتلاسيما

إرواءو"(1/124)المنير"و"البدر6(1/4)"التحقيقتنقيحو"6(/1)للبيهقي

.(1/05)"الغليل
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الكُلى.شحميذيبالسُّخونةوالشَّديد

الغين.حرففيالأمطارماءعلىالكلامتقدَّموقد

يدعوكانأنَّه!ي!النَّبيِّعن(1")"الصَّحيحينفيثبتوالبرَد:الثلجماء

والبرَد".الثَّلجبماءخطايايمناغسلني"اللَّهمَّ:وغيرهالاستفتاجفي

وجهُتقدَّموقد.كذلكفماؤه،دخَّانيَّةحادَّةٌكيفيَّةنفسهفيلهالثَّلج

التَّبريدمنالقلبإليهيحتاجلما،بمائهالخطايامنالغسلطلبفيالحكمة

ومعالجة،والقلوبالأبدانطبِّأصلُهذامنويستفاد.والتَّقويةوالتَّصليب

بضدِّها.أدوائهما

الجليد،وهوالجَمَدماءوأمَّا.الثَّلجماءمنوألذُّألطَفُالبرَدوماءُ

فيعليهايسقطالَّتيوالأرضالجبالكيفيَّةيكتسبوالثَّلج.أصلهفبحسب

والرَّداءة.الجودة

،والجماعالحمَّام،عقيبالمثلوجالماءشربتجنُّبوينبغي

وضعفالصَّدر،ووجعالسُّعالولأصحابالحارِّ؛والطَّعام،والرِّياضة

.الباردةالأمزجةوأصحابالكبد،

المدفونةالقُنيِّوماء،اللَّطافةقليلةالآبارمياهوالقُنِيِّ)2(:الآبارماء

والاَخر،تعفّنٍعنيخلولامحتقنأحدهمالأنَّ،ثقيلٌالأرضتحت

للهواء،يصمدحتَّىالفورعلىيشربلاأنوينبغيالهواء.عنمحجوبٌ

.تقدموقداللَّهُ!كَتهُ،رَهريرةأبيحديثمن)895(ومسلم74()4البخاري(1)

.القناةجمعوالقني(.394-294)صالحمويكتاب2()
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بئرهكانتأو،رصاصٍمنمجاريهكانتما(1)وأرداه.ليلةعليهوتأني

وخيم.وبيُّ)2(الماءفهذا،رديَّةًتربتهاكانتإذاسيَّماولا،معطَّلةً

النُّفوس،إلىوأحبُّهاقدرًا،وأجلُّهاوأشرفها،المياهسيِّد:زمزمماء

إسماعيل.وسقيا،جبريلهَزْمَةوهو.النَّاسعندوأنفَسهاثمنًاوأغلاها

بينأقاموقدذر،لأبيقالأذَّه!ي!النَّبيِّعن)3(""الصَّحيحفيوثبت

!يمّ:فقال=غيرهطعالملهليس،وليلةٍيومٍبينما)4(أربعينوأستاره!الكعبة

(.)ْ"سُقْمٍ"وشِفاءُ:بإسنادهمسلمغيروزاد."طُعْمٍطعامُ"إنَّها

أنَّه!ي!النَّبيِّعناللّهعبدبنجابرحديثمن)6("ماجهابن"سننوفي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.الهمزةبتسهيلالرَّديّمن

.الهمزةفسهَّلوبيء،:أصله،وغيرهالأصلفيبالشدَّةمضبوطكذا

ا!كَئهُددَّةُ.ذرأبيحديثمن2()473مسلماخرجه

"."ثلاثين:وغيرهمسلمعندوالذيكذا،

من4693(293،)9والبزَّار،المغيرةبنسليمانعن(4)95الطَّيالسيُّأخرجه

بناددّهعبدطريقمن2()59"الصغير((فيوالطَّبراني،عونوابنالحذَّاءخالدطريق

ذرأبيعن،الصَّامتبناللّهعبدعن،هلالبنحميدعنأربعتهمالمزنيِّ،بكر

مسلم.إسنادبمتلادلَّهُ!ثكَئهُ،رَ

،4841)9وأحمد2(،04431،1914)شيبةأبيابنأيضًاواخرجه3(.620)برقم

المؤمّل،بناددّةعبدطريقمن9(،كلُّهم84270،)9(""الأوسطفيوالطَّبراني(،69941

طهمان،بنوإبراهيمالزَّيَّاتحبيببنحمزةعنوُيروى.بهجابرعنالزُّبير،أبيعن

معاويةوعنعمرو،بنادلّهوعبد،ذرٍّوأبيعبَّاس،ابنعنالبابوفي.بهالزُّبيرأبيعن

و"المقاصد5(،01)2/الحبير"و"التَّلخيص2(،99)6/المنير""البدرينظر:موقوفًا.

.(11)23"لإرواءو"ا(،29)8"الحسنة
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(1)طائفةٌالحديثهذاضعَّفوقد."لهشُرِبَلمازمزم"ماء:قال

عنروِّيناوقدالمنكدر)2(.بنمحمَّدعنراويهالمؤملبناللّّهبعبد

المَوَالأبيابنإنَّاللَّهمَّ:فقال،زمزمأتىحجَّلمَّاأنَّهالمباركبناللّهعبد

لمازمزم"ماءُ:قالأنَّهنبيِّكعنجابر،عنالمنكدر،بنمحمَّدعنحدَّثنا

فالحديث،ثقةٌالمَوَالأبيوابن)3(.القيامةيوملظمأأشربهوإئِّي"لهشُرِب

وكلاموضوعًا،بعضهموجعله(،)ْبعضهمصحَّحهوقدحسن)4(.إذن

28(،2/)""المجروحينفيحبَّانوابن3(،230/)الضُّعفاء""العقيليُّفي:منهم(1)

،(478)3/"والإيهام"الوهمفيالقطَّانوابن223(،)5/""الكاملفيعديوابن

.(4/9918)(""المهذَّبوالذَّهبيُّفي267(،)8/(""المجموعفيوالنَّوويُّ

فيحجرابنقالجابر.عنالزُّبير،أبيعنالمؤمّل،بناددّهعبدرواهوإنَّما!قالكذا2()

:(391)ص"لهشربلمازمزمماءالمشهور:الحديثحالعنالجوابفيه"جزء

المنكدر".ابنعنعنه:فيهقالالمؤمّلابنأصحابمنأحدًانعرف"لا

،(01/641)بغداد""تاريخفيوالخطيب)3833(،""الشُّعبالبيهقيُّفيأخرجه)3(

ابنحديثمن"غريب:البيهقيُّقال.بهالمباركابنعنسعيد،بنسويدطريقمن

وقال،عنة"الوجههذامنالمباركابنعنسويدبةتفرَّدالمنكدر،ابنعنالموالأبي

قدمسلمكانوإنجدًّاضعيف"سويد5(:01)2/"التَّلخيصالحبير"فيحجرابن

وإنَّما،المباركابنعنفيةوأخطأالإسناد،هذافيخلَّطوقد...المتابعاتفيلةأخرج

ابنبكرأبيفوائدفيرُوِّيناهكذلكالزُّبير،أبيعنالمؤمّلابنعنالمباركابنرواه

)382(.المقرئلابن""المعجمفيوهو،"صحيحةطريقٍمنالمقرئ

الرَّابح""المتجروالدِّمياطيُّفي(،2136/)""التَّرغيبياالمنذريُّ:حسَّنةوممَّن(4)

زمزمماءالمشهور:الحديثحالعنالجوابفية"جزءفيحجرابنوقال)298(،

يصلُحطرقِهباجتماعالحفَّاظعندالحديثهذا"مرتبة(:091)صدالهشربلما

32(.4/4)"الإرواء"فيالألبانيُّوحسَّنة،"بهللاحتجاج

حديث-عنالدِّمياطيُّوقال5(،0)9""المجالسةفيكماعيينةابن:صحَّحهممَّن)5(
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مجازفة.فيهالقولين

عجيبةً،أمورًازمزمبماءالاستشفاءمنوغيريأناجرَّبتُوقد

بهيتغذَّىمنوشاهدت(.1)اللّهبإذنفبرأت،أمراضٍعدَّةمنبهواستشفيت

ويطوفجوعًا،يجدولا،أكثرهأوالشَّهرنصفمنقريبًاالعددذواتِالا!نّامَ

قوَّ!لهوكانيومًا،أربعينعليهبقيربَّماأنَّهوأخبرني.كأحدهمالنَّاسمع

مرارًا.ويطوف،ويصوم،أهلهبهايجامع

أقصىفيالقُمْر)2(الجبالوراءمنأصله.الجنَّةأنهارأحد:النِّيلماء

ادلّّهفيسوقهبعضًا،بعضهايمدُّوسيولٍ،هناكتجتمعأمطارٍمنالحبشةبلاد

منهتأكلزرعًابهفيُخرجبها)3(،نباتلاالَّتيالجُرُزالأرضإلىسبحانه

نإ،صُلبةً(4إبليزًا)إليهايسوقهالَّتيالارضكانتولمَّا.والأنامالأنعام

ضرَّتالعادةفوقأمطرتوإن،للنَّباتتتهيَّاولمترولمالعادةمطرَأُمْطِرت

ثمَّ،البعيدةالبلادفأمطر،والمصالحالمعايثروعطَّلت،والسَّاكنالمساكن

وفي".الصَّحيحرسمعلىحديث"هذا3(:10)6/المنير""البدرفيكماسويد

أبيعنالزياتحمزةعنالمغيرةبنالرحمنعبدطريقكاتبهاصحححاشية)حط(

المؤمل.بنالتّهعبدطريقوحسَّنالزبير،

.(1/58)"السالكينو"مدارج7(213/)("السعادةدار"مفتاحوانظر:(1)

فيكمايقالوكلاهماالقَمَر"،"جبال:غيرهماوفي.البِيض:يعنيلوالأصلفيكذا2()

.(1/58)"والنهاية"البداية

والطبعةن،حطفيوكذاالباء.نقطةوبقيت"لها"إلىغيِّرثمالأصلفيكتبكذا)3(

"لها".:غيرهاوفي.الهندية

"العروستاج"انظر:.الأرضوجةعنذهابةبعدالنِّيليعقبهالذيالطينالإبليز:(4)

