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 مقدمة 
مـن شـرور أنفسـنا ،  إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونسـتغفره ونسـتهديه ، ونعـوذ بـاهللا

ومـــن ســـيئات أعمالنـــا  ، مـــن يهـــده اهللا فـــال مضـــل لـــه ومـــن يضـــلل فـــال هـــادي لـــه ، 
ــــده ورســــوله ن وأشــــهد أ ــــه ، وأشــــهد أن حممــــداً عب ــــه إال اهللا وحــــده ال شــــريك ل ال إل

 صلوات ريب وسالمه عليه وعلى آله وصحبه أمجعني 
 أما بعد ..

القلـوب يـه الـبالء وزادت فيـه أمـراض . يف زماننا هـذا الـذي كثـرت فيـه الفـنت وعمنـا ف
القلـــب أو  يف لقســـوةأمـــا ال مـــن رحـــم ريب عـــن الطاعـــة إاألبـــدان وعجـــز الكثـــري منـــا و 

ـــا الســـنة النبويـــة والقـــران الكـــرمي  الـــداء  احلـــالتني بينـــة كلتـــا  البـــدن ، ويفيف  لســـقم  لن
دايـة فمـا أحوجنـا إيل التمـاس سـبل الشـفاء واهلوالدواء لكل أمراض القلوب واألبدان 

 .منهما
 إيل قسمني :  البحثقد قسمنا هذا و  

 قســم لبيــان أمــراض القلــوب وعالجهــا ، والقســم الثــاين لبيــان أمــراض األبــدان وطــرق
شـايف باخلامـات العـالج لا الطب النبوي وفيهروائع  من خالل  عالجهاو  الوقاية منها

يف و ســيئة  جانبيــة اً أضــرار  الــيت تســبب  الطبيعيــة بعيــداً عــن أضــرار األدويــة الكيماويــة 
 اللتمـاس ، وليس هذه دعـوة لرتكـه بـل هـي دعـوة للعـودة بعض األحوال تضر بالبدن

 ، األخـرى مـن األدويـة فيه من الفوائد أكثـر مـا يف غـريهو  الذي أمهلناه لعالج النبويا
) إْن ُهــَو إالَّ ٣" وَمــا يَنِطــُق َعــِن اهلـَـَوى (ج بــوحي مــن الســماء لقولــه تعــايل ألنــه عــال

   .)  "النجم٤يُوَحى ( وْحيٌ 
  ،،   واهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل
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 لكل داء دواء
 من فضل اهللا تعالي انه جعل لكل داء دواء ..

 إن األمراضآيات من اإلعجاز اليت  تشقي كل  وجعل يف قرانه وسنة رسوله 
 اخلص العبد النية يف توكله عليه .

ْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء وَرْمحٌَة لِّْلُمْؤِمِنَني وال يَزِيُد الظَّاِلِمَني إالَّ ونـُنَـزُِّل ِمَن القُ قال تعالي : " 
 اإلسراء-" )٨٢َخَساراً (

 -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء "  و
 ٣٤٣٩وابن ماجه يف الطب ح/ ٥٦٧٨-يف الطبأخرجه البخاري 

 وسلم :وقال صلى اهللا عليه  -
"  إن اهللا عز وجل مل ينزل داء إال أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله " 

 ٤٥١وانظر السلسلة الصحيحة ح  ٤٢٢٤ح/أخرجه أمحد 
 عـن الشـفاء بـالقران مـا خمتصـره :)اجلواب الكايف  (يقول ابن القيم يف  مقدمة كتابه 
فهو شفاء للقلوب من  أن قال: ..إيلوهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها(

داء اجلهل والشك والريب فلم ينزل اهللا سبحانه من السماء شفاء قط أعـم وال أنفـع 
 .وال أعظم وال أشجع يف إزالة الداء من القرآن

ولـــو أحســـن العبـــد التـــداوي بالفاحتـــة لـــرأي هلـــا تـــأثريا  -بعـــد كـــالم رمحـــه اهللا–مث قـــال 
رتيــين أدواء وال أجــد طبيبــا وال دواء فكنــت عجيبــا يف الشــفاء ومكثــت مبكــة مــدة تع

أعاجل نفسي بالفاحتة فأري هلا تأثريا عجيبا فكنت أصف ذلك ملن يشتكي أملا وكـان 
أمــر ينبغــي الــتفطن لــه وهــو أن األذكــار واآليــات  هاهنــاكثــري مــنهم يــربأ ســريعا ولكــن 

تدعى قبـول با هي يف نفسها نافعة شافية ولكن تسـ واألدعية اليت يستشفى با ويرقا
احملل وقوة مهة الفاعل وتأثريه فمىت ختلف الشفاء كـان لضـعف تـأثري الفاعـل أو لعـدم 
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فيـه الـدواء كمـا يكـون ذلـك يف األدويـة  حيـنجقبول املنفعل أو ملانع قوي فيه مينع أن 
واألدواء احلســية فــإن عــدم تأثريهــا قــد يكــون لعــدم قبــول الطبيعــة لــذلك الــدواء وقــد 

فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء لقبول تام كان  .نع من اقتضائه أثرهيكون ملانع قوي مي
انتفاع البدن بـه حبسـب ذلـك القبـول وكـذلك القلـب إذا أخـذ الرقـاء والتعاويـذ بقبـول 
تام وكان للراقى نفـس فعالـة ومهـة مـؤثرة يف إزالـة الـداء وكـذلك الـدعاء فإنـه مـن أقـوى 

قد يتخلف عنه أثره إما لضعفه يف  األسباب يف دفع املكروه وحصول املطلوب ولكن
نفســه بــأن يكــون دعــاء ال حيبــه اهللا ملــا فيــه مــن العــدوان وإمــا لضــعف القلــب وعــدم 
ـــه عليـــه وقـــت الـــدعاء فيكـــون مبنزلـــة القـــوس الرخـــو جـــدا فـــإن  إقبالـــه علـــى اهللا ومجعيت

مـــن أكـــل احلـــرام  اإلجابـــةالســـهم خيـــرج منـــه خروجـــا ضـــعيفا وإمـــا حلصـــول املـــانع مـــن 
  . اهـين الذنوب على القلوب واستيالء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليهاوالظلم ور 

أهــــم األدويــــة النبويــــة يف الوقايــــة فســــوف نــــذكر أمــــا الشــــفاء بالســــنة والطــــب النبــــوي 
 علي الصفحات التالية . والعالج

ونبـني الـداء والـدواء لـبعض أمـراض القلـوب مـع  نبدأ اآلن القسم األول من البحثول
 تعاىل أن يوفقنا ملا وأسأل اهللا،لة من القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة بيان األد
 قدير أمراض القلوب وعالجها واهللا املستعان. يءإنه على كل ش يهحيبه ويرض
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 القسم األول : الداء والدواء في عالج امراض القلوب
 اء الغضبد -١

األســـباب ورمبـــا يغضـــب  الكثــري مـــن النـــاس يغضـــب ألتفــهو الغضــب آفـــة هـــذا الزمـــان 
للمعصــــية وطاعــــة الشــــيطان وال يغضــــب النتهــــاك حرمــــات اهللا تعــــاىل واخلــــروج عــــن 

 حدوده .
وهو السبب يف فقد أعصاب الزوج أو الزوجـة فتحـدث املشـاكل ويتفرقـان بـالطالق  

ـــاء واألمهـــات بســـبب املـــال  ويتشـــرد األطفـــال ، وهـــو الســـبب يف عقـــوق األبنـــاء لآلب
بب يف أذى اجلار جلاره حبق وبدون حق ، كما أنه يؤدي إىل وحب الدنيا ، وهو الس

 احلقد واحلسد الذي يشتعل يف قلوب بعض العباد .. اخل .
 االنتقـاممعنـاه غليـان دم القلـب لطلـب الغضب : (يف تعريفه يقول أبو حامد الغزايل 

، فمــىت غضــب اإلنســان ثــارت نــار الغضــب ثورانــاً يغلــي بــه دم القلــب ، وينتشــر يف 
روق ، ويرتفع إىل أعايل البـدن ، كمـا يرتفـع  املـاء الـذي يغلـي يف القـدر ، ولـذلك الع
  ) ١٦٧ /٣( إحياء علوم الدين  هأنظر -مر الوجه والعني والبشرة .. ) حي

 وخلطورة داء الغضب فال بد من معرفة آفاته حىت ندرك دواؤه وطريقة عالجه . 
   رجات الغضب د -

 ثالث درجات : " التفريط واإلفراط واالعتدال " لقد قسم العلماء الغضب إىل 
مبعىن فقدان محيـة الغضـب �ائيـاً فـال يغضـب العبـد النتهـاك حرمـات اهللا : لتفريطا-

كمــن يــرى يف بيتــه مــن وصــفهم النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بــاحلمو ( كشــقيق الــزوج 
 ذا كله تفريط .ه فريى ذلك أمراً عادياً فه) ويف خلوة حمرمة مع زوج.. اخلوابن أخيه 
 والسؤال : 

 أين الغرية على احلرمات ؟ !! 
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 أين الغضب النتهاك اخلصوصيات ؟!!  
ٌر لَُّه ِعنـَد رَبـِّهِ قال تعاىل : ( ... ) ( احلـج : َذِلَك َوَمن يـَُعظِّْم ُحُرَماِت اللَِّه فـَُهَو َخيـْ

٣٠  . ( 
ة الغضـب : وهو الغضب ألتفه األسباب دون فكـر أو نظـر فـإن شـدإلفراط ا- 

 يف هذه احلالة إفراط مذموم ويؤدي إىل عواقب وخيمة . 
عـن عبـد اهللا بـن مسـعود قـال : "قـال رسـول اهللا صـلى اهللا ويف احلديث الصحيح 

عليــه وســلم .. فمــا تعــدون الصــرعة فــيكم قــال قلنــا الــذي ال يصــرعه الرجــال قــال 
جـه جـزء مـن حـديث أخر   -ليس بذلك ولكنه الذي ميلك نفسه عند الغضـب "

 ٤١٨١، وأبو داود يف األدب ح/٢٦٠٨مسلم يف الرب والصلة ح/
واإلفـراط  ،:  اعلـم أن التفـريط يف الغضـب ضـياع حلقـوق اهللا والعبـاد االعتدال-

تؤدي إىل عواقب وخيمـة ، وخـري األمـور الوسـط ، واالعتـدال يف  آفةيف الغضب 
ويكظـــم  الغضـــب أن ميلـــك املـــرء نفســـه فيكـــون حليمـــاً عنـــدما يغضـــب هللا ويعفـــو

 غيظه هللا تعاىل فال يصل لإلفراط فيؤذي من حيث يريد اإلصالح . 
وهـــا هـــو ابـــن مســـعود رضـــي اهللا عنـــه يعطينـــا درســـاً يف احللـــم واالعتـــدال ، فقـــد -

سرقت له دراهم فأخذ أصحابه يدعون على من أخذها ، فقال : اللهم إن كـان 
راءة علــى الــذنب محلتـه علــى أخــذها حاجــة فبـارك لــه فيهــا ، وإن كانــت محلتـه جــ

 .فاجعله آخر ذنوبه 
  :أسباب الغضب  
أســباب الغضــب كثــرية مثــل الزهــو والكــرب ، والفخــر والعجــب ، التعيــري ، شــدة  

 احلرص على املال واجلاه ، واجلدال واملزاح .. وغري ذلك . 
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وعلـــى العبـــد إن أراد العـــالج والـــدواء أن يتجنـــب الوقـــوع يف هـــذه األســـباب وأن 
ــن قــول اهللا تعــاىل عنــد إحساســه بالغضــب : (يتــذكر دائمــاً  وَســارُِعوا إَىل َمْغِفــَرٍة مِّ

 ( آل عمران)) ١٣٣رَّبُِّكْم وَجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواُت واَألْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقَني (
 . ومن أهل اجلنة املتقنيفيأمل أن يكون من 

 دواء وعالج آفه الغضب :   
ويف السنة الصحيحة الكثري من طرق  ل وهنيأعلم أن الدواء والعالج سه

ما مل يتمادى املرء فيصبح الدواء عدمي الفائدة وتأثريه  أن شاء اهللا العالج النافع
هللا تعايل  تعاطي الدواءعند الشروع يف  النية حمدود فمن أراد العالج حقاً أخلص

وية واهللا األدبعضاً من  ، وهاهيمراً وصعباً على النفس  الدواء  حىت لو كان 
 املستعان . 

