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  املقدمة

، جعل نوع اإلنسان أكمل األنواع وميزه ابلنطق واإلدراك، امللوك ورب األراببمالك ، احلمد هلل العزيز الوهاب
وخلق كل شيء حبكمته وسخره له؛ ليخربه مبا فيه من الداء ، وجعل صحة بدنه وعقله سبب الوجود واالنتفاع

ء أجسامهم وخلق النبات واألشجار واحلبوب والثمار منافع للناس وجعل فيها غذا، واملنافع واملضار، والدواء
 .وشفاء أسقامهم

حتصى  وفوائد ال، وجعل هلا مكانة عظيمة وأسرار فريدة، خص لنا شجرة من بني سائر األشجار ابلربكة والنعمة
فهى شجرة حتمل ، ووصفها الصحابة والتابعون، وأكثر من ذكرها خري البشر أمجعني، حمكم التنزيليف  ذكرها العليم

خصها هللا لنبيه وجعلها ، سدرة املنتهى وشجرة العرب والشجرة املقدسة، األلواناحللى واحللل والثمر من مجيع 
منتهى األنبياء وأمته منتهى األمم وهى مقام مناجاته  السدرةف، َمخُْصوصخٌة له؛ ألنه آخر األنبياء. نيب العرب والعجم

رها للو ولواها مجيل ورائحتها تفخُفو ُُ ظلها مديد ومث، يناجيه ربه عندها شخجخرخة عربيةاليت  جعل هللا تعاىل الشجرة
 عطرا ذخِكياً. 

 اجلسم واألخالق والطباع وعلى آله وأصحابه األتباع وبعد: يف  والصالة والسالم على سيدان حممد الذي اعتدل 
فهذا مؤلف لطيف الجيهله إنسان وال حيتاج يف معرفته إىل أعوان قد مجع ماتفرق يف غريه من التصانيف وأغىن عن 
مراجعة ماسواه من التآليف جعله هللا خالصا لوجهه الكرمي ونفع به من طلب النفع منه على وجهه إنه قريب قدير 

آمني وهللا املوفق ، ومجيع املؤمنني، وابإلجابة ملن دعاه جدير وأن يثيبين ويثيب قارئه وسامعه وطابعه خري اجلزاء
ُ وخسخلَّ ، واهلادي إىل سواء السبيل  .مخ عخلخى نخِبيِ نخا حُمخمٍَّد وخعخلخى آلِِه وخصخْحِبِه وخسخلَّمخ وخصخلَّى اَّللَّ
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ْدر  شجرة    الس ِّ

ْدرتعريف    الس ِّ

ْدر: نِيِه وخاِلدخة ِسْدرخة  الس ِّ معروفة ، معمرة ألكثر من مائة وعشرين عاما، شجرة ليفية، (1)ِبكخْسِر أخوَّلِِه وخُسُكوِن َثخ
، وال ينثر ورقها، هلا رائحة زكية، فصيلة النبقيات فتكون أعظم ورقا ومثرا وأقل شوكااجلبال والرمال من يف  تنبت

األخرى جالسة فروعها و ، والدهتا مقوسة الشكل، ( متفرعة جدا2).مرطاء، وتعلو من مرت إىل ثالثة أمتار فأكثر
، ثالثية العروق الطولية، ملستدقخفيفة الرأس ا، بيضية، أوراقها معنفة، الفتية منها خالية من الشوك، مسودة اللون

َمتلفة األجزاء ، منبسطة البتالت، صغرية َمضرة اللون األصفر، إبطية اإلرتكاز، التجميع القصري أزهارها عنقودية
 (.3األوىل )يف  ورقها لار، طبعا
ْدُر من الِعضخاِه )5(: قخالخ ابُن زايد )4) قَاَل أَبو َحنِّيَفة  ِن:، (6(: السِ  فأخم ا ، وخِمْنه ضخالٌ ، فمْنه ُعرْبِي   وخُهوخلخْوانخ

ْدرِ ، رُي. وأخما الض اُل فُذو شخْوكٍ الُعرْبِي : فمخا الخ شخْوكخ ِفيِه ِإال  مخا الخ يخضِ  ْدرُة ، وخرخقخٌة عخرِيضخٌة ُمدخوَّرةٌ  وللسِ  وخُرمبخا كخانخت السِ 
 (7وورق الضال صغخار.)، حِمْل اإلقالل

 (8:)ذ والرُّمَّة :قَالَ 
ْدِر ُعرْبِايا وضخاالخ )  (9قخطخْعُت ِإذخا َتخخوَّفخِت العخوخاِطي.... ُضُروبخ السِ 

                                                           

 .243ص، لامد صادق قنييب -املؤلف: حممد رواس قلعجي ، انظر: معجم لغة الفقهاء - 1
 .401ص7ج، لسان العرب البن منظور، شجرة مرطاء إذا مل يكن عليها ورق - 2
وهذه ال تؤثر علي بدن اإلنسان من ليث زايدة نبض القلب أو تنبيه ، معىن احلار يف األوىل أن ه خيرج عن املعتدل جبزء والد لار - 3

 يس حمسوسا وكان ذلك الدواء ل، وقد تدر البول والعرق شيئا يسريا اجلهاز العصيب...
امللقب بشيخ علماء النبات نسبة إىل كتاب النبات الذي مل يؤلف يف ، نسبة إىل دينور، الدينوري، أبو لنيفة امحد بن داود بن وتند - 4

 .املولود يف العقد األول من القرن الثالث اهلجري، معناه مثله
 املطر )املياه(.، النوادر ىف اللغة، ته: الشجر والكالمن مؤلفا، هف215املتويف سنة ، سعيد بن أوس األنصاري، أيب زيد - 5
العضاه اسم يقع على ما عظم من شجر الشوك  :.. وقيل.العضاه أعظم الشجر :وقيل، العضاه من الشجر: كل شجر له شوك - 6

 .188ص10ج، والعضاه على هذا القول الشجر ذو الشوك مما جل أو دق. انظر: لسان العرب البن منظور، وطال واشتد شوكه
جامعة بغداد ، خدجية زابر عنيزان، فاطمة زابر عنيزان، مروايت أبو لنيفة الدنيوري عن النبات ىف معجم لسان العرب البن منظور - 7
 .151ص 7ج، وانظر: لسان العرب البن منظور، 4/45، عمدة القاري شر ُ صحيح البخاري:انظر، 199ص
كنيته أبو احلارث وذو الر م ة. شاعر عريب من الرابب من ،  يس بن مسعود العدوي الرابيب التميميُذو الُرمَّة هو غيالن بن عقبة بن اه - 8
 117وتويف أبصفهان )وقيل ابلبادية( سنة ، م696\هف  77من فحول الطبقة الثانية يف عصره. ولد سنة ، من شعراء العصر األموي، متيم
، الطبقة الثالثة، للذهيب، سري أعالم النبالء، ابن خلكان -ان وأنباء أبناء الزمان م وهو يف سن األربعني.انظر: وفيات األعي735 \هف 
5/267.  
 .4/354، هف(711البن منظور )املتوىف: ، الكتاب: لسان العرب - 9
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تفخفخُع ِبوخرخِقِه يف اْلغخْسِل وخمثخخرخ 10) قَاَل اْْل جَّة   ِف ففخيُفنفْ ُبُت يف اأْلخْرايخ ْدُر نفخْوعخاِن أخلخُدُهُخا يفخنفْ ٌة وخاْْلخخُر تُُه طخيِ بخ ( يف التفَّْفِسرِي وخالسِ 
تفخفخُع ِبوخرخِقِه يف اْلغخْسِل وخمثخخرختُُه عخِفصخٌة ) ُبُت يف اْلربخِ  وخالخ يُفنفْ  (11يفخنفْ

ومنه ضال وهو ذو ، وهو الذي ال شوك له، فمنه غربي، ( عن السدر "للسدر لوانن12) ويقول: الرتكماين
 الشوك. 

 (13ومثره النبق.) .األاهار..وقيل الضال ما ينبت يف الرباري والغربي ما ينبت على 
وينقي البشرة وينعمها ويشد وسحيق ورقه يلحم اجلرا ُ ويقلع األوساخ ، ومثره هو النبق، شجر معروفالسدر 
 (14) .ومن خواصه أنه يطرد اهلوام ويشد العصب ومينع امليت من البالء، الشعر

ْدُر ِمنخ  –رخمِحخُه اَّللَُّ  –(15) قال: اإلمام القرطيب تفخفخُع بِِه وخالخ يخْصُلُح وخرخقُُه لِْلغخُسوِل )السِ  الشَّجخِر ِسْدرخاِن: بفخر ِي  الخ يُفنفْ
. ، وخلخُه مثخخٌر عخِفٌص الخ يُفؤْكخلُ   وخُهوخ الَِّذي يُسخمَّى الضَّالخ

اِء وخمثخخرُُه النَِّبُق وخوخرخقُُه غخُسوٌل ُيْشِبُه شخجخرخ  -وخالثَّاِن   (16اْلُعنَّاِب(. )ِسْدٌر يفخنفُْبُت عخلخى اْلمخ
ْدر : فخاِن: ُعرْبِي  ِبضخمِ  اْلعخنْيِ وخُسُكوِن اْلُموخلَّ  َوالس ِّ ٌر ِمْن شخجخِر اْلِعضخاِه ُذو وخرخٍق عخرِيٍض ُمدخوٍَّر وخُهوخ ِصنفْ ِء شخجخ ِة وخايخ دخ

ِة عخلخى غخرْيِ  لخُه شخْوٌك ضخِعيٌف ، أخْي ضخفَِّتهِ ، ِقيخاٍس وخُهوخ ِعرْبُ النفَّْهيِ  نخسخٍب ِنْسبخًة ِإىلخ اْلِعرْبِ ِبكخْسِر اْلعخنْيِ وخُسُكوِن اْلُموخلَّدخ
 يف ُغُصونِِه الخ يخِضرُي.

                                                           

اإلمام  النَّْحوي، صالب التصانيف، احلسن بن أمحد بن عبدالغفَّار الفارسي الفسوي، اإلمام أبو علي، هو أبو علي الفارسي - 10
م املعتضد288وكان ميالده فيها عام )، ونشأ فيها، ولد ببلدة فسا، املشهور تُويف ِ اإلمام أبو علي ببغداد يف ربيع األول سخنخة ، ( يف أواخر أايَّ

واتريخ ، 4/384، ويتيمة الدَّهر، (120)ص: ، ينظر: طبقات النَّحويني واللُّغويني .-رمحه هللا  -(377سبٍع وسبعني وثالث مائة )
، 395ص، وإشارة التعيني، 1/274، وإنباه الرُّواة على أنباه النُّحاة، 4/260، ومعجم البلدان، 7/232، معجم األدابء، 7/275، بغداد

 (.16/380سري أعالم النبالء )، 5/10مح، وأعيان الشيعة، 1/270، وهخديَّة العارفني، 3/89، وشذرات الذهب
، و اتج العروس من جواهر القاموس، ميشال لايكك، وموسوعة النبااتت الطبية، ن عمر األنطاكيداؤد ب، انظر: تذكرة داود - 11
 .271ص، واملصبا ُ املنري يف غريب الشر ُ الكبري، 526ص11ج
  .هف694يوسف بن عمر بن علي بن رسول الغسان الرتكمان املتويف سنة  - 12
 . 293ص، سهام خضر، معجم األعشاب والنبااتت الطبية - 13
 . 2/212، حممد أمني الشهري اببن عابدين، انظر: لاشية رد احملتار على الدر املختار شر ُ تنوير األبصار - 14
هو أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن ففخر ُ األنصاري اخلزرجي األندلسي القرطيب املفسِ ر. ولد يف قرطبة أوائل القرن السابع  - 15

، ويقال هلا اليوم: املنيا، مث انتقل إىل مصر ليث استقر مبُنفْيخة بين خصيب يف مشال أسيوط، وعاش هبا، هف(610 - 600اهلجري )ما بني 
وقربه ، هف671كانت وفاة عاملنا اجلليل ليلة االثنني التاسع من شهر شوال سنة ،  وبقي فيها لىت تُويِف  يف )ُمنفْيخة اخلصيب( بصعيد مصر

. الصفدي: الوايف ابلوفيات 79. السيوطي: طبقات املفسرين ص66، 2/65الداودي: طبقات املفسرين انظر: .ابملنيا شرق النيل
 .45. مشهور لسن حممود سلمان: اإلمام القرطيب شيخ أئمة التفسري ص79السيوطي: طبقات املفسرين ص، 123، 2/122
واتج العروس ، 4/354، و لسان العرب البن منظور، 287/ 14، حتقيق: أمحد الربدون وإبراهيم أطفيش، انظر: تفسري القرطيب - 16

 .1/29ملرتضي الزبيدي ، من جواهر القاموس
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بُ  ْدِر الَِّذي يفخنفْ ٍم َُمخفَّفخٍة( وخُهوخ ُذو شخْوٍك. وخأخْجوخُد السِ   ُت عخلخى اْلمخاِء وخُهوخ يُْشِبهُ وخالصِ ْنُف الثَّاِن الضَّالُّ )ِبضخاٍد سخاِقطخٍة وخالخ
 (.17خُيْرُِج مخعخ اْلمخاِء رخْغوخًة كخالصَّابُوِن )، وخوخرخقُُه كخوخرخِق اْلُعنَّاِب وخوخرخقُُه جُيْعخُل غخُسواًل يُفنخظَُّف بِهِ ، شخجخرخ اْلُعنَّابِ 

نْفيخا ِمثخال َثخن... أشجارها نفخْوعخاِن ِمنفْهخا مخاله.يف أشجارها ومثارها وظالهلا  .. يف هخِذه الدُّ
 .. ن الشوك من مثخخر ذخوي ألوان.أصل النبق َمضور مكاكالسدر 

ا وظل السدر من خري الظال  .. ل ونفعه الرتويح لألبدان.هخذخ
 ... من بفخْعضهخا تفريح ِذي األلزان.ومثاره أخْيضا ذخوخات مخنخاِفع

 (. 18وهو ابرد ايبس )، والسدر أجوده األخضر العريض
("انه شجر ينبت يف اجلبال والرمال ويستنبت فيكون أعظم ورقا 19هف( )1008) يقول الشيخ / داود األنطاكي 

 وهو ال ينثر أوراقه ويقيم حنو مائة عام.، وأقل شوكا، ومثرا
 

  

                                                           

 .298ص 27ج، «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد»التحرير والتنوير  - 17
 .510ص2ج، انظر: توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شر ُ قصيدة اإلمام ابن القيم - 18
انتهت إليه رايسة األطباء يف ، م( داود بن عمر األنطاكي: عامل ابلطب واألدب. كان ضريرا 1600هف =  1008داُود األخْنطاكي ) - 19

 .333ص2ج، هف(1396زمانه. انظر: األعالم للزركلي )املتوىف: 
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ْدر  َأْْسَاء نـََبات الس ِّ

والدته: يف اليمن: الِعْلب ، والنبق، والغسل، الشوك املقدس، سويد، والردج، والزفزوف، والزجزاج، والعرج، السدر
ْوُم والدته دخْومخة)، ِعْلبخة  .والعوام يسمواها )نبكة( ابلكاف الفارسية (20ومثره يسمى الدَّ
 

 َأْْسَاء الـنـبـق

  لب البان أو جوز البان، عربي، جنا، الكنار :من أْسائه
 

 القرآن الكرمييف  السدر

خلقها اليت  تنفرد هبا عن كثري من النبااتتالسدر شجرة مباركة انلت من هللا اخلالق سبحانه وتعاىل مكانة عظيمة 
 .ثالث سور وهي من أشجار اجلنةيف  القرآن الكرمييف  هللا ليث ورد ذكر السدر

 (21﴿يف ِسْدٍر َمَُّْضوٍد﴾ ) :قخالخ تفخعخاىلخ  -1
ْلنخاُهم  :قخالخ تفخعخاىلخ  -2 ْلنخا عخلخْيِهْم سخْيلخ اْلعخرِِم وخبخدَّ جِبخنفَّتفخْيِهْم جخنفَّتخنْيِ ذخوخاتخى ُأُكٍل َخخٍْط وخأخْثٍل وخشخْيٍء مِ ن ﴿فخأخْعرخُضوا فخأخْرسخ

 .(22ِسْدٍر قخِليٍل﴾ )
تفخهخى﴾ ) :قخالخ تفخعخاىلخ  -3  .(23﴿ِعندخ ِسْدرخِة اْلُمنفْ
 .(24: ﴿ِإْذ يفخْغشخى السِ ْدرخةخ مخا يفخْغشخى﴾ )قخالخ تفخعخاىلخ  -4

ومرتني  السدرة ( –مرتني بصيغة املفرد )سدرة ، ثالث سوريف ، يف القرآن الكرمي أربع مرات” السدر“ورد ذكر 
  .( 25قصة سبأ)يف  وهى املذكورة الدنيايف  والرابعة كانت، اجلنةيف  ثالثة منهم تعىن السدر بصيغة اجلمع )سدر(
أخْصحخاُب اْليخِمنِي. يف ِسْدٍر : )وخأخْصحخاُب اْليخِمنِي مخا قخالخ تفخعخاىلخ ، ار اجلنة يتفيأ حتتها أهل اليمنيوالسدر من أشج

نٍي وخمِشخاٍل  وخقخالخ تفخعخاىلخ ، (26َمَُّْضوٍد. وخطخْلٍح مَّنُضوٍد. وخِظلٍ  ممَُّْدوٍد( ) نفَّتخاِن عخن ميِخ ِنِهْم آيخٌة جخ : )لخقخْد كخانخ ِلسخبخأ يف مخْسكخ
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ٌة طخيِ بخٌة وخرخب   نفَّتخنْيِ  ُكُلوا ِمن رِ ْزِق رخبِ ُكْم وخاْشُكُروا لخُه بفخْلدخ ْلنخاُهم جِبخنفَّتفخْيِهْم جخ غخُفوٌر. فخأخْعرخُضوا فخأخْرسخْلنخا عخلخْيِهْم سخْيلخ اْلعخرِِم وخبخدَّ
تفخهخى. ِعندخهخا جخنَُّة اْلمخْأوخى. قخالخ ُسْبحخانخهُ ، (27ذخوخاَتخ أُُكٍل َخخٍْط وخأخْثٍل وخشخْيٍء مِ ن ِسْدٍر قخِليٍل( ) ِإْذ : )ِعندخ ِسْدرخِة اْلُمنفْ

 (.28يفخْغشخى السِ ْدرخةخ مخا يفخْغشخى()
: : األوىلاآلية  ) وخأخْصحخاُب اْليخِمنِي مخا أخْصحخاُب اْليخِمنِي. يف ِسْدٍر َمَُّْضوٍد. وخطخْلٍح مَّنُضوٍد. وخِظلٍ  ممَُّْدوٍد( قخالخ تفخعخاىلخ

(29 ) 
يَّةٌ   لخهخا تخضخمُّ ، سورة الواقعُة مخكِ  ا قفخبفْ بفختُفهخا ِلمخ اِب لِْلُمْجرِِمنيخ وخُمنخاسخ رضي  –وخالنَِّعيِم لِْلُمْؤِمِننيخ. وخقخالخ اْبُن عخبَّاٍس ، ُن اْلعخذخ

ْأاِهخا، كخالصَّاخَِّة وخالطَّامَِّة وخاْْلزِفخةِ ،  اْلوخاِقعخُة ِمْن أخْْسخاِء اْلِقيخامخةِ  :-هللا عنه   وخمخْعىنخ وخقفخعختِ ، وخهخِذِه اأْلخْْسخاُء تفخْقتخِضي ِعظخمخ شخ
 .(30)، اْلواِقعخُة: أخْي وخقفخعخِت الَّيِت الخ بُدَّ ِمْن ُوُقوِعهخا

فأعجبهم ، وهو واد ابلط ائف َمضب، (31أن املسلمني نظروا إىل وج  ) :قخالخ أخبُو اْلعخالِيخِة وخالضَّحَّاكُ  :خ سبب نزوهلا
 سدره. 

القول : الضحاك. ويف املخضود ثالثة أقوالو ، قاله أبو العالية، قالوا: اي ليت لنا مثل هذا؟ فنزلت هذه اْلية
وخأخبُو ، وخُُمخاِهدٌ ، وِعْكرِمخة، : اْبُن عخبَّاسٍ وبه قال، ن أيب طلحة عن ابن عباسرواه اب، : أنه الذي ال شخْوكخ فيهاألول

 وخغخرْيُُهْم.، وخأخبُو لخْرزخة، والسُّدِ ي  ، ْبُن كخِثريٍ  وخعخْبُد اَّللَِّ ، وخقفختخادخةُ ، وخاحلْخسخنُ ، والسَّفر ْبُن ُنسخري، وقسخامة ْبُن زُهخري، اأْلخْلوخصِ 
  .«ال خيضد شوكها»يف املدينة:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال ابن قتيبة: كأنه ُخِضدخ شوُكه. أي: قلع. ومنه قول النيب  

ُوقخر ابلثمرالقول الثاين
عخِن اْبِن عخبَّاٍس: أنه امل ، والضحاك، وُماهد وبه قال عكرمة، رواه العويف عن ابن عباس، : خ

  .ومقاتل بن ليان
ُهمخا  -: وخأخرج عبد بن محيد عخن اْبن عخبَّاس القول الثالث ُوقخر الذي ال شوك فيه -رخِضي هللا عخنفْ

ذكره ، قخالخ أنه امل
 (32قتادة.)

ِثرُي الشَّْوِك قخِليُل  نْفيخا كخ ا فخِإنَّ ِسْدرخ الدُّ ا وخهخذخ ا الخ شخْوكخ ، الثَّمخرِ وخالظَّاِهُر أخنَّ اْلُمرخادخ هخذخ وخيف اْْلِخرخِة عخلخى عخْكٍس ِمْن هخذخ
ِثرُي الَِّذي قخْد أخثْفقخلخ أخْصلخهُ ، ِفيهِ  ُر اْلكخ  (33كخمخا قخالخ احلْخاِفُظ أخبُو بخْكِر ْبُن سخْلمخانخ النَّجَّاُد.)،  وخِفيِه الثَّمخ

كخمخا قخالخ مخْيُموُن -وخُهُم اأْلخبْفرخارُ -عخطخفخ عخلخْيِهْم ِبذِْكِر أخْصحخاِب اْليخِمنِي -رَّبُونخ وخُهُم اْلُمقخ -لخمَّا ذخكخرخ تفخعخاىلخ مخآلخ السَّاِبِقنيخ 
: ، ْبُن ِمْهرخان: أخْصحخاُب اْليخِمنِي مخْنزِلخٌة ُدونخ اْلُمقخرَِّبنيخ  أخْي: أخيُّ شخْيٍء  ﴾ وخأخْصحخاُب اْليخِمنِي مخا أخْصحخاُب اْليخِمنيِ ﴿ ففخقخالخ
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)يف ِسْدٍر َمخُْضوٍد( أخْي يف نفخْبٍق قخْد ُخضِ دخ شخوُْكُه أخْي  ؟اُب اْليخِمنِي؟ وخمخا لخاهُلُْم؟ وخكخْيفخ مخآهُلُمْ أخْصحخ  مُثَّ فخسَّرخ ذخِلكخ ففخقخالخ
 قخالخُه اْبُن عخبَّاٍس وخغخرْيُُه.، ُقِطعخ 

ثفخنخا صخْفوخاُن عخْن ُسلخْيِم بْ  كخانخ أخْصحخاُب النَّيبِ    :قخالخ  -رخِضيخ هللاُ عخْنُه  -عخْن أخيب أُمخامخةخ ، ِن عخاِمرٍ وخذخكخرخ اْبُن اْلُمبخارخِك: لخدَّ
فخُعنخا اأْلخْعرخاُب وخمخسخائُِلُهمْ  -صخلَّى اَّللَُّ عخلخْيِه وخسخلَّمخ  - : أخقْفبخلخ أخْعرخايب  يفخْوًما، يفخُقوُلونخ: إِنَُّه لخيفخنفْ : ايخ رسول هللا، قخالخ  !ففخقخالخ

ُ  -وخمخا ُكْنُت أخرخى يف اجلْخنَِّة شخجخرخًة تُفْؤِذي صخاِلبفخهخا؟ قخالخ رخُسوُل اَّللَِّ ، لخقخْد ذخكخرخ اَّللَُّ يف اْلُقْرآِن شخجخرخًة ُمْؤِذيخةً  صخلَّى اَّللَّ
ْدُر فخِإنَّ لخُه شخوًْكا ُمْؤِذايً  : السِ  ( قخالخ ى اَّللَُّ عخلخْيِه وخسخلَّمخ: )أو ليس يفخُقوُل )يف ِسْدٍر صخلَّ  -ففخقخالخ ، عخلخْيِه وخسخلَّمخ: )وخمخا ِهيخ

نفْهخا عخِن اثْفنخنْيِ وخسخْبِعنيخ لخْواًن ِمنخ َمخُْضوٍد( خخضَّدخ اَّللَُّ شخوْكخُه فخجخعخلخ مخكخانخ ُكلِ  شخوْكخٍة مثخخرخًة فخِإاهَّخا تُفْنِبُت مثخخرًا يفخْفُتُق الثَّمخُر مِ 
)الطَّعخاِم مخا ِفيِه لخوْ    .(34ٌن ُيْشِبُه اْْلخخرخ

ثفخنخا حُمخمَُّد ْبُن اْلُمصخفَّى :طخرِيٌق أُْخرخ  ثفخنخا حُمخمَُّد ْبُن اْلُمبخارخكِ ، قخالخ أخبُو بخْكِر ْبُن أخيب دخاُودخ: لخدَّ ثفخنخا حيخَْيخ ْبُن محخْزخةخ ، لخدَّ ، لخدَّ
ثخيِن ثفخْوُر ْبُن يخزِيدخ  ِبيُب ْبُن ُعبفخيْ ، لخدَّ : ُكْنُت جخاِلًسا مخعخ رخُسوِل اَّللَِّ صخلَّى ، دٍ لخدَّثخيِن لخ عخْن ُعْتبة بن عبد السلمي قخالخ

: ايخ رخُسولخ اَّللَِّ ، اَّللَُّ عخلخْيِه وخسخلَّمخ  أخْْسخُعكخ تخْذُكُر يف اجلْخنَِّة شخجخرخًة الخ أخْعلخمخ شخجخرخًة أخْكثفخرخ شخوًْكا ِمنفْهخا؟ ، فخجخاءخ أخْعرخايب  ففخقخالخ
ْثلخ ُخْصوخة التفَّْيِس ففخقخالخ رخُسوُل اَّللَِّ صخلَّى اَّللَُّ عخلخْيِه وخسخلَّمخ: "ِإنَّ اَّللَّخ جيخْعخُل مخكخانخ ُكلِ  شخوْكخٍة ِمنفْهخا مثخخرخًة مِ ، يِن: الطَّْلحخ يفخعْ 

ْلُبودِ  بفُْعونخ لخْواًن ِمنخ الطَّعخامِ ، اْلمخ " )، ِفيهخا سخ  .(35الخ ُيْشِبُه لخْوٌن آخخرخ
(: نظر املؤمنون إىل وخج  )وهو واد ابلطائف َمضب ويف اللسان وج  موضع 37والض حاك)، (36أبو العالية ) قال

: ﴾ يف ِسْدرٍ ﴿ : -تعاىل  -ابلبادية( فأعجبهم سدره فقالوا: اي ليت لنا مثل هذا. قال اْللوسي والظرفية يف قوله 
 (38ُمازية للمبالغة يف متكنهم من النعم واالنتفاع مبا ذكر.)

 ( يخِصُف اجلْخنَّةخ:39قخالخ أُمخيَُّة ْبُن أخيب الصَّْلِت )
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اِئقخ يف اجْلِنخاِن ظخِليلخةٌ   .. ِفيهخا اْلكخوخاِعُب ِسْدرُهخا َمخُْضوٌد .ِإنَّ احلْخدخ
 وقد يكون كذلك يف اجلنة وهللا أعلم. ، يفهم منه أنه نفخبختخ بغري شوك، وتفسري سدر َمضود ابلذي ليس به شوك

ُهمخا  –روخى فيه الطربي إبسناد ع عن ابن عباس وعكرمة وقتادة وقد  : الذي ذهب شوكه فال شوك -رخِضي هللا عخنفْ
مبعىن ، من قول العربية الشجرخ فهو َمضود وخضيد، له. على أن كلمة َمضود تدل على معىن قطع الشوك منه

.... وأما القطع ففيه .ملا هو لنيَّ منه مقطوع الشوك. وفيه يفرتق َمضود عن مقطوع أبن اخلضد يكون للشوك أو
(.  (40معىن اإلابنة والبرت والبت 

وهبذا امللحظ يف الفرق بني اخلضد والقطع أو الكسر. حتتفظ الكلمة القرآنية خباصَّ داللتها على التشذيب 
ضى أن القت، دون لاجة إىل التصريح بلفظه. على لني لو قلنا: سدر مكسور أو مقطوع، والتجريد من الشوك

وقول "الراغب" يف ، يف تفسري اْلية، وهو قول الطربي والزَمشري والقرطيب وأيب ليان، نقيدُها ابلشوك صرالة
 (41اْلية: أي مكسور الشوك. وقول ابن األثري: أي الذي قطع شوكه. )

ْدِر ، مخْأُخوُذ الشَّْوكِ  : مخْعىنخ اْلمخْخُضوِد؟ نفخُقوُل ِفيِه وخْجهخاِن أخلخُدُهُخا:: اإلمام فخر الدين الرازيقال فخِإنَّ شخْوكخ السِ 
تفخزخهخ اْلعخرخبِ ، يخْستفخْقِصُف وخرخقفخهخا ُه لخكخانخ ُمنفْ نِيِهمخا: ، وخلخْوالخ ثْفرخِة أخْورخاِقهخا وخُدُخوِل بفخْعِضهخا يف بفخْعٍض وخَثخ ذخِلكخ أِلخاهَّخا ُتِظلُّ ِلكخ

ِيُل ِإىلخ ففخْوُق خبالف أشجار الثمارفإن ، َمخُْضوٌد أخْي ُمتفخعخطِ ٌف ِإىلخ أخْسفخلُ  نْفيخا متخ فإن ، رؤوس أخْغصخاِن السِ ْدِر يف الدُّ
نْفيخا، رؤوسها تفختخدخىلَّ   (42فخِإنَّ هلخخا مثخخرًا كخِثريًا. )، وخِلينخِئٍذ مخْعنخاُه أخنَُّه خُيخاِلُف ِسْدرخ الدُّ

نٍي وخمِشخاٍل ُكُلوا ِمن رِ ْزِق رخبِ ُكْم وخاْشُكُروا لخُه : قال تعاىل: )لخقخْد كخانخ ِلسخبخأ يف مخْسكخ اآلية الثانية نفَّتخاِن عخن ميِخ ِنِهْم آيخٌة جخ
ْلنخاُهم جِبخنفَّتفخْيِهْم جخ  ْلنخا عخلخْيِهْم سخْيلخ اْلعخرِِم وخبخدَّ ٌة طخيِ بخٌة وخرخب  غخُفوٌر. فخأخْعرخُضوا فخأخْرسخ ٍل وخشخْيٍء نفَّتخنْيِ ذخوخاَتخ أُُكٍل َخخٍْط وخأخثْ بفخْلدخ

 (43مِ ن ِسْدٍر قخِليٍل ()
نخمخا شجر اْلقخْوم من خري الش جر ِإْذ صريه هللا من شخر  الش جر 44)وخشخْيٍء ِمْن ِسْدٍر قخِليٍل(هو أجود أشجارُها ) ( بفخيفْ

 ُعُقوبخة أبعماهلم
ينتفع به وال  وقال: األزهري السدر من الشجر سدران: بري ال، قال: الفراء: هو السمر، السدر شجر معروف

والثان سدر ينبت على املاء ومثرة النبق وورقه ، وهو الذي يسمى الضال، يصلح للغسول وله مثر عفص ال يؤكل

                                                                                                                                                                                                 

د. حممد  -التاريخ اإلسالمي الوجيز ، ية بن أيب الصلت الثقفيانظر: البداية والنهاية/اجلزء الثان/أخبار أم، م 626اخلامسة من اهلجرة 
 .26، 25ص، طقوش
 .456ص، للدكتورة عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ، دراسة قرآنية لغوية وبيانية -اإلعجاز البيان للقرآن ومسائل ابن األزرق  - 40
والبحر احمليط يف ، 207ص 17ج، القرآن = تفسري القرطيبواجلامع أللكام ، 222ص4ج، انظر: زاد املسري يف علم التفسري - 41

  .واإلعجاز البيان للقرآن ومسائل ابن األزرق، 526ص7ج، وتفسري القرآن العظيم، 75ص10ج، التفسري
 .404ص29ج، انظر: مفاتيح الغيب = التفسري الكبري - 42
 (16 -15)سبأ:  - 43
 .381ص3ج، قرآنانظر: تفسري اإلجيي جامع البيان يف تفسري ال - 44

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





قيل وُوصف السدر ابلقلة ألن منه نوعًا يطيب أكله وهو النوع الثان الذي ذكره ، غسول يشبه شجر العناب
شجرهم من خري شجر إذ صريه هللا من شر  الشجر أبعماهلم  قال قتادة بينما، ولذا يغرس يف البساتني، األزهري

فأهلك أشجارهم املثمرة وأنبت بدهلا األراك والطرفاء والسدر وحيتمل أن يرجع قوله )قليل( إىل مجيع ما ذكر من 
 (45اخلمط واألثل والسدر واإلشارة بقوله )ذلك( إىل ما تقدم من التبديل أو إىل املصدر.. )

ْأوخى. ِإْذ يفخْغشخى السِ ْدرخةخ مخا يفخْغشخى( )والرابعةاآلية الثالثة  تفخهخى. ِعندخهخا جخنَُّة اْلمخ  (46: )ِعندخ ِسْدرخِة اْلُمنفْ
 انزال إليه.، أي: رأى حممد جربيل مرة أخرى ﴾ وخلخقخْد رخآُه نزلخًة ُأْخرخى﴿ 
تفخهخى﴿  ألنه ينتهي إليها ، ْسيت سدرة املنتهى، ةفوق السماء السابع، وهي شجرة عظيمة جدا ﴾ ِعْندخ ِسْدرخِة اْلُمنفْ

أو النتهاء علم اخللق إليها أي: لكواها فوق ، من الولي وغريه، وينزل إليها ما ينزل من هللا، ما يعرج من األرض
 وهللا أعلم.، أو لغري ذلكفهي املنتهى يف علوها ، رضالسماوات واأل
اليت ال يقرهبا شيطان وال ، اأْلخْروخا ُ اْلُعْلوِيَّة الزَّاِكيخة اجلْخِميلخةالذي هو حمل ، جربيل يف ذلك املكانملسو هيلع هللا ىلص فرأى حممد 

 غريه من األروا ُ اخلبيثة.
وترغب ، األمان حبيث كانت حمال تنتهي إليه، أي: اجلنة اجلامعة لكل نعيم ﴾ جخنَُّة اْلمخْأوخى﴿ عند تلك الشجرة 

 وفوق السماء السابعة.، أن اجلنة يف أعلى األماكن وهذا دليل على، وأتوي إليها الرغبات، فيه اإلرادات
 (.47شيء عظيم ال يعلم وصفه إال هللا عز وجل )، أي: يغشاها من أمر هللا ﴾ ِإْذ يفخْغشخى السِ ْدرخةخ مخا يفخْغشخى﴿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، وفتُح البيان يف مقاصد القرآن، 292ص3ج، انظر: السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معان كالم ربنا احلكيم اخلبري - 45
 . 181ص11ج
 (.16 - 14)النجم  - 46
 .تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان - 47
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 السنة النبويةيف  السدر

ال تكاد تعد اليت  وفوائده اجلمة، العظيمةويف ذلك داللة على مكانته ، السنة النبوية الشريفةيف  ورد ذكر السدر
 .وال حتصى

ُ عخنفْهخا  –ْن عخاِئشخةخ عخ -1 ْن : أخنَّ اْمرخأخًة أختخِت النَّيبَّ صخلَّى هللُا عخلخْيِه وخسخلَّمخ فخسخأخلخْتُه عخْن ُغْسِل احلْخْيِض فخأخمخرخهخا أخ -رخِضيخ اَّللَّ
أتخُْخذخ ِفرْ ، تفخْغتخِسلخ مبخاٍء وخِسْدرٍ  كخْيفخ   :قخالختْ ، تخطخهَّرِي هِبخا :قخالخ  ؟كخْيفخ أختخطخهَُّر هِبخا  :قخالختْ ، وختخْطُهرخ هِبخا، صخًة ففختفخوخضَّأخ هِبخاوخ

ْرأخةخ عخاِئشخةُ قخالخْت ، رِي هِبخاُسْبحخانخ هللِا اطَّهَّ  :فخاْستخرتخخ النَّيبُّ صخلَّى هللُا عخلخْيِه وخسخلَّمخ بِيخِدِه وخقخالخ  ؟أختخطخهَُّر هِبخا ْبُت اْلمخ : فخاْجتخذخ
 (48).تفختفخبَِّعنيخ هِبخا أخثفخرخ الدَّمِ  :وخقُفْلتُ 

 :ففخقخالخ ، سخأخْلُت رخُسولخ هللِا صخلَّى هللُا عخلخْيِه وخسخلَّمخ عخْن دخِم احلْخْيِض ُيِصيُب الثفَّْوبخ  :قخالختْ ، عخْن أُمِ  قفخْيٍس بِْنِت حِمْصخنٍ -2
اِء  ْدِر وخُلكِ يِه ِبِضلخعٍ اْغِسِليِه اِبْلمخ  .وخالسِ 
ْدِر وخاحلْخكِ  اِبلضِ لخِع أخْمُر نخْدٍب ، : أخْمُر ففخْرضٍ اْغِسِليِه اِبْلمخاءِ  :سخلَّمخ : قفخْولُُه صخلَّى هللُا عخلخْيِه وخ قخالخ أخبُو لخاتٍِ  وخذِْكُر السِ 

 (49).وخِإْرشخادٍ 
فخُعنخا  :كخانخ أخْصحخاُب رخُسوِل هللِا صخلَّى هللُا عخلخْيِه وخآلِِه وخسخلَّمخ يفخُقوُلونخ   :عخْن أخيب أُمخامخةخ رخِضيخ هللُا عخْنُه قخالخ -3 ِإنَّ هللاخ يفخنفْ

مخا ُكْنُت أخرخى وخ ، لخقخْد ذخكخرخ هللُا يف اْلُقْرآِن شخجخرخًة ُمْؤِذيخةً ، ايخ رخُسولخ هللاِ  :ففخقخالخ ، أخقْفبخلخ أخْعرخايب  يفخْوًما، اِبأْلخْعرخاِب وخمخسخائِِلِهمْ 
ْدرُ  :" قخالخ  ؟" وخمخا ِهيخ  :ففخقخالخ رخُسوُل هللِا صخلَّى هللاُ عخلخْيِه وخآلِِه وخسخلَّمخ  .أخنَّ يف اجلْخنَِّة شخجخرخٌة تُفْؤِذي صخاِلبفخهخا فخِإنَّ هلخخا ، السِ 

ففخُيْجعخُل مخكخانخ ُكلِ  شخوْكخٍة ، خيخِْضُد هللُا شخوْكخهُ ، ْدٍر َمخُْضودٍ يف سِ  :ففخقخالخ رخُسوُل هللِا صخلَّى هللُا عخلخْيِه وخآلِِه وخسخلَّمخ  .شخوًْكا
ْسنخادِ  .مخا ِمنفْهخا لخْوٌن ُيْشِبُه اْْلخخرخ ، فخِإاهَّخا تُفْنِبُت مثخخرًا تُفْفتخُق الثَّمخرخُة مخعخهخا عخِن اثْفنخنْيِ وخسخْبِعنيخ لخْوانً ، مثخخرخةٌ  وخملخْ ، صخِحيُح اإْلِ

 (50).خُيخر ِجخاهُ 

                                                           

ذكر االستحباب للمرأة احلائض استعمال السدر يف اغتساهلا وتعقيب الفرصة ، ابب الغسل، كتاب الطهارة،  صحيح ابن لبان - 48
 .1199بعده 
 . 240ص4( ج1395رقم )، ابب تطهري النجاسة -كتاب الطهارة   -صحيح ابن لبان  - 49

البدر املنري يف ، (55 / 1انظر: التلخيص احلبري يف ختريج ألاديث الرافعي الكبري: )، لكمه: إسناده يف غاية الصحة وال أعلم له علة
 .بن القطان الفاسي، (510/  1ختريج األلاديث واْلَثر الواقعة يف الشر ُ الكبري: )

 (.141/  1انظر: عون املعبود شر ُ سنن أيب داود: )، وقال: العظيم آابدي: إسناده لسن
رقم ، د جيعل مكان كل شوكة مثرةسدر اجلنة َمضو  -تفسري سورة الواقعة  -كتاب التفسري   -املستدرك على الصحيحني  - 50
بن عمرو عن سليم بن  واخرجه ابن املبارك يف الزهد عن صفوان، التخريج: انفرد به املصنف من هذا الطريق، 476ص2ج، (3799)

  .عامر مرسال من غري ذكر أليب أمامة
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 .مخْن قخطخعخ ِسْدرخًة صخوَّبخ هللُا رخْأسخُه يف النَّارِ  :قخالخ رخُسوُل هللِا صخلَّى هللُا عخلخْيِه وخسخلَّمخ  :عخْن عخْبِد هللِا اخلْخثْفعخِميِ  قخالخ -4
(51) 
مخْن قخطخعخ ِسْدرخًة صخوَّبخ هللُا رخْأسخُه يف النَّاِر  :قخالخ رخُسوُل هللِا صخلَّى هللُا عخلخْيِه وخسخلَّمخ  :عخْن عخْبِد هللِا ْبِن ُلْبِشيٍ  قخالخ -5

ا احلْخِديثِ  ا احلْخِديُث َُمْتخصخرٌ  :ففخقخالخ ، ُسِئلخ أخبُو دخاُودخ عخْن مخْعىنخ هخذخ ةٍ ، هخذخ يخْستخِظلُّ هِبخا اْبُن ، يفخْعيِن مخْن قخطخعخ ِسْدرخًة يف فخالخ
 (52).ًما ِبغخرْيِ لخقٍ  يخُكوُن لخُه ِفيهخا صخوَّبخ هللاُ رخْأسخُه يف النَّارِ عخبفخثًا وخظُلْ ، السَِّبيِل وخاْلبفخهخائِمُ 

أختفخرخى  :ففخقخالخ ، وخُهوخ ُمْستخِنٌد ِإىلخ قخْصِر ُعْروخةخ ، عخْن قخْطِع السِ ْدرِ ، سخأخْلُت ِهشخامخ ْبنخ ُعْروخةخ  :عن لخسَّاُن ْبُن إِبْفرخاِهيمخ قخالخ -6
 :زخادخ مُحخْيٌد ففخقخالخ  .الخ أبخْسخ بِهِ  :وخقخالخ ، كخانخ ُعْروخُة يفخْقطخُعُه ِمْن أخْرِضهِ ،  ِإَّنَّخا ِهيخ ِمْن ِسْدِر ُعْروخةخ  ؟مخصخارِيعخ هخِذِه اأْلخبْفوخابخ وخالْ 

تخيِن بِِبْدعخةٍ  ْعُت مخْن يفخُقوُل ، ِإَّنَّخا اْلِبْدعخُة ِمْن ِقبخِلُكمْ  :قُفْلتُ  :قخالخ  .ِهيخ ايخ ِعرخاِقيُّ ِجئفْ لخعخنخ رخُسوُل هللِا صخلَّى هللاُ  :مبخكَّةخ ْسِخ
 ( 53).مُثَّ سخاقخ مخْعنخاهُ ، عخلخْيِه وخسخلَّمخ مخْن قخطخعخ السِ ْدرخ 

عخُلُه أبوااًب. -7  (54.).عن ُعْروةخ: أنَّه كان يخقطخُع السِ ْدرخ جيخ
" ِإنَّ الَِّذينخ يفخْقطخُعونخ السِ ْدرخ  :صخلَّى هللُا عخلخْيِه وخسخلَّمخ  -قخالخ رخُسوُل هللِا  :قخالختْ  -رخِضيخ هللُا عخنفْهخا  -عخْن عخاِئشخةخ -8

 .ُيصخبُّونخ يف النَّاِر عخلخى ُرْؤِسِهْم صخباا
يفْبخةخ ، ْنصخارِيُّ ثفخنخا احلُْسخنْيُ ْبُن ِإْدرِيسخ اأْلخ ، ثفخنخا أخبُو عخِليٍ  احلْخاِفظُ ، أخْخربخخانخ أخبُو عخْبِد هللِا احلْخاِفظُ  ، ثفخنخا اْلقخاِسُم ْبُن أخيب شخ

 .فخذخكخرخهُ 
وخمخْن ، وخاْلمخْحُفوُظ رِوخايخُة أخيب أخمْحخدخ الزُّبخرْيِي ِ  -يفخْعيِن اْلقخاِسمخ  -وخقخْد تخكخلَُّموا ِفيِه ، مخا أُرخاُه لخِفظخُه عخْن وخِكيعٍ  :قخالخ أخبُو عخِلي ٍ 
بفخعخُه عخلخى  صخلَّى  -أخنَّ رخُسولخ هللِا  :عخْن ُعْروخةخ ، عخْن عخْمرِو ْبِن أخْوسٍ ، عخْن عخْمرِو ْبِن ِدينخارٍ ، رِوخايخِتِه عخْن حُمخمَِّد ْبِن شخرِيكٍ اتخ

 (55) .ُمْرسخاًل  .هللاُ عخلخْيِه وخسخلَّمخ 

                                                           

اهليثمي ىف ُممع الزوائد ومنبع  . قال: اإلمام21ص8ج، 8576رقم ، قطع السدر -كتاب السري   -السنن الكربى للنسائي  - 51
 (( رجاله ثقات.69/  4) )، (284/  3الفوائد: )

 .530ص4ج، 5239رقم ، ابب يف قطع السدر -أبواب السالم  -كتاب األدب   -سنن أيب داود  - 52
بن لجر يف ))هداية ولسنه ا، (69/  4)، (284/  3)، (115/  8انظر: ُممع الزوائد ومنبع الفوائد: )، قال: اهليثمي رجاله ثقات

قال: الشيخ شعيب األرنؤوط: ، . وقال األلبان يف ))صحيح سنن أيب داود((: صحيح-كما أشار هلذا يف املقدمة   -( 201/ 3الرواة(( )
 . 524ص7) سنن أيب داود( ج، لسن لغريه

( )هبذا اللفظ( والبيهقي يف "سننه  ابب يف قطع السدر، ( ) كتاب األدب5241( برقم: )531/  4أخرجه أبو داود يف "سننه" ) - 53
ابب ما جاء يف قطع السدرة ( )مبثله.( قال: الشيخ شعيب األرنؤوط: رجاله ، ( ) كتاب املزارعة11888( برقم: )141/  6الكبري" )

 .177ص2السلسلة الصحية ج، قال: الشيخ األلبان: إسناده جيد، ( 525ص7)سنن أىب داود ج، ثقات
 .شعيب األرانؤوط :حتقيق، 7/427ريج مشكل اْلَثر خت، إسناده صحيح - 54
(: إسناده 614قال األلبان يف ))السلسلة الصحيحة(( حتت لديث رقم )، (11881( برقم: )140/  6سنن البيهقي الكربى: ) - 55

 صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد بن شريك وهو ثقة.
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ْدِر ُيصخوِ ُب هللُا رخْأسخُه  :ْيِه وخسخلَّمخ صخلَّى هللُا عخلخ  -قخالخ رخُسوُل هللِا  :قخالخ ، معاوية بن ليدة القشرييعخْن -9 " قخاِطُع السِ 
 (56).يف النَّارِ 
من هللِا "  :قخالخ  -صخلَّى هللُا عخلخْيِه وخسخلَّمخ  -عخِن النَّيبِ  ، بن ليدة القشريي وعلي بن أيب طالب عن معاوية -10

