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وبل آ  ،والصـالة والسـالم بل رسـول اهللا ،بسم اهللا
  .وصحبه ومن وااله

  :أما بعد

كتــور حممــد صــالح  فلقــد أطلعــين األخ الفاضــل ا
فرأيـت فيمـا  ،بل ما كتبه يف حقيقـة احلجامـة ،األصيل

كتبه صواباً كبرياً واضحاً انطالقاً مـن أنَّ املقاصـد تـبىق 
حسب تطور الـزمن  ،فيه قابلة للتغري ،أما الوسائل ،ثابتة

 وكــرثة ،وســعة املــدن ،وازديــاد احلاجــة المتــداد القــرى
ــاكن ــة ،الس ــة حديث ــائل علمي ــود وس ــاعد بل  ،ووج س

ــالت ــديث يف املواص ــم احل ــافها العل ــيم ،اكتش  ،واحكعل
رشيطـة أن حتقـق  ،وغري ذلك ،واإلعالم ،واكناء ،والطب

مـن  ،واهلـدف املنشـود ،تلك الوسائل الغـرض املقصـود
وما أجدر املسلمني  ؛الشارع احلكيم يف استخدام الوسائل

 ،واخكقافيـة ،ضارة العلمية واملدنيةأن يتصدروا موكب احل
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 ،حبر زاخر ،ريفة الصحيحةـوالسنة الش ،والقرآن الكريم
 ،واإلرشـادات ،واألحـاكم ،واملعـارف ،ونهر هادر بـالعلم

ُ  ،واجصائح وإذا اكنـت احلضـارة  ..هـاا إقَ بَ ْسـالـيت لـم ي
احكقنية تقوم بل مـادة احلديـد ومشـتقاته فـيف القـرآن 

ومــا أحــراهم أن  ؛الكــريم ســورة تســىم ســورة احلديــد
ينية  يستفيدوا من العلوم احلديثة يف لك جماالت احلياة ا

حققوا  نيوية  يف  ،سعادة اإلنسان ورخاءه وطمأنينتـهوا
قيق ،ريحـوالقول الص ،ساحة اإليمان الصحيح  ،والعلم ا

 ،واجلــو الســليم ،راط املســتقيمـوالصــ ،واخللــق القــويم
وأذكر أنين خطبـت . .من لك تلوث ُخليُِق أو بييئ ،الطهور

م بينـت  ،منذ سنوات يوم اجلمعة يف احلجامة واحكربع با
ـوم هـو اكـديل الواجـب عـن  م ا فيها أن احكـربع بـا

اسـتغرقت واخلطبـة  ..لعدة اعتبارات وأسـباب ،احلجامة
أكرث من نصف ساعة حتدثت فيها بما يوافق مـا جـاء يف 

كتـور  األصـيل هـذه وحّبـذا لـو جيتمـع أمهـر  ؛رسالة ا
م يف ندوة علمية يسـودها  األطباء يف اجلراحة وأمراض ا
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ـل واحكحقيـق ّنـحوار عليم ب راسـة وا اء مـدعوم با
جمال احلجامـة وتطـور وسـائلها  :واحكدقيق يف هذا املجال

بما حيقق األهداف الـيت اكن الرسـول  ..أدواتها وأحواهلاو
ها بأحدث  ،يدعو إىل االستفادة منها × بعد الوصول إ

ب  وأطهر وأفضل وأنىق وأصـىف وأر الوسـائل واألسـا
صـل  ،والطرق العلمية م  م يف بنـوك ا ومنه احكربع با

 ،وأسـلوب جديـد ،ونصـح رشـيد ،اجاس إىل رأي سديد
ويزيـل اخلـالف  ،د يف طريق الرشـاد والسـدادحيقق املرا
ــاء يف مســألة احلجامــة  ،الشــديد ي وقــع بــني األطب ا
صدق ما جاء عـن  ؤكدمما ي ،بني مؤيد ومعارض ،القديمة

يف سـنته  ×اهللا تعاىل يف قرآنـه الكـريم وعـن رسـو 
كتــور  ،ريفة وأحاديثــه الصــحيحةـالشــ الــيت ذكرهــا ا

وأسـند الًك منهـا إىل  ،هـذهرة ـاملختصاألصيل يف رساحكه 
ل ؛اسماً ورقماً  :مصدره أن  :وقـرر ،وأحسن احكعليل وا

م هو الوسيلة اجلديد ُ  ةاحكربع با سـتخدم اليت جيـب أن ت
وم ل فجزاه اهللا عن اإلسالم واملسلمني وعلم  ..غري يسا
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يـن جيمعـون بـني  ،الطب خري اجلزاء وأكرث من أمثا ا
نيا والص ين وا ينية واكدنيـة واجفسـيةعلوم ا  ،حة ا

اجلميـع بمـا كتـب أو يكتـب أو  عَ َفـيف إطار واحـد وغَ 
ً إن اهللا تعـاىل أرسع جميـب ً ونـرثا وخـري  ،سيكتب شعرا

ي بنعمته تتم الصاحلات مسؤول واحلمد هللا   .ا

  هشام عبد الرزاق احلم
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وأفضل الصالة والتسـليم بل  ،الرحيمبسم اهللا الرمحن 
  :من قال  ربه

 {  R  Q  P  O  N    M   L   K
    X  W     V  U      T   Sz)ــم يقــل  )١ ــا : ول إن

  !أرسلناك طبيباً وفالحاً، وباحلجامة للك شفاء مفتاحا 

وهو القائل لصـحابته يف املدينـة املنـورة بعـد أن  ×
َ « :رآهم يَؤبِّرون اجخل َ عَ فْ يَ  مْ لَـ وْ ل فلمـا اكن  ،»حَ لُ َصـلـوا ل

 أنتم أعلـم بـأمر« :سألوه فأجاب ،ولم يثمر اجخل ،احلول

                                                           

 .٤٦− ٤٥: سورة األحزاب, اآلية رقم  )١(
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وهدى اهللا عقول املسلمني املتحجـرة الـيت . )١(»دنياكم
ين أن تظـل يف هـذا احلجـر املحجـور  ،أراد هلا أعداء ا

ين لكمات تقال دُ  ،بفهم خاطئ وحمصور  رَ بُ ح جعلوا ا
ـ ،لك صالة نيا إما خفية تنق  ،بـني لقمـة وعـذرة ،وا

وإما سقٌم يشىف حبجامة ورشبة عسل، ونسوا أوامر ربهـم 
ومعرفة السنن الـيت رّكـب اهللا عليهـا  ،باحكفكر واحكعلم

عطى ملـن يكتشـف هـذه هذا الكون وأن الر املادي يُ 
نيـا،  ،السنن ولقد وخها أجدادنا األوائل فاكنـوا سـادة ا

. بل احكفكـر واحكـدبر واحكعلـم ×سول ونسوا حث الر
ر ـبـل سأقتصـ ،ولن أخوض يف غمار  حبث طويـل كهـذا

اجلهلة يف أيامنا هذه ويه حدييث بل قضية شغلت بعض 
واكن بعـض  ،فلقد سقطت القسطنطينية :قضية احلجامة

القساوســة يشــغلون أنفســهم بأعــداد املالئكــة الــيت 
ـوم تسـقط  ،بغـداد تستطيع الوقوف بل رأس دبوس، وا

ولك جاهلة وجاهل يرصفون الوقـت واجلهـد إلثبـات أن 
                                                           

 .يف مسند أمحد ١٢٠٨٦يف صحيح مسلم واحلديث رقم . ٤٣٥٨احلديث رقم   )١(
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مـن  ،وكأن القرون ،احلجامة يه طريق الشفاء من لك داء
ذلب عـنهم هـذا الفهـم  ،إىل يومنا هـذا ×زمن بعثته 

فأجنز الغـرب مـا أجنـز مـن  ،العبقري هلؤالء املتحذلقني
بينما غفـا هـؤالء بل أصـوات املحـاجم  ،تقدم يف الطب

 )١(يف مسـند أمحـد ×واء، وطمسـوا الكمـه وأكؤس اهل

َعنَا ُشْعبَُة َقْن ِزَياِد بِْن ِعَالقَـَة « ُد ْنُن َجْعَفٍر َحدَّ َعنَا حُمَمَّ َحدَّ
َييْـُت اجَّـيبَّ 

َ
يٍك قَـاَل أ َساَمَة بِْن رَشِ

ُ
ْصـَحابُُه  ×َعِن أ

َ
َوأ

ــرْيُ قَــاَل فََســلَّْمُت َعلَيْــِه  َمــا بَلَ ُرُؤوِســِهُم الطَّ غَّ
َ
ِعنْــَدُه َكك

لُوُه َفَقالُوا يَا رَُسـوَل اِهللا 
َ
ْعَراُب فََسأ

َ
َوَقَعْدُت قَاَل فََجاَءِت اْأل

 ُ َ َغتََداَوى قَاَل َغَعْم تََداَوْوا فَإِنَّ اَهللا لَْم يََضـْع َداًء إِالَّ وََضـَع 
َساَمُة ِحنَي َكرَب َفُقوُل 

ُ
َدَواًء َلرْيَ َداٍء َواِحٍد الَْهَرُم قَاَل َواَكَن أ

ْشـيَاَء َهـْل 
َ
لُوُه َقـْن أ

َ
َهْل تََرْوَن يِل ِمْن َدَواٍء اْآلَن قَـاَل وََسـأ

َعلَيْنَا َحَرٌج َكَذا َوَكَذا قَاَل ِعبَاَد اِهللا وََضَع اُهللا احْلَـَرَج إِالَّ 
 َ  اْقتَ