 :يتفكر فيما ورد في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم-١  
ــاِفَني كمــا   ــْيَظ واْلَع ــرَّاِء واْلَكــاِظِمَني الَغ ــرَّاِء والضَّ ــِذيَن يُنِفُقــوَن ِيف السَّ قــال تعــايل :اَل

ْحِسِنَني (
ُ
 )) ( آل عمران)١٣٤َعِن النَّاِس واللَُّه حيُِبُّ امل
مــن  ومتنعــه رغبتــه يف األجــر عــن االنتقــام عســي أن يكــون فريغــب يف ثــواب ذلــك

 احملسنني بكظم غيظه ، والعفو عن الناس . 
  االستعاذة من الشيطان-٢
ســليمان بــن صــرد قــال :كنــت جالســا مــع النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  حلــديث-

ورجالن يستبان فأحدمها امحر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النيب صلى اهللا عليه 
إين ألعلـــم كلمـــة لـــو قاهلـــا ذهـــب عنـــه مـــا جيـــد لـــو قـــال أعـــوذ بـــاهللا مـــن وســـلم :

الشيطان ذهب عنه ما جيد فقالوا له إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال تعوذ باهللا 
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ــــــدء اخللــــــق  –"  مــــــن الشــــــيطان فقــــــال وهــــــل يب جنــــــون أخرجــــــه البخــــــاري يف ب
  ٢٦١٠، ومسلم يف الرب والصلة ح/٣٢٨٢ح/

لم : قولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم يف الـذي اشـتد قال النـوي قـي شـرح حـديث مسـ
غضـــبه : ( إين ألعـــرف كلمـــة لـــو قاهلـــا لـــذهب عنـــه الـــذي جيـــد : أعـــوذ بـــاهللا مـــن 
الشـــيطان الـــرجيم ) فيـــه أن الغضـــب يف غـــري اهللا تعـــاىل مـــن نـــزغ الشـــيطان ، وأنـــه 
ينبغــي لصــاحب الغضــب أن يســتعيذ فيقــول : أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ، 

زوال الغضـب . وأمـا قـول هـذا الرجـل الـذي اشـتد غضـبه : هـل تـرى وأنه سبب ل
يب مـــن جنـــون ؟ فهـــو كـــالم مـــن مل يفقـــه يف ديـــن اهللا تعـــاىل ، ومل يتهـــذب بـــأنوار 
الشريعة املكرمة ، وتوهم أن االستعاذة خمتصة بالنون ، ومل يعلم أن الغضب مـن 

ويـتكلم بالباطـل ، نزغات الشيطان ، وهلذا خيرج به اإلنسان عن اعتـدال حالـه ، 
ويفعــــل املــــذموم ، وينــــوي احلقــــد والــــبغض وغــــري ذلــــك مــــن القبــــائح املرتتبــــة علــــى 
الغضب ، هلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي قال له : أوصين قال : " ال 
تغضب " فردد مرارا قال " ال تغضب " فلم يزده يف الوصـية علـى ال تغضـب مـع 

يف عظـــم مفســـدة الغضـــب ومـــا ينشـــأ منـــه . تكـــراره الطلـــب ، وهـــذا دليـــل ظـــاهر 
وحيتمل أن هذا القائل : هل ترى يب من جنون كان من املنافقني ، أو مـن جفـاة 

 األعراب . واهللا أعلم .اهـ
 :من هيئته المرء أن يغير-٣
فــإن كــان قائمــاً فليقعــد وإن كــان قاعــداً فليضــجع حلــديث النــيب صــلى اهللا عليــه  

ائم فلــيجلس فــإن ذهــب عنــه الغضــب وإال إذا غضــب أحــدكم وهــو قــوســلم : " 
-٤٧٨٢صـحح األلبـاين إسـناده يف صـحيح سـنن أبـو داود ح/ -فليضطجع   "

 ٦٩٤وهو يف صحيح اجلامع ح/
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 اللسان : آفاتالسكوت والحذر من -٤
 ق-" ) ١٨َما يـَْلِفُظ ِمن قـَْوٍل إالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد (لقوله تعالي " 

أخرجـــه الســـيوطي مـــن  -" حـــدكم فليســـكت . ذا غضـــب أ :"لقـــول النـــيب و 
 ٦٩٣إسناده يف صحيح اجلامع  ح/ األلباينوصحح  -ابن عباسحديث 

عنــد الغضــب ال ميلــك املــرء أربــه فيســب ويغتــاب ويــتكلم الشــيطان علــي لســانه ف
بكــل مــا يســخط اهللا تعــايل عليــه .. ومــن مث فالســكوت هنــا مــن أنفــع األدويــة إال 

ن كـــان يـــؤمن بـــاهللا واليـــوم اآلخـــر فليقـــل خـــريا أو :" مـــ لقولـــه  أن يقـــول خـــرياً 
 ٤٧، ومسلم يف اإلميان ح/٦٤٧٥أخرجه البخاري يف الرقاق ح/-ليصمت ..."

 
 داء الكبر : -٢

دخل قلب اإلنسان أفسده وأفسد عليه دينه ودنياه والكرب ليس  إذاإن الكرب داء 
ِن الَـــِذيَن َميُْشـــوَن َعَلـــى وِعَبـــاُد الـــرَّمحَْ مـــن صـــفات املـــؤمنني ألن اهللا تعـــاىل يقـــول : (

 ) .( الفرقان  ))٦٣اَألْرِض َهْوناً وإَذا َخاطَبَـُهُم اجلَاِهُلوَن قَاُلوا َسالماً (
وقد حذر اهللا تعاىل  ومن مث فالتواضع هي الصفة اليت جيب أن يتصف با املسلم

 املتكربين فقال جل شأنه:
َن ِيف اَألْرِض ِبَغــْريِ احلَــقِّ وإن يـَــَرْوا ُكــلَّ آيَــٍة الَّ َسَأْصــِرُف َعــْن آيَــاِيتَ الَــِذيَن يـََتَكبـَّــُرو ( 

يـُْؤِمُنوا ِبَا وإن يـَـَرْوا َسـِبيَل الرُّْشـِد ال يـَتَِّخـُذوُه َسـِبيًال وإن يـَـَرْوا َسـِبيَل الغَـيِّ يـَتَِّخـُذوُه 
َها َغاِفِلَني ( بُوا بِآيَاتَِنا وَكانُوا َعنـْ  ) . )) ( األعراف١٤٦َسِبيًال َذِلَك بِأَنـَُّهْم َكذَّ

لقدســي الصــحيح قــال تعــايل : : " العــز إزاره والكربيــاء رداؤه فمــن اويف احلــديث 
 . ٢٦٢٠مسلم  يف الرب والصلة ح/–ينازعين عذبته" 
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قـــــال النـــــووي يف شـــــرح احلـــــديث: قولـــــه صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم : ( العـــــز إزاره ، 
النسـخ فالضـمري يف :  والكربياء رداؤه ، فمن ينازعين عذبته ) هكذا هـو يف مجيـع

( إزاره ورداؤه ) يعـــود إىل اهللا تعـــاىل للعلـــم بـــه ، وفيـــه حمـــذوف تقـــديره : قـــال اهللا 
تعـــاىل : { ومـــن ينـــازعين ذلـــك أعذبـــه } . ومعـــىن ( ينـــازعين ) يتخلـــق بـــذلك ، 
فيصـــري يف معـــىن املشـــارك ، وهـــذا وعيـــد شـــديد يف الكـــرب مصـــرح بتحرميـــه . وأمـــا 

واستعارة حسنة كما تقول العرب : فالن شـعاره الزهـد  تسميته إزارا ورداء فمجاز
، ودثـاره التقــوى ال يريــدون الثـوب الــذي هــو شــعار أو دثـار ، بــل معنــاه صــفته ،  
كــذا قــال املــازري . ومعــىن االســتعارة هنــا أن اإلزار والــرداء يلصــقان باإلنســان ، 

يــاء بــاهللا ويلزمانــه ، ومهــا مجــال لــه . قــال : فضــرب ذلــك مــثال لكــون العــز والكرب 
تعاىل أحق ، وله ألزم ، واقتضامها جالله . ومن مشهور كالم العرب فـالن واسـع 

 الرداء ، وغمر الرداء أي واسع العطية .اهـ
وحكى أن مالك بن دينار رمحه اهللا تعاىل رأى شاباً ميشي يف خيالء فنهـاه عـن -

ن أنـا ؟ .. قـال هذه املشـية الـيت ال حيبهـا اهللا تعـاىل فقـال بكـرب وغـرور : ـنعرف مـ
: فأولك نطفة مـذرة ، وأخـرك جيفـة قـذرة ، وأنـت بـني ذاك أعرفك معرفة أكيدة 

 وما عاد إيل ما كان عليه. حتمل العذرة ، فاستحى الشاب
 عالج داء الكبر :

 .مها التواضع وذكر املوت علي األقل   دوائينيوعالج الكرب يف 
 : التواضع -١

زيـل جبقـد مـدح اهللا تعـاىل أهـل التواضـع ووعـدهم و ،من تواضع هللا تعـاىل رفعـه اهللا 
اُر اآلِخــَرُة َجنَْعُلَهــا لِلَّــِذيَن ال يُرِيــُدوَن ُعلُــواً ِيف (الثــواب فقــال عــز وجــل :  تِْلــَك الــدَّ

 ) .)  ) (القصص٨٣اَألْرِض وال َفَساداً واْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقَني (
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اهللا أوحى إيل أن تواضعوا (إن ويف احلديث الصحيح قال صلى اهللا عليه وسلم : 
أخرجــه أبــو داود يف –) حــىت ال يبغــي أحــد علــى أحــد وال يفخــر أحــد علــى أحــد

 ٢٨٦٥واللفظ له وهو خمرج يف مسلم ح/ ٤٢٥٠األدب ح/
 ":خمتصرهقال ابن رجب يف " جامع العلوم واحلكم ما 

قال بعض السـلف التواضـع أن تقبـل احلـق مـن كـل مـن جـاء بـه وإن كـان صـغريا  
بل احلق ممن جاء به سواء كان صـغريا أو كبـريا وسـواء كـان حيبـه أو ال حيبـه فمن ق

 .فهو متواضع ومن أيب قبول احلق تعاظما عليه فهو متكرب
ويف اجلملة فينبغي للمؤمن أن حيب للمـؤمنني مـا حيـب لنفسـه ويكـره هلـم  مث قال:

حه قــال مـا يكـره لنفسـه فـإن رأى يف أخيـه املسـلم نقصـا يف دينـه اجتهـد يف إصـال
بعـــض الصـــاحلني مـــن الســـلف أهـــل احملبـــة هللا نظـــروا بنـــور اهللا وعطفـــوا علـــى أهـــل 
معاصي اهللا مقتوا أعماهلم وعطفـوا علـيهم ليزيلـوهم بـاملواعظ عـن فعـاهلم وأشـفقوا 
على أبدا�م مـن النـار وال يكـون املـؤمن مؤمنـا حقـا حـىت يرضـى للنـاس مـا يرضـاه 

عليه فيتمىن لنفسه مثلها فإن كانت تلك لنفسه وإن رأى يف غريه فضيلة فاق با 
الفضـــيلة دينيـــة كـــان حســـنا وقـــد متـــىن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم لنفســـه منزلـــة 

ال حســد إال يف اثنتــني رجــل آتــاه اهللا مــاال "الشــهادة وقــال صــلى اهللا عليــه وســلم 
فهــو ينفقــه آنــاء الليــل وآنــاء النهــار ورجــل آتــاه اهللا القــرآن فهــو يقــرؤه آنــاء الليــل 

 ". اهـ -وسيأيت شرحه وبيانه - وآناء النهار
 هجر األخ أخاه عين الكبر:

أن كثرياً ما حيدث بني األخ وأخيه سوء تفاهم فيهجـره ومما جيب التنبيه عليه هنا 
معـه  أياماً فال يسلم عليه إذا لقيـه وال يسـأل عنـه وحيلـف بـاهللا تعـاىل أن ال جيلـس

أهانـه وأخطـأ يف شـيطان بـأن أخـاه قـد يف مكان واحد .. ملـاذا ؟ ! يوسـوس لـه ال
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حقــه وأن لــه كرامــة وكــذا وكــذا ، واحلقيقــة إ�ـــا لــيس كرامــة وإمنــا هــو عــني الكـــرب 
وحـــب الـــنفس ألن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم �ـــى أن يهجـــر األخ أخـــاه فـــوق 