.(1/01)الكبير"تيمورو"معجم36(/1)5
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فيزيادتةسبحانهوجعل.عظيمٍنهرٍفيالأرضهذهإلئالأمطارتلكساق

أذِنَوعمَّهاالبلادروَّىفاذاوكفايتها،البلادريِّقدرعلىمعلومةٍأوقاتٍ

هذافيواجتمع.الزَّرعمنبالتَّمكُّنالمصلحةلتتمَّ،وهبوطهبتناقصهسبحانة

وأعذبهاوأخفِّهاالمياهألطفمنوكانذكرها،تقدَّمالَّتيالعشرةالامورالماء

حلاها.وأ

الحِلُّماوه،الطَّهور"هوالبحر:فيقالأنَّه!ي!النَّبيِّعنثبتالبحر:ماء

مَن)2(مصالحلتمامزُعَاقًا،مرًّاأُجاجًاملحًاسبحانهاللّّهجعلهوقد)1(."ميتته

وهو،الحيوانكثير)3(دائمٌفإنَّه،والبهائمالاَدميِّينمنالأرضوجهعلى

فيهحيواناتهوموتإقامتهمنلأنتَنَحلوًاكانفلويُقبَر.ولاكثيرًافيهيموت

ويُجيف،وُينتنذلكمنهيكتسببالعالمالمحيطالهواءوكانوأجَافَ)4(،

ماجهوابن(،3320435،،5)9والنَّساني6ُّ(،)9والتِّرمذيُّ)83(،داودأبوأخرجه(1)

أبيحديثمن9(،873521،989909،001،)7233،وأحمد32(،64)386،

الكبير(""العللفيكماالبخاريُّوصحَّحه.إسنادِهفياختُلف.وقداللَّهُ!كَئهُرَهريرة

فيالمنذروابن(،111)خزيمةوابن(،)43الجارودوابن،والتِّرمذيُّ(،14)ص

""الإلمامفيكمامندهوابن(،21،5852)43حبَّانوابن2(،1/94)""الأوسط

وهو(،82/2156،/1)""المجموعفيوالنَّوويُّ(،1/041)والحاكم(،1/94)

وعلي،،وأنس،عبَّاسوابنجابر،عنالبابوفي(.048)"الصَّحيحة"السِّلسلةفي

موقوفًا.عامربنعقبةوعنموقوفًا،بكرأبيوعنوالفراسيِّ،عمرو،بنالدّهوعبد

الهندية.غيرالمطبوعةالنسخفيوكذا"هو"،:زيادةلس،فيبعده)2(

المطبوعة.النسخفي"راكد":زيادةوبعده،لمنساقط""دائملفظ)3(

و"العباب(1235)2/"العلوم"شمسانظر:.جيَّفَمثلريحها،خبث:يعني4()

(.)جيفالزاخر"
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ألقيلوكالملَّاحةجعلهأنسبحانهالرَّبِّحكمةفاقتضت.العالمفيفسد

مكثهعلىيتغيَّرولاشيئًا،تغيِّرهلموأمواتهوأنتانهكلُّهاالعالمجيف(فيه)1

لملوحته.الغامديُئالسَّببهوفهذا.العالمادلّّهيطويأنوإلىخُلِق،حينمن

مالحةً.سبَخةًأرضهالفاعليُّفكونوأمَّا

مضرٌّوشربهالجلد.ظاهرفيعديدةٍافاتٍمننافعٌبهفالاغتسالوبعد،

ونفخًاوجرَبًاحكَّةًويُحْدِث،ويُهْزِل،البطنيُطلقفانَّه،وخارجهبداخله

مضرَّته:بهيدفعالعلاجمنطرقفلهشربهإلىاضطرَّومنوعطشًا.

صوفٌوعليها،قصَباتالقدرفوقويجعل،قدرٍفييجعلأنمنها:

كثرفاذا،الصُّوفإلىبخارهايرتفعحتَّىالقدرتحتويوقد،منفوثرٌجديا

فيالبخارمنفيحصليريد،مالهيجتمعحتَّىذلكيفعليزالولاعصرُه،

الذّعاف)2(.القدرفيويبقى،عذبماءٌالصوف

إلىثمَّإليها،ماؤهيرشَحواسعةٌحفرةشاطئهعلىيحفرأن:ومنها

الماء.يعذبأنإلىثالثةٌثمَّإليها،هيترشِّحأخرىمنهاقريبًاجانبها

نوىفيهيلقيأنفعلاجهالكدر،الماءشربإلىالضَّرورةألجأتهوإذا

أرمنيًّاطينًاأوفيه،يطفأملتهبًاجمرًاأوالسَّاج،خشبمنقطعةًأو،المشمثر

)3(.أسفلإلىترلسُبكدورتهفإنَّ،حنطةٍسويقَأو

فيها.تصرَّفبعضهموكأن"فيها("،:سوفيالبحر.في:يعني(1)

المنافع""لقطنسخفيوكذا.قاتلسمٌّ:والذالبالزايوهو"،"الزُّعاف:ل،س2()

"."الزُّعاق:الأخرىالنسخوفي.النقلمصدروهو(1/433)

.(433-1/432)"المنافع"لقط:الاخيرةالأربعللفقراتانظر)3(
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!والنَّبيِّعنالخدريِّسعيدٍأبيعن")1(مسلم"صحيحفيثبت:!

".المسكالطِّيب"أطيب:قالأنَّه

يُحرم،أنقبل!ك!ي!النَّبيُّأطيِّبكنت:عإئشةعن"الصَّحيحين(")2(وفي

مسأ.فيةبطيبٍ،بالبيتيطوفأنقبلالنَّحرويوم

بهتضربالذيوهو.وأطيبهاوأشرفها،،الطِّيبأنواعملِكُالمسكُ

الجنَّة)3(.كثبانوهو.بغيرهيشبَّهولا،غيرهبهويشبَّه،الأمثال

الباطنةالأعضاءويقوِّيويقوِّيها،النَّفسيسرُّ،الثَّانيةفييابسٌحارٌّوهو

والمبرودين،،للمشايخنافع.عليهاوُضِعإذاوالظَّاهرةَوشمًّا،شربًاجميعها

للحرارةبإنعاشهالقوَّةوضعفوالخفقانللغشيجيِّاالشِّتاء،زمنَسيَّمالا

ومنمنهاالرِّياحويفشّرطوبتها،وينشِّف،العينبياضويجلو.الغريزيَّة

)4(.الأفاعينهشمنوينفعالسَّموم،عملويبطلالاعضاء.جميع

.المفرِّحاتأقوىمنوهوجدًّا،كثيرم!ومنافعه

"عليكم:صحَّته)6(نعلملاحديثفيةورد(:!زَنْجُصش)ْ

.الزُّكام:والخشام")7(.للخُشَامجيِّدٌفإنَّه،بالمرزنجوش

)2252(0برقم)1(

.(1911)ومسلم(9351)ريلبخاا(2)

تخريجة.سبق)3(

.(434-424)صالحمويكتاب(4)

.البردقوشهوومرزنجوش.(94)صهالحمويكتاب(5)

منقوط.غيروالأصل،"يعلم"د:،ل،حط)6(

المرويَّة-الالار"فيبشكوالوابن673(،،)286"النَّبويالطِّب"فينعيمأبوأخرجة)7(
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عنوالكائنالبارد،الصُّداعمنشمُّهينفع.الثَّانيةفييابس!حارّ)1(وهو

الرَّأسفيالحادثةالسُّددويفتح،الغليظةوالرِّياح،والزُّكاموالسَّوداء،،البلغم

)2(الأورامأكثرمنوينفع،الباردةالأورامأكثرويحلِّل،والمنخرين

الرَّطبة.الباردةوالاوجاع

اليابسورقهدُقَّوإذا.الحبلعلىوأعان،الطَّمثأدرَّاحتُمِلوإذا

نفَعالخلِّمعبهضمِّدوإذا،العينتحتالعارضالدَّمآثارأذهَبَبهوكُمِد

.العقربلسعة

شمَّهأدمنومن.بالإعياءويذهب،والرُّكبتينالظَّهرلوجعنافعودهنُه

سُدَدَفتَحالمرِّاللَّوزدهنمعبمائهاستُعِطوإذاالماء،عينيهفيينزللم

.الرَّأسوفيفيهاالعارضةالرِّيحمنونفَع،المنخرين

"سيِّد:يرفعهأنسٍحديثمن)4(""سننهفيماجهابنروىمِلْح)3(:

قالنوح،بناللّهعبدوفيه.اللَّهُ!كَتهُرَأنسحديثمن(،1)45"السَّريَّةالأطعمةفي

هذاحديثةالذَّهبيُّعلىوحكم،""تركوه(:2615/)""الميزانفيكماالأزديُّ

.(486)ص"المرفوعةو"الأسرار27(،21/)"الشَّريعة"تنزيه:وينظر.بالبطلان

فيالخالقعبدالغنيعبدالشيخاضافهاوقدالتالثة"،"في:زيادةالرسالةطبعةفيبعده(1)

فحذفت،حاصرتينبينالحمويكتابمن3(90)صالنبويللطبنشرته

الرسالة.طبعةفيالحاصرتان

النظر.لانتقالدمنساقط"الأورام..."الباردة2()

.(794-694)صالحمويكتاب)3(

885(.4)""الأوسطفيوالطَّبراني371(،4)يعلىأبوأيضًاوأخرجه331(.)5برقم(4)

فيعديٍّابنضعَّفةوبه،متروكوهوعيسىأبيبنعيسىفيةجدًّا؛ضعيفهـاسناده

)575(."الحسنة"المقاصدفيالسَّخاويُّأيضًاوضعَّفه(،434)6/""الكامل
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الإداموغالب،عليهويقوميُصلحهالذيهوالشَّيءوسيِّدُ."الملحإدامكم

بالملح.يصلحإنَّما

النَّاسفيأنَّتكونوا2("ستُوشكوا):مرفوعًا(1)البزار"مسند"وفي

".بالملحإلاالطَّعاميصلحولاالطَّعام،فيكالملح

أنزل"إنَّاللّهمرفوعًا:عمربناللّهعبدعن)3(:""تفسيرهفيالبغويوذكر

."والملحوالماء،والنَّار،الحديد،:الأرضإلىالسَّماءمنبركاتٍأربع

أشبه.والموقوف

حتَّىيخالطهشيءٍكلَّويُصْلح،وأطعمتهمالنَّاسأجساميُصْلحالملح

وفيهبياضًا.والفضَّة،صفرةًالذَّهبتزيدقوَّةًفيهأنَّوذلك.والفضَّةالذَّهب

للائدانوتقويةلها،وتنشيفٌ،الغليظةللرُّطوباتوإذهابٌوتحليلجلامر

فيالطَّبرانيأيضًا.وأخرجهاللَّهُ!كَنهُرَجندببنسمرةحديثمن(0463)برقم(1)

