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Abstract 

The Medical Prophetic has a large area in Sharia. The Islamic Sharia has focused on 

the body treatment, also the heart treatment because both of them are considered as 

a one of ways to conform the Maqasid Sharia in Islam. They are including in needs, 

without them, the purpose of Sharia is cannot be achieved. Therefore, Sharia is 

acquiring that the body and heart treatment are one of the biggest Sharia purposes. 

The Islamic scholars are always arguing each other in their way of interaction with 

the Prophetic Tradition in Medical Issues. There is who claims that the Prophetic 

Tradition in Medical Issues is one of the Sharia obligations, and there is no space to 

offence such as Solah, Zakat, Saum and Hajj. And there are who claims that the 

Prophetic Tradition in Medical Issues isn’t part of Sharia, it is included in custom 

and need some experiments made by pros. The Islamic scholars are agreeing that 

the area of study in Prophetic Medical issues in Tibb Qulub is part of ghaibiyat, there 

are no space for them for looking forward in this study. But, in Tibb al-Badn, this is 

the field that they are arguing to. This study applies some methodology such as 

analytical and comparative studies. This study collects some information from 

jurist’s opinions that related to the study and comparing them to find the strongest 

one. This study has a relationship with the field of Maqasid Sharia indirectly because 

Prophetic Medical is assumed as one of ways to confirm the Sharia purposes (to 

claim the public interest and neglect the evil). Interaction with the Prophetic 

Tradition in Medical Issues with a good understanding drives to achieve the true of 

Sharia Purpose.  
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 املقدمة
إن الطب النبوي هو وسيلة من وسائل لتحقيق مقاصد الشريعة ألنه يؤدي إىل حفظ النفس. وأما من ناحية مقاصد 

ينتج إىل احلرج واملشقة عامة كانت أم خاصة. ولذلك، الشريعة، فإن الطب النبوي ينزل مبنزلة احلاجية أي: انعدامه 
تأكد النيب يف وقاية من األمراض وجتنبها ويرشد النيب أصحابه طريق العالج، فإن كال منهما ماهيتان يف الطب 
النبوي. وأحاديث يف ذلك كثري مما ورد عن النيب متنوعة صيغها. وذلك سبب من أسباب اختالف العلماء يف 

األحاديث النبوية يف مسألة الطب. فإن اختالفهم يتنبه يف داللة األحاديث، وسياقها، ومرادها احلقيقي التعامل مع 
منها. واخلطاء يف فهم مراد احلديث يؤدي إىل تبعيد من حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية حىت جعل الناس غلوا 

إىل  د النص يف أحاديث الطب النبوي يؤديوضيقوا معىن التوكل. وأما الصحيح يف فهم الداللة، والسياق، ومرا
 حتقيق مراد الشريعة حيث يعترب التداوي وسيلة يف حتقيقها دون إفراط وال تفريط وال ينفي مفهوم التوكل.
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طب القلوب أو الرقية الشرعية. وإنه أو املسمى  والطب النبوي ينقسم إىل قسمني، القسم األول: الطب الروحاين
هلي ال عالقة هلا يف التجربة والعادة حيث إنه أمر غييب ال يعرفه إال اهلل. وأما القسم الثاين: مستند إىل الوحي اإل

طب اجلسم والبدن. وجماله مستند إىل التجربة البشرية والعادة. واملالحظة من هذا البحث تكون يف الثاين دون 
هذا اجلانب، إما يعتربوهنا وسيلة من  األول. وجمال اختالف العلماء يف تعاملهم مع أحاديث الطب النبوي من

 وسائل يف حتقيق حفظ صحة البدن وتقوية اجلسم أو هي تعترب أمرا تعبديا ال جمال هلا للتفسري.
 

 تعريف الطب النبوي
، يقال طب ويطب، ويأيت الطب مبعىن الرفق. وبالكسرة: 1الطب يف اللغة: مثلثة الطاء؛ عالج اجلسم والنفس

 واإلرادة، والشأن. وبالفتحة: املاهر احلاذق بعمله كالطبيب. رجل طب وطبيب: عامل بالطب.الشهوة، 
. 3طبًّا: مهر، وحذق. وبه: ترفق، وتلطف. طبًّا: داواه -. وإن قيل: طب فالن 2واملتطبب: متعاطي علم الطب

 لدائه. والطباب: العالج. وطّببه: مبالغة طبه. واستطّب لدائه: استوصف الطبيب وحنوه يف األدوية أيها أصلح
 .4وأما الطب يف االصطالح: هو علم بقوانني تعرف هبا حاالت الصحة واملرض وتأثري األدوية

األحاديث الصادرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مسائل تتعلق وأما الطب النبوي، وقد عرّفه معتز اخلطيب بأنه: 
 .5بدان البشر، من جهة الصحة وعدمهاأ بالطب: من عالج ودواء ووقاية ورقية وحنوها

 
وهذا التعريف الذي خيتار الباحث ألنه شامل جلميع قضية الطب النبوي حيث إنه مبين من اجلانبني األساسني: 
اجلانب األول من الطب النبوي الذي يناقش الباحث يف البحث هو طب القلوب. وقد قال اخلطيب يف التعريف 

دواء ووقاية ورقية". واجلانب الثاين من الطب النبوي الذي يناقش الباحث يف من عالج و  السابق حيث يقول "
أبدان البشر". وهذان اجلانبان متعلقان  البحث هو طب البدن أو طب اجلسد حيث يقول املعّرف: " وحنوها

 باألحاديث النبوية الواردة يف مسألة الطب.
 

                                                 
(، ه1414/م1993، 3)بريوت: دار صادر، ط ،لسان العرب، لدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقيمجال ا حممد بن مكرم بن علىابن منظور،  1

  .553، ص1ج
مؤسسة الرسالة للطباعة لرتاث يف مؤسسة الرسالة، )بريوت: مكتب حتقيق ا :، حتقيقالقاموس احمليط، جمد الدين حممد بن يعقوب ، أبو طاهرالفريوزآبادي 2

 .108(، صه1426/م2005، 8والنشر والتوزيع، ط
)اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث،  ،املعجم الوسيط، حممد علي ،النجارو  حامد، ،عبد القادرو أمحد حسن ،  ،الرباتو ، ، إبرهيممصطفى 3

  .596د.ت(، ص
  .259(، ص2010/1431، 3)عمان: دار النفائس، ط معجم لغة الفقهاء، قطب مصطفى ،سائرو  حامد صادق، ،قنييبو  ،رواس ،قلعجي 4
  ."الطب النبوي ... رؤى نقدية يف فلف الطب النبوياخلطيب، معتز، "  5

ttps://archive.islamonline.net/?p=9371h  

https://archive.islamonline.net/?p=9371
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 األدلة الشرعية الدالة على التداوي والعالج
يف الدين والشرع. ولذلك جيد الباحث عدداً من اآليات القرآنية  ةاحملافظة على وقاية صحة البدن وتقويته مطلوبإن 

اليت ترغب يف حفظ صحة البدن ووقايته من املرض وعالجه منه. وال شك أن احملافظة على البدن تتحقق هبا مقاصد 
األمور احلاجية للناس، بل وقد يرقى حفظ البدن إىل الشريعة من جانب حفظ النفس والعقل، وحتقيقها يعترب من 

مرتبة الضروريات، حيث إن انعدامه قد يؤدي إىل فساد النفس والعقل. ولذلك جعل الشارع الطب النبوي املستند 
إىل األدلة الشرعية وسيلة إىل حتقيق مقاصد الشريعة، إما بالرتغيب إىل حفظ صحة البدن، أو بتجنيب املسلم من 

ض الضارة. وجاء األمر باحملافظة على صحة البدن، ووقايته من األمراض، وعالجه منها، تكملة للشريعة األمرا
إمنا بعث هاديا، وداعيا إىل اهلل، وإىل جنته،  ملسو هيلع هللا ىلصيستعمل عند احلاجة إليه كما قال ابن قيم اجلوزية: "فإن رسول اهلل 

ناهيا هلم عنها، وخمربهم أخبار األنبياء والرسل وأحواهلم مع ومعرفا باهلل، ومبينا لألمة مواقع رضاه، وآمر هلم هبا، و 
أممهم، وأخبار ختليق العامل، وأمر املبدأ واملعاد وكيفية شقاوة النفوس وسعادهتا وأسباب ذلك. وأما طل األبدان، 

 .6فجاء من تكميل شريعته، ومقصودا لعريه، حبيث إمنا يستعمل عند احلاجة إليه"
 

يت ترغب يف الطب النبوي كثرية، منها ما جاء يف القرآن الكرمي، ومنها ما جاء يف السنة النبوية. واألدلة الشرعية ال
َونُ نَ زُِّل ِمَن اْلُقْرآِن . وقوله تعاىل: ﴿]80الشعراء: [﴾ َوِإَذا َمرِْضُت فَ ُهَو َيْشِفنيِ ومما ورد يف القرآن الكرمي قوله تعاىل: ﴿

 .]82اإلسراء: [ ْؤِمِننَي َواَل يَزِيُد الظَّاِلِمنَي ِإالَّ َخَسارًا﴾َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة لِْلمُ 
 

يرغب أمته بالتداوي وعالج األمراض والوقاية  ملسو هيلع هللا ىلصوأما ما ورد يف السنة النبوية خبصوص الطب النبوي، فقد كان النيب 
، أال نتداوى؟  ملسو هيلع هللا ىلصمنها. ومن األمثلة على ذلك ما روي عن أسامة بن شريك قال: قالت األعراب: يا رسول اهلل 

، فقالوا: يا رسول «نعم يا عباد اهلل تداووا، فإن اهلل مل يضع داء إال وضع له شفاء أو دواء، إال داء واحدا: »ملسو هيلع هللا ىلصقال 
إثبات الطب والعالج وأن التداوي مباح  . وقوله )نعم يا عباد اهلل تداووا( فيه دليل على7«اهلرم»وما هو؟ قال:  اهلل،

 .8غري مكروه
 

                                                 
، حتقيق شعيب األرنوؤط وعبد القادر األرنوؤط )بريوت: الطب النبوي، خممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي مشس الدين أيب عبد اهللابن قيم اجلوزية،  1

  .22(، ص2010/1431، 4مؤسسة الرسالة العاملية، ط
كتاب الطب، باب ما جاء يف الدواء واحلث عليه، حديث رقم   )الرياض: دار السالم للنشر والتوزيع(،  سنن الرتمذيحممد بن عيسى،  الرتمذي، 1

 . وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح. 2038
  .159، ص6)بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت(، جحتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي  ، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيمأبو العال، املباركفورى 2
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. التداوي ينقسم إىل قسمني، 9«ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن عن أيب هريرة عن النيب 
التداوي يف اجلسد، والتداوي يف القلب. وقد أشار الباحث سابقا إىل أن الطب النبوي يتضمن قسمني. وأما األول، 
فدليله ما روي عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهلل عنهما كانت إذا أتيت باملرأة وقد مُحّت تدعو هلا أخذت املاء 

يف التلبينة مما  ملسو هيلع هللا ىلص. وكذلك قوله 10«يأمرنا أن نربدها باملاء ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل »الت: فتصب بينها وبني جنبها وق
روي عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا كانت تأمر بالتلبني للمريض وللمحزون على اهلالك، وكانت تقول: 

ما إشارته إىل التداوي . وأ11«إن التلبينة جتم فؤاد املريض، وتذهب ببعض احلزن»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصإين مسعت رسول اهلل 
يف احلبة السوداء شفاء من كل داء إال »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصباحلبة السوداء فيما روي عن أيب هريرة أنه مسع رسول اهلل  

عليكم هبذه احلبة السوداء، ». قال ابن شهاب: والسام: املوت. واحلبة السوداء: الشونيز. ويف لفظ آخر: 12«سام
. ومن قوله يف التداوي بألبان اإلبل وأبواهلا ما روي عن أنس قال: إن ناساً 13«مفإن فيها شفاء من كل داء إال السا

. ومن 14«اشربوا من ألباهنا وأبواهلا»يف إبل الصدقة، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصمن عرينة قدموا املدينة فاجتووها، فبعثهم رسول اهلل 
تجم لسبع عشرة وتسع عشرة من اح: »ملسو هيلع هللا ىلصقوله يف التداوي باحلجامة ما روي عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل 

 .15«وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء
 

يستنهض على التداوي  ملسو هيلع هللا ىلصوأما ما يدل على القسم الثاين التداوي يف القلب أو الطب الروحاين، فقد كان النيب 
 جلمع بآيات القرآن ويعّلم أصحابه الدعاء. وذلك مساه العلماء بالدواء املأثور حيث بذل كثري من العلماء جهوداً 

أصحابه يف الدعاء ما روي عن  ملسو هيلع هللا ىلصيف كتبهم. ومن األمثلة على تعليم الرسول  ملسو هيلع هللا ىلصاألدعية اخلاصة الواردة عن النيب 
أذهب الباس، رب الناس، اشف »إذا أتى املريض فدعا له، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعائشة رضي اهلل عنها قالت: كان رسول اهلل 

قد نفث على نفسه باملعوذات حيث روي  ملسو هيلع هللا ىلص. وكان 16«اً وأنت الشايف، ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقم
                                                 

)الرياض: دار السالم للنشر والتوزيع(، كتاب الطب، باب باب ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء، حديث صحيح البخاري ، ، حممد بن إمساعيلالبخاري 3
 . 5678رقم 

 .5724، كتاب الطب، باب احلمى من فيح جهنم، حديث رقم صحيح البخاريالبخاري،  4
 .5689رقم باب التلبينة للمريض، حديث ، كتاب الطب، صحيح البخاريالبخاري،  5
  .5688، كتاب الطب، باب احلبة السوداء، حديث رقم صحيح البخاريالبخاري،  6
 .   2041حديث رقم  باب ما جاء يف احلبة السوداء،، كتاب الطب، سنن الرتمذيالرتمذي،  7
 .2042، كتاب الطب، باب ما جاء يف شرب أبوال اإلبل، حديث رقم سنن الرتمذيالرتمذي،  8
ه(، كتاب الطب، باب مىت تستحب 1430م/2009)الرياض: دار السالم للنشر والتوزيع، د.ط،  سنن أيب داود،أبو داود، سليمان بن األشعث،  1

. وقد صح من فعله أنه كان حيتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى 6622، حديث رقم املعجم األوسط، والطرباين، 3861احلجامة، حديث رقم 
ي يف مسند ابن عباس من طريق هشام، عن قتادة، عن أنس قال: "كان أصحاب النيب حيتجمون لوتر من الشهر, وقال األرنؤؤوط، وعشرين حيث رو 

 إسناده صحيح.
)الرياض: دار  سنن ابن ماجه،ابن ماجه القزويين،  حممد بن يزيد .3890، كتاب الطب، باب كيف الرقى، حديث رقم سنن أيب داودأبو داود،  2

  قال األرنوؤوط: إسناده صحيح. .3520باب ما عوذ به النيب وما عوذ   به، حديث ه(، كتاب 1430م/2009السالم للنشر والتوزيع، 
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كان ينفث على نفسه يف املرض الذي مات فيه باملعوذات، فلما ثقل كنت  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب رضي اهلل عنها  عن عائشة
بسم اهلل، »يقول يف الرقية:  ملسو هيلع هللا ىلص. وروي عن عائشة أيضاً: كان رسول اهلل 17أنفث عنه هبن وأمسح بيده نفسه لربكتها

سهم من األمراض يعّلم أصحابه الدعاء حلماية نفو  ملسو هيلع هللا ىلص. وكان 18«تربة أرضينا، وريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا
كان يتعوذ من أربع، من علم ال ينفع، ومن قلب ال خيشع، ومن دعاء  ملسو هيلع هللا ىلصالقلبية حيث روي عن عمرو: أن النيب 

اللهم إين »كان إذا دعا قال:  ملسو هيلع هللا ىلص. وروي عن عن أنس بن مالك أن رسول اهلل 19ال يسمع، ومن نفس ال تشبع
 .20«جلنب، وضلع الدين، وغلبة الرجالأعوذ بك من اهلم، واحلزن، والعجز، والكسل، والبخل، وا

 
كان حيث أمته على التوازن يف احملافظة على  ملسو هيلع هللا ىلصوهذه كلها من األمثلة الواردة يف السنة النبوية والدالة على أن النيب 

شيئني مها اجلسد والقلب، واملراد الوقاية من األمراض الظاهرة والباطنة وحماربتها، وحفظ صحة اجلسم دون إغفال 
 . ب.صحة القل

 
 أنواع السنة من حيث تشريعيته وعدم تشريعيته.

فإن السنة النبوية هلا مكانة عظيمة يف التشريع اإلسالمي حيث إهنا مصدر أساسي الستنباط أحكام الشريعة بعد 
القرآن. وهلا أيضا األدوار اخلاصة يف التشريع اإلسالمي حيث إهنا  تفسر جممل القرآن، وختصص عموم القرأن، وتبني 

 األحكام مما وردت يف القرآن الكرمي. 
ال بد لنا أن منيزها مما وردت يف احلديث من كوهنا تشريعا جلميع األمة أو هي أقواالً أو أفعاالً أو إقراراً  وبنسبة للسنة،

اليت ليست هلا عالقة بالتشريع اإلسالمي حيث إن السنة  قد تدخل يف جوانب شىت ال جانب واحد، إما أهنا وردت 
ك، قد ميز نوع السنة شاه ويل اهلل الدهلوي من حيث تشريعيا  أو ليست هلا عالقة هلا بأحكام التشريع. ولذل

 ، منها:21تشريعه وعدم التشريع حيث يقول يف أنواع السنة
 

ما سبيل تبليغ الرسالة. ومنه علوم املعاد، وعجائب امللكوت، وهذا كله مستند إىل الوحي. واجتهاده فيه  األول:
 مبنزلة الوحي.

                                                 
   .5735، كتاب الطب، باب الرقى بالقرآن واملعوذات، حديث رقم صحيح البخاريالبخاري،  3
 .5746النيب، حديث رقم  باب رقية، كتاب الطب، صحيح البخاريالبخاري،  4
ه(، كتاب 1430م/2009)الرياض: دار السالم للنشر والتوزيع،  سنن النسائي،النسائي، أمحد بن شعيب ابن علي ابن سنان أبو عبد الرمحن،  5

  .5444باب االستعاذة من قلب ال خيشع، حديث رقم االستعاذة، 
   .5455ذة من احلزن، حديث رقم االستعا كتاب االستعاذة، بابسنن النسائي، النسائي،  6

1 الدهلوي، شاه ويل اهلل ابن عبد الرحيم، حجة اهلل البالغة، حتقيق سيد سابق )القاهرة: دار اجليل للنشر والتوزيع، ط1، 1426/2005 (، ج1، 

. 224-223ص  
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إمنا أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوه، وإذا »: ملسو هيلع هللا ىلصوفيه قوله ما ليس من باب تبليغ الرسالة.  الثاين:

. ويف الثاين: ما ذكره كما كان يذكر قومه، وما قصد به مصلحة جزئية 22«أمرتكم بشيء من رأي فإمنا أنا بشر
يومئذ وليس من األمور الالزمة جلميع األمة مثل جتبية اجليوش وتعيني الشعار، وحكم بقضاء خاص وإمنا كان يتبع 

 ن العبادة. ، وما سبيله العادة دو 23«عليكم باألدهم واألقرح» :ملسو هيلع هللا ىلصفيه البينات واألميان، ومنه الطب مثل قوله 
تدخل يف اجلانبني األساسني التاليني. وبالتايل، ال  ملسو هيلع هللا ىلص، وأحواله ملسو هيلع هللا ىلص، وأفعاله ملسو هيلع هللا ىلصويفهم من العبارة أن أقوال الرسول 

بد أن تفهم السنة بفهم الصحيح حىت ال تضيع معاين أقواله، وأفعاله، وإقراره. ومن أسباب اختالف العلماء يف 
السنة وتفسريها. منهم من يتوسع يف البحث يف معاين النص ومراد  استنباط األحكام اختالفهم يف فهم معاين

الشارع. ومنهم من يضيق يف حبث معانيها ومراد الشارع منه مثل ابن حزم وأصحابه من الظاهرية حىت رد املصدر 
هبا، وتفهمها التبعية غري القرآن والسنة. قال القرضاوي رداً على هذا الفريق: "اليت تعين بالنصوص اجلزئية، وتتشبث 

 . 24فهما حرفيا، مبعزل عما قصد الشرع من ورائها"
 