ْدرِ  :تعاىل ال من رسولِه  (57.)لعن هللاُ قاطعخ السِ 
نِ  :قخالخ  ؟ِإْن كخانخ ذخا ضخِفريختخنْيِ مخْضُفورختخنْيِ  :قُفْلُت لِعخطخاءٍ  :اْبِن ُجرخْيٍج قخالخ عخِن -11 أخرخأخْيتخ  :قُفْلتُ ، " تُفْنشخرخاِن وختُفْغسخالخ

ْدُر فخطخُهوٌر "، " إِنَّكخ لخُتوِجبُ  :قخالخ  ؟السِ ْدرخ الخ بُدَّ ِمْنهُ  ، " الخ  :قخالخ  ؟ففخلخْم يُوجخْد ِسْدٌر ففخيُفْؤخخُذ ِخْطِمي   :قُفْلتُ ، أخمَّا السِ 
ْدُر "  (58).سخُيوجخُد السِ 

يقولون: إن هللا  -صلى هللا عليه وسلم-قال: كان أصحاب رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أيب أمامة -12
وما كنت ، يف القرآن شجرة مؤذيةلقد ذكر هللا ، فقال: اي رسول هللا، أقبل أعرايب يوما، ينفعنا. ابألعراب ومسائلهم

: )وما هي؟( قال: السدر؛ فإن -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا ، أرى أن يف اجلنة شجرة تؤذي صالبها
فيجعل مكان كل ، خيضد هللا شوكه ﴾ يف ِسْدٍر َمخُْضودٍ ﴿ : -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا ، هلا شوكا
 (59ما منها لون يشبه اْلخر(.)، تفتق الثمرة معها عن اثنني وسبعني لوانفإاها تنبت مثرا ، شوكة مثرة

بخةخ ْبِن عخْبِد السُّلخِميِ  -13 : ُكْنُت جخاِلًسا مخعخ رخُسوِل هللِا  -رضي هللا عنه  -عخْن ُعتفْ  -صلى هللا عليه وسلم  -قخالخ
: ايخ رخُسولخ هللاِ  نْفيخا شخجخرخًة أخْكثفخرخ ، يف اجلْخنَِّة شخجخرخًة ُمْؤِذيخةً  -عز وجل  -ذخكخرخ هللُا ، فخجخاءخ أخْعرخايبُّ ففخقخالخ الخ أخْعلخُم يف الدُّ

يف ﴿ يفخُقوُل:  -عز وجل  -: " أخلخْيسخ هللاُ -صلى هللا عليه وسلم  -ففخقخالخ رخُسوُل هللِا  -يفخْعيِن السِ ْدرخ  -شخوًْكا ِمنفْهخا 
ْلُبوِد ، شخوْكخهُ  دخ فخِإنَّ هللاخ خخضخ ، ﴾ ِسْدٍر َمخُْضودٍ  يفخْعيِن اْلمخْخِصيَّ  -فخجخعخلخ مخكخانخ ُكلِ  شخوْكخٍة مثخخرخًة ِمْثلخ ِخْصيخِة التفَّْيِس اْلمخ

بفُْعونخ لخْواًن ِمنخ الطَّعخامِ  -   (60مخا ِفيِه لخْوٌن ُيْشِبُه اْْلخخرخ )، ِفيهخا سخ
، لىت انتخهى يب إىل ِسدرِة املنتهى - عنه رضى هللا–جزء من لديث ليلة اإلسراء رواه أبو ذر الغفاري -14

 (61).وإذا تراهُبا املسكُ ، فإذا فيها لبايُل اللؤلؤِ ، مث أُدِخلُت اجلنةخ ، وغِشيها ألواٌن ال أدري ما هي
                                                           

، ابب ما جاء يف قطع السدرة ( )هبذا اللفظ(، ( ) كتاب املزارعة11886( برقم: )141/  6أخرجه البيهقي يف "سننه الكبري" ) - 56
 واأللبان يف السلسلة الصحية )صحيح(. ، قال اإلمام السيوطى ىف اجلامع الصغري )لسن(

 ( صحيح 5909) صحيح اجلامع لإلمام األلبان - 57
 .التخريج: انفرد به املصنف من هذا الطريق، 398ص3ج، 6121:رقم، ابب غسل امليت -كتاب اجلنائز   -رزاق مصنف عبد ال - 58
 وأقره الذهيب.، وقال احلاكم: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، صحيح - 59

، العباس حممد بن يعقوبقال: لدثنا أبو  -( 276وعنه: البيهقي يف )البعث والنشور( رقم ) - 476: 2أخرجه احلاكم يف )املستدرك( 
 .. فذكره..-رضي هللا عنه-عن أيب أمامة ، عن سليم بن عامر، لدثنا صفوان بن عمرو، لدثنا بشر ابن بكر، لدثنا الربيع بن سليمان

 عن سليم بن عامر مرسال.، ( قال: أان صفوان بن عمرو263وأخرجه نعيم بن محاد يف )زوائد الزهد( رقم )
 من هذا الوجه إىل أى بكر النجاد. 548: 2اإلتقان وعزاه السيوطي يف 

ِْهيب: ، 2734انظر الصَِّحيحخة: ، 248ص3ج، اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد - 60 ِْغيِب وخالرتَّ  .3742صخِحيح الرتَّ
 .349صحيح البخاري رقم  - 61
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: " خيخْرُُج ِمْن حتخِْت ِسْدرخِة رخِضيخ هللُا تفخعخاىلخ عخْنُه عخِن النَّيبِ  صخلَّى هللُا عخلخْيِه وخسخلَّمخ ، عخْن أخنخسٍ ، عخْن قفختخادخةخ -15 قخالخ
ِطنخانِ  تفخهخى أخْربفخعخُة أخاْهخاٍر: اثْفنخاِن ابخ ِل هخجخٍر " ، وخرخأخْيُت وخرخقخ الشَّجخرخ كخآذخاِن اْلِفيلخةِ ، وخاثْفنخاِن ظخاِهرخانِ ، اْلُمنفْ وخمحخْلخهخا كخِقالخ

يفْبخةخ غخرِيٌب ، لخِديٌث صخِحيٌح مخْشُهوٌر ِمْن لخِديِث قفختخادخةخ  ” ِمْن لخِديِث مخْنُصوٍر عخْنُه ملْخ نخْكتُفْبُه ِإالَّ ِمْن لخِديِث اْبِن أخيب شخ
(62) 

بينا أان أسرُي يف اجلنَِّة إذ  -صلى هللا عليه وسلم  -قال قال رسول هللا  -رضي هللا عنه –عن أنس بن مالك -16
ا قال هخذا الكخوثُر الَّذي أعطاكخُه هللُا قال مثَّ ضربخ بيِدِه إىل ُعِرضخ يل اهٌر لافَّتاُه ِقباُب اللؤلِؤ قلُت للملخِك ما هخذ

ُنتهخى فرأيُت عندخها نورًا عظيًما )
أبو عيسى هذا لديث  :(قال63طينٍة فاستخرخجخ ِمسًكا مثَّ رُِفعخْت يل سدرُة امل
 لسن صحيح قد روي من غري وجه عن أنس.

قخالخ رخُسوُل اَّللَِّ صخلَّى اَّللَُّ عخلخْيِه  :( قخالخ 13ُه نفخْزلخًة أُْخرخى )سورة النجم آية وخلخقخْد رخآ :عخْن عخْبِد اَّللَِّ بن مسعود-17
 (64يفخنفُْفُض ِمْن رِيِشِه التفَّهخاِويلخ الدُّرَّ وخاْليخاُقوتخ )، عخلخْيِه ِستُِّمائخُة جخنخا ٍُ ، رخأخْيُت ِجرْبِيلخ ِعْندخ ِسْدرخةٍ  :وخسخلَّمخ 
دخل علي رسول هللِا صلى هللا عليه وسلم لني  :قالت –رضى هللا عنها  –أيب أمية عن أم سلمة هند بنت -18

تويف أبو سلمة وقد جعلت على عيين صربا فقال ما هذا اي أم سلمة فقلت إَّنا هو صرب اي رسول هللِا ليس فيه 
وال اًبحلناء فإنه خضاب طيب قال إنه يشب الوجه فال َتعليه إال اًبلليل وتنزعينه اًبلنهار وال متتشطي اًبلطيب 

( سكت عنه ]وقد قال يف رسالته  65قالت قلت أبي شيء أمتشط اي رسول هللِا قال اًبلسدر تغلفني به رأسك.)
 ألهل مكة كل ما سكت عنه فهو صاحل[.

: لخمَّا أُْسرِيخ ِبرخُسوِل اَّللَِّ صخلَّى اَّللَُّ عخلخ -ُهوخ اْبُن مخْسُعودٍ -عخْن عخْبِد اَّللَِّ -19 تفخهخىقخالخ ، ْيِه وخسخلَّمخ انْفُتِهيخ بِِه ِإىلخ ِسْدرخِة اْلُمنفْ
اِء السَّاِبعخةِ  تخِهي مخا يُفْعرخُج بِِه ِمنخ اأْلخْرِض ففخيُفْقبخُض ِمنفْهخا، وخِهيخ يف السَّمخ تخِهي مخا يفخْهِبُط ِمْن ففخْوِقهخا ، إِلخيفْهخا يفخنفْ وخإِلخيفْهخا يفخنفْ

: ِفرخاٌش ِمْن ذخهخبٍ  ﴾ السِ ْدرخةخ مخا يفخْغشخىِإْذ يفخْغشخى ﴿ ، ففخيُفْقبخُض ِمنفْهخا : وخأُْعِطي رخُسوُل اَّللَِّ صخلَّى اَّللَُّ عخلخْيِه ، قخالخ قخالخ
ًَث: أُْعِطيخ الصَّلخوخاِت اخلْخْمسخ  ًئا ِمْن ، وخأُْعِطيخ خخوخاتِيمخ ُسورخِة اْلبفخقخرخةِ ، وخسخلَّمخ ثخالخ يفْ أُمَِّتِه وُغفر ِلمخْن الخ ُيْشرُِك اِبَّللَِّ شخ

ُقحمات. انْففخرخدخ بِِه ُمْسِلمٌ 
 (.66).امل

                                                           

 صخِحيٌح مخْشُهوٌر.، 61ص 3ج، انظر: للية األولياء وطبقات األصفياء - 62
 .لسن صحيح 3360سنن الرتمذى رقم  - 63
 أشار يف املقدمة أنه صح وثبت ابإلسناد الثابت الصحيح[ 500/2التوليد البن خزمية رقم  - 64
 .2305رقم ، سنن أيب داود - 65
 ( 1/422واملسند )، 157/  1(: 173ابب يف ذكر سدرة املنتهى برقم: )، كتاب اإلميان  أخرجه مسلم يف - 66
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ُم فخ -20 اِء السَّابِعخِة فخِإذخا أخانخ إبِِبْفرخاِهيمخ عخلخْيِه السَّالخ سخلَّْمُت عن مالك بن صعصعة األنصاري: "مُثَّ صخِعدخ يب ِإىلخ السَّمخ
ُقهخ ، عخلخْيهِ  تفخهخى فخِإذخا نفخبفْ ِل هخجخرخ مُثَّ رُِفعخْت يل ِسْدرخُة اْلُمنفْ اإلمام  :قال (67وخِإذخا وخرخقُفهخا ِمْثُل آذخاِن اْلِفيفخلخِة")، ا ِمْثُل ِقالخ

 (. 68األلبان صحيح )
تِِه أخْْسخاءخ بِْنِت أخيب بخْكٍر قخا-21 ْعُت النَّيبَّ عخْن حيخَْيخ ْبِن عخبَّاِد ْبِن عخْبِد اَّللَِّ ْبِن الزُّبخرْيِ عخْن أخبِيِه عخْن جخدَّ ُ  لخْت: ْسِخ صخلَّى اَّللَّ

تفخهخى : "يخِسرُي الرَّاِكُب يف ِظلِ  اْلفخنخِن ِمنفْهخا ِمائخةخ عخاٍم وخيخْستخِظلُّ يف اْلفخنخِن ِمنفْهخا ِمائخُة ، عخلخْيِه وخسخلَّمخ يخْذُكُر ِسْدرخةخ اْلُمنفْ قخالخ
ُل")،  ِفيهخا ِفرخاٌش ِمْن ذخهخبٍ ، أخْلِف رخاِكبٍ   (69كخأخنَّ مثخخرخهخا اْلِقالخ

ُنتهخى، عن أنس بن مالك-22
فخِإذخا ، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " رخكخْبُت الرُبخاقخ مُثَّ ُذِهبخ يب إىل سْدرخة امل

تْ ، وخرخُقها كآذخاِن الِفيلخةِ  ُع أْن فخمخا ألخٌد يخْستخطي، وإذخا مثخرُها كالقالل ؛ قال: ففخلخمَّا غخِشيخها ِمْن أْمِر هللا ما غخشيخها تفخغخريَّ
 .(70قال: فأخْولخى هللاُ إيل  ما أْولخى")، يِصفخها ِمْن ُلْسنها

) خرجنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم إىل لنني وحنن لدَثء  :قال، رضي هللا عنه، لديث أيب واقد الليثي-23
والدة  (: سدرة:71عهد بكفر وللمشركني سدرة يعكفون عندها وينوطون هبا أسلحتهم يقال هلا ذات أنواط ")

 أي شجرة من شجر السدر الذي هو النبق.، السدر
فقال ، فخوقصخْته انقته وهو حمرِم فمات، -صلى هللا عليه وسلم  -عن ابن عباس: أن رجال كان مع النيب -24

، هوال خُتخمِ روا رأسخ ، وال متسُّوه بطيب، وكفنوه يف ثوبيه، : "اغسلوه مباء وسْدر-صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
 ( 72فإنه يُبعُث يومخ اخلقيامة ُملبياً".)

 (73)عن قيس بن عاصم قال: أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم أريد اإلسالم فأمرن أن أغتسل مباء وسدر. -25

                                                           

-302/  6، ابب ذكر املالئكة، أخرجه البخاري يف بدء اخللق، يف املعراج -رضي هللا عنه -قطعة من لديث مالك بن صعصعة  - 67
ُ عخلخْيِه وخسخلَّمخ إىل السموات وفرض الصلوات برقم: )، ومسلم يف اإلميان، 303 ، 147-145/  1 :(162ابب اإلسراء برسول هللا صخلَّى اَّللَّ

 .48صحيحه رقم وابن لبان ىف 
  .174ص1ج، وشاذه من حمفوظه، التعليقات احلسان على صحيح ابن لبان ومتييز سقيمه من صحيحه - 68
، وقال: "هذا لديث لسن صحيح غريب" 249-248/  7ابب ما جاء يف صفة مثار اجلنة: ، أخرجه الرتمذي يف صفة اجلنة - 69

لديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه". وزاد السيوطي يف الدر املنثور:  وقال: "هذا 469/  2واحلاكم: ، 55-54/  27والطربي: 
 عزوه البن مردويه. 650/  7
  .    62 ُ  162ومسلم  7517أخرجه البخاري  - 70
، إسناده صحيح :وقال املناوي، وابن أيب عاصم يف السنة، وقال: لسن صحيح2180 والرتمذي، 21390رواه اإلمام أمحد - 71

 76األلبان يف رايض اجلنة رقم وصححه 
 .3721أبواب الكام احملرم رقم ، كتاب احلج،  السنن الكربى للنسائي 1808كما يف املنتقى ،  ورواه اجلماعة، إسناده صحيح - 72
سكت عنه ]وقد قال يف رسالته ألهل مكة كل ما سكت عنه فهو  :( خالصة لكم احملدث355) أخرجه أبو داود ىف سننه - 73

 لسن ال نعرفه إال من هذا الوجه. ، (605والرتمذي يف سننه )، صاحل[
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اجلنَِّة إذ ُعِرضخ يل اهٌر بينا أان أسرُي يف  :عن أنس بن مالك أخنْفبخأخُهْم أخنَّ رخُسولخ اَّللَِّ صخلَّى اَّللَُّ عخلخْيِه وخسخلَّمخ قخالخ -26
 لافَّتاُه ِقباُب اللؤلِؤ قلُت للملخِك ما هخذا قال هخذا الكخوثُر الَّذي أعطاكخُه هللُا قال مثَّ ضربخ بيِدِه إىل طينٍة فاستخرخجخ 

ُنتهخى فرأيُت عندخها نورًا عظيًما.
 74ِمسًكا مثَّ رُِفعخْت يل سدرُة امل
: سخأخْلتُ  : الخ أبخْسخ بِهِ ، أخابخ عخْبِد اَّللَِّ الشَّاِفِعيَّ عخْن قخْطِع السِ ْدرِ  عخْن أخيب ثفخْوٍر قخالخ قخْد ُرِويخ عخِن النَّيبِ  صخلَّى هللاُ ، ؟ ففخقخالخ

 :  (75«)اْغِسْلُه مبخاٍء وخِسْدرٍ »عخلخْيِه وخسخلَّمخ أخنَُّه قخالخ
: ، عخْن إِبْفرخاِهيمخ  َثً »قخالخ يِ ُت ثخالخ ْدُر يف اْلغخْسلخِة اْلُوْسطخىوخجيُْ ، يُفغخسَُّل اْلمخ  (76«)عخُل السِ 
: ، عخْن إِبْفرخاِهيمخ  تٍ »قخالخ ثخ غخسخالخ يِ ُت ثخالخ  (77«)ِبِسْدٍر وخمخاءٍ ، يُفغخسَُّل اْلمخ

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 (.11706والنسائي يف ))السنن الكربى(( )، (12027وأمحد )، ( واللفظ له3360والرتمذي )، (6581أخرجه البخاري ) - 74
 .349ص8ج، أبو بكر البيهقي، معرفة السنن واْلَثر - 75
 .450ص2ج، بكر بن أيب شيبةأبو ، الكتاب املصنف يف األلاديث واْلَثر - 76
 .املصدر السابق - 77
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  ما قيل يف السدر والنبق من الشعر

 .. من لسنها يف فنون .وسدرة كل يوم
 .. وقد بدا للعيون.كأَّنا النبق فيها
 (78.. قد علقت يف الغصون).نضار جالجل من

 
 (:79) وقال اجلبلي الفرجوطي

 .. والشمس قد أخذت َتلوه يف الُقُضب.انظر إىل النبق يف األغصان منتظماً 
 (80.. حتكي خالخل قد صيغت من الذهب).كأن صفرته للناظرين غخدخت

 
 ( قفخْوله81أورد اْبن النجار اِلْبِن لخاِجب النفُّْعمخان )

 (82.. واستتمت أنواره فأانرا().أثقل األشجارا)مخا ترى النبق 
 

 قصيدة شوق ولنني يف  : حممد الباليلقال الشاعر
 وجئُت إىل ِبقاٍع كم أتينا * إليها نبتغي النَِّبقخ الِعظاما
 (83مددُت يدي أروُم األخذخ منُه * متنَّعخ مثَّ عاتخبين والما)

  

                                                           

 .136املؤلف: عبد الرمحن عبيد عوض مصيقرص، والغذاء والتغذية، 440ص 2ج، انظر: لسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة - 78
ْعرِفخة ابلقراءات وخله أدب وخشعر وخمخْعرِفخة حِبل األلغاز حُمخمَّد بن حُمخمَّد اْلمخْعُروف اِبْبن اجلبلى الفرجوطي لخُه ُمشخاركخة يِف اْلِفْقه والفرائض وخمخ  - 79

ق كف بخصخره آخر عمره وخُتويف ِ بفرجوط يِف احملرَّم سنة ْدرخاك خخِفيف الر و ُ لسن اأْلخْخالخ ِثنيخ  واأللاجي وخكخانخ ذكيًا جدا جيد اإْلِ سبع وخثخالخ
 .202ص، 1ج ، صال ُ الدين الصفدي، الوايف ابلوفيات .وخسبع مائخة

 .188ص 5ج، انظر: أعيان العصر وأعوان النصر - 80
ب اْلمخْعُروف اِبْبن لخاِجب اْبن لخاِجب النفُّْعمخان حُمخمَّد بن عبد اْلعخزِيز بن إِبْفرخاِهيم بن بفخيخان بن دخاُود أخبُو عخلي  اْبن أيب احلُْسخنْي اْلكخاتِ  - 81

ن يف عشر ُملدات تويف  حُمخمَّد سنة ِإْلدخى النفُّْعمخان كخانخ وخاِلده من أخْعيخان اْلكتاب وخله مصنفات يف اهْلْزل ِمنفْهخا كتاب النِ سخاء وأخباره
  .214ص 3وخعْشرين وخأخْربع ماية. الوايف ابلوفيات ج

   .91ص4ج، انظر: الوايف ابلوفيات - 82
 .املكتبة الشاملة احلديثة -شوق ولنني قصيدة  - 28انظر: ملتقى أهل اللغة ص - 83
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(  (:84وقال عبد هللا بن املعتز 
 .. فيه الش فاء لكل  ذائق.ال ذىانظر إىل الن بق 

 .. والل يل ممدود الس رادق.دولهيف  فكأن ه
 .. صار لب ا للمخانق .ذهب تبهرجه الص يارف

 
 (:85وقال أبو الفرج الببغاء)

 .. الط ي ب الر يح الل ذيذ املخرب.انظر إىل الن بق البديع املنظر
 (86.. كخرز من كهرابء أصفر).أللى مذاقا من مذاق الس ك ر

 :: أبو يعلى األلول اليشكري أو غريهقال الشاعر
اٍن يُفْنِبُت السِ ْدرخ صخْدرُهُ  رِْخ).ِبوخاٍد ميخ

خ
 (88(والشَّبخهاِن ) 87.. وأْسفخُلُه ابمل

 
  

                                                           

كان ،  يكىن أاب العباس، عبد اَّللَّ بن املعتز ابَّللَّ أمري املؤمنني واْسه: حْممخد ْبن جعفر املتوكل عخلخى اَّللَّ ْبن أخيب إسحاق املعتصم ابَّللَّ  - 84
بن سعيد الدمشقي وْسع املربد وثعلًبا وأاب علي العنزي. روى عنه آدابه أخمْحخد ، لسن الشعر، ابرع الفضل، غزير العلم، متقدًما يف األدب

أبو بكر أمحد بن علي بن َثبت بن أمحد بن ، وغريه. انظر: اتريخ بغداد وذيوله، وروى عنه شعره حُمخمَّد بن حيخَْيخ الصويل، وكان مؤدبه
الطبعة: ، دراسة وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية ، هف(463مهدي اخلطيب البغدادي )املتوىف: 

 .هف 1417، األوىل
وكاتب ، أبو الفرج املعروف ابلببغاء: شاعر مشهور، م( عبد الوالد بن نصر بن حممد املخزومي 1008هف =  398) ، البفخبفَّغخاء - 85

للزركلي األعالم :ودخل املوصل وبغداد. واندم امللوك والرؤساء. له " ديوان شعر " انظر، مرتسل. من أهل نصيبني. اتصل بسيف الدولة
 .177ص4ج
 .145ص 11ج، انظر: اهاية األرب يف فنون األدب - 86
 .103ص 5ج، معجم البلدان، واد ابليمن :املرخ - 87
 ويقال له الشبهان، نبت يشبه الثمام :الشبهان - 88
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 سدرة املنتهى

ْدِر  رأى جربيل على صورته اليت  -  -وأخرب احلق أن رسولنا حممدًا ، ذكرها احلق يف حمكم التنزيلشخجخرخةخ السِ 
كما أعلمنا أنه قد غشيها ما غشيها مما ال يعلمه إال ،  وأن هذه الشجرة عند جنة املأوى، خلقه هللا عليها عندها

: )ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة املنتهى * عندها جنة املأوى * إذ يغشى - -هللا عندما رآها الرسول 
 .[17-13ر وما طغى( ]النجم: السدرة ما يغشى* ما زاغ البص

)السماء السابعة( وجذورها يف )السماء السادسة( هبا من  اجلنة عظيمة تقع يف سدر شجرة هي سدرة املنتهى
ِعْندخهخا جخنَُّة   سورة النجم يف القرآن الكرمي كما جاء يف اجلنة وعندها، احلسن ماال يستطيع بشر أن يصفه

ْأوخى  .   اْلمخ
 

يت بسدرة املنتهى؟  ملاذا ْس 

 يف تفسريه: -رمحه هللا  -قال اإلمام: القرطيب 
 "واختلف ملخ ُْسيت ِسدرة املنتهى على أقوال تسعة:

 : عن ابن مسعود أنه ينتهي إليها كل ما يهبط من فوقها ويصعد من حتتها.األول
 قاله ابن عباس.، علمهم عما وراءها: أنه ينتهي علم األنبياء إليها ويعزب الثاين

 قاله الضحاك.، : أن األعمال تنتهي إليها وتُقبض منهاالثالث
 قاله كعب.، : النتهاء املالئكة واألنبياء إليها ووقوفهم عندهاالرابع

 قاله الربيع بن أنس.، : ْسيت سدرة املنتهى ألنه ينتهي إليها أروا ُ الشهداءاخلامس
 قاله قتادة.، ها أروا ُ املؤمنني: ألنه تنتهي إليالسادس

 قاله علي رضي هللا عنه والربيع بن أنس أيضا.، ومنهاجه: ألنه ينتهي إليها كل من كان على سنة السابع
 قاله كعب أيضا.، : هي شجرة على رؤوس محلة العرش إليها ينتهي علم اخلالئقالثامن
 (89الكرامة".): ْسيت بذلك ألن من رفع إليها فقد انتهى يف التاسع

  

                                                           

 . 17/95، تفسري القرطيب - 89
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 أوراق السدر

السالالت الربية يف  خيتلف طوهلا على لسب األصناف ليث منها القصري كما، األوراق بسيطة بيضاوية الشكل 
 والورقة جلدية المعة نوعا، وخترج األوراق متبادلة على الفرع، السدر الصيينيف  كبري احلجم كما  والبذرية ومنها
وتتميز الورقة أبن تعريقها يبدأ من القاعدة ليث خيرج ، وقاعدهتا مستديرة، مسننةوذات لافة ، للسطح العلوي

 (. 90بعض األصناف )يف  ولون العنق أخضر مائل لالمحرار، النصل ابلعنق عروق عند اتصال 5 -2من 
 - 2.4يبلغ طول الورقة ، وسطح الورقة أملس انعم أو مغطى بزغب لفيف ما بني و على طول العروق الوسطية

 (91) .سم 3 - 1.5سم و عرضها  6
 
 

 
     

 
 صورة أوراق السدر البذري

                                                           

 9زراعة وإنتاج السدر ىف اململكة العربية السعودية ص - 90
جامعة  -األستاذ بكلية الزراعة ، الدكتور/ عاطف حممد إبراهيم، دية والقيمة الغذائية والطبية لشجرة النبق )السدر(األُهية االقتصا - 91

 .مصر –اإلسكندرية 
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 صورة أوراق السدر الصيين

 

 ار ـــــــــــاألزه

متعددة اجلنس متجمعة يف عناقيد أو ُماميع صغرية وهي خنثي أو ، لواها أخضر مصفر، األزهار صغرية احلجم 
  .خترج يف آابط األوراق على النموات احلديثة

املبيض مكون من ، بتالت منفصلة زغبية صفراء اللون 5فصوص و التويج مكون من  5الكأس مكون من 
 (92).ينقسم كٍل منها يف أعاله إىل فصني، يوجد ابلزهرة مثانية أسديه قصريةو ، غرفتني
أن ث ويتم التلقيح بواسطة احلشرات وخاصة لشرة حنل العسل لي، ر األشجار يف فصلي الصيف واخلريفوتزه

: يف شهري سبتمرب املرة األويل :سنةوتزهر أشجار السدر البلدي مرتني يف ال، زهرة السدر حمببة جدا للنحل
هار الرتجيع إز  : وهياملرة الثانية، بيع وهو احملصول الرئيسي لألشجاروتنضج الثمار خالل فصل الر  ...وأكتوبر

  .وحمصوله قليل، الصيف..وتنضج مثاره خالل فصل .ويونيو، وذلك خالل شهري مايو
وتنضج مثاره خالل شهري فرباير ، السنة خالل شهري سبتمرب وأكتوبر أما السدر الصيين يزهر مرة والدة فقط يف

 (. 93ومارس )
زهرة السدر الذكر جند ، ذكر وأنثيأن زهرة السدر زهراتن ، علم واخلربة يف زراعة شجر السدرلوقال بعض أهل ا
خبالف ، األرض وال تكون مثرةيف  تسقطمتوت و عندما تنتهى وظيفتها  هاولذلك جند وال عنق أاها ليس هبا رأس

  .مثرة لىت تكون تنموااألنثى جند أن الزهرة هبا رأس و 
 

                                                           

جامعة  -األستاذ بكلية الزراعة ، الدكتور/ عاطف حممد إبراهيم، األُهية اإلقتصادية والقيمة الغذائية والطبية لشجرة النبق )السدر( - 92
 .مصر –اإلسكندرية 

 . 10زراعة وإنتاج السدر ىف اململكة العربية السعودية ص - 93
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 الصورة تظهر فيها الزهراتن الذكر واألنثى
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 مثرة السدر

وتتنوع مثرة السدر ، الثمرة حميطة ابلبذرةمكونة نواة الثمار لسلة ليث تتصلب طبقة الغالف الداخلي للمبيض 
ومنها البيضوي وختتلف ، منها الكروي الشكل التفالي، وأتخذ أشكااًل متعددة، من صغرية إىل كبرية احلجم

الثمار لسب الصنف ولون الثمار أخضر يف املرالل األوىل لتكوينها مث يتحول إىل اللون األصفر عند  أقطار
وطعم الثمار قبل نضجها غض اللتوائها على املواد القابضة اليت ، فالبىن احملمر عند النضجاكتمال َّنوها مث األمحر 

غالف حلمى كاذب ويوجد داخل كل مثرة  مثرة النبق لبية وهلا أنوتصبح لذيذة الطعم مضيفا ، تزول عند النضج
 بذرة لجرية والدة.

وتعترب من أنواع الفاكهة املتميزة. كما أن هلا ، الغذائيةوتؤكل مثار السدر ألاها للوة املذاق مرتفعة القيمة 
 استخدامات يف الطب الشعيب فهي مفيدة.

يف  مثر العناب وهي ابردة تشبه، سم3 - 2ويرتاو ُ طوهلا بني ، على شكل قبعة صينية، ومثخخرخة السدر مشقرة اللون
ؤْكخل وخِهي تنمو يف مصر وىف سلطنة لسلة للوة تفُ ، حلمة ذات مذاق محضي وبذور جامدة وتتكون من، األوىل

د إفريقية الشماليةوخيف غخري  عمان والسعودية ا من ِبالخ ( الَِّذي الخ يفخنفُْبُت 94ونخِبُق الضَّاِل ِصغخاٌر. وخُهوخ السِ ْدُر اْلربخِ يُّ)، ُهخ
: وأخ  تخِفُع بِِه قخالخ يف بُقحة ، ْجوخُد نخِبٍق يُعلخم أبخْرِض العخرخب نخِبُق هخجخرخ عخلخى اْلمخاِء فثمره عفص الخ يخُسوُغ يف احلْخْلِق وخالخ يفخنفْ

يفخُفو ُُ فخُم آِكِله وثِيخاُب ُمالخِبِسه كخمخا يخفو ُ ، حُيْمخى للسُّْلطان. وخُهوخ أخشخدُّ نخِبٍق يُفْعلخم لخالوًة وأخطيفخُبه راِئحخةً ، واِلدخة
(. وبدو تلك النوالي حيفظونه 95ة من وادي فريان )الِعْطرُ بسيسة دقيقه يتخذ من النبق اجلاف الذي جيلب بكثر 

 يف أجربة من اجللد ويتخذون منه طعاما يف أسفارهم. 
 (96وهو عندهم غذاء جيد منعش(.)، وهم يذوبونه ابللنب واحلليب فيكون كاحلريرة يشربونه

  .وهو معتدل فيه قبض، أجوده الطري البستان، والنبق بري وبستان
 .مم x 5.6 7 - 6تبلغ أبعادها بنية اللون و ، الشكلذور بيضاوية والب
 
 

                                                           

 .210انظر اجملموعة النباتية الطبية الصغرى ص، واجلاف منه يعطى علفا لإلبل، والربى هو الضال بلغة العرب - 94
 .210لصغرى صاجملموعة النباتية الطبية ا :انظر، وأهل البادية يصنعون من دقيقه عصائد مقوية - 95
املؤلف: ، وتكملة املعاجم العربية، 526ص11للزبيدى ج، واتج العروس من جواهر القاموس، 898ص2ج، انظر: املعجم الوسيط - 96

، : مجال اخلياط10، 9جف ، : حممَّد سخليم النعخيمي8 - 1نقله إىل العربية وعلق عليه: جف ، هف(1300رينهارت بيرت آن ُدوزِي )املتوىف: 
  .329ص 1م ج 2000 - 1979من ، الطبعة: األوىل، اجلمهورية العراقية، : وزارة الثقافة واإلعالمالناشر
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 فوائد أوراق السدر للرتبة

األمحر  من الظواهر العجيبة األخرى اليت شوهدت يف الرتبة يف وادي كوليكتيكت ما لولظ من أن شجر السدر
 من نسبة عنصر الكالسيوم ابلرتبة.يستطيع مبصالبة خرطوم األرض وهو من الدود أن يزيد 

وعندئذ تنجذب ديدان األرض إليها بسبب ارتفاع نسبة الكالسيوم ، فأوراق السدر األمحر تتساقط على قاع الغابة
 هبا. 

وسرعان ما تلتهم الديدان هذه األوراق وهتضمها وبذلك تطلق يف الرتبة عنصر الكالسيوم يف صورة يسهل على 
 النبات امتصاصها واالستفادة هبا.

الطبيعية للرتبة إنه يؤدي إىل حتسني مجيع اخلواص  بل، السدر األمحر على النالية الغذائية ولدهاوال تقتصر فائدة 
 (97وقدرهتا على االلتفاظ ابملاء ومنسوب املاء فيها. )، وسرعة رشح املاء خالهلا، مثل مساميتها

 رامنولواتيوسيد : املركبات

                                                           

أشرف على حتريره: جون  ، أتليف: خنبة من العلماء األمريكيني مبناسبة السنة الدولية لطبيعيات األرض، هللا يتجلى يف عصر العلم - 97
، الناشر: دار القلم، راجعه وعلق عليه: الدكتور حممد مجال الدين الفندي، عبد اجمليد سرلانترمجة: الدكتور الدمرداش ، كلوفر مونسيما

 .68ص، لبنان –بريوت 
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 منافعه وخواصه

وقشره ابرد رطب ما دام ، وكله ايبس، الثانيةيف  لطبه ابردو ، األوىليف  ابردومثره ، األوىليف  ورقه لار :طبيعته
والذي يف بطن النوى لار ايبس يهيج ، ونواه ابرد ايبس، غض ًا فِإذا اشتدت لالوته فهو معتدل وفيه راي ُ

 (98الصفراء. )
 والبذور.، والثمار، اق( واألور 99القشور) األجزاء املستخدمة من النبات:

، وستربوالت، ومواد عفصية، وفالفونيدات، حتتوي األجزاء املستعملة على فلويدات :ت الكيميائيةاحملتواي
كر لرة مثل: وعلى سكا ، وكذلك املركب الكيميائي املعروف ابسم ليكوسيانيدين، ومواد صابونية، وتربينات ثالثية

،  والفيتامينات، واجلليكوسيدات، القاعدية والبيبتيدات، والبيبتيدات، سكروزوال، والرامنوز، واجللوكوز، الفركتوز
 على مستوى هلا أتثرياليت  والفينوالت كمادة الروتني وهي ألد مركبات الفينول، cوفيتامني ، Aكفيتامني 
اختبارا  Duke (1985) أجرى، املواد الفعالة املضادة لألكسدة ومادة التانني وهي من، العظاميف  الكالسيوم

سعر لراري كما أاها  314جم من الثمار اجلافة حتتوي على 100لسدر فوجد أن ملعرفة مكوانت مثار ا
 (100من الكربوهيدرات) %80.6من الدهون و %0.9من الربوتني و%4.8و H2O من املاء%9.3:حتتوي

 من الثيانني 0mg، 04و Fe من احلديد 3mgو Ca من الكالسيوم 140mgو ash من الرماد %4.4و
thiamin 0، 13و mg  الريبوفالفنيمن riboflavin 7، 3و mg من النياسني niacin 30وmg  من

 ascorbic acid (101.) لامض األسكوربيك
كشفت النتائج عن خلو أوراق نبات السدر   ICP- OESوبتحليل املعادن يف أوراق وبذور نبات السدر بتقنية 

برتاكيز  As ،Coبينما لوت بذورها عنصري  Ag ،As ، ،Cd ،Co ،Hgمن العناصر شديدة السمية 
ورق يف  ليث بلغ Ca. ومتثل أعلى تركيز يف عنصر LD50منخفضة وبعيدة عن درجة السمية للجرعة القاتلة 

من  % 0.12ملجم / لرت كما ت استخالص  505.913وبذور السدر ، ملجم / لرت 60.833السدر 
-GCألوراق السدر الطازج وت التعرف على هذه املكوانت بتقنية السدر ابلتقطري البخاري يف  املكوانت الطيارة

                                                           

 .6459ص 10انظر: مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ج - 98
  .بقة األدمة الباطنية داخالالقشرة: هي املنطقة احمليطة من الساق أو اجلذر اليت تبدأ ابلنسيج الفليين خارجيا وتنتهي بط - 99

، وتشبه نسبتهم ىف املاء 1 :2حتتوي الكربوهيدرات ىف بنيتها الكيميائية على كربون وهيدروجني وأكسجني وتكون نسبتهم فيها  - 100
  .ومتعددت السكاكر، السكاكر :وتنقسم الكربوهيدرات إىل قسمني

، ورمي لسب هللا احلسين، عبري حممد سعد وقاص، اإلعجاز العلمي يف التأثري الوقائي والعالجي لثمار السدر كمضاد للتشنجات - 101
 .شبكة الشفاء اإلسالمية، هف1435رمضان ، 47العدد ، ُملة اإلعجاز العلمي
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MS  وكان من ضمنهاbutylated hydroxytoluene  2، 1و-Benzenedicarboxylic 
Dop; ester (2ethylhexyl) ،bis acid  ( 102نبات السدر)يف  كمكون رئيسي 

  .ارتفاع الضغط الدموي، رماالت بولية، كولسرتول،  لامض بويل، زايدة األوراي :اإلستعمال
 
 

ْستِّْعَمال  َطرِّيَقة اِلِّ

، النبيذ األبيضيف  تنقع الثمار، فناجني يوميا 4يؤخذ منه لوايل ، ليرت ماء غاليف  غراما30جملففة نقاعة الثمار ا
 .اليوميف  ثالث مرات، نقطة 30مستخلص مائي مبعدل 

  .: مابني ثلث رطل إىل نصف رطل مع سكروالشربة منه
 

 أوراق السدر فوائد

، (103وهو قابض للبطن عاقل هلا وخصوصا سويقه )، قرو ُ األمعاء إذا شرب واقتحن به وانفع من، انفع للمعدة
إذا كان ايبسا وأكله قبل  وال سيما، عاقل للطبيعة، واإلسهال الكائن بسبب ضعف املعدةونزف الدم واحليض 

الضال منه أعين و ، وقرو ُ األلشاء، واالستسقاء، ونشارة خشبه تزيل الطحال، ألنه يشهي األكل، الطعام
فأطلقت ، املعدة واألمعاء عصرهتايف  رطوبةوهذه األشياء الباردة املفرطة اليبس إذا صادفت ، الشائك أعظم فعال

، رارةوصمغه يذهب احل، دخانه شديد القبض، (105( الذى يفعل ابلربد والعفوصة)104كفعل اهلليلج)،  البطن
ول ويقال أن الشعر املغس، وحيمر الشعر، صول الشعر لىت اليتناثر منه شيءشاد أل،  بهويذهب احلزاز اغتساال

كانت اوراق السدر تستخدم على نطاق واسع لغسل الشعر وما زال بعض ،  يصبح انعما والمعا جدا بورقه
 ( 106).السيدات يفضلن غسل شعورهن ابلسدر فهو يقضي على الشقرة ايضا وملمع للشعر

 وغسل الر أس ابلس در حيت  الش عر. 
                                                           

، إعداد: ألطاف بنت حممد بن عبد القادر طيب، قيقةدراسة على نباتني من جنس الزيزفيص وأتثريها على بعض الكائنات الد - 102
، جدة، جامعة امللك عبد العزيز، قسم الكيمياء كلية العلوم، حبث مقدم كجزء من متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العلوم

 .م2008هف  1429
 .210اجملموعة النباتية الطبية الصغرى ص، وأخشابه سريعة التلف والتسوس ولذا جيفف وتعطن ىف املاء املاحل قبل استعماهلا - 103
 بطيء النمو ومثاره تشبه مثار البلح وخشبه يقاوم احلشرات.، اهلليلج نبات معمر يشبه النخيل - 104
وهي تقبض ظاهر اللسان وابطنه والذي فيه العفوصة فاألغلب عليه املزاج ، والعصر إن اشتد، أفعال العفوصة: القبض إن ضعف - 105

  .البارداألرضي 
 .229ص1انظر: تذكرة داود ج - 106
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 (:107وقال ابن أيب كرمية )
 (108.. فمن له بدواء يذهب الص لعا).هب املشيب يداوى فرط منظره

  .وورقه انفع من الربو وأمراض الرئة، يل منها الدم قطع ذلك الدم وردعهيساليت  وإذا وضع على األعضاء
. كما يستخدم مهروس األوراق يف ، ة لتنظيم اجلسم او الشعركما تستخدم األوراق املهروسة او املطحونة كماد

وينقي البشرة وينعمها ، ويقلع األوساخ، وخوخرخِقه يُفْلِحم اجلْخرَّا ُ ذخُرورًا، ؤملة"عمل لبخات لعالج املفاصل املتورقة وامل
 (.110عالج احلساسية )يف  (ويفيد الغسيل ابألوراق109)

واضطراابت ، يف نبات السدر "أن اخلالصات احملضرة من قشوره وجذوره وساقه تستعمل عالجا يف احلمى وقيل
كما تستعمل األوراق لعالج اضطراابت اجللد واجلرو ُ" ويقول شاه ،  والتهاابت احللق والقصبة اهلوائية، املعدة

منها استعمال القلف والثمار الطازجة يف ورفاقه أن األهايل يستعملون نبات السدر يف عالج الكثري من األمراض 
  عالج اجلرو ُ واألمراض اجللدية.

وفتح السدد وأزال الراي ُ ، (وإذا غلي وشرب قتل الديدان 111وتستخدم األوراق للتخلص من الديدان احللقية. )
 .(112الغليظة )

عالج يف  يستخدم كلبخة تفيد.. مطبوخ األوراق صدرية وخاصة الكحة والربو.األمراض اليف  مغلي األوراق يفيد
املادة الصمغية مفيدة كدهان لتقوية فروة الرأس وعالج البثور ، اخلراريج والتهاب العني قبل النوم من اخلارج فقط

 (114).ومفيدة للتنشيط اجلنسي، وورم الثدي، (واألوراق مفيدة للصرع113واألورام )
  -رمحه هللا  –: دود األنطاكي لشيخقال ا

 (115) .ومن مث تغسل به األموات، ومينع امليت من البالء، ويشد العصب، أنه يطرد اهلوام: ومن خواصه
 -ملسو هيلع هللا ىلص  -ابلسدر ينقي الرأس أكثر من غريه ويذهب احلرارة وقد ذكره رسول هللا  ااِلْغِتسخال قال اْلافظ الذهيب:

 (.116وذكره هللا تعاىل )، يتيف غسل امل
                                                           

 .أمحد بن زايد بن أيب كرمية - 107
 .513ص، انظر: الربصان والعرجان والعميان واحلوالن - 108
 .229ص1انظر: تذكرة داود ج - 109
 .175موسوعة األعشاب الطبية ص - 110
 .شبكة الشفاء اإلسالمية، احلديثأرشيف ملتقى أهل ، انظر: النبااتت السعودية املستعملة يف الطب الشعيب - 111
 .229ص 1تذكرة داود ج - 112
 .كتاب: األدوية اخلضراء  - 113
: حممَّد 8 -1هف( نقله إىل العربية وعلق عليه: جف 1300املؤلف: رينهارت بيرت آن ُدوزِي )املتوىف: ، انظر: تكملة املعاجم العربية - 114

م  2000 - 1979من ، الطبعة: األوىل، اجلمهورية العراقية، زارة الثقافة واإلعالمالناشر: و ، : مجال اخلياط10، 9جف ، سخليم النعخيمي
 .329ص1ج

 .229ص1تذكرة دود األنطاكي ج - 115
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عناصر مفيدة تغذي البشرة تنظيف البشرة وتنقيتها وتصفيتها ألنه حيتوي على يف  ويعترب ورق السدر منظفا مهما
 .وكان القدماء يستخدمونه لتنظيف البشرة، وتنريها

در كل يوم بدال من واحلبوب السوداء وتوليد لون البشرة نقوم بغسل الوجه بورق الس وإلزالة البقع الداكنة
بورق السدر املطحون ملدة عشرين دقيقة فإنه يزيل كل مشاكل ومن املمكن عمل ماسك للوجه ، الصابون وغريه

  .البشرة كما أنه حيافظ على نضارة الوجه ومينع ظهور التجاعيد
 

  للشعر وصفاتبعض ال

وعاء ونضيف إليهم نصف كوب من يف  أنخذ ملعقتني كبريتني من ورق السدر املطحون ونضعهم :لتطويل الشعر
ساعات ويغطى بغطاء بالستيكي قبل غسله  4ونضع اخلليط على الشعر ونرتكه ملدة املاء الدايفء وخنلطهم جيدا 
  .هذه الفرتةيف  ومينع غسل الشعر ابلشامبو

خنلط بيضة مع الزابدي مع السدر املطحون مث  نضع هذه اخللطة على الشعر ونرتكها : لتكثيف الشعر وتقويته
، فئ مث  نضع القليل من زيت الصب ار على الشعر لرتطيبهنغسل الشعر ابملاء الدا، بعد ذلك، ساعات 3لواىل 

  .نستخدم هذه اخللطة مرتني يف األسبوع
ونضيف ، : أنخذ أربع مالعق من الس در املطحون+ ملعقتان من الز ابدي+ ملعقة من زيت الز يتونتنعيم الشعر

وبعدها نفرده على ، ساعة ليتخم رونرتك اخلليط نصف ، القليل من املاء الس اخن لىت  يتشك ل قوام متماسك
 . مث  نغسله غسال جيدا ونضع عليه زيت الزيتون لرتطيبه، الش عر ونغط يه بغطاء ملدة ساعة أو ثالث ساعات

 :عالج الش عر اجلاف  والت الف والت خل ص من القشرة
ابلش امبو بل مع احلرص على عدم غسل الش عر ، ميكن خلط الس در مع بعض زيوت الش عر لالستفادة منه

 استعمال الص ابون الن ابلسي  وترطيب الش عر بعد االنتهاء من غسله.
: أنخذ كمية من ورق السدر املطحون وَّنزجه ابلزابدي وزيت الزيتون ونضعه على الشعر ملدة نصف تنعيم الشعر

 . ساعة مث يغسل ابملاء الفاتر
 

  مقاماتهيف  فوائد السدر –رمحه هللا  –عبد الرمحن السيوطي  :قال اإلمام العالمة

 Rhammus frangulaالنبق 
  .[28وما أدراك ما النبق. قال امللك املعبود: )يف سدر َمضود( ]الواقعة

  .ويف احلديث عن سيد البشر )رأيت سدرة املنتهى فإذا نبقها كقالل هجر(
                                                                                                                                                                                                 

  .م1990هف 1410الطبعة الثالثة ، دار إلياء العلوم بريوت، حتقيق: أمحد رفعت البدراوي، 129للذهيب ص، الطب النبوى - 116
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انفع ، األلاديث الصحا ُ احلسان ابرد ايبس يف وسط الدرجة األوىلوالسدرة املذكورة يف القرآن ويف عدد من 
وهو للحرارة قميع وينفع لإلسهال ، واجملتمعة يف املعدة واألمعاء، يسهل املرة والصفراء، للمعدة حيدر عنها فضوال

واألشباه واألنداد. ، فهو مطلق وعاقل كاألهليلج الذي هو للربد والعفونة فاعل. فسبحان خالق األضداد، الذريع
وورقه يلني الورم ، والنزف وهو مينع تساقط الشعر ويقويه ويطوله اأْلخْمعخاءوينفع من قرو ُ ، يقوي املعدة من الضعف

وصمغه يخْذهخب االبرية وطبيخ السدر لسيالن الرلم يبطله ، ويصلح أمراض الرئة وللربو يزيله ويعد له، احلار وحيلله
 (117. )ْغِسْلهوخاخلْخر ار أخذخابخه يفخ 

 
 الطب اْلديثيف  استخدام نبات السدر

ويف الطب احلديث تستخدم مجيع أجزاء نبات السدر من مثار وأوراق وبذور وحلاء كمطهر للجرو ُ وكعالج 
د للفطرايت وعالج هلشاشة العظام ومضا، العصبية واألضطراابتللخراجات والدمامل ويستخدم لعالج األرق 

ولقد أشارت بعض الدراسات إىل التأثري ، ابيا يف عالج األورام السرطانيةكما أن هلا دورا إجي،  والبكرتاي والفريوسات
 أتثريا مهدائ وفعاال.  املهدئ لنبات السدر فلقد ذكر

فرتات  أظهرت دراسات أن معاملة الفئران مبستخلص أوراق السدر عن طريق الفم أدت إىل زايدة 2002ويف عام 
 (118يف النشاط احلركي.)النوم واخنفاض معنوي 

 
 

 فوائد النبق

ومثار كبرية ، ليث يوجد منها مثار صغرية احلجم، وتتنوع يف ألجامها، تتميز مثار نبق السدر بطعمها احللو اللذيذ
، وتتنوع ألوااها من األخضر إىل األصفر إىل الربتقايل إىل اللون البين املائل إىل احلمرة، وشكلها كروي، احلجم

 .داخل الثمرة بذرة لجريةويوجد يف 
شجرة النبق َتد أن مثرهتا فاكهة صغرية داخلها نواة حتتوي على جزأين ألدُها غالف صلب متني حيتاج يف كسره 

واجلزء اْلخر داخل هذا الغالف الصلب وهو لبة صغرية مستديرة هشة ضعيفة تسمى اجلنني؛ وهذا ، إىل ُمهود
 (119يشابه اجلنني يف بطن أمه يف عامل احليوان؛)اجلنني وما حييط به من غالف صلب متني 

                                                           

 .34ص، انظر: مقامات السيوطي - 117
، رمي لسب هللا احلسين، عبري حممد سعد وقاص، اإلعجاز العلمي يف التأثري الوقائي والعالجي لثمار السدر كمضاد للتشنجات - 118

  .هف 1435رمضان ، 47ُملة فصيلة تصدر عن اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة العدد 
 .هف(1388أمحد لسن الزايت ابشا )املتوىف: أصدرها: ، انظر: ُملة الرسالة - 119
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والنضيج من العذب أقل ، زلةوالرطب الغض بتلك املن، حيبس البطن، بس وفيه قوة قابضةوالنبق فيه اختالف اي
  .وهو سريع االحندار عن املعدة، قبضا

 وبعض األمال ُ املعدنية cومثار النبق غنية ابلربوتني وفيتامني 
ينقى ، والنبق البستان، ويقمع أيضا احلرارة، املعدة واألمعاءيف  راء اجملتمعةفهو يسهل املرة الصفوأما النبق احللو 
الشربة ، وفيه حتليل، ينضج األورامو ، مينع من انتثاره، وهو ُمفف للشعر، ويعقل الطبع، ويقويها، األمعاء والبشرة

 (. 120منه درهم )
 
، والعطش، لحم منه وشرب ابلسكر أزال اللهيباعتصر احللو النضيج الومثره هو النبق إذا : داود األنطاكي قال

جربه وكذا الرضى  وكذا يفعل سويقه إال أنه يقطع اإلسهال ونواه إذا درس ووضع على الكسر، وقمع الصفراء
وهو ضار ، اشتد سريعاوالطفل الذى أبطأ اهوضه  وإن طبخ لىت يغلظ ولطخ على من به رخاوة، مطلقا ُمرب

 (121احملرورين مرة ويصلحه السكنجبني. )يف  وتصلحه املصطكى والزجنبيل وكثريه يتقلب، دينابملرب 
 وهذه املادة  RH-3وكما أن النبق غين حبمض البيتلونيك وحيتوي ايضا على مادة تسمى 

تطبيق فعند ، يرفع ويقوي املناعة، اي اجلسم الغري طبيعية إىل سرطانمضاد قوي لالكسدة مينع أتكسد وحتول خال
وتنشيط ، مستخلص النبق الذي حيتوي على هذه املادة على الفئران اخنفضت األضرار اليت أصابت اخلالاي

واملساعدة على محايتها من اإلشعاع وفق دراسة أجراها العلماء ونشرت يف تشرين الثان من عام ، الربوتينات فيها
 .التأثري الكيميائي يف اخلالاي السرطانية البشريةاليت حبثت يف  "اجمللة اهلندية للبحوث الطبية"م يف 2009

واليت تتميز بقدرهتا يف تثبيط عمليات األكسدة اليت تنتج ، وحتتوي ايضا على العديد من املواد املضادة لألكسدة
كما تقي من تلف احلمض ،  ابإلضافة إىل القضاء على اجلذور احلرة للخالاي، عن النيكوتني يف كرايت الدم احلمراء

 .كما حتمي من األضرار التأكسدية الناَتة عن َثن أكسيد الكربيت،  لرييب وموت اخلالايا
 

ويقول ، نا موضوعيا ضد الصرع وعالج الكبد: أن النبق كان يستخدم مسك(122)بردية إيربس الطبيةيف  ورد
عالج تورم يف  يساعدوالنبق ، ل رائحة فمه طاهرة أربعني يوما (املثل الفرعون )إن من يتناول نبقة والدة تظ

 ولبوب، والعسل، وقدر من اللنب، واخلروب، لتنقية الدم وصفة تتكون من النبقواستخدم الفراعنة النبق ، الثدي
  .اليوميف  مرات 4وتغلى كلها وتصفى وتشرب مبعدل ، شنتا

                                                           

 .136ص، والغذاء والتغذية، 298ص، ولديقة األزهار ىف ماهية العشب والعقار، 160ص، املعتمد ىف األدوية املفردة - 120
 .229ص1تذكرة دود األنطاكي ج - 121
  .بردية إيربس هي أكرب َمطوطة مصرية قدمية يف الطب - 122

 وتصف عدد كبري من احلاالت املرضية. ، مرت 19املكتوبة على ملفوفة بردي طوهلا من األعمدة  108حتتوي على 
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لعالج عمل لبخات و ، ومسكن موضعي، عالج الصرع والكبد( وصفات من النبق ل123) ويف بردية هريست
 .ومشرواب لألمراض الصدرية، األمراض اجللدية

ها رائحة الورد عصارة الورد أايما مث زرعته مشمت منيف  (: إذا نقعت نواة النبق124) قال صاحب كتاب الفالحة
رها قد يكون للوا وقد مث، فف وتزرع فإن مثرهتا حتلو وتطيبعسل ولنب مث َتيف  وإذا نقعت، من مثرهتا وورقها
 (125) واليابس منه مينع النزيف واإلسهال الكائن من ضعف املعدة إذا قلي ودق مع نواه، ايكون لامض

 (126وعالج للبواسري كدهان موضعي )، ويستعمل لعالج الصلع
وإن األهايل يف عمان يسحقون كمية من هذه ، "ان الثمرة ابلكامل تؤكل مبا يف ذلك النوى ويقول ميلر يف السدر

 يؤكل اما نيئا واما بعد طبخه ابملاء أواحلليب او َميض احلليب. ، من اجلريش الثمار ليحصلوا على نوع
وتعيد احليوية والنشاط ، إذ أاها تنظف املعدة وتنقي الدم، ولكن خلصائصها الطبية، والثمار تؤكل ليس كغذاء فقط

 .(127) .اإلجهاضكما أن تناول كمية كبرية من الثمار يدر الطمث عند النساء وقد يؤدي إىل ،  اىل اجلسم
مث تغلى بعد ، كوب ماء ملدة مثان ساعاتيف   عهمأبخذ عشر لبات من الثمرة ونق، ويستعمل مغلي مثار السدر

 .ذلك وتشرب ساخنة حلاالت اإلمساك وفساد الدم
  .ترهل اللثة وضعفها عليه مبضغ مثار السدر ألطول مدة ممكنة لعالج
  .عليه مبضغ مثار السدر كل يوم، الفم نظيفاويصبح ، الفميف  الرائحة الكريهة لعالج

  ليث كان عندان أايم يزيد جخْوزاً ونفخْبقاً  -رمحهم هللا  –قال: بعثت إىل أمحد بن لنبل ، وبه لدثنا أمحد بن سنان
 .(128وقال: يل كل هذا؟)، فقخِبلخ ، كثرياً 
 

                                                           

  .يرجع اتريخ بردية هريست إىل النصف األول من األسرة الثامنة عشر - 123
وايت وكثري من تلك احملت .وأمراض األسنان وأمراض األمعاء وأمراض القلب، وحتتوي بردية هريست على وصفات عالج االلتهاابت احلادة

 .يوجد يف بردية إيربس
ويعتقد أنه ، كتاب الفاللة هو أطرولة أندلسية عن الزراعة من أتليف العامل األندلسي أيب زكراي حيَي بن حممد ابن العوام اإلشبيلي  - 124

ول يتناول "معرفة اختيار واأل، ألفه لوايل اهاية القرن الثان عشر امليالدي أي القرن السادس اهلجري. قسم ابن العوام أتليفه على سفرين
ما األرضني و الزبول و املياه و صفة العمل يف الغراسة و الرتكيب وما يتصل بذلك مما هو يف معناه واللق به" والثان يتناول "الزراعة و 

 إليها وفاللة احليوان".
 .م1980الطبعة اخلامسة ، عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات لإلمام العامل زكراي بن حممد بن حممود القزويين - 125
 .175موسوعة األعشاب الطبية ص - 126
 . 144موسوعة جابر لطب األعشاب ص :انظر - 127
 . 305ص4ج، انظر: العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم - 128
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يقوي العظام ، اجلسم بشكل عامويقوي مناعة ، شرب عصري النبق الناضج مع السكر يزيل احلرقة ويروي العطش
ويقلل من ، البواتسيومخيفض ضغط الدم املرتفع اللتوائه على ، اللتوائه على الكالسيوم والفسفورواألسنان 

احلامل من  ومينع، لدم احلمراء اللتوائه على احلديدإصابة اجللطات القلبية ويقوي الدم ويزيد من إنتاج كرايت ا
وذلك ألنه منشط قوى ، األشهر األوىل من احلمليف  خاصة قد يسبب اإلجهاض تناول كميات مبرية منه ألنه

، وألاها قد تصيب بطانة الرلم بتقلصات وتشنجات مما يعمل على زايدة إلساس املرأة احلامل ابلغثيان، للرلم
 ويرتتب على ذلك إسقاط اجلنني.

 .كما أنه يوجد وصفة ُمربة بورق السدر للحمل
 

  القلب واألوعية الدمويةاحملافظة على صحة 

ليث قام البالثون ابلكشف عن آَثر مثرة النبق على اجلرذان ، تستخدم مثرة النبق يف عالج مشاكل القلب
، ليث مشلت هذه الدراسة معاجلة الفئران مبسحوق النبق اجملفف ملد ة شهرين، املعرضة لإلصابة ابلسكتة الدماغية

وظهر أن  الفئران اليت تلقت ، م2008يف عدد لزيران  "والدروس الدقيقةعلم السموم "ونشرت هذه الدراسة يف 
كما تناقص معدل ضرابت القلب ومقدار الدهون الثالثية ،  هذا املسحوق قد اخنفض ضغط الدم لديها

ووفق دراسة نشرت ، والكولسرتول ابإلضافة إىل تقليل مقدار الضغط على األوعية الدموية الصغرية داخل القلب
م ونشرت يف الصني اكتشف البالثون أن  الفالفوانت املوجودة يف مثرة النبق ساعدت على 2008ر عام يف أاي

 (129تدفق الدم إىل القلب عن طريق تنظيم الربوتينات يف اجلسم.)
 

 احملافظة على صحة البشرة والشعر

مما جيعله ، اجللد البشري الذي يعترب ألد مكو انت (محض النخيل)حيتوي زيت مثرة النبق على محض البامليتيك 
كما حيتوي هذا الزيت على ،  مناسبًا الستخدامه لعالج احلروق وشفاء اجلرو ُ واألمراض وااللتهاابت اجللدية

كما مينح الشعر ،  مما يساعد على َتديد البشرة، العديد من اخلصائص اليت حتمي من األشعة فوق البنفسجية
النبق وزيتها يف منع لروق اجللد الناَتة عن الشمس من خالل تطبيقها الصحة واللمعان كما يستخدم البعض مثرة 

كما تستخدم يف عالج ،  وتستخدم يف عالج الضرر الناتج عن األشعة السينية ولروق الشمس، على اجللد
التقرلات وااللتهاابت اجللدية وعالج لب الشباب ومنع جفاف اجللد وعالج األكزميا وتغريات لون اجللد بعد 

 130).ويف محاية األغشية املخاطية)، ة الوالدةعملي
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 احملافظة على صحة العني

واليت تقلل من التمالية ، حتتوي مثرة النبق على الكاروتينات املفيدة لصحة العني وهي ألفا كاروتني وبيتا كاروتني
-وبني وابلكما حتتوي على الزايكسانثني والليك،  اإلصابة مبرض التنكس البقعي املرتبط ابلتقدم ابلسن

لذلك فإن  النشاط املضاد لألكسدة لزيت النبق يعترب قواًي اللتوائه على مستوى مرتفع من ، كريبتوكسانثني
 .الكاروتينويد

 الوقاية من اإلصابة ابجللطات

وتثبيط أيض السكر ، تساعد الفالفنويدات املوجودة يف مثرة النبق وبذورها على تقليل الدهون والكولسرتول يف الدم
النبق يقلل من لجم االلتشاء احلاصل بعد ابإلضافة إىل أن  زيت بذور ، ئرانوتقلل نسبة السكر يف الدم لدى الف
كما يقي من التشاء الدماغ ،  وذلك حبسب ما ظهر عند َتربته على الفئران، انسداد الشراين الدماغي األوسط

 (. 131اإلقفاري )
 

 القيمة الغذائية

السكر السائد عالوة على   تواها عايل من الكربوهيدرات ويعترب اجللوكوز والسكروزتؤكل مثار النبق طازجة وحم
ج و بعض العناصر واملعدنية ، ب، عفالوة علي حمتواها العايل من فيتامينات أ، كميات ضئيلة من الفركتوز والزايلوز

 .مثل الكالسيوم و البواتسفيوم و الفسفور و احلفديد
ي حتتوي على الفران غوال وه، من أهم أنواعها: الرامنوكاثرينو ، غليكوزيدات انرتاكينونيةيضا على وحتتوي الثمار ا

، سانتني وغليكوزيدات فالفونوئيديةوالرامنوك، على فيتامينات مثل فيتامان )سي( وقشرة الثمرة حتتوي، اميودين
  .: محض الكريز وفاىنوأُهها
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 .جدول يبني أهم مكوانت ْلم وبذرة مثار النبق

 البذرة اللحم املركب%  
 الرطوبة
 الزيت
 الربوتني
 األلياف

 السكرايت
 الكلية
 املختزلة
 الرماد

 غم(100احلديد)ملغم/
 غم(100الكالسيوم)ملغم/
 غم(100الفسفور)ملغم/

 املواد الصلبة الذائبة يف الكحول 
 ُمموع الكاربوهيدرات

0066 
600 
600 
306 

  
4.02 

002 
603 
300 

86400 
86006 

2606 
0008 

204 
4003 
8003 

402 
  

- 
- 

200 
- 
- 
- 
- 

2600 
 الوصف امليكروسكويب )اجملهري((864)

 Palisadeليث توجد خالاي " ، أوضحت القطاعات املستعرضة يف األوراق أن هناك بناء متساوي األضالع
cells هذه البناءات ، الكيوتيكل تقع مباشرة البشرة و اليتجد داخل خالاي ميزوفيل األوراق و هي خالاي نباتية تو " و

 أبشكال َمتلفة من خالاي نسيج امليزوفيل األسفنجي. متتد عموداي و
َمططة. تتكون البشرة العليا من خالاي كبرية بيضاوية إىل ن طبقة خفيفة رقيقة غري منتظمة و الكيوتيكل عبارة ع

 مطاولة الشكل و تبدو متعددة األضالع عند النظر إليها من سطح الورقة. 
 و حيتوي بعضها على بلورات مفردة خضراء أو زمردية اللون.، ذه اخلالاي رقيقة اجلدره
 "" هي غنية جدا يف املواد البلورية امللونة. Palisadeو خالاي نسيج  
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أما اخلالاي ، حتتوي بعض اخلالاي على بلورات عنقودية من أوكساالت الكالسيوم أو َماليط من مواد بلورية َمتلفة
امليزوفيل األسفنجية فهي قليلة العدد و مستديرة أو بيضاوية الشكل وغنية جدا يف بلورات العنقودية من 

مغلظة من و فهي تضم لزم ْسيكة اجلدر ، كما أن احلزم الوعائية اليت تتخلل هذه اخلالاي،  أوكساالت الكالسيوم
 خارجها ابسكالرنشيمة للزونية. 

قة والدة أو إثنثني من األغماد حتتوي على رواسب من أوكساالت على جانيب العرق الوسطي توجد طب
 الكالسيوم. 

 ضعيفة. بيضاوية أو مربعة تقريبا ومغطاة بطبقة بشرة رقيقة و ، حلجمخالاي البشرة السفلى صغرية او 
 مل ياللظ وجودها على البشرة العليا.و ، نتشر بكثرة على البشرة السفلىتالثغور بيضاوية الشكل و 

أخضعت للتحليل الكيميائي بغية التقدير نات جافة مطحونة من نبات النبق و عض الدراسات أخذت عيو يف ب
و لقد أوضحت النتائج املتحصل عليها أن لب ، األمحاض األمينية، السكر، التقرييب حملتواها من العناصر املعدنية

، الزنكاحلديد و ، الكالسيوم، املغنيسيوماه من كما أنه غين يف حمتو ،  الكربوهيدراتلثمرة يعد مصدراً جيداً للطاقة و ا
 25.22و  ٪ 32.96قد مثلت األمحاض األمينية األساسية بلب الثمرة و ، ت البذور غنية ابأللياف اخلامبينما كان

 يف البذور. ٪ 73يف لب الثمرة و  ٪ 61.25يف لني أن األمحاض األمينية غري األساسية كانت ، ابلبذور ٪
 العناصر املعدنية:البذرة والورقة من املكوانت الغذائية و ، ل التايل حمتوي الورقةاجلدو توضح بياانت و 
 

(133) 
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 فوائد عسل السدر

رخاِئحخة زهرة السدر الصغرية ملا هلا من وخأخْغلخى مثخخًنا فالنحل حيُِب  عسل السدر هو أفضل أنواع العسل على اإلطالق 
يلخة ولقد ذكرت العديد من الدراسات أن النحل املغذى على أزهار السدر ، منهافيحط عليها ويتغذى ، زخِكيَّة مجِخ

ويتميز عسل السدر أبن له طعما َمتلفا ، عالج كثري من األمراضيف  يفيد خالل شهر نوفمرب ينتج عسال ممتازاً 
لالوته وطعمه عن ابقى أنواع العسل ليث أن له فوائد كثرية لشفاء كثري من األمراض إبذن هللا وكلما قدم زادت 

ا أخنَُّه تخَّ اْكِتشخاُف أخن عخسخل السِ ْدر،  وفائدته وزادت كثافته واسود لونه هي يتكون من مادة الربوستاجالندين و  كخمخ
مُيِْكُن نقص هذه املادة فعال من الوقاية من األمراض و  جلسم اإلنسان وأجهزته ليث أن هلا دوراً  مادة مهمة جداً 

ِثرٍي ِمْن اأْلخْمرخاِض اْلُمْختخِلفخةأخْن يفخْعِرضخ   . اجلِْْسم ِلكخ
ملي يقلب لىت الذوابن  200+ كوب ماء دافئ لوايل ِمْن اْلعخسخِل  كخِبريخةً وأفضل طريقة لتحضري العسل ملعقة  

وذلك ألن العسل  يكون فيه الشفاء لكثري من األمراض أبذن هللا ويشرب على الريق ويداوم على ذلك يومياً 
 .اب يف املاء البارد يبطئ إفراغ املعدة ويلهب األمعاءاملذ
 

 .أنه يقوى جهاز املناعة -1 :ومن فوائده

ُمفيد ملعاجلة أمراض القولون واملعدة ليث يتم تناول ملعقة منه على الريق وسبع لب ات من العجوة أو سبع  -2 
لبات من لبة الربكة ويساعد على هتدئة النفس املضطربة مما ينعكس أثره على لركة القولون فتصبح أكثر انتظاماً 

  .وانضباطاً 

 .أِبخذ ملعقة على الريق ابستمرار لذا يُنصح، يُعاجل أمراض الكبد أمجعها -3

 .املعدة بل يتحول اىل الدم بسرعةيف  ميكث عالية القيمة لألطفال والكبار ويتميز أبنه ال غذائيةيعترب مادة  – 4 

 .ويعمل على َّنوها لألسنانمقوي  -5

لذلك ينصحون ، عالج للحموضة فلقد اقرخ كثري من األطباء أن العسل يلغي احلموضة الزائدة يف املعدة – 6 
عشر والذين يشكون من احلموضة الزائدة يف املعدة أن يكون معظم طعامهم العسل أو  األنثىاملصابني ابلقرلة أو 

ويؤثر أتثريًا طيبًا على األعراض مثل لرقان ، لكي ينظم احلموضة وينظم كمية العصارة املعدية، ممزوجًا ابلعسل
عشر أن يؤخذ العسل يف كوب ماء فاتر قبل األكل  واإلثيناملعدة  لذلك يُنصح يف لالة قر ُ، اجلوف والتجشؤ
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ألن العسل املذاب يف املاء الفاتر يسهل إسالة املخاط املعدي ، بساعتني على األقل أو بثالث ساعات بعد العشاء
د فإنه وأما العسل املذاب يف املاء البار ، ويسبب سرعة االمتصاص بدون إهلاب األمعاء كما يسبب نقص احلموضة

  .يبطئ إفراغ املعدة ويلهب األمعاء

 . عالج للجهاز العصيب -7

 .مقوى للقلب -8 

 .عالج لتنظيم ضغط الدم -9 

  .مقوى عام لعظام اإلنسان -10 

  .ويعاجل مجيع املشاكل اخلاصة ابجلهاز اهلضمي -11

 تقرلها.عني من مشاكل القرنية واجلفون و عالج لل -12

، كاإلسهال الذي ينتقل ابلعدوى ومرض الدوسنتاراي،  األطفال من كثري من األمراضماية عالج فعال حل-13
 يعاجل األطفال من لاالت التبول الالإرادي أثناء النوم يف السرير. و 

و ذلك أبخذ منه ملعقة عقب ، عسل السدر للحامل انه يعمل على حتمية الطلق يف شهرها التاسع - 14
 .على الريق يوميا االستيقاظ من النوم مباشرة أي

 .ألمراض الكبد أن أيخذ ملعقة عقب االستيقاظ من النوم مباشرة على الريق يوميا - 15 

 .عالج لسلس البول وذلك أبخذ ملعقة منه قبل النوم مباشرة – 16 

 .عالج فقر الدم أخذ ثالث مرات من العسل يوميا– 17 

 .عالج لتنقية البشرة بوضع العسل على البشرة يوميا – 18

مل من عسل السدر ويوضع يف إبرة أو 10عالج التهاابت املهبل )كاإلفرازات واحلكة(: أيخذ مقدار  -19
 .يوضع يف األنبوبة املهبلية
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  فوائد خشب السدر

، يستخدم يف عمل الرما ُ، خشب شجرة السدر أبيض أو بين داكن مقاوم للنمل األبيض وهو صلب وثقيل
 .واألوان وصنع املقاعد اخلشبية، وعوارض التسقيف

 وىف الطب الشعيب يستخدم فحم خشب السدر َملوطا ابخلل لعالج لدغة الثعبان.
أما خشفب النفبق فهو متني ثقيل الوزن و لذا فهو يستعمل يف كثري من األغراض الصناعية كعمل األدوات الزراعفية 

 .نزلية و املبانو األَثَثت امل
وال يتأثر اخلشب ابلفطرايت ، بيعة وميتاز ابلصالبة وطول العمرالطيف  يعترب خشب السدر من أجود أنواع اخلشب

صناعة أدوات يف  خدم اخلشبويست، ك يعترب من األخشاب مرتفعة الثمنولذل، وال تقرتب منها احلشرات
  .كبخور  ويستخدم أيضاً ، النسيج

 
 

  الرقية الشرعيةيف  استخدام السدر

وإَّنا أجاز العلماء استخدامه ، الرقية الشرعيةيف  ام نبات السدرمل يرد نص صريح من الكتاب والسنة ابستخد
عن طريق التجربة فقد استعمل كثري من علماء السنة الرقية بورق السدر  أثبتتالرقية الشرعية اليت يف  لكثرة فوائده

 .وثبتت صحتها
زم لكلِ  مسلٍم ومسلمة هبا   ونصحوا ابستعماهلا مرفقة ابْلايت القرآنية واألذكار النبوية الصحيحة والتحص ن الال 

 والت وكل على هللا تعاىل.
 :ذكرها العلماء على النحو التايل والرقية كما
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 .ثقوب فيها وال متزيق : أن أيَت بسبع ورقات سدر أخضر الأوِلا 
 ون النحاس. اهلليس يف اورقات حبجرين حبر أو اهر دقا انعما : أن يدق السبع اثنياا 
 .ماء يكفي للشرب واالغتسال يف: وضع الورق املدقوق اثلثاا 
 .املاءيف  وأثناء القراءة يكون نفث القارئ، أن يكون القارئ على وضوء :رابعاا 

وسورة ، مرات 7آية الكرسي قراءة ، مرات 7سورة الفاحتة ، : نقرأ على املاء والسدر قراءة صحيحةخامساا 
 مرات.  7وسورة الناس ، مرات 7وسورة الفلق ، مرات 7اإلخالص 

  .ابلقراءة ثالث مرات لكل سورة وهى من اجملرابت أيضاً  أبسوال  
 .عند كل جرعةِبْسِم اللَّفِه الرَّمْحخٰفِن الرَِّليِم جرعات مع قول  3: الشرب من املاء املقروء عليه سادساا 
  .االغتسال ابملاء الباقي: سابعاا 

( أن 135( أن يف كتب وهب بن منبه )134)) وذكر ابن بطال :يف الفتح -رمحه هللا  -قال: اْلافظ بن حجر
مث حيسو منه ، ويقرأ آية الكرسي والقواقل، مث يضربه ابملاء، فيدقه بني لجرين، أيخذ سبع ورقات من سدر أخضر

وهو جيد للرجل إذا لبس عن أهله ( ، عنه كل ما بهفإنه يذهب ، (136مث يغتسل به )، ثالث لسيات
 .والناس (، الفلق، اإلخالص، الكافرون، ) السور اليت تبدأ بف ) قل ( وهي: اجلن :القواقل

  –رمحه هللا  –: الشيخ بن ابز قال
ورقات من عالج انفع للرجل إذا لبس من مجاع أهله أن أيخذ سبع  وهو ومن عالج السحر بعد وقوعه أيضاا  

السدر األخضر فيدقها حبجر أو حنوه وجيعلها يف إانء ويصب عليه من املاء ما يكفيه للُغسل ويقرأ فيها: آية 
ُقْل أخُعوُذ ﴿ [ و 1]اإلخالص:  ﴾ ُقْل ُهوخ اَّللَُّ أخلخدٌ ﴿ [ و 1]الكافرون:  ﴾ ُقْل ايخ أخيفُّهخا اْلكخاِفُرونخ ﴿ و ، الكرسي

                                                           

اْلية ، عين ابحلديث عن -أبو احلسن كان من أهل العلم واملعرفة والفهم، علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال القرطيب املالكي - 134
"الديباج املذهب": ، (18/47أعالم النبالء": )هف. ينظر: ترمجته يف:"سري 449تويف سنة ، وقد ألف شرلا لف"صحيح البخاري"، -اتمة
 .(87/ 7"معجم املؤلفني": )، (106 -105/ 2)

كثري ،  أبو عبد هللا: مؤرخ، م( وهب بن منبه االبناوي الصنعان الذماري 732 - 654هف =  114 - 34وخْهب بن ُمنفخبِ ه) - 135
سرائيليات. يعد يف التابعني. أصله من أبناء الفرس الذين بعث هبم كسرى عامل أبساطري األولني وال سيما اإل، اإلخبار عن الكتب القدمية

وينسب إىل غريه: إذا دخلت اهلدية من ، ومن كالمه إىل اليمن. وأمه من محري. ولد ومات بصنعاء وواله عمر بن عبد العزيز قضاءها.
ويف " طبقات اخلواص " أنه صحب ابن عباس والزمه ثالث عشرة سنة. من كتبه " ذكر امللوك املتوجة من  !الباب خرج احلق من الكوة

خ "  -وقال: هو من الكتب املفيدة. وله " قصص األنبياء ، محري وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم " رواه ابن خلكان يف ُملد والد
  .125ص 8االعالم للزركلي ج، و " قصص األخيار " ذكرُها صالب كشف الظنون

  .(233/ 10انظر:"فتح الباري": ) - 136
 -وقد ذكر ْسالة الشيخ عبد العزيز بن ابز عند هذا املوضع أن هذا ليس من البدع بل هو من ابب التداوي املبا ُ الذي يدل عليه قوله 

 طبعة دار العلم.، (316"فتح اجمليد": )ص : عباد هللا تداووا وال تتداووا حبرام. انظر تعليقه على-صلى هللا عليه وسلم 
 .( 19763برقم  – 13/  11 –أنظر " مصنف عبدالرزاق ، 233/  10 -فتح الباري  - 137
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[ وآايت السحر اليت يف سورة األعراف وهي 1]الناس:  ﴾ ُقْل أخُعوُذ ِبرخبِ  النَّاسِ ﴿ [ و 1]الفلق:  ﴾ ِبرخبِ  اْلفخلخقِ 
ِْفُكونخ ففخوخقخعخ احلْخقُّ وخبخطخلخ مخا كخانُوا يفخ ﴿ قوله سبحانه:  نخا ِإىلخ ُموسخى أخْن أخْلِق عخصخاكخ فخِإذخا ِهيخ تفخْلقخُف مخا أيخ يفْ ْعمخُلونخ وخأخْولخ

وخقخالخ ﴿ [ واْلايت يف سورة يونس وهي قوله سبحانه: 119-117]األعراف:  ﴾ ا ُهنخاِلكخ وخانْفقخلخُبوا صخاِغرِينخ ففخُغِلُبو 
ُْم ُموسخى أخْلُقوا مخا أخنْفُتْم ُمْلُقونخ ففخ  وسخى مخا لخمَّا أخْلقخْوا قخالخ مُ ِفْرعخْوُن ائْفُتوِن ِبُكلِ  سخاِلٍر عخِليٍم ففخلخمَّا جخاءخ السَّحخرخُة قخالخ هلخ

يُفْبِطُلُه ِإنَّ اَّللَّخ الخ ُيْصِلُح عخمخلخ اْلُمْفِسِدينخ وخحيُِقُّ اَّللَُّ احلْخقَّ  ُتْم بِِه السِ ْحُر ِإنَّ اَّللَّخ سخ اتِِه وخلخْو كخرِهخ اْلُمْجرُِمونخ ِجئفْ  ﴾  ِبكخِلمخ
وخِإمَّا أخْن نخُكونخ أخوَّلخ مخْن أخْلقخى قخالخ بخْل  قخاُلوا ايخ ُموسخى ِإمَّا أخْن تُفْلِقيخ ﴿ [ واْلايت يف سورة طه: 82-79]يونس: 

 ُموسخى قُفْلنخا الخ ختخخْف إِنَّكخ أخْنتخ أخْلُقوا فخِإذخا ِلبخاهُلُْم وخِعِصيفُُّهْم خُيخيَُّل إِلخْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم أخاهَّخا تخْسعخى فخأخْوجخسخ يف نفخْفِسِه ِخيفخةً 
]طه: اْلايت  ﴾ يِنكخ تفخْلقخْف مخا صخنفخُعوا ِإَّنَّخا صخنفخُعوا كخْيُد سخاِلٍر وخالخ يُفْفِلُح السَّاِلُر لخْيُث أختخىاأْلخْعلخى وخأخْلِق مخا يف ميخِ 

65-69]. 
وإن دعت ، وبعد قراءة ما ذكر يف املاء يشرب منه ثالث لسوات ويغتسل ابلباقي وبذلك يزول الداء إن شاء هللا

 أبس لىت يزول الداء. احلاجة الستعماله مرتني أو أكثر فال
بذل اجلهود يف معرفة موضع السحر يف أرض أو جبل أو  -وهو من أنفع عالجه  - ومن عالج السحر أيَضا

 فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر.، غري ذلك
 .(138وهللا ويل التوفيق)، هذا ما تيسر بيانه من األمور اليت يتقى هبا السحر ويعاجل هبا

 وهذا بال شك من األشياء اجملربة، ونقله عمن نقله من السلف -رمحه هللا  – وصفه ابن كثري
)وكذا رخقفخْيُت على بعض األقارب أو  :-حفظه هللا -يقول فضيلة الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن اجلربين 

فوقع الشفاء ، وقراءة اْلايت اليت ذكرها، ا ذكره ابن كثري من ورقات السدرمب، ئهماأللباب الذين لبسوا عن نسا
 (.139إبذن هللا( )

رْيِّهِّ  َه  هللا  يفِّ تـَْفسِّ : يُفْؤخخُذ سخْبُع وخرخقخاٍت 1/ 372) َوقَاَل اْلَافِّظ  اْبن  َكثِّرْيٍ َرمحِّ (: )وخلخكخى الُقْرُطيبُّ عخْن وخْهٍب؛ أخنَُّه قخالخ
اءِ 
خ
ثخ لخسخوخاتٍ ، أُ عخلخيفْهخا آيخُة الُكْرِسي ِ وخيُفْقرخ ، ِمْن ِسْدٍر؛ ففخُتدخقُّ بخنْيخ لخجخرخْيِن مُثَّ ُتْضرخُب اِبمل خْسُحْوُر ثخالخ

، وخيخْشرخُب ِمنفْهخا امل
 وخُهوخ جخيِ ٌد لِلرَُّجِل الَِّذْي يُفْؤخخُذ عخِن اْمرخأختِِه(.، مُثَّ يفخْغتخِسُل بِبخاِقْيِه؛ فخِإنَُّه يخْذهخُب مخا بِهِ 

ملسيب رجل به طب( بكسر الطاء املهملة وتشديد : )وقال قتادة: قلت لسعيد بن اوقال الشيخ شهاب الدين
املولدة سحر )أو( إبسكان الواو )يؤخذ( بفتح اهلمزة واخلاء املعجمة املشددة بعدها معجمة أي حيبس )عن 

وقيل هي خرزة يرقى عليها أو ، امرأته( فال يصل إىل مجاعها واألخذة بضم اهلمزة هي الكالم الذي يقوله السالر
)أحيل عنه( هبمزة االستفهام وضم التحتية وفتح احلاء وتشديد الالم )أو ينشر(؟ بضم التحتية  هي الرقية نفسها

                                                           

هف( 1420املؤلف: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز )املتوىف: ، انظر: رسالة يف لكم السحر والكهانة مع بعض الفتاوى املهمة - 138
 .  11ص
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وسكون النون وفتح الشني املعجمة يف الفرع مصلحة على كشط وضبط يف غريه بفتح النون وتشديد املعجمة من 
هلا ذلك ألنه يكشف غمة ما  النشرة وهي ضرب من العالج يعاجل به من يظن أن به سحرًا أو شيًئا من اجلن قيل

وكلمة أو حيتمل أن تكون شكاا أو نوًعا شبيًها ابللف والنشر أبن يكون احلل يف  قال الكرماين:خالطه من الداء 
مقابلة الطب والتنشري يف مقابلة التأخيذ )قال( ابن املسيب )ال أبس به إَّنا يريدون به اإلصال ُ فأما ما ينفع فلم 

وهذا وصله أبو بكر األثرم يف كتاب السنن من طريق أابن العطار عن قتادة ، ة وفتح اهلاءينه عنه( بضم التحتي
ومن طريق هشم الدستوائي عن قتادة بلفظ: يلتمس من يداويه فقال: إَّنا اهى هللا عما يضره ومل ينه عما ، مثله
ويف كتب وهب بن منب ه أن ويف لديث جابر عند مسلم مرفوًعا: )من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل( ، ينفعه

أيخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقها بني لجرين مث يضرهبا ابملاء ويقرأ آية الكرسي وذوات "قل" مث حيسو 
 (140منه ثالث لسوات مث يغتسل له فإنه يذهب عنه ما كان به وهو جيد للرجل إذا لبس عن أهله)

 
وخِمنفْهخا مخا أيخَْت أواًل: مث ذكر الرقية الواردة ، : الرُّقْفيخُة الشَّْرِعيَّةُ الثَّاينِّ النـَّْوع  : وذكر ابو الرباء أسامة بن ايسني املعاين

 (141) –رضي هللا عنه  –عن وهب بن منبه 
 (142: وإن أخذ ابلتجارب يف العالج ابلرقية كان ذلك لسنا)سعيد بن علي بن وهب القحطاين :قال الشيخ

جربه ْسالة الشيخ عبد العزيز بن ، ُمرب جربه عدد من املشايخ: وهذا الشيخ العالمة عبد العزيز الراجحي
وقرأه غريهم إذا كان الرجل حمبوسا عن ، كذلك أيضا قرأته لبعض الناس وقال: إنه استفاد،  رمحة هللا عليه -ابز

القواقل: أيَت بسبع ورقات سدر وتقرأ فيها آية الكرسي و ، يعين: ممنوعا ال يصل إىل مجاعها هذا من العالج، امرأته
 وهذا ُقْل ُهوخ اَّللَُّ أخلخٌد ُقْل أخُعوُذ ِبرخبِ  اْلفخلخِق ُقْل أخُعوُذ ِبرخبِ  النَّاِس فيشرب منه ويرتوش فيغتسل به فيشفى إبذن هللا

 (143ُمرب.)
 (: )ال حيل السحر إال سالر(144: معىن قول احلسن )قال الشيخ عبد هللا الغنيمان

 السحر إال سالرروي عن احلسن أنه قال: ال حيل 
وليس معىن ذلك أن السحر ، واحلل هو الذي يكون ابلسحر، ال يستطيع لل السحر إال سالر، هذا هو الواقع

ابالستعاذة ابهلل  -صلى هللا عليه وسلم  -بل كثرياً ما يشفى بغري السحر؛ ابلرقى كما شفي رسول هللا ، ما يشفى
ومما ، فإن العلماء ذكروا عالجًا للسحر، وكذلك ابلعالج الطبيعي، وكذلك ابلدعاء وااللتجاء إىل هللا، جل وعال

                                                           

 .405ص8ج، انظر: إرشاد الساري لشر ُ صحيح البخاري - 140
 .138ص ، انظر: فتح احلق املبني يف عالج الصرع والسحر والعني - 141
 .1041ص 2ج، انظر: فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري - 142
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مث حيسو منه ثالث لسوات يقرأ فيه ، مث يضربه ابملاء، فيدقه بني لجرين، ورد: أنه أبخذ سبع ورقات من السدر
وهذا شيء قد جرب خصوصًا يف الرجل الذي مينع من ، فإنه يشفى إبذن هللا، آية الكرسي مث يغتسل ببقيته

 جته؛ فإنه يشفى إبذن هللا سريعاً إذا فعل ذلك.زو 
سئل  -صلى هللا عليه وسلم  -والعالج الطبيعي ال أبس به جائز؛ ألن الرسول ، فهذا نوع من العالج الطبيعي

علمه من ، فإن هللا مل ينزل داًء إال وأنزل له دواء، وال تداووا حبرام، عن الدواء: )أنتداوى؟ قال: تداووا عباد هللا
ولكن األمراض ، والبد من املوت، وجهله من جهله إال داء والدًا وهو املوت( فالناس كلهم ميوتون، مهعل

وقد يكتشف ذلك من ابب ، واألسقام هلا عالجات جعلها هللا جل وعال فيما أيكله اإلنسان ويف غري ما أيكله
 145) الصدفة كما هو واقع كثري.)

 
 عالج السحر املأكول أو املشروب إبذن هللا

  .وهى طريقة انفعة وُمربة حلرق السحر املشروب واملأكول ومجيع أنواع السحر إبذن هللا
 .: االستمرار على ْساع الرقية الشرقيةأوِلا 
ثقوب فيها تغسل جيد ا  : أخذ سبع ورقات سدر من أخر غصن الشجرة وتكون لديثة املنبت خضراء الاثنياا 

 .ابملاء الفاتر
 .اخلالط مع لرت ماء فاتر وان وجد ماء زمزم كان هو املطلوبيف  السدر: وضع أوراق اثلثاا 
 .: قراءة السور واْلايت القرآنية مع آايت احلرق على املاءرابعاا 

: شرب املاء املقروء من الفجر على الريق وال يشرب وال أيكل شيء بعده ملدة ساعتني ويستمر على ذلك خامساا 
 .ملدة ثالثة أايم

 .ِبْسِم اللَّفِه الرَّمْحخٰفِن الرَِّليمِ يع املنزل مع ذكر : رش مجسادساا 
 .: االغتسال من املاءسابعاا 
 : كالتايل  تقرأ على املاءاليت  : السور واآلايتاثمناا 
 

 .املاءيف  : قراءة سورة البقرة كاملة مع النفثأوِلا 
 .: قراءة سورة الفاحتة سبع مراتاثنياا 
 .: سورة اإلخالص سبع مراتاثلثاا 
 .: سورة الفلق سبع مراترابعاا 
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 .: سورة الناس سبع مراتخامساا 
( ذخِلكخ اْلِكتخاُب الخ رخْيبخ ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنيخ 1)امل ) : قراءة اْلايت التالية من سورة البقرة مرة والدة فقطسادساا 

ةخ وخممَّا 2) ( وخالَِّذينخ يُفْؤِمُنونخ مبخا أُْنزِلخ إِلخْيكخ وخمخا أُْنزِلخ ِمْن 3رخزخقْفنخاُهْم يُفْنِفُقونخ )( الَِّذينخ يُفْؤِمُنونخ اِبْلغخْيِب وخيُِقيُمونخ الصَّالخ
ْم ( ِإنَّ الَِّذينخ كخفخُروا سخوخاءٌ عخلخْيهِ 5( أُولخِئكخ عخلخى ُهًدى ِمْن رخهبِ ِْم وخأُولخِئكخ ُهُم اْلُمْفِلُحونخ )4قفخْبِلكخ وخاِبْْلخِخرخِة ُهْم يُوِقُنونخ )

ُْم أخْم ملْخ تُفْنِذْرُهْم الخ يُفْؤِمُنونخ ) ْرهتخ اٌب عخِظيٌم 6أخأخْنذخ ُْم عخذخ ( خختخمخ اَّللَُّ عخلخى قُفُلوهِبِْم وخعخلخى ْسخِْعِهْم وخعخلخى أخْبصخارِِهْم ِغشخاوخٌة وخهلخ
(7). 

 .: قرءة آية الكرسي سبع مراتسابعاا 
ُلوْا الشَّيخاِطنُي عخلخى ُمْلِك ُسلخْيمخانخ وخمخا كخفخرخ ُسلخْيمخاُن : قراءة اْلايت من سورة البقرة مرة والداثمناا  ة )وخاتفَّبفخُعوْا مخا تفختفْ

اِن ِمْن أخلخدٍ وخلخفِكنَّ الشَّْياِطنيخ كخفخُروْا يُفعخلِ ُمونخ النَّاسخ السِ ْحرخ وخمخا أُنزِلخ عخلخى اْلمخلخكخنْيِ بِبخاِبلخ هخاُروتخ وخمخا  ُروتخ وخمخا يُفعخلِ مخ
ْرِء وخزخ  نخٌة فخالخ تخْكُفْر ففخيفختفخعخلَُّمونخ ِمنفُْهمخا مخا يُففخر ُِقونخ بِِه بخنْيخ اْلمخ ْوِجِه وخمخا ُهم ِبضخآر ِينخ بِِه ِمْن أخلخٍد ِإالَّ لخىتَّ يفخُقوالخ ِإَّنَّخا حنخُْن ِفتفْ

عخِلُموْا لخمخِن اْشرتخخاُه مخا لخُه يف اْلِخرخِة ِمْن خخالخٍق وخلخِبْئسخ مخا شخرخْوْا بِِه إبِِْذِن اَّلل ِ وخيفختفخعخلَُّمونخ مخا يخُضرُُّهْم وخالخ يخنفخُعُهْم وخلخقخْد 
ُهْم لخْو كخانُواْ يفخْعلخُمونخ)  ( 102أخنُفسخ

ِبي: قراءة اْلية من سورة اإلسراء سبع مرات )وخالخ تفخۡقرخبُواْ ٱلز ىنخٰى اتسعاا   وخسخاىءخ سخ
ًةً۬ )ۖ  إِنَُّه ۥ كخانخ فخٰفِحشخ  (.32اًلً۬

َّلل َِّ ما يف السَّمخاواِت وخمخا يف األخْرِض وخِإن تُفْبُدوْا مخا يف أخنُفِسُكْم أخْو خُتُْفوُه ﴿ : خواتيم سورة البقرة مرة والدة عاشراا 
ُب مخن يخشخاء وخاَّلل ُ عخلخى ُكلِ  شخْيٍء  قخِديٌر * آمخنخ الرَُّسوُل مبخا أُنزِلخ إِلخْيِه ِمن رَّب ِِه حُيخاِسْبُكم بِِه اَّلل ُ ففخيفخْغِفُر ِلمخن يخشخاء وخيُفعخذِ 

ِتِه وخُكتُِبِه وخُرُسِلِه الخ نُففخر ُِق بخنْيخ أخلخٍد مِ ن رُُّسِلِه وخقخالُ  ْعنخا وخأخطخْعنخا ُغْفرخانخكخ رخبفَّنخا وخإِلخْيكخ وخاْلُمْؤِمُنونخ ُكل  آمخنخ اِبَّلل ِ وخمخآلِئكخ وْا ْسِخ
نَِّسينخا أخْو أخْخطخْأانخ * الخ ُيكخلِ ُف اَّلل ُ نفخْفًسا ِإالَّ ُوْسعخهخا هلخخا مخا كخسخبخْت وخعخلخيفْهخا مخا اْكتخسخبخْت رخبفَّنخا الخ تُفؤخاِخْذانخ ِإن  اْلمخِصريُ 

نخا ِإْصرًا كخمخا محخخْلتخُه عخلخى الَِّذينخ ِمن قفخْبِلنخا رخبفَّنخا وخالخ  ْلنخا مخا الخ طخاقخةخ لخنخا بِِه وخاْعُف عخنَّا وخاْغِفْر لخنخا  رخبفَّنخا وخالخ حتخِْمْل عخلخيفْ حُتخمِ 
 [.286-284]سورة البقرة: ﴾ وخاْرمحخْنخآ أخنتخ مخْوالخانخ فخانُصْرانخ عخلخى اْلقخْوِم اْلكخاِفرِينخ 

 .طه، يونس، : قراءة اْلايت من سورة األعرافاْلادى عشر
ِْفُكونخ ﴿ نخا ِإىلخٰ ُموسخٰى أخْن أخْلِق عخصخاكخ   فخِإذخا ِهيخ تفخْلقخُف مخا أيخ يفْ ُلونخ 117)وخأخْولخ ﴾ ففخوخقخعخ احلْخقُّ وخبخطخلخ مخا كخانُوا يفخْعمخ

ا ِبرخبِ  اْلعخالخِمنيخ ﴾قخالُوا آمخنَّ 120﴾ وخأُْلِقيخ السَّحخرخُة سخاِجِدينخ ﴿119﴾ ففخُغِلُبوا ُهنخاِلكخ وخانْفقخلخُبوا صخاِغرِينخ ﴿118﴿
 ﴾ 122﴾ رخبِ  ُموسخٰى وخهخاُرونخ ﴿121﴿

يُفْبِطُلُه   ِإنَّ اَّللَّخ الخ ُيْصِلُح عخمخلخ  ْحُر   ِإنَّ اَّللَّخ سخ ُتْم بِِه السِ  ُ احلْخقَّ 81 اْلُمْفِسِدينخ ))ففخلخمَّا أخْلقخْوا قخالخ ُموسخٰى مخا ِجئفْ (وخحيُِقُّ اَّللَّ
اتِِه وخلخوْ   ( يونس82كخرِهخ اْلُمْجرُِمونخ )  ِبكخِلمخ

ِيِنكخ تفخْلقخْف مخا صخنفخُعوا 68( قُفْلنخا الخ ختخخْف إِنَّكخ أخنتخ اأْلخْعلخى )67)فخأخْوجخسخ يف نفخْفِسِه ِخيفخًة مُّوسخى ) ( وخأخْلِق مخا يف ميخ
أُْلِقيخ السَّحخرخُة ُسجَّدًا قخاُلوا آمخنَّا ِبرخبِ  هخاُرونخ وخُموسخى ( فخ 69ِإَّنَّخا صخنفخُعوا كخْيُد سخاِلٍر وخالخ يُفْفِلُح السَّاِلُر لخْيُث أختخى )

 .( طه70)
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 أقوال العلماء الذين أجازوا الرقية بورق السدر

واإلمام عبد اهلادي بن حممد بن عبد اهلادي البكري ، (146واإلمام بن لجر )، واإلمام القرطيب، اإلمام بن كثري
: صاحل بن عبد الرمحن بن عبد هللا األطرم )املتوىف: (والشيخ148)والشيخ بن ابز ، (147العجيلي )

بن جربين  : عبد هللا بن عبد الرمحن( والشيخ150عبد القادر بن حممد عطا صويف )/( والدكتور149هف()1428
قال: ، يخ: عبد هللا بن حممد الغنيمان( والش151اجملربة ) األدوية: وهذا بال شك من هف( قال1430)املتوىف: 
والعالج الطبيعي ال أبس به جائز؛ ألن الرسول صلى هللا عليه ، : فهذا نوع من العالج الطبيعيلغنيمانالشيخ ا

، فإن هللا مل ينزل داًء إال وأنزل له دواء، وال تداووا حبرام، وسلم سئل عن الدواء: )أنتداوى؟ قال: تداووا عباد هللا
ولكن ، والبد من املوت، وت( فالناس كلهم ميوتونوجهله من جهله إال داء والدًا وهو امل، علمه من علمه

وقد يكتشف ذلك ، األمراض واألسقام هلا عالجات جعلها هللا جل وعال فيما أيكله اإلنسان ويف غري ما أيكله
( أ. د صاحل بن غامن بن 153: عواد بن عبد هللا املعتق)والدكتور(. 152من ابب الصدفة كما هو واقع كثري)

 :( والشيخ155سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب) :والشيخ (154بن علي السدالن)هللا بن سليمان 
عبد العزيز بن  :(والشيخ156هف()1393 :حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي )املتوىف

ويقولون: ال دليل ، رعبد هللا بن عبد الرمحن الراجحي سئل الشيخ / ينكر بعضهم استعمال السدر يف فك السح
 على ذلك؟ اجلواب
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فأي شيء يستعمل ليس فيه حمذور ال مانع منه؛ ألن األصل فيه ، ال دليل على ذلك وال منع؛ ألن أصله مبا ُ 
فإذا ، وإذا كان هناك شيء مفيد كالدواء وفيه َتارب فإنه يفعله، والسدر إذا كان فيه فائدة فإنه يستعمله، اإلابلة

هل عندك دليل على ، قلنا: هات الدليل على أن العني جيعل فيها قطرة للدواء، على كذا وكذاقلت: هات الدليل 
، والتجارب أثبتت أن هذا فيه فائدة واحلمد هلل، لكن هذا مبا ُ، اجلواب: ال دليل !أن العني جيعل فيها قطرة؟

ال حيتاج إىل دليل؛ ألن األصل فهذا ، فهو مثل القطرة اليت تضعها يف عينك، فكذلك السدر إذا كان فيه فائدة
أبو  :(والشيخ158هف()855بدر الدين العيىن )املتوىف:  :( والشيخ157ما مل يكن فيه حمذور. )، فيه اإلابلة

 ( 160هف()1420: عطية بن حممد سامل (والشيخ159هف()923شهاب الدين )املتوىف: ، العباس
 .(162حممد بن صاحل بن عثيمني ) العالمة :( والشيخ161سعيد بن علي بن وهف القحطان ) :والدكتور

 
  قطع السدر الذى يستظل به ابن السبيل

وتعاىل النهى عن قطع شجرة السدر والوعيد الشديد ملن يقطعه أبن ينكس هللا سبحانه يف  وردت ألاديث كثرية
يف  العلماءهذا الباب اختلف يف  وعليه اللعنة من هللا ورسوله واأللاديث الواردة، النار جزاء وفاقايف  رأسه

، واهليثمي، النهى واإلمام ايب داوديف  واردةقد لسن بعض األلاديث ال –رمحه هللا  –تصحيحها فالشيخ األلبان 
إذا ثبت احلديث عن  قال: الشيخ األلبان، والبيهقى، والدار قطىن، شيخ شعيب األرنؤوطيوال، ملناوىوا، والطربان

فتأوله أبو داود بقوله: " ومعىن هذا احلديث أن من قطع ، العلماءفقد أشكل على بعض  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 
 يكون له فيها صوب هللا رأسه يف النار. ، ظلما بغري لقسدرة يف فالة يستظل هبا ابن السبيل والبهائم عبثا و 

أنه  قد ورد عنه -ديث وهو ألد رواة احل -والتج أبن عروة بن الزبري ، وذهب اإلمام الطحاوي إىل أنه منسوخ
( أبت منه من طريق لسان بن إبراهيم قال: 5241وأخرجه أبو داود )، مث روى ذلك إبسناده عنه، قطع السدر

إَّنا هي ، فقال: أترى هذه األبواب واملصاريع؟، سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إىل قصر عروة
وهو صريح يف أن ، )األلبان(: وإسناده جيد به. قلتوقال: ال أبس ، كان عروة يقطعه من أرضه،  من سدر عروة

عروة كان يرى جواز قطع السدر. قال الطحاوي: " ألن عروة مع عدالته وعلمه وجاللة منزلته يف العلم ال يدع 
فثبت مبا ذكران نسخ احلديث " قلت ، إىل ضده إال ملا يوجب ذلك له -ملسو هيلع هللا ىلص  -شيئا قد ثبت عنده عن النيب 
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أن احلديث حممول على قطع سدر احلرم كما أفادته زايدة الطربان يف لديث عبد  ك كله)األلبان(: وأوىل من ذل
 (. 163وبذلك يزول اإلشكال. أ. هف )، -رضي هللا عنه  –بشي هللا بن ل

 (. 164: ليس فيه لديث صحيح )وقال: اإلمام أمحد، ال يصح يف قطع السدر شيء :قال اإلمام العقيلي
وقال: من قطعه مل ير ما حيب يف العاجل. وقيل ، : أكره قطع السدرعن أمحدوقال أمحد بن هاشم األنطاكي 

روى فيه شيئا أو برأيه؟.قالوا: برأيه. فقال  فقال أمحد:، له: إن ابن عيينة يقول: إَّنا اهى عن قطع سدر احلرم
املدينة ليكون  :: أراد سدر مكة وقيلقيل :( وقال يف النهاية165]يعين: اعتذر له[.)، أمحد: مل يبلغه احلديث

 :أراد السدر يف الفالة يستظل به أبناء السبيل واحلران أو يف ملك إنسان قال :وقيل، أنسا وظال للمهاجرين إليها
وأهل العلم ُممعون  :فإن أكثر ما يروى عن عروة بن الزبري وكان هو يقطعه قال، ومع هذا فاخلرب مضطرب الرواية

وأراد صالب ، على إابلة قطعه ويف هذا اإلمجاع مع ذكره القول الثالث نظر إال أن يكون أراد ابإلمجاع ال حيرم
 .وهللا أعلم، أكثر ما يروى عن عروة متوجه :وقوله، القول الكراهة

عن  -رمحه هللا  –( من مسائله سألته يعين اإلمام أمحد 167( يف األدب )166) : إسحاق بن إبراهيمقال
هذا  :: ال تقطع من أصلها وال أبس أن تقطع شاخاهتا فيحتمل أن يقالة تكون يف الدار فتؤذي أتقطع قالالسدر 

هذا  :ل أن يقالوحيتم، دل على إابلته فيكون عنه روايتانوتضعيفه للحديث ي، ل على كراهة القطعالنص يد
 -رمحه هللا  –: إذا ضعف أمحد أمحد وغريه يف مثل هذا وقد يقال واخلرب الضعيف حيتج به، يدل على الكراهة

 (168).وهللا أعلم، اخلرب فينبغي أن خيرج العمل به يف مثل هذا على ما سبق يف آداب القراءة والدعاء
وكره أمحد قطع السدر خاصة ، وإسحاق، واألوزاعي، منهم: احلسن، وكره مجاعة قطع الشجر الذي يثمر

وهللا ، ورخص يف قطعه آخرون، وقال: قل إنسان فعله إال رأى ما يكره يف الدنيا، فيهحلديث مرسل ورد 
 (169أعلم.)

كما ،  بكراهة قطعها، فخص السدر من بني األشجار األخرى، بظاهر احلديث -رمحه هللا –أخذ اإلمام أمحد 
عن رجل يف  -رمحه هللا  –ففيه: " سئل أمحد ، (333 -332()ص 171( حلرب الكرمان )170يف املسائل)

 إَّناُ  كره السدر.، قال: يقطعها، داره خنلة قد ضيقت عليه
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سواء ، عن ابن لبشي". ويستفاد من هذا النص أن أمحد يكره قطع السدر مطلقا، وذكر لديث ابن جريج 
جائز. وعمل أمحد بظاهر احلديث ، إذا كان حلاجة، فخقطعها، خبالف غريه من األشجار، حلاجة أم لغري لاجة

( " ولكنك اي بين  547 -1/546() 172كما يف املسودة )  -فقد قال البنه عبد هللا، مع أصله يف ذلك يتفق
تعرف طريقيت يف احلديث: لست أخالف ما ضعف من احلديث إذا مل يكن يف الباب شيء يدفعه". وقال: " رمبا  

ورمبا أخذان ابحلديث ، منهفنأخذ به إذا مل جيئ خالفه أثبت ، يف إسناده شيء - ملسو هيلع هللا ىلص –كان احلديث عن النيب 
 (173املرسل إذا مل جيئ خالفه".)

 
 خالصة حكم قطع السدر

  :ينقسم لكم قطع السدر إىل قسمني
 :جواز قطع شجرة السدر :القسم األول
 :النهي عن قطع شجرة السدر :القسم الثاين

  :أمور منهايف  القسم األول: جواز قطع شجر السدر
والدليل على ذلك )عخْن عخْمرِو  .الزرع وكانت كثيفة حبيث تفسد الزرع وتؤثر عليهوسط يف  جيوز قطعها إذا كانت

ْدُر زخْرعخهُ  : أخْدرخْكُت شخْيًخا ِمْن ثخِقيٍف قخْد أخْفسخدخ السِ  ففخُقْلُت: أخالخ تفخْقطخُعُه فخِإنَّ رخُسولخ هللِا صخلَّى اَّللَُّ عخلخْيِه ، ْبِن أخْوٍس قخالخ
: " ِإالَّ  ْعُت رخُسولخ هللِا صخلَّى اَّللَُّ عخلخْيِه وخسخلَّمخ يفخُقوُل: " مخْن قخطخعخ ِسْدرًا ِإالَّ ِمنْ وخسخلَّمخ قخالخ : أخانخ ْسِخ  زخرٍْع  ِمْن زخرٍْع قخالخ

هيم بن يزيد أهل اإلسناد ( ]فيه[ إبرا174وخِمْن غخرْيِِه.)، صخبَّ هللاُ عخلخْيِه اْلعخذخابخ صخباا " فخأخانخ أخْكرخُه أخْن أخْقطخعخُه ِمنخ الزَّرْعِ 
 .(175يضعفونه يف هذا ويف غريه وقد اضطرب فيه أيضا)

الطريق الذي مير منه العامة حبيث تعوق سري املار من الناس فإنه جيوز قطعها من ابب إماطة يف  إذا كانت الشجرة
  .األذى عن الطريق من العمل الصاحل والدليل على ذلك
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) لخقخْد رخأخْيُت رخُجاًل يفختفخقخلَُّب يف اجلْخنَِّة يف شخجخرخٍة قخطخعخهخا ِمْن ظخْهِر  :النَّيبِ  صخلَّى اَّللَُّ عخلخْيِه وخسخلَّمخ قخالخ عخْن  عخْن أخيب ُهرخيْفرخةخ 
 (.176الطَّرِيِق كخانخْت تُفْؤِذي النَّاسخ ( )

فخجخاءخ رخُجٌل ففخقخطخعخهخا ، ِإنَّ شخجخرخًة كخانخْت تُفْؤِذي اْلُمْسِلِمنيخ  :قخالخ  عخْن أخيب ُهرخيْفرخةخ أخنَّ رخُسولخ هللِا صخلَّى هللُا عخلخْيِه وخسخلَّمخ 
 (  177فخدخخخلخ اجلْخنَّةخ( )

–والشافعي  -ومالك -أبو لنيفة  -أيضا-ومنهم، وذهب مجهور أهل العلم إىل جواز قطع السدر خارج احلرم
 :اجمليزون بف ( واستدل178) –رمحهم هللا 

فالسدر أوىل ، الطحاوي " فإذا جاز قطع النخل مع ما فيه من املنافع يف مثرته:قال، خللديث جواز قطع الن
 (.46وبنحو هذا أجاب األهبري املالكي يف شرله جلامع عبد هللا بن عبد احلكم )ص، (179بذلك" )

املزن "الدليل على جواز قطع  :.. قال.، يف تغسيل امليت، األلاديث الدالة على جواز االستفادة من ورق السدر 
وقد سوى ، والورق من بعضها كالغصن منها، وملا مل أر ألدا مينع من ورق السدر، السدر: أن املرء ألق مباله

لقوله يف شجر مكة: ال يعضد شجرها. ، فيما لرم قطعه بينه وبني عضده -صلى هللا عليه وسلم  –رسول هلل 
سدر دليل على أن قطعه من شجره مبا ُ ولو كان لراما مل جيز االنتفاع به " ويف إجازة النيب أن يغسل امليت ابل

(180 .) 
 فمن ذلك:، وقد اختلفت توجيهاهتم هلذا احلديث، ذهب بعض أهل العلم إىل أتويل ظاهر احلديث

أنسوا وليست، عن قطع السدر ابملدينة ليكون مستظال للناس -صلى هللا عليه وسلم  –قول مالك: " إَّنا اهي النيب 
 ( 1/477وال تستولش عرصتها". نقله عنه اخلطايب يف غريب احلديث )، به

قول أيب داود: " هذا احلديث َمتصر: يعين من قطع سدرة يف فالة يستظل هبا ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما 
 بغري لق يكون له فيها: صوب هللا رأسه يف النار". 

كما ذكر اخلطايب ،  ث ابن لبشي. وهو يف رواية ابن داسة عن أيب داودذكره أبو داود يف سننه عقب خترجيه حلدي
 (1/476يف الغريب )

سئل عمن هجم على  -صلى هللا عليه وسلم  –("وجهه أن يكون 181قول إْساعيل بن حيَي املزن)الشافعي()
فيستحق ما قاله هلجومه على ، فتحامل عليه فقطعه، قطع سدر لقوم أو ليتيم أو ملن لرم هللا أن يقطع عليه
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 .8/34، (1914)، ابب فضل إزالة اأْلذى عخْن الطريقف -كتاب الرب والصلة واْلداب   -صحيح مسلم  - 177
 (. 490املقاصد احلسنة )ص ، (46شر ُ األهبري جلامع ابن عبد احلكم )ص، (4/391)َمتصره()اختالف العلماء  :انظر - 178
  .(4/392اختالف العلماء")حمتصره() - 179
 .(1/477غريب اخلطايب ) - 180
 (1/477غريب اخلطايب) - 181
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فأدى ما ْسع دون ما مل ، ومل يسمع املسألة، فسمع اجلواب، فتكون املسألة سبقت السامع، خالف أمر هللا
 (182يسمع".)

  :األمور اآلتيةيف  النهي عن قطع شجرة السدر :القسم الثاين
  .احلرم املكي واملدينة املنورةيف  عدم جواز قطع شجرة السدر

  .عدم جواز قطع الشجر املوجود ابلصحراء واليت يستظل هبا ابن السبيل واحليوان 
 .ملك الغرييف  عدم جواز قطع الشجرة املوجودة

  .ملكهيف  عدم جواز قطع الشجر عبثا ولو كان
 

 اخلامتة
ا اْلِكتخاُب قخْد ، انْفتفخهخى اْلِكتخاب بِفخْضل اْلمخِلك اْلعخزِيز اْلوخهَّاب ، مجخخعخْت ِفيِه ماخيص نفخبخات السِ ْدر قخْدر ااِلْسِتطخاعخةوخهخذخ

ا اْلقخْدِر ِكفخايخٌة أِلُويل اأْلخْلبخابِ  ايخة للمستبصر، وخيف هخذخ ة ، وخاخَّللَُّ اْلُموخفِ ُق لِْلحخقِ  وخالصَّوخابِ ، وخِهدخ ُه وخالصَّالخ وخاحلْخْمُد َّللَِّ وخْلدخ
ُم عخلخى مخْن الخ نخيبَّ   بفخْعدخهُ  السَّالخ

يِع اْلُمْسِلِمنيخ وخاْلُمْسِلمخاتِ ، وملصنفه، اللَُّهمَّ اْغِفْر لِقخارِئِه  .آِمنيخ وخاحلْخْمُد َّللَِّ رخبِ  اْلعخالخِمنيخ ، وخاْلُمْؤِمِننيخ وخاْلُمْؤِمنخاتِ ، وخمجِخ
 

 املصادر واملراجع

 عبدالرمحن بن اهلمذان اجلورقان احملقق إبراهيماحلسني بن املؤلف/، ناكري والصحا ُ واملشاهرياألابطيل وامل /
 هف1422الرايض الطبعة: الرابعة سنة الطبع:  -عبداجلبار الفريوائي الناشر: دار الصميعي 

 املؤلف: أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن مسعود بن بشكوال اخلزرجي ، اْلَثر املروية يف األطعمة السرية
 –الناشر: أضواء السلف ، هف( احملقق: أبو عمار حممد ايسر الشعريي578األنصاري األندلسي )املتوىف: 

 م2004الطبعة: األوىل ، الرايض
 املؤلف: أبو الوليد حممد بن عبد هللا بن أمحد بن حممد بن الوليد بن ، أخبار مكة وما جاء فيها من األَثر

، احملقق: رشدي الصاحل ملحسهف( 250عقبة بن األزرق الغسان املكي املعروف ابألزرقي )املتوىف: 
 بريوت –الناشر: دار األندلس للنشر 

 عامل الكتب، حممد بن مفلح املقدسي، نح املرعيةاْلداب الشرعية وامل 

                                                           

 .379ص، دراسة لديثية موضوعية، انظر: الثروة النباتية يف السنة النبوية - 182
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 املؤلف: أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالن ، إرشاد الساري لشر ُ صحيح البخاري
، مصر، هف( الناشر: املطبعة الكربى األمريية923ىف: شهاب الدين )املتو ، أبو العباس، القتييب املصري
 هف 1323، الطبعة: السابعة

 هف( الناشر: 1428املؤلف: صاحل بن عبد الرمحن بن عبد هللا األطرم )املتوىف: ، األسئلة واألجوبة يف العقيدة
 هف 1413، الطبعة: األوىل، الرايض، دار الوطن

 هف( الناشر: 873غرس الدين )املتوىف: ، بن شاهني الظاهري املؤلف: خليل، اإلشارات يف علم العبارات
 بريوت –دار الفكر 

  عام ، لبنان –لتوزيع بريوت : دار الفكر للطباعة و النشر و االناشر، يف إيضا ُ القرآن ابلقرآنأضواء البيان
 مف  1995 -هف  1415: النشر

 مد علي عبد الرمحن املعروفة ببنت الشاطئ املؤلف: عائشة حم، اإلعجاز البيان للقرآن ومسائل ابن األزرق
 الطبعة: الثالثة، هف( الناشر: دار املعارف1419)املتوىف: 

 عبري حممد سعد وقاص، اد للتشنجاتاإلعجاز العلمي يف التأثري الوقائي والعالجي لثمار السدر كمض ،
 شبكة الشفاء اإلسالمية.، هف1435رمضان ، 47العدد ، ُملة اإلعجاز العلمي، ورمي لسب هللا احلسين

 الزركلي الدمشقي )املتوىف: ، املؤلف: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، األعالم
 م 2002/ مايو أاير -الطبعة: اخلامسة عشر ، نيالناشر: دار العلم للمالي، هف(1396

 الشهري ابملاوردي ، غدادياملؤلف: أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن لبيب البصري الب، أعالم النبوة
 هف 1409 -الطبعة: األول ، بريوت –هف( الناشر: دار ومكتبة اهلالل 450)املتوىف: 

 هف( احملقق: 764املؤلف: صال ُ الدين خليل بن أيبك الصفدي )املتوىف: ، أعيان العصر وأعوان النصر
قدم له: ، كتور حممود سامل حممدالد ، الدكتور حممد موعد، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور علي أبو زيد

، سوراي –دمشق ، دار الفكر، لبنان -بريوت ، الناشر: دار الفكر املعاصر، مازن عبد القادر املبارك
 1998 -هف  1418، الطبعة: األوىل

 برهان الدين احلليب أبو الوفا إبراهيم بن حممد بن خليل الطرابلسي ، باط مبن رمي من الرواة ابالختالطاالغت
وْسى حتقيقه )اهاية االغتباط مبن رمي من الرواة ابالختالط( وهو ، احملقق: عالء الدين علي رضا، افعيشال

 م1988، الطبعة: األوىل، القاهرة –الناشر: دار احلديث ، دارسة وحتقيق وزايدات يف الرتاجم على الكتاب
 ُ أبو املظفر، هبرية الذهلي الشيبان  املؤلف: حيَي بن )ُهبخرْيخة بن( حممد بن ، اإلفصا ُ عن معان الصحا ،

 هف1417سنة النشر: ، الناشر: دار الوطن، احملقق: فؤاد عبد املنعم أمحد، هف560عون الدين )املتوىف: 
 املؤلف / عبدالرمحن بن حيَي ، األنوار الكاشفة ملا يف كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل واجملازفة

 هف1403مل الكتب الطبعة: بدون سنة الطبع: املعلمي اليمان الناشر: عا
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 األستاذ ، الدكتور/عاطف حممد إبراهيم، ية لشجرة النبق )السدر(الطباالقتصادية و القيمة الغذائية و  األُهية
 .مصر –جامعة اإلسكندرية  -بكلية الزراعة 

 الدين األندلسي أبو ليان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن ليان أثري ، البحر احمليط يف التفسري
 هف  1420بريوت الطبعة:  -الناشر: دار الفكر ، هف( احملقق: صدقي حممد مجيل745)املتوىف: 

 أبو عثمان، الليثي، املؤلف: عمرو بن حبر بن حمبوب الكنان ابلوالء، الربصان والعرجان والعميان واحلوالن ،
 هف 1410، الطبعة: األوىل، بريوت، هف( الناشر: دار اجليل255الشهري ابجلالظ )املتوىف: 

 املدينة املنورة الطبعة: بدون سنة الطبع:  – احملقق / ُمموعة من احملققني، بن تيمية، بيان تلبيس اجلهمية
 .هف1426

 املؤلف: ، الكتاب: تكملة املعاجم العربية، 526ص11للزبيدى ج، اتج العروس من جواهر القاموس
، : حممَّد سخليم النعخيمي8 - 1نقله إىل العربية وعلق عليه: جف ، هف(1300رينهارت بيرت آن ُدوزِي )املتوىف: 

 1979من ، الطبعة: األوىل، اجلمهورية العراقية، الناشر: وزارة الثقافة واإلعالم، : مجال اخلياط10، 9جف 
– 2000 

 امللق ب ، الفيضأبو ، املؤلف: حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، اتج العروس من جواهر القاموس
 الناشر: دار اهلداية، هف( احملقق: ُمموعة من احملققني1205الزَّبيدي )املتوىف: ، مبرتضى

  2011دار النفائس الطبعة اخلامسة  -د. حممد طقوش  -التاريخ اإلسالمي الوجيز 
 طبع حتت مراقبة: ، الدكن –ليدر آابد ، رف العثمانيةالطبعة: دائرة املعا، لإلمام البخاري، التاريخ الكبري

 حممد عبد املعيد خان.
 املؤلف: أبو بكر أمحد بن علي بن َثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي )املتوىف: ، اتريخ بغداد

، الطبعة: األوىل، بريوت –الناشر: دار الغرب اإلسالمي ، احملقق: الدكتور بشار عواد معروف، هف(463
 م 2002 -هف 1422

 هف( 571أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف اببن عساكر )املتوىف:  املؤلف:، اتريخ دمشق
 -هف  1415عام النشر: ، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، احملقق: عمرو بن غرامة العمروي

 م 1995
  حممد املؤلف، «اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد حترير املعىن السديد وتنوير العقل»التحرير والتنوير :

 –الناشر: الدار التونسية للنشر ، هف(1393 :ونسي )املتوىفالطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور الت
 هف 1984سنة النشر: ، تونس

 املؤلف: عبد اهلادي ]هادي[ بن حممد بن عبد اهلادي ]هادي[ بن ، قيق التجريد يف شر ُ كتاب التوليدحت
احملقق: لسن ، هف(13سى بن جعثم بن عجيل )العجيلي( )املتوىف: ق بكري بن حممد بن مهدي بن مو 
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هف/ 1419، الطبعة: األوىل، اململكة العربية السعودية، الرايض، الناشر: أضواء السلف، بن علي العواجي
 م1999

 2006مكتبة اإلميان الطبعة األوىل ، داؤد بن عمر األنطاكي، تذكرة داود 
  املؤلف: حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد هللا احلسين ، تفسري القرآنتفسري اإلجيي جامع البيان يف

، الطبعة: األوىل، بريوت –هف( دار النشر: دار الكتب العلمية 905احلسيين اإِلجيي الشافعي  )املتوىف: 
 م 2004 -هف  1424

 ي مث الدمشقي )املتوىف: املؤلف: أبو الفداء إْساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصر ، تفسري القرآن العظيم
 -هف 1420الطبعة: الثانية ، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، هف( احملقق: سامي بن حممد سالمة774
 م 1999

 الطبعة: ، القاهرة –الناشر: دار الكتب املصرية ، حتقيق: أمحد الربدون وإبراهيم أطفيش، تفسريالقرطيب
 م 1964 -هف 1384، الثانية

  املؤلف: ُمموعة من العلماء إبشراف ُممع البحوث اإلسالمية ابألزهر، الوسيط للقرآن الكرميالتفسري ،
هف =  1414) -م(  1973هف =  1393)، الطبعة: األوىل، ة العامة لشئون املطابع األمرييةالناشر: اهليئ

 م( 1993
 نقله إىل العربية وعلق عليه: جف ، هف(1300 املؤلف: رينهارت بيرت آن ُدوزِي )املتوىف:، تكملة املعاجم العربية

اجلمهورية ، الناشر: وزارة الثقافة واإلعالم، : مجال اخلياط10، 9جف ، : حممَّد سخليم النعخيمي8 - 1
 م 2000 - 1979من ، الطبعة: األوىل، العراقية

 جف ، إىل العربية وعلق عليه:هف( نقله 1300املؤلف: رينهارت بيرت آن ُدوزِي )املتوىف: ، تكملة املعاجم العربية
اجلمهورية ، الناشر: وزارة الثقافة واإلعالم، : مجال اخلياط10، 9جف ، : حممَّد سخليم النعخيمي8 - 1

 م 2000 - 1979من ، الطبعة: األوىل، العراقية
 الطبع: املدينة املنورة الطبعة: بدون سنة  –ُمموعة من احملققني احملقق/ ، بن تيمية، تلبيس اجلهمية

 هف1426
 املؤلف: أمحد بن إبراهيم بن محد بن ، توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شر ُ قصيدة اإلمام ابن القيم

الناشر: املكتب ، هف( احملقق: زهري الشاويش1327حممد بن محد بن عبد هللا بن عيسى )املتوىف: 
 1406، الطبعة: الثالثة، بريوت –اإلسالمي 

 املؤلف: ابن امللقن سراج الدين أبو لفص عمر بن علي بن أمحد ، لصحيحالتوضيح لشر ُ اجلامع ا
، الناشر: دار النوادر، هف( احملقق: دار الفال ُ للبحث العلمي وحتقيق الرتاث804الشافعي املصري )املتوىف: 

 م 2008 -هف  1429، الطبعة: األوىل، سوراي –دمشق 
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  الناشر: ، احملقق: زهري الشاويش، هو لق هللا على العبيدتيسري العزيز احلميد يف شر ُ كتاب التوليد الذى
 م 2002هف/1423، الطبعة:األوىل، دمشق، بريوت، املكتب االسالمي

  احملقق: عبد الرمحن ، رمحن بن انصر بن السعديعبد ال :املؤلف، مي الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الكر
 م 2000-هف 1420: األوىل الطبعة، مؤسسة الرسالة الناشر:، بن معال اللوحيق

 هللا الزهران إعداد/ عبد الرمحن بن جار، دراسة لديثية موضوعية، لثروة النباتية يف السنة النبويةا 
 املؤلف: أبو الفداء إْساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث ، جامع املسانيد والسُّنخن اهلادي ألقوم سخنخن

الناشر: دار خضر للطباعة والنشر ، عبد امللك بن عبد هللا الدهيش /قق: دهف( احمل774الدمشقي )املتوىف: 
الطبعة: ، مكة املكرمة -طبع على نفقة احملقق ويطلب من مكتبة النهضة احلديثة ، لبنان -والتوزيع بريوت 

 م 1998 -هف  1419، الثانية
 الناشر: دار الكتب ، هيم أطفيشق: أمحد الربدون وإبراحتقي، اجلامع أللكام القرآن = تفسري القرطيب

 م 1964 -هف 1384، الطبعة: الثانية، القاهرة –املصرية 
 الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع، املؤلف: عمر بن سليمان بن عبد هللا األشقر العتييب، اجلنة والنار ،

 م 1998 -هف  1418، الطبعة: السابعة، األردن
 دار الفكر ، حممد أمني الشهري اببن عابدين، شر ُ تنوير األبصار لاشية رد احملتار على الدر املختار

 للطباعة والنشر والتوزيع
 لققه ، وزيرابو القاسم بن حممد بن إبراهيم الغسان الشهري ابل، ماهية العشب والعقاريف  األزهار لديقة

  م1985دار الغرب اإلسالمي الطبعة األوىل ، حممد العريب اخلطايب
  جالل الدين السيوطي )املتوىف، : عبد الرمحن بن أيب بكراملؤلف،  اتريخ مصر والقاهرةة يفلسن احملاضر: 

عيسى البايب احلليب وشركاه  -: دار إلياء الكتب العربية الناشر، حممد أبو الفضل إبراهيم :هف( احملقق911
 1967 -هف  1387األوىل  :الطبعة، مصر –

 34الطبعة: السنة ، ناشر: اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورةال، لقيقة السحر ولكمه يف الكتاب والسنة - 
 م 2002هف/ 1422 - 115العدد 

 املؤلف: أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن ، للية األولياء وطبقات األصفياء
 م1974 - هف1394، جبوار حمافظة مصر -هف( الناشر: السعادة 430مهران األصبهان )املتوىف: 

 ألطاف بنت حممد  :إعداد، دراسة على نباتني من جنس الزيزفيص وأتثريها على بعض الكائنات الدقيقة
قسم ، حبث مقدم كجزء من متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العلوم، بن عبد القادر طيب

 .م2008هف 1429، جدة، جامعة امللك عبد العزيز، العلومالكيمياء كلية 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  املؤلف /  -الذخرية يف األلاديث الضعيفة واملوضوعة  -احلفاظ املخرج على احلروف واأللفاظ ذخرية
الناشر: دار ، املشرف: حممد بن طاهر املقدسي القيسران احملقق / عبدالرمحن بن عبداجلبار الفريوائي

 هف1416السلف الطبعة: األوىل سنة الطبع: 
  ن طاهر املقدسي القيسران احملققاملؤلف / املشرف: حممد ب -الذخرية يف األلاديث الضعيفة واملوضوعة /

 .هف1416الناشر: دار السلف الطبعة: األوىل سنة الطبع: ، بدالرمحن بن عبداجلبار الفريوائيع
 املؤلف: أ. د صاحل بن غامن بن عبد هللا بن سليمان بن علي السدالن، ذكر وتذكري 
  املؤلف: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز )املتوىف: ، الفتاوى املهمةرسالة يف لكم السحر والكهانة مع بعض

، اململكة العربية السعودية، الرايض، الناشر: أضواء السلف، هف( احملقق: لسن بن علي العواجي1420
 م1999هف/ 1419، الطبعة: األوىل

 لي بن حممد اجلوزي )املتوىف: املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن ع، زاد املسري يف علم التفسري
 هف  1422 -الطبعة: األوىل ، بريوت –الناشر: دار الكتاب العريب ، هف( احملقق: عبد الرزاق املهدي597

 )مركز البحوث  –إعداد د/ سهري السيد حممد الشعراوى معهد حبوث البساتني ، زراعة وإنتاج النبق)السفففدر
 الزراعية

 حممد بن ، املؤلف: مشس الدين، ى معرفة بعض معان كالم ربنا احلكيم اخلبريالسراج املنري يف اإلعانة عل
عام النشر: ، القاهرة –هف( الناشر: مطبعة بوالق )األمريية( 977أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي )املتوىف: 

 هف 1285
 بن ، الدين املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد انصر، سلسلة األلاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

الناشر: مكتبة املعارف للنشر ، هف(1420األشقودري األلبان )املتوىف: ، احلاج نو ُ بن جناَت بن آدم
 )ملكتبة املعارف( ، الطبعة: األوىل، الرايض، والتوزيع

 الطبعة:، الناشر: دار الرسالة العاملية، حمخمَّد كاِمل قره بللي -احملقق: شعخيب األرنؤوط ، سنن أيب داود 
 م 2009 -هف  1430، األوىل

 عزت عبيد الدعاس الناشر: ألشعث أبو داود السجستان احملققاملؤلف / سليمان بن ا، سنن أيب داود /
 هف1389بريوت الطبعة: األوىل سنة الطبع:  -دار الكتب العلمية 

 بو بكر البيهقي أ، املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسرخْوِجردي اخلراسان، السنن الكربى
لبنات الطبعة:  -بريوت ، هف( احملقق: حممد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية458)املتوىف: 

 م 2003 -هف  1424، الثالثة
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 مان بن قخامْياز الذهيب مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عث :املؤلف، سري أعالم النبالء
مؤسسة : الناشر، ، ف الشيخ شعيب األرانؤوطمن احملققني إبشرا : ُمموعةهف( احملقق748)املتوىف:
 م. 1985هف /  1405، الثالثة :الطبعة، الرسالة

 دروس صوتية قام هف( مصدر الكتاب1420 :)املتوىف : عطية بن حممد ساملاملؤلف، شر ُ بلوغ املرام :
 بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية

 مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع ، بن حممد الغنيماناملؤلف: عبد هللا ، شر ُ فتح اجمليد
 الشبكة اإلسالمية.

  شر ُ مشكل اْلَثر املؤلف / أمحد بن حممد الطحاوي احملقق / شعيب األرانؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة
 هف1415بريوت الطبعة: األوىل سنة الطبع:  -

 هف( 573: نشوان بن سعيد احلمريى اليمين )املتوىف: املؤلف، مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم
الناشر: دار ، د يوسف حممد عبد هللا -مطهر بن علي اإلراين  -احملقق: د لسني بن عبد هللا العمري 

 1999 -هف  1420، سورية( الطبعة: األوىل -دار الفكر )دمشق ، لبنان( -الفكر املعاصر )بريوت 
 بريوت  -احملقق زهري الشاويش الناشر: املكتب اإلسالمي ، األلبان حممد انصر الدين، صحيح اجلامع

 هف1408الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 
 دار  :طبعة، للشيخ / أبوالرباء أسامة ايسني املعان، الصواعق املرسلة يف التصدي للمشعوذين والسحرة

 .األويل :الطبعة، املعاىل
 د انصر الدين األلبان احملقق / زهري الشاويش الناشر: املكتب املؤلف / حمم، ضعيف اجلامع الصغري وزايدته

 هف 1408بريوت الطبعة: الثانية سنة الطبع:  -اإلسالمي 
 هف 1410الطبعة الثالثة ، دار الياء العلوم بريوت، حتقيق: أمحد رفعت البدراوي، للذهيب، الطب النبوى

 .م1990
 بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهان املؤلف: أبو نعيم أمحد بن عبد هللا، الطب النبوي 

 م 2006، الطبعة: األوىل، الناشر: دار ابن لزم، هف( احملقق: مصطفى خضر دوَّنز الرتكي430)املتوىف: 
 1998سنة الطبعة األوىل ، د/ دينا حمسن بركة، د/ عبد املنعم فهيم اهلادى، القرآن الكرمييف  عامل النبات ،

 دار الفكر العريب
 الطبعة اخلامسة ، عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات لإلمام العامل زكراي بن حممد بن حممود القزويين

 م1980
 الناشر: مطبعة سفري، املؤلف: د. سعيد بن علي بن وهف القحطان، العالج ابلرقى من الكتاب والسنة ،

 الرايض، توزيع: مؤسسة اجلريسي للتوزيع واإلعالن، الرايض
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 بريوت ، الناشر: دار إلياء الرتاث العريب، اري شر ُ صحيح البخاريعمدة الق 
 حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى ، املؤلف: ابن الوزير، العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم

، هف( لققه وضبط نصه840من آل الوزير )املتوىف: ، عز الدين، أبو عبد هللا، بن املفضل احلسين القاْسي
، بريوت، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، وعل ق عليه: شعيب األرنؤوط، خرج ألاديثهو 

 م 1994 -هف  1415، الطبعة: الثالثة
 حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى ، املؤلف: ابن الوزير، العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم

، هف( لققه وضبط نصه840من آل الوزير )املتوىف: ، عز الدين، عبد هللاأبو ، بن املفضل احلسين القاْسي
، بريوت، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، وعل ق عليه: شعيب األرنؤوط، وخرج ألاديثه
 م 1994 -هف  1415، الطبعة: الثالثة

 مجعية ، م1999الطبعة األوىل ، ليمد زين عحم، بيد عوض مصيقراملؤلف: عبد الرمحن ع، الغذاء والتغذية
  .التغذية العربية

 )التوليد والعقيدة كالم الشيخ حممد بن صاحل العثيمني نقال عن موقعه  :فتاوى نور على الدرب )نصية
 الرْسي

 املؤلف: أمحد بن علي بن لجر أبو الفضل العسقالن الشافعي، فتح الباري شر ُ صحيح البخاري ،
قام إبخراجه ، رقم كتبه وأبوابه وألاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، 1379، بريوت -الناشر: دار املعرفة 

 عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب
 املؤلف: أبو الطيب حممد صديق خان بن لسن بن علي ابن لطف هللا ، فتُح البيان يف مقاصد القرآن

عين بطبعِه وقد م له وراجعه: خادم العلم عخبد هللا بن إبراهيم ، هف(1307ري الِقنَّوجي )املتوىف: سيين البخااحل
خكتبة العصريَّة للط

ا ، بخاعة والن ْشراألنصخاري الناشر: امل  م 1992 -هف  1412عام النشر: ، بخريوت –صخيدخ
 الشيخ د.عبد هللا بن حممد بن أمحد الطيار أتليف:، الج الصرع والسحر والعنيفتح احلق املبني يف ع ،

 .هفف 1415الطبعة الثانية لدار الوطن ، والشيخ سامي بن سليمان املبارك
 املؤلف / احلسن بن أمحد الرابعي احملقق / ُمموعة إبشراف ، فتح الغفار اجلامع أللكام سنة نبينا املختار

 هف1427: األوىل سنة الطبع: الشيخ علي العمران الناشر: دار عامل الفوائد الطبعة
 أصل الكتاب: رسالة ، املؤلف: سعيد بن علي بن وهب القحطان، فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري

الناشر: الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية ، من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، دكتوراه
 هف1421، الطبعة: األوىل، واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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 املؤلف: زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي ، فيض القدير شر ُ اجلامع الصغري
، مصر –هف( الناشر: املكتبة التجارية الكربى 1031بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري )املتوىف: 

 م1356، الطبعة: األوىل
 املوجود الناشر: دار الكتب  عادل أمحد عبد/ علي حممد معوض و  بن عدى احملققالضعفاء اليف  الكامل

 هف1418العلمية الطبعة: األوىل سنة الطبع: 
 أبو ، املؤلف: إْساعيل بن حممد بن عبد اهلادي اجلرالي العجلون الدمشقي، كشف اخلفاء ومزيل اإللباس

، ميد بن أمحد بن يوسف بن هنداويحتقيق: عبد احل، هف( الناشر: املكتبة العصرية1162الفداء )املتوىف: 
 م2000 -هف 1420، الطبعة: األوىل

 أبو إسحاق )املتوىف: ، املؤلف: أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب، الكشف والبيان عن تفسري القرآن
الناشر: دار إلياء ، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي، هف( حتقيق: اإلمام أيب حممد بن عاشور427
 م 2002 -هف ، 1422الطبعة: األوىل ، لبنان –بريوت ، العريب الرتاث

 املؤلف: عالء الدين علي بن لسام الدين ابن قاضي خان القادري ، كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال
هف( احملقق: بكري ليان 975الشاذيل اهلندي الربهانفوري مث املدن فاملكي الشهري ابملتقي اهلندي )املتوىف: 

 م1981هف/1401، الطبعة: الطبعة اخلامسة، الناشر: مؤسسة الرسالة، فوة السقاص -
 هف( احملقق: 1061املؤلف: جنم الدين حممد بن حممد الغزي )املتوىف: ، الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة

 م 1997 -هف  1418، الطبعة: األوىل، لبنان –بريوت ، الناشر: دار الكتب العلمية، خليل املنصور
 هف  1414 -الطبعة: الثالثة ، بريوت –الناشر: دار صادر ، هف(711البن منظور )املتوىف: ، لسان العرب 
 أتليف: خنبة من العلماء األمريكيني مبناسبة السنة الدولية لطبيعيات األرض، هللا يتجلى يف عصر العلم ،

راجعه وعلق عليه: ، عبد اجمليد سرلانترمجة: الدكتور الدمرداش ، أشرف على حتريره: جون كلوفر مونسيما
 لبنان. –بريوت ، الناشر: دار القلم، الدكتور حممد مجال الدين الفندي

 هف(1388أصدرها: أمحد لسن الزايت ابشا )املتوىف: ، ُملة الرسالة 
 هف1406سنة الطبع: ، للهيثمي الناشر: مؤسسة املعارف، ُممع الزوائد ومنبع الفوائد 
 املؤلف / أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية احملقق / عبدالرمحن بن حممد ، إلسالم ابن تيميةُمموع فتاوى شيخ ا

 هف1398بن قاسم الناشر: بدون الطبعة: األوىل سنة الطبع: 
 خدجية ، فاطمة زابر عنيزان، معجم لسان العرب البن منظوريف  تمروايت أبو لنيفة الدنيوري عن النبا

املؤلف: بدر الدين ، ب: عمدة القاري شر ُ صحيح البخاريالكتا، 199صجامعة بغداد ، زابر عنيزان
وانظر لسان العرب البن ، 4/45، بريوت –دار إلياء الرتاث العريب الناشر: ، هف(855العيىن )املتوىف: 

 م.2003سنة النشر ، دار صادر، منظور
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 أبو العباس ، لفيومي مث احلموياملؤلف: أمحد بن حممد بن علي ا، املصبا ُ املنري يف غريب الشر ُ الكبري
 بريوت –هف( الناشر: املكتبة العلمية 770)املتوىف: حنو 

 م 1983، هف1403سنة النشر ، املكتب اإلسالمي، للصنعان، مصنف عبد الرزاق 
 أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي ، املؤلف: حميي السنة، معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي

سليمان  -عثمان مجعة ضمريية  -هف( احملقق: لققه وخرج ألاديثه حممد عبد هللا النمر 510: )املتوىف
 م 1997 -هف  1417، الطبعة: الرابعة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، مسلم احلرش

 أتليف امللك املظفر يوسف بن عمر بن علي بن على بن رسول الغسان ، األدوية املفردةيف  املعتمد
الطبعة ، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ضبطه وصححه حممود عمر الدمياطى694كمان املتويف سنة الرت 

  2000االوىل 
 الناشر ُمموعة النيل العربية، 2008الطبعة األوىل ، سهام خضر، عشاب والنبااتت الطبيةمعجم األ 
 لقاسم الطربان )املتوىف: أبو ا، الشامياملؤلف: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي ، املعجم الكبري

 الطبعة: الثانية.، القاهرة –دار النشر: مكتبة ابن تيمية ، احملقق: محدي بن عبد اجمليد السلفي، هف(360
  قدم له: ُمفيت ، املؤلف: عادل نويهض، «من صدر اإلسالم ولىت العصر احلاضر»معجم املفسرين

 –بريوت ، والرتمجة والنشر الناشر: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف، داجلمهورية اللبنانية الشَّْيخ لسن خال
 م. 1988 -هف  1409، الطبعة: الثالثة، لبنان

 إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / لامد عبد القادر ، املؤلف: ُممع اللغة العربية ابلقاهرة، املعجم الوسيط(
 / حممد النجار( الناشر: دار الدعوة

 الناشر: دار النفائس للطباعة ، لامد صادق قنييب -املؤلف: حممد رواس قلعجي ، معجم لغة الفقهاء
 1988 -هف  1408، الطبعة: الثانية، والنشر والتوزيع

 املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي ، مفاتيح الغيب = التفسري الكبري
، بريوت –الناشر: دار إلياء الرتاث العريب ، هف(606ملتوىف: رازي خطيب الري )اامللقب بفخر الدين ال

 هف 1420 -الطبعة: الثالثة 
 الناشر: دار االعالم، املؤلف: الدكتور عبد القادر بن حممد عطا صويف، املفيد يف مهمات التوليد ،

 هف1423 -هف1422الطبعة: األوىل 
 هف( الناشر: 911الدين السيوطي )املتوىف: جالل ، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، مقامات السيوطي

 هف  1298، الطبعة: األوىل، قسطنطينية –مطبعة اجلوائب 
  املكتبة الشاملة احلديثة -شوق ولنني قصيدة  -ملتقى أهل اللغة 
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 ستان أبو احلسن اْلبري السج، املؤلف: حممد بن احلسني بن إبراهيم بن عاصم، مناقب اإلمام الشافعي
 م 2009 -هف  1430الطبعة: األوىل ، الناشر: الدار األثرية، / مجال عزوناحملقق: د، فه363املتوىف: 

 م.1996مكتبة لبنن الطبعة األوىل ، ميشال لايكك، موسوعة النبااتت الطبية 
 هف 1429الطبعة الثانية ، مكتبة العبيكان، أ.د /جابر بن سامل القحطان، موسوعة جابر لطب األعشاب

 م. 2008
 املؤلف: أمحد بن عبد الوهاب بن حممد بن عبد الدائم القرشي التيمي ، رب يف فنون األدباهاية األ

الطبعة: ، القاهرة، هف( الناشر: دار الكتب والوَثئق القومية733شهاب الدين النويري )املتوىف: ، البكري
 هف  1423، األوىل

 هف( احملقق: 764الصفدي )املتوىف:  املؤلف: صال ُ الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا، الوايف ابلوفيات
 م2000 -هف1420عام النشر:، بريوت –الناشر: دار إلياء الرتاث ، أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى
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