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 مبحث الكي

 الثناء: والثالث. ملسو هيلع هللا ىلص لو حمبتو عدم: والثاين.  ملسو هيلع هللا ىلص فعلو: أحدىا أنواع، أربعة الكي أحاديث تضمنت فقد:  قال ابن القيم
  (1)تعاىل اهلل حبمد بينها تعارض وال عنو، النهي: والرابع. تركو من على

 أوالً األحاديث التي تدل على جواز فعلو : 

 وأصل دمو ليقطع كواه أي] َفَحَسَموُ : »قَالَ  َأْكَحِلِو، ِف  ُمَعاذٍ  ْبنُ  َسْعدُ  رُِميَ : قَالَ  َجاِبٍر،روى اإلمام مسلم عن  -1
  (2)«الثَّانَِيةَ  َفَحَسَموُ  َورَِمتْ  ُثَّ  ،[ السهم  كنصل عريض غري طويل حديد أي]ِبِْشَقصٍ  بَِيِدهِ   ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبي  [ القط احلسم

 ِعْرقًا، ِمْنوُ  فَ َقَطعَ  طَِبيًبا، َكْعبٍ  ْبنِ  ُأَبي  ِإىَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسولُ  بَ َعثَ : »قَالَ  َجاِبٍر،روى اإلمام مسلم عن  -2
  (3)«َعَلْيوِ  َكَواهُ  ُثَّ 

 ِمنَ  يَ ْرُقوا َأنْ  اَِلْنَصارِ  ِمنَ  بَ ْيتٍ  ِِلَْىلِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  أَِذنَ : »قَالَ  َماِلٍك، ْبنِ  أََنسِ عن روى البخاري  -3
 َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َوَرُسولُ  ،[ لألضالع املستبطن للغشاء يعرض ورم] اجلَْنبِ  َذاتِ  ِمنْ  ُكِويتُ : »أََنسٌ  قَالَ  «َواُِلُذنِ  احُلَمةِ 
، َوَسلَّمَ    (4)«َكَواين  طَْلَحةَ  َوأَبُو ، ثَاِبتٍ  ْبنُ  َوَزْيدُ  النَّْضرِ  ْبنُ  َوأََنسُ  طَْلَحةَ  أَبُو َوَشِهَدين  َحيٌّ

 ثانياً اِلحاديث الواردة ف عدم حمبتو لو :

ُهَما، اللَّوُ  َرِضيَ  اللَّوِ  َعْبدِ  ْبنَ  َجاِبرَ روى الشيخان من حديث  -1 ْعتُ : قَالَ  َعن ْ  ِإنْ  »: يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبَّ  َسَِ
ٌر، - أَْدِويَِتُكمْ  ِمنْ  َشْيءٍ  ِف  َيُكونُ : أَوْ  - أَْدِويَِتُكمْ  ِمنْ  َشْيءٍ  ِف  َكانَ   بَِنارٍ  َلْذَعةٍ  أَوْ  َعَسٍل، َشْربَةِ  أَوْ  حِمَْجٍم، َشْرطَةِ  َفِفي َخي ْ

اَء، تُ َواِفقُ    (5)«َأْكَتِويَ  َأنْ  ُأِحبي  َوَما الدَّ

 األحاديث الواردة في الثناء على تركو : ثالثاً 

، ْبنِ  ِعْمرَانَ روى الشيخان من حديث  ِت  ِمنْ  اجْلَنَّةَ  َيْدُخلُ : »قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُحَصْْيٍ ُعونَ  أُمَّ   َسب ْ

                                                           

 ( 66 /4زاد امليعاد ) -1
 التََّداِوي َواْسِتْحَبابِ  َدَواءٌ  َداءٍ  ِلُكلي  بَابُ ( 2268أخرجو مسلم ) -2
 (2267أخرجو مسلم ) -3
 ( 5719أخرجو البخاري ) -4
َرُه، َكَوى أَوْ  اْكتَ َوى َمنِ  بَابُ (5764أخرجو البخاري ) -5  ( 2265ومسلم ) َيْكَتوِ  لَْ  َمنْ  َوَفْضلِ  َغي ْ
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ُروَن، َواَل  َيْستَ ْرُقوَن، اَل  الَِّذينَ  ُىمُ : »قَالَ  اهلِل؟ َرُسولَ  يَا ُىمْ  َمنْ : قَاُلوا ،«ِحَسابٍ  ِبَغرْيِ  أَْلًفا مْ  َوَعَلى َيْكتَ ُووَن، َواَل  يَ َتطَي َّ  َرِّبِي
ُلونَ    (1)«يَ تَ وَكَّ

 :  ألحاديث الواردة في النهي عن الكيارابعاً 

َفاءُ  »: قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي  َعنِ  َعبَّاٍس، اْبنِ  نِ روى البخاري عن  -1  َشْربَةِ  َأوْ  حِمَْجٍم، َشْرَطةِ  ِف : َثالَثَةٍ  ِف  الشي
ِت  أَنْ َهى َوأَنَا بَِناٍر، َكيَّةٍ  َأوْ  َعَسٍل،   (2)« الَكيي  َعنِ  أُمَّ

  ديث السابقة على حكم واحد في الكيبين النصوص : ىو عدم اتفاق األحا الظاىري وجو التعارض

 :مذاىب العلماء اتجاه ىذا التعارض الظاىري

 ف أصلو وأدلتهم على ذلك : الكياتفقت كلمة العلماء على امكانية اجلمع بْي ىذه النصوص وقالوا جبواز 

  الكينسبة الشفاء إىل  -2      سعد بن معاذ وأمره عكما فعل م  ملسو هيلع هللا ىلصفعل النب  -1

 َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسولِ  َعنْ  َجاِبٍر،عموم اِلدلة املبيحة للتداوي مثال ذلك : ما رواه اإلمام مسلم من حديث  -3
اءِ  َدَواءُ  ُأِصيبَ  فَِإَذا َدَواٌء، َداءٍ  ِلُكلي : »قَالَ  أَنَّوُ    (3)«َوَجلَّ  َعزَّ  اهللِ  بِِإْذنِ  بَ َرأَ  الدَّ

 والكراىة ؟ النهييف تحمل أحاديث وعليو ك

َركُ  اَل  أَنَّوُ  َلوُ  اْسِتْعَماِلوِ  َوبَ ْْيَ  لِْلَكيي  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى َكرَاَىِتوِ  بَ ْْيَ  اجلَْْمعِ  ِمنَ  َويُ ْؤَخذُ :  قال الحافظ  َواَل  ُمْطَلًقا يُ ت ْ
َفاءِ  ِإىَل  َطرِيًقا تَ َعييِنوِ  ِعْندَ  ُيْستَ ْعَملُ  َبلْ  ُمْطَلًقا ُيْستَ ْعَملُ  َفاءَ  َأنَّ  اْعِتَقادِ  ُمَصاَحَبةِ  َمعَ  الشي   (4)تَ َعاىَل  اللَّوِ  بِِإْذنِ  الشي

 ال ميكن أن حيكم عليو حبكم واحد بل يعرتيو ثالثة أحكام : الكيوعليو : أن 

 التحرًن  -3الكراىية                                  -2اجلواز                           -1

 األول الجائز بالشروط االتية : 

 جمرد سبب  الكياالعتقاد أن الشفاء بيد اهلل تعاىل وأن  -3ال ميكن االستغناء عنو بغريه  -2إذا دعت إليو احلاجة  -1

                                                           

 ( 218( ومسلم )5765أخرجو البخاري ) -1
 ( 5681أخرجو البخاري ) -2
 ( 2264أخرجو مسلم ) -3
 ( 139 /16فتح الباري ) -4
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 متى يكون السبب شرعياً ؟

 إذا كان اِلمر ف الشرع أي دل الدليل الشرعي على مشروعيتو 

 متى يكون السبب كونى ؟

 أن الشرع ل حيرمو بل أباحو أي اإلباحة الشرعية  -2سبب لشيء         أنو أن تثبت التجربة  -1اجلواب بشرطْي : 

 مثال : باالستقراء وجد أن من شرب يذىب عطشو فهذا سبب كوىن 

 ة في الحاالت االتية :الثاني الكراىي

 إذا أمكن االستغناء عنو بغريه -1

 إذا كان قبل نزول البالء واملرض حلفظ الصحة ملا فيو من ضعف التوكل على اهلل عز وجل  -2

لتفات إىل السبب وىو سبب احلقيقي وىو اهلل عز وجل واالونسيان امل الكي: إذا اعتقد نسبة الشفاء إىل  الثالث التحريم
 املخلوق وىو شرك 

  النهيفعلى احلكم اِلول )اجلواز ( حتمل أحاديث الفعل ، وعلى احلكمْي اِلخرين )الكراىية والتحرًن ( حتمل أحاديث 

)أتوا ِّبذا من جنس ترك النب ِلكل  منو املنع على يدل ال لو حمبتو وعدم جوازه، على يدل فعلو فإنقال اإلمام ابن القيم : 
 عنو النهي وأما. وأفضل أوىل تركو أن على فيدل تاركو على الثناء وأما. ل على مائدتو(كِ الضب فهو ل يأكل ومع ذلك أُ 

  (1)أعلم واهلل الداء، حدوث من خوفا يفعل بل إليو، حيتاج ال الذي النوع عن أو والكراىة االختيار سبيل فعلى

ُثكَ  ُحَصْْيٍ  ْبنُ  ِعْمرَانُ  ِل  قَالَ : قَالَ  ُمَطريٍف،روى اإلمام مسلم عن  َفَعكَ  َأنْ  اهللُ  َعَسى َحِديثًا ُأَحدي  اهللِ  َرُسولَ  ِإنَّ : بِوِ  يَ ن ْ
ةٍ  بَ ْْيَ  ََجَعَ » َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى ، ُيَسلَّمُ  َكانَ  َوَقدْ  حُيَريُمُو، قُ ْرآنٌ  ِفيوِ  يَ ْنزِلْ  وَلَْ  َماَت، َحّتَّ  َعْنوُ  يَ ْنوَ  لَْ  ُثَّ  َوُعْمرٍَة، َحجَّ  َعَليَّ

  (2)«فَ َعادَ  اْلَكيَّ  تَ رَْكتُ  ُثَّ  فَ رُتِْكُت، اْكتَ َوْيُت، َحّتَّ 

اتِ  َعَلى َيْصِبُ  َفَكانَ  بَ َواِسريُ  بِوِ  َكاَنتْ  َعْنوُ  اللَّوُ  َرِضيَ  احلَُْصْْيِ  ْبنَ  ِعْمرَانَ  َأنَّ  احلَِْديثِ  َوَمْعَن :  قال النووي  وََكاَنتِ  اْلُمِهمَّ
  (3)َعَلْيوِ  َساَلُمُهمْ  فَ َعادَ  اْلَكيَّ  تَ َركَ  ُثَّ  َعَلْيوِ  َساَلُمُهمْ  فَانْ َقَطعَ  فَاْكتَ َوى َعَلْيوِ  ُتَسليمُ  اْلَماَلِئَكةُ 

                                                           

 ( 66 /4زاد امليعاد ) -1
 ( 1226أخرجو مسلم ) -2
 ( 266 /8شرح النووي على مسلم ) -3


