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  مقدمة

َم���ُدُه، َوَن���ْسَتِعیُنُھ، َوَن���ْسَتْغِفُرُه، َوَنُع���وُذ ب���اهللا ِم���ْن ُش���ُروِر   ِإنَّ اْلَحْم���َد اهللا، َنْح
َأْنُفِسَنا، َوِمْن َسیَِّئاِت َأْعَماِلَنا، َمْن َیْھِدِه اهللا َفَلا ُمِضلَّ َلُھ، َوَمْن ُیْضِلْل َفَلا َھاِدَي َلُھ        

)١.(  
 َل�ُھ، وأش�ھد أن س�یدنا محم�دًا عب�ده       َوَأْشَھُد َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اهللا َوْحَدُه َلا َش�ِریكَ         

ورس��ولھ المرس��ل باآلی��ات الب��اھرة، والمعج��زات المت��واترة ، ل��صالح ال��دنیا قب��ل   
ص��الح اآلخ��رة، ص��لى اهللا وس��لم علی��ھ وعل��ى آل��ھ وأص��حابھ وم��ن اقتف��ى أث��ره       

  .واقتدى بحیاتھ الطیبة الطاھرة 
  أما بعد ؛

م�ًا بالغ�ًا ، فن�رى ف�ي      فإن ال�سنة النبوی�ة ق�د اھتم�ت بال�صحة الب�شریة اھتما             
تخفیف التكالیف المحافظة على الصحة، فللصائم أن یفطر حال مرضھ أو س�فره             
ثم یقضي عند زوال السبب، كما للمسافر أن یقصر الصالة الرباعیة، وغیر ذل�ك            
من ال�رخص الت�ي ج�اءت بھ�ا ال�شریعة للمحافظ�ة عل�ى ال�صحة نظ�را لم�ا یلح�ق                       

  . یف التكالیفبالجسد من مشقة فتأتي الشریعة بتخف
وھ��ذا ی��دل عل��ى قم��ة الت��وازن ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة ب��ین مطال��ب ال��روح    
ومطال�ب الج��سد، فل�م تھم��ل جانب�ًا لح��ساب جان��ب ، ب�ل طلب��ت م�ن ك��ل إن��سان أن      
یراعي معاییر الصحة والوقایة من األمراض حتى یھنأ بحیاة خالی�ة م�ن األوبئ�ة       

  . ومفسدات العیش

                                                           

 یت�ضمن خطب�ة الحاج�ة     ع�ن النب�ي   ه عب�د اهللا ب�ن م�سعود        ھذا ج�زء م�ن ح�دیث روا       ) ١(
 ب�اب ف�ي   -كت�اب النك�اح   : ، أخرج�ھ أب�وداود ف�ي ال�سنن     أص�حابھ   التي علَّمھا النب�ي     

أبوداود س�لیمان ب�ن األش�عث ب�ن إس�حاق ب�ن             : ، المؤلف )٢١١٨ (٣/٤٥٦خطبة النكاح   
 -ش�َعیب األرن�ؤوط   : قق، المح)ھـ٢٧٥ت (بشیر بن شداد بن عمرو األزدي السَِِّجْستاني  

م، ٢٠٠٩ -ھ���ـ ١٤٣٠األول���ى، /دار الرس���الة العالمی���ة، ط: مَحمَّ���د كاِم���ل ق���ره، الناش���ر 
) ١١٠٥ (٣/٤٠٥ ب�اب م�ا ج�اء ف�ي خطب�ة النك�اح       -كت�اب النك�اح   : والترمذي في جامعھ 

محم��د ب��ن عی��سى ب��ن َس��ْورة ب��ن موس��ى ب��ن ال��ضحاك      : ح��دیث ح��سن، المؤل��ف : وق��ال
، )٢، ١ج��ـ (أحم��د محم��د ش��اكر   : ، تحقی��ق وتعلی��ق )ھ��ـ٢٧٩ت (الترم��ذي، أبوعی��سى  

، وإب�راھیم عط�وة ع�وض الم�درس ف�ي األزھ�ر ال�شریف        )٣ج�ـ  (ومحمد فؤاد عب�دالباقي   
الثانی�ة،  / م�صر، ط –شركة مكتبة ومطبعة م�صطفى الب�ابي الحلب�ي          : ، الناشر )٥،  ٤جـ  (

 م��ن المجتب��ى=  أج��زاء، والن��سائي ف��ي ال��سنن  ٥: م، ع��دد األج��زاء١٩٧٥ -ھ��ـ ١٣٩٥
أبوعب�دالرحمن  : ، المؤل�ف )١٤٠٤ (٣/١٠٤ ب�اب كیفی�ة الخطب�ة       -كتاب الجمعة   : السنن

عب��دالفتاح أب��ي : ، تحقی��ق)ھ��ـ٣٠٣ت (أحم��د ب��ن ش��عیب ب��ن عل��ي الخراس��اني، الن��سائي  
م، واب�ن   ١٩٨٦ھـ،  ١٤٠٦الثانیة،  /مكتب المطبوعات اإلسالمیة، حلب، ط    : غدة، الناشر 

ابن ماج�ھ  : ، المؤلف)١٨٩٢ (٣/٨٧خطبة النكاح  باب -كتاب النكاح  :ماجھ في السنن
 ع��ادل -ش��عیب األرن��ؤوط : ، المحق��ق)ھ��ـ٢٧٣ت (أبوعب��داهللا محم��د ب��ن یزی��د القزوین��ي  

األولى، /دار الرسالة العالمیة، ط:  َعبدالّلطیف حرزاهللا، الناشر- محمَّد كامل قره   -مرشد  
  .٥: م، عدد األجزاء٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠
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د اإلن�سان عل�ى أداء التك�الیف عل�ى وجھھ�ا      كما أن االھتم�ام بال�صحة ی�ساع    
الم��راد، وی��ساعده عل��ى أن یفی��د مجتمع��ھ باألعم��ال النافع��ة، فی��ستطیع أن یق��وم     
بعمل��ھ عل��ى وجھ��ھ ال��صحیح ، وك��ذلك للم��تعلم ی��ستطیع أن ی��تقن العل��م لت��وافر        

  . الصحة الجیدة
ولیعلم كل إنسان أن المحافظة على الصحة أمر واجب، وسی�سأل عن�ھ ی�وم               

  . مةالقیا
َل�ا َت�ُزوُل َق�َدَما َعْب�ٍد َی�ْوَم          «: َقاَل َرُسوُل اهللا    : فَعْن َأِبي َبْرَزَة اَألْسَلِميِّ، َقالَ    

الِقَیاَمِة َحتَّى ُیْسَأَل َعْن ُعُمِرِه ِفیَما َأْفَناُه، َوَعْن ِعْلِمِھ ِفیَم َفَعَل، َوَعْن َماِلِھ ِمْن َأْیَن   
  ).١(» َعْن ِجْسِمِھ ِفیَم َأْبَلاُهاْكَتَسَبُھ َوِفیَم َأْنَفَقُھ، َو

وق��د أردت ف��ي ھ��ذا البح��ث أن ألق��ي ال��ضوء عل��ى اھتم��ام ال��سنة ب��صحة          
  :اإلنسان ، وأسمیتھ

  )عنایة السنة النبویة بالصحة البشریة(
  . مقدمة ، وتمھید ، وأربعة أبواب ، وخاتمة : وقد قسمتھ إلى 

  : المقدمة 
  .بحثوفیھا الحدیث عن أھمیة الموضوع وخطة ال

  : التمھید
  :ویشتمل على ما یلي 

  .نعمة الصحة تستوجب الشكر -أوًال 
  .حفظ الصحة مطلب شرعي -ثانیًا 
  .الدعاء بدوام نعمة الصحة -ثالثًا 

   الصحة الوقائیة-الباب األول 
  :ویشتمل على ثمانیة فصول

  .دعوة الفطرة للمحافظة على الصحة، والنظافة البدنیة -الفصل األول 
  .صحة العقل -لثانى الفصل ا

  .النظام الغذائي المفید للصحة والواقي من األمراض -الفصل الثالث 
  .نظافة المكان   -الفصل الرابع 

                                                           

 َب��اٌب ِف��ي اْلِقَیاَم��ِة -كت��اب ِص��َفِة اْلِقَیاَم��ِة َوالرََّق��اِئِق َواْل��َوَرِع  : مع��ھأخرج��ھ الترم��ذي ف��ي جا) ١(
 -في المقدم�ة    : َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح، والدارمي في السنن        : وقال) ٢٤١٧ (٤/٦١٢

أبومحم���د عب���داهللا ب���ن  : ، المؤل���ف)٥٥٤ (١/٤٥٣َب���اُب َم���ْن َك���ِرَه ال���شُّْھَرَة َواْلَمْعِرَف���َة   
ت (حمن ب��ن الف��ضل ب��ن َبھ��رام ب��ن عبدال��صمد ال��دارمي، التمیم��ي ال��سمرقندي        عب��دالر

دار المغن��ي للن��شر والتوزی��ع،  : ح��سین س��لیم أس��د ال��داراني، الناش��ر : ، تحقی��ق)ھ��ـ٢٥٥
م، وأب��ویعلى الموص��لي ف��ي  ٢٠٠٠ -ھ��ـ ١٤١٢األول��ى، /المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة، ط 

عل�ي ب�ن المُثن�ى ب�ن یحی�ى ب�ن        أب�ویعلى أحم�د ب�ن       : المؤلف) ٧٤٣٤ (١٣/٤٢٨: مسنده
: ح�سین س�لیم أس�د، الناش�ر    : ، المحق�ق )ھـ٣٠٧ت  (عیسى بن ھالل التمیمي، الموصلي      

  .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤األولى / دمشق، ط-دار المأمون للتراث 
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كف الصبیان وغلق األبواب وإیكاء األسقیة وتغطیة  -الفصل الخامس 
  .اآلنیة وإطفاء النیران
  .الحجر الصحي -الفصل السادس 
  .ُجُل الَمْرَأَة َأِو الَمْرَأُة الرَُّجَلبیان مداواة الرَّ -الفصل السابع 
  .أخالق وقائیة للصحة -الفصل الثامن 

  :ویشتمل على أربعة مطالب 
  .الوقایة من انتشار األمراض عن طریق الھواء الضار  -المطلب األول 
  . الوقایة من انتشار األمراض عن طریق الحشرات -المطلب الثاني 
ألمراض بعدم النفخ والتنفس في اإلناء، الوقایة من ا -المطلب الثالث 

  .وعدم الشرب من في السقاء
الوقایة من األمراض التى تنشأ من عدم غسل الید بعد  -المطلب الرابع 

  .الطعام 
   الصحة النفسیة -الباب الثاني 

  :ویشتمل على ثالثة فصول
  .تخفیف ألم المریض بزیارتھ والدعاء لھ  -الفصل األول 
  .مجانبة الغضب، وعالج الغاضب -الفصل الثاني 
  .لكل داء دواء -الفصل الثالث 
   الصحة البدنیة-الباب الثالث 

  : ویشتمل على أربعة فصول
  . الطھارة -الفصل األول 
  .تكرار الوضوء حمایة للجسد -الفصل الثاني 
  .نظافة الملبس -الفصل الثالث 
  .  الغسل-الفصل الرابع 
    الصحة الریاضیة-الباب الرابع 

  :ویشتمل على أربعة فصول
  .ممارسة الریاضة بالمشي -الفصل األول 
  .ممارسة الریاضة بالسباق -الفصل الثاني 
  .إباحة النبي صلى هللا علیھ وسلم اللعب -الفصل الثالث 
  .ممارسة الریاضة بركوب الخیل  -الفصل الرابع 