ً
 ُمْسِلماً ُظلْماً فََذلَِك َحَرَج وَُهلَْك قَالُوا َما  اْمَرأ

ً
اْمَرأ

ْعِطَي اجَّاُس يَا رَُسوَل اِهللا قَاَل ُخلٌُق َحَسنٌ 
ُ
  .»َخرْيُ َما أ

                                                           

 .١٧٧٢٦احلديث رقم   )١(
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َعنَا َهاُروُن نُْن َمْعـُروٍف (: )١(وروى مسلم يف صحيحه َحدَّ
مْحَُد نُْن ِعيَسـ

َ
اِهر َوأ بُو الطَّ

َ
َعنَا ـَوأ اْنـُن وَْهـٍب ى قَـالُوا َحـدَّ

ْخرَبَ 
َ
 َقْمُرو وَُهَو انُْن احْلَارِِث َقْن َقبِْد َربِِّه بِْن َسِعيٍد َقـْن ىِي أ

برَْيِ َقْن َجابٍر َقْن رَُسوِل اِهللا   الزُّ
َ
نَّهُ  ×أ

َ
قَاَل ِلـلُكِّ َداٍء «: ك

اِء بَرئ بإِذِْن اِهللا َعزَّ  َّ ِصيَب َدَواُء ا
ُ
  .)»وََجلَّ  َدَواٌء فَإِذا أ

إن اهللا وضـع لـلك داء دواء وهـو  ×ولم يقل  :وأقول
  .احلجامة

ولقد قال ابن القـيم يف  ،غري قليل ،ومثل هذه األحاديث
: وهو يبحث يف الطب اجبوي ،اجلزء الرابع »زاد املعاد«كتابه 

فإذا لـم يقـع  ،تضمنت هذه األحاديث األسباب واملسببات(
اء واء بل ا  ؛لـم حيصـل الشـفاء ،دون زيادة أو نقصان ،ا

  .)ال بدُجعل الربُء بإذن اهللا و ،وم تمت املصادفة

ما دفعين إىل كتابة هذا املقال ما شاع يف هذه األيام عـن 
احلجامة إىل درجة اسـتو اجلهـل فيهـا بل عقـول بعـض 

                                                           

 .٤٠٨٤احلديث رقم   )١(
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مـن  ،اجاس ممن استغل توقهم إىل الشفاء بعض املشـعوذين
ممـا حـدا ابنـة مـريض عنـدي مصـاب  ،أنصاف األطبـاء

بانفصال شبكية بعينه اليرسى املستأصل منها مـاء أبـيض 
منذ عرشين سنة وكنت أجريـت  ،)زرق+ ساد (وماء أسود 

 ، منذ أسبوعني عمليـة قطـع زجـا وانفصـال شـبكية
ممـا حـدا ابنـة هـذا  :تكللت واحلمد هللا باججاح، أقـول

ــ ه ــة لوا ــن احلجام ــألين ع ــريض أن تس ــتعجال امل ا الس
وحني نصحتها بما ينصـح املسـلُم املسـلَم عـن !.... الشفاء

االبتعاد عن هذه األمور اليت يـروج هلـا إمـا جاهـل وإمـا 
خبـط يـدها،  أرسلت يل رسالة أثبت نصها بصورة هلا ،حاقد

ين ملـا  ،×ولو لم يكن األمر متعلقـاً برسـول اهللا  وبـا
كـن سـبحانه ول ،ي الـردـوال لكفت نفس ،أعرتها انتباهاً 

ــــول H  G  F  E  D  C  B  A  } : يق
  K  J       Iz)صدق اهللا العظيم  )١.  

                                                           

 .١٨٧: سورة آل عمران, اآلية رقم  )١(
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يـنـلك أجد نفس  ،ي مضـطراً لتفـاع عـن هـذا ا
إن  ،لزيول اجلهـل ويظهـر احلـق ،وألبني للناس الصواب

  :وأرفق مع هذه املقالة ،وأجري بل اهللا ؛شاء اهللا

  ).٤٩الصفحة (نص رسالة هذه اكنية  – ١

  ).٣٨إىل  ٣٥من الصفحة (أحاديث واردة يف صحيح اكخاري  – ٢

  ).٤١إىل  ٣٩من الصفحة (أحاديث واردة يف صحيح مسلم  – ٣

  ).٤٣و  ٤٢الصفحتان (أحاديث واردة يف سنن الرتمذي  – ٤

  ).٤٤ ةالصفح(أحاديث واردة يف سنن أ داود  – ٥

  ).٤٦و  ٤٥الصفحتان (أحاديث واردة يف سنن ابن ماجه  – ٦

 ٤٧من الصفحة (أحاديث واردة يف مسند أمحد بن حنبل  – ٧
  ).٤٩إىل 

عند ورود أرقامهـا  ،فالرجاء الرجوع إىل هذه األحاديث
  .يف نص ردِّي

ذكرت يل يف هذه الرسالة : وبعد االتكال بل اهللا أقول
  .أربعة أحاديث سأتناوهلا واحداً إثر اآلخر
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  :احلديث األول

: قال ×عباس عن اجيب عن سعيد بن جبري عن ابن 
رشبة عسل، ورشطة حمجـم، وكيـة نـار : الشفاء يف ثالث

  .وأنا أنىه أميت عن اليك

ثيَِن «): ٥٢٤٩(إن هذا احلـديث هـو احلـديث رقـم  َحـدَّ
بُو احْلَـارِِث 

َ
يُْج ْنُن يُونَُس أ نَا رُسَ ْخرَبَ

َ
ُد ْنُن َقبِْد الرَِّحيِم أ حُمَمَّ

َعنَا َمْرَواُن ْنُن  ْفَطِس َقـْن َسـِعيِد ُشَجاٍع َقْن سَ َحدَّ
َ
الٍِم األ

ـَفاُء يِف  ×ِن ُجبرَْيٍ َقْن ابِْن َقبَّاِس َقْن اجَّـيبِّ ب قَـاَل الشِّ
وْ 
َ
َطِة حِمَْجٍم أ نَـا  ثََالثٍة يِف رَشْ

َ
ْو َكّيـٍة بنَـاٍر َوأ

َ
َبِة َعَسـٍل أ رَشْ

يِت َقْن اليَْكِّ  مَّ
ُ
ْغىَه أ

َ
لـم  ×ولقد نقلته خطـأ فالرسـول  .»أ

يقل يف ثالث بل قـال يف ثالثـٍة أي يف ثالثـة أمـور حيـث 
خيالف املعدود من اخكالثة إىل التسعة واألمر مـذكر العدد 

 ؛رـأفصح بين البشـ ×فيجب أن تكون ثالثة والرسول 
أن  فقـد وجـب ،فمن يـدرس ويبحـث يف الكم رسـول اهللا

  .يكون ذا فهم جيد يف اللغة العربية فإنما هذا األمر دين
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كما أمعن ابـن  ،ذلك جمعن اجظر يف هذا احلديث بعد
فقـال يف  ،رهـبل حسـب معـارف عصـ ،القيم اجظر فيه

  :بعد أن أورد احلديث ما ييل) ٥٠(الصفحة 

إمـا أن : األمراض االمتالئية: قال أبو عبد اهللا املازري
فـإن . تكون دموية، أو صفراوية، أو بلغمية، أو سوداوية

ــة، فشــفاؤها  م، وإن اكنــت مــن اكنــت دموي إخــراج ا
ي يليـق  ،األقسام اخكالثة اكاقية فشـفاؤها باإلسـهال ا

نبه بالعسل بل املسهالت،  ×بكل خلط منها، وكأنه 
إن الفصد : وباحلجامة بل الفصد، وقد قال بعض اجاس

واء، فـآخر . »رشطة حمجـم«يدخل يف قو  فـإذا أعيـا ا
يف األدوية، ألنـه يسـتعمل عنـد  ×الطب اليك، فذكره 

واء . غلبــة الطبــاع لقــوى األدويــة وحيــث ال ينفــع ا
و احلـديث  ،»أميت عن اليك وأنا أنىه«: وقو. املرشوب

إشارة إىل أن يؤخر العالج  ،»وما أحبُّ أن أكتوي«: اآلخر
ه، وال يعجل احكداوي به ملا فيه إح تدفع الرضورة  ،به
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يف دفـع ألـم قـد يكـون  ،الشـديدمن اسـتعجال األلـم 
  ...انتىه الكمه. أضعف من ألم اليك

ه تفكريه ره، ـومعارف عصـ ،ثم خاض بكالٍم هداه إ
وم ساذجاً  إذا قيس بمعارفنا الطبيـة يف هـذا  ،ربما نراه ا

  :العرص إىل أن قال

فتعلمنا بهذا احلديث الرشيف أخذ معاجلة األمـراض «
  .انتىه الكم ابن القيم »املادية مجيعها

ومـا ينطـق عـن « ،أويت جوامـع اللكـم ×إنه : وأقول
و «إن هما إال  ،والسنة اجبوية ،حيث أن القرآن »اهلوى

ي عجائبـه ـعن هذا الو ال تنقض ×وقد قال  »يو
 ،أو كما قال، فإننا سـوف جنـد ،وال يبىل بل كرثة احككرار

ناسب لك عرٍصـ بمـا فهماً جديداً ي ،وإىل أن تقوم الساعة
فكيـف . وال خيـرج عـن إطارهـا ،حتيط به اللغة العربية