الطبرانيِّ،إسناد(01/18)""المجمعفيالهيثميُّوحسَّن268(.)7/"الكبير"

دمبنخبيبعن،ضعيفوهوسمرةبنسعدبنجعفرطريقمنبأنَّهوتُعقِّبَ

"السّلسلةوينظر:،الحالمجهولوهوسمرةبنسليمانأبيهعن،مجهولوهو

2(.45)4/"الضَّعيفة

كتابومخطوطتيوغيرهالأصلوفي.المطبوعةالنسخفيوكذا"،"سيوشك:ل2()

الرفع.نونبحذفأثبتكماالحموي

"والبيان"الكشففيالثَّعلبيئُووصلةإسناد.بدون(14)8/"التَّنزيلمعالم")3(

موضوع"حديث252(:/1)2""المجموعفيكماتيميةابنقال2(.47)9/

الكذَّابينمنوهوالثَّوريِّ،سفيانأختابنمحمَّدبنسيفإسنادهفي؛مكذوب

منإسناده"في(:461)ص"الشاف"الكاففيحجرابنوقال،"بالكذبالمعروفين

03(.)53الضَّعيفة""السِّلسلةفيوهو"،أعرفهلا
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المتقرِّح.الجربمنونفعوفسادها،عفونتهامنومنع

الظَّفرَة)1(.ومحَقَ،العينمنالزَّائداللَّحمقلعبهاكتُحِلوإذا

ويُحْدِرالانتشار،منالخبيثةالقروحويمنع.ذلكفيأبلغوالأندَرانيُّ)2(

ويدفع،الأسنانوينقَي.نَفعهمالاستسقاءأصحاببطونبهدُلِكوإذاالبراز.

ويقوِّيها.اللِّثةويشدُّ،العفونةعنها

كئيرم!)3(.ومنافعه

النُّوقحرف

ابنعن"الصَّحيحين")4(:وفي.موضعٍغيرفيالقرآنفيمذكورٌخ!:

))إنَّالنَّبيُّع!و:فقال،نخلةٍبجُمَّارأنيإذ!،النبيعندنحنبينما:قالعمر

ماأخبرونيورقها.يسقطلا،المسلمالرَّجلمثلُمثلُهاشجرةًالشَّجرمن

نأفأردت،النَّخلةأنَّهانفسيفيفوقع،البواديشجرفيالنَّاسفوقع.هي؟"

رسولفقال.فسكتُّسنًّا،القومأصغرأنافإذا،نظرتثمَّ.النَّخلةهي:أقول

إليُّأحبُّقلتَهاتكونلأن:فقاللعمر،ذلكفذكرتُ."النَّخلة))هي:!ي!اللّه

وكذا.كذامن

وتمرينهم،،أصحابهعلىالمسائلالعالمإلقاء:الحديثهذاففي

.(624)صتقدمتوقد،العينامراضمن(1)

الراءبتحريكالذَّرَآني،:اللغويينعندوالفصيح،البياضشديدالملحمننوع)2(

وتسكينها.

"جدًّا".:زيادةبعدهاومااللطيفعبدطبعةفي)3(

.(1182)ومسلم(16)البخاري(4)
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عليهكانما:وفيه.والتَّشبيهالأمثالضربُ:وفيه.عندهمماواختبار

بينالكلامعنوإمساكهم،وإجلالهم،أكابرهممنالحياءمنالصَّحابة

يكرهلاأنَّه:وفيه.للصَّوابوتوفيقه،ولدهبإصابةالرَّجلفرحُ:وفيه.أيديهم

ذلكفيوليس،الأبيعرفهلموإن،أبيهبحضرةيعرفبمايجيبأنللولد

خيرها،(1وكثرةُ)،بالنَّخلةالمسلمتشبيهُتضمَّنهما:وفيه.عليهأدبإساءة

.الدَّوامعلىووجودُهثمرهاوطيبُظلًّهاودوامُ

وقوت،ودواءٌغذاءٌوهوويانعًا.وبلحًاويابسًا،رطبًايؤكلوثمرها

منويتَّخذ.والأوانيوالاَلاتللبناءوجذوعها.وفاكهةٌوشراب،وحلوى

الحبالليفه!ومن،ذلكوغيروالمراوحوالأوانيوالمكاتلالحُصُرورقها)2(

الأدويةفيويدخل،للإبلعلَفٌنواهاشيءٍآخرثمَّوغيرها.والحشايا

نضدوحسنمنظرها،وبهجةهيئتها،وحسنثياجها)3(،جمالثمَّ.والاكحال

بفاطرهامذكِّرةٌفرؤيتها.رؤيتهعندالنُّفوسومسرَّةوبهجتهوصنعتهثمرتها)4(

منبهاأشبهشيءولا.حكمتهوتمام،قدرتهوكمال،صُنعهوبديعوخالقها،

.وباطنٌظاهرٌونفعٌكلُّهخيرهوإذ،المؤمنالرَّجل

النخلة"وشبَّه(:994)صالحمويوسياق."كثرة"منإلىالرسالةطبعةفيغُيِّر(1)

."...كثرةفيبالمسلم

المطبوعة.والنسخز،هامشفيوكذا،"خوصها":ن2()

و"تهذيب656(2/)"السعادةدار"مفتاحفيذكروقدود.)ف(الأصلفيكذا)3(

"نباتها".غيرهما:وفي.المعنىهذاقصدفلعله،وزينتها"لباسها"376(:)3/"السنن

ونباخها"."ثمرتهابعدها:ومااللطيفعبدطبعةوفي

المطبوعة.النسخفيوكذا"ثمرها"،:س(4)
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إلىشوقًافارقهلمَّاع!ي!ادلّّهرسولإلىجذعهاحنَّالَّتيالشَّجرةوهي

وقد.عيسىولدتلمَّامريمتحتهانزلتالَّتيوهي.كلامهواستماعقربه

الطِّينمنخُلِقتفانَّهاالنَّخلة،عمَّتكم"أكرموا:نظرٌإسنادهفيحديثٍفيورد

.(1)"آدممنةخُلِقَالذي

وقد.قولينعلىبالعكسأوالحَبْلةعلىتفضيلهافيالنَّاساختلفوقد

كإنوإن!صاحبهمنأحدهماأقربوما،موضعٍغيرفيكتإبهفيبينهمااللّهقرن

)2(.وأنفعأفضلتوافقهالَّتيوالأرضومنبتهسلطانهمحلِّفيمنهماواحدٍكلُّ

القلبفإنَّفيالنَّرجِس،بشمِّ"عليكم:يصحُّلاحديثفيه!جس)3(:

.()4"النَّرجسشمُّلاإيقطعهالا،والبرصوالجذامالجنونحبَّةَ

)1(

)2(

)3(

)4(

فيحبَّانوابن2(،4/56)"الضُّعفاء"ياوالعقيليئُ(،54)5يعلىأبوأخرجه

""الأمثالفيالشَّيخوأبو)35(،""الأمثالفيوالرَّامهرمزي(،54)3/""المجروحين

عنرويم،بنعروةعن،الأوزاعيِّعنسعيد،بنمسرورطريقمنوغيرهم)263(،

الاوزاعيِّعنحديث"هذا(:181)8/"الكامل"فيعديٍّابنقال.بخها!كَئهُدلَّهعلي

فيإلَّابذكرهأسمعلم،معروفغيرُومسرور،بالمتَّصلليسعليٍّعنوعروةمنكًر،

جدًّا"،منكرحديث"هذا22(:5)5/""تفسيرهفيكنيرابنوقال"،الحديثهذا

الحسنة""المقاصدوينظر:(.1/184)""الموضوعاتفيالجوزيابنوذكره

و"السِّلسلة2(،1/90)("الشَّريعةو"تنزيه(،1/421)ا!رعة"و"اللَّاَلئ(،1)56

)263(.الضَّعيفة"

08(،28/)("الهجرتينو"طريق657(،-656)2/"السعادةدار"مفتاح:وانظر

937(.378-)3/"السننو"تهذيب

.(105)صالحمويكتاب

-:وقالاللَّةُ!عكَئهُ،رَعليٍّحديثمن36(/1)4"دمشق"تإريخفيعساكرابنأخرجه
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وله.العصَبإلىالغائرةالقروحيدمُلوأصله.الثَّانيةفييابسٌحارّوهو

هيَّجمسلوقًاأُكِلأوماؤهوشربطُبِخوإذا(،1)جابذةٌجاليةغسَّالةٌقوَّم!

