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)وبه أكتفي()1(
قال الشيخ اإلمام العالم الحافظ ضياء الدين أبو عبداهلل محمد بن عبدالواحد بن 

أحمد بن عبدالرحمن المقدسي قدس اهلل روحه ونور ضريحه.

أما بعد:

الحمد هلل حمًدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده وصلى اهلل على خاتم أنبيائه 
محمد H تسليًما كثيًرا.

أما بعد:

فإن بعض إخواين سألني )مرة بعد أخرى()2( أن أجمع كتاًبا )يف الطب مما()3( 
H وما )روي من ذلك يف الكتب المشهورة()4(، فأجبته  النبي  صحَّ عن 

إلى مسألته.

الدرجات ومحو  الكفارات، وأن األمراض )لرفع  بأحاديث  أبتدئ  أن  ورأيت 
السيئات()5(.

)1( زيادة من )م(، ويف )ع(: )وبه نستعين(.
)2( ساقط من )م(.

)3( يف )ع(: )فيه ما(.
)4( يف )ع(: )دواء ذلك يف المشهورة(.

)5( يف )ع(: )مكفرات(.
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كتاب األمراض والكفارات
 ذكر خيرة اهلل للعبد فيما ]ابتاله[)1(

1- أخربنا أبو المجد زاهر بن أحمد بن حامٍد الثقفي  بأصبهان، أخربنا 
أبو عبداهلل الحسين بن عبدالملك الخالل األديب قراءًة عليه، أخربنا إبراهيم بن منصوٍر 
سبط َبْحُرويه، أخربنا أبو بكٍر محمد بن إبراهيم بن علي، أخربنا أبو يعلى الموصلي، 
حدثنا ُهْدبة وشيبان، قاال: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابٍت، عن )ابن()2( أبي ليلى، 
له  المؤمن، إن أمره كله  H قال: »عجًبا ألمر  عن صهيٍب أن رسول اهلل 

خيًرا، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيًرا له«. خير، إن أصابته سراء شكر وكان 

ويف حديث شيبان: »وليس ذلك ألحد إال للمؤمن«.

> هذا حديث صحيح؛ أخرجه مسلم عن هدبة بن خالٍد، وشيبان بن فروخ)3(.

)1( ترجمة الباب ساقطة من )ع(، ويف باقي النسخ )ابتداه(، ولم يتضح لنا مناسبتها ألحاديث الباب، 
)ابتاله(، وهواألنسب والموافق ألحاديث  السيد:  النساخ، ويف طبعة مجدي  ولعلها تصحيف من 

الباب. 
)2( ساقطة من )خ(، )ن(، )ت(، والمثبت من )م( ومصادر التخريج. 

وهو: عبدالرحمن بن أبي ليلى  تابعي أخرج له أصحاب الكتب الستة. ترجمته يف هتذيب الكمال   
.)372/17(

)3( »صحيح« : أخرجه مسلم برقم )2999( عن هّداب بن خالد، وشيبان به. باختالف يسير، وأخرجه 
ابن حبان برقم )2896( هبذا اللفظ من طريق أبي يعلى عن شيبان.
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2- أخربنا عبداهلل بن أحمد بن  أبي المجد  قراءًة عليه، قيل له: أخربكم 
أبو القاسم بن الحصين)1(، حدثنا أبو علي بن الُمْذِهب)2(، أخربنا أبو بكر الَقطِـيعي، 
عن  إسحاق،  أبي  عن  معمر،  أخربنا  عبدالرزاق،  حدثنا  أبي،  حدثني  عبداهلل)3(،  ثنا 
الَعْيَزار بن حريٍث، عن عمر بن سعد بن أبي وقاٍص، عن أبيه، قال: قال رسول اهلل 
H: »عِجبُت للمؤمن إن أصاَبه خيٌر َحِمَد اهلل وشكر، وإن أصابتُه مصيبٌة 
فِـيِّ  إلى  يرَفُعها  اللقمة  أمره حتى يؤجَر يف  ُيـْؤَجـُر يف كلِّ  فالمؤمن  َحِمَد اهلل وصبر، 

امرأته«.

> كذا رواه اإلمام أحمد بن حنبٍل، ورواه النسائي أيًضا)4(.

)1( يف )خ(، )ن(، )ت( »الحسين« وهو خطأ، والمثبت من )م( وهو الصواب.
بالصاد -. روى   - الحصين  بن  العباس  بن  أحمد  بن  عبدالواحد  بن  بن محمد  اهلل  هبة  القاسم  أبو  وهو:   
السير  يف  وترجمته  وغيرها،   )333  ،106( برقم   )457  ،204/1( هكذا  المختارة  يف  كثيًرا  الضياء  عنه 

)536/19(. وقد روى المؤلف هذا الحديث يف المختارة )223/3( برقم )1028(.
)2( يف )خ (، )ن( ، )ت(: »بن أبي علي بن الُمْذِهب« وهو غلط، والمثبت من )م(.

وهو: أبو علي الحسن بن علي بن المذهب، وهو راوي مسند أحمد عن القطيعي. روى من طريقه الضياء   
كثيًرا يف المختارة )3 /356، 362( برقم )1149، 1157( وغيرها. ترجمته يف السير )642/17(. 

وقد روى المؤلف هذا الحديث هكذا يف المختارة  )223/3( برقم )1028( هبذا اإلسناد.
)3( هو: عبداهلل بن اإلمام أحمد بن حنبل.

)4( »صحيح«: أخرجه أحمد برقم )1492(، والنسائي يف الكربى برقم )10839(، وصححه األلباين 
يف مشكاة المصابيح برقم )1733(.
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3- أخربنا المؤيد الطُّوسي  ، أخربنا هبة اهلل بن سهٍل، أخربنا أبو عثمان 
الَبحيري، أخربنا راشد بن أحمد، أخربنا إبراهيم بن عبد الصمد، أخربنا أبو مصعٍب، أن 
مالًكا أخربهم عن محمد بن عبداهلل بن عبدالرحمن بن أبي َصْعَصعة أنه قال: سمعت أبا 
 :H الُحـَباب)1( سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اهلل

»من ُيرِِد اهلل به خيًرا ُيِصْب منه«.

> أخرجه البخاري عن عبداهلل بن يوسف عن مالٍك)2(.

)1( يف )خ(، )ن(: )أخربنا الُحَباب( والمثبت من )م( وهو الصواب.
برقم  به  مالك  الزهري عن  أبو مصعب  أخرجه من طريقه  وقد  يسار.  بن  الُحَباب سعيد  أبو  وهو:   

)1978(، والبخاري برقم )5645( عن عبداهلل بن يوسف عن مالك به.
)2( »صحيح«: أخرجه البخاري عن عبداهلل بن يوسف برقم )5645(، وأخرجه أبو مصعب الزهري يف 

الموطأ برقم )1978(، كالهما عن مالك به. 
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)1( يف )م(: )عبداهلل( وهو غلط، والصواب المثبت، وقد تقدمت ترجمته يف الحديث رقم )2(.
)2( يف )خ(، )ن(: )الحسين( وهو غلط، والصواب المثبت، وقد تقدمت ترجمته يف الحديث رقم )2(.

)3( يف )م(: )أبي( وهو غلط أيًضا.

)4( يف )خ(، )ن(: )بن( وهو خطأ.
)5( هو: سليمان بن مهران األعمش.

)6( يف )خ (، )ن(: )بن( وهو تصحيف.
)7( يف )خ(، )ن(: )مّرًة( والمثب من )م(. ويصح األمران فقد رواه بشر بن خالد عن محمد بن جعفر، 

وكذا رواه غيره عن محمد بن جعفر.
)8( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5646( عن بشر بن محمد، عن عبداهلل بن مبارك، ومسلم برقم 

)2570( من طرق عن شعبة وعن األعمش. وأحمد هبذا اإلسناد برقم )25398(.
وهذا الحديث ساقط من نسخة )ع(.  

ما ذكر من تشديد البالء على األنبياء
صلوات اهلل عليهم وعلى الصالحين

بقراءيت    الَمْعُطوش  بن  المعالي  أبي  بن  المبارك  طاهٍر  أبو  أخربنا   -4
علي  أبو  أخربنا  عليه،  قراءًة  محمد  بن  اهلل()1(  )هبة  أخربكم  له:  قلت  ببغداد،  عليه 
بن  عبداهلل  )حدثنا()4(  جعفٍر،  بن  أحمد  أبو بكٍر  أخربنا   ،)3() )عليٍّ )الحسن()2(  ابن 
أبي  عن  سليمان)5(،  عن  شعبة  حدثنا  جعفٍر،  بن  محمد  حدثنا  أبي،  حدثني  أحمد، 
وائٍل، عن مسروٍق، عن عائشَة أهنا قالت: »ما رأيت الَوَجَع على أحٍد أشدَّ منه على 

.»H رسول اهلل

المبارك،  بن  عبداهلل  بن محمٍد )عن()6(  بشر  البخاري عن  أخرجه  صحيح؛   <
ورواه )غير()7( بشر بن خالٍد عن محمد بن جعفٍر كالهما عن شعبة)8(.
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 قراءًة عليه،  5- أخربنا أبو أحمد عبداهلل بن أحمد بن المجد الحربي 
، أخربنا أحمد  قيل له: أخربكم هبة اهلل بن محمٍد قراءًة عليه، أخربنا الحسن بن عليٍّ
ابن جعفر بن حمدان، حدثنا عبداهلل، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن 
عاصم بن أبي النجود، عن مصعب بن سعٍد، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول اهلل )أي 

الناس أشد بالًء؟()1(.

قال: »األنبياء، ثم الصالحون، ثم األمثل، فاألمثل من الناس، ُيبتلى الرجُل على 
ة ُخفِّف عنه، فال  حسب دينه، فإن كان يف دينه صالبة زيد يف بالئه، وإن كان يف دينه ِرقَّ

يزال البالء بالعبد حتى يمشي على األرض ليس عليه خطيئة«.

> ورواه شعبة بن الحجاج وحماد عن عاصٍم.

أخرجه الرتمذي بنحوه عن قتيبة، عن حماٍد، وقال: )حديث حسن صحيح()2(.

)1( يف )م(، )خ(، )ن(: )أي أشد الناس بالًء؟(، والمثبت من )ع(، )ت(  وهو الموافق لما رواه المؤلف 
يف المختارة )252/3( برقم )1056(، وأحمد يف المسند برقم )1481(.

)2( »صحيح«: أخرجه الرتمذي برقم )2391(، وأحمد برقم )1481(.
- ورواية شعبة التي ذكرها المؤلف أخرجها أحمد برقم )1494(.  

وقد صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  برقم )273/1(.  
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6- أخربنا )أبو()1( جعفٍر محمد بن أحمد بن نصر بن أبي الفتح سبط حسين بن 
عبدالملك بن منده ، أخربنا )الحسن()2( بن أحمد الحداد - وأنا حاضر-، 
أخربنا أبو نعيٍم أحمد بن عبداهلل الحافظ، حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان، حدثنا 
أخربين  وهٍب،  ابن  حدثنا  المصري،  عيسى  بن  أحمد  حدثنا)3(  سفيان،  بن  الحسن 
هشام بن سعٍد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يساٍر، عن أبي سعيٍد أنه دخل على 

رسول اهلل H وهو موعوك فقلت: َمْن أشد الناس بالًء يا رسول اهلل؟

يقتله،  حتى  بالَقْمل  ُيبتلى  أحدهم  كان  لقد  الصالحون،  ثم  »األنبياء،  قال:   
وألحدهم كان أشد فرًحا بالبالء من أحدكم بالعطاء«.

> هذا على شرط مسلٍم)4(.

)1( ساقطة من )خ(، )ن(، )ت(، والصواب إثباهتا، وقد روى عنه الضياء يف المختارة كثيًرا  )15/3(
برقم )814(، و )310/5( برقم )1957( وغيرها.

وهو: أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر. انظر: السير )430/21(.  
)2( يف النسخ )الحسين( وهو تصحيف. والصواب المثبت، وقد روى الضياء من طريقه كثيًرا وسّماه 

)الحسن(.
يف  ذكره  وسيأيت  وغيرها،   )162  ،91  ،65( برقم   )273  ،183  ،153/1( برقم  المختارة  انظر:   

الحديث رقم )10( على الصواب.
وهو: أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن، ترجمته يف السير )303/19(.  

)3( سقطت صيغة التحديث: )حدثنا( يف )خ(، )ن(، )ت(، والمثبت من )م(، وهو الصواب، فقد روى 
أبو نعيم من طريق الحسن بن سفيان عن أحمد بن عيسى يف الطب له برقم )515( على الصواب.

الصحيحة  السلسلة  يف  األلباين  وصححه   ،)4024( برقم  ماجه  ابن  أخرجه  لغيره«:  »صحيح   )4(
.)274/1(
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القرشي[)1(   الصقر  أبي  بن  أبو عبداهلل محمد بن حمزة ]بن محمد  7- أخربنا 
، أخربنا  أبو الحسن علي بن الحسن الموازيني)2(، أخربنا محمد بن عبدالسالم 
يوسف،  بن  سليمان  بن  محمد  بكٍر  أبو  أخربنا  بدمشق،  الشاهد  عبدالرحمن  ابن 
)األَْحَمسي()5(  إسماعيل  بن  محمد  حدثنا  الَفْرَغاين)4(،  َأْركِين  بن  حاجب  ]عن[)3( 
حدثنا الحسن بن عبداهلل)6(، حدثنا هشام بن سعٍد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن 
يساٍر، عن أبي سعيٍد الخدري قال: وضعت يدي على النبي H فوجدت 
لشديدٌة. عليك  إهنا  اهلل!  رسول  يا  فقلت:  الثوب،  فوق  من  شديدًة  عليه  ى  الُحمَّ

الموافق  هو  والمثبت  النساخ،  من  خطأ  وهو  محمد(،  أخربنا   ،   )ابن  )ن(:  )خ(،  )م(،  يف   )1(
الموازيني  الحسن  بن  علي  عن  يروي  حمزة  بن  محمد  وشيخه  المختارة،  يف  الضياء  ألسانيد 
مباشرة دون واسطة كما جاء يف أكثر من موضع من المختارة. انظر مثال: )81/10( برقم )74(، 
اإلحالة  من  األول  الموضع  يف  كما  وإسناده   .)1( برقم  و)9/13(   ،)194( برقم  و)172/12( 
أن  بدمشق،  القرشي  الصقر  أبي  بن  محمد  بن  حمزة  بن  محمد  عبداهلل  أبو  )أخربنا  قال:  المتقدمة 
إحدى عشرة  عليه سنة  قراءة  أخربهم  الموازيني  السلمي  الحسين  بن  الحسن  بن  الحسن علي  أبا 
وخمس مائة، قيل له أخربكم أبوعبداهلل محمد ابن عبدالسالم بن عبدالرحمن بن عبيد بن سعدان 
أبنا  الربعي قراءة عليه،  أبو بكر محمد بن سليمان بن يوسف بن يعقوب  أبنا  الشاهد بدمشق، قال 

أبوالعباس حاجب بن أركين الفرغني فيما قرأت عليه....(.
وانظر: ترجمة شيخ المؤلف محمد بن حمزة يف السير )109/21(.  

  وقد حصل يف هذا اإلسناد يف النسخ الخطية خلل كثير، سيأيت الكالم عليه يف مواضعه. 
)2( هو: أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين السلمي الموازيني. ترجمته يف السير )437/19(.

)3( تصحفت يف جميع النسخ إلى: )بن(، والمثبت هو الصواب؛ ألن محمد بن سليمان بن يوسف يروي 
عن حاجب بن أركين كما يف اإلسناد الذي نقلناه من المختارة. وانظر: تاريخ دمشق )145/53(.

)4( هو: حاجب بن مالك بن َأْركِين. مرتجم يف تاريخ دمشق )384/11(، وطبقات المحدثين بأصبهان 
)502/3(، والفرغاين نسبة إلى موضعين، األول: والية وراء الشاش، والثاين: من قرى فارس.

انظر: األنساب للسمعاين )188/10(.  
)5( يف )م( : )األعشى(، ويف )خ(، )ن(، )ت(: )األعمش(، والمثبت هو الصواب كما يف كتب الرتاجم، 

وهو: محمد بن إسماعيل بن سمرة األَْحَمسي »ثقة«. تقريب التهذيب )5732(.
)6( لم نقف على ترجمته ولعله قد تصحف يف النسخ، لكن تابعه جماعة عن هشام بن سعد.
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 فقال: »إنا كذلك معاشر األنبياء يضاعف علينا البالء كما يضاعف األجر«، 

قلت: يا رسول اهلل أيُّ الناس أشدُّ بالًء؟.

 قال: »األنبياء«

 قلت: ثم من؟

 قال: »ثم الصالحون، وإن كان أحدهم ليبتلى حتى ما يجد إال العباءة َيُجوُبها، 
يفرح  كما  يصيبه؛  بالبالء  ليفرح  أحدهم  كان  وإن  بالَقْمِل،  ليبتلى  أحدهم  كان  وإن 

أحدكم بالغائب، أو بالرخاء«.

>  رواه ابن ماجه بنحوه من حديث هشاٍم)1(.

)1( »صحيح لغيره«: وقد تقدم تخريجه، انظر: الحديث السابق رقم )6(.
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، أخربنا أبو  8- أخربنا أبو عبداهلل محمد بن معمر بن الفاخر القرشي 
الرجاء الصيريف قراءًة عليه، أخربنا عبدالواحد بن أحمد،  أبي  الفرج )سعيد()1( بن 
أخربنا عبداهلل بن يعقوب بن إسحاق، أخربنا جدي إسحاق بن إبراهيم بن جميٍل، 
أخربنا أحمد بن منيٍع، حدثنا عبيدة بن حميٍد، عن األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن 
H وهو يوعك  النبي  قال: دخلت على  بن سويٍد، عن عبداهلل  الحارث 

وعًكا شديًدا فلمسته فقلت يا رسول إنك لتوَعك وْعًكا شديًدا.

 قال: »إين أوَعك وْعك رجلين منكم«.

قلت: ذاك بأن لك أجرين؟.

> صحيح؛ أخرجه البخاري، ومسلم معناه من حديث سليمان بن مهران 
األعمش)2(.

)1( يف )م(: )سعد( وهو تصحيف، والمثبت هو الصحيح.
وهو: أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء محمد بن بكر الصيريف، وروى عنه المصنف يف مصنفاته هكذا.   

انظر: المختارة )82/1 ، 77( حديث رقم )5، 7(، وترجمته يف السير )622/19(.
)2( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5647( وفيه زيادة، ومسلم برقم )2571(، وقد أخرجه أبو عوانة 
يف المستخرج برقم )11214( من طريق أحمد بن منيع به، وتتمت الحديث عند البخاري: )قال: 

»أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إال حاّت اهلل عنه خطاياه، كما تحات ورق الشجر«(.
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أبو  أخربنا   ،الثقفي سعٍد  بن  محمود  بن  يحيى  الفرج  أبو  أخربنا   -9
حدثنا  جعفٍر،  بن  عبداهلل[)1(  ]عن  عبداهلل،  بن  أحمد  نعيٍم  أبو  أخربنا  الحداد،  علي 
أبومسعوٍد)2(، قال أخربنا أبو عامٍر العقدي، حدثنا شعبة، عن حصين بن عبدالرحمن، 
]أبا عبيدة[)3( بن حذيفة يحدث عن عمته فاطمة قالت: عدت رسول  قال سمعت 
اهلل H يف نسوٍة فإذا سقاٌء معلق وماء يقطر عليه من شدة ما يجد من حرِّ 

الحمى، فقلنا: يا رسول اهلل لو دعوت اهلل فأذهب عنك هذا.

 قال: »أشد الناس بالًء األنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم«. 

> رواه اإلمام أحمد يف المسند عن محمد بن جعفٍر عن شعبة)4(.

