
 الحمد الذي جعل لكل داء دواء، والصالة والسالم عمى نبّيو مرشد األطباء. أما بعــد:

فكثيرًا ما كان يسألني القراء، ومنذ تأسيس الدار، عن كتاب "الطب النبوي"، يدفعيم إلى ذلك إيمانيم بصدق ما يقولو 
روايتيا أو معرفة بظروف في غير تدقيق  فيما ورد في ذلك الكتاب من وصفات، من ءوصحتو، ويظنون الشفا  الرسول

 ا.استعمالي

نقل إلى الناس رسالة سماوية، ال يأتييا الباطل، وال تتغير   الرسولوكنت أتمكأ في نشر كتاب بيذا االسم ألنني أرى أن 
 وال تتبدل، فيما العموم الطبيَّة وغير الطبية تخضع لمتغيير والتبديل.

تداوى وداوى، ولو أحاديث كثيرة   الرسولعمى موضوع الطب النبوي ألنيم يعممون أن قبل ومع ذلك فقد رأيت الناس تُ 
في موضوع الطب والتداوي، تناقميا الصحابة، ثم جمعيا بعض العمماء في كتب وأطمقوا عمى ما جمعوه اسم "الطب 

ن الثمين في ميان الغثِّ ، فأصبح، والحال ىذه، من الواجب تبلو الناس، وأخذوا بو من دون تمحيصالنبوي"، فتداو 
 الموضوع، وفرز ما جاء عن الرسول عما وضعو المغرضون، ألسباب شتى، وأىواء مختمفة. 

والمتتبع آلراء العمماء في ىذا الباب يجد بعضيم يؤكد وجود طب نبوي صحيح يؤخذ بو، وُيعتمد عميو، استنادًا إلى اآلية 
[ وشمولية مضمونيا، بينما يرى آخرون خصوصية 3،4]النجم /  ُىَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى﴾ ﴿َوَما َينِطُق َعِن اْلَيَوى* ِإنْ القرآنية، 

واالجتياد عدى معارف الناس في ذلك الزمان، اآلية بالرسالة السماوية، وأن ما ُنقل عنو في موضوع الطب من أحاديث ال يت
 الشخصي.

فقال ما معناه: )لو  –يمقحونو  –األنصار يؤبِّرون النخل في ذلك عن موقعو يوم أتى المدينة ورأى وال يخرج موقعو 
تركوه ألثمر(، فمما تركوه لم يثمر كالعادة، ولما أخبروه بذلك قال: )أنتم أعمم بشؤون دنياكم( كما في حديث مسمم، وكذلك 

ة تغيير موقع نزول جيشو في معركة بدر، بناء  ىشام[.عمى نصيحة الحباب بن المنذر ]مختصر سيرة ابن  قصَّ

وميما كان األمر، ومع أننا نميل إلى أصحاب الرأي الثاني، فإننا نرى، فيما ثبت صحتو من أحاديث تتعمق بالتداوي، أو 
ة ما يأمر بو، وحديث تأبير النخل، وتغيير موقع جيشو في بد بالوقاية، ِطبًَّا مفيدًا، ألن الرسول  ركان يتحرى صحَّ

ْمَنا َبِني آَدمَ ضوع صحة اإلنسان، في ضوء تكريم اإلسالم لإلنسان ﴿دليالن ناصعان عمى ما نقول. ومو  ﴾ َوَلَقْد َكرَّ
 فييا أحكامًا تحتمل الخطأ. [، من المواضيع الخطيرة التي ال يمكن أن يطمق الرسول00]اإِلسراء/

عمم الحديث صحة ذلك، ولئن كان التقدم العممي لم يثبت صحة مداواة المبطون بالعسل في زمن ابن خمدون فقد أثبت ال
ونشرت في فوائد العسل مئات الكتب، كثير منيا لعمماء غير مسممين. من ىنا، ال يحق لنا أن نحكم بخطأ وصفة طبية 

إن رأى العمم عدم فائدتيا، بل يمكن إيقاف العمم بيا طالما العمم ال يرى فييا نفعًا، وال يضرُّ ذلك بالمعاَلج وال  وصفيا
 ب النبوي.بما ُسمِّي بالط