 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال كرامة له  يثالث ومن يعص
ال حيـــل ملســـلم أن : "  فقـــال مـــن ذلـــكه وســـلم النـــيب صـــلى اهللا عليـــ وقـــد حـــذرنا

يهجر أخاه فوق ثالث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخريمها الذي يبدأ 
يف الــــــــرب والصــــــــلة  -أخرجــــــــه مســــــــلم عــــــــن أيب أيــــــــوب األنصــــــــاري–" بالســــــــالم 

 .٢٦٥٠ح/
: قــال العلمــاء : يف هــذا احلــديث مــا خمتصــره اهلجــر قــال النــووي يف شــرح حــديث

بـــني املســـلمني أكثـــر مـــن ثـــالث ليـــال ، وإباحتهـــا يف الـــثالث األول حتـــرمي اهلجـــر 
بنص احلديث ، والثاين مبفهومه . قالوا : وإمنا عفي عنها يف الثالث ألن اآلدمـي 
جمبـــول علــــى الغضــــب وســــوء اخللــــق وحنــــو ذلــــك ؛ فعفــــي عــــن اهلجــــرة يف الثالثــــة 

 اهـليذهب ذلك العارض . 
 احلـقلـه حـىت لـو كـان  واالعتذارأخيك  نعم أخي املسلم ال ترتدد يف الصلح مع 

 اإلنــس ال تكــن نيمــن يبــدأ بالســالم ، ورمبــا يقــول لــك شــياط افــإن خريكمــ معــك
حليماً وال تساحمه هـذا ضـعف والنـاس سـتقول عنـك أنـك خـائف ، اعلـم أن اهللا 

 وكفي بذه اآلية موعظة لك..أحق أن ختشاه 
ــ: (قــال تعــايل   يَِّئُة اْدفَــْع بِــالَِّيت ِهــَي َأْحَســُن فَــإَذا الَــِذي وال َتْســَتِوي اَحلَســَنُة وال السَّ

يٌم ( َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه وِيلٌّ محَِ َنَك وبـَيـْ ) وَما يـَُلقَّاَها إالَّ الَـِذيَن َصـبَـُروا وَمـا يـَُلقَّاَهـا ٣٤بـَيـْ
 ) ( فصلت) . )٣٥إالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم (

 ثانياً : ذكر الموت : 
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و ذكر املوت : فيتذكر املتكرب ما يصري إليه حاله بعد املوت الدواء الثاين للكرب ه
وكيف إنه سيصري جيفة منتنة وتنخر عظامه وتبلى أعضـاؤه ويأكـل الـدود أجـزاؤه 
فـــال حســـب وال نســـب وال جـــاه ينجيـــه مـــن هـــذا املصـــري ، مث وقوفـــه مـــع اخلالئـــق 

(  )١٤يَـــْوَم َعَلْيــَك َحِســيباً (اقْـــَرْأ ِكَتابَــَك َكَفــى بِنَـْفِســَك ال عاريـاً ذلــيًال يقــال لــه : (
 ) .  اإلسراء

قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه :( ويف احلـــديث الصـــحيح:" عـــن أيب هريـــرة قـــال 
وهو  – ٢٣٠٧أخرجه الرتمذي يف الزهد ح/-)وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات  

 ١٢١٠يف صحيح اجلامع ح/
ر دنيـاه ومنـع عنـه فمن أيقن باملوت عمـل ألخرتـه ومـن عمـل ألخرتـه كفـاه اهللا أمـ

 أذي الناس
. 

 داء الحسد  -٣
منــه املســلم  حيــرتزاحلســد  : وهــو داء جيــب أن  مــن أمــراض القلــوبالــداء الثالــث 

 ألن احلسد اعرتاض على قسمة اهللا على عباده ..
ـنَـُهم مَِّعيَشـتَـُهْم ِيف احلَ قال تعاىل : (  يَـاِة َأُهْم يـَْقِسُموَن َرْمحَـَت رَبـَِّك َحنْـُن َقَسـْمَنا بـَيـْ

نـَْيا وَرفـَْعَنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعـٍض َدَرَجـاٍت لَِّيتَِّخـَذ بـَْعُضـُهم بـَْعضـاً ُسـْخرِياً وَرْمحَـُت  الدُّ
ٌر ممَِّّا َجيَْمُعوَن (  )  (الزخرف) . )٣٢رَبَِّك َخيـْ

�انــــا النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم عــــن احلســــد فقــــال : " ال تباغضــــوا وال لقــــد و 
أخرجـه مسـلم يف الـرب ا وال تقاطعوا وكونوا عباد اهللا إخواناً " . حتاسدوا وال تدابرو 

 ٢٥٥٩ح/
 قال النووي يف شرح احلديث:
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قولــه صــلى اهللا عليــه وســلم : التــدابر املعــاداة ، وقيــل : املقاطعــة ؛ ألن كــل واحــد 
يويل صاحبه دبره . واحلسد متـين زوال النعمـة ، وهـو حـرام . ومعـىن ( كونـوا عبـاد 

) أي تعــاملوا وتعاشــروا معاملــة اإلخــوة ومعاشــرتم يف املــودة والرفــق ، اهللا إخوانــا 
والشــــفقة واملالطفــــة ، والتعــــاون يف اخلــــري ، وحنــــو ذلــــك ، مــــع صــــفاء القلــــوب ، 
والنصـيحة بكـل حـال . قـال بعـض العلمـاء . ويف النهـي عـن التبـاغض إشــارة إىل 

 النهي عن األهواء املضلة املوجبة للتباغض .اهـ
 د : أقسام الحس

 اعلم أن احلسد قسمان : 
ــــك  ــــم أو جــــاه أو غــــري ذل أوهلمــــا : أن يتمــــىن املــــرء زوال النعمــــة مــــن مــــال أو عل

 لتحصل له . 
 نيهما : وهو شرمها أن يتمىن زوال النعمة عن غريه ولو مل حتصل له . اوث

ولــيس مــن احلســد االغتبــاط وهــو متــىن حصــول نعمــة مثــل نعمــة غــريه مــن علــم أو 
ون متين زواهلا وهو املقصود بقول النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : مال أو صالح بد

ال حســد إال يف اثنتــني رجــل آتــاه اهللا مــاال فســلطه علــى هلكتــه يف احلــق ورجــل " 
 ١٤٠٩أخرجه البخـاري يف الزكـاة ح/–" آتاه اهللا حكمة فهو يقضي با ويعلمها

 ٨١٦ومسلم يف صالة املسافرسن ح/
ال يف اثنتـــني رجــل آتــاه اهللا القـــرآن فهــو يقــوم بـــه ال حســد إ"  ويف روايــة أخــري :

 "آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه اهللا ماال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار
 قال: -رمحه اهللا–ليك ما قاله شيخ اإلسالم ط ابن تيمية اولزيادة بيان 

لغبطة وهو فهذا احلسد الذى �ى عنه النىب إال ىف موضعني هو الذى مساه أولئك ا
فإن قيل إذا مل مسي حسدا وإمنا  أن حيب مثل حال الغري ويكره أن يفضل عليه
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أحب أن ينعم اهللا عليه قيل مبدأ هذا احلب هو نظره إىل إنعامه على الغري وكراهته 
أن يتفضل عليه ولوال وجود ذلك الغري مل حيب ذلك فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن 

ألنه كراهة تتبعها حمبة وأما من أحب أن ينعم اهللا  يتفضل عليه الغري كان حسدا
 عليه مع عدم التفاته إىل أحوال الناس فهذا ليس عنده من احلسد شئ

وهلذا يبتلى غالب الناس بذا القسم الثاىن وقد تسمى املنافسة فيتنافس االثنان ىف 
تفضل ي أنيأخذه وذلك لكراهية أحدمها  أناألمر احملبوب املطلوب كالمها يطلب 

يسبقه اآلخر والتنافس ليس مذموما  أنعليه اآلخر كما يكره املستبقان كل منهما 
) َعَلى اَألرَاِئِك ٢٢إنَّ األَبـْرَاَر َلِفي نَِعيٍم ( "مطلقا بل هو حممود ىف اخلري قال تعاىل

) ٢٥يٍق خمَُّْتوٍم () ُيْسَقْوَن ِمن رَّحِ ٢٤) تـَْعِرُف ِيف وُجوِهِهْم َنْضَرَة النَِّعيِم (٢٣يَنظُُروَن (
تَـَناِفُسوَن (

ُ
" املطففني-) ٢٦ِخَتاُمُه ِمْسٌك وِيف َذِلَك فـَْلَيتَـَناَفِس امل  

انظـر جممـوع -.اهــينافس ىف هذا النعـيم ال ينـافس ىف نعـيم الدنيا أنفأمر املنافس 
 ١٠/١١٣الفتاوي  

 :مواعظ الصالحين من خطورة داء الحسد 
وطهــارة القلــب فكــانوا أبعــد علــي صــحة اإلميــان أدرك الرعيــل األول خطــورة احلســد 
 الناس عنه وأليك بعض مواعظهم.

 قال أبو الدرداء : ما أكثر عبد ذكر املوت إال قل فرحه وقل حسده . 
وقال رجل للحسن : هل حيسد املؤمن ؟ قال : ما أنساك بين يعقوب .. نعم ولكن 

 اً. مل تعد به يداً وال لسان غمه يف صدرك فإنه ال يضرك ما
حسدت أحداً علـى شـئ مـن أمـر الـدنيا ألنـه إن كـان مـن أهـل  وقال ابن سرين : ما

اجلنـــة فكيـــف أحســـده علـــى الـــدنيا وهـــي حقـــرية يف اجلنـــة ، وإن كـــان مـــن أهـــل النـــار 
 فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصري إىل النار .
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 وقيل عن احلسد هذا البيت من الشعر :  
 إال عداوة من عداك من حسد       إماتتهاكل العداوات قد ترجى 

 أسباب داء الحسد :    
 :  ٥أبو حامد الغزايل يف اإلحياء/ج  هذكر  

حــب الرياســة ، وخبــث و ( أن مــن أســباب احلســد : العــداوة ، والتكــرب ، والعجــب ، 
النفس وخبلها ، والعداوة والبغضاء فإن من آذاه إنسان بسـبب مـن األسـباب وخالفـه 

 .  ـه ورسخ يف نفسه احلقد ) أ هيف غرضه أبغضه قلب
وال ريــب أن مثـــل هـــذه املعاصـــي وغريهـــا مــن األســـباب تـــؤدي إيل ســـقم قلـــب العبـــد 

 . سنة رسوله  وخمالفةوبالتبعة بعده عن اهللا تعايل 
 :من الحسدوالعالج 

وجماهــدة الــنفس  أنفــاً  الــيت ذكرناهــا أن يتجنــب العبــد الوقــوع يف األســباب املؤديــة إليــه
 يعلم أن عالج احلسد يكون بعدة أمور وسأذكر أثنني فيهما الكفاية : ولعلي ذلك 

: " قــد أفلــح مــن أســلم ورزق   لقولــه  : القناعــة والرضــا بقضــاء اهللا تعــالى-١  
، والرتمــــذي يف  ١٠٥٤أخرجــــه مســــلم يف الزكــــاة ح/ –كفافـــاً وقنعــــه اهللا مبــــا آتــــاه " 

 ٢٣٤٨الزهد ح/
يطمــع فيمــا رزق وال ه اهللا مــن رزق شــاكراً إيــاه والقناعــة جتعــل العبــد راضــياً مبــا أعطــا

 يزدري نعمة اهللا عليه . حيت ال غريه 
 رمحه اهللا :–قال ابن القيم 

أن الرضــى يثمــر ســرور القلــب باملقــدور يف مجيــع األمــور وطيــب الــنفس وســكو�ا يف   
وطمأنينة القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الدنيا وبرد القناعة واغتبـاط كل حال 

وفرحه بقيـام مـواله عليـه واستسـالمه ملـواله يف كـل شـيء ورضـاه  عبد بقسمه من ربهال
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ـــه األحكـــام والقضـــايا واعتقـــاد حســـن تـــدبريه وكمـــال  ـــه عليـــه وتســـليمه ل ـــه مبـــا جيري من
حكمته ويذهب عنه شكوى ربه إىل غـريه وتربمـه بأقضـيته وهلـذا مسـى بعـض العـارفني 