برقم  نعيم  التالي، والطب ألبي  الحديث  إسناد  إثباته كما يف  النسخ، والصواب  )1( ساقط من جميع 
.)604(

)2( جاء يف طبعة مجدي السيد )ابن سعد( وترجم له بأنه محمد بن سعد صاحب الطبقات، وهو خطأ، 
والمثبت من جميع النسخ والطب ألبي نعيم، وقد ذكره المصنف هنا يف الحديث رقم )39( مصرًحا 

باسمه.
بال  فيه  ُتُكلِّم  ثقة حافظ  نزيل أصبهان  الرازي  أبو مسعود  الضبي  بن خالد  الفرات  بن  وهو: أحمد   

مستند. تقريب التهذيب )88(. 
برقم  نعيم  ألبي  الطب  يف  كما  الصواب؛  هو  والمثبت  خطأ،  وهو  عبداهلل(  )أبا  النسخ:  جميع  يف   )3(

)604(، ومسند أحمد برقم )27079(، وغيرهما.
)4( »صحيح«: أخرجه أحمد برقم )27079(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )153/3(.
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S ذكر بالء أيوب
10- أخربنا أبو جعفٍر محمد بن أحمد الصيدالين، أخربنا أبو علي)1( الحسن بن 
أحمد الحداد وأنا حاضر، أخربنا الحافظ أبو نعيٍم أحمد بن عبداهلل، أخربنا عبداهلل 
ابن جعفٍر، أخربنا إسماعيل بن عبداهلل سمويه، حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، 
أخربنا نافع بن يزيد، أخربنا ُعقيل بن خالٍد، عن ابن شهاٍب، عن أنٍس أن رسول اهلل 
H قال: »إن نبيَّ اهلل أيوَب S لبث بالؤه ثمانية عشر سنًة )أو()2(

فكانا  إخوانه،  أخصِّ  من  كانا  إخوانه  من  رجلين  إال  والبعيد  القريب  فرفضه  شهًرا 
يغدوان إليه ويروحان.

 فقال أحدهما لصاحبه ذات يوٍم: تعلم واهلل إن أيوب قد أذنب ذنًبا ما أذنبه أحٌد 
من العالمين.

فقال له صاحبه: وما ذاك؟

 قال: منذ ثمانية عشر )سنة()3( لم يرحمه اهلل فيكشف ما به، فلما راحا إلى أيوب 
لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له.

فقال أيوب S : ما أدري ما تقوالن غير أن اهلل يعلم أين كنت أمر بالرجلين 
يتنازعان فيذكران اهلل فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن ُيذكَر اهلل إال يف حق.

)1( يف )م( زيادة: )حدثنا( بعد علي، وهو خطأ.
)2( هكذا على الشك يف )خ(، )ن(، )ت(، ويف )م(، )ع(: »وشهًرا«، والصواب المثبت. كما يف المختارة 

هبذا اإلسناد )182/7(، برقم )2616(. وويؤيده ما يفهم من تعليق المصنف يف خاتمة الحديث.
)3( يف المختارة: »شهًرا«، ويف )ع(: »سنة وشهًرا«.
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يبلغ فلما  بيده حتى  امرأتـه  فإذا قضى حاجته أمسكت  وكان يخرج لحاجته   
كان ذات يوٍم أبطأ عليها فُأوحي إلى أيوب يف مكانه: ﴿ جت  حت  ختمت ىت  يت  
جث﴾ ]ص: 42[، فاستبطأته فتلقته تنظر وأقبل عليها قد أذهب اهلل تعالٰى ما به من 

البالء وهو أحسن ما كان.

هذا المبتلى؟    S فلما رأته قالت: أي بارك اهلل فيك هل رأيت نبي اهلل   
فواهلل على ذلك ما رأيت أشبه به منك إذ كان صحيًحا.

 قال: فإين أنا هو.

َأنَْدٌر للقمح وَأنَْدٌر للشعير، فبعث اهلل سحابتين فلما كانت  َأنَْدران)1(  وكان له   
إحداهما على َأنَْدر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت األخرى يف َأنَْدر 

الشعير الَوِرق حتى فاض«.

> هذا حديث غريب صحيح ورجال إسناده ثقات؛ ورواه اإلمام محمد بن يحيى 
الذهلي عن سعيد بن الحكم وقال: »ثمانية عشر سنًة« يف الموضعين بغير شك)2(.

أيًضا  الشام. واألندر  بلغة  الطعام والزروع وتنقى،  فيه  يداس  الذي  الموضع  البيدر، وهو  األندر:   )1(
صربة من الطعام. النهاية يف غريب الحديث  )74/1(، المجموع المغيث يف غريبي القرآن والحديث 

.)96/1(
)2( »صحيح«: أسنده المؤلف من طريق أبي نعيم وهو عنده يف الحلية )374/3( هبذا اإلسناد، وأخرجه 
البزار )28/13( عن جماعة من شيوخه عن سعيد به، وأبو يعلي )299/6(، والطحاوي يف مشكل 
اآلثار )535/11(، وابن حّبان )157/7( كلهم من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم. وصححه 

األلباين يف السلسلة الصحيحة )54/1(.
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ذكر محبة اهلل تعالىٰ لمن ُيبتلى
من عباده المسلمين الصالحين

11- ]عن محمود بن لبيد[)1(، عن النبي H قال: »إذا أحب اهلل قوًما 
ابتالهم فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع«.

بن  إسماعيل  عن  داود،  بن  سليمان  عن  مسنده،  يف  أحمد  اإلمام  أخرجه   <
جعفر )2(.

)1( كذا يف: )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )أخربوا(.
)2( »صحيح«: أخرجه أحمد يف المسند برقم )23641(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب 

والرتهيب برقم )3406(.
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ذكر أن ما يصيب المؤمن من األذى
ونحوه يكفر اهلل تعالىٰ به من خطاياه

»ما  قال:   H اهلل  رسول  أن  الخدري  سعيد  وأبي  هريرة  أبي  عن   -12
يصيب المؤمن من ]نصب، وال[)1( َوَصب)2(، وال َهْم)3(، وال حزن)4(، وال أذى)5(، 

وال غم)6(«)7(.

13- )عن عائشة J  قالت: قال نبي اهلل H ()8(: »ما من مرض 
أو وجع يصيب المؤمن إال كان كفارًة لذنبه حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها«)9(. 

ويف رواية: »إال كفر اهلل من خطاياه«.  

> صحيح؛ أخرجه البخاري ومسلم.

14- وعن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل H: »ال يزال البالء بالمؤمن 

)1( زيادة من صحيح البخاري، والنََّصب: بفتح النون والمهملة ثم موحدة هو التعب.
)2( الَوَصب: بفتح الواو والمهملة ثم الموحدة أي: مرض، وقيل هو المرض الالزم.

)3( الَهّم: بفتح الهاء وتشديد الميم من أمراض الباطن، ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى 
به، وقيل الهم يختص بما هو آت. 

)4( الحزن: بفتحتين، ويصح بضم فسكون، من أمراض الباطن، يحدث لفقد ما يشق على المرء فقده، 
وقيل الحزن يختص بما مضى.

)5( األذى: هو أعم مما تقدم، وقيل: هو خاص بما يلحق الشخص من تعدي غيره عليه.
)6( الغم: بالغين المعجمة من أمراض الباطن، وهو ما يضيق على القلب، كرب يحدث للقلب بسبب 
ما حصل، وقيل الهم والغم بمعنى واحد. فتح الباري )10/ 106(، إرشاد الساري لشرح صحيح 

البخاري )8/ 340(.
)7( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5641(، ومسلم برقم )2573(.

)8( يف: )ع(: )ويف رواية(.
اللفظ  هبذا  أحمد  وأخرجه   ،)2572( برقم  ومسلم   ،)5640( برقم  البخاري  أخرجه  »صحيح«:   )9(

برقم )25338(.
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والمؤمنة يف جسده، أو يف ماله، أو يف ولده، حتى يلقى اهلل وما عليه من خطيئة«.

> رواه الرتمذي وقال: )حديث حسن صحيح()1(.

15- وعن عائشة أن رسول اهلل H قال: »إذا مرض المسلم َأْخَلَصُه 
ذلك كما ُيْخِلص الكير خبث الحديد«)2(.  

> هذا على شرط الصحيح واهلل أعلم.

ويتقلب  يشتكي  فجعل  وجع  H طرقه  اهلل  رسول  أن  وعنها:   -16
على فراشه.

 فقالت عائشة: لو ]صنع هذا بعضنا[)3( لوجدَت عليه.
الصالحين يشدد عليهم، وإنه ال يصيب مؤمنًا  »إن   :H النبي   فقال 

نكبة من شوكٍة فما فوق ذلك، إال ُحطَّت به عنه خطيئة، وُرفَِع بها درجة«.  
> رواه اإلمام أحمد يف مسنده)4(.

17- وعن أم العالء قالت: عادين رسول اهلل H وأنا مريضة فقال: »يا أم 
العالء أبشري فإن مرض المسلم ُيْذِهب اهلل به خطاياه كما ُتْذِهب النار خبث الحديد«.   

> كذا أخرجه أبو داود)5(.                  
)1( »صحيح«: أخرجه الرتمذي برقم )2399(،  وأحمد برقم )7859( واللفظ له، وصححه األلباين يف 

السلسلة الصحيحة )5/ 349(.
)2( »صحيح«: أخرجه البخاري يف األدب المفرد برقم )497(،  وأخرجه البزار برقم )123(، والطرباين 
يف األوسط برقم )1900(، وابن حبان برقم )2936( نحوه،  وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 

.)256/3(
)3( كذا يف المسند، ويف المخطوط: )وضع أحدنا لهذا( ولعله خطأ من الناسخ؛ إذ به ال يتضح المعنى.

)4( »صحيح«: أخرجه أحمد برقم )25264(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )4/ 143(.
)5( »صحيح«: أخرجه أبو داود برقم )3092(، وفيه: »خبث الذهب والفضة« بدل: »الحديد«، واللفظ 
الذي أورده المصنف عند الطرباين يف الكبير برقم )340(، وقد صححه األلباين يف صحيح أبي داود.
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 ،]123 ]النساء:  ڄ﴾  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ﴿ نزلت:  لما  هريرة  أبي  وعن   -18
ثقلت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء اهلل أن تبلغ، فشكوا ذلك إلى رسول اهلل 
H، فقال لهم رسول اهلل H: »قاربوا وسددوا فكل ما يصاب 

به المسلم كفارة، حتى النَّكبة ُينَكُبها، والشوكة ُيَشاُكها«.  

> صحيح؛ أخرجه مسلم)1(.

ما  اهلل  رسول  يا  قال:  المسلمين  من  رجاًل  أن  الخدري  سعيد  أبي  وعن   -19
يصيبنا يف أجسادنا يكفر عنا ما لنا يف ذلك؟ 

فقال رسول اهلل H: »نِْعَم الكفارات«.

؟  فقال ُأبي بن كعب: يا رسول اهلل وإن َقلَّ

 فقال رسول اهلل H: »وإن شوكة فما فوقها«.

 فقال: اللهم إين أسألك أن ال تزل الحمى مصارعًة ُأبيَّ بن كعب أبًدا، ال تمنعه 
من حٍج وال عمرٍة وال شهود صالٍة وال جهاٍد.

 قال: فما َمسَّ ُأبًيا أحٌد إال وجد عليه صالًيا مثل النار)2(.

> ال أعلم يف إسناده مجروًحا.
)1( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )2574( نحوه، وأخرجه أحمد برقم  )7386( هبذا اللفظ.

)2( »صحيح«: ولم نقف عليه هبذا السياق، وأخرجه أحمد برقم )11183(، وأبو يعلى برقم )995(، 
وابن حبان برقم )2928(، والحاكم برقم )7935(، بألفاظ متقاربة، وسياق المؤلف يوهم أن النبي 
به يف  الذي دعا على نفسه كما جاء مصرًحا  أبًيا هو  أبي بن كعب، والصواب أن  هو من دعا على 
مصادر التخريج، وهذا لفظ أحمد: )قال رجل لرسول اهلل H: أرأيت هذه األمراض التي 
تصيبنا ما لنا هبا؟ قال: »كفارات« قال أبي: وإن َقلَّْت؟ قال: »وإن شوكة فما فوقها« قال: فدعا ُأبّي 
على نفسه أن ال يفارقه الوعك حتى يموت يف أن ال يشغله عن حج، وال عمرة وال جهاد يف سبيل اهلل، 

وال صالة مكتوبة يف جماعة، فما مسه إنسان إال وجد حره حتى مات(.
وقال األلباين: »حسن صحيح«.  انظر: صحيح الرتغيب والرتهيب )3433(.  
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20- وعن جابر قال: سمعت رسول اهلل H يقول: »ال يمرض مؤمن 
وال مؤمنٍة، وال مسلٌم وال مسلمٍة، إال حطَّ اهلل من خطيئته«. 

> هذا على شرط مسلم، وقد رواه اإلمام أحمد يف »مسنده«)1(.

21- وعنه: أن رسول اهلل H  دخل على أم السائب، أو أم المسيب 
وهي ْتَزّفِزُف.

 فقال: »ما لك يا أم السائب، أو يا أم المسيب ُتَزّفِزفِين)2(؟«.

ى، ال بارك اهلل فيها.  قالت: الحمَّ

الكير  ُيْذهب  كما  آدم،  بني  خطايا  ُتْذهب  فإنها  ى،  الحمَّ تسبي  »ال  ]فقال[)3(:   
خبث الحديد«.

صحيح؛ أخرجه مسلم)4(.

22- ]وعن عبداهلل قال: قال[)5( النبي اهلل H: »ما من مسلم يصيبه 
أذى من مرٍض فما فوقه إال حط اهلل خطاياه كما تحطُّ الشجرة ورقها«.

> أخرجاه يف الصحيحين من حديث األعمش)6(، واهلل أعلم.

)1( »صحيح«: أخرجه أحمد برقم )14725(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )6/ 18(.
)2( ُتزفزفين: أي ترتعدين وتتحركين بسرعة. فيض القدير شرح الجامع الصغير )6/ 401(.

)3( زيادة من صحيح مسلم.
)4( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )2575(.

.)H5( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )وروي عن النبي(
)6( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5648(، ومسلم برقم )2571( وقد تقدم عند المصنف مسنًدا 

برقم )8(.
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ذكر أن اهلل يرفع درجة المؤمن
بما يصيـبه من البالء في الدنيا

ُيَشاك  مسلٍم  من  »ما  قال:   )1(]H اهلل  رسول  أن  عائشة  ]عن   -23
بشوكٍة فما فوقها، إال رفعه اهلل بها درَجة، وحطَّ عنه بها خطيئة«.

من حديث سليمان بن مهران معناه)2(. >  صحيح أخرجه مسلم  

)1( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )روي عن النبي H أنه(.
)2( »صحيح«: أخرجه مسلم رقم )2572(.
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ى والمرض يكونان َطهوًرا للمؤمن ذكر أن الحمَّ
ى النبي H فاستأذنت[)1( فقال: »َمْن  24- ]عن جابر قال: أتت الحمَّ

أنت؟«

قالت: أنا أّم مِْلَدم)2(.

قال: »َأتُـْهَدين إلى أهل قباء؟«

قالت: نعم.

ًة فاشتكوا إليه، وقالو: ا يا رسول اهلل ما لقينا  وا وَلُقوا منها ِشدَّ قال: فأتتهم فُحمُّ
من الحمى؟

قال: »إن شئتم دعوت اهلل D فكشفها عنكم، وإن شئتم كانت لكم طهوًرا«

قالوا: بل تكون لنا طهوًرا)2(.

> وهذا على شرط مسلم، واهلل أعلم.

25- وعن أبي أمامة عن النبي H قال: »ما من مسلم ُيْصَرُع صرعًة 
من مرٍض إال بعث منها طاهًرا«)3(.

> ال أعلم فيهم جرًحا.

)1( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )روي عن النبي H  إن الحمى استأذنت(.
)2( هي كنية للحّمى، انظر: النهاية البن األثير )246/4(.

)2( »صحيح«: أخرجه أحمد برقم )14393(، وأبو يعلى برقم )1892(، وابن حبان برقم )2935(، 
والحاكم برقم )1281( وهذا لفظه، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم )3442(.
 ،)1270( برقم  مسنده  يف  والروياين   ،)1582( برقم  فوائده  يف  الرازي  ام  َتمَّ أخرجه  »حسن«:   )3(
والطرباين يف الكبير برقم )7485(، وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة )346/5( : »إسناده جيد«.
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ذكر أن الحمى حظ المؤمن من النار
26- عن أبي هريرة أن رسول اهلل H عاد مريًضا فقال: »أبشر فإن اهلل 
 يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن يف الدنيا لتكون حظه من النار 

يوم القيامة«.

أخرجه ابن ماجه)1(. 

يف  األلباين  وصححه   ،)2088( برقم  والرتمذي   ،)3470( برقم  ماجه،  ابن  أخرجه  »صحيح«:   )1(
السلسلة الصحيحة  )98/2(.

وهذا الباب مع حديثه من زيادات نسخة )ع( على النسخ األخرى.  
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ذكر مثل المؤمن ومثل المنافق
المؤمن مثل  قال: »مثل   )1(]H أبي هريرة أن رسول اهلل  27- ]عن 
رع؛ ال تزال الريح تميله، وال يزال المؤمن يصيبه البالء، ومثل المنافق كمثل  خامة الزَّ

شجر األَْرز؛ ال تهتز حتى ُتْسَتْحَصد«.

> صحيح؛ أخرجه مسلم)2(.

الحمى  أو  الَوْعك  يصيبه  حين  المؤمن  العبد  مثل  »إنما  رواية[)3(:  ]ويف   -28
كمثل حديدة تدخل النار؛ فيذهب خبثها ويبقى طيبها«)4(.

> ال أعلم له علة.

)1( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )عن النبي H أنه(.
)2( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )2809(، وأخرجه البخاري برقم )5644( نحوه.

)3( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )ومن صحيح مسلم أنه قال( وهذا خطأ ظاهر إذ الحديث 
ليس يف صحيح مسلم. و هذا ما جعل الشيخ أبا إسحاق الحويني يعزوه لحديث جابر عند مسلم، 

وقد تقدم برقم )21(، وهو يف الحقيقة حديث آخر غير الذي ذكره المصنف هنا. 
)4( »صحيح«: أخرجه البزار يف مسنده برقم )3456(، والروياين يف مسنده برقم )1539(، والحاكم 
أزهر  برقم )6544( من حديث عبدالرحمن بن  الكربى  برقم )246(، والبيهقي يف  المستدرك  يف 

 ، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )4/ 290(.
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ذكر من صبر على البالء لينال )دار()1( البقاء
29- أخربنا محمد بن أحمد بن نصٍر بقراءيت عليه بأصبهان، قلت له: أخربتكم 
أخربنا  عبداهلل،  بن  محمد  بكٍر  أبو  أخربنا  به،  فأقر  الَجْوَزذانية  عبداهلل  بنت  فاطمة 
أبو القاسم سليمان بن أحمد الطرباين، حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا 
يحيى بن سعيٍد، عن ]عمران[)2( أبي بكٍر، قال: حدثني عطاء بن أبي رباٍح قال: قال 

لي ابن عباٍس: أال أريك امرأًة من أهل الجنة؟

 قلت: بلى. 

إين  اهلل  رسول  يا  فقالت:   ،H النبي أتت  السوداء  المرأة  هذه  قال: 
ُأصرع، وإين أتكشف فادُع اهلل لي.

 فقال: »إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت َدَعوُت اهللَ أن يعافيك«.

فقالت: أْصبُِر.

 فقالت: إين أتكشف فادُع اهلل أن ال أتكشف، فدعا لها.

> أخرجه البخاري ومسلم)3(.

)1( يف )م(: )درجة(.
الخميسية من طريق  األمالي  ترتيب  الشجري يف  رواه  بكر( وقد  أبي  بن  ) عمر  النسخ:  )2( يف جميع 
الطرباين به برقم )267/2( على الخطأ، والصواب المثبت: )عمران أبي بكر( كما هو عند البخاري 

عن مسدد به برقم  )5652(، ومسلم برقم )2576(، وغيرها من المصادر.
وهو: عمران بن مسلم المنقري أبو بكر البصري القصير. انظر: هتذيب الكمال )351/22(.  

)3( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5652(، ومسلم برقم )2576(.
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هبا   H اهلل  رسول  إلى  امرأة  جاءت[)1(  قال:  هريرة  أبي  ]عن   -30
َطْيٌف)2( فقالت: يا رسول اهلل ادُع اهلل أن يشفيني.