 التصرف النبوي يف األحاديث الواردة يف مسألة الطب.
ومن أسباب اختالف األئمة من عامة علماء املسلمني يف التعامل مع أحاديث الطب النبوي اختالفهم يف فهم 
التصرف النبوي حول أحاديث الطب النبوي. وذلك ألهنم جعلوا السنة الواردة بصيغة األمر كداللة األمر على 

مر إىل عدة األقسام ال جمرد صيغته ولذاته، اإلطالق بغض النظر إىل داللتها األخرى. فالعلماء يقسمون داللة األ
بل لصيغته، وجترده عن القرائن الصارفة له عن جهة األمر إىل التهديد واإلباحة وغريه، وهذا ما ذهب إليه مجاعة من 

. ومل يكن موقف العلماء متفقا يف معىن األمر الذي هو داللته كما سيأيت. ولكن قرروا من حيث 25الفقهاء
صيغته األمر تستعمل يف عدد كبري من الوجوه، وقد جييء األمر لإلجياب، واإلباحة، واالمتنان،  االستعمال أن

 .26اإلهانة، واالعتبار
 

                                                 

  مسلم، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله  شرعا دون ما ذكره ملسو هيلع هللا ىلص من معايش الدنيا، حديث رقم 22.2362 
3 أبو داود، سنن أيب داود )الرياض: دار السالم للنشر والتوزيع، 1430/2009(، كتاب اجلهاد، باب فيما يستحب من ألوان اخليل، حديث رقم 

2543.   
 1 القرضاوي، يوسف، دراسة يف فقه مقاصد الشريعة بني املقاصد الكلية والنصوص اجلزئية )القاهرة: دار الشروق، ط3، 1429/2008 (، ص40. 

)بريوت: مؤسسة الرسالة العاملية،  ، حتقيق الدكتور حممد سليمان األشقاراملستصفى من علم األصول أبو حامد حممد بن حممد بن حممد، ،الغزايل  2
  .63ص، 2(، ج2012/1433، 2ط

  صاحل، حممد أديب، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي )عمان: املكتب اإلسالمي، ط5، 1429/2008(، ص26.197 
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ويقول الدكتور فتحي الدريين: "ال نزاع بني األصوليني يف أن صيغة األمر وهي )افعل( قد ورد يف معان عدة، ومنها: 
، التعجيز، اإلكرام، اإلهانة، التسخري، االمتهان، التكوين واإلجياد من الوجوب، الندب، اإلرشاد، اإلباحة، التهديد

 . 27العدم بسرعة، الدعاء، التمين، االمتنان، حمرد اإلخبار، التفويض، التعجب، التكذيب"
والشارع ال يأمر شيئا قط إال له مصلحة وإن مل تدرك عقول الناس. وكذلك يف النهي، فلم ينه الشارع شيئا قط إال 

ه مفسدة وإن مل تدرك عقوهلم يف ذلك الوقت ألن الشريعة تعطي املسلمني املصاحل يف اآلجل واألجل. قال عز في
 .28الدين عبد السالم: "اجلوابر مشروعة جللب ما فات من املصاحل، والزواجر مشروعة لدرء املفاسد"

دى القرب. يقول القرايف: "أن الزواجر تعتمد وإن الزواجر أثارت الناس إىل العصيان، وأما اجلوابر أثارت الناس إىل اهل
املفاسد، فقد يكون معها العصيان يف املكلف، وقد ال يكون معها عصيان، كالصبيان واجملانني، فإن جنزرهم ونؤدهم، 
ال لعصياهنم بل لدرء مفاسدهم واستصالحهم، وكذلك البهائم .....وأما اجلوابر، فهي مشروعة الستدراك املصاحل 

 .  29"الفائتة
 

عليكم هبذه احلبة السوداء فإن فيها شفاء من كل »: يقول أنه ملسو هيلع هللا ىلصومن األمثلة على ذلك، ما روي عن رسول اهلل 
. ويف احلديث األول جاء بصيغة 31«إن يف احلبة السوداء شفاء من كل داء إال سام». ويف رواية: 30«داء إال سام

ها األخرى. هذا احلديث مورود بداللته اإلرشاد والنصح. األمر، ولكن هل هي تفيد الوجوب إطالقا أو جاء بداللت
واتفق علماء األمة على أن أمور الطب النبوي من أمور اإلرشاد والنصح للمسلمني وليس أموراً تبعبدية مثل الصالة 

 . 32والزكاة ويثاب فاعلها
 

كتابه الطب النبوي: "فإن رسول اهلل وموقف ابن قيم اجلوزية الذي يعترب الطب البدين تكملة للشريعةحيث يقول يف  
إمنا بعث هاديا، وداعيا إىل اهلل، وإىل جنته، ومعرفا باهلل، ومبينا لألمة مواقع رضاه، وآمر هلم هبا، وناهيا هلم عنها، 

س وخمربهم أخبار األنبياء والرسل وأحواهلم مع أممهم، وأخبار ختليق العامل، وأمر املبدأ واملعاد وكيفية شقاوة النفو 
                                                 

1 الدريين، فتحي، وكان األستاذ يف كلية الشريعة يف للجامعة األردنية، املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف التشريع )بريوت: مؤسسة الرسالة 

.537-536(، ص2013/1434، 3ناشرون، ط   

2 عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم، سلطان العلماء، قواعد األحكام يف إصالح األنام، حتقيق الدكتور نزيه كمال محاد والدكتور عثمان مجعة 

.(2010/1431، 4)دمشق: دار القلم، طضمريية    
3 القرايف، شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس، الفروق، ، حتقيق عمر حسن القيام )بريوت: مؤسسة الرسالة العاملية، 2014م/1435ه(، ج1، 

  ص439.

  الرتمذي، سنن الرتمذي، حديث رقم 2041. 30 
  مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، حديث رقم 2215. 31 

1 علوان، توفيق حممد توفيق، اإلعجاز العلمي الطيب يف السنة النبوية الشريفة )سودان: جامعة أم الدرمان، 1429/2008(، ص29. وهذا البحث 

  يكتب لنيل درجة العاملية العليا الدكتورة يف ختصص السنة وعلوم احلديث.
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وسعادهتا وأسباب ذلك. وأما طل األبدان، فجاء من تكميل شريعته، ومقصودا لعريه، حبيث إمنا يستعمل عند 
 .  33احلاجة إليه"

 
قال األستاذ علي القرة داغي والدكتور احملمدي: "وصفات الرسول يف جمال الطب ليست مثل أقواله وبيانه لألحكم 

. ويفهم من هذه العبارة أن أحاديث الطب النبوي ال تدخل يف كجال 34الشرعية اليت تأخذ طابع التشريع العام"
أحكام التشريع األخرى اليت ليست هلا جمااًل  أن ترد. فاألحاديث الواردة املتعلقة بالطب النبوي تدخل يف جمال 

 العرف واخلربة والتجربة من املتخصصني.
 

