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 ٢٠٤٢

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  :المقدمة
الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف المرس�لین   

  .لى آلھ وصحبھ وبعدسیدنا محمد وع
جمعھا وتخریجھا : (فھذا بحث في األحادیث الواردة في الحجامة  

  ).وفقھھا
  :وقد دفعني الختیار ھذا الموضوع عدة أمور منھا  

اقت�داء بال�سلف ال�صالح، ) (الرغبة في خدمة سنة رسول هللا  -١
وذلك بجمع األحادیث المتعلقة بموضوع واحد في مؤلف مستقل، وكذلك 

ف�ي ) ( ـ إن ش�اء هللا ـ األحادی�ث ال�واردة ع�ن رس�ول هللا سوف أجم�ع
الحجام��ة، وال أتع��رض لآلث��ار ال��واردة ع��ن ال��صحابة والت��ابعین المتعلق��ة 

 .بالحجامة؛ لكثرتھا، وألنھا تحتاج إلى دراسة خاصة
انتشار العالج بھا في ھذا العصر فأحببت أن أحصى األحادی�ث  -٢

  .الدالة على فضلھا وأحكامھا قدر طاقتي
اختالف الن�اس ح�ول جوازھ�ا وعدم�ھ حی�ث ی�رى ال�بعض أنھ�ا  -٣

 .خرافة وقطع للجلد بدون فائدة
لیس من أغراضنا ھنا تقصي : "أن الدكتور خالد أبو الفتوح قال -٤

كل األحادیث النبویة عن الحجامة، فالبحث عنھ ف�ي موس�وعات الح�دیث 
ث�ر أظھ�ر وج�ود أك) حجم(باستخدام الحاسب، وباستخدام األصل اللغوي 

 .)١("حدیث بروایاتھا المختلفة في المتون الصحاح فقط) ١٢٠(من 
فأحبب���ت أن أجم���ع ھ���ذه األحادی���ث م���ن كت���ب ال���سنة الت���ي اس���تطعت 

فحثني ھذا ودفعن�ي إل�ى جم�ع ھ�ذه األحادی�ث ف�ي مؤل�ف . االطالع علیھا
 .مستقل

وقد قسمت األحادیث المتعلقة بالحجامة حسب الموضوعات من حیث 
مواض��عھا، والحجام��ة لل��صائم، والحجام��ة للمح��رم، ف��ضلھا، ووقتھ��ا، و

وأجر الحجام، وغیر ذل�ك، وداخ�ل ك�ل موض�وع س�وف أذك�ر األحادی�ث 
ًمرتب��ة لھ��ا ترتیب��ا ھجائی��ا أي أب��دأ بالح��دیث ال��ذي ب��دأ ب��الھمزة، ث��م الب��اء  ً

  . وھكذا
) (وإذا ك��ان الح��دیث ق��د رواه أكث��ر م��ن ص��حابي ع��ن رس��ول هللا 

ًأرتبھم ترتیبا ھجائیا أی   .ًضاً
وق���د ق���سمت ھ���ذا البح���ث إل���ى مقدم���ة وتمھی���د وع���شرة ف���صول   
  .وخاتمة

وتناولت ف�ي المقدم�ة األس�باب الت�ي دفعتن�ي الختی�ار الموض�وع   
  .وخطتي فیھ

                                                 
ھ�امش ص ) الط�ب الجراح�ي ـ الحجام�ة(الط�ب النب�وي ف�ي الت�داوي والع�الج   )1(

٢١.  



 ٢٠٤٣

تعری��ف الحجام��ة، والف��رق بینھ��ا وب��ین : وتناول��ت ف��ي التمھی��د  
  .الفصد

األحادی��ث ال��واردة ف��ي م��شروعیة : الف��صل األولوتناول��ت ف��ي   
  .الحجامة وفضلھا

األحادی�ث ال�واردة ف�ي ال�دعاء وال�ذكر عن�د الحجام�ة : والفصل الثاني
  وما یقرأ من القرآن عندھا، والنظر في مرآة الحجام

 األحادیث الواردة في الحجامة في المسجد، ودف�ن دم :والفصل الثالث
  الحجامة، وأثر الحجامة على الوضوء والغسل وفقھھا

ث��ر الحجام��ة عل��ى ال��صوم  األحادی��ث ال��واردة ف��ي أ:والف��صل الراب��ع
  وفقھھا

   األحادیث الواردة في الحجامة للمحرم وفقھھا:والفصل الخامس
  األحادیث الواردة في أجر الحجام وفقھھا: والفصل السادس
   األحادیث الواردة في مواضع الحجامة:والفصل السابع
   األحادیث  الواردة في أوقات الحجامة:والفصل الثامن

ادی��ث  ال��واردة ف��ي م��ن یحج��م الم��رأة؟ وف��ي  األح:والف��صل التاس��ع
  ضمان الحجام وفقھھا

 األحادیث  الواردة في الحجامة والكفاءة ف�ي النك�اح :والفصل العاشر
  وفقھھا

  .وتناولت في الخاتمة نتائج البحث  
وهللا أس��أل أن ینفعن��ا بم��ا علمن��ا، وأن یعلمن��ا م��ا جھلن��ا، وأن یرزقن��ا 

  .العمل بھ
  مریم ھندي. د
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  التمھید
  عریف الحجامة، والفرق بینھا وبین الفصد ، وأیھما أفضل؟ت

  :أتناول التمھید في مبحثین
ًتعریف الحجامة لغة وشرعا وطبا  :األول   ً.  
  الفرق بین الحجامة والفصد، وأیھما أفضل؟  :الثاني  

  المبحث األول
ًتعریف الحجامة لغة وشرعا وطبا ً  

  :وأتناولھ في ثالث مسائل
  . لغةتعریف الحجامة: األولى
  .ًتعریف الحجامة شرعا: الثانیة

  .ًتعریف الحجامة طبا: الثالثة
  تعریف الحجامة لغة: المسألة األولى

ْالحج�م م�ن ال�شيء: "ج�اء ف�ي الق�اموس المح�یط   ملم�سھ الناش�ئ : َ
َتحت یدك ج ُحجوم، والمنع، ونھود  الثدي وعرق العظم، والمص یحجم  َ َْ ْ ُ ُ

َویحُج����م والحج����ام الم����صاص وح����اجم وح َُ ٌج����وم، ومحج����م كمنب����ر ْ ٌَ َْ ِ... ،
َوالمح◌جم والمحجمُھ بكسرھما ما یحج�م ب�ھ، وحرفت�ھ الحجام�ة ككتاب�ة،  َْ ِْ ُ ِ

َك��ف أو نك��ص ھب��ة، والث��دي نھ��َد كحج��م، : واح��تجم طلبھ��ا وأحج��م عن��ھ َ َّ
والم���رأة للمول���ود أرض���عتھ أول رض���عة، والمحج���ام الكثی���ر النك���وص 

:  یع��ض والحوجم��ةش��يء یجع��ل ف��ي ف��م البعی��ر أو خطم��ھ ل��ئال: وككت��اب
  .)١("الورد األحمر

بعد أن ذكر أن من معاني الحجم اإلحجام ضد : وقال ابن منظور  
ُوالحج��م: "اإلق��دام ْ حج��م ث��دي أم��ھ إذا م��صھ، وم��ا حج��م : الم��ص، یق��ال:َ

: أي ما مصھ، وثدي محج�وم أي مم�صوص، والحج�ام: الصبي ثدي أمھ
َم المحجم�ة، المتصاصھ ف�: یقال للحاجم حجام: المصاص، قال األزھري ْ ِ

َوقد حجم یحجم وتحُجم حجم�ا، وح�اجم حُج�وم ومحج�م رفی�ق، والمحج�م  َ َ َْ ْ ْ ِْ ًِ ُ ِ
ُالمحجم��ة: م��ا یحج��م ب��ھ، ق��ال األزھ��ري: والمحجم�ة َ ْ قارورت��ھ، وتط��رح : ِ

ٌالھاء فیق�ال محج�م َ ْ َوجمع�ھ مح�اجم والمحج�م بالك�سر: ِ ْ اآلل�ة الت�ي یجم�ع : ِ
ُأی�ضا م�شرط الحج�ام ومن�ھ والمحج�م : فیھا دم الحجامة عند المص، ق�ال ْ ِ ً

، وحرفت���ھ وفعل���ھ الحجام���ة، "لعق���ة ع���سل أو ش���رطة محج���م"الح���دیث 
ُوالحج���م ْ طل���ب الحجام���ة، وھ���و : فع���ل الح���اجم وھ���و الحج���ام واح���تجم: َ
  .)٣(،)٢(محجوم

ًحج�م ف�م الحی�وان حجم�ا جع�ل علی�ھ : "وجاء في المعجم الوس�یط  
كف�ھ : ع�ن اآلخ�رحج�م الحی�وان وفالن�ا : ًحجاما لیمنعھ من العض، ویقال

... نھشتھ: ًحجمت الحیة فالنا: مصھ، ویقال: وصرفھ، والصبي ثدي أمھ
ُاحتجم طلب الحجامة، الحج�ام َ ش�يء یجع�ل عل�ى ف�م الداب�ة ل�ئال تع�ض، : ِ

                                                 
  .مادة حجم باب المیم فصل الحاء مع الجیم) ٤/٩٣ (القاموس المحیط  )1(
  .الصواب بالمیمفي الكتاب بالنون وأرى أن   )2(
  .مادة حجم، باب المیم فصل الحاء) ٢/٧٩٠(لسان العرب   )3(
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َمحت��رف الحجام��ة، والمحج��م: الحج��ام: والحجام��ة موض��ع الحجام��ة ج : َْ
َمحاجم، والمحجم ْ دم الحجام�ة ج أداة الحجم، والقارورة التي یجمع فیھا : ِ
َمحاجم، المحجمة ْ   .)١("المحجم: ِ

  .امتصاص الدم بالمحجم: مما سبق یتضح أن معنى الحجامة لغة  
إخراج الدم بعد الشرط بالمحجم م�ن أي مك�ان : ًمعنى الحجامة شرعا

  .)٢(على البدن
أخ�ذ : "وبھذا یتضح أن تعریف ال�شیخ س�ید س�ابق للحجام�ة بأنھ�ا  

ح؛ ألنھ قصر الحجامة على أخ�ذ ال�دم م�ن غیر صحی". )٣(الدم من الرأس
الرأس، مع أن الحجامة تكون في كل أجزاء الجسم كم�ا ھ�و واض�ح مم�ا 

  .سبق وبما سیأتي من األحادیث التي تتكلم عن موضع الحجامة
  :ًتعریف الحجامة طبیا

ھ�ى ش�فط ج�زء م�ن : "قال الدكتور خالد أبو الفتوح ف�ي تعریفھ�ا  
 ف��ي مواق��ع مح��ددة  عل��ى Epidermis، وأن��سجتھ Skinطبق��ة الجل��د 

ًالظھر غالبا، لتولید ضغط سالب یؤدي لتجمی�ع ال�دم بال�شعیرات الدموی�ة 
في ھ�ذه المنطق�ة، ث�م إع�ادة ال�شفط عل�ى نف�س الموق�ع بع�د ت�شریط الجل�د 
ل��سحب ال��دم م��ن مواض��ع الت��شریط بم��ا یحتوی��ھ م��ن م��سببات الم��رض 

  .)٤("ومسببات األلم
ًلحجام�ة عل�ى الظھ�ر غالب�ا م�ع لكن أرى أن ھذا التعریف جعل ا  

أنھا تكون في كل أجزاء الجسم كما ھو موضع في كتب الحجام�ة، وكم�ا 
  .ھو واضح من األحادیث التي تتكلم عن مواضع الحجامة كما سیأتي

وقال الدكتور عبد العزیز الناصر والدكتور على الت�ویجري ف�ي   
ً قرطاس�ا ھى أن ی�شرط الجل�د بم�شرط، ث�م یلق�ى ف�ي المحجم�ة: "تعریفھا

ًملتھبا أو قطنا ونحوه، ویلزم بھا الشرط، فیجذب الدم بقوة لكن أرى . )٥("ً
أن ھذا التعریف تحدث عن وسیلة الحجامة أو أدوات الحجام�ة لك�ن ھ�ذه 
ًالوسائل تتطور من حین آلخر، وأرى أن تعریف الحجامة طبیا ھو نفس 

  .ًتعریفھ شرعا
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .مادة ححم) ١/١٦٥(المعجم الوسیط   )1(
  .١٩الطب النبوي في التداوي والعالج، خالد أبو الفتوح فضالة، ص   )2(
  )١/٣٩٠(فقھ السنة   )3(
  .٢٠-١٩الطب النبوي في التداوي والعالج، ص   )4(
ً نقال عن الجراحة للدكتور عبد العزی�ز الناص�ر، ٢٠اء، ص الحجامة علم وشف  )5(

  . بالحاشیة٤٠٥والدكتور التویجري ص 
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  المبحث الثاني

   وبین الفصد، وأیھما أفضل؟الفرق بین الحجامة،
  :أتناول ھذا المبحث في مسألتین  

  .الفرق بین الحجامة والفصد: األولى
  أیھما أفضل؟: الثانیة

  الفرق بین الحجامة والفصد: المسألة األولى
ھى امتصاص الدم بالمحجم من أي جزء م�ن : سبق أن الحجامة  

  .أجزاء البدن بعد شرط الجلد
ُالفصد: فصد: " ابن منظورفقد قال عنھ: أما الفصد   ُّشق العرق، : ْ َ

َفصدهُ یفصدهُ ف◌◌◌◌◌◌ص�دا وف�صادا فھ�و مف�صود وف�صید، وف�صَد  َ َ َ َ َ َ َ ََ ًَ ًِ ِْ ُ
قط��ع : الف��صد: ش��ق عرقھ��ا لی��ستخرج دم��ھ فی��شربھ، وق��ال اللی��ث: الناق��ة

  .)١("إا قطع عرقھ ففصد: ٌالعروق، وافتصد فالن
َف��صد الع��رق ف��صدا وف��صا: "وج��اء ف��ي المعج��م الوس��یط   ْ دا ش��قھ، ِ

  .)٢("ًفصد المریض أخرج مقدارا من دم وریده بقصد العالج: ویقال
ًوقال الدكتور خالد أبو الفتوح ف�ي التفری�ق بینھم�ا بادئ�ا بتعری�ف   
إخ��راج ال��دم بع��د ال��شرط ب��المحجم م��ن أي مك��ان عل��ى الب��دن : "الحجام��ة

ًتفریقا لھ ع�ن الف�صد ال�ذي ی�تم عل�ى أوردة معین�ة ف�ي أم�اكن بعینھ�ا م�ن 
  .)٣(م اإلنسانجس

أخ�ذ ال�دم "وبھذا یثبت أن تعریف ال�شیخ س�ید س�ابق للف�صد بأن�ھ   
 غیر دقی�ق؛ ألن الف�صد یك�ون ب�شق الوری�د ف�ي أم�اكن )٤("من أي عضو

  .معینة، ولیس أخذ الدم من أي عضو
  .)٥(والصورة الحدیثة للفصد ھو التبرع بالدم

  أیھما أفضل الحجامة أم الفصد؟: المسألة الثانیة
مة في األزمان الحارة، واألمكنة الح�ارة، واألب�دان الح�ارة الحجا  

الت�ي دم أص��حابھا ف��ي غای��ة الن��ضج أنف��ع م��ن الف��صد، والف��صد ب��العكس، 
  .)٦(ولھذا كانت الحجامة أنفع للصبیان، ولمن ال یقوى على الفصد

                                                 
  .مادة فصد) ٥/٣٢٤٠(لسان العرب   )1(
  .مادة فصد) ٢/٧١٦(المعجم الوسیط   )2(
  .١٩الطب النبوي في التداوي والعالج، ص   )3(
  )١/٣٩٠(فقھ السنة   )4(
  .١٥ صالطب النبوي في التداوي والعالج،  )5(
  ).١٠/١٥٩(فتح الباري   )6(
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  الفصل األول
  األحادیث الواردة في مشروعیة الحجامة وفضلھا

بالحجام����ة، ال یتبی����غ دم أح����دكم إذا اش����تد الح����ر فاس����تعینوا " - ١
  ".فیقتلھ

الطب بسنده عن محمد بن ) ٤/٢١٢(رواه الحاكم في المستدرك   
القاسم األسدي ، ثنا الربیع بن صبیح، عن الح�سن، ع�ن أن�س رض�ى هللا 

ھذا ح�دیث ص�حیح اإلس�ناد : "فذكره وقال) (عنھ قال، قال رسول هللا 
  "صحیح: "، ووافقھ الذھبي فقال"ولم یخرجاه

ف��ي ترجم��ة محم��د ب��ن ) ٢/٢٨٨(وذك��ره اب��ن حب��ان ف��ي المج��روحین 
  .القاسم األسدي

وھذا الحدیث في سنده محمد ب�ن القاس�م األس�دي الك�وفي أب�و إب�راھیم 
 ب�رقم ٢١١ذكره النسائي في الضعفاء والمتروكین ض�من مجموع�ة ص 

  ".متروك الحدیث: " وقال٥٤٥
موع��ة ص وذك��ره ال��دارقطني ف��ي ال��ضعفاء والمت��روكین ض��من مج

وذكره ابن حبان في " كوفي یكذب عن الثوري واألوزاعي: " وقال٣٦٧
وك��ان مم��ن ی��روي ): "٢/٢٨٨(وق��ال ف��ي ) ٢٨٨-٢/٢٨٧(المج��روحین 

عن الثقات ما لیس من أحادیثھم، ویأتي عن األثبات بما لم یحدثوا بھ، ال 
  " یجوز االحتجاج بھ، وال الروایة عنھ بحال كان ابن حنبل یكذبھ

ق�ال : " وق�ال٣١٦٠رق�م ) ٣/٩٣(ب�ن الج�وزي ف�ي ال�ضعفاء وذكره ا
، وق��ال "یك��ذب، أحادیث��ھ موض��وعة، ل��یس ب��شيء، رمین��ا حدیث��ھ: أحم��د

، ث�م ذك�ر "یك�ذب: "متروك الحدیث، وق�ال ال�دارقطني: النسائي واألزدي
رق��م ) ٤/١١(ق��ول اب��ن حب��ان ال��سابق ذك��ره بت��صرف وانظ��ر المی��زان 

٨٠٦٦.  
 ح�دیث رق�م ١٩موض�وعات ص وذكره ابن ط�اھر ف�ي ت�ذكرة ال  

وق�ال محق�ق " فیھ محمد بن القاسم األس�دي ك�ان أحم�د یكذب�ھ: " وقال٤٧
إن�ھ ی�روى ع�ن ش�عبة وغی�ره : قیل "١٩تذكرة الموضوعات ھامش ص 

من رجال الترمذي، : ضعفھ أحمد وغیره، وقیل: أشیاء موضوعة، وقیل
 ،)٤٧(، نح�وه ح�دیث رق�م ٩٠وذكره ابن طاھر في معرفة الت�ذكرة ص 

ووثق�ھ اب�ن مع�ین، " فیھ محمد بن القاسم األسدي كان أحمد یكذبھ: "وقال
  ".ھاج: وتبیغ الدم

  ً.فالحدیث موضوع ألن في سنده كذابا
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إذا ): " (ق��ال الھیثم��ي وع��ن عل��ى ال أعلم��ھ إال ع��ن النب��ي " - ٢
  .)١("ھاج بأحدكم الدم فلیھرقھ ولو بمشقص

 والحجام��ة الط��ب ب��اب الت��داوي بالع��سل) ٥/٩٢(مجم��ع الزوائ��د   
رواه أبو یعلي وفیھ محمد بن القاسم أبو إبراھیم وثقھ ابن مع�ین، : "وقال

  ".وضعفھ أحمد وكذبھ
ف��ي ترجم��ة محم��د ب��ن ) ٧/٤٩١(وذك��ره اب��ن ع��دي ف��ي الكام��ل   

  ).١٠٦/١٧٢٧(القاسم أبو إبراھیم األسدي الكوفي ترجمة رقم 
أحادیثھ محمد بن القاسم : "وذكر ابن عدي عن أحمد بن حنبل أنھ قال

  ".أحادیث موضوعة لیس شيء
  عباد بن منصور الناجي بصري 

 ١٦٤ذك��ره الن��سائي ف��ي ال��ضعفاء والمت��روكین ض��من مجموع��ة ص 
  " ًضعیف، وقد كان أیضا قد تغیر: "، وقال٤١٤رقم 

 وذك�ر ٢٠٠/١١٦٧رقم ) ٥٤٩-٥/٥٤٤(وذكر ابن عدي في الكامل 
ب�اد ب�ن كثی�ر، عب�اد ب�ن من�صور، وع: "عن یحیى أنھ ق�ال) ٥/٥٤٥(في 

وعباد بن راشد، لیس حدیثھم بالقوي، ولكنھ یكتب، وذكر عن یحیى أن�ھ 
  .وذكر قول النسائي" ضعیف الحدیث: "قال

صدوق، : "وقال) ١٠٧(رقم ) ١/٣٩٣(وذكره ابن حجر في التقریب 
أي روي ل�ھ األربع�ة ) خ�ت ع�و(رمى بالقدر، كان یدلس، وتغی�ر ب�آخره 

  . اریخأصحاب السنن والبخاري في الت
وم����ا بع����دھا والمی����زان ) ٢/١٦٥(انظ���ر المج����روحین الب����ن حب����ان 

)٢/٣٧٦ (  

إذا اش�تد الح�ر فاس�تعینوا بالحجام�ة، ال یتبی�غ دم أح�دكم "حدیث - ٣
  ".فیقتلھ

إن خی��ر م��ا ت��داویتم ب��ھ ) " (ق��ال رس��ول هللا :  اب��ن عب��اس ق��ال
ُال��سعوط، والل��دود، والحجام��ة، والم��شي ْ َ ُ ََّ ُّ ِ ُ ) ( فلم��ا اش��تكى رس��ول هللا. ً

ُّلدوھم قال: لده أصحابھ فلما فرغوا قال   ".فلدوا كلھم غیر العباس: ُ
باب ما جاء في السعوط وغیره، ) ٩(الطب ) ٣/٢٦٢(سنن الترمذي 

 ب��سنده ع��ن عب��اد ب��ن من��صور ع��ن عكرم��ة ع��ن اب��ن ٢١٢١ح��دیث رق��م 
  .عباس بھ، ولم یتكلم علیھ

 ٢١٢٢م ًوبھ أیضا نفس الكتاب والباب والجزء وال�صفحة ح�دیث رق�
بسنده عن یزید بن ھارون، عن عباد، ع�ن عكرم�ة، ع�ن اب�ن عب�اس ب�ھ 

وخی��ر م��ا اكتحل��تم ب��ھ اإلثم��د، فإن��ھ یجل��و : " وزاد" الم��شي"إل��ى كلم��ة 
ٌلھ ُمكحلة یكتحل بھا ) (وكان رسول هللا : ، قال"البصر، وینبت الشعر َ ْ

ھذا حدیث حسن غریب، وھو حدیث : وقال" عند النوم ثالثا في كل عین
  ".عباد بن منصور

                                                 
  ).٥/٩٢(ًھو نصل السھم إذا كان طویال غیر عریض، ھامش مجمع الزوائد   )1(
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ب�اب م�ا ج�اء ف�ي الحجام�ة، ) ١٢(الط�ب ) ٢٦٥-٣/٢٦٤(ًوبھ أی�ضا 
: سمعت عكرمة قال:  بسنده عن عباد بن منصور قال٢١٢٨حدیث رقم 

كان الب�ن عب�اس غلم�ة ثالث�ة حج�امون، فك�ان اثن�ان یغ�الن علی�ھ وعل�ى 
ِأھل��ھ، وواح��د یحجُم��ُھ ویحج��م أھل��ھ، ق��ال ْ ق��ال نب��ي : وق��ال اب��ن عب��اس: َ

ُنع��م العب��د الحج��ام ی��ذھُب بال��دم، وُیخ��ف ال��صلب ویجل��و ع��ن ): (هللا َ َ َ َ َُّ َّْ

َّحی�ث ع�رج ب�ھ م�ا م�ر عل�ى م�أل م�ن ) (إن رسول هللا : وقال" البصر
إن خیر ما تحتجمون فیھ یوم : "وقال" علیك بالحجامة: المالئكة إال قالوا

إن خی�ر م�ا : "وقال". سبع عشرة ویوم تسع عشرة ویوم إحدى وعشرین
) (َّاویتم بھ السعوط، والل�دود، والحجام�ة، والم�شي، وإن رس�ول هللا تد

م��ن ل��دني؟ فكلھ��م أم��سكوا ): (ل��ده العب��اس وأص��حابھ فق��ال رس��ول هللا 
َّال یبقى أحد ممن في البیت إال لد غیر عم�ھ العب�اس: فقال وف�ي : "وق�ال" ُ

الباب عن عائشة ھذا حدیث حسن غری�ب ال نعرف�ھ إال م�ن ح�دیث عب�اد 
  ".نصوربن م

الطب بسنده عن عباد بن ) ٤/٢٠٩(ورواه الحاكم في المستدرك   
ھ��ذا ح��دیث : "وق��ال. الت��ي ف��ي أول الح��دیث" إن"من��صور ب��ھ ب��دون لف��ظ 

  ".عباد ضعفوه: "وقال الذھبي". صحیح اإلسناد، ولم یخرجاه
  عباد بن منصور الناجي بصري 

 ١٦٤ذك��ره الن��سائي ف��ي ال��ضعفاء والمت��روكین ض��من مجموع��ة ص 
  " ًضعیف، وقد كان أیضا قد تغیر: "، وقال٤١٤قم ر

 وذك�ر ٢٠٠/١١٦٧رقم ) ٥٤٩-٥/٥٤٤(وذكر ابن عدي في الكامل 
عب�اد ب�ن من�صور، وعب�اد ب�ن كثی�ر، : "عن یحیى أنھ ق�ال) ٥/٥٤٥(في 

وعباد بن راشد، لیس حدیثھم بالقوي، ولكنھ یكتب، وذكر عن یحیى أن�ھ 
  .وذكر قول النسائي" ضعیف الحدیث: "قال

؟؟؟؟؟، : "وق�ال) ١٠٧(رق�م ) ١/٣٩٣(وذكره ابن حجر في التقریب 
أي روي ل�ھ األربع�ة ) خ�ت ع�و(رمى بالقدر، كان یدلس، وتعی�ر ب�آخره 

  . أصحاب السنن والبخاري في التاریخ
وم����ا بع����دھا والمی����زان ) ٢/١٦٥(انظ���ر المج����روحین الب����ن حب����ان 

)٢/٣٧٦ (  
  فالحدیث مختلف فیھ  
ب��أن ) ١٠/١٥٥(ر ف��ي ف��تح الب��اري وض��حھ اب��ن حج��: ًّوال��سُعوط  

یستلقى اإلنسان على ظھره، ویجعل بین كتفیھ ما یرفعھما لینحدر رأسھ، 
ویقطر في أنفھ ماء أو دھن فی�ھ دواء مف�رد أو مرك�ب لی�تمكن ب�ذلك م�ن 

  .الوصول إلى دماغھ الستخراج ما فیھ من الداء بالعطاس
األخ��ذ ): ٢/٨٥٤) (َّل��د(كم��ا ج��اء ف��ي المعج��م الوس��یط م��ادة : والل��دود

بل��سان الم��ریض، ث��م م��ده إل��ى أح��د ش��قى الف��م وص��ب ال��دواء ف��ي ال��شق 
  .اآلخر

  ).٧(والحجامة سبق تعریفھا ص 
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 أو )١(والم��شي م��ا یؤك��ل: ٥٨ف��ي خالص��ة ت��ذكرة داود ص : والم��شي
  .یشرب إلطالق البطن

  ":إن فیھ شفاء" - ٤
ب��اب ) ١٣(الط��ب ) ١٠/١٥٩(ص��حیح البخ��اري بف��تح الب��اري   

بسنده أن جابر بن عبد هللا رضى ) ٥٦٩٧(اء حدیث رقم الحجامة من الد
َّهللا عنھ عاد المقنع ثم قال َ ال أبرح حتى یحتجم فإني سمعت رسول هللا : "ُ

) (إن فیھ شفاء: "یقول "  
الط��ب ب��اب لك��ل داء ) ١٤/١٩١وص��حیح م��سلم ب��شرح الن��ووي   

  .دواء، واستحباب التداوي نحو الذي في البخاري
 الط��ب ب��سنده أن ج��ابر ب��ن عب��د هللا نح��و )٤/٤٠٨(والم��ستدرك   

" ھذا حدیث على شرط الشیخین ول�م یخرج�اه: "الذي في البخاري، وقال
  .ًوھو فعال في الصحیحین كما ھو واضح مما سبق) خ م(وقال الذھبي

  بھ نحوه ) ١٧/١٦٣(والفتح الرباني   
وھ�و ، )"م(تخریج�ھ ): "١٧/١٦٣(وقال الساعاتي في بل�وغ األم�اني 

ن��ھ ال یوج��د ف��ي م��سلم فق��ط، وإنم��ا یوج��د ف��ي البخ��اري وم��سلم، خط��أ؛ أل
والمقنع بضم المیم وفتح القاف وتشدید النون مفتوحة اسم رجل جاء غیر 

ًمنسوب، والظاھر أنھ كان مریضا ـ بلوغ األماني  َ)١٧/١٦٣.(  
  .فالحدیث صحیح

قی�ل ی�ا . إن في الحجامة لشفاء من كل داء إال الب�أس: " حدیث - ٥
  ".الموت: ا البأس؟ قالرسول هللا وم

بسنده إلى ابن عب�اس أن�ھ ) ١٣٥-٧/١٣٤(ذكره ابن عدي في الكامل 
إلى السماء مع جبریل علیھ السالم أمره المقرب�ون ) (لما عرج بالنبي 

  .ثم ذكره: ... یقول) (أھل كل سماء بالحجامة، وكان النبي 
 قال وقد ذكره ابن عدي في ترجمة الفرات أبي المعلي الجزري الذي

وال�ذي ق�ال فی�ھ ) ٧/١٣٣(كم�ا ف�ي الكام�ل ) منكر الح�دیث(فیھ البخاري 
  .لیس حدیثھ بشيء: یحیى

والفرات أبو المعلي ھو فرات بن السائب ذكره النسائي ف�ي ال�ضعفاء 
  ".متروك الحدیث: " وقال٤٨٨ رقم ١٩٠ص 

 فق��ط ول��م یعل��ق ٤٣٤ رق��م ٣٥٥وذك��ر ال��دارقطني ف��ي ال��ضعفاء ص 
 وق��ال ٢٩٧ رق��م ٤٧٥اء ال��صغیر للبخ��اري ص علی��ھ وھ��و ف��ي ال��ضعف

:  وق��ال٢٦٩٥رق��م ) ٣/٣(، وھ��و ف��ي ال��ضعفاء الب��ن الج��وزي "ترك��وه"
 س�لیمان وقی�ل أب�و المعل�ي، الج�زري ی�روي ع�ن أب�وفرات ب�ن ال�سائب "

لیس بشيء، وقال البخاري منك�ر الح�دیث : میمون بن مھران، قال یحیى
ضعیف : زرعھي وأبو متروك، وقال السعدي والراز: تركوه، وقال مرة

  " متروك: "الحدیث، وقال الدار قطني

                                                 
  ".یؤكل"ولعل الصواب " یأكل"في الكتاب   )1(
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  ً.فالسند ضعیف جدا
لكن المتن یشھد لھ حدیث جابر ال�سابق وھ�و م�ا قال�ھ محقق�وا الكام�ل 

  ).٧/١٣٥(ھامش 

أن��ھ س��ئل ع��ن أج��ر الحج��ام  (- رض��ى هللا عن��ھ-ف��ي ح��دیث أن��س - ٦
 حجمھ أبو طیب�ة، وأعط�اه ص�اعین م�ن )(احتجم رسول هللا :" فقال 

ُإن أمثل ما تداویتم ب�ھ الحجام�ة : ام ، وكلم موالیھ فخففوا عنھ وقالطع َ ِ
ّوالق��سط البح��رى، ق��ال ال تع��ذبوا ص��بیانكم ب��الغمز م��ن الع��ذرة عل��یكم  ُ ُُ ْ

 ).ُبالقسط
ب��اب ) ١٣(الط��ب ) ١٥٩-١٠/١٥٨(ص��حیح البخ��ارى بف��تح الب��ارى 

 ب�سنده، ع�ن حمی�د الطوی�ل ، ع�ن ٥٦٩٦الحجامة م�ن ال�داء ح�دیث رق�م 
كت�اب الم�ساقاة ب�اب ) ١٠/٢٤٢(بھ ، وصحیح مسلم بشرح النووى أنس 

حل أجرة الحجامة بسنده عن إس�ماعیل ب�ن جعف�ر، ع�ن حمی�د نح�وه إل�ى 
قولھ الحجامة دون ما بعدھا و بھ بسنده عن مروان الفزارى، ع�ن حمی�د 

 "من العذرة " نحوه دون قولھ 
 ج�اء ف�ى الطب ب�اب م�ا) ١٧/١٦١(والفتح الربانى مع بلوغ األمانى 

م�ن " الحجامة بسنده ع�ن یحی�ى ب�ن س�عید ، ع�ن حمی�د نح�وه م�ع زی�ادة 
 "وال تعذبوا صبیانكم بالغمز من العذرة علیكم بالقسط"ضریبتھ دون 

خیر م�ا " الطب باب ما جاء فى الحجامة وفوائدھا ) ١٧/١٧٢(و بھ 
 "تداویتم بھ الحجامة والقسط البحرى ، وال تعذبوا صبیانكم بالغمز 

باب ما رخص فیھ م�ن ) ٤(الطب ) ٥/٤٢٥( ابن أبى شیبة ومصنف
 دون القصة ) (نحو قول الرسول ) ٣(األدویة حدیث رقم 

نح�و ) ١(باب ف�ى الحجام�ة ح�دیث رق�م ) ٤٢(الطب ) ٥/٤٥٩(و بھ 
  " من الغمز"دون القصة ودون ) (قول الرسول 

 .فالحدیث صحیح
ل���ة ق���ال ب���سكون الح���اء المھم) البح���ري(ُوالق���سط ب���ضم الق���اف   
بخ��ور مع��روف، وھ��و فارس��ي مع��رب واحت��رز ب��البحري وھ��و : العلم��اء

مكي أب�یض ع�ن الھن�دي وغی�ره وھ�و أس�ود، واألول ھ�و األج�ود، وق�ال 
مك��ي وھ��و عرب��ي أب��یض، وش��امي : الق��سط ثالث��ة أن��واع: بع��ض األطب��اء

وھن��دي وھ��و أس��ود وأجودھ��ا األب��یض، وھ��و ینف��ع للرع��شة، واس��ترخاء 
ًین الطبع، وینفع نھش الھوام، نافع للكبد جدا، العصب، وعرق النسا، ویل

ًوللمغ��ص وال��دود وللحم��ى ش��ربا، وللزك��ام والن��زالت والوب��اء بخ��ورا،  ً
  ).١٦٢-١٧/١٦١(وللبھق والكلف طالء ـ بلوغ األماني 

قرحة تخرج بین األنف والحل�ق : العصر بالید، والُعذرة: والغمز  
ًوكانت الم�رأة تأخ�ذ خرق�ة فتفتلھ�ا ف�تال جی�دا  وت�دخلھا ف�ي حل�ق ال�صبي، ً
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) (وتعصر علیھ، فینفجر منھ دم أسود، وربما أقرحتھ، فحذرھم النب�ي 
م�ن ذل�ك، وأرش�دھم إل�ى م�ا فی�ھ دواء ذل�ك م�ن غی�ر أل�م ـ بل�وغ األم�اني 

)١٧/١٦٢.(  

دخلت على أب�ي ھری�رة ـ : "حدیث عبد الرحمن بن أبي نعم قال - ٧
: فقل�ت: كم اح�تجم ق�الیا أبا الح: رضى هللا عنھ ـ وھو یحتجم، فقال لي

أن جبری�ل علی�ھ ال�سالم ) (أخبرن�ي أب�و القاس�م : ما احتجمت قط قال
  ".أخبره أن الحجم أفضل ما تداوي بھ الناس

ھ��ذا ح��دیث ص��حیح عل��ى : "الط��ب وق��ال) ٤/٢٠٩(الم��ستدرك   
  .، ووافقھ الذھبي" شرط الشیخین ولم یخرجاه

 ب��اب الط��ب) ٥/٩١(وذك��ر الھیثم��ي نح��وه ف��ي مجم��ع الزوائ��د   
رواه أب�و داود واب�ن : قل�ت: "وقال. التداوي بالعسل والحجامة وغیر ذلك
رواه الطبران�ي ف�ي األوس�ط، وفی�ھ . ماجھ خال ذكر جبری�ل علی�ھ ال�سالم

محمد بن قیس النخعي ذكره ابن أبي حاتم ولم یجرحھ ول�م یوثق�ھ، وبقی�ة 
  "رجالھ رجال صحیح

  ومحمد بن قیس النخفي 
 ولم یذكر ٢٧٨رقم ) ٨/٦٢(لجرح والتعدیل ذكره ابن أبي حاتم في ا

ًفیھ جرحا وال تعدیال ً.  
  .ولكني لم أجده في أبي داود وابن ماجھ في نسختي بھذا اللفظ

إن ك��ان ف��ي ش��يء مم��ا "ولك��ن یوج��د ف��ي أب��ي داود واب��ن ماج��ھ بلف��ظ 
  ".تداوون بھ من خیر فالحجامة

 )٣٨٥٧(ب��اب ف��ي الحجام��ة ح��دیث رق��م ) ٣(الط��ب ) ٤/٤(أب��و داود 
  .بسنده عن أبي ھریرة بھ، وسكت عنھ

ب���اب الحجام���ة ح���دیث رق���م ) ٢٠(الط���ب ) ٢/١١٥١(واب���ن ماج���ھ 
بسنده عن أبي ھریرة بھ نحوه، وسكت عنھ الشیخ محم�د ف�ؤاد ) ٣٤٧٦(

  .عبد الباقي
، وق���ال ال���ساعاتي ف���ي بل���وغ األم���اني )١٧/١٦٣(والف���تح الرب���اني 

داود والمن�ذري، ، وس�كت عن�ھ أب�و )١()د ، ج�ھ" (تخریجھ): "١٧/١٦٣(
، وص��ححھ األلب��اني ف��ي تعلقی��ھ عل��ى س��نن اب��ن ماج��ھ رق��م "وس��نده جی��د

٣٤٧٦.  

اس���تأذنت ) (ع���ن ج���ابر أن أم س���لمة زوج النب���ي : "ح���دیث - ٨
. أب�ا طیب�ة أن یحجمھ�ا) (ف�ي الحجام�ة، ف�أمر النب�ي ) (رسول هللا 

  ".ًحسبت أنھ كان أخاھا من الرضاعة، أو غالما لم یحتلم: وقال

                                                 
  .أي رواه أبو داود وابن ماجھ في سننھما  )1(
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ال��سالم ب��اب لك��ل داء ) ١٤/١٩٣( ب��شرح الن��ووي ص��حیح م��سلم  
  .دواء بسنده عن أبي الزبیر عن جابر بھ

ب�اب الحجام�ة، ) ٢٠(الط�ب ) ١١٥٢-٢/١١٥١(سنن ابن ماجھ   
حدثنا محمد بن رمح المصري، أنبأنا اللیث ب�ن : " قال٣٤٨٠حدیث رقم 

  .سعد، عن أبي الزبیر، عن جابر
ن أب��ي الزبی��ر ع��ن ب��سنده ع��) ١٦٤-١٧/١٦٣(والف��تح الرب��اني   

تخریجھ : "وقال الساعاتي في بلوغ األماني نفس الجزء والصفحة. جابر
  . )١()جھ. م(

ب�سنده ع�ن أب�ي الزبی�ر؛ ع�ن ) ٢١٠-٤/٢٠٩(والحاكم في المستدرك 
: ثم ذكر نحو الذي في م�سلم وق�ال)...). (جابر أن عائشة زوج النبي 

  .قھ الذھبيھذا حدیث صحیح على شرط مسلم، ولم یخرجاه، وواف"
  .لكنھ في مسلم ولكن فیھ أن أم سلمة ھى التي استأذنت  

  .فالحدیث صحیح

أمرن��ا بالحجام��ة ) (ح��دیث ال��سائب ب��ن یزی��د أن رس��ول هللا  - ٩
ًما نزع الناس نزعة خیرا : "وقال

  ".أو شربة عسل. منھ)٢(
الطب باب التداوي بالعسل والحجامة ) ٥/٩١(في مجمع الزوائد   

واه الطبراني في األوسط، وفیھ یزید بن عبد الملك ر: "وغیر ذلك، وقال
ال ب�أس : النوفلي، وھو متروك، وقیل عن ابن معین في إحدى الروای�ات

  ".بھ
ویزی���د ب���ن عب���د المل���ك ف���ي ال���ضعفاء والمت���روكین للن���سائي ض���من 

وذك��ره ". مت��روك الح��دیث م��دني: " وق��ال٦٤٥ رق��م ٢٤٦مجموع��ة ص 
 رق��م ٣٩٠ مجموع��ة ص ال��دارقطني ف��ي ال��ضعفاء والمت��روكین ض��من

٥٩٢.  
رقم ) ٢١١ – ٣/٢١٠(وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكین 

: ق�ال أحم�د: " وقال بعد أن ذكر من روى عنھم، وم�ن روى عن�ھ٣٧٩٣
أحادیث�ھ : ضعیف، وقال البخ�اري: عنده مناكیر، وقال یحیى والدارقطني

ًیث ج�دا، منك�ر الح�د: ًشبھ ال شيء، وضعفھ جدا، وقال أبو حاتم ال�رازي
رقم ) ٢/٣٦٨(ثم ذكر قول النسائي السابق وذكره ابن حجر في التقریب 

، وانظ��ر ترجمت��ھ ف��ي می��زان االعت��دال لل��ذھبي "ض��عیف:" وق��ال ٢٩٣
  .٩٧٢٦رقم ) ٤٣٤ – ٤/٤٣٣(

  .ًفالحدیث ضعیف سندا

من وجع . )٣(بوج) (حدیث أبي ھریرة أن أبا ھند حجم النبي  -١٠
  ".ما تداوون بھ من خیر فالحجامةإن كان في شيء م: "كان بھ وقال

                                                 
  .أي في صحیح مسلم، وسنن ابن ماجھ  )1(
  ".ًخیرا"ولعل الصواب " خیر"في الكتاب   )2(
  .ھكذا في الكتاب  )3(
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ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم : "وقال) ٤/٤١٠(المستدرك   
  .ووافقھ الذھبي" ولم یخرجاه

إن ك��ان ف��ي ): "(لك��ن الج��زء الث��اني م��ن الح��دیث وھ��و قول��ھ   
  :ًیوجد أیضا في" شيء مما تداوون بھ من خیر فالحجامة

 ٣٨٥٧ث رقم باب في الحجامة حدی) ٣(الطب ) ٤/٤(أبي داود   
  .بسنده عن أبي ھریرة، وسكت عنھ

ب�اب الحجام�ة ح�دیث رق�م ) ٢٠(الط�ب ) ٢/١١٥١(وابن ماج�ھ   
  . بسنده عن أبي ھریرة نحوه وسكت عنھ محمد فؤاد عبد الباقي٣٤٧٦

، وق��ال ال��ساعاتي )١٧/١٦٣(والف��تح الرب��اني م��ع بل��وغ األم��اني   
كت عن�ھ أب�و ، وس�)١()د ج�ھ(وتخریج�ھ ): "١٧/١٦٣(في بل�وغ األم�اني 

  ".داود والمنذري، وسنده جید
ف�ي ترجم�ة حم�اد ب�ن س�لمة ) ٣/٥٦(وھو في الكامل البن عدي   

في  )(أن أبا ھند حجم النبي: "ولفظھ) ٦٢/٤٣١(بن دینار ترجمة رقم 
ی�ا مع�شر األن�صار أنكح�وا أب�ا ھن�د، وانكح�وا ). (النافوخ، وقال النب�ي

  ".ھ خیر فالحجامةشيء ما تداوون ب"إن كان في : إلیھ، وقال
أخرجھ أب�و داود ف�ي : "قال المحققون) ٥٧-٣/٥٦(وفي الھامش   
باب في األكفاء من طریق عبد الواحد بن غیاث، ح�دثنا ) ٢١٠٢(النكاح 

" ی��ا مع��شر األن��صار"ب��دل " ی��ا بن��ي بیاض��ة: "حم��اد بھ��ذا اإلس��ناد وعن��ده
 باب ما جاء في ف�ضل الحجام�ة) ٩/٣٣٩(وأخرجھ البیھقي في الضحایا 

ی�ابني " من طریق أحمد بن یونس، حدثنا حماد بن سلمة بھ، ولیس عن�ده
وأخ�رج م��ا یتعل�ق بإنك�اح أب�ي ھن�د البیھق�ي ف��ي " بیاض�ة أنكح�وا أب�ا ھن�د

باب ال یرد نك�اح غی�ر الك�فء إذا رض�یت ب�ھ الزوج�ة ) ٧/١٣٦(النكاح 
من طریق أسد بن موسى، وإبراھیم بن الحجاج، كالھما حدثنا أبو س�لمة 

م�ن ) ٤٢٣، ٢/٣٤٢( ما یتعلق بفضل الحجامة فقد أخرجھ أحمد بھ وأما
طریق عفان وغسان بن ربیع الموصلي، وأخرجھ أبو داود كتاب الط�ب 

ب�اب الحجام�ة م��ن طری�ق موس��ى ب�ن إس��ماعیل، وأخرج�ھ اب��ن ) ٣٨٥٧(
ب�اب الحجام�ة م�ن طری�ق أب�ي بك�ر ب�ن ش�یبة، ) ٣٤٧٦(ماجھ في الطب 

اد بن سلمة بھ، وأخرجھ أب�و یعل�ي حدثنا أسود بن عامر جمیعھم عن حم
) ٤/٤١٠(، واب���ن حب���ان وص���ححھ الح���اكم ٥٩١١: بتمام���ھ ف���ي م���سنده

، وحسنھ األلباني في تعلیقھ على " موارد١٣٩٩، ١٢٤٩: ووافقھ الذھبي
  ).٢١٠٢(سنن أبي داود رقم 
  . فالحدیث حسن

                                                 
  .أي عند أبي داود وابن ماجھ في سننھما  )1(
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ٍاح�تجم عل�ى ورك�ھ م�ن وثء) (حدیث جابر أن النبي  -١١ ْ َ
ك�ان )١(

  .بھ
ب��اب مت��ى ت��ستحب الحجام��ة، ) ٥(الط��ب ) ٤/٥(اود س��نن أب��ي د  

 بسنده عن جابر ب�ھ، وس�كت عن�ھ، وص�ححھ األلب�اني ٣٨٦٣حدیث رقم 
  ).٣٨٦٤(في تعلیقھ على سنن أبي داود رقم 

  .فالحدیث صحیح

  ".احتجم بعدما سم) (حدیث عبد هللا بن جعفر أن النبي -١٢
 الط��ب ب��اب الت��داوي بالع��سل والحجام��ة) ٥/٩٢(مجم��ع الزوائ��د   

رواه الطبران��ي بإس��نادین، ورج��ال أح��دھما ثق��ات، : "وغی��ر ذل��ك وق��ال
  ".ورواه أبو یعلي

  ".إن كان دواء یبلغ الداء، فإن الحجامة تبلغھ: "حدیث -١٣
الطب النبوي في التداوي والعالج للدكتور خال�د أب�و الفت�وح ص   

  .، وعزاه للموطأ في كتاب العین، ولم أجده فیھ٢٢

اویتم ب��ھ الحجام��ة أو ھ��و أمث��ل إن أف��ضل م��ا ت��د: "ح��دیث أن��س -١٤
  ".دوائكم

كت��اب الم��ساقاة ) ٢٤٢-١٠/٢٤١(ص��حیح م��سلم ب��شرح الن��ووي   
س�ئل أن�س ب�ن : والمزارعة باب حل أج�رة الحج�ام ب�سنده ع�ن حمی�د ق�ال

حجم�ھ أب�و طیب�ة، ) (اح�تجم رس�ول هللا : مالك عن كسب الحجام فق�ال
: اج�ھ، وق�الفأمر لھ بصاعین من طعام، وكلم أھلھ فوضعوا عنھ من خر

  ".إن أفضل ما تداویتم بھ الحجامة أو ھو أمثل دوائكم"
: نفس الكتاب والباب بسنده عن حمید قال) ١٠/٢٤٢(ًوبھ أیضا   

إن أف�ضل م�ا : سئل أنس ع�ن ك�سب الحج�ام ف�ذكره بمثل�ھ غی�ر أن�ھ ق�ال"
  ".تداویتم بھ الحجامة والقسط البحري، وال تعذبوا صبیانكم بالغمز

  .فالحدیث صحیح

إن كان ف�ي ش�يء م�ن أدوی�تكم ـ أو یك�ون ف�ي ش�يء : " یثحد -١٥
م��ن أدوی��تكم خی��ر فف��ي ش��رطھ محج��م، أو ش��ربة ع��سل، أو لذع��ة بن��ار 

  ".توافق الداء، وما أحب أن أكتوي
ج��اء ھ��ذا الح��دیث ع��ن ج��ابر ب��ن عب��د هللا، وعب��د هللا ب��ن عم��ر،   

  . وعقبة بن عامر الجھني، وبن خدیج، وعن رجل من األنصار
  رأما حدیث جاب

                                                 
أي أص��ابھا : فوثئ��ت رجل��ي): "وث��أ(م��ادة ) ٥/١٥٠(ف��ي النھای��ة الب��ن األثی��ر   )1(

ْوھن دون الخلع والكسر َ"  
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باب ) ١٠(الطب ) ١٠/١٤٦(ففي صحیح البخاري بفتح الباري   
ِفی��ھ ش��فاء للن��اس: (ال��دواء بالع��سل وق��ول هللا تع��الى َّ ِ ِ ِ  ٥٦٨٣ح��دیث رق��م ) َِ

  .بسنده عن جابر بھ
ب��اب الحجام��ة م��ن ال��شقیقة ) ١٥(الط��ب ) ١٠/١٦٢(ًوب��ھ أی��ضا   

أو " ب��سنده ع��ن ج��ابر ب��ھ نح��وه دون قول��ھ ٥٧٠٢وال��صداع ح��دیث رق��م 
ًوب��ھ أی��ضا " تواف��ق ال��داء"، ودون قول��ھ "ن ف��ي ش��يء م��ن أدوی��تكمیك��و

 ب�سنده ٥٧٠٤باب الحلق من األذى حدیث رقم ) ١٦(الطب ) ١٠/١٦٣(
إن ك��ان ف��ي ش��يء م��ن أدوی��تكم ش��فاء فف��ي ): "(ع��ن ج��ابر ع��ن النب��ي 

ھك��ذا ب��دون ذك��ر ". ش��رطة محج��م، أو لذع��ة بن��ار، وم��ا أح��ب أن أكت��وي
وب�ین أنھ�ا ) ١٠/١٦٥(في فتح الب�اري وقد وضح ابن حجر ذلك . العسل

وص�حیح م�سلم بتعلی�ق محم�د ف�ؤاد . ذكرت في باب الدواء بالعسل كامل�ة
ب�����اب لك�����ل داء دواء ) ٢٦(ال�����سالم ) ١٧٣٠-٤/١٧٢٩(عب�����د الب�����اقي 

أو "ب�سنده ع�ن ج�ابر ب�ھ دون  (...) -٧١واستحباب التداوي حدیث رق�م 
 م�ع زی�ادة ق�صة "تواف�ق ال�داء"ودون قول�ھ " یكون في شيء من أدویتكم

جاءنا جابر بن عبد هللا في أھلن�ا ورج�ل : عن عاصم بن قتادة قال"وھى 
ًیشتكي خراج�ا ب�ھ أو جراح�ا فق�ال خ�راج ب�ي ق�د ش�ق : م�ا ت�شتكي؟ ق�ال: ً

م�ا ت�صنع بالحجام�ة ی�ا أب�ا : فق�ال ل�ھ. ائتني بحجام�ة: فقال یا غالم. على
ن الذباب لیصیبني أو وهللا إ: ًأرید أن أعلق فیھ محجما قال: عبد هللا؟ قال

إن�ي : یصیبني الثوب فیؤذیني ویشق على، فلما رأى تبرمھ م�ن ذل�ك ق�ال
  .فذكره" یقول) (سمعت رسول هللا 

الطب باب ما ج�اء ) ١٧/١٦٤(والفتح الرباني مع بلوغ األماني   
  .في جواز التداوي بالكي بسنده عن جابر بھ نحوه

ب�اب ف�ي ) ٤٢(الط�ب ) ٤٦١-٥/٤٦٠(ومصنف اب�ن أب�ي ش�یبة   
ب�سنده ع�ن ج�ابر ) ٩(الحجامة من قال ھى خیر ما تداوي بھ حدیث رقم 

  ".أو یكون في شيء من أدویتكم"بھ دون قولھ 
فھ�ذا م�ن ب�دیع الط�ب عن�د : "قال اإلمام النووي في شرح ھذا الحدیث

دموی��ة أو ص��فراویة، أو س��وداویة، أو : أھل��ھ؛ ألن األم��راض االمتالئی��ة
 ف��شفاؤھا إخ��راج ال��دم، وإن كان��ت م��ن الثالث��ة بلغمی��ة، ف��إن كان��ت دموی��ة

) (الباقیة فشفاؤھا باإلسھال بالمسھل الالئق لكل خلط منھا، فكأن�ھ نب�ھ 
بالع��سل عل��ى الم��سھالت، وبالحجام��ة عل��ى إخ��راج ال��دم بھ��ا، وبالف��صد 

  .... ووضع العلق وغیرھا مما في معناھا 
  .وأما ما اعترض بھ الملحد المذكور فنقول في إبطالھ

ًإن عل��م الط��ب م��ن أكث��ر العل��وم احتیاج��ا إل��ى التف��صیل حت��ى إن   
المریض یكون الشيء دواءه في ساعة، ثم یصیر داء لھ في الساعة التي 
تلیھا بعارض یعرض من غضب یحمي مزاجھ فیغی�ر عالج�ھ، أو ھ�واء 
یتغیر أو غیر ذل�ك، مم�ا ال تح�صى كثرت�ھ، ف�إذا وج�د ال�شفاء ب�شيء ف�ي 

ن���ھ ال���شفاء ب���ھ ف���ي س���ائر األح���وال وجمی���ع حال���ة بال���شخص ل���م یل���زم م
األشخاص، واألطباء مجمعون عل�ى أن الم�رض الواح�د یختل�ف عالج�ھ 
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، والت����دبیر )١(ب����اختالف ال����سن، والزم����ان، والع����ادة، والغ����ذاء المتقدم����ة
  .)٢("المألوف، وقوة الطباع

ًإن لھ�ا أساس�ا علم�ا : "وقال الدكتور على محمد مطاوع عن الحجام�ة ً
 األح��شاء الداخلی��ة ت��شترك م��ع أج��زاء معین��ة م��ن جل��د ًمعروف��ا، وھ��و أن

اإلن��سان ف��ي مك��ان دخ��ول األع��صاب المغذی��ة لھ��ا ف��ي النخ��اع ال��شوكي، 
وبمقتضى ھذا االش�تراك، ف�إن أي تنبی�ھ للجل�د ف�ي منطق�ة م�ا م�ن الج�سم 
یؤثر على األح�شاء الداخلی�ة المقابل�ة لھ�ذا الج�زء م�ن الجل�د، وھ�ى نف�س 

ستخدم اإلب�ر ال�صینیة ف�ي ع�الج األم�راض، النظریة التي على أساسھا ت
وبمعرفة خرائط توزیع األعصاب عل�ى الجل�د وعل�ى األح�شاء الداخلی�ة، 
یمكن معرفة أجزاء الجلد التي تعمل فیھ�ا الحجام�ة للح�صول عل�ى األث�ر 

  .)٣("الطبي المنشود
عندما : "ویقول الدكتور أمیر محمد صالح األستاذ في جامعة شیكاغو

الج�سم یح�دث اس�تنفار الجھ�از المن�اعي؛ ألن الجل�د یحدث أي خدش ف�ي 
ھ��و خ��ط ال��دفاع األول ع��ن الج��سد، فی��زداد إف��راز ك��رات ال��دم البی��ضاء، 
وتزداد المناعة، وفي حال�ة ح�دوث أي ض�غوط عل�ى الج�سم ی�زداد تنبی�ھ 
جھاز المناعة، وھنا ضغوط طبیعیة حیث إننا نجد أن جھاز المناعة عند 

ًدا، وك��رات ال��دم البی��ضاء تتك��ون بكمی��ات ًالم��رأة الحام��ل یك��ون ن��شطا ج��
كبی��رة، وھن��اك ض��غوط ص��ناعیة م��ن خ��الل ح��دوث خ��دوش ف��ي أم��اكن 

  .)٤("معینة من الجلد تؤدي إلى نفس النتیجة وھو ما یحدث في الحجامة
قال رسول :  قال – رضى هللا عنھما –وأما حدیث عبد هللا بن عمر 

 ف�شرطة محج�م ، أو إن كان فى شىء مما تداوون بھ شفاء): "(هللا 
 ".)٥(ًشربة عسل أو كیة تصیب ألما ، وما أحب أن أكتوى

بسنده عن أسید بن زید الجمال ، عن زھیر ) ٤/٢٠٩(ففي المستدرك 
ھ�ذا ح�دیث :" بن معاویة ، عن عبد هللا بن نافع ، عن ابن عمر بھ وقال 

قل�ت أس��ید : "وق�ال ال�ذھبى " ص�حیح عل�ى ش�رط ال�شیخین  ول�م یخرج�اه
 . "متروك

فالح�دیث ف�ى س�نده أس��ید ب�ن زی�د الجم�ال ق��ال عن�ھ اب�ن الج�وزى ف��ي 
أس�ید ب�ن زی�د ب�ن ) "٤٣٢(ترجم�ة رق�م ) ١/١٢٤(الضعفاء والمتروكین 

نج��یح الجم��ال ، أب��و محم��د م��ولى ص��الح ب��ن عل��ى الھاش��مى ی��روى ع��ن 
                                                 

  ".   المقدم"ھكذا في الكتاب، ولعل الصواب   )1(
  ).١٩٤-١٤/١٩٢(شرح النووي لمسلم   )2(
 ٣ً، نق��ال ع��ن جری��دة الل��واء اإلس��المي ف��ي ١٢٤فاء، ص الحجام��ة عل��م وش��  )3(

  .ھـ١٤١٦شوال 
 ٢١٨ً، نق��ال ع��ن مجل��ة حی��اة الن��اس ١٢٥-١٢٤الحجام��ة عل��م وش��فاء، ص   )4(

  .ھـ١٤٢٢ من ربع األول ٢٦/٢ مایو -٢٠٠١العدد /٢٣لسنة 
ولع��ل ال��صواب م��ا كتبت��ھ ، ألن��ھ یوج��د ف��ى " م��ا أحب��ھ إذا اكت��وى"ف��ى الكت��اب ) 5(

  .خرى ، وألنھ یستقیم لفظ الحدیث بھالروایات األ
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متروك الح�دیث : ھو كذاب ، وقال النسائى : شریك واللیث ، قال یحیى 
یروى عن الثقات المن�اكیر وی�سرق  الح�دیث ، وق�ال : ، وقال ابن حبان 

 "عامة ما یرویھ ال یتابع علیھ: ابن عدى 
) ٩٨٨(ترجم���ة رق���م ) ٤٢١-١/٤١٩(وذك���ره ال���ذھبى ف���ى المی���زان 

 .وذكر نحو الذى فى الضعفاء البن الجوزى وزیادة
فالحدیث فى سنده من كذبھ یحیى بن معین ، فالحدیث فى سنده كذاب 

 .ما فى الحدیث السابقلكن متنھ صحیح ك
الط���ب ب���اب الت���داوى ) ٥/٩١(وذك���ره الھیثم���ى ف���ى مجم���ع الزوائ���د 

: ق�ال ) (عن ابن عمر أن النبى "بالعسل والحجامة وغیر ذلك ونصھ 
أو : إن كان فى شىء من أدوی�تكم ش�فاء فف�ى ش�رطة محج�م أح�سبھ ق�ال 

اب�ن رواه البزار وفیھ محم�د ب�ن أس�عد الثعلب�ى وثق�ھ :" قال " لعقة عسل 
 ". حبان وضعفھ أبو زرعة ، وبقیة رجالھ رجال الصحیح 

ومحم�د ب�ن أس�عد الثعلب�ى . وھذا یعنى أن ھذا سند آخر عن ابن عم�ر
:" ٢٨٨٤ترجم�ة رق�م ) ٣/٤١(ھذا قال عن�ھ اب�ن الج�وزى ف�ى ال�ضعفاء 

منك��ر : محم��د ب��ن أس��عد الثعلب��ى ع��ن زھی��ر ومعاوی��ة ق��ال أب��و زرع��ة 
 ".لم یذكر قول غیره". الحدیث 

 وذك��ر م��ن ٧٢٢٢ترجم��ة رق��م ) ٥/٦٧(وذك��ره ال��ذھبى ف��ى المی��زان 
  . روى عنھم ومن روى عنھ وذكر قول أبى زرعة فیھ

فالحدیث بھ�ذا ال�سند فی�ھ م�ن ھ�و منك�ر الح�دیث وإن ك�ان الم�تن ورد 
 .بسند صحیح كما فى حدیث جابر السابق

قال رسول :  قال- رضى هللا عنھ-أما حدیث عقبة بن عامر الجھنى 
إن ك��ان ف��ى ش��ىء ش��فاء فف��ى ش��رطة محج��م أو ش��ربة :(ثالث��ا) ( هللا

 )عسل ،أو كیة تصیب ألما وأنا أكره الكى وال أحبھ

الطب باب ما جاء فى جواز التداوى بالكى ) ١٧/١٦٤(الفتح الربانى 
) : ١٧/١٦٤(لھ وقال الساعاتى فى بلوغ األمانى ) (، وكراھیة النبى 

) ١٥٥- ١/١٥٤(ومسند الرویانى ".  قبلھوفیھ من لم أعرفھ ، ویؤیده ، ما
حدثنا محمد بن إسحاق ، أنا أحم�د ب�ن حنب�ل أن�ا عب�د  " ١٧٢حدیث رقم 