و الحديث لإلىتمام بما يسمى الطب البديل، والطب الصيني، وطب األعشاب، والطب عوبما أنو ال يخفى  مى متابع التوجُّ
ثيرة فييا، ونظرًا ألن كثيرين يتوجيون ، والطب الشعبي..، وحيث أن الدار تيتم بيذه المواضيع، ولدييا منشورات كالعربي 

أنني لدي اإلطالع  إلى ما يسمى بالطب النبوي، وجدت من الواجب اإلقدام، ال اإلحجام، في اقتحام ىذا الباب، وبخاصة
 جموعات ثالث:يمكن تصنيفو في م عمى ُنِشر ممَّا اصُطمح عمى تسميتو بالطب النبوي وجدتو



عميو مثل )عباد ا تداووا فإن ا  تأمر بالتداوي صراحة وتحثُّ : تتضمن أحاديث المجموعة األولى -1
 تعالى ما وضع داء إال وضع لو دواء إلى اليرم( ]رواه األربعة بألفاظ مختمفة[.

اية، وتصح فييا التسمية الحديثة أصحابو بالوق : وىي أحاديث أمر فييا الرسول المجموعة الثانية -2
من أحاديث كثير مثل: )إذا كان الوباء بأرض وأنتم فييا فال تخرجوا  "الطب  الوقائي"، وما ورد فييا

ذا سمعتم بو بأرض فال تقدموا عمييا ]رواه البخاري ومسمم[ ويالحظ تضمن الحديث  .منيا فرارًا منو، وا 
ما يسمى في العصر الحديث "بالَحجر الصحي"، ومثل )إذا ولغ الكمب في إناء أحدكم فاغسموه سبعًا 

ضى عمييا قال يُ لتراب( ]رواه مسمم[. وحديثًا، قد ثبت عمميًا وجود جراثيم في فم الكمب كان إحداىن با
 في ذلك الوقت إال بالتراب، وال يختمف ىذا عما يسمى "بالتعقيم" في العصر الحاضر...

عالج نفسو أو عالج  : وتشمل اآلحاديث النبوية التي تدل عمى أن الرسولالثالثة ةالمجموع -3
بما ورد فييا، وىي كثيرة، ومعظميا سيرد في الكتاب مما ال حاجة لتكراره ىنا، ومثالو: أنو لما أصحابو 

]رواه البخاري[. ومن أصابتو حمى قال، في مرضو ذلك، ألىمو )صبُّوا عميَّ سبَع ِقَرٍب من الماء( 
ة في حالة  ضربة الشائع حتى اآلن، والثابت طبيًَّا، معالجة ارتفاع الحرارة بالماء البارد، وبخاص

 الشمس، التي نظنُّيا كانت كثيرة في زمن الرسول

وقد كان ىمِّي اختيار محقق أمين دقيق، يمكنو فرز األحاديث الموضوعة في الطب النبوي، وىي كثيرة، إلرشاد 
 القارىء إلى خطورتيا، وعدم اإلخذ بيا.

عيدت فيو األمانة العممية، وحسن الطوية،  فعرضت الموضوع عمى الدكتور محمد عبد الرحمن المرعشمي  الذي
 ومخافة ا، فاستجاب لطمبي مشكورًا، وليس لي أن أزكي عممو فيو بين يدي القارىء، وىو الَحَكم عمى عممو.

وبعد التشاور معو وقع االختيار عمى ما ألَّفو الذىبي في ىذا الموضوع لموقع المؤلف العممي، وقد بيَّن المحقق 
ىاني محمد و وتعريفو بالمؤلف. وتداركًا ألية ىفوة طبيَّة عممية، عرضت عمى أخي الدكتور ذلك في تقديم

عرموش، صاحب الخبرة الطويمة، والمؤلفات الكثيرة، في طب األعشاب، أن ينظر في النواحي العممية الواردة في 
 ي ىوامش الكتاب.الكتاب، فمم يبخل بنصائحو، وكانت لو تعميقات ومالحظات ميمة يمحظيا القارىء ف

وبيذا فإن دار النفائس تأمل أنيا قدمت لمقارىء العربي خدمة جميمة وكتابًا مفيدًا. وفي الختام ترى الدار من 
 أواًل ة وصفة وردت في الكتاب، والحمدعمومًا إلى ضرورة اإلشراف الطبي عند تعاطي أيَّ  ،واجبيا تنبيو القارىء

 وآخرًا.

 