جامة والفصد حيث إنه يعتربمها يف جمال التجربة حيث ومن األمثلة على ذلك نأخذ عبارة ابن قيم اجلوزية عن احل
يقول: "والتحقيق يف أمرها )احلجامة( وأمر الفصد، أهنما خيتلفان باختالف الزمان، واملكان، واألسنان، واألمزجة، 

لدم ينضج فالبالد احلارة، واألزمنة احلارة اليت دم أصحاهبا يف غاية النضج احلجامة فيها أنفع من الفصد بكثري، فإن ا
ويرق وخيرج إىل سطح اجلسد الداخل، فتخرج احلجامة ما ال خيرجه الفصد، ولذلك كانت أتفع للصبيان من الفصد، 
وملن يقوى على الفصد، وقد نص األطباء على أن البالد احلارة احلجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد، وتستجب 

عل قضية الطب النبوي اجلسدي يف مكان التجربة والطبيعة يف وسط الشهر وبعد وسطه(. وهذه العبارة تفيد بأنه ج
 .  35اخلاصة.وذلك، تستعمل بعض القضية دون البعض يف مكاهنا احلق("

 
الشفاء يف ثالث، شربة عسل، وشرطة حمجم، وكية »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصومن األمثلة على ذلك ما روى ابن عباس عن النيب 

احلصر يف  ملسو هيلع هللا ىلصقلت ومل يرد النيب جم كما بينها ابن حجر: ". واملقصود من شرطة حم36«نار، وأهنى أميت عن الكي
الثالثة فإن الشفاء قد يكون يف غريها وإمنا نبه هبا على أصول العالج وذلك أن األمراض االمتالئية تكون دموية 

م له وصفراوية وبلغمية وسوداوية وشفاء الدموية بإخراج الدم وإمنا خص احلجم بالذكر لكثرة استعمال العرب وإلفه
خبالف الفصد فإنه وإن كان يف معىن احلجم لكنه مل يكن معهودا هلا غالبا على أن يف التعبري بقوله شرطة حمجم ما 
قد يتناول الفصد وأيضا فاحلجم يف البالد احلارة أجنح من الفصد والفصد يف البالد اليت ليست حبارة أجنح من احلجم 

  37ؤه باملسهل".وأما االمتالء الصفراوي وما ذكر معه فدوا
 

                                                 

  2 ابن قيم اجلوزية، الطب النبوي، ص22.
 3 القره داغي، حمي الدين علي، واحملمدي، علي، فقه القضايا الطبية املعاصرة )بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 1432/2011(، ص132. 

  ابن قيم اجلوزية، الطب النبوي، ص49. 35 
  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الشفاء يف ثالث، حديث رقم 5680. 36 

  ابن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي )بريوت: دار املعرفة، د.ط، 1960(، ج10، ص37.139 
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يف )شربة العسل( فمعناه ال يكون عمومًا أي لبعضهم ومحله على ذلك أن تناول العسل قد يضر  ملسو هيلع هللا ىلصوأما قوله 
ببعض الناس كمن يكون حار املزاج لكن ال حيتاج إىل ذلك ألنه ليس يف محله على العموم ما مينع أنه قد يضر 

  .38ببعض األبدان بطريق العرض
 

الطب ال تدخل يف اجلانب التشريعي مثل أحكام الصالة، والزكاة،  لذلك، فإن األحاديث النبوية الواردة يف مسألة
والصوم، وإهنا تعترب وسيلة من الوسائل حلفظ مقاصد العباد األعظام، وهي احملافظة على صحة البدن والقلب 
والتعايش معهما. قال الدكتور يوسف القرضاوي مهما وضع الطب النبوي يف مكان وسائل حتقيق مقاصد الشريعة: 
"ورأيي أن هذا الوصفات وما شاهبها ليست روح الطب النبوي، بل روحه احملافظة على صحة اإلنسان، وقوته، 
وحقه يف الراحة إذا تعب، ويف الشبع إذا جاع، ويف التداوي إذا مرض، وأن التداوي ال ينايف اإلميان بالقدر، وال 

 يف العدوى، وشرعية احلجر الصحي، والعناية بنظافة التوكل على اهلل تعاىل، وأن لكل داء دواء، وإقرار سنة اهلل
اإلنسان والبيت الطريق، ومنع تلويث املياه واألرض، واالهتمام بالوقاية قبل العالج، وحترمي كل ما يضر تناوله 
باإلنسان من مسكر أو مفتقر، أو أي غذاء ضار، أو مشرب ملوث، وحترمي إرهاق اجلسم اإلنساين ولو يف عبادة 

تعاىل، وتشريع الرخص حفظا لألبدان، واحملافظة على الصحة النفسية جبواز الصحة اجلسدية، إىل غري ذلك، اهلل 
 . 39من التوجيهات الين متثل حقيقة الطب النبوي"

 
باإلرشاد والنصح دون  ملسو هيلع هللا ىلصويفهم من العبارة التالية أن األحاديث النبوية الواردة يف قضية الطب تنزل مبنزلة تصرفه 

على التداوي ال تكون بيانًا شرعيًا ولكنه اإلرشاد إىل وسائل حتقيق مصاحل الناس حبفظ  ملسو هيلع هللا ىلصوداللة أمره غريمها. 
صحة البدن وقوة اجلسم. واألحاديث النبوية يف هذه القضايا ال عالقة هلا بأحكام التشريع وهي من منوذج ألحاديث 

دينوري بأنه اعترب هناك سنة ليست للتشريع، وإمنا اليت ليست مشروعا وال جيب اتباع به حيث نقل عن ابن قتيبة ال
 .40لإلرشاد فقط

 
 
 
 
 

                                                 

  املصدر نفسه، ج10، ص38.140 
  القرضاوي، كيف نتعامل مع السنة النبوية )القاهرة: دار الشروق، ط1، 1434/2013(، ص39.160 

  القرة داغي واحملمدي، فقه القضايا الطبية املعاصرة، ص40.131 
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 القواعد يف التعامل مع أحاديث الطب النبوي.
 .41ليست التطبيب، وإمنا هداية الناس ملسو هيلع هللا ىلصالقاعدة األوىل: مهمة الرسول 

له وظيفة كبرية وهي بالغ الرسالة الدينية للناس مجيعاً. وليست رسالته خاصة يف تبليغ  ملسو هيلع هللا ىلصوالقاعدة تعين أن الرسول 
علم الطب والعالج وإن كانت ترغب يف العالج والتداوي فهذا أمر متضمن يف الشرع وتابع للهدف األكرب وهو 

 حتقيق اهلداية. 
 

إمنا بعث هادياّ، وداعياّ إىل اهلل، وإىل جنته،  ملسو هيلع هللا ىلص يقول ابن قيم اجلوزية: "وهذا ما يشري إليه إشارة، فإن رسول اهلل
ومعرفا باهلل، ومبيناّ لألمة مواقع رضاه وآمراّ هلم هبا، ومواقع سخطه، وناهياً هلم عنها، وخمربهم أخبار األنبياء والرسل، 

 .42أسباب ذلك"وأحواهلم مع أممهم، وأخبار ختليق العامل، وأمر املبدأ واملعاد، وكيفية شقاوة النفوس وسعادهتا، و 
ويُعترب العالج والتداوي تكملة للشريعة، ولذلك فإن العلماء قد توّسعوا يف اعتبار الوسائل التداوي، وليس جماله 
مقصور على ما ورد يف السنة النبوية. يقول القرضاوي: "أن هذه الوصفات وما شاهبها ليست هي روح الطب 

 .43ياته، وسالمة جسمه، وقوته، وحقه يف الراحة إذا تعب..."النبوي، بل روحه احملافظة على صحة اإلنسان وح
 

القاعدة الثانية: إن وصفات الرسول يف جمال الطب ليست مثل أقواله وبيانه لألحكام الشرعية اليت تأخذ طابع 
 .44التشريع العام

هناك قسمان: قسم يبينه للتشريع العام، أي: جلميع األمة لغرض  ملسو هيلع هللا ىلصوالقاعدة تشري إىل أن يف بيان أقوال الرسول 
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمرًا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخلِْرَيَُة ِمْن االقتداء واالتباع حيث يقول تعاىل: ﴿

[. واآلية تدل على أن املؤمنني ليس 36]سورة األحزاب: فَ َقْد َضلَّ َضاَلاًل ُمِبيًنا﴾ أَْمرِِهْم َوَمْن يَ ْعِص اللََّه َوَرُسولَُه 
هلم اختيار إذا أمرهم اهلل ورسوله أمراً يف أمور دينهم، ومن خيالف األمر، فقد عصى اهلل ورسوله. يقول الطربي: "مل 

قضاًء أن يتخريوا من أمرهم غري الذي قضى يكن ملؤمن باهلل ورسوله، وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورسوله يف أنفسهم 
فهم، وخيالفوا أمر اهلل وأمر رسوله وقضاءمها فيعصومها، ومن يعص اهلل ورسوله فقد جار عن قصد السبيل، وسلك 

 .45غري سبيل اهلدى والرشاد"

                                                 
 .131، صفقه القضايا الطبية املعاصرةالقره داغي واحملمدي،  41
، 1، حتقيق شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط )بريوت: مؤسسة الرسالة ناشرون، طوزاد املعاد، 22، صالطب النبويابن قيم اجلوزية،  42

 .22، ص4(، ج2014/1435
 .160، صكيف نتعامل مع السنة النبويةالقرضاوي،  43
 .132، صفقه القضايا الطبية املعاصرةالقره داغي واحملمدي،  44
، 20(، ج2000/1419، حتقيق أمحد حممد شاكر )بريوت: مؤسسة الرسالة، د.ط، جامع البيان يف تأويل آي القرآنالطربي، حممد بن جرير،  45

 .271ص
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ألن قضاء رسول ويقول الزخمشري: "ما صح لرجل وال امرأة من املؤمنني )إذا قضى اهلل ورسوله( أي رسول اهلل أو 

اهلل هو قضاء اهلل )أمراً( من األمور: أن خيتاروا من أمرهم ما شاءوا، بل من حقهم أن جيعلوا رأيهم تبعًا لرأيه، 
 46واختيارهم تلوا الختياره".

 
وقسم آخر بيانه للتشريع اخلاص، أي خاص لبعض األماكن وبعض األزمنة. وإن الطب النبوي هو نوع من هذا 

البشرية والطبيعية. يقول الدكتور سعد الدين العثماين:  ملسو هيلع هللا ىلصاة أن األحاديث يف ذلك مرتبطة بصفته القسم، مع مراع
"تصرفات يف أمور الدنيا، فهذه هو فيها مثل مجيع الناس، ليست وحياً، وهو ليس فيها معصوماً. فقد خيطئ فيها، 

 .47ل"وقد ينزل الوحي بتصحيح ذلك، وقد ال ينزل، كما وقع يف قصة تأبري النخ
 

 القاعدة الثالثة: استحضار اخللفية التارخيية للطب يف البيئة النبوية
وزمانه. يقول املؤرخ صاعد األندلسي:  ملسو هيلع هللا ىلصهذه القاعدة تعين أن الطب النبوي له عالقة وثيقة وارتباط ببيئة الرسول 

تها، حاشا صناعة الطب، وكانت العرب يف صدر اإلسالم ال تعىن بشيء من العلم، إال بلغتها ومعرفة أحكام شريع"
 .48فإهنا كانت موجودة عند أفراد منهم، غري منكرة عند مجاهريهم حلاجة الناس طرّا إليها"

يقلدون من سلفهم يف أمور دنياهم، دون تغيري ما دامت تلك األمور موافقة  ملسو هيلع هللا ىلصوكان العرب بعد بعثة الرسول 
للشرع. يقول الدكتور نبيل حنفي: "أما أمور الدنيا فتكاد تكون كما هي مل يتغري فيها شيء، ومل يتبدل منذ جاء 

سل، ويشربون حليب جاءهم وهم يأكلون الثريد والتمر والرب والع .، فوجد عليها قومه إىل أن رحل عنهمملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
النوق والضأن، ويعيشون يف بيوت من الشعر احليواين واحلجارة، وحياربون بالسيف والرمح، ويركبون الدواب، ويتداوون 
بالكي واحلجامة والعسل واحلبة السوداء وألبان اإلبل وأبواهلا ودهن احليوانات. ورحل عنهم وهم كما جاءهم مل يتغري 

 .49، إال بعد أن فتح اهلل عليهم أركان املعمورة"يف أمور معيشتهم شيء يذكر
وقد اشتهر من العرب قبل اإلسالم أطباء كثريون، منهم احلارث بن كلدة الثقفي، وقد درس الطب بفارس، واهتم 
بالصحة العامة والطب الوقائي، وميز بني طرق العالج باحلجامة والفصد واحلمية والعقاقري، وينسب إليه كتاب يف 

                                                 
، 3(، ج1987/1407، 3)بريوت: دار الكتاب العريب، ط الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،  1

  .540ص
  .70-69(، ص2012/1433، 1)القاهرة: دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط املنهج الوسط يف التعامل مع السنة النبوية العثماين، سعد الدين، 2
 . 180(، ص1983/1403، حتقيق: حياة العيد بوعالن )بريوت: اجلامعة األمريكية يف بريوت، د.ط.، طبقات األممصاعد األندلسي،  3
  حنفي، نبيل، الطب النبوي: الطب النبوي والطب احلديث. 1

line.net/?p=10700#2https://archive.islamon (  2/5/2018تصفح يف .) 

https://archive.islamonline.net/?p=10700#2
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انه "احملاورة يف الطب"، ضمنه حماورته مع كسرى أنوشران ملك فارس، وقد أسلم احلارث وصحب النيب الطب عنو 
 .50مدة من الزمان ملسو هيلع هللا ىلص
 

ومن خالل هذا العرض الوجيز، يالحظ الباحث أن جمال الطب الوارد يف السنة النبوية منطلقه الرتاث الطيب وجتربة 
في: "كان الطب يف جزيرة العرب على عهد الرسول، مثله مثل الطب البيئة الشائعة يف ذلك املكان. ويقول نبيل حن

يف كل أركان األرض يف ذلك الزمان، كان طباً بدنياً يعتمد على الوصفات واملمارسات املتوارثة واملتبادلة بني الشعوب، 
اً من الفلسفة نوع -كغريه من العلوم-وعلى اخلربات الشخصية املرتاكمة لدى عامة الناس وخاصتهم. وكان الطب 

 .51واحلكمة والثقافة العامة والرتاث الشعيب أكثر من كونه علماً جتريبياً منضبطاً ومدروساً 
وتظهر مشكلة عند تعامل الناس مع األحاديث النبوية مع عدم معرفة مكانتها من حيث احلجية يف التشريع وعدم 

املرتبة حىت لو كان احلديث وارداً من منطلق الطبيعة يف نفس  ملسو هيلع هللا ىلصالتشريع، إذ يعّدون كل األحاديث الواردة عن النيب 
أو اجلبلة. يقول العلواين: "وبذلك جعلوا السنن عامة عائمة دون حتديد وعّدوها مجيعًا تشريعاً، حىت السنن غري 

 .52التشريعية مثل السنن الطبيعية أو اجلبلية ُعد أن األصل فيها التشريع"
 

  .53يف توجيهاته الطبية ملسو هيلع هللا ىلصالقاعدة الرابعة: استحضار خصوصية بيئة النيب 
اليت عاش فيها مع أصحابه،  ملسو هيلع هللا ىلصيف املسائل الطبية، فهو مرتبط ببيئة الرسول  ملسو هيلع هللا ىلصومعىن القاعدة أن ما ورد عن الرسول 

ي باحلجامة، إذ كانت ولذلك فإن كثريًا مما ورد يف السنة النبوية هو إشارة للتداوي بالطب التجرييب مثل التداو 
، وكذلك أرشد إىل التداوي بالعسل، وكان العسل حمبباً 54احلجامة هي أشهر عند العرب من الفصد يف ذلك الزمان

 .55للعرب حيث روي عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت: كان النيب حيب احللواء والعسل
 

                                                 
، 2015، 38، العدد 19، اجمللد جملة التجديد، "الطب النبوي وقواعد التعامل مع األحاديث الواردة يف املسائل الطبية"، ، قاسم عمرحاج حممد 50

 .89ص
 حنفي، املصدر نفسه. 51

  .179ص(، 2014/1435، 1الفكر اإلسالمي، ط)هرلند: املعهد العلمي  النبويةإشكالية التعامل مع السنة العلواين، طه جابر،  1
 .90الطب النبوي وقواعد التعامل مع األحاديث الواردة يف املسائل الطبية"، ص"حاج محد، 53
 ابن حجر العسقالين، سبق ذكره سابقاً يف شرح حديث الرسول يف احلجامة. 54

، كناب سنن الرتمذي، والرتمذي، 6972يل، باب ما يكره من احتيال املرأة مع الزوج والشرائر، حديث رقم ، كتاب اخلصحيح البخاريالبخاري،  4
، وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح غريب، وابن ماجه، 1831األطعمة عن رسول اهلل، باب ما جاء يف حب النيب يف احللواء والعسل، حديث رقم 

 .   3448، كتاب األطعمة، حديث رقم سنن ابن ماجه
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ا توفر يف بيئته، وقد تكون مثة أدوية ممالدواء  كان يصف  ملسو هيلع هللا ىلص يقول قاسم عمر حاج حممد: ومعىن القاعدة أن النيب 
أخرى يستعملها الناس ومل تصل إليه أو ال يعرفها. وهذا يفّسر ما ورد عنه من أحاديث أشكلت على الفهم من 

 .56حيث تضمنها طرقاً يف العالج قد ال تستسيغها بعض النفوس، وإن كان الطب مل ينف صحة بعضها"
 

أمر هؤالء العرب بالتداوي  ملسو هيلع هللا ىلصا روي يف حديث بول اإلبل مع بيان معىن قوله يف ذلك: فالرسول مث يذكر مثااًل مم
بأبوال اإلبل، ولكن ال وجود اليوم ملن يفعل ذلك، مع ما يوفره الطب احلديث من عالج ألمراض البطن، مما مل 

 . 57غري هذا، وهو العسل" ألشخاص آخرين مرضت بطوهنم دواء آخر ملسو هيلع هللا ىلصيكن متاحاً آنذاك. بل وقد وصف النيب 
وها هنا جيد الباحث أن الطب النبوي متعلق بالتجربة واخلربة، لذا فالطب النبوي حيتاج إىل منهج جترييب للبحث  

فيه، حىت ال حتصل جتاوزات من الناس عند التعامل مع أحاديثه. ويقصد هنا باملنهج التجرييب أي الذي يشمل 
الذي نبدأ فيه من جزئيات أو مبادئ غري يقينية متامًا ونسري منها معممني حىت نصل إىل  املالحظة والتجربة معاً 

 .58قضايا عامة، الجئني يف كل خطوة إىل التجربة كي تضمن لنا صحة االستنتاج، وهو منهج العلوم الطبيعية"
 
 

 االستنباطالقاعدة اخلامسة: مراعاة الصيغ اليت وردت هبا األحاديث وموضوعها عند 
وصيغته املستخدمة يف أحاديث الطب النبوي، حيث يسّهل  ملسو هيلع هللا ىلصومن املهم هنا، أن حيصل متييز لسياق كالم الرسول 

يف كالمه. ليظهر من خالل ذلك كون احلديث يف منزلة اإللزام واحلتم، أو  ملسو هيلع هللا ىلصذلك فهم األحاديث ومقصود النيب 
اً أن من أسباب تنازع العلماء يف هذه املسألة هي اختالفهم يف منزلة االستحباب واإلرشاد. كما ذكر الباحث سابق

 يف املسائل الطبية.  ملسو هيلع هللا ىلصيف معرفة سياق كالم الرسول 
 

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: "فكل ما قاله بعد النبوة وأقّر عليه ومل ينسخ فهو تشريع، لكن التشريع يتضمن 
عليه من املنافع يف الطب، فإنه يتضمن إباحة ذلك الدواء اإلجياب والتحرمي واإلباحة، ويدخل يف ذلك ما دّل 

 .59واالنتفاع به، فهو شرع إلباحته، وقد يكون شرعاً الستحبابه"
 

                                                 
 .90حاج حممد، املصدر نفسه، ص 56
 . 92املصدر نفسه، ص 57

 "األخطاء املنهجية يف أحباث الطب النبوي".صحباء حممد، بندق،  3

 https://archive.islamonline.net/?p=10702  (1/5/2018)تصفح يف, 
 .10، ص18، ججمموع الفتاوىابن تيمية،  59

https://archive.islamonline.net/?p=10702
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ويقول البزدوي: "واحتجوا بأن صيغة األمر استعملت يف معان خمتلفة: لإلجياب، وللندب، ولإلباحة، وللتقريع، 
 ت مبنزلة واحدة فقط، بل ينبغي أن تفهم حبسب سياق اخلطاب.. والعبارة تعين أن صيغة األمر ليس60وللتوبيخ"