) ٢/٥٩٤(وم�سند الح�ارث " ثالث�ا " ببقیة سند أحم�د ب�ھ دون كلم�ة –هللا 
 بسنده إلى سعید اب�ن ٥٥٤باب الشفاء فى ثالثة حدیث رقم ) ٢(األشربة 

الطب ) ٥/٩٠/٩١(فى مجمع الزوائد أبى أیوب بھ نحوه وذكره الھیثمى 
:" وق��ال " ب��اب الت��داوى بالع��سل والحجام��ة وغی��ر ذل��ك دون كلم��ة ثالث��ا 

رواه أحم��د ، وأب��و یعل��ى ، والطبران��ى ف��ى الكبی��ر واألوس��ط ، ورجال��ھ 
 ".رجال الصحیح خال عبد هللا بن الولید بن قیس ، وھو ثقة
) ١/٤٥٩(تقریب وعبد هللا بن الولید بن قیس قال عنھ ابن حجر فى ال

" )١ ()د س(ل���ین الح���دیث م���ن ال���سادسة م���ات س���نة إح���دى وثالث���ین :" 
ًفالحدیث فى سنده من ھو لین الحدیث فیكون ضعیفا سندا لكنھ ینتقل إل�ى 

 .الحسن لغیره لشواھده
                                                 

  .أي روى لھ أبو داود والنسائي في سننھما  )1(
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وھ��ذا م��ا فعل��ھ ال��سیوطى حی��ث ذك��ره ف��ى الج��امع ال��صغیر م��ع ف��یض 
وعزاه ألحمد ، " ثاثال" بدون كلمة ٣٤٤٨حدیث رقم ) ٦/٢٧٧٧(القدیر 

 . ورمز لھ برمز الحسن
 :وق���ال عن���ھ ال���شیخ حم���دى ال���دمرداش ف���ى تعلیق���ھ عل���ى الج���امع 

ع�ن عقب�ة ب�ن ) ٤/١٤٦. (أخرجھ أحمد ب�ن حنب�ل ف�ى م�سنده". ضعیف"
، وھو متفق علیھ ، ) ٢٥٢١(عامر  وضعفھ األلبانى فى ضعیف الجامع 

عن ) ٤/٤/٢٢٠٥(، وفى مسلم ) ٥٧٠٢ ،١٠/٥٦٨٣(فھو فى البخارى 
  ".جابر
 

ق�ال رس�ول هللا :  ق�ال -رضى هللا عنھ-وأما حدیث معاویة بن خدیج 
)(" : ، إن كان فى شىء شفاء ففى شرطة محجم أو شربة من عسل

 ".أو كیة بنار تصیب ألما ، وال أحب أن أكتوي

الط��ب ب��اب م��ا ج��اء ف��ى الت��داوى بالع��سل ) ٥/٩١(مجم��ع الزوائ��د 
واه أحمد والطبرانى فى الكبیر واألوسط ر:" والحجامة وغیر ذلك وقال 

 " سوید بن قیس ، وھو ثقة –، ورجال أحمد رجال الصحیح خال 
ُّوسوید بن قیس التجیبى بضم المثناة ، وكسر الجیم ، ثم تحتانیة ، ث�م 

كم���ا ف���ى تقری���ب التھ���ذیب ) دس ق(موح���دة م���صرى ثق���ة م���ن الثالث���ة 
 .فسنده صحیح) ١/٣٤١(

): (ق�ال رس�ول هللا : بني سلمة ق�الوحدیث رجل من األنصار من 
إن كان في شيء مما تعالجون بھ شفاء ففي شرطة محجم، أو في شریة "

  ".، وما أحب أن أكتوي)١(عسل، أو لذعة من نار یصیب بھا ألما
ب�اب ف�ي الحجام�ة ) ٤٢(الطب ) ٥/٤٦٠(مصنف ابن أبي شیبة   

 ع�ن ع�ن عب�د ال�رحیم،) ٨(من قال ھ�ى خی�ر م�ا ت�داوي ب�ھ ح�دیث رق�م 
  .محمد بن إسحاق، عن یزید بن أبي حبیب، عن رجل من األنصار بھ

  ).(فھو مرسل لجھالة الذي رواه عن رسول هللا 

: ق��ال) (ح��دیث أب��ي ھری��رة ـ رض��ى هللا عن��ھ أن رس��ول هللا  -١٦
  ".إن كان في شيء مما تداویتم بھ خیر فالحجامة"

  )١٠(سبق تخریجھ في حدیث رقم   
  ).٦(سبق تخریجھ في حدیث رقم   

اح�تجم، ): (حدیث ابن عب�اس ـ رض�ى هللا عن�ھ ـ ع�ن النب�ي  -١٧
  ".وأعطي الحجام أجره، واستعط

ب���اب ) ٩(الط���ب ) ١٠/١٥٥(ص���حیح البخ���اري بف���تح الب���اري   
  . بسنده عن ابن عباس بھ٥٦٩١َّالسعوط حدیث رقم 

                                                 
  ".ألما"وأرى أن الصواب " الماء"في الكتاب   )1(
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  .فالحدیث صحیح
أن یتلقى اإلن�سان عل�ى ظھ�ره، ویقط�ر ف�ي أنف�ھ : ومعنى استعط  
  ).١٠/١٥٥(فتح الباري الدواء ـ 

  "الحجامة تنفع من كل داء أال فاحتجموا "حدیث  -١٨
ح���دیث رق���م ) ٦/٢٩٨٦(ذك���ره ال���سیوطي ف���ي الج���امع ال���صغیر  

  .وعزاه لمسند الفردوس، ورمز لھ برمز الضعف) ٣٧٨٦(
: ٢٩٨٧-٢٩٨٦وق��ال ال��شیخ حم��دي ال��دمرداش ف��ي ھ��امش ص   

 أب��ي ع��ن) ٢/٢٦٠٤(موض��وع أخرج��ھ ال��دیلمي ف��ي م��سند الف��ردوس "
، وال����ضعیفة )٢٧٥٥(ھری����رة، وق����ال األلب����اني ف����ي ض����عیف الج����امع 

  ").موضوع): "٣٥١٢(
  .فالحدیث موضوع

حدیث عن عب�د هللا ب�ن یزی�د الخطم�ي، ع�ن أبی�ھ أن رس�ول هللا  -١٩
) (الحی��اء، والحل��م، والحجام��ة، : خم��س م��ن س��نن المرس��لین: "ق��ال

  .والسواك، والتعطر
ي بالع��سل والحجام��ة الط��ب ب��اب الت��داو) ٥/٩٢(مجم��ع الزوائ��د   

ق�ال . رواه الطبران�ي، وفی�ھ محم�د ب�ن عم�ر األس�لمي: "وغیر ذلك وق�ال
وروى لھ الحاكم في المستدرك، وروى عنھ غی�ر : قال. مجھول: الذھبي
  ".واحد

حدیث ) ٣٠٩٥-٦/٣٠٩٤(وذكره السیوطي في الجامع الصغیر   
ف�ي  وع�زاه للبخ�اري ف�ي الت�اریخ الكبی�ر، والحك�یم الترم�ذي ٣٩٥٨رقم 

النوادر، والبزار في مسنده، والبغوي في معجمھ، والطبراني في معجمھ 
الكبیر، وأبي نعیم في المعرفة، والبیھقي في شعب اإلیمان، ع�ن ح�صین 

  .الخطمي، ورمز لھ برمز الضعف
ت����خ ): (٦/٣٠٩٤(وق����ال عن����ھ المن����اوي ف����ي ف����یض الق����دیر   
ف��ي ) البغ��ويو(ف��ي الم��سند ) الب��زار( الترم��ذي ف��ي الن��وادر )١()والحك��یم
كلھ�م ع�ن ) المعرفة ھب(كتاب ) في(األصبھاني ) طب أبو نعیم(المعجم 

مصغر حصن بكسر الحاء وسكون الصاد المھملتین، ابن عب�د ) حصین(
بفتح المعجمة جد مل�یح ب�ن عب�د هللا ث�م ق�ال البیھق�ي عق�ب ) الخطمي(هللا 

دیك، ھذا ذكره البخاري في التاریخ عن عبد الرحمن بن أبي ف: "تخریجھ
ومحمد ابن إسماعیل، عن عمر بن محمد األسلمي، فعمر یتفرد ب�ھ، إل�ى 

ھ��و م��ن : "ھن��ا كالم��ھ، وعم��ر ھ��ذا أورده ال��ذھبي ف��ي ال��ضعفاء، وق��ال
وللترم���ذي " س���نده ض���عیف: "وق���ال الح���افظ العراق���ي". المجاھی���ل أ ھ���ـ

أرب���ع، فأس���قط الحل���م والحجام���ة وزاد : وح���سنھ م���ن ح���دیث أب���ي أی���وب

                                                 
  .أي في التاریخ الكبیر للبخاري  )1(



 ٢٠٦١

): ٣٠٩٥-٦/٣٠٩٤(یخ حم���دي ال���دمرداش ھ���امش ، وق���ال ال���ش"النك���اح
، )٢/٦٢(، والحك��یم )٤/٢/١٠(ض��عیف أخرج��ھ البخ��اري ف��ي تاریخ��ھ "

، والطبران��ي ف��ي ) كن��ز٦/١٧٢٣٧(، والبغ��وي ) مجم��ع٢/٩٩(والب��زار 
، والبیھقي في شعب )١٢٤٨(، وأبو نعیم في المعرفة )٢٢/٧٤٩(الكبیر 

ع��ن ح��صین ) ٢/٢٧٩٣(، وال��دیلمي ف��ي الف��ردوس )٦/٧٧١٧(اإلیم��ان 
  ".الخطمي

الحی����اء، والحل����م، : خم����س م����ن س����نن المرس����لین: " ح����دیث -٢٠
  "والحجامة، والتعطر، والنكاح

 وع�زاه ٣٩٥٩رق�م ) ٦/٣٠٩٥(ذكره السیوطي في الج�امع ال�صغیر 
  . للطبراني في معجمھ الكبیر عن ابن عباس، ورمز لھ برمز الحسن

  .١١٤٤٥رقم ) ١١/١٨٦(وھو في المعجم الكبیر للطبراني 
ط��ب ع��ن اب��ن ): "٦/٢٠٩٥(وق��ال المن��اوي عن��ھ ف��ي ف��یض الق��دیر 

، وذكر "واه: "فیھ إسماعیل بني شیبة، قال الذھبي: "قال الھیثمي" عباس
ب�دل " ال�سواك: "، ورواه عنھ أحم�د أی�ضاً لكن�ھ ق�ال لھ الحدیث وغیره أ ھ

  ".النكاح"
 ٥٣وإسماعیل بن شبیة ذكره النسائي ف�ي ال�ضعفاء والمت�روكین ص 

) ١/٢٣٣(، وھ�و ف�ي می�زان االعت�دال لل�ذھبي "منك�ر: "وقال) ٣٨(رقم 
إسماعیل بن شبیب، وقیل اب�ن ش�یبة : " وقال٨٩٤وما بعدھا ترجمة رقم 

: من سنن المرسلین: "الحدیث بلفظ) ١/٢٣٤(وذكر في " واه: "الطائفني
" ، والحجام���ة، وال���سواك، والتعط���ر، وكث���رة األزواج)١(الحی���اء، والعل���م
  ) متروك: (ئي فیھ أنھ قال عنھوذكر قول النسا

  . ًفالحدیث سنده ضعیف جدا

  ".خیر الدواء الحجامة والفصادة: "حدیث -٢١
ح��دیث رق��م ) ٦/٣١٢٥(ذك��ره ال��سیوطي ف��ي الج��امع ال��صغیر   
 وعزاه ألبي نعیم في الطب عن على، ورمز ل�ھ برم�ز ال�ضعف، ٤٠٠٨

  .ولم یعلق علیھ المناوي
ھ أب�و نع�یم ف�ي الط�ب ض�عیف أخرج�: "وقال الشیخ حمدي الدمرداش

ع��ن عل��ى، وض��عفھ األلب��اني ف��ي ض��عیف الج��امع )  كن��ز١٠/٢٨١٣٤(
)٢٨٨٤."(  

حج�م أب�و طیب�ة : ح�دیث أن�س ب�ن مال�ك ـ رض�ى هللا عن�ھ ـ ق�ال -٢٢
، ف��دخل علی��ھ عیین��ة ب��ن ح��صن أو األق��رع ب��ن ح��ابس )(رس��ول هللا 

  ".ھذا الحجم، وھو خیر ما تداویتم بھ: ما ھذا؟ فقال: فقال
الط��ب ب��اب الت��داوي بالع��سل والحجام��ة ) ٩٢-٥/٩١ (مجم��ع الزوائ��د
رواه الطبراني ف�ي األوس�ط، وفی�ھ عب�د هللا ب�ن عم�ر : "وغیر ذلك، وقال

                                                 
  . ھكذا بالعین  )1(
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ب���ن حف���ص العم���ري، وھ���و ثق���ة، وفی���ھ ض���عف، وبقی���ة رجال���ھ رج���ال 
  ".الصحیح

وعبد هللا بن عمر بن حفص العمري، أبو عبد ال�رحمن ف�ي ال�ضعفاء 
  . بالقويلیس:  وقال٣٢٥ رقم ١٤٠للنسائي ص 

ك�ان مم�ن غل�ب علی�ھ : "وق�ال) ٢/٦/٧(وفي المجروحین البن حبان 
ال��صالح والعب��ادة حت��ى غف��ل ع��ن ض��بط األخب��ار وج��ودة الحف��ظ لآلث��ار، 

 المناكیر في روایتھ، فلما فحش خط�ؤه اس�تحق الت�رك وذك�ر أن�ھ )١(فرفع
  .یحیى بن سعید كان ال یحدث عنھ

فیم�ا ی�شبھ ھ�ذا م�ن : "الوبعد أن ذكر حدیثین لھ لی�سا ف�ي الحجام�ة ق�
المقلوبات والملزوقات التي ال ینكرھا إال من أمعن ف�ي العل�م وطلب�ھ م�ن 

  "مظانھ
) ٣/٨(وذك��ر المحق��ق أن��ھ یوج��د عن��د البخ��اري ف��ي الت��اریخ الكبی��ر 

والعقیل��ي ف�ي ال�ضعفاء الكبی��ر ترجم�ة رق��م ) ٢/١٧٩(والت�اریخ ال�صغیر 
 واب�ن ع�دي ف�ي ٠،)٢/٤٥(، وابن أب�ي ح�اتم ف�ي الج�رح والتع�دیل ٨٤٤

، واب��ن حج��ر ف��ي )٢/٤١٣(، وال��ذھبي ف��ي المی��زان )٤/١٤٥٩(الكام��ل 
  ) ٤٣٥ – ١/٤٣٤(، والتقریب )٥/١٩٨(التھذیب 

ب�اب ف�ي الحجام�ة ) ٤٢) (٥/٤٦٠(وھ�و ف�ي م�صنف اب�ن أب�ي ش�یبة 
: حدثنا أبو معاویة، عن األعمش، ع�ن إب�راھیم ق�ال: قال) ٤(حدیث رقم 

م�ا ھ�ذا؟ : وھو محتجم، فقال) ( دخل عیینة بن حصن على رسول هللا
  ".خیر ما تداوت بھ العرب: قال

ولھ شاھد عن س�مرة ب�ن جن�دب، فالح�دیث یرتق�ى م�ن ال�ضعیف إل�ى 
  .الحسن لغیره، وحدیث سمرة سیأتي

َّخی���ر م���ا ت���داویتم ب���ھ الل���دود وال���سعوط والحجام���ة : "ح���دیث -٢٣
  ".والمشي

  ) ٣(سبق تخریجھ في حدیث رقم 

ُدود، وال��سعوط، والم��شي والحجام��ة، َّخی��ر ال��دواء الل��: "ح��دیث -٢٤ َ ُ َ ُ َِّ ْ ُ ُ ُ
ُوالعلق َ َ."  

 ٤٠٩٩ح�دیث رق�م ) ٦/٣١٧٧(ذكره السیوطي ف�ي الج�امع ال�صغیر 
  ً.وعزاه ألبي نعیم عن الشعبي مرسال

  .وقال المناوي نفس ما قالھ السیوطي
ض�عیف أخرج�ھ أب�و نع�یم ف�ي الط�ب : "وقال الشیخ حمدي الدمرداش

ي، وض�عفھ األلب�اني ف�ي ض�عیف الج�امع عن ال�شعب)  كنز١٠/٢٨١٩٧(
  ).٣٥٦٤(، والضعیفة )٢٨٨٦(

  .فالسند ضعیف؛ ألنھ مرسل

                                                 
  ".فوقع"ھكذا في الكتاب ولعل الصواب   )1(
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ُ أما العلق بفتح ٣السوط واللدود والمشي سبق تعریفھا في حدیث رقم  َ َ
دویب�ة حم�راء تك�ون ف�ي الم�اء تعل�ق بالب�دن وتم�ص ال�دم، : العین وال�الم

 – ٦/٣١٧٦(یر  ف��یض الق��د–وھ��ي م��ن أدوی��ة الحل��ق واألورام الدموی��ة 
٣١٧٧ (  

، ف�دعا الحج�ام، )(دخلت على رس�ول هللا : حدیث سمرة، قال -٢٥
مرة بقرن ثم شرطھ بشفرة : )٢(، قال عفان)١(فأتاه بقرون، فألزمھ إیاھا

فدخل أعرابي من بني فزارة أحد بني جذیمة، فلما رآه یحتجم وال عھ�د 
ن ت�دع ھ�ذا ما ھ�ذا ی�ا رس�ول هللا؟ عل�ى م�: لھ بالحجامة وال یعرفھا قال

ھذا خیر ما تداوي : وما الحجم؟ قال: ھذا الحجم، قال: یقطع جلدك؟ قال
  ".بھ الناس
): ١٧/١٦٣(وق�ال ف�ي بل�وغ األم�اني ) ١٧/١٦٣(الفتح الرباني   

ًأخرج��ھ أب��و داود الطیال��سي مخت��صرا ب��دون الق��صة، وأورده : تخریج��ھ"
ن أبي رواه الطبراني ورجالھ رجال صحیح خال حصین ب: الھیثمي وقال

  ".الحر، وھو ثقة
ب��سنده ع��ن ش��یبان ب��ن ) ٤/٢٠٨(ورواه الح��اكم ف��ي الم��ستدرك   

عبدالرحمن، عن عبد الملك بن عمی�ر، ع�ن ح�صین ب�ن أب�ي الح�ر، ع�ن 
ھ��ذا ح��دیث ص��حیح عل��ى ش��رط ال��شیخین، ول��م : "س��مرة ب��ھ نح��وه، وق��ال

یخرج���اه، وق���د رواه ش���عبة ب���ن الحج���اج العتك���ي، وزھی���ر اب���ن معاوی���ة 
  ".بد الملك بن عمیرالجعفي، عن ع

ث��م ذك��ر ح��دیث ش��عبة، وح��دیث زھی��ر ب��سنده إلیھم��ا لك��ن ح��دیث   
ووافق�ھ ال�ذھبي، وھ�و . شعبة مختصر، وحدیث زھیر نحو حدیث ش�یبان

الطب باب الت�داوي بالع�سل والحجام�ة وغی�ر ) ٥/٩٢(في مجمع الزوائد 
رواه الطبراني، ورجالھ رجال الصحیح خال ح�صین : "ذلك نحوه ثم قال

  ".ي الحر، وھو ثقةبن أب
  .باب في الحجامة نحوه) ٤٢) (٥/٤٦٠(ومصنف بن أبي شیبة   

رق�م ) ١/١٨٢(وحصین بن أب�ي الح�ر ذك�ره اب�ن حج�ر ف�ي التقری�ب 
:  ق���ال٤١٨رق���م ) ١/١٨٣( وق���ال ھ���و ح���صین ب���ن مال���ك، وف���ي ٤٠٨

حصین بن مالك ب�ن الخ�شخاش بمعجم�ین وھ�و اب�ن أب�ي الح�ر التمیم�ي "
فتح الق�اف وض�م ال�الم الخفیف�ة ث�م المھمل�ة، ثق�ة العنبري، وأبو القلوص ب

  .وبین أنھ روى لھ النسائي وابن ماجھ
                                                 

معناه أن�ھ أل�صق " فألزمھ إیاھا "):١٧/١٦٣(قال الساعاتي في بلوغ األماني   )1(
  ".آلة الحجم بالموضع الذي یرید الحجامة فیھ

ھ��و ش��یخ اإلم��ام أحم��د ال��ذي ): "١٧/١٦٣(ق��ال ال��ساعاتي ف��ي بل��وغ األم��اني   )2(
روى عنھ ھذا الحدیث یری�د أن�ھ ق�ال م�رة فأت�اه بق�رون وق�ال م�رة فأت�اه بق�رن 

موض�ع فإم�ا ھ�و المیق�ات ھو اسم : بفتح القاف وسكون الراء، قال في النھایة
: ق��ال) یعن��ي میق��ات الح��ج ألھ��ل نج��د الم��سمى بق��رن المن��ازل: قل��ت(أو غی��ره 

  ".والظاھر الثاني، وهللا أعلم: ھو قرن ثور جعل كالمحجمة أ ھـ ـ قلت: وقیل
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  . فالحدیث سنده صحیح

خی�ر م�ا ت�دوایتم ب�ھ : "ق�ال) (حدیث أنس بن مالك أن النب�ي  -٢٦
  ".الحجامة والقسط البحري، وال تعذبوا صبیانكم بالغمز

): ١٧/١٦٢(، وق���ال ف���ي بل���وغ األم���اني )١٧/١٦٢(الف���تح الرب���اني 
  ".تخریجھ خ وغیره"

أنھ س�ئل ع�ن أج�ر الحج�ام : "لكن الذي في البخاري ومسلم بلفظ  
حجم��ھ أب��و طیب��ة، وأعط��اه ص��اعین م��ن ) (اح��تجم رس��ول هللا : فق��ال

" إن أمثل ما تداویتم ب�ھ الحجام�ة: طعام، وكلم موالیھ فخففوا  عنھ، وقال
الغمز م�ن وال تع�ذبوا ص�بیانكم ب�: والقسط البح�ري، ق�ال"وزاد البخاري 

  .فھو بمعنى الحدیث الذي في البخاري ومسلم". العذرة، علیكم بالقسط
  )٦(وھو حدیث رقم 

  ".خیر ما تدوایتم بھ الحجم والفصاد"حدیث  -٢٧
ح��دیث رق��م ) ٦/٣١٦٦(ذك��ره ال��سیوطي ف��ي الج��امع ال��صغیر   
  . وعزاه ألبي نعیم في الطب، ورمز لھ برمز الحسن٤٠٨٢

  .ا قالھ السیوطيولم یزد المناوي في تخریجھ عم
ضعیف أخرجھ أبو نعیم ): "٦/٣١٦٦(وقال الشیخ حمدي الدمرداش 

  ".عن على)  كنز١٠/٢٨١٣٤(في الطب 
  .فالحدیث مختلف فیھ

ش�ربة ع�سل، وش�رطة : ال�شفاء ف�ي ثالث�ة: "حدیث ابن عب�اس -٢٨
  ".محجم، وكیة نار، وأنھي أمتي عن الكي

الشفاء ف�ى باب ) ٣(الطب ) ١٠/١٤٣(صحیح البخارى بفتح البارى 
 ب��سنده ع��ن س��عید ب��ن جبی��ر ، ع��ن اب��ن عب��اس ٥٦٨٠ث��الث ح��دیث رق��م 

ورواه القمى ، : ، وقال " رفع الحدیث"موقوفا علیھ ، لكن قال فى آخره 
ف��ى الع��سل ) (ع�ن لی��ث ، ع��ن مجاھ��د ، ع��ن اب�ن عب��اس ، ع��ن النب��ى 

 "والحجم 
 بسنده ٥٦٨١نفس الكتاب والباب حدیث رقم ) ١٠/١٤٣(و بھ أیضا 

 بھ نحوه) ( سعید ابن جبیر ، عن ابن عباس ، عن النبى إلى
 ٣٤٩١ب��اب الك��ى ح��دیث رق��م ) ٢٣(الط��ب ) ٢/١١٥٥(واب��ن ماج��ھ 

بسنده عن س�عید ب�ن جبی�ر ، ع�ن اب�ن عب�اس ب�ھ موقوف�ا علی�ھ ولك�ن ف�ى 
" فھو موقوف لكن آخ�ره ی�شعر بأن�ھ مرف�وع لقول�ھ " رفعھ :" آخره قال 

 ".فع الحدیث ر" ولقولھ " وأنھى أمتى عن الكى 
الط�ب ب�اب م�ا ) ١٧/١٦٤(والفتح الربانى وبل�وغ األم�انى لل�ساعاتى 

جاء فى جواز التداوى بالكى بسنده عن س�عید ب�ن جبی�ر ع�ن اب�ن عب�اس 
 .یشعر أنھ مرفوع. موقوفا علیھ لكن آخره
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ح�دیث رق�م ) ٧/٣٦٧٨(والجامع الصغیر للسیوطى مع ف�یض الق�دیر 
 اب��ن عب��اس ، ورم��ز ل��ھ برم��ز  وع��زاه للبخ��ارى واب��ن ماج��ھ ع��ن٤٩٤١

الصحة ولم یعزه لمسند أحمد ، وھو فیھ كما ھو واضح مما سبق ، وفى 
ص��حیح أخرج��ھ البخ��ارى ف��ى : "الھ��امش ق��ال ال��شیخ حم��دى ال��دمرداش 

ع���ن اب���ن ) ٢/٣٤٩١(واب���ن ماج���ھ ف���ى ال���سنن ) ١٠/٥٦٨٠(ص���حیحھ 
 .ولم یعزه ھو أیضا لمسند أحمد". عباس

شفاء أمتى فى "  بلفظ ١٥٥٤ رقم حدیث) ١٤-٢/١٣(وكشف الخفاء 
شرطة محجم أو شربة عسل ، أو كیة نار  وأن�ا أنھ�ى أمت�ى ع�ن : ثالثة 
ال�شفاء " رواه البخارى وابن ماجھ عن ابن عب�اس بلف�ظ :" وقال " الكى 

 . ھو أیضا لمسند أحمد–فى ثالث الحدیث ولم یعزه 
ح��دیث رق���م ) ٣/١٤٥(وق��د ذك��ره األلب��انى ف���ى السل��سلة ال��صحیحة 

، واب����ن ماج����ھ ) ١١٣ ، ١/١١٢(أخرج����ھ البخ����ارى :"  وق����ال ١١٥٤
، والطبران����ى ف����ى الكبی����ر ) ٢٤٦-١/٢٤٥(، وأحم����د ) ٣٥٣-٢/٣٥٢(
عن مروان بن شجاع ، عن سالم األفطس ، ع�ن س�عید ب�ن ) ٣/١٥٣/١(

إن كان فى شىء (جبیر ، عن ابن عباس مرفوعا ، وللحدیث شاھد بلفظ 
  ).٢٤٥(وقد مر برقم ) من أدویتكم 

 .فالحدیث صحیح

  ".یحتجم) (رأیت رسول هللا : حدیث أبي أمیة الفزاري قال -٢٩
الط��ب ب��اب الت��داوي بالع��سل والحجام��ة ) ٥/٩٢(مجم��ع الزوائ��د   

  ".رواه أحمد والطبراني، ورجالھ ثقات: "وغیر ذلك، وقال

عل����یكم : "ق����ال) (ح����دیث أن����س رض����ى هللا عن����ھ أن النب����ي -٣٠
 "بالحجامة والقسط البحري

الط��ب ب��اب م��ا ج��اء ف��ى الحجام��ة والع��سل ) ٣/٣٨٨ (ك��شف األس��تار
 بسنده عن عبد الوھاب بن عطاء عن سعید عن قت�ادة ٣٠٢١حدیث رقم 

ال نعلم رواه عن قتادة عن أن�س إال س�عید : قال البزار :" عن أنس وقال 
والعنھ إال عبد الوھاب ، وعبد الوھاب ل�یس ب�القوى ف�ى الح�دیث ، وق�د 

  ".روى عنھ أھل العلم
الوھ��اب ب��ن عط��اء، ف��ي المجم��وع ف��ي ال��ضعفاء والمت��روكین وعب��د 

عب�د الوھ�اب ب�ن عط�اء : "وقال) ٣٧٤ رقم ١٥٢الضعفاء للنسائي ص (
  "لیس بالقوي: الخفاف أبو نصر

 وذك�ر ٢٢١١ رق�م ٢/١٥٨وفي الضعفاء والمتروكین البن الجوزي 
ض��عیف الح��دیث : ق��ال أحم��د: "اس��مھ كم��ا ف��ي ال��ضعفاء للن��سائي وق��ال

ل��یس بق��وي ف��ي الح��دیث وق��ال الن��سائي ل��یس : ال ال��رازيم��ضطرب، وق��
  " بالقوي

" ص�دوق: " وق�ال٥٣٢٢ترجمة رقم ) ٢/٦٨١(وفي المیزان للذھبي 
: وذكر ما قالھ أحمد عنھ وما قالھ النسائي وذكر ع�ن ال�دارقطني أن�ھ ق�ال

كان یحیى بن سعید حسن الرأي في عبد : "ثقة، وذكر عن أحمد أنھ قال"
  .الوھاب الخفاف
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الط���ب ب���اب الت���داوى ) ٥/٩١(ذك���ره الھیثم���ى ف���ى مجم���ع الزوائ���د و
رواه الب���زار والطبران���ى ف���ى :" بالع���سل والحجام���ة وغی���ر ذل���ك وق���ال 
 "األوسط ، ورجال البزار رجال الصحیح

فالح��دیث ف��ى س��نده عب��د الوھ��اب ب��ن عط��اء وھ��و ل��یس ب��القوى ف��ى 
الح��دیث فیك��ون س��نده ض��عیفا لك��ن الح��دیث روى معن��اه م��ن ط��رق ع��دة 

 .أرى أنھ ینتقل إلى الحسن لغیره لشواھدهف

عل���یكم بالحجام���ة ف���ي ج���وزة ): "(ق���ال: "ع���ن ص���ھیب ق���ال -٣١
م��ن : ، فإن��ھ دواء م��ن اثن��ین وس��بعین داء وخم��سة أدواء)١(القمح��دوة

  ".الجنون، والجذام والبرص، ووجع األضراس
ھكذا : "الطب باب موضع الحجامة وقال) ٥/٩٤(مجمع الزوائد   

  ". رواه الطبراني، ورجالھ ثقات. سموعوجدتھ في األصل الم
، ٥٥٢٠رق��م ) ٨/٤٠٠٨(وھ��و ف��ي الج��امع ال��صغیر لل��سیوطي   

وعزاه الطبراني، وابن السني، وأبي نعیم عن ص�ھیب، ورم�ز ل�ھ برم�ز 
  .الضعف
ض��عیف أخرج��ھ : "وف��ي الھ��امش ق��ال ال��شیخ حم��دي ال��دمرداش  

، )١٠/٢٨١٣٣(، وابن السني في الطب )٨/٧٣٠٦(الطبراني في الكبیر 
ع��ن ص��ھیب، وض��عفھ األلب��اني ف��ي ض��عیف الج��امع ) ٤٠٤٧(وال��دیلمي 

  ).٣٨٩٤(، والضعیفة )٣٧٥٨(

  "في الحجم شفاء: "حدیث -٣٢
ح��دیث رق��م ) ٨/٤٢٣٠(ذك��ره ال��سیوطي ف��ي الج��امع ال��صغیر   
 وع��زاه لل��ضیاء س��مویھ، والحلی��ة ألب��ي نع��یم، ورم��ز ل��ھ برم��ز ٥٩٢٢
  .الصحة

ج�ھ اب�ن أب�ي ش�یبة ص�حیح أخر: "وقال الشیخ حم�دي ال�دمرداش  
ع��ن ب��شیر ب��ن عمی��ر، وأب��و نع��یم ف��ي الحلی��ة ) ٢ ج٥/٤٦٠(ف��ي م��صنفھ 

، والضیاء سمویھ عن عبد هللا بن س�رجس ك�ذا ق�ال ف�ي الكن�ز )٣/١٢١(
، )٣/٤٢٤٨(، وص����ححھ األلب����اني ف����ي ص����حیح الج����امع )١٠/٨١٣٦(

إن فی�ھ "ال�ذي بلف�ظ ) ٤(، وانظر تخریج ح�دیث رق�م )٨٦٤(والصحیحة 
  ".الشفاء

لیل��ة أس��رى ب��ي م��ا م��ررت عل��ى م��أل م��ن المالئك��ة إال : "ح��دیث -٣٣
  ".أمروني بالحجامة

في ترجمة نافع أبي ھرمز وزاد ) ٣/٥٩(في المجروحین البن حبان 
  ". ًمن أراد منكم أن یحتجم فلیحتجم وسط رأسھ، فإنھ وجدتھ صالحا"

                                                 
وھى رأس القف�ا كم�ا ف�ي " القمحدوة"ولكن الصواب " العمحدوه: "في الكتاب  )1(

  .١٣٨ر ملفى الشھري، ص ھامش الحجامة علم وشفاء للدكتو



 ٢٠٦٧

فی��ھ ن��افع : "، وق��ال١٠١وت��ذكرة الموض��وعات الب��ن ط��اھر ص   
وابن طاھر لم یوضح الصحابي ال�ذي رواه، " یثأبو ھرمز متروك الحد
  .ولم یعلق علیھ المحقق

ونافع أبو ھرمز في الضعفاء والمتروكین للدارقطني ضمن مجموعة 
  .  دون أن یعلق علیھ٥٤٩ رقم ٣٨١ص 

ك�ان ممك�ن : "وق�ال) ٥٩ – ٣/٥٨(وھو في المجروحین البن حب�ان 
ًل�م ل�ھ س�ماعا، یروي عن أنس ما لیس من حدیثھ ك�أن أن�س آخ�ر، وال أع

وذك�ر " وال یجوز االحتجاج بھ، وال كتابة حدیثھ إال على سبیل االعتب�ار
  . عدة أحادیث من أحادیثھ منھا ھذا الحدیث

ن��افع ب��ن :  ق�ال٩٠٠٠رق��م ) ٢٤٤ – ٤/٢٤٣(وف�ي می��زان االعت�دال 
ھرمز أبو ھرمز، وسماه العقیلي نافع بن عبد الواحد، ع�ن الح�سن وع�ن 

ري، ض��عفھ أحم��د وجماع��ة وكذب��ھ اب��ن مع��ین أن��س ب��ن مال��ك، وھ��و ب��ص
  . لیس بثقة: متروك، ذاھب الحدیث، وقال النسائي: مرة، وقال أبو حاتم

  . فالحدیث بھذا السند سنده ضعیف جدا
ح��دیث رق��م ) ١٠/٥٢٥٢(وھ��و ف��ي الج��امع ال��صغیر لل��سیوطي   
  . وعزاه للطبراني عن ابن عباس، ورمز لھ برمز الضعف٧٧٢٩

صحیح أخرج�ھ الطبران�ي ف�ي الكبی�ر : "دمرداشوقال الشیخ حمدي ال
ع��ن اب��ن عب��اس، وص��ححھ األلب��اني ف��ي ص��حیح الج��امع ) ١١/١١٣٦٧(
فالح�������دیث ال�������ذي ف�������ي ت�������ذكرة )". ٤٥٤٤(، والم�������شكاة )٢/٥٤٦٩(

ًالموضوعات البن طاھر ضعیف جدا، ألن في سنده متروكا، أما ح�دیث  ً
ي ابن عباس فمختل�ف فی�ھ حی�ث ض�عفھ ال�سیوطي وص�ححھ ال�شیخ حم�د

  .الدمرداش والشیخ األلباني
لكن سیأتي نحو ھذا اللفظ عن أنس، واب�ن عب�اس ف�ي األحادی�ث   

  .التي بعد الحدیث التالي

م�ا ك�ان أح�د ی�شتكي : " قال�ت) (عن سلمى خادم رسول هللا  -٣٤
ً، وال وجع�ا ف�ي "اح�تجم: "ًوجع�ا ف�ي رأس�ھ إال ق�ال) (إلى رس�ول هللا
  ".اخضبھما: رجلیھ إال قال

ب���اب ف���ي الحجام���ة ح���دیث رق���م ) ٣(الط���ب ) ٤/٤(ود س���نن أب���ي دا
  .، وسكت عنھ٣٨٥٨

  .في آخره" الحناء"بھ نحو بزیادة كلمة ) ١٧/١٦٣(والفتح الرباني 
د م�ذ، (تخریج�ھ ): "١٧/١٦٣(وقال الساعاتي في بلوغ األماني   

  ".، ورجالھ ثقات)١()جھ
ب�اب م�ا ج�اء ف�ي ) ١٣(الطب ) ٣/٢٦٥(لكن الذي في الترمذي   

بسنده عن على ب�ن عبی�د هللا، ع�ن ) ٢١٢٩(ي بالحناء، حدیث رقم التداو
) (م�ا ك�ان یك�ون برس�ول هللا : "قال�ت) (جدتھ، وكانت تخ�دم النب�ي 

                                                 
  .أي عند أبي داود والترمذي وابن ماجھ في سننھم  )1(
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ْقرحة وال نكبة إال أمرني رسول هللا  ُ) (فل�یس " أن أضع علیھ�ا الحن�اء
  .فیھ تعرض لذكر الحجامة، ولم أجده في ابن ماجھ

ھ��ذا ح��دیث ص���حیح : "وق���الالط��ب ب��ھ ) ٤/٤٠٧(والم��ستدرك   
  ".َّمر ھذا: "قلت: "، وقال الذھبي"اإلسناد، ولم یخرجاه

 بلف�ظ ٦٥٧٦ح�دیث رق�م ) ٩/٤٦٣٦(وھو ف�ي الج�امع ال�صغیر   
: اذھ�ب ف�احتجم، وإذا اش�تكى رجل�ھ ق�ال: كان إذا اشتكى أحد رأسھ قال"

وعزاه للطبراني عن س�لمى ام�رأة أب�ي راف�ع، " اذھب فاخضبھما بالحناء
  .م علیھولم یحك
: وقال الشیخ حمدي الدمرداش في حاشیتھ على الج�امع ال�صغیر  

ع��ن س�لمى ام��رأة أب��ي ) ٢٤/٧٥٥(ح�سن أخرج��ھ الطبران��ي ف�ي الكبی��ر "
، وال��صحیحة )٢/٤٦٧١(راف��ع، وح��سنھ األلب��اني ف��ي ص��حیح الج��امع، 

)٢٠٥٨."(  
  .فالحدیث سنده حسن

ذكرا ھكذا عزاه للطبراني السیوطي وال�شیخ حم�دي ال�دمرداش ول�م ی�
  .أنھ في أبي داود ومسند أحمد والمستدرك كما ھو واضح من التخریج

م�ا م�ررت لیل�ة أس�رى ب�ي بم�أل ): "(قال رس�ول هللا : حدیث -٣٥
  ".مر أمتك بالحجامة: یا محمد: من المالئكة إال قالوا 

ج��اء ھ��ذا الح��دیث م��ن طری��ق أن��س ب��ن مال��ك، وم��ن طری��ق اب��ن   
م��سعود، ومال��ك ب��ن عب��اس وم��ن طری��ق اب��ن عم��ر، وم��ن طری��ق اب��ن 

  ً. رضى هللا عنھم جمیعا–صعصعة 
) ٢٠(الطب ) ٢/١١٥١(أما حدیث أنس بن مالك ففي سنن ابن ماجھ 

َحدثنا ُجبارة بن المفلس ثنا كثیر : " قال٣٤٧٩باب الحجامة، حدیث رقم 
ث�م ذك�ره وق�ال محم�د ف�ؤاد ف�ي : "بن س�لیم، س�معت أن�س ب�ن مال�ك یق�ول

وإن ض��عف جب��ارة وكثی��ر ف��ي إس��ناد : تقل��: ف��ي الزوائ��د: "تعلیق��ھ علی��ھ
ح��دیث أن��س، فق��د رواه م��ن ح��دیث اب��ن م��سعود الترم��ذي ف��ي الج��امع 

مسند غریب، ورواه الحاكم في الم�ستدرك م�ن ح�دیث : "والشمائل، وقال
، ورواه البزار في مسنده من ح�دیث "صحیح اإلسناد: "ابن عباس، وقال

  ".ابن عمر
یرتق�ى إل�ى الح��سن یق�صد أن ح�دیث أن�س ض�عیف اإلس��ناد لكن�ھ   

  .لغیره لشواھده التي ذكرھا، وھذه الشواھد ستأتي في األحادیث التالیة
  .فالحدیث حسن لغیره

الط��ب ) ٢٦٥-٣/٢٦٤(وأم�ا ح�دیث اب�ن عب�اس ف�رواه الترم�ذي   
بسنده عن عباد بن ) ٢١٢٨(حدیث رقم . باب ما جاء في الحجامة) ١٢(

مة ثالثة حجامون، كان البن عباس غل: سمعت عكرمة قال: منصور قال
:  فك�ان اثن�ان یغ��الن علی�ھ وعل��ى أھل�ھ، وواح��د یحجم�ھ ویحج��م أھل�ھ ق��ال

َّنعم العبد الحجام یذھب بالدم، وُیخف ): (وقال ابن عباس قال نبي هللا  ِ
حیث عرج بھ ما ) (إن رسول هللا : ُّالصلب، ویجلو عن البصر، وقال
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إن خی�ر م�ا : جام�ة وق�العلی�ك بالح: َّمر على م�أل م�ن المالئك�ة إال ق�الوا
تحتجمون فیھ یوم سبع عشرة، ویوم تسع عشرة ، ویوم إحدى وع�شرین 

إن خی�ر م�ا ت�داویتم ب�ھ ال�سعوط والل�دود والحجام�ة والم�شي، وإن : وقال
م�ن ل�دني ): " (لده العباس وأصحابھ فقال رسول هللا ) (رسول هللا 

  ".َّد غیر عمھ العباسُال یبقى أحد ممن في البیت إال ل: فكلھم أمسكوا فقال
ھذا حدیث حسن غریب ال نعرفھ إال من حدیث عباد ب�ن : "وقال  

باب الحجام�ة ح�دیث رق�م ) ٢٠(الطب ) ٢/١١٥١(منصور، وابن ماجھ 
 بسنده عن عباد بن منصور بھ، ول�م یعل�ق علی�ھ محم�د ف�ؤاد عب�د ٣٤٧٧
  .الباقي

 م�ا م�ررت بم�أل م�ن المالئك�ة"بلفظ ) ١٧/١٦٢(والفتح الرباني   
خی�ر ی�وم "م�ع زی�ادة " لیلة أسرى بي إال قالوا علیك بالحجامة ی�ا محم�د 

  ".تحتجمون فیھ سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرین
 )١(م�ذ: تخریج�ھ): "١٧/١٦٢(وقال الساعاتي في بل�وغ األم�اني   

ً، وأخرج�ھ أی�ضا الح�اكم مفرق�ا "ھذا ح�دیث ح�سن غری�ب: "ًمطوال وقال ً
ًصحیح وأقره ال�ذھبي وص�ححھ أی�ضا : "في حدیثین، وقال في كل منھما

الحافظ ال�سیوطي، أم�ا عب�اد ب�ن من�صور فق�د ذك�ره الح�افظ ف�ي التقری�ب 
عباد بن منصور الناجي بالنون والجیم أبو سلمة البصري القاضي : فقال

وفي الخالص�ة . بھا صدوق رمى بالقدر، وكان یدلس، وتغیر بآخره أ ھـ
ث�ھ ل�رأي أخط�أ فی�ھ یعن�ي الق�در، ثقة ال ینبغ�ي أن یت�رك حدی: قال القطان

  ".لین، وضعفھ أبو حاتم وهللا أعلم: وقال أبو زرعة
ب�سنده ع�ن یزی�د ب�ن ھ�ارون ) ٤/٢٠٩(ًوھو فعال في المستدرك   

ھ��ذا ح��دیث ص��حیح اإلس��ناد، ول��م : "ع��ن عب��اد ع��ن اب��ن عب��اس، وق��ال
  ".صحیح: "وقال الذھبي". یخرجاه
 قالب��ة، ع�ن عب��د ب��سنده ع�ن أب�ي) ٤/٤٠٩(ًورواه الح�اكم أی�ضا   

الملك بن محمد الرقاشي، وحدثنا أحمد بن إس�حاق الفقی�ھ وإس�ماعیل اب�ن 
ثنا أبو مسلم، ثنا أبو عاصم، ثنا عباد بن منصور، عن : نجید السلمي قال

م�ا م�ررت : ق�ال) (عكرمة عن ابن عباس رضى هللا عنھما أن النب�ي 
یث ص��حیح ھ��ذا ح��د: "وق��ال" بم��أل م��ن المالئك��ة إال أمرون��ي بالحجام��ة

  ".اإلسناد ولم یخرجاه
  . صحیح: وقال الذھبي  

م�ا م�ررت "بلف�ظ ) ٧(ح�دیث رق�م ) ٥/٤٦٠(ومصنف ابن أبي شیبة 
  ".علیك بالحجامة یا محمد: بمأل من المالئكة لیلة أسرى بي إال قالوا

ح��دیث رق��م ) ٦/٢١٧٦(وھ��و ف��ي الج��امع ال��صغیر لل��سیوطي   
درك، ع��ن اب��ن عب��اس، ، وع��زاه لم��سند أحم��د والح��اكم ف��ي الم��ست٤٠٩٧

  .ورمز لھ برمز الصحة

                                                 
  .أي عند الترمذي في سننھ  )1(
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  ).٣(وسبق الحدیث عن عباد بن منصور الناجي في حدیث رقم 
م��ا م��ررت ب��سماء م��ن : ق��ال) (وأم��ا ح��دیث اب��ن عم��ر ع��ن النب��ي 

م�ر أمت�ك بالحجام�ة، ف�إن خی�ر م�ا : یا محمد: السموات إال قالت المالئكة
: الك��ست یعن��ي: رق��ال الب��زا. ت��داویتم ب��ھ الحجام��ة، والك��ست، وال��شونیز

  ".القسط
الط�ب ب�اب م�ا ج�اء ف�ي الحجام�ة ) ٣/٣٨٨(ففي كشف األس�تار   

  .٣٠٢٠والعسل حدیث رقم 
رواه البزار وفیھ وبن : قال الھیثمي: "وقال محقق كشف األستار  

ول��یعلم أن��ھ ف��ي مجم��ع : قل��ت". عط��اف ب��ن خال��د، وھ��و ثق��ة، وتكل��م فی��ھ
  ".عن ابن عباس بدل ابن عمر) ٥/٩١(الزوائد 

  عطاف بن خالد بن عبد هللا القرشي كنیتھ أبو صفوان 
 ٣٥١في ال�ضعفاء والمت�روكین لل�دارقطني م�ع ض�من مجموع�ة ص 

مدني ضعیف، وذك�ره اب�ن : عطاف بن خالد العرزمي: " وقال٤٢٦رقم 
یروى عن نافح وغیره : "العطاف وقال) ٢/١٩٣(حبان في المجروحین 

 م�ن س�وء حفظ�ھ، ف�ال یج�وز ما ال یشبھ حدیثھم، وأحسبھ كان یؤتي ذل�ك
عن��د االحتج��اج بروایت��ھ إال فیم��ا واف��ق الثق��ات، ك��ان مال��ك ب��ن أن��س ال 

  . یرضاه
تكل�م فی�ھ : " وق�ال٢٣١٨رقم ) ٢/١٧٩(وفي الضعفاء البن الجوزي 

: یحیى لیس بھ بأس وقال أحمد ثقة، وقال ال�رازي: مالك ولم یحمده، قال
) ٣/٦٩(ي ف�ي المی�زان لیس بذاك، ثم ذكر ق�ول اب�ن حب�ان وذك�ره ال�ذھب

وق�ال أب�و أحم�د : " وذك�ر ق�ول أحم�د ویحی�ى وق�ال٥٦٣٦رقم ) ن ، س(
  .لم یحمده مالك: لیس بالمتین عندھم، غمزه مالك، وقال البخاري: الحاكم

َّوعط�اف بت�شدید : " وقال٢١٢رقم ) ٢/٢٤(وفي التقریب البن حجر 
ان الم�دني، الطاء ابن خالد بن عبد هللا بن العاص المخزوم�ي، أب�و ص�فو

وذكر أنھ روي لھ الترم�زي والن�سائي م�ن أص�حاب الكت�ب " صدوق یھم
  .الستة فالسند فیھ عطاف بن خالد متكلم فیھ

عن لیلة أسرى بھ ) (حدث رسول هللا : وأما حدیث ابن مسعود قال
  ".أنھ لم یمر على مأل من المالئكة إال أمروه أن مر أمتك بالحجامة

ب��اب م��ا ج��اء ف��ي ) ١٢( الط��ب )٣/٢٦٤(فف��ي س��نن الترم��ذي   
ھذا حدیث حسن غریب م�ن ح�دیث :"وقال) ٢١٢٧(الحجامة حدیث رقم 

  ".ابن مسعود
  .فالحدیث حسن غریب

ما مررت ): "(قال رسول هللا : وأما حدیث مالك بن صعصعة قال
  ".لیلة أسرى بي على مأل من المالئكة إال أمروني بالحجامة

 الت����داوي بالع����سل الط����ب ب����اب) ٥/٩١(فف����ي مجم����ع الزوائ����د   
رواه الطبران�ي ف�ي األوس�ط والكبی�ر، ورجال�ھ رج�ال : "والحجامة، وقال

  ".الصحیح
  .فالسند صحیح
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ًم���ا ن���زع الن���اس نزع���ة خی���را من���ھ"ح���دیث  -٣٦
، أو ش���ربة م���ن )١(

  ".عسل
  ).٩(سبق تخریجھ في حدیث رقم   

  .وسنده ضعیف

كان یحتجم على ھامتھ وبین كتفیھ وھو ) (أن النبي "حدیث  -٣٧
م��ن أھ��راق م��ن ھ��ذه ال��دماء ف��ال ی��ضره أن ال یت��داوي ب��شيء : یق��ول
  ".لشيء

ب��اب ف��ي موض��ع الحجام��ة، ) ٣(الط��ب ) ٤/٤(س��نن أب��ي داود   
  .٣٨٥٩، وسكت عنھ، وضعفھ األلباني رقم ٣٨٥٩حدیث رقم 

الحل��م، والحی���اء، والحجام���ة، : م���ن س��نن المرس���لین: "ح��دیث -٣٨
  "والسواك، والتعطر، وكثرة األزواج

 ٨٢٥٣ح�دیث رق�م ) ١١/٥٥٤٩(ر لل�سیوطي في الجامع الصغی  
  .وعزاه للبیھقي عن ابن عباس، ورمز لھ برمز الصحة

: وف���ي ھ���امش الج���امع ال���صغیر ق���ال ال���شیخ حم���دي ال���دمرداش  
، والعقیل����ي )٧٧١٨(ض���عیف، أخرج����ھ البیھق���ي ف����ي ش���عب اإلیم����ان "
، ع����ن اب����ن عب����اس، وض����عفھ األلب����اني ف����ي ض����عیف الج����امع )١/٧٣(
  ).٤٥٢٣(، والضعیفة )٥٣٠٤(

ھ�ب ع�ن اب�ن ): " (١١/٥٥٤٩(وقال المناوي ف�ي ف�یض الق�دیر   
ظاھر صنیع المصنف أن مخرجھ البیھقي خرجھ، وسكت علیھ، ) عباس

تفرد بھ قدام�ة ب�ن محم�د الح�ضرمي : "واألمر بخالفھ بل تعقبھ بما نصھ
وإس��ماعیل ھ��ذا ق��ال ف��ي . ع��ن إس��ماعیل ب��ن ش��بیب، ولی��سا بق��ویین أ ھ��ـ

منك��ر الح��دیث، وھ��ذا الح��دیث مم��ا أنك��ره : ن��سائيواٍه، وق��ال ال: المی��زان
  ".أحادیثھ مناكیر: علیھ، وفي اللسان عن العقیلي

  .فالسند ضعیف

نع�م العب�د الحج�ام ی�ذھب ): (حدیث اب�ن عب�اس ق�ال نب�ي هللا  -٣٩
ُّبالدم، ویخفف الصلب، ویجلو عن البصر ُ."  

ب��اب م��ا ج��اء ف��ي ) ١٢(الط��ب ) ٢٦٥-٣/٢٦٤(س��نن الترم��ذي   
 ب�سنده ع�ن عب�اد ب�ھ م�ع أحادی�ث أخ�رى ق�د ٢١٢٨ رق�م الحجامة ح�دیث

ھذا حدیث حسن غریب : "، وقال)٣(سبق ذكرھا في تخریج حدیث رقم 
  ".ال نعرفھ إال من حدیث عباد بن منصور

ب�اب الحجام�ة ح�دیث رق�م ) ٢٠(الط�ب ) ٢/١١٥١(وسنن ابن ماجھ 
ق�ال رس�ول :  بسنده ع�ن عب�اد، ع�ن عكرم�ة ع�ن اب�ن عب�اس ق�ال٣٤٧٨

                                                 
  ".خیرا"ولعل الصواب " خیر"في الكتاب   )1(



 ٢٠٧٢

نع���م العب���د الحج���ام ی���ذھب بال���دم، ویخف���ف ال���صلب، ویجل���و : ")(هللا
  .وسكت عنھ محمد فؤاد عبد الباقي". البصر

بسنده عن عباد بن منصور، عن عكرم�ة ع�ن ) ٤/٢١٢(والمستدرك 
نع��م العب��د ): "(ق��ال رس��ول هللا : اب��ن عب��اس  رض��ى هللا عنھم��ا ق��ال

حیح ھ��ذا ح��دیث ص��: " ، وق��ال"الحج��ام، یخف��ف ال��صلب، ویجل��و الب��صر
  ".صحیح: "وقال الذھبي" اإلسناد، ولم یخرجاه

ب���سنده ع���ن عب���اد ب���ن من���صور، ع���ن ) ٤/٤١٠(والم���ستدرك   
): (ق��ال رس��ول هللا : عكرم��ة، ع��ن اب��ن عب��اس رض��ى هللا عنھم��ا ق��ال

: وق�ال" نعم الدواء الحجامة تذھب الدم، وتجلو الب�صر، وتخ�ف ال�صلب"
لكنھ ". ال: قلت: "ھبيوقال الذ". ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه"

أثن�اء كالم�ھ عل�ى ح�دیث ) ٤/٤٠٩(لم یبین السبب ھنا لكن�ھ ق�د بین�ھ ف�ي 
: حی�ث ق�ال" السعوط، واللدود، والحجام�ة، والم�شي"خیر ما تداویتم بھ "
  ".عباد ضعفوه"

ف�ي ترجم�ة عب�اد ب�ن من�صور ) ٥/٥٤٨(وذكره ابن عدي في الكامل 
یس حدیث��ھ ب��القوى، ولكن��ھ ل��: "ًالن��اجي، وأن عب��ادا ھ��ذا ق��ال عن��ھ یحی��ى

  ".ھو قدري: یكتب، وقیل عنھ
 ٢٨١٧حدیث رق�م ) ٢/٤٢٤(وذكره العجلوني في كشف الخفاء   

ولم ی�ذكر " رواه ابن ماجھ، عن ابن عباس رضى هللا عنھ: "نحوه، وقال
  .أنھ في الترمذي رغم أنھ فیھ كما ھو واضح من التخریج

دیث رق��م ح��) ١٢/٦١٥٩(وھ��و ف��ي الج��امع ال��صغیر لل��سیوطي   
  .  وعزاه للترمذي وابن ماجھ والمستدرك، ورمز لھ برمز الصحة٩٢٧٢

  ".ضعیف: "ولكن المحقق الشیخ حمدي الدمرداش قال
ث��م ذك��ر تخریج��ھ م��ن الترم��ذي واب��ن ماج��ھ والح��اكم، وذك��ر م��ا قال��ھ 

وض�عفھ األلب�اني ف�ي : "الترمذي عنھ، وما قالھ الح�اكم وال�ذھبي، ث�م ق�ال
، وض��عیف اب��ن ماج���ھ )٢٠٣٦(وال���ضعیفة ، )٥٩٦٦(ض��عیف الج��امع 

)٧٦٢/٣٤٧٨.(  
  . فالحدیث مختلف فیھ

مما سبق یتضح أنھ قد ورد ف�ي ف�ضل الحجام�ة أحادی�ث متع�ددة   
كثیر منھا صحیح، وبعضھا حسن، وبعضھا ضعیف، وھ�ى ف�ي مجملھ�ا 

  .تدل على مشروعیة الحجامة
" ب�اب ذك�ر الحج�ام"قال ابن حجر عند شرحھ لترجمة البخ�اري   

ًلی�ست ھ�ذه الترجم�ة ت�صویبا : ق�ال اب�ن المنی�ر) باب ذك�ر الحج�ام: (قولھ
لصنعة الحجامة، فإنھ ق�د ورد فیھ�ا ح�دیث یخ�صھا، وإن ك�ان الحج�ام ال 
یظل��م أج��ره، ف��النھي عل��ى ال��صانع ال عل��ى الم��ستعمل، والف��رق بینھم��ا 
ضرورة المحتجم إل�ى الحجام�ة، وع�دم ض�رورة الحج�ام لكث�رة ال�صنائع 

أراد بالت��صویب التح��سین والن��دب إلیھ��ا فھ��و كم��ا ق��ال، إن : س��واھا، قل��ت
وإن أراد التج�ویز ف�ال، فإن�ھ ی��سوغ للم�ستعمل تعاطیھ�ا لل�ضرورة، وم��ن 
الزم تعاطیھا للمستعمل تعاطي الصانع لھا، فال فرق إال بما أش�رت إلی�ھ 



 ٢٠٧٣

إذ ال یل�زم م�ن كونھ��ا م�ن المكاس��ب الدنیئ�ة أن ال ت��شرع، فالك�ساح أس��وأ 
  .)١(" ولو تواطأ الناس على تركھ ألضر ذلك بھمًحاال من الحجام،

وق��د أجم��ع العلم��اء عل��ى إباح��ة الت��داوي بالحجام��ة، ق��ال محم��د   
  .)٢("والتداوي بالحجامة جائز بالسنة المتواترة، وإجماع العلماء: "البعلي

وقال الدكتور حسن المرزوقي أثناء ذكره ألدل�ة ج�واز الجراح�ة   
، إن الجراح�ة الطبی��ة المتط��ورة ل��م تك��ن ال��دلیل الثال��ث اإلجم��اع: "الطبی�ة

موج���ودة ف���ي العھ���د ال���سابق، إنم���ا ك���ان الموج���ود مث���ل قط���ع الع���روق، 
والحجامة، وبتر األع�ضاء بی�د أن ھ�ذه النم�اذج م�ن الجراح�ة ل�م ینكرھ�ا 
بالجملة السلف الصالح وم�ن بع�دھم، ب�ل أجمع�وا عل�ى جوازھ�ا، وإباح�ة 

. ھ��ا، وعلیھ��ا فت��اوى العلم��اءًفعلھ��ا طلب��ا لتح��صیل الم��صالح المترتب��ة علی
ال اخ�تالف : "ف�ي المق�دمات الممھ�دات) الج�د(ومن ذلك ما قالھ ابن رشد 

أعلم�ھ ف�ي أن الت�داوي ـ بم�ا ع�دا الك�ي ـ م�ن الحجام�ة، وقط�ع الع�روق، 
  .)٣("وأخذ الدواء مباح في الشریعة غیر محظور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٤/٣٨٠(فتح الباري   )1(
مختصر الفتاوى المصریة ألبي عبد هللا محمد بن على البعلي اخت�صار فت�اوى   )2(

ھ وفھرسھ وقدم ل�ھ أحم�د حم�دي، مطبع�ة الم�دني،  راجع-٣٢٦ابن تیمیة ص 
  .م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠القاھرة، 

 ٩: ٥حكم جراحة التجمیل في الفق�ھ اإلس�المي لل�دكتور ح�سن المرزوق�ي ص   )3(
بح�ث مق��دم إل��ى م��ؤتمر الط��ب والق�انون ال��ذي تنظم��ھ كلی��ة ال��شریعة والق��انون 

ًم، نق�ال ع�ن ١٩٩٨ مایو ٥-٣بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة في الفترة من 
  ).٣/٤٦٦(المقدمات البن رشد 
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  الفصل الثاني
  عند الحجامةاألحادیث الواردة في الدعاء والذكر 

  وما یقرأ من القرآن عندھا والنظر في مرآة الحجام

  .)١("كان یحتجم، ویدعو بھذا الدعاء) (إن النبي " -٤٠
 ح��دیث رق��م ٥٣ذك��ره اب��ن ط��اھر ف��ي ت��ذكرة الموض��وعات ص   

ول�م " فیھ الحسن بن عمارة تركھ شعبة، وتكل�م فی�ھ الن�اس: "، وقال٢٣٩
 حدیث ١١٨رفة التذكرة صیعلق علیھ المحقق، وذكره ابن طاھر في مع

  .، وذكر ما قالھ في تذكرة الموضوعات)٢٣٩(رقم 
والحسن بن عمارة الكوفي الفقیھ المجموع ف�ي ال�ضعفاء والمت�روكین 

" متروك الح�دیث ك�وفي: " وقال١٤٩ رقم ٨٥في الضعفاء للنسائي ص 
 رقم ٣٠٢وھو في الضعفاء والمتروكین للدارقطني ضمن مجموعة ص 

 وذك��ر ١٩١٨رق��م ) ٥١٥ – ١/٥١٣(ان االعت�دال ، وھ�و ف��ي می��ز١٨٦
ل��یس حدیث��ھ : مت��روك، وأن اب��ن مع��ین ق��ال:  أن أحم��د ق��ال٥١٤ف��ي ص 

ًس��اقط، وأن أب��ا ح��اتم وم��سلما وال��دارقطني : ب��شيء وأن الجوزق��اني ق��ال
  . متروك: قالوا

وق���ال محق���ق المجم���وع ف���ي ال���ضعفاء والمت���روكین أن���ھ یوج���د ف���ي 
) ٢/٦٩٨(اب��ن ع��دي ف��ي الكام��ل ، و)١/٢٢٩(المج��روحین الب��ن حب��ان 

  " متروك: "٢٩٨رقم ) ١/١٦٩(وقال ابن حجر في التقریب 
  .فالحدیث سنده ضعیف جدا

من قرأ أیة الكرسي عند الحجام�ة كان�ت ): "(قال رسول هللا  -٤١
  ".لھ منفعة حجامتین