 قال: »إن شئت دعوت اهلل D  فشفاك، وإن شئت فاصبري وال حساب عليك«.

 .  قالت: أصرب وال حساب عليَّ

بمعناه)3(، ورجاله على  بن عمٍرو  المسند، عن محمد  أحمد يف  اإلمام  رواه   <
شرط مسلٍم.

)1( الَطْيف: مس الشياطين. انظر: النهاية )153/3(.
)2( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )وقال أتت(.

)3( »حسن«: أخرجه أحمد يف المسند برقم )9689(، وحسنه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة 
.)16 /6(
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)ما ذكر من كراهة اإلنسان إذا لم يبتلى بشيء()1(
31– أخربنا أبو جعفٍر محمد بن أحمد، )أن()2( محمود بن إسماعيل الصيريف 
)أخربهم()3(، أخربنا محمد بن عبداهلل بن شاذان، أخربنا عبداهلل بن محمد بن محمٍد 
القباب، أخربنا )أحمد()4( بن عمرو بن أبي عاصٍم، حدثنا أبو بكٍر، حدثنا علي بن 
ُمْسهٍر، عن محمد بن عمٍرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي 

H فقال: »هل أخذتك أم ِمْلَدٍم قط؟«.

 قال: وما أم مِْلَدٍم؟

 قال: »حٌر يكون بين الجلد واللحم«.

 قال: ما وجدت هذا قط.

 قال: »فهل ُصِدعت قط؟«.

داع؟.  قال: وما الصُّ

 قال: »ِعرٌق يضرب يف الرأس«.

)1( ما بين القوسين ساقط من )م(.
المثبت من )خ(، )ن(، )ت(، وهو الصواب الموافق ألسانيد الضياء يف المختاره عن شيخه أبي   )2(

جعفر عن الصيريف هذا.
)3( المثبت من جميع النسخ، وهو الصواب الموافق ألسانيد الضياء يف المختارة عن شيخه أبي جعفر 
عن الصيريف هذا. ووقع يف نسخة الحويني )أخربنا محمود بن إسماعيل الصيريف، أخربنا محمد بن 

عبدهلل( وحذف )أخربهم( والصواب ما أثبتناه.
)4( وقع يف )م( : )محمد( وهو غلط. والصواب المثبت من )خ(، )ن(، ) ت(.

والمثاين  واألحاد  السنة،  المصنفات:  صاحب   - بكر  أبو   - عاصم  أبي  بن  عمرو  بن  أحمد  وهو:   
وغيرها. وشيخه يف اإلسناد )أبو بكر( هو: ابن أبي شيبة صاحب المصنف.
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 قال: ما وجدت هذا قط.

ه أن ينظر إلى رجٍل من أهل النار فلينظر   فقال رسول اهلل H: »من سرَّ
إلى هذا«.

> رواه اإلمام أحمد يف مسنده عن محمد بن بشٍر عن محمد بن عمٍرو بمعناه)1(، 
ورواه )عمرو بن مرة()2( عن ابن المسيب عن أبي هريرة.

وقال  المصنف.  قال  كما  به  بشر  بن  محمد  عن   )8395( برقم  أحمد  أخرجه  صحيح«:  »حسن   )1(
األلباين: »حسن صحيح« كما يف التعليقات الحسان )2905(.

)2( كذا يف جميع النسخ، ووقع يف طبعة الحويني: )عمرو بن مرزوق( وهو غلط، فعمرو بن مرة يروي 
عن سعيد بن  المسيب مباشرة. انظر: هتذيب الكمال )232/22(، بخالف عمرو بن مرزوق فبينه 

وبين سعيد بن المسيب وسائط.
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ذكر األجر على ذهاب البصر
إذا احتسَب صاحُبه وصبر

أنه قال()1(: »يا زيُد أرأيَت لو أن عينيك   H النبي  32- )روي عن 
ا بهما)2(؟«. كانتا ُلمَّ

 فقلت: يا رسول اهلل أصرب وأحتسب.

 فقال: »إًذا لقيت اهلل وال ذنب لك«.
> أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده، وأبو داود يف سننه)3(

33- وعن أنس بن مالك قال: سمعت رسول اهلل H يقول: »إن اهلل 
D  إذا ابتلى عبًدا من عباده بحبيبتيه فصبر عوضه منهما الجنة«. يريد عينيه.

>  أخرجه البخاري)4( عن عبداهلل بن يوسف عن الليث)5(.

 H1( كذا يف جميع النسخ، وجاء يف )ع( بدلها: )عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي(
فقال(، ويظهر أنه أقحم خطًأ من الحديث السابق؛ فالحديث لم نقف عليه من حديث أبي هريرة يف 
شيء من المصادر التي اطلعنا عليها كما سيأيت يف التخريج، ثم إن السياق ال يتناسب مع روايات 

الحديث، واهلل أعلم.
الشيباين  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  مسند  لرتتيب  الرباين  الفتح  إبصارهما.  كفقد  بسوء  ُأصيبتا  أي:   )2(

.)135/19(
)3( »حسن«: أخرجه أحمد يف المسند برقم )12586( من حديث أنس بن مالك، وبرقم )19348( من 
حديث زيد بن أرقم، وأخرجه أبو داود مختصًرا برقم )3102(، والمحاملي يف األمالي برقم )336( 

وهذا لفظه، كالهما من حديث زيد بن أرقم أيًضا. وحسنه األلباين .
)4( جاء يف )ع( زيادة: )ومسلم(، ولم نقف عليه عنده.

)5( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5653(.
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أبو عبداهلل الحسين بن  الثقفي، أخربنا  المجد زاهر بن أحمد  أبو  34- أخربنا 
عبدالملك األديب)1(، ... عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل H: »يقول 

اهلل D: َمن أذهبُت حبيبتيه فصبر واحتسب؛ لم أرَض له ثواًبا دون الجنة«.

> هذا على شرط الصحيحين، وقد أخرج مسلم هبذا اإلسناد غير حديٍث.

بن غيالن، عن عبدالرزاق، عن سفيان، عن  الرتمذي)2(، عن محمود  رواه 
األعمش، وقال:  )هذا حديث حسن صحيح(، وفيه: »حبيبتيه«.

)1( هكذا يف النسخ التي بين أيدينا، لكن يف طبعة مجدي السيد أتّم اإلسناد فقال: »أخربنا أبو المجد ابن 
أحمد الثقفي، أنبأ أبو عبداهلل الحسين بن عبدالملك األديب  - قراءًة عليه -، أنبأنا إبراهيم بن منصور 
سبط بحرويه، أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي، أنبأنا أبو يعلي الموصلي،  ثنا عبداهلل، حدثني 

أبي، ثنا عبدالرزاق ثنا سفيان عن األعمش عن ذكوان عن أبي هريرة.. .«.
انظر: حديث رقم )22( من طبعته.  

لكن العجب أن الضياء ال يروي يف مصنفاته من طريق أبي يعلي عن عبداهلل بن أحمد... وليس يف   
مصنفات أبي يعلي رواية له عن عبداهلل بن أحمد بن حنبل!!!.

وقد استقصى الذهبي شيوخه يف السير )174/14( ولم يذكر عبداهلل بن أحمد بن حنبل من بينهم.  
وليس يف مصنفاته رواية عن عبدالرزاق بواسطة عبداهلل بن أحمد عن أبيه.  

وصححه  وغيرهما،   )7597( برقم  وأحمد   ،)2401( برقم  الرتمذي  أخرجه  لغيره«:  »صحيح   )2(
األلباين لغيره يف صحيح الرتغيب برقم )3449(.
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ذكر أن اهلل D  يكتب للمريض أجر
ما كان يعمل من الخير وهو صحيح

35- ]عن أبي موسى قال سمعت رسول اهلل H  غير مرة وال مرتين 
يقول:[)1( »َمْن كان له عمل يعمله فشغله عنه مرٌض أو سفٌر؛ فإنه ُيكَتب له صالح ما 

كان يعمل وهو صحيٌح مقيم«.

>  أخرجه البخاري بمعناه عن مطر بن الفضل، عن يزيد بن هارون)2(.

من  »ما   :  H اهلل[)3(  رسول  قال  قال:  عمر  بن  عبداهلل  ]وعن   -36
أحد من المسلمين ُيَصاب ببالٍء يف جسده؛ إال أمر اهلل الحفظة الذين يحفظونه فيقول: 
اكتبوا لعبدي كلَّ يوٍم وليلٍة مثل ما كان يعمُل من الخير ما دام محبوًسا يف وثاقي«)4(.

> رجاله على شرط الصحيح)5(. واهلل أعلم.

 .)H 1( كذا يف: )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )روي عن النبي(
)2( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )2996(، واللفظ الذي ذكره المصنف ألبي داود برقم )3091(.

)3( كذا يف: )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )وروي عن النبي(. 
)4( »صحيح«: أخرجه أحمد برقم )6825(، والدارمي يف السنن برقم )2812( وهذا لفظه، وصححه 

األلباين يف السلسلة الصحيحة )3/ 233(.
)5( يف )م(: )الصحيحين(. 
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ذكر أجر المسترجع على المصيبة
37- أخربنا)1( عبداهلل بن محمد بن أبي المجد الحربي، أخربنا )هبة اهلل()2( بن 
محمٍد، أخربنا الحسن بن علي، أخربنا أحمد بن جعفٍر، حدثنا عبداهلل، حدثني أبي، 
حدثنا يزيُد، وعبَّاُد بن عبَّاٍد قاال: أخربنا هشام بن أبي هشاٍم، قال عبَّاد بن زياد، عن 
 Hالنبي الحسين بن علي، عن  أبيها  الحسين، عن  بنت  فاطمة  أمه، عن 
قال: »ما ِمن مسلٍم وال مسلمٍة يصاب بمصيبٍة فيذكرها وإن طال عهدها - قال عبَّاد: 
َقِدم عهدها - فُيْحِدث لذلك استرجاًعا إال جدد اهلل له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها 

يوم أصيب«.

> هكذا رواه اإلمام أحمد يف مسنده، ورواه ابن ماجه: عن أبي بكر بن أبي )شيبة 

عن()3( وكيٍع، عن هشاٍم)4(. واهلل أعلم.

)1( قوله: )أخربنا( ساقط من )م(.
)2( كذا يف جميع النسخ، ويف )م(، )عبداهلل( ولعلها تصحيف من الناسخ، وهو خطأ، والصواب المثبت، 

وهو: هبة اهلل بن محمد أبوالقاسم بن الحصين، وقد مرت ترجمته يف الحديث رقم )2(.
)3( زيادة من )ع(، ساقطة من باقي النسخ. 

)4( »إسناده ضعيف جًدا« : أخرجه ابن ماجه برقم )1600(، وأحمد برقم )1734(، وضعفه األلباين 
يف ضعيف الرتغيب والرتهيب برقم )2548(.
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كتاب الطب
)1(D ذكر أن الداء من قدر اهلل

38- أخربنا عمر بن علي الواعظ، أخربنا هبة اهلل بن محمٍد، أخربنا الحسن بن 
علي، أخربنا أحمد بن جعفٍر، أخربنا عبداهلل، حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة، 
عن الزهري، عن ابن أبي ُخزامة، عن أبيه، قال: قلت يا رسول اهلل - وقال سفيان مرًة 
سألت رسول اهلل H - أرأيت دواًء يتداوى به، ورقًى ُيسرتقى هبا، وُتـقًى 

نتقيها أَتـُرُد مِْن قدر اهلل شيًئا؟

.»D قال: »إنها من قدر اهلل

> رواه الرتمذي، وابن ماجه)2(.

> قال اإلمام أحمد: الصواب عن أبي ُخزامة، - يعني - عن أبيه.

الحارث،  بن  وعمرو  ويونس،  مالك،  رواه  سفيان،  عن  جاءتا  الروايتين  وكاِل 
واألوزاعي، عن الزهري، عن أبي ُخزامة، عن أبيه.

الداء والرقى من قدر اهلل  أن  فقال: )ذكروا  ترجمة واحدة  بعده يف  الباب والذي  )1( يف )ع( قرن هذا 
D، وأن اهلل لم ينزل داءا إال أنزل له دواء إال الهرم(.

)15472( برقم  وأحمد   ،)3437( برقم  ماجه  وابن   ،)2065( برقم  الرتمذي  أخرجه  »حسن«:   )2(
وحسنه األلباين يف تخريج أحاديث مشكلة الفقر برقم )11(، وأبو إسحاق الحويني يف تحقيقه برقم 

)86(. وضعفه األلباين يف سنن الرتمذي.
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ِذكر أن اهلل D لم ُيـنِزل داًء
إال أنزل له شفاًء إال الَهَرم

39- أخربنا أبو جعفٍر محمد بن أحمد الصيدالين بقراءيت عليه بأصبهان، قلت له: 
أخربكم أبو علي الحسن بن أحمد الحداد - وأنت حاضر-، قال أخربنا أبو ُنعيٍم أحمد 
أبو محمٍد عبداهلل بن جعفر بن أحمد بن حيان)1(،  قال أخربنا  بن عبداهلل بن أحمد، 
حدثنا أبو مسعوٍد أحمُد بن الفرات الرازي، أخربنا أبو أحمد الُزبيري، حدثنا ابن أبي 
حسيٍن، عن عطاٍء، عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل H: »ما أنزل اهلل داًء 

إال أنزل له شفاًء«.

> صحيح؛ أخرجه البخاري عن محمد بن المثنى، عن أبي أحمد الزبيري، عن 
عمر بن سعيد بن )أبي()2( حسيٍن، عن عطاء بن أبي رباح)3(.

)1( كذا يف )م(، ويف )خ(، )ن(، )ت(: )حبان( وهو خطأ، والصواب المثبت.
وهو: أبو الشيخ األصبهاين عبداهلل بن جعفر بن أحمد بن حيان، ترجمه أبو نعيم يف ذكر أخبار أصبهان   

.)90/2(
هبذا  البخاري  صحيح  يف  كذا  وهو  )ن(  )خ(،  من  المثبت  والصواب  خطأ،  وهو  )عن(،  )م(:  يف   )2(

اإلسناد برقم )5678(.
)3( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5678(.

وهذا الحديث ساقط من )ع(.  
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حدثنا  عبداهلل،  بن  أحمد  أخربنا  الحسن()1(،  أخربنا  محمد،  )وأخربنا   -40
بن  زياد  عن  شعبة،  حدثنا  داود،  أبو  أخربنا  مسعوٍد،  أبو  حدثنا  جعفٍر،  بن  عبداهلل 
إال  داًء  ُينْزل  لم  اهلل  »إن  قال:   Hالنبي عن  َشريٍك  بن  أسامة  عن  ِعالقة، 

أنزل له شفاًء، إال الهرم«.

> صحيح؛ أخرجه أبو داود، والرتمذي، والنسائي، وابن ماجه يف كتبهم)2(.

> وقال الرتمذي: »حسن صحيح«.

الحيسن(.  أخربنا  محمد،  )وأخربنا  )م(:  ويف  الحسن(،  بن  محمد  )أخربنا  )ت(:  )ن(،  )خ(،  يف   )1(
وكالهما غلط، والصواب: )وأخربنا محمد، أخربنا الحسن( وقد تقدم يف اإلسناد الذي قبله، وهو 

إسناد كتاب الطب ألبي نعيم – المطبوع – الذي يروي من طريقه المؤلف.
والحسن بن أحمد  هو: أبو علي الحداد شيخ شيخ المؤلف، وقد تقدمت ترجمته يف الحديث رقم )6(.  
الكربى  يف  والنسائي   ،)2038( برقم  والرتمذي   ،)3855( برقم  داود  أبو  أخرجه  »صحيح«:   )2(
هبذا  الطب  يف  نعيم  أبو  أخرجه  وقد  متقاربة،  بألفاظ   )3436( برقم  ماجه  وابن   ،)7511( برقم 

اإلسناد واللفظ، وصححه األلباين يف التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان برقم )6032(.
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41– أخربنا أبو جعفٍر الصيدالين، أخربنا أبو علي الحداد، أخربنا أبو ُنعيٍم، أخربنا 
أبو محمد بن مادش، حدثنا أبو مسعوٍد الرازي، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيٍد، 
عن سفيان عن عطاٍء، عن أبي عبدالرحمن، عن عبداهلل، عن النبيH، قال: 

»إن اهلل لم ُيـنِْزل داًء إال أنزل شفاًء، علمه من علمه وجهله من جهله«.

> أخرجه ابن ماجه: عن محمد بن بشاٍر، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن عطاٍء؛ 
وهو ابن السائب، عن أبي عبدالرحمن عبداهلل بن حبيٍب)1(. 

> رواه عن عطاٍء، شعبة بن الحجاج، )و()2( سفيان بن عيينة، وخالد بن عبداهلل، 

وجرير بن عبد الحميد، وهمام بن الحارث؛ كنحو رواية سفيان الثوري)3(.

> وعطاء بن السائب تغير يف آخر عمره وما رواه عنه سفيان الثوري وشعبة فإنه 

صحيح ألهنما سمعا منه قبل تغيره، واهلل أعلم)4(.

)1( »صحيح«: أخرجه أبو نعيم يف الطب برقم )6(، ورواية ابن ماجه التي أشار إليه المصنف يف السنن 
برقم )3438(، وليس فيه قوله: »علمه من علمه وجهله من جهله«، واللفظ الذي أورده المصنف 

هو عند أحمد برقم )3578(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )1/ 814(.
جاء يف )ع(: بدل هذا الحديث: )ويف رواية: »علمه من علمه وجهله من جهله«، صحيح؛ أخرجه   

مسلم(، ولم نقف عليه عند مسلم.
)2( يف النسخ: )عن( وهو تصحيف بّين.

)3( الرواة الذين ذكرهم الضياء ممن روى عن عطاء بن السائب رواياهتم عند أبي نعيم يف الطب برقم 
.)5 - 1(

)4( وقد توبع عطاء بن السائب، تابعه أبو إسحاق السبيعي أخرجه أبو نعيم يف الطب برقم )7(.
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ذكر أن لكل داء دواء)1(
]دواء  أصيب  فإذا  دواٍء؛  داء  »لكل  قال:   H النبي  عن  ُروي   -42

.»D الداء[)2( برأ بإذن اهلل

> صحيح؛ أخرجه مسلم يف صحيحه: عن أحمد بن عيسى)3(.

)1( هذا الباب مع حديثه ساقط من )ع(.
)2( كذا يف مسلم وغيره من المصادر، ويف جميع النسخ: )الداء الدواء(.

. 3( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )2204( من حديث جابر بن عبداهلل(
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ِذكُر الِحمية
43– ]عن قتادة بن النعمان قال: قال رسول اهلل[)H )1: »إذا أحبَّ 

اهلل تعالى عبًدا حماه الدنيا؛ كما َيَظل أحدكم يحمي َسِقيَمُه الماء«.

> رواه الرتمذي، وقال: )حديث حسن غريب()2(.

 H 44- وعن أم المنذر، بنت قيس األنصارية، قالت: دخل علي النبي
ومعه علّي، وعليٌّ ناقٌِه )3( من مرض، قالت: ولنا َدَواٍل)4( معلقة، فقام رسول اهلل 

H وعليٌّ يأكالن منها.

 فطفق رسول اهلل H يقوُل: »مهاًل، فإنك ناَقٌه من مرٍض«، حتى كفَّ 
، وقد صنعت شعيًرا أو ِسْلًقا)5(، فلما جئت به. عليٌّ

قال رسول اهلل H: »أصب من هذا«.

> أخرجه أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه)6(.

.)H 1( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )روي عن النبي(
)2( »صحيح«: جامع الرتمذي برقم )2036( وصححه األلباين يف التعليقات الحسان برقم )668(.

ته.  )3( ناِقه: نقه المريض إذا برأ وأفاق، وكان قريب العهد بالمرض ولم يرجع إليه كمال صحته وقوَّ
انظر: النهاية يف غريب الحديث )111/5(.