ألصحابه يف أمور التداوي والعالج، وال يكون أمره يف   ملسو هيلع هللا ىلصومنزلة أحاديث الطب النبوي هي إرشاد من الرسول 
ذلك واجباً ملزماً، اللهم إال أمره يف االبتعاد عن بعض األمور اليت تأخر عملية التداوي والعالج مثل حترمي التداوي 

رسول عن أيب هريرة أنه قال: "هنى ، وروي 61«إن اهلل مل جيعل شفاءكم فيما حّرم عليكم»باحملرمات حيث يقول: 
 .62عن الدواء اخلبيث، يعين السم" ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
 

،  فهو 63أمر أصحابه أن يتداووا باحلبة السوداء مع بيان فضيلتها أهنا شفاء من كل داء إال سام ملسو هيلع هللا ىلصومع أن الرسول 
 .64يف حاالت أخرى مل يأمر بالتداوي باحلبة السوداء، بل اختار دواء آخر مناسباً للمرض

 
 

 العمل بالطب النبوي هو جمرد العمل بظاهر احلديثالقاعدة السادسة: ليس 
يقول القرضاوي: "إن التمسك حبرفية السنة أحيانًا ال يكون تنفيذًا لروح السنة ومقصودها، بل يكون مضادًا هلا، 

 .65وإن كان ظاهره التمسك هبا"
شرع جيعل كثرياً من أحكامه معللة وهذه الفئة مل تنظر ملا وراء النصوص الشرعية من املعاين واملقاصد والعلل مع أن ال

وموافقة لعقول البشر، فِلما مينع التفكري يف أسرار أحكام اهلل الكتشاف حكمة الشريعة. يقول القرضاوي: "فما 
أفادته هذه الظواهر أخذوا به، دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة البحث يف هذا النص، وما أخذ منه من حكم: هل 

 .66ال؟ وهل للشارع مقصد منه أو ال؟ وما هو؟" هو موافق ملقصود الشارع أو
وهذا كما اعترب الشاطيب أن العمل بالظواهر على تتبع وتغال، بعيد عن مقصود الشرع. وهذه العبارة تلزم املكلف 

 .67جتنب اجلمود على املنقوالت دون إمعان النظر من معانيها والتدقيق يف مقاصدها وغايتها
 

                                                 
 .122، صكنز الوصول إىل معرفة علم األصولالبزدوي،  60

أبوال اإلبل مل يكن للتداوي، ، كتاب النجاسة وتطهريها، باب ذكر خرب يصرح بأن إباحة املصطفى للعرينيني يف شرب صحيح ابن حبانابن حبان،  3
   .1391حديث رقم 

 .3459، حديث رقم باب النهي عن الدواء اخلبيث، كتاب الطب، سنن ابن ماجهابن ماجه،  62
 سبق خترجيه. 63
 واألمثلة على ذلك، قد اختار النيب العسل كي يكون دواء الستطالق البطن، واختياره املاء إلزالة احلمى. 64

  .172(، ص2014/1435، 8)القاهرة: مكتبة وهبة للطبع والنشر والتوزيع، ط املدخل لدراسة السنة النبويةيوسف القرضاوي،  1
 .61، صدراسة يف فقه مقاصد الشريعةالقرضاوي،  66
 .253، صقواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيبالكيالين،  67
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داوي باحلبة السوداء، والعالج بالعسل، وتقوية اجلسم باحلجامة، وإزالة احلزن بالتلبينة، واحلديث عن أمر الرسول بالت
، ولكن املقصود ال يقف عند تلك الوسائل، بل املقصود ملسو هيلع هللا ىلصفهذا كله من وسائل التداوي املعتربة يف عهد الرسول 

 منها احملافظة على قوة اجلسد وصحة القلب.
 

رأيي أن هذه الوصفات وما شاهبها ليست هي روح الطب النبوي، بل روحه وبعبارة وجيزة يقول القرضاوي: "و 
احملافظة على صحة اإلنسان وحياته، وسالمة جسمه، وقوته، وحقه يف الراحة إذا تعب، ويف الشبع إذا جاع، ويف 

 .68التداوي إذا مرض"
 

 اخلامتة:
 استخالصه من هذا البحث:وخالصة القول من هذا البحث، أوّد أن أعرض بعض نتائج ما ميكن 

العالج والتداوي مها وسيلتان اللتان تعتربمها الشريعة حلصول استمرارية صحة البدن والقلب حيث إهنما  -1
حمتاجان لكل العبد أن يعبد اهلل، ألن لوال يكون هلما يف الصحة والعافية، كيف يكون العبد استقامة 

 يف تعبده هلل تعاىل
رتبة واحدة، وأهنا واردة مبرتبة متنوعة. وذلك سبب من أسباب اختالف أن النسة النبوية ليست يف م -2

العلماء يف حتديد التصرفات يفضي إىل خالف يف احلكم من حيث اإللزام أو عدمه. ومن أمثلة ذلك 
 هي تصرفه باإلرشاد، وتصرفه باإلمامة، وتصرفه بالفتيا، وتصرفه مبقتضى كونه بشراً.

نبوي ال تدخل يف باب التشريع اإلسالمي مثل أحكام الصالة، والزكاة، األحاديث النبوية يف الطب ال -3
والصوم، واحلج. وإهنا تدخل يف باب التجربة البشرية واخلربة من املتخصصني. ومكانتها يف التشريع 

 اإلسالمي ليست كمكانة األحكام التعبدية حيث إهنا ملزم أن يتبع وليست هلا جمال أن يرد.
إن الطب النبوي معترب تكملة الشرائع. وهو وسيلة من الوسائل إىل استمرار قيام أمور الدين وشؤون  -4

نٱ ِمنَ  َنِصيَبكَ  تَنسَ  َواَل  ۡ  ِخرَةَ ۡ  أۡ  لٱ لدَّارَ ٱ للَّهُ ٱ كَ َءاتَى   ۡ  ِفيَما َتغِ ۡ  بٱوَ الدنيا بقوله تعاىل:   ۡ  يَاۡ  لدُّ
 حيُِبُّ  اَل  للَّهَ ٱ ِإنَّ  ۡ  ضِ ۡ  أَرۡ  لٱ يف  َفَسادَ ۡ  لٱ غِ ۡ  َتب َواَل  ۡ  كَ ۡ  ِإيَل  للَّهُ ٱ َسنَ ۡ  َأح ۡ  َكَما  ِسنۡ  َوَأح

 .]77سورة القصص: [  ٧٧ ِسِدينَ ۡ  ُمفۡ  لٱ
  
 
 
 

                                                 
 .160، صكيف نتعامل مع السنةالقرضاوي،  68
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