 وعزاه ٢٠٢ذكره الدكتور ملفي الشھري في كتابھ الحجامة ص   
وفی�ھ : " وق�ال١٦٧ رق�م ٩٨٨ واللیل�ة البن ال�سني ف�ي كت�اب عم�ل الی�وم

وق�د روى ھ�ذا . كھیل بن حصین أبو س�لمة ب�ن كھی�ل ل�م أج�د ل�ھ ترجم�ة
: الح��دیث ع��ن عل��ى ب��ن أب��ي طال��ب، خال��د ب��ن عب��د ال��رحمن المخزوم��ي

، وإسماعیل بن یحی�ى اب�ن ١٦٥١صدوق لھ أوھام، تقریب التھذیب رقم 
فھ�و مت�روك، : قیراط لم یعرف، ف�إن ك�ان إس�ماعیل ب�ن یحی�ى ب�ن كھی�ل

  ".، وفي سنده من لم یعرف٩٦٨رقم ) ١/٢٥٤(میزان االعتدال 
فالحدیث ضعیف؛ لجھالة بعض رواتھ، وألنھ إن كان أحد روات�ھ ھ�و 

ًإسماعیل ابن یحیى بن كھیل ھو متروك، فیكون الحدیث ضعیفا جدا ُ.  
 ٧٩٧ح��دیث رق��م ) ٢/٦٤٩(وھ��و ف��ي لمح��ات األن��وار للغ��افقي   
  .اء في قراءتھا عند الحجامةباب ما ج) ٧٤(باب رقم 

                                                 
الدعاء لم یذكر نصھ في الحدیث، ول�م أعرف�ھ؛ ألن الح�دیث ل�م یوج�د ف�ي غی�ر   )1(

  .تذكرة الموضوعات



 ٢٠٧٥

وق��ال أس��تاذي ال��دكتور رفع��ت ف��وزي ف��ي تحقی��ق ھ��ذا الكت��اب   
باب ما یقول ) ٥٥(ابن السني في عمل الیوم واللیلة ): " ٢/٦٤٩(ھامش 

إذا احتجم من طریق سفیان الثوري، عن سلمة بن كھیل، عن أبی�ھ، ع�ن 
): ١/٣٠٨(، قال ابن كثیر في تفسیره )١٦٧(على بن أبي طالب بھ رقم 

ًوقد ورد في فضلھا ـ أي آیة الكرس�ي ـ أحادی�ث أخ�ر تركناھ�ا اخت�صارا 
لعدم صحتھا، وضعف أسانیدھا، كحدیث على في قراءتھا عند الحجامة، 
أنھا تقوم مقام حجامتین، وحدیث أبي ھریرة في كتابتھا في الید الی�سرى 

ن ب��الزعفران س��بع م��رات، وتلح��س للحف��ظ، وع��دم الن��سیان، أوردھم��ا اب��
  ".مردودیھ وغیر ذلك

  .فالحدیث سنده ضعیف
  ".النظر في مرآة الحجام دناءة: "حدیث
) ٢٨٥٩(حدیث رقم ) ٢/٤٣٦(ذكره العجلوني في كشف الخفاء   

والمعن��ى تنزی��ھ ال��نفس ع��ن : رواه ال��دیلمي ع��ن أن��س، ق��ال ال��نجم: "وق��ال
 الطمع فیما في أیدي الناس، ولو كان أقل شيء لیتم بذلك كرمھ كما تق�دم

شرف المؤمن قیامھ باللیل، وعزه استغناؤه عم�ا ف�ي أی�دي : "في الحدیث
ْاسغنوا عن الناس ولو بشوص: "وكذلك" الناس َ

  ". السواك)١(
  وفي حدیث أبي الحسین بن العالي

 ح��دثنا أب��و بك��ر، ح��دثنا أب��و جعف��ر محم��د ب��ن أحم��د ب��ن الح��سن -١٥
، حدثنا خالد القصبي الواسطي، ولم یكن بذاك، حدثنا إسحاق  أبو شاھین

  . بن عبد هللا، عن أبي طوالة عن أنس فذكره
غریب من حدیث أبي طوالة عن أنس بن : قال أبو الفضل الجارودي

مالك، عن النبي تفرد بھ ھذا الشیخ القصبي بھذا اإلسناد، وال یثب�ت مث�ل 
ھذا عن النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم، والحم�ل فی�ھ عل�ى الق�صبي، وإنم�ا 

  . دیث للمعرفةیكتب مثل ھذا الح
  .فالحدیث سنده ضعیف

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  ).٢/٤٣٦(كما في ھامش كشف الخفاء : أي غسالتھ  )1(



 ٢٠٧٦

  الفصل الثالث
  األحادیث الواردة في الحجامة في المسجد ودفن دم الحجامة

  وأثر الحجامة على الوضوء والغسل وفقھھا

  :أتناول ھذا الفصل في ثالثة مباحث
  .األحادیث الواردة في الحجامة في المسجد  :األول
  .فن دم الحجامةاألحادیث الواردة في د  :الثاني
األحادی���ث ال���واردة ف���ي أث���ر الحجام���ة عل���ى الوض���وء   :الثالث

  .والغسل

  لالمبحث األو
  األحادیث الواردة في الحجامة في المسجد

احتجم ) (أن رسول هللا" عن زید بن ثابت : فیھ حدیث واحد -٤٢
ال ف��ي م��سجد : ف��ي الم��سجد، قل��ت الب��ن لھیع��ة، ف��ي م��سجد بیت��ھ؟ ق��ال

  )".(الرسول
 ٢٧٦دكتور ملفي الشھري في كتابھ الحجامة علم وشفاء ص عزاء ال

، والتمیی�ز لإلم�ام )١/٤٤٥(، واب�ن س�عد )٥/١٨٥( لمسند أحم�د ٢٧٧ –
، وأخ��الق النب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم ألب��ي ال��شیخ رق��م ١٨٧م��سلم ص 

وما بع�دھا فیم�ا یتعل�ق ) ١٧/١٦١( ولكن لم أجده في الفتح الرباني ٧٦١
  . لحجامة وفوائدھاباألحادیث الواردة في ا

أخبرنا ھاش�م ب�ن "وسنده ) ١/٤٤٥(ًوھو فعال في الطبقات البن سعد 
أخبرنا ابن لھیعة، عن موسى بن عقبة، أخبرنا بشر بن : سعید البزاز قال

أن النبي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم، اح�تجم ف�ي : سعد وأخبرني زید بن ثابت
  " المسجد

م�ام م��سلم ف�ي التمیی��ز ص فال�سند فی�ھ عب��د هللا ی�ن لھیع��ة ق�ال عن��ھ اإل
 كما قال الدكتور ملفي الشھري في كتابھ الحجام�ة عل�م وش�فاء ص ١٨٧
وھ��ذه الروای��ة فاس��دة م��ن ك��ل جھ��ة، ف��احش خطؤھ��ا ف��ي : ٢٧٧ – ٢٧٦

ًالم��تن واإلس��ناد جمیع��ا، واب��ن لھیع��ة الم��صحف ف��ي متن��ھ، المغف��ل ف��ي 
الم�سجد إسناده، وإنما الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم احتجر ف�ي 

  " بخوص أو حصیر یصلي فیھا
وابن لھیعة ذكره النسائي ف�ي ال�ضعفاء والمت�روكین ض�من مجموع�ة 

  " عیف: " وقال٣٤٦ رقم ١٤٥ص 
): ٢/١٢(وق�ال )  وما بعدھا٢/١١(وذكره ابن حبان في المجروحین 

قد سیرت أخبار ابن لھیعة من روایة المتقدمین والمتأخرین عنھ فرأیت "
ًالمتأخرین عن�ھ موج�ودا، وم�ا ال أص�ل ل�ھ م�ن روای�ة التخلیط في روایة 

ًالمتقدمین كثیرا، فرجع إلى االعتبار، فرأیتھ كان یدلس عن أقوام ضعفي 
  " عن أقوام قد رأھم ابن لھیعة ثقات فالتزقت تلك الموضوعات بھ



 ٢٠٧٧

) ١٣٧ – ٢/١٣٦(وذك��ره اب��ن الج��وزي ف��ي ال��ضعفاء والمت��روكین 
ًس��عید أن��ھ ك��ان ال ی��راه ش��یئا،  وذك��ر ع��ن یحی��ى ب��ن ٢٠٩٦ترجم��ة رق��م 

أنك�ر أھ�ل م�صر احت�راق كت�ب اب�ن لھیع�ة : وذكر عن ابن معین أنھ ق�ال
وال��سماع من��ھ وأخ��ذ الق��دیم والح��دیث، وذك��ر ق��ول الن��سائي ال��سابق ذك��ره 

" ال ینبغ�ي أن یح�تج بروایت�ھ وال یعت�د بھ�ا: "وذكر عن ال�سعدي أن�ھ ق�ال
ث�م ذك�ر ق�ول اب�ن حی�ات ًكان لھیعة صادقا : وذكر عن ابن وھب أنھ قال

  .السابق بتصرف
عب�د هللا ب�ن : "٥٧٤رق�م ) ١/٤٤٤(وقال عنھ ابن حجر في التقری�ب 

بف�تح ال��الم وك�سر الھ��اء ب�ن عقب��ة الح�ضرمي أب��و عب�د ال��رحمن، : لھیع�ة
وروای��ة اب��ن . القاض��ي، ص��دوق، م��ن ال��سابقة، خل��ط بع��د احت��راف كتب��ھ

سلم بع�ض ش�يء المبارك وابن وھب عنھ أعدل من غیرھم�ا، ول�ھ ف�ي م�
   )١()م د ت ق(مقرون 

والج�رح والتع�دیل ) ٤/١٤٦٢(وانظر ترجمتھ في الكامل البن ع�دي 
  .٨٦٧، والضعفاء الكبیر للعقیلي ترجمة رقم )٢/١٤٥(البن أبي حاتم 

    
مما سبق یتضح أن الحدیث ضعیف وفیھ خطأ ف�احش ف�ي الم�تن   

ة كم�ا ق�ال ال�دكتور كما قال اإلمام مسلم ولذلك فالحكم الفقھي لھذه الم�سأل
یحرم البول والفصد والحجامة ف�ي : "قال اإلمام النووي رحمھ هللا"ملفي 

  .)٢("المسجد في غیر إناء، ویكره الفصد والحجامة فیھ في إناء وال یحرم
  المبحث الثاني

  األحادیث الواردة في دفن دم الحجامة

قد وردت م�ن ) (روایة أن بعض الصحابة شربوا دم حجامتھ -٤٣
  .سفینة، وعبد هللا بن الزبیر، وعبد هللا بن عباسطریق 

اذھب : ، فأعطاني دمھ، فقال)(احتجم النبي : "أما روایة سفینة قال
داریت�ھ أو : م�ا ص�نعت ب�ھ؟ قل�ت: فواره، ف�ذھبت ف�شربتھ، فرجع�ت فق�ال

  ".احترزت من النار: قال. شربتھ: قلت
 ح�دیث رق�م ٢٧وذكره ابن ط�اھر ف�ي ت�ذكرة الموض�وعات ص   

رواه إب�راھیم ب�ن : "وق�ال" فأعطاني دم�ھ) (احتجم النبي "بلفظ ) ٢٤(
  ".ال یحتج بھ" عمر بن سفینة، قال ابن حبان

وذك�ره اب�ن حب�ان ف�ي المج�روحین ف��ي ترجم�ة إب�راھیم ب�ن عم�ر ب��ن 
  ) ١/١١١(سفینة 

وإب��راھیم ب��ن عم��ر ب��ن س��فینة ق��ال عن��ھ اب��ن حب��ان ف��ي المج��روحین 
ھ الب��صریون، یخ��الف الثق��ات ف��ي ی��روي ع��ن أبی��ھ، روى عن��): "١/١١(

الروایات، ویروي عن أبیھ ما ال یتابع علیھ من روایة األثبات، فال یحل 
  " االحتجاج بخبره بحال

                                                 
  .روي لھ مسلم مقرونا وأبو داود، والترمذي، وابن ماجھ  )1(
  ).٢/١٧٥(ً نقال عن المجموع للنووي ٢٧٨الحجامة علم وشفاء، ص   )2(
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:  وق�ال١٦١رق�م ) ٥١ – ١/٥٠(وذكره الذھبي في می�زان االعت�دال 
َبن س�فینة یق�ال ل�ھ ُبری�ھ ح�دث عن�ھ اب�ن أب�ي ) د ، ت(إبراھیم بن عمر " ََّ

  . ال یحل االحتجاج بھ بحال" رقطني، وقال ابن حیانفدیك ضعیفھ الدا
  .ًفالحدیث سنده ضعیف جدا بسبب إبراھیم بن عمر بن سفینة ھذا

فالحدیث ضعیف؛ ألن فیھ إبراھیم بن عمر ب�ن س�فینة ال�ذي ق�ال   
  ".ال یحتج بھ: "عنھ ابن حبان

فأعط�اني ) (اح�تجم رس�ول هللا : وأما روایة عبد هللا بن الزبیر قال
ما : فقال لي) (اذھب فغیبھ، فذھبت فشربتھ، ثم أتیت النبي : فقال. الدم

  ".شربتھ: لعلك شربتھ؟ فقلت: قال: غیبتھ: صنعت بھ؟ قلت
" الحجام�ة عل��م وش��فاء"ذك�ره ال��دكتور ملف�ي ال��شھري ف�ي كتاب��ھ   

رق�م ) ٦/١٦٩(رواه الب�زار : "، وقال في ھامش نفس ال�صفحة٢٨٠ص 
رواه الطبران���ي والب���زار : "لھیثم���ي، وق���ال ا)٣/٥٥٤(، الح���اكم ٢٢١٠

باختصار، ورج�ال الب�زار رج�ال ال�صحیح غی�ر ھنی�د اب�ن القاس�م، وھ�و 
  )".٨/٢٧٠(ثقة، مجمع الزوائد 

  .فالسند رجالھ ثقات
) (حج�م رس�ول هللا : وأما روایة ابن عب�اس رض�ى هللا عنھم�ا ق�ال

 فلما فرغ من حجامت�ھ أخ�ذ ال�دم، ف�ذھب ب�ھ إل�ى م�ا وراء... غالم لبعض
ًالحائط، فنظر یمینا وشماال، فلما لم یر أح�دا تح�سى دم�ھ حت�ى ف�رغ، ث�م  ً ً

ویح�ك م�ا ص�نعت بال�دم؟ : فق�ال. ف�ي وجھ�ھ) (أقبل، فنظر رسول هللا 
نف�ست : أین غیبتھ؟ قلت ی�ا رس�ول هللا: غیبتھ من وراء الحائط، قال: قال

اذھ�ب ق�د أح�رزت : ق�ال. على دمك أن أھرقھ في األرض فھو في بطني
  ". من النارنفسك

ذكره الدكتور ملفي الشھري في كتاب�ھ الحجام�ة عل�م وش�فاء ص   
اب��ن حب��ان ف��ي المج��روحین : "٢٨٠ وق��ال ف��ي ھ��امش ص ٢٨٠-٢٧٩

  "، وفیھ نافع أبو ھرمز الجمال متھم بالوضع)٣/٥٩(
  )٣٣(وقد سبق ترجمتھ في حدیث رقم 

  . فالحدیث موضوع

الشعر والظفر ادفنوا : "قال) (حدیث ابن عمر أن رسول هللا  -٤٤
  ".والدم، فإنھا میتة

ف��ي ترجم��ة عب��د هللا ب��ن ) ٥/٣٣٦(ذك��ره اب��ن ع��دي ف��ي الكام��ل   
 ق��ال عن��ھ اب��ن ع��دي ٤٥/١٠١٢عب��دالعزیز ب��ن أب��ي داود ترجم��ة رق��م 

یحدث عن أبیھ، عن نافع، عن ابن عمر بأحادی�ث ال یتابع�ھ ): "٥/٣٣٥(
  .، وذكر ھذا الحدیث في ترجمتھ"أحد علیھا
، واب�ن الج�وزي )١/٢٣(أخرج�ھ البیھق�ي : "كام�لوقال محق�ق ال  

من طریق ابن عدي، ونقل كالم ابن عدي، ) ٢/٦٨٧(في العلل المتناھیة 
ھ��ذا إس��ناد ض��عیف، ق��د روى ف��ي دف��ن الظف��ر وال��شعر : وق��ال البیھق��ي

، وذك��ره اب���ن ط��اھر المقدس���ي ف��ي معرف���ة "أحادی��ث أس��انیدھا ض���عاف
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الیم��ان ب��ن ع��دي أب��و رواه : "، وق��ال)٣٤( ح��دیث رق��م ٨٨الت��ذكرة ص 
وقال عنھ األلباني في ". عدي الحمصي، وھو ممن یخطيء وال یحتج بھ

ادفنوا " ، وذكر لفظ"موضوع: "بعد أن ذكر نحوه) ٢١٨١(السلسلة رقم 
ف�ي السل�سلة ال�ضعیفة " دماءكم وأشعاركم وأظفاركم ال تلعب بھا السحرة

  ". موضوع: "، وقال)٢١٧٩(رقم ) ٢٠٣-٥/٢٠٢(
 سنده البیھقي وابن الجوزي وحكم علیھ بالوضع اب�ن فالحدیث ضعف

  .طاھر واأللباني

: اح�تجم ث�م ق�ال لرج�ل) (عن ھارون بن ثابت أن رسول هللا  -٤٥
  ".ادفنھ ال یبحث عنھ كلب

أخبرن��ا : "وس��نده ق�ال) ١/٤٤٨(ھ�و ف�ي الطبق��ات الكب�رى الب��ن س�عد 
اعي، عن أخبرنا األوز: محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد هللا بن المبارك قال

ھارون ب�ن رئ�اب أن النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ف�ذكره وذك�ر ال�دكتور 
رجال�ھ : " وق�ال٢٨٠ملغي الشھري ف�ي كتاب�ھ الحجام�ة عل�م وش�فاء ص 

وھ��و منقط��ع ألن ھ��ارون ب��ن رئ��اب ھ��و التمیم��ي " ثق��ات إال أن��ھ منقط��ع
َاألسیدي أبو بكر أو أبو الحسن البصري، ثقة عابد من ال�سادسة، اختل�ف  ُ

ماعھ م��ن أن��س روى ل��ھ م��سلم وأب��و داود والن��سائي انظ��ر تقری��ب ف��ي س��
 فھ��و ت��ابعي ص��غیر ل��م ی��سمع م��ن أح��د م��ن ٧رق��م ) ٢/٣١١(التھ��ذیب 

  ).١/٦(الصحابة كما قال ابن حجر في مقدمة التقریب 
  .فالسند ضعیف؛ ألنھ منقطع

ذكره ابن طاھر ف�ي معرف�ة " ، فأعطاني دمھ)(احتجم النبي" -٤٦
رواه إب��راھیم ب��ن عم��ر ب��ن : "وق��ال) ٢٤ ( ح��دیث رق��م٨٦الت��ذكرة ص 

  ".ال یحتج بھ: قال ابن حبان. سفینة

) (س�معت رس�ول هللا : عن أم سعد امرأة زید بن ثاب�ت قال�ت -٤٧
  ".یأمر بدفن الدم إذا احتجم

رواه : "الط���ب ب���اب دف���ن ال���دم، وق���ال) ٥/٩٤(مجم���ع الزوائ���د   
  ".الطبراني في األوسط، وفیھ ھیاج بن بسطام، وھو ضعیف

 ٢٣٥اج بن بسطام ذكره الن�سائي ف�ي ال�ضعفاء والمت�روكین ص وھی
) ٣/٩٦(، وذكره اب�ن حب�ان ف�ي المج�روحین "ضعیف: " وقال٦١٣رقم 

ًك���ان مرجئ���ا داعی���ة إل���ى اإلرج���اء، وك���ان مم���ن ی���روي : "وق���ال عن���ھ
المعضالت عن الثقات، ویخالف اإلثب�ات فیم�ا ی�روي، ع�ن الثق�ات، فھ�و 

ر ف��إن اعتب��ر ب��ھ معتب��ر أرج��و أن ال س��اقط االحتج��اج ب��ھ، وعن��د االعتب��ا
  . یحرج في ذلك

 ٣٦١٧رق�م ) ٣/١٧٨(وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكین 
لیس : ضعیف وقال مرة:" قال أحمد متروك الحدیث، وقال یحیى: "وقال

ی�روي : تركوا حدیثھ لیس بشيء، وقال ابن حیان: بشيء، وقال ألو داود
  " المفصالت عن الثقات
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  . ًف جدافسنده ضعی
ھ��ذه األحادی��ث واردة ف���ي دف��ن دم الحجام��ة، وق���د ذك��ر بع���ض   

  . العلماء حكم دفن كل ما ینفصل من الحي، ومن المیت
ویستحب دفن ما ینف�صل م�ن الح�ي م�ن ظف�ر وش�عر وغیرھم�ا،   

، واآلدم�ي محت�رم، )٢(، لكونھا أجزاء من اآلدمي)١(ومواراتھ في األرض
ال تتفرق أجزاؤه، وقد یقع ف�ي الن�ار، ، فأمر بدفنھ لئ)٣(ولجزئھ حرمة كلھ

 .)٤(أو في غیرھا
ًأل��م نجع��ل األرض كفات��ا"وی��دل عل��ى ذل��ك قول��ھ تع��الى    َ ِ َ ْ َ َْ ْ َِ َ ْ َ أحی��اء *َ ْ َ

ًوأمواتا َ ْ ولما روى من طریق عبد هللا بن عبد العزیز ب�ن أب�ي داود، . )٥("ََ
  عن أبیھ، عن نافع، عن ابن عمر 
 األظف��ار، وال��شعر وال��دم فإنھ��ا ادفن��وا: "ًـ�� رض��ى هللا عن��ھ ـ مرفوع��ا

  .)٦("میتة
كان یأمر ) (أنھ "ولما روى وائل بن حجر ـ رضى هللا عنھ ـ   

أن�ھ "ولم�ا روت عائ�شة ـ رض�ى هللا عنھ�ا ـ " )٧(ب�دفن ال�شعر واألظ�افر

                                                 
، والتخل���یص )١/٨٨(، والمغن���ي الب���ن قدام���ة )١/٣٤٢(المجم���وع للن���ووي   )1(

  .نقال عن كالم الرافعي) ٢/١٢٠(الحبیر البن حجر 
  ).١٠/٣٥٩(فتح الباري البن حجر   )2(
  ).١/١٣٠(، والفقھ الواضح )٩/٤٨٣٥(فیض القدیر   )3(
  ).٩/٤٨٣٥(فیض القدیر   )4(
  .٢٦ و ٢٥سورة المرسالت، اآلیة   )5(
وروى ف�ي ذل�ك : ق�ال البیھق�ي): "٢/١٢٠(قال ابن حجر في التخلیص الحبیر   )6(

أحادیث أسانیدھا ضعاف، ثم روى من طریق عبد هللا ب�ن عب�د العزی�ز ب�ن أب�ي 
ادفن�وا األظف�ار وال�شعر : "ًداود، عن أبی�ھ، ع�ن ن�افع، ع�ن اب�ن عم�ر مرفوع�ا

ف عبد هللا عن ابن عدي، وفي الباب عن تمیل�ة بن�ت وضع" والدم، فإنھا میتة
ـ�� ) (م�سرح األش��عریة ع�ن أبیھ��ا أن�ھ قل��م أظف��اره ف�دفنھا، ورفع��ھ إل�ى النب��ي

". أخرج�ھ الب��زار، والطبران��ي، والبیھق��ي ف�ي ش��عب اإلیم��ان، وإس��ناده ض��عیف
) ٣٤(، ح�دیث رق�م )٨٨(وذكره اب�ن ط�اھر المقدس�ي ف�ي معرف�ة الت�ذكرة ص 

ن بن ع�دي أب�و ع�دي الحم�صي وھ�و مم�ن یخط�ئ وال یح�تج رواه الیما: وقال
) ٢١٨١(حدیث رق�م ) ٥/٢٠٤(وقال عنھ األلباني في السلسلة الضعیفة ". بھ
م�ن ) ١/١٧/١(موضوع رواه ابن الجوزي في التحقی�ق ف�ي م�سائل التعلی�ق "

ع��ن عب��د هللا ب��ن عب��د . ب��سنده) ٢١٩/١(طری��ق اب��ن ع��دي، وھ��ذا ف��ي الكام��ل 
د، قال حدثني أبي، عن نافع، عن اب�ن عم�ر مرخوف�ا وق�ال العزیز ابن أبي روا

لعب��د هللا اب��ن عب��د العزی��ز أحادی��ث ل��م یت��ابع : ق��ال اب��ن ع��دي: "اب��ن الج��وزي
أحادیث��ھ منك��رة، ول��یس محل��ھ ال��صدق عن��دي، : علیھ��ا، ق��ال أب��و ح��اتم ال��رازي

  ".ًال یساوي فلسا یحدث بأحادیث كذب: "وقال على بن الحسین بن الجنید
وع�زاه للطبران�ي، ) ٦٩٥٢(حدیث رقم ) ٩/٤٨٣٥(ع الصغیر للسیوطي الجام  )7(

ق���ال ال���شیخ حم���دي ) ٩/٤٨٣٥(وف���ي الھ���امش . ورم���ز ل���ھ برم���ز ال���ضعف
ع��ن وائ��ل ب��ن ) ٢٢/٧٣(أخرج��ھ الطبران��ي ف��ي الكبی��ر " ض��عیف: "ال��دمرداش

  ).٢٣٥٧(، والضعیفة )٤٥٢٤(حجر، وضعفھ األلباني في ضعیف الجامع 
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) (ال�شعر، والظف�ر، وال�دم، : كان یأمر بدفن سبعة أش�یاء م�ن اإلن�سان
  .)١("والحیضة، والسن، والعلقة، والمشیمة

ادفن��وا دم��اءكم، وأش��عاركم، وأظف��اركم ال تلع��ب بھ��ا ): "(وقول��ھ 
  .)٢("السحرة

ًص��حیح ھ��ذه األحادی��ث ض��عاف س��ندا كم��ا ق��ال البیھق��ي وغی��ره، لك��ن 
  .أرى أنھا تنتقل بمجموعھا من الضعف إلى الحسن

فالقول باستحباب دفن الظفر وغیره ھو قول النووي وابن قدام�ة كم�ا 
س االستحباب الكراھیة فیكره إلقاء القالم�ة ف�ي ، وعك)٣(ذكرت فیما سبق

األرض أو الكنی���ف، وق���د ن���ص عل���ى كراھی���ة ذل���ك ال���شیخ محم���د بك���ر 
ألن أج�زاء : "ویكره إلقاء القالمة في األرض أو الكنیف: "إسماعیل فقال

  .)٤("بني آدم كلھا مكرمة حتى الشعر، والظفر، والسن وما إلیھا
وإذا : "الموص��لي ف��ي االختی��اروعل��ى ذل��ك أفھ��م ق��ول ال��شیخ عب��د هللا 

 عل�ى االس�تحباب ب�دلیل )٥("قص أظفاره أو حلق ش�عره، ینبغ�ي أن یدفن�ھ
، وأرى أنھ "ال بأس بھ"وأخالفھ في قولھ . )٦("وإن ألقاه فال بأس بھ: قولھ

یكره ذلك؛ ألن األحادیث وإن كانت ضعیفة لك�ن یق�وى بع�ضھا بع�ضھا، 
  .تعلق بقالمة ظفر الحيھذا فیما ی. وتنتقل من الضعف إلى الحسن

                                                 
وع��زاه للحك��یم ) ٦٩٥٣(ح��دیث رق��م ) ٩/٤٨٣٥(وطي الج��امع ال��صغیر لل��سی  )1(

وقال الشیخ حم�دي ال�دمرداش عن�ھ ھ�امش . الترمذي، ورمز لھ برمز الضعف
ع���ن عائ���شة، وض���عفھ ) ١/٣١٧(أخرج���ھ الحك���یم " ض���عیف): "٩/٤٨٣٥(

وق�ال المن�اوي )". ٢٣٥٧(، وال�ضعیفة )٤٥٢٥(األلب�اني ف�ي ض�عیف الج�امع 
ظ��اھر ص��نیع الم��صنف أن : ")٩/٤٨٣٥(ف��ي ف��یض الق��دیر ھ��امش الج��امع 

وع�ن عائ�شة ب�ل : الحكیم أخرجھ بسنده كعادة المحدثین، ولیس كذلك، بل ق�ال
  ".ساقھ بدون سند

، )٢١٧٩(ح��دیث رق��م ) ٢٠٣-٥/٢٠٢(ذك��ره األلب��اني ف��ي السل��سلة ال��ضعیفة   )2(
ع�ن الح�سن ب�ن الح�سین ) ١/١/١٩(رواه ال�دیملي . موض�وع:"وقال: " وقال

حدثنا محمد بن عقیل ح�دثني إب�راھیم ب�ن : د بن رمیححدثنا أبو سعی: بن دوما
حدثنا عیسى بن موسى، عن الحسن بن دینار، : حدثنا أبي: محمد بن الحسین

ق��ال الح��افظ ف��ي . ًع��ن مقات��ل ب��ن حی��ان، ع��ن أب��ي الزبی��ر، ع��ن ج��ابر مرفوع��ا
الح��سن ب��ن دین��ار، واب��ن رم��یح، واب��ن دوم��ا : قل��ت) "٢٠٣(مخت��صره ص 

الت��ي ھ��ى بخ��ط "ك��ذا ف��ي ن��سخة مخت��صر ال��دیلمي ك��ذا ف��ي األص��ل، و: قل��ت"
الحافظ، ویكثر مثل ھذا البیاض فیھ وكأنھ كان ال یستح�ضر بدق�ة حال�ة ھ�ؤالء 
ال��رواة، فب��یض لھ��م إل��ى أن یراج��ع، ث��م عاجلت��ھ المنی��ة، فل��م ی��تمكن م��ن ذل��ك، 
واإلس��ناد واِه بم��رة، ف��إن الح��سن ب��ن دین��ار كذب��ھ أحم��د ویحی��ى وأب��و خیثم��ة 

م���ا اتھم���ھ الخطی���ب بتزوی���ر س���ماعھ فق���ال ف���ي ترجمت���ھ وغی���رھم، واب���ن دو
كتبنا عنھ وكان كثیر السماع إال أنھ أفسد أم�ره ب�أن ألح�ق لنف�سھ ) "٧/٣٠٠(

، وشیخھ ابن رمح لم أج�د ل�ھ ترجم�ة، وق�د "السماع في أشیاء لم تكن سماعھ
  ).٢٠٣-٥/٢٠٢(السلسلة الضعیفة " ذكره الخطیب في شیوخ ابن دوما

  ).١/٨٥٨٥(، والمغني البن قدامة )١/٣٤٢ (المجموع للنووي  )3(
  ).١/١٣٠(الفقھ الواضح   )4(
  ).٤/٢٤(االختیار   )5(
  ).٤/٢٤(االختیار   )6(



 ٢٠٨٢

  فما الحكم بقالمة ظفر المیت؟
  .)١(وكذلك یستحب دفن قالمة أظفار المیت عند من یرى تقلیمھا  

  لكن یوجد خالف في كیفیة دفنھا، حیث یرى البعض أنھا تصر  
  

ق���ال ألم س���لیم ف���ي ) (، ویؤی���ده أن رس���ول هللا )٢( مع���ھ ف���ي كفن���ھ
ًي م�ن ش�عرھا ش�یئا بن�ورة وال وال تنتق�ص: "توضیح كیفیة التغسیل وفی�ھ

  .)٣("غیرھا، وما یسقط من شعرھا فاغسلیھ ، ثم اغرزیھ في شعر رأسھا

وی�رى ال��بعض اآلخ��ر أنھ��ا ال ت��دفن مع��ھ، ب��ل ت��وارى ف��ي أرض   
  .)٤(غیر القبر؛ ألنھ لم یرد خبر وال أثر بدفنھا معھ

وأرجح القول القائل بدفنھا مع�ھ؛ ألن�ھ ق�د ورد ح�دیث ح�سن ف�ي   
  .ر مع المیت، ویقاس الظفر علیھدفن الشع

  المبحث الثالث
  األحادیث الواردة في أثر الحجامة على الوضوء والغسل

، ف��صلى ول��م )(اح��تجم رس��ول هللا : ع��ن أن��س ب��ن مال��ك ق��ال -٤٨
  ".یتوضأ، ولم یزد على غسل محاجمھ

الطھ��ارة جم��اع أب��واب الح��دث ) ١/٢٤٠(س��نن البیھق��ي الكب��رى   
، ول��م یعل��ق علی��ھ المحق��ق، وس��نن )٦٧٣(ب��سنده ع��ن أن��س ح��دیث رق��م 

باب ف�ي الوض�وء م�ن الخ�ارج م�ن ) ٥٦(الطھارة ) ١/١٥٨(الدارقطني 
بسنده ع�ن ) ٥٤٦(البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، حدیث رقم 

حدیث رفعھ اب�ن أب�ي الع�شرین، ووقف�ھ أب�و المغی�رة ع�ن : "أنس بھ وقال
  ".األوزاعي، وھو الصواب

إس���ناده ض���عیف : " ق���ال المحق���قوف���ي ھ���امش س���نن ال���دارقطني  
كالھما ) ١/١٤١(، والبیھقي )١/١٩١(أخرجھ ابن الجوزي في التحقیق 

فی�ھ ص�الح ب�ن مقات�ل ل�یس ب�القوى، وأب�وه : من طریق المصنف ب�ھ قل�ت
غی��ر مع��روف، وس��لیمان ب��ن داود ل��یس ب��القوى، قال��ھ الن��سائي، وق��ال 

  ".مجھول): ٤٣١(الزیلعي في نصب الرایة 
أم��ا ح��دیث أن��س ف��رواه ): "١/٥٤( ف��ي المجم��وع وق��ال عن��ھ الن��ووي

  ".الدارقطني والبیھقي وغیرھما، وضعفوه
ھك�ذا ف�ي المھ�ذب، ونح�وه ف�ي ): "١/٨٧(وفي ھامش البحر الزخ�ار 

  ".الشفاء، ونسبھ في التلخیص إلى الدارقطني، وضعف إسناده
                                                 

  ).١٤٣-٥/١٤٢(المجموع للنووي   )1(
  ).٥/١٤٢(المجموع   )2(
رواه الطبراني في الكبیر بإسنادین في أحدھما : "وقال) ٣/٢٢(مجمع الزوائد   )3(

دلس ولكنھ ثقة، وفي اآلخر جنی�د، وق�د وث�ق، وفی�ھ لیث بن أبي سلیم، وھو م
  .فالحدیث حسن". بعض كالم

  ).١٤٣-٥/١٤٢(المجموع   )4(



 ٢٠٨٣

  .فالحدیث سنده ضعیف
  .وقد اختلف العلماء في نقض الوضوء بالحجامة

نفی��ة والحنابل��ة إل��ى نق��ض الوض��وء بھ��ا، ق��ال عب��د هللا اب��ن ف��ذھب الح
وینقضھ كل ما خرج من السبیلین وم�ن غی�ر : "محمود الموصلي الحنفي

  .)١("ًالسبیلین إن كان نجسا وسال عن رأس الجرح
م��ن ق��اء أو رع��ف ف��ي ص��التھ : "واس��تدل عل��ى ذل��ك بأحادی��ث منھ��ا

  .)٢("فلینصرف ولیتوضأ
ق�اء فتوض�أ، فلقی�ت ثوب�ان ف�ي ) (نب�ي وم�ا روى أب�و ال�درداء أن ال

ص���دق أن���ا أص���ببت ل���ھ : م���سجد دم���شق، ف���ذكرت ل���ھ ذل���ك فق���ال ثوب���ان
  .)٣("وضوءه
 إل��ى ع��دم نق��ض )٦( واب��ن ح��زم)٥( وال��شافعیة)٤(وذھ��ب المالكی��ة  

اح�تجم وص�لى ) (الوضوء بالحجامة واس�تدلوا بح�دیث أن�س أن النب�ي 
  .)٨(ختیار ابن المنذروھو ا. )٧("ولم یتوضأ، ولم یزد على غسل محاجمھ

وحدیث أنس حدیث ضعیف، كما ھو واض�ح ف�ي التخ�ریج، وق�د   
وأج�ود من�ھ ح�دیث ج�ابر : "، ث�م ق�ال)٩(ًحكم علیھ النووي بالضعف أیضا

حرس��ا الم��سلمین لیل��ة ف��ي غ��زوة ) (أن رجل��ین م��ن أص��حاب الرس��ول 
ذات الرق��اع فق��ام أح��دھما ی��صلي، فج��اء رج��ل م��ن الكف��ار فرم��اه ب��سھم 

ھ، فنزعھ، ث�م رم�اه ب�آخر، ث�م بثال�ث، ث�م رك�ع وس�جد ودم�اؤه فوضعھ فی
 بإس��ناد ح��سن واح��تج ب��ھ أب��و داود )١٠(رواه أب��و داود ف��ي س��ننھ" تج��ري

وموضع الداللة أنھ خرج دم�اء كثی�رة، واس�تمر ف�ي ال�صالة، ول�و نق�ض 
) (الدم لم�ا ج�از بع�ده الرك�وع وال�سجود، وإتم�ام ال�صالة وعل�م النب�ي 

                                                 
، والمغن���ي الب���ن قدام���ة )١/٣٤(، وانظ���ر بدای���ة المجتھ���د )١/١٣(المخت���ار   )1(

  ).٢٤٢-١/٢٤١(، والروض المربع مع حاشیتھ )١٨٥-١/١٨٤(
ع��رف ص��حتھ، ول��م ی��ذكره وح��دیثھم ال ن): "١/١٨٥: (ق��ال عن��ھ اب��ن قدام��ة  )2(

  ".أصحاب السنن، وقد تركوا العمل بھ
ھذا أصح شيء في : "رواه األثرم والترمذي وقال): "١/١٨٤(قال ابن قدامة   )3(

ً، وھو فعال في س�نن "نعم: ھذا الباب، قیل ألحمد حدیث ثوبان ثبت عندك؟ قال
ق�ئ باب ما جاء في الوض�وء م�ن ال) ٦٤/ أبواب الطھارة٥٩-١/٥٨(الترمذي 

وق�د ج�ود ح�سین : "بسنده عن حسین المعل�م ب�سنده إل�ى أب�ي ال�درداء ث�م ق�ال
  ".المعلم ھذا الحدیث، وحدیث حسین أصح شيء في ھذا الباب

وبدایة ) ١/٤٣٨(ومواھب الجلیل ) ١/٤٣٨(مختصر خلیل مع مواھب الجلیل   )4(
  ) ١/١٨٤(المغني ). ٤/.١(المجتھد 

حی�ث ل�م ی�ذكرھا ض�من ) ١/٥٤(اإلقناع وانظر ) ١/٥٤(المھذب مع المجموع   )5(
  .نواقض الوضوء

  ).٢٦٠-١/٢٥٥(المحلى   )6(
  .٤٩سبق تخریجھ في حدیث رقم   )7(
  .٦٨اختیارات ابن المنذر ألحمد إبراھیم المرسى، ص   )8(
  )١/٥٤(المجموع   )9(
باب الوضوء من النوم حدیث رقم ) ٧٩(الطھارة ) ٥١-١/٥٠(سنن أبي داود   )10(

  .جابر بھ نحوه مع زیادة قصة، وسكت عنھ بسنده إلى ١٩٨



 ٢٠٨٤

حمول على أن تلك الدماء لم یكن یم�س ثیاب�ھ منھ�ا ذلك ولم ینكره وھذا م
  .)١"(إال قلیل یعفى عن مثلھ، ھكذا قال أصحابنا، والبد منھ
اختار ابن المنذر : "وھو اختیار ابن المنذر قال أحمد إبراھیم المرسى

أن الرعاف ال  ی�نقض الوض�وء، ب�ل ك�ل دم خ�رج م�ن غی�ر ال�سبیلین ال 
ن تطھ�ر فھ�و عل�ى طھارت�ھ إال أن م�: "ینقض الوضوء، ق�ال اب�ن المن�ذر

ینقض طھارتھ كتاب أو سنة أو إجماع، والجواب في الحجامة ك�الجواب 
ف��ي الرع��اف، ولك��ن یغ��سل أث��ر المح��اجم؛ ألن إزال��ة النجاس��ة ع��ن الب��دن 

  ". )٣( إذا أراد الصالة)٢(تجب
وھو اختیار الشیخ سید سابق حیث ذكر الحجامة م�ن األم�ور الت�ي ال 

  .)٤ (تنقض الوضوء
ال ین�تقض : "وھو اختیار الدكتور محمد بكر إسماعیل حیث ق�ال  

الوض��وء بالحجام��ة وال بن��زول ال��دم م��ن أي موض��ع ف��ي الج��سد غی��ر 
  .)٥("المخرجین اللذین یخرج منھما البول والغائط

والرأي الراجح ھو، رأي من یرى ع�دم نق�ض الوض�وء ب�القيء   
ذه األم�ور ح�دیث والحجامة وما شابھھا؛ ألنھ لیس في نقض الوضوء بھ�

ل��یس ف��ي : " وق��ال الن��ووي ف��ي الخالص��ة: "ص��حیح، فق��د ق��ال ال��ساعاتي
نقض الوضوء وع�دم نق�ضھ بال�دم والق�يء وال�ضحك ف�ي ال�صالة ح�دیث 

  .)٦("صحیح كذا في نصب الرایة

م�ن الجناب�ة، وی�وم : كان یغتسل من أربع) (حدیث أن النبي  -٤٩
  ".الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل المیت

باب في الغ�سل ی�وم الجمع�ة ) ١٢٩(الطھارة ) ١/٩٦(داود سنن أبي 
بسنده عن عبد هللا ب�ن الزبی�ر ع�ن عائ�شة رض�ى هللا ) ٣٤٨(حدیث رقم 

ب�اب ف�ي الغ�سل ) ٣٩(الجنائز ) ٣/٢٠١(ًعنھا ، وسكت عنھ، وبھ أیضا 
 بسنده عن عبد هللا بن الزبیر، وسكت ٣١٦٠من غسل المیت حدیث رقم 
  ).٣٤٨(حدیث رقم عنھ، وضعفھ األلباني في 

بسنده عن عبد هللا بن الزبیر ع�ن عائ�شة ) ١/١٦٣(والمستدرك   
". ھ��ذا ح��دیث ص��حیح عل��ى ش��رط ال��شیخین ول��م یخرج��اه: "نح��وه وق��ال

  .ووافقھ الذھبي

                                                 
  ).١/٥٥(المجموع   )1(
  .ولعل الصواب ما كتبتھ) یجب(في الكتاب   )2(
  .٦٨اختیارات ابن المنذر، ص   )3(
  ).١/٤٧(فقھ السنة   )4(
  ).١/٦٤(الفقھ الواضح   )5(
  ).٢/٩٢(بلوغ األماني   )6(



 ٢٠٨٥

ب��اب م��ن ق��ال ) ٥٣(الطھ��ارة ) ١/٦١(وم��صنف اب��ن أب��ي ش��یبة   
ح��دثنا : ح��دثنا محم��د ب��ن ب��شر، ق��ال: "ق��ال) ٥(علی��ھ الغ��سل ح��دیث رق��م 

ی�ا، ع�ن م��صعب ب�ن ش�یبة، ع��ن طل�ق اب�ن حبی��ب، ع�ن عب�د هللا ب��ن زكر
  ".یغتسل من الحجامة:" قال) (الزبیر، أن عائشة حدثتھ أن النبي 

في ترجمة مصعب ب�ن ) ٤/١٢٠(والحدیث ذكره الذھبي في المیزان 
  شیبة

: ٨٥٦٣رق�م ) ٤/١٢٠(ومصعب بن ش�یبة عن�د ال�ذھبي ف�ي المی�زان 
حجي المكي روى ع�ن عم�ة أبی�ھ ص�فیة  ال)١()م، عو(مصعب بن شیبة "

ال : بن��ت ش��یبة، وعن��ھ ابن��ھ زرارة واب��ن ج��ریح وم��سعر ق��ال أب��و ح��اتم
: ل�یس ب�القوي، وق�ال أحم�د: ثقة، وقال ال�دارقطني: یحمدونھ، وقال غیره

  " أحادیثھ مناكیر
ل���ین : " وق���ال١١٥رق���م ) ٢/٢٥١(وذك���ره اب���ن حج���ر ف���ي التقری���ب 

  " الحدیث
لبحر في رس�التھ اعت�ذارات األص�ولیین وقد انتھى الطالب بالل ا  

أخرجھ أبو داود، وأحمد، وابن أبي شیبة، واب�ن : "إلى تضعیفھ حیث قال
خزیمة، والحاكم، والبیھقي، وابن شاھین، وابن الجوزي كلھم من طریق 
مصعب بن شیبة، عن طلق بن حبیب، ع�ن عب�د هللا ب�ن الزبی�ر عنھ�ا ب�ھ 

م�ن الجناب�ة، وی�وم : سل م�ن أرب�عكان یغت) (إن النبي : "ًمرفوعا بلفظ
وص�ححھ الح�اكم عل�ى ش�رط . )٢("الجمعة، ومن الحجامة، وغسل المی�ت

الشیخین، ووافقھ الذھبي وتعقبھما المعلق عل�ى ص�حیح اب�ن خزیم�ة ب�أن 
في إسناده زكریا ابن أبي زائدة، وھو مدلس، وقد عنعنھ كذا قال، ول�یس 

، )٣(أحم�د والبیھق�ي، وھ�و ثق�ةبعلة، فقد تابعھ عبد هللا بن أبي السفر عن�د 
وقال مال البیھقي ف�ي خالفیات�ھ إل�ى ت�صحیح الح�دیث ف�ي ح�ین ذك�ر ف�ي 
ال��سنن والمعرف��ة أن الحف��اظ طعن��وا ف��ي م��صعب ب��ن ش��یبة، وأن أحم��د 

، )٤(ح�دیث عائ�شة ل�یس ب�ذاك: ضعفھ، وقال البخاري فیما حكاه الترم�ذي
. )٥(" انفردوھو الصواب، فإن مداره على مصعب وھو منكر الحدیث إذا

  ".)٦()٢/١٣٦(ًلكن مسعرا تابعھ كما في المعرفة للبیھقي 
                                                 

  .أي روى لھ مسلم وأصحاب السنن األربعة  )1(
، والم�����سند )٣١٦٠ال�����سنن : "١٤٦ب ب�����الل ف�����ي ھ�����امش ص ق�����ال الطال�����  )2(

، )٣٠٠-١/٢٩٩(، وال���������سنن الكب���������رى )٣/٢٦٩(، الم���������صنف )٦/١٥٢(
، الناس�خ الب�ن ش�اھین ٢٥٦، ص�حیح اب�ن خزیم�ة رق�م )١/١٦٣(والمستدرك 

  ).٣٧٧-١/٣٧٦(، العلل المتناھیة ٤٠رقم 
": ناعت�ذارات األص�ولیی" م�ن رس�التھ ١٤٧قال الطال�ب ب�الل ف�ي ھ�امش ص   )3(

أن ) ٢/١٣٦(، وذك��ر البیھق��ي ف��ي المعرف��ة ٣٣٠٨ رق��م ١٥تھ��ذیب الكم��ال "
  ".ًمسفرا تابعھ

، "اعت�ذارات األص�ولیین" م�ن رس�التھ ١٤٧قال الطال�ب ب�الل ف�ي ھ�امش ص   )4(
، عل����ل الترم����ذي الكبی����ر )١٣٥-٢/١٣٤(، المعرف����ة )١/٤٠٨(الخالفی����ات "
)١/٤٠٣.(  

  .١٤٧اعتذارات األصولیین ھامس ص   )5(
  .١٤٧عتذارات األصولیین ھامس ص ا  )6(



 ٢٠٨٦

الح���اكم : فالح���دیث مختل���ف فی���ھ حی���ث ص���ححھ ال���بعض م���نھم  
البخ�اري فیم�ا نقل�ھ : والبیھقي في الخالفیات، وضعفھ البعض اآلخر مثل

عنھ الترمذي؛ ألن مداره على مصعب بن شیبة، وھو منك�ر الح�دیث إذا 
  .انفرد

ًأن م��سعرا تابع��ھ كم��ا ) ٢/١٣٦(یھق��ي ف��ي المعرف��ة لك��ن ذك��ر الب  
ص " اعت�ذارات األص�ولیین"قال الطالب بالل البحر ف�ي ھ�امش رس�التھ 

١٤٧.  
  أما بالنسبة لفقھ الحدیث وھو ھل الحجامة موجبة للغسل؟  
ًفلم أجد أحدا من العلماء الذین رجعت إلیھم في المذاھب األربعة   

  .)١(ذكر الحجامة من موجبات الغسل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
، مختصر خلی�ل م�ع مواھ�ب الجلی�ل )١٧-١/١٦(انظر االختیار لتعلیل المختار   )1(

، والمجم������وع للن�������ووي )٤٨-١/٤٧(، وبدای������ة المحتھ�������د )٤٤٥-١/٤١٤(
وم���ا بع���دھا، والمغن���ي ) ١/٢٦٨(وال���روض المرب���ع م���ع حاش���یتھ ) ٢/١٤٩(
  .وما بعدھا) ١/١٩٩(
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  الفصل الرابع
  األحادیث الواردة في أثر الحجامة على الصوم

  ".احتجم في رمضان) (أنس أن النبي "حدیث  -٥٠
ال��صیام ب�اب ج��واز الحجام��ة لل��صائم، ) ٣/١٧٠(مجم�ع الزوائ��د   

رواه الطبراني في األوسط، وفیھ یوسف بن خال�د ال�سمتي، وھ�و : "وقال
  ".ضعیف

  .نادفالحدیث ضعیف اإلس  

  ".احتجم وھو صائم) (أن النبي "حدیث  -٥١
ھ��ذا الح��دیث ق��د ج��اء ع��ن طری��ق جبی��ر ب��ن نفی��ر، وعب��د هللا ب��ن   

  . سفیان، وعبد هللا بن عباس، ومعاذ بن جبل ـ رضى هللا عنھم ـ
أما حدیث جبیر ب�ن نفی�ر ف�ذكره اب�ن ط�اھر ف�ي ت�ذكرة الموض�وعات 

 ع��ن أب��ي رواه األح��وص ب��ن حك��یم،: "، وق��ال٢٣١ ح��دیث رق��م ٥٢ص 
الزاھری��ة، ع��ن جبی��ر ب��ن نفی��ر ومع��اذ، واألح��وص ھ��ذا ش��امي م��ن أھ��ل 

ًفھ��ذا ال��سند ض��عیف ج��دا؛ ألن األح��وص ب��ن ". حم��ص مت��روك الح��دیث
  .حكیم متروك الحدیث

وأما حدیث عبد هللا بن سفیان فذكره الھیثمي ف�ي مجم�ع الزوائ�د   
ن�ي رواه الطبرا: "الصیام ب�اب ج�واز الحجام�ة لل�صائم، وق�ال) ٣/١٧٠(

  ".في الكبیر، وفیھ محمد بن أبي لیلى، وفیھ كالم
ومحم��د ب��ن عب��د ال��رحمن ب��ن أب��ي لیل��ى ف��ي المج��روحین الب��ن حب��ان 

ك��ان ردئ الحف��ظ، كثی��ر ال��وھم، ف��احش : وق��ال عن��ھ) ٢٤٦ – ٢/٢٤٣(
الخطأ، یروى الشيء على التوھم، ویحدث على الحسبان، فكثر المن�اكیر 

  . بن حنبل ویحیى بن معینفي روایتھ فاستحق الترك، تركھ أحمد
ص�دق س�يء : "٤٦٠رقم ) ٢/١٨٤(وقال عنھ ابن حجر في التقریب 

ًالحفظ جدا◌، وانظر بالتفصیل في تھذیب التھ�ذیب الب�ن حج�ر  َ)٩/٢٦٨ 
 وب�ین اب�ن حج�ر ف�ي التقری�ب والتھ�ذیب أن�ھ ٥٠٣ترجمة رق�م ) ٢٦٩ –

  .رؤى لھ أصحاب السنن األربعة
 جاء عن ابن عباس من طریق وأما حدیث عبد هللا بن عباس فقد  

عكرمة، ومن طریق داود بن على عن أبیھ، عن ابن عباس ومن طریق 
  .مقسم، ومن طریق میمون بن مھران

فطری��ق عكرم��ة ع��ن اب��ن عب��اس ـ رض��ى هللا عنھم��ا ـ رواه   
ب��اب الحجام��ة والق��يء ) ٣٢(ال��صوم ) ٤/٢٠٥(البخ��اري بف��تح الب��اري 

اح��تجم وھ��و مح��رم، ) (ي أن النب��"  بلف��ظ ١٩٣٨لل��صائم ح��دیث رق��م 
  ".واحتجم وھو صائم

ب��اب الحجام��ة ) ٣٢(ال��صوم ) ٤/٢٠٥(والبخ��اري بف��تح الب��اري   
  ".وھو صائم) (احتجم النبي " بلفظ ١٩٣٩والقيء للصائم حدیث رقم 
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ب��اب ) ١١(الط�ب ) ١٠/١٥٧(وب�صحیح البخ�اري بف�تح الب�اري   
 بنفس لف�ظ ٥٦٩٤ًأي ساعة یحتجم، واحتجم أبو موسى لیال، حدیث رقم 

  .١٩٣٩حدیث رقم 
باب م�ا ج�اء ف�ي ) ٦٠(الصیام ) ١٣٨-٢/١٣٧(وسنن الترمذي   

 بلف��ظ ٧٧٢ح��دیث رق��م ) أي ف��ي الحجام��ة لل��صائم(الرخ��صة ف��ي ذل��ك 
. ھ�ذا ح�دیث ص�حیح: "وقال" وھو محرم صائم) (احتجم رسول هللا "

ھكذا رواه وھیب نحو روایة عبد الوارث، وروى إسماعیل اب�ن إب�راھیم 
  ".عن ابن عباس"یوب عن عكرمة مرسال، ولم یذكر فیھ عن أ

ب�اب ف�ي الرخ�صة ف�ي ) ٢٨(ال�صوم ) ٢/٣٠٩(وسنن أبي داود   
رواه وھیب : " بھ وقال٢٣٧٢حدیث رقم ) أي في الحجامة للصائم(ذلك 

بن خالد، عن أیوب بإسناده مثلھ، وجعف�ر ب�ن ربیع�ة، وھ�شام ب�ن ح�سان 
  ".عن عكرمة، عن ابن عباس مثلھ

الصیام باب الصائم یحتجم ال ) ٦/٣١٥(ن الكبرى للبیھقي والسن  
ثن�ا أی�وب، : ف�ي روای�ة تم�ام: " ب�ھ وق�ال٨٣٥٦یبطل صومھ حدیث رقم 

  ".والباقي سواء، رواه البخاري في الصحیح، عن أبي معمر
احتجم رس�ول هللا : عن ابن عباس قال) ١٠/٣٧(والفتح الرباني   

) (احتجامة في رأسھ وھو محرم.  
س��نده إل��ى عكرم��ة ع��ن اب��ن ) ١٠/٣٧(ف��ي بل��وغ األم��اني وق��ال   

والطری��ق الرابع��ة أخرجھ��ا البخ��اري ): "١٠/٣٨(عب��اس ب��ھ وق��ال ف��ي 
وأخرجھ��ا ال��شیخان بلف��ظ ح��دیث الب��اب م��ن " واح��تجم وھ��و ص��ائم" وزاد

  ".حدیث عبد هللا بن بحینة
ح�دثنا عب�د هللا،  "١٠٧حدیث رق�م ) ١٠/٣٨(وفي الفتح الرباني   

ثنا ثاب�ت، ثن�ا ھ�الل ب�ن عكرم�ة : ا عبد الصمد وحسن قالحدثني، أبي ثن
ث��م . إنم��ا ك��ره لل��ضعف: س��ألت عكرم��ة ع��ن ال��صائم أیح��تجم؟ فق��ال: ق��ال

اح�تجم وھ�و مح�رم ) (حدث عن ابن عباس رضى هللا عنھما أن النبي
، وق�ال ف�ي "من أكلة أكلھا من شاة مسمومة سمتھا ام�رأة م�ن أھ�ل خیب�ر

أق�ف علی�ھ لغی�ر اإلم�ام أحم�د وف�ي إس�ناده لم ): " ١٠/٣٨(بلوغ األماني 
م��ن ل��م أعرف��ھ وأخ��رج البخ��اري نح��و ش��طره األول ع��ن أن��س ب��ن مال��ك 

ال إال م�ن أج�ل : أكن�تم تكرھ�ون الحجام�ة لل�صائم؟ ق�ال: "رضى هللا عنھ
  )".(حدثنا شعبة على عھد النبي: الضعف وزاد شبابة

وأم��ا طری��ق داود ب��ن عل��ى، ع��ن أبی��ھ، ع��ن اب��ن عب��اس ف��ذكره   
ح��دیث رق��م ) ١/٤٧٨(لھیثم��ي ف��ي ك��شف األس��تار ع��ن زوائ��د الب��زار ا

اح��تجم وھ��و ص��ائم بالقاح��ة، فن��زف حت��ى ) (أن النب��ي : " بلف��ظ١٠١٥
فنزف حت�ى غ�شى " ھو في الصحیح خال قولھ: قلت: "وقال" غشى علیھ

  ".القاحة"ًھكذا قال لكن لیس في الصحیح أیضا لفظة " علیھ
) ٢/١٣٨(لترمذي في سننھ وطریق مقسم عن ابن عباس فرواه ا  
 بلف��ظ أن النب��ي ٧٧٤ب��اب الرخ��صة ف��ي ذل��ك ح��دیث رق��م ) ٦٠(ال��صیام 
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) (وف��ي : " وق��ال" اح��تجم فیم��ا ب��ین مك��ة والمدین��ة وھ��و مح��رم ص��ائم
ح�دیث اب�ن عب�اس : الباب عن أبي سعید، وجابر، وأنس، قال أبو عی�سى

) (حدیث حسن صحیح، وقد ذھب بعض أھل العلم من أصحاب النبي 
ًغی��رھم إل��ى ھ��ذا، ول��م ی��روا بالحجام��ة لل��صائم بأس��ا، وھ��و ق��ول س��فیان و

  ".ومالك ابن أنس، والشافعي
ب�اب ف�ي الرخ�صة ف�ي ) ٢٨(ال�صوم ) ٢/٣٠٩(وسنن أبي داود   

 ب��نفس لف��ظ الترم��ذي ال��سابق ولك��ن بتق��دیم لفظ��ة ٢٣٧٣ذل��ك ح��دیث رق��م 
  .وسكت عنھ" محرم"على لفظة " صائم

ب���اب م���ا ج���اء ف���ي ) ١٨(ام ال���صی) ١/٥٣٧(وس���نن اب���ن ماج���ھ   
وھ�و ) (اح�تجم رس�ول هللا "  بلفظ ١٦٨٢الحجامة للصائم حدیث رقم 

  ".صائم محرم
الصیام ب�اب ال�صائم یح�تجم ال ) ٦/٣١٥(وسنن البیھقي الكبرى   

بین مك�ة ) (احتجم رسول هللا : " بلفظ٨٣٥٧یبطل صومھ حدیث رقم 
ن ب�ن میم�ون ع�ن ًورواه أیضا مھ�را: "وقال" والمدینة وھو صائم محرم

  ".ابن عباس
بثالثة طرق عن مقسم عن ابن عباس ) ١٠/٣٧(والفتح الرباني   

الطریق األولى بسنده عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رس�ول هللا 
ًاحتجم صائما محرما ً."  

باب من رخص للصائم ) ٥٣) (٢/٤٦٧(ومصنف ابن أبي شیبة   
ح�تجم ب�ین مك�ة والمدین�ة ا) (بلفظ أن النبي ) ١(أن یحتجم حدیث رقم 

ًص���ائما محرم���ا وح���دیث رق���م  اح���تجم وھ���و ) (أن النب���ي: "بلف���ظ) ٢(ً
  . ًاحتجم صائما) (بلفظ أن النبي ) ٣(وحدیث رقم ". صائم

  .فالحدیث حسن صحیح كما قال الترمذي
وطریق میمون بن مھران عن ابن عباس عند الترمذي في سننھ   

لرخ�صة ف�ي ذل�ك ح�دیث رق�م باب ما جاء ف�ي ا) ٦٠(الصیام ) ٢/١٣٨(
  ".ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجھ: " بھ وقال٧٧٣

عن ابن عباس ) ١٧٠-٣/١٦٩(وذكر الھیثمي في مجمع الزوائد   
ًاح��تجم ص��ائما محرم��ا، فغ��شى علی��ھ، ) (إن رس��ول هللا : "ح��دیثا بلف��ظ ً

اح�تجم وھ�و "ح�دیث ف�ي ال�صحیح أن�ھ ". ولذلك كرھت الحجام�ة لل�صائم
 غیر ذكر الكراھة ـ رواه أحم�د، وأب�و یعل�ي، والب�زار، من"صائم محرم 

والطبراني في الكبیر، وفیھ ن�صر ب�ن ب�اب، وفی�ھ ك�الم كثی�ر، وق�د وثق�ھ 
  ".أحمد

) ٣/١٧٠(وطری��ق مع��اذ ب��ن جب��ل ذك��ره الھیثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د 
رواه الب�زار، والطبران�ي : "الصیام باب جواز الحجامة للصائم بھ، وق�ال

  ".األحوص بن حكیم، وفیھ كالم، وقد وثقفي الكبیر، وفیھ 
ق�ال : " وق�ال١٠١٤ح�دیث رق�م ) ٤٧٨//١(وھ�و ف�ي ك�شف األس�تار 

  ".ًال نعلمھ من طریق معاذ مرفوعا إال من ھذا الوجھ: "البزار
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 حدیث رقم ٥٢وقد ذكره ابن طاھر في تذكرة الموضوعات ص   
جبیر رواه أبو األحوص بن حكیم، عن أبى الزاھریة، عن : " وقال٢٣١

ب��ن نفی��ر، ومع��اذ، وأب��و األح��وص ھ��ذا ش��امي م��ن أھ��ل حم��ص، مت��روك 
  ".الحدیث

  .ًفالحدیث من ھذا الطریق سنده ضعیف جدا
) ٢٣١( ح�دیث رق�م ١١٧وذكره ابن ط�اھر ف�ي معرف�ة الت�ذكرة ص 

  .وذكر عنھ نحو ما في تذكرة الموضوعات

أم��ر أب��ا طیب��ة، فوض��ع المح��اجم م��ع ) (أن النب��ي : "ح��دیث -٥٢
مس، ثم أمره مع إفطار الصائم فحجم، ثم س�ألھ ك�م خراج�ك غیبوبة الش

  ".ًصاعا) (فوضع النبي : صاعین: قال
الصیام باب الحجامة ) ٣/١٦٩(ذكره الھیثمي في مجمع الزوائد   

  ".رواه الطبراني في األوسط، ورجالھ رجال الصحیح: "للصائم وقال
  .فالحدیث سنده صحیح

جامة والمواصلة ولم نھى عن الح) (أن رسول هللا : "حدیث -٥٣
إن�ك تواص�ل إل�ى : ی�ا رس�ول هللا: یحرمھما إبقاء على أصحابھ فقی�ل ل�ھ

  ".إني أواصل إلى السحر، وربي یطعمني ویسقیني: السحر، فقال
ب��اب ف��ي الرخ��صة ف��ي ) ٢٨(ال��صوم ) ٢/٣٠٩(س��نن أب��ي داود   

  ٢٣٧٤، وسكت عنھ، وصححھ األلباني رقم ٢٣٧٤ذلك حدیث رقم 
الصیام باب الصائم یحتجم ال ) ٦/٣١٦(لبیھقي والسنن الكبرى ل  

  . نحوه٨٣٥٩یبطل صومھ حدیث رقم 
رواه أب��و داود ): "٦/٣٨٩(ق��ال عن��ھ اإلم��ام الن��ووي ف��ي المجم��وع 

  ".بإسناد على شرط البخاري ومسلم
 نح�وه، وق�ال ١٠٥حدیث رق�م ) ١٠/٣٦(وھو في الفتح الرباني   

 )١()ع���ب. د( یج��ھ تخر): "١٠/٣٧(عن��ھ ال��ساعاتي ف���ي بل��وغ األم���اني 
ھ�و : والجھال�ة بال�صحابي ال ت�ضر وق�ال: وصحح الحافظ إس�ناده، وق�ال

وقد رواه ابن أبي شیبة، عن وكیع، عن : من أحسن ما ورد في ذلك، قال
ع��ن أص��حاب " ولفظ��ھ ) یعن��ي ب��سند ح��دیث الب��اب(الث�وري بإس��ناده ھ��ذا 

ھ�ا ع�ن الحجام�ة لل�صائم وكرھ) (إنم�ا نھ�ى النب�ي : "قالوا) (محمد 
  ".للضعیف أي لئال یضعف
  .فالحدیث سنده صحیح

أفط�ر : "احتجم وھو صائم بعدما قال) (حدیث أن رسول هللا  -٥٤
  ".الحاجم والمحجوم

                                                 
  .د الرازق في الجامعي سننھ، وعبأي رواه أبو داود ف  )1(
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ب���اب القبل���ة ) ٤(ال���صیام ) ٢/١٦٢(رواه ال��دارقطني ف���ي س���ننھ   
 بسنده إلى یاسین ب�ن مع�اذ الزی�ات، ع�ن یزی�د ٢٢٤٣للصائم حدیث رقم 

  ھالرقاشي، عن أنس بن مالك ب
  ".السابق ویزید الرقاشي متروك الحدیث: "وقال المحقق  

ویزی��د الرقاش��ي ھ��و یزی��د ب��ن أب��ان الرقاش��ي ذك��ره اب��ن الج��وزي ف��ي 
ألن :  وذك��ر ع��ن س��فینة أن��ھ ق��ال٣٧٧٠رق��م ) ٢٠٧ ٣/٢٠٦(ال��ضعفاء 

ال یكت�ب عن�ھ ش�يء، : أزني أحب إلى من أن أحدث عنھ، وأن أحمد ق�ال
مت�روك الح��دیث وأن ال��دارقطني : الك�ان منك��ر الح�دیث، وأن الن��سائي ق��

ك�ان م�ن خی�ار عب�اد هللا البك�ائین : ضعیف وأن ابن حب�ان ق�ال عن�ھ: قال
ًلكنھ غفل عن حفظ الحدیث شغال بالعیادة حتى كان یقلب الح�سن فیجعل�ھ 
عن أنس عن رسول هللا صلى هللا علی�ھ وس�لم ف�ال تح�ل الروای�ة عن�ھ إال 

  " على جھة التعجب
ترجم���ة رق���م ) ٢٣٣ – ٧/٢٣٢(ال لل���ذھبي وانظ���ر می���زان االعت���د

٩٦٧٧  
 ب�سنده ٢٢٤٢نف�س الكت�اب والب�اب ح�دیث رق�م ) ٢/١٦٢(ًوبھ أی�ضا 

إلى یاسین بن معاذ الزیات، عن أیوب بن محمد العجلي، عن اب�ن ألن�س 
لسبع عشرة م�ضت م�ن ) (احتجم رسول هللا "بن مالك، عن أبیھ بلفظ 

ھ�ذا إس�ناد : "وق�ال" حج�ومأفطر الحاجم والم: "شھر رمضان بعد ما قال
  ".ضعیف، واختلف في یاسین الزیات، وھو ضعیف

یاسین ب�ن مع�اذ ض�عیف، واب�ن : إسناده ضعیف، قلت: "وقال المحقق
  ".أنس بن مالك مجھول

 ب�سنده ٢٢٤٤نف�س الكت�اب والب�اب ح�دیث رق�م ) ٢/١٦٢(ًوبھ أی�ضا 
إل��ى یاس��ین اب��ن مع��اذ الزی��ات، ع��ن الربی��ع ب��ن أن��س، ع��ن أن��س ب��ھ نح��و 

  .السابق
 ٢٢٤٥نف��س الكت��اب والب��اب ح��دیث رق��م ) ٢/١٦٢(ًوب��ھ أی��ضا   

، وفی�ھ ٢٢٤٣بسنده إلى یاسین عن رج�ل ع�ن أن�س ب�ھ مث�ل ح�دیث رق�م 
  .یاسین الزیات، وفیھ مجھول، سنده ضعیف

ال�صیام ب�اب ج�واز ) ٣/١٧٠(وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد   
: ، بع�دما ق�ال)١(جماح�ت) (وعن أنس أن النب�ي : "ًالحجامة للصائم قائال

  ".أفطر الحاجم والمحجوم"
رواه الطبران�ي ف�ي األوس�ط، وفی�ھ طری�ف أب�و س�فیان، وھ�و : "وقال

  ".ضعیف، وقد وثقھ ابن عدي
وطری�ف أب�و س�فیان ذك�ره الن�سائي ف�ي ال�ضعفاء والمت�روكین ض��من 

طری��ف ب��ن ش��ھاب أب��و س��فیان : " وق��ال٣١٨ رق��م ١٣٨مجموع��ة ص 
  " متروك الحدیث: "السعدي

                                                 
  ".وھو صائم" ھكذا في الكتاب بدون ذكر   )1(
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طری�ف ب�ن : "وق�ال فی�ھ) ١/٣٧٧(كره ابن حبان ف�ي المج�روحین وذ
طری�ف : سفیان السعدي، العطاردي والذي یقال لھ طریف بن سعد وقی�ل

ًك��ان ش��یخا مغف��ال یھ��م ف��ي … ًب��ن ش��ھاب ویق��ال أی��ضا طری��ف األش��ل  ً
، "األخب��ار حت��ى یقبلھ��ا وی��روى ع��ن الثق��ات م��ا ال ی��شبھ ح��دیث األثب��ات

وم�ا بع�دھا رق�م ) ٢/٦٣(اء والمت�روكین وذكره ابن الج�وزي ف�ي ال�ضعف
ل�یس ب�شيء، وأن ال�دارقطني :  وذكر عن أحمد ویحیى أنھما ق�اال١٧٣٩

  .ضعیف، وذكر قول النسائي وابن حبان السابقین: قال
وب�ین " ض�عیف "١٩رقم ) ١/٣٧٧(وقال عنھ ابن حجر في التقریب 

  ) ٢/٣٣٦(أنھ قد روى لھ الترمذي وابن ماجھ وانظر میزان االعتدال 

وھ�و ) (اح�تجم النب�ي : "حدیث ابن عمر رضى هللا عن�ھ ق�ال -٥٥
  ".ًصائم، وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم یعطھ

ال��صیام ب��اب ج��واز الحجام��ة لل��صائم ) ٣/١٧٠(مجم��ع الزوائ��د   
  ".رواه الطبراني في الكبیر، وفیھ سلم بن سالم، وھو ضعیف: "وقال

ْوسلم بن سالم في الضعفاء البن الجوز  قال سلم ١٤٧١رقم ) ٢/٦(ي َ
ب��ن س��الم أب��و محم��د البلخ��ي ی��روي ع��ن الث��وري واب��ن ج��ریح ك��ان اب��ن 

: ل�یس حدیث�ھ ب�شيء، وق�ال أحم�د والن�سائي: المبارك یكذبھ، وق�ال یحی�ى
غیر ثقة، وقال : ال یكتب حدیثھ، وقال السعدي: ضعیف، وقال أبو زرعة

) ٢٦٤ – ٣/٢٦٣(منك��ر الح��دیث، وانظ��ر می��زان االعت��دال : ال��دارقطني
  .٣٣٧٤رقم 

  .فالحدیث سنده ضعیف

مر بنا أبو طیبة ـ أحسبھ ق�ال بع�د الع�صر ف�ي : حدیث أنس قال -٥٦
  )".(حجمت رسول هللا : رمضان ـ فقال

ال��صیام ب��اب ج��واز الحجام��ة لل��صائم ) ٣/١٧٠(مجم��ع الزوائ��د   
بعث رسول هللا : رواه البزار، ولھ عند الطبراني في األوسط قال: "وقال

) ( حجام یكنى أبا طیب�ة، فحجم�ھ بع�د الع�صر ف�ي رم�ضان، وف�ي إلى
  ".إسنادھما الربیع بن بدر وھو متروك

ب�اب ج�واز الحجام�ة لل�صائم ) ١/٤٧٧(وھو في ك�شف األس�تار   
تف��رد ب��ھ الربی��ع، وھ��و ل��ین :: ق��ال الب��زار: " وق��ال١٠١١ح��دیث رق��م 

  ".الحدیث
  .فالحدیث سنده ضعیف

ش�ھر رم�ضان فقلن�ا م�ن مر بنا أب�و طیب�ة ف�ي : حدیث أنس قال -٥٧
  )".(حجمت النبي: أین جئت؟ قال

: وق�ال. الصیام جواز الحجام�ة لل�صائم) ٣/١٧٠(مجمع الزوائد   
رواه الطبراني في الكبیر وأبو یعلى، وفیھ لیث بن أبي س�لیم، وھ�و ثق�ة "

  ".ولكنھ مدلس
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باب من رخص للصائم ) ٥٣) (٢/٤٦٩(ومصنف ابن أبي شیبة   
ح�دثنا وكی�ع، ع�ن ش�ریك، ع�ن لی�ث، : "ق�ال) ٢٦(أن یحتجم حدیث رقم 

 فق�ال حجم�ت النب�ي )١(م�ر بن�ا أب�و طیب�ة: عن عب�دالوھاب ع�ن أن�س ق�ال
) (وھو صائم."  

ْولی��ث ب��ن أب��ي س��لیم ذك��ره الن��سائي ف��ي ال��ضعفاء والمت��روكین ض��من  َ
  ".ضعیف كوفي: " وقال٥١١ رقم ١٩٩مجموعة ص 

ْلیث ب: "وقال) ٢/٢٣١(وفي المجروحین البن حبان  َن أب�ي ُس�لیم ب�ن َ
زن��یم اللیث��ي أص��لھ م��ن أبن��اء ف��ارس واس��م أب��ي س��لیم أن��س ك��ان مول��وده 

وكان من العباد لكن�ھ اخ�تلط ف�ي آخ�ر عم�ره … ًبالكوفة وكان معلما بھا 
حتى كان ال یدري ما یحدث ب�ھ، فك�ان یقل�ب األس�انید ویرف�ع المراس�یل، 

 اختالط�ھ، ویأتي عن الثقات بما لیس من أحادیثھم كل ذل�ك ك�ان من�ھ ف�ي
ترك��ھ یج��ب القط��ان واب��ن مھ��دي ویحی��ى ب��ن مع��ین وف��ي ال��ضعفاء الب��ن 

ضعفھ ابن عینی�ة والن�سائي وق�ال : "وقال. ٢٨١٥رقم ) ٣/٢٩(الجوزي 
: م��ضطرب الح��دیث ولك��ن ق��د ح��دث عن��ھ الن��اس، وق��ال ال��سعدي: أحم��د

ال ی�شتغل ب�ھ، وھ�و : یضعف حدیثھ، وقال أبو حاتم الرازي وأب�و زرع�ة
  " ثم ذكر قول ابن حیان"مضطرب الحدیث 

اللی�ث بن�ت اب�ي : " وق�ال٦٩٩٧رق�م ) ٣/٤٢٠(وفي میزان االعتدال 
 الك�وني اللیث�ي وذل�ك ت�رك أحم�د والن�سائي )٢() مقرونا–عو ، م (سكین 

ال ب��أس ب��ھ، وذك��ر ع��ن : واب��ن حب��ان وذك��ر ع��ن اب��ن مع��ین أن��ھ ق��ال
ن عطاء كان صاحب سنة إنما أنكروا علیھ الجمع بی: "الدارقطني أنھ قال

  " وطاوس ومجاھد حسب
صدوق اختلط : " وقال٩رقم ) ٢/١٣٨(وذكره ابن حجر في التقریب 

  ".ًأخیرا، ولم یتمیز حدیثھ فترك

  ".أفطر الحاجم والمحجوم"حدیث  -٥٨
ج��اء ع��ن أس��امة ب��ن زی��د، وأن��س، وب��الل، وثوب��ان، وج��ابر ب��ن   

سمرة، وجابر بن عبد هللا، ورافع ب�ن خ�دیج، وس�مرة، وش�داد ب�ن أوس، 
وعائشة وابن عباس، وابن عم�ر، وعل�ى اب�ن أب�ي طال�ب، وم�صعب ب�ن 
سعد، ومعاذ بن جبل، ومعقل بن یسار، ومعقل بن سنان األشجعى، وأبو 
رافع عن أبي موسى، وأبو زید األنصاري عن أبي موسى، وأبو ھریرة 

  .رضى هللا عنھم
أم��ا ح��دیث أس��امة ب��ن زی��د ف��ذكره الھیثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د   

أفط�ر الح�اجم والم�تحجم، "صیام باب الحجامة للصائم بلف�ظ ال) ٣/١٦٨(
، "رواه أحمد والبزار، والحسن مدلس، وقیل لم ی�سمع م�ن أس�امة: "وقال

م�ا ) ١٠/٣٦(وق�ال ف�ي بل�وغ األم�اني ) ١٠/٣٦(وھو في الفتح الرب�اني 
 ٩٩٧ح�دیث رق�م ) ١/٤٧٢(وھ�و ف�ي ك�شف األس�تار . قالھ الھیثمي عنھ

                                                 
  .بالطاء" طیبة"وھو خطأ، والصواب " ظبیة"في الكتاب   )1(
  ً.أي روي لھ أصحاب السنن األربعة ومسلم مقرونا  )2(
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ق�د رواه الح�سن ع�ن : ق�ال الب�زار: "ائم وق�الباب كراھی�ة الحجام�ة لل�ص
  ".معقل بن یسار عن سمرة، عن رجال ذوى عدد

) ٣/١٦٩(وأم��ا ح��دیث أن��س ف��ذكره الھیثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د   
رواه الب���زار وفی���ھ مال���ك ب���ن : "ال���صیام ب���اب الحجام���ة لل���صائم، وق���ال

  ".، وضعفوه بھذا الحدیث)١(سلیمان
 ول�م ١٠٠٧ح�دیث رق�م ) ١/٤٧٦(ًوھو فعال في كشف األس�تار   

  .ًیذكر عنھ شیئا
ف��ي ترجم��ة ) ٢/١٦(وح��دیث ب��الل ذك��ره اب��ن ع��دي ف��ي الكام��ل   

، وذكر ابن ع�دي ع�ن أحم�د )١٨٣/١٨٣(أیوب ابن مسكین ترجمة رقم 
ال ب�أس ب�ھ، وك�ان یزی�د ب�ن : "أنھ قال ع�ن أی�وب ھ�ذا) ٢/١٥(بن حنبل 

ق�ال اب�ن ع�دي ث�م ". ك�ان ال یحف�ظ اإلس�ناد: ھارون ال یستخفھ أظنھ ق�ال
ھذه األحادیث التي ذكرتھا عن أیوب أبي العالء، ھى أحادیث ): "٢/١٦(

ًمعروفة، ولم أجد ف�ي س�ائر أحادیث�ھ غی�ر م�ا ذك�رت أی�ضا ش�یئا منك�را،  ًً
ال ب��أس ب��ھ؛ ألن أحادیث��ھ لی��ست بالمن��اكیر، : "ولھ��ذا ق��ال أحم��د ب��ن حنب��ل

ھ�ارون، وھو ممن یكتب حدیثھ حدث عنھ أھل واسط، ھشیم، ویزید ب�ن 
  ".ومحمد بن یزید وغیرھم

ال��صیام ب��اب الحجام��ة ) ٣/١٦٨(وذك��ره الھیثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د 
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبی�ر، وش�ھر ل�م یل�ق : للصائم، وقال

  ".ًبالال
وق�ال عن�ھ ف�ي بل�وغ األم�اني ) ١٠/٣٦(وھو ف�ي الف�تح الرب�اني   

ح�دیث ) ١/٤٧٦(ألستار ما قالھ الھیثمي عنھ وھو في كشف ا) ١٠/٣٦(
وش�ھر ل�م یل�ق ب�الال، م�ات ب�الل ف�ي : "ق�ال الب�زار: "وق�ال. ١٠٠٨رقم 

  .فھو إسناد منقطع". خالفة عمر
ب�اب ف�ي ) ٢٧(ال�صوم ) ٢/٣٠٨(وحدیث ثوب�ان رواه أب�و داود   

 بسنده عن شیبان، عن یحیى، عن أب�ي ٢٣٦٧الصائم یحتجم حدیث رقم 
: قال ش�یبان: "ـ عن ثوبان بھ وقالقالبة، عن أبي اسماء ـ یعني الرحبي 

أخبرني أبو قالبة، أن أبا أسماء الرحبي حدثھ، أن ثوبان ـ م�ولى رس�ول 
  ).(ـ  أخبره أنھ سمع النبي )(هللا 

 ب�سنده ٢٣٧٠نف�س الكت�اب والب�اب ح�دیث رق�م ) ٣٠٩-٢/٣٠٨(وبھ 
  . ًعن مكحول أن شیخا من الحي

  .وسكت عنھ. ھمصدق أخبره أن ثوبان ب: قال عثمان في حدیثھ
 بسنده عن ٢٣٧١نفس الكتاب والباب حدیث رقم ) ٢/٣٠٩(وبھ   

، ع��ن أبی��ھ، ع��ن )٢(ورواه اب��ن ثوب��ان: "أب��ي أس��ماء ب��ھ وق��ال أب��و داود
، وصحح األلباني كل ط�رق ھ�ذا الح�دیث م�ن رق�م "مكحول بإسناده مثلھ

٢٣٧١-٢٣٦٧.  

                                                 
مال��ك ب��ن "، )١/٤٧٦(ب��دون أل��ف، وف��ي ك��شف األس��تار " مل��ك"ف��ي الكت��اب   )1(

  ".أھل البصرةسلیمان وھو رجل من 
رواه ابن ثوبان، عن أبیھ، عن مكحول بإسناده مثل�ھ، وأرى "ھكذا في الكتاب   )2(

ًأن في الكالم تقدیما وتأخیرا ً.  
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 باب م�ا ج�اء ف�ي الحجام�ة لل�صائم) ٨(الصیام ) ١/٥٣٧(وابن ماجھ 
 بسنده عن أبي قالب�ة، أن أب�ا أس�ماء حدث�ھ ع�ن ثوب�ان ١٦٨٠حدیث رقم 

بھ، ولم یعلق علیھ الشیخ محمد ف�ؤاد عب�د الب�اقي، وص�ححھ األلب�اني ف�ي 
  . من تعلیقھ على سنن ابن ماجھ١٦٨٠حدیث رقم 

ب���اب الحجام���ة تفط���ر ) ٢٦(ال���صوم ) ٢٦-٢/٢٥(وس���نن ال���دارمي 
أن�ا : "بة بھ، وقال أبو محمد بسنده عن أبي قال١٧٣٠الصائم حدیث رقم 

  ".أتقي الحجامة في الصوم في رمضان
 وفي ھامش سنن الدارمي بع�د أن ذك�ر موض�عھ ف�ي أب�ي داود واب�ن 

صحح "، )١/٣٧١(قال األلباني في صحیح الجامع : "ماجھ قال المحققان
  ".أ ھـ

ب�سنده ع�ن األوزاع�ي، ق�ال ح�دثني ) ١/٤٢٧(والحاكم في المستدرك 
یر حدثني أب�و قالب�ة، ح�دثني أب�و أس�ماء ح�دثني ثوب�ان ـ یحیى بن أبي كث

لثماني عشرة، خلت من ) (خرجت مع رسول هللا : رضى هللا عنھ قال
إل�ى رج�ل یح�تجم ) (شھر رمضان فلم�ا ك�ان ب�البقیع نظ�ر رس�ول هللا 

، ق�د أق�ام األوزاع�ي ھ�ذا "أفطر الحاجم والمحجوم) "(فقال رسول هللا 
ع ك�ل واح�د م�ن ال��رواة م�ن ص�احبھ، وتابع��ھ اإلس�ناد فج�وده، وب�ین س��ما

عل��ى ذل��ك ش��یبان ب��ن عب��د ال��رحمن النح��وي، وھ��شام ب��ن أب��ي عب��د هللا 
، فإذا الحدیث صحیح على شرط ال�شیخین، ول�م "الدستوائي، وكلھم ثقات

  .ووافقھ الذھبي". یخرجاه
ق��ال أحم��د ب��ن :" وق��ال) ١/٤٢٧(ث��م ذك��ر الح��اكم طری��ق ش��یبان   

ثم ذكر الحاكم طری�ق ھ�شام ". في ھذا البابوھو أصح ما روى : "حنبل
فھ��ذه األس��انید المب��ین فیھ��ا س��ماع ال��رواة ال��ذین ھ��م : "وق��ال) ١/٤٢٧(

ناقلوھا، والثقات األثبات ال تعلل بخالف یكون فیھ ب�ین المج�رحین عل�ى 
أبي قالبة وغیره، وعند یحیى بن أبي كثیر فیھ إسناد آخ�ر ص�حیح عل�ى 

  ".شرط الشیخین
رواه أب�و داود ): "٦/٣٩(ام النووي في المجم�وع وقال عنھ اإلم  
واب��ن ماج��ھ بأس��انید ص��حیحة، وإس��ناد أب��ي داود عل��ى ش��رط )١(والن��سائي

  ".مسلم
ع��ن ثوب��ان م��ولى رس��ول هللا ) ١٠/٣٥(والح��دیث ف��ي الف��تح الرب��اني 

) ( أن رس��ول هللا) (أت��ى عل��ى رج��ل یح��تجم ف��ي رم��ضان، فق��ال :
  ".أفطر الحاجم والمحجوم"

د، ن�س، (تخریج�ھ ): "١٠/٣٥(الساعاتي في بلوغ األماني وقال عنھ 
ھ�و أص�ح م�ا روى : " وروى عن اإلم�ام أحم�د أن�ھ ق�ال)٢()جھ، حب، ك

ًفي ھذا الباب، وكذا قال الترمذي عن البخاري، وص�ححھ البخ�اري تبع�ا 
  ".لعلي بن المدیني، نقلھ الترمذي في العلل

                                                 
  ".لم أجده في سنن النسائي الصغرى، فلعلھ في الكبرى  )1(
المراد بھا أنھ رواه أبو داود، والنسائي، واب�ن ماج�ھ ف�ي س�ننھم، واب�ن حب�ان   )2(

  .لحاكم في المستدركفي صحیحھ، وا
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ي إسناده یعلي بن وحدیث جابر بن سمرة رواه البزار والطبراني، وف
عباد، وھو ضعیف كم�ا ق�ال ال�شیخ محم�د عب�د الق�ادر عط�ا ف�ي حاش�یتھ 

  .٤٦على الغماز ص 
وح��دیث ج��ابر ب��ن عب��د هللا ف��ي ك��شف األس��تار ع��ن زوائ��د الب��زار 

 بسنده عن سالم عن مطر عن عطاء، ٩٩٥حدیث رقم ) ٤٧٢-١/٤٧١(
  ".تفرد بھ سالم عن مطر: "عن جابر بھ وقال البزار

رواه الب��زار والطبران��ي ف��ي : "وق��ال) ٣/١٦٩(ع الزوائ��د وف��ي مجم��
  ". تفرد بھ سالم أبو المنذر، عن مطر: األوسط، وقال

) ١٣-٢/١٣٦(وح���دیث راف���ع ب���ن خ���دیج رواه الترم���ذي ف���ي س���ننھ 
 ٧٧١باب ما جاء في كراھیة الحجامة للصائم ح�دیث رق�م ) ٥٩(الصیام 

هللا اب�ن ق�ارظ، ع�ن بسنده عن یحیى بن أبي كثیر، عن إب�راھیم ب�ن عب�د 
وف��ي الب��اب ع��ن س��عد، وعل��ى، : "ال��سائب ب��ن یزی��د، ع��ن راف��ع ب��ھ وق��ال

وشداد بن أوس، وثوبان، وأس�امة ب�ن زی�د، وعائ�شة، ومعق�ل ب�ن ی�سار، 
معق��ل ب��ن س��نان، وأب��ي ھری��رة، واب��ن عب��اس، وأب��ي موس��ى، : "ویق��ال
حدیث رافع بن خدیج حدیث صحیح، وذكر عن : "قال أبو عیسى. وبالل
أصح شيء في ھذا الباب حدیث رافع بن خ�دیج، : بن حنبل أنھ قالأحمد 

أص�ح ش�يء ف�ي ھ�ذا الكت�اب ح�دیث : وذكر عن على بن عبد هللا أنھ ق�ال
ثوب��ان وش��داد ب��ن أوس؛ ألن یحی��ى ب��ن أب��ي كثی��ر روى ع��ن أب��ي قالب��ة 

ث�م ذك�ر اخ�تالف " حدیث ثوبان، وحدیث شداد ب�ن أوس: ًالحدیثین جمیعا
  .حجامة للصومالعلماء في إفساد ال

: بسنده عن رافع بن خدیج بھ وق�ال) ١/٤٢٨(والحاكم في المستدرك 
وقال أبو بكر محمد ب�ن إس�حاق " والمتحجم: "في حدیث إسحاق الدبري"

س��معت عل��ى ب��ن : س��معت العب��اس اب��ن عب��د لعظ��یم یق��ول: "ف��ي حدیث��ھ
ًال أعلم في الحاجم والمحجوم حدیثا أصح م�ن ھ�ذا، تابع�ھ : المدیني یقول

  .ووافقھ الذھبي". اویة بن سالم، عن یحیى بن أبي كثیرمع
ع�ن یحی�ى ب�ن ) ١/٤٢٨(ثم ذكر الحاكم بسنده إلى معاوی�ة ب�ن س�الم 

أبي كثیر، عن إبراھیم بن عبد هللا بن قارظ، عن ال�سائب ب�ن یزی�د، ع�ن 
فل��یعلم طال�ب ھ�ذا العل�م أن اإلس��نادین لیحی�ى  ب�ن أب��ي : "راف�ع ب�ھ، وق�ال

ما أحمد بن حنبل بالصحة، وحكم عل�ى ب�ن الم�دیني كثیر وقد حكم ألحدھ
لآلخر بالصحة، فال یعلل أحدھما باآلخر، وق�د حك�م إس�حاق ب�ن إب�راھیم 

  ".الحنظلي لحدیث شداد بن أوس بالصحة
وق����ال ال����ساعاتي ف����ي بل����وغ األم����اني ) ١٠/٣٥(والف����تح الرب����اني 

 وص���ححاه، ورواه الترم���ذي ع���ن )١()ك. ح���ب( تخریج���ھ ): "١٠/٣٥(
: ذكر عن أحمد أن�ھ ق�ال: "ند روایة اإلمام أحمد ثم قال الترمذيمعمر بس

وص�ححھ : "قال الحافظ في التلخ�یص. ھو أصح شيء في ھذا الباب أ ھـ

                                                 
  .ابن حبان في صحیحھ والحاكم في المستدرك: المراد  )1(
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ًابن حبان والحاكم، ورواه الحاكم من طریق معاویة بن س�الم أی�ضا ع�ن 
وقل��ت : ھ��و غی��ر محف��وظ، نقل��ھ الترم��ذي ق��ال: یحی��ى لك��ن ق��ال البخ��اري

 م�ا علت�ھ؟ ق�ال روى ھ�شام الدس�توائي، ع�ن یحی�ى، إلسحاق بن منصور
ع��ن إب��راھیم ب��ن ق��ارظ، ع��ن ال��سائب، ع��ن راف��ع ح��دیث ك��سب الحج��ام 

ھ��و عن��دي م��ن طری��ق راف��ع : خبی��ث، وب��ذلك ج��زم أب��و ح��اتم وب��الغ فق��ال
  ".باطل، ونقل عن یحیى بن معین أنھ قال ھو أضعف أحادیث الباب

ب��اب ) ٤٧٥-١/٤٧٤(وح��دیث س��مرة ب��ن جن��دب ف��ي ك��شف األس��تار 
ال : "ق��ال الب��رار: ، وق��ال١٠٠٣كراھی��ة الحجام��ة لل��صائم  ح��دیث رق��م 

رواه إال یعل��ى ع��ن ھم��ام، وق��د ح��دث یعل��ي ع��ن ش��عبة وغی��ره " نعل��م
  ". االختالف عن الحسن)١(بأحادیث لم یتابع علیھا، وإنما ذكرناه لنبین

ال��صیام ب��اب الحجام��ة لل��صائم ) ٣/١٦٩(وف��ي مجم��ع الزوائ��د   
ب��زار والطبران��ي ف��ي الكبی��ر، وفی��ھ یعل��ى ب��ن عب��اد، وھ��و رواه ال: "وق��ال

  ".ضعیف
الصوم ) ٢/٣٠٨(وحدیث شداد بن أوس عند أبي داود في سننھ   

:  بإسناده عن یحی�ى ق�ال٢٣٦٨باب في الصائم یحتجم حدیث رقم ) ٢٧(
حدثني أبو قالبة الجرمي أنھ أخبره أن شداد بن أوس بینما ھو یمشى مع 

، وسكت عنھ، وصححھ األلباني في تعلیقھ على )٢(فذكر نحوه) (النبي 
  .٢٣٦٨، حدیث رقم ٤١٥سنن أبي داود ص 

 ٢٣٦٩نف��س الكت��اب والب��اب ح��دیث رق��م ) ٢/٣٠٨(ًوب��ھ أی��ضا   
بسنده عن أیوب، عن أبي قالبة، ع�ن أب�ي األش�عث، ع�ن ش�داد ب�ن أوس 

أتى على رج�ل ب�البقیع وھ�و یح�تجم وھ�و آخ�ذ بی�دي ) (أن رسول هللا 
ٍلثمان

ق�ال " أفط�ر الح�اجم والمحج�وم:  عشرة خلت من رمضان، فق�ال)٣(
، "روى خال���د الح���ذاء، ع���ن أب���ي قالب���ة، بإس���ناد أی���وب مثل���ھ: أب���و داود

  .٢٣٦٨وصححھ األلباني في تعلیقھ على سنن أبي داود رقم 
ب�اب م�ا ج�اء ) ١٨(ال�صوم ) ١/٥٣٧(وعند ابن ماجھ في س�ننھ   

 عن أبي قالبة، أنھ أخبره  بإسناده١٦٨١في الحجامة للصائم حدیث رقم 
ب�البقیع فم�ر عل�ى ) (أن شداد بن أوس بینما ھو یمشي م�ع رس�ول هللا 

أفط�ر ): (رجل یحتجم بعد ما مضى من الشھر ثماني عشرة لیلة فق�ال
  ".الحاجم والمحجوم

رواه أب��و ): "٦/٣٩٠(وق��ال عن��ھ اإلم��ام الن��ووي ف��ي المجم��وع   
  ".داود والنسائي وابن ماجھ بأسانید صحیحة

                                                 
  ".لنبین"ولعل الصواب " لین"في الكتاب   )1(
 ال�ذي رواه أب�و داود ب�سنده ع�ن ثوب�ان ع�ن النب�ي ٢٣٦٧أي نحو حدیث رقم   )2(

) (أفطر الحاجم والمحجوم: "قال."  
  . ھكذا في الكتاب بدون یاء في آخرھا  )3(
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ثم روى الحاكم بإسناده عن ): " ٣٩١-٦/٣٩٠(ًثم قال أیضأ في   
ق�ال . ھذا إس�ناد ص�حیح تق�وم ب�ھ الحج�ة: إسحاق أنھ قال في حدیث شداد

ق�ال الح�اكم رض�ى هللا . وقد صح ھذا الحدیث بأسانید وبھ نق�ول: إسحاق
عنھ عن إسحاق، فقد حكم بالصحة لحدیث صحتھ ظاھرة وق�ال ب�ھ، ق�ال 

الباب عن جماعة من الصحابة بأسانید مستقیمة مم�ا یط�ول وفي : الحاكم
: شرحھ، ثم روى بإسناده عن اإلمام الحافظ عثمان بن سعید الدارمي قال

م�ن روای�ة ش�داد ب�ن أوس " أفطر الحاجم والمحج�وم"صح عندي حدیث 
وس�معت أحم�د ب�ن حنب�ل یق�ول ب�ھ : ق�ال. وبھ أق�ول: قال عثمان. وثوبان
، وص�ححھ األلب�اني ف�ي تعلیق�ھ "ب�ان وش�دادصح عن�ده ح�دیث ثو: ویقول

  .١٦٨١على سنن ابن ماجھ رقم 
َّبسنده عن شداد أن�ھ م�ر م�ع ) ١٠/٣٤(والفتح الرباني وبلوغ األماني 

زمن الفتح على رجل یحتجم بالبقیع لثماني عشرة خل�ت ) (رسول هللا 
وق�ال عن�ھ ". أفطر الحاجم والمحجوم: "من رمضان وھو آخذ بیدي فقال

) ن��سى، ج��ھ، ك ، خ��ز، ح��ب(تخریج��ھ ): "١٠/٣٤(غ األم��اني ف��ي بل��و
  ".ًوصححاه وصححھ أیضا اإلمام أحمد والبخاري وعلى بن المدیني

ب���اب الحجام���ة تفط���ر ) ٢٦(ال���صوم ) ٢/٢٥(وس���نن ال���دارمي   
 ب��سنده ع��ن أب��ي األش��عث، ع��ن أب��ي أس��ماء ١٧٣٠ال��صائم ح��دیث رق��م 

  .٢٣٦٩رقم الرحبي، عن شداد بن أوس نحو الذي في أبي داود ب
ب���سنده ع���ن أی���وب، ع���ن أب���ي األش���عث ) ١/٤٢٨(والم���ستدرك   

فسمعت : "الصنعاني، عن شداد ابن أوس نحو الذي في أبي داود، ثم قال
 سمعت إس�حاق ب�ن )١(محمد بن صالح یقول سمعت أحمد ابن سلمة یقول

ھذا إسناد صحیح تقوم بھ الحجة، وھذا الح�دیث ق�د ص�ح : "إبراھیم یقول
نقول، فرضى هللا عن إمامنا أبي یعقوب فق�د حك�م بال�صحة بأسانید، وبھ 

لحدیث ظاھر صحتھ، وق�ال ب�ھ، وق�د اتف�ق الث�وري وش�عبة عل�ى روایت�ھ 
  ".عن عاصم األحول عن أبي قالبة ھكذا

/ ب�سنده إلی�ھ) ٤٢٩-١/٤٢٨(ثم ذكر الح�اكم ح�دیث الث�وري ف�ي   
 محم�د ح�دثنا أب�و: "بسنده إلیھ ث�م ق�ال) ١/٤٢٩(ثم ذكر حدیث شعبة في 

ثنا محمد بن أحمد بن الب�راء، ثن�ا عل�ى : بن محمد بن إسحاق اإلسفرائني
أن��ھ رأى ) (ح��دیث ش��داد ب��ن أوس ع��ن رس��ول هللا : ب��ن الم��دیني ق��ال

ًرجال یحتجم في رمضان رواه عاصم األحول ع�ن أب�ي قالب�ة، ع�ن أب�ي 
األشعث، ورواه یحیى بن أبي كثیر ع�ن أب�ي قالب�ة ع�ن أب�ي أس�ماء ع�ن 

ال أري الحدیثین إال صحیحین، فقد یمكن أن یكون سمعھ منھما ثوبان، و
ًجمیع��ا، فأم��ا رخ��صة الحجام��ة لل��صائم فق��د خرج��ھ محم��د ب��ن إس��ماعیل 
البخاري في الجامع ال�صحیح كم�ا ح�دثنا أب�و عب�د هللا محم�د ب�ن عب�د هللا 
الصفار، ثنا أحمد بن محمد اب�ن عی�سى البرق�ي، ثن�ا أب�و معم�ر، ثن�ا عب�د 

یوب، ع�ن عكرم�ة، ع�ن اب�ن عب�اس رض�ى هللا ع�نھم أن الوارث ، عن أ

                                                 
  ".نقول"ي الكتاب ف  )1(
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احتجم وھو صائم فاس�تمع اآلن ك�الم إم�ام أھ�ل الح�دیث ) (رسول هللا 
في عصره بال مدافعة على ھذا الحدیث لتستدل ب�ھ عل�ى أرش�د ال�صواب 

س��معت أب��ا بك��ر محم��د ب��ن : س��معت أب��ا بك��ر ب��ن جعف��ر المزك��ي یق��ول(
أفطر : "أنھ قال) (ار عن النبي قد ثبتت األخب: إسحاق بن خزیمة یقول

فقال بعض من خالفنا في ھذه المسألة أن الحجام�ة ال " الحاجم والمحجوم
اح�تجم وھ�و ص�ائم مح�رم، وھ�ذا ) (تفطر الصائم، واح�تج ب�أن النب�ي 

إنم�ا ) (الخبر غیر دال على أن الحجام�ة ال تفط�ر ال�صائم؛ ألن النب�ي 
ً ألنھ لم یك�ن ق�ط محرم�ا احتجم وھو صائم محرم في سفر ال في حضر،

ًمقیم��ا ببل��ده، إنم��ا ك��ان محرم��ا، وھ��و م��سافر، والم��سافر وإن ك��ان ناوی��ا  ً ً
للصوم وقد مضى علیھ بعض النھار وھو مباح األكل والشرب وإن كان 
األكل والشرب یفطرانھ ال كما توھم بعض العلم�اء أن الم�سافر إذا دخ�ل 

ل�ك الی�وم ال�ذي دخ�ل في الصوم لم یكن ل�ھ أن یفط�ر إل�ى أن ی�تم ص�وم ذ
فی��ھ، ف��إذا ك��ان ل��ھ أن یأك��ل وأن ی��شرب، وق��د دخ��ل ف��ي ال��صوم ون��واه، 
وم��ضى بع��ض النھ��ار وھ��و ص��ائم ج��از ل��ھ أن یح��تجم وھ��و م��سافر ف��ي 

  ".بعض نھار الصوم وإن كانت الحجامة تفطره
إن : أق�ول بع�ون هللا وتوفیق�ھ): "١/٤٢٩(وفي ھامش المستدرك   

أن رسول هللا : "  ما في روایة ابن عباسھذا التأویل ظاھر البطالن یرده
) (إن ك��ان األم��ر كم��ا یق��ول اب��ن خزیم��ة " اح��تجم وھ��و ص��ائم مح��رم

ك��ان : "ب��ل ك��ان ال��صحیح أن یق��ول" وھ��و ص��ائم"فكی��ف ی��صح أن یق��ول 
، فلین��صف الن��اظر، ولیخت��ر ال��صواب، ولیت��رك "ًص��ائما ف��احتجم ف��أفطر

  ".التعصب
الصیام باب ) ٣/١٦٩(وحدیث عائشة في مجمع الزوائد للھیثمي   

رواه أبو یعل�ي والب�زار : "الحجامة للصائم عن عائشة وأبي ھریرة وقال
حدیث عائشة : "ً، وقال أیضا"عن عائشة وحدھا، والطبراني في األوسط

  ".فیھ المثنى بن الصباح، وفیھ كالم، وقد وثق
بسند ) ٩٩٩(حدیث رقم ) ١/٤٧٣(ًوھو فعال في كشف األستار   

ت�ابع : ق�ال الب�زار: "د هللا، عن لی�ث ب�ن أب�ي س�لیم ث�م ق�الفیھ خالد بن عب
ًخالدا على ھذه الروایة أبو األحوص وش�یبان، وخ�الفھم عبی�د ب�ن س�عید، 
فحدثناه سعید بن یحیى بن سعید األموي، ثنا عم�ي عبی�د ب�ن س�عید، ع�ن 

: قال) (لیث، عن عطاء، عن عروة بن عیاض، عن عائشة، عن النبي
وح�دثني أب�و إس�حاق ع�ن الح�ارث : ق�ال لی�ث" ومأفطر الحاجم والمحج�"

ًال نعلم أحدا أدخ�ل : قال بنحوه قال البزار) (عن على رفعھ إلى النبي 
بین عطاء وعائشة عروة ب�ن عی�اض إال عبی�د ب�ن س�عید، وح�دیث لی�ث، 
ًعن أبي إسحاق، عن الحارث عن على یرویھ غیر األموي موقوفا، وإن 

، ولی��ث ك��ان ق��د اض��طرب أص��ابھ ك��ان الح��ارث ال یثب��ت م��ا یتف��رد ب��ھ
  ".اختالط

ب��اب كراھی��ة الحجام��ة ) ٤٧٤-١/٤٧٣(ًوبك��شف األس��تار أی��ضا   
ب�سند فی�ھ إب�راھیم ب�ن یزی�د، ع�ن الزھ�ري، ) ١٠٠٠(للصائم حدیث رقم 
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ق�ال الب�زار تف�رد ب�ھ إب�راھیم ب�ن یزی�د، : "عن عروة، عن عائ�شة، وق�ال
  ".وھو لین الحدیث

ة إبراھیم بن یزی�د الخ�وزي في ترجم) ١/٣٧٣(وھو في الكامل   
، وذك��ر ع��ن عب��د ب��ن س��لیمان ب��ن األش��عث أن��ھ ق��ال ف��ي )٣٧٤-١/٣٦٧(

  . إبراھیم ھذا، لین الحدیث
وعن عائ�شة ): "٦/٣٩١(وقال عنھ اإلمام النووي في المجموع   

  ".ًمرفوعا بإسناد ضعیف
: وق�ال عن�ھ ف�ي بل�وغ األم�اني) ١٠/٣٦(وھو في الفتح الرب�اني   

وف��ي إس��ناده لی��ث ب��ن أب��ي س��لیم ض��عیف، وأورده  )١()ن��س(تخریج��ھ "
رواه أبو یعلى والب�زار، وفی�ھ المثن�ى ب�ن ال�صباح، وفی�ھ : "الھیثمي وقال
  ".كالم وھو ثقة

ال�صیام ) ٣/١٦٩(وحدیث عبد هللا بن عباس في مجم�ع الزوائ�د   
رواه الب���زار، والطبران���ي ف���ي الكبی���ر، : "ب��اب الحجام���ة لل���صائم، وق���ال

  ". إال أن فطر ابن خلیفة فیھ كالم، وقد وثقورجال البزار موثقون
 ب�سند ٩٩٨حدیث رق�م ) ٤٧٣-١/٤٧٢(ًوھو فعال في كشف األستار 

: ق�ال الب�زار: فیھ فطر ابن خلیفة، عن عطاء، ع�ن اب�ن عب�اس ب�ھ، وق�ال
  ".ھكذا أسنده قبیصة، عن فطر، ورواه غیر واحد عن عطاء مرسال"

ال�صیام ) ٣/١٦٩(وحدیث عبد هللا ب�ن عم�ر ف�ي مجم�ع الزوائ�د   
رواه الطبران�ي ف�ي األوس�ط، وفی�ھ الح�سن : "باب الحجامة للصائم وق�ال

وھ��و ف��ي الكام��ل الب��ن ع��دي ". ب��ن أب��ي جعف��ر، وفی��ھ ك��الم، وق��د وث��ق
) ٧٨/٤٤٧(في ترجمة الحسن بن أبي جعفر ھذا ترجمة رق�م ) ٣/١٣٦(

تركت ح�دیث : "أنھ قال) ٣/١٣٣(وذكر ابن عدي عن على ابن المدیني 
وذك�ر ع�ن البخ�اري أن�ھ ". َّن بن أبي جعفر الجعفري؛ ألنھ شج أم�ھالحس
  .ضعفھ أحمد: ًوذكر عن البخاري أیضا أنھ قال" منكر الحدیث: "قال

الصیام ) ٣/١٦٩(وحدیث على بن أبي طالب في مجمع الزوائد   
رواه البزار والطبران�ي ف�ي األوس�ط، وفی�ھ : "باب الحجامة للصائم وقال

  ".لكنھ ثقةالحسن، وھو مدلس، و
بسند ) ٩٩٦(حدیث رقم ) ١/٤٧٢(ًوھو فعال في كشف األستار   

    .فیھ الحسن، عن على بھ؛ ولكن لم یعلق علیھ البزار
وحدیث مصعب بن سعد بن مالك عن أبیھ خرجھ الدكتور ملف�ي   

: فق��ال" الحجام��ة عل��م وش��فاء" م��ن كت��اب ٢٥١ال��شھري ف��ي ھ��امش ص 
ذا عن ابن جحادة، وبھذا اإلسناد ھ: "، وقال)٣/٩٦٣(الكامل البن عدي "

: وداود بن الزبرقان ق�ال عن�ھ اب�ن حج�ر". یرویھ داود بن الزبرقان عنھ
  )".١٧٨(تقریب التھذیب رقم " متروك وكذبھ األزدي"

                                                 
  .أي رواه النسائي في سننھ  )1(
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-٣/١٦٨(وحدیث معقل بن س�نان األش�جعي ف�ي مجم�ع الزوائ�د   
رواه أحم�د، : "، وق�ال)١(وب�ھ ق�صة" الصیام باب الحجامة لل�صائم) ١٦٩

  ".الطبراني في الكبیر، وفیھ عطاء بن السائب، وقد اختلطو
وذك�ر عن�ھ ال�ساعاتي ف�ي بل�وغ ) ٣/٣٥(وھو في الفتح الرب�اني   
  ما قالھ الھیثمي عنھ ) ١٠/٣٥(األماني 

ح��دیث رق��م ) ١/٤٧٤(وح��دیث معق��ل ب��ن ی��سار ف��ي ك��شف األس��تار 
ش��ھد عن��دي نف��ر م��ن أھ��ل : "ب��سند فی��ھ عط��اء ب��ن ال��سائب ق��ال) ١٠٠١(

) (َّم�ر ب�ي رس�ول هللا : صرة فیھم الحسن على معق�ل ب�ن ی�سار ق�الالب
 ع��شرة خل��ت م��ن رم��ضان فق��ال أفط��ر الح��اجم )٢(وأن��ا أح��تجم لثم��اني

  ".والمحجوم
ب�سند فی�ھ ) ١٠٠٢(ًوبھ أیضا نفس الجزء والصفحة ح�دیث رق�م   

: ق�ال الب�زار: "عطاء بن السائب، عن الحسن، عن معقل بن یسار، وقال
  ".وقد أصابھ اختالط، وال یجب الحكم بحدیثھ إذا انفردتفرد بھ عطاء، 

) ٤٣٠-١/٤٢٩(وح��دیث أب��ي راف��ع ع��ن أب��ي موس��ى ف��ي الم��ستدرك 
دخلن��ا عل��ى أب��ي موس��ى وھ��و یح��تجم بع��د : ب��سنده ع��ن أب��ي راف��ع ق��ال

ت�أمرني أن أھری�ق دم�ي وأن�ا : ًالمغرب، فقل�ت أال احتجم�ت نھ�ارا، فق�ال
سمعت أب�ا : "ثم قال" لمحجومأفطر الحاجم وا: "یقول) (صائم سمعت 

اح��تجم ) (ص��ح أن النب��ي: قل��ت لعب��دان األھ��وازي: عل��ى الح��افظ یق��ول
سمعت على ب�ن الم�دیني : سمعت عباس العنبري یقول: وھو صائم فقلت

أفط�ر : "ق�ال) (قد صح حدیث أبي راف�ع وأب�ي موس�ى أن النب�ي: یقول
خرجاه، ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم ی". الحاجم والمحجوم

وفي الباب عن جماعة من الصحابة بأسانید م�ستقیمة مم�ا یط�ول ش�رحھ 
: ف��ي ھ��ذا الموض��ع، س��معت أب��ا الح��سن أحم��د ب��ن محم��د العنب��ري یق��ول

ق��د ص��ح عن��دي ح��دیث أفط��ر : "س��معت عثم��ان ب��ن س��عید ال��دارمي یق��ول
الحاجم والمحجوم لح�دیث ثوب�ان وش�داد اب�ن أوس، وأق�ول ب�ھ، وس�معت 

  ". بھن ویذكر أنھ صح عنده حدیث ثوبان وشدادأحمد ابن حنبل یقول
الصیام باب الحجامة للصائم بھ نحو ال�ذي ) ٣/١٦٩(ومجمع الزوائد 
رواه البزار والطبراني في الكبیر، ورجال�ھ رج�ال : "في المستدرك وقال

  ".الصحیح خال شیخ البزار، وھو ثقة لم یتكلم فیھ أحد
) ١٠٠٤(ق��م ح��دیث ر) ١/٤٧٥(ًوھ��و فع��ال ف��ي ك��شف األس��تار   

أفط�ر الح�اجم : "قال) (بسنده عن أبي رافع، عن أبي موسى عن النبي
ًھك���ذا رواه مط��ر مرفوع���ا، وخالف���ھ : ق��ال الب���زار: "وق���ال". والمحج��وم

  ".حمید
نح�و ال�ذي ف�ي ) ١٠٠٥(ًوبھ أیضا نفس الجزء والصفحة حدیث رق�م 

ًوق�د رواه غی�ر واح�د موقوف�ا، وب�ھ أی�ض: ق�ال الب�زار: "المستدرك وقال ا ً
بسنده عن عبد هللا ب�ن بری�دة ع�ن ) ١٠٠٦(حدیث رقم ) ٤٧٦-٠١/٤٧٥

                                                 
َّمر عل�ى رس�ول هللا : أنھ قال"وھى   )1( َّ) ( وأن�ا أح�تجم ف�ي ثم�اني ع�شرة خل�ت

  ".أفطر الحاجم والمحجوم: من شھر رمضان فقال
  .بدون یاء" لثمان"في الكتاب   )2(
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: وق�ال". أفطر الحاجم والمحجوم: "قال) (أبي موسى رفعھ إلى النبي 
  ".ًقد رواه بعضھم عن أبي موسى موقوفا: "قال البزار"

وحدیث أبي زید األنصاري خرجھ الدكتور ملفي الشھري ھامش ص 
الكام�ل الب�ن ع�دي : "ًق�ائال" م وش�فاءالحجامة عل�" من كتاب ٢٥٢-٢٥١

وھكذا قال أبو قالبة، عن أب�ي زی�د : "، وقال ابن عدي)٩٦٥-٠٣/٩٦٣(
األنصاري، ولیس ألبي زید في ھذا الحدیث ذكر، وإنما ھذا عن داود بن 
الزبرقان یرویھ أبو قالبة، عن أبي أسماء عن ثوب�ان، وم�رة یروی�ھ ع�ن 

 غیر ما ذكرتھ، وعام�ة م�ا یروی�ھ شداد، ولداود بن الزبرقان حدیث كثیر
عن كل من روى عنھ مما ال یتابعھ أحد علی�ھ، وھ�و ف�ي جمل�ة ال�ضعفاء 

  )".٩٦٥-٣/٩٦٤(الذین یكتب حدیثھم، الكامل 
 عن�ھ ف�ي ٢٥١وكان الدكتور ملفي قد نقل عن ابن حج�ر ھ�امش ص 

فھ��ذه الطری��ق ض��عیفة ". مت��روك وكذب��ھ األزدي: "١٧٨٥التقری��ب رق��م 
  .ًجدا

ب�اب ) ١٨(ال�صیام ) ١/٥٣٧(بي ھریرة في سنن ابن ماجھ وحدیث أ
ب�سنده ع�ن عب�د هللا ب�ن ) ١٦٧٩(ما جاء في الحجامة للصائم حدیث رقم 

  .بشر، عن األعمش، عن أبي صالح، عن أبي ھریرة بھ
إس�ناد ح�دیث أب�ي : ف�ي الزوائ�د: "وقال الشیخ محمد ف�ؤاد عب�د الب�اقي

 ب��شر ل��م یثب��ت س��ماعھ م��ن عب��د هللا ب��ن: ھری��رة منقط��ع، ق��ال أب��و ح��اتم
  ".كتب إلى أبي بكر بن عیاش عن األعمش: األعمش وإنما یقول

ب��سنده ع��ن رب��اح ب��ن أب��ي ) ٤/١٠٨(وھ��و ف��ي الكام��ل الب��ن ع��دي 
  .معروف، عن عطاء، عن أبي ھریرة

 ٣٠/٦٨٠ترجمة رقم ) ١٠٨-٤/١٠٦(وترجمة رباح ھذا في الكامل 
وعب�د ال�رحمن ال ك�ان یحی�ى : وذكر ابن عدي ع�ن عم�رو ب�ن عل�ى ق�ال

یحدثان عن رباح ب�ن أب�ي مع�روف، وك�ان عب�د ال�رحمن یح�دث عن�ھ ث�م 
  ".تركھ

): ٤/١٠٨(ثم قال ابن عدي . لیس بالقوي: وذكر عن النسائي أنھ قال
ًولرباح أحادیث غیر م�ا ذك�رت، وم�ا أرى بروایات�ھ بأس�ا، ول�م أج�د ل�ھ "

ًحدیثا منكرا ً."  
 إل�ى عب�د هللا ب�ن ب�شر، ب�سنده) ٥/٤٠٣(ورواه ابن عدي ف�ي الكام�ل 

وھ�ذا الح�دیث : "عن األعمش، عن أبي صالح، عن أبي ھریرة ب�ھ وق�ال
ال أعلم یرویھ عن األعمش غیر عبد هللا بن بشر، وروى عن الحسن بن 

  .واقد، عن األعمش
في ترجمة عبد هللا بن بشر أن عثم�ان ب�ن ) ٥/٤٠١(وذكر ابن عدي 

عن یحی�ى ب�ن مع�ین أن�ھ ) ٥/٤٠٢(لیس بذاك وذكر ص : سعید قال عنھ
  .ثقة: قال

في ترجم�ة ش�یخھ عب�د هللا ب�ن ) ٥/٤٣٩(وذكره ابن عدي في الكامل 
یحیى بن موسى أبي محمد السرخ�سي ب�سنده ع�ن ش�عبة، ع�ن األعم�ش، 

  .عن أبي صالح، عن أبي ھریرة، بھ
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أفط�ر "عن عائ�شة وأب�ي ھری�رة بلف�ظ ) ٣/١٦٩(وفي مجمع الزوائد 
واه أب�و یعل�ي والب�زار ع�ن عائ�شة وح�دھا، ر: "وق�ال" الحاجم والمح�تجم

  ".والطبراني في األوسط
ھ��ذا فیم��ا یتعل��ق بطری��ق ك��ل ص��حابي مم��ن رووه م��ن ال��ذین عرف��ت 
أسماءھم، ولكن ھناك كالم لبعض العلماء على الحدیث بصفة عامة منھم 

) ١٢٦( حی��ث ذك��ره ب��رقم ٤٠اب��ن ط��اھر ف��ي ت��ذكرة الموض��وعات ص 
ب��و حذاف��ة، ت��رك ح��دیث أب��ي حذاف��ة فی��ھ أحم��د ب��ن إس��ماعیل أ: "وق��ال
  ،)١(ألجلھ

أبو حذافة السھمي صاحب مالك قال : "وفي الھامش قال المحقق  
 دی���وان ال���ضعفاء ٠ح���دث بالبواطی���ل، وق���د قبل���ھ بع���ضھم: اب���ن ع���دي

أنھما تعرضا لإلفطار، فالمحجوم یلحق�ھ : والمتروكین، ومعنى إفطارھما
ی�أمن الح�اجم أن الضعف من خروج دمھ، فربما عجز ع�ن ال�صوم، وال 

: یصل شيء من الدم إلى حلقھ، وربما وصل إلى حلق�ھ طع�م ال�دم، وقی�ل
أي بط���ل أجرھم���ا، فكأنھم���ا ص���ارا . ھ���ذا عل���ى س���بیل ال���دعاء علیھم���ا

  .مفطرین
فی�ھ ) "١٢٦( حدیث رقم ١٠٢وقال عنھ في معرفة التذكرة ص   

  .أحمد بن إسماعیل أبو حذافة ترك حدیث أبي بكر حذافة ألجلھ
لزرك��شي ف��ي الآلل��ئ المنث��ورة ف��ي األحادی��ث الم��شھورة وذك��ر ا  

خم���سة أحادی���ث : " ق���ول عل���ى ب���ن الم���دیني٣١الم���سمى بالت���ذكرة ص 
وح��دیث أفط��ر الح��اجم )... (یروونھ��ا، وال أص��ل لھ��ا ع��ن رس��ول هللا 

ح�دیث ) ١/١٧٦/١٧٧(وذك�ره العجل�وني ف�ي ك�شف الخف�اء " والمحج�وم
: قلتھ فیما سبق، ثم ق�ال وذكر بعض طرقھ وما قیل عنھا مما ن٤٦١رقم 

وتأول���ھ المرخ���صون ف���ي الحجام���ة عل���ى أنھم���ا تعرض���ا لإلفط���ار أم���ا "
المحجوم فللضعف، وأما الحاجم فألنھ ال یأمن أن یصل إلى جوفھ ش�يء 

  ".بالمص، فلیفطر بھ لتقصیره، وقد جزم الشافعي وغیره بأنھ منسوخ
ف�ي : "  من الجزء األول من كشف الخفاء١٧٧وفي ھامش ص   

وھ�و مع�ارض : " ًغني نقال عن تخریج أحادی�ث خاتم�ة س�فر ال�سعادة الم
اح�تجم وھ�و ) "(بما روین�ا ف�ي ص�حیح البخ�اري ع�ن اب�ن عب�اس أن�ھ 

  ".صائم، واحتجم وھو محرم
وق��ال عن��ھ ال��شیخ عب��د محم��د عب��د الق��ادر عط��ا ف��ي تعلیق��ھ عل��ى   

ً بعد أن ذكر كثیرا من طرق�ھ، وم�ا قی�ل ف�ي ٤٦كتاب الغماز ھامش ص 
والحدیث من األحادیث المت�واترة، فق�د أورده ال�سیوطي ف�ي : "طریقكل 

ًاألزھ��ار المتن��اثرة ع��ن خم��سة ع��شر ص��حابیا، وأورده الكت��اني ف��ي نظ��م 
ًالمتناثر، وأورده الزبیدي في لقط الآللي عن خمسة عشر صحابیا، وقال 

ًرواه بضعة ع�شر ص�حابیا، وأكثرھ�ا ض�عاف، وج�زم اب�ن عب�د : الذھبي
أنھ علیھ السالم "وخ بحدیث ابن عباس في الصحیح وغیره البر بأنھ منس

                                                 
  .ھكذا تشعر العبارة أن أحمد بن إسماعیل غیر أبي حذافة  )1(
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: ، وق�ال اب�ن ح�زم)١ (؛ ألن�ھ مت�أخر ع�ن ھ�ذا الح�دیث"احتجم وھو ص�ائم
صح حدیث أفطر الحاجم والمحج�وم ب�ال ری�ب، لك�ن وج�دنا م�ن ح�دیث "

ف��ي الحجام��ة لل��صائم، وإس��ناده ص��حیح، ) (أب��ي س��عید أرخ��ص النب��ي 
 تك�ون بع�د العزیم�ة، ف�دل عل�ى ن�سخ فوجب األخذ بھ؛ ألن الرخصة إنما

  ".الفطر بالحجامة
  .فالحدیث أكثر أسانیده ضعیفة كما قال الذھبي

  ".الحجامة والقيء واالحتالم: ثالث ال یفطرن الصائم: "حدیث -٥٩
  .رواه من الصحابة ثوبان، وابن عباس، وأبو سعید الخدري  
) ٣/١٧٠(فذكره الھیثم�ي ف�ي مجم�ع الزوائ�د : فأما حدیث ثوبان  

بھذا اللفظ وعزاه للطبراني في األوسط، وذكره ف�ي نف�س الموض�ع بلف�ظ 
وعزاه للطبران�ي ". الحجامة والقيء واالحتالم: "ثالثة ال یمنعن الصائم"

  ".وإسنادھما ضعیف: " في الكبیر، ثم قال
وأم���ا ح���دیث اب���ن عب���اس ف���ذكره الھیثم���ي ف���ي مجم���ع الزوائ���د   

حح أح���دھما، وظ���اھره رواه الب���زار بإس���نادین، وص���: "وق���ال) ٣/١٧٠(
 ١٠١٦رق�م ) ١٧٩-١/٤٧٨(ً، وھو فع�ال ف�ي ك�شف األس�تار )٢("الصحة

بسنده عن ھشام بن عروة، عن عطاء بن یسار، عن ابن عباس بھ ولكن 
  .مع التقدیم والتأخیر بین القيء والحجامة واالحتالم" ثالثة"بلفظ 

 بسنده عن ھشام بن س�عد، ع�ن زی�د، ١٠١٧رقم ) ١/٤٧٩(وبھ   
وھ�ذا رواه عب�د ال�رحمن : قال الب�زار: "ء، عن ابن عباس وقالعن عطا

بن زید بن أسلم، عن أبیھ، عن عط�اء ب�ن ی�سار، ع�ن أب�ي س�عید، وعب�د 
ًالرحمن لین الحدیث، ورواه غیره ع�ن زی�د، ع�ن عط�اء مرس�ال، ورواه 
سلیمان بن حی�ان، ع�ن ھ�شام ب�ن س�عد، ع�ن زی�د، ع�ن عط�اء، ع�ن اب�ن 

ًدا، وأصحھا، ألن محمد بن عبد العزی�ز ل�م عباس، وھذا من أحسنھا إسنا
  ".یكن بالحافظ

) ٢/٣١٠(وح��دیث أب��ي س��عید الخ��دري رواه أب��و داود ف��ي س��ننھ   
) ٢٣٧٦(ًالصوم باب الصائم یحتلم نھارا في شھر رم�ضان ح�دیث رق�م 

بسنده عن سفیان، عن زید ابن أسلم، عن رجل من أص�حابھ، ع�ن رج�ل 
ال یفطر م�ن ق�اء، ): "(ل هللا قال رسو: " قال) (من أصحاب النبي 

وسكت عنھ، وضعفھ األلباني في تعلیق�ھ ". وال من احتلم، وال من احتجم
  .٢٣٧٦على سنن أبي داود رقم 

ب�اب م�ا ج�اء ) ٢٤(ال�صوم ) ٢/١١١(ورواه الترمذي في س�ننھ   
 ب�سنده ع�ن عب�د ال�رحمن ب�ن ٧١٥في الصائم یذرعھ الق�يء ح�دیث رق�م 

: عط�اء ب�ن ی�سار، ع�ن أب�ي س�عید ب�ھ وق�الزید بن أسلم، عن أبی�ھ، ع�ن 
حدیث أبي سعید الخدري غیر محف�وظ، وق�د روى عب�د هللا ب�ن زی�د ب�ن "

                                                 
  ".ھذه الحدیث"لكتاب في ا  )1(
  ".وصحح أحدھما، واآلخر ظاھره الصحة"ھكذا في الكتاب ولعل الصواب   )2(
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ع�ن زی�د اب�ن أس�لم . أسلم وعبدالعزیز بن محمد وغیر واحد ھذا الح�دیث
ًمرسال، ولم یذكروا فیھ ع�ن أب�ي س�عید، وعب�دالرحمن ب�ن زی�د ب�ن أس�لم 

جز س��ألت أحم��د ب��ن : ي یق��ولی��ضعف ف��ي الح��دیث، س��معت أب��ا داود ال��سِّ
أخ�و عب�د هللا ب�ن زی�د ال : حنبل عن عبد ال�رحمن ب�ن زی�د ب�ن أس�لم فق�ال

عبد هللا بن زی�د : ًبأس بھ، وسمعت محمدا یذكر عن على بن عبد هللا قال
وال : بن أسلم ثقة، وعب�د ال�رحمن ب�ن زی�د ب�ن أس�لم ض�عیف، ق�ال محم�د

  ".ًأروى عنھ شیئا
  .٧١٩ سنن أبي داود رقم وضعفھ األلباني في تعلیقھ على  
ال��صیام ب��اب ال��صائم ) ٣١٨-٦/٣١٧(ورواه البیھق��ي ف��ي س��ننھ   

بسنده عن عب�د ال�رحمن ب�ن ) ٨٣٦٦(یحتجم ال یبطل صومھ حدیث رقم 
" زید بن أسلم، عن أبیھ عن عطاء بن ی�سار ع�ن أب�ي س�عید ب�ھ لك�ن فی�ھ

ك��ذا رواه عب��د ال��رحمن ب��ن زی��د، ول��یس : "ب��دل االح��تالم، وق��ال" الحل��م
بالقوى، والصحیح روایة سفیان الثوري وغیره ع�ن زی�د ب�ن أس�لم، ع�ن 

): (، ع�ن النب�ي)(رجل من أصحابھ، عن رجل من أص�حاب النب�ي 
  ".ال یفطر من قاء، وال من احتجم، وال من احتلم"

) ٢٢٤٧(ح���دیث رق���م ) ٢/١٦٣(ورواه ال���دارقطني ف���ي س���ننھ   
ب�ھ ولك�ن فی�ھ بسنده عن ھ�شام ب�ن س�عد، ع�ن زی�د ب�ن أس�لم، ع�ن عط�اء 

  ...".ثالثة "
إس��ناده ض��عیف أخرج��ھ اب��ن ع��دي ف��ي الكام��ل، : "وف��ي الھ��امش  

ل��یس ب��القوي، : ض��عیف، وق��ال م��رة: وفی��ھ ھ��شام ب��ن س��عد، ق��ال الن��سائي
  ".مع ضعفھ یكتب حدیثھ: وقال ابن عدي

 ٧٠وذك��ره اب��ن ط��اھر المقدس��ي ف��ي ت��ذكرة الموض��وعات ص   
 زی��د ب��ن أس��لم، ول��یس فی��ھ عب��د ال��رحمن ب��ن: "، وق��ال٣٩٩ح��دیث رق��م 

وق���ال ال���شیخ محم���د م���صطفى الحبط���ي ف���ي تحقیق���ھ لت���ذكرة ". ب���شيء
ثالث���ة غل���ط، وال���صواب ث���الث، والح���دیث م���ا رواه : " الموض���وعات

الترمذي عن أبي سعید، وقد علم لھ السیوطي في الجامع الصغیر بعالمة 
 ح�دیث ١٤١ًوذكره ابن طاھر أی�ضا ف�ي معرف�ة الت�ذكرة ص ". الضعف

  . وقال عنھ ما قالھ في تذكرة الموضوعات)٣٩٦(رقم 
وقد جمع الطالب بالل فیصل البحر طرقھ ولخص الكالم علیھما   

: ً ق�ائال٢٣٩-٢٣٨في رسالتھ اعتذارات األصولیین ف�ي رد الح�دیث ص 
ًاح��تج م��ن ق��ال بع��دم الفط��ر م��ن الق��يء مطلق��ا بح��دیث : الم��سلك الثال��ث"
أخرج�ھ أب�و داود، ". تالمالق�ئ والحجام�ة واالح�: ثالث ال تفط�ر ال�صائم"

والترمذي، والبزار، والدارقطني، والبیھقي، واب�ن ع�دي م�ن ح�دیث اب�ن 
عب�اس، وأب�ي س�عید، ورج�ل م�ن ال�صحابة، وال ی�صح منھ�ا ش�يء، فأم�ا 
حدیث أبي سعید فأعل�ھ ال�دارقطني ف�ي العل�ل ب�أوالد زی�د ب�ن أس�لم، وھ�م 

 ال�شامي، ضعفاء، عن أبیھم،عن عطاء بن یسار، ورواه محم�د ب�ن أحم�د
وھو ضعیف، عن أبي عامر العطوي، عن ھشام بن س�عد، ع�ن زی�د ب�ن 
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أسلم بھ، ورواه الثوري، عن زید بن أس�لم، ع�ن ص�احب ل�ھ، ع�ن رج�ل 
من الصحابة، كما أخرجھ أبو داود، وصوبھ الدارقطني، فعلى ھذا إسناد 
مجھ�ول م��ضطرب، وأم��ا ح��دیث اب��ن عب��اس فم��داره عل��ى زی��د ب��ن أس��لم 

لیس : علیھ، والصواب أنھ مرسل، وقد قال فیھ ابن معینًأیضا، واختلف 
  ".بشيء، وحملھ ابن تیمیة بتقدیر صحتھ على من ذرعھ القيء

  ".في الحجامة للصائم) (رخص رسول هللا : " حدیث -٦٠
جاء ھذا الحدیث من طریق أن�س ب�ن مال�ك، واب�ن عب�اس، وأب�ي   

  .ًسعید ـ رضى هللا عنھم جمیعا ـ
رض�ى هللا عن�ھ ف�رواه ال�دارقطني ف�ي أما ح�دیث أن�س ب�ن مال�ك   

 بسنده إلى عبد هللا بن المثني البناني، ٢٢٣٨حدیث رقم ) ٢/١٦١(سننھ 
أول م�ا كرھ�ت الحجام�ة لل�صائم أن جعف�ر ب�ن : "عن أنس بن مال�ك ق�ال

أفط�ر ھ�ذان، ث�م : فق�ال) (أبي طالب احتجم وھو صائم فم�ر ب�ھ النب�ي 
ان أن��س یح��تجم وھ��و بع��د ف��ي الحجام��ة لل��صائم، وك��) (رخ��ص النب��ي 

  ".كلھم ثقات و ال أعلم لھ علة: "ثم قال" صائم
إس��ناده ض��عیف أخرج��ھ البیھق��ي : "وف��ي الھ��امش ق��ال المحق��ق  

، )٢/٩٣(وف��ي التحقی��ق ) ٢/٥٤١(واب��ن الج��وزي ف��ي العل��ل ) ٤/٢٦٨(
عب�د هللا ب�ن المثن�ى ص�دوق كثی�ر : قل�ت) ٢٦٨(والحازمي ف�ي االعتب�ار 

  )".١/٤٤٥(الغلط ـ التقریب 
  .فالحدیث سنده ضعیف

ح�دیث ) ٢/١٦١(وحدیث ابن عب�اس رواه ال�دارقطني ف�ي س�ننھ   
 ب��سنده ع��ن عب��د العزی��ز ب��ن أب��ان، ثن��ا س��فیان الث��وري، ع��ن ٢٢٣٩رق��م 

  .األعمش، عن أبي ظبیان، عن ابن عباس بھ
إس�ناده : "وفي الھامش قال المحق�ق" عبد العزیز ضعیف: "وقال  

ان متروك كذبھ اب�ن مع�ین وغی�ره، عبد العزیز بن أب: ًضعیف جدا، قلت
  )".١/٥٠٨(التقریب 
-٢/١٦١(وحدیث أبي سعید الخدري رواه الدارقطني ف�ي س�ننھ   

 ب�سنده ع�ن إس�حاق األزرق، ع�ن س�فیان، ع�ن ٢٢٤٠حدیث رقم ) ١٦٢
كلھ�م ثق�ات، : "خالد الحذاء، عن أبي المتوك�ل، ع�ن أب�ي س�عید ب�ھ، وق�ال

ف��ي الھ��امش ق��ال المحق��ق و". ًرواه األش��جعي أی��ضا، وھ��و م��ن الثق��ات
من طریق المصنف ) ٤/٢٦٤(إسناده حسن أخرجھ البیھقي ): "٢/١٦٢(

  ".بھ
 ب�سنده ع�ن األش�جعي، ٢٢٤١ح�دیث رق�م ) ٢/١٦٢(ًوب�ھ أی�ضا   

  ".والقبلة"عن سفیان بھ بزیادة كلمة 
 ب����سنده ع����ن ٢٢٤٦ح����دیث رق����م ) ١٦٣-٢/١٦٢(ًوب����ھ أی����ضا   

 س�عید ب�ھ بزی�ادة كلم�ة المعتمر، عن حمی�د، ع�ن أب�ي المتوك�ل، ع�ن أب�ي
  ".ًكلھم ثقات، وغیر معتمر یرویھ موقوفا: "وقال". القبلة"
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 ب��سنده ع��ن ٨٣٦١ح��دیث رق��م ) ٣١٧-٦/٣١٦(وس��نن البیھق��ي   
یعق��وب ال��دورقي، ثن��ا المعتم��ر ب��ن س��لیمان ع��ن حمی��د ب��ھ بزی��ادة كلم��ة 

ق�ال " ًكلھ�م ثق�ات وغی�ر معتم�ر یروی�ھ موقوف�ا: قال على: "وقال" القبلة"
  ".ً وقد وروى من وجھ آخر عن أبي المتوكل مرفوعا.الشیخ

 ب���سنده ع���ن إس���حاق ٨٣٦٢ح���دیث رق���م ) ٦/٣١٧(ًوب���ھ أی���ضا   
األزرق ثنا سفیان بھ، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل، عن أبي سعید 

  ".رخص في الحجامة للصائم) (أن النبي "الخدري 
 ب���سنده ع���ن إس���حاق ٨٣٦٣ح���دیث رق���م ) ٦/٣١٧(ًوب���ھ أی���ضا   

كلھم ثق�ات، ورواه األش�جعي : "رق ثنا سفیان فذكره بمثلھ، قال علىاألز
" ًأی��ضا وھ��و م��ن الثق��ات، ق��ال ال��شیخ إال أن األش��جعي ق��ال ف��ي حدیث��ھ 

  ". ُِّرخص
 ب�سنده ع�ن األش�جعي، ٨٣٦٤ح�دیث رق�م ) ٦/٣١٧(ًوب�ھ أی�ضا   

عن سفیان، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل، عن أبي سعید رضى هللا 
روى م�ن وج�ھ : "وق�ال" رخص للصائم ف�ي الحجام�ة والقبل�ة: "عنھ قال

  ".آخر عن أبي سعید
وع�ن أب�ي : "فق�ال) ٣/١٧٠(وذكره الھیثم�ي ف�ي مجم�ع الزوائ�د   

رواه الب����زار " رخ����ص ف����ي الحجام����ة لل����صائم) (س����عید أن النب����ي 
رخص في القبلة والحجامة للصائم : "والطبراني في األوسط، إال أنھ قال

  ". الصحیحورجال البزار رجال
، رواه ١٠١٢حدیث رق�م ) ١/٤٧٧(ًوھو فعال في كشف الستار   

ًال نعل��م أح��دا رفع��ھ إال : "الب��زار ب��سنده ع��ن إس��حاق األزرق ب��ھ، وق��ال
  ".إسحاق عن الثوري

ًمن أصبح صائما فاحتلم أو احتجم أو ذرعھ القيء فال : "حدیث -٦١
  ".ًقضاء علیھ، ومن استقاء عمدا فعلیھ القضاء

رواه الطبران��ي ف��ي : "وق��ال) ١٧١-٣/١٧٠(ائ��د ف��ي مجم��ع الزو  
  ".األوسط، وفیھ أبو بالل األشعري، وھو ضعیف

  .فالحدیث سنده ضعیف

  ".ال یفطر من قاء، وال من احتجم، وال من احتلم: "حدیث
ب��سنده ) ٨٣٦٥(ح��دیث رق��م ) ٦/٣١٦(رواه البیھق��ي ف��ي س��ننھ   

 أب�ي س�عید عن عبد الرحمن ابن زید بن أسلم، عن أبیھ، عن عطاء، ع�ن
  ).٥٩(بھ، ولم یعلق علیھ، وقد سبق الكالم على أوالد زید بن أسلم ص 

  .فالحدیث سند ضعیف
وق�د اختل��ف الفقھ��اء ف�ي إف��ساد الحجام��ة لل�صوم حی��ث ذھ��ب أب��و   

حنیف��ة وأص��حابھ واب��ن المرت��ضى إل��ى أنھ��ا غی��ر مكروھ��ة وغی��ر مف��سدة 
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ی�ث ذك�ر وذھب إلى ھذا من المعاص�رین ال�شیخ س�ید س�ابق ح. )١(للصوم
، وك��ذلك ال��شیخ محم��د بك��ر )٢(الحجام��ة ض��من األش��یاء المباح��ة لل��صائم

  .)٣(إسماعیل حیث لم یذكرھا ضمن مفسدات الصوم
) (أن رس�ول هللا " واستدل ھ�ؤالء بم�ا روى ع�ن اب�ن عب�اس   

  .)٤("احتجم وھو صائم محرم
ل��یس ب��صحیح، " وھ��و ص��ائم: "لك��ن ق��ال أحم��د ب��ن حنب��ل عن��ھ  

ھ�و خط�أ م�ن قب�ل قبی�صة، وق�ال : "، وق�ال أحم�دوأنكره یحیى ب�ن س�عید
أص�حاب : وق�ال رحم�ھ هللا" لیس فیھ ص�ائم"ًأیضا عن حدیث ابن عباس 

ھ�ذا ال�ذي ذك�ره أحم�د ھ�و : "ق�ال ال�شیخ" ابن عب�اس ال ی�ذكرون ال�صائم
الذي اتفق علیھ الشیخان، ولھذا أعرض مسلم عنھ، ولم یثبت إال حجام�ة 

  .)٥("المحرم
:  روى ع��ن عب��د ال��رحمن ب��ن أب��ي لیل��ى ق��الًواس��تدلوا أی��ضا بم��ا  

نھى ع�ن الحجام�ة ) (أن النبي ) "(حدثني رجل من أصحاب النبي 
: ق�ال عن�ھ الن�ووي. )٦("والمواصلة ولم ینھ عنھما إال إبقاء على أص�حابھ

رواه أبو داود بإسناد على ش�رط البخ�اري وم�سلم، واح�تج ب�ھ أب�و داود "
  .)٧( تفطروالبیھقي وغیرھما في أن الحجامة ال

: ًواس���تدلوا أی���ضا بم���ا روى ع���ن أب���ي س���عید الخ���دري أن���ھ ق���ال  
 ق���ال عن���ھ )٨("ف���ي القبل���ة لل���صائم والحجام���ة) (رخ���ص رس���ول هللا "

إس�ناده كلھ�م ثق�ات، ورواه م�ن طری�ق : "رواه الدارقطني وقال: "النووي
  .)٩("كلھم ثقات: آخر وقال
م��ة أول م��ا كرھ��ت الحجا: "ًواس��تدلوا أی��ضا بح��دیث أن��س ق��ال  

) (للصائم أن جعفر ب�ن أب�ي طال�ب اح�تجم وھ�و ص�ائم فم�ر ب�ھ النب�ي 
  .)١٠("في الحجامة للصائم) (أفطر ھذان، ثم رخص النبي : "فقال

  .)١١(وذھب مالك واالشافعي والثوري إلى كراھتھا  

                                                 
ولم تذكر ضمن مفسدات ال�صوم ف�ي االختی�ار لتعلی�ل ) ١/٢٩٢(بدایة المجتھد   )1(

  ).٣/٢٥٣(والبحر الزخار ) ١/١٧٢(المختار 
  .وما بعدھا) ١/٣٩٠(فقھ السنة   )2(
  .ا بعدھاوم) ١/٥٥٢(الفقھ الواضح   )3(
  .من ھذا البحث) ٤٥-٤٢(انظر تخریجھ ص   )4(
  ).٣/٣٩٩(حاشیة الروض المربع   )5(
  .من ھذا البحث) ٤٦-٤٥(انظر تخریجھ ص   )6(
  ).٦/٣٩١(المجموع للنووي   )7(
  .من ھذا البحث) ٦٢-٦٠(انظر تخریجھ ص   )8(
  ).٦/٣٩١(المجموع للنووي   )9(
  .من ھذا البحث) ٦٢-٦٠(انظر تخریجھ ص   )10(
  ).٢٩٢-١/٢٩١(بدایة المجتھد   )11(
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وحجام�ة : "فقد قال ال�شیخ خلی�ل أثن�اء ذك�ره لمكروھ�ات ال�صوم  
  .)١("مریض فقط، وتطوع قبل نذر وقضاء

إنما تك�ره الحجام�ة لل�صائم : "وقال المواق في شرح ھذه العبارة  
فم�ن : الباجي. من موضع خیفة التغریر، فإن احتجم وسلم فال شيء علیھ

أحس من نفسھ بضعف أو لم یعرف حالة نفسھ كرھت لھ الحجام�ة، ف�إن 
احتجم فاحتاج إلى الفطر، فقد أوقع المحظور، ویكون علیھ الق�ضاء دون 

 س��لم ف��ال ش��يء علی��ھ، وإن عل��م م��ن ذل��ك الق��وة عل��ى ذل��ك الكف��ارة، وإن
  ".فالحجامة مباحة

ویج�وز أن یح�تجم لم�ا روى اب�ن : "وقال الشیرازي ف�ي المھ�ذب  
 ق��ال ف��ي )٢("اح��تجم وھ��و ص��ائم) (عب��اس رض��ى هللا عنھم��ا أن النب��ي 

َّولو ترك كان أح�ب إل�ى لم�ا روى عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي لیل�ى ع�ن : األم
ع��ن ) (إنم��ا نھ��ى رس��ول هللا : "أنھ��م ق��الوا) (أص��حاب رس��ول هللا

  .)٣("الحجامة والوصال في الصوم إبقاء على أصحابھ
أما حكم المسالة : "وقال النووي في شرح قول الشیرازي السابق  

تج��وز الحجام��ة لل��صائم، وال تفط��ر ولك��ن : "فق��ال ال��شافعي واألص��حاب
  .)٤("األولى تركھا

أكن��تم : س��ئل أن��س: " ي ق��الواس��تدلوا بم��ا روى ع��ن ثاب��ت البن��ان  
رواه " ال إال م����ن أج����ل ال����ضعف: "تكرھ����ون الحجام����ة لل����صائم؟ ق����ال

  .)٥()"(على عھد رسول هللا : "البخاري، وفي روایة عنده
وذھب جماعة إل�ى أن الحجام�ة مف�سده لل�صوم، وھ�و ق�ول عل�ى   

: بن أبي طالب، وعطاء، واألوزاعي، وأحمد، وإسحاق وغیرھم، وق�الوا
: مة الصیام وعلیھما الق�ضاء دون الكف�ارة إال أن عط�اء ق�التفسد الحجا"
  .)٦("یلزم للمحتجم في رمضان القضاء والكفارة"

: یقول) (سمعت رسول هللا : واستدل ھؤالء بحدیث ثوبان قال  
  .)٧("أفطر الحاجم والمحجوم"

رواه أب�و داود والن�سائي واب�ن ماج�ھ بأس�انید : "قال عنھ الن�ووي  
  .)٨("صحیحة، وإسناد أبي داود على شرط مسلم

                                                 
  ).٣/٣٣٣(مختصر خلیل مع التاج واإلكلیل   )1(
  .من ھذا البحث) ٤٥-٤٢(انظر تخریجھ ص   )2(
  .من ھذا البحث) ٤٦-٤٥(انظر تخریجھ ص   )3(
  ).٦/٣٨٩(المھذب مع المجموع   )4(
ب�اب الحجام�ة والق�ئ ) ٣٢(، ال�صوم )٤/٢٠٦(صحیح البخ�اري بف�تح الب�اري   )5(

  .١٩٤٠ئم، حدیث رقم للصا
، )٢٩١-١/٢٩٠(، وانظ�����ر بدای�����ة المجتھ�����د )٦/٣٩٠(المجم�����وع للن�����ووي   )6(

  ).١٠٤-٣/١٠٣(والمغنى ) ٣٩٨-٣/٣٩٧(وحاشیة الروض المربع 
  .من ھذا البحث) ٤٨(انظر تخریجھ ص   )7(
  ).٦/٣٩٠(المجموع   )8(
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على ) (أتى رسول هللا: "ًواستدلوا أیضا بحدیث شداد بن أوس  
رج��ل ب��البقیع وھ��و مح��تجم، وھ��و آخ��ذ بی��دي لثم��اني ع��شرة خل��ت م��ن 

رواه أبو : "نھ النوويقال ع. )١("أفطر الحاجم والمحجوم: "رمضان فقال
  .)٢("داود والنسائي، وابن ماجھ بأسانید صحیحة

: ق��ال) (ًواس��تدلوا أی��ضا بم��ا رواه راف��ع ب��ن خ��دیج ع��ن النب��ي   
  .)٣(واستدلوا بما روى عن أبي ھریرة مثلھ" أفطر الحاجم والمحجوم"

 )٤(مثل�ھ) (ًواستدلوا أیضا بما روى عن أبي موسى عن النبي   
، ث�م "ھ�و ص�حیح: "رواه الحاكم ف�ي الم�ستدرك وق�ال": قال النووي عنھ

ھو صحیح، وروى الح�اكم أب�و عب�د : روى عن على بن المدیني أنھ قال
أصح م�ا روى ف�ي ھ�ذا الب�اب : هللا في المستدرك عن أحمد بن حنبل قال
ال أعلم فیھ�ا أص�ح م�ن ح�دیث : حدیث ثوبان، وعن على بن المدیني قال

د حك��م أحم��د ألح��د الح��دیثین بال��صحة فق��: "راف��ع ب��ن خ��دیج ق��ال الح��اكم
 لآلخر بالصحة، وحكم إسحاق بن راھویھ لحدیث شداد بن أوس )٥(وعلى

: بالصحة، ثم روى الحاكم بإسناده عن إس�حاق أن�ھ ق�ال ف�ي ح�دیث ش�داد
وق�د ص�ح ھ�ذا الح�دیث بأس�انید، : "ھذا إسناد تقوم بھ الحجة قال إسحاق"

، فق�د حك�م بال�صحة لح�دیث رضى هللا عن إس�حاق: وبھ نقول قال الحاكم
وف��ي الب��اب ع��ن جماع��ة م��ن : "ق��ال الح��اكم. ص��حتھ ظ��اھرة، وق��ال ب��ھ

  .)٦("الصحابة بأسانید مستقیمة مما یطول شرحھ
وق��د رد اإلم��ام الن��ووي عل��ى دلی��ل م��ن ق��ال ب��أن الحجام��ة تف��سد   

  . بعدة أجوبة)٧"(أفطر الحاجم والمحجوم): "(الصوم وھو قولھ 
أن الشافعي والبیھقي روی�ا ح�دیث ش�داد أنھ حدیث منسوخ بدلیل  -١

زمان الفتح، فرأى ) (كنا مع النبي : "ابن أوس بإسنادھما الصحیح قال
ٍرج�ال یح�تجم لثم�ان :  ع�شرة خل�ت م��ن رم�ضان فق�ال وھ�و آخ�ذ بی��دي)٨(ً

وقد ثبت في صحیح البخ�اري ف�ي ح�دیث اب�ن " أفطر الحاجم والمحجوم"
 وابن عباس إنما ص�حب "احتجم وھو محرم صائم) (عباس أن النبي 

ًمحرما في حجة ال�وداع س�نة ع�شر م�ن الھج�رة ول�م ی�صحبھ ) (النبي 
ًمحرما قبل ذلك ـ وكان الفتح سنة ثم�ان، فح�دیث اب�ن عب�اس بع�د ح�دیث 
ًشداد بسنتین وزیادة، فحدیث ابن عباس ناسخ، ویدل على النسخ أیضا ما 

ف��ي بع��د ) (ث��م رخ��ص النب��ي "ج��اء ف��ي ح��دیث أن��س ف��ي ق��صة جعف��ر 

                                                 
  .من ھذا البحث) ٥٣-٥١(انظر تخریجھ ص   )1(
  ).٦/٣٩٠(المجموع   )2(
  .من ھذا البحث) ٥١-٥٠(انظر تخریجھ ص   )3(
  ).٥٦-٥٥(انظر تخریجھ ص  )4(
  ).٦/٣٩٠(أي على بن المدیني كما في ھامش المجموع   )5(
  ).٣٩١-٦/٣٩٠(المجموع   )6(
  ) .٤٨-٤٧(سبق تخریجھ ص   )7(
  ).٦/٣٩٢(ھكذا في المجموع   )8(
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ًوھو حدیث صحیح، وحدیث أبي سعید الخدري أیضا فی�ھ لف�ظ " الحجامة
 .الترخیص، وغالب ما یستعمل الترخیص بعد النھي

 .أن حدیث ابن عباس أصح، ویعضده القیاس فوجب تقدیمھ -٢
أن الم���راد ب���أفطر الح���اجم والمحج���وم أنھم���ا كان���ا یغتاب���ان ف���ي  -٣

كل�م ف�ي حال�ة صومھا، أي ذھب أجرھما كما ق�ال بع�ض ال�صحابة لم�ن ت
ال جمعة ل�ك أي ل�یس ل�ك أجرھ�ا، وإال فھ�ى ص�حیحة مجزئ�ة : " الجمعة

  .عنھ
أن معناه تعرضا للفطر أما المحجوم فلضعفھ بخروج الدم فربما  -٤

لحقتھ م�شقة فعج�ز ع�ن ال�صوم، ف�أفطر ب�سببھا، وأم�ا الح�اجم فق�د ی�صل 
  .جوفھ شيء من الدم

ن فطرھم�ا أفطرا، أي ح�ا: بھما قرب المغرب فقال) (أنھ مر  -٥
 .أمسى للرجل إذا دخل في وقت المساء أو قاربھ: كما یقال

أن���ھ تغل���یظ ودع���اء علیھم���ا الرتكابھم���ا م���ا یعرض���ھما لف���ساد  -٦
  .)١(صومھما

وكان : " ًوقد رد ابن قدامة في المغنى على بعض ھذه التأویالت قائال
ابن عباس ھ�و راوي ح�دیثھم یع�د الحج�ام والمح�اجم ف�إذا غاب�ت ال�شمس 

للیل كذلك رواه الجوزجاني، وھذا یدل على ن�سخ الح�دیث ال�ذي احتجم با
احتجم فأفطر، كما روى عنھ علی�ھ ال�سالم ) (رواه، ویحتمل أن النبي 
رأى الحاجم والمح�تجم ) (فقد روى أن النبي : أنھ قاء فأفطر، فإن قیل

یغتابان فقال ذلك، قلنا لم تثبت صحة ھذه الروای�ة م�ع أن اللف�ظ أع�م م�ن 
فیج��ب العم��ل بعم��وم اللف��ظ ال بخ��صوص ال��سبب، عل��ى أنن��ا ق��د ال��سبب، 

ذكرنا الحدیث الذي فیھ بیان علة النھي عن الحجامة، وھ�ى الخ�وف م�ن 
الضعف فیبطل التعلیل بما سواه، أو یكون ك�ل واح�د منھم�ا عل�ة م�ستقلة 
ًعلى أن الغیبة ال تفطر الصائم إجماعا، فال یصح حمل الحدیث عل�ى م�ا 

ألن یك��ون الح��دیث كم��ا ج��اء ع��ن النب��ي : "ال أحم��دق��. یخ��الف اإلجم��اع
) " :(أحب إلینا من أن یكون من الغیبة، ألن " أفطر الحاجم والمحجوم

من أراد أن یمتنع عن الحجامة، امتنع، وھو أش�د عل�ى الن�اس؛ م�ن ی�سلم 
  من الغیبة؟
فإن كان�ت عل�ة النھ�ي ض�عف ال�صائم بھ�ا ف�ال یقت�ضي ذل�ك : فإن قیل

" أفط�ر الح�اجم والمحج�وم: "ي الكراھة، ومعنى قول�ھالفطر، وإنما یقتض
قلنا ھذا تأویل یحتاج إلى دلیل على أنھ ال یصح ذلك . أي قربا من الفطر

  .)٢("في حق الحاجم، فإنھ ال ضعف فیھ
وأرى أن الراجح أن الحجامة ال تفسد صوم الحاجم ف�ي الع�صر   

وف�ھ؛ الحاضر؛ ألنھ إن كان في الماضي یخ�شى م�ن وص�ول ال�دم إل�ى ج

                                                 
  ).٣٩٣-٦/٣٩٢(المجموع   )1(
  ).٣/١٤٠(المغني   )2(
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ألنھ كان یمص القارورة بفمھ، فاآلن تستخدم وس�ائل أخ�رى، وال یم�ص 
الح�اجم الق�ارورة بفم�ھ، وھ��ذا المعن�ى ق�د أش�ار إلی��ھ ال�شیخ عب�د ال��رحمن 

وكذلك لو قدر حاجم ال یم�ص الق�ارورة، ب�ل یم�تص : "النجدي حیث قال
خ�رج كالم�ھ ) (غیره، أو یأخذ الدم بطریق�ة أخ�رى ل�م یفط�ر، والنب�ي 

  .)١("لحاجم المعتاد المعروفعلى ا
وأم��ا بالن��سبة للمحج��وم ف��أرى أنھ��ا تك��ره ل��ھ إذا ك��ان یتوق��ع أن   

تعرضھ للضعف الذي یجعلھ یتعرض للفط�ر، أم�ا إن ك�ان ال یتوق�ع من�ھ 
ًذلك فھى جائزة، واألولى تركھا خروجا من الخالف وأن تفعل الحجام�ة 

  ً.لیال

                                                 
  ).٣/٣٩٩(لمربع حاشیة الروض ا  )1(
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  الفصل الخامس
  للمحرماألحادیث الواردة في الحجامة 

  ".احتجم وھو محرم) (أن النبي "حدیث  -٦٢
ھذا الح�دیث ق�د ج�اء ع�ن أن�س ب�ن مال�ك، وج�ابر، وس�لیمان ب�ن   

  .یسار، وعائشة، وعبد هللا بن بحینة وعبد هللا بن عباس
كتاب مناسك الحج ) ٢/١٦٨(أما حدیث أنس فرواه أبو داود في سننھ 

ر، ع��ن  ب��سنده ع��ن معم��١٨٣٧ب��اب المح��رم یح��تجم ح��دیث رق��م ) ٣٦(
احتجم وھو محرم عل�ى ظھ�ر الق�دم ) (أن رسول هللا "قتادة، عن أنس 

  ". ومن وجع كان بھ
اب�ن أب�ي عروب�ة أرس�لھ ـ یعن�ي : سمعت أحم�د ق�ال: "ثم قال أبو داود

  ". عن قتادة
ف�أخرج أب�و داود، ): "١٠/١٦٣(وقال عنھ ابن حجر في فتح الب�اري 

خزیمة، وابن حب�ان م�ن والترمذي في الشمائل، والنسائي، وصححھ ابن 
وھ�و مح�رم عل�ى ) (اح�تجم النب�ي : طریق معمر، عن قت�ادة عن�ھ ق�ال

ورجال��ھ رج��ال ال��صحیح إال أن أب��ا داود " ظھ��ر الق��دم م��ن وج��ع ك��ان ب��ھ
حكى عن أحمد أن سعید بن أبي عروبة رواه عن قت�ادة فأرس�لھ، وس�عید 

لیق�ھ وص�ححھ األلب�اني ف�ي تع". أحفظ من معمر، ولیست ھذه بعلة قادحة
  .١٨٣٧على سنن أبي داود رقم 

ب��اب ف��ي ) ٢٩٢(الح��ج ) ٤/٤٠٩(ورواه اب��ن أب��ي ش��یبة ف��ي م��صنفھ 
ب�سنده ع�ن س�لیمان ب�ن ) ٦(المح�رم یح�تجم م�ن رخ�ص فی�ھ ح�دیث رق�م 

  ".احتجم وھو محرم) (بالل، عن حمید، عن أنس أن النبي 
 كلف��ظ أب��ي داود، ١٧٣ح��دیث رق��م ) ١١/٢٠٨(والف��تح الرب��اني   

، )ن��س. د: ( تخریج��ھ): "١١/٢٠٨(عاتي ف��ي بل��وغ األم��اني وق��ال ال��سا
وس��نده " م��ن وج��ع ك��ان ب��ھ: "ولف��ظ الن��سائي م��ن وث��ئ ك��ان ب��ھ ب��دل قول��ھ

  ".جید
ب�سنده ع�ن ) ٥/١٩٣(وأما حدیث ج�ابر رواه الن�سائي ف�ي س�ننھ   

احتجم وھو مح�رم م�ن وث�يء ك�ان ) (أبي الزبیر، عن جابر أن النبي 
باب الحجامة ) ٨٧(المناسك ) ٢/١٠٢٩ (ورواه ابن ماجھ في سننھ". بھ

 ب�سنده ع�ن أب�ي الزبی�ر، ع�ن ج�ابر أن النب�ي ٣٠٨٢للمحرم ح�دیث رق�م 
) (وقال الشیخ محمد ف�ؤاد عب�د " احتجم وھو محرم عن رھصة أخذتھ

ف�ي إس�ناده محم�د ب�ن أب�ي ال�ضیف ل�م أر م�ن : ف�ي الزوائ�د: "الباقي عن�ھ
  ".ضعفھ وال من جرحھ، وباقي رجال اإلسناد ثقات

قی�ل ال�رھص : رھص): "٢/١٠٢٩(وفي ھامش سنن ابن ماجھ   
أن ی��صیب ب��اطن ح��افر الداب��ة ش��يء یوھن��ھ، أو یت��رك فی��ھ الم��اء م���ن 

  ".اإلعیاء، وأصل الرھص الشدة
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 ١٧٤حدیث رق�م ) ١١/٢٠٨(ورواه أحمد كما في الفتح الرباني   
اح��تجم وھ��و مح��رم م��ن وثء ك��ان بورك��ھ أو ) (بلف��ظ أن رس��ول هللا 

  ".ظھره
): " ١١/٢٠٨(وق�����ال ال�����ساعاتي عن�����ھ ف�����ي بل�����وغ األم�����اني   
  ". وسنده جید)١()نس ـ جھ:(تخریجھ
بفتح الواو وسكون المثلثة آخ�ره ھم�زة وھ�و وھ�ن ف�ي : والوثء  

الرجل دون الخلع والكسر یصیب اللحم وال یبلغ العظم، أو وجع ی�صیب 
  ).١١/٢٠٨(بلوغ األماني " العظم من غیر كسر

) ١/٢٣٤(ن ی�سار رواه مال�ك ف�ي الموط�أ وأما حدیث س�لیمان ب�  
 ب�سنده إل�ى س�لیمان ب�ن ٧٤باب حجامة المح�رم ح�دیث رق�م ) ٢٣(الحج 

احتجم وھو محرم فوق رأسھ وھو یومئذ بلحي ) (یسار أن رسول هللا 
  ".جمل مكان بطریق مكة

ب�اب ) ٢٩٢(الح�ج ) ٤/٤٠٩(ورواه ابن أب�ي ش�یبة ف�ي م�صنفھ   
بسنده عن س�لیمان ب�ن ) ٨(دیث رقم في المحرم یحتجم من رخص فیھ ح

  ".احتجم على ذؤابتیھ بمكان یدعى لحي جمل) (یسار أن النبي 
وأما ھذا حدیث مرسل، ألن سلیمان بن یسار ثقة من الثالثة، كما   

  ).١/٣٣١(في تقریب التھذیب 
الح�ج ) ٣/٢٣٢(وحدیث عائشة ذكره الھیثمي في مجمع الزوائد   

: وق�ال" احتجم وھو محرم) (سول هللا أن ر"باب المحرم یحتجم بلفظ 
ًوھو فعال في كشف األستار ع�ن زوائ�د ". ورواه البزار، وإسناده حسن"

 وذك��ر ١٠٩٨الح��ج ب��اب المح��رم یح��تجم ح��دیث رق��م ) ٢/١٦(الب��زار 
أس�نده غی�ر واح�د، : "ق�ال الب�زار: "الھیثمي سند البزار إلى عائ�شة وق�ال

  ".ًیكة مرسالورواه بعضھم عن أبي عاصم، عن ابن أبي مل
وأما حدیث عبد هللا بن بحینة في ص�حیح البخ�اري بف�تح الب�اري   

ب��اب الحجام��ة للمح��رم ح��دیث رق��م ) ١١(كت��اب ج��زاء ال��صید ) ٤/٦٠(
ْوھ�و مح�رم بلح�ى ) (اح�تجم النب�ي :  بسنده إلى ابن بحین�ة ق�ال١٨٣٦ َ

  ".جمل في وسط رأسھ
الح���ج ب���اب ج���واز ) ٨/١٢٣(وص���حیح م���سلم ب���شرح الن���ووي   

اح�تجم بطری�ق مك�ة ) (امة للمحرم بسنده إلى ابن بحینة أن النب�يالحج
  ".وھو محرم وسط رأسھ

ب��اب الحجام��ة للمح��رم ) ٢٠(المناس��ك ) ٢/٥٧(وس��نن ال��دارمي   
اح�تجم رس�ول هللا :  بسنده إل�ى عب�د هللا ب�ن بحین�ة ق�ال١٨٢٠حدیث رقم 

) (بلحى جمل وھو محرم."  
 م�ا یجتنب�ھ المح�رم الح�ج جم�اع أب�واب) ٧/١٣٨(وسنن البیھقي   

ً بسنده إلى ابن بحینة نحو ال�ذي ف�ي م�سلم، وب�ھ أی�ضا ٩٢٢٩حدیث رقم 

                                                 
  .أي رواه النسائي، وابن ماجھ في سننھما  )1(
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 بسنده إلى سلیمان بن بالل، ث�م ٩٢٣٠نفس الجزء والصفحة حدیث رقم 
رواه . اح�تجم وھ�و مح�رم) (إال أن النب�ي . بمثل إس�ناده: "قال البیھقي

لم عن أب�ي البخاري في الصحیح عن إسماعیل بن أبي أویس، ورواه مس
  ".بكر بن أبي شیبة، عن معلى بن منصور

ب��اب ف��ي المح��رم ) ٢٩٢(الح��ج ) ٤/٤٠٩(وم��صنف اب��ن أب��ي ش��یبة 
أن النب�ي "ب�سنده إل�ى اب�ن بحین�ة ) ٧(یحتجم من رخص فی�ھ ح�دیث رق�م 

) (احتجم وھو محرم."  
) ٤/٦٠(وأم��ا ح��دیث اب��ن عب��اس ف��ي ص��حیح البخ��اري بف��تح الب��اري 

 ب�سنده ١٨٣٥ الحجام�ة للمح�رم ح�دیث رق�م باب) ٧(كتاب جزاء الصید 
ً، وب�ھ أی��ضا "وھ�و مح�رم) (اح��تجم رس�ول هللا : :إل�ى اب�ن عب�اس ق�ال

باب الحجم ف�ي ال�سفر واإلح�رام ب�ھ كال�ذي ف�ي ) ١٢(الطب ) ١٠/١٥٨(
  .٥٦٦٥جزاء الصید حدیث رقم 

ب���اب الحجام���ة م���ن ال���شقیقة ) ١٥(الط���ب ) ١٠/١٦٢(ًوب���ھ أی���ضا 
اح�تجم النب�ي : "بسنده إل�ى اب�ن عب�اس ق�ال ٥٧٠٠والصداع، حدیث رقم 

) (من وجع كان بھ بماء یقال لھ لحى جمل."  
 ٥٧٠١ًوبھ أیضا نفس الجزء والصفحة والكتاب والب�اب ح�دیث رق�م 

وقال محمد بن سواء أخبرنا ھشام، عن عكرمة ع�ن اب�ن : "قال البخاري
احتجم وھو محرم في رأسھ م�ن ش�قیقة كان�ت ) (عباس أن رسول هللا 

  ".ھب
أن ھ��ذا الح��دیث ) ١٠/١٦٢(وذك��ر اب��ن حج��ر ف��ي ف��تح الب��اري   

  .معلق وقد وصلھ اإلسماعیلي
الحج ب�اب ج�واز ) ١٢٣-٨/١٢٢(وصحیح مسلم بشرح النووي   

اح���تجم وھ���و ) (الحجام���ة للمح���رم ب���سنده إل���ى اب���ن عب���اس أن النب���ي 
  ".محرم

ب��اب م��ا ج��اء ف��ي ) ٢٢(الح��ج ) ١٦٧-٢/١٦٦(وس��نن الترم��ذي   
 ب�سنده إل�ى اب�ن عب�اس مث�ل ال�ذي ف�ي ٨٤١حرم حدیث رق�م الحجامة للم

  .مسلم
ب���اب ) ٣٦(كت���اب مناس���ك الح���ج ) ٢/١٦٧(وس���نن أب���ي داود   

 بسنده إلى ابن عباس بھ مثل ال�ذي ف�ي ١٨٣٥المحرم یحتجم حدیث رقم 
  .مسلم، وسكت عنھ

ح���دیث رق���م ) ١٦٨-٢/١٦٧(ًوب��ھ أی���ضا نف��س الكت���اب والب��اب   
احتجم وھ�و مح�رم ف�ي ) (رسول هللا  بسنده إلى ابن عباس أن ١٨٣٦

  .وسكت عنھ". رأسھ من داء كان بھ
الحج باب الحجامة للمح�رم ب�سنده إل�ى ) ٥/١٩٣(وسنن النسائي   

  .ابن عباس بھ مثل الذي في مسلم
الح�ج جم�اع أب�واب م�ا یجتنب�ھ المح�رم ) ٧/١٣٨(وسنن البیھقي   

: ق��الو.  ب��سنده إل��ى اب��ن عب��اس مث��ل ال��ذي ف��ي م��سلم٩٢٢٨ح��دیث رق��م 
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رواه البخاري في ال�صحیح ع�ن م�سدد، ورواه م�سلم ع�ن أب�ي بك�ر ب�ن "
  ".أبي شیبة وغیره عن سفیان بن عیینة

ب��اب الحجام��ة للمح��رم ) ٢٠(المناس��ك ) ٢/٥٧(وس��نن ال��دارمي   
  . بسنده إلى ابن عباس نحو الذي في مسلم١٨١٩حدیث رقم 

ًوب��ھ أی��ضا نف��س الج��زء وال��صفحة والكت��اب والب��اب ح��دیث رق��م   
  . مثل الذي في مسلم١٨٢١

الح��ج ب��اب ف��ي ) ٣/٢٣٢(وذك��ره الھیثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د   
اح�تجم ) (وع�ن اب�ن عب�اس أن النب�ي : " المحرم یحتجم ویتسوك قائال

ل�ھ ح�دیث ف�ي : قل�ت" وھو محرم من وجع ك�ان ب�ھ وت�سوك وھ�و مح�رم
ال���صحیح ف���ي الحجام���ة للمح���رم، رواه الطبران���ي ف���ي الكبی���ر، ورجال���ھ 

  ".ثقات
الحظ أن حدیث ابن عباس یوضح أن الحجامة كانت في الرأس ی  

ووافقھ حدیث ابن بحینة، وخالفھم حدیث أن�س ب�أن الحجام�ة كان�ت عل�ى 
: ًق��ائال) ١٠/١٦٢(ظھ�ر الق��دم وجم��ع بینھم��ا اب��ن حج�ر ف��ي ف��تح الب��اري 

والجمع بین حدیثي ابن عباس وأنس واض�ح بالحم�ل عل�ى التع�دد أش�ار "
  ".إلى ذلك الطبري

 ھذه األحادیث أن الحجامة تجوز عند كثیر م�ن العلم�اء ب�ال وفقھ  
حلق، وال فدیة فیھا؛ ألنھ تداو ب�إخراج ال�دم فأش�بھ الف�صد، ف�إن ت�ضمنت 
قطع شعر فإما أن تكون لحاجة أو لغیر حاجة، فإن كان�ت لحاج�ة ج�ازت 
م��ع الفدی��ة كم��ن احت��اج لحل��ق ال��شعر لم��رض أو ح��ر أو ب��رد وعل��ى ھ��ذا 

، وإن كانت لغیر حاجة وترتب علیھا قطع )( یحمل احتجام رسول هللا
ًشعر حرم ذلك وعلیھ الفدیة، ودلیل الجمھور أن إخراج الدم لیس حرام�ا 

  ).(ًفي اإلحرام ودلیلھم أیضا فعل الرسول
ویرى ابن عمر ومالك كراھتھا، ویرى الحسن البصري أن فیھا   

  .م، وأرى أن الراجح ھو رأي الجمھور؛ لصحة دلیلھ)١(الفدیة
  
  
  
  
  

                                                 
، )٣٠٦-٣/٣٠٥(، والمغن���ي الب���ن قدام���ة )٨/١٢٣(ش���رح الن���ووي لم���سلم   )1(

، والمجم����وع للن����ووي )٥/١٩٣(وانظ����ر حاش����یة ال����سندي عل����ى الن����سائي 
، وحاش���یة ال���روض المرب���ع )١٠/١٦٣(، )٤/٦٢(، وف���تح الب���اري )٧/٣٧٧(
-٤/٢١١(، الت���اج واإلكلی���ل )١/٢١٤(، االختی���ار )١/٢٣٩(، اإلقن���اع )٤/٨(

  ).٣/٣٠٩(، والبحر الزخار )١/٥٦٣(، وفقھ السنة )٢١٢
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  الفصل السادس
  األحادیث الواردة في أجر الحجام

اعلفھ : "سئل عن كسب الحجام فقال) (حدیث جابر أن النبي -٦٣
  ".ناضحك
البی�وع ب�اب ف�ي ) ٩٤-٤/٩٣(ذكره الھیثم�ي ف�ي مجم�ع الزوائ�د   

رواه أحمد وأبو یعلى، ورجال أحم�د رج�ال : "كسب الحجام وغیره وقال
  ".الصحیح

في إجارة الحجام، ) (أذن رسول هللا أنھ است"حدیث محیصة  -٦٤
فنھ��اه عنھ��ا، فل��م ی��زل ی��سألھ وی��ستأذنھ حت��ى أم��ره أن اعلف��ھ ناض��حك 

  ".ورقیقك
ب�اب ف�ي ك�سب الحج�ام ح�دیث ) ٣(اإلج�ارة ) ٣/٢٦٦(أبو داود   

  . بسنده إلى محیضة، وسكت عنھ٣٤٢٢رقم 
باب كسب الحجام ح�دیث ) ١٠(التجارات ) ٢/٧٣٢(وابن ماجھ   

ع�ن ك�سب الحج�ام، ) (نده إلى محیضة أنھ س�أل النب�ي  بس٢١٦٦رقم 
  ".اعلفھ نواضحك: "فنھاه عنھ، فذكر لھ الحاجة، فقال

كتاب الضحایا جماع أبواب ) ١٤/٣٣٤(والسنن الكبرى للبیھقي   
بسنده ) ٢٠٠٥٥(كسب الحجام باب التنزیھ عن كسب الحجام حدیث رقم 

  .عن محیصة
اب والب��اب ح��دیث رق��م ًوب��ھ أی��ضا نف��س الج��زء وال��صفحة والكت��  

ع��ن ك��سب الحج��ام ) (ب��سنده إل��ى محی��صة أن��ھ س��أل النب��ي ) ٢٠٠٥٤(
  ".أطعمھ رقیقك واعلفھ ناضحك: "فنھاه عنھ، فلم یزل یكلمھ حتى قال

ب�سنده ) ٢٠٠٥٦(ًوبھ أی�ضا نف�س الج�زء وال�صفحة ح�دیث رق�م   
إلى محیصة أنھ كان لھ غالم حجام یقال لھ نافع، فانطلق إل�ى رس�ول هللا 

)   (ف�رده عل�ى رس�ول هللا " ال تقرب�ھ: "یسألھ ع�ن خراج�ھ فق�ال) (
  ".اعلف بھ الناضج، واجعلھ في كرشھ: " فقال

البی��وع ب��اب ك��سب ) ٤/٩٣(وذك��ره الھیثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د   
وعن رجل من األنصار یقال لھ محیصة ك�ان ل�ھ : "ًقائال. الحجام وغیره

ًأف�ال أطعم�ھ أیتام�ا :  ق�العن كسبھ،) (غالم حجام، فزجره رسول هللا 
ف��رخص ل��ھ أن یعل��ف ب��ھ . ال: أف��ال أت��صدق ب��ھ؟ ق��ال: ال؟ ق��ال: ل��ي؟ ق��ال

ھو في ال�سنن الثالث�ة باخت�صار رواه أحم�د والطب�راي ف�ي : ناضحھ قلت
  ".األوسط، ورجال أحمد رجال الصحیح

  .احتجم، وأعطى الحجام أجره) (حدیث أن النبي  -٦٥
لك، وثوبان، وجابر بن عب�د فقد جاء ھذا الحدیث عن أنس بن ما  

هللا، وابن عباس، وعلى بن أب�ي طال�ب، م�ع اخ�تالف ف�ي األلف�اظ بی�نھم، 
  .كما سیتضح فیما یأتي
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أما حدیث أنس فقد رواه عن�ھ حمی�د الطوی�ل، وعم�رو ب�ن ع�امر   
  .األنصاري، وابن سیرین

  .أما طریق حمید الطویل عن أنس  
ب�اب ) ٣٩(ی�وع الب) ٤/٣٨٠(ففي صحیح البخاري بفتح الب�اري   

 ب��سنده ع��ن حمی��د، ع��ن أن��س ب��ن مال��ك ٢١٠٢ذك��ر الحج��ام ح��دیث رق��م 
ف�أمر ل�ھ ب�صاع م�ن ) (حجم أبو طیبة رس�ول هللا : رضى هللا عنھ قال

  ".تمر، وأمر أھلھ أن یخففوا من خراجھ
باب م�ن ) ٩٥(البیوع ) ٤/٤٧٣(وصحیح البخاري بفتح الباري   

م في البیوع والمكی�ال ح�دیث أجرى أمر األمصار على ما یتعارفون بینھ
 ال�سابق ٢١٠٢ ب�سنده ع�ن حمی�د ع�ن أن�س مث�ل ح�دیث رق�م ٢٢١٠رقم 

  .ذكره مباشرة
ب��اب ) ١٧(اإلج��ارة ) ٤/٥٣٥(وص��حیح البخ��اري بف��تح الب��اري   

 بسنده عن حمید، ٢٢٧٧ضریبة العبد وتعاھد ضرائب اإلماء حدیث رقم 
 أو ص�اعین ف�أمر ل�ھ ب�صاع،) (حجم أب�و طیب�ة النب�ي : "عن أنس قال

  ".َّمن طعام وكلم موالیھ فخفف عن غلتھ، أو ضریبتھ
ب��اب ) ١٩(اإلج��ارة ) ٤/٥٣٧(وص��حیح البخ��اري بف��تح الب��اري   

 ب�سنده ع�ن ٢٢٨١من كلم موالي العبد أن یخففوا من خراجھ حدیث رقم 
ًغالم�ا فحجم�ھ، ) (دع�ا النب�ي : "حمید، ع�ن أن�س رض�ى هللا عن�ھ ق�ال

 م���د أو م���دین، وكل���م فی���ھ فخف���ف م���ن وأم���ر ل���ھ ب���صاع أو ص���اعین، أو
  ".ضریبتھ
) ١٣(الط�ب ) ١٥٩-١٠/١٥٨(وصحیح البخ�اري بف�تح الب�اري   

 ب�سنده ع�ن حمی�د، ع�ن أن�س ٥٦٩٦باب الحجام�ة م�ن ال�داء ح�دیث رق�م 
) (اح�تجم رس�ول هللا : رضى هللا عنھ أنھ سئل ع�ن أج�ر الحج�ام فق�ال

فخفف�وا عن�ھ، حجمھ أبو طیبة، وأعطاه صاعین م�ن طع�ام، وكل�م موالی�ھ 
ال تع�ذبوا : إن أمثل ما تداویتم بھ الحجامة والقسط البحري، وقال: "وقال

  .صبیانكم بالغمز من العذرة، وعلیكم بالقسط
المساقاة والمزارع�ة ) ٢٤٢-١٠/٢٤١(وصحیح مسلم بشرح النووي 

 ٥٦٩٦ب�اب ح��ل أج�رة الحج��ام نح�و ال��ذي ف�ي البخ��اري ف�ي ح��دیث رق��م 
  ".یتم بھ الحجامة أو ھو أمثل دوائكمإن أفضل ما تداو"ولكن بھ 
: نفس الكتاب والباب بسنده عن حمید قال) ١٠/٢٤٢(ًوبھ أیضا   

إن أف�ضل م�ا : "سئل أنس ع�ن ك�سب الحج�ام ف�ذكره بمثل�ھ غی�ر أن�ھ ق�ال
  ".تداویتم بھ الحجامة والقسط البحري، وال تعذبوا صبیانكم بالغمز

:  عن حمید قالنفس الكتاب والباب بسنده) ١٠/٢٤٢(ًوبھ أیضا   
إن أف�ضل م�ا : "سئل أنس ع�ن ك�سب الحج�ام ف�ذكره بمثل�ھ غی�ر أن�ھ ق�ال

  ".تداویتم بھ الحجامة والقسط البحري، وال تعذبوا صبیانكم بالغمز
: نفس الكتاب والباب بسنده عن حمید قال) ١٠/٢٤٢(ًوبھ أیضا   

ًغالم�ا لن�ا حجام�ا فحجم�ھ، ف�أمر ل�ھ) (دعا النب�ي : "ًسمعت أنسا یقول ً 
  ".بصاع أو مد أو مدین، وكلم فیھ فخفف عن ضریبتھ
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باب في ك�سب الحج�ام ح�دیث ) ٣(اإلجارة ) ٣/٢٦٦(وأبو داود   
حجم أبو طیبة رس�ول هللا :  بسنده عن حمید عن أنس أنھ قال٢٤٢٤رقم 

)(فأمر لھ بصاع من تمر، وأمر أھلھ أن یخفف�وا عن�ھ م�ن خراج�ھ ، ."
  .وسكت عنھ

  .ر األنصاري عن أنسوأما طریق عمرو بن عام  
باب ) ١٨(اإلجارة ) ٤/٥٥٦(ففي صحیح البخاري بفتح الباري   

سمعت :  بسنده عن عمرو بن عامر قال٢٢٨٠خراج الحجام حدیث رقم 
ًیح�تجم، ول�م یك�ن یظل�م أح�دا ) (كان النب�ي: "ًأنسا رضى هللا عنھ یقول

  ".أجره
ال��سالم ب��اب لك��ل داء ) ٤/١٩٤(وص��حیح م��سلم ب��شرح الن��ووي   

: واء واس��تحباب الت��داوي ب��سنده ع��ن عم��رو ب��ن ع��امر األن��صاري ق��الد
ً، وك�ان ال یظل�م أح�دا )(احتجم رسول هللا : سمعت أنس بن مالك یقول

  ".أجره
  .وأما طریق ابن سیرین عن أنس  
ب���اب ك���سب ) ١٠(التج���ارات ) ٢/٧٣٢(فف���ي س���نن اب���ن ماج���ھ   

لنب��ي أن ا" ب��سنده ع��ن اب��ن س��یرین ع��ن أن��س ٢١٦٤الحج��ام ح��دیث رق��م 
) (احتجم، وأعطى الحجام أجره."  

) ٤/٩٤(وأم��ا ح��دیث ثوب��ان ف��ذكره الھیثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د   
رواه : "وق��ال. البی��وع ب��اب ف��ي ك��سب الحج��ام مث��ل ال��ذي ف��ي اب��ن ماج��ھ

: الطبراني في الكبیر، وفیھ یزید بن ربیعة، وھو متروك، وقال ابن عدي
  ".أرجو أنھ ال بأس بھ"

ب�د هللا ف�ذكره الھیثم�ي ف�ي مجم�ع الزوائ�د وأما حدیث جابر بن ع  
أب��ا ) (دع��ا رس��ول هللا : وع��ن ج��ابر ب��ن عب��د هللا ق��ال: "فق��ال) ٤/٩٤(

ثالث�ة أص�ع، فوض�ع عن�ھ : ف�سألھ ك�م ض�ریبتك؟ ق�ال: "طیبة فحجمھ قال
رواه أحمد وأبو یعلى، ورجالھ ثقات إال أنھ من روایة جعف�ر ب�ن " ًصاعا

  ".إنھ لم یسمع منھ: لأبي وحشیة، عن سلیمان بن قیس، وقی
) ٤/٣٨٠(وحدیث ابن عباس ففي صحیح البخاري بفتح الب�اري   
 بسنده ع�ن اب�ن عب�اس ٢١٠٣باب ذكر الحجام حدیث رقم ) ٣٩(البیوع 

  ".ًوأعطى الذي حجمھ، ولو كان حرامأ لم یعطھ) (احتجم النبي : "قال
ب�اب خ�راج الحج�ام ح�دیث ) ١٨(اإلج�ارة ) ٤/٥٣٦(ًوب�ھ أی�ضا   

  . بسنده عن ابن عباس بھ٢٢٧٨رقم 
ًوب��ھ أی��ضا نف��س الج��زء وال��صفحة والكت��اب والب��اب ح��دیث رق��م   
  ".ولو علم كراھیة لم یعطھ" بسنده إلى ابن عباس بھ مع زیادة ٢٢٧٩

الم��ساقاة ب��اب ح��ل أج��رة ) ١٠/٢٤٢(وص��حیح م��سلم ب��شرح الن��ووي 
  ".واستعط"الحجام بسنده إلى ابن عباس بھ مع زیادة 

نف��س الكت��اب والب��اب ب��سنده إل��ى اب��ن ) ٢٤٣-١٠/٢٤٢(ًوب��ھ أی��ضا 
) (عب��د لبن��ي بیاض��ة، فأعط��اه النب��ي ) (حج��م النب��ي : "عب��اس ق��ال

ْأج��ره، وكل��م س��یده فخف��ف عن��ھ م��ن ض��ریبتھ، ول��و ك��ان ُس��حتا ل��م یعط��ھ 
  )".(النبي
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كت�����اب ال�����سالم ب�����اب لك�����ل داء دواء ) ١٤/١٩٤(ًوب�����ھ أی�����ضا   
وأب�و ". واس�تعط"م�ع زی�ادة واستحباب التداوي بسنده إلى ابن عباس ب�ھ 

 ٣٤٢٣ب�اب ف�ي ك�سب الحج�ام ح�دیث رق�م ) ٣(اإلجارة ) ٣/٢٦٦(داود 
  ".َولو علمھ خبیثا لم یعطھ"بسنده إلى ابن عباس بھ مع زیادة 

باب كسب الحجام ح�دیث ) ١٠(التجارات ) ٢/٧٣١(وابن ماجھ   
) ٤/٤٠٥( بسنده إلى ابن عباس ب�ھ، والح�اكم ف�ي الم�ستدرك ٢١٦٢رقم 

ھ�ذا ح�دیث : "وق�ال". واس�تعط" بسنده إلى ابن عباس بھ مع زیادة الطب
ووافق�ھ ال�ذھبي " صحیح على شرط الشیخین، ول�م یخرج�اه بھ�ذه الزی�ادة

  .رغم أنھ موجود في مسلم بھذه الزیادة كما ھو واضح فیما سبق
وع��ن اب��ن : "ًق��ائال) ٤/٩٤(وذك��ره الھیثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د   

وأن الحجام شكا إلیھ ضریبتھ، فأرسل إل�ى احتجم، ) (عباس أن النبي 
، رواه الطبران�ي ف�ي األوس�ط، ورجال�ھ "موالیھ أن یخفف�وا عن�ھ ض�ریبتھ

  ".ثقات
ًوذكره الھیثمي أیضا في نفس الجزء والصفحة قائال   وعن ابن : "ً

ھ�و ف�ي : قل�ت" ًاحتجم وأعطى الحجام أجره دینارا) (عباس أن النبي 
، رواه الطبران��ي ف��ي األوس��ط، وفی��ھ ال��صحیح وغی��ره خ��ال ذك��ر ال��دینار

القاسم بن سعید بن المسیب بن شریك، ولم أجد من ترجمھ، وبقیة رجالھ 
  ".ثقات

) ١٠(التج�ارات ) ٢/٧٣١(وأما حدیث على ففي سنن ابن ماجھ   
 ب�سنده ع�ن عب�د األعل�ى، ع�ن أب�ي ٢١٦٣باب كسب الحجام حدیث رق�م 

رن�ي فأعطی�ت الحج�ام ، وأم)(احتجم رس�ول هللا : حمید، عن على قال
: في الزوائ�د: "وقال الشیخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعلیقھ علیھ". أجره

ف��ي إس��ناد عل��ى عب��د األعل��ى ب��ن ع��امر ق��د ترك��ھ اب��ن مھ��دي والقط��ان، 
  ".وضعفھ أحمد وابن معین وغیرھما

البی��وع ب��اب ك��سب ) ٤/٩٤(وذك��ره الھیثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د   
: ًسمعت علیا یقول: ي جمیلة الطھوري قالوعن أب: "ًالحجام وغیره قائال
: ك��م خراج��ك؟ ق��ال: ، ث��م ق��ال للحج��ام ح��ین ف��رغ)(اح��تجم رس��ول هللا 

ًفوضع عنھ صاعأ، وأمرني فأعطیتھ صاعا. صاعان رواه عب�د هللا ب�ن " ً
  .أحمد، وفیھ أبو حباب الكلبي، وھو مدلس، وقد وثقھ جماعة

ھ�ر البغ�ي كسب الحجام خبیث، وثمن الكلب خبیث، وم: "حدیث -٦٦
  ".خبیث

الم��ساقاة ب��اب ) ٢٣٣-١٠/٢٣٢(ص��حیح م��سلم ب��شرح الن��ووي   
تح�ریم ثم�ن الكل�ب، وحل�وان الك�اھن، ومھ��ر البغ�ي ب�سنده ع�ن راف�ع ب��ن 

وصحیح مسلم بشرح النووي نف�س الكت�اب والب�اب ب�سنده ع�ن . خدیج بھ
ش��ر الك��سب مھ��ر البغ��ي، وثم��ن الكل��ب، وك��سب : راف��ع ب��ن خ��دیج بلف��ظ

  ".الحجام
باب في ك�سب الحج�ام ح�دیث ) ٣(اإلجارة ) ٣/٢٦٦(اود وأبو د  

  . بسنده عن رافع بن خدیج بھ، وسكت عنھ٣٤٢١رقم 
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ب�سنده ع�ن راف�ع ب�ن خ�دیج ب�ھ، ) ٢/٤٢(والحاكم في الم�ستدرك   
مع أن�ھ ف�ي : ھكذا قال". صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه: "وقال

  .صحیح مسلم، كما ھو واضح مما سبق
  .ووافقھ الذھبي

جماع أبواب ك�سب الحج�ام ب�اب ) ١٤/٣٣٣(لسنن الكبرى للبیھقي وا
 بسنده عن رافع ب�ن خ�دیج ٢٠٠٥٢التنزیھ عن كسب الحجام حدیث رقم 

أخرجھ م�سلم ف�ي ال�صحیح م�ن ح�دیث الولی�د ب�ن م�سلم ع�ن : "بھ ثم قال
  ".األوزاعي
 ٢٠٠٥٣نف���س الكت���اب والب���اب ح���دیث رق���م ) ٣٣٤-١٤/٣٣٣(وب���ھ 

ش�ر الك�سب مھ�ر : "ق�ال) ( أن رس�ول هللا بسنده عن راف�ع اب�ن خ�دیج
رواه م�سلم ع�ن محم�د ب�ن : "وق�ال" البغي، وثمن الكلب، وكسب الحج�ام

  ". حاتم، عن یحیى بن سعید
  .فالحدیث صحیح

ًدعا حجاما حجمھ، وأعطاه دینارا) (أن النبي:" حدیث  -٦٧ ً."  
 ٩٤٤٢ترجم�ة رق�م ) ٧/١٤٩(ذكره الذھبي في میزان االعتدال   

:  بن وھب أب�ي البخت�ري، وذك�ر أن اب�ن مع�ین ق�ال فی�ھفي ترجمة وھب
ك�ان ی�ضع الح�دیث : كان یكذب، ع�دو هللا، وأن أحم�د ب�ن حنب�ل ق�ال فی�ھ

رق���م ) ٣/١٨٩(وض��عا، وانظ���ر ترجمت���ھ ف���ي ال��ضعفاء الب���ن الج���وزي 
  ).١٤٤٨ – ٤/١٤٤٧( والضعفاء للعقیلي ٣٦٨٤

وذكر في الھامش أنھ عند ابن عدي في الكامل في ترجمة وھب   
  .ھذا، وذكره الحافظ في اللسان

ھ��و ف��ي : "ث��م ق��ال) ٤/٩٤(وذك��ره الھیثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د   
الصحیح خال ذكر الدینار، رواه الطبراني ف�ي األوس�ط، وفی�ھ القاس�م ب�ن 

  ".سعید بن المسیب بن شریك، ولم أجد من ترجمھ، وبقیة رجالھ ثقات

ُنعم العبد الحجام، یذھب بالدم، ویخف ال: "حدیث -٦٨ ُ ََ صلب، ویجل�و ْ
  ".البصر

  . من أحادیث فضل الحجامة) ٣٩(سبق تخریجھ في حدیث رقم   

  ".عن كسب الحجام) (نھى رسول هللا : "حدیث -٦٩
ب�اب ك�سب الحج�ام ح�دیث رق�م ) ١٠(التجارات ) ٢/٧٣٢(ابن ماجھ 

بسنده إلى أبي مسعود عقبة ب�ن عم�رو ب�ھ، وق�ال ال�شیخ محم�د ) ٢١٦٥(
إس�ناد أب�ي م�سعود ص�حیح، ورجال�ھ : "ی�ھفؤاد عب�د الب�اقي ف�ي تعلیق�ھ عل

، وصححھ األلباني في تعلیق�ھ عل�ى س�نن اب�ن "ثقات على شرط البخاري
  ).٢١٦٥(حدیث رقم ) ٣٧٣(ماجھ ص
ع��ن أب��ي ھری��رة ) ٤/٩٣(وذك��ره الھیثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د   

رواه أحم���د والطبران���ي ف���ي األوس���ط، ورج���ال أحم���د رج���ال : "وق���ال
  ".الصحیح



 ٢١٢٢

ح��دیث رق��م ) ١٢/٦٢٧٥(یر لل��سیوطي وھ��و ف��ي الج��امع ال��صغ  
، وعزاه البن ماجھ، ورمز لھ برمز الحسن، وفي الھ�امش ق�ال )٩٥٠٦(

ص����حیح أخرج����ھ اب����ن ماج����ھ ف����ي س����ننھ : "ال����شیخ حم����دي ال����دمرداش
وأحم����د ) ٧/٣١٠(ع����ن أب����ي م����سعود، وأخرج����ھ الن����سائي ) ٢/٢١٦٥(
  .، عن أبي ھریرة وصححھ األلباني في صحیح الجامع)٢/٣٤٧(

سمعت عبای�ة ب�ن رفاع�ة ب�ن : حیى بن سلیم قالعن ی: "حدیث -٧٠
ًراف��ع یح��دث أن ج��ده ح��ین م��ات ت��رك جاری��ة وناض��حا وغالم��ا وحجام��ا  ً ً

: في الجاریة فنھى عن كسبھا، ق�ال ش�عبة) (ًوأرضا فقال رسول هللا 
م�ا أص�اب الحج�ام ف�اعلفوه الناض�ح، وق�ال ف�ي : مخافة أن تبتغي، وقال

  ".ازرعھا أو ذرھا: األرض
البی��وع ب��اب ك��سب ) ٤/٩٣(ثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د ذك��ره الھی  

  ".رواه أحمد، وھو مرسل صحیح اإلسناد: "الحجام وغیره وقال
م��ا "بلف��ظ ) ١٠/٥٣٠٢(وذك��ره ال��سیوطي ف��ي الج��امع ال��صغیر   

، وع�زاه لم�سند أحم�د، ورم�ز ل�ھ برم�ز "أصاب الحجام ف�اعلفوه الناض�ح
 أخرج��ھ ص��حیح: "الح��سن، وف��ي الھ��امش ق��ال ال��شیخ حم��دي ال��دمرداش

ع�ن راف�ع ) ٤/٤٤٠٥(والطبراني ف�ي الكبی�ر ) ٤/١٤١(أحمد في مسنده 
، وال�صحیحة ٥/٢٥٥٣(بن خدیج، وصححھ األلباني في صحیح الجامع 

)١٤٠٠.(  
رم��ز لح��سنھ، ): "١٠/٥٣٠٢(وق��ال المن��اوي ف��ي ف��یض الق��دیر   

  ".وفي سنده اضطراب بینھ في اإلصابة وغیرھا
  .فھو حدیث مختلف فیھ

وھب��ت : "یق��ول) (س��معت النب��ي: ر ق��الع��ن ج��اب: "ح��دیث -٧١
ًلخ��التي فاخت��ة بن��ت عم��رو غالم��ا، وأمرتھ��ا أن ال تجعل��ھ ح��اررا، وال 

  ".ًصانعا، وال حجاما
البی��وع ب��اب ك��سب ) ٤/٩٣(ذك��ره الھیثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د   

رواه الطبران�ي ف�ي الكبی�ر، وفی�ھ عت�اب ب�ن عب�د : "الحجام وغیره، وقال
  ".الرحمن الوقاصي، وھو متروك

ح��دیث رق��م ) ١٢/٦٣٣٤(وھ��و ف��ي الج��امع ال��صغیر لل��سیوطي   
  . وعزاه للطبراني عن جابر، ورمز لھ برمز الحسن٩٦٣٨

ضعیف أخرجھ الطبراني : "وفي الھامش قال الشیخ حمدي الدمرداش
الجامع . عن جابر، وضعفھ األلباني في ضعیف) ٢٤/١٠٧٣(في الكبیر 

  ).٤٧٥٤(، والضعیفة )٦١٣٤(
رم�ز لح�سنھ، ورواه ): "١٢/٦٣٣٤( ف�یض الق�دیر وقال المناوي ف�ي

فی���ھ عثم���ان ب���ن عب���د ال���رحمن : "ال���دارقطني ع���ن عم���ر، ق���ال الھیثم���ي
: فرمز المؤلف لحسنھ ال یحسنھ، وقال عبد الح�ق. الوقاصي متروك أ ھـ

أب�و ماج�دة ال یع�رف، : "ال یصح؛ ألن فیھ أبا ماجدة، وقال اب�ن القط�ان"
  ".وھذا منكر
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  .فالحدیث سنده ضعیف
وق�د اختل�ف العلم��اء ف�ي حك��م اإلج�ارة عل�ى الحجام��ة وف�ي حك��م   

فق��د . ك��سب الحج��ام وذل��ك الخ��تالف األحادی��ث ال��واردة ف��ي ھ��ذه الم��سألة
ذھ��ب األكث��رون م��نھم أب��و حنیف��ة ومال��ك وال��شافعي وروای��ة ع��ن اإلم��ام 

 إل��ى ج��واز اإلج��ارة عل��ى الحجام��ة وج��واز ك��سب الحج��ام وح��ل )١(أحم��د
  .أكلھ

ف��ي ) ( باألحادی��ث ال��واردة ع��ن الرس��ولواس��تدلوا عل��ى ذل��ك  
احتجم وأعطى الحج�ام أج�ره ) (، وبأن الرسول )٢(مشروعیة الحجامة

؛ وألنھ�ا منفع�ة مباح�ة ال یخ�تص فاعلھ�ا أن )٣(ًولو ك�ان حرام�ا ل�م یعط�ھ
كالبن�اء والخیاط�ة، وألن الن�اس بحاج�ة إلیھ�ا وال ) ٤(یكون من أھل القربة

  .)٥(ستئجار علیھا كالرضاعًنجد كل أحد متبرعا بھا فجاز اال
وذھب البعض إلى ع�دم ج�واز اإلج�ارة عل�ى الحجام�ة، وأن�ھ ال یب�اح 

) (، ولكن یعطي على سبیل طیب النفس لنھى الرس�ول )٦(أجر الحجام
ًولو أعطى شیئا من غی�ر عق�د وال ش�رط فل�ھ أخ�ذه، وی�صرفھ ف�ي عل�ف 

 عثم��ان م�نھم" دواب�ھ وطعم�ة عبی�ده، ومؤن�ة ص�ناعتھ، وال یح�ل ل�ھ أكل�ھ
 )٧(وأبو ھری�رة رض�ى هللا عنھم�ا، والح�سن والنخع�ي وروای�ة ع�ن أحم�د

  .)٨(وابن حزم
ك�سب " وبح�دیث )٩(ع�ن ك�سب الحج�ام) (واستدلوا بنھ�ى الرس�ول 

  .)١١(، وألنھ عمل مجھول)١٠(الحجام خبیث
وذھب آخرون إلى كراھة كسب الحجام واستدلوا بما روى عن رجل 

ع�ن ذل�ك فنھ�اه، ث�م ) ( رسول هللا من بني حارثة كان لھ حجام، وسأل
): (عاد فنھاه، ثم عاد، فنھاه،، فلم یزل یراجعھ حتى قال لھ رسول هللا 

  .)١٣(، ولدناءة صناعتھ)١٢("اعلف كسبھ ناضحك، وأطعمھ رقیقك"
                                                 

، )٢٢٦-٢/٢٢٥(، بدای����ة المجتھ����د )٢/٨٢(المخت����ار واالختی����ار للموص����لي   )1(
، )٤/٥٣٦(، وف���تح الب���اري الب���ن حج���ر )١٠/٢٣٣(وش���رح الن���ووي لم���سلم 
والمحل����ى ) ٥٥-٥/٥٤(والبح����ر الزخ����ار ) ٥/٥٣٩(والمغن����ي الب����ن قدام����ة 

، ومخت��صر الفت��اوى الم��صریة ألب��ي عب��د هللا محم��د ب��ن عل��ى )١٩٤-٨/١٩٣(
  .٣٦١-٣٦٠البعلي ص 

  ).٣٢-٧(انظر األحادیث الواردة في ذلك من ص   )2(
  .٦٧انظر تخریجھ في حدیث رقم   )3(
  ).٥/٣٢٢(حاشیة الروض المربع   )4(
  ).٥/٥٣٩(المغنى   )5(
  ).١(ھامش انظر المصادر والمراجع في   )6(
  ). ٥/٥٣٩(المغنى   )7(
  )٨/١٩٣(المحلى   )8(
  .٧١انظر تخریجھ في حدیث   )9(
  .٦٨انظر تخریجھ في حدیث   )10(
  )٨/١٩٣(المحلى   )11(
  .٦٦سبق تخریجھ في حدیث رقم   )12(
  ).٥/٣٢٢(حاشیة الروض المربع   )13(
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وأرى أن ال��راجح ھ��و رأي م��ن ی��رى ج��واز الحجام��ة، وح��ل ك��سب 
حجام أجره، إذ احتجم وأعطى ال) (؛ وألنھ)(الحجام وإباحتھ؛ لفعلھ 

ال یعطیھ ما یحرم علیھ، وھو علیھ الصالة والسالم یعلم الناس، وینھاھم 
) (عن المحرمات، فكیف یعطیھم إیاھا، ویمك�نھم منھ�ا؟ ویحم�ل نھی�ھ 

ًعن كسب الحجام على الكراھة تنزیھا لھ عن ذلك، ولالرتفاع عن دنيء 
 إعان�ة م�ن األكساب والحث على مكارم األخالق ومع�الي األم�ور إذ ھ�ى

ًالمسلم للمسلم إذا احتاج إلیھ، وتسمیتھ ك�سبا خبیث�ا ال یل�زم من�ھ التح�ریم،  ً
  .)١(ًالثوم والبصل خبیثا مع إباحتھما) (فقد سمى النبي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
-٥/٥٣٩(، والمغني )٤/٥٣٦(وفتح الباري ) ١٠/٢٣٣(شرح مسلم للنووي   )1(

وفق��ھ ال��سنة ) ٥٥-٥/٥٤(والبح��ر الزخ��ار ) ٢/١٤٤(وك��شف الخف��اء ) ٥٤٠
)٢٠٤-٣/٢٠٣.(  
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  الفصل السابع
  األحادیث الواردة في مواضع الحجامة

دم احتجم وھو محرم على ظھر الق) (أن رسول هللا : "حدیث -٧٢
ْمن وثء  َ

  " كان بھ)١(
  .جاء ھذا الحدیث عن أنس، وعن جابر بن عبد هللا، رضى هللا عنھما

باب حجام�ة ) ٩٤(الحج ) ٥/١٩٤(أما حدیث أنس ففي سنن النسائي 
 في تعلیق�ھ ٢٨٤٩المحرم على ظھر القدم، وصححھ األلباني حدیث رقم 

  .على سنن النسائي
ب��اب مت��ى ) ٥(الط��ب ) ٤/٥(وأم��ا ح��دیث ج��ابر فف��ي س��نن أب��ي داود 

أن النب�ي "بسنده ع�ن ج�ابر بلف�ظ، ) ٣٨٦٣(تستحب الحجامة حدیث رقم 
) (وسكت عنھ"احتجم على وركھ من وثء  كان بھ.  

ب���اب موض���ع ) ٢١(الط���ب ) ٢/١١٥٣(وف���ي س���نن اب���ن ماج���ھ   
سقط عن فرسھ على جذع، فانفكت قدمھ، ) (أن النبي : "الحجامة بلفظ

ْاح�تجم علیھ�ا م�ن وث ء) (یعن�ي أن النب�ي : قال وكیع ، ق�ال محم�د ". َ
ف��ي الزوائ��د إس��ناده ص��حیح إن ك��ان أب��و س��فیان : "ف��ؤاد ف��ي تعلیق��ھ علی��ھ

، وص��ححھ األلب��اني ف��ي ح��دیث رق��م "طلح��ة ب��ن ن��افع س��مع م��ن ج��ابر
٣٨٦٤.  

 )٢(اح��تجم بمك��ان بطری��ق مك��ة بع��ین) (ح��دیث أن رس��ول هللا -٧٣
  ".یدعى لحي جمل وھو محرم فوق رأسھ

دیث م��ن طری��ق س��لیمان ب��ن ی��سار، وعب��د هللا ب��ن ج��اء ھ��ذا الح��  
  .بحینة، وعبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن عمر، رضى هللا عنھم
) ٥/٤٣٣(أما حدیث س�لیمان ب�ن ی�سار، فف�ي م�صنف اب�ن أب�ي ش�یبة 

  .بسنده عن سلیمان بن یسار بھ) ٤(حدیث رقم 
ًوھذا حدیث مرسل؛ ألن سلیمان بن یسار لیس صحابیا وإنما ھو م�ن 

لت���ابعین م���ن الثالث���ة، ثق���ة روى ل���ھ ال���ستة، كم���ا ف���ي تقری���ب التھ���ذیب ا
)١/٣٣١.(  

فف���ي ص���حیح البخ���اري بف���تح الب���اري : وح���دیث عب���د هللا ب���ن بحین���ة
) ٥٦٩٨(باب الحجامة على الرأس حدیث رقم ) ١٤(الطب ) ١٠/١٦٠(

احتجم بلحي جمل ) (أن رسول هللا "بسنده إلى عبد هللا بن بحینة بلفظ 
  ". ـ وھو محرم وسط رأسھمن طریق مكة

                                                 
أي أصابھا وھن دون الخل�ع : وثئت رجلي): وثأ(مادة ) ٥/١٥٠(في النھایة "  )1(

  ".والكسر
  .كما في الروایات األخرى" بعین"ولعل الصواب " بعدن"في الكتاب   )2(
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باب موض�ع الحجام�ة ) ٢١(الطب ) ٢/١١٥٢(وسنن ابن ماجھ   
احتجم رسول هللا : "بسنده عن عبد هللا بن بحینة قال) ٣٤٨١(حدیث رقم 

) (وس��كت عن��ھ محم��د ف��ؤاد " بلحی��ي جم��ل وھ��و مح��رم وس��ط رأس��ھ
  .عبدالباقي

ب��اب حجام��ة المح��رم وس��ط ) ٩٥(الح��ج ) ٥/١٩٤(وس��نن الن��سائي 
  .سھ بسنده إلى عبد هللا بن بحینة بھ مع تقدیم وتأخیر فیھرأ

باب الحجام�ة أی�ن ) ٣(حدیث رقم ) ٥/٤٣٣(ومصنف ابن أبي شیبة 
  .توضع من الرأس بسنده عن عبد هللا بن بحینة بنحوه

ف���ي ص���حیح البخ���اري بف���تح الب���اري : وح���دیث عب���د هللا ب���ن عب���اس
ًق��ا حی��ث ق��ال ب��اب الحجام��ة عل��ى ال��رأس تعلی) ١٤(الط��ب ) ١٠/١٦٠(

وق�ال األن�صاري، أخبرن�ا ھ�شام ب�ن ح�سان، ح�دثنا عكرم�ة، : " البخاري
ثم ذكره وھذا یعني أن البخ�اري ذك�ره " عن ابن عباس رضى هللا عنھما

  ".احتجم في رأسھ) (أن رسول هللا "ًتعلیقا بلفظ 
أن اإلسماعیلي وصلھ ) ١٠/١٦١(َلكن بین ابن حجر في فتح الباري 

حدثنا الحسن بن : "وصلھ اإلسماعیلي قال)  األنصاريوقال(قولھ : "قال
سفیان، حدثنا عبی�د هللا ب�ن ف�ضالة، ح�دثنا محم�د ب�ن عب�د هللا األن�صاري 

ووصلھ البیھقي من طریق أبي ". احتجم احتجامة في رأسھ: "فذكره بلفظ
احتجم وھو محرم م�ن ص�داع ك�ان "حاتم الرازي حدثنا األنصاري بلفظ 

م��ا یق��ال ل��ھ لحی��ى جم��ل وھك��ذا أخرج��ھ أحم��د ع��ن ب��ھ أو داء، واح��تجم فی
  .األنصاري

باب ف�ي الحجام�ة أی�ن توض�ع م�ن ) ٥/٤٣٣(ومصنف ابن أبي شیبة 
اح�تجم ) (أن رس�ول هللا"بسنده عن ابن عباس ) ٦(الرأس حدیث رقم 

  ".وھو محرم في رأسھ من أذى كان بھ
الط�ب ) ٥/١٩٣(ذكره الھیثمي في مجم�ع الزوائ�د : وحدیث ابن عمر

كان یحتجم ف�ي مق�دم رأس�ھ، ) (أن النبي . "ب موضع الحجامة بلفظبا
، "رواه الطبراني في األوسط، ورجالھ ثق�ات: "وقال". ویسمیھا أم مغیث

ك��ان یح��تجم ف��ي رأس��ھ وی��سیمھا أم :  بلف��ظ١٦٣وأس��نى المطال��ب، ص 
  ".رواه الخطیب، وسنده ضعیف: "مغیث وقال

  ".الكاھلاحتجم على األخدعین و) (أن النبي: "حدیث -٧٤
جاء ھذا الحدیث عن أنس بن مالك، وجابر بن عبد هللا، وعبد هللا ب�ن 
عباس، وعبد الرحمن بن خالد ب�ن الولی�د، وأب�ي كب�شة األنم�اري رض�ى 

  .ًهللا عنھم جمیعا
ب��اب ف��ي ) ٤(الط��ب) ٤/٤(أم�ا ح��دیث أن��س فعن�د أب��ي داود ف��ي س�ننھ 

أن : "ب��سنده ع��ن قت��ادة ع��ن أن��س) ٣٨٦٠(موض��ع الحجام��ة ح��دیث رق��م 
احتجم�ت : "ق�ال معم�ر". احتجم ثالثا في األخ�ذعین والكاھ�ل) (النبي 

فذھب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صالتي، وكان احتجم على 
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وسكت عنھ، وصححھ األلباني في تعلیقھ على سنن أبي داود ص " ھامتھ
  ).٣٨٦٠( حدیث رقم ٦٩٤

ء ف�ي ب�اب م�ا ج�ا) ١٢(الط�ب ) ٢٦٤-٣/٢٦٣(وسنن الترم�ذي   
) (ك��ان النب��ي : "ب��سنده ع��ن أن��س ق��ال) ٢١٢٦(الحجام��ة ح��دیث رق��م 

یحتجم في األخدعین والكاھل، وكان یح�تجم ل�سبع ع�شرة وت�سع ع�شرة، 
. وفي الباب عن اب�ن عب�اس ومعق�ل ب�ن ی�سار: "وقال" وإحدى وعشرین

  ".ھذا حدیث حسن غریب: وقال
ب���اب موض���ع الحجام���ة ) ٢١(الط���ب ) ٢/١١٥٢(واب���ن ماج���ھ   

بسنده عن قتادة، عن أنس بھ نحوه، ولم یعلق علی�ھ ) ٣٤٨٣( رقم حدیث
  .محمد فؤاد عبد الباقي

وق�ال ال�ساعاتي ف�ي . بھ نح�وه) ١٦٣-١٧/١٦٢(والفتح الرباني   
تخریج�ھ : "بع�د أن ذك�ر س�نده إل�ى أن�س) ١٦٣-١٧/١٦٢(بلوغ األماني 

وكان یحتجم لسبع عشرة وتسع ع�شرة وإح�دى " وزاد الترمذي" دمذجھ"
ونق�ل المن�ذري : " قل�ت. ھذا ح�دیث ح�سن غری�ب أ ھ�ـ: "رین وقالوعش

: تح��سین الترم��ذي وأق��ره، وق��ال الن��ووي عن��د الك��الم عل��ى ھ��ذا الح��دیث
رواه أب��و داود بإس��ناد ص��حیح عل��ى ش��رط البخ��اري وم��سلم، وص��ححھ "

ًالح��اكم أی��ضا، ولك��ن ل��یس ف��ي ح��دیث أب��ي داود الم��ذكور الزی��ادة، وھ��ى 
  ".شرة إلخوكان یحتجم لسبع ع: "قولھ

ك�ان رس�ول "بلف�ظ ) ١٧/١٦٣(والفتح الرباني مع بلوغ األماني   
وق�ال ". یحتجم ثالثا واحدة على كاھلھ، واثنتین على األخ�دعین) (هللا 

ل�م أق�ف علی�ھ لغی�ر ": تخریجھ): "١٧/١٦٣(الساعاتي في بلوغ األماني 
اإلم��ام  أحم��د بھ��ذا اللف��ظ، وھ��و كال��ذي قبل��ھ، وفی��ھ زی��ادة ع��دد م��رات 

  ".لحجامة وسنده حسنا
ك�ان رس�ول هللا : "الط�ب بلف�ظ) ٤/٢١٠(والحاكم في المستدرك   

) (یح��تجم عل��ى األخ��دعین")وك��ان یح��تجم ل��سبع ع��شرة ، وت��سع )١ ،
ھ��ذا ح��دیث ص��حیح عل��ى ش��رط : "، ث��م ق��ال"ع��شرة، وإح��دى وع��شرین

): ٤/٢١٠(في تلخیص الم�ستدرك : "وقال الذھبي" الشیخین ولم یخرجاه
  ".خ م"

ب��سنده ع��ن ) ٢(ح��دیث رق��م ) ٥/٤٣٣( اب��ن أب��ي ش��یبة وم��صنف  
ثالثا اثنتین على األخدعین، ) (احتجم رسول هللا: "قتادة، عن أنس قال
  ".وعلى الكاھل واحدة

البی�وع ) ٤/٩٤(وأما حدیث جابر بن عبد هللا في مجم�ع الزوائ�د   
اح��تجم ف��ي ) (أن رس��ول هللا "ب��اب ف��ي ك��سب الحج��ام وغی��ره ولفظ��ھ 

ًین الكتف��ین، وأعط��ى الحج��ام أج��ره، ول��و ك��ان حرام��ا ل��م األخ��دعین وب��
  ".یعطھ

رواه أبو یعلي، وفیھ جبارة بن مفلس وثقھ ابن نمیر، وضعفھ : "وقال
  ".األئمة، ورماه ابن معین بالكذب

                                                 
  .في ھذا الموضع" الكاھل"ال توجد كلمة  )1(
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بلف��ظ ) ١٧/١٦٢(وأم��ا ح��دیث اب��ن عب��اس فف��ي الف��تح الرب��اني   
  ".)١(في األخدعین، وبین الكتفین) (احتجم رسول هللا "

أورده الھیثم�ي ": تخریج�ھ): "١٧/١٦٢(قال في بلوغ األم�اني و  
  ".رواه أحمد، وفیھ جابر الجعفي، وھو ضعیف وقد وثق: وقال

الطب ب�اب الت�داوي بالع�سل والحجام�ة ) ٥/٩٢(ومجمع الزوائد   
وذكر ما نقلھ عنھ الساعاتي في بلوغ " الكتفین"وغیر ذلك وكان فیھ لفظ 

  .األماني
حمن ب�ن خال�د ب�ن الولی�د ف�ي مجم�ع الزوائ�د وأما حدیث عبد ال�ر  

وع��ن عب��د : "الط��ب ب��اب موض��ع الحجام��ة حی��ث ق��ال الھیثم��ي) ٥/٩٤(
 وبین كتفیھ فق�الوا )٢(الرحمن بن خالد بن الولید أنھ كان یحتجم في ھامتھ

ك�ان یحتجمھ�ا ) (إنك تحتجم ھذه الحجامة إن رسول هللا : "أیھا األمیر
ذه ال��دماء ف��ال ی��ضره أن ال یت��داوى م��ن أراق م��ن ھ��: "ف��ي ھامت��ھ ویق��ول

رواه الطبران��ي، وعب��د ال��رحمن ب��ن خال��د ال أعل��م ل��ھ : "وق��ال". ب��شيء
  ".صحبة، وأبو ھزان لم أعرفھ، وبقیة رجالھ ثقات

فھ��ذا ح��دیث ض��عیف اإلس��ناد؛ ألن أب��ا ھ��زان مجھ��ول كم��ا ق��ال   
الھیثمي وألن عبد الرحمن بن خالد لیس لھ صحبة، كما قال الھیثمي فھو 

  .ًسل أیضامر
) ٤/٤(فف��ي س��نن أب��ي داود . وأم��ا ح��دیث أب��ي كب��شة األنم��اري  

بسنده عن أب�ي ) ٣٨٥٩(باب في موضع الحجامة حدیث رقم ) ٣(الطب 
من : "كان یحتجم على ھامتھ، وبین كتفیھ وھو یقول) (كبشة أن النبي 

وس�كت ". أن ال یت�داوى ب�شيء ل�شيء. أھراق من ھذه الدماء ف�ال ی�ضره
  .عنھ

ب���اب موض���ع الحجام���ة ) ٢١(الط���ب ) ٢/١١٥٢(ماج���ھ واب���ن   
بسنده عن أبي كبشة نحو الذي في أبي داود وسكت ) ٣٤٨٤(حدیث رقم 

  .عنھ محمد فؤاد عبد الباقي
عرق�ان ف�ي ج�انبي العن�ق، أم�ا الكاھ�ل فھ�و م�ا ب�ین : واألخدعان  

  ).١٧/١٦٣(الكتفین، وھو مقدم الظھر ـ بلوغ األماني 

م�ن الجن�ون، والج�ذام، والب�رص، الحجامة في الرأس : "حدیث -٧٥
  ".واألضراس، والنعاس

ح��دیث رق��م ) ٦/٢٩٨٤(ذك��ره ال��سیوطي ف��ي الج��امع ال��صغیر   
، وع��زاه للعقیل��ي ع��ن اب��ن عب��اس، والط��ب الب��ن ال��سني ع��ن اب��ن ٣٧٨٣

  .عمر، ورمز لھ برمز الضعف
ًض��عیف ج��دا أخرج��ھ : "وف��ي الھ��امش ق��ال ال��شیخ حم��دي ال��دمرداش

ع�ن اب�ن ) ٦/٥١(، وابن ع�دي ف�ي الكام�ل )١/٨٣(العقیلي في الضعفاء 

                                                 
  .، كما في الروایات األخرى"الكتفین"في الكتاب الكعبین ولعل الصواب   )1(
  ).١/٤١٩(أي في رأسھ كما في كشف الخفاء   )2(
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، والطبران�ي ) كن�ر١٠/٢٨١٠٩(عباس، وأخرجھ ابن السني ف�ي الط�ب 
ع��ن اب��ن عم��ر، وق��ال األلب��اني ف��ي ض��عیف ) ١٢/١٣١٥٠(ف��ي الكبی��ر 

  ".ًضعیف جدا): "٣٥١٨(، والضعیفة )٢٧٥٩(الجامع 

الحجامة في الرأس ھي المغیثة، أمرني بھا جبریل حین أكلت " -٧٦
  " ھودیةطعام الی

 وع�زاه ٣٧٨١رق�م ) ٦/٢٩٨٣(ذكره السیوطي في الج�امع ال�صغیر 
الب��ن س��عد ع��ن أن��س، ورم��ز ل��ھ برم��ز ال��ضعف وق��ال ال��شیخ حم��دي 

ع�ن أن�س، وق�ال ) ١/٣٤٥(ًضعیف جدا، أخرج�ھ اب�ن س�عد : "الدمرداش
  " ضعیف جدا: "، والضعیفة)٢٧٥٨(األلباني في ضعیف الجامع 

  . فالحدیث سنده ضعیف

: امة في ال�رأس ش�فاء م�ن س�بع أدواء ل�صاحبھاالحج: "حدیث -٧٧
م����ن الجن����ون، وال����صداع، والج����ذام، والب����رص، والنع����اس، ووج����ع 

  ".األضراس، وظلمة یجدھا في عینیھ
ھ��ذا الح��دیث ج��اء ع��ن عب��د هللا ب��ن عب��اس، وعب��د هللا ب��ن عم��ر،   

  .رضى هللا عنھما. وأبي سعید الخدري
الط�ب ) ٩٤-٥/٩٣(أما حدیث عبد هللا بن عباس فف�ي مجم�ع الزوائ�د 

رواه الطبران��ي، وفی��ھ عم��ر اب��ن رب��اح : "ب��اب موض��ع الحجام��ة وق��ال
إلى ) ١٦١- ١٠/١٦٠(، وعزاه ابن حجر في الفتح "العبدي، وھو متروك

وعم��ر مت��روك، رم��اه الف��الس وغی��ره : "اب��ن ع��دي ف��ي الكام��ل، وق��ال
ًإن الحجام�ة ف�ي وس�ط ال�رأس نافع�ة ج�دا، : "بالكذب، ولكن ق�ال األطب�اء

  ".فعلھا) (ت أن النبي وقد ثب
 ح��دیث رق��م ١٤٨وذك��ره اب��ن ط��اھر ف��ي ت��ذكرة الموض��وعات ص 

فی�ھ عم�ر ب�ن : "، وق�ال"الحجامة في الرأس تنفع من سبع: " بلفظ١٠٦٧
. ً، فالح��دیث ض��عیف ج��دا م��ن ھ��ذه الطری��ق"رب��اح ال یح��ل االحتج��اج ب��ھ

وذك�ر م�ا قال�ھ ) ١٠٦١( حدیث رق�م ٢٦٣وذكره في معرفة التذكرة ص 
  .رة الموضوعات عنھفي تذك

ح��دیث رق��م ) ٦/٢٩٨٥(وذك��ر نح��وه ال��سیوطي ف��ي الج��امع ال��صغیر 
، وع�زاه للطبران��ي وأب��ي نع��یم ع��ن اب��ن عب��اس، ورم��ز ل��ھ برم��ز ٣٧٨٤

  .الضعف
موض���وع أخرج���ھ : "وف���ي الھ���امش ق���ال ال���شیخ حم���دي ال���دمرداش

 ١٠/٢٨١٢٨(، وأبو نعیم في الط�ب )١١/١٠٩٣٨(الطبراني في الكبیر 
، واب���ن ع���دي ف���ي الكام���ل )٢/٢٦٠٢(ي ف���ي الف���ردوس ، وال���دیلم)كن���ز

، )٢٧٥٦(عن اب�ن عب�اس، وق�ال األلب�اني ف�ي ض�عیف الج�امع ) ٥/٥٢(
  ".موضوع): "٣٥١٣(والضعیفة 

الط��ب ب��اب ) ٥/٩٣(وأم�ا ح��دیث اب��ن عم�ر فف��ي مجم��ع الزوائ�د   
رواه : "وقال" وظلمة یجدھا في عینیھ: "موضع الحجامة نحوه دون قولھ



 ٢١٣٠

م�سلم ب�ن : سط، وفی�ھ م�سلمة ب�ن س�الم الجھن�ي، ویق�الالطبراني في األو
  ".فھذا الحدیث سنده ضعیف" سالم، وھو ضعیف

أثن�اء كالم�ھ عل�ى ) ١/٤١٦(وذكره العجلوني في ك�شف الخف�اء   
وللطبراني ف�ي الكبی�ر ع�ن عب�د هللا ب�ن : "حیث قال) ١١٠٦(حدیث رقم 
لب�رص، الحجامة في الرأس شفاء من الجن�ون، والج�ذام، وا: "عمر رفعھ

  ".والنعاس، والضرس
) ٤/٢١٠(وأما حدیث أبي سعید الخدري ففي الم�ستدرك للح�اكم   

بسنده عن أبي موس�ى عی�سى ب�ن عب�د هللا الخی�اط، ع�ن محم�د ب�ن كع�ب 
: قال) (القرظي، عن أبي سعید الخدري رضى هللا عنھ أن رسول هللا 

المحجم���ة الت���ي ف���ي وس���ط ال���رأس م���ن الجن���ون، والج���ذام، والنع���اس، "
وھ�ذا ح�دیث ص�حیح اإلس�ناد : "وق�ال" األضراس، وكان ی�سمیھا منق�ذةو

  ".ولم یخرجاه
قلت عی�سى ف�ي ال�ضعفاء الب�ن ): " ٢١١-٤/٢١٠(ولكن قال الذھبي 

  .فسنده ضعیف" حبان وابن عدى
الط�ب ب�اب موض�ع الحجام�ة بلف�ظ ) ٥/٩٣(وفي مجمع الزوائ�د   

ج���ذام، الحجم���ة الت���ي ف���ي وس���ط ال���رأس إنھ���ا دواء م���ن الجن���ون، وال"
رواه : "وق��ال" والب��رص، والنع��اس، واألض��راس، وك��ان ی��سمیھا أم منق��ذ

الطبران��ي ف��ي األوس��ط، وفی��ھ یزی��د ب��ن عب��د هللا الن��وفلي، وھ��و مت��روك، 
  .ًفالحدیث سنده ضعیف جدا" واختلف كالم ابن معین فیھ

، أثن��اء كالم��ھ عل��ى ٢٦٢وق��ال ال��شوكاني ف��ي الفوائ��د المجموع��ة ص 
ب األدب والزھ��د والط��ب وأن فی��ھ متھم��ا م��ن كت��ا) ١٦٦(ح��دیث رق��م 
وكذا حدیث الحجامة في الرأس أمان من الجنون، والجذام : "بالوضع قال

  .إلخ... والبرص

  ، "الحجامة في نقرة الرأس تورث النسیان: "حدیث  -٧٨
الدیلمي من : "وقال" فتجنبوا ذلك"، بزیادة ١٨٤المقاصد الحسنة ص 

واء ع�ن مال�ك ب�ن دین�ار، حكى محم�د ب�ن س�: حدیث عمر بن واصل قال
ًعن أنس مرفوعا بھ، وابن واصل اتھمھ الخطیب بالوضع، الس�یما وھ�و 

وی�روى أن�ھ ك�ان ) في یافوخھ من وجع ك�ان ب�ھ) (حكایة، وقد احتجم 
  ".یحتجم على ھامتھ وبین كتفیھ

فیھ عمر بن واصل اتھمھ الخطیب : "، وقال٩٧وأسنى المطالب ص 
  ".بالوضع

ف���ي إس���ناده م���تھم : ، وق���ال٢٦٣ل���شوكاني ص والفوائ���د المجموع���ة ل
بالوض��ع، وك��ذا ح��دیث الحجام��ة ف��ي ال��رأس، أم��ان م��ن الجن��ون والج��ذام 

إلخ، وكذا أحادیث تعیین وقت الحجامة باطل�ة وك�ذا أحادی�ث ... والبرص
  ".النھي عنھا في أوقات معینة إال یوم الثالثاء ویوم الجمعة

ب��ن واص��ل، رواه ا: "وق��ال) ٨٩( ح��دیث رق��م ٩٨والغم��از ص   
  ".واتھمھ الخطیب بالوضع



 ٢١٣١

ذكره الذھبي في : "وقال الشیخ محمد عبد القادر عطا في تعلیقھ علیھ
اتھم����ھ الخطی����ب : ، وق����ال٦٢٤٢ترجم����ة ) ٣/٢٣٠(می����زان االعت����دال 

حكى محمد : بالوضع، والحدیث أخرجھ الدیلمي عن عمر بن واصل قال
لترجم���ة، ًب��ن س��واء، ع���ن مال��ك ب���ن دین��ار، ع���ن أن��س مرفوع���ا بلف��ظ ا

، وك�شف الخف�اء )٣٨٨(انظر المقاصد الح�سنة ". فتجنبوا ذلك".. وزیادة
١١٠٦."  

: وق��ال) ١١٠٦(ح��دیث رق��م ) ١/٤١٦(ًوھ��و فع��ال ف��ي ك��شف الخف��اء 
ًرواه الدیلمي عن أنس مرفوع�ا، وف�ي س�نده عم�ر ب�ن : قال في المقاصد"

واصل، اتھمھ الخطیب بالوض�ع الس�یما وھ�ى حكای�ة، وق�د اح�تجم النب�ي 
) (في یا فوخھ من وجع كان بھ."  

 ح��دیث رق��م ١٩٣وذك��ره عل��ى الق��اري ف��ي األس��رار المرفوع��ة ص 
رواه الدیلمي من طریق عمر بن : "، وقال"فتجنبوا ذلك" مع زیادة ١٦٨

حك�ى ل�ي محم�د ب�ن س�واء، ع�ن مال�ك ب�ن دین�ار، ع�ن أن�س : واصل قال
یة، وقد ًمرفوعا بھ، وابن واصل اتھمھ الخطیب بالوضع، السیما ھو حكا

  ".في یا فوخھ من وجع كان بھ) (احتجم 
 ١١٢ًوذك��ره عل��ى الق��اري ف��ي األس��رار المرفوع��ة أی��ضا ص   

وفی��ھ نح��و ال��ذي ف��ي ك��شف " فتجنب��وا ذل��ك"بزی��ادة ) ٤١٩(ح��دیث رق��م 
  .الخفاء

أثن�اء كالم�ھ عل�ى ) ١١٨٥( ح�دیث رق�م ٣٠٨ًوذكره أی�ضا ص   
ًن الح�دیث ب�اطال ومنھ�ا أن یك�و: "عالمات الوضع في الحدیث حیث ق�ال

لك��ن بلف��ظ )" (ف��ي نف��سھ، فی��دل بطالن��ھ عل��ى أن��ھ ل��یس م��ن كالم��ھ 
  ".الحجامة على القفا تورث النسیان"

أك�ل الط�ین،، وأك�ل س�ؤر : عشر خصال ت�ورث الن�سیان: حدیث -٧٩
الف��أر، وأك��ل التفاح��ة الحام��ضة، والجلح��الن، والحجام��ة عل��ى النق��رة، 

 والبول في الم�اء الراك�د، والمشي بین امرأتین، والنظر إلى المصلوب،
  ".وإلقاء القمل، والقراءة في المقبرة

وعزاه للدیلمي عن ) ١٠٧(حدیث رقم ) ٢/٢٩١(تنزیھ الشریعة   
  ".وفیھ محمد بن تمیم: "أنس وقال

ومحمد ب�ن تم�یم ال�سعدي الفری�ابي أو الفاری�ابي ذك�ره اب�ن حب�ان ف�ي 
  ".یضع الحدیث: "، وقال)٢/٣٠٦(المجروحین 

وق��ال ق��ول اب��ن حب��ان ) ٣/٤٤(الج��وزي ف��ي ال��ضعفاء وذك��ره اب��ن 
  .٧٢٩٠رقم ) ٣/٤٩٤(السابق، وانظر میزان االعتدال 

  .فالحدیث موضوع

عل���یكم بالحجام���ة ف���ي ج���وزة ): "(ق���ال: "ع���ن ص���ھیب ق���ال -٨٠
دواء م��ن : ، فإن��ھ دواء م��ن اثن��ین وس��بعین داء وخم��سة)١(القمح��دوة

  ".الجنون، والجذام والبرص، ووجع األضراس
                                                 

وھى رأس القف�ا كم�ا ف�ي " القمحدوة"ولكن الصواب " العمحدوة: "في الكتاب  )1(
  .١٣٨ھامش الحجامة علم وشفاء للدكتور ملفى الشھري، ص 
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  ).٣١(یجھ في حدیث رقم سبق تخر  

بحجام���ة األخ���دعین ) (ن���زل جبری���ل عل���ى النب���ي : "ح���دیث -٨١
  ".والكاھل
ب�اب موض�ع الحجام�ة ) ٢١(الط�ب ) ٢/١١٥٢(سنن ابن ماج�ھ   

: وق�ال محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي. بسنده عن عل�ى ب�ھ) ٣٤٨٢(حدیث رقم 
  ".في إسناده أصبغ بن نباتة التیمي الحنظلي، وھو ضعیف"

  .عیففالحدیث سنده ض  
أثن�اء ش�رحھ لح�دیث ) ١٠/١٦١(وقد ذكر ابن حجر في ف�تح الب�اري 

فوائد الحجامة في بعض المواضع حیث ذك�ر أن الحجام�ة ) ٥٦٩٩(رقم 
على الكاھل تنفع م�ن وج�ع المنك�ب والحل�ق، والحجام�ة عل�ى األخ�ذعین 
تنف��ع م��ن أم��راض ال��رأس والوج��ھ ك��األذنین والعین��ین واألس��نان واألن��ف 

ة تح���ت ال���ذقن تنف���ع م���ن وج���ع األس���نان، والوج���ھ، والحل���ق، والحجام���
والحلق��وم، وتنق��ي ال��رأس، والحجام��ة عل��ى ظھ��ر الق��دم تنف��ع م��ن ق��روح 
الفخ��ذین، وال��ساقین، وانقط��اع الطم��ث، والحك��ة العارض��ة ف��ي األنثی��ین، 
والحجامة أس�فل ال�صدر تنف�ع م�ن دمامی�ل الفخ�ذ، والنق�رس، والبواس�یر، 

 عل�ى المقع�دة تنف�ع األمع�اء، وف�ساد وداء الفیل، وحكة الظھر، والحجام�ة
  .الحیض

ًوقد ذكر علماء الطب كثیرا من المواضع غیر التي اح�تجم فیھ�ا   
وھى موزع�ة عل�ى ك�ل أج�زاء الج�سم م�ن ال�رأس حت�ى ) (رسول هللا 

  .ًالقدم، وذكروا أنواع األمراض التي تكون الحجامة سببا في الشفاء منھا
  .وفیما یلي بیان ذلك  
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  ة حسب مسارات الطاقة في جسم اإلنسانمواضع الحجام
  المواضع مرتبة حسب أھمیتھا  المرض

ضمور   ١
  خالیا المخ

 ث��م حجام��ة ١/٥٥/١٠١/٣٦/٣٢/٣٤/٣٥/١١
 م��ن ٤٣/٤٤عل��ى المفاص��ل والع��ضالت والرقب��ة 

األم��ام والخل��ف م��ع الع��سل وغ��ذاء ملك��ات النح��ل 
  ومساج یومي

كھرباء   ٢
  زائدة بالمخ

) لجھت����ین عل����ى ا١٠٧ (١/٥٥/١٠١/٣٦/٣٢
١١٤/١١/١٢/١٣  

تنشیط   ٣
  ١/٥٥/٢/٣/٣٢  مركز التركیز

مركز   ٤
  الذاكرة

بال داع ضارة بالذاكرة وتكرارھا یورث  (٣٩
  )النسیان

ً ب�دال م�ن ٤٣/٤٤ ویمكن اس�تبدال ١/٥٥/٢/٣  الصداع  ٥
  : ویضاف إلى ما یلي إذا كان السبب٢/٣

إجھاد   ٦
  ١٠٤/١٠٥/٣٦  العین

الجیوب   ٧
  ١٠٢/١٠٣/١١٤  األنفیة

الضغط   ٨
  ١١/١٠١/٣٢  العالي

  ٢٨/٢٩/٣٠/٣١  اإلمساك  ٩
نزالت   ١٠

  ١٢٠/٤/٥  البرد
  ٧/٨  المعدة  ١١
  ٩/١٠  الكلى  ١٢
الدورة   ١٣

الشھریة 
  للنساء

١١/١٢/١٣  

المرارة   ١٤
  ٦/٤٨  والكبد

العمود   ١٥
  وحجامات على العمود الفقري  الفقري

  ٦/١١/٣٢  التوتر  ١٦
ن كیلو عسل أس�مر ورب�ع  وخلطة م١٢٠/٤٩  األنیمیا  ١٧

كیل���و حلب���ة مطحون���ة ورب���ع كیل���و حب���ة البرك���ة 
  مطحونة یخلط ویؤخذ كل یوم معلقة

أورام   ١٨
  حجمات على الرأس على أماكن األلم  المخ

  أماكن األلم + ١/٥٥/٢/٣/١٠٦الصداع   ١٩
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  المواضع مرتبة حسب أھمیتھا  المرض
النصفي 
  الشقیقة

   مع الخل المخفف وقلیل من السكر١/٥٥/٣٦  كثرة النوم  ٢٠
االكتئاب   ٢١

واالنطواء 
واألرق 
والتوتر 
  العصبي

   تحت الركبتین١/٥٥/٦/١١/٣٢

القولون   ٢٢
  العصبي

١/٥٥/٦/٤٨/٧/٨/١٤/١٥/١٦/١٧/١٨/٤٥/٤٦ 
  ١٣٧وجافة 

التبول   ٢٣
  الالإرادي

  بعد أعمار خمس سنوات حجامات جافة
١٣٧/١٣٨/١٣٩/١٤٠/١٤٢/١٤٣/١٢٥/١٢٦  

التھاب   ٢٤
العصب 
الخامس 
  والسابع

 على الجھة المصابة ١/٥٥/١١٠/١١١/١١٢/١١٣
  ١١٤وموضع 

عرق   ٢٥
  النسا

 ومواض�����ع األل�����م ١/٥٥/١/١٢/١٢٦/١٥١: یم����ین
  بالساق وخاصة بدایة ونھایة العضلة

 ومواض��ع ١/٥٥/١١/١٣/٢٧/٥٢: الرج��ل الی��سرى
  األلم بالساق

الشلل   ٢٦
  النصفي

 وجمی�������ع مفاص�������ل ٣٥ أو ١/٥٥/١١/١٢/١٣/٣٤
  الجانب المصاب ومساج یومي

الشلل   ٢٧
  كليال

 وجمی���������ع مفاص���������ل ١٣/٣٤/٣٥//١/٥٥/١١/١٢
  الجانب المصاب ومساج یومي

تنمیل   ٢٨
  األذرع

 ومفاص�����ل وع�����ضالت ال�����ذراع ١/٥٥/٤٠/٢٠/٢١
  المصابة

تنمیل   ٢٩
  األرجل

 ومفاص������ل وع������ضالت ١/٥٥/١١/١٢/١٣/٢٦/٢٧
  الرجل المصابة

جمیع   ٣٠
أمراض 
  العیون

 وف������������وق ١/٥٥/٣٦/١٠١/١٠٤/١٠٥/٩/٣٤/٣٥
  دائرة الشعرالحاجبین وعلى 

اللوزتان   ٣١
والحنجرة 

واللثة 
واألسنان 
واألذن 
  الوسطى

١/٥٥/٢٠/٢١/٤١/٤٢/١٢٠/٤٩/١١٤/٤٣/٤٤  

الجیوب   ٣٢
  األنفیة

 ودائ������������رة ١/٥٥/١٠٢/١٠٣/١٠٨/١٠٩/٣٦/١٤
  الشعر
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  المواضع مرتبة حسب أھمیتھا  المرض
ضعف   ٣٣

السمع 
والتھاب 
أعصاب 

السمع ووش 
  األذن

   وخلف األذن١/٥٥/٢٠/٢١/٣٧/٣٨

عدم   ٣٤
  النطق

١/٥٥/٣٦/٣٣/١٠٧/١١٤  

السعال   ٣٥
المزمن 
وأمراض 

  الرئة

١/٥٥/٤/٥/١٢٠/٤٩/١١٥/١١٦/٩/١٠/١١٧/
   وحجامات أسفل الركبة١١٨/١٣٥/١٣٦

المساعدة   ٣٦
على اإلقالع 
  عن التدخین

١/٥٥/١٠٦/١١/٣٢  

أمراض   ٣٧
  القلب

١/٥٥/١٩/١١٩/٧/٨/٤٦/٤٧/١٣٣/١٣٤  

ضیق   ٣٨
األوعیة 
وتصلب 
  الشرایین

األلم وملعق�ة خ�ل  وحجامات على مواضع ١/٥٥/١١
  .مخفف وقلیل من السكر

ارتفاع   ٣٩
  ضغط الدم

١/٥٥/٢/٣/١١/١٢/١٣/١٠١/٣٢/٦/٤٨/٩/١٠/
  ٣، ٢ً بدال من ٤٣/٤٤ ویمكن استبدال ٧/٨

ی���تم الراح���ة قبلھ���ا ی���ومین ورف���ع الق���دم : مالحظ���ة  داء الفیل  ٤٠
المصابة ألعلى، ثم وضعھا في م�اء داف�ئ لم�دة س�اعتین 

  قبل الحجامة
 وحول الرج�ل ١/٥٥/١١/١٢/١٣/١٢٠/١٤٩/١٢١

الم��������صابة م��������ن أعل��������ى ألس��������فل باإلض��������افة إل��������ى 
١٢٥/١٢٦/٥٣/٥٤  

دوالي   ٤١
  الساقین

 ومواض�����ع اإلص�����ابة ١/٥٥/٢٨/٢٩/٣٠/٣١/١٣٢
  ًبعیدا عن األماكن البارزة

تنشیط   ٤٢
  الدورة

  الدمویة

 وع���شر حجام���ات عل���ى ج���انبي العم���ود ١/٥٥/١١
لعق��ة خ��ل الفق��ري م��ن أعل��ى إل��ى أس��فل باإلض��افة إل��ى م

  ًوقلیل من السكر یوما بعد یوم
أمراض   ٤٣

  الكلى
  ١٣٧/١٤٠ وجافة ١/٥٥/٩/١٠/٤١/٤٢

 ٥ و١/٥٥/٤٨/٤١/٤٢/٤٦/٥١/١٢٢/١٢٣/١٢٤الكبد   ٤٤



 ٢١٣٦

  المواضع مرتبة حسب أھمیتھا  المرض
  حجامات على الساق الیمنى من الخارج  المرارة

التھاب فم   ٤٥
  المعدة

١/٥٥/١٢١  

المعدة   ٤٦
  والقرحة

 جاف�����������������������������������������������������ة ١/٥٥/٧/٨/٥٠/٤١/٤٢
١٣٧/١٣٨/١٣٩/١٤  

  ١٣٧/١٣٨/١٣٩/١٤٠حجامات جافة   اإلسھال  ٤٧
اإلمساك   ٤٨

  المزمن
١/٥٥/١١/١٢/١٣/٢٨/٢٩/٣٠/٣١  

 وحجام���������������������ات جاف���������������������ة ١/٥٥/١٢١/١١/٦  البواسیر  ٤٩
١٣٧/١٣٨/١٢٩  

 وح���ول فتح���ة ال���شرج وف���وق ١/٥٥/٦/١١/١٢/١٣  الناسور  ٥٠
  فتحة الناسور

حساسیة   ٥١
  الطعام

  حجامة واحدة جافة على السرة مباشرة

   والمواضع المترھلة١/٥٥/٩/١٠/١٢٠/٤٩  السمنة  ٥٢
  ١/٥٥/١٢١  النحافة  ٥٣
الروماتیز  ٥٤

  م
   وجمیع مواضع األلم١/٥٥

الروماتو  ٥٥
  ید

 وجمیع مفاصل الجسم الكبی�رة ١/٥٥/١٥٠/٤٩/٣٦
  والصغیرة

خشونة   ٥٦
  الركبة

 وح���ول الركب���ة ویمك���ن إض���افة ١/٥٥/١١/١٢/١٣
٥٣/٥٤  

أمالح   ٥٧
  القدم

  ٩/١٠ویسار الكعب ویمكن إضافة  یمین ١/٥٥/١٣

   ومواضع األلم١/٥٥/٢٨/٢٩/٣٠/٣١/١٢١  النقرس  ٥٨
الشد   ٥٩

  العضلي
  عدة حجامات جافة حول العضلة المصابة

آالم الرقبة   ٦٠
  واألكتاف

   ومواضع األلم١/٥٥/٤٠/٢٠/٢١

  وعلى جانبي العمود الفقري ومواضع األلم/ ١/٥٥  آالم الظھر  ٦١
 ١٣٧/١٣٨/١٣٩/١٤٠ وجاف�����ة عل�����ى ١/٥٥/٧/٨  آالم البطن  ٦٢

  وعلى الظھر مقابل مكان األلم
األمراض   ٦٣

  الجلدیة
 وعلى أماكن ١/٥٥/١٢٠/٤٩/١٢٩/١٣١/٧/٨/٢١

  اإلصابة
قرح   ٦٤

ودمامیل 
١/٥٥/١٢٩/١٢٠  



 ٢١٣٧

  المواضع مرتبة حسب أھمیتھا  المرض
الساقین 
والفخذین 
  وحكة باإللیة

الغدة   ٦٥
  الدرقیة

١/٥٥/٤١/٤٢  

ن  وی������دھ١/٥٥/٦/٧/٨/٢٢/٢٣/٢٤/٢٥/١٢٠/٤٩  السكر  ٦٦
وال�وخز (مكان الحجامة بكریم فیوسیدین لمدة ثالثة أی�ام 

  )بدل التشریط
ضعف   ٦٧

  المناعة
١/٥٥/١٢٠/٤٩  

١/٥٥/٦/١١/١٢/١٣/١٢٠/٤٩/١٢٥/١٢٦/١٤٣  العقم  ٦٨
/٤٢/٤١.  

البروستا  ٦٩
تا والضعف 

  الجنسي

 وی����ضاف لل����ضعف الجن����سي ١/٥٥/٦/١١/١٢/١٣
  ١٤٠/١٤٣ على الرجلین وجافة ١٢٥/١٢٦/١٣١

لي دوا  ٧٠
  الخصیة

١/٥٥/٦/١١/١٢/١٣/٢٨/٢٩/٣٠/٣١/١٢٥/
١٢٦  

أمراض   ٧١
نزیف : النساء

  الرحم

 وثالث حجام�ات جاف�ة تح�ت ك�ل ث�دي ك�ل ی�وم ١/٥٥
  حتى یرتفع الدم

انقطاع   ٧٢
الدورة 
  الشھریة

  ١٣٥/١٣٦ من الخارج ١/٥٥/١٢٩/١٣١

إفرازات   ٧٣
مھبلیة بنیة 

  اللون

 ث��الث حجام��ات جاف��ة تح��ت ك��ل ث��دي ك��ل ی��وم حت��ى
  ١/٥٥/١٢٠/٤٩/١١/١٢/١٣/١٤٣یرتفع االفرازات و 

مشاكل   ٧٤
الحیض 
  للفتیات

 وجاف�����������������������������������������������������������������������������������������������ة ١/٥٥
١٢٥/١٢٦/١٣٧/١٣٨/١٣٩/١٤٠/١٤١/١٤٢  

لتنشیط   ٧٥
  ١٢٥/١٢٦ وجافة ١/٥٥/١١  المبیض

آالم ما بعد   ٧٦
عملیة الرحم 

ومغص 
الدورة 

ومشاكل بعد 
عملیة الربط 
للمبایض 

ووجود لبن 
في الثدي 
بدون حمل 

 سن وأمراض

 وجاف����������ة ١/٥٥/٦/٤٨/١١/١٢/١٣/١٢٠/٤٩
 ولتنظیم مواعید الدورة یفضل ثاني ی�وم ١٢٥/١٢٦

  الدورة



 ٢١٣٨

  المواضع مرتبة حسب أھمیتھا  المرض
الیأس 

االكتئاب (
والتوتر 
العصبي 

والتھابات 
الرحم 

والحاالت 
  )النفسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢١٣٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢١٤٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢١٤١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢١٤٢

  الفصل الثامن
  في أوقات الحجامةاألحادیث  الواردة 

إن خیر ما تحتجمون فیھ یوم سبع عشرة، ویوم تسع : "حدیث -٨٢
  ".عشرة، ویوم إحدى وعشرین

ب��اب م��ا ج��اء ف��ي ) ١٢(الط��ب ) ٢٦٥-٣/٢٦٤(س��نن الترم��ذي   
بسنده عن اب�ن عب�اس م�ع أحادی�ث أخ�رى ) ٢١٢٨(الحجامة حدیث رقم 

إال وفي الباب عن عائ�شة، ھ�ذا ح�دیث ح�سن غری�ب، ال نعرف�ھ : " وقال
  ".من حدیث عباد بن منصور

وف�ي " إن"ب�سنده ع�ن اب�ن عب�اس دون ) ٤/٢١٠(والمستدرك للحاكم 
، "ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه: "السند عباد ابن منصور وقال

  .ووافقھ الذھبي
ك�ان : "بسنده عن قتادة، عن أن�س ب�ن مال�ك ق�ال) ٤/٢١٠(ًوبھ أیضا 

كان یحتجم لسبع ع�شرة وت�سع یحتجم على األخدعین، و) (رسول هللا 
ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین : "وقال" عشرة وإحدى وعشرین

  .، ووافقھ الذھبي"ولم یخرجاه
) (ب��سنده ع��ن اب��ن عب��اس أن النب��ي ) ٤/٤٠٩(والم��ستدرك للح��اكم 

ھ��ذا : "وق��ال" ك��ان یح��تجم ل��سبع ع��شرة وت��سع ع��شرة وإح��دى وع��شرین
  .حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه

، وذلك ألن في سنده عباد ب�ن من�صور، م�ع "ال : قلت: "لذھبيوقال ا
عل�ى حكم�ھ عل�ى الح�دیث رغ�م أن�ھ ف�ي ) ٤/٢١٠(أنھ واف�ق الح�اكم ف�ي 
  .سنده عباد بن منصور

وقال الساعاتي في بلوغ " إن"نحوه بدون ) ١٧/١٦٢(والفتح الرباني 
ھذا حدیث ح�سن : "ً مطوال، وقال)١()مذ(تخریجھ ): "١٧/١٦٢(األماني 

وأخرج�ھ : قلت. ھـ. أ" ریب ال نعرفھ ـ إال من حدیث عباد بن منصورغ
ًأیضا الحاكم مفرقا في حدیثین وقال في كل منھما صحیح، وأقره الذھبي  ً
ًوصححھ أیضا الحافظ السیوطي، أما عباد بن منصور فقد ذك�ره الح�افظ 

عب�اد ب�ن من�صور الن�اجي ب�النون والج�یم أب�و س�لمة : "في التقریب، فق�ال
ري القاضي بھا صدوق رمى بالق�در، وك�ان ی�دلس، وتغی�ر ب�آخره، البص

ثقة ال ینبغي أن یترك حدیثھ لرأي أخطأ فیھ : "وفي الخالصة قال القطان
  ".لین، وضعفھ أبو حاتم: یعني القدر، وقال أبو زرعة

ھك��ذا ق��ال ع��ن ال��ذھبي أن��ھ أق��ره وص��ححھ لك��ن ال��ذھبي ص��ححھ ف��ي 
: لذھبي بعد أن نقل ك�الم الح�اكمقال ا) ٤/٤٠٩(لكن الذي في ) ٤/٤١٠(
  ".ال: قلت"

ب��اب ف��ي أي ی��وم ) ٤١(الط��ب ) ٥/٤٥٩(وم��صنف اب��ن أب��ي ش��یبة 
بسنده إلى اب�ن عب�اس وف�ي ال�سند عب�اد ) ١(تستحب الحجامة حدیث رقم 

  ".إن"بن منصور، دون كلمة 

                                                 
  .أي الترمذي في سننھ  )1(



 ٢١٤٣

بع�د أن ذك�ر ح�دیث أب�ي ) ١٠/١٥٨(وقال عن�ھ اب�ن حج�ر ف�ي الف�تح 
شرة وت��سع ع��شرة وإح��دى وع��شرین ك��ان م��ن اح��تجم ل��سبع ع��: "ھری��رة

ولھ شاھد من حدیث ابن عباس عند أحمد والترمذي، ": شفاء من كل داء
ورجالھ ثقات، لكنھ معلول، وشاھد آخر من حیث أنس، عن�د اب�ن ماج�ھ، 
وسنده ضعیف، وھو عند الترمذي من وجھ آخر عن أنس لكن م�ن فعل�ھ 

)."(  
  .فالحدیث معلول كما قال ابن حجر

  ".ن في الجمعة لساعة ال یحتجم فیھا أحد إال ماتإ: حدیث -٨٣
رواه : "وقال. الطب باب أوقات الحجامة) ٥/٩٢(مجمع الزوائد   

وانظ��ر ترجمت��ھ ف��ي ". أب��و یعل��ي، وفی��ھ یحی��ى ب��ن الع��الء، وھ��و ك��ذاب
، ومی����زان االعت����دال ٣٧٤٣رق����م ) ٣/٢٠٠(ال����ضعفاء الب����ن الج����وزي 

  .٩٥٩٩ترجمة رقم ) ٢٠٧-٧/٢٠٥(
ف�ي ترجم�ة یحی�ى ) ٧/٢٠٦( في میزان االعت�دال وذكره الذھبي  

  .بن العالء البجلي الرازي، وھو ممن یروى الموضوعات
أخرج��ھ اب��ن ع��دي ف��ي الكام��ل، وذك��ره اب��ن " وف��ي ھ��امش المی��زان 
رواه یحی�ى ب�ن الع�الء م�ن : "وق�ال) ٢/٣٥٩(عراق في تنزی�ھ ال�شریعة 

ال أبي حدیث الحسن بن على، ویحیى متروك، وتعقب بأن یحیى بن رج
إن ف�ي الجمع�ة س�اعة ال : " داود واب�ن ماج�ھ، ول�ھ م�ن ح�دیث اب�ن عم�ر

أخرج�ھ البیھق�ي ف�ي " یحتجم فیھا محتجم إال عرض لھ داء ال ی�شفى من�ھ
  ".سننھ وفیھ عطاف بن خالد ضعیف

ف�ي الجمع�ة " بلف�ظ) ٣/٢١٣(وذكره اب�ن الج�وزي ف�ي الموض�وعات 
ھذا ح�دیث موض�وع، : "ساعة ال یوافقھا رجل یحتجم فیھا إال مات وقال

مت�روك : لیس یحیى بن العالء بثقة، وقال الفالس�ي: "قال یحیى بن معین
ك�ل : ال یح�وز االحتج�اج ب�ھ، وق�ال اب�ن ع�دي: "الحدیث، قال اب�ن حب�ان

  .فالحدیث موضوع". حدیثھ ال یتابع علیھ

  .نھى عن الحجامة یوم السبت واألربعاء) (إن النبي : حدیث -٨٤
) ٢٣٧( ح��دیث رق��م ١١٨ف��ة الت��ذكرة ص ذك��ره اب��ن ط��اھر ف��ي معر

فیھ عباد بن راشد التمیمي، عن الحسن، عن سبعة من الصحابة، : "وقال
والحسن لم یشافھ ابن عمر، وال عبد هللا بن عم�ر وال س�مرة ب�ن جن�دب، 
وال ج��ابر ب��ن عب��د هللا، وس��مع معق��ل ب��ن ی��سار، وعم��ران ب��ن ح��صین، 

  ".وعثمان بدريًوالحسن لم یر بدریا قط خال عثمان بن عفان 
وعباد بن راشد التمیمي ذكره النسائي ف�ي ال�ضعفاء والمت�روكین ص 

  " لیس بالقوي: "، وقال٤٠٩ رقم ١٦٣
ك��ان : "وق��ال) ١٦٤ – ٢/١٦٣(وذك��ره اب��ن حب��ان ف��ي المج��روحین 

مم��ن ی��أتي المن��اكیر ع��ن أق��وام م��شاھیر مم��ن ی��سبق إل��ى القل��ب أن��ھ ك��ان 
  " المتعمد لھا، فبطل االحتجاج بھ



 ٢١٤٤

 وذك��ر ق��ول ١٧٧٣رق��م ) ٢/٣٧(ه اب��ن الج��وزي ف��ي ال��ضعفاء وذك��ر
 عباد بن ٤١١٣رقم ) ٢/٣٦٥(النسائي وابن حبان، وفي المیزان للذھبي 

، البصري صدوق عن الحسن وغی�ره، وع�ن )١()خ ، د ، س ، ق(راشد 
عب��د ال��رحمن وعف��ان وخل��ق، أخ��رج ل��ھ البخ��اري مقرون��ا بغی��ره، ولكن��ھ 

لھ أحادیث كما ألبیھ أحادیث، : "بن عديذكره في كتاب الضعفاء، وقال ا
ص��الح الح��دیث، وق��ال : وم��ا یرویان��ھ ال یتابع��ان علی��ھ، وق��ال أب��و ح��اتم

ض�عیف، : لیس بالقوي، وأما ابن حب�ان فاتھم�ھ، وق�ال أب�و داود: النسائي
  .ثقة صالح، والبن معین فیھ قوالن: وقال أحمد

ل��ھ ص��دوق : " ق��ال عن��ھ اب��ن حج��ر٨٨رق��م ) ١/٣٩١(وف��ي التقری��ب 
  " أوھام

فالحدیث فیھ من لھ أوھام، وھو منقطع؛ ألن الحسن البصري ل�م یل�ق 
  .بدریا

  ".أن یوم الثالثاء یوم الدم، وفیھ ساعة ال یرقأ: "حدیث -٨٥
الط�ب ب�اب مت�ى ت�ستحب الحجام�ة ح�دیث ) ٤/٥(سنن أبي داود   

كی�سة (بسنده عن كبشة بنت أب�ي بك�رة وق�ال غی�ر موس�ى ) ٣٨٦٢(رقم 
 أباھا كان ینھى أھلھ عن الحجامة ی�وم الثالث�اء وی�زعم بنت أبي بكرة أن
، "أن ی��وم الثالث��اء ی��وم ال��دم، وفی��ھ س��اعة ال یرق��أ) (ع��ن رس��ول هللا 

  .وسكت عنھ
أثناء كالمھ على ح�دیث ) ٢/٥٣٨(وذكره العجلوني في كشف الخفاء 

یوم الثالثاء یوم دم، وفیھ ساعة م�ن اح�تجم فیھ�ا ال یرق�أ "بلفظ ) ٣٢٥٥(
اه ألبي داود والطبراني عن أبي الدرداء، ولكنھ ف�ي أب�ي داود وعز" دمھ

  .عن أبي بكرة
ق��ال : ع��ن اب��ن عم��ر ق��ال) ٥/٩٣(وذك��ر الھیثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د 

نزلت سورة الحدید ی�وم الثالث�اء، وخل�ق هللا الحدی�د ی�وم ) (رسول هللا 
ع��ن ) (الثالث��اء، وقت��ل اب��ن آدم أخ��اه ی��وم الثالث��اء، ونھ��ى رس��ول هللا 

رواه الطبران��ي وفی��ھ م��سلمة ب��ن عل��ى : "، وق��ال"الحجام��ة ی��وم الثالث��اء
  ".الخشني، وھو ضعیف

وع�زاه ) ٢٥٢٠(حدیث رق�م ) ٤/٢١٦١(والجامع الصغیر للسیوطي 
  .ألبي داود عن أبي بكرة، ولم یحكم علیھ

إس��ناده :"ق��ال ال��ذھبي ف��ي المھ��ذب): "٤/٢١٦٢(وق��ال المن��اوي   
ھ بكار بن عبد العزیز بن أبي بكرة، قال فی: "، وقال الصدر المناوي"لین

، واب�ن ع�دي م�ن جمل�ة ال�ضعفاء ال�ذین یكت��ب )٢(ل�یس ب�شيء: اب�ن مع�ین

                                                 
  .أي روى لھ البخاري في الصحیح وأبو داود والنسائي وابن ماجھ في سننھم  )1(
ھ�و : وق�ال اب�ن ع�دي: "ًولعل فیھ نقصا، ولعل ال�صواب. ھى ھكذا في الكتاب،  )2(

  ".جملة من الضعفاء الذین یكتب حدیثھم
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حدیثھم، أ ھـ لكن یقویھ روایة ابن جریر لھ في التھذیب من طرق، وأم�ا 
  .زعم ابن الجوزي وضعھ فلم یوافقوه

ض�عیف : "وفي ھامش الجامع الصغیر، قال الشیخ حم�دي ال�دمرداش
ع�ن أب�ي بك�رة، وض�عفھ األلب�اني ) ٤/٣٨٦٢(أبو داود في س�ننھ أخرجھ 

  ).٤٥٤٩(والمشكاة ) ٢٠٣٠(في ضعیف الجامع 
ب��سنده ) ٢١٤-٣/٢١٢(وذك��ره اب��ن الج��وزي ف��ي الموض��وعات   

ال تحتجم�وا ی�وم الثالث�اء، ف�إن : "عن جابر وأبي بكرة ولفظ حدیث جابر
ن موس�ى ق�ال وف�ي س�نده عم�ر ب�" سورة الحدید أنزلت على یوم الثالث�اء

فإن عمر : "أما الحدیث األول)". ٣/٢١٤(ابن الجوزي عن ھذه الطریق 
ل���یس بثق���ة، وق���ال الن���سائي : "ب���ن موس���ى ھ���و ال���وجیھي ق���ال یحی���ى

ھ�و ف�ي ع�داد م�ن ی�ضع الح�دیث : متروك، وقال اب�ن ع�دي: والدارقطني
ًمتنا وإسنادا ً."  

ن وحدیث أبي بكرة فلفظھ نحو الذي في أبي داود، وق�ال عن�ھ اب�  
: وأما الح�دیث الث�اني فق�ال یحی�ى): "٣/٢١٤(الجوزي في الموضوعات 

  ".وال یتابع بكار على ھذا الحدیث: قال العقیلي. بكار لیس بشيء"
ًمعلقا على األحادیث ) ١٠/١٥٨(وقال ابن حجر في فتح الباري   

وأخرج أبو داود عن أبي بكرة أنھ ك�ان یك�ره " الواردة في وقت الحجامة
ی�وم الثالث�اء ی�وم : ق�ال) (إن رس�ول هللا : الثالث�اء، وق�الالحجامة یوم 

وورد في عدد من الشھر أحادیث منھا م�ا " الدم، وفیھ ساعة ال یرقأ فیھا
م�ن اح�تجم ل�سبع ع�شرة : "أخرجھ أبو داود من حدیث أبي ھری�رة رفع�ھ

وھ�و م�ن روای�ة "  وتسع عشرة وإحدى وعشرین كان شفاء م�ن ك�ل داء
الجمحي، عن سھیل ب�ن أب�ي ص�الح، وس�عید وثق�ھ سعید بن عبد الرحمن 

األكثر، ولینھ بعضھم من قب�ل حفظ�ھ، ول�ھ ش�اھد م�ن ح�دیث اب�ن عب�اس 
عند أحمد والترمذي، ورجال�ھ ثق�ات لكن�ھ معل�ول، ول�ھ ش�اھد م�ن ح�دیث 

وھ�و عن�د الترم�ذي م�ن وج�ھ آخ�ر . أنس عند ابن ماجھ، وس�نده ض�عیف
ی�ث ل�م ی�صح منھ�ا ش�يء ولكون ھ�ذه األحاد) (عن أنس لكنھ من فعلھ 

كان أحم�د یح�تجم ف�ي أي وق�ت ھ�اج ب�ھ ال�دم وأي : قال حنبل بن إسحاق
ساعة كانت، وقد اتفق األطباء على أن الحجام�ة ف�ي الن�صف الث�اني م�ن 
الشھر ثم في الربع الثالث من أرباعھ أنفع من الحجامة في أول�ھ وآخ�ره، 

ھر تھ��یج، وف��ي وذل��ك أن األخ�الط ف��ي أول ال��ش: " ق�ال الموف��ق البغ��دادي
  ". آخره تسكن، فأولى ما یكون االستفراغ في أثنائھ

الحجامة تكره ف�ي أول النھ�ار، وال یرج�ى نفعھ�ا حت�ى : "حدیث -٨٦
  ".ینقص الھالل

عب�د : " وق�ال٣٨٧، ح�دیث رق�م ١٨٣المقاصد الحسنة للسخاوي ص 
المل��ك ب��ن حبی��ب ف��ي الط��ب النب��وي م��ن روای��ة عب��د الك��ریم الح��ضرمي 

  ".ًمعضال
: وق���ال) ١١٠٥(ح���دیث رق���م ) ٤١٦-١/٤١٥(لخف���اء وك���شف ا  

رواه عبد الملك بن حبیب في الطب النبوي عن عبد الك�ریم الح�ضرمي "



 ٢١٤٦

وتبع��ھ ف��ي ال��درر ل��م أق��ف علی��ھ، وق��ال ال��سید : ًمع��ضال، وق��ال الزرك��شي
إن�ھ م��ن ك�الم بع��ض ال��سلف، : ل��یس بثاب�ت، وقی��ل: مع�ین ال��دین ال�صفدي

: ني والطبران��ي ع��ن اب��ن عم��رویعارض��ھ م��ا رواه اب��ن ال��س: وق��ال ال��نجم
، وم�ا رواه ال�دیلمي ع�ن "الحجامة على الریق أمثل وفیھ�ا ش�فاء وبرك�ة"

: ، تنبیھ ق�ال بع�ضھم"الحجامة على الریق دواء، وعلى الشبع داء: "أنس
ألن ال�دم ھ�اج : "ق�ال العلقم�ي" ًنقصا من الھالل ھنا بأن ینتصف الشھر"

  ".في أول الشھر، وفي آخره قد سكن
، ٣٧٨٨حدیث رق�م ) ٦/٣٩٨٧(جامع الصغیر للسیوطي وفي ال  

، ورم�ز ل�ھ برم�ز ً"مع�ضال: "وعزاه الب�ن حبی�ب ع�ن عب�د الك�ریم وق�ال
  .الضعف
ض��عیف أخرج��ھ اب��ن حبی��ب : "وق��ال ال��شیخ حم��دي ال��دمرداش  

ع���ن عب��د الك���ریم، وض���عفھ األلب��اني ف���ي ض���عیف )  كن��ز١٠/٢٨١١٣(
  ".٣٢، والمقدمة ص )٢٧٥٤(الجامع 

 على الریق أمثل، وھى شفاء وبرك�ة، وتزی�د الحجامة: "حدیث -٨٧
في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة هللا یوم الخمیس، واجتنب�وا 
ًالحجامة یوم األربعاء والجمعة والسبت وی�وم األح�د تحری�ا، واحتجم�وا 
یوم االثنین والثالثاء، فإنھ الیوم الذي ع�افى هللا فی�ھ أی�وب م�ن ال�بالء، 

ربعاء، فإنھ ال یب�دو ج�ذام وال ب�رص إال ف�ي ی�وم وضربھ بالبالء یوم األ
  ".األربعاء أو لیلة األربعاء

ب��اب ف��ي أي ) ٢٢(الط��ب ) ١١٥٤ـ��٢/١١٥٣(س��نن اب��ن ماج��ھ   
ی�ا ن�افع ق�د : بسنده ع�ن اب�ن عم�ر ق�ال) ٣٤٨٧(األیام یحتجم حدیث رقم 

ًتبی��غ ب��ي ال��دم، ف��التمس ل��ي حجام��ا، واجعل��ھ رفیق��ا  إن اس��تطعت، وال )١(ً
ًا كبی��را، وال ص��بیا ص��غیرا، ف��إني س��معت رس��ول هللا ًتجعل��ھ ش��یخ ً ً) (

  .ثم ذكره، وفي سنده عثمان بن مطر: "یقول
 حی��ث ١٤٨وق��د ذك��ره اب��ن ط��اھر ف��ي ت��ذكرة الموض��وعات ص   

فی��ھ عثم��ان ب��ن مط��ر " الحجام��ة عل��ى الری��ق أمث��ل: " وق��ال١٠٦٦رق��م 
 ً، وذك�ره اب�ن ط�اھر أی�ضا ف�ي معرف�ة الت�ذكرة ص"ھ�و ك�ذاب: الشیباني

  .وذكره عنھ ما قالھ في تذكرة الموضوعات) ١٠٦٠( حدیث رقم ٢٦٣
، ب�اب )٢٢(الط�ب ) ٢/١١٥٤(وذكر نحوه ابن ماج�ھ ف�ي س�ننھ   

ب�سند فی�ھ عب�د هللا ب�ن ع�صمة ) ٣٤٨٨(في أي األیام یحتجم حدیث رق�م 
  .بنقص بعض العبارات

ف���ي ): "٢/١١٥٤(وق���ال محم���د ف���ؤاد ف���ي تعلیق���ھ علی���ھ ھ���امش   
ذھبي في ترجمة عبد هللا بن عصمة عن سعید ب�ن میم�ون قال ال: الزوائد

  ".مجھول، وكذا قال المزي في التھذیب

                                                 
أي اختر ل�ي : ًواجعلھ رفیقا): "٢/١١٥٣(قال محمد فؤاد عبد الباقي، ھامش   )1(

  .ًأي أفضل وأكثر نفعا" الحجامة على الریق أمثل"ھما أمكن، ًرفیقا م
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  .فالسند ضعیف لجھالة عبد هللا بن عصمة  
الط��ب نح��وه ب��سند فی��ھ ) ٤/٢١١(وذك��ره الح��اكم ف��ي الم��ستدرك   

رواة ھذا الحدیث كلھم ثقات إال غزال بن محمد، : "غزال بن محمد وقال
ھ بعدالة وال جرح، وقد صح الحدیث عن اب�ن عم�ر فإنھ مجھول ال أعرف

: " وق�ال ال�ذھبي". من غیر مسند وال مت�صل: رضى هللا عنھما من قولھ
  " غزال مجھول

ح�دثناه أب�و الن�ضر الفقی�ھ : "فقال) ٢١٢-٤/٢١١(وذكر الحاكم نحوه 
ثنا عثمان بن سعید الدارمي، ثن�ا عب�د هللا اب�ن : "وأبو الحسن العنزي قال

ي، ثن�ا عط�اف اب�ن خال�د، ع�ن ن�افع أن عب�د هللا ب�ن عم�ر صالح الم�صر
  ".ثم ذكره، ولم یعلق علیھ: "رضى هللا عنھما قال لھ

رواه عثم��ان ب��ن س��عید ال��دارمي، ع��ن عب��د هللا : "وق��ال ال��ذھبي  
  .حدثنا أبو النضر، وأبو الحسن العنزي عنھ، ھكذا فقط

ب�ن نحوه بسند فیھ عثمان ) ٤/٢٠٩(وذكر الحاكم في المستدرك   
رواة ھذا الحدیث كلھم ثقات، غی�ر عثم�ان ب�ن جعف�ر ھ�ذا، : "جعفر وقال

  ".فإني ال أعرفھ بعدالة وال جرح
  ".َّمر ھذا وھو واٍه: قلت: وقال الذھبي  
أثن�اء كالم�ھ عل�ى ) ١/٤١٦(وذكره العجلوني في ك�شف الخف�اء   

وللح���اكم ب���سند ض���عیف ع���ن اب���ن عم���ر : "ًق���ائال) ١١٠٦(ح���دیث رق���م 
امة على الریق أمثل، وھى ش�فاء وبرك�ة، وھ�ى تزی�د ف�ي الحج" ًمرفوعا

العق�ل، وتزی��د ف��ي الحف��ظ، ـ الح��دیث، وفی��ھ احتجم��وا ی��وم االثن��ین وی��وم 
الثالث��اء، فإن��ھ الی��وم ال��ذي ص��رف هللا ع��ن أی��وب فی��ھ ال��بالء، واجتنب��وا 

وأخرجھ ابن ماجھ بسند فی�ھ مجھ�ول، ع�ن ن�افع، " الحجامة یوم األربعاء
ین عن الحافظ ابن حجر أحادیث الحجامة في جزء وقد أفرد بعض اآلخذ

انتھى، ورواه كما في الجامع الصغیر ابن ماج�ھ والح�اكم، واب�ن ال�سني، 
الحجام�ة عل�ى الری�ق أمث�ل، وفیھ�ا ش�فاء "وأبو نعیم، عن ابن عمر بلف�ظ 

وبرك��ة، وتزی��د ف��ي الحف��ظ، وف��ي العق��ل، ف��احتجموا عل��ى برك��ة هللا ی��وم 
یوم الجمعة والسبت ویوم األح�د، واحتجم�وا الخمیس، واجتنبوا الحجامة 

ی�وم االثن�ین والثالث�اء، فإن�ھ الی�وم ال��ذي ع�افى هللا فی�ھ أی�وب م�ن ال��بالء، 
واجتنبوا الحجامة ی�وم األربع�اء، فإن�ھ الی�وم ال�ذي ابتل�ى فی�ھ أی�وب، وم�ا 
یبدو جذام وال برص إال في یوم األربعاء، وفي الحجام�ة أحادی�ث كثی�رة 

  ".فراجعھا
ح�دیث رق�م ) ٢٩٨٦ـ٦/٢٩٨٥(لسیوطي في الجامع الصغیر وذكره ا

، وعزاه البن ماجھ، والح�اكم، واب�ن ال�سني، وأب�ي نع�یم ع�ن اب�ن ٣٧٨٥
  .عمر، ورمز لھ برمز الضعف

ول�م ی�صححھ الح�اكم، ): "٦/٣٩٨٦(وقال المن�اوي ف�ي ف�یض الق�دیر 
ل�یس ب�ذلك : فیھ عطاف وثقھ أحمد وغیره، وقال أبو حاتم: "وقال الذھبي
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ال ی��صح م��ن جمی��ع : وأورده اب��ن الج��وزي ف��ي الواھی��ات وق��ال. ھ��ىانت
  .طرقھ

ح��سن ): "٣٩٨٦-٦/٣٩٨٥(وق��ال ال��شیخ حم��دي ال��دمرداش ھ��امش 
: وقال الحاكم) ٤/٢٠٩(، والحاكم )٢/٣٤٨٧(أخرجھ ابن ماجھ في سننھ 

صح الحدیث عن ابن عمر من قولھ من غی�ر م�سند وال مت�صل، وس�كت 
وأبو نع�یم ف�ي الط�ب )  كنز١٠/٢٨١١٠(الذھبي، وابن السني في الطب 

، واب��ن ع��دي ف��ي )١٠/٣٩(، والخطی��ب البغ��دادي ) كن��ز١٠/٢٨١١٠(
ع��ن اب��ن عم��ر، وح��سنھ األلب��اني ف��ي ص��حیح الج��امع ) ٢/٣٠٨(الكام��ل 

  ).٧٦٦(والصحیحة ) ١/٣١٦٩(

  ".الحجامة على الریق دواء، وعلى الشبع داء: "حدیث -٨٨
أثن�اء كالم�ھ ) ٤١٦-١/٤١٥(ذكره العجل�وني ف�ي ك�شف الخف�اء   

  .وعزاه للدیلمي عن أنس رضى هللا عنھ) ١١٠٥(على حدیث رقم 

الحجام��ة ی�وم الثالث��اء ل��سبع ع�شرة م��ن ال��شھر دواء : "ح�دیث -٨٩
  ".لداء السنة

ح����دیث رق����م ) ٢٩٨٤-٦/٢٩٨٣(الج����امع ال����صغیر لل����سیوطي   
، وع��زاه الب��ن س��عد واب��ن ع��دي ع��ن معق��ل ب��ن ی��سار، ورم��ز ل��ھ ٣٧٨٢

  .برمز الحسن
موض��وع أخرج��ھ اب��ن س��عد : "یخ حم��دي ال��دمرداشوق��ال ال��ش  

واب��ن ع��دي ف��ي الكام��ل ) ٢٠/٤٩٩(، والطبران��ي ف��ي الكبی��ر )١/٣٤٦(
ع��ن معق��ل ب��ین ی��سار، وق��ال األلب��اني ف��ي ض��عیف الج��امع ) ٣/٣٠١(
  ".موضوع): ٢٧٦٠(

  ".الحجامة یوم األحد شفاء: "حدیث -٩٠
ح��دیث رق��م ) ٦/٣٩٨٧(ذك��ره ال��سیوطي ف��ي الج��امع ال��صغیر   
زاه لعب��د المل��ك ب��ن حبی��ب ف��ي الط��ب النب��وي، ع��ن الك��ریم ، وع��٣٧٨٧

  .ًالحضرمي معضال، ورمز لھ برمز الضعف
ًضعیف جدا أخرجھ الدیملي ف�ي : "وقال الشیخ حمدي الدمرداش  

عن جابر، وأخرجھ عبد الملك بن حبیب في ) ٢/٢٦٠١(مسند الفردوس 
: ع��ن عب��د الك��ریم الح��ضرمي ق��ال)  كن��ز١٠/٢٨٨١٢(الط��ب النب��وي 

ض�عیف ): "٣٥١٨(، وال�ضعیفة )٢٧٥٩(لباني ف�ي ض�عیف الج�امع األ"
  ".ًجدا

الحجامة یوم األربعاء یوم نح�س م�ستمر، إن ال�دم إذا : "حدیث -٩١
  ".تبیغ قتل
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ف�ي ترجم�ة عی�سى ) ٣/٣١٥(ذكره الذھبي في می�زان االعت�دال   
ق�ال ". ٦٥٧٨بن عبد هللا بن محمد بن عمر بن على بن أبي طال�ب رق�م 

وذكر ھذا الح�دیث ف�ي ". مبارك: ك الحدیث، ویقال لھمترو: "الدارقطني
  ).٣/٣١٦(ترجمتھ في 

  .١٢١٧رقم ) ٤/٣٩٩(وھو في لسان المیزان   
: ، ویقال لھ مبارك، وقال ابن حبان"متروك الحدیث: "قال الدارقطني

  ".یروى عن آبائھ أشیاء موضوعة، وذكر ھذا الحدیث في ترجمتھ"
 ذك�ره اب��ن )م ب��وم الثالث�اءوھ�و یح�تج) (دخل�ت عل�ى رس��ول هللا (

، وذكره )نافع أبو ھرمز(في ترجمة ) ٩٥-٣/٥٨(حبان في المجروحین 
: وق�ال فی�ھ) ٤٣٣( ح�دیث رق�م ١٤٩ابن طاھر ف�ي معرف�ة الت�ذكرة ص 

  ".فیھ نافع بن ھرمز متروك الحدیث"

علیكم بالحجامة ی�وم الخم�یس، فإن�ھ یزی�د ف�ي األرب، : "حدیث -٩٢
  ".العقل: ؟ قالوما األرب: قیل یا رسول هللا

ف��ي ترجم��ة الف��ضل ب��ن ) ٧/١٢٥(ذك��ره اب��ن ع��دي ف��ي الكام��ل   
وھ��ذا ح��دیث : "ب��سنده إل��ى أن��س ث��م ق��ال) ١٥٦٢(س��المة ترجم��ة رق��م 

ًمعضل ال یرویھ غیر الفضل ھذا، وھو بصري، وال أعرف للفضل شیئا 
  ".غیر ھذا الحدیث

وف��ي ھ��امش الكام��ل ق��ال المحقق��ان ع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود   
) ٢/٨٧٧(ذك�ره اب��ن الج�وزي ف�ي العل��ل : " عل�ى محم��د مع�وضوال�شیخ
ق��ال ) (ھ��ذا ح��دیث ال ی��صح ع��ن رس��ول هللا : "وق��ال) ١٤٦٨(ح��دیث 
الف��ضل ع��ن معاوی��ة ب��ن حف��ص منك��ر الح��دیث، ومعاوی��ة اب��ن : "العقیل��ي

حف��ص مجھ��ول، ول��یس یثب��ت ف��ي التوقی��ت ف��ي الحجام��ة ش��يء ف��ي ی��وم 
  ".ثبتبعینھ، وال في االختیار والكراھیة شيء ی

ك��ان یكتح��ل ك��ل لیل��ة، ویح��تجم ك��ل ش��ھر، وی��شرب : "ح��دیث -٩٣
  "الدواء كل سنة

، ٧١٣٩ح���دیث رق���م ) ٩/٤٩٢٨(الج���امع ال���صغیر لل���سیوطي   
  .وعزاه البن عدي في الكامل عن عائشة، ورمز لھ برمز الضعف

إن�ھ منك�ر : "وق�ال) عد عن عائشة): "(٩/٤٩٢٨(وقال عنھ المناوي 
  .". بن محمد كذبھ أحمد وابن معین أ ھـفیھ سیف: وقال الحافظ العراقي

أخرج�ھ اب�ن . موض�وع): "٩/٤٩٢٨(وقال ال�شیخ حم�دي ال�دمرداش 
عن عائشة ق�ال األلب�اني ف�ي ض�عیف الج�امع ) ٣/٤٣٣(عدي في الكامل 

  ".موضوع أ ھـ ): ٤٢٨٦(، والضعیفة )٤٦٠٠(

یح��تجم ل��سبع ع��شرة، وت��سع ع��شر، ) (ك��ان النب��ي: "ح��دیث -٩٤
  ". وإحدى وعشرین



 ٢١٥٠

ب��اب م��ا ج��اء ف��ي ) ١٢(الط��ب ) ٢٦٤-٣/٢٦٣(الترم��ذي س��نن   
) (النب��ي "ك��ان : ، ب��سنده ع��ن أن��س ق��ال٢١٢٦الحجام��ة ح��دیث رق��م 

وف��ي الب��اب ع��ن اب��ن : "ث��م ذك��ره وق��ال" یح��تجم ف��ي األخ��دعین والكام��ل
وص�ححھ األلب�اني ". ھ�ذا ح�دیث ح�سن غری�ب. عباس، ومعقل بن ی�سار

 حی�ث ق��ال ٢٠٥١ ح��دیث رق�م ٤٦٣ف�ي تعلیق�ھ عل��ى س�نن الترم�ذي ص 
  ".صحیح"عنھ 

من احتجم یوم الثالث�اء ل�سبع ع�شرة م�ن ال�شھر ك�ان : "حدیث -٩٥
  ".دواء السنة

  روى ھ��ذا الح��دیث م��ن طری��ق أن��س وم��ن طری��ق اب��ن عب��اس وم��ن 
  .طریق معقل بن یسار

-٣/٢١٤(أما طریق أنس فذكره ابن الجوزي في الموض�وعات   
اح�تجم ی�وم الثالث�اء م�ن "بسنده إلى أنس، وفیھ زید العمى ولفظھ ) ٢١٥

  ".لسبع عشرة مضین من الشھر كان دواء لداء السنة
وأم��ا ح��دیث اب��ن عب��اس ف��ذكره اب��ن الج��وزي ف��ي الموض��وعات   

: بسنده إلى ابن عباس، وفي السند نافع أبو ھرمز ولفظھ) ٣/٢١٤(ًأیضا 
وھ��و یح��تجم ی��وم ) (دخلن��ا عل��ى رس��ول هللا : ع��ن اب��ن عب��اس ق��ال"

م�ن واف�ق م�نكم ی�وم الثالث�اء . نعم: قال" الیوم تحتجمھذا : الثالثاء، فقلت
  ".لسبع عشرة مضت من الشھر، فال یجاوزھن حتى یحتجم

وأما ح�دیث معق�ل ب�ن ی�سار ھ�و ف�ي الج�امع ال�صغیر لل�سیوطي   
، وعزاه للطبراني والبیھقي عن معقل بن ٨٣٢٧حدیث رقم ) ٩/٥٥٩٠(

  .یسار، ورمز لھ برمز الضعف
ض�عیف أخرج�ھ الطبران�ي ف�ي : "داشوقال ال�شیخ حم�دي ال�دمر  
، وابن عدي في الكامل )٩/٣٤٠(، والبیھقي في سننھ )٢٠/٤٩٩(الكبیر 

، ع��ن معق��ل ب��ن ی��سار، وض��عفھ األلب��اني ف��ي ض��عیف الج��امع )٣/٢٠٠(
-٥٥٩٠(، وقال المناوي في فیض القدیر )١٤١٠(، والضعیفة )٥٣٤٧(

 مت�روك أ فی�ھ س�الم الطوی�ل، وھ�و: "قال الذھبي ف�ي المھ�ذب): "٥٥٩١
  ".ًوفیھ أیضا یزید العمى ضعیف. ھـ

بسنده إلى ) ٣/٢١٤(ً     وذكره ابن الجوزي في الموضوعات أیضا 
الحجامة یوم الثالثاء لسبع : "معقل بن یسار وفي السند زید العمى ولفظھ

  ".عشرة مضت من الشھر دواء السنة
ھ��ذه ): "٣/٢١٥(ًث��م ق��ال اب��ن الج��وزي معقب��ا عل��ى طرق��ھ كلھ��ا   

:  ففیھ أبو ھرمز قال یحی�ى)١(حادیث لیس فیھا شيء صحیح أما األولاأل
: ، وق��ال ال��دارقطني"ل��یس بثق��ة: "، وق��ال الن��سائي"ل��یس ب��شيء وك��ذاب"
ی�روى : ق�ال اب�ن حب�ان.  ففیھم�ا زی�د العم�ى)٢(والثاني والثال�ث" متروك"

                                                 
  .وھو طریق ابن عباس عنده  )1(
  .أي طریق أنس وطریق معقل  )2(
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أشیاء موضوعة ال أصل لھا حتى یسبق إلى القلب أنھ المتعمد لھ�ا، وف�ي 
: ، وق�ال البخ�اري"ل�یس ب�شيء: "ًالث�اني أی�ضا س�الم، ق�ال یحی�ىالحدیث 

لیس بشيء، : محمد بن الفضل قال أحمد: ، وفي الحدیث الثالث"متروك"
: قل�ت: ًك�ان ك�ذابا ق�ال الم�صنف: حدیثھ حدیث أھ�ل الك�ذب، وق�ال یحی�ى

: ق��ال العقیل��ي" وق��د ج��اء ف��ي الحجام��ة ی��وم الخم��یس ح��دیث وال ی��صح"
ت ف��ي الحجام��ة ش��يء ف��ي ی��وم بعین��ھ، وال ف��ي ول��یس یثب��ت ف��ي التوقی��"

، ق��ال عب��د ال��رحمن ب��ن "االختی��ار ف��ي الحجام��ة والكراھی��ة ش��يء یثب��ت
  ".إال األمر بھ) (ما صح عن النبي : "مھدي

فی�ھ زی�د : " وق�ال فی�ھ٢٠٠وذكره ابن طاھر في معرف�ة الت�ذكرة ص 
: وفي الھامش ق�ال المحق�ق عم�اد ال�دین أحم�د حی�در" ًالعمى ضعیف جدا

  ).٣/١٠٥٧(والكامل ) ٢/١٠٢(والمیزان ) ١/٣٠٩(المجروحین "
 ح�دیث رق�م ١١٠وذكره ابن طاھر في تذكرة الموضوعات ص   

أخرج��ھ : "وق��ال المحق��ق" ًفی��ھ زی��د العم��ى ض��عیف ج��دا: "وق��ال) ٧٣٨(
، وورد من حدیث أبي ھریرة بألف�اظ "ضعیف: البیھقي في الشعب، وقال

  ".لى شرط مسلمأخرجھ الحاكم وقال صحیح ع. متقاربة
وذكر ابن طاھر طریق ابن عب�اس بج�زء م�ن اللف�ظ ال�ذي ذك�ره   

) ٤٣٦( ح�دیث رق�م ٧٥ابن الجوزي عن�ھ ف�ي ت�ذكرة الموض�وعات ص 
ث��م ذك��ر المحق��ق تكمل��ة ". فی��ھ ن��افع ب��ن ھرم��ز مت��روك الح��دیث: "وق��ال

وق�د أخ�رج م�ا : "الحدیث كما ھو في الموضوعات البن الجوزي ثم ق�ال
ض��عیف، وأخرج��ھ م��ن ح��دیث أب��ي : ن ی��سار، وق��الیقارب��ھ ع��ن معق��ل ب��

تنزی�ھ " ص�حیح عل�ى ش�رط م�سلم: "ًھریرة أیضا، وأخرجھ الحاكم وق�ال
  )".٣٦٠-٢/٣٥٩(الشریعة 
طری��ق اب��ن عب��اس ) ٥/٩٣(وذك��ر الھیثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د   

رواه الطبراني، وفیھ زید بن أبي الحواري العمى، وھو ضعیف، : "وقال
  .ره، وبقیة رجالھ رجال الصحیحوقد وثقھ الدارقطني وغی

ًفالحدیث موضوع؛ ألن في سنده وضاعا وكذابا   ً.  

ًمن احتجم یوم األربعاء وی�وم ال�سبت ف�رأي وض�حا: "حدیث -٩٦
)١( 

  ".فال یلومن إال نفسھ
بسنده إلى أب�ي ھری�رة وف�ي ال�سند ) ٤١٠-٤/٤٠٩(المستدرك للحاكم 

س�لیمان "ل�ت ق: لك�ن ق�ال ال�ذھبي. وس�كت عن�ھ الح�اكم. سلیمان ب�ن أرق�م
  ".متروك

  ً.وعلى ھذا فالسند ضعیف جدا
باب ف�ي أي ی�وم ) ٤١(الطب ) ٥/٤٥٩(ومصنف ابن أبي شیبة   

ح�دثنا اب�ن : ح�دثنا أب�و بك�ر، ق�ال: "قال) ٢(تستحب الحجامة حدیث رقم 
وواض�ح ) ... (ق�ال رس�ول هللا : فضیل، عن لی�ث، ع�ن مكح�ول، ق�ال

                                                 
  .١١٠البرص ھامش تذكرة الموضوعات، ص : الوضح  )1(
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ابي الذي رواه عن رسول هللا من ھذا أنھ مرسل؛ ألنھ لم یذكر فیھ الصح
).(  

لك��ن فی��ھ ی��وم ) ٩٣-٥/٩٢(وذك��ره الھیثم��ي ف��ي مجم��ع الزوائ��د   
رواه الب�زار، وفی�ھ س�لیمان ب�ن أرق�م ـ : "األربعاء أو یوم السبت، ثم ق�ال

م�ن اح�تجم ی�وم األربع�اء وی�وم : وھو متروك، وأعاده بسنده إال أن�ھ ق�ال
  .السبت

) ٣٠٢٢(ح�دیث رق�م ) ٣٨٩-٣/٣٨٨(ًوھو فع�ال ف�ي ك�شف األس�تار 
إال من ) (ال نعلمھ عن النبي : "وقال البزار. بسند فیھ سلیمان بن أرقم

: ھذا الوجھ، وإنما أتى ھذا من سلیمان بن أرق�م، فإن�ھ ل�ین الح�دیث، قل�ت
م��ن اح��تجم ی��وم األربع��اء وی��وم : وأع��اده ب��سنده ولفظ��ھ غی��ر أن��ھ ق��ال

  ".ًم، عن الزھري مرسالرواه عن سلیمان بن أرق: قال البزار..." السبت
بثالث��ة ) ٢١٢-٣/٢١١(وذك��ره اب��ن الج��وزي ف��ي الموض��وعات   

أسانید األول ذكره بسنده إلى الح�سن ح�دثني س�بعة م�ن أص�حاب رس�ول 
 عب�د هللا ب�ن عم�ر، وعب�د هللا ب�ن عم�رو، وأب�و ھری�رة، )١(منھم) (هللا 

باد وعمران، ومعقل بن یسار، وسمرة، وجابر بن عبد هللا، وفي السند ع
ھذه األحادیث لیس فیھا م�ا : "بن راشد، ثم قال عن ھذه الطریق وغیرھا

الحسن لم یشافھ ابن عم�ر، وال : فقال أبو حاتم بن حبان: یصح أما األول
ً وال ب�دریا إال عثم�ان )٢(ًابن عمرو، وال أبا ھری�رة وال س�مرة وال ج�ابرا

اش�د ی�أتي بن عفان، وعثمان یعد في البدریین ول�م ی�شھدھا، وعب�اد ب�ن ر
ـ�� " بالمن��اكیر ع��ن الم��شاھیر حت��ى ی��سبق عل��ى القل��ب أن��ھ المتعم��د لھ��ا

  )".٣/٢١٢(الموضوعات 
وذكر سنده الثاني إلى أبي ھریرة وفي السند إسماعیل بن عیاش   

وأما الحدیث الث�اني ف�إن إس�ماعیل ب�ن ): "٣/٢١٢(ثم قال عن ھذا السند 
ب�ن س�معان ك�ذابان، عیاش ضعیف، وسلیمان بن أرقم وعبد هللا بن زی�اد 

ل�یس ب�شيء، ال ی�روى عن�ھ الح�دیث، وق�ال : "قال أحمد في ح�ق س�لیمان
  ".متروك: ًال یساوي فلسا، وقال النسائي، وأبو داود والدارقطني: "یحیى

وف��ي ال��سند ح��سان ب��ن ) ٣/٢١٢(وذك��ر س��نده الثال��ث إل��ى أن��س   
م�ا ال حسان بن سیاه یحدث ب: "وأما الثالث فقال ابن عدي: "ثم قال. سیاه

  ".یأتي عن الثقاة بما ال یشبھ حدیث األثبات: یتابع علیھ، قال ابن حبان
بسند فیھ عبد هللا بن ) ٣/٢١٢(ثم ذكر سنده الرابع إلى ابن عمر   

عب�د : أما الرابع فقال ابن حی�ان"و): ٣/٢١٣(زیاد الفلسطیني ثم قال في 
 مث�ل ھ�ذا وال یح�ل ذك�ر: هللا زیاد الفل�سطیني یج�ب مجانب�ة روایت�ھ، ق�ال

الحدیث في الكتب إال على سبیل االعتبار؛ ألنھ موض�وع، ل�یس ھ�ذا م�ن 
، وق�د ذك��ر أحم�د ب��ن حنب�ل الحجام��ة ی�وم ال��سبت )(ح�دیث رس��ول هللا 

یعجبن�ي أن : واألربعاء لحدیث عن الزھري مرس�ال غی�ر مرف�وع، وق�ال
  ".یتوقى ذلك

                                                 
  .ھكذا قال منھم لكنھ قد ذكر السبعة كلھم  )1(
  .بدون ألف في آخره وھو خطأ مطبعي" جابر"في الكتاب   )2(
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) ٢٠٠( ح�دیث ٧٣٥وذكره ابن ط�اھر ف�ي معرف�ة الت�ذكرة ص   
فی�ھ : "وق�ال" من احتجم یوم ال�سبت وی�وم األربع�اء أص�ابھ وض�ح"بلفظ 

: وق���ال المحق���ق" عب���د هللا ب���ن زی���اد الفل���سطیني ال تح���ل الروای���ة عن���ھ
  ).٣/٢٨٨(، اللسان )٢/٣٣(المجروحین "

ح��دیث ) ١١٠ص(وذك��ره اب��ن ط��اھر ف��ي ت��ذكرة الموض��وعات   
وای��ة فی��ھ عب��د هللا ب��ن زی��اد الفل��سطیني ال تح��ل الر: "وق��ال) ٧٣٩(رق��م 
  ".عنھ

حدیث رقم ) ٥٣ص (وذكره ابن طاھر في تذكرة الموضوعات   
نھى عن الحجامة یوم السبت ویوم األربعاء ) (إن النبي : بلفظ) ٢٣٧(

فیھ عباد بن راشد التمیمي عن الحسن، عن سبعة م�ن ال�صحابة، : "وقال
، وال أب�ا ھری�رة، وال )١(والحسن لم یشافھ ابن عمر، وعبد هللا ب�ن عم�رو

رة  بن جندب، وال جابر بن عبد هللا، وسمع معقل بن یسار، وعمران سم
ًب��ن ح��صین، والح��سن ل��م ی��ر ب��دریا ق��ط خ��ال عثم��ان ب��ن عف��ان، وعثم��ان 

  ".بدري
م��ن : " ذك��ر المحق��ق ن��ص الح��دیث٥٣وف��ي الھ��امش م��ن ص   

احتجم یوم األربعاء ویوم السبت فأصابھ مرض فال یل�ومن إال نف�سھ، ث�م 
ار والحاكم والدیلمي، وف�ي س�نده م�ن ھ�و ض�عیف وقد أخرجھ البز: "قال

رواه عب��د . أو مجھ��ول الح��ال، ول��ھ ش��اھد ض��عیف موق��وف عل��ى عل��ى
ًالرزاق، وروى ابن الجوزي عن مشایخھ عن اب�ن عب�اس ح�دیثا موقوف�ا  ً

في النھي عن االحتجام في ذاتك الیومین، أما عثم�ان فإن�ھ ب�دري وإن ل�م 
غنائمھ�ا مث�ل س�ھم م�ن ح�ضرھا، أعطاه من ) (ًیشھد بدرا؛ ألن النبي 

وقد منعھ من حضورھا ان�شغالھ بم�رض زوجت�ھ، وھ�ى بن�ت رس�ول هللا 
) ( وانظر العلل المتناھیة)٢/٣٥٨(وتنزیھ الشریعة ) ٢/٣٩٢."(  

  ً.فالحدیث بطرقھ ضعیف جدا

من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وع�شرین : حدیث -٩٧
  ".كان شفاء من كل داء

ب�اب مت�ى ت�ستحب الحجام�ة ) ٥(الطب ) ٥-٤/٥(سنن أبي داود   
حدثنا أبو توبة الربیع بن ن�افع، ثن�ا س�عید ب�ن : "قال) ٣٨٦١(حدیث رقم 

ف�ذكره، : "عبدالرحمن الجمح�ي، ع�ن س�ھیل، ع�ن أبی�ھ، ع�ن أب�ي ھری�رة
  .وسكت عنھ

م�ن اح�تجم : "بسنده إلى توبة بلفظ) ٤/٢١٠(والمستدرك للحاكم   
ھ�ذا ح�دیث : "وق�ال".  ك�ل داءلسبع عشرة م�ن ال�شھر ك�ان ل�ھ ش�فاء م�ن

  .ووافقھ الذھبي" صحیح على شرط مسلم، ولم یخرجاه

                                                 
  في الكتاب بدون واو وھو خطأ  )1(



 ٢١٥٤

وھو م�ن ): "١٠/١٥٨(ولكن قال عنھ ابن حجر في فتح الباري   
روایة سعید بن عبد الرحمن الجمحي عن سھیل ب�ن أب�ي ص�الح، وس�عید 
وثق�ھ األكث�ر، ولین�ھ بع��ضھم م�ن قب�ل حفظ�ھ، ول��ھ ش�اھد م�ن ح�دیث اب��ن 

د والترمذي، ورجالھ ثقات لكنھ معلول، وش�اھد آخ�ر م�ن عباس عند أحم
حیث أنس عند ابن ماج�ھ، وس�نده ض�عیف وھ�و عن�د الترم�ذي م�ن وج�ھ 

، ولك�ون ھ�ذه األحادی�ث ل�م ی�صح منھ�ا )(آخر عن أنس لكنھ من فعلھ 
كان أحمد یحتجم في أي وقت ھاج بھ الدم : "شيء، قال حنبل بن إسحاق

اء على أن الحجامة في الن�صف الث�اني وأي ساعة كانت، وقد اتفق األطب
من ال�شھر ث�م ف�ي الرب�ع الثال�ث م�ن أرباع�ھ أنف�ع م�ن الحجام�ة ف�ي أول�ھ 

وذلك أن األخ�الط ف�ي أول ال�شھر تھ�یج، : "وآخره، قال الموفق البغدادي
  ".وفي آخره تسكن، فأولى ما یكون االستفراغ في أثنائھ وهللا أعلم

ح�دیث ) ٥٥٩٠-١١/٥٥٨٩(وھو في الجامع الصغیر للسیوطي   
، وع��زاه ألب��ي داود والم��ستدرك ع��ن أب��ي ھری��رة ورم��ز ل��ھ ٨٣٢٦رق��م 

  .برمز الصحة
ح�سن أخرج�ھ أب�و : "وفي الھامش ق�ال ال�شیخ حم�دي ال�دمرداش  

، والبیھق�ي )٤/٢١٠(، والحاكم في الم�ستدرك )٤/٣٨٦١(داود في سننھ 
ص�حیح عل�ى ش�رط : عن أب�ي ھری�رة، وق�ال الح�اكم) ٩/٣٤٠(في سننھ 

، )٢/٥٩٦٨(لم، ووافقھ الذھبي، وحسنھ األلباني ف�ي ص�حیح الج�امع مس
  ).٦٢٢(والصحیحة 

  .فالحدیث حسن

  "من احتجم یوم الخمیس، فمرض فیھ مات فیھ: حدیث -٩٨
 ٨٣٢٩ح���دیث رق���م ) ١١/٥٥٩١(الج���امع ال���صغیر لل���سیوطي   

  .وعزاه البن عساكر عن ابن عباس، ورمز لھ برمز الضعف
في حاش�یتھ عل�ى الج�امع ال�صغیر وقال الشیخ حمدي الدمرداش   

ع�ن اب�ن )  كن�ز٧/٢٨١١٧(ضعیف أخرجھ ابن ع�ساكر ) "١١/٥٥٩١(
، وال���ضعیفة )٥٣٤٨(عب���اس، وض���عفھ األلب���اني ف���ي ض���عیف الج���امع 

)١٤٠٩.(  
  .فالحدیث ضعیف

  ".ًمن كان محتجما فلیحتجم یوم السبت: "حدیث -٩٩
ب�اب ف�ي أي ی�وم ) ٤١(الط�ب ) ٥/٤٥٩(مصنف ابن أبي ش�یبة   
قال : حدثنا حفص، عن حجاج قال: قال) ٣(لحجامة حدیث رقم تستحب ا

  .فذكره)" (رسول هللا 
لك��ن حج��اج ب��ن أرط��أة ب��ن ث��ور ب��ن ھبی��رة النخع��ي أب��و أرط��أة   

الكوفي صدوق كثیر الخطأ والتدلیس من السابعة كما في تقریب التھذیب 
  ).١٤٥(ترجمة رقم ) ١/١٥٢(



 ٢١٥٥

ًفھ��و إذا ) (هللا ًوأی��ضا ل��م ی��ذكر فی��ھ بقی��ة ال��سند إل��ى رس��ول   
  .معضل

من أراد الحجامة فیتحر سبعة عشر أو ت�سعة : "حدیث - ١٠٠
  ". بأحدكم الدم فیقتلھ)١(عشر أو إحدى وعشرین، وال یتبیغ

ب��اب ف��ي أي األی���ام ) ٢٢(الط���ب ) ٢/١١٥٣(س��نن اب��ن ماج��ھ   
بسنده إلى أنس بن مالك وف�ي ال�سند النھ�اس ) ٣٤٨٦(یحتجم حدیث رقم 

إن اإلس��ناد : ف��ي الزوائ��د: " عب��د الب��اقي عن��ھب��ن قھ��م وق��ال محم��د ف��ؤاد
وض�عفھ . ضعیف لضعف النھاس بن قھم، وأش�ار إل�ى أن الم�تن ص�حیح

ولھ شاھد آخر من : "حیث قال عنھ) ١٠/١٥٨(ًأیضا ابن حجر في الفتح 
  ".حدیث أنس عند ابن ماجھ، وسنده ضعیف

نزل جبری�ل علی�ھ ال�سالم ب�الیمین م�ع ال�شاھد : "حدیث - ١٠١
  ".وم األربعاء یوم نحس مستمروی) ٢(والحجامة
ی��وم األربع��اء (، )٣٢٥٥(ح��دیث رق��م ) ٢/٥٣٨(ك��شف الخف��اء   

رواه الطبران��ي ف��ي األوس��ط ع��ن ج��ابر، : "، وق��ال)ی��وم نح��س م��ستمر
ًوأخرج��ھ اب��ن ماج��ھ والح��اكم ب��سند ض��عیف، وق��د ص��ح موقوف��ا األم��ر 
باجتن��اب الحجام��ة ی��وم األربع��اء فإن��ھ الی��وم ال��ذي أص��یب فی��ھ أی��وب م��ن 

الء، وما یب�دو ج�ذام وال ب�رص إال ف�ي ی�وم األربع�اء ولیل�ة األربع�اء، الب
  ".وأخرجھ ابن مردویھ في التفسیر بأسانید واھیة عن على وأنس

ف�ي ترجم�ة عی�سى ب�ن عب�د هللا ب�ن ) ٦/٤٢٤(وابن عدي ف�ي الكام�ل 
: محمد بن عمر بن على بن أبي طالب، وقد قال ابن ع�دي قب�ل ذك�ره ل�ھ

  ".یث حدثناه ابن مھدي لیست مستقیمةوبھذا اإلسناد أحاد"
ذك�ره ال�سیوطي ): "٤٢٥-٦/٤٢٤(وقال المحقق�ون ف�ي الھ�امش   

، وع��زاه الب��ن مردوی��ھ، وذك��ره الھن��دي ف��ي الكن��ز )٦/١٣٥(ف��ي ال��در 
، )٤٧-١/٤٥(، وع���زاه الب���ن مردوی���ھ، وینظ���ر ف���یض الق���دیر ١٤٤٩٨

  )".٢٥٦-٢/٢٥٥(وكشف الخفا 
  .فالحدیث سنده ضعیف

  ".ربعاء یوم نحس مستمریوم األ: "حدیث - ١٠٢
  .سبق تخریجھ في الحدیث السابق

وخالصة القول بعد ذك�ر ھ�ذه األحادی�ث، أن اإلن�سان یح�تجم إذا   
احتاج إلیھا ولكن الحجام�ة ف�ي الرب�ع الثال�ث م�ن أرب�اع ال�شھر الھج�ري 
أحسن؛ ألن األخالط ف�ي أول ال�شھر تھ�یج وف�ي آخ�ره ت�سكن، ف�أولى م�ا 

                                                 
إذا ت��ردد فی��ھ، ومن��ھ تبی��غ الم��اء إذا ت��ردد : تبی��غ ب��ھ ال��دم: ف��ي النھای��ة: یتبی��غ  )1(

  ).٢/١١٥٣(وتحیر في مجراه ـ ھامش سنن ابن ماجھ 
  .یوم: في ب ، و: ھكذا في الكتاب وقال المحققون  )2(



 ٢١٥٦

 واألولى أن ال تقع عقب جماع أو حم�ام، وال یكون االستفراغ في أثنائھ،
  ).١٥٨-١٠/١٥٧(عقب شبع وال جوع، كما قال ابن حجر في الفتح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢١٥٧

  الفصل التاسع
  األحادیث  الواردة في من یحجم المرأة؟ وفي ضمان الحجام

  :أتناول ھذا الفصل في مبحثین
  ن یحجم المرأة؟م: األحادیث الواردة في  :األول

  .األحادیث الواردة في ضمان الحجام :الثاني
  المبحث األول

  من یحجم المرأة؟: األحادیث الواردة في

ف�ي ) (أن أم سلمة استأذنت رسول هللا : حدیث جابر - ١٠٣
: أبا طیب�ة أن یحجمھ�ا، ق�ال ح�سبت أن�ھ ق�ال) (الحجامة، فأمر النبي 

  ."ًكان أخاھا من الرضاعة، أو غالما لم یحتلم
  ). ٨(سبق تخریجھ في حدیث رقم   
وفي ھذا الحدیث إشارة إلى أنھ ال یجوز للرجل غیر المح�رم أن   

ًیحجم المرأة األجنبیة إال إذا كان صبیا ل�م یبل�غ الحل�م كم�ا ق�ال ال�ساعاتي 
فإذا لم یكن الحاجم م�ن المح�ارم وال ) ١٦٤-١٧/١٦٣(في بلوغ األماني 

  .محتجمة للضرورةالنساء، فإنھ قد أجیز النظر إلى ال
نظ�ر الح�اجم إل�ى : قال ابن القط�ان: "قال الدكتور ملفي الشھري  

المحجوم�ة إن ك��ان ذل��ك م�ن ض��رورة ج��از إذا تحقق�ت ال��ضرورة، فإنھ��ا 
  .)١("معالجة صحیحة وشرعیة

والبد عند احتجام المرأة عند غیر المحارم والنساء : "ًوقال أیضا  
 وتق��وى وعل��م )٣( ذا ص��الح، وأن یك��ون الح��اجم)٢(أن یك��ون معھ��ا مح��رم

بالحجام��ة وأن یك��ون ذل��ك لل��ضرورة الت��ي ت��ستدعي الحجام��ة، وك��شف 
كان لھ "بعض جسدھا للحجامة، وقد ورد أن ابن عباس ـ رضى هللا عنھ 

فك��ان اثن��ان یغ��الن علی��ھ، وعل��ى أھل��ھ، وواح��د لحجم��ھ . ثالث��ة حج��امون
  ".)٤(وحجم أھلھ

رأة بالقی�اس، وإنم�ا یؤخذ حكم مداوة الرجل الم: "وقال ابن حجر  
ل�م یج��زم ب��الحكم الحتم�ال أن یك��ون ذل��ك قب�ل الحج��اب، أو كان��ت الم��رأة 
ًتصنع ذلك بمن یكون زوج�ا لھ�ا، أو محرم�ا، وأم�ا حك�م الم�سألة فیج�وز  ً
مداواة األجانب عند الضرورة، وتقدر بقدرھا فیما یتعلق بالنظر والج�س 

  .)٥"(بالید وغیر ذلك

                                                 
  .٣٧٨ظر، ص ً، نقال عن النظر في أحكام الن٢٧٢الحجامة علم وشفاء، ص   )1(
  ".محرم"وأرى أن الصواب . ًفي الكتاب محرما  )2(
  ).ذا(في الكتاب ذو وأرى أن الصواب    )3(
  .٢٧٢الحجامة علم وشفاء، ص   )4(
  ).١٠/١٣٦(ً نقال عن فتح الباري ٢٧٣الحجامة علم وشفاء، ص   )5(



 ٢١٥٨

لم��رأة ال ینبغ��ي لھ��ا أن تفع��ل ف��ي ًوأی��ضا یؤخ��ذ م��ن الح��دیث أن ا  
ًنفسھا ش�یئا م�ن الت�داوي وم�ا ی�شبھھ إال ب�إذن زوجھ�ا؛ إلمك�ان أن یك�ون 
ًذلك الشيء مانعا لھ حقھ، أو منقصا لغرض�ھ منھ�ا، وإن كان�ت ال ت�شرع  ً
في شيء من التطوعات التي یتقرب بھا إلى هللا عز وجل إال ب�إذن من�ھ، 

ن الق�رب إال بإذن�ھ اللھ�م إال أن فكان أحرى وأولى أال تتعرض لغیرھا م�
تدعو ل�ذلك ض�رورة خ�وف الم�وت أو م�رض ش�دید، فھ�ذا ال یحت�اج فی�ھ 

  . إلى إذن، ألنھ قد التحق بقسم الواجبات المتعینة
أم�ر أب�ا طیب�ة أن یحج�م أم س�لمة لم�ا عل�م م�ا ) (أال ترى أن النب�ي 

بینھم��ا م��ن ال��سبب المب��یح كم��ا ق��ال ال��راوي حی��ث إن��ھ ك��ان أخاھ��ا م��ن 
الرضاعة، أو غالما لم یحتلم، والشك في مراعاة ھ�ذا ھ�ى الواجب�ة مت�ى 
وجد ذلك، فإن لم یوجد من یك�ون ك�ذلك، ودع�ت ال�ضرورة إل�ى معالج�ة 
ًالكبی����ر األجنب����ي ج����از دفع����ا ألعظ����م ال����ضررین وترجیح����ا ألخ����ف  ً

  .)١("الممنوعین
وأما عن السن التي تحتجم فیھا المرأة فھى بعد س�ن الی�أس؛ ألن   
بقى دورتھا الدمویة في قمة نشاطتھا، أما بعد سن الیأس یتوقف الحیض ی

المحیض، وتصبح المرأة خاضعة لنفس الظروف التي یخضع لھا الرجل 
الذي تخطى سن العشرین، ، تكون ب�ذلك ق�د دخل�ت  مرحل�ة فیزیولوجی�ة 

تقود إلى تغیرات نف�سیة وج�سدیة تمھ�د لن�شوء أم�راض : بیولوجیة جدیدة
، وأم�راض ال�سكري، وض�خامة الطح�ال وغیرھ�ا، عدیدة من ضغط الدم

ًوھنا تصبح الحجامة أمرا محتم�ا وقانون�ا الزم�ا ال ب�دیل عن�ھ أب�دا، یعی�د  ً ً ًً
  .)٢(للمرأة استقرارھا النفسي والجسدي

                                                 
 نق��ال ع��ن أس��رار الع��الج بالحجام��ة ٢٧٣ـ�� ٢٧٢الحجام��ة عل��م وش��فاء، ص   )1(

  .٩٣ص والفصد، 
-١٢٤ً نق�ال ع�ن ال�دواء العجی�ب، ص ٢٧٥، ٢٧٣الحجامة علم وش�فاء، ص   )2(

١٢٥.  



 ٢١٥٩

  المبحث الثاني
  األحادیث الواردة في ضمان الحجام

م���ن تطب���ب ول���م یعل���م من���ھ ط���ب قب���ل فھ���و : "ح���دیث - ١٠٤
  ".ضامن

ال��دیات ب��اب ف��یمن تطی��ب بغی��ر عل��م ) ٤/١٩٥(س��نن أب��ي داود   
بسنده عن عمرو بن شعیب، عن أبیھ عن جده وفي ) ٤٥٨٦(حدیث رقم 

ھذا لم ی�روه إال الولی�د، ال ن�دري : "السند الولید بن مسلم ثم قال أبو داود
  ".ھو صحیح أم ال؟

) ٤٥٨٧(ًوب�ھ أی�ضا نف�س الج��زء وال�صفحة والب�اب ح�دیث رق��م   
عالء، ثن�ا حف�ص، ثن�ا عب�د العزی�ز ب�ن عم�ر ب�ن حدثنا محمد ابن ال: "قال

ق�ال رس�ول : عبد العزیز حدثني بعض الوف�د ال�ذین ق�دموا عل�ى أب�ي ق�ال
أیما طبیب تطبب على قوم ال یعرف لھ تطبب قبل ذلك فأعنت ): "(هللا

أم��ا إن��ھ ل��یس بالنع��ت، إنم��ا ھ��و قط��ع : "فھ��و ض��امن، ق��ال عب��د العزی��ز
  ".العروق والبط والكي

ب�اب م�ن تطب�ب ول�م ) ١٦(الط�ب ) ٢/١١٤٨(ج�ھ وسنن اب�ن ما  
بسنده عن الولی�د ثن�ا اب�ن ج�ریج ع�ن ) ٣٤٦٦(یعلم منھ طب حدیث رقم 

عمرو بن شعیب، عن أبیھ، عن جده نحو الذي في أبي داود ح�دیث رق�م 
  .، ولم یعلق علیھ محمد فؤاد عبد الباقي)٣٥٨٦(

أن�ھ وذكر الدكتور ملفي الشھري في كتابھ الحجامة علم وش�فاء،   
والح�دیث ح�سن بھ�ذا : "ثم قال) ٣٩(رقم ) ١/١٩٢(في الطب ألبي نعیم 

اإلس��ناد؛ ألن��ھ م��ن روای��ة عم��رو اب��ن ش��عیب ع��ن أبی��ھ، ع��ن ج��ده ق��ال 
  )".٢٧٩١(رقم ) ٢/٢٥٧(صحیح ابن ماجھ ". حسن: "األلباني

فھذا الحدیث في ضمان الطبیب بصفة عامة، والحجام یدخل في   
طب، وھى من األمور الت�ي یتف�اوت الن�اس ھذا الحدیث؛ ألنھا نوع من ال

  .في إجادتھا، وكیفیة عملھا، ومواضعھا
  .وقد تكلم الفقھاء على ضمان الطبیب، والحجام ، وأشباھھم  
وأم�ا الطبی�ب وم�ا أش�بھھ إذا أخط�أ ف�ي فعل�ھ : "فقد قال ابن رش�د  

وكان من أھل المعرفة فال شيء علیھ في النفس، والدیة على العاقلة فیما 
الثل��ث، وف��ي مال��ھ فیم��ا دون الثل��ث، وإن ل��م یك��ن م��ن أھ��ل المعرف��ة ف��وق 

  .)١("في مالھ، وقیل على العاقلة: فعلیھ الضرب والسجن والدیة، قیل
ق�ال وال ض�مان عل�ى حج�ام وال خت�ان : مسألة: "وقال ابن قدامة  

  ".وال متطبب إذا عرف منھ حذق الصنعة، ولم تجن أیدیھم
م�ا أم�روا ب�ھ ل�م ی�ضمنوا ب�شرطین أن ھؤالء إذا فعل�وا : وجملتھ  
أن یكونوا ذوى حذق في صناعتھم، ولھم بھ�ا ب�صارة ومعرف�ة؛ : أحدھما

                                                 
  ).٢/٢٣٣(بدایة المجتھد   )1(
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ألنھ إذا لم یكن كذلك لم یحل لھم مباشرة القط�ع، وإذا قط�ع م�ع ھ�ذا ك�ان 
ًفعال محرما، فیضمن سرایتھ كالقطع ابتداء ً.  

ا أن ال تجن��ى أی��دیھم فیتج��اوزوا م��ا ینبغ��ي أن یقط��ع، ف��إذ: الث��اني  
ًوج��د ھ��ذا ال��شرطان ل��م ی��ضمنوا؛ ألنھ��م قطع��وا قطع��ا مأذون��ا فی��ھ، فل��م  ً
ًیضمنوا سرایتھ لقطع اإلمام ید ال�سارق، أو فع�ل فع�ال مباح�ا مأذون�ا ف�ي  ً ً
ُفعلھ أشبھ ما ذكرنا، فأما إن كان حاذق�ا وجن�ت ی�ده مث�ل أن تج�اوز قط�ع 
الخت���ان إل���ى الح���شفة أو إل���ى بع���ضھا أو قط���ع ف���ي غی���ر مح���ل القط���ع 

اوزھا، أو یقطع بآلة كآلة یكثر ألمھا أو في وقت ال یصلح القطع فیھ فیتج
وأشباه ھذا ضمن فیھ كلھ؛ ألنھ إتالف ال یختل�ف ض�مانھ بالعم�د والخط�أ 
فأش���بھ إت���الف الم���ال؛ وألن ھ���ذا فع���ل مح���رم فی���ضمن س���رایتھ ك���القطع 

  .)١("ابتداء
: ف�ي ت�ضمین األطب�اء: فرع: "وقال الشیخ محمد نجیب المطیعي  

ًأجرى الطبیب تخدیرا للمریض دون أن یختبر ح�ساسیتھ للب�نج فم�ات إذا 
المریض ضمن الطبیب كما لو أعطاه حقنة بنسلین، وكان جسمھ ال یقبل 

ًوإنم�ا یج�ري الطبی�ب اختب�ارا ظاھری�ا ف�وق الجل�د، ف�إذا . البنسلین فم�ات ً
أحم��ر مك��ان االختب��ار أو ت��ورم عل��م أن الم��ریض ال یقب��ل ج��سمھ ھ��ذا 

ك إذا أجرى الطبیب جراحة في عین الم�ریض، والم�ریض الشيء، وكذل
عنده ارتفاع ف�ي ض�غط ال�دم، ففق�د الم�ریض عین�ھ أو م�ات ض�من؛ ألن�ھ 
ًیجب على الطبیب أال یقدم على الجراحة إال إذا كان ضغط الدم معت�دال، 
ًوبالجملة كل ما كان حاصال بجنایة التقصیر واإلھمال علیھ الضمان وال 

ً إذا لم تجن یده بمبالغ�ة ف�ي قط�ع م�ا ل�یس مطلوب�ا یضمن الطبیب الحاذق
قطعھ، أو بنسیان آالت الجراحة في باطن المریض كمن قطع ید ال�سابق 
ًفب�الغ حت�ى س�رى القط��ع إل�ى م�ا ل�یس مطلوب��ا قطع�ھ ض�من الق��اطع وهللا 

  .)٢("أعلم

                                                 
  ).٥/٥٣٨(المغني   )1(
  ).١٥/٣٥٥(تكملة المجموع   )2(
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  الفصل العاشر
  األحادیث  الواردة في الحجامة والكفاءة في النكاح

 أبا ھن�د حج�م النب�ي ص�لى هللا علی�ھ عن أبي ھریرة أن - ١٠٥
ی��ا بن��ي بیاض��ة : وس��لم ف��ي الی��افوخ، فق��ال النب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم

وإن كان في شيء مما تداوون بھ : "أنكحوا أبا ھند، وانكحوا إلیھ، قال
  " خیر فالحجامة

  ) ١٠(سبق تخریجھ في حدیث رقم 

الع��رب بع��ضھا أكف��اء ل��بعض، قبیل��ة بقبیل��ة، : "ح��دیث - ١٠٦
ل، والموالي بعضھا أكفاء لبعض، قبیلة بقبیلة، ورجل برجل ورجل برج

ًإال حائكا أو حجاما ً."  
 وم�ا ٣١١ذكر تخریجھ الدكتور ملف�ي ال�شھري ف�ي ھ�امش ص   

، ٥/١٧٤٩(اب�ن ع�دي : "بعدھا من كتابھ الحجامة علم وشفاء، حیث ق�ال
، )٢/١٢٤(، واب��ن حب��ان ف��ي المج��روحین )٧/١٣٥(، والبیھق��ي )١٨٥٢

تف��رد ب��ھ : "ق��ال اب��ن الج��وزي) ١٠١٨(رق��م) ٢/٦١٨(ناھی��ة والعل��ل المت
محمد بن زكریا، ع�ن س�وید، وھ�ذا الح�دیث ال ی�صح أم�ا الطری�ق األول 

. ك����ان مم����ن ی����روى الموض����وعات: "ففی����ھ عم����ران، ق����ال اب����ن حب����ان
  ).٢/٦١٨(، العلل )٢/١٢٤(المجروحین 

وق��ال اب��ن ع��دي ع��ن ھ��ذا الطری��ق ف��ي ترجم��ة عم��ران ب��ن أب��ي   
... ھ�ذا الح�دیث وآخ�ر بھ�ذا اإلس�ناد منك�ران . ن الح�دیثانوھذا: "الفضل

ولعم��ران ب��ن أب��ي الف��ضل غی��ر م��ا ذك��رت، وض��عفھ ب��یِّن عل��ى حدیث��ھ ـ 
عثم�ان ب�ن : وفي الطریق الثاني: "وقال ابن الجوزي) ٥/١٧٤٩(الكامل 

ل��یس : عب��د ال��رحمن، وھ��و مج��روح، وفی��ھ عل��ى ب��ن ع��روة، ق��ال یحی��ى
ی�ضع : تروك الحدیث، وق�ال اب�ن حب�انم: بشيء، وقال أبو حاتم الرازي

وعل�ى ھ�ذا كم�ا ق�ال یحی�ى : "وقال ابن ع�دي) ٢/٦١٩(ـ العلل " الحدیث
ـ� " ل�یس حدیث�ھ ب�شيء، وھ�و ض�عیف ع�ن ك�ل م�ن روى عن�ھ: بن معین
  ).٢/١٨٥٢(الكامل 

فبقی��ة مغم��وز بالت��دلیس، ومحم��د ب��ن الف��ضل : والطری��ق الثال��ث  
رواه اب�ن حب�ان : قطل�و بغ�اوقال قاس�م ب�ن ) ٢/٦١٩(العلل . مطعون فیھ

إن��ھ ی��روى : ف��ي كت��اب ال��ضعفاء، وأعل��ھ بعم��ران ب��ن أب��ي الف��ضل، وق��ال
الموض��وعات ع��ن األثب��ات، ال یح��ل كت��ب حدیث��ھ، ورواه اب��ن ع��دي ف��ي 

: الكامل وأعلھ بعمران، وأسنده عند النسائي وابن معین، ووافقھما، وقال
ھ��و منك��ر : وق��ال اب��ن القط��ان ق��ال أب��و ح��اتم. ال��ضعف عل��ى حدیث��ھ ب��ین

ًالحدیث ضعیف ج�دا، وبقی�ة أحادیث�ھ غی�ر نقی�ة، وھ�و مغم�وز بالت�دلیس، 
وأخرج���ھ ال���دارقطني ع���ن محم���د ب���ن الف���ضل، ع���ن عب���د هللا ب���ن عم���ر 

وق�ال ) ٢٦(ًمرفوعا، ومحمد بن الفضل مطعون فیھ ـ الكفاءة في النك�اح 
  )".١٦/١٦٥(وھو حدیث منكر موضوع ـ التمھید : ابن عبد البر
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وف�ي إس�ناده رج�ل مجھ�ول : "محم�د نجی�ب المطیع�يقال ال�شیخ   
وھو راویھ عن ابن جریح، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه ع�ن ھ�ذا الح�دیث 

، رواه اب�ن "ھذا ك�ذب ال أص�ل ل�ھ، وق�ال ف�ي موض�ع آخ�ر باط�ل: "فقال
ق�ال ال�دارقطني ف�ي العل�ل ال . عبد البر في التمھید من طریق أخرى عنھ

مر رواھا البزار في مسنده ، ومن یصح ولھ طریق آخر عن غیر ابن ع
وفی�ھ س�لیمان ب�ن أب�ي " الع�رب بع�ضھا ل�بعض أكف�اء"حدیث معاذ رفعھ 

ال یعرف، ثم ھو من روایة خالد بن معدان عن : "الجون قال ابن القطان
  . )١("ولم یسمع عنھ.  معاذ

ح�دیث ) ١٥٠ص (وقد ذكر ابن طاھر في تذكرة الموض�وعات   
لع�رب بع�ضھم ل�بعض أكف�اء إال حائ�ك، أو ا: "ًبعضھ قائال) ١٠٨٧(رقم 
، ال یحل كتب حدیثھ إال عل�ى س�بیل )٢(فیھ عمران بن أبي الطفیل" حجام

  ).١٧/٢٨٠(، وانظر تكملة المجموع لمحمد نجیب المطیعي "التعجب
  .فالحدیث موضوع  
  فھل الحجام كفء للزواج منھ أم ال ؟  
  فما معنى الكفاءة؟ وما موقف العلماء منھا؟  
النظیر والم�ساوي، ومن�ھ : الكفء: "قال ابن منظور: ءة لغةالكفا  

ًالكفاءة في النكاح وھو أن یكون الزوج مساویا للمرأة في ح�سبھا ودینھ�ا 
  .)٣("ونسبھا وبیتھا وغیر ذلك

ج�ازاه، وفالن�ا ماثل��ھ : مكاف��أة وكف�اء: كاف�أه: "وق�ال الفیروزب�ادي  
  .)٤("ًئا لھأي ما یكون مكاف: وراقبھ، والحمد � كفاء الواجب

ھ��ى التماث��ل ب��ین ال��زوجین ف��ي األوص��اف : والكف��اءة ف��ي االص��طالح
ًالت��ي علیھ��ا م��دار الكف��اءة، أن یك��ون ال��زوج م��ساویا لزوجت��ھ ف��ي ال��دین 

  .)٥(والنسب، والمال، والعلم، والمركز االجتماعي، والسالمة من العیوب
ح؟ ًھل تعتبر الكفاءة شرطا ل�صحة عق�د النك�ا: وقد اختلف العلماء في

حیث یرى ال�بعض أنھ�ا ش�رط، وھ�و رأي س�فیان الث�وري، وروای�ة ع�ن 
ال تنكح�وا الن�ساء إال ): "( واستدلوا بعدة أدلة منھ�ا قول�ھ)٦(اإلمام أحمد

  العرب : "، وحدیث)٧("من األكفاء، وال تزوجوھن إال من األولیاء

                                                 
  ).   ١٧/٢٨٠(المجموع   )1(
  .   ، كما ھو واضح مما سبق"الفضیل"ھكذا في الكتاب، ولعل الصواب   )2(
  ).١/١٤٠(لسان العرب   )3(
  ).٢/٥٠(الفقیھ الواضح للدكتور محمد بكر إسماعیل   )4(
  .، مادة كفأ باب الھمزة فصل الكاف٦٣القاموس المحیط ص   )5(
  ).٦/٢٨٠(ًوانظر أیضا حاشیة الروض المربع ). ٦/٤٨٠(المغني   )6(
، واب�����ن ع�����دي )٣/٢٤٥(، وال�����دارقطني ٢٠٩٤رق�����م ) ٤/٧٢(أب�����و یعل�����ي   )7(

، اب�ن )٣/٣١(، وابن حبان في المج�روحین )٧/١٣٣(، والبیھقي )٦/٢٤١١(
، وفی�ھ مب�شر ب�ن عبی�د ق�ال ١٦٥٣رق�م ) ٨/٣٠٢(حجر ف�ي المطال�ب العالی�ة 

ق�ال . ٦٤٦٧مت�روك، ورم�اه أحم�د بالوض�ع ـ تقری�ب التھ�ذیب رق�م : ابن حجر
ھ�ذا الح�دیث م�ع اخ�تالف ألفاظ�ھ ف�ي المت�ون وم�ع اخ�تالف إس�ناده : ابن عدي

: ھذا ح�دیث ض�عیف، وق�ال الھیثم�ي: وقال البیھقي. باطل ال یرویھ غیر مبشر
ٍس���نده واٍه◌، : ، وق���ال ال���سخاوي)٤/٢٨٥(مب���شر مت���روك، مجم���ع الزوائ���د 

ھ��و كم��ا ق��ال لك��ن بق��ى علی��ھ : "، وق��ال اب��ن القط��ان)٤٦٨(المقاص��د الح��سنة 
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ًبعضھم لبعض أكفاء إال حائكا أو حجاما ً")١(.  

  .)٢("وانكحوا األكفاء، وانكحوا إلیھمتخیروا لنطفكم، : "وحدیث
ویرى جمھ�ور العلم�اء أص�حاب ال�رأي ومال�ك وال�شافعي أنھ�ا لی�ست 

ْإن أكرمكم عنَد هللا أتقاكم: " ، لقولھ تعالى)٣(ًشرطا في النكاح ُْ َُ ْ َْ َِ َ ََّ ِ َّ وقالت . )٤("ِ
ًإن أب�ا حذیف�ة ب�ن عتب�ة ب�ن ربیع�ة تبن�ى س�الما، : "عائشة رضى هللا عنھا

فاطمة بنت قیس ) (، وأمر النبي)٥(أخرجھ البخاري" بنة أخیھوأنكحھ ا
  .)٦("أن تنكح أسامة ابن زید مواله فنكحھا بأمره

                                                                                                         
كم��ا ف��ي الحجام��ة عل��م وش��فاء، " الحج��اج ب��ن أرط��أة، وھ��و ض��عیف وی��دلس

  .٣١٠-٣٠٩ھامش 
  .١٠٧ في حدیث رقم سبق تخریجھ  )1(
، واب�����ن أب����ي ح�����اتم ف����ي العل�����ل رق�����م ١٩٦٨رق����م ) ١/٦٣٣(اب����ن ماج�����ھ   )2(

، وال��دارقطني ف��ي )٥/٨٨٣(، )٢/٤(، واب��ن ع��دي ف��ي الكام��ل ١٢٠٨/١٢١٩
، )٧/٧١٣٣(، والبیھق������ي )٢/١٦٣(، والح������اكم  ٢٩٩، )٣/٢٩٨(ال������سنن 

ج�اه، ھذا حدیث صحیح اإلسناد ول�م یخر: قال الحاكم). ١/٢٦٤(وتاریخ بغداد 
الح�ارث م�تھم، وعكرم�ة ض�عفوه، وق�ال البوص�یري ف�ي : وتعقبھ الذھبي فق�ال

ل��یس ب��القوى، والح��دیث : ق��ال أب��و ح��اتم. إس�ناده الح��ارث ب��ن عم��ران الم��دیني
مت�روك : وقال الدارقطني. الذي رواه ال أصل لھ، یعني ھذا الحدیث عن الثقات

ب���ن ماج���ھ ص���حیح ا. ح���سن: ، وق���ال األلب���اني)١/٣٤٣(ـ��� م���صباح الزجاج���ة 
ك��ل : ق��ال الخطی��ب. ١٠٦٧رق��م ) ٣/٥٦(، وال��صحیحة ١٦٠٢رق��م ) ١/٣٣٣(

رواه أب��و المق��دام ھ��شام ب��ن زی��اد، ع��ن ھ��شام ب��ن أب��ي : طرق��ھ واھی��ة، ق��ال
: وق��ال اب��ن حج��ر. ، وھ��و أش��بھ بال��صواب)(عروب��ة، ع��ن أبی��ھ، ع��ن النب��ي

صالح بن موس�ى الطلح�ي، : ومداره على أناس ضعفاء رواه عن ھشام أمثلھم
، وق�ال )٣/١٤٦(الحارث بن عمران الجعفري، وھو حسن ـ تلخیص الجبی�ر و

أوردت�ھ م�ن أجلھ�ا ف�ي ال�ضعیفة : األلباني روى ھذا الحدیث بزیادة فی�ھ منك�رة
ً، ث��م رأی��ت ل��ھ متابع��ا آخ��ر أخرج��ھ اب��ن ع��ساكر ف��ي ت��اریخ دم��شق )٥٠٤١(
ب�و أنبأنا أب�و زرع�ة أخبرن�ا أ: من طرق عن أبي أحمد بن القاسم) ٥/١٢٠/٢(

وھ�ذا إس�ناد : النضر، أخبرنا الحكم بن ھشام، حدثني ھشام بن ع�روة ب�ھ قل�ت
ص��حیح، فالح��دیث بمجم��وع ھ��ذه المتابع��ات والط��رق وح��دیث عم��ر رض��ى هللا 

انظر الحجامة علم وش�فاء، ھ�امش ص ). ٣/٥٧(صحیح بال ریب ـ الصحیحة 
٣١١-٣١٠.  

  ).٦/٢٨٠(وحاشیة الروض المربع ). ٩/٤٨٠(المغنى   )3(
  .١٣آیة : ورة الحجراتس  )4(
ب��اب األكف��اء ف��ي ال��دین ) ١٥(النك��اح ) ٩/٣٤(ص��حیح البخ��اري بف��تح الب��اري   )5(

ب�اب ف�یمن ح�رم ب�ھ ) ١٠(النك�اح ) ٢/٢٢٣(، وأب�و داود )٥٠٨٨(حدیث رق�م 
ب��اب ت��زویج ) ٨(النك��اح ) ٦٤-٦/٦٢(، وس��نن الن��سائي )٢٠٦١(ح��دیث رق��م 

  .المولى العربیة
ب��اب ) ٦(الط��الق ) ٢/١١١٤(ؤاد عب��د الب��اقي ص��حیح م��سلم تعلی��ق محم��د ف��  )6(

-٢/٢٨٥(وسنن أب�ي داود ) ١٤٨) (٣٦(المطلقة ثالثا ال نفقة لھا حدیث رقم 
، وسكت عنھ )٢٢٨٤(باب في نفقة المبتوتة حدیث رقم ) ٣٩(الطالق ) ٢٨٦

ب���اب م���ا ج���اء أن ال یخط���ب ) ٣٦(النك���اح ) ٣٠١-٢/٣٠٠(وس���نن الترم���ذي 
". ح�دیث ح�سن ص�حیح: "وق�ال) ١١٤٣(م الرجل على خطبة أخیھ ح�دیث رق�

ًب��اب إذا است��شارت الم��رأة رج��ال ) ٢٢(النك��اح ) ٧٦-٦/٧٥(وس��نن الن��سائي 
  فیمن یخطبھا ھل یخبرھا بما یعلم؟
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ًوأرى أن ال��رأي ال��راجح ھ��و ال��رأي القائ��ل بأنھ��ا لی��ست ش��رطا؛   

ألن أحادیث ھذا الرأي صحیحة، أما أحادیث الرأي اآلخر فھى ض�عیفة، 
  .ر أصحوعلى فرض أن فیھا الصحیح فأدلة الجمھو

ومع أنني أرى أن الراجح ھو عدم اش�تراطھا ل�صحة النك�اح إال   
أنن��ي أرى أن األح��سن اعتبارھ��ا؛ ألن ھ��ذا أدع��ى إل��ى اس��تقرار األس��رة، 

  .واستمرار الحیاة الزوجیة
وق��د اختل��ف العلم��اء ف��ي األم��ور الت��ي تعتب��ر ف��ي الكف��اءة فی��رى   

تبر في خمسة البعض أنھا في الدین والحسب فقط، ویرى آخرون أنھا تع
الدین والح�سب أي الن�سب، والحری�ة، وال�صناعة، والی�سار، وزاد : أمور

  .)١(بعضھم السالمة من العیوب
وقد ذكر الفقھاء بعض العبارات التي تدل على اعتبارھم للكفاءة   

  .في الصناعة وغیرھا مراعاة للعرف
والكفاءة في ال�دین والن�سب والحری�ة " :" فصل: "قال الشیرازي  

  .عةوالصن
فأما الدین فھو معتبر، فالفاسق لیس بكفء للعفیفة؛ لما روى أبو   

إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ : "قال) (حاتم المزني أن رسول هللا
وأم�ا الن�سب " فانحكوه، إال تفعلوا تك�ن فتن�ة ف�ي األرض وف�ساد ع�ریض

فھو معتبر فاألعجمي لیس بكفء للعربیة، لم�ا روى ع�ن س�لمان رض�ى 
وغی�ر القرش�ي " ال ن�ؤمكم ف�ي ص�التكم، وال ت�نكح ن�ساءكم: " قالهللا أنھ

" ًقاموا قریشا وال تتقدموھا): "(للقرشیة لقولھ ) ٢٧٩ص(لیس بكفء 
أن الجمیع أكفاء كم�ا : أحدھما: وھل تكون قریش كلھا أكفاء؟ فیھ وجھان

أنھ��م یتفاض��لون فعل��ى ھ��ذا غی��ر : أن الجمی��ع ف��ي الخالف��ة أكف��اء، والث��اني
والمطلبي لیس بك�فء للھاش�میة والمطالبی�ة لم�ا روى واثل�ة ب�ن الھاشمي 

إن هللا اصطفى كنانة من بن�ي إس�ماعیل : "قال) (األسقع أن رسول هللا
ًواصطفى من كنانة قریشا، واصطفى من قریش بني ھاشم واصطفا م�ن 

سوى ) (وأما بنو ھاشم وبنو المطلب فھم أكفاء، ألن النبي". بني ھاشم
" إن بني ھاش�م وبن�ي عب�د المطل�ب ش�يء واح�د: " وقالبینھم في الخمس

﴿ : وأم��ا الحری��ة فھ��ى معتب��رة، فالعب��د ل��یس بك��فء للح��رة، لقول��ھ تع��الى
ًضرب هللا مثال عبدا مملوكا ال یق�دُر عل�ى ش�يء وم�ن رزقن�اهُ من�ا رزق�ا  ْ ْ ْ ً ًِ َّ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ٍْ َ ُ ًَ ُ َّ

ًح�سنا فُھ��و ُینف��ق من�ُھ س��را وجھ��را  ً ْ ًْ َ َ َ َ َّ ِ ِ ُِ ْھ��ل ی�ستُوون الحم��د � ب��ل أكث��ُرُھم ال َ َ ْ َ ْ ْ ْ َْ ِ ِ َ َ َ ََّ ُ ْ َ
َیعلُمون﴾ ََ وألن الحرة یلحقھا العار بكونھا تحت عبد، وأما الصنعة فھى ) ٢(ْ

معتبرة فالحائك ل�یس بك�فء للب�زار، والحج�ام ل�یس بك�فء للخ�راز، ألن 
  . )٣("الحیائكة والحجامة یسترذل أصحابھا

: قال الخطابي: "ي عن الخطابيونقل الشیخ محمد نجیب المطیع  
الدین والحری�ة، : إن الكفاءة معتبرة في قول أكثر أھل العلم بأربعة أشیاء

                                                 
  ).١٧/٢٨١(وانظر المجموع ) ٦/٤٨٢( المغني   )1(
  .٧٥: سورة النحل  )2(
  ).٢٧٩-١٧/٢٧٨(المھذب المجموع   )3(
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والن��سب، وال��صناعة وم��نھم م��ن اعتب��ر ال��سالمة م��ن العی��وب واعتب��ر 
  .)١("بعضھم الیسار

: ًث��م تكل��م ال��شیخ محم��د نجی��ب المطیع��ي ع��ن أھ��ل ال��صنعة ق��ائال  
امي والزب��ال وم��ا أش��بھھم، وق��د ك��انوا وم��ا أھ��ل ال��صنعة الدنیئ��ة كالحم��"

فإن للصنعة " یعتبرون الحائك منھم لنص الحدیث إال أن الحائك والحجام
  . )٢("ًتأثیرا في الكفاءة، وألن الصنعة الدنیئة نقص في العادة فاعتبرت

الع��رب أكف��اء بع��ضھم ل��بعض قبیل��ة لقبیل��ة  "الك��الم عل��ى ح��دیث   
  ".وحي لحي ورجل لرجل إال حائل أو حجام

: ًفأما ال�صناعة ففیھ�ا روایت�ان أی�ضا، إح�داھما: "وقال ابن قدامة  
أنھ��ا ش��رط فم��ن ك��ان م��ن أھ��ل ال��صنائع الدنیئ��ة، كالحائ��ك، والحج��ام، 
والحارس، والكساح، والدباغ، والقیم، والحمامي، والزبال، فل�یس بك�فء 
لبن��ات ذوى الم��روءات أو أص��حاب ال��صنائع الجلیل��ة كالتج��ارة والبنای��ة؛ 

ك نق��ص ف��ي ع��رف الن��اس، فأش��بھ نق��ص الن��سب، وق��د ج��اء ف��ي ألن ذل��
ًالع�رب بع�ضھم ل�بعض أكف�اء إال حائك�ا أو حجام�ا: "ح�دیث قی�ل ألحم�د " ً

یعن�ي أن�ھ . العم�ل علی�ھ: وكیف تأخذ ب�ھ وأن�ت ت�ضعفھ؟ ق�ال: "رحمھ هللا
ًوإن ك��ان عم��ل الحج��ام عم��ال جل��یال م��ن . )٣("ًورد موافق��ا ألھ��ل الع��رف ً

ًجعلھ العرف من األعمال الدنیئة، وھذا كان منتشرا حیث نفعھ إال أنھ قد 
ی�ا بن�ي بیاض�ة ): "(ومع ذلك فقد قال الرس�ول ) (في عھد الرسول 

فف�ي ھ�ذا لفت�ة من�ھ ) (وقد حجم النبي. )٤("أنكحوا أبا ھند، وانكحوا إلیھ
) ( ًإل��ى ج��واز ت��زویج الحج��ام والت��زویج إلی��ھ، وق��د ك��ان حجام��ا؛ ألن

  .)٥(عدم تزویج الحجامالعرف القائم آنذاك 
والمع�ول عل�ى ت�صنیف الح�رف ھ��و : "وق�ال ال�دكتور وھب�ة الزحیل�ي

الع��رف، وھ��ذا یختل��ف ب��اختالف األزم��ان واألمكن��ة، فق��د تك��ون الح��رف 
دنیئ��ة ف��ي زم��ن، ث��م ت��صبح ش��ریفة ف��ي زم��ن آخ��ر، وق��د تك��ون الحرف��ة 

  .)٦("وضیعة في بلد وھى رفیعة في بلد آخر

                                                 
  ).١٧/٢٨١(المجموع   )1(
  .).١٧/٢٨٦(ب المجموع المھذ  )2(
  .٣١٤ـ ٣١٣، وانظر الحجامة علم وشفاء، ص )٦/٤٨٥(المغني   )3(
  ).١٠( سبق تخریجھ في حدیث رقم   )4(
  . بتصرف٣١٤الحجامة علم وشفاء، ص   )5(
  .٣٢٠، كما في الحجامة علم وشفاء، ص )٧/٢٧٠(الفقھ اإلسالمي وأدلتھ   )6(
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  الخاتمة
  :النتائج التالیةانتھى البحث إلى   

أن أحادی��ث الحجام��ة مت��واترة معن��ى؛ ألنھ��ا كثی��رة فبع��ضھا ف��ي  -١
فضلھا ومشروعیتھا، وبعضھا في أثر الحجامة عل�ى الوض�وء والغ�سل، 
وبع��ضھا ف��ي أث��ر الحجام��ة عل��ى ال��صوم واإلح��رام، وبع��ضھا ف��ي ك��سب 
الحجام، وبعضھا في أماكن الحجامة، وبع�ضھا ف�ي وقتھ�ا، وبع�ضھا ف�ي 

لكفاءة في النكاح، وبعضھا في دفن دم الحجام�ة، وف�ي النظ�ر الحجامة وا
 .في مرآة الحجام، وما یقرأ من القرآن عند الحجامة

ال�ذي علم�ھ هللا أن ) (أن ھذه األحادیث تثبت معجزة الرس�ول  -٢
 .في الحجامة عالج، وھذا ما أكده األطباء كما قال ابن حجر وغیره

 وال أس�اس لھ�ا ب�ل وبھذا یرد على من ی�رى أن الحجام�ة خراف�ة -٣
ٍشرط للجلد بال داع، ألنھ ما دامت األحادیث الواردة فیھا مت�واترة معن�ى 

فم�ا بالن�ا . وإن لم یصل العلم إلى حقیقتھ�ا) (فھى ثابتة عن رسول هللا 
وق��د أثب��ت األطب��اء أنھ��ا مفی��دة، وذك��روا لك��ل م��وطن فائدت��ھ، واألم��راض 

ًن لھا أساسا علمیاًالتي تكون الحجامة سببا في الشفاء منھا، وأ ً. 
أن ف���ي األحادی���ث ال���واردة ف����ي الحجام���ة أحادی���ث ص����حیحة،  -٤

واألحادی��ث . وأحادی��ث ح��سنة، وأحادی��ث ض��عیفة، وأحادی��ث موض��وعة
ًثمانی��ة وع��شرون ح��دیثا، واألحادی��ث الح��سنة ) ٢٨(ال��صحیحة ع��ددھا 

خم�سة ) ٥٥(ًأحد عشر حدیثا، واألحادیث الضعیفة ع�ددھا ) ١١(عددھا 
ع����شرة أحادی����ث، ) ١٠(، واألحادی����ث الموض����وعة ًوخم����سون ح����دیثا

ًت�سعة أحادی�ث علم�ا ب�أن بع�ض األحادی�ث ) ٩(واألحادیث المختلف فیھا 
ًوضعت في ال�صحیح؛ ألن لھ�ا س�ندا ص�حیحا، ووض�عت ف�ي ال�ضعیف؛  ً

ًألن لھا سندا ضعیفا ً .  
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  فھرس المراجع والمصادر
 القرآن الكریم.  
 ب�ن محم�ود ب�ن م�ودود االختیار لتعلیل المخت�ار، ت�ألیف عب�د هللا 

ھ�ـ ـ ١٣٩٨الموصلي، طبع على نفقة اإلدارة العام�ة للمعاھ�د األزھری�ة، 
 .م١٩٧٨
  اختیارات ابن المنذر ألحم�د إب�راھیم المرس�ي، رس�الة ماج�ستیر

 .باآللة الكاتبة في كلیة دار العلوم جامعة القاھرة
  األس�����رار المرفوع�����ة ف�����ى األخب�����ار الموض�����وعة المع�����روف

رى للعالم��ة ن��ور ال��دین عل��ى ب��ن محم��د ب��ن س��لطان بالموض��وعات الكب��
المشھور بالمال على القارى تحقیق خادم السنة محمد السعید بن ب�سیونى 

 -ھ�ـ ١٤٠٥زغلول ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبع�ة األول�ى س�نة 
 .م١٩٨٥
  البحر الزخار الجامع لم�ذاھب علم�اء األم�صار لإلم�ام أحم�د ب�ن

ھ��ـ، دار الكت��اب اإلس��المي، ٨٤٠ى س��نة یحی��ى ب��ن المرت��ضى، المت��وف
 ).ت. د(القاھرة 
  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، تألیف محمد ب�ن أحم�د ب�ن محم�د

، دار المعرف���ة، بی���روت، لبن���ان، )ھ���ـ٥٩٥ـ���٥٢٠(اب���ن رش���د القرطب���ي 
 .م١٩٨١ھـ ـ ١٤٠١
  بلوغ األمانى من أسرار الفتح الرب�انى م�ع الف�تح الرب�انى ألحم�د

نا الشھیر بالساعاتى ، إعادة طبعة دار إحیاء الت�راث ابن عبد الرحمن الب
 . بدون طبعة وال تاریخ– لبنان –العربى ، بیروت 

  الت���اج واإلكلی���ل لمخت���صر خلی���ل لمحم���د ب���ن یوس���ف العب���دري
 ).ت. د(المواق، دار الكتب العلمیة، 

  تذكرة الموضوعات تألیف الحافظ أب�ي الف�ضل محم�د ب�ن ط�اھر
ھ��ـ المع��روف ب��ابن القی��سراني، ٥٠٧ س��نة اب��ن أحم��د المقدس��ي المت��وفى

ویسمى معرفة التذكرة ـ رقم�ھ وعل�ق حواش�یھ محم�د م�صطفى الج�دري 
الحبط�����ي ـ المطبع�����ة ال�����سلفیة بالق�����اھرة، الطبع�����ة األول�����ى س�����نة 

 .م١٩٨١/ھـ١٤٠١
  تقریب التھذیب ألحمد ب�ن عل�ى ب�ن حج�ر الع�سقالنى ، المت�وفى
 عبد اللطیف ، الطبعة ھـ حققھ وعلق علیھ وقدم لھ عبد الوھاب٨٥٢سنة 

 .م١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥الثانیة ، 
  تلخیص المستدرك لإلمام محم�د ب�ن أحم�د ال�ذھبى المت�وفى س�نة
 ب�دون طبع�ة – لبن�ان – بیروت – دار المعرفة –ھـ مع المستدرك ٧٤٨

 .وال تاریخ
  تمیی��ز الطی��ب م��ن الخبی��ث فیم��ا ی��دور عل��ى أل��سنة الن��اس م��ن

 على ب�ن محم�د ب�ن عم�ر ال�شیبانى الحدیث تألیف اإلمام عبد الرحمن بن
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 دار الكتب العلمیة ، -ھـ ٩٤٤الشافعى المشھور بابن الدیبع المتوفى سنة 
 .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣ الطبعة الثانیة –بیروت ، لبنان 

  تنزی��ھ ال��شریعة المرفوع��ة ع��ن اآلحادی��ث ال��شنیعة الموض��وعة
 – دار الكت��ب العلمی��ة –م ٩٦٣ -ھ��ـ ٩٠٧ألب��ى الح��سن عل��ى ب��ن ع��راق 

 حققھ وراجع أصولھ عبد الوھ�اب عب�د اللطی�ف وعب�د – لبنان –روت بی
 م١٩٨١ – ١٤٠١ الطبعة الثانیة –هللا محمد القبرین 

  الجامع الصغیر للسیوطى م�ع ف�یض الق�دیر لإلم�ام عب�د ال�رحمن
 الطبع�ة األول�ى س�نة –السیوطى مكتب�ة ن�زار م�صطفى الب�از بال�سعودیة 

 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨
 ام الحافظ أب�ي محم�د عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي الجرح والتعدیل لإلم

 الطبع����ة األول����ى – لبن����ان – بی����روت – دار الكت����ب العلمی����ة –ح����اتم 
 مز١٩٥٣ -  ھ١٣٧٢
  حاشیة الخرشي على مختصر خلیل لإلمام محمد بن عبد هللا ب�ن

ھـ ١٤١٧ھـ، الطبعة األولى، ١١٠١على الخرشي المالكي، المتوفى سنة 
 .یروت، لبنانم، دار الكتب العلمیة، ب١٩٩٧ـ 

  حاش��یة ال��روض المرب��ع م��ع ال��روض المرب��ع لعب��د ال��رحمن ب��ن
على النجدي، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبع�ة الثالث�ة، 

 .ھـ١٠٤٥
  حاش�یة عل�ى األس�رار المرفوع�ة م�ع األس�رار المرفوع�ة لمحم�د

 الطبع��ة – بی��روت –ال��سعید ب��ن ب��سیونى زغل��ول ، دار الكت��ب العلمی��ة 
 .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥سنة األولى 
  حاشیة عل�ى الج�امع ال�صغیر لل�سیوطى م�ع ف�یض الق�دیر لل�شیخ

 الطبع��ة –حم��دى ال��دمرداش محم��د ، مكتب��ة ن��زار م��صطفى بال��سعودیة 
 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨األولى سنة 

  حاش��یة عل��ى ال��سنن الكب��رى للبیھق��ي م��ع ال��سنن الكب��رى لمحم��د
 .م١٩٩٤ھـ ـ ١٤١٤عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 

  حاش��یة عل��ى ال��سنن الكب��رى للبیھق��ى والحاش��یة لمكت��ب البح��وث
والدراس��ات م��ع ال��سنن الكب��رى ، دار الفك��ر للطباع��ة والن��شر ، لبن��ان ، 

 .م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦الطبعة األولى سنة 
  حاشیة عل�ى ت�ذكرة الموض�وعات الب�ن ط�اھر المقدس�ي، لمحم�د

قاھرة ـ الطبعة األولى سنة مصطفىالجدري الحبطي ـ المطبعة السلفیة ـ ال
 .م١٩٨١ -ھـ  ١٤٠١
   ،حاشیة على الغماز مع الغماز والحاشیة لمحمد عبد القادر عطا

 .دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، بدون طبعة وال تاریخ
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  حاشیة على الفوائد المجموعة مع الفوائ�د المجموع�ة لل�شیخ عب�د
 – الوھ��اب عب��د اللطی��ف ال�رحمن یحی��ى المعلم��ى الیم��انى ، وال�شیخ عب��د

 . بدون طبعة وال تاریخ– بالقاھرة –مطبعة السنة المحمدیة 
  حاش��یة عل��ى الكام��ل ف��ي ض��عفاء الرج��ال لل��شیخ ع��ادل أحم��د

عب�دالموجود وال��شیخ عل��ى محم��د مع�وض م��ع م��شاركة األس��تاذ ال��دكتور 
ھ��ـ ـ ١٤١٨عب��د الفت��اح أب��و س��نة، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، لبن��ان، 

 .م١٩٩٧
 ة عل��ى الآلل��ئ المنث��ورة ف��ى األحادی��ث الم��شھورة لل��شیخ حاش��ی

 – لبن��ان – بی��روت – دار الكت��ب العلمی��ة –م��صطفى عب��د الق��ادر عط��ا 
 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الطبعة األولى سنة 

  حاش��یة عل��ى الموض��وعات لل��صغانى لل��شیخ أب��ى الف��دا عب��د هللا
ة  الطبع�ة األول�ى س�ن– لبن�ان – بی�روت – دار الكتب العلمیة –القاضى 
 .م١٩٨٥ – ١٤٠٥
  حاشیة على سنن ابن ماجھ لمحمد فؤاد عبد الباقى م�ع س�نن اب�ن

 . بدون طبعة وال تاریخ– دار الفكر ، بیروت –ماجھ 
  حاش�یة عل��ى ك��شف األس��تار لحبی��ب ال��رحمن األعظم��ى مؤس��سة

 .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤الرسالة ، بیروت ، الطبعة الثانیة سنة 
 ث الموضوعة البن طاھر حاشیة على معرفة التذكرة فى األحادی

 – مؤس��سة الكت��ب الثقافی��ة –المقدس��ى لل��شیخ عم��اد ال��دین أحم��د حی��در 
 .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٦الطبعة األولى سنة 

  ،الحجامة علم وشفاء، الدكتور ملفي بن ح�سن الولی�دي ال�شھري
 .م٢٠٠٦ھـ ـ ١٤٢٧الطبعة األولى 

  حدیث أب�ي الح�سین ب�ن الع�الي للمؤل�ف أب�ي الح�سین ب�ن الع�الي
:  الناش��ر ھ٤١٩م��د ب��ن محم��د ب��ن من��صور البوش��نجي المت��وفى س��نة أح

مخط��وط ن��شر ف��ي برن��امج جوام��ع الكل��م المج��اني الت��ابع لموق��ع ال��شبكة 
 . قسم مخطوطات حدیثیة–م ٢٠٠٤ الطبعة األولى سنة –اإلسالمیة 

  الروض المرب�ع ش�رح زاد الم�ستقنع لل�شیخ من�صور ب�ن یوس�ف
ة للطباع�ة والن�شر والتوزی�ع، مع حاشیة الروض المربع، مؤس�سة قرطب�

، طبع�ة )طبع�ة أخ�رى(ھ�ـ، وال�روض المرب�ع ١٤٠٥الطبعة الثالثة، سنة 
 .دار الفكر، الطبعة السادسة

  س��نن اب��ن ماج��ھ للح��افظ أب��ى عب��د هللا محم��د ب��ن یزی��د القزوین��ى
 حقق نصوصھ ، ورقم كتبھ وأبوابھ ، وعلق علیھ -ھـ ٢٧٥المتوفى سنة 

 . ر الفكر ، بیروت ، بدون طبعة وال تاریخمحمد فؤاد عبد الباقى ، دا
وطبعة أخرى معھا حكم الشیخ األلباني ـ مكتبة المع�ارف بالری�اض ـ 

 .م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩الطبعة الثانیة 



 ٢١٧٠

  س��نن أب��ى داود لإلم��ام س��لیمان ب��ن األش��عث السج��ستانى األزدى
 مراجعة وضبط وتعلی�ق محم�د محی�ى ال�دین عب�د -ھـ ٢٧٥المتوفى سنة 
 . الفكر ، بیروت ، بدون طبعة وال تاریخالحمید ، دار 

وطبعة أخرى معھا حكم الشیخ األلباني ـ مكتبة المع�ارف بالری�اض ـ 
 .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٧الطبعة الثانیة 

  س��نن الترم��ذى لإلم��ام أب��ى عب��د هللا محم��د ب��ن عی��سى ب��ن س��ورة
ھ��ـ ، حقق��ھ وص��ححھ عب��د ال��رحمن محم��د ٢٧٩الترم��ذى المت��وفى س��نة 

 . م١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠طباعة والنشر ، بیروت سنة عثمان ، دار الفكر لل
وطبعة أخرى معھا حكم الشیخ األلباني ـ مكتبة المع�ارف بالری�اض ـ 

 .م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩الطبعة الثانیة 
  سنن الدارقطنى للحافظ عل�ى ب�ن عم�ر ال�دارقطنى المت�وفى س�نة
ھـ علق علیھ وخرج أحادیثھ ، مجدى بن منصور بن سید ال�شورى ٣٨٥

 -ھ�ـ ١٤١٧العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبع�ة األول�ى س�نة ، دار الكتب 
 .م١٩٩٦
  س���نن ال���دارمى للح���افظ عب����د هللا ب���ن عب���د ال���رحمن ال����دارمى

ھ�ـ ، دار الری�ان للت�راث بالق�اھرة ، ودار ٢٥٥السمرقندى المت�وفى س�نة 
م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧الكتاب العربى ، بیروت لبنان ، الطبعة األولى سنة 

 .ثھ فؤاد أحمد زمرلى ، وخالد السبع العلمىحقق نصھ وخروج أحادی
  السنن الكبرى لإلمام أبى بكر أحمد بن الحسن ب�ن عل�ى البیھق�ى

ھ��ـ ، تحقی��ق محم��د عب��د الق��ادر عط��ا ، دار الكت��ب ٤٥٨ المت��وفى س��نة –
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة األولى سنة 

 ب�ن ش�عیب الن�سائى سنن النسائى للحافظ أبى عبد ال�رحمن أحم�د 
 الطبع���ة األول���ى س���نة – دار الفك���ر ، بی���روت -ھ���ـ ٣١٣المت���وفى س���نة 

 . م١٩٣٠ -ھـ ١٣٤٨
وطبع��ة أخ��رى معھ��ا حك��م ال��شیخ األلب��اني علیھ��ا ـ مكتب��ة المع��ارف 

 .م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩بالریاض ـ الطبعة الثانیة 
  شرح م�سلم للن�ووى ألب�ى زكری�ا محی�ى ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف

ھ���ـ ، مكتب���ة أس���امة اإلس���المیة ٦٧٦مت���وفى س���نة الحزام���ى ال���شافعى ال
 .باألزھر ، بدون طبعة وال تاریخ

  صحیح البخارى مع فتح الب�ارى للح�افظ أب�ى عب�د هللا محم�د ب�ن
إسماعیل البخارى ، رقم كتبھ وأبوابھ ، وأحادیثھ محمد ف�ؤاد عب�د الب�اقى 
، وقام بتصحیح تجاربھ وتحقیقھ محب ال�دین الخطی�ب ، وراجع�ھ ق�صى 

ھـ ١٤٠٧الدین الخطیب ، دار الریان للتراث ، الطبعة األولى سنة محب 
 .م١٩٨٦ -



 ٢١٧١

  صحیح مسلم مع شرح النووى لإلمام مسلم بن الحجاج القشیرى
 مكتبة أسامة اإلسالمیة باألزھر ، بدون طبعة وال -ھـ ٢١٦المتوفى سنة 

 .تاریخ
  الضعفاء والمتروكین البن الجوزى ، جم�ال ال�دین ، أب�ى الف�رج
الرحمن بن على ب�ن محم�د ب�ن الج�وزى ، حقق�ھ أب�و الف�داء عب�د هللا عبد 

 .القاضى، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان
  الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحدیث للشیخ أبى جعفر

محم�د ب�ن عم�رو العقیل�ى ، تحقی�ق حم��دى ب�ن عب�د المجی�د ب�ن إس��ماعیل 
 -ھ���ـ ١٤٢٠ى س���نة ال���سلفى ، دار ال���صمیعى ، ال���سعودیة الطبع���ة األول���

 .م٢٠٠٠
  الضعفاء الكبیر للحافظ أبي جعفر محمد بن عمر ب�ن موس�ى ب�ن

 حققھ ووثقھ الدكتور عبد هللا المعط�ي أم�ین قلج�ي –حماد العقیلي المكي 
 . دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى بدون تاریخ–

 ،الطب النب�وي ف�ي الت�داوي والع�الج، الط�ب الجراح�ي الحجام�ة 
 .خالد أبو الفتوح فضالة، دار الكتب العلمیة، القاھرة. دراسة من إعداد د

  علل األصولیین في رد الحدیث واالعتذار عن العم�ل ب�ھ، ل�بالل
فیصل البحر، رسالة ماجستیر باآللة الكاتب�ة ف�ي كلی�ة دار العل�وم جامع�ة 

 .القاھرة
 الغماز على اللماز فى الموضوعات المشھورات لنور الدین أبى 

ھـ تحقیق محمد عب�د الق�ادر عط�ا ، ٩١١الحسن السمھودى المتوفى سنھ 
 .دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، بدون طبعة ، وال تاریخ

  فتح البارى للحافظ أحمد ب�ن عل�ى ب�ن حج�ر الع�سقالنى المت�وفى
ھـ ، رقم كتبھ وأبواب�ھ وأحادیث�ھ محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقى  وق�ام ٨٥٢سنة 

تحقیقھ مح�ب ال�دین الخطی�ب ، وراجع�ھ ق�صى مح�ب بتصحیح تجاربھ و
 -ھ��ـ ١٤٠٧ال��دین الخطی��ب ، دار الری��ان للت��راث ، الطبع��ة األول��ى س��نة 

 .م١٩٨٦
  الفتح الربانى لترتیب م�سند أحم�د ب�ن حنب�ل ال�شیبانى ألحم�د ب�ن

عب��د ال��رحمن البن��ا ال��شھیر بال��ساعاتى ، إع��ادة طبع��ة دار إحی��اء الت��راث 
 .بدون طبعة وال تاریخالعربى ، بیروت ، لبنان ، 

  ،الفقھ اإلسالمي وأدلتھ لل�دكتور وھب�ة الزحیل�ي، الطبع�ة الرابع�ة
 .م، دار الفكر، دمشق، سوریة١٩٩٧ھـ ـ١٤١٨
 فقھ الُسنة للشیخ سید سابق، مكتبة المسلم، بال طبعة وتاریخ. 
  الفقھ الواضح للدكتور محمد بكر إسماعیل، دار المن�ار، الق�اھرة

 .م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠
 وائ��د المجموع��ة ف��ى األحادی��ث الموض��وعة لل��شیخ محم��د ب��ن الف

 – بی�روت – دار الكتب العلمی�ة -ھـ ١٢٥٠على الشوكانى المتوفى سنة 



 ٢١٧٢

حقق��ھ ال��شیخ عب��د ال��رحمن ب��ن یحی��ى المعلم��ى الیم��انى ، وال��شیخ عب��د 
 .الوھاب عبد اللطیف ، بدون طبعة وال تاریخ

  محم��د ف��یض الق��دیر ش��رح الج��امع ال��صغیر ت��ألیف ش��مس ال��دین
المعروف بعبد الرحمن المناوى الشافعى تحقیق حمدى ال�دمرداش محم�د 

 الطبع��ة – الری��اض – مك��ة المكرم��ة – مكتب��ة ن��زار م��صطفى الب��از –
 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨األولى 
  الق��اموس المح��یط للفیروزب��ادي مج��د ال��دین محم��د ب��ن یعق��وب

ھ���ـ، دار الفك���ر للطباع���ة والن���شر، بی���روت، لبن���ان، ٨١٧المت���وفى س���نة 
 .م، بدون رقم الطبعة١٩٩٥-ھـ١٤١٥

وطبعة أخرى طبعة مؤسسة الرس�الة ـ بی�روت ـ الطبع�ة األول�ى س�نة 
 .م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦
  الكامل في ضعفاء الرجال ت�ألیف الح�افظ أب�ي أحم�د عب�د هللا ب�ن

ھـ، تحقیق وتعلیق الشیخ ع�ادل أحم�د ٣٦٥عدي الجرجاني المتوفى سنة 
ش�ارك ف�ي التحقی�ق األس�تاذ عبد الموجود، والشیخ علي محم�د مع�وض، 

الدكتور عبد الفتاح أبو سنة ـ دار الكتب العلمیة، بیروت، لبن�ان، الطبع�ة 
 .م١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٨األولى، 
  كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة تألیف الح�افظ

ھ�ـ ، تحقی�ق المح�دث حبی�ب ٨٠٧على بن أبى بكر الھیثمى المتوفى سنة 
ة الرس��الة ، بی��روت الطبع��ة الثانی��ة ، س��نة ال��رحمن األعظم��ى ، مؤس��س

 .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤
  ك��شف الخف��اء ومزی��ل اإللب��اس عم��ا اش��تھر م��ن األحادی��ث عل��ى

ھ�ـ ١١٦٢ألسنة الناس للشیخ إسماعیل بن محمد العجل�ونى المت�وفى س�نة 
أش��رف عل��ى طبع��ھ وت��صحیحھ والتعلی��ق علی��ھ أحم��د الف��الس ، مكتب��ة 

 .ث بالقاھرة، بدون طبعة وال تاریخالتراث اإلسالمى بحلب، ودار الترا
  ل��سان الع��رب الب��ن منظ��ور أب��ي الف��ضل جم��ال ال��دین محم��د ب��ن

مك��رم اب��ن منظ��ور األفریق��ي الم��صري، دار المع��ارف، الطبع��ة الثالث��ة، 
 .بدون تاریخ

وطبع�ة أخ�رى طبع�ة دار ص�ادر ـ بی�روت ـ لبن�ان ـ الطبع�ة الثالث�ة ـ 
 .م١٩٩٤-ھـ ١٤١٤سنة 
 لفوائد للحافظ نور الدین على بن أب�ى بك�ر مجمع الزوائد ومنبع ا

 ھ��ـ دار الكت��اب العرب��ى ، بی��روت ، لبن��ان ، ٨٠٧الھیثم��ى المت��وفى س��نة 
 .م١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢الطبعة الثالثة ، 

  المجروحین م�ن المح�دثین وال�ضعفاء والمت�روكین لإلم�ام محم�د
 تحقی�ق  ھ٣٥٤بن حبان بن أحمد أبي حاتم التمیمي البستي المت�وفى س�نة 

 . ھ١٤٠٢ حلب سنة – دار الوعي –ود إبراھیم زاید محم



 ٢١٧٣

  المجموع للنووي شرح المھذب مع تكملتھ، تحقیق وتعلیق محمد
 .الزحیلي، دار القلم، دمشق

( وطبعة أخ�رى ـ مكتب�ة اإلرش�اد ـ ج�دة ـ المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة 
  )ت:د

 المجموع في الضعفاء والمتروكین ویحتوي على : 
o  للنسائيالضعفاء والمتروكین .  
o الضعفاء والمتروكین للدارقطني .  
o الضعفاء الصغیر للبخاري. 
o  دار –دراسة وتحقیق ال�شیخ عب�د العزی�ز ع�ز ال�دین ال�سیروات 
 .م١٩٨٥ -  ھ١٤٠٥ الطبعة األولى – لبنان – بیروت –القلم 
  المحلى باآلثار لإلمام أبي محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم

د محم�د ش�اكر، دار الت�راث بالق�اھرة، ب�دون األندلسي، تحقیق الشیخ أحم
 .طبعة وال تاریخ

  دار اآلفاق الجدی�دة، بی�روت، )نسخة أخرى(المحلى البن حزم ،
 .تحقیق لجنة إحیاء التراث العربي، بدون طبعة وال تاریخ

  مختصر الفتاوى المصریة ألبي عب�د هللا محم�د ب�ن عل�ى البعل�ي
، وق��دم ل��ھ أحم��د حم��دي، اخت��صار فت��اوى اب��ن تیمی��ة، راجع��ھ، وفھرس��ھ

 .م١٩٨٠ھـ ـ ١٤٠٠مطبعة المدني بالقاھرة، 
  المستدرك على الصحیحین للحاكم النیسابورى محمد بن عبد هللا

 .، دار المعرفة ، بیروت لبنان بدون طبعة وال تاریخ
  ھ��ـ ، ٢٨٢م��سند الح��ارث ب��ن أب��ى أس��امة الح��افظ المت��وفى س��نة

 - ھ��ـ ١٤١٣ن��ة المن��ورة س��نة مرك��ز خدم��ة ال��سنة وال��سیرة النبوی��ة بالمدی
 .م ، الطبعة األولى ، تحقیق الدكتور حسین أحمد صالح البكرى١٩٩٢
  مسند الروی�انى محم�د ب�ن ھ�ارون الروی�انى أب�و بك�ر ، المت�وفى
ھ�ـ ١٤١٦ھـ ، مؤسسة قرطبة ، القاھرة ، الطبعة األول�ى س�نة ٣٠٧سنة 

 .تحقیق أیمن على أبو یمانى
 ث واآلث�ار للح�افظ عب�د هللا ب�ن مصنف ابن أبى شیبة فى األحادی

ھـ ، ضبطھ وعل�ق علی�ھ ٢٣٥محمد بن أبى شیبة الكوفى ، المتوفى سنھ 
 -ھ���ـ ١٤١٤األس���تاذ س���عید اللح���ام ، دار الفك���ر ، بی���روت ، لبن���ان س���نة 

 .م١٩٩٤
  ھ�ـ ، ٢١١مصنف عبد الرزاق بن ھمام الصنعانى المتوفى س�نة

لثانی��ة ، تحقی��ق ھ��ـ ، الطبع��ة ا١٤٠٣المكت��ب اإلس��المى ، بی��روت س��نة 
 .حبیب الرحمن األعظمى

  المعجم الوسیط الصادر عن مجمع اللغة العربیة بالقاھرة 



 ٢١٧٤

  معرفة التذكرة فى األحادیث الموضوعة ألبى الف�ضل محم�د ب�ن
ط��اھر المقدس��ى تحقی��ق ال��شیخ عم��اد ال��دین أحم��د حی��در، مؤس��سة الكت��ب 

 .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٦ سنة – بیروت لبنان ـ الطبعة األولى –الثقافیة 
  المغن��ى الب��ن قدام��ة أب��ي محم��د عب��د هللا ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن

ھـ، على مختصر أبي القاسم عمر بن حسین بن ٦٢٠قدامة المتوفى سنة 
عب��د هللا ب��ن أحم��د الخرق��ي، مكتب��ة الجمھوری��ة العربی��ة، ومكتب��ة الكلی��ات 

 .األزھریة باألزھر، بالقاھرة
  الم��شتھرة عل��ى المقاص��د الح��سنة ف��ى بی��ان كثی��ر م��ن األحادی��ث

 دار الكت�ب – بی�روت –األلسنة تألیف محمد بن عبد ال�رحمن ال�سخاوى 
 .م بدون طبعة١٩٧٩العلمیة 
  المھ��ذب لل��شیرازي أب��ي إس��حاق إب��راھیم ب��ن عل��ى المت��وفى س��نة
 .ھـ تحقیق وتعلیق محمد الزحیلي، دار القلم، دمشق٤٧٦
  مواھ��ب الجلی��ل ب��شرح مخت��صر خلی��ل ألب��ي عب��د هللا محم��د ب��ن
د عبد الرحمن المغربي المع�روف بالحط�اب الرعین�ي المت�وفى س�نة محم
ھـ، ضبطھ وخرج آیاتھ وأحادیثھ الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب ٩٥٤

 .م١٩٩٥ھـ ـ ١٤١٦العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى، 
  الموضوعات البن الجوزى أبى الفرج عبد الرحمن بن على ب�ن

 ض����بط وتق����دیم وتحقی����ق -ـ ھ����٥٩٧الج����وزى القرش����ى المت����وفى س����نة 
 .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣ دار الفكر الطبعة الثانیة –عبدالرحمن عثمان 

  ، میزان االعتدال فى نقد الرجال لإلمام محم�د ب�ن أحم�د ال�ذھبى
ھـ ، دراسة وتحقیق وتعلیق الشیخ على محمد معوض ٧٤٨المتوفى سنة 

عب�د ، والشیخ عادل أحم�د عب�د الموج�ود ، وش�ارك ف�ى تحقیق�ھ ال�دكتور 
 الطبع�ة األول�ى – لبن�ان – بیروت –الفتاح أبو سنة ، دار الكتب العلمیة 

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦سنة 
  تحقیق عل�ي – لبنان – بیروت – دار المعرفة –ونسخة أخرى 

  ) ت:د(محمد البجاوي 
  النھای���ة ف���ي غری���ب الح���دیث واألث���ر لإلم���ام مج���د ال���دین أب���ي

ی��ر تحقی��ق ط��اھر أحم��د ال��سعادات المب��ارك بن��ي محم��د الج��زري اب��ن األث
 لبن��ان – بی��روت – المكتب��ة العلمی��ة –ال��زاوي ومحم��ود محم��د الطن��احي 

 )ت:د(
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