نقَّىوالعسلبالكِرْسِنَّة)2(طُبِخوإذا.البدنقعرمنالرُّطوبةوجذبالقيء،

النُّضج.العَسِرة)3(الدُّبيلاتوفجَّر،القروجأوساخ

،قويٌّتحليلٌوفيهالبارد.الزُّكامينفعلطيف!،،الحرارةمعتدل:وزهره

والسَّوداويِّ،الرَّطبالصُّداعمنوينفع،والمنخرينالدِّماغسُدَدَويفتح

وغُرِسصليبًا(قضيبُة)هشُقَّإذامنهوالمحدّق)4(.الحارَّةالرُّؤوسويصدِّع

وينفع.الصَّيففيالبرسامأمِنالشِّتاءفيشمَّهأدمنومنمضاعفًا)6(.صار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وقال6(،1)3/""الموضوعاتفيالجوزيابنوذكره.جدًّا"منكرحديث"هذا

المصنِّفعليهوحكم"،ظلمات"سندُه71(:)6"الموضوعات"ترتيبفيالذَّهبي

232(،)2/"المصنوعة"اللَّآلئوينظر:(.013)ص"المنيف"المنارفيبالكذب

.(691)ص"المجموعةو"الفوائد276(،2/)"الشَّريعةو"تنزيه

جاذبة.:يعني

تفتحالعامةأن776()ص"المحيط"محيطوفي5(.0)36/""التاجفيضبطهكذا

6(.4)9/"دوزيتكملة":وانظر.والسينالكاف

.(044)ص""الحلبةرسمفيتفسيرهسبق

("المنافعو"لقطأ(./1)57الحمويكتابومخطوطةالخطيةالنسخجميعفيكذا

ابن"منهاحمنالمطبوعفيوكذا.""المحرق:المطبوعةالنسخوفي283(./1)

82(.0)ص"جزلة

("،"بصله:"و"المنهاجالحمويمخطوطةوفي.الهنديةوالطبعةالخطيةالنسخفيكذا

بعدها.ومااللطيفعبدطبعةفيوكذا.أصله:يعني

النرجسلإنباتآخرينطريقين(1/135)"النبطية"الفلاحةصاحبذكروقد

المضاعف.
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ماالعطريَّةمنوفيةالسَّوداء.والمِرَّةالبلغممنالكائنةالرَّأسأوجاعمن

صاحبوقالأمراضها.منكثيرٍمنوينفع،والدِّماغالقلبيقوِّي

الصِّبيان.بصرعيذهبشمُّه)1(:"التَّيسير"

2(!لأ0
!صالنّبيُّأنسلمةامحديثمن(")3("سننهفيماجهابنروى:

فيهاوردوقد.أهلُهجسدهوسائرَ،بالنُّورةفطلاهابعورتهبدأاطَّلى)4(إذاكان

أمثلها.هذاأحاديثعدَّة

بنسليمانالنُّورةلهوصُنعتالحمَّام،دخلمنأوَّلإنَّ:قيلوقد

.(داود)5

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الحمويسمّاهوقدزُهْر،ابن:يعني

.(305-205)صالحمويكتاب

من3752(1،375)برقمفيهاوالحديث.المطبوعةالنسخمنساقط"سننهفي"

وأنكر.بمعناه(171)5الطَّيالسيُّايضًاوأخرجه.بهعنها،ثابتأبيبنحبيبطريق

إرساله،(1/521)البيهقيُّورجَّح34(،01/4)""الفتحفيكماصحَّتهأحمد

حاتمأبيلابن""المراسيلفيكمازرعةأبوقإل،لانقطاعهضعيف!والموصولُ

"المهذَّب"الذَّهبيُّفيأعلَّه"،وبذلكسلمةامِّمنيسمعلم28(:"حبي!بٌ)ص

""المصباحفيوالبوصيري53ُّ(،)3/الشَّرعيَّة(""الادابفيمُفلحوابن(،1/451)

/4(112).

"طلى".:حطف،عداما

فيوالطبراني)37185(شيبةأبيابنأخرجه.موسىأبيحديثمنمرفوعًاروي

)7388(."الإيمان"شعبفيوالبيهقي316()صالسُّنيوابن(461)""الأوسط

بنإسماعيلترجمةفي362(/1)الكبير""التاريخفيالبخاريأيضاواخرجه

(1/265)للعقيلي"الضعفاء"وانظر:.فيهيتابعولانظر،فيه:وقال،الرحمنعبد

.(4072)ا"الضعيفةو"الرشد(.ط؛96-2/68)عديلابن"الكاملو"
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فيويتركانبالماء،يخلطان.جزءٌوزرنيخ،جزءانكِلْس!وأصلها:

ويجلس،بهيطلىثمَّ.زرقتهوتشتدُّ(،1ينطبخ)مابقدرالحمَّامأوالشَّمس

لإذهاببالحنَّاءمكانهاويطلى،يغسلثمَّ.بماءٍيمسُّولا،يعملزيثماساعةً

ناريَّتها.

لمَّاآدم"إنَّمرفوعًا)3(:"النَّبويِّ"الطِّبِّكتابفينعيمأبوذكرنَبق)2(:

".النَّبِقُثمارهامناكلشيءٍكانَّأوَّلَالأرضإلىاهبط

رأىأنَّهصحَّته)4(علىالمتَّفقالحديثفيالنَّبقالنَّبيُّع!يالهذكروقد

هَجَر.قِلالمثلنَبِقُهاوإذا،بهأُسْرِيليلةَالمنتهىسدرةَ

ويدبغ،الإسهالمنوينفع،الطَّبيعةيعقلالسِّدر،شجرثمر:والنَّبق

)1(

)2(

)3(

)4(

تصحيف.،المطبوعةالنسخفيوكذاينضج"،":ل،حط

3(.1/50)"المنافع"لقط(،894)صالحمويكتاب

عنزيد،بنعليِّعن،سلمةبنحمَّادعنبكَّار،بنبكرطريقمن08()5برقم

ابنموقوفًاأيضًاوأخرجهموقوف!.فيههولكن،بهعبَّاسابنعن،مهرانبنيوسف

منكر،فإنَّهعبَّاسابنعلىموقوفًاكانهـان"هذا:وقال2(10)2/""الكاملفيعديٍّ

ممَّنوهو،صالحةغرائبحِسانأحاديثُولبكربكر،غيرحمَّادعنيرويهأعلملا

فيالخطيبوأخرجه.جدًّا"بالمنكرحديثهوليس،ذكرتُماغيروله،حدينهيُكتب

قال:قالالشَّعبيِّعن،الفزاريِّعنترةبنمحمَّدطريقمن35(44/)بغداد"("تاريخ

إلَّاأحبَّهاوما-،تؤكلأو:-تُبلعثمرةلأوَّوهي،مباركةشجر!النَّبق":عبَّاسابن

عنبكَّار،بنبكرطريقمن6(4/)13أيضًاالخطيبفأخرجهالمرفوعوأمَّا."عاقل

فيالجوزيِّابنوضعَّفه،بهعبَّاسابنعنمجاهد،عن،نجيجأبيابنعنورقاء،

6(.1)29الضَّعيفة""السّلسلةفيوهو(،671)2/"المتناهية"العلل

اددَّهُ!كَنهُ.رَصعصعةبنمالكحديثمن()164ومسلم32()70البخاري
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بلغمًا)1(.ويولِّد،الطَّعامويشهِّي،البدنويغذوالصَّفراء،ويسكِّن،المعدة

وهوالحشا.يقوِّيوسويقه.الهضمبطيءوهو.الصَّفراويَّالذَّرَب)2)وينفع

بالشَّهد.مضرَّتهودفعُ،الصَّفراوَّيةالأمزجةيُصلح

رطبهأنَّ:والصَّحيح.قولينعلى؟يابسٌأورطمبٌهوهلفيهواختلف

يابس.باردويابسه،رطببارد

ح!!الهاء

يثبتولا!ي!،اللّّهرسولعنتصحُّلاأحاديثثلاثةفيهاورد!؟)3(:

موضوعة:هيبلمثلها،

وقطراتلاإالا!ئّاممنيوئمليسفإنَّه،تنفُضوهولاالهندبا"كلوا:أحدها

")4(.عليهتقطرُالجنَّةمن

)5(."سحرٌولاسمّفيهيحلَّلمعليهاونامالهندباأكل"من:الثَّاني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".المنافع"لقطمنبعدهوما،الحمويكتابمنالنقلآخر

المتصل.والإسهالالمعدةفساد:الذَّرب

صحيح.كلاهماوالهندباءوالهندبا،.(524-234)صالحمويكتاب

ومن،ا!كَتهُددَّهأنسحديثمن(الباحثبغية-534)أسامةأبيبنالحارثأخرجه

فيمُفلحابنأيضًابالوضععليهوحكم)676(.النَّبوي""الطِّبفينعيمأبوطريقه

و"اللَّاَلئ2(،1/17)"المرضية"الأجوبة:وينظر(.256/)"الشَّرعيَّة"الاداب

6(.2/)("الضَّعيفةو"السِّلسلة2(،247/)"الشَّريعةو"تنزية(،2188/)"المصنوعة

عليهوحكم.عائشةحديثمن(0511)""الطُّيوريَّاتفيالسِّلفيُّطاهرأبوأخرجه

الشَّريعة""تنزيهوينظر:(.256/)"الشَّرعيَّة"الآدابفيمُفلحابنايضًابالوضع

(/2263،66.)2
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.(1)"الجنَّةمنقطرةٌوعليهاإلاالهندباورقمنورقةٍمن"ما:الثَّالث

فيفهي.السَّنةفصولبانقلابمنقلبةٌ،المزاجمستحيلةفهيوبعد،

معتدلة.والخريفالرَّبيعوفي،يابسةٌحارَّ!الصَّيفوفي،رطبةٌباردةٌالشِّتاء

جيِّدةمبرِّدم!قابضةٌوهي.واليبسالبرودةإلىتميلأحوالهاغالبوفي

فهيمنها،وخاصَّةًالبرِّيُّ،البطنَعقَلتبخلٍّوأُكِلتطُبِختوإذا.للمعدة

ضعفها.منوتنفعقبضا،وأشدُّ،للمعدةأجود

منوتنفعِ)3(.المعدةفيالعارضالالتهابسكَّنت)2(بهاتُضُمِّدوإذا

مننفعتوأصولهابورقهاتضُمِّدوإذا.الحارَّةالعينأورامومن،النِّقرس

منوتنفعالكبد،فيالعارضةالسُّددوتفتح،المعدةتقوِّيوهي.العقربلسع

وتنقِّيوالأحشاء،والعروقالطِّحالسددوتفتحوباردها،حارِّهاأوجاعها

الكلى.مجاري

ولاالسُّدديِّ،اليرقانمنينفعالمعتصروماؤهاأمرُّها.للكبد:وأنفعها

الأورامعلىووُضِعورقهادُقَّوإذا.الرَّطبالرَّازِيانَجماءبهخُلِطإذاسيَّما

677(،)675"النَّبوي"الطِّبفينعيموأبو(،013)3/"الكبير"فيالطَّبرانيئُأخرجه(1)

فيمُفلحابنأيضًابالوضععليةوحكممرسلًا.ويروى.عليٍّبنالحسينحديثمن

منكر"(:194)2/المسانيد""جامعفيكثيرابنوقال56(،)2/الشَّرعيَّة""الآداب

2(،1/18)"المرضيةو"الأجوبة2(،289/)"الموضوعات":وينظر.جدًّا"

و"السلسلة2(،264/)"الشَّريعةو"تنزيه(،2187/)"المصنوعةو"اللَّآلئ

332(.)5"الضعيفة

تصحيف.،""سلبت:المطبوعةالنسخفي2()

.("تنفع"وقد:الحمويكتابفي)3(
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والصَّفراء.الدَّمحرارةويطفئ،المعدةفيماويجلووحلَّلهإ.برَّدهاالحارَّة

نُفِضتأوغُسِلتمتىلأنَّها،منفوضةٍولامغسولةٍغيرأُكِلتماوأصلَحُ

السُّموم.جميعمنتنفعترياقيَّةقوَّةذلكمعوفيهاقوَّتها.فارقتها

التِّرياقات)2(،فيورقهاويدخلالغشاء)1(.مننفَعبمائهااكتُحِلوإذا

وصُبَّماؤها،اعتُصروإذا.السُّمومأكثرويقاوي)3(،العقربلدغمنوينفع

وشُربأصلُهااعتُصِروإذاكلِّها)4(.القتَّإلةالأدويةمنخلَّصالزَّيت،عليه

بياضيجلوأصلهاولبنُوالزُّنبور.العقربولسعالأفاعيلسعمننفَعماؤه

العين.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الواوحص!

النَّبيعنأرقمبنزيدحديثمن)6(""جامعهفيالترهذيذكروَرْص)5(:

عننقلهوقدب(/)128الحمويكتابمخطوطفيوكذا"العشا(":ن،حط،ف

"."الغشاوة(:831)3/"الشرعيةالاَداب"وفي."بالليلالبصرضعف:"يعنيالطبري

"."الترياقد:ز،

بعدها.ومااللطيفعبدطبعةفيكما،يقاوم:يعني

هنا.أصلهاتبعتالتيالرسالةوطبعةدز،منساقط"كلها"

.(274-264)صالحمويكتاب

منوأخرجه.بهأرقمبنزيدعنالدّه،عبدأبيعن،قتادةطريقمن2()780برقم

ابنوأخرجه(.1)3279وأحمد75(،44)""الكبرىالنَّساليُّفيأيضًاالطَّريقهذه

قال.بنحوهزيدعن،أبيهعن،ميمونبنالرَّحمنعبدطريقمن)3467(ماجه

لكن2(،420،260/)الحاكموصحَّحه"،صحيححسنحديث"هذا:التِّرمذيُّ

أحمد:الإمامفيهوقال،فيهتُكُلِّمالبصريُّالدّهعبدأبوميمونوهوزيدعنالرَّاوي

مناكير".أحاديثه"
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منويُلَدُّيُلَدُّه:قتادةقال.الجنبذاتمنوالوَرْلسَالزَّيتينعتكانأنَّه!!

يشتكيه.الذيالجانب

نعت:قالأيضًا،أرقمبنزيدحديثمن)1(""سننهفيماجهابنوروى

به.يُلَدُّوزيتًاوقُسْطًاوَرْسًاالجنبذاتمن!يوّاللّّهرسول

يومًا،أربعيننفاسهابعدتقعدالنُّفساءكانت:قالتسلمةأمعنوصحَّ

الكلَف)2(.منوجهه!علىالوَرْسَتطليإحداناوكانت

ولستببرِّيوليسزرعًا،يزرعالورس)3(:اللغويحنيفةأبوقال

اليمن.بلادبغيرالعربأرضمنولاالعربأرضبغيرأعرفه

الأحمر:وأجوده.الثَّانيةالدَّرجةأوَّلفيواليبوسةالحرازةفيوقوَّته

فيالكائنةوالبثوروالحكَّةالكلَفمنينفع.النُّخالةالقليلُاليد،فياللَّيِّن

الوضَح.مننفعَشُرِبهـاذا.صابغةٌقابضةقوَّم!وله.بهطليإذاالبدنسطح

وهو.بهأرقمبنزيدعن،أبيهعن،ميمونبنالرَّحمنعبدطريقمن)3467(برقم(1)

نفسُه.السَّابقالحديث

2(.1665)وأحمد6(،)48ماجهوابن(،)913والتِّرمذي3(،11)داودأبوأخرجه2()

أمِّعن،الأزديَّةمُسَّةعن،سهلأبيحديثمنإلَّانعرفهلاحديثٌهذا":التِّرمذيقال

بعضُهمأعقَهلكن(،1/175)الحاكموصحَّحه.البخاريعنذلكونقل("،سلمة

"الآدابفيمُفلحابنقالولذااَخرون؛ومشَّاه!حالها،يُعرَفلاالأزديَّةمُسَّةبأنَّ

فيالنَّوويحسَّنهوممَّن،"وضعفهحسنهفي"مختلَف381(:)2/"الشَّرعيَّة

مصنِّفيمنجماعةٍ"قول:وقال2(1/04)"و"الخلاصة5(252/)لماالمجموع"

"(التَّنقيح"فيالذَّهبيحسَّنهوكذا،"عليهممَردود،ضعيفحديتاإنَّه:الفقهاء

2).10)"الإرواء"فيوالألباني(،137)3/المنير""البدرفيالملقِّنوابن29(،/1)

.الحمويكتابمنوالنقل(،61ه)ص"النبات"كتابفي)3(
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.درهمٍوزنمنهالشَّربةومقدار

بهلُطِخوإذاالبحريِّ)1(.القُسْطمنافعمنقريبٌومنافعةمزاجةفيوهو

بالورسالمصبوغوالثَّوبمنها.نفَعوالسَّفْعةوالبثوروالحكَّةالبهَقعلى

الباه.علىيقوِّي

الخلافذكرقريبًاتقدَّموقدالشَّعر.تسوِّدوهي،النِّيلورقهي:وَوو

فَعَلة.ومَنبالسَّواد،الصَّبغجوازفي

الياءحرف

كلُّاللُّغةفيفإنَّه،أعمَّاليقطينكانوإن.والقَرَعالدُّبَّاءوهو:ض

!ووَأَن!نَا:تعالىقالوالخيار.والقثَّاءكالبطِّيخ،ساقعلىتقوملاشجرةٍ

.،641:الصافات1!يَقطِينٍمِّنشَجًزعَلتهَ

لهماوالشَّجر:شجرًا.لانَجْمًا،يسمَّىساقٍعلىيقوملاما:قيلفإن

؟!!طِينٍمِّن)شَجَرًةَ:قالفكيفاللُّغة،أهلقاله.ساق

بشيءٍقيِّدوإذا،عليهيقومساقلهماكانأُطلِقإذاالشَّجرأنَّ:فالجواب

فيالنَّفععظيممهمّبابٌالأسماءفيوالمقيَّدالمطلقبينفالفرق.بهتقيَّد

وثمرهالدُّبَّاء.نبإتهو:القرانفيالمذكورواليقطين.اللُّغةومراتبالفهم

اليقطين.وشجره،والقرعالدُّبَّاءيسمَّى

دعاخيَّاطًاأنَّمالكٍبنأنسحديثمن)2("الصَّحيحين"فيثبتوقد

إليةفقرَّب،ع!ياّلهاللّهرسولمعفذهبت:أنسقال،صنعهلطعامٍ!ي!اللّّهرسول

.ثفيالطويلالسقطانتهىهنا()1

2(.140)ومسلم2(290)البخاري2()
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يتتبَّع!ي!اللّّهرسولفرأيت:أنسقالوقديد.دبَّا!قيهومرَقًا،شعيرٍمنخبزًا

.اليومذلكمنالدُّبَّاءأحبُّأزلقلم.الصَّحْفةحواليمنالدُّبَّاء

:ويقولالقرعيأكلوهو،مالكٍبنأنسعلىدخلت:طالوتأبووقال

إيَّاك)2(."!ي!اللّهرسولإليُّبحبِّ)1(أحبَّكما!شجرةٍمنلكِيا

عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامحديثمن)3("الغيلانيَّات"وفي

منفيهافأكئِرُواقدرًاطبختمإذاعائشة))يا:!ي!اللّّهرسولليقال:قالت

".الحزينقلبتشدُّفإنَّهاالدّبَّاء،

لموإنالانحداز.سريعوهويسيرًا،غذاءًيغذو.رطبٌبار؟:اليقطينُ

خلط)4(منهيتولَّدأنَّهخاصِّيَّتهومن،محمودٌخِلْطٌمنهتولَّدالهضمقبليفسد

خلطٌوبالملححِرِّيف!،خلطٌمنهتولَّدبالخردلأكلفإن.يصحبهلمامجانس!

جيِّدًا.غذاءًالبدنَغذابالسَّفرجلطُبِخهـان.قابضالقابضومع،مالح

يلائمولا.المحرورينوينفعبلغميًّا،رطبًاغذاءًيغذو،مافيلطيفطوهو

الصُّداعويُذهب،العطشيقطعوماؤه.البلغمعليهمالغالبُومَنالمبرودين

".لحبِّإلااُحبُّك"ما:"و"الغيلانياتالترمذيلفظ(1)

بكروأبو193(،/1)"الكبرى"الطَّبقاتفيسعدوابن(،)9184التِّرمذيأخرجه2()

"،الوجههذامنغرينبٌ"حدينث:التِّرمذيقال59(.)5""الغيلانيَّاتفيالشَّافعي

غيرعنهيروِلمطالوت"أبو93(:)3/"الشَّرعيَّة"الاَدابفيمُفلحابنوقال

عليه.المتفقالسابقمالكبنأنسحديثلهيشهدلكن."صالحبنمعاوية

فيوهو،"يصحُّ(:"لا9421)3/""المغنيالعراقيُّفيقال579(.)569،برقم)3(

)3596(.الضَّعيفة""السِّلسلة

خطأ.وهي،"محمود":زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(4)
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ولا.استعملكيفللبطنمليِّنوهو.الرَّأسبهغُسِلأوشُرِبإذاالحارَّ

نفعًا.منهأعجلولا،بمثلهالمحرورونيتداوى

واستُخْرِجالتّنُور،أوالفُرنفيوشُوي،بعجينٍلُطِخإذاأنَّه:منافعهومن

وقطَع،الملتهبةالحمَّىحرارةسكَّن=اللَّطيفةالأشربةببعضوشُرِب،ماؤه

أسهَلَمربًّىوسفرجلٍبتَرَنْجَبينشُرِبوإذاحسنًا.غذاءًوغذَّا،العطش

محضةً.صفراء

،(1)نَطْرونٍمنوشيءٍ،عسلمنبشيءٍماؤهوشُرب،القرعطُبِخهـاذا

الأوراممننفَعاليافوخعلًىضما؟منهوعُمِلدُقَّوإذامعًا.ومِرَّةًبلغمًاأحدَرَ

الدِّماغ)2(.فيالحارَّة

فيمنهاوقُطِرالورد،بدهنماوهاوخُلِطجُرادته)3(،عصرتوإذا

الحارَّة،العينأوراممننافعةوجُرادته.الحارَّةالأوراممننفَعت)4(-الأذن

الحارِّ.النِّقْرِسومن

ومتى.والمحمومينالحإرَّةالأمزجةلأصحابالنَّفعشديدوهو

البدنفيوولَّدوفسد،،طبيعتهإلىاستحالرديًّاخِلْطًاالمعدةفيصادف

والمُرِّيِّ.بالخلِّمضرَّتهودفعُرديًّا.خلطًا

أنَّأنسعنويذكرانفعالًا.وأسرعها،الأغذيةألطفمنفهو،وبالجملة

سبق.وقد،الحجريالملحمننوع(1)

يأتي.فيما"الحارة"الأورامبعدووقعهنا،سمنسقط"الدماغ"في2()

.قشره:يعني)3(

قلم.سبقولعله،"الأنف":س(4)
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.(1)أكلهمنيُكْثِركان!ي!اللّهرسول

)2(فصل

فيالنَّفععظيممختصرٍبفصلٍالبابهذافيالكلامأختمأنَّرأيتوقد

ماسويهلابنورأيت.الكتابمنفعةلتتمَّالنَّإفعةالكلُّيَّةوالوصاياالمحاذر

:قال)3(.بلفظهنقلتهالمحاذير""كتابفيفصلًا

نفسه.لاإيلومنَّفلا(،وكَلِفَ)4يومًا،أربعينالبصلأكلمن

نفسه.إلايلومنَّفلا،جَرَبأوبَهَقفأصابهمالحًا،فأكلافتصد،من)5(

إلايلومنَّفلا،لَقْوةأوفالجفأصابه،والسَّمكالبيضمعدتهفيجمعمن

ذفسه.

نفسه.إلايلومنَّفلا،الفالجفأصابه،ممتلئوهوالحمَّامدخلمن

نِقْرِس،أوبرَصأوجُذامٌفأصابهوالسَّمك،اللَّبنمعدتهفيجمعومن

له،واللَّفظ2(140)ومسلم)5436(،البخاريوأخرج.اللَّفظبهذاعليهأقفلم(1)

دبَّاء،فيهابمرقةٍفجيءَمعه،فانطلقتُ،رجلٌلمجيطادلّّهرسولَ"دعا:قالأنسعن

جعلتُذلكرأيتُ:"فلمَّاقال،"ويُعجبهالدُّبَّاءذلكمنيأكل!شًيوادلّهرسولُفجعل

".أَطعمُهولاإِليهأُلقيه

347(.346-)صالحمويكتاب2()

المحاذير،كتابمنبختيشوعوابنماسويهابنكلاممنمنقول"فصل:الحمويقال)3(

ابنوكلام،الفصلهذافيماسويهابنكلامالمصنفنقلوقد.به"لينتفعبلفظهنقلته

ومؤلفة.المحاذير""كتابعلىأقفولم.آخرينكلاممعالتاليالفصلفيبختيشوع

.(114)صتعريفهتقدموالكلف.الكَلَفأصابه:يعني(4)

المطبوعة.النسخفيوكذا،فقرةكلقبلالعطفواوبزيادة""ومن:ل،ث()5
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نفسه.إلايلومنَّفلا

إلايلومنَّفلا،نِقْرِسأوبرَصفأصابهوالنَّبيذ،اللَّبنمعدتهفيجمعمن

فلامختلًّا)1(،أومجنونًافولدت،أهلهوطئحتَّىيغتسلفلماحتلممن

نفسه.إلايلومنَّ

فلا،ربوٌفأصابه،منه(4وتملَّأ)باردًامصلوقًا)3(بيضًاأكلومن)2(

نفسه.لاإيلومنَّ

نفسه.إلايلومنَّفلاحصا!،فأصابه،يفرغحتَّىيصبرفلمجامعمن

نفسه.إلايلومنَّفلادا!،أصابهأولقوفأصابهليلًا،المرآةفينطرمن

فصل

يورثانفانَّهما،والسَّمكالبيضبينتجمعأناحذر:بَخْتَيْشُوعابنُوقال

.الأضراسووجعوالبواسير،،القولنج

كماأ(/001)الحمويكتابمخطوطةوفي.المطبوعةالنسخفيوكذا،"مخبَّلًا":س(1)

.وغيرهالأصلمنأثبت

العطف.واومعهناوغيرهالأصلفيكذا2()

كتابمخطوطةفيوكذا،أثبتكماوغيرهالأصلوفي."مسلوقًا":ل،حط،ث)3(

ذكرتوقد.(4441)3/"السعادةدار"مفتاحفيجاءوكذاأ(./001)الحموي

"غريبانظر:.وغيرهالضربمعنىفيولكن"،"سلقفيلغة""صلقأناللغةكتب

382(./1)قتيبةلابن"الحديث

"امتلاأ(.:المطبوعةالنسخفي(4)
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الوجه.فيالكلَف(1تولِّد)البيضأكلإدامةُ

البَهقيولِّدالحمَّامبعدوالافتصادالمالحوالسَّمكالملوحةأكلُ

والجرَب.

المثانة.يعقِرالغنمكُلىأكلِإدامةُ

الفالج.يولِّدالطَّريِّالسَّمكأكلبعدالباردبالماءالاغتسال

.الجذاميولِّدالحائضالمرأةوطء

.الحصاةيولِّدعقيبهالماءيهريقأنغيرمنالجماع

الدَّويَّ)3(.الدَّاءيولِّد)2(المخرجفيالمكثطول

النَّافع.منالإكثارمنخيرٌالضَّارِّمنالإقلالُىبُقراط)4(:وقال

الامتلاءوبترك،التَّعبعنالتَكاسلبتركالصِّحَّة(استديموا)ه:وقال

والشَّراب)6(.الطَّعاممن

المضارعة.حرفأهملأو"يولد")ف(:الأصلغيرفي(1)

الحاجة.قضاءموضع:يعني2()

348(.347-)صالحمويكتاب:هذهبختيشوعابنلأقوالانظر)3(

يليهوماهذاوقولهبعدها.ومااللطيفعبدطبعةفيوكذا"،"أبقراط:لث،س،ز،(4)

34(.1)صمطبوعتهوانظر:(ب)89/الحمويكتابمخطوطةفي

."استدرك":د(5)

الجوزيلابن"المنافع"لقطمنمنقولبعدهوما،الحمويكتابمنهناالنقلانتهى)6(

عليه.نبَّهتماإلاالتصرفببعض(914-942)2/
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علىوليأكلالغذاء،(قليجوِّد)1الصِّحَّةأرادمنالحكماء:بعضوقال

الغداء،بعدويتمدَّدالماء.شربمنوليقلِّل،ظمإءٍعلىوليشرب.نقاءٍ

وليحذرالخلاء.علىنفسهيعرضحتَّى)2(ينامولاالعشاء،بعدويتمشَّى

الشِّتاء.في)3(عشرةٍمنخيرالصَّيففيومرَّةالامتلاء،عقيبالحمَّامدخول

تُهْرم)4(العجائزومجامعةالفناء.علىمعينٌباللَّيلاليابسالقديدوأكلُ

يصحُّولا،عليعنهذاويروىالأصحَّاء)5(.أبدانوتُسْقِمالأحياء،أعمار

.غيرهوكلامالعربطبيبكلدةبنالحارثكلاممنبعضهوإنَّماعنه

وليعجِّلالغداء،فليباكر-بقاءولا-البقاءسرَّهمن:الحارثوقال

النِّساء)7(.غشيانوليقلِّلالرِّداء)6(،وليخفِّفالعشاء،

ودخول،البِطْنةعلىالجماع:البدنتهدمأشياءأربعة:الحارثوقال

العجوز.وجماعالقديد،وأكلالامتلاء،علىالحمَّام

كانأنهطالبأبيبنعليعنالحديثفيروينا"قد(:914)2/"المنافع"لقطفي(1)

هذهبعض"وروي:آخرهايأوقال..".فليجوِّد.-بقاءولا-البقاءأرادمن:يقول

سيأني.كمانقلها،ثم"كلدةبنالحارثعنالكلمات

وفيالهنديةوالطبعةالخطيةالنسخفيمرفوعين"و"يناميتمشى""الفعلانوردكذا2()

كلاهما.أوأحدهماجزمغيرها

عشر".":المطبوعةالنسخوفي.النسخجميعفيكذا)3(

.(17)2/الأنباء("و"عيون"المنافع"لقطفيوكذا،""تهدم:ل4()

المؤلف.زادهاأوأخرىنسخةفيكانتفربما"،المنافع"لقطفيالجملةهذهتردلم(5)

الدَّين.قلَّة:يعني)6(

.(124)ص"المنافع"لقط)7(
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منإليهننتهيبأمرٍمُرْنافقالوا:النَّاس،إليهاجتمعالحارثاحتُضِرولمَّا

فيإلاالفإكهةتأكلواولا.شابَّةًإلاالنِّساءمنتتزوَّجوالا:فقال(،1)بعدك

بتنطيفوعليكمالدَّاء.بدنُهاحتملماأحدكميتعالجنَّولانصجها.أوان

وإذا.للَّحممنبتةٌللمِرَّة،مهلكة،للبلغممذيبةفانَّها،شهرٍكلِّفي)2(المعدة

أربعينفليمنزتعشَّىوإذا،ساعةً)3(طعامهإثرعلىفلينم،أحدكمتغدَّى

خطوةً.