  : الخاتمة 
البح��ث، وأھ��م  وت��شتمل عل��ى أھ��م النت��ائج الت��ى توص��لت إلیھ��ا م��ن خ��الل       

  .التوصیات
  .ثم وضعت فھرسین للبحث 

  . فھرس المصادر والمراجع-١
  . فھرس الموضوعات-٢

  :وقد نھجت فى ھذه الدراسة ما یلي
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  . المنھج االستقرائي والتاریخي والوصفي -١
  . عزو اآلیات القرآنیة بتعیین اسم السورة ، ورقم اآلیة -٢
الح��دیث ف��ى ال��صحیحین، أو    تخ��ریج األحادی��ث م��ن مظانھ��ا، ف��إن ك��ان    -٣

  .أحدھما، اكتفیت بالتخریج من الكتب الستة
  . عزو أقوال أھل العلم إلى مصادرھا-٤
  . عنونت الموضوع في نقاط حتى یتیسر استیعابھ وفھمھ-٥
  .   اإلیجاز وعدم اإلطالة حتى ال یسأم القارئ من الوصول إلى المراد -٦

 أن ل ، وأرج��و م��ن اهللا  وبع��د، فھ��ذا جھ��د ب��شري یعتری��ھ الخط��أ والزل��     
  . یوفقني في تحقیق النفع لكل الناس

فاهللا أسأل أن أكون بھ�ذا العم�ل عن�داهللا تب�ارك وتع�الى م�ن المقب�ولین، وأن              
یجعلھ سببًا في سعادة الناس في الدنیا واآلخرة، فیھنؤوا بحیاة طیب�ة خالی�ة م�ن     

النع�یم المق�یم ف�ي       ح�ق العب�ادة، فین�الون ب�ذلك          األمراض واآلالم فیعب�دون اهللا      
  . اآلخرة

واهللا أسأل أن یجعل ھذا العمل خالصًا لوجھھ الكریم، وأن یثبتنا على الح�ق     
  .  في الدنیا واآلخرة، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ

  .وصلِّ اللھم وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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  ?لتمهي?
  

  :ویشتمل على ما یلي 
   نعمة الصحة تستوجب الشكر-أوال 

   حفظ الصحة مطلب شرعي-ثانیًا 
   الدعاء بدوام نعمة الصحة-ثالثًا 
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   تست?ج? ?لشك?)١( نعمة ?لصحة-??ال 

 على اإلنسان یشعر بھا كل من إن الصحة نعمة عظیمة من نعم اهللا 
لكن الشعور األكبر بعظم قیمتھا تجده عند فاقدھا والذي ال رزقھ اهللا إیاھا، 

یستطیع أن یصنع ما یصنعھ الصحیح المعافى، فالمریض ضعیف ال یستطیع 
القیام باألمور الحیاتیة على الوجھ المطلوب، فمن رزقھ اهللا تعالى الصحة 

حالل  ویقیم الشعائر الدینیة، وأن یذھب للعمل والكسب الیستطیع أن یعبد اهللا 
أو للسفر والترحال ، فلینظر الصحیح للمریض كى یتذكر نعمة الصحة التي أنعم 

  .   بھا علیھ فیشكر اهللا تعالى علیھااهللا 
اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ، َخْیٌر «:  العنایة بالصحة فقال ولقد امتدح النبي 

ْیٌر اْحِرْص َعَلى َما َیْنَفُعَك، َوَأَحبُّ ِإَلى اِهللا ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَِّعیِف، َوِفي ُكلٍّ َخ
َواْسَتِعْن ِباِهللا َوَلا َتْعَجْز، َوِإْن َأَصاَبَك َشْيٌء، َفَلا َتُقْل َلْو َأنِّي َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، 

  ).٢(»َوَلِكْن ُقْل قدر اهللا َوَما َشاَء َفَعَل، َفِإنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل الشَّْیَطاِن
لبشریة والمحافظة علیھا بالنسبة لإلنسان كانت محل وألھمیة الصحة ا

 سؤال یوم القیامة لمن فرَّط فیھا؛ ألنھا أمانة یجب الحفاظ علیھا والشكر هللا 
  .على دوامھا

َلا َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َیْوَم «: َقاَل َرُسوُل اهللا : َعْن َأِبي َبْرَزَة اَألْسَلِميِّ، َقاَل
َأَل َعْن ُعُمِرِه ِفیَما َأْفَناُه، َوَعْن ِعْلِمِھ ِفیَم َفَعَل، َوَعْن َماِلِھ ِمْن َأْیَن الِقَیاَمِة َحتَّى ُیْس

  ).٣(» اْكَتَسَبُھ َوِفیَم َأْنَفَقُھ، َوَعْن ِجْسِمِھ ِفیَم َأْبَلاُه
وقد شدد الحق تبارك وتعالى في النھى عن االعتداء على الصحة بأي 

ثم یأمر بعد ذلك ) ٤(  :M ut yx wvLنوع من أنواع االعتداء فقال 

 فاإلحسان إلى الصحة مطلب M � ~} | z¡L: مباشرة فیقول

  . شرعي وواجب حتمي
  . على النعمةودوام الصحة یحتاج إلى مالزمة شكر اهللا 

                                                           

ِھي َھْیَئة یكون بَھا بدن اْلِإْنَسان ِفي مزاجھ وتركیب�ھ ِبَحْی�ُث ی�صدر َعن�ُھ اْلَأْفَع�ال            : الصِّحَّة  ) ١(
   .١/١٠٤القانون في الطب . كلَھا َصِحیَحة سلیَمة

الم�سند ال�صحیح المخت�صر بنق�ل الع�دل ع�ن الع�دل              : أخرجھ مسلم في صحیحھ ، واس�مھ        ) ٢(
 َب��اٌب ِف��ي اْل��َأْمِر ِب��اْلُقوَِّة َوَت��ْرِك اْلَعْج��ِز َواِلاْس��ِتَعاَنِة ِب��اِهللا   -كت��اب اْلَق��َدِر : إل��ى رس��ول اهللا 
، )ھ�ـ ٢٦١ت  (م�سلم ب�ن الحج�اج       : ، المؤل�ف  )٢٦٦٤ (٤/٢٠٥٢یِر ِللَّ�ِھ    َوَتْفِویِض اْلَمَقادِ 

 بیروت، واب�ن ماج�ھ   -دار إحیاء التراث العربي : محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر : المحقق
  .عن أبي ھریرة ) ٧٩ (١/٥٧ َباٌب ِفي اْلَقَدِر -َأْبَواُب السُّنَِّة : في السنن 

  .یٌث َحَسٌن َصِحیٌحسبق تخریجھ في المقدمة وھو َحِد) ٣(
  ).١٩٥(سورة البقرة جزء من اآلیة رقم ) ٤(
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َقاَل َرُسوُل : َعْن ُعَبْیِد اهللا ْبِن ِمْحَصٍن الَخْطِميِّ، َوَكاَنْت َلُھ ُصْحَبٌة، َقاَل
ْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا ِفي ِسْرِبِھ، ُمَعاًفى ِفي َجَسِدِه، ِعْنَدُه ُقوُت َیْوِمِھ، َم«: اهللا 

  ).١(»َفَكَأنََّما ِحیَزْت َلُھ الدُّْنَیا
 لھ بین عافیة بدنھ وأمن قلبھ حیث یعني من جمع اهللا : (قال المناوي

لھ جمیع  -تعالى-توجھ وكفاف عیشھ بقوت یومھ وسالمة أھلھ فقد جمع اهللا 
النعم التي من ملك الدنیا لم یحصل على غیرھا فینبغي أن ال یستقبل یومھ ذلك 

  ).٢)(إال بشكرھا بأن یصرفھا في طاعة المنعم ال في معصیة وال یفتر عن ذكره
:  حیث قالفمعافاة البدن من األمراض نعمة تستوجب الشكر للمنعم 

MB  A  @  ?>=C  I  H  G   F  E  D  L )٣ .(  

 حین شكر النعمة لیس باللسان فقط، لكنھ یكون بالعمل لقول اهللا و

  : MÁ À Ã ÂÄÉÈ Ç Æ Å Lطلب الشكر من آل داود 

قولوا، فھذا یدل على أن شكر النعمة بالعمل، : اعملوا ، ولم یقل: فقال) ٤(
وشكر النعمة دائمًا یكون من جنسھا ، فشكر نعمة المال مثًال باإلنفاق منھ، 

 العلم نشره وتعلیمھ، كذلك شكر نعمة الصحة یكون باستخدامھا في وشكر نعمة
  . وقضاء حاجة الناس ومساعدتھمطاعة اهللا 

  : قال َوْھب بن منبھ
  : ُرُءوُس النعم َثَلاَثٌة

  .  ِنْعَمُة اْلِإْسَلاِم الَِّتي َلا َتِتمُّ ِنْعَمٌة ِإلَّا ِبَھا-َفَأوَُّلَھا
  . اِفَیِة الَِّتي َلا َتِطیُب اْلَحَیاُة ِإلَّا ِبَھا ِنْعَمُة اْلَع-َوالثَّاِنَیُة

                                                           

 ٤/٥٧٤ َب�اٌب ِف�ي التََّوكُّ�ِل َعَل�ى اللَّ�ِھ      -كت�اب الزُّْھ�ِد   : أخرجھ الترمذي في جامعھ واللفظ لھ    ) ١(
  َب�اُب    -كت�اب الزُّْھ�ِد     : َھَذا َح�ِدیٌث َح�َسٌن َغِری�ٌب، واب�ن ماج�ھ ف�ي ال�سنن              : وقال) ٢٣٤٦(

أب�وبكر  : ، المؤل�ف  )٤٤٣ (١/٤٠٧: ، والحمیدي ف�ي م�سنده       )٤١٤١ (٥/٢٥٣ اْلَقَناَعِة
، )ھ�ـ ٢١٩ت(عبداهللا بن الزبیر بن عیسى بن عبیداهللا القرش�ي األس�دي الحمی�دي المك�ي       

دار ال�سقا، دم�شق،     : ح�سن س�لیم أس�د ال�دَّاَرانّي، الناش�ر         : حقق نصوصھ وخرج أحادیثھ   
: المؤل�ف ) ٩٨٧٨ (١٣/١٠: إلیم�ان   م، والبیھق�ي ف�ي ش�عب ا       ١٩٩٦األول�ى، /سوریا، ط 

، حقق�ھ  )ھ�ـ ٤٥٨ت (أحمد بن الحسین بن علي ب�ن موس�ى الخراس�اني، أب�وبكر البیھق�ي         
عب��دالعلي عبدالحمی��د حام��د، وأش��رف عل��ى / ال��دكتور: وراج��ع ن��صوصھ وخ��رج أحادیث��ھ

 الھن�د،   -مختار أحمد الندوي، ص�احب ال�دار ال�سلفیة ببومب�اي            : تحقیقھ وتخریج أحادیثھ  
مكتب��ة الرش��د للن��شر والتوزی��ع بالری��اض بالتع��اون م��ع ال��دار ال��سلفیة ببومب��اي   : الناش��ر

  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣األولى، /بالھند، ط
زی��ن ال��دین محم��د المع��روف    : المؤل��ف ) ٦٨/ ٦:(ف��یض الق��دیر ش��رح الج��امع ال��صغیر    ) ٢(

بعبدالرؤوف بن تاج العارفین بن عل�ي ب�ن زی�ن العاب�دین الح�دادي ث�م المن�اوي الق�اھري                
  .ھـ١٣٥٦األولى، / مصر، ط–المكتبة التجاریة الكبرى : ، الناشر)ھـ١٠٣١ ت(