وم هذا احلديث بما يناسب معطيات عرصنا  نفهم حنن ا
  !بية ؟وال خيرج عن إطار اللغة العر
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  :أقول

 »ال«األلــف والــالم يف لكمــة الشــفاء يه  »ال« –أوالً 
العهدية تعين مـا  »ال«االستغراق، و »ال«العهدية وليست 

 ؛هد من األمور اليت حيصل بها الشفاء يف ذلـك الوقـتعُ 
ب اللغة العربية ال يديع أن هذه  وأي خقل أو خلم بأسا

 تلـكر الشـفاء يف ـحبيث ينحص ،يه لالستغراق »ال«الـ 
 ،والكم عبد اهللا املـازري ،األمور اخكالثة والكم ابن القيم

  .يؤكد صحة ذلك

وم : رشبة عسل –ثانياً  يه لك رشبة تؤدي بمفهومنا ا
فقـد قـال سـبحانه وتعـاىل واصـفاً  ؛إىل نوع من الشـفاء

v  u  t  s  r   q  p  o   }: العســـل
  xwz)دل بل أن هـذا ولم يقل الشفاء بل نكَّ  )١ رها 

وال يفيد بعضهم اآلخر، وهذا  ،الرشاب يفيد بعض اجاس
املعهود من ورود اجكرة يف سياق اإلثبـات كمـا نـص هو 

                                                           

 .٦٩: سورة النحل, اآلية رقم  )١(



١٩ 
 

أثناء تفسـريه هـذه اآليـة مـن سـورة  ،القرطيببل ذلك 
ي يعـا مـن حتسـس غشـائه  :اجحل كمـا أقـول إن ا

ربمـا أصـيب  ،إلحدى مكونات العسل ،املعدي املخا
وأكرث من ذلـك فـإن  بل.. بعد تناو ،حبرقة وعرس هضم

اء السـكري إىل حتمـاً سـيتعرض  ،املريض املصـاب بـا
إذا تنـاول العسـل  ،اختالطات شديدة تـؤدي إىل العـىم

وقـد  ؛وأكرث منه كمـا فعـل صـاحب إحـدى املكتبـات
واكنـت  ..ر أن العسل فيه الشـفاءـنصحته كثرياً وهو يص

ثـم وافتـه  ،اجتيجة أن أصيب بالعىم ثم بالقصور اللكوي
 ،ومثـل هـذه اكنيـة ،أوليس مثـل هـذا. منيته رمحه اهللا

بل  ثم يضعها ،صاحبة الرسالة ممن يفهم األمور كما يريد
افهمـوا  !!متجرئاً بل قلب احلقائق ×لسان رسول اهللا 

كمـا  ،فـنحن نفهمهـا ،يا أنصاف املتعلمني ،اللغة العربية
فهمها الصحابة واحكابعون واملشتغلون بالعلوم الطبية من 

رتع دواء موجـود أو خُيـ تعين لكَّ  »رشبة عسل«بعدهم أن 
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ــو ؛مســتقبل األيــام للمعاجلــةيف  م وهــذا مــا نســميه ا
  .ويه اخكلث األول للمعاجلة ،»باملعاجلة املحافظة«

ــاً  ــم  -ثاخك ــة حمج ــاموس: رشط ــم يف الق ــة : املحج آل
م، وهذا يوافـق مـا نـص  للحجامة أو الرّشِْط أو جتميع ا

وهـذا اكنـد مـن الطـب هـو . رهـعليه ابن القيم يف عص
ـوم  ،اخكلث اخكـا للمعاجلـة وهـو مـا نتعـارف عليـه ا

ــة « ــةباملعاجل ــد أن خُت  ،»اجلراحي ــأ بع ــة وي ــق املعاجل ف
وائية وانظري كيف فهـم الصـحا اجلليـل  ،املحافظة ا

جابر بن عبد اهللا هذا اجلزء من احلديث فقد روى مسلم 
ثيَِن نَْص «): ٤٠٨٦(يف صحيحه باحلديث رقم  ُر ْنُن َعيِلٍّ ـَحدَّ

َعنَا َقبُْد الرَّمْحَ   َحدَّ
َ
ثيَِن أ ِن ْنُن ُسلَيَْماَن َقْن اجْلَْهَضيِمُّ َحدَّ

َخِصِم بِْن ُقَمَر بِْن َقتَاَدَة قَاَل َجاَءنَا َجابُر ْنُن َقبْـِد اِهللا يِف 
ْو ِجَراحاً َفَقاَل َمـا تَْشـتَيِك 

َ
ْهِلنَا َورَُجٌل يَْشتَيِك ُخَراجاً بِه أ

َ
أ

ـا ٍم قَاَل ُخَراٌج  قَْد َشقَّ َعيَلَّ َفَقـاَل يَـا ُغـَالُم ائْتِـيِن حبَجَّ
ْن 

َ
ِريـُد أ

ُ
بَـا َقبْـِد اِهللا قَـاَل أ

َ
اِم يَا أ ُ َما تَْصنَُع باحْلَجَّ َ َفَقاَل 

ْو يُِصيبيُِن 
َ
ُِصيبيُِن أ َ بَاَب  ُّ َعلَِّق ِفيِه حِمَْجماً قَاَل َواِهللا إِنَّ ا

ُ
أ
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َمُه ِمْن ذلِـَك قَـاَل  ى َيرَبُّ
َ
ا َرأ اخكّوُْب َفيُؤِْذييِن َويَُشقُّ َعيَلَّ فَلَمَّ

ــوَل اِهللا إِ  ــِمْعُت رَُس ٍء ِمــنْ  ×ِّ َس ْ َ ــوُل إِْن اَكَن يِف   َفُق
ْو 

َ
َبـٍة ِمـْن َعَسـٍل أ ْو رَشْ

َ
َطِة حِمَْجٍم أ ْدِوَيِتُكْم َخرْيٌ فيَِف رَشْ

َ
أ

 ْ ْكتَـِوَي قَـاَل  ×َعٍة بنَاٍر قَاَل رَُسوُل اِهللا َ
َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
َوَما أ

دُ  َطُه فََذَهَب َقنُْه َما جَيِ اٍم فرََشَ   .»فََجاَء حبَجَّ

ل  ÷ألم يفهم جابر : وأقول املعاجلـة اجلراحيـة بـد
وم حنن عند تفجرينا خلراج  »رشطة حمجم« كما نفهمها ا

ثـم أال !.... اً ؟يمـبطريق أسلم وأحـدث وآمـن وأكـرث تعق
بل عمليـة  ،يـا بنيـيت ،لث من املعاجلـةينسحب هذا اخك

ك رطة ـحيث أجريت  قطع اجلسـم الزجـا بشـ ،وا
هـا تفكـريك ؟ ،وليس باحلجامة ،حمجم !... كما هـداك إ

  .افهموا اللغة العربية يا عرب

وهذا هو اخكلث  »عة نار«و رواية  »كية نار« –رابعاً 
ـوم حنـن  ،األخري من املعاجلة باملعاجلـات ومـا نسـميه ا

لوقاية بايق اجلسم  ،مصابة بالغنغرين ٍل جْ كقطع رِ  ،اهلدامة
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من احكلف، وما نقـوم بـه يف طـب العيـون مـن معاجلـة 
لـيس إال  ،»آرغـن لـزير«ـبال ،اعتالل الشبكية السكري

املتموتـة مـن  املنـاطَق  مُ دِ ْعـفنحن غُ  ،من ضمن هذا اكند
الشبكية محاية للمناطق املجاورة هلا، أليس بثعة نـار أو 

وما أحب أن أكتوي، كما قال ابن  ×وقو !... كية نار ؟
ترك هذا اكند جهاية املعاجلة وقد قالـت العـرب (: القيم

  ).!قديماً آخر الطب اليك

  :احلديث اخكا

 جــاء يف الصــحيحني اكخــاري ومســلم مــن حــديث
احـتجم وأعطـى  ×أن اجيب  ،طاووس عن ابن عباس

ال أدري ما تريدين أن تثبيت بهذا احلـديث . ام أجرهاحلجّ 
للحجـام  ×وهل مـن املمكـن أن ال يعطـي الرسـول 

ء احتجم ؟ :ولكن!.. !حاشاه !!؟أجره يف رواية !.. ألي 
متاحٍة ك من معاجلة لولكن أكانت هنا ؛لشقيقة أصابته

وم نأخذ من دم املـريض إذا  !!؟يف زمنه غري ذلك وحنن ا
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أليسـت هـذه  !!اكن مصاباً بارتفاع اهليموغلـوبني مـثالً 
جيــب أن جنــري  :أم تريــدين أن تقــو. !رشطــة حمجــم؟

ي أجــراه بهــا احلجــامون يف عهــد  احلجامــة بالشــلك ا
.. حسب املتاح آنذاك من أدوات جراحية؟ ..×الرسول 

ــا ــيارات والط ــرتك الس ــدين أن ن ــا تري ــوم ربم ئرات ا
ونـديع أن ذلـك  !!اكغلة واجاقـةبل  بونتمسك بالركو

.. من سنة املصطىف عليه الصالة والسالم يف هذه األيـام؟
  !!...يا سبحان اهللا

  :احلديث اخكالث

، عن مُحيد /٢١٠٢/جاء يف صحيح اكخاري رقم : قلت
خــري مــا «: قــال ×الطويــل عــن أنــس أن رســول اهللا 

  .»تداويتم به احلجامة

ذا احلديث غري موجود مطلقـاً يف صـحيح اكخـاري ه
  !.وال يف صحيح مسلم وال أدري من أين أتيت به
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 »الطـب اجبـوي«مـن  ،/٥٣/عن الصفحة  هِ ربما نقلتِ 
طبعـة مؤسسـة  -اجلزء الرابع من زاد املعـاد «البن القيم 

 و الصـحيحني: (حيث قـال يف أبل الصـفحة »الرسالة
 ×أيضاً عن مُحيد الطويـل، عـن أنـس، أن رسـول اهللا 

ـه  حجمه أبو طيبة فأمر  بصاعني من طعام، ولكـم موا
خـري مـا تـداويتم بـه «: رضيبته، وقـالفخففوا عنه من 

  ).»احلجامة

مـن  »خري ما تـداويتم بـه احلجامـة«هذا الالكم : أقول
ــيس مــن الكم  الكم أنــس وهــو مــدرج يف احلــديث ول

كما أن ابن القيم قـال يف نهايـة الصـفحة . × املصطىف
خـري مـا «: أنـه قـال ×وقد روي عـن اجـيب «: /٥٤/

وقد علق عليه املحققان . »»تداويتم به احلجامة والفصد
ــادر  ــد الق ــاؤوط وعب ــعيب األرن ــتاذان ش ــه األس لكتاب

أخرجه اكخاري مـن : بما ييل /٥٤/األرناؤوط باحلاشية 
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 »ويتم بـه احلجامـةإن أمثل مـا تـدا«حديث أنس بلفظ 
  .انتىه الكم املحققني

 وأنـِت  ،بما قـال ،رمحه اهللا ،لقد توهم ابن القيم: وأقول
ي كتبـه  ؛عنه ربما نقلِت  ولكن لم تقـريي احكحقيـق ا

كما لم جتشيم نفسك عناء اكحث  ،املحققان يف احلاشية
قدرة بل ذلك، فـاعليم الك ي تإن اكن ،يف الصحيحني
إنمـا هـو مـن  »إلخ... أمثل، وإن أفضلإن «أن هذا القول 

املدرج أي من الكم أنس وليس من الكم املصطىف، إنمـا 
 /٥٢٦٧/الكم املصطىف كما أخرجه اكخاري يف احلديث 

والراوي هو جابر  /٤٠٨٦/ومسلم يف احلديث  /٥٢٦٩/و
رسول اهللا  تسمع :يقول جابر. وليس أنس ،بن عبد اهللا

أدويتكم خري فيف رشبة إْن اكن يف  من «: يقول ×
عة من نار   .»عسل أو رشطة حمجم أو 

ــول ــة : »إنْ «: وأق يف كتــب اجحــو يه أداة رشط جازم
فـيه  »إذا«تدخل بل مـا يشـك يف حصـو بل عكـس 
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 ، روس «تدخل بل ما هو حمقق حصو انظـري جـامع ا
حيـث  »/١٩٥/العربية للغالييين اجلـزء اخكـا صـفحة 

فأنـت ) كأكرمتُـ إن جئَت ( فإن قلَت : فقال ،رضب مثالً 
فأنـت بل ) كأكرمتُـ إذا جئَت ( يف جميئه، وإن قلَت  شاكٌ 

فحـرف  ..وهذا موجود يف لك لغات العالم. يقني من جميئه
IF  لكمـــة للتشـــكيك ويف اللغـــة االجنلزييـــةWhen 

املختلفـة يفيـد روايتـه هذا احلديث بطـرق و. .للتحقيق
 غـريَ  وماذا أفعـل إذا كنـِت  ..التشكيك وليس احكحقيق

ح تفهـيم مـراده  ،أفانني القولبو ،باللغة العربية ملمةٍ 
فتعليم يـا  ..»إذا اكن«ولم يقل  ،»إن اكن« :فهو قال !!×
ء مـن «:  قـال ×كمـا أن الرسـول  !!بنية إن اكن يف 

الصـحابة يف زمانـه ولـم يقـل إن اكن خماطباً  »أدويتكم
دون  ،إىل زمانـه ×ء يف أدوية اجاس فانرصف قو 

واكنت هذه األمور اخكالثة يه خري املتـاح مـن  ،املستقبل
  .املعاجلات يف ذلك الزمن
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  :احلديث الرابع

: قـال ÷جاء يف صحيح ابن ماجه، عن أنـس : قلِت 
واكن  اكن رســول اهللا حيــتجم يف األخــدعني و الاكهــل،

ــت ــجحي ــبعة عش ـــم لس ــعة عش ــدى ـر، وتس ر، و إح
  .)١(وعرشين

  :فيما قلتعدة يف أخطاء  لقد وقعِت 

فـإذا  !!ال يوجد كتاب اسمه صحيح ابـن ماجـه –أوالً 
كنت ال تعرفني ح عنوان الكتاب فكيـف تبحثـني يف 

الكتاب اسمه سنن !.. ؟×عن رسول اهللا  قلالرواية واج
والضـعيف  ،واحلسـن ،حيتـوي بل الصـحيح ،ابن ماجـه

ي ال يُ  أما عندما أطلقت عليه اسـم الصـحيح  ؛عتد بها
  !!فربما حكوهميين بأن ما تروينه يل حديث صحيح

                                                           

 .صححه احلاكم ووافقه الذهبي وكذلك األلباين  )١(
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عـن جهـل إن اكن ذلـك صـدر وإمـا  ..وهذه مصـيبة
  .هذا دين يا بنية فاتيق اهللاف ..فاملصيبة أعظم

ي كتاب أ هذا احلديث كما كتبته ال وجود  يف –ثانياً 
  .يف سنن ابن ماجهح وال 

(!!) مـا قمـت بـه أنـك مجعـت بـني حـديثني  –ثاخكاً 
أمـا  !!حكخر علينا حبديث هـو مـن حمـض اخرتاعـك

 :/٥٦/فهو كما قال عنه ابـن القـيم يف الصـفحة  :أوهلما
ـــس  ـــال أن ـــول اهللا اك«: ÷ق ـــتجم يف  ×ن رس حي

وهـذا احلـديث أخرجـه الرتمـذي  ..»األخدعني والاكهل
هـيب  ،وأبو داود وابن ماجه وصححه احلاكم ووافقـه ا

) يعنيان ابن القيم(املؤلف  مَ هِ لقد وَ «: وقال األرناؤوطيان
فإنهما لم  ،رمحه اهللا يف نسبته هذا احلديث إىل الصحيحني

هذا احلديث  :وأقول. انتىه الكمهما. »همارجاه وال أحدَ خُي 
ي قال عنه  ،من رواته سويد بن سعيد ألن ،ال يؤخذ به ا

س كثـرياً، وقـال عنـه يعقـوب بـن يدلِّ : أبو حاتم الرازي
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ومن رواته أيضاً سعد اإلسـاكف  ؛مضطرب احلفظ: شيبة
ي قال عنه أمحد بن حنبل ضـعيف احلـديث، وقـال : ا

ء: عنه حيىي بن معني وأما ثانيهما فهو يف سنن  ،ليس ب
: نـس أن رسـول اهللا قـالعن أ« /٣٤٧٧/ابن ماجه رقم 

ر أو ـعش ر أو تسعةَ ـشَ عَ  سبعةَ  من أراد احلجامة فليتحرَّ «
م فيقتلَ  وال يتبيغ ،إحدى وعرشين وهـذا  .»هبأحدكم 

ألن يف سنده من الـرواة عثمـان بـن  ،احلديث ال يؤخذ به
حـ أن  ،مطر وهو ضعيف بآراء أهل اجلـرح واحكعـديل

فمـا  ؛منكر احلديث وعنـده عجائـب: اكخاري قال عنه
جتمعـني حـديثني مـن األحاديـث  :هذا اخللط يـا بنيـة

ثم تنسبيه إىل كتـاب تسـمينه  (!!) الضعيفة حكؤليف حديثاً 
 توعـد ×وتنسـني أن الرسـول (!!)  »صحيح ابن ماجـه«

هـذا مـا ورد مـن !.. من يكذب عليه بمقعـد يف اجـار؟
 ،اء اجصـائحسـدبإ ثم بـدأِت  ،يف رساحكك هاأحاديث سقتِ 
ــت ال تم ــدرةتوأن ــني الق ــة ،لك راي ــة يف  ،وال ا مناقش

هـا صـيحة بأننـا ثـم أطلقتِ  ،فهم املتـونيف وال  ،األسانيد
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ء جــاءت بــه الســنة  ،كمســلمني ال يمكننــا إنكــار 
أو  ،حبجة أنه لم يوافق اهلـوى ،بأحاديث صحيحة ،اجبوية

وكأنـك  »ووفـق نظـرهم فقـط« ،ما يعتربه اكعض منطقياً 
وما ادعيـت  ،كما تبني من تفنيدنا ملا قلت ،تعنني نفسك
يـن :واعليم. .من أحاديث وأن  ؛أن العقـل ال ينـاقض ا

ين ال يناقض العقل ين  ؛ا إال إذا اكن من بعض اجاس ا
وكأنك عنيت نفسك وبهذا  ؛يعتربونه منطقاً وفق نظرهم

يقتضيان موافقة  نطَق احلق وامل لكنّ : وتقولني... صدقِت 
فهال سحبت هذه اجصـيحة بل  ،هوانا هلوى اهللا ورسو

أهل العلـم طبـاً وحـديثاً واهللا يقـول يف  وسألِت !.. ؟هواكِ 
 ؛)١(P  O    N  M   L   K  Jz}  :حمكم كتابه

وهال وقفت عنـد حـدود ال تتجاوزينهـا إذ سـمعت رب 
Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   } : العزة يقول

  Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ìz)وأنــت قفــوت مــا )٢ ،
                                                           

 .٤٣: سورة النحل, اآلية رقم  )١(
 .٣٦سورة اإلرساء, اآلية رقم   )٢(
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ِك يِّ ليس لك به علم ح خُ  ـبٌَة للتبليـغ  ل إ أنـك ُمنَصَّ
امهلل إ قــد «: ربمــا بــالو حــني ختمــت الرســالة بـــ

ألنـه  ×م يقلها إال حممـد للكمة  »امهلل فاشهد... بلغت
فيما يبلغ عن  ،بأنه بل احلق املطلق ،اكن بل مطلق العلم
كما أحب أن ألفت انتباهك إىل أنـه  ؛ربه سبحانه وتعاىل

فاهللا ليس  هوى إنمـا هـو  »هوى اهللا«ال جيوز أن نقول 
 ً   .مراٌد ومشيئٌة، تعاىل اهللا علواً كبريا

ــمو ــري عل ــا بل غ ــطوٌر تقرئينه ــِك س نَّ وال  ؛ال َيُغرَّ
الكم اهللا سبحانه حني  ممن يسمعون فلوال كنِت  ،تمحيص

ــول l  k  j   i  h  g     f  e  d  }: يق
 po  n  mz)ين عنتهم اآلية هم   )١ وهؤالء ا

ين أشبعوا العلـوم حبثـاً لٌك باختصاصـه منـذ اكعثـة  ،ا
املحمدية وحـ تقـوم السـاعة، وهـل أسـاء إىل مسـرية 

                                                           

 .٨٣: سورة النساء, اآلية رقم  )١(
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ي أماله الفهم اخلاطئ ملا يقو اهللا  تقدمنا إال احكحجر ا
  !!؟×وما يقو رسو  ،سبحانه

يقول بأنه وضع  ×جاء عدي بن حاتم إىل رسول اهللا 
حتت وسادة خيطني أبيض وأسود ولم يستطع أن يتبينهمـا 
ح أرشقت الشمس فضحك الرسـول مـن فهـم عـدي 

m     l  k  j  i  h   g  f  e  } : لآليــــة
  onz)والعـرب  ،»إن وسادك لعريض يا عدي«: قالو  )١

ثم َعلََّمُه معىن  ؛وكرثة اجوم ،الفطنة ةتكين بذاك عن قل
 ×هذه دعـوة مـن الرسـول .. اآلية وهو انفالق الصبح

  .)٢(جفهم ما يقال جا فال يكونن وسادك عريضاً يا بنية

م املحـتقن أو إخـراج  ،يا بنية ،احلجامة يه إخـراج ا
اكن هلا شلك معني بل زمن الرسول  ،القيح بآلة للحجامة

                                                           

 .١٨٧: سورة البقرة, اآلية رقم  )١(
واحلديث رقم يف صحيح البخاري  ٤١٥٠واحلديث رقم . ٤١٤٩احلديث رقم   )٢(

 .يف صحيح مسلم ١٨٢٤
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ي تريـدين  ،وظلت تتطور أشاكهلا بل مر الزمن ،× ا
ح صارت بكل زمن أصلح مما اكنت عليـه يف  ،إيقافه

ء  - ×وهـذا مصـداق قـو  ..زمن سبق إن اكن يف 
ولـم يقـل إن  ،موجهاً الكمه إىل الصحابة -من أدويتكم 

ء من أدوية اجاس أو البش ثم مـا قولـك يف . رـاكن يف 
نعـم «: حني قال الرسول ،يوم فتح مكة ،احلديث الصحيح

أتعرفني لَِم قـال ذلـك الرسـول أم برأيـك أن  »اإلدام اخلل
  !...جلعل اخلل إدامنا؟ ×هذه دعوة منه 

فنحن أقل من أن نديع أننا نبلغ احلق  ..اتق اهللا يا بنية
نقول وما أشد خطأنا إذا ادعينا أن ما نقو  الك احلق فيم

  .!!.هو احلق املطلق

 ،احلجامة اليت جتري اآلن من اجاحية الطبية :مالحظة
بتسـخينه  ،يه عبارة عن تفريغ زجاجة من بعض هوائها

غين بالشعريات الوريديـة  ،ثم وضعها بل ماكن من اجلت
ٍح  إىل حـدوث ضـغط  ،بعد برودة الزجاجة ،مما يؤدي ،جُمَرَّ
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م الوريــدي إىل  ،ســليب فيهــا مــا يــؤدي إىل امتصــاص ا
م الوريدي ،وال فرق مطلقاً بينه ،داخلها  ،وبني سحب ا

ملــريض لــآلالم يف ا إال امهلل تعــريُض  ،مــن مــاكن آخــر
ي وصفناه ،احلجامة   !...بالشلك ا

 ،هذا ما كتبه الفقري إىل رمحة ربه حممد صالح األصـيل
وإن أخطأ فمن نفسـه واهللا  ،بفضل اهللافإن أصاب فذلك 

  .أعلم
  ٢٠٠٣/أيار/٢٢املوافق  ١٤٢٤ربيع األول  / ٢١
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  :صحيح اكخاري
نَا َمالِـٌك َقـْن  – ١٩٦٠ ْخرَبَ

َ
َعنَا َقبُْد اِهللا ْنُن يُوُسَف أ َحدَّ

نَِس بِْن َمالٍِك 
َ
بُو َطيْبََة رَُسـوَل  ÷مُحَيٍْد َقْن أ

َ
قال َحَجَم أ

ُفوا ِمـْن  ×اِهللا  ْن خُيَفِّ
َ
ْهلَُه أ

َ
َمَر أ

َ
ُ بَِصاٍع ِمْن َيْمٍر وأ َ َمَر 

َ
فَأ

  .َخَراِجهِ 

َعنَا  – ٥٢٤٨ مْحَُد ْنُن َمِنيـٍع َحـدَّ
َ
َعنَا أ ثيَِن احْلَُسنْيُ َحدَّ َحدَّ

ْفَطُس َقـْن َسـِعيِد بْـِن 
َ
َعنَا َسالٌِم اْأل َمرَواُن ُنُن ُشَجاٍع َحدَّ

َبـِة  ^ُجبرَْيٍ َقْن ابِْن َقبَّاٍس  ـَفاُء يِف ثََالثَـٍة رَشْ قَاَل الشِّ
 
َ
َطِة حِمَْجٍم َوَكيَِّة نَاٍر َوأ يِت َقْن الـيَكِّ َرَفـَع َعَسٍل َورَشْ مَّ

ُ
ْغىَه أ

ٍْث َقْن جُمَاِهٍد َقْن ابِْن َقبَّاٍس  َ ُّ َقْن  احْلَِديَث َوَرَواُه الُْقيفِّ
  .يِف الَْعَسِل َواحْلَْجمِ  ×َقْن اجَّيبِّ 

يُْج ْنُن  – ٥٢٤٩ نَا رُسَ ْخرَبَ
َ
ُد ْنُن َقبِْد الرَّحيِم أ ثيَِن حُمَمَّ َحدَّ

بُو احْلَارِ 
َ
َعنَا َمْرَواُن ْنـُن ُشـَجاٍع َقـْن َسـالٍِم ِث يُونَُس أ َحدَّ

ْفَطِس َقْن 
َ
 ِعيِد بِْن ُجبرَْيٍ َقْن ابِْن َقبَّاٍس َقـْن اجَّـيبِّ سَ اْأل
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َبِة َعَسـٍل  × ْو رَشْ
َ
َطِة حِمَْجٍم أ َفاُء يِف ثََالثٍة يِف رَشْ قَاَل الشِّ

يِت َقْن اليَْكِّ  مَّ
ُ
ْغىَه أ

َ
نَا أ

َ
ْو َكّيٍة بنَاٍر َوأ

َ
  .أ

َعنَا َقبُْد الرَّمْحَِن ْنُن الَْغِسيِل  – ٥٢٥١ بُو ُغَعيٍْم َحدَّ
َ
َعنَا أ َحدَّ

َقْن َخِصِم بِْن ُقَمَر بُِن َقتَاَدَة قَاَل َسِمْعُت َجابَر ْنـَن َقبْـِد 
ٍء  ×قَاَل َسِمْعُت اجَّـيبِّ  ^اِهللا  ْ َ َفُقـوُل إِْن اَكَن يِف 

ْدِوَيِتُكْم َخرْيٌ فَـيِف 
َ
ٍء ِمْن أ ْ َ ْو يَُكوُن يِف 

َ
ْدِوَيِتُكْم أ

َ
ِمْن أ

اَء َوَمـا  َّ َعٍة بنَاٍر تَُوافُِق ا ْ َ ْو 
َ
َبِة َعَسٍل أ ْو رَشْ

َ
َطِة حِمَْجٍم أ رَشْ

ْكتَِوَي 
َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
  .أ

ُد ْنُن ُمَقا – ٥٢٦٣ َعنَا حُمَمَّ نَا َحدَّ ْخرَبَ
َ
نَا َقبُْد اِهللا أ ْخرَبَ

َ
تٍِل أ

نٍَس 
َ
ِويُل َقْن أ ـاِم  ÷مُحَيٌْد الطَّ ْجـِر احْلَجَّ

َ
نَّه ُسئَِل َقْن أ

َ
ك

ْقَطـاُه  ×َفَقاَل اْحتََجَم رَُسوُل اِهللا 
َ
بُـو َطيْبَـَة وأ

َ
َحَجَمـُه أ

ُفوا َقنُْه َوقَاَل إِ  َُه فََخفَّ ِ ْمثََل َصاَقنْيِ ِمْن َطَعاٍم َولَكََّم َمَوا
َ
نَّ أ

بُوا  َما تََداَويْتُْم بِِه احْلَِجاَمُة َوالُْقْسُط اْكَْحِريُّ َوقَاَل َال ُيَعـذِّ
  .ِصبْيَانَُكْم بالَْغْمِز ِمْن الُْعْذَرِة وََعلَيُْكْم بالُْقْسِط 
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َعنَا اْنُن الَْغِسـيِل  – ٥٢٦٧ بَاَن َحدَّ
َ
َعنَا إِْسَماِقيُل ْنُن أ َحدَّ

ثيَِن َخ  ِصُم ْنُن ُقَمَر َقْن َجابِِر بْـِن َقبْـِد اِهللا قَـاَل قَاَل َحدَّ
ْدِوَيـِتُكْم  ×َسِمْعُت اجَّيبَّ 

َ
ٍء ِمـْن أ ْ َ َفُقوُل إِْن اَكَن يِف 

َعٍة ِمْن نَاٍر َوَما  ْ َ ْو 
َ
َطِة حِمَْجٍم أ ْو رَشْ

َ
َبِة َعَسٍل أ َخرْيٌ فيَِف رَشْ

ْكتَِوَي 
َ
ْن أ

َ
ْحبُّ أ

ُ
  .أ

َعنَا  – ٥٢٦٩ ِد ِهَشاُم ْنُن َقبِْد الَْمِلِك َحدَّ ِ بُو الَْو
َ
َعنَا أ َحدَّ

َعنَا َخِصـُم ْنـُن  َقبُْد الرَّمْحَِن ْنُن ُسلَيَْماَن بِْن الَْغسـيِل َحـدَّ
قَـاَل إِْن  ×ُقَمَر بِْن َقتَاَدَة قَاَل َسِمْعُت َجابراً َقْن اجَّـيبِّ 

ْدِوَيِتُكْم ِشـ
َ
ٍء ِمْن أ ْ َ ْو اَكَن يِف 

َ
َطـِة حِمَْجـٍم أ َفاٌء فَـيِف رَشْ

ْكتَِوَي 
َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
َعٍة بِنَاٍر َوَما أ ْ َ.  

بُـو َعَوانَـَة  – ٤١٤٩
َ
َعنَا أ َ ْنُن إِْسَماِقيَل َحدَّ َعنَا ُمو َحدَّ

َخَذ َعِديٌّ ِعَقاًال 
َ
ْعيِبِّ َقْن َعِديٍّ قَاَل أ َقْن ُحَصنْيٍ َعِن الشَّ

ْسـوَدَ 
َ
ْنيََض وَِعَقـاًال أ

َ
َّ اَكَن َنْعـُض اللَّيْـِل َغَظـَر فَلَـْم  أ َحـ

ْصبََح قَاَل يَا رَُسوَل اِهللا َجَعلُْت حَتَْت وَِساِدي
َ
ا أ  يَْستَبينَا فَلَمَّ
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ْنيَُض 
َ
ْن اَكَن اخْلَيُْط اْأل

َ
ِعَقالنَْيِ قَاَل إِْن وَِساَدَك إِذاً لََعِريٌض أ

ْسوَُد حَتَْت وَِساَدتَِك 
َ
  .َواْأل

َعنَا َجريـٌر َقـْن  – ٤١٥٠ َعنَا ُقتَيْبَـُة ْنـُن َسـِعيٍد َحـدَّ َحدَّ
ْعيبِّ َقْن َعِديِّ بِْن َحاتٍِم  قَاَل قُلْـُت  ~ُمَطرٍِّف َعِن الشَّ

ُهَمـا   l  k  j  i  hz     }  امَ  يَا رَُسوَل اهللاِ 
َ
أ

بَْص 
َ
ُعـمَّ ْرَت اخْلَيَْطنْيِ ـاخْلَيَْطاِن قَاَل إِنََّك لََعِريُض الَْقَفا إِْن أ

  .قَاَل َال بَْل ُهَو َسَواُد اللَّيِْل َوَبيَاُض اجََّهارِ 
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  :صحيح مسلم
مْحَـُد  – ٤٠٨٤

َ
اِهِر َوأ بُو الطَّ

َ
َعنَا َهاُروُن ْنُن َمْعُروٍف َوأ َحدَّ

ىِي َقْمٌرو وَُهَو اْنـُن  ْخرَبَ
َ
َعنَا اْنُن وَْهٍب أ َ قَالُوا َحدَّ ْنُن ِعي

َبرْيِ َقـْن َجـابٍر  ِ الزُّ
َ
احْلَارِِث َقْن َقبِْد َربِِّه بِْن َسعيٍد َقْن أ

نَُّه قَـاَل  ×َقْن رَُسوِل اِهللا 
َ
ِصـيَب ك

ُ
ـإَِذا أ

ِلـلُكِّ َداٍء َدَواٌء فَ
 بِإِْذِن اِهللا َعزَّ وََجلَّ 

َ
اِء بََرأ َّ   .َدَواُء ا

يُّوَب َوُقتَيْبَُة ْنُن َسـِعيٍد وََعـيِلُّ  – ٢٩٥٢
َ
َعنَا حَيىَْي ْنُن ك َحدَّ

َعنَا إِْسـَمِعيُل َفْعنُـوَن اْنـَن َجْعَفـٍر َقـْن  ْنُن ُحْجٍر قَالُوا َحدَّ
ـاِم َفَقـاَل مُحَيٍْد قَاَل  نَُس ْنُن َمالٍِك َقْن َكْسـِب احْلَجَّ

َ
ُسئَِل أ

ُ بَصـاَقنْيِ  ×اْحتََجَم رَُسوُل اِهللا  َ َمَر 
َ
بُو َطيْبََة فَأ

َ
َحَجَمُه أ

ْهلَُه فَوََضُعوا َقنْـُه ِمـْن َخَراِجـِه َوقَـاَل إِنَّ 
َ
ِمْن َطَعاٍم َولَكََّم أ

فَْضَل َما تََداَويْتُْم بِِه احْلَِجاَمةُ 
َ
ْمثَـِل َدَوائُِكـْم  أ

َ
ْو ُهَو ِمـْن أ

َ
أ

َعنَا َمـْرَواُن َفْعـيِن الَْفـَزاِريَّ َقـْن   ُقَمَر َحدَّ
َ
َعنَا اْنُن أ َحدَّ

اِم فََذَكَر بِِمثِْلِه َلـرْيَ  نٌَس َقْن َكْسِب احْلَجَّ
َ
 مُحَيٍْد قَاَل ُسئَِل أ
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فَْضـَل َمـا تَـَداَويْتُْم بِـِه 
َ
نَُّه قَـاَل إِنَّ أ

َ
احْلَِجاَمـُة َوالُْقْسـُط ك

بُوا ِصبْيَانَُكْم بالَْغْمزِ    .اْكَْحِريُّ َوَال ُيَعذِّ

  .العود اهلندي: القسط اكحري –وجع احللق : العذرة

ثيَِن نَْص   - ٤٠٨٦ ِ ـَحدَّ
َ
ثيَِن أ ُر ْنُن َعيِلٍّ اجْلَْهَضـيِمُّ َحـدَّ

َعنَا َقبُْد الرَّمْحَِن ْنُن ُسلَيَْماَن َقْن َخ  ِصِم بْـِن ُقَمـَر بْـِن َحدَّ
ْهِلنَا َورَُجٌل يَْشتَيِك 

َ
َقتَاَدَة قَاَل َجاَءنَا َجابُر ْنُن َقبِْد اِهللا يِف أ

ْو ِجَراحاً َفَقاَل َما تَْشتَيِك قَاَل ُخَراٌج  قَْد َشقَّ 
َ
ُخَراجاً بِه أ

ُ َما تَْصنَُع  َ اٍم َفَقاَل  ـاِم َعيَلَّ َفَقاَل يَا ُغَالُم ائْتيِِن حبَجَّ باحْلَجَّ
َعلَِّق ِفيِه حِمَْجماً قَـاَل َواِهللا إِنَّ 

ُ
ْن أ

َ
ِريُد أ

ُ
بَا َقبِْد اِهللا قَاَل أ

َ
يَا أ

ْو يُِصيبيُِن اخكَوُْب َفيُـؤِْذييِن َويَُشـقُّ َعـيَلَّ 
َ
ُِصيبيِن أ َ بَاَب  ُّ ا

ِّ َسِمْعُت رَُسـوَل اَهللا 
َمُه ِمْن ذلَِك قَاَل إِ ى َيرَبُّ

َ
ا َرأ  ×قَلَمَّ

َطـِة  ْدِوَيـِتُكْم َخـرْيٌ فَـيِف رَشْ
َ
ٍء ِمـْن أ ْ َ َفُقوُل إِْن اَكَن يِف 

َعـٍة بِنـاٍر قَـاَل رَُسـوُل اِهللا  ْ َ ْو 
َ
َبٍة ِمْن َعَسٍل أ حِمَْجٍم أْو رَشْ

ـاٍم فََشـ × ْكتَـِوَي قَـاَل فََجـاَء حبَجَّ
َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
َرَطُه ـَوَما أ

دُ    .فََذَهَب َقنُْه َما جَيِ
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ِ َشيْبََة َوَقْمـٌرو اجَّاقِـُد  – ٤٣٥٨
َ
بُو بَْكِر ْنُن أ

َ
َعنَا أ َحدَّ

ْسوَُد ْنُن 
َ
َعنَا أ بُو بَْكٍر َحدَّ

َ
ْسوَِد بِْن َخِمٍر قَاَل أ

َ
ُهَما َعِن األ الَكَ

بيـِه 
َ
َعنَا مَحَّاُد ْنُن َسلََمَة َقْن ِهَشاٍم بِْن ُعْرَوَة َقْن أ َخِمٍر َحدَّ

نَّ اجَّيبَّ  َقْن َخئَِشَة َوَقْن ثابٍت 
َ
نٍس أ

َ
َمـرَّ بَقـْوٍم  ×َقْن أ

ُحوَن َفَقال لَْو لَْم َيْفَعلُوا لََصلَُح قَاَل فََخَرَج ِشيصاً َفَمـرَّ  يُلَقِّ
ْغـتُم 

َ
بِهْم َفَقاَل َما ِجَْخِلُكْم قَالُوا قُلْـَت َكـَذا وَكـَذا قَـاَل أ

ْمِر ُدْغيَاُكمْ 
َ
ْعلَُم بِأ

َ
  .أ

بُو بَ   - ١٨٢٤
َ
َعنَا أ َعنَا َقبُْد اِهللا َحدَّ  َشيْبََة َحدَّ

َ
ْكِر ْنُن أ

ْعيِبِّ َقْن َعِديِّ بْـِن َحـاتٍِم  ْنُن إِْدِريَس  َقْن ُحَصنْيٍ َعِن الشَّ
ــْت  ~ ــا نََزلَ ــاَل لَمَّ j  i  h   g  f  e  }  :قَ

  on  m     l  kz  َعِديُّ ْنُن َحاتٍِم يَـا رُسـوَل ُ َ قَاَل 
ْنـيََض وَِعَقـاًال 

َ
ِ ِعَقالنَْيِ ِعَقاًال أ ْجَعُل حَتَْت وَِساَد

َ
ّ أ

اِهللا إِ
ْعرُِف اللَّيَْل ِمـَن اجََّهـاِر َفَقـاِل رَُسـوُل اِهللا 

َ
ْسوََد أ

َ
إِنَّ  ×أ

  .اُض اجََّهارِ وَِساَدتََك لََعِريٌض إِغََّما ُهَو َسَواُد اللَّيِْل وَبيَ 
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  :سنن الرتمذي
نَا إِْسَمِعيُل ْنُن َجْعَفٍر  – ١١٩٩ ْخرَبَ

َ
َعنَا َعيِلُّ ْنُن ُحْجٍر أ َحدَّ

نَـٌس 
َ
ـاِم َفَقـاَل أ نٌَس َقْن َكْسِب احْلَجَّ

َ
َقْن مُحَيٍْد قَاَل ُسئَِل أ

ُ بَصاَقنْيِ  ×اْحتََجَم رَُسوُل اِهللا  َ َمَر 
َ
بُو َطيْبََة فَأ

َ
وََحَجَمُه أ

ْهلَُه فَوََضُعوا َقنْـُه ِمـْن َخَراِجـِه َوقَـاَل إِنَّ 
َ
ِمْن َطَعاٍم َولَكََّم أ

ْمثَـِل َدَوائُِكـْم 
َ
ْو إِنَّ ِمـْن أ

َ
فَْضَل َما تََداَويْتُْم بِِه احْلَجاَمَة أ

َ
أ

ِ اْكَاب َقْن َعيِلٍّ  َوابِْن ُقَمـَر  ٍس َوابِْن َقبَّا احْلَِجاَمَة قَاَل َو
نٍَس َحِديٌث َحَسـٌن َصـِحيٌح َوقَـْد 

َ
َ َحِديُث أ بُو ِعي

َ
قَاَل أ

ْصَحاِب اجَّيبِّ 
َ
ْهِل الِْعلِْم ِمْن أ

َ
َص َنْعُض أ وَلـرْيِِهْم  ×رَخَّ

افيِعِّ  اِم وَُهَو قَْوُل الشَّ   .يِف َكْسِب احْلَجَّ

َعنَا برْشُ ْنُن ُمَعاذٍ  – ١٩٦١ بُو َعَوانََة  َحدَّ
َ
َعنَا أ الَْعَقِديُّ َحدَّ

يـٍك قَـاَل قَالَـِت  َسـاَمَة بْـِن رَشِ
ُ
َقْن ِزَياِد بِْن ِعَالقََة َقْن أ

َال َغتََداَوى قَاَل َغَعـْم يَـا ِعبَـاَد اِهللا 
َ
ْعَراُب يَا رَُسوَل اِهللا أ

َ
األ

ُ ِشَفا َ ْو قَـاَل َدَواًء تََداَوْوا فَإِنَّ اَهللا لَْم يََضْع َداًء إِالَّ وََضَع 
َ
ًء أ

بـو إِالَّ َداًء َواِحداً قَالُو يَا رَُسوَل اِهللا َوَما
َ
 ُهَو قَاَل الَْهَرُم قَاَل أ
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 ُخَزاَمَة 
َ
 ُهَريَْرَة َوأ

َ
ِ اْكَاب َقْن ابِْن ُمْسُعوٍد َوأ َ َو ِعي

بيِه َوابِْن َقبَّاٍس وََهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصحيحٌ 
َ
  .َقْن أ

َعنَا َقْمـُرو  – ١٩٧٦ ٍد َحـدَّ وِس ْنُن حُمَمَّ َعنَا َقبُْد الُْقدُّ َحدَّ
اٌم وََجِريُر ْنـُن َحـاِزمٍ  َعنَا َهمَّ َعنَا  )١(ْنُن َخِصٍم َحدَّ قَـاَال َحـدَّ
ــوُل اِهللا  ــاَل اَكَن رَُس ـَـٍس قَ ن

َ
ــْن أ ــاَدُة َق ــتَِجُم يِف  ×َقتَ حَيْ

 ِ ْخَدَقنْيِ َوالاَْكِهِل َواَكَن حَيْتَِجُم ل
َ
َة اْأل َة وتِْسَع َعرْشَ َسبَْع َعرْشَ

بُو ِعيَسـ
َ
يَن قَاَل أ ِ اْكَـاب َقـْن ابْـِن ـَوإِْحَدى وَِعرْشِ ى َو

  .َقبَّاٍس َوَمْعِقِل بِْن يََساٍر وََهذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب 

  
      

  
   

                                                           

 .ال بأس به ولكنه عن قتادة ضعيف: جرير بن حازم قال عنه حييى بن معني  )١(
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  :سنن أبو داود
ويـِل   - ٢٩٧٠ َعنَا الَقْعنيَبُّ َقْن َمالٍِك َقْن مُحَيْـٍد الطَّ َحدَّ

بُو َطيْبََة رَُسوَل اِهللا 
َ
نَُّه قَاَل َحَجَم أ

َ
نَِس بِْن َمالٍِك ك

َ
 ×َقْن أ

ُفـوا َقنْـُه ِمـْن  ْن خُيَفِّ
َ
ْهلَـُه أ

َ
َمـَر أ

َ
ُ بَصاٍع ِمْن َيْمٍر َوأ َ َمَر 

َ
فَأ

  .َخَراِجهِ 

َعنَا مَحَّـاٌد َقـْن  – ٣٣٥٩ َ ْنُن إِْسَمِعيَل َحـدَّ َعنَا ُمو َحدَّ
نَّ رَُسـوَل 

َ
 ُهَريْـَرَة أ

َ
 َسلََمَة َقـْن أ

َ
ِد بِْن َقْمٍرو َقْن أ حُمَمَّ

ــرْيٌ  ×اِهللا  ــِه َخ ــَداَويْتُْم ب ــا تَ ٍء ِممَّ ْ َ ــاَل إِْن اَكَن يِف  قَ
  .فَاحْلَِجاَمةُ 

بُو تَْوَبَة ال – ٣٣٦٣
َ
َعنَا أ َعَنا َسِعيُد َحدَّ بيُع ْنُن نَاِفٍع َحدَّ رَّ

 ُّ ِ   )١(ْنُن َقبِْد الرَّمْحَِن اجْلَُم
َ
بيِه َقْن أ

َ
َقْن ُسَهيٍْل َقْن أ

َة  ×ُهَريَْرَة َقاَل قَاَل رَُسوُل اِهللا  َمْن اْحتََجَم لَِسبَْع َعرْشَ
يَن اَكَن ِشَفاًء ِمْن لُكِّ َدا َة َوِإْحَدى وَِعرْشِ   .ءٍ َوتِْسَع َعرْشَ

                                                           

 .لني احلديث: سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي قال عنه يعقوب بن سفيان  )١(
 .خيطئ: سهيل قال عنه ابن حبان  
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  :سنن ابن ماجه
ْسوَُد ْنُن  – ٣٤٦٧

َ
َعنَا أ ِ َشيْبََة َحدَّ

َ
بُو بَْكٍر ْنُن أ

َ
َعنَا أ َحدَّ

 
َ
ٍد بِْن َقْمـٍرو َقـْن أ َعنَا مَحَّاُد ْنُن َسلََمَة َقْن حُمَمَّ َخِمٍر َحدَّ

 ُهَريَْرَة َقْن اجَّيبِّ 
َ
ٍء  ×َسلََمَة َقْن أ ْ َ قَـاَل إِْن اَكَن يِف 

ا تََداَوْوَن بِه َخرْيٌ فَاحْلَِجاَمةُ    .ِممَّ

َعنَا ُسَويُْد ْنـُن َسـِعيدٍ  – ٣٤٧٣ َعنَا َعـيِلُّ ْنـُن  )١(َحدَّ َحـدَّ
ْصبَِغ بِْن ُغبَاتََة َقْن َعـيِلٍّ 

َ
ُمْسِهٍر َقْن َسْعٍد اإلِْساَكِف َقْن اْأل

ــيبِّ  يــُل بَلَ اجَّ ــاَل نَــَزَل ِجرْبِ ْخــَدَقنْيِ  × قَ
َ
حِبَجاَمــِة األ

  .َوالاَْكِهِل 

  
      

                                                           

: يعقوب بن شيبةيدلس كثريًا وقال : سويد بن سعيد قال عنه أبو حاتم الراوي  )١(
 .مضطرب احلفظ

ضعيف احلديث, وقال عنه حييى بن : أما سعد اإلسكاف فقال عنه ابن حنبل  
 .ليس بيشء: معني
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َعنَا ُقثَْمـاُن ْنـُن  – ٣٤٧٧ َعنَا ُسَويُْد ْنُن َسـِعيٍد َحـدَّ َحدَّ
ـاِس بْـِن َقْهـٍم َقـْن  )١(َمَطرٍ  َة َقْن اجَّهَّ َقْن َزكِرّيا بِْن َميرَْسَ

نَّ رَُسوَل اِهللا 
َ
نَِس بِْن َمالٍِك أ

َ
َراَد احْلَِجاَمـَة  ×أ

َ
قَاَل َمـْن أ

ْو تِْسَعَة َعشَ 
َ
ْو إِْحـَدى وَِعْشــفَلْيَتََحرَّ َسبَْعَة َعرَشَ أ

َ
ِريَن ـَر أ

ُم َفيَْقتُلَهُ َوَال  َّ َحِدُكْم ا
َ
  .يَتَبَيَّْغ بأ

  
      

  
   

                                                           

عثامن بن مطر فهو ضعيف حتى أن البخاري قال عنه منكر احلديث وعنده   )١(
 .عجائب
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  :مسند أمحد
بُـو  – ١٤١٧٤

َ
َبرْيِ وَُهـَو أ ُد ْنُن َقبِْد اِهللا بِْن الزُّ َعنَا حُمَمَّ َحدَّ

نَا َقبُْد الرَّمْحَِن َفْعيِن اْنـَن الَْغِسـيِل  ْخرَبَ
َ
َبرْيِيُّ قَاَل أ مْحََد الزُّ

َ
أ

َقْن َخِصِم بِْن ُقَمَر بِْن َقتَاَدَة َقْن َجابِر بِْن َقبْـِد اِهللا قَـاَل 
ٍء  ×َسِمْعُت رَُسوَل اِهللا  ْ َ ْو إِْن يَُكْن يِف 

َ
َفُقوُل إِْن اَكَن أ

ْو 
َ
َبـِة َعَسـٍل أ ْو رَشْ

َ
َطِة حِمَْجـٍم أ ْدِوَيِتُكْم َخرْيٌ فيَِف رَشْ

َ
ِمْن أ

ْكتَِوي
َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
َعٍة بنَاٍر تَُوافُِق َداًء َوَما أ ْ َ.  

نَـا َقبْـُد اِهللا  – ١٦٦٧٧ ْخرَبَ
َ
َعنَا َعيِلُّ ْنـُن إِْسـَحاَق أ َحدَّ

ـِد  ِ َعنَا َقبُْد اِهللا ْنُن الَْو يُّوَب قَاَل َحدَّ
َ
ِ ك

َ
نَا َسِعيُد ْنُن أ ْخرَبَ

َ
أ

ِ اخْلرَْيِ َقْن ُقْقبََة بِْن َخِمٍر اجْلَُهيِنِّ قَاَل قَـاَل رَُسـوُل 
َ
َقْن أ
ْو  ثََالٌث إِْن اَكَن يِف  ×اِهللا 

َ
َطِة حُمِْجٍم أ ٍء ِشَفاٌء فيَِف رَشْ ْ َ

ِحبُّهُ 
ُ
ْكَرُه اليَْكِّ َوَال أ

َ
نَا أ

َ
ملَاً َوأ

َ
ْو َكيٍَّة تُِصيُب أ

َ
َبِة َعَسٍل أ   .رَشْ

َعنَا مَحَّـاٌد َقـْن ثَابـٍت  – ١٢٠٨٦ َمِد َحدَّ َعنَا َقبُْد الصَّ َحدَّ
نٍَس قَاَل َسِمَع رَُسوُل اِهللا 

َ
ْصَواتاً َفقَ  ×َقْن أ

َ
اَل َمـا َهـَذا أ

ُحـوُه لََصـلُحَ  ُحوَن اجَّْخَل َفَقاَل لَْو تََرُكوُه فَلَـْم يُلَقِّ  قَالُوا يُلَقِّ
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ُحوُه فََخـَرَج ِشيصـاً َفَقـاَل اجَّـيبُّ  ُكوُه فَلَْم يُلَقِّ َمـا  ×َفرَتَ
إَِذا اَكَن  ×َت َفَقـاَل رَُسـوُل اِهللا لْ لَُكْم قَالُوا تََرُكوُه لَِما قُ 

ٌء ِمنْ  ْ ْمـِر  َ
َ
ـإَِذا اَكَن ِمـْن أ

ْعلَُم بِه فَ
َ
ْغتُْم أ

َ
ْمِر ُدْغيَاُكْم فَأ

َ
أ

  .ِديِنُكْم فَإيَِلَّ 

ِلـَب ْنـَن ِزَيـاٍد  – ١٧٧٢٧ َعنَا ابُن ِزَيـاٍد َفْعـيِن الُْمطَّ َحدَّ
نَّ رَُسوَل اهللا 

َ
َساَمَة بِْن رَشيٍك أ

ُ
َعنَا ِزَياُد ْنُن ِعَالقََة َقْن أ َحدَّ

ْل َداًء  × قَاَل تََداَوْوا ِعبَاَد اِهللا فَإِنَّ اَهللا َعزَّ وََجلَّ لَـْم ُفـزْنِّ
نَْزَل َمَعُه ِشَفاًء إِالَّ الَْموَْت َوالَْهَرمَ 

َ
  .إِالَّ أ

ْجلَُح َقْن  – ١٧٧٢٨
َ
َعنَا اْأل ٍم َحدَّ َعنَا ُمْصَعُب ْنُن َسالَّ َحدَّ

َساَمَة بِْن رَشِ 
ُ
يٍك رَُجٌل ِمْن قَْوِمِه قَـاَل ِزَياِد بِْن ِعَالقََة َقْن أ

ــوِل اِهللا  ٌّ إىَِل رَُس ــَرا ْع
َ
ــاَء أ ــوَل اِهللا  ×َج ــا رَُس ــاَل يَ َفَق

ُ ِشَفاًء  َ نَْزَل 
َ
ْل َداًء إِالَّ أ َغتََداَوى قَاَل تََداَوْوا فَإِنَّ اَهللا لَْم ُفزْنِ

َ
أ

  .ِعِلَمُه َمْن َعِلَمُه وََجِهلَُه َمْن َجِهلَهُ 

عَ  – ١٧٧٢٦ َعنَا ُشـْعبَُة َقـْن َحدَّ ُد ْنُن َجْعَفـٍر َحـدَّ نَا حُمَمَّ
َييْـُت اجَّـيبَّ 

َ
يـٍك قَـاَل أ َساَمَة بِْن رَشِ

ُ
 ِزَياِد بِْن ِعَالقََة َقْن أ
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ــاَل  × ــرْيُ قَ َمــا بَلَ رُُءوِســِهُم الطَّ غَّ
َ
ــَدُه َكك ْصــَحابُُه ِعنْ

َ
َوأ

ْعـرَ 
َ
لُوُه فََسلَّْمُت َعلَيِْه َوَقَعـْدُت قَـاَل فََجـاَءِت اْأل

َ
اُب فََسـأ

َفَقالُوا يَا رَُسوَل اِهللا َغتََداَوى قَاَل َغَعْم تَـَداَوْوا فَـإِنَّ اَهللا لَـْم 
ُ َدَواًء َلرْيَ َداٍء َواِحٍد الَْهـَرُم قَـاَل َواَكَن  َ يََضْع َداًء إِالَّ وََضَع 
َساَمُة ِحنَي َكرَب َفُقوُل َهـْل تَـَرْوَن يِل ِمـْن َدَواٍء اْآلَن قَـاَل 

ُ
 أ

ْشيَاء َهْل َعلَيْنَا َحَرٌج يِف َكذا َوَكذا قَاَل ِعبَـاَد 
َ
لُوُه َقْن أ

َ
وََسأ

 اْقتََض 
ً
 ـاَهللا وََضَع اُهللا احْلََرَج إِالَّ اْمَرأ

ً
ُمْسـِلماً ُظلْمـاً ى اْمَرأ

ْعِطَي اجَّاُس يَا رَُسوَل 
ُ
فََذلَِك َحَرٌج وَُهلٌْك قَالُوا َما َخرْيُ َما أ

  .َحَسنٌ اِهللا قَاَل ُخلٌُق 

  
      

  
   



  لة
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