آخذهاصفةًليفصِفْلي،تبقىلالعلَّك)4(:لطبيبهالملوكبعضوقال

الدَّواءتشربولافتيًّا،إلااللَّحممنتأكلولا،شابَّةًإلاتنكحلا:فقال.عنك

أكلتوإذا.الطَّعاممضغوأَجِدْنضجهإ،فيإلاالفاكهةتأكلولا،علَّةٍمنإلا

خمسينولوتمشيحتَّىتنمفلاليلًاأكلتوإذا،تنامأنبأسفلانهارًا

،البولتحبسولا،الجماععلىتتكارهنَّولا،تجوعحتَّىتأكلنَّولا.خطوةً

.دمنساقط"بعدك"من(1)

"وعليكم(:422)2/"المنافع"لقطوفي.والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا)2(

ولعل(.1/505)الأدباء"و"محاضرات(281/)الأنباء""عيونفيوكذا"،بالنُّورة

.ترىماإلىفغيَّرهاوغيرهاالبلغملإذابةسببًاالنورةتكوناناستشكلالمؤلف

"لقطفيومثله"ص".:وفوقهالاصلهامشفيكتبوكذا،""غدائه:ند،،حطز،)3(

.وغيره"لمنافعا

خمسين..".:وصيتهوآخر،له"لطبيبالحجَّاج"قال422(:)2/"المنافع"لقطفي)4(

ابنقالثم."منكيأخذ...":قولهواَخر،"للحجَّاجتياذوق"وقال:فيةثم."خطوة

فجمع.اَخرهإلى("تأكلنلا:فقال،مروانبنالملكعبدتياذوق"وأوصى:الجوزي

بخدمةمختصًّاطبيبًاكانهذاوتَياذُوقواحد.سياق!االتلاثالوصاياالمصنف

35(.32-2/)الأنباء""عيونانظر:.الحجاج
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،طعامٌمعدتكوفيطعامًاتأكلنَّولا.منكيأخذأنقبلالحمَّاممنوخذ

هضمه.عنمعدتكفتعجز،مضغهعنأسنانكتعجزماتأكلأنوإيَّاك

فلاجسدكفيالدَّمالكنزونعم.جسمكينقِّيبقيئك)1(أسبوعٍكلِّفيوعليك

الأطباقمنيخرجفإنَّه،الحمَّامبدخولوعليك.إليهالحاجةعندإلاتخرجه

إخراجه.إلىالأدويةتصللاما

الشَّافعيّ)2(:وقال

غيرمنالغسلوكثرة،الطِّيبوشمُّ،اللَّحمأكل:البدنتقوِّيأربعة

.الكتَّانولبس،جماعٍ

علىالماءشربوكثرة،الهمِّوكثرة،الجماعكثرة:البدنتوهنوأربعةٌ

الحامض.أكلوكثرة،الرِّيق

والنَّظر،النَّومعندوالكحل،الكعبةحيالالجلوسالبصر:تقوِّيوأربعةٌ

المجلس.وتنظيف،الخضرةإلى

فرجوإلى،المصلوبوإلىالقذر،إلىالنَّظرالبصر:توهنوأربعة

القبلة.مستدبروالقعود،المرأة

والفستق،والإطْرِيفَل)3(،العصافير،أكل:الجماعفيتزيدوأربعةٌ

المطبوعة.والنسخ"المنافع"لقطفيوكذا"،تنقِّي"بقيئةٍ:ن(1)

سمعت:قالسليمانبنالربيععنخزيمةابنروى"423(:)2/"المنافع"لقطفي)2(

.("يقولالشافعي

.أخرىمنافعلهالصغيرفإنالمقصود،وهوالكبير"،"الإطريفل:"المنافع"لقطفي)3(

وهي-،الثلاثالثمار:الهنديةفيالإطريفلومعنى893(.)2/فيهصنعةطريقةوانظر
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.(1)لخَرُّوبوا

ومجالسة،والسِّواك،الكلاممنالفضولترك:العقلفيتزيدوأربعة

العلماء.ومجالسة،الصَّالحين

وفراقاليد،ذاتقِصَرُ:قتلنوربَّما،البدنيُذِبْنخص!:أفلاطونوقال

بالعقلاء.الجهلذويوضحك،النُّصحوردُّ،المغايظوتجرُّع،الأحبَّة

لاأنجديرفهوحَفِظهامَن،بخصالٍعليك)2(:المأمونطبيبوقال

طعامًاتأكلأنوإيَّاك.طعامٌمعدتكوفيطعامًاتأكللا:الموتعلَّةَإلايعتلَّ

و00ء)3(
وكثرةوإيَّاك.هصمهعنمعدتكفتعجز،مضغهفياصراسُكشعب

موتيورثفإنَّةالعجوزومجامعةوإيَّاك.الحياةنور)4(يقتبسفإنَّهالجمإع

الصَّيف.فيبالقيءوعليك.إليهالحاجةعندإلاوالفصدوإيَّاك.الفجأة

انظر:.المركَّبالدواءهذافيالرئيسةالأجزاءوهي،والأَمْلَجوالبَليلَجالإهْليلَج

الأصيل"و"القول(918)ص"الرشيديةو"المعرَّبات(176)ص"العلوم"مفاتيح

2(.ه)ص

وهو،"الجرجير":"المنافع"لقطوفي.والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا(1)

""القانونأوالمفردةالأدويةكتبفيالخَرُّوبخواصمنذلكيذكرفلم،الصواب

عنهرأيته"كذا:قال(41)3/"الشرعية"الاَدابفيمفلحابنذلكنقلولما.وغيره

".حارٌّ:وقيل،يابسباردقابضوهورديء،غذاءهفإنَّنظر،وفيه"الزاد("(.في)يعني

".المنافعلقط"علىمفلحابنيقفولم

42(.4)2/"المنافع"لقطفيكما،بختيشوعوهو2()

".أسنانك"تعجز:ثوفي."يتعب":نس،ز،)3(

لأصلها.خلافًاالرسالةطبعةفيوكذا"،"يطفئإلىالفقيغيَّره(4)
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للطَّبيعة.معادٍفهوكثيرٍكلُّ:قوله(1)بُقراطكلماتجوامعومن

طعامينبينأجمعلملانّي:فقال؟تمرضلالكما:لجالينوسوقيل

تأذَّيتطعامًاالمعدةفيأحبسولمطعامِ،علىطعامًاأدخلولمرديَّين،

به)2(.

فضر

والأكلالكثير،والنَّومالكثير،الكلام:الجسمتمرضأشياءوأربعة

الكثير.والجماعالكثير،

الشَّيب.ويعجِّل،ويضعفهالدِّماغمخَّيقلِّلالكثير:فالكلام

عنويكسل،العينويهيِّج،القلبويعمي،الوجهيصفِّرالكثير:والنَّوم

.البدنفيالرُّطوباتويولِّد،العمل

الغليظةالرِّياحويولِّد،الجسمويُضعف،المعدةفميفسدالكثيروالاكل

.العسرةلادواءوا

،البدنرطوباتويجفِّف،القوىويُضعف،البدنيهُدُّالكثيروالجماع

الدِّماغَويخصُّ،البدنجميعَضررهويعمُّالسُّدَد.ويورث،العصَبويرخي

جميعإضعافمنأكثروإضعافهالنَّفسانيِّ،الرُّوحمنبهمنهيتحلَّلمالكثرة

كثيرًا.شيئًاالرُّوحجوهرمنويستفرغ،المستفرغات

ب(.)5/المكيالحرمنسخة،لة""الفصولفيقولهوانظر.""أبقراط:ل،ثس،(1)

ايضًا.34(4)صالمودود""تحفةفيالمؤلفنقلهوقد

فيأضافهماالمؤلففلعل،الاصلهامشفيجالينوسوقولبقراطقولاستدرك2()

".المنافع"لقطغيرآخركتإبمنبعدفيماالنسخإحدى
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السِّنِّحديثةجميلةٍصورةٍمنصادقةًشهوةًصادفيكونَّإذاماوأنفع

وخلاء،بهالعهدوبعد،ورطوبتهالمزاجوحرارة،الشُّبوبيَّةسنِّمعحلالًا

معهتركهينبغيمايقارنهولمفيه،يُفْرِطولم.النَّفسانيَّةالشَّواغلمنالقلب

بردٍأو،مفرطٍحرٍّأو،تامَّةٍرياضةٍأو،استفراغٍأو،خَواءٍأو،مفرطٍامتلاءٍمن

فُقِدَ)2(وأيُّهاجدًّا،بهانتفعالعشرةالأمورهذهفيهراعىفإذا(.1)مفرطٍ

الهلاكفهوأكثرهاأوكلُّهافقدتوإن.بحسبهالضَّررمنلهحصَل

المعجَّل)3(.

فصل

المعتدلةوالحِمْية.المرضفيكالتَّخليطالصِّحَّةفيالمفرطةوالحِمْية

حاجةولا،بأربعٍوعليكمثلاثًا،اجتنبوا:لأصحابهجالينوسوقال.نافعة

والطِّيببالدَّسموعليك.والنَّتنوالدُّخانالغباراجتنبوا.الطبيبإلىبكم

(4بالباذَرُوج)تتخلَّلواولا.شبعكمفوقتأكلواولا.والحمَّاموالحلوى

.قفاهعلىزكمةبهمنينمولاالمساء.عندالجوزتأكلواولاوالرَّيحان)5(.