)4( َدَواٍل: جمع دالية، وهي العذق من الُبسر ُيعلق فإذا أرطب ُأكل. انظر: النهاية )111/5(.
)5( ِسْلًقا: بكسر السين المهملة نوع من البقل معروف فيه تحليل لسدد الكبد، ومنه صنف أسود َيْعِقل 

البطن. انظر: فتح الباري البن حجر )9/ 545(.
)6( »حسن«: أخرجه أبو داود برقم )3856(، والرتمذي برقم )2037(، وابن ماجه برقم )3442(، 

وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة )128/1(.
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تمر  يديه  H وبين  اهلل  قِدْمت على رسول  قال:  45- وعن صهيٍب 
وخبز، فقال: »اْدُن فكل«.

فأخذت آكل من التمر.

 فقال: »أتأكل تمًرا وبك رمد«.

 .H فقلت: يا رسول اهلل  )أمّصه()1( من الناحية األخرى،  فتبسم رسول اهلل

> رواه ابن ماجه)2(.

)1( كذا عند الطرباين يف الكبير برقم )7304( وعند ابن ماجه: )أمضغ(.
)2( »حسن«: أخرجه ابن ماجه برقم )3443(، وحسنه األلباين.
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ذكر أن الشفاء في ثالث
46- ]عن جابر بن عبداهلل قال: سمعت[)1( النبيH يقول: »إن كان 
يف أدويتكم خير - أو يكون - )ففي شرطة محجم، أو َشربة عسل، أو لذعة بناٍر توافق 

داًء، وما ُأِحُب أن أكتوي()2(«)3(.

 47- ويف رواية: »إن كان يف شيٍء تداوون به شفاٌء ففي شرطة محجم، أو َشربة 
عسل، أو لذعة بناٍر توافق داًء، وما ُأِحُب أن أكتوي«)4(.

48- ويف رواية: »وال أحب الكي«)5(.

> أخرجه البخاري، ومسلم بمعناه)6(.

)1( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )روي عن(.
النسخ  جميع  من  والمثبت  األخرى،  الرواية  يف  أورده  بما  اكتفاء  )ع(  من  حذف  القوسين  بين   3  )2(

األخرى.
)3( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5683(، ومسلم برقم )2205(.

التغلبي،  بن أسعد  أبي سعيد محمد  برقم )7140( من طريق  الطحاوي  »ضعيف جًدا«: أخرجه   )4(
وقال فيه أبو زرعة: )منكر الحديث(. انظر: الجرح والتعديل البن أبي حاتم )7/ 208(.

وأخرجه الحاكم يف المستدرك برقم )7551( من طريق أسيد بن زيد الحمال، وقال عقب إخراجه:   
)صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه(، وتعقبه الذهبي فقال: )أسيد بن زيد الحمال مرتوك(. 

فالحديث ضعيف جًدا من رواية ابن عمر لما تقدم من العلة، ويغني عنه رواية جابر المتقدمة.  
)5( »إسناد حسن«: لم نقف عليه هبذا اللفظ، وجاء من حديث عقبة بن عامر عند أحمد برقم )17315( 
وغيره بلفظ: »وأكره الكي وال أحبه«. وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة )1740/7(: )هذا إسناد 

حسن(.
)6( صنيع المؤلف هنا يوهم أن هذا العزو للحديث السابق رقم )48(، ويف الواقع أنه لحديث الباب 

رقم )46(.
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49- وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: »الشفاء يف ثالثٍة: شربة عسل، 
وشرطة محجٍم، وَكيَّة نار، وأنا أنهى عن الكي«. رفع الحديث)1(.

)1( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5680(.



44

ما ُذِكَر في العسل

قال اهلل D: ﴿ ۀ  ہ  ہ﴾ ]النحل: 69[.

50– ]وعن أبي سعيد[)1( قال: جاء رجل إلى النبيH فقال: إن أخي 
اسَتْطلَق بطنُه.

 فقال رسول اهلل H : »اسِقِه عسال«.

فسقاه ثم جاء فقال: إين سقيته فلم يزده إال استطالًقا.

فقال رسول اهلل H : »اسِقه عسال«.

 فقال له ثالث مرات، ثم جاء الرابعة.

 فقال: »اسقه عسال«.

فقال: قد سقيته فلم يزده إال استطالًقا.

فقال رسول اهلل H: »صدق اهلل، وكذب بطن أخيك«، فسقاه فَبـَرأ.

> صحيح؛ أخرجه البخاري، ومسلم)2(.

51– ]وعن عبداهلل قال: قال رسول اهلل[)H )3: »عليكم بالشفاءين 
العسل والقرآن«.

> أخرجه ابن ماجه)4(.
.)H 1( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )روي عن النبي(

)2( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5684(، ومسلم برقم )2217( واللفظ له.
)3( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )وقال(.

)4( »ضعيف«: أخرجه ابن ماجه برقم )3452(، وضعفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة )24/4( 
وقال: )الصحيح موقوف على ابن مسعود(.
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ِذكر الكمأة
ن؛  52- ]عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل[)H )1:  »الكمأة من المَّ

وماؤها شفاٌء للعين«.

> اتفق البخاري، ومسلم على إخراجه)2(، وأخرجه الرتمذي)3(.

> ويف رواية النسائي،  وابن ماجه: »والمن من الجنة«)4(.

ويف   H 53- وعن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول اهلل 
يده كمواٌت فقال: »هذا من الَمنِّ وماؤه شفاء للعين«.

> أخرجه النسائي)5(، واهلل أعلم.

.)H 1( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )روي عن النبي(
)2( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )4478(، ومسلم برقم )2049( من حديث سعيد بن زيد.

)3( »صحيح« أخرجه الرتمذي برقم )2067( من حديث سعيد بن زيد، وبرقم )2068( من حديث 
أبي هريرة وصححه األلباين.

)4( »منكر«: أخرجه هبذا اللفظ أبو نعيم يف الطب برقم )256( من حديث أبي سعيد الخدري، وقال 
األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة )12/ 849(: )منكر بزيادة: »والمن من الجنة« (.

وأخرجه النسائي يف الكربى برقم )6633(، وابن ماجه برقم )3454( من حديث سعيد بن زيد،   
والنسائي برقم )6636( وابن ماجه برقم )3455( من حديث أبي هريرة.

وليس يف شيء من رواياهتم قول: »والمن من الجنة«، والذي عندهم: »الكمأة من المن، والعجوة من   
الجنة«.

)5( »صحيح«: أخرجه النسائي يف الكربى برقم )11265(، وصحح األلباين إسناده يف السلسلة الضعيفة 
.)852/12(
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ِذكر اإلثمد
54– ]عن ابن عباس قال: رسول اهلل[)H )1 :  »عليكم بالثياب الَبياض 
نوا فيها موتاكم، وعليكم باإلثمد )فإنه يجلو البصر وينبت  فليلبسها أحياُؤكم، وكفِّ

الشعر()2(«)3(.

ِح)4( عند النوم؛ فإنه يجلو البصر وينبت  55- ويف رواية: »اكتحلوا باإلثمد الُمَروَّ
الشعر«)5(.

> أخرجه الرتمذي، والنسائي، وابن ماجه، ورواه اإلمام أحمد يف مسنده، وأبو 
داود يف سننه، حديث حسن صحيح)6(.

)1( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )روي عن النبي(.
النسخ  جميع  من  والمثبت  األخرى،  الرواية  يف  أورده  بما  اكتفاًء  )ع(  من  حذف  القوسين  بين  ما   )2(

األخرى.
)3( »صحيح«: أخرجه بتمامه أبو داود برقم )3787(، وأحمد برقم )2219(، والحميدي يف مسنده 
 )994( برقم  الرتمذي  مجزًء  وأخرجه  لهما،  واللفظ   )2410( برقم  يعلي  وأبو   ،)530( برقم 
و)1757(، والنسائي برقم )5113( و )5323(، وابن ماجه برقم )3497(، و)3566(. وصححه 

األلباين يف المشكاة برقم )1638(.
)4( »ضعيف«: أخرجه أبو داود برقم )2377(، وأحمد برقم )15906( من حديث عبدالرحمن بن 

النعمان بن معبد بن هوذة، عن أبيه، عن جده، وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة )75/3(.
ح: أي المطيب بالمسك، كأنه جعل له رائحة تفوح بعد أن لم تكن له رائحة. انظر: النهاية يف  )5( الُمَروَّ

غريب الحديث )275/2(.
)6( صنيع المؤلف هنا يوهم أن هذا العزو للحديث السابق رقم )55(، ويف الواقع أنه للحديث الذي 

قبله رقم )54(.
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بِر ِذكر تضميد العين بالصَّ
56- ]عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان يخرب عن رسول اهلل[ )1( 

بِر)3 («. H يف الُمحِرم يشتكي عينه: »يضمدهما)2( بالصَّ

> أخرجه مسلم)4(.

.)H 1( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )روي عن النبي(
ماد: بالكسر سحق الدواء وخلطه بمائع، ثم وضعه على العضو المصاب، وتضميد العين: هو  )2( الضِّ
لطخها. انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم )290/3(، ومنة المنعم يف شرح صحيح مسلم 

.)237 /2(
بِر: بفتح الصاد وكسر الباء هو: عصارة شجر مر. منة المنعم يف شرح صحيح مسلم )237/2(. )3( الصَّ

)4( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )1204(.
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ما ذكر في الحبَّـة السوداء
57 – )روي عن النبي H يقول: »إن يف الَحبَّة السوداء شفاٌء من كل 

ام«)1(()2(. داٍء إال السَّ

يف  فمرض  أبجر[)3(  بن  ]غالب  معنا  خرجنا  قال:  سعيد  بن  خالد  عن   -58
الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عتيق أبوبكر فقال لنا: عليكم هبذه 
الحبة السوداء فخذوا منها سبًعا أو خمًسا فاسحقوها، واقطروا يف أنفه بقطرات من 
زيت، يف هذا الجانب ويف هذا الجانب، فإن عائشة أخربتني: أهنا سمعت رسول اهلل  
H يقول: »إن يف هذه الَحبَّة السوداء شفاٌء - ويف رواية: »دواء«)4( - من 

ام«)5(. كل داٍء إال أن يكون السَّ

ام؛ هو الموت. > والسَّ

والحبة السوداء: الشونيز، قال ابن بريدة يعني: الشونيز الذي يكون يف الملح.

> صحيح؛ أخرجه الخاري، ومسلم، وابن ماجه.

برقم )3447(  ، وابن ماجه  برقم )2215(  برقم )5688(، ومسلم  البخاري  )1( »صحيح«: أخرجه 
واللفظ له، من حديث أبي هريرة.

)2( ما بين القوسين حذف من )ع( اكتفاء بما أورده يف الرواية األخرى، والمثبت من جميع النسخ األخرى.
)3( كذا عند ابن ماجه وغيره من المصادر، وتصحفت يف )ع( إلى: )خالد أبي بجر(.

.4( أخرجه أحمد برقم )10046( من حديث أبو هريرة(
السلسلة  يف  األلباين  وصححه  عائشة،  حديث  من   )3449( برقم  ماجه  ابن  أخرجه  »صحيح«:   )5(

الصحيحة )519/2(.
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ما ُذِكر في الحجامة
59- ]عن حميد قال[)1(: ُسئِل أنس عن كسب الحجام؟

فقال: احَتَجم رسول اهلل H، َحَجَمه أبو َطْيبة، فأمر له بصاعين من 
طعام، وكلم أهله فرفعوا عنه من َخَراجه.

وقال: »إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، - أو هو من أمثل دوائكم -«.

> صحيح؛ أخرجه البخاري، ومسلم)2(.

60- وقال ابن عباس احتجم رسول اهلل H، وأعطى الحجام أجره، 
ولو علمه خبيًثا لم يعطه.

> أخرجه البخاري)3(.

61- وعن أبي مسعود قال: حدث رسول اهلل H عن ليلة ُأسري به 
أنه لم يمر على مإلٍ من المالئكة إال َأَمُروه أن ُمْر أمتك بالحجامة.

> قال أبو عيسى: )هذا حديث حسن غريب()4(.

)1( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )روي عن النبي أنه(.
)2( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5696(، ومسلم برقم )1577(، واللفظ له.

)3( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )2279(، ومسلم برقم )1202(، واللفظ ألبي داود  برقم 
.)3423(

)4( »صحيح«: أخرجه الرتمذي برقم )2052(، وصححه األلباين يف المشكاة برقم )4544(.
وانظر: السلسلة الصحيحة )334/5(.  
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الِحجامُة في الرأس)1(
 H اهلل  احتجم رسول  يقول:   H النبي  62– )روي عن 

بَلْحيي جمل)2( - من طريق مكة - على رأسه وهو محرم)3(()4(.

63- عن ابن عباس: أن رسول اهلل H احتجم على رأسه.

ويف رواية: يف رأسه، من أًذى كان به.

ويف رواية: وهو محرم من وجع كان به، ]بماء[)5( يقال له: لحي جمل. 

> صحيح أخرجه البخاري، ومسلم)6(.

H يف اليافوخ)8(،  64- ]عن[)7( أبي هريرة: أن أبا هند حجم النبي 
وقال النبي H: »يا معشر األنصار زوجوا أبا هند، وانكحوا إليه«، وقال: 

»إن كان يف شيٍء مما تداوون به خير، فالحجامة«.

)1( يف )ع( قرن هذا الباب والبابين بعده يف ترجمة واحدة فقال: )الحجامة يف الرأس، وعلى الكاهل 
وبين الكتفين(.

)2( َلحْيي جمل: موضع بين مكة والمدينة، وقد روي فيه َلحي جمل، بالفتح، ولِْحي جمل، بالكسر، 
والفتح أشهر. معجم البلدان )5/ 15(.

 )22924( برقم  وأحمد   ،)1203( برقم  ومسلم   ،)5698( برقم  البخاري  أخرجه  »صحيح«:   )3(
واللفظ له، كلهم من حديث عبداهلل بن بحينة.

)4( ما بين القوسين حذف من )ع( اكتفاء بما أورده يف الرواية األخرى، والمثبت من بقية النسخ.
)5( زيادة من البخاري ساقطة من )ع(.

)6( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5700(، ومسلم برقم )1202(.
)7( زيادة من مصادر التخريج

)8( اليافوخ: وسط الهامة حيث التقى عظم مقدم الرأس وعظم مؤخره وهو حيث يكون لينًا من الصبي. 
انظر: غريب الحديث إلبراهيم الحربي )2/ 857(.
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> رواه أبو داود، ورواه ابن ماجه)1(.

65– )روي عن عبيداهلل بن علي بن أبي رافع، عن جدته سلمى()2( خادم رسول 
اهلل H قالت: ما كان أحٌد يشتكي إلى رسول اهلل H وجًعا يف 

رأسه إال قال: »احَتِجم«، وال وجًعا يف رجليه إال قال: »أخضبها«.

> كذا رواه أبو داود)3(.

)1( »حسن«: أخرجه أبو داود برقم )2102(، وأبو يعلى برقم )5911(، وابن حبان برقم )6078(، 
معشر  »يا  أوله:  يف  قوله  دون  منه  األخيرة  الجملة   )3476( برقم  ماجه  ابن  وأخرج  لهما،  واللفظ 

األنصار...«. وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة )574/5(.
)2( كذا يف جميع النسخ، ويف )ع( بدلها: )وعن سلمى(، وجاء يف النسخ األخرى: )روي عن امرأة عبيد 

اهلل ...( وهو خطأ، و الصواب المثبت من سنن أبي داود.
برقم  ماجه  وابن  برقم )2054(،  والرتمذي  له،  واللفظ  برقم )3858(  أبوداود  »حسن«: أخرجه   )3(

)3502(، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة )5/ 93(.
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)الحجامة()1( على الكاهل واألخدعين
66- عن أنس أن النبي H: احتجم يف األخدعين)2( والكاِهل)3(.

> رواه أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه، وقال الرتمذي: )حسن غريب()4(.

)1( يف )خ(، )ن(، )ت(: )االحتجام(.
للمناوي  الصغير  الجامع  القدير شرح  فيض  العنق.  من  الحجامة  األخدعين: عرقان يف محل   )2(

 .)209/5(
)2( الكاهل: بكسر الهاء وهو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق وهو الثلث األعلى وفيه ست فقرات، 

وقيل: ما بين الكتفين، وقيل: الكتد، وقيل: موصل العنق ما بين الكتفين. المصدر السابق.
)4( »صحيح«: أخرجه أبوداود برقم )3860(، والرتمذي برقم )2051( وابن ماجه برقم )3483(، 

وقد صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )2/ 576(.
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االحتجام بين الكتفين
67– روي عن أبي كبشة األنماري أنه قال: إن النبي H كان يحتجم 
على هامته وبين كتفيه، ويقول: »من أهَراق منه هذه الدماء فال يضره أن ال يتداوى 

بشيء لشيء«.

> أخرجه ابن ماجه)1(.

)1( »ضعيف«: أخرجه ابن ماجه برقم )3484(، وأبو داود برقم )3859(، وضعفه األلباين يف السلسلة 
الضعيفة )347/4(، وكان قد صححه ثم تراجع عن ذلك فضعفه.
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االحتجام على ظهر القدم
68- روي عن أنس بن مالك أن النبي H احتجم على ظهر قدميه 

من وجٍع كان به.

� أخرجه الرتمذي والنسائي)1(.

69- وعن جابر أن النبي H  احتجم من ]وثٍء[)2( كان به وهو محرم. 

> أخرجه النسائي)3(.

به  كان  ألٍم  من  وهو محرم   H اهلل  احتجم رسول  قال:  وعنه   -70
بوركه أو بظهره. 

� كذا رواه اإلمام أحمد)4(.

)1( »صحيح«: أخرجه أبو داود برقم )1837(، والنسائي برقم )2849(، والرتمذي يف الشمائل برقم 
)365(، وصححه األلباين يف صحيح موارد الظمآن )31/2(.

)2( كذا يف مصادر التخريج، ويف )ع(: )شيء(، ولعله تصحيف.
)3( »صحيح«: أخرجه النسائي برقم )2848(، وأبو داود برقم )3863(، وابن ماجه برقم )3082(، 

وصححه األلباين.
)4( »صحيح«: أخرجه أحمد برقم )14857(، والنسائي يف الكربى برقم )3221(، وصححه األلباين .
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الحجامة للنساء)1(
فأمر  بالحجامة،   H اهلل  رسول  استأذنت  سلمة  أم  أن  ]وعنه   -71

النبي H أبا طيبة أن يحجمها[)2(.

 قال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غالًما لم يحتلم.

� )كذا أخرجه مسلم)3(.

 قلت: وال أدري قول من هذا، ويحتمل أن يكون هذا()4( قبل نزول الحجاب، 
ويجوز ذلك عند الضرورة، واهلل أعلم.

)1( ترجمة الباب ليست يف )ع(.
)2( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )روي عن جابر، عن النبي H أنه أمر أبا طيبة أن 

يحجم أم سلمة(.
)3( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )2206(.

)4( ساقط من )ع(.
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ذكر أي يوم يستحب فيه الحجامة
H: »من احتجم لسبع  72- عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل 

عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، كان شفاًء من كل داء«. 

� أخرجه أبو داود)1(. 

73- وعن أنس قال: كان رسول اهلل H يحتجم يف األخدعين والكاهل، 
وكان يحتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين.

� قال الرتمذي: )حديث حسن غريب()2(.

)1( »حسن«: أخرجه أبو داود برقم )3861(، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة )190/2(.
)2( »صحيح«: تقدم تخريجه برقم )65(.



57

كراهية الحجامة يوم الثالثاء
74- عن بكار بن عبدالعزيز األكرب، قال: حدثتني كبشة - أو قال: كيسة - أن 
أبا بكرة كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثالثاء، ويذكر عن النبي H  أنه 

يوم دم، وفيه ساعة ال ]يرقأ)1([)2(. 

� أخرجه أبو داود)3(.

)1( يرقأ: رقأ الدمع والدم والعرق، يرقأ رُقوءا بالضم، إذا سكن وانقطع. انظر: النهاية يف غريب الحديث 
.)248 /2(

)2( كذا يف أبي داود، ويف )ع(: )يريق(.
)3( »ضعيف«: أخرجه أبو داود برقم )3862(، وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة )5/ 278(.
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ما ذكر في الكيِّ مع ما تقدم فيه
ُأبًيا يوم األحزاب على أكحله  75- ]عن جابر بن عبداهلل[ )1( قال: رمى رجٌل 

فكواه رسول اهلل H بيده.