 الرضى : 
ك االعـــرتاض عليـــه يف ملكـــه وحـــذف فضـــول حســـن اخللـــق مـــع اهللا فإنـــه يوجـــب تـــر 

الكالم اليت تقدح يف حسن خلقه فال يقـول : مـا أحـوج النـاس إىل مطـر وال يقـول : 
هـــذا يـــوم شـــديد احلـــر أو شـــديد الـــربد وال يقـــول : الفقـــر بـــالء والعيـــال هـــم وغـــم وال 
يسمى شيئا قضـاه اهللا وقـدره باسـم مـذموم إذا مل يذمـه اهللا سـبحانه وتعـاىل فـإن هـذا  

 رمحه اهللا :-العزيز  وقال عمر بن عبد ، كله يناىف رضاه
أصبحت ومـايل سـرور إال يف مواقـع القـدر وقـال ابـن مسـعود رضـي اهللا عنـه : الفقـر  

والغىن مطيتان ما أبايل أيهما ركبت إن كان الفقر فإن فيه الصرب وإن كان الغـىن فـإن 
 ٣/١٣٠انظر  كتاب مدارج السالكني -اهـ فيه البذل

 لزهد في الدنيا : ا -٢ 
املــرء أن الــدنيا فانيــة واآلخــرة خــري وأبقــى مــا طمــع بشــئ مــن حطامهــا ومــا  لــو علــم

 حسد إنسان على ما هو فيه من نعم زائفة . 
اَر اآلِخـَرَة َهلِـَي احلَيَــَواُن لَـْو  قال تعاىل : ( نـَْيا إالَّ َهلْـٌو وَلعِـٌب وإنَّ الـدَّ وَما َهِذِه احلَيَـاُة الـدُّ

 ) ..٦٤) ( العنكبوت /)٦٤ْعَلُموَن (َكانُوا يَـ 
تعس ومعىن احليوان : أي احلياة احلقيقية الكاملة .. وقال صلى اهللا عليه وسلم : "  

-عبد الدينار والدرهم والقطيفة واخلميصـة إن أعطـي رضـي وإن مل يعـط مل يـرض|"
  ٦٤٣٥أخرجه البخاري يف الرقاق ح/

 ره:قال احلافظ ابن حجر يف شرح احلديث ما خمتص
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قوله ( تعس ) بكسـر العـني املهملـة وجيـوز الفـتح أي سـقط واملـراد هنـا هلـك ، وقـال 
ابــن األنبــاري : الــتعس الشــر ، قــال تعــاىل ( فتعســا هلــم ) أراد ألــزمهم الشــر ، وقيــل 

 التعس البعد أي بعدا هلم . 
. قولــه ( عبــد الــدينار ) أي طالبــه احلــريص علــى مجعــه القــائم علــى حفظــه ، فكأنــه 

ك خادمــه وعبــده . قــال الطيــيب : قيــل خــص العبــد بالــذكر ليــؤذن بانغماســه يف لــذل
ـــدينار وال  حمبـــة الـــدنيا وشـــهواتا كاألســـري الـــذي ال جيـــد خالصـــا ، ومل يقـــل مالـــك ال
جامع الـدينار ألن املـذموم مـن امللـك واجلمـع الزيـادة علـى قـدر احلاجـة . وقولـه " إن 

قـال غـريه : جعلـه عبـدا هلمـا لشـغفه أعطى إخل " يـؤذن بشـدة احلـرص علـى ذلـك . و 
وحرصـــه ، فمـــن كـــان عبـــدا هلـــواه مل يصـــدق يف حقـــه ( إيـــاك نعبـــد ) فـــال يكـــون مـــن 
اتصــف بــذلك صــديقا . قولــه ( والقطيفــة ) هــي الثــوب الــذي لــه مخــل " واخلميصــة 

 الكساء املربع " اهـ
 داء الرياء -٤

يـرى النـاس ليتقـرب إلـيهم  اعلم أخي املسلم .. أن الريـاء مشـتق مـن الرؤيـة ، فـاملرائي
 حياً يف الدنيا وزينتها . 

أســوأ أنــواع الريــاء ألنــه قــد يــؤدي إىل الشــرك وإحبــاط العمــل أمــا الريــاء يف الــدين فهــو 
والعبـادة الــيت يرائـي بــا العبـد أمــام العبـاد واهللا جــل وعـال ال يقبــل إال مـا كــان خالصــاً 

 لوجهه الكرمي 
َا أَنَا  َا إَهلُُكْم إلَـٌه واِحـٌد َفَمـن َكـاَن يـَْرُجـو قال تعاىل : (ُقْل إمنَّ َبَشٌر مِّثْـُلُكْم يُوَحى إَيلَّ أَمنَّ

 ) ) ( الكهف) . ١١٠لَِقاَء رَبِِّه فـَْليَـْعَمْل َعَمًال َصاِحلاً وال ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأَحداً (
ألصــغر ن أخــوف مــا أخــاف علــيكم الشــرك اأال صــلى اهللا عليــه وســلم حمــذراً : " وقــ

الرياء يقول اهللا يوم القيامة إذا جزي الناس بأعماهلم اذهبوا إىل الذين كنتم تراءون يف 



 الداء والدواء في أمراض القـلوب واألبدان
 

19 

أخرجه السيوطي وقال األلبـاين يف اجلـامع -" الدنيا فانظروا هل جتدون عندهم جزاء 
  ١٥٥٥صحيح ح/ 

لنــاس ينظــرون إليــه وهــو يصــلي فيخشــع ويطيــل يف صــالته يف امثــال ذلــك مــن يــرى 
وده ، وإن كان منفرداً صلى بـال خشـوع أو طمأنينـة .وكـذلك يف الصـوم ركوعه وسج

 واحلج وسائر العبادات .
تــذكر هــذا احلــديث و مــن الريــاء للنــاس،  حــذاروأقــول ملــن يفعــل ذلــك ويرائــي النــاس  

  .القدسي الذي أثار رعب العابدين 
النــاس مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول إن أول  :عــن أيب هريــرة قــال -

يقضـى يـوم القيامــة عليـه رجــل استشـهد فــأيت بـه فعرفـه نعمــه فعرفهـا قــال فمـا عملــت 
فيها قال قاتلت فيك حىت استشهدت قال كذبت ولكنـك قاتلـت ألن يقـال جـريء 

 .فقد قيل مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار
قال فما عملت فيها ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأيت به فعرفه نعمه فعرفها  

قــال تعلمــت العلــم وعلمتــه وقــرأت فيــك القــرآن قــال كــذبت ولكنــك تعلمــت العلــم 
ليقــال عــامل وقــرأت القــرآن ليقــال هــو قــارئ فقــد قيــل مث أمــر بــه فســحب علــى وجهــه 

 .حىت ألقي يف النار 
ورجل وسـع اهللا عليـه وأعطـاه مـن أصـناف املـال كلـه فـأيت بـه فعرفـه نعمـه فعرفهـا قـال 

لــت فيهــا قــال مــا تركــت مــن ســبيل حتــب أن ينفــق فيهــا إال أنفقــت فيهــا لــك فمــا عم
قال كذبت ولكنك فعلت ليقـال هـو جـواد فقـد قيـل مث أمـر بـه فسـحب علـى وجهـه 

 ١٩٠٥أخرجه مسلم يف األمارة ح/ -"مث ألقي يف النار 
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 الدواء النافع لداء الرياء :   
قـوال واألعمـال ، واإلخـالص سـر يف األإخـالص النيـة هو من أنفع األدوية للرياء أن 

 .وبني اهللا تعاىل ال يعلمه ملك مقرب وال نيب مرسل . بني العبد 
يَن ُحنَـَفاَء..قال تعاىل : (   )  ٥) ( البينة /وَما أُِمُروا إالَّ لِيَـْعُبُدوا اللََّه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ
  سريرتك وعالنيتك .. اهللا صلحيفأخلص نيتك  .

 ف : خيلص العمل ثالثة أشياء : و قال بعض السل
 أوهلا : أن يرى اإلذن يف العمل من اهللا تعاىل ، ليكسر به العجب . 

 والثاين : أن يبتدئ برضا اهللا ليكسر به اهلوى . 
والثالـــث : أن يبتغـــي ثـــواب العمـــل مـــن اهللا تعـــاىل ، ليكســـر الطمـــع والريـــاء ، فهـــذه 

 .  ـهااألشياء ختلص األعمال ) 
يرى اإلذن يف العمل من اهللا ) يعين أن اهللا تعاىل هو الذي وفقه لذلك  ومعىن قوله (

 العمل فيشتغل بالشكر وال يعجب بعمله .
قوله : ( ويبدئ برضا اهللا تعاىل ) يعين إن علـم يف هـذا العمـل رضـا اهللا فعلـه  ومعىن 

 وإن علم عكس ذلك فال يعمل بوى نفسه . 
وقولــك إين صــائم أو أصــلي أو أفعــل كــذا  هــذا وال ينــايف اإلخــالص إظهــار األعمــال

وكذا إن كان ليقتدي بك غريك أو لرتغيب النـاس يف اخلـري والطاعـة فلـيس ذلـك مـن 
 الرياء إن كانت نيتك هللا تعاىل والدعوة إىل دينه . 

د كاحلج واجلهاد ولكن ليخلص النية بميكن أن خيفيها الع وكذلك من األعمال ما ال
  جيعل للشيطان فيها حظاً وال نصيباً .هللا تعاىل حىت يقبلها وال
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 داء الظلم -٥
اعلم أن الظلم داء قد حرمه اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم حترميـاً شـديداً يف 

 كثري من اآليات واألحاديث قال تعاىل : 
 ) ( الفرقان ) . )١٩..وَمن َيْظِلم مِّنُكْم نُِذْقُه َعَذاباً َكِبرياً ((
 نــايف أحســن تقــومي وأنعــم علي العبــاد شــيئاً فقــد خلقنــا م  تعــاىل مــا ظلــواعلــم أن اهللا 

مبشـرين  الينـا الرسـل واألنبيـاء بعـثبنعم ال حصر هلا من مسع وبصر وحواس أخرى و 
 .بديًال حالًال  ينا شيئاً إال جعل لناومنذرين ، وما حرم عل

ل البيع .. حـرم اخلمـر الزواج .. حرم الربا وأحلنا الزنا وأحل  علينا فهو سبحانه حرم
 باقي املشروبات وهكذا ..لنا وأحل 

يف رمضان لعذر كالسفر  باإلفطار لنارخص فالعبادات، أمر  لنايسر  سبحانه مث أنه 
 .أو املرض 

ومــا يقــال عــن ،  حســب االســتطاعةاً أو قعــود رخــص لنــا تأديتهــا الصــالةوكــذلك يف 
 سر وهللا احلمد واملنة .الصيام والصالة يقال عن باقي العبادات فديننا ي

وعدلـه وفضـله ، فـإن خـرج اإلنسـان بعـد ذلـك وارتكبـت  اهللا وهكذا اقتضت حكمه
 جوارحه ماال يرضاه ربه فقد ظلم وأساء واستحق عقاب اهللا جل وعال . 

 داء الظلم أنواع : 
 قال ابن القيم:

ظلم يف  ظلم النفس إمنا يراد به ظلمها بالذنوب واملعاصي فإن الظلم ثالثة أنواع
حق النفس بإتباعها شهواتا وإيثارها هلا على طاعة ربا وظلم يف حق اخللق 

أنظر"طريق  -بالعدوان عليهم ومنعهم حقوقهم وظلم يف حق الرب بالشرك به اهـ
١/٢٩٤اهلجرتني"   
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وحييـا مـن بينـة  ولنبني هذه األنواع الثالثـة بشـيء مـن التوضـيح ليهلـك مـن هلـك عـن
 حي عن بينة

 :  لحقوق اهللا عليه لعبدظلم ا -١
 أما ظلم العبد لربه فهو أبشع أنواع الظلم ومثال هذا الظلم الشرك باهللا تعاىل.

 ) .  ١٣قال تعاىل : ( إن الشرك لظلم عظيم ) ( لقمان /
والعبد املشرك باهللا سواء كان شرك أكرب أو أصغر عليه أن يعلم أنـه الـذنب الـذي ال 

ــَك : ( تعــاىليغفــره اهللا تعــاىل . قــال  ــِه ويـَْغِفــُر َمــا ُدوَن َذِل إنَّ اللَّــَه ال يـَْغِفــُر َأن ُيْشــَرَك ِب
 ) ( النساء) .)٤٨ِلَمن َيَشاُء وَمن ُيْشرِْك بِاللَِّه فـََقِد افْـتَـَرى إْمثاً َعِظيماً (

وإليـك عنـاوين سـريعة ألنـواع مـن الشـرك األكــرب واألصـغر يقـع فيهـا العبـاد وهـم عــن  
 خطرها غافلون 

 الشرك األكرب االستعانة والتوسل بأهل القبور . من  - 
 ومن الشرك األكرب اختاذ غري اهللا مشرعاً . .  - 
كثـــرية مـــن ذلـــك .. احللـــف بغـــري اهللا ، لـــبس احللقـــة   أنـــواعومـــن الشـــرك األصـــغر  - 

واخليط ، تعليق التمائم ، الرقي ( الغري شرعية بالطالسم وغري اللسان العريب ) إتيان 
 الدجالني الطرية ( التشاؤم )،الرياء ،وغري ذلك . . العرافني، و 

 :  لحقوق اهللا عليهعالج ظلم العبد 
اعلم أن العالج يف البعد عن هذه األنواع من الشرك وإخالص العبودية هللا تعاىل وال 

ولـيس جمـرد النطـق  مبقتضـاهايفرت لسانك عن ذكر اهللا ونطق شهادة التوحيد والعمل 
: " مــن ذا نفــاق والعيــاذ بــاهللا ، قــال صــلى اهللا عليــه وســلم :بــا وعملــك خيالفهــا فهــ

السلســــلة  وانظــــرأخرجــــه أمحــــد  –"  خملصــــا موقنــــا دخــــل اجلنــــةقــــال ال إلــــه إال اهللا 
 .  ٢٣٥٥الصحيحة لأللباين /
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 سلفاً وهللا احلمد واملنة.  اإلخالصوقد بينا معين 
 ظلم العبد لغيره :

دار الـدنيا فهـل ينتهـي األمـر عنـد هـذا احلـد أخيـه بـالقول أو الفعـل يف  املـرء قد يظلم
سوف يأخذ املظلوم حقه من ظامله يف أغلى ما ميلكه يـوم القيامـة .. ل.. طبعاً ال ، و 

 فإن املال واجلاه واحلسب والنسب ال يغين يومئذ شيئاً  ..حسناته
مــن كانــت عنــده مظلمــة ألخيــه فليتحللــه منهــا فإنــه قــال صــلى اهللا عليــه وســلم : "  

دينــــار وال درهــــم مــــن قبــــل أن يؤخــــذ ألخيــــه مــــن حســــناته فــــإن مل يكــــن لــــه  لـــيس مث
أخرجــــه البخــــاري يف الرقــــاق  –" حســــنات أخــــذ مــــن ســــيئات أخيــــه فطرحــــت عليــــه

 ٦٥٣٤ح/
ســرقة باليــد ك بالغيبــة أو النميمــة ، ورمبــا كــانباللســان  يكــونرمبــا  العبــد لغــريه وظلــم 

 مال ، أو اعتداء بالضرب والسب .. اخل .
واع الظلــم للعبــاد يف زماننــا هــذا هــو التلبــيس الفكــري لــبعض خطبــاء الفتنــة وأســوأ أنــ 

الــذين خيــادعون غــريهم بتحليــل وتشــجيع االخــتالط والتــربج والعــري والســفور وحتليــل 
ـــاء والفـــن  ديـــنهم فيســـمع املـــرء مـــنهم يف النـــاس  ويشـــككونبـــال ضـــوابط شـــرعية الغن

 وينكر..
 ملاذا شهادة الرجل بشهادة امرأتني ؟!  

 وملاذا حيرم الربا وعليه يقوم االقتصاد العاملي ؟!
وملــاذا نصــيب الرجــل يف املــرياث كنصــيب امــرأتني ؟! ، وملــاذا ال تســافر املــرأة بــدون  

 حمرم وإذن الزوج ؟! .. اخل . 
مــن ويعتقـدون أ�ــم أصــحاب رؤيــة تقدميـة وإ�ــم يــدافعون عــن الـدين أكثــر مــن أهلــه 

 علم أ�م كاذبون .. قال تعاىل :، واهللا يالعلماء ورثة األنبياء
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ــا َيْشــُعُروَن (  ــا َخيْــَدُعوَن إالَّ أَنُفَســُهْم َوَم ــوا َوَم ــوِبِم ٩ُخيَــاِدُعوَن اللَّــَه َوالَّــِذيَن آَمُن ) ِيف قـُُل
ال  ) َوإَذا ِقيـَل َهلـُـمْ ١٠مَّـَرٌض فـَـَزاَدُهُم اللَّـُه َمَرضـاً َوَهلُـْم َعـَذاٌب أَلِـيٌم ِمبَـا َكـانُوا َيْكـِذبُوَن (

َــا َحنْــُن ُمْصــِلُحوَن ( ) ( البقــرة) .. وحســبنا اهللا ونعــم )١١تـُْفِســُدوا ِيف اَألْرِض قَــاُلوا إمنَّ
 الوكيل . 

 دواء ظلم العبد ألخيه اإلنسان .    
إنَّ اللََّه يَْأُمُر لعدل واإلحسان . قال تعاىل : (ااعلم أن الدواء الذي ال دواء غريه هو 

َهــى َعــِن الَفْحَشــاِء واْلُمنَكــِر واْلبَـْغــِي يَِعُظُكــْم  بِاْلَعــْدِل واإلْحَســانِ  وإيَتــاِء ِذي الُقــْرَىب ويـَنـْ
 ) ( النحل) .)٩٠َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن (

إن املقسـطني عنـد اهللا علـى منـابر مـن نـور عـن ميـني وقال صلى اهللا عليه وسـلم : "  
 -"لــيهم ومــا ولـــواالــرمحن عــز وجــل وكلتــا يديــه ميــني الــذين يعــدلون يف حكمهــم وأه

  ١٨٢٧أخرجه مسلم يف األمارة ح/ 
 ظلم العبد لنفسه :-٣  

اهللا عز وجل جعـل اجلنـة ثـواب تتـنفس الـيت تبتغـي مرضـاته ، وجعـل النـار عقـاب ملـن 
 ضل نفسه واتبع هواه وتردي .

 النحل- " )١١٨وَما ظََلْمَناُهْم وَلِكن َكانُوا أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَن (قال تعايل " 
ن أفســد نفســه باملعاصــي والــذنوب فقــد ظلمهــا وجعلهــا أهــًال للطــرد مــن رمحــة اهللا فمــ

 ..تعايل
وظلــم العبــد لنفســه لــه صــور متعــدد مــن ذلــك: تركــه للصــالة والتهــاون فيهــا ، عقوقــه 

تركـة لزوجتـه أو أبنتـه ختـرج متربجـة  وكذلكلوالديه وقد أمر بربمها واإلحسان اليهما ، 
أمــام اهللا الــذي حــذره مــن عليهمــا القــوام باحلجــاب ألنــه   عاصــية ألمــر اهللا تعــايل هلــا

 التفريط يف ذلك فقال تعايل:
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ـــا  َه ـــا النَّـــاُس واحلَِْجـــارَُة َعَليـْ ـــيُكْم نَـــاراً وُقوُدَه ـــوا قُـــوا أَنُفَســـُكْم وَأْهِل ـــِذيَن آَمُن " يَـــا أَيـَُّهـــا اَل
 التحرمي-) "٦ْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن (َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشداٌد الَّ يـَْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم ويَـ 

:" كلكـــم راع فمســـئول عـــن رعيتـــه فـــاألمري الـــذي علـــى النـــاس راع وهـــو ولقولـــه  
مسئول عنهم والرجـل راع علـى أهـل بيتـه وهـو مسـئول عـنهم واملـرأة راعيـة علـى بيـت 
بعلهــا وولــده وهــي مســئولة عــنهم والعبــد راع علــى مــال ســيده وهــو مســئول عنــه أال 

، ٢٥٥٤أخرجـــه البخـــاري يف العتـــق ح/ -راع وكلكـــم مســـئول عـــن رعيتـــه " فكلكـــم
 ١٨٢٩ومسلم يف األمارة ح/

 دواء ظلم العبد لنفسه:
 من أعظم األدوية لذلك وأنفعها علي اإلطالق هو املراقبة واحملاسبة ..

فإذا كان العبد مسئوال وحماسبا  ) ما خمتصره :١/٨٤قال ابن القيم يف إغاثة اللهفان(
ل شىء حىت على مسعه وبصره وقلبه كما قال تعاىل : إن السمع والبصر على ك

] فهو حقيق أن حياسب نفسه  ٣٤عنه مسئوال [ االسراء : والفؤاد كل أولئك كان 
 قبل أن يناقش احلساب

يأيها الذين ءامنوا اتقوا اهللا ولتنظر  (وقد دل على وجوب حماسبة النفس قوله تعاىل
يقول تعاىل : لينظر أحدكم ما قدم ليوم ]  ١٨ر : [ احلش)نفس ما قدمت لغد 

 القيامة من األعمال : أمن الصاحلات اليت تنجيه أم السيئات اليت توبقه. مث قال :
مل يطلع على  على عيوبا ومن اإلطالعويف حماسبة النفس عدة مصاحل منها : 

عاىل اهـعيب نفسه مل ميكنه إزالته فإذا اطلع على عيبها مقتها يف ذات اهللا ت  
ومــن اخلطــأ أن يفــرط املــرء يف حماســبة نفســه يوميــاً كلمــا عصــي اهللا تعــايل  ألن ذلــك 

وليتذكر العبد موقفه يوم يوضع الكتاب وهو بني اخلالئق  يوماً بعد يوميسقم القلب 
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أفعالــه وأقوالــه أال مــن  املعاصــي وكشــفت عــن عاريــاً ذلــيًال وقــد هتكــت الســطور عــن
  سرته اهللا بكرمه وفضله .

 قال تعايل :
ْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا ِفيِه ويـَُقولُـوَن يَـا ويـَْلتَـنَـا َمـا ِهلَـَذا الِكتَـاِب " 

ُ
وُوِضَع الِكَتاُب فـَتَـَرى امل

ال يـَُغاِدُر َصِغريًَة وال َكِبريًَة إالَّ َأْحَصاَها وَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضراً وال َيْظِلُم رَبَُّك َأَحداً 
 هفالك-" ) ٤٩(

وأكتفي مبا ذكرت هنا من داء ودواء لبعض أمراض القلوب ولنشرع ببيان الداء 
 والدواء ألمراض األبدان واهللا املستعان .
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 القسم الثاني :الداء والدواء ألمراض األبدان
البدن يصيبه السقم والوهن كما يصيب القلب متاماً ، وال ريب أن يف معرفة الداء 

ألمر علي جانب عظيم من األمهية  اليت تصيبه األمراض والدواء وطرق الوقاية من
 لإلنسان ..

وطاعته هللا تعايل سلباً  ه وعالقتهألن من البدهي أن أمراض البدن  هلا تأثري يف نشاط
 .علي أكمل وجه وإجيابا ويف معرفة الداء والدواء وسيلة الستمرار هذه الطاعة 

 الفوائد لسبب بسيط جداً.. وأننا نري يف الطب النبوي الكثري والكثري من
اخلامات الطبيعية من األعشاب والنباتات  هو أن الطب النبوي  يعتمد علي و 

من جلودها وحلومها مما من اهللا با علينا  وأفضال عما يف بطون خملوقات اهللا 
 عنها.. ما الغين لإلنسانواألغذية املفيدة  الفوائد الصحية

:" )٤/٩( قال ابن القيم رمحه اهللا يف الزاد  

وقد اتفق األطباء على أنه مىت أمكن التداوي بالغذاء ال يعدل عنه إىل الدواء ، 
 ومىت أمكن بالبسيط ال يعدل عنه إىل املركب .

 قالوا : وكل داء قدر على دفعه باألغذية واحلمية ، مل حياول دفعه باألدوية .