مخاطرةفإنَّهافتصد،منالمشييسرعولاحامضًا.غمّبهمنيأكلولا

ينمولاكثيرًا.لحمًاالصَّيففيتأكلواولا.عينهتؤلمهمنيتقيّاولا.الموت

ومنالمبزِّر.العتيقالباذنجانتقربواولا.الشَّمسفيالباردةالحمَّىصاحب

.دمنساقط("مفرطبرد"أو(1)

الرسالة.طبعةفيوكذا"فقد("،:بعدهالفقيزاد2()

".المنافع"لقطمنليستاالأخيرتانالفقرتان)3(

"."الحَوْكبالعربيةوش!مَّى،الريحطيبنبت4()

.ل،ث،سمنساقط"والريحان...تأكلوا"ولا)5(
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جسمَهدلَكومن.الأعلالمنأمنحارٍّماءٍمنقدحًاالشِّتاءفييومٍكلَّشرب

خمسأكلومن.والحكَّةالجربمنأمنالرُّمَّانبقشورالحمَّامفي

لاعمرهطولبقيخام=وعودٍ،ومسكٍ،روميٍّمُصْطكىقليلمعسَوْسَناتٍ

منالحصىنظَّفالسُّكرمعالبطِّيخبزرأكلومنتفسد.ولامعدتهتضعف

.(1)البولحرقةعنهوزالت،معدته

ضر

والسَّهر)2(.،والجوع،والحزن،الهمُّ:البدنتهدمأربعةٌ

،والمحبوب،الجاريوالماء،الخضرةلىإالنَّظر:تفرحوأربعةٌ

.لثِّمار)3(وا

البغيضبوجهوالتَّمسِّي)4(والتَّصبُّححافيًا،المشيالبصر:تظلموأربعةٌ

الدَّقيق.الخطِّفيالنَّظروكثرةالبكاء،وكثرةوالعدوِّ،والثَّقيل

،المعتدلالحمَّامودخول،النَّاعمالثَّوبلبس:الجسمتقوِّيوأزبعة

الطَّيِّبة.الرَّوائحوشمُّ،والدَّسمالحلو)5(الطَّعاموأكل

.(2624/)"المنافعلقط"(1)

واحدًا،شيئًاوالحزنالهموجعلأشياء،خمسة(427)2/"المنافع"لقطفيذكر)2(

.الصوممواصلة:والخامس،الجماعمنالاستكتاز:والرابع

الصاحية.السماءزرقةإلىالنظرالثمارمنبدلًاذكر"المنافع"لقطفي)3(

الخطيةالنسخمنغيرهاوفي.والرسالةالفقيطبعتيوفيوحدها،)حط(فيكذا)4(

فقط.العدو("وجةإلى"والنظر:فقال"المنافع"لقطفيأما."المساء":والمطبوعة

تحريف.،لحار"ا":د(5)
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والوقاحة،،الكذب:وطلاوتهوبهجتهماءهوتُذهب،الوجهتيبِّسوأربعة

.(1الفجور)وكثرة،علمٍغيرعنالسُّؤالوكثرة

والتَّقوى.،والكرموالوفاء،،المروءة:وبهجتهالوجهماءتزيدوأربعةٌ

والنَّميمة.،والكذبوالحسد،الكبر،:والمقتالبغضاءتجلبوأربعةٌ

وتعاهدبالأسحار،الاستغفاروكثرة،اللَّيلقيام:الرِّزقتجلبوأربعة

)2(.وآخرهالنَّهارأوَّلوالذِّكر،الصَّدقة

)3(.والخيانة،والكسل،الصَّلاةوقلَّة،الصُّبحةنوم:الرِّزقتمنعوأربعة

علىوالنَّوم،والفواكهالحامضأكلإدمان:والذِّهنبالفهمتضرُّوأربعة

.(4)وكاالغمُّ،لهمُّوا،القفا

الطَّعاممنالتَّملِّي)6(وقلَّة،القلبفراغ(:)هالفهمفيتزيدأشياءوأربعة

وإخراج،والدَّسمةالحلوةبالأشياءالغذاءتدبيروحسن،والشَّراب

)7(.للبدنالمثقِلةالفضلات

".المقتولإلئوالنظر"التكبر:"المنافع"لقطفيوالرابعالثالث(1)

.دمنساقط""وآخره)2(

.السابقانوالرباعيانالرباعيهذا"المنافع"لقطفييردلم)3(

والتفكرالقفا،علىوالنوم،الحليبواللبن،اليابسةالكزبرة:("المنافع"لقطفيهي(4)

الكثير.

.("الفهم"تزيدد:،ل،ث)5(

التملؤ.:يعني)6(

428(.)ص"المنافع"لقطفيذكربماقارن)7(
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،والباذنجإن،والزَّيتونوالباقلَّا،،البصلأكلإدمان:بالعقليضرُّوممَّا

والغمُّ.،الضَّحكوكثرةوالسُّكر،والأفكار،،والوحدة،الجماعوكثرة

لذلكأجدفلم،مجالس)2(ثلاثةفيقُطِعتُالنَّظر)1(:أهلبعضقال

فيالزَّيتونومنالايّام،تلكأحدفيالباذنجانأكلمنأكثرتأنِّيإلاعلَّةً

الثَّالث.فيالباقلَّاومنالاَخر،

فصل

النَّاظرلعلَّوالعمليِّ،العلميِّالطِّبِّأجزاءمننافعةٍجُمَلعلىأتيناقد

وبينبينهاماقربوأريناك.الكتابهذافيإلامنهابكثيرٍيظفرلافيها

طبِّنسبةمنأقلُّإليهالطَّبائعيِّينطبِّنسبةُالنَّبويَّالطِّبَّوأنَّالشَّريعة،

ولكن؛بكثيرٍوصفناهممَّاوأعظمُ،ذكرناهمافوقوالأمر.طبِّهمإلىالعجائز

علىبصيرةًادلّّهيرزقهلمومن.وراءهماعلىباليسيرتنبيهٌذكرناهفيما

رزقهاالَّتيوالعلومِاددّه،عندمنبالوحيالمؤيَّدةالقوَّةبينمافليعلمالتَّفصيل

غيرهم.عندماوبينإيَّاها؛منحهمالَّتيوالبصائروالعقولِالأنبياء،ادلّّه

وذكرِالبابلهذاوما!ي!،الرَّسوللهديما)3(:يقولأنقائلًاولعلَّ

الصِّحَّة؟أمروتدبيرالعلاجوقوانينالأدويةقوى

هذافإنَّ!ي!،الرَّسولبهجاءمافهمفيالقائلهذاتقصيرمنوهذا

ودلالته،إليهوإرشاده،بهجاءمابعضفهممنأضعافهوأضعافوأضعافه

."ظرينلمناا":(924ص)"للقطا"في(1)

."ثلاث":ن،دز،(2)

.الاخرىالطبعاتفي"أن("حذفتوقد،الهنديةوالطبعةالخطيةالنسخجميعفيكذا)3(
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.عبادهمنيشاءمنعلىبهادلّّهيمنُّمنّورسولهادلّهعنالفهموحسنُ.عليه

تكونأنتنكروكيف،القرآنفيالثَّلاثةالطِّبِّأصولأوجدناكفقد

الأبدانصلاحعلىمشتملةًوالآخرةالدُّنيابصلاحالمبعوثشريعة

آفاتهاودفعصحَّتهاحفظإلىمرشدم!وأنَّها،القلوبصلاحعلىكاشتمالها

بطريقالسَّليمة،والفطرةالصَّحيحالعقلإلىتفصيلُهاوُكِلقد،كلِّيَّةٍبطرقٍ

تكنولا.الفقهفروعمسائلمنكثيرٍفيهوكماوالإيماء،والتَّنبيهالقياس

!عاداهشيئًاجهلإذاممَّن

فيتامًّاوفهمًارسولهوسنَّةادلّّهكتإبمن(1تضلُّعًا)العبدُرُزِقولو

جميعَولاستنبط،سواهكلامٍكلِّعنبذلكلاستغنىولوازمهاالنُّصوص

وذلك،وخلقهوأمرهادلّّهمعرفةعلىكلِّهاالعلومفمدارُ.منهالصَّحيحةالعلوم

وأمرهباددّهالخلقأعلمُفهم؛عليهموسلامهادلّهصلواتالرُّسلإلىمسلَّم

غيرهم.طبِّمنوأنفعأصحُّأتباعهموطبُّ.وأمرهخلقهفيوحكمتِه،وخلقه

ادلّّهصلواتادلّّهعبدبنمحمَّدوإمامهموسيِّدهمخاتمهم)2(أتباعوطبُّ

طبَّعرفمنإلاهذايعرفولا.وأنفعهوأصحُّهالطِّبِّأكملُعليهوسلامه

التَّفاوت.لهيظهرفحينئذٍبينهما،وازنثمَّوطبَّهمسواهمالنَّاس

شيءٍكلِّفيوأقربهمعلمًا،وأعظمهموفطرًا،عقولًاالأممأصحُّوهم

الرُّسل.منخيرتهرسولُهمكما)3(،الأمممنادلّّهخيرةلأنَّهم؛الحقِّإلى

غيرهم.فيهيدانيهملاأمرٌوالحلموالحكمةإيَّاهوهبهمالذبدوالعلم

بالمهملة.بعضهاوفي،المعجمةبالظاء(المتأخرةنعدا)ماوغيرهالأصلفيرسمه(1)

.دمنساقط"أتباع...أصح"2()

الرسالة.طبعةفيوكذا،الجملةبقلقلشعوره""أن:بعدهالفقيزاد)3(
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عن،حكيمٍبنبهزحديثمن1(:)""مسندهفيأحمدالإمامروىوقد

خيرهاأنتم،أمَّةًسبعينتوفونأنتم)):ء!يهاللّهرسولقال:قالجدِّهعن،أبيه

وعقولهمعلومهمفياللّهعلىكرامتهاأثرفظهر."اللّهعلىواكرمها

قبلهمالاممعلومُعليهمعرضتالذينوهم.وفِطَرهم)2(وأحلامهم

ماإلىوعقولًا،وحلمًاعلمًابذلكفازدادوا،ودرجاتهموأعمالهموعقولهم

وحلمه.علمهمنعليهمسبحانهاللّهأفاض

والبلغميَّةلليهود،والصَّفراوَّية،لهمالدَّمويَّةالطَّبيعةكانتولذلك

وغلب،والفطنةالفهموقلَّةالبلادةالنَّصاوىعلىغلبولذلك.للنَّصارى

العقلالمسلمينعلىوغلبوالصُّفار)3(،والغمُّوالهمُّالحزناليهودعلى

والسُّرور.والفرحوالنَّجدةوالشَّجاعةوالفهم

ذهنه،ولطُف،فهمهحسُنمَنمقدارهايعرفإنَّماوحقائقأسرارٌوهذه

التَّوفيق.وباللّّه.النَّاسعندماوعرف،علمهوغزُر

.(4،4288)287ماجهوابن3(،100)التِّرمذيأيضًاوأخرجه2(.200)9برقم(1)

232(،)2/"الصَّحيح"الجوابفيتيميَّةابنوحسَّنه،حسن""حديث:التِّرمذيقال

والمصنِّف84(،/4)الحاكموصحَّحه(.041)3/"الشَّرعيَّةالاَداب"فيمفلحوابن

35(،1)7/"الخيرة"إتحاففيوالبوصيري(،4621)3/السَّعادة"دارمفتاح"في

22(.5)8/""الفتحفيحجروابن

نصحيف.،"اخلاقهم"د:2()

"الصغار":المطبوعةالنسخوفي.مرضأوشحوبمنالوجةتعلوالصفرةوهو)3(

بالغين.
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