� رواه مسلم)2(.

65- وعنه قال: ُرمي يوم األحزاب سعد بن معاذ فُقطع أكحله، فحسمه رسول 
اهلل H بالنار فانتفخت يده فيرقه، ثم انتفخت يده فحسمه)3( أخرى. 

� رواه مسلم بنحوه وفيه: فحسمه النبي H بيده. 

� ورواه النسائي، والرتمذي وقال: )حسن صحيح()4(.

77- وعن أنس أن النبي H كوى أسعد بن ُزَراَرة من الشوكة)5(. 

� رواه الرتمذي وقال: )حسن غريب()6(.

� ورجاله كلهم ثقات.       

)1( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )روي عن النبي أنه(.
)2( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )2207(، وأبو نعيم يف الطب برقم )28(.

)3( حسمه: أي قطع الدم عنه بالكي. النهاية يف غريب الحديث )1/ 386(.
برقم  الكربى  يف  والنسائي   ،)1582( برقم  والرتمذي   ،)2208( برقم  مسلم  أخرجه  »صحيح«:   )4(

)8626(، وأحمد برقم )14773( واللفظ له.
وكة: هي ُحمرة تعلو الوجه والجسد. يقال منه: شيك الرجل فهو مشوك. وكذلك إذا دخل يف  )5( الشَّ
جسمه شوكة، وقيل: هو داء كالطاعون يقال له: الذبحة. انظر: النهاية يف غريب األحاديث واألثر 

)510/2(، ومطالع األنوار على صحاح اآلثار )6/ 86(.
)6( »صحيح«: أخرجه الرتمذي برقم )2050(، وصححه األلباين يف التعليقات الحسان برقم )6048(.
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ما ذكر في الرَّضف
78- روي عن عبداهلل أن قوًما أتوا النبي H  قالوا: صاحٌب لنا يشتكي 

أنكويه؟

قال: فسكت.

 قالوا: أنكويه؟ فسكت.

 فقال: »اكووه، وارِضفوه)1( َرْضًفا«.

� كذا رواه أحمد يف المسند)2(.

ْضفة: الحجارة المحماة. والرَّ

ضف( لم نقف عليها يف شيء من المصادر. )1( يف )ع( هنا زيادة: )بالرَّ
)إسناده  للمسند:  تحقيقه  يف  األرناؤط  شعيب  وقال   ،)3701( برقم  أحمد  أخرجه  »صحيح«:   )2(

صحيح على شرط مسلم(.
 H النبي  إلى  قال: جاء رجال  )ابن مسعود  بسياق آخر، ونصه:  الحديث يف )ع(  وجاء   
فقالوا: يا رسول اهلل إن صاحًبا لنا اشتكى أفنكويه؟ فسكت ساعة ثم قال: »إن شئتم فاكووه وإن شئتم 

فارضفوه«(. وهو عند أحمد برقم )4021(.
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السبب الذي ألجله كره الكي واالسترقاء
 H 79- عن مجاهد، عن عقار بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه أن النبي

قال: »من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل«. 

أخرجه الرتمذي، وابن ماجه، وقال الرتمذي: )حديث حسن صحيح( )1(.

80- عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول اهلل H: »يدخل الجنة 
من أمتي سبعون ألًفا بغير حساٍب وال عذاب«.

 قيل: من هم؟

 قال: »الذين ال يكتوون، وال يسترقون، وال يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون«.

 فما زال بنا البالء حتى اكتوينا فما أفلحنا وال أنجحنا. 

� رواه مسلم)2(، وقوله: )فما زال البالء...(، من قول عمران.

81- وعن حصين بن عبدالرحمن، قال: كنت عند سعيد بن جبير.

 فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ 

قلت: أنا، أما إين لم أكن يف صالة، ولكني لدغت.

 قال: فماذا صنعت؟

يف  األلباين  وصححه   ،)3489( برقم  ماجه  وابن   ،)2055( برقم  الرتمذي  أخرجه  »صحيح«:   )1(
السلسلة الصحيحة )1/ 489(.

)2( »صحيح«: أخرجه  مسلم برقم )218(، وليس عنده: )فما زال بنا البالء ...(، ورواه بتمامه الطرباين 
 ،)7558( برقم  الكربى  يف  والنسائي   ،)2049( برقم  الرتمذي  وأخرجه   ،)494( برقم  الكبير  يف 
وأحمد برقم )19831(، بلفظ: )أن رسول اهلل H هنى عن الكي، قال: فابتلينا فاكتوينا 

فما أفلحنا وال أنجحنا( وهذا لفظ الرتمذي. 
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 قلت: اسرتقيت.

 قال: فما حملك على ذلك؟ 

قلت: حديث حدثناه الشعبي.

 قال: وما حدثكم؟ 

قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب األسلمي، أنه قال: ال رقية إال من عين، أو 
ُحَمة.

النبي  عن  عباس،  ابن  حدثنا  ولكن  يسمع،  ما  إلى  انتهى  من  أحسن  قد  فقال: 
H قال: »عرضت عليَّ األمم، فرأيت النبي H ومعه الرهط، 
والنبي ومعه الرجل والرجالن، والنبي ليس معه أحد، إذ ُرفع لي سواٌد عظيم، فظننت 
فإذا سواد  إلى األفق، فنظرت  انظر  فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن  أمتي،  أنهم 
أمتك  هؤالء  لي:  فقيل  عظيم،  سواٌد  فإذا  اآلخر،  األفق  إلى  انظر  لي:  فقيل  عظيم، 

ومعهم سبعون ألًفا يدخلون الجنة بغير حساٍب وال عذاب«.

ثم هنض فدخل منزله فخاض الناس يف أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساٍب 
وال عذاب.

.H فقال بعضهم: ]فلعلهم الذين صحبوا رسول اهلل 

وقال بعضهم:[)1( فلعلهم الذين ولدوا يف اإلسالم فلم يشركوا باهلل شيًئا، وذكروا 
أشياء، فخرج عليهم رسول اهلل H فقال: »ما الذي تخوضون فيه؟«

 فأخربوه. 
)1( زيادة من مسلم.
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فقال: »هم الذين ال يرقون، وال يسترقون، وال يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون«. 
فقام عكاشة بن محصن، فقال: ادع اهلل أن يجعلني منهم.

فقال: »أنت منهم«.

 ثم قام رجٌل آخر، فقال: ادع اهلل أن يجعلني منهم.

 قال: »سبقك ]بها عكاشة[)1(«. 

� أخرجه مسلم، وأخرجه البخاري ولم يقل فيه: »وال يرقون«)2(.

)1( زيادة من مسلم.
)2( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )220(، والبخاري برقم )6541(.
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ى بالماء البارد)1( األمر بتبريد الحمَّ
»إن  يقول:   H النبي  سمعت  قال:  خديج  بن  رافع  عن  روي   -82

ى فوٌر من َفْوِر جهنم - ويف رواية: »من فيح جهنم«)2( - فأبردوها بالماء«. الحمَّ

� أخرجه البخاري، ومسلم)3(.
83- وعن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، أهنا كانت إذا ُأتيت بالمرأة 
لتدعو لها، صبَّت الماء بينها وبين جيبها، وقالت: إن رسول اهلل H أمرنا 

أن نربدها بالماء، وقال: »إنها من فيح جهنم«. 

� رواه البخاري، ومسلم)4(.

ى بالماء البارد، وبماء  )1( يف )ع( قرن هذا الباب والذي بعده يف ترجمة واحدة فقال: )األمر بتربيد الحمَّ
زمزم، وبالماء الجاري من السحر، وأهنا من فيح جهنم(.

. 2( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )3264(، ومسلم برقم )2209( من حديث ابن عمر(
)3( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )3262(، ومسلم برقم )2212(.

)4( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5724(، ومسلم برقم )2211(، وأحمد يف المسند برقم 
لها...( وهو  تدعو  ت  ُحمَّ قد  بالمرأة  أتيت  إذا  البخاري: )كانت  له، ويف رواية  واللفظ   )26926(

محل الشاهد لرتجمة الباب، ويف مسلم: )أهنا كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء...(.
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ذكر تبريدها بماء زمزم
 84- ]وعن أبي جمرة أنه كان يجلس إلى ابن عباس، فكان يدفع عنه الناس، 

قال: فاحتبس عنه أياًما.

قال: ما حبسك؟
قال: الحمى[)1(

قال: إن رسول اهلل H قال: »إن الحمى من فيح جهنم،)2( فأطفئوها 
عنكم بماء زمزم«.

� صحيح؛ رواه البخاري)3(.

85- وعن ثوبان قال: قال النبي H: »إذا أصاب أحدكم الحمى، فإن 
الحمى قطعة من نار جهنم، فليطفها عنه بالماء البارد والجاري يستقبل جرية الماء 
فيقول: اشف عبدك. بعد الفجر قبل طلوع الشمس، يغتمس فيه ثالث غمسات؛ فإن 
فإنها ال تكاد تجاوز  يبرأ يف خمس ففي سبع؛  يبرأ يف ثالث ففي خمس، فإن لم  لم 

السبع، - أو قال يف - : التسع بإذن اهلل«.

� أخرجه الرتمذي وقال: )غريب()4(.

.) 1( كذا يف )ع(، ويف )خ(، )ن(، )ت( بدلها: )عن ابن عباس(
)2( من قوله يف الحديث السابق: »فأبردوها بالماء« إلى هنا، ساقط من )م(، وطبعة أبي إسحاق الحويني.
 )2732( برقم  يعلى  وأبو   ،)2649( برقم  وأحمد   ،)3261( برقم  البخاري  أخرجه  »صحيح«:   )3(

واللفظ له.
)4( »ضعيف«: أخرجه الرتمذي برقم )2084(، وأبو نعيم يف الطب برقم )603( واللفظ له، وضعفه 

األلباين يف السلسلة الضعيفة )5/ 362(.
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86- وعن أنس قال: قال رسول اهلل H: »إذا حم أحدكم ]فليشن[)1( 
عليه من الماء البارد يف السحر ثالًثا«)2(.

� ال أعلم له علة.

)1( كذا يف مصادر التخريج، ويف )ع(: )فليرش( ولم نقف عليها.
برقم  والحاكم   ،)3794( برقم  يعلى  وأبو   ،)566( برقم  الكربى  يف  النسائي  أخرجه  »صحيح«:   )2(

)7515(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )3/ 294(.
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ذكر اللَُّدود)1(
H يف مرضه فجعل يشير  اهلل  َلَدْدنا رسول  87- عن عائشة قالت: 

إلينا ]ال تلّدوين[)2(.

فقلنا: كراهية المريض الدواء.

فلما أفاق قال: »ألم أنهكم أن تلددوين؟«.

فقلنا: يا رسول اهلل كراهية المريض الدواء.

قال: »ال يبقى يف البيت أحد إال التّد وأنا أنظر«.

� أخرجه البخاري ومسلم)3(.

ي الفم. ولِديدا الفم: جانباه. النهاية يف  )1( اللَُّدود: بالفتح، من األدوية: ما يسقاه المريض يف أحد ِشقَّ
غريب الحديث )4/ 245(.

)2( زيادة من مصادر التخريج.
)3( »صحيح«: البخاري برقم )6897(، ومسلم برقم )2213(.
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ذكر التداوي بألبان البقر وأبوال اإلبل وألبانها
إال  داٍء  اهلل من  أنزل  »ما   :H اهلل  قال رسول  قال:  88- عن عبداهلل 

)2( من كل الشجر[)3(«. و]أنزل[)1( له دواًء، فعليكم بألبان البقر فإنها ]َتـُرمُّ

� رواه النسائي)4(.

فقالوا:  قال:   H اهلل  قدموا على رسول  رهًطا  أن  أنس:  89- وعن 
فأتوا  فأمرهم  لحومنا؛  )وانَتَهَست()5(  بطوننا  فَعُظَمْت  المدينة  اجتوينا  اهلل  يا رسول 
على راعي الصدقة فشربوا من ألباهنا وأبوالها حتى صّحت جسومهم، فقتلوا الراعي، 
واستاقوا اإلبل وارتدوا، فبعث رسول اهلل H يف أثرهم فجيء هبم، 

فُقطَِعت أيديهم، فأرجلهم من خالف، وسمر أعينهم، وألقاهم يف الحرة. 

� أخرجه البخار ي، ومسلم)6(.      

)1( زيادة من النسائي.
ت من األرض إذا أكلت. النهاية يف غريب الحديث  : أي تأكل، وأصلها من َرمَّت الشاة وارتمَّ )2( َتُرمُّ

)263/2(
)3( كذا يف النسائي، ويف )ع(: )تربي من السحر(، ولم نقف عليها يف شيٍء من المصادر ولعلها  تصحيف 

من الناسخ.
)4( أخرجه النسائي يف السنن الكربى برقم )6834(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )45/2(.
)انتهشت(  برقم )380(:  الطب  نعيم يف  وأبي  برقم )14086(،  أحمد  يعلى، وعند  أبي  كذا عن   )5(

بالشين، والمعنى واحد أي: هزلة. النهاية يف غريب الحديث )137/5(.
برقم  الموصلي  يعلى  وأبو   ،)1671( برقم  ومسلم   ،)4192( برقم  البخاري  أخرجه  »صحيح«:   )6(

)2882( واللفظ له.
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ذكر التداوي بالقسط البحري والزيت
: »تداووا من ذات   H اهلل  قال رسول  قال:  أرقم  بن  زيد  90- عن 

الَجنْب)1( بالقسط البحري والزيت«.

أخرجه الرتمذي، وقال: )حسن صحيح()2(.

H دخل على عائشة وعندها  النبي  91- وعن جابر بن عبداهلل أن 
صبيٌّ يسيل َمنِخراه دًما.

فقال: »ما هذا؟«.

قالوا: به الُعْذَرُة.

قال: »وْيَلُكْن، ال تقتْلَن أوالدكن، أيما امرأٍة أصاب ولدها الُعْذَرُة)3(، أو َوجٍع يف 
ه بماٍء ثم َتْسَعُطه به«. رأسه؛ فلتأخذ ِقسًطا هندًيا، فلَتُحكُّ

قال: فأمر عائشة فصنعت ذلك به فربأ)4(.

> هذا على شرط مسلم.
فتح  المرض.  الباطن، وقيل: طول  َبْيَلة، وقيل: قرحة يف  الدُّ ل، وقيل:  السُّ قيل: هو  الجنب:  ذات   )1(

الباري )120/1(.
)2( »ضعيف«: أخرجه الرتمذي برقم )2079(، وابن ماجه برقم )3467(، والطرباين يف الكبير برقم 

)5090( واللفظ له، وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة )7/ 406(.
)3( الُعْذَرة: وجع يهيج يف الحلق. معالم السنن )225/4(.

المستدرك برقم )8310(، وأبو نعيم يف  )4( »صحيح«: أخرجه أحمد برقم )14385(، والحاكم يف 
الطب برقم )340(، وقال الحاكم عقب إخراجه: ) صحيح اإلسناد على شرط مسلم(، وقال شعيب 
يف  إسحاق  أبو  الشيخ  وصححه  مسلم(،  شرط  على  قوي  )إسناده  للمسند:  تحقيقه  يف  األرناؤوط 

طبعته لكتاب الطب برقم )54(.
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ذكر التداوي بالعود الهندي)1(
92- )روي عن عبيد اهلل()2(، عن أم قيس بنت ُمْحَصن، قالت: »دخلُت بابٍن لي 

على رسول اهلل H قد َعلََّقت عليه من الُعذرة)3(«.

فقال: »عالم َتْدَغرَن)4( أوالدكن بهذا الَعالق)5(، عليكن بهذا العود الهندي؛ فإن 
فيه سبعَة أشفية، ]منها ذات الجنب[)6(: ُيْسَعُط)7( من الُعْذَرة، وُيَلّد)8( به من ذات 

الَجنْب«.

> صحيح؛ أخرجه البخاري، ومسلم)9(.

)1( يف )ع( قرن هذا الباب والبابين بعده يف ترجمة واحدة فقال: )ذكر التداوي بالعود الهندي وبالورس 
والزيت والسنا(.

)2( ليس يف )ع(.
)3( الُعذرة: هو وجع الحلق وهو الذي يسمى سقوط اللهاة. فتح الباري البن حجر )168/10(. 

)4( َتْدَغرَن: الدغر: غمز الحلق. المصدر السابق. 
صحيح  وشرح   ،)225/4( السنن  معالم  باألصبع،  حنكه  رفع  أي:  باليد،  الُعْذَرة  رفع  الَعالق:   )5(

البخاري البن بطال )414/9(.
)6( زيادة من صحيح البخاري.

)7( السعوط: ما يجعل يف األنف مما يتداوى به، وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعها 
لينحذر رأسه، وقطر يف أنفه ماء أو دهن فيه دواء ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه الستخراج 

ما فيه من الداء بالعطاس.
)8( اللدود: بفتح الالم: الدواء الذي يصب من أحد جانبي فم المريض. فتح الباري )183/1(.

)9( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5713( واللفظ له، ومسلم برقم )2214(.
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ذكر التداوي بالورس والزيت
93- وعن زيد بن أرقم أن النبي H: كان َينَْعُت الزيت والَوْرَس)1( 

من ذات الجنب.

> قال قتادة: وُيَلدُّ من الجانب الذي يشتكيه.

> قال الرتمذي: )هذا حديث صحيح()2(.

عفران، يزرع باليمن زرًعا، ونباته مثل نبات  )1( الَوْرس: بفتح الواو وسكون الراء، نبت أصفر شبه الزَّ
السمسم، فإذا جف عند إِْدَراكه وبلوغه غايته، تفتتت أغشيته فينتقص فيسقط منها الورس.

لمغلطاي )920/1(،  ماجه  ابن  أنس )ص: 131(، وشرح سنن  بن  مالك  انظر: مشكالت موطأ   
ومرشد ذوي الحجا )286/20(.

)2( »ضعيف«: أخرجه الرتمذي برقم )2078(، وابن ماجه برقم )3467(، وضعفه األلباين يف السلسلة 
الضعيفة )7/ 406(، وقد تقدم برقم )89(.
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َنا ذكر التداوي بالسَّ
94- وعن أنس عن النبي H قال: »ثالٌث فيهن ِشَفاٌء من كل داء إال 

السام: السنا)1( والسنوت)2(«.

قالوا: هذا السنا قد عرفناه، فما السنوت؟ 

قال: »لو شاء اهلل لعرفكموه«.

قال محمد: ونسيت الثالثة)3(.

95- وعن بنت عميس قالت: قال رسول اهلل H: »بماذا َتْسَتْمِشْيَن )4(؟«.

قلت: بالُشْبُرم)5(.

نا، فلو كان يف  فقال النبي H: »حاٌر جاٌر«، وقال: »أين أنت من السَّ
شيء شفاء من الموت؛ لكان يف السنا«.

> رواه ابن ماجه، والرتمذي، وقال: )حديث غريب()6(.
نَا: فيه لغتان المد والقصر، وهو نبت حجازي أفضله المكي، وهو دواء شريف مأمون الغائلة  )1( السَّ

ويقوي جرم القلب. تحفة األحوذي )213/6(.
نُّوت: قيل هو: العسل، وقيل هو: الشبت، وقيل هو: الكمون، وله معان ُأخر. هتذيب  نَّْوت، والسَّ )2( السِّ

اللغة )12/ 267(.
)3( »حسن«: أخرجه النسائي يف الكربى برقم )7533(، وحسنه األلباين يف صحيح الجامع برقم )3034(.
)4( أي: بأي دواء تستطلقين بطنك حتى يمشي وال يصير بمنزلة الواقف فيؤذي باحتباس النجو. تحفة 

األحوذي )213/6(.
يطبخ  الحمص،  يشبه  حب  الراء،  وضم  الموحدة،  الباء  وسكون  المعجمة  الشين  بضم  الُشْبُرم:   )5(
للسيوطي  الرتمذي  المغتذي على جامع  قوت  الشيح.  من  نوع  إنه  وقيل:  للتداوي،  ماؤه  ويشرب 

.)490 /1(
)6( »ضعيف«: أخرجه الرتمذي برقم )2081(، وابن ماجه برقم )3461(، وأبو نعيم يف الطب برقم 

)137( واللفظ له، وضعفه األلباين.
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96- ]وعن إبراهيم بن أبي عبلة، قال: سمعت أبا أبّي ابن ]أم حرام[)1( ، وكان  
)2(]H يقول: سمعت رسول اهلل[ ،H صلى القبلتين مع النبي

نُوت؛ فإن فيهما شفاٌء من كلِّ داٍء؛ إال السام«. نا والسَّ يقول[)3(: »عليكم بالسَّ

ام؟ قالوا: يا رسول اهلل وما السَّ

قال: »الموت«.

بِت)4(. نُّوت: الشِّ ]قال عمرو يف حديثه: فقال ابن أبي عبلة: والسَّ

> رواه ابن ماجه)5(.

)1( كذا يف ابن ماجه، وجاء يف )ع(: )أبي حازم(، وهو تصحيف.
)2( زيادة من ابن ماجه.

.)H 3( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )وقال النبي(
)4( الشبت: بكسر الشين المعجمة والموحدة، آخره مثناة فوقية مشددة: هو نبات كالثمرة، يقال له: ِزرُّ 

الدجاج. مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه )230/20(.
)5( »صحيح«: أخرجه ابن ماجه برقم )3461(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )4/ 407(.
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ذكر التَّداوي بالعجوة
97- ]عن سعد بن أبي وقاص قال:  سمعت رسول اهلل H  يقول[)1(: »من 

تصبح بسبع تمرات عجوة؛ لم يضره ذلك اليوم سم، وال سحر«.

أخرجه البخاري ومسلم)2(.

العالية  عجوة  يف  »إن   :H اهلل  رسول  قال  قالت:  عائشة  وعن   -98
شفاء، - أو إنها لترياق - أوَل الُبكرة«. 

> أخرجه مسلم)3(.

99- وعن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل H: »العجوة من الجنة، 
م«.  وفيها شفاء من السُّ

> أخرجه الرتمذي)4(. 

.)H 1( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )قال رسول اهلل(
)2( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5545(، ومسلم برقم )2047(.

)3( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )2048(، وأبو نعيم يف الطب برقم )543(.
)4( »صحيح«: أخرجه الرتمذي برقم )7533(، النسائي يف السنن الكربى برقم )6684(، وصححه 

األلباين يف صحيح الجامع برقم )4126(.
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ََّسا)1( ذكر دواء ِعرُق الن
به عرق  الذي  أمر   Hالنبي أن    مالك  بن  أنس  100- عن 
النّسا أن يأخذ ألية كبش عربي ليس بالصغير وال بالكبير، فُيـقّطعها قطًعا صغاًرا ثم 

يجّزئها ثالثة أجزاٍء فيشرب كّل يوٍم جزًء.

> أخرجه ابن ماجه، ورواه اإلمام أحمد يف مسنده، وزاد فيه: )أسود()2(.

ى به  )1( النََّسا: بفتح النون والسين المهملة مقصوًرا، وهوعرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ، ُسمِّ
ألن ألمه ُينسي سواه. التيسير بشرح الجامع الصغير لزين الدين المناوي )2/ 78(.

)1( »صحيح«: أخرجه ابن ماجه برقم )3463(، وأحمد برقم )13295(، وصححه األلباين يف السلسلة 
الصحيحة )4/ 523(.



75

ذكر ]االستسعاط[)1(
 .)2( 101- عن ابن عباس: أن النبي H إْسَتَعطَّ

> أخرجه البخاري ومسلم)3(. 

)1( يف )ع(: )االستسقاء( وهو تصحيف.
: أي جعل فيه سعوط بفتح السين وهو: ما يجعل يف األنف من األدوية، واستعط أي: استعمل  )2( اْسَتَعطَّ
السعوط وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه، ويقطر يف أنفه ماء 
أو دهن فيه دواء ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه الستخراج ما فيه من الداء بالعطاس. فتح 

الباري البن حجر )132/1، 147(.
 )3867( برقم  داود  وأبو   ،)1202( برقم  ومسلم   ،)5691( برقم  البخاري  أخرجه  »صحيح«:   )3(

واللفظ له.
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ذكر تعديل الغذاء
102- عن المقدام بن معدي كرب، أن النبي H قال: »ما مأل ابن 
آدم وعاء شًرا من بطنه، حسب المسلم ُلَقْيمات ُيِقْمن صلبه، فإن كان ال محالة، فثلث 

لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنَفسه«. 

> رواه الرتمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الرتمذي: )حديث حسن()1(.

)1( »صحيح«: أخرجه الرتمذي برقم )2380(، والنسائي يف الكربى برقم )6739(، وابن ماجه برقم 
الصحيحة  السلسلة  يف  األلباين  وصححه  له.  واللفظ  برقم )125(  الطب  يف  نعيم  وأبو   ،)3349(

.)336 /5(
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ذكر توقي المواضع التي بها الوباء
103- ]عن عبداهلل بن عامر بن ربيعة: أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام فلما 
بلغ َسْرغ)1(، بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخربه عبدالرحمن بن عوف أن رسول اهلل[)2( 
H قال: »إذا َسِمعُتُم به بأرٍض، فال َتقُدُموا عليه، وإذا وقع بأرٍض وأنتم 

بها، فال تخرجوا فِراًرا منه«.

فرجع عمر بن الخطاب من َسْرغ. 

> صحيح؛ أخرجه البخاري، ومسلم)3(.

104- وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: أنه سمعه يسأل أسامة بن 
زيد:  بن  أسامة  فقال  الطاعون؟  يف   H اهلل  رسول  من  سمعت  هل  زيد: 
قال رسول اهلل H: »الطاعون رجٌز، أرسل على بني إسرائيل، أو على من 
كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض، فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فال 

تخرجوا فراًرا منه«. 

قال أبو النضر: ال يخرجكم إال الفرار منه. 

> أخرجه مسلم)4(.

)1( َسْرغ : موضع بالشام. فتح الباري البن حجر )1/ 131(.
.)H 2( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )عن عبدالرحمن بن عوف أن النبي(

)3( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )6973(، ومسلم برقم )2219(.
)4( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )2218(، ومالك يف الموطأ برقم )23( واللفظ له.



78

َب به قوٌم، فإذا  105- ]ويف رواية[)1(: »إن هذا الطاعون ِرْجٌز وبقيَّة عذاب، ُعذِّ
فال  بها  ولستم  بأرض  وقع  وإذا  منه،  فراًرا  منها  تخرجوا  فال  فيها  وأنتم  بأرض  وقع 

تدخلوها«.

> أخرجه مسلم)2(.

H عن الطاعون فأخربها  106- وعن عائشة أهنا سألت رسول اهلل 
نبي اهلل H: »أنه كان عذاًبا يبعثه اهلل على من يشاء، فجعله اهلل رحمة 
للمؤمنين، فليس من عبٍد وقَع الطاعون يف بلده فيمكث يف بلده صابًرا محتسًبا، يعلم 

أنه لن يصيبه إال ما كتبه اهلل له؛ إال كان له مثل أجر شهيد«.

> أخرجه البخاري)3(.

.)H 1( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )وقال النبي(
)2( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )2218(، والنسائي يف الكربى برقم )7481( واللفظ له، وأحمد 

برقم )1577(، من حديث أسامة بن زيد، وخزيمة بن ثابت.
)3( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5734(.
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]ذكر التلبينة وهو البغيض النافع
ويسمى أحيانًا ]الِحَساء[)1([)2(

ثم  النساء،  فاجتمع  أهلها،  من  الميت  مات  إذا  كانت  أهنا  عائشة:  عن   -107
تفرقن إال أهلها وخاصتها، أمرت بربمة من تلبينة فطبخت، ثم صنعت ثريد فصبت 
يقول:   H اهلل  رسول  سمعت  فإين  منها،  كلن  قالت:  ثم  عليها،  التلبينة 

ٌة )4( لفؤاد)5( المريض، َتْذَهب ببعض الُحْزن«. »التَّلبينَُة )3( َمَجمَّ

> أخرجه البخاري ومسلم)6(.

108- وعن عائشة: أهنا كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع)7(.

)1( يف )ع(: )التلبينة(، والمثبت أولى وأنسب للباب وفيه جمع مع ما يف النسخ األخرى.
)2( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )ذكر الحساء(، ويف )ت(: )ذكر التلبية(.

يت بذلك لشبهها باللبن يف البياض  )3( التَّلبينَُة: طعام يتخذ من دقيق أو نخالة وربما جعل فيها عسل، ُسمِّ
والرقة، والنافع منه ما كان رقيًقا نضيًجا ال غليًظا نيًئا. فتح الباري البن حجر )550/9(.

)4( مجمة المعنى أهنا تريح فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطه. المصدر نفسه )10/ 146(.
)5( المراد بالفؤاد يف الحديث رأس المعدة. المصدر نفسه )147/10(.
)6( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5417(، ومسلم برقم )2216(.

)7( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5690(.
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)1( أي: يشد قلبه ويقويه. تحفة األحوذي )6/ 161(.
)2( أي: يكشف عن قلبه األلم ويزيله. المصدر نفسه.

)3( »ضعيف«: أخرجه الرتمذي برقم )2039(، وابن ماجه برقم )3445(، وضعفه األلباين.

أمر  الوعك  أهله  أخذ  إذا   H اهلل  رسول  كان  قالت:  وعنها   -109
بالحساء فصنع.

قالت: وكان يقول: »إنه ليرتو)1( فؤاد الحزين، ويسرو)2( عن فؤاد السقيم، كما 
تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء«. 

> أخرجه ابن ماجه، والرتمذي، وقال: )حسن صحيح()3(.
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ذكر عصب الرأس من الوجع
110- عن ابن عباس: أن رسول اهلل H خرج يف مرضه الذي مات 
فيه عاصًبا رأسه بخرقة، فجلس على المنرب، فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: »إنه ليس 
الناس خلياًل  متخًذا من  أبي قحافة ولو كنت  ابن  نفسه وماله من  أمّن علّي يف  أحد 

التخذ أبا بكر«. 

> أخرجه البخاري)1(.

111- وعن ابن عباس قال: صعد النبي H يوًما المنرب عليه ملحفٌة 
متوشًحا هبا عاصًبا رأسه بعصابٍة دسماء، فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: »أما بعد إن 
الناس يكثرون وتقل األنصار؛ حتى يكونوا كالملح يف الطعام، فمن ولي من أمرهم 

شيًئا، فليقبل من محسنهم، وليتجاوز عن مسيئهم«.

> أخرجه البخاري)2(.

)1( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )467(.
)2( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )3800(، وابن أبي شيبة يف المصنف برقم )33044( واللفظ له.
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)1( هذا الباب مع حديثه ساقط من )ع(.
)2( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5782(، وأبو داود برقم )3844( واللفظ له.

عام)1( باب في الطَّ ذكر َمْقِل الذُّ
وقع  »إذا   :H اهلل  قال رسول  قال:    أبي هريرة  112- عن 
الذباب يف إناء أحدكم؛ فإن يف أحد جناحيه داٌء، ويف اآلخر شفاٌء، وإنه يتَّقي جناَحه 

الذي فيه الداء فليغمسه كله«.

> أخرجه البخاري)2(.
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ذكر ما يستمسك به الدم من الجراح
113- عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو ُيسأل عن جرح رسول اهلل 
 ،H قال: أما واهلل إين ألعرف من كان يغسل ُجَرح رسول اهلل  H

ومن كان يسكب، وبم دوِوي)1(.

الماء  يسكب  وعلٌي  تغسله،   H اهلل  رسول  بنُت  فاطمُة  كانت  قال: 
حصيٍر،  من  قِطعًة  أَخَذت  كثرًة،  إال  يزيد  ال  م  الدَّ أنَّ  فاطمُة  رأت  ا  فلمَّ بالِمَجن)2(، 

ُم. فأحَرَقْتها، فألصقتها، فاْسَتْمَسك الدَّ

> أخرجاه جميًعا عن قتيبة)3(.

)1( دووي: أي ُصنع له الدواء أو عولج. فتح الباري البن حجر )1/ 118(
)2( بالمجن: بالرتس. شرح النووي على مسلم )12/ 148(.

)3( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )4075( واللفظ له، ومسلم برقم )1790(.
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ذكر الحنَّاء يترك على القروح
114- ]عن سلمى أم رافع قالت: كانت ال يصيب النبي H  َقْرحة)1(، 

وال شوكة، إال وضع عليها الحناء. 

> أخرجه ابن ماجه، والرتمذي، وقال الرتمذي: )حديث غريب()2([)3(.

)1( َقرحة: بفتح القاف وبضمها، جراحة من سيف أو سكين أو نحوهما. مرشد ذوي الحجا والحاجة 
إلى سنن ابن ماجه )352/20(.

)2( »حسن«: هذا لفظ ابن ماجه، وقد تقدم تخريجه برقم )64(.
 H ما رأيت رسول اهلل :J 3( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )قالت عائشة(
شكى إليه أحٌد ُقْرحة، وال شوكًة، إال وَأمره أن يضع عليه الحناء( ونسبته إلى عائشة J خطأ،  

وقد نبه على هذا أبو إسحاق الحويني يف طبعته.



85

ِريَرة )1(  ذكر الذَّ
115- ]عن بنت إياس بنت البكير صاحب النبي H [)2( عن بعض 
أزواج النبي H، أن النبيH دخل عليها فقال: »أعندك َذِريَرة؟«

قالت: نعم، فدعا هبا فوضعها على َبْثَرة)3( بين أصبعين من أصابع رجليه.

ثم قال: »اللهم مطفي الكبير، ومكبِّر الصغير، اطفها عني« فطفئت)4(.

)1( الذريرة: دواء هندي يتخذ من قصب الذريرة، وهي حارة يابسة تنفع من أورام المعدة والكبد 
واالستسقاء، وتقوي القلب لطيبها. زاد المعاد )104/4(.

)2( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )أخربته(.
البثرة: بفتح الثاء وسكوهنا، خراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة، فتسرتق مكاًنا من   )3(

الجسد تخرج منه، فهي محتاجة إلى ما ينضجها ويخرجها.
تربيًدا  فيها  أن  مع  رائحتها،  طيب  مع  وإخراًجا  إنضاًجا  فيها  فإن  ذلك،  هبا  يفعل  ما  أحد  والذريرة   
للنارية التي يف تلك المادة، وكذلك قال صاحب القانون: إنه ال أفضل لحرق النار من الذريرة بدهن 

الورد والخل. انظر: زاد المعاد )104/4(.
)4( »صحيح«: أخرجه أحمد برقم )23141(، والنسائي يف عمل اليوم والليلة برقم )1031(، والحاكم 
برقم )7540(، وقال الحاكم عقب إخراجه: )صحيح اإلسناد ولم يخرجاه(، وصححه الحافظ ابن 
فإن  قال:  بقوله: )وهو كما  ثم علق عليه  الحاكم  نقل حكم  ثم  األفكار )158/4(  نتائج  حجر يف 
رواته من اإلمام أحمد إلى منتهاه من رواة الصحيحين، إال مريم، وقد اختلف يف صحبتها. وأبوها 

وأعمامها من كبار الصحابة، وألخيها محمد رؤية(، وقال يف اإلصابة )223/14(: )لها رؤية(.
وصححه أيًضا الشيخ أبو إسحاق الحويني يف تحقيقه للكتاب برقم )69(.  

إياس  بنت  مريم  أن  على  بناء  وذلك   ،)64  /9( الضعيفة  السلسلة  يف  فضعفه  األلباين  الشيخ  وأما   
مجهولة، ولكن تقدم النقل عن الحافظ ابن حجر أن لها رؤية، فإذا ثبت ذلك تكون روايتها من قبيل 

مراسيل الصحابة، وهي صحيحة كما قرر ذلك أهل العلم، واهلل أعلم.
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ذكر النهي عن التداوي بالخمر
 H 116- عن علقمة بن وائل عن أبيه: أن طارق بن سويد سأل النبي

عن الخمر يجعل يف الدواء فقال: »إنها داء ليست بدواء«.

> أخرجه مسلم)1(.

)1( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )1984(، وأحمد برقم )18859( واللفظ له.
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ذكر النهي عن التدواي بالسم
117- عن أبي هريرة قال: هنى رسول اهلل H عن الدواء الخبيث، 

يعني: السم. 

> رواه أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه)1(.

118- وعن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل H: »من َسمَّ 
ى بها يف نار جهنم خالًدا مخلًدا فيها أبًدا، ومن قتل نفسه  مه يف يده َيَتحسَّ نفسه، فسُّ

بحديدة؛ فحديدته يف يده يتوجأ بها يف بطنه يوم القيامة خالًدا مخلًدا فيها أبًدا«.

> صحيح؛ أخرجه البخاري، ومسلم)2(.

)1( »صحيح«: أخرجه أبو داود برقم )3870(، والرتمذي برقم )2045(، وابن ماجه برقم )3459(، 
وصححه األلباين يف المشكاة برقم )4539(.

برقم  اإليمان  يف  منده  وابن   ،)109( برقم  ومسلم   ،)5778( برقم  البخاري  أخرجه  »صحيح«:   )2(
)629( واللفظ له.
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ذكر النهي أن يجعل الضفدع في الدواء
عن   H النبُي  سأل  طبيًبا[  أن  عثمان  بن  عبدالرحمن  ]عن   –119

ِضفِدع يجعلها يف دواء، فنهاه النبي H عن قتلها.

> أخرجه أبو داود، والنسائي)1(.

)1( »صحيح«: أخرجه أبو داود برقم )3871(، والنسائي برقم )4355(، وصححه األلباين يف صحيح 
الرتغيب برقم )2991(.
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ذكر كراهية شرب الترياق
ما  أبالي  H: »ما  اهلل  120- عن عبداهلل بن عمرو قال: قال رسول 
عَر من  َأَتْيت - أو ما ركبت -، إذا علقت تميمة)1(، أو شربت تِرياًقا)2(، أو قلُت الشِّ

ِقَبِل نفسي«.

> أخرجه أبو داود)3(.

)1( التميمة: هي خرزات كانت العرب تعلقها على أوالدهم يتقون هبا العين يف زعمهم. النهاية يف غريب 
الحديث واألثر )1/ 197(.

)2( تِرياق: بالتاء أو الدال أو الطاء أوله مكسورات أو مضمومات، فهِذه ست لغات، أرجحهن كسر التاء؛ 
وهو ما يستعمل لدفع السم من األدوية والمعاجين. شرح سنن أبي داود البن رسالن )572/15(، 

وعون المعبود وحاشية ابن القيم )10/ 250(.
)3( »ضعيف«: أخرجه أبو داود برقم )3869(، وأحمد برقم )6565( واللفظ له، وضعفه األلباين يف 

المشكاة برقم )4554(.
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)1( والتَّعب ذكر ما ُيْذهب الَعيِّ
121- عن جابر أن رسول اهلل H خرج عام الفتح إلى مكة يف رمضان 

]فصام[)2( حتى بلغ كراع الَغِميم)3(.

قال: فصام الناس وهم مشاة وركبان.

فقيل له: إن الناس قد شقَّ عليهم الصوم؛ إنما ينتظرون ما تفعل أنت.

فدعا بَقَدٍح فرفعه إليه حتى نظر الناس ]ثم شرب، فأفطر بعض الناس،[ وصام بعض. 

فقيل للنبي H: إن بعضهم صائم.

فقال: »أولئك العصاة«.

واجتمع إليه المشاة من أصحابه فصفوا إليه - يعني - وقالوا: نتعرض لدعوات 
رسول اهلل H وقد اشتدَّ السفُر وطالِت المشقة. 

فقال لهم رسول اهلل H: »استعينوا بالنََّسل، فإنه يقطع عنكم األرض 
ون له«. وَتِخفُّ

قال: ففعلنا فَخَفْفنا له.

النََّسل: العْدو مع تفاوت  الخطو. 

> أخرجه مسلم)4(.
: العجز والتعب وعدم اإلطاقة. تاج العروس )1/ 79(. )1( الَعيِّ

)2( زيادة من مصادر التخريج.
)3( كراع الغميم: موضع بين مكة والمدينة. معجم البلدان )4/ 214(.

)4( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )1114(، والرتمذي برقم )710(، مختصًرا وليس عندهما ذكر محل 
الشاهد من تبويب المؤلف، وأخرجه بتمامه أبو يعلى برقم )1880(، وعنه ابن حبان برقم )2706(.
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ة ذكر لبس الحرير للقْمل والِحكَّ
122- عن أنس أن الزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف شكيا إلى رسول اهلل 

H الَقْمل، فرّخص لهما يف قميص الحرير.

فرأيت على كل واحد منهما قميص حرير)1(.

)1( »صحيح«: البخاري برقم )5839(، ومسلم برقم )2076(، وأبو يعلى برقم )2880( واللفظ له.
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ْقم ذكر ماء زمزم وأنه شفاء للسُّ
123- عن أبي ذر قال: قال رسول اهلل H: »منذ كم أنت ها هنا؟«

قال: منذ ثالثين يوًما وليلة. 

قلت: نعم.

قال: »فما كان طعامك؟«

َر ُعَكن )1(  قال: ما كان لي طعام وال شراب إال ماء زمزم وقلت: َسِمنُْت حتى َتَكسَّ
بطني وما أجد على كبِدي َسْخَفة جوع)2(.

فقال رسول اهلل H: »إنها مباركة، وهي َطعاْم ُطْعم، وشَفاء ُسْقم«. 

> أخرجه مسلم من حديث سليمان بن المغيرة، وليس فيه: »ِشَفاء ُسْقم«)3(.     

)1( ُعَكن: جمع ُعْكنَة وهي طيًّات البطن. فتح الباري )159/1(.
)2( سخفة جوع: بفتح السين وضمها وإسكان الخاء، وهي رقة الجوع وضعفه وهزاله. شرح النووي 

على مسلم )16/ 28(.
)3( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )2473(، والبيهقي يف السنن الكربى برقم )9743( واللفظ له.
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ذكر تقطيع الشرب
124- عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل H: »تنفسوا يف اإلناء 

ثالًثا فإنه َأْهنُأ وَأْمرُأ وأْبرُأ«.

> رواه مسلم)1(.

)1( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )2028( بلفظ: »أن رسول اهلل H كان يتنفس يف اإلناء 
ثالًثا«، وأبو نعيم يف الطب برقم )738( باللفظ الذي ساقه المؤلف.
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ذكر إباحة مداواة النساء للرجال
اهلل  رسول  مع  غزوت  قالت:  عطيَّة  أمِّ  عن  سيرين،  بنت  حفصة  عن   -125
وأجبر  الطعام،  لهم  فأصنع  رحالهم،  يف  َأْخُلفهم  غزوات،  سبع   H

الجراحات، وأداوي المرضى.

> أخرجه مسلم)1(.

)1( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )1812(، وأبو نعيم يف الطب برقم )45(.



95

ذكر كراهته أن يقال: طبيب
H فرأى  126- )عن أبي رمثة قال: دخلت مع َأبي على()1( رسول اهلل 

أبي الذي بظهره، فقال: دعني أعالج الذي بظهرك؛ فإين طبيب.

فقال: »أنت رفيق واهلل الطبيب«)2(.

واهلل أعلم. >  هذا على شرط )الصحيح()3( 

)1( كذا يف جميع النسخ وهو الصواب، ويف )ع( بدلها: )عن أنس بن مالك قال: قال( ولم نقف عليه 
من حديث أنس.

)2( »صحيح«: أخرجه أبو داود برقم )4207(، وأحمد برقم )17492( واللفظ له، وصححه األلباين 
يف السلسلة الصحيحة )4/ 51(.

)3( يف )ع(: )مسلم(.



96

 )3466( برقم  ماجه  وابن   ،)4830( برقم  والنسائي   ،)4586( برقم  داود  أبو  أخرجه  »حسن«:   )1(
بنحوه دون لفظ: » فأصاب نفًسا فما دونها«، وأخرجه باللفظ الذي أورده المصنف: الدارقطي برقم 
وحّسنه   ،)16658( برقم  الكربى  السنن  يف  والبيهقي   ،)51( برقم  الطب  يف  نعيم  وأبو   ،)4498(

األلباين بمجموع طرقه يف السلسلة الصحيحة )2/ 227(.

ذكر ضمان من ال يحسن الطب ]ما أتلف[
اهلل  رسول  قال  قال:  جده  عن  أبيه،  عن  شعيب،  بن  عمرو  عن   -127
H: »من َتَطـبَّب ولم يكن بالطب معروًفا، فأصاب نفًسا فما دونها؛ فهو 

ضامن«.

> أخرجه بنحوه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه)1(.
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ذكر التنظف
128- عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل H: »من نام ويف 

يده َغَمٌر )1(، فلم يغسله، فأصابه شيٌء؛ فال يلومنَّ إال نفسه«.

> رواه أبو داود، وابن ماجه)2(.

)1( َغَمر: أي دسم ووسخ وزهومة من اللحم. عون المعبود وحاشية ابن القيم )10/ 236(
)2( »صحيح«: أخرجه أبو داود برقم )3852(، والرتمذي برقم )1860(، وابن ماجه برقم )3297(، 

وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )6/ 1110(. 
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ذكر أن قيام الليل يطرد الداء عن الجسد
 :H 129- عن األعمش، عن أبي العال  عن سلمان قال: قال رسول اهلل
للسيئات،  َوَمْكفر  اهلل،  إلى  وقربة  قبلكم،  الصالحين  َدْأب  فإنه  الليل؛  بقيام  »عليكم 

وَمنَْهاٌة عن اإلثم، وَمْطَرَدة للداء عن الجسد«)1(.

)1( »حسن لغيره«: دون قوله: »ومطردة للداء عن الجسد«، أخرجه الطرباين يف الكبير برقم )6154(، 
والبيهقي يف شعب اإليمان برقم )2824(، وحسنه األلباين بشواهده يف إرواء الغليل )2/ 202(، 

وضعفه بالزيادة األخيرة يف السلسلة الضعيفة )11/ 574(.
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ذكر أن الصدقة يدفع اهلل بها عن المصدق
الصدقة  »إن   :H اهلل  رسول  قال  قال:  مالك  بن  أنس  عن   -130

وء«. لتطفئ غضب الرب، وَتْدَفع ِميتة السَّ

> قال الرتمذي: )حديث حسن غريب()1(.

)1( »ضعيف«: أخرجه الرتمذي برقم )664(، وضعفه األلباين يف إرواء الغليل )3/ 390(.
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ذكر كراهية ُوُرْوِد المريض على الصحيح
131- عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل H: »ال َعْدّوى«)1(.

132- وقال: قال النبي H: »ال ُيْوِرُد الُمْمرُِض على الُمِصح«.

> أخرجه البخاري ومسلم)2(.

133- وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: كان يف وفد ثقيف رجل َمْجُذوم، 
فبعث إليه النبي H: »إنا قد بايعناك فارجع«. 

> أخرجه مسلم)3(.

134- وعن ابن عباس قال: قال رسول اهلل H: »ال ُتِدْيموا النََظر إلى 
الَمْجُذوِمين«.

> رواه ابن ماجه)4(.

)1( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5773(، ومسلم برقم )2221(.
)2( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5774(، ومسلم برقم )2221(، واللفظ لمسلم.

)3( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )2231(.
 )51/3( الصحيحة  السلسلة  يف  األلباين  وصححه   ،)3543( برقم  ماجه  ابن  أخرجه  »صحيح«:   )4(

بقوله: )فالحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح(.
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ذكر أنه ال يعدي شيء شيئا
135- عن أبي هريرة ، قال رسول اهلل H: »ال َعْدَوى وال 

َصَفر، وال َهاَمة«.

البعيُر  فيخالُِطها  الظَِباء  كأنها  الرمل؛  يف  تكون  اإلبل  بال  »فما  أعرابي:  قال 
األجرُب فُيْجرُِبها؟«

فقال H: »فمن أعدى األول؟!«

> أخرجه البخاري)1(.

136- ويف رواية)2( أنس: »وال طَِيرة«)3(.

137- ويف أخرى: »وال ُغْول وال َهاَمة«)4(.

138- ويف رواية: »وال َنْوء ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الطيبة الحسنة«)5(.

)1( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5770(، ومسلم برقم )2220(.
قال  ثم  المتقدمة،  هريرة  أبي  رواية  وسط  بعدها  والروايتين  الرواية  هذه  المصنف  أدخل  )ع(  يف   )2(

بعدها: )أخرجه البخاري(.
)3( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5756(، ومسلم برقم )2224(.

)4( أخرجه البزار برقم )8948(.
مسلم  عند  هريرة  أبي  حديث  يف  جاء  نوء«  »وال  وقوله:  السياق،  هبذا  عليه  نقف  لم  »صحيح«:   )5(
برقم )2220(، وقوله: »ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة« جاء يف حديث أنس المتقدم عند 

البخاري ومسلم.
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139- وعن جابر بن عبداهلل: أن النبي H أخذ بيد مجزوم فوضعها 
]معه[)1( يف القصعة فقال: »كل بسم اهلل ثقًة وتوكاًل عليه«. 

> رواه أبو داود، وابن ماجه)2(.

)1( زيادة من مصادر التخريج.
)2( »ضعيف«: أخرجه أبو داود برقم )3925(، والرتمذي برقم )1817(، وابن ماجه برقم )3542(، 

وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة )3/ 281(.
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ما ذكر في الَغيل)1(
سمعت  قالت:  األنصارية  السكن[)2(  بن  ]يزيد  بنت  أسماء  وعن   -140
رسول اهلل H يقول: »ال تقتلوا أوالدكم سًرا، فإن الَغيل يدرك الفارس 

فُيَدْعُثره)3( من فوق الفرس«.

> رواه أبو داود وابن ماجه)4(.

 H 141- )عن ُجذامة بنت وهب األسدية، قالت سمعت رسول اهلل
يفعلون  والروم  فارس  أن  الِغيلة؛ حتى ذكرت  أنهى عن  أن  »لقد هممت  يقول()5(: 

ذلك؛ فال يضر أوالدهم«.

> صحيح؛ رواه مسلم)6(.

)1( الغيل: قيل المراد أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع، وقيل: هو أن ترضع المرأة وهي حامل. 
انظر: شرح النووي على مسلم )10/ 16(.

)2( أي: يصرعه عن ظهر فرسه. شرح سنن أبي داود البن رسالن )15/ 603(.
)3( يف )ع(: )أبي بكر( وهو خطأ، والصواب المثبت من مصادر التخريج.

)4( »ضعيف«: أخرجه أبو داود برقم )3881(، وابن ماجه برقم )2012(، وضعفه األلباين.
)5( كذا يف جميع النسخ، ويف )ع( بدلها: )ويف رواية(.

)6( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )1442(.
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]كتاب الرقى[)1(
142- عن جابر  قال: كان خالي َيرقِي من العقرب، فلما هنى النبي 
َقى أتاه فقال: يا رسول اهلل إنك هنيت عن الرقى، وإين أرقي ]من  H عن الرُّ

العقرب[)2(.

فقال: »من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل«. 

� رواه مسلم)3(.

143- وعن جابر قال: كان خالي من األنصار َيرقِي من الحية؛ فنهى رسول اهلل 
الرقى،  عن  هنيت  إنك  اهلل  رسول  يا  فقال:  خالي،  فأتاه  الرقى،  عن   H

وكنُت َأْرقِي من الحية؟
.» فقال رسول اهلل H: »اعرضها عليَّ

قال: فعرضتها عليه.
فقال: »ال بأس بهذه، هذه من المواثيق«.

� أخرجه مسلم)4(.
ص رسول اهلل H )آلل حزم()5( يف رقية الحية.  144- وعنه قال: رخَّ

� أخرجه مسلم)6(. 
)1( كذا يف )ع(، ويف بقية النسخ: )باب يف ذكر الرقى(.

)2( كذا يف صحيح مسلم، ويف )ع(: )أتاه(، وليس لها مناسبة، ولعلها سبق نظر من الناسخ.
)3( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )2199(.

)4( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )2199( بنحوه، وليس عنده: »ال بأس بهذه، هذه من المواثيق« 
وأخرجه ابن ماجه برقم )3515(، وأبو يعلى برقم )1913( واللفظ له.

)5( تصحفت يف )ع( إلى: )ال لحوم(، والمثبت من صحيح مسلم.
)6( »صحيح«: أخرجه  مسلم برقم )2198(.
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ذكر السبب الذي ألجله نُهَي عن الرقى
ثم اإلذن فيها

145- )عن عبدالرحمن بن جبير بن ُنفْير، عن أبيه()1(، عن عوف بن مالك قال: 
كنا نرقي يف الجاهليَّة، فقلنا: يا رسول اهلل كيف ترى يف ذلك؟

قى، ما لم تكن شرًكا«. فقال: »اعرضوا عليَّ ُرقاكم؛ ال بأس بالـرُّ

� أخرجه مسلم، وأبو داود)2(.

)1( ما بين القوسين ليس يف )ع(.
)2( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )2200(، وأبو داود برقم )3886(.
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)1(D ذكر أن الرقى من قدر اهلل
ث أن أباه  146- )عن أبي خزامة أحد بني الحارث بن سعد بن هذيم()2( أنه حدَّ
ثه أنه قال لرسول اهلل H: يا رسول اهلل أرأيت دواًء نتداوى به، ورقًى  حدَّ

نسرتقيها، وتقى نتقيها، هل َيُردُّ ذلك من قدر اهلل من شيء؟

 فقال رسول اهلل H: »إنه من قدر اهلل«)3(.

)1( هذا الباب مع حديثه ساقط من )ع(.
المثبت كما يف مسند  النسخ: )عن الحارث بن سعيد بن هذيم(، وهو خطأ، والصواب  )2( يف جميع 

أحمد.
)3( »حسن«:  أخرجه الرتمذي برقم )2065(، وابن ماجه برقم )3437(، وأحمد برقم )15474(، 
وحسنه األلباين يف تخريج أحاديث مشكلة الفقر برقم )11(، وحسنه الشيخ أبو إسحاق الحويني يف 

طبعته برقم )86(. وضعفه األلباين يف سنن الرتمذي. وتقدم هنا عند المصنف مسنًدا برقم )38(. 
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ذكر الرقية من كل ذي ُحَمة)1(
147- )عن عبدالرحمن بن األسود عن أبيه()2( عن عائشة J: أن رسول 

َص يف الرقية من كل ذي ُحَمة. اهلل H َرخَّ

� أخرجاه يف الصحيحين)3(.

منها  السم  للمجاورة؛ ألن  العقرب  إبرة  ويطلق على  يشدد،  السم، وقد  بالتخفيف:  الحمة  ُحَمة:   )1(
يخرج. انظر: النهاية يف غريب الحديث )1/ 446(.

)2( ما بين القوسين ليس يف )ع(.
)3( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5741(، ومسلم برقم )2193(.
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ذكر الرقية من العين والنظرة وأن العين حق
148- )عن ابن عباس  عن النبي H قال: »العين حق، ولو 

كان شيٌء يسبق القدر لسبقته العين؛ وإذا اسُتغسلتم فاغسلوا«)1(.

149- وقد جاء آخر عن النبي H: »ال شيء يف الهام)2(، والعين حق، 
وأصدق الطَِّيَرة الفأل«)3(()4(.

150- عن أبي هريرة   قال: قال رسول اهلل H: »العين حق«. 

� أخرجاه يف الصحيحين)5(.

151- وعن عبيد بن رفاعة  قال: قالت أسماء J: يا رسول اهلل 
إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسرتقي لهم؟

قال: »نعم، لو كان شيٌء سابق القدر سبقته العين«. 

� أخرجه الرتمذي، وقال: )حسن صحيح()6(.
)1( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )2188(. 

)2( الهام: بتخفيف الميم على المشهور، وقيل بتشديدها، طائر من طير الليل، قيل: هو البومة، وقيل 
غير ذلك.

انظر: تحفة األحوذي )186/6(.  
)3( »صحيح«: أخرجه الرتمذي برقم )2061( عدا الفقرة األخيرة منه، وأخرجه أحمد يف مسنده برقم 
)16627( وهذا لفظه، من حديث حابس التميمي ، وصححه األلباين بمجموع شواهده يف 
السلسلة الصحيحة )6/ 1089(، ونبه أنه كان قد أورده يف ضعيف الجامع ثم تراجع عن تضعيفه 

وحوله إلى صحيح الجامع.
)4( ما بين القوسين حذف من )ع( لعله اكتفاء بما أورده يف الروايات األخرى بعده، والمثبت من جميع 

النسخ األخرى.
)5( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5740(، ومسلم برقم )2187(.

)6( »صحيح«: أخرجه الرتمذي برقم )2059(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )3/ 252(.
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زاد مسلم: »وإذا استغسلتم فاغتسلوا«)1(.

يف  جاريًة  بيتها  يف  رأى   H النبي  أن   J سلمة  أم  عن   -152
وجهها َسْفَعة)2( فقال: »استرقوا لها، فإن بها النظرة)3(«.

� أخرجه البخاري، ومسلم)4(.

. 1( تقدم تخريجه يف أول الباب من حديث ابن عباس(
يف  والشحوب  فرة  الصُّ هي  مهملة،  وبعين  الغاء  وسكون  وبضمها  المهملة  السين  بفتح  ْفَعة:  السَّ  )2(

الوجه. عمدة القاري )266/21(. انظر: النهاية يف غريب الحديث )2/ 375(.
)3( النَّْظَرة: اإلصابة بالعين. انظر: النهاية يف غريب الحديث )2/ 375(.

 )4( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5739( واللفظ له، ومسلم برقم )2197(.
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ذكر ما يؤمر به العائن من الوضوء
منه  يغتسل  ثم  فيتوضأ،  العائن  يؤمر  كان  قالت:   J عائشة  عن   -153

المعين. 

� كذا رواه أبو داود)1(.

154- ]عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن 
حنيف يغتسل، - وكان سهل رجل أبيض، حسن الجلد -.

ما رأيت كاليوم وال جلد مخبأة؛ فوعك سهل  بن ربيعة[)2(: واهلل  فقال ]عامر 
مكانه، فاشتد وعكه، فُأيت رسول اهلل H فقال: هل لك يف سهل بن حنيف؟ 

واهلل ما يرفع رأسه غير رائح معك يا رسول اهلل.

فقال: »هل يتهمون له أحد؟«.

فقالوا: يتهم عامر بن ربيعة.

قال: فدعا رسول اهلل H عامًرا َفـَتَغيَّظ عليه.

له«،  توضأ  حق،  العين  إن  كت)4(،  برَّ أال  أخاه،  أحدكم  يقتل  »َعالم  وقال[)3(: 

)1( »صحيح«: أخرجه أبو داود برقم )3880(، وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )6/ 61(.
وجاء يف )ع( بعد هذا الحديث زيادة: )ذكر ما يؤمر العائن من الوضوء وذكر التوضي، واالغتسال   

كيف هو(.
)2( زيادة من الموطأ.

)3( كذا يف )ع(، ويف النسخ األخرى بدلها: )فأخربه سهل الذي كان من شأن عامر بن ربيعة(.
ْكت: أي قلت: بارك اهلل فيك، فإن ذلك يبطل المعنى الذى ُيخاف من العين، وُيذهب تأثيره، قال  )4( برَّ
ابن عبدالرب: يقول تبارك اهلل أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه. شرح الزرقاين على الموطأ )506/4(.
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)فتوضأ له عامر بن ربيعة، فراح سهل مع رسول اهلل H ليس به بأس()1(.

ويف رواية: »اغتسل له« فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف 
رجليه وداخلة إزاره يف قدح ثم صب عليه وراح مع الناس ليس له بأس. 

� كذا رواه اإلمام مالك بن أنس)2(.

)1( ما بين القوسين حذف من )ع( اكتفاء بما أورده يف الرواية األخرى، والمثبت من بقية النسخ.
  ،)2( برقم  عنده  األخرى  والرواية  برقم)1(   )938  /2( الموطأ  يف  مالك  أخرجه  »صحيح«:   )2(
والنسائي يف الكربى برقم )7570( مختصًرا، وابن ماجه برقم )3509( بنحوه، وصححه األلباين يف 

المشكاة برقم )4562(،  وانظر: السلسلة الصحيحة )149/6(. 



113

ذكر ما يقول اإلنسان إذا أعجبه الشيء
H: »إذا رأى أحدكم من نفسه، أو ماله، أو  155- قال رسول اهلل 

أخيه  ]شيًئا يعجبه[)1( فليدع له بالبركة فإن العين حق«)2(. 

� روى منه النسائي، وابن ماجه: »العين حق«)3(.

)1( زيادة من مصادر التخريج.
والليلة  اليوم  عمل  يف  والنسائي   ،)23594( برقم  المصنف  يف  شيبة  أبي  ابن  أخرجه  »صحيح«:   )2(
برقم )1033(، وأبو يعلى برقم )7195(، والحاكم برقم )7579(، وصححه األلباين يف السلسة 

الصحيحة )149/6(.
)3( »صحيح«: أخرجه النسائي يف الكربى برقم )7570(، وابن ماجه برقم )3506(، وصححه األلباين 

يف السلسلة الصحيحة )6/ 150(.
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ذكر جواز الرقية من النظرة
H يف  ص رسول اهلل  قال: رخَّ   156- عن أنس بن مالك 

الرقية من العين والُحَمة والنَّْملة)1(. 

� أخرجه مسلم)2(.

)1( النَّْملة: قروح تخرج يف الجنب. انظر: النهاية يف غريب الحديث )5/ 120(.
)2( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )2196(.
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ذكر الرقية بفاتحة الكتاب
 ،H 157- عن خارجة بن الصلت، عن عمه، قال: أقبلنا من عند النبي

فأتينا على حي من العرب.

فقالوا: أعندكم دواء ]أو رقية[)1(؟ فإن عندنا معتوًها يف القيود، فجاءوا بالمعتوه 
يف القيود، فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثالثة أيام غدوة وعشية، أجمع بزاقي، ثم أتفل، 

فكأنما نشط، فأعطوين ُجعال)2(.

فقلت: ال.

فقالوا: اسألوا النبي H، فسألته.

فقال: »ُكْل، فلَعمري من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق«. 

� كذا رواه النسائي، وأبو داود)3(.

158- وعن أبي سعيد الخدري: أن ناًسا من أصحاب النبي H أتوا 
على حي من أحياء العرب فلم ُيْقروهم)4(، فبينما هم كذلك، إذ ُلِدغ سيد أولئك.

فقالوا: )هل فيكم دواء أو راق(؟)5(

)1( زيادة من مصادر التخريج.
)2( الُجعل: بضم الجيم، ما ُجعل لإلنسان غير المعين من الشيء على عمل يعمله. عمدة القاري 

.)263/21(
)3( »صحيح«: أخرجه أبو داود برقم )3901(، والنسائي يف الكربى برقم )7492(، وصححه األلباين 

يف السلسلة الصحيحة  )5/ 44(.
)4( أي: فلم يضّيفوهم. عمدة القاري )263/21(.

)5( كذا عند أمحد ويف البخاري: )هل معكم من دواء أو راق؟(.
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فقالوا: إنكم لم تقرونا، وال نفعل حتى تجعلوا لنا ُجعاًل، فجعلوا لهم قطيًعا من 
شاء)1(.

قال: فجعل يقرأ أم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فربأ الرجل؛ فأتوهم بالشاء.

.H فقالوا: ال نأخذها حتى نسأل عنها رسول اهلل

فسألوا النبي H عن ذلك فضحك فقال: »ما أدراك أنها رقية؟ خذوها 
واضربوا لي فيها بسهم«.

� صحيح رواه البخاري، ومسلم)2(. 

159- ويف رواية: »إنَّ أحقَّ ما أخذتم عليه أجًرا كتاب اهلل تعالىٰ«. 

صحيح؛ أخرجه البخاري)3(. 

)1( مجع شاة.
 )11399( برقم  وأحمد   ،)2201( برقم  ومسلم    ،)5736( برقم  البخاري  أخرجه  »صحيح«:   )2(

واللفظ له.
)3( »صحيح«:أخرجه البخاري من حديث ابن عباس  برقم )5737(.  
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ذكر الرقية والتعوذ
بــ ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ والمعوذات

160- عن عائشة J: أن رسول اهلل H كان إذا اشتكى يقرأ 
على نفسه بالمعوذات، وينفث، فلما اشتد وجعه، كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده 

رجاء بركتها.

� صحيح؛ أخرجه البخاري، ومسلم)1(.

الجان،  من  يتعوذ   H اهلل  رسول  كان  قال:  سعيد  أبي  وعن   -161
وعين اإلنسان، حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ هبما وترك ما سواهما. 

� قال أبو عيسى: )حديث حسن غريب()2(.

 H 162- وعن عقبة بن عامر الجهني قال: بينما أنا أقود برسول اهلل
راحلته يف غزاة قال رسول اهلل H: »قل يا عقبة«.

قلت: ما أقول؟

قالها ثالث مرات.

قلت: ما أقول؟

قال: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ ]اإلخالص: 1[، فقرأ السورة حتى ختمها، ]ثم قرأ: 
ڇ  ڇ     ﴿ قرأ:  ثم  ختمها،  حتى  معه  وقرأت   ،]1 ]الفلق:  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾   ﴿

)1( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5016(، ومسلم برقم )2192(.
)2( »صحيح«: أخرجه الرتمذي برقم )2058(، وصححه األلباين يف المشكاة برقم )4563(.
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ڍ  ڍ﴾ ]الناس: 1[. فقرأت معه حتى ختمها[)1(، ثم قال: »ما تعوذ بمثلهن«)2(. 

استعاذ  وما  سائل  سأل  »ما   :H اهلل  رسول  قال  رواية:  ويف   -163
مستعيذ بمثلها«. 

� رواه النسائي)3(. 

)1( زيادة من النسائي.
)2( »صحيح«: أخرجه النسائي برقم )5430(، وصححه األلباين.

)3( »صحيح«: أخرجه النسائي برقم )5438(، وصححه األلباين.
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H ذكر)1( ما كان النبي
يرقي به المرضى

 164- ]عن عائشة J: أن النبيH[)2( كان يعوذ  بعض أهله 
ويمسح بيده اليمنى ويقول: »اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشايف، ال 

شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقًما«)3(.

165- ويف روية أخرى: »اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشايف، ال 
شايف إال أنت، اشف شفاء ال يغادر سقًما«. 

� رواه البخاري، وفيه: »مذهب الباس«)4(.

)1( جاء يف هامش )ع( هنا ما نصه: )وعن عائشة J ]أن[ النبي H ]كان[: إذا اشتكى 
اإلنسان الشيء منه، أو كانت به قرحة أو جرح،  قال النبي H ]بأصبعه[ هكذا - ووضع 
سفيان بن عيينة الراوي سبابته باألرض - ثم رفعها وقال : »بسم اهلل تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى 

به سقيمنا بإذن ربنا«. رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي سعيد الخدري : أن جربيل أتى النبي H فقال: يا محمد اشتكيت؟  

قال: »نعم«.   
قال:»بسم اهلل أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس، أو عين حاسد، اهلل يشفيك، بسم اهلل   

أرقيك«. رواه مسلم. 
فائدة: إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي ثم قل: »بسم اهلل أعوذ بعزة اهلل وقدرته من شر ما أجد   

وأحاذر من وجعي هذا ثم ارفع يدك ثم عّد ذلك وتًرا«. ت ك عن أنس. انتهى من الجامع الصغير(.
)2( زيادة من البخاري.

.J 3( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5743( من حديث عائشة(
)4( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5742( من حديث أنس بن مالك ، واللفظ األول الذي 

أورده المؤلف أخرجه أبو يعلى برقم )3971(.
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166- وعن عائشة أن النبي H كان إذا اشتكى اإلنسان قال بريقه، 
ثم قال به يف الرتاب، ويقول: »]بسم اهلل[)1( تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا، 

بإذن ربنا«. 

� رواه البخاري)2(.

)1( زيادة من مصادر التخريج.
)2( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )5745(، ومسلم برقم )2194(، واللفظ الذي أورده المصنف 

أخرجه أبو يعلى برقم )4527(.



121

H ذكر ما كان النبي
يعوذ به الحسن والحسين)1(

167- عن ابن عباس قال: كان رسول اهلل H يعوذ حسنًا 
عين  كل  ومن  ة)2(،  وهامَّ شيطان  كل  من  التامة،  اهلل  بكلمات  »أعيذكما  وحسينًا: 

ة)3(«، ويقول: »)كان أبوهما()4( يعوذ بها إسماعيل وإسحاق« المَّ

� أخرجه البخاري، وأبو داود، والنسائي، والرتمذي، وابن ماجه)5(.

.»« :1( يف )ع( زيادة: )السلم( وليس لوردها معنى واهلل أعلم، إال أن تكون اختصار(
ة: قيل: هي كل نسمة هتم بسوء، وقيل: هي مفرد الهوام، والهوام: الحيَّات وكل ذي ُسمِّ يقتل،  )2( الهامَّ

وقد تطلق على ما يدّب من الحيوان. كشف المشكل من حديث الصحيحين )415/2(.
ه إذا جمعه، وقيل: تكون بمعنى ُملمة وهي التي  ة: قيل هي الجامعة للشر على المعيون، مِن لمَّ )3( المَّ
ُتصيب بسوء، وقيل هي ذات اللمم، واللمم: كل داء وآفة تلم باإلنسان من جنون وخبل وغيره. كشف 

المشكل من حديث الصحيحين )415/2(، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري )265/15(. 
)4( كذا يف )ع(، ويف مصادر التخريج: »إن أباكما كان«، »كان أبوكم«، »كان أبي«، »كان أبونا«.

)5( »صحيح«: أخرجه البخاري  برقم )3371(، وأبو داود برقم )4737(، والرتمذي برقم )2060(، 
والنسائي يف الكربى برقم )7679(، وابن ماجه برقم )3525(.
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H ذكر ما كان جبريل يرقي به النبي
168- عن أبي سعيد  أن جربيل أتى النبي H فقال: 

يا محمد أشتكيت؟

فقال: »نعم«.

فقال:» بسم اهلل أرقيك، -  ويف رواية: »يبريك«)1( - من كل شيء يؤذيك، من  
َشرِّ كل نفس، أو عين حاسد، اهلل يشفيك، بسم اهلل أرقيك«. 

� صحيح؛ أخرجه مسلم)2(. 

169- ويف رواية: »بسم اهلل أرقيك، من كل داء يؤذيك، ومن شر النفاثات يف 
العقد، ومن شر حاسد إذا حسد«. 

� أخرجه النسائي، وابن ماجه)3(. 

 .J 1( أخرجه مسلم برقم )2185( من حديث عائشة(
)2( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم  )2168(.

)3( »ضعيف«: أخرجه النسائي يف الكربى برقم )10775(، وابن ماجه برقم )3524( من حديث أبي 
هريرة ، وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة )368/7(.



123

H ذكر ما أمر به النبي
من الرقى

 H 170- عن عثمان بن أبي العاص الثقفي، أنه شكا إلى رسول اهلل
وجًعا يجده منذ أسلم.

فقال له رسول اهلل H: »ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: 
بسم اهلل، ثالًثا، وقل: أعوذ بعزة اهلل وقدرته من شرِّ ما أجد وأحاذر، سبع مرات«. 

� أخرجه مسلم)1(.

171- وعنه قال: قلت: يا رسول اهلل حال الشيطان بيني وبين صاليت وقراءيت، 
فقال له رسول اهلل H: »ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ 

باهلل من الشيطان الرجيم، واتفل عن يسارك ]ثالًثا[)2(«. 

� رواه مسلم)3(.

172- وعن عبداهلل بن عمر أن رسول اهلل H قال: »إذا جاء الرجل 
يعود مريًضا ]فليقل[)4(: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدًوا، أو يمشي لك إلى الصالة«.

 � رواه أبو داود)5(. 
)1( »صحيح«: أخرجه  مسلم برقم )2202(.

)2( زيادة من مسلم.
)3( »صحيح«: أخرجه  مسلم برقم )2203(.

)4( يف )ع(: »فيقول«، والمثبت من سنن أبي داود، ويف مسند أحمد: »قال«.
)5(  »حسن«: أخرجه أحمد برقم )6600( هبذا اللفظ، وأخرجه أبو داود برقم )3107( وفيه:
=
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»من  يقول:   H اهلل  رسول  سمعت  قال:  الدرداء  أبي  وعن   -173
اشتكى منكم شيًئا، أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا اهلل الذي يف السماء، تقدس اسمك، 
أمرك يف السماء واألرض كما رحمتك يف السماء، فاجعل رحمتك يف األرض، اغفر 
لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب ]الطيبين[)1( أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفاءك 

على هذا الوجع فيبرأ«. 

� كذا رواه أبو داود، والنسائي)2(.

174- وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي H قال: »من 
العرش  رب  العظيم  اهلل  أسال  مرات:  سبع  عنده  فقال  أجله  يحضر  لم  مريًضا  عاد 

العظيم أن يشفيك، إال عافاه اهلل من ذلك المرض«. 

� رواه أبو داود، والنسائي، وقال الرتمذي: )حسن غريب()3(.

األحاديث  سلسلة  يف  األلباين  وحسنه  الصالة«،  إلى  لك  »يمشي  بدل:  جنازة«  إلى  لك  يمشي  »أو   =
األلباين  عليه  حكم  جنازة«  إلى  لك  »يمشي  داود:  أبي  حديث  يف  وقوله   ،)290/3( الصحيحة 
بالشذوذ، وبّين أن الرواية  المحفوظة هي قوله: »يمشي لك إلى الصالة«. ينظر: سلسلة األحاديث 

الصحيحة )3/ 352(.
)1( يف )ع(: »العالمين«، والمثبت من مصادر التخريج.

)2( »ضعيف جًدا«: أخرجه أبو داود برقم )3892(، والنسائي يف الكربى برقم )10807(، وقال 
األلباين يف ضعيف الجامع الصغير رقم )5422(: )ضعيف جًدا(. 

)3( »صحيح«: أخرجه أبو داود برقم )3156(، والرتمذي برقم )2083(، والنسائي يف الكربى برقم 
)10820(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب برقم )3480(.
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ذكر ما يقال عند الكرب
175- عن ابن عباس  أن النبي H كان يدعو عند الكرب: 
إله إال اهلل رب  العظيم، ال  العرش  إله إال اهلل رب  الحليم، ال  العظيم  اهلل  إله إال  »ال 

السماوات واألرض ورب العرش العظيم«. 

صحيح أخرجه البخاري)1(.

176- وعن أسماء بنت عميس قالت: علمني رسول اهلل H كلمات 
أقولها عند الكرب: »اهلل ربي ال أشرك به شيًئا«. 

كذا رواه اإلمام أحمد يف مسنده، ورواه أبو داود، والنسائي)2(.

177- وعن ثوبان: أن النبي H كان إذا راعه شيء قال: »هو اهلل ربي 
ال أشرك به شيًئا«)3(. 

)1( »صحيح«: أخرجه البخاري برقم )6345(.
)2( »صحيح«: أخرجه أحمد برقم )27082( واللفظ له، وأبو داود برقم )1525(، والنسائي يف الكربى 
برقم )10411(، وابن ماجه برقم )3882(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب برقم )1824(.

اليوم والليلة برقم  النسائي يف الكربى برقم )10418(، وابن السني يف عمل  )3( »صحيح«: أخرجه  
اهلل  النسائي: »اهلل  الصحيحة )5/ 102(، ولفظ  السلسلة  األلباين يف  له، وصححه  واللفظ   )335(

ربي، ال شريك له«.
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ذكر ما يقال للفزع
 H  178- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:  كان رسول اهلل
يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع: »بسم اهلل، أعوذ بكلمات اهلل التامة من 

غضبه، وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون«.

قال: وكان عبداهلل بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند النوم، ومن 
كان منهم صغيًرا ال يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها يف عنقه. 

� رواه أبو داود، والنسائي، والرتمذي)1(. 

)1( »حسن«: أخرجه أبو داود برقم )3893(، والنسائي يف عمل اليوم والليلة برقم )765(، والرتمذي 
برقم )3528(، وأحمد برقم )6696( واللفظ له، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة )1/ 529( 

دون قوله: )وكان وعبداهلل...( فقد حكم عليها بالنكارة.
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ذكر ما يقال لذهاب الغيظ
 ،H النبي  عند  رجالن  اسَتبَّ  قال:  صرد،  بن  سلمان  عن   -179
فجعل أحدهما َتْحَمّر عيناه، وتنتفخ أوداجه، قال رسول اهلل H: »إين 

ألعرف كلمة، لو قالها لذهب عنه الذي يجد: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم«. 

� كذا رواه مسلم، وقد رواه البخاري بنحوه)1(.

)1( »صحيح«:  أخرجه مسلم برقم )2610( واللفظ له، وأخرجه البخاري برقم )6048( بنحوه.
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ذكر ما يقال قبل نزول البالء
 180- عن عثمان بن عفان  عن النبي H قال: »من قال: 
بسم اهلل الذي ال يضر مع اسمه شيٌء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم، 
حين يمسي لم تفجأُه فاجئة بالء حتى يصبح وإن قالها حين يصبح ]لم تفجأه فاجئة 

بالء[)1( حتى يمسي«.

� كذا رواه النسائي، وأخرجه أبو داود، وابن ماجه، والرتمذي، وقال: )حسن 

غريب()2(. 

181- وقال H: »من نزل منزاًل ثم قال: أعوذ بكلمات اهلل التامات 
من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله«.

� رواه مسلم)3(.

وعن أبي هريرة  قال: قال رجل: يا رسول اهلل لدغتني عقرب.

فقال له رسول اهلل H: »لو أنك قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات اهلل 
التامات من شر ما خلق لم تضرك«.  

� رواه مسلم)4(. 

)1( كذا عند النسائي يف عمل اليوم والليلة، ويف )ع(: »يضره شيء«.
اليوم  عمل  يف  والنسائي   ،)3388( برقم  والرتمذي   ،)5088( برقم  داود  أبو  أخرجه  »صحيح«:   )2(

والليلة برقم )15( واللفظ له، وابن ماجه برقم )3869(، وصححه األلباين.
.J 3( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )2708(، من حديث خولة بنت حكيم(

)4( »صحيح«: أخرجه مسلم برقم )2709(.
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182- وعن أبي هريرة  عن النبي H أنه ُأتَِي بلديغ فقال: 
»لو قال: أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق، لم ُيْلَدغ ولم ُيَضار«.  

� أخرجه أبو داود، والنسائي)1(. 

183- وعن عبداهلل بن عمر بن الخطاب  قال: كان رسول اهلل 
H إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: »يا أرض ربي وربك اهلل، أعوذ باهلل 
ك، وشرِّ ما خلق فيك، وشرِّ ما فيك، وشرِّ ما دب عليك، أعوذ باهلل من شرِّ كل  من شرِّ

أسد وأسَوَد)2(، وحية وعقرب، ومن شرِّ ساكن البلد، ومن شرِّ والٍد وما ولد«. 

� رواه أبو داود، والنسائي)3(.

)انتهى آخر الكتاب يف الطِّب وغيره، والحمد هلل وحده،
وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله وصحبه،

وسلم وشّرف وكّرم()3(.

وصححه   ،)10359( برقم  الكربى  يف  والنسائي   ،)3899( برقم  داود  أبو  أخرجه  »صحيح«:   )1(
األرناؤوط.

)2( األسَود: هي الحية العظيمة التي فيها سواد، وهي أخبث الحيات. فتح الباري )348/6(.
)2( »ضعيف«: أخرجه أبو داود برقم )2603(، والنسائي يف الكربى برقم )7813(، وضعفه األلباين يف 

سلسلة األحاديث الضعيفة )10/ 392(.
)3( كذا يف )ع(، ويف )م(: )واألحاديث المذكورة كلهم عن مسلم والبخاري، والحمد هلل رب العالمين. 
حمد الشاكرين(، وزاد يف )خ( و)ن( و)ت(: )تمت األحاديث المباركة بحمد اهلل تعالى(، وزاد يف 
)ت(: )وغالب األحاديث ... وعونه وصلى اهلل على سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين وعلى 
آله وصحبه وسلم، والحمد هلل رب العالمين. تم نسخ هذا الكتاب الكريم يف ليلة السبت 27 ربيع 

أول سنة 1303، نسخه الفقير عوض إبراهيم الدوليلي ُعفي عنه والمسلمين ...(.
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