واء إذا مل جيد يف البدن قالوا : وال ينبغي للطبيب أن يولع بسقي األدوية ، فإن الد
داء حيلله ، أو وجد داء ال يوافقه ، أو وجد ما يوافقه فزادت كميته عليه ، أو  

 مث قال:كيفيته ، تشبث بالصحة ، وعبث با . 
وقد جربنا حنن وغرينا من هذا أموراً كثرية ، ورأيناها تفعل ما ال تفعل األدوية احلسية 

 .اهـ
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كان ميثل للصحابة سواء الروحي أو البدين  النبوي عجب أن كان العالج  ومن مث ال
ال ينطق عن صلي اهللا عليه وسلم  هاألويل املوثوق با ألن الكرام املرجعية الطبية

 يكفي ويشفي . علمه ربه ويف هذا ما مما وإمنا كان يعلمهم اهلوي  
 خيلو دعوة لرتك العالج الطيب احلديث باألدوية الكيماوية اليت الهذه ليس  و

، ولكنها دعوة للعودة إيل ما أنعم اهللا به  كما ال خيفي  اجلانبية اآلثارمعظمها من 
 .علينا من خريات الطبيعة
 تنبيهات ال غني عنها:

قبل الشروع يف بيان الداء والدواء لبعض األمراض املنتشرة بيننا مع بيان كنوز صحية 
مراض ننبه ألمرين علي لوقاية من كثري من األللعالج و ا يبو الطب الن روائع من

 جانب عظيم من األمهية .
 وإمهالال ينايف التوكل علي اهللا ، األبدان  أمراض:أن العالج من األمر األول 

شرعي بل الشرع التداوي من املسلم حبجة التوكل ضالل فكري ال يقوم علي دليل 
..يرفضه  

)   :٤/١٢يف الزاد(  القيمابن  قال  

ر بالتداوي ، وأنه ال ينايف التوكل ، كما ال ينافيه دفع ويف األحاديث الصحيحة األم
داء اجلوع ، والعطش ، واحلر ، والربد بأضدادها ، بل ال تتم حقيقة التوحيد إال 
مبباشرة األسباب اليت نصبها اهللا مقتضيات ملسبباتا قدراً وشرعاً ، وأن تعطيلها 

يضعفه من حيث يظن يقدح يف نفس التوكل ، كما يقدح يف األمر واحلكمة ، و 
معطلها أن تركها أقوى يف التوكل ، فإن تركها عجزاً ينايف التوكل الذي حقيقته 

اعتماد القلب على اهللا يف حصول ما ينفع العبد يف دينه ودنياه ، ودفع ما يضره يف 
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من مباشرة األسباب ، وإال كان معطالً  االعتماددينه ودنياه ، وال بد مع هذا 
فال جيعل العبد عجزه توكالً ، وال توكله عجزاً  للحكمة والشرع ،  . 

وفيها رد على من أنكر التداوي ، وقال : إن كان الشفاء قد قدر ، فالتداوي ال 
يفيد ، وإن مل يكن قد قدر ، فكذلك . وأيضاً ، فإن املرض حصل بقدر اهللا ، 

رسول اهللا  وقدر اهللا ال يدفع وال يرد ، وهذا السؤال هو الذي أورده األعراب على
صلى اهللا عليه وسلم . وأما أفاضل الصحابة ، فأعلم باهللا وحكمته وصفاته من أن 
يوردوا مثل هذا ، وقد أجابم النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا شفى وكفى ، فقال : 

هذه األدوية والرقى والتقى هي من قدر اهللا ، فما خرج شئ عن قدره ، بل يرد قدره 
قدره ، فال سبيل إىل اخلروج عن قدره بوجه ما ، وهذا كرد  بقدره ، وهذا الرد من

قدر اجلوع ، والعطش واحلر ، والربد بأضدادها ، وكرد قدر العدو باجلهاد وكل من 
.اهـقدر اهللا : الدافع ، واملدفوع والدفع  

ليس معناه بالتداوي  للمسلمني  ن أمر النيب صلي اهللا عليه وسلمإ:األمر الثاني
 ألدلة منها: ي باحملرمالتداو إباحة 

صلي اهللا عليه وسلم "إن اهللا مل جيعل ل النيب حديث ابن مسعود موقوفا عليه قا-
أخرجه البخاري معلقاً وذكره األلباين يف السلسلة -شفاءكم فيما حرم عليكم "

١٦٣٣الصحيحة ح/  
شفاءكم فيما حرم  اهللا عيه وسلم "أن اهللا مل جيعل وعن ابن مسعود قال صلي -

٦٧وصحح األلباين إسناده يف غاية املرام ح/ -كم"علي  
وعن طارق بن سويد : أنه سئل النيب صلي اهللا عليه وسلم عن اخلمر فنهاه، أو  -

-بدواء ولكنه داء" كره أن يصنعها فقال : إمنا أصنعها للدواء ، فقال : إنه ليس
١٩٨٤ح/  مسلم يف األشربةأخرج   
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 :)٤/١٤١قال ابن القيم يف الزاد ( 
عاجلة باحملرمات قبيحة عقًال وشرعاً ، أما الشرع فما ذكرنا من هذه األحاديث امل

وغريها ، وأما العقل ، فهو أن اهللا سبحانه إمنا حرمه خلبثه ، فإنه مل حيرم على هذه 
األمة طيباً عقوبة هلا ، كما حرمه على بين إسرائيل بقوله : " فبظلم من الذين هادوا 

] ، وإمنا حرم على هذه األمة  ١٦٠هلم " [ النساء :  حرمنا عليهم طيبات أحلت
 ما حرم خلبثه ، وحلرميه له محية هلم ، وصيانة عن تناوله 

فال يناسب أن يطلب به الشفاء من األسقام والعلل ، فإنه وإن أثر يف إزالتها ، 
لكنه يعقب سقماً أعظم منه يف القلب بقوة اخلبث الذي فيه ، فيكون املداوى به 

 عى يف إزالة سقم البدن بسقم القلب .قد س

وأيضاً فإن حترميه يقتضي جتنبه والبعد عنه بكل طريق ، ويف اختاذه دواء حض على 
الرتغيب فيه ومالبسته ، وهذا ضد مقصود الشارع ، وأيضاً فإنه داء كما نص عليه 

 اهـصاحب الشريعة ، فال جيوز أن يتخذ دواء .
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 يمن طرق الوقاية في الطب النبو 
للوقايــة مــن كــل كثــرية يف الطــب النبــوي طــرق  الوقايــة خــري مــن العــالج و  أنالشــك  

أذكــر هنــا األمــراض ، ثبتــت فوائــدها العظيمــة بــإقرار أهــل الطــب يف العصــر احلــديث  
 واهللا املستعان. ثالثة علي سبيل املثال ال احلصر

 الوقاية بنظافة اليدين بغسلهما قبل األكل: -١
عنها قالت( كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم إذا أراد أن عن عائشة رضي اهللا -

ينــام وهــو جنــب توضــأ وإذا أراد أن يأكــل أو يشــرب قالــت غســل يديــه مث يأكــل أو 
 ٧٤٥ارة وانظر السلسلة الصحيحة ح/أخرجه النسائي يف الطه-يشرب)

 في الطعام والشراب اإلسرافعدم  -٢
وعاء شرا من بطن حبسب ابن آدم  لقوله صلي اهللا عليه وسلم :" ما مأل آدمي

 -أكالت يقمن صلبه فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه "
وصحح األلباين إسناده يف إرواء الغليل  ٢٣٨٠أخرجه الرتمذي يف الزهد ح/

 ١٩٨٣ح/
 وتجانسها بين أنواع األطعمة التنسيق -٣

وتناول ما حيسنها  فوائدها الصحيةو  التخليط بني األطعمة دون النظر إيل جتانسها
عاته حيت ال يتضرر البدن، وهذا األمر شاذ يقع فيه الكثري من املسلمني وجيب مر 

أمر ينبه عليه األطباء يف عصرنا هذا ،ويف هدي النيب صلي اهللا عليه وسلم ما يكفي 
 ويشفي . .

 )٤/٢٠٤قال ابن القيم في الزاد:(
لم ، وما كان يأكله ، وجده مل جيمع قط بني ومن تدبر أغذيته صلى اهللا عليه وس

لنب ومسك ، وال بني لنب وحامض ، وال بني غذاءين حارين ، وال باردين ، وال 
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لزجني ، وال قابضني ، وال مسهلني ، وال غليظني ، وال مرخيني ، وال مستحيلني 
ني إىل خلط واحد ، وال بني خمتلفني كقابض ومسهل ، وسريع اهلضم وبطيئه ، وال ب

شوي وطبيخ ، وال بني طري وقديد ، وال بني لنب وبيض ، وال بني حلم ولنب ، ومل 
يكن يأكل طعاماً يف وقت شدة حرارته ، وال طبيخاً بائتاً يسخن له بالغد ، وال 

شيئاً من األطعمة العفنة  واملاحلة ، كالكوامخ واملخلالت ، وامللوحات ، وكل هذه 
خلروج عن الصحة واإلعتدالاألنواع ضار مولد ألنواع من ا  . 

وكان يصلح ضرر بعض اإلغذية ببعض إذا وجد إليه سبيالً ، فيكسر حرارة هذا 
بربودة هذا ، ويبوسة هذا برطوبة هذا ، كما فعل يف القثاء والرطب ، وكما كان 
يأكل التمر بالسمن ، وهو احليس ، ويشرب نقيع التمر يلطف بك كيموسات 

 . األغذية الشديدة
يأمر بالعشاء ، ولو بكف من متر . وكان  

مث قال :وذكر أبو نعيم عنه أنه كان ينهي عن النوم على األكل ، ويذكر أنه يقسي 
القلب ، وهلذا يف وصايا األطباء ملن أراد حفظ الصحة : أن ميشي بعد العشاء 

خطوات ولو مائة خطوة ، وال ينام عقبه ، فإنه مضر جداً ، وقال مسلموهم : أو 
عقيبه ليستقر الغذاء بقعر املعدة ، فيسهل هضمه ، وجيود بذلكيصلي   . 

ومل يكن من هديه أن يشرب على طعامه فيفسده ، وال سيما إن كان املاء حاراً أو 
 بارداً ، فإنه رديء جداً . مث قال:

ويكره شرب املاء عقيب الرياضة ، والتعب ، وعقيب اجلماع ، وعقيب الطعام وقبله 
فاكهة ، وإن كان الشرب عقيب بعضها أسهل من بعض ، ، وعقيب أكل ال

اهـ.من النوم ، فهذا كله مناف حلفظ الصحة  االنتباهوعقب احلمام ، وعند   
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 في الطب النبويمن أمراض األبدان وطرق عالجها 
كما ذكرنا   فهو صلي اهللا عليه وسلم  األمراضيف الطب النبوي عالج لكثري من 

ة لصحابته الكرام وقد دهلم علي الداء والدواء وهو الذي ال كان املرجعية الطبي  سلفاً 
 .ينطق عن اهلوي وحثهم علي العالج مبا فاء اهللا تعايل عليهم من خامات طبيعية 

 ومن هذه األمراض علي سبيل املثال :
،أمراض  ، اجلروح ،التسمم ، االستسقاء-اإلسهال -احلمي ، استطالق البطن

، وكل هذه األمراض وغريها ..اخل، الصداعور، اجلذام البث ان ، عرق النسا،نساأل
 .)0F١(  حتتاج لبيان عالجها بالتفصيل إيل مساحة أكرب من هذه الرسالة

حتت  تندرج وهي  أمجاال ومن مث رأينا أن نذكر هنا عالج الكثري من هذه األمراض
اخلامات توفر يف الصيدلية النبوية من روائع الطب النبوي باألدوية اليت تدواء من 

 يكفي ويشفي واهللا املستعان .  واألدوية الطبيعية ويف هذا ما
 

                                                 
القيم وصاحب  ابن ًا  بكالممؤيد-طبع المكتبة المحمودية–وقد طبع لنا " كتاب خالصة تذكرة داود األنطاكي "  - ١

  .القانون فضال عن الطب الشعبي المعاصر وليرجع إليه من يريد التوسع والزيادة 
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 )الشونيز( بالحبة السوداء العالج-١
وجاء فيها من األحاديث ما يليق بأمهيتها يف من روائع الطب النبوي  احلبة السوداء

  الشفاء من كل أمراض األبدان وأذكر هنا حديث واحد فيه الكفاية.
ي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : [ عليكم عن أيب هريرة رض-

أخرجه -بذه احلبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إال السام ] والسام : املوت
٢٢١٥، ومسلم يف السالم ح/٥٦٨٧البخاري يف الطب ح/  

 :)٤/٢٧٢قال ابن القيم يف الزاد(
لكمون األسود وتسمى الكمون احلبة السوداء : هي الشونيز يف لغة الفرس وهي ا

 اهلندي
 مث قال :

وهي كثرية املنافع جدا وقوله : [ شفاء من كل داء ] مثل قوله تعاىل : { تدمر كل 
] أي : كل شئ يقبل التدمري ونظائره وهي  ٢٥شيء بأمر ربا } [ األحقاف : 

فتوصل نافعة من مجيع األمراض الباردة وتدخل يف األمراض احلارة اليابسة بالعرض 
 قوى األدوية الباردة الرطبة إليها بسرعة تنفيذها إذا أخذ يسريها

وقد نص صاحب القانون وغريه على الزعفران يف قرص الكافور لسرعة تنفيذه 
وإيصاله قوته وله نظائر يعرفها حذاق الصناعة وال تستبعد منفعة احلار يف أمراض 

: األنزروت وما يركب معه من  حارة باخلاصية فإنك جتد ذلك يف أدوية كثرية منها
أدوية الرمد كالسكر وغريه من املفردات احلارة والرمد ورم حار باتفاق األطباء 

 وكذلك نفع الكربيت احلار جدا من اجلرب
والشونيز حار يابس يف الثالثة مذهب للنفخ خمرح حلب القرع نافع من الربص ومحى 

فف لبلة املعدة ورطوبتها وإن دق الربع : والبلغمية مفتح للسدد وحملل للرياح جم
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وعجن بالعسل وشرب باملاء احلار أذاب احلصاة اليت تكون يف الكليتني واملثانة ويدر 
البول واحليض واللنب إذا أدمي شربه أياما وان سخن باخلل وطلي على البطن قتل 
حب القرع فإن عجن مباء احلنظل الرطب أو املطبوخ كان فعله يف إخراج الدود 

ى وجيلو ويقطع وحيلل ويشفي من الزكام البارد إذا دق وصري يف خرقة واشتم أقو 
 دائما أذهبه

ودهنه نافع لداء احلية ومن الثآليل واخليالن وإذا شرب منه مثقال مباء نفعع من 
البهر وضيق النفس والضماد به ينفع من الصداع البارد واذا نقع منه سبع حبات 

حب الريقان نفعه نفعا بليغاعددا يف لنب امرأة وسعط به صا  
وإذا طبخ خبل ومتضمض به نفع من وجع األسنان عن برد وإذا استعط به مسحوقا 

نفع من ابتداء املاء العارض يف العني وإن ضمد به مع اخلل قلع البثور واجلرب 
املتقرح وحلل األورام البلغمية املزمنة واألورام الصلبة وينفع من اللقوة إذا تسعط 

إذا شرب منه مقدار نصف مثقال إىل مثقال نفع من لسع الرتيالء وإن بدهنه و 
سحق ناعما وخلط بدهن احلبة اخلضراء وقطر منه يف األذن ثالث قطرات نفع من 

 الربد العارض فيها والريح والسدد
وإن قلي مث دق ناعما مث نقع يف زيت وقطر يف األنف ثالث قطرات أو أربع نفع 

عطاس كثريمن الزكام العارض معه   
وإذا أحرق وخلط بشمع مذاب بدهن السوسن أو دهن احلناء وطلي به القروح 

 اخلارجة من الساقني بعد غسلها باخلل نفعها وأزال القروح
 وإذا سحق خبل وطلي به الربص والبهق األسود واحلزاز الغليظ نفعها وأبرأها
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كلب كلب قبل أن وإذا سحق ناعما واستف منه كل يوم درمهني مباء بارد من عضه  
يفرغ من املاء نفعه نفعا بليغا وأمن على نفسه من اهلالك وإذا استعط بدهنه نفع 

 من الفاجل والكزاز وقطع موادمها وإذا دخن به طرد اهلوام
وإذا أذيب األنزروت مباء ولطخ على داخل احللقة مث ذر عليها الشونيز كان من 

 ومنافعه أضعاف ما ذكرنا والشربة منه الذرورات اجليدة العجيبة النفع من البواسري
 درمهان .اهـ

 ويف تذكرت داود األنطاكي قال ما خمتصره:

وهو يقطع شأفة البلغم والقولنج والرياح الغليظة وأوجاع الصدر والسعال وقذف 
واالستسقاء والريقان والطحال املدة وضيق التنفس واالنتصاب وفساد األطعمة 

حيمر اللون ويصفيه ، ورماده يقطع البواسري شرباً واستعماله كل صباح بالزبيب 
 وطالًء وخبوره ينقي الرأس من سائر الصداع واألوجاع والشقيقة والزكام والعطاس .اهـ

 
 " األراك" السواكبأعواد العالج   -٢

أخرج مسلم بسنده عن عائشة قالت ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشر -
اء اللحية والسواك واستنشاق املاء وقص األظفار من الفطرة قص الشارب وإعف

 -راوي احلديث -وغسل الرباجم ونتف اإلبط وحلق العانة وانتقاص املاء قال زكرياء
أخرجه مسلم يف الطهارة -قال مصعب ونسيت العاشرة إال أن تكون املضمضة )

 )٢٧٥٧)، والرتمذي يف االدب ح/(٢٦١ح( 
يه وسلم إنه قال: [ لوال أن أشق على أمـيت يف الصحيحني عنه صلى اهللا علوثبت -

، ومســـــلم يف ٨٨٧البخـــــاري يف اجلمعـــــةح/ -ألمـــــرتم بالســـــواك عنـــــد كـــــل صـــــالة ]
 ٢٥٢الطهارة ح/
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ويف صـــحيح البخـــاري تعليقـــا عنـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : [ الســـواك مطهـــرة للفـــم 
 وغريمها ٥أخرجه البخاري يف الصوم والنسائي يف الطهارة ح/ مرضاة للرب ]

 )٤/٢٩٣األحاديث  عن فضل السواك كثرية..قال ابن القيم يف الزاد (و 
وأصـــلح مـــا اختـــذ الســـواك مـــن خشـــب األراك وحنـــوه وال ينبغـــي أن يؤخـــذ مـــن شـــجرة 

كانـت مسـا وينبغـي القصـد يف اسـتعماله فـإن بـالغ فيـه فرمبـا أذهـب طـالوة   جمهولة فرمبا
املعــــدة واألوســــاخ ومــــىت  األســــنان وصــــقالتها وهيأهــــا لقبــــول األخبــــرة املتصــــاعدة مــــن

اســـتعمل باعتـــدال جـــال األســـنان وقـــوى العمـــود وأطلـــق اللســـان ومنـــع احلفـــر وطيـــب 
 النكهة ونقى الدماغ وشهى الطعام

 مث قال :
ويف السواك عدة منافع : يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم وجيلو البصر ويذهب 

ويســـهل جمـــاري  بـــاحلفر ويصـــح املعـــدة ويصـــفي الصـــوت ويعـــني علـــى هضـــم الطعـــام
الكالم وينشـط للقـراءة والـذكر والصـالة ويطـرد النـوم ويرضـي الـرب ويعجـب املالئكـة 

 ويكثر احلسنات
ويســتحب كــل وقــت ويتأكــد عنــد الصــالة والوضــوء واالنتبــاه مــن النــوم وتغيــري رائحــة 
الفم ويستحب للمفطر والصائم يف كل وقت لعمـوم األحاديـث فيـه وحلاجـة الصـائم 

ضــاة للــرب ومرضــاته مطلوبــة يف الصــوم أشــد مــن طلبهــا يف الفطــر وألنــه إليــه وألنــه مر 
 مطهرة للفم والطهور للصائم من أفضل أعماله.اهـ

1Fوقال صاحب كتاب " التداوي باألعشاب(  

١(- 
: وقد أثبتت األحباث الطبية ان السواك املأخوذ من شجرة األراك غين باملواد املطهرة 

زف الدموي والعفوي والقاتلة للجراثيم حيث حيتوي واملنظفة والقابضة واملانعة للن
                                                 

 لعبد اللطيف عاشور" -التداوي باألعشاب - ١
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)وهلذه املادة تأثري مضاد  TANNICACIDالسواك علي العفص ( 
للتعفنات واإلسهاالت ، كما يطهر اللثة واألسنان ويشفي جروحها الصغرية ومينع 

 نزيف الدم منها .
) فهي عبارة عن جليكوزيد مكونة من احتاد زيت SINNGIRINأما مادة ( 

ردل ( أليك ) مع سكر العنب اليمين وميكن فصلها بواسطة اخلمرية املسماة ( اخل
MGROSIN إيل سكر العنب وزيت اخلردت ولألخري رائحة حادة وطعم (

حراق وهو ما يشعر به الشخص الذي يستعمل السواك ألول مرة وهذه املادة 
 تساعد علي الفتك باجلراثيم .

من خالصة السواك ولو نظرنا للسواك  ناناألسمث قال : وقد مت صناعة معجون 
لوجدناه كيميائيا يتكون من الياف السليلوز وبعض الزيوت الطيارة ومن راتنج 

  وكلوريد البوتاسيوم –ملح الطعام –معدنية أمهها : كلوريد الصوديوم  وأمالحعطري 
ية وأوساالت اجلري ولذلك فالسواك فرشاة طبيعية  زودت بأمالح معدنية ومواد عطر 

 تساعد علي تنظيف األسنان . اهـ
 الحجامةالعالج ب -٣

 .به وأمرنااحلجامة من روائع الطب النبوي وقد ثبت احتجامه صلي اهللا عليه وسلم  
قال:( احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه -رضي اهللا عنه –و عن أنس بن مالك  -

عنه من خراجه  وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعني من طعام وكلم أهله فوضعوا
أخرجه مسلم يف -وقال إن أفضل ما تداويتم به احلجامة أو هو من أمثل دوائكم )

 ١٥٧٧املساقاة ح/
 وثبت أيضاً أحتجامه من السم الذي أصابه من الشاه املسمومة ..

 )٤/١١١قال ابن القيم يف الزاد(



 الداء والدواء في أمراض القـلوب واألبدان
 

39 

ية قال : " أن امرأة يهود-رضي اهللا عنه -عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك-
أهدت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم شاة مصلية خبيرب ، فقال : ما هذه  ؟ قالت 
: هدية ، وحذرت أن تقول : من الصدقة ، فال يأكل منها ، فأكل النيب صلى اهللا 
عليه وسلم ، وأكل الصحابة ، مث قال :  أمسكوا  ، مث قال للمرأة :  هل مسمت 

؟ قال :  هذا العظم لساقها  ، وهو يف يده هذه الشاة  ؟ قالت : من أخربك بذا 
؟ قالت : نعم . قال :  مل  ؟ قالت : أردت إن كنت كاذباً أن يسرتيح منك الناس 
، وإن كنت نبياً ، مل يضرك ، قال : فاحتجم النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثة على 

 واحلديث-الكاهل ، وأمر أصحابه أن حيتجموا ، فاحتجموا ، فمات بعضهم" .
 ٤٥١٢صحيح صحح األلباين إسناده يف سنن أيب داود ح/

 -رمحه اهللا–مث قال 
معاجلة السم تكون باإلستفراغات ، وباألدوية اليت تعارض فعل السم وتبطله ، إما 
بكيفياتا ، وإما خبواصها ، فمن عدم الدواء ، فليبادر إىل اإلستفراغ الكلي وأنفعه 

اراً ، والزمان حاراً ، فإن القوة السمية تسري احلجامة ، وال سيما إذا كان البلد ح
إىل الدم ، فتنبعث يف العروق والاري حىت تصل إىل القلب ، فيكون اهلالك ، 

فالدم هو املنفذ املوصل للسم إىل القلب واألعضاء ، فإذا بادر املسموم ، وأخرج 
اً تاماً مل الدم ، خرجت معه تلك الكيفية السمية اليت خالطته ، فإن كان استفراغ

يضره السم ، بل إما أن يذهب ، وإما أن يضعف فتقوى عليه الطبيعة ، فتبطل 
 فعله أو تضعفه .

وملا احتجم النيب صلى اهللا عليه وسلم ، احتجم يف الكاهل ، وهو أقرب املواضع 
اليت ميكن فيها احلجامة إىل القلب ، فخرجت املاده السمية مع الدم ال خروجاً كلياً 

ي أثرها مع ضعفه ملا يريد اهللا سبحانه من تكميل مراتب الفضل كلها له ، ، بل بق
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فلما أراد اهللا إكرامه بالشهادة ، ظهر تأثري ذلك األثر الكامن من السم ليقضي اهللا 
 أمراً كان مفعوًال ..

) عن منافع احلجامة ما ٤/٤٩٨وقال رمحه اهللا يف موضع أخر من الكتاب (
 خمتصره::

جامة : فإ�ا تنقي سطح البدن أكثر من الفصد ، والفصد ألعماق وأما منافع احل
 البدن أفضل ، واحلجامة تستخرج الدم من نواحي اجللد .

 مث قال:.

: ويؤمر باستعمال احلجامة ال يف أول الشهر ،  -ابن سينا –قال صاحب  القانون 
صت ، ألن األخالط ال تكون قد حتركت وهاجت ، وال يف آخره أل�ا تكون قد نق

بل يف وسط الشهر حني تكون األخالط هائجة بالغة يف تزايدها لتزيد النور يف جرم 
 القمر 

 مث قال:
 واحلجامة على الكاهل : تنفع من وجع املنكب واحللق .

واحلجامة على األخدعني ، تنفع من أمراض الرأس ، وأجزائه ، كالوجه ، واألسنان 
لق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو ، واألذنني ، والعينني ، واألنف ، واحل

 فساده ، أو عنهما مجيعاً . 
واحلجامة حتت الذقن تنفع من وجع األسنان والوجه واحللقوم ، إذا استعملت يف 

وقتها ، وتنقي الرأس والفكني ، واحلجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن 
والساقني ، وانقطاع ، وهو عرق عظيم عند الكعب ، وتنفع من قروح الفخذين 

الطمث ، واحلكة العارضة يف اإلنثيني ، واحلجامة يف أسفل الصدر نافعة من 
 دماميل الفخذ ، وجربه وبثوره ، ومن النقرس والبواسري ، والفيل وحكة الظهر .
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 عن أفضل أوقات احلجامة:ثم قال 

ل ، عن أنس كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيتجم يف األخدعني والكاه-
أخرجه -وكان حيتجم لسبعة عشر ، وتسعة عشر ، ويف إحدى وعشرين " ..

 ٤٩٢٧وأنظر صحيح اجلامع ح/ ٢٠٥١الرتمذي يف الطب ح/

ويف  سنن أيب داود  من حديث أيب هريرة مرفوعاً : " من احتجم لسبع عشرة ، أو 
أنظر صحيح –تسع عشرة ، أو إحدى وعشرين ، كانت شفاء من كل داء " 

 ٥٩٦٨/ اجلامع ح
مث قال:وهذه األحاديث موافقة ملا أمجع عليه األطباء ، أن احلجامة يف النصف 

الثاين ، وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره ، وإذا استعملت 
 عند احلاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره .

اعة الثانية أو الثالثة ، وجيب توقيها وقال صاحب  القانون  : أوقاتا يف النهار : الس
بعد احلمام إال فيمن دمه غليط ، فيجب أن يستحم ، مث يستجم ساعة ، مث 

 حيتجم ، انتهى .

وتكره عندهم احلجامة على الشبع ، فإ�ا رمبا أورثت سدداً وأمراضاً رديئة ، السيما 
يق دواء ، وعلى الشبع إذا كان الغذاء رديئاً غليظاً . ويف أثر : " احلجامة على الر 

داء ، ويف سبعة عشر من الشهر شفاء " . واختيار هذه األوقات للحجامة ، فيما 
إذا كانت على سبيل االحتياط والتحرز من األذى ، وحفظاً للصحة . وأما يف 

 مداواة األمراض ، فحيثما وجد اإلحتياح إليها وجب استعماهلا . اهـ
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 هاالعالج بأبوال األيل وألبان -٤
 ) ما خمتصره:٤/٤٢قال ابن القيم يف الزاد(

يف  الصحيحني  : من حديث أنس بن مالك ، قال :  قدم رهط من عرينة وعكل 
على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فاجتووا املدينة ، فشكوا ذلك إىل النيب صلى اهللا 

�ا ، عليه وسلم ، فقال : " لو خرجتم إىل إبل الصدقة فشربتم من أبواهلا وألبا
ففعلوا ، فلما صحوا ، عمدوا إىل الرعاة فقتلوهم ، واستاقوا اإلبل ، وحاربو اهللا 

ورسوله ، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف آثارهم ، فأخذوا ، فقطع 
أخرجه -أيديهم ، وأرجلهم ، ومسل أعينهم ، وألقاهم يف الشمس حىت ماتوا "  

 ١٦٧١القسامة واحملاربني ح/  ، ومسلم يف٣٠١٨البخاري يف اجلهاد ح/

..واإلستسقاء : مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل األعضاء فرتبو هلا إما 
األعضاء الظاهرة كلها ، وإما املواضع اخلالية من النواحي اليت فيها تدبري الغذاء 

 واألخالط ، وأقسامه ثالثة : حلمي ، وهو أصعبها . وزقي ، وطبلي . 

دوية احملتاج إليها ىف عالجه هي األدوية اجلالبة اليت فيها إطالق معتدل وملا كانت األ
، وإدرار حبسب احلاجة ، وهذه األمور موجودة يف أبوال اإلبل وألبا�ا ، أمرهم النيب 

صلى اهللا عليه وسلم بشربا ، فإن يف لنب اللقاح جالًء وتلييناً ، وإدراراً وتلطيفاً، 
 وتفتيحاً للسدد مث قال : 

وهذا املرض ال يكون إال مع آفة يف الكبد خاصة ، أو مع مشاركة ، وأكثرها عن 
السدد فيها ، ولنب اللقاح العربية نافع من  السدد ، ملا فيه من التفتيح ، واملنافع 

 املذكورة .

قال الرازي : لنب اللقاح يشفي أوجاع الكبد ، وفساد املزاج ، وقال اإلسرائيلي : لنب 
لبان ، وأكثرها مائية وحدة ، وأقلها غذاء ، فلذلك صار أقواها على اللقاح أرق األ
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تلطيف الفضول ، وإطالق البطن ، وتفتيح السدد ، ويدل على ذلك ملوحته 
اليسرية اليت فيه إلفراط حرارة حيوانية بالطبع ، ولذلك صار أخص األلبان بتطرية 

حديثاً ، والنفع من الكبد ، وتفتيح سددها ، وحتليل صالبة الطحال إذا كان 
اإلستسقاء خاصة إذا استعمل حلرارته اليت خيرج با من الضرع مع بول الفصيل ، 

وهو حار كما خيرج من احليوان ، فإن ذلك مما يزيد يف ملوحته ، وتقطيعه الفضول 
، وإطالقه البطن ، فإن تعذر احنداره وإطالقه البطن ، وجب أن يطلق بدواء مسهل 

. 
نون  : وال يلتفت إىل ما يقال : من أن طبيعة اللنب مضادة قال صاحب  القا

لعالج اإلستسقاء . قال : واعلم أن لنب النوق دواء نافع ملا فيه من اجلالء برفق ، 
وما فيه من خاصية ، وأن هذا اللنب شديد املنفعة ، فلو أن إنساناً أقام عليه بدل 

ا إىل بالد العرب ، فقادتم املاء والطعام شفي به ، وقد جرب ذلك يف قوم دفعو 
الضرورة إىل ذلك ، فعوفوا . وأنفع األبوال : بول اجلمل األعرايب ، وهو النجيب ، 

 اهـ
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 العالج بعسل النحل-٥
عسل النحل جعله اهللا تعايل شفاء للناس من كل داء.. قال تعايل : ( خيرج من 

  ٦٩النحل -بطو�ا شراب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس  )
نيب صلي اهللا عليه وسلم حث أمته علي التداوي به وثبت هذا يف  الصحيحني  وال

: من حديث أيب سعيد اخلدري ، " أن رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
: إن أخي يشتكي بطنه : ويف رواية : استطلق بطنه ، فقال :  اسقه عسًال  ، 

ه شيئاً. ويف لفظ : فلم يزده إال فذهب مث رجع ، فقال : قد سقيته ، فلم يغن عن
استطالقاً مرتني أو ثالثاً ، كل ذلك يقول له :  اسقه عسًال  ، فقال له يف الثالثة أو 

أخرجه البخاري يف الطب -الرابعة : صدق اهللا ، وكذب بطن أخيك " .
 ٢٢١٧، ومسلم يف السالم ح/٥٧١٦ح/

 
 )٤/٣قال ابن القيم يف الزاد (و 

يمة ، فإنه جالء لألوساخ اليت يف العروق واألمعاء وغريها ، والعسل فيه منافع عظ
حملل للرطوبات أكالً وطالًء ، نافع للمشايخ وأصحاب البلغم ، ومن كان مزاجه 

بارداً رطباً ، وهو مغذ ملني للطبيعة ، حافظ لقوى املعاجني وملا استودع فيه ، 
ر للبول ، موافق مذهب لكيفيات األدوية الكريهة ، منق للكبد والصدر ، مد

اهلوام  للسعال الكائن عن البلغم ، وإذا شرب حاراً بدهن الورد ، نفع من �ش
... مث وشرب األفيون ، وإن شرب وحده ممزوجاً مباء نفع من عضة الكلب الكلب 

 قال :
وهو غذاء مع األغذية ، ودواء مع األدوية ، وشراب مع األشربة ، وحلو مع احللوى 

ية ، ومفرح مع املفرحات ، فما خلق لنا شئ ىف يف معناه أفضل ، وطالء مع األطل
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منه ، وال مثله ، وال قريباً منه ، ومل يكن معول القدماء إال عليه ، وأكثر كتب 
القدماء ال ذكر فيها للسكر البتة ، وال يعرفونه ، فإنه حديث العهد حدث قريباً ، 

الريق ، ويف ذلك سر بديع يف  وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يشربه باملاء على
 مث قال:حفظ الصحة ال يدركه إال الفطن الفاضل 

ويف قوله صلى اهللا عليه وسلم : " صدق اهللا وكذب بطن أخيك " ، إشارة إىل 
حتقيق نفع هذا الدواء ، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء يف نفسه ، ولكن 

 ه بتكرار الدواء لكثرة املادة .لكذب البطن ، و كثرة املادة الفاسدة فيه ، فأمر 

وليس طبه صلى اهللا عليه وسلم كطب األطباء ، فإن طب النيب صلى اهللا عليه 
وسلم متيقن قطعي إهلي ، صادر عن الوحي ، ومشكاة النبوة ، وكمال العقل . 

وطب غريه ، أكثره حدس وظنون ، وجتارب ، وال ينكر عدم انتفاع كثري من املرضى 
إنه إمنا ينتفع به من تلقاه بالقبول ، واعتقاد الشفاء به ، وكمال بطب النبوة ، ف

إن مل  -التلقي له باإلميان واإلذعان ، فهذا القرآن الذي هو شفاء ملا يف الصدور 
مل حيصل به شفاء الصدور من أدوائها ، بل ال يزيد املنافقني إال  -يتلق هذا التلقي 

وأين يقع طب األبدان منه ، فطب النبوة رجساً إىل رجسهم ، ومرضاً إىل مرضهم ، 
فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن طب اإلستشفاء بالقرآن الذي هو 

الشفاء النافع ، وليس ذلك لقصور ىف الدواء ، ولكن خلبث الطبيعة ، وفساد احملل 
 اهـ، وعدم قبوله ، واهللا املوفق .

ه جسم اإلنسان من فيتامينات وملعلوماتك أخي القاريء ففي العسل كل ما حيتاج
 ، د، ك، و،هـ .٦،ب٥، ب٣، ب٢، ب١، ففيه فيتامني أ، ب

وكذلك  حيتوي علي معادن وأمالح كاحلديد والكربيت والكالسيوم والبوتاسيوم  
 واليود والصوديوم والقصدير والرصاص واملنجنيز ..اخل
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 وفوائده ال حتصي وال تعد  وهللا احلمد واملنة.
هذه الرسالة بعد أن وصلت لنهايتها علي الرغم من حاجة املوضوع ..وبعد ..أختم 

ولكن فيما ذكرناه من روائع الطب النبوي الكفاية ليلتمس البعض ملساحة أكرب 
واحلمد هللا  الشفاء فيه بعيداً عن األثار السيئة واألعراض اجلانبية لألدوية الكيماوية ،

عصوم صلي اهللا تعلي عليه وعلي اله رب العاملني والصالة والسالم علي الصادق امل
 وصحبه أمجعني 

 
 أبو بالل –وكتبه/ سيد مبارك 

 ٧٤٢٢٤٤٣ت/
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