  ) .٧(سورة إبراھیم، آیة رقم ) ٣(
  ) .١٣(سورة سبأ، جزء من اآلیة رقم ) ٤(
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  ).١( ِنْعَمُة اْلِغَنى الَِّتي َلا َیِتمُّ اْلَعْیُش ِإلَّا ِبَھا-َوالثَّاِلَثُة
وكما ورد في األثر أن رجًال َجاَء ِإَلى ُیوُنَس ْبِن ُعَبْیٍد َیْشُكو ِضیَق َحاِلِھ، 

، َقاَل "َبَصِرَك َھَذا الَِّذي ُتْبِصُر ِبِھ ِماَئَة َأْلَف ِدْرَھٍم؟ َأَیُسرَُّك ِب: " َفَقاَل َلُھ ُیوُنُس
َفِبِرْجَلْیَك؟ َقاَل : َلا، َقاَل: َفِبَیَدْیَك ِماَئُة َأْلِف ِدْرَھٍم؟ َقاَل الرَُّجُل: َلا، َقاَل: الرَُّجُل
َأَرى ِعْنَدَك َما َبْیَن ِمَئاِت : " ُسَفَذكََّرُه ِنَعَم اِهللا َعَلْیِھ، َفَقاَل ُیوُن: َلا ، َقاَل: الرَُّجُل

  ).٢"(آَلاٍف َوَأْنَت َتْشُكو اْلَحاَجَة 
 على ما منَّ بھ علینا من نعمة الصحة الوفیرة، فلیحمد كل منا ربھ 

  . ونفع الناس والمجتمعولیشكره باغتنام ھذه الصحة في طاعة اهللا 
? ش?عي-ثانيا?     حف? ?لصحة م?ل

االھتمام بالصحة وعدم إھمالھا والتقصیر في لقد حثت الشریعة على 
  :حقھا وفي السنة النبویة ما یؤید ذلك

ِنْعَمَتاِن : " َقاَل النَِّبيُّ : فَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اهللا َعْنُھَما، َقاَل
  ).  ٤"(الصِّحَُّة َوالَفَراُغ : ِفیِھَما َكِثیٌر ِمَن النَّاِس) ٣(َمْغُبوٌن

 ِإمَّا ُمْشَتّق من اْلغْبن ِبُسُكون اْلَباء َوُھَو النَّْقص ِفي :مغبون: قال العیني
َھَذاِن : البیع، َوِإمَّا من اْلغَبن ِبَفْتح اْلَباء َوُھَو النَّْقص ِفي الرَّْأي، َفَكَأنَُّھ َقاَل

باعھما ببخس : اْلَأْمَراِن ِإذا لم یستعمال ِفیَما َیْنَبِغي فقد غبن َصاحبھَما فیھَما، َأي
َلْیَس َلُھ ِفي َذِلك َرْأي اْلَبتَّة َفِإن اْلِإْنَسان ِإْذ لم یْعمل الطَّاَعة : ا تحمد عاقبتھ، َأوَل

ِفي زمن ِصحَّتھ َفِفي زمن اْلَمَرض ِبالطَِّریِق األولى، وَعلى َذِلك حكم اْلَفَراغ َأْیضًا 

                                                           

أبونعیم أحمد بن عبداهللا بن أحمد بن       : المؤلف) ٦٨/ ٤:(حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء   ) ١(
 بج�وار  -مطبعة السعادة : ، الناشر)ھـ٤٣٠ت (إسحاق بن موسى بن مھران األصبھاني  

  .م١٩٧٤ -ھـ١٣٩٤محافظة مصر، 
، وج��امع العل��وم والحك��م ف��ي ش��رح خم��سین ح��دیثًا م��ن جوام��ع )٢٦٦/ ٦(ش��عب اإلیم��ان ) ٢(

زی���ن ال���دین عب���دالرحمن ب���ن أحم���د ب���ن رج���ب ب���ن الح���سن،  : ، المؤل���ف)٢/٧٦(الكل���م 
ش��عیب األرن��ؤوط،  : ، المحق��ق)ھ��ـ٧٩٥ت(ال��َسالمي، البغ��دادي، ث��م الدم��شقي، الحنبل��ي   

  .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢السابعة، / بیروت، ط-مؤسسة الرسالة : الناشر
َرْأَی�ُھ ِم�ْن َب�اِب    ) َغ�ِبنَ (، َو )َمْغُب�ونٌ (َفُھ�َو  ) ُغِبَن(ِفي اْلَبْیِع َخَدَعُھ َوَباُبُھ َضَرَب َوَقْد       ) َغَبَنُھ) (٣(

: المؤل�ف ) ٢٢٤: ص(مخت�ار ال�صحاح   . ُف ال�رَّْأيِ َأْي َض�ِعی ) َغِبیٌن(َطِرَب ِإَذا َنَقَصُھ َفُھَو    
، )ھ��ـ٦٦٦ت (زی�ن ال��دین أبوعب��داهللا محم��د ب��ن أب��ي بك�ر ب��ن عب��دالقادر الحنف��ي ال��رازي   

 - ال�دار النموذجی�ة، بی�روت    -المكتب�ة الع�صریة   : یوسف الشیخ محم�د، الناش�ر     : المحقق
  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الخامسة، /صیدا، ط

الج��امع الم��سند ال��صحیح المخت��صر م��ن أم��ور   : واس��مھأخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ،  ) ٤(
 ٨/٨٨َال َع��ْیَش ِإلَّ��ا َع��ْیُش اآلِخ��َرِة  :  َب��اٌب-ِكَت��اُب الرَِّق��اِق :  وس��ننھ وأیام��ھرس��ول اهللا 

محم��د : محم��د ب��ن إس��ماعیل أبوعب��داهللا البخ��اري الجعف��ي، المحق��ق : ، المؤل��ف)٦٤١٢(
ھ�ـ، والترم�ذي ف�ي    ١٤٢٢األول�ى،  /دار طوق النج�اة، ط : زھیر بن ناصر الناصر، الناشر  

 َب��اب ال��صِّحَُّة َوالَف��َراُغ ِنْعَمَت��اِن َمْغُب��وٌن ِفیِھَم��ا َكِثی��ٌر ِم��َن النَّ��اِس       -كت��اب الزُّْھ��ِد  : جامع��ھ
 ٥/٢٧٠ َب����اُب اْلِحْكَم����ِة -كت���اب الزُّْھ����ِد  : ، واب���ن ماج����ھ ف����ي ال����سنن )٢٣٠٤ (٤/٥٥٠
)٤١٧٠  .(  
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حًا َوَلا یكون متفرغًا َفیبقى ِبَلا عمل خاسرًا مغبونًا، َھَذا َوقد یكون اْلِإْنَسان َصِحی
ِلْلِعَباَدِة الشتغالھ ِبَأْسَباب المعاش َوِباْلَعْكِس، َفِإذا اْجتمَعا ِفي الَعْبد َوقصر ِفي نیل 
اْلَفَضاِئل َفَذِلك ُھَو اْلغبن َلُھ كل اْلغبن، َوَكیف َلا َوالدُّْنَیا ِھَي سوق األرباح 

  ).١(وتجارات اْلآِخَرة؟  
م َأنھ قد یكون اْلِإْنَسان َصِحیحًا َوَلا یكون متفرغًا اْعَل: وقال ابن الجوزي

ِلْلِعَباَدِة الشتغالھ ِبَأْسَباب المعاش، َوقد یكون متفرغًا من األشغال َوَلا یكون 
َصِحیحًا، َفِإذا اْجتمَعا لْلَعبد ثمَّ غلب َعَلْیِھ الكسل َعن نیل اْلَفَضاِئل َفَذاك اْلغبن 

  ).٢(باح، والعمر أقصر، والعوائق َأكثرَكیَف َوالدُّْنَیا سوق الر
كما حثت السنة على عدم إھدار الصحة وتركھا دون جدوى، بل األحرى 
بكل إنسان أن یستخدمھا في كل ما یفید البالد والعباد، وأال ینتظر ذھاب الصحة 

  .حتى یفیق من غفلتھ، وھذا ھو ما أرشدنا إلیھ نبینا الكریم 
 ِلَرُجٍل َوُھَو َقاَل َرُسوُل اهللا :  اهللا َعْنُھَما َقاَلَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي

َشَباَبَك َقْبَل ِھَرِمَك، َوِصحََّتَك َقْبَل َسَقِمَك، : اْغَتِنْم َخْمًسا َقْبَل َخْمٍس«: َیِعُظُھ
  ).   ٣(»َوِغَناَءَك َقْبَل َفْقِرَك، َوَفَراَغَك َقْبَل ُشْغِلَك، َوَحَیاَتَك َقْبَل َمْوِتَك

فالعاقل إذا أمسى ال ینتظر الصباح وإذا أصبح ال ینتظر : ال القسطالنيق
المساء، بل یظن أن أجلُھ یدركھ قبل ذلك فیعمل ما یلقى نفعھ بعد موتھ، ویبادر 
أیام صحتھ بالعمل الصالح فإن المرض قد یطرأ فیمنع من العمل فیخشى على 

  ).٤(نتھز الفرصة یندممن فرط من ذلك أن یصل إلى المعاد بغیر زاد فمن لم ی
   ?ل?عا? ب???? نعمة ?لصحة–ثالثا? 

 حریصًا كل الحرص على دوام الصحة والعافیة التي ال كان النبي 
  . صالح للحیاة بدونھا، وكان كثیر الدعاء بالعافیة

                                                           

أبومحمد محمود بن أحم�د ب�ن       : ، المؤلف )٣١ /٢٣(عمدة القاري شرح صحیح البخاري      ) ١(
دار إحی�اء   : ، الناش�ر  )ھ�ـ ٨٥٥ت  (موسى ب�ن أحم�د ب�ن ح�سین الحنف�ى بدرال�دین العین�ى                

  . بیروت-التراث العربي 
جم���ال ال���دین أب���والفرج  : ، المؤل���ف)٤٣٧/ ٢(ك���شف الم���شكل م���ن ح���دیث ال���صحیحین   ) ٢(

عل�ي ح��سین الب��واب،  : ، المحق��ق)ھ�ـ ٥٩٧ت (عب�دالرحمن ب��ن عل�ي ب��ن محم�د الج��وزي    
  . الریاض-دار الوطن : الناشر

) ٧٨٤٦ (٤/٣٤١ِكَتاُب الرَِّق�اِق  : أخرجھ الحاكم في المستدرك على الصحیحین واللفظ لھ     ) ٣(
عل�ى  : َھَذا َحِدیٌث َص�ِحیٌح َعَل�ى َش�ْرِط ال�شَّْیَخْیِن َوَل�ْم ُیَخرَِّج�اُه، وعل�ق ال�ذھبي فق�ال               : وقال

بوعب��داهللا الح��اكم محم��د ب��ن عب��داهللا ب��ن محم��د ب��ن     أ: ش��رط البخ��اري وم��سلم، المؤل��ف  
: ، تحقی��ق)ھ��ـ٤٠٥ت (حمدوی��ھ ب��ن ُنع��یم ب��ن الحك��م النی��سابوري المع��روف ب��ابن البی��ع   

 -ھ�ـ  ١٤١١األول�ى،  / بی�روت، ط   -دار الكت�ب العلمی�ة      : مصطفى عب�دالقادر عط�ا، الناش�ر      
  ).٩٧٦٧ (١٢/٤٧٦: م، والبیھقي في شعب اإلیمان١٩٩٠

أحمد ب�ن محم�د ب�ن أب�ى بك�ر      : ، المؤلف)٩/٢٣٨(لشرح صحیح البخاري إرشاد الساري   ) ٤(
: ، الناش��ر)ھ��ـ٩٢٣ت (ب��ن عب��دالملك الق��سطالني الم��صري، أبوالعب��اس، ش��ھاب ال��دین    

  .ھـ١٣٢٣السابعة، /المطبعة الكبرى األمیریة، مصر، ط



 

- ٢٠٥٣ -

 َیَدُع َھُؤَلاِء َلْم َیُكْن َرُسوُل اهللا : فعن اْبن ُعَمَر رضي اهللا عنھما، قال
اللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك اْلَعاِفَیَة ِفي الدُّْنَیا «: ِحیَن ُیْمِسي، َوِحیَن ُیْصِبُحالدََّعَواِت 

َواْلآِخَرِة، اللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَیَة ِفي ِدیِني َوُدْنَیاَي َوَأْھِلي َوَماِلي، اللَُّھمَّ 
ُھمَّ اْحَفْظِني ِمْن َبْیِن َیَديَّ، َوِمْن َخْلِفي، َوَعْن اْسُتْر َعْوَراِتي َوآِمْن َرْوَعاِتي، اللَّ

،َقاَل » َیِمیِني، َوَعْن ِشَماِلي، َوِمْن َفْوِقي، َوَأُعوُذ ِبَعَظَمِتَك َأْن ُأْغَتاَل ِمْن َتْحِتي
  ).١(َیْعِني اْلَخْسَف: َوِكیٌع

َیا َأَبِت ِإنِّي َأْسَمُعَك َتْدُعو : یِھوعن َعْبد الرَّْحَمِن ْبن َأِبي َبْكَرَة، َأنَُّھ َقاَل ِلَأِب
اللَُّھمَّ َعاِفِني ِفي َبَدِني، اللَُّھمَّ َعاِفِني ِفي َسْمِعي، اللَُّھمَّ َعاِفِني ِفي «ُكلَّ َغَداٍة 

ِإنِّي : ، َفَقاَل»َبَصِري، َلا ِإَلَھ ِإلَّا َأْنَت، ُتِعیُدَھا َثَلاًثا، ِحیَن ُتْصِبُح، َوَثَلاًثا ِحیَن ُتْمِسي
  ).٢(» َیْدُعو ِبِھنَّ َفَأَنا ُأِحبُّ َأْن َأْسَتنَّ ِبُسنَِّتِھَسِمْعُت َرُسوَل اهللا 

 على وصیة أصحابھ بالدعاء وزیادة على ذلك، فقد حرص النبي 
بالعافیة، وھذا لعظم نعمة الصحة وحاجة اإلنسان إلیھا في أموره الدینیة 

  .والدنیویة

                                                           

 ٧/٤٠٨ ب��اب م��ا یق��ول إذا أص��بح  -كت��اب األدب : أخرج��ھ أب��وداود ف��ي ال��سنن واللف��ظ ل��ھ ) ١(
 -ِكَت��اُب اِلاْس��ِتَعاَذِة  : إس��ناده ص��حیح، والن��سائي ف��ي ال��سنن    : وق��ال األرن��ؤوط ) ٥٠٧٤(

 َباُب َم�ا  -كتاب الدَُّعاِء : ، وابن ماجھ في السنن   )٥٥٣٠ (٨/٢٨٢اِلاْسِتَعاَذُة ِمَن اْلَخْسِف    
 ٨/٤٠٣ :، وأحم��د ف��ي م��سنده )٣٨٧١ (٥/٣٧َی��ْدُعو ِب��ِھ الرَُّج��ُل ِإَذا َأْص��َبَح َوِإَذا َأْم��َسى   

إسناده صحیح، رجالھ ثقات، واب�ن حب�ان ف�ي ص�حیحھ        : وقال شعیب األرنؤوط  ) ٤٧٨٥(
 ِذْك�ُر َم�ا ُی�ْسَتَحبُّ ِلْلَم�ْرِء ُس�َؤاُل َربِّ�ِھ َج�لَّ        - َباُب اْلَأْدِعَیِة -كتاب الرقائق : كما في اإلحسان  

: ص: (بران��ي ف��ي ال��دعاء   ،  والط)٩٦١ (٣/٢٤١َوَعَل��ا اْلَعْف��َو َواْلَعاِفَی��َة ِعْن��َد ال��صََّباِح    
س���لیمان ب��ن أحم���د ب���ن أی��وب ب���ن مطی��ر اللخم���ي ال���شامي،    : ، المؤل��ف ٣٠٥/ح) ١١٦

دار الكت�ب  : مصطفى عب�دالقادر عط�ا، الناش�ر    : ، المحقق )ھـ٣٦٠ت(أبوالقاسم الطبراني   
  .ھـ ١٤١٣األولى، / بیروت، ط–العلمیة 

 ٧/٤٢١ا یق��ول إذا أص��بح  ب��اب م��-كت��اب األدب : أخرج��ھ أب��وداود ف��ي ال��سنن واللف��ظ ل��ھ ) ٢(
إس�ناده ح�سن ف�ي المتابع�ات وال�شواھد، وأب�وداود الطیال�سي              : وقال األرن�ؤوط  ) ٥٠٩٠(

 ب�اب ال�دَُّعاُء     -ِكَت�اُب ال�دَُّعاِء     : ، وابن أبي شیبة في مصنفھ       )٩٠٩ (٢/١٩٩: في مسنده 
 -ِم َواللَّْیَل��ِة ِكَت��اُب َعَم��ِل اْلَی��ْو: ، والن��سائي ف��ي ال��سنن الكب��رى )٢٩١٨٤ (٦/٢٤ِباْلَعاِفَی��ِة 

: ص: (،  والطبران������ي ف������ي ال������دعاء  )٩٧٦٦ (٩/١٤ب������اب َم������ا َیُق������وُل ِإَذا َأْم������َسى  
  .٣٤٥/ح)١٢٩



 

- ٢٠٥٤ -

َیا َرُسوَل اهللا َعلِّْمِني َشْیًئا : ُقْلُت: ، َقاَلِد الُمطَِّلِبَعْن الَعبَّاِس ْبِن َعْب
َیا َرُسوَل : ، َفَمَكْثُت َأیَّاًما ُثمَّ ِجْئُت َفُقْلُت»َسِل اهللا الَعاِفَیَة«: ، َقاَلَأْسَأُلُھ اهللا 

وِل اهللا ، َسِل اهللا َیا َعبَّاُس َیا َعمَّ َرُس«: اهللا َعلِّْمِني َشْیًئا َأْسَأُلُھ اهللا، َفَقاَل ِلي
  ).١(»الَعاِفَیَة ِفي الدُّْنَیا َواآلِخَرِة

 َقاَم َرُسوُل اِهللا : ، َعَلى اْلِمْنَبِر ُثمَّ َبَكى َفَقاَل وَقاَم َأُبو َبْكٍر الصِّدِّیُق
َفِإنَّ َأَحًدا َلْم ُیْعَط اْسَأُلوا اهللا الَعْفَو َوالَعاِفَیَة، : َعاَم اَألوَِّل َعَلى اْلِمْنَبِر ُثمَّ َبَكى َفَقاَل

  ).٢(َبْعَد الَیِقیِن َخْیًرا ِمَن الَعاِفَیِة
ظھر لنا مما سبق من أحادیث عنایة السنة النبویة واھتمامھا بالصحة، 
حیث إنھا لم تكتف بالعنایة بھا ورعایتھا ووقایتھا من اإلصابة باألمراض؛ بل 

ة في جمیع البدن والسمع تعدت ذلك كلھ وأمرت بالدعاء بدوام الصحة والعافی
 والبصر وغیرذلك ، والمداومة على الدعاء صباحًا ومساًء، فقد فعل النبي

  . بفعلھذلك بنفسھ وأمر الصحابة

                                                           

: وق�ال ) ٣٥١٤ (٥/٥٣٤ ب�اٌب    -كت�اب ال�دََّعَواِت     : أخرجھ الترمذي ف�ي جامع�ھ واللف�ظ ل�ھ         ) ١(
ال�دَُّعاُء ِباْلَعاِفَی�ِة    ب�اب  -ِكَت�اُب ال�دَُّعاِء   : َھَذا َحِدیٌث َص�ِحیٌح، واب�ن أب�ي ش�یبة ف�ي م�صنفھ          

: ، والب���زار  ف���ي م���سنده    )١٧٨٣ (٣/٣٠٣: ، وأحم���د ف���ي م���سنده  )٢٩١٨٥ (٦/٢٤
، واب�ن حب�ان ف�ي    )٦٦٩٦ (١٢/٥٥: ، وأبویعلى الموصلي في مسنده    )١٣١٤ (٤/١٣٩

 ِإَل�ى    ِذْك�ُر اْل�َأْمِر ِبَتْق�ِریِن اْلَعْف�وِ    - َباُب اْلَأْدِعَی�ِة  -كتاب الرقائق : صحیحھ كما في اإلحسان 
: ، والطبران�ي ف�ي ال�دعاء    )٩٥١ (٣/٢٣١اْلَعاِفَیِة ِعْنَد ُسَؤاِلِھ اللََّھ َجلَّ َوَعَلا ِلَم�ْن َس�َأَلَھا        

  .١٢٩٨/ح)٣٨٧: ص(
: وق�ال ) ٣٥٥٨ (٥/٥٥٧ َب�اٌب    -كت�اب ال�دََّعَواِت     : أخرجھ الترمذي ف�ي جامع�ھ واللف�ظ ل�ھ         ) ٢(

كت��اب : ِھ َع��ْن َأِب��ي َبْك��ٍر، واب��ن ماج��ھ ف��ي ال��سننَھ��َذا َح��ِدیٌث َح��َسٌن َغِری��ٌب ِم��ْن َھ��َذا الَوْج��
إس�ناده ص�حیح،   : وق�ال األرن�ؤوط  ) ٣٨٤٩(٥/١٩ َباُب ال�دَُّعاِء ِب�اْلَعْفِو َواْلَعاِفَی�ِة      -الدَُّعاِء  

، وأب���ویعلى )٥ (١/١٦٨: وأحم���د ف���ي م���سنده ،)٧ (١/١٥١: والحمی���دي ف���ي م���سنده 
  ).١٢١ (١/١١٢: الموصلي في مسنده



 

- ٢٠٥٥ -

 

  الباب األول

  الصحة الوقائية

   الصحة الوقائیة-الباب األول 
  :ویشتمل على ثمانیة فصول

  .فة البدنیةدعوة الفطرة للمحافظة على الصحة، والنظا -الفصل األول 
  .صحة العقل -الفصل الثانى 
  .النظام الغذائي المفید للصحة والواقي من األمراض -الفصل الثالث 
  .نظافة المكان   -الفصل الرابع 

كف الصبیان وغلق األبواب وإیكاء األسقیة وتغطیة  -الفصل الخامس 
  .اآلنیة وإطفاء النیران
  .الحجر الصحي -الفصل السادس 

  .بیان مداواة الرَُّجُل الَمْرَأَة َأِو الَمْرَأُة الرَُّجَل - الفصل السابع
  .أخالق وقائیة للصحة -الفصل الثامن 

  :ویشتمل على أربعة مطالب 
  .الوقایة من انتشار األمراض عن طریق الھواء الضار  -المطلب األول 
  . الوقایة من انتشار األمراض عن طریق الحشرات -المطلب الثاني 

الوقایة من األمراض بعدم النفخ والتنفس في اإلناء،  -ثالث المطلب ال
  .وعدم الشرب من في السقاء

الوقایة من األمراض التى تنشأ من عدم غسل الید بعد  -المطلب الرابع 
  .الطعام 

  



 

- ٢٠٥٦ -

  الفصل األول

    دعوة الفطرة للمحافظة على الصحة، والنظافة البدنية 

اس علیھا تدعوا إلى العنایة إن الفطرة السلیمة التي فطر اهللا الن
بالصحة والوقایة من األمراض قدر الطاقة، فھذا السلوك یؤدي للحفاظ على 

، فالمطلوب من كل إنسان أن الصحة ولكنھ ال یمنعھا من الموت بقدر اهللا
یفعل كل األسباب الوقائیة؛ ألن الصحة أمانة والكل سیسأل عن جسده فیما 

  .ب إال حفاظًا على الصحة من الھالك علم الطأباله، وما خلق اهللا
  : یقول أبو علي بن سینا في تعریفھ للطب

ِإن الطِّّب علم یتعرف ِمْنُھ َأْحَوال بدن اْلِإْنَسان من ِجَھة َما َیصح َوَیُزول 
  ).١(َعن الصِّحَّة لیحفظ الصِّحَّة َحاِصَلة ویستردھا زائلة

الصحة َلیست وصناعة حفظ : وقال أیضًا في المحافظة على الصحة
صناَعة تضمن اْلأمان َعن اْلَمْوت، َوَلا تخلص اْلبدن َعن اآلفات اْلَخاِرَجة، َوَلا َأن 

  : تبلغ ِبُكل بدن َغاَیة طول اْلُعمر الَِّذي یحب اْلِإْنَسان ُمطلًقا، بل ِإنََّما تضمن َأمرْین
  . منع العفونة أصًال* 
  . ا التحّللوحمایة الرُُّطوَبة كي َلا یْسرع ِإَلْیَھ* 

ِإن مالك اْلَأمر ِفي صناَعة حفظ الصِّحَّة ُھَو َتْعِدیل اْلَأْسَباب : ثم یقول
  : اْلَعامَّة اللَّاِزَمة َوأْكثر اْلِعَناَیة بَھا ُھَو ِفي َتْعِدیل ُأُمور َسْبَعة

  . َتْعِدیل المزاج* 
  .َواْخِتَیار َما یَتَناَول* 
  . وتنقیة الفضول* 
  .یبَوحفظ التَّْرِك* 
  . َوِإْصَلاح المستنشق* 
  .َوِإْصَلاح الملبوس* 
  ).٢(وتعدیل الحركات اْلَبَدِنیَّة والنفسانیة * 

وقد بینت السنة المشرفة أن الفطرة السلیمة تدعوا إلى المحافظة على 
  .الصحة 

: " َقاَل َرُسوُل اِهللا : فَعْن أم المؤمنین َعاِئَشة رضي اهللا عنھا َقاَلْت
َقصُّ الشَّاِرِب، َوِإْعَفاُء اللِّْحَیِة، َوالسَِّواُك، َواْسِتْنَشاُق اْلَماِء، : اْلِفْطَرِةَعْشٌر ِمَن 

" َوَقصُّ اْلَأْظَفاِر، َوَغْسُل اْلَبَراِجِم، َوَنْتُف اْلِإِبِط، َوَحْلُق اْلَعاَنِة، َواْنِتَقاُص اْلَماِء 
َوَنِسیُت اْلَعاِشَرَة ِإلَّا َأْن َتُكوَن : ٌب ْبِن َشْیَبَةَقاَل ُمْصَع: َقاَل َزَكِریَّا ْبِن َأِبي َزاِئَدَة

                                                           

الحسین بن عبداهللا ب�ن س�ینا، أب�وعلي، الفیل�سوف          : ، المؤلف )١٣/ ١( الطب   القانون في ) ١(
  .٣: وضع حواشیھ محمد أمین الضناوي، عدد األجزاء: ، المحقق)ھـ٤٢٨ت (الرئیس 

  ).٢٠١/ ١(المصدر السابق ) ٢(



 

- ٢٠٥٧ -

) َیْعِني اِلاْسِتْنَجاَء: اْنِتَقاُص اْلَماِء: (اْلَمْضَمَضَة َزاَد ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد ، َقاَل َوِكیٌع
)١.(  

والمراد بقص الشارب قطعھ بأي طریق كان من قص أو : قال المناوي
أي إكثارھا بال نقص، ) وإعفاء اللحیة(نًا ظاھرًا، غیره حتى تبین الشفة بیا

والمراد عدم التعرض لھا بنقص شيء منھا بخالف لحیة األنثى فیسن إزالتھا، 
أي في الوضوء أو عند االنتباه من ) واستنشاق الماء(أي استعمالھ، ) والسواك(

) وقص األظفار(النوم أو عند الحاجة إلیھ لنحو اجتماع وسخ في األنف، 
بفتح الباء وكسر الجیم، ُبرُجمة بضمھما ) وغسل الَبراِجم(لكیفیة المعروفة، با

عقد األصابع ومفصلھا، وغسلھا منفردة سنة ولیس بمختص بالوضوء، ونبھ 
أي شعره، ) ونتف اإلبط(بھا على ما عداھا مما اجتمع فیھ الوسخ كأنف وأذن، 

) وانتقاص الماء(، الشعر الذي حول ذكر الرجل وفرج المرأة) وحلق العانة(
بقاف وصاد مھملة على األشھر كنایة عن االستنجاء بالماء أو نضح الفرج بھ؛ 

  .ألن انتقاص الماء المطھر الزم لھ
ویتعلق بھذه الخصال مصالح دینیة ودنیویة تدرك بالتتبع، منھا تحسین 

لط الھیئة، وتنظیف البدن جملة وتفصیًال، واالحتیاط للطھر، واإلحسان إلى المخا
بكف ما یتأذى بریحھ، وامتثال أمر الشارع، والمحافظة على ما أشار إلیھ بقولھ 

حسنت صوركم فال : ، فكأنھ قال)٢( Mp q rL: سبحانھ

تشوھوھا بما یقبحھا، والمحافظة علیھا محافظة على المروءة والتألف؛ ألن 
 اإلنسان إذا كان حسن الھیئة انبسطت إلیھ النفوس فقبل قولھ وحمد رأیھ

  ).٣(وعكسھ عكسھ
وبناء على ما تقدم فالوقایة الصحیة مطلب حتمي، بل إن الوعید لمن 

  .أھمل في نظافتھ وتطھیره من األذي ثابت في السنة المشرفة 

                                                           

 ١/٢٢٣ َب��اُب ِخ��َصاِل اْلِفْط��َرِة   -ِكَت��اِب الطََّھ��اَرِة  : أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ واللف��ظ ل��ھ    ) ١(
، )٥٣ (١/٣٩ َب��اُب ال�سَِّواِك ِم�َن اْلِفْط��َرةِ  -ِكَت�اب الطََّھ�اَرِة   : ، وأب�وداود ف�ي ال��سنن  )٢٦١(

، )٢٧٥٧ (٥/٩١ َب�اُب َم�ا َج�اَء ِف�ي َتْقِل�یِم اَألْظَف�اِر        -كت�اب اْل�َأَدِب   : والترمذي في جامع�ھ   
، واب�ن   )٥٠٤٠ (٨/١٢٦ ب�اب ِم�َن ال�سَُّنِن اْلِفْط�َرُة          -ِكَت�اُب الزِّیَن�ِة     : والنسائي ف�ي ال�سنن    

  ).٢٩٣ (١/١٩٥ َباُب اْلِفْطَرِة -ِكَتاُب الطََّھاَرِة َوُسَنِنَھا : ماجھ في السنن

M   n  m  l  k  j    i  h ونصھا ) ٦٤(سورة غافر جزء من اآلیة رقم ) ٢(

u   t  s  r  q  p   ovy  x  w  z   }  |  {  

  �  ~L  ون��صھا) ٣( وف��ي س��ورة التغ��ابن ج��زء م��ن اآلی��ة رق��م  M       C  B

H  G    F  E  DI   L    K  J  L  

  ).٣١٦/ ٤(فیض القدیر ) ٣(
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 ِبَحاِئٍط ِمْن َمرَّ َرُسوُل اهللا : َعْن اْبِن َعبَّاٍس رضي اهللا عنھما َقاَل
ْوَت ِإْنَساَنْیِن ُیَعذََّباِن ِفي ُقُبوِرِھَما، َفَقاَل َرُسوُل ِحیَطاِن َمكََّة َأِو اْلَمِدیَنِة َسِمَع َص

َبَلى، َكاَن َأَحُدُھَما َلا َیْسَتْبِرُئ «: ، ُثمَّ َقاَل»ُیَعذََّباِن َوَما ُیَعذََّباِن ِفي َكِبیٍر«: اهللا 
 َفَكَسَرَھا ِكْسَرَتْیِن، ، ُثمَّ َدَعا ِبَجِریَدٍة»ِمْن َبْوِلِھ، َوَكاَن اْلآَخُر َیْمِشي ِبالنَِّمیَمِة

: َیا َرُسوَل اهللا، ِلَم َفَعْلَت َھَذا؟ َقاَل: َفَوَضَع َعَلى ُكلِّ َقْبٍر ِمْنُھَما ِكْسَرًة، َفِقیَل َلُھ
   ).١(»َلَعلَُّھ َأْن ُیَخفََّف َعْنُھَما َما َلْم َیْیَبَسا َأْو ِإَلى َأْن َیْیَبَسا«

ة على الصحة البدنیة، فالمستفید وھذا یدل على وجوب النظافة للمحافظ
من ھذه األمور ھو اإلنسان، وإذا تركھا صار مستودعًا لألوبئة واألمراض 

  .الفتاكة التي قد تكون وباًال علیھ وعلى مجتمعھ
  

  

                                                           

 َب�اب ِم�َن الَكَب�اِئِر َأْن َال َی�ْسَتِتَر ِم�ْن َبْوِل�ِھ         -ِكَت�اُب الُوُض�وِء     : أخرجھ البخاري في ص�حیحھ      ) ١(
 َب�اب   -َن�اِئِز   وف�ي ِكَت�اب الجَ    ) ٢١٨ (١/٥٣، وَباب َما َجاَء ِفي َغْسِل الَبْوِل        )٢١٦ (١/٥٣

 ٢/٩٩، وَب���اب َع���َذاِب الَقب���ر ِم���َن الِغیَب���ِة َوالَب���ْوِل   )١٣٦١ (٢/٩٥الَجِری���ِد َعَل���ى الَقْب���ِر  
، وَب�اب النَِّمیَم�ُة ِم�َن الَكَب�اِئِر        )٦٠٥٢ (٨/١٧ َب�اب الِغیَب�ِة      -، وفي ِكَتاب اَألَدِب     ) ١٣٧٨(
ب ال�دَّلیِل َعَل�ى َنَجاَس�ِة اْلَب�ْوِل          َب�ا  -ِكَتاب الطََّھاَرِة   : ، ومسلم في صحیحھ     )٦٠٥٥ (٨/١٧

 َب��اب -ِكَت��اب الطََّھ��اَرِة : ، وأب��وداود ف��ي ال��سنن)٢٩٢ (١/٢٤٠َوُوُج��وِب اَلاْس��ِتْبَراِء ِمْن��ُھ 
 َباب التَّْشِدیِد ِفي  -ِكَتاب الطََّھاَرِة   : ، والترمذي في جامعھ   )٢٠ (١/٦االستبراء ِمَن اْلَبْوِل    

 َوْض�ُع اْلَجِری��َدِة  -ِكَت�اُب اْلَجَن�اِئِز   : ئي ف�ي ال�سنن واللف�ظ ل�ھ    ، والن�سا )٧٠ (١/١٠٢اْلَب�ْوِل  
 َب��اُب -َأْب��َواُب الطََّھ��اَرِة َوُس��َنِنَھا : ، واب��ن ماج��ھ ف��ي ال��سنن)٢٠٦٨ (٤/١٠٦َعَل��ى اْلَقْب��ِر 

  .إسناده صحیح: وقال األرنؤوط) ٣٤٧ (١/٢٢٨التَّْشِدیِد ِفي اْلَبْوِل 
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  الفصل الثاني

  صحة العقل

معلوم أن العقل ھو مناط التكلیف، فإن غیر العاقل یسقط عنھ التكلیف، 
َعِن النَّاِئِم : ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثَلاٍث: " َقاَلهللا عنھا، َعِن النَِّبيِّفَعْن َعاِئَشَة رضي ا

، )١"(َحتَّى َیْسَتْیِقَظ، َوَعِن الصَِّغیِر َحتَّى َیْكُبَر، َوَعِن اْلَمْجُنوِن َحتَّى َیْعِقَل َأْو ُیِفیَق
ا بالك  ولم یتدخل صاحبھ في إفساده، فمھذا إذا كان ذھاب العقل بقدر اهللا 

بمن اعتدى أوًال على جزء من جسده وھو عقلھ، ثم على جملة التكالیف 
  .بإھمالھا نظرًا لزوال عقلھ، سواء كان بتناولھ خمرًا أو مخدرًا

 اإلنسان عن غیره من المخلوقات بالعقل الذي یمیز بھ وقد كرم اهللا 

̀       : M  g  f  e  d   c  b  aبین الصواب والخطأ، قال   _  

  p  o  n  m  l   k  j  i  hL )٢ .(  

والعقل جزء من جسد اإلنسان، وسیسأل كل إنسان عن جسده فیما 
  . أباله

َلا َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد «: َقاَل َرُسوُل اهللا :  َقاَلفَعْن َأِبي َبْرَزَة اَألْسَلِميِّ
ُه، َوَعْن ِعْلِمِھ ِفیَم َفَعَل، َوَعْن َماِلِھ ِمْن َیْوَم الِقَیاَمِة َحتَّى ُیْسَأَل َعْن ُعُمِرِه ِفیَما َأْفَنا

  ).٣(»َأْیَن اْكَتَسَبُھ َوِفیَم َأْنَفَقُھ، َوَعْن ِجْسِمِھ ِفیَم َأْبَلاُه
ولما كان ھدف الشریعة اإلسالمیة الحفاظ على صالح الدنیا والدین، فقد 

!  "  #  $  %  &   :Mحرمت الخمر بكل أنواعھ ومسمیاتھ، فقال 

'  5  4  3    2  1 0  /  .  -  ,  +  *   )  (  

A  @  ?   >  =  <   ;   :  9  8  7  6BF  E   D  C  L 

)٤.(  
والخمر یشمل المخدر أیضًا ، فیدخل في التحریم ، فلو زعم إنسان أن 

  .  كل ما یذھب العقل خمرًالقد سمى النبي : الخمر غیر المخدر، أقول لھ

                                                           

 َباُب َم�ْن َل�ا َیَق�ُع َطَلاُق�ُھ ِم�َن اْل�َأْزَواِج       -ِكَتاب الطََّلاِق  : لفظ لھ أخرجھ النسائي في السنن وال    ) ١(
 َب�اُب َطَل�اِق اْلَمْعُت�وِه َوال�صَِّغیِر         -ِكَتاب الطََّلاِق   : ، وابن ماجھ في السنن    )٣٤٣٢ (٦/١٥٦

: إس���ناده ص���حیح، وأحم���د ف���ي م���سنده     : وق���ال األرن���ؤوط ) ٢٠٤١ (٣/١٩٨َوالنَّ���اِئِم 
 َب�اُب   -كت�اب اإلیم�ان     : ، وابن حبان في صحیحھ كم�ا ف�ي اإلح�سان          )٢٤٦٩٤ (٤١/٢٢٤

  ). ١٤٢ (١/٣٥٥التَّْكِلیِف 
  ) .٧٠(سورة اإلسراء، آیة رقم ) ٢(
  .سبق تخریجھ في المقدمة وھو َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح) ٣(
  ) .٩١ ، ٩٠(سورة المائدة، اآلیتان رقم ) ٤(
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َلَیْشَرَبنَّ َناٌس «:  َیُقوُل َأنَُّھ َسِمَع َرُسوَل اهللا ْشَعِريفعن َأبي َماِلٍك اْلَأ
  ).١(» ِمْن ُأمَِّتي اْلَخْمَر ُیَسمُّوَنَھا ِبَغْیِر اْسِمَھا

َوُیَحرَُّم َما َأْسَكَر ِمْن َأيِّ َشْيٍء َوِإْن َلْم َیُكْن َمْشُروًبا : قال الصنعاني
  . َكاْلَحِشیَشِة

 َلا ُتْسِكُر َوِإنََّما ُتَخدُِّر َفِھَي ُمَكاَبَرٌة َفِإنََّھا ُتْحِدُث َما ُتْحِدُث إنََّھا: وَمْن َقاَل
  ). ٢(اْلَخْمُر ِمْن الطََّرِب َوالنَّْشَوِة

فكل ما یتعاطاه المدمنون الیوم تحت مسمیات مختلفة من ھیروین، 
ن وبانجو، وحشیش وغیرھا كلھا في حكم الخمر؛ ألن الحدیث شملھا وبیََّن أ

الناس سیشربون الخمر في زمن یسمونھا بأسماء مختلفة، واختالف االسم ال 
 أن أصل التحریم ھو وجود السكر وكل من ینفي الحرمة، وقد بین النبي 

  .الخمور والمخدرات مسكر
ُكلُّ ُمْسِكٍر «: َقاَل َرُسوُل اِهللا : َعِن اْبِن ُعَمَر رضي اهللا عنھما َقاَل

ِكٍر َحَراٌم، َوَمْن َشِرَب اْلَخْمَر ِفي الدُّْنَیا َفَماَت َوُھَو ُیْدِمُنَھا َلْم َیُتْب، َخْمٌر، َوُكلُّ ُمْس
  ).٣(»َلْم َیْشَرْبَھا ِفي اْلآِخَرِة

فإذا كان تحریم الخمر سببھ فساد العقل فھذا یدل على أن الشریعة 
  .وضعت وقایة صحیة للعقل من الفساد 

                                                           

) ٣٦٨٨ (٥/٥٣٠ باب ف�ي ال�دَّاذيِّ   -ب األشربة   كتا: أخرجھ أبوداود في السنن واللفظ لھ     ) ١(
 ٥/١٥١ َباُب اْلُعُقوَب�اِت  -َأْبَواُب اْلِفَتِن : وصححھ شعیب األرنؤوط، وابن ماجھ في السنن    

، واب�ن حب�ان ف�ي ص�حیحھ كم�ا ف�ي             )٢٢٩٠٠ (٣٧/٥٣٤: ، وأحمد في مسنده   )٤٠٢٠(
 أمت��ھ م��ن الف��تن والح��وادث    َعمَّ��ا یك��ون ف��ي  َب��اُب ِإْخَب��اِرِه  -كت��اب الت��اریخ  : اإلح��سان

، والبیھق��ي ف��ي )٣٤١٩ (٣/٢٨٣: ، والطبران��ي ف��ي المعج��م الكبی��ر )٦٧٥٨ (١٥/١٦٠
 َب��اُب ال��دَِّلیِل َعَل��ى َأنَّ الطَّ��ْبَخ َل��ا ُیْخ��ِرُج َھ��ِذِه -ِكَت��اُب اْلَأْش��ِرَبِة َواْلَح��دُّ ِفیَھ��ا : ال�سنن الكب��رى 

  ).١٧٣٨٣ (٨/٥١٢تَّْحِریِم ِإَذا َكاَنْت ُمْسِكَرًة اْلَأْشِرَبَة ِمْن ُدُخوِلَھا ِفي اِلاْسِم، َوال
محم�د ب�ن إس��ماعیل ب�ن ص�الح ب�ن محم�د الح��سني،       : ، المؤل�ف )٤٥١/ ٢: (س�بل ال�سالم  ) ٢(

، )ھـ١١٨٢ت (الكحالني ثم الصنعاني، أبوإبراھیم، عزالدین، المعروف كأسالفھ باألمیر     
  .دار الحدیث: الناشر

$  %       &  M  : َب��اُب َق��ْوِل اللَّ��ِھ َتَع��اَلى-اُب اَألْش��ِرَبِة ِكَت��: أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ) ٣(

  0  /  .  -  ,  +  *   )  (  'L) ٧/١٠٤) ٩٠: المائ����������������دة 

 َب�اُب َبَی�اِن َأنَّ ُك�لَّ ُم�ْسِكٍر َخْم�ٌر      -كتاب اْلَأْش�ِرَبةِ : ، ومسلم في صحیحھ واللفظ لھ )٥٥٧٥(
 ب��اب -كت��اب األش��ربة : ، وأب��وداود ف��ي ال��سنن )٢٠٠٣ (٣/١٥٨٧َوَأنَّ ُك��لَّ َخْم��ٍر َح��َراٌم 
 َب�اُب َم�ا   -َأْب�َواُب اْلَأْش�ِرَبِة   : ، والترمذي ف�ي جامع�ھ  )٣٦٧٩ (٥/٥٢٠النھي عن الُمسكر    

 ب��اب -ِكَت��اُب اْلَأش��ربة :، والن��سائي ف��ي ال��سنن)١٨٦١ (٤/٢٩٠َج��اَء ِف��ي َش��اِرِب الَخم��ر 
: ، واب�ن ماج�ھ ف�ي ال�سنن      )٥٥٨٢ (٨/٢٩٦َأْش�ِرَبِة   ِإْثَباُت اس�م اْلَخم�ر ِلُك�لِّ ُم�ْسِكٍر ِم�َن الْ           

  ). ٣٣٩٠ (٤/٤٧٣ َباب ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم -َأْبَواُب اْلَأْشِرَبِة 



 

- ٢٠٦١ -

صي والمفاسد للفرد والمجتمع ، فقد كما أن الخمر والمخدرات أم المعا
یشرب الخمر ویقتل وھو ال یدري، أو یسرق وھو ال یدري، أو یزني وھو ال 

  .یدري 
اْجَتِنُبوا : "  َیُقوُلَسِمْعُت ُعْثَماَن : فَعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث َقاَل

ٌل ِممَّْن َخَلا َقْبَلُكْم َتَعبََّد، َفَعِلَقْتُھ اْمَرَأٌة َغِویٌَّة، اْلَخْمَر َفِإنََّھا ُأمُّ اْلَخَباِئِث، ِإنَُّھ َكاَن َرُج
ِإنَّا َنْدُعوَك ِللشََّھاَدِة، َفاْنَطَلَق َمَع َجاِرَیِتَھا : َفَأْرَسَلْت ِإَلْیِھ َجاِرَیَتَھا، َفَقاَلْت َلُھ

ى ِإَلى اْمَرَأٍة َوِضیَئٍة ِعْنَدَھا ُغَلاٌم َفَطِفَقْت ُكلََّما َدَخَل َباًبا َأْغَلَقْتُھ ُدوَنُھ، َحتَّى َأْفَض
ِإنِّي واهللا َما َدَعْوُتَك ِللشََّھاَدِة، َوَلِكْن َدَعْوُتَك ِلَتَقَع َعَليَّ، : ، َفَقاَلْت)١(َوَباِطَیُة َخْمٍر

ِني ِمْن َھَذا َفاْسِقی: َأْو َتْشَرَب ِمْن َھِذِه اْلَخْمَرِة َكْأًسا، َأْو َتْقُتَل َھَذا اْلُغَلاَم، َقاَل
ِزیُدوِني َفَلْم َیِرْم َحتَّى َوَقَع َعَلْیَھا، َوَقَتَل النَّْفَس، : اْلَخْمِر َكْأًسا، َفَسَقْتُھ َكْأًسا، َقاَل

َفاْجَتِنُبوا اْلَخْمَر، َفِإنََّھا واهللا َلا َیْجَتِمُع اْلِإیَماُن، َوِإْدَماُن اْلَخْمِر ِإلَّا َلُیوِشُك َأْن 
  ).٢"(ُدُھَما َصاِحَبُھ ُیْخِرَج َأَح

ومن العجیب أن في الجاھلیة من حرمھا على نفسھ ِلـَما َرَأى من 
  . فسادھا

قیَل ألِبي بْكر الصدیق في مجَمع من : فَعْن أِبي العالَیة الریاِحي قال
: أعوُذ باِهللا، فقیل: ھل شربَت الخمَر في الجاھلیَّة؟ فقال : أصحاِب رسوِل اِهللا 

نُت أصوُن ِعْرِضي وأحفُظ مُروَءِتي، فإن َمْن َشِرَب الخمَر كان ك: وِلَم؟ قال
صدَق أبو بْكر :  فقالفبلَغ ذلك رسول اهللا : مضیعًا في ِعرِضھ ومروَءتھ، قال

  ).٣(صدَق أُبو َبكر مرَتْین
َوَمَضرَُّة اْلَخْمِر َلا َیْجَھُلَھا َأَحٌد، َوِلَذِلَك َكاَن : قال الشیخ محمد رشید رضا

اْلَجاِھِلیَِّة َمْن َحرََّمَھا َعَلى َنْفِسِھ، َوِمْنُھُم اْلَعبَّاُس ْبُن ِمْرَداٍس، ِقیَل َلُھ ِفي ِفي 

                                                           

محّم��د ب��ن :  ، المؤل��ف٣٧/١٧٤ت��اج الع��روس م��ن ج��واھر الق��اموس   . إن��اٌء : الباِطَی��ُة )  ١(
، )ھ�ـ ١٢٠٥ت(دي محّمد ب�ن عب�دالرّزاق الح�سیني، أب�والفیض، الملّق�ب بمرت�ضى، الزَّبی�          

  .دار الھدایة: الناشر
 باب ِذْكُر اْلآَثاِم اْلُمَتَولَِّدِة َع�ْن ُش�ْرِب   -ِكَتاُب اْلَأْشِرَبِة : أخرجھ النسائي في السنن واللفظ لھ   ) ٢(

َمَح�اِرِم  اْلَخْمِر، ِمْن َتْرِك الصََّلَواِت، َوِمْن َقْت�ِل ال�نَّْفِس الَِّت�ي َح�رََّم اللَّ�ُھ، َوِم�ْن ُوُق�وٍع َعَل�ى الْ         
 ٩/٢٣٦ َباُب َما ُیَقاُل ِفي ال�شََّراِب  -ِكَتاُب اْلَأْشِرَبِة : ، وعبدالرزاق في مصنفھ  )٣١٥/ ٨(
أبوبكر عب�دالرزاق ب�ن ھم�ام ب�ن ن�افع الحمی�ري الیم�اني ال�صنعاني             : المؤلف) ١٧٠٦٠(
 الھن�د، یطل�ب     -المجلس العلم�ي  : حبیب الرحمن األعظمي، الناشر   : ، المحقق )ھـ٢١١ت(

، واب�ن حب�ان     ١١: ھ�ـ ، ع�دد األج�زاء      ١٤٠٣الثانیة،  / المكتب اإلسالمي، بیروت، ط    :من
 ِذْك�ُر َم�ا َیِج�ُب َعَل�ى اْلَم�ْرِء ِم�ْن ُمَجاَنَب�ِة        -ِكَت�اُب اْلَأْش�ِرَبِة    : في ص�حیحھ كم�ا ف�ي اإلح�سان        

، والبیھق��ي ف��ي ال��سنن  )٥٣٤٨ (١٢/١٦٨الخم��ر عل��ى األح��وال؛ ألنھ��ا رأس الخبائ��ث    
  ).١٧٣٣٩ (٨/٥٠٠ َباُب َما َجاَء ِفي َتْحِریِم اْلَخْمِر - اْلَأْشِرَبِة َواْلَحدُّ ِفیَھا ِكَتاُب: الكبرى

، ألبي القاسم علي ب�ن الح�سن ب�ن ھب�ة            ٣٠/٣٣٣: أخرجھ ابن عساكر في تاریخ دمشق       ) ٣(
دار الفك�ر   : عمرو بن غرامة، الناش�ر    : ، المحقق )ھـ٥٧١ت  (اهللا المعروف بابن عساكر     

  .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥: ر والتوزیع، عام النشرللطباعة والنش
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َما َأَنا ِبآِخٍذ َجْھِلي : َأَلا َتْشَرُب اْلَخْمَر؛ َفِإنََّھا َتِزیُد ِفي َحَراَرِتَك؟ َفَقاَل: اْلَجاِھِلیَِّة
  .َضى َأْن ُأْصِبَح َسیَِّد اْلَقْوِم َوُأْمِسي َسِفیَھُھْمِبَیِدي َفُأْدِخُلُھ َجْوِفي، َوَلا َأْر

َوَأِطبَّاُء اْلِإْفِرْنِج َوُعَلَماُؤُھْم ُمْجِمُعوَن َعَلى َأنَّ َضَرَر اْلَخْمِر، َوَكَذِلَك 
ْمِریَكا ِللسَّْعِي  َأْكَبُر ِمْن َنْفِعِھَما، َوَقْد ُألَِّفْت َجْمِعیَّاٌت ِفي ُأوُربَّا َوَأ-ِباْلَأْوَلى-اْلَمْیِسُر 

  . ِفي ِإْبَطاِل اْلُمْسِكَراِت، َفُھْم َیَتَعاَھُدوَن َعَلى َعَدِم الشُّْرِب، َوَعَلى الدَّْعَوِة ِإَلى َذِلَك
َفاْلَأیَّاُم َواْلَأْجَیاُل ُكلََّما َتَقدََّمْت َواْرَتَقْت ُتَؤیُِّد َقْوَل اْلُقْرآِن ِبَأنَّ ِإْثَم اْلَخْمِر 

ِسِر َأْكَبُر ِمْن َنْفِعِھَما، َفِإنَّ َأِطبَّاَء َھَذا اْلَعْصِر َیِصُفوَن ِمْن َمَضرَّاِت اْلَخْمِر َما َواْلَمْی
َلْم َیُكْن َمْعُروًفا ِعْنَد اْلَأِطبَّاِء اْلُمَتَقدِِّمیَن، َوُھَو َما َأْطَلَقُھ اُهللا َتَعاَلى ِلِعَباِدِه ِلَیْبَحُثوا 

  .ِلَتُكوَن ُعُقوُلُھْم ُمَؤیَِّدًة ِلِكَتاِبِھ ِبُوُجوِب اْجِتَناِبِھ؛ ْدَقُھ ِبَأْنُفِسِھْمِفیِھ َوَیَتَبیَُّنوا ِص
َوَلِكْن َلَدْیَنا ِمْن َأْھِل الذََّكاِء َواْلِفْطَنِة َوَأْدِعَیاِء اْلِعْلِم َمِن اْسَتْعَبَدُھْم ُسْلَطاُن 

ي َھِذِه اْلَمَضرَّاِت، َكَما َصَرَفُھْم َعْن ِھَداَیِة اللَّذَِّة َفَصْرَفُھْم َعِن النََّظِر َواْلَبْحِث ِف
الدِّیِن، َوَصَرَف آَباَءُھْم َعْن َتْرِبَیِتِھْم َعَلْیِھ، َفَأْسَرُفوا ِفي ُمَعاَقَرِة اْلَخْمِر َحتَّى 

ِتَھاِل ِغیَض َمِعیُن َحَیاِة َبْعِض الشُّبَّاِن، َواْنَكَسَفْت ُشُموُس ُعُقوِل آَخِریَن َقْبَل اِلاْك
َفُحِرُموا ِمْن َسَعاَدِة اْلَحَیاِة، َوُحِرَمْت ُبُیوُتُھْم َوُأمَُّتُھْم ِممَّا َكاَنْت َتْرُجوُه ِمْن َذَكاِئِھْم 

  . َواْسِتْعَداِدِھْم
َوَعمَّ َخَطُر َھِذِه اْلآَفِة الَِّتي َتْتَبُعَھا آَفُة الزَِّنا َحْیُث َساَرْت، َوَیْتَبُع الزَِّنا َداُء 

لزُّھِريِّ الَِّذي ُھَو ِمْن َأْسَباِب اْنِقَطاِع النَّْسِل، َفَأیَُّة َمْنَفَعٍة ُتَواِزي َھِذِه اْلآَفاِت ا
  ).١! (اْلَقاِتَلَة 

وربما عم خطر شارب المسكرات، فربما قتل أھلھ وھو ال یدري أو فعل 
  .بھم ما ال تحمد عقباه 

جاھلیة عثمان بن كان ممن تركھا في ال: قال شھاب الدین النویري
، وعبدالمطلب بن ھاشم، وعبداهللا بن جدعان التیمّى وكان سّیدا جوادًا عفان

من سادات قریش، وسبب تركھ لھا أنھ شرب مع أمّیة بن أبى الصلت الثقفّى 
ما بال عینك؟ : فأصبحت عین أمّیة مخضّرة فخاف علیھا الذھاب، فسألھ عبداهللا

وبلغ مّنى الشراب ما أبلغ معھ من : ، قالأنت صاحبھا أصبتھا البارحة: فقال
الخمر علّى حرام، ال : جلیسى ھذا المبلغ، فأعطاه عشرة آالف درھم وقال

  .أذوقھا أبدًا
قیس بن عاصم المنقرّى، والسبب في ذلك : ومّمن حّرمھا في الجاھلّیة

أنھ سكر فغمز عكنة ابنتھ أو أختھ فھربت منھ، فلما صحا أخبروه فحّرم الخمر 
  : نفسھ، وقال في ذلكعلى

  خصال تفضح الرجل الكریما...   وجدت الخمر جامحة وفیھا    
  وال أدعــــــــــــو لھا أبدًا نـدیما...   فال واهللا أشـربھا حیـاتـــــى    

                                                           

محمد رشید بن علي رضا بن محم�د ش�مس ال�دین ب�ن      : ، المؤلف ٢/٢٦٥: تفسیر المنار   ) ١(
، الھیئ�ة الم�صریة العام�ة للكت�اب،        )ھ�ـ ١٣٥٤ت  (محمد بھ�اء ال�دین القلم�وني الح�سیني          

  .م١٩٩٠: سنة النشر
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  وال أشفـي بھــا أبـدًا سـقـیـمـا...   وال أعطى لھا ثمنا حیاتـــى    
   وتجشـمھم بھـا أمــرًا عظیمـــا...  فإّن الخمر تفضـح شاربیھا     
  طوالع تسفھ الرجل الحلیمــــا...   إذا دارت حمّیاھــــــا تعّلت     

صفوان بن أمّیة بن محّرث الكتامّى، وعفیف بن معدیكرب : ومنھم
  :الكندّى، ومقیس بن عدّى السھمّى وكان سكر فجعل یخط ببولھ

  .ھاأنعامة أو بعیرا، فلما أفاق وأخبر بذلك حّرم
لم تركت الشراب وھو یزید : العّباس بن مرداس السلمّى قیل لھ: ومنھم

  .أكره أن أصبح سّید قومى وأمسى سفیھھم: فى جرأتك وسماحتك؟ فقال
سعید بن ربیعة بن عبد شمس، وورقة بن نوفل، والولید بن : ومنھم

  ).١(المغیرة
دة ومما سبق یظھر لنا أن الخمر باختالف أسمائھا ومسمیاتھا مفس
  . للعقول التي ما أحوجنا إلیھا في عصرنا الحاضر الذي تتسابق فیھ الحضارات

فالعقل نعمة من اهللا تعالى والكل مسئول عنھا، فال یجوز التفریط في 
ھذه النعمة، وإذا كانت الجاھلیة بما فیھا من مفاسد لما َعَرَف بعُضھم آثار ذھاب 

مة المحمدیة وقد علمت أن العقل حرموا المسكرات على أنفسھم، فحري باأل
الخمر أم الخبائث والمعاصي أن تبتعد عنھا، وتنبھ الناس من خطرھا، وأن 

  . تغتنم عقولھا فیما ینفعھا

                                                           

حم��د ب��ن عب��دالوھاب ب��ن محم��د ب��ن    أ: ، المؤل��ف)٨٨/ ٤(نھای��ة األرب ف��ي فن��ون األدب  ) ١(
، دار الكت��ب  )ھ��ـ ٧٣٣ت (عبدال��دائم القرش��ي التیم��ي البك��ري، ش��ھاب ال��دین الن��ویري        

  .ھـ١٤٢٣األولى، /والوثائق القومیة، القاھرة، ط
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  الفصل الثالث 

  النظام الغذائي املفيد للصحة والواقي من األمراض

  : من طرق الوقایة من األمراض الفتاكة بصحة اإلنسان
عدة لیست آلة حدیدیة تقوم بھضم كل ما وضع نظام غذائي للجسم، فالم

یلقى إلیھا في أي وقت، وبأي كم وبال حدود، وبالتالي غالبًا ما تصاب المعدة 
  . وتتعسر عن عملھا، فینتج عن ذلك أمراض كثیرة ال تحمد عقباھا

وقد وضع لنا الشرع الحنیف نظامًا للغذاء ما أجملھ وما أجوده للصحة 
  . البشریة

َما َمَلَأ «:  َیُقوُلَسِمْعُت َرُسوَل اهللا : ْبِن َمْعِدي َكِرَب، َقاَلفَعن ِمْقَداِم 
آَدِميٌّ ِوَعاًء َشرا ِمْن َبْطٍن، ِبَحْسِب اْبِن آَدَم ُأُكَلاٌت ُیِقْمَن ُصْلَبُھ، َفِإْن َكاَن َلا َمَحاَلَة 

  ).١(»َفُثُلٌث ِلَطَعاِمِھ، َوُثُلٌث ِلَشَراِبِھ، َوُثُلٌث ِلَنَفِسِھ
ففي اتباع ما جاء في ھذا الحدیث النبوي الشریف وقایة وصدٌّ لھجوم 
األمراض التي قد تودي بحیاة اإلنسان ویكون أساسھا داء المعدة من سوء 

  .النظام الغذائي
  : فالنظام الصحیح ھو أن تجعل المعدة أقسامًا ثالثة

  . ثلث للطعام-األول
  . ثلث للشراب -الثاني
  .   ثلث للتنفس-الثالث

اْلَحِدیُث َدِلیٌل َعَلى َذمِّ التََّوسُِّع ِفي اْلَمْأُكوِل َوالشَِّبِع : قال الصنعاني
َواِلاْمِتَلاِء، َواْلِإْخَباُر َعْنُھ ِبَأنَُّھ َشرٌّ؛ ِلَما ِفیِھ ِمْن اْلَمَفاِسِد الدِّیِنیَِّة َواْلَبَدِنیَِّة، َفِإنَّ 

ُمَثبَِّطٌة َعْن اْلِقَیاِم ِباْلَأْحَكاِم، َوَھَذا اْلِإْرَشاُد إَلى َجْعِل ُفُضوَل الطََّعاِم َمْجَلَبٌة ِللسََّقاِم َو
، َفِإنَُّھ ُیَخفُِّف اْلَأْكِل ُثُلَث َما َیْدُخُل اْلِمْعَدَة ِمْن َأْفَضِل َما َأْرَشَد إَلْیِھ َسیُِّد اْلَأَناِم 

َوَتْنَتِفُع ِبِھ اْلُقَوى َوَلا َیَتَولَُّد َعْنُھ َشْيٌء ِمْن َعَلى اْلِمْعَدِة َوَیْسَتِمدُّ ِمْن اْلَبَدِن اْلِغَذاَء، 
  ).٢(اْلَأْدَواِء

َأْمَراٌض َمادِّیٌَّة َتُكوُن َعْن ِزَیاَدِة َمادٍَّة : اْلَأْمَراُض َنْوَعاِن: وقال ابن القیم 
اْلَأْمَراُض اْلَأْكَثِریَُّة، َوَسَبُبَھا َأْفَرَطْت ِفي اْلَبَدِن َحتَّى َأَضرَّْت ِبَأْفَعاِلِھ الطَِّبیِعیَِّة، َوِھَي 

إْدَخاُل الطََّعاِم َعَلى اْلَبَدِن َقْبَل َھْضِم اْلَأوَِّل، َوالزَِّیاَدُة ِفي اْلَقْدِر الَِّذي َیْحَتاُج ِإَلْیِھ 

                                                           

 َباُب َما َجاَء ِفي َكَراِھَیِة َكْث�َرِة اَألْك�ِل   -َأْبَواُب الزُّْھِد   : أخرجھ الترمذي في جامعھ واللفظ لھ     ) ١(
َھ��َذا َح��ِدیٌث َح��َسٌن َص��ِحیٌح، واب��ن حب��ان ف��ي ص��حیحھ كم��ا ف��ي   : وق��ال) ٢٣٨٠ (٤/٥٩٠

وق����ال ) ٦٧٤ (٢/٤٤٩ َب����اُب اْلَفْق����ِر، َوالزُّْھ����ِد، َواْلَقَناَع����ِة -ِكَت����اُب الرََّق����اِئِق : اإلح����سان
: إسناده ص�حیح عل�ى ش�رط م�سلم، والح�اكم ف�ي الم�ستدرك عل�ى ال�صحیحین                   : األرنؤوط

َھَذا َح�ِدیٌث َص�ِحیُح اْلِإْس�َناِد َوَل�ْم ُیَخرَِّج�اُه، ووافق�ھ            : وقال) ٧٩٤٥ (٤/٣٦٧ ِكَتاُب الرَِّقاقِ 
  .الذھبي

  ).٦٥١/ ٢(سبل السالم ) ٢(
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اُر ِمَن اْلَأْغِذَیِة اْلَبَدُن َوَتَناُوُل اْلَأْغِذَیِة اْلَقِلیَلِة النَّْفِع، اْلَبِطیَئِة اْلَھْضِم، َواْلِإْكَث
  . اْلُمْخَتِلَفِة التََّراِكیِب اْلُمَتَنوَِّعِة

َفِإَذا َمَلَأ اْلآَدِميُّ َبْطَنُھ ِمْن َھِذِه اْلَأْغِذَیِة، َواْعَتاَد َذِلَك، َأْوَرَثْتُھ َأْمَراًضا 
  . ُمَتَنوَِّعًة، ِمْنَھا َبِطيُء الزََّواِل َوَسِریُعُھ

اْلِغَذاِء، َوَتَناَوَل ِمْنُھ َقْدَر اْلَحاَجِة، َوَكاَن ُمْعَتِدًلا ِفي َكمِّیَِّتِھ َفِإَذا َتَوسََّط ِفي 
  .َوَكْیِفیَِّتِھ، َكاَن اْنِتَفاُع اْلَبَدِن ِبِھ َأْكَثَر ِمَن اْنِتَفاِعِھ ِباْلِغَذاِء اْلَكِثیِر

  : َوَمَراِتُب اْلِغَذاِء َثَلاَثٌة
   .َمْرَتَبُة اْلَحاَجِة: َأَحُدَھا

  .َمْرَتَبُة اْلِكَفاَیِة: َوالثَّاِنَیُة
  . َمْرَتَبُة اْلَفْضَلِة: َوالثَّاِلَثُة

 َأنَُّھ َیْكِفیِھ ُلَقْیَماٌت ُیِقْمَن ُصْلَبُھ، َفَلا َتْسُقُط ُقوَُّتُھ، َوَلا َفَأْخَبَر النَِّبيُّ 
ِنِھ، َوَیَدِع الثُُّلَث اْلآَخَر ِلْلَماِء، َتْضُعُف َمَعَھا، َفِإْن َتَجاَوَزَھا، َفْلَیْأُكْل ِفي ُثُلِث َبْط

  . َوالثَّاِلَث ِللنََّفِس، َوَھَذا ِمْن َأْنَفِع َما ِلْلَبَدِن َواْلَقْلِب
َفِإنَّ اْلَبْطَن ِإَذا اْمَتَلَأ ِمَن الطََّعاِم َضاَق َعِن الشََّراِب، َفِإَذا َوَرَد َعَلْیِھ 

َض َلُھ اْلَكْرُب َوالتََّعُب ِبَحْمِلِھ ِبَمْنِزَلِة َحاِمِل اْلِحْمِل الشََّراُب َضاَق َعِن النََّفِس، َوَعَر
الثَِّقیِل، َھَذا ِإَلى َما َیْلَزُم َذِلَك ِمْن فساد القلب، وكسل الجوارح، َوَتَحرُِّكَھا ِفي 

  .ِضرٌّ ِلْلَقْلِب َواْلَبَدِنالشََّھَواِت الَِّتي َیْسَتْلِزُمَھا الشَِّبُع، َفاْمِتَلاُء اْلَبْطِن ِمَن الطََّعاِم ُم
َھَذا ِإَذا َكاَن َداِئًما َأْو َأْكَثِریا، َوَأمَّا ِإَذا َكاَن ِفي اْلَأْحَیاِن َفَلا َبْأَس ِبِھ، َفَقْد 

َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِّ، َلا :  ِمَن اللََّبِن، َحتَّى َقاَلَشِرَب َأُبو ُھَرْیَرَة ِبَحْضَرِة النَِّبيِّ 
  .، َوَأَكَل الصَِّحاَبُة ِبَحْضَرِتِھ ِمَراًرا َحتَّى َشِبُعوا)١(ُد َلُھ َمْسَلًكا َأِج

َوالشَِّبُع اْلُمْفِرُط ُیْضِعُف اْلُقَوى َواْلَبَدَن، َوِإْن َأْخَصَبُھ، َوِإنَِّما َیْقَوى اْلَبَدُن 
  .ِبَحْسِب َما َیْقَبُل ِمَن اْلِغَذاِء َلا ِبَحْسِب َكْثَرِتِھ

ا َكاَن ِفي اْلِإْنَساِن ُجْزٌء َأْرِضيٌّ، َوُجْزٌء َھَواِئيٌّ، َوُجْزٌء َماِئيٌّ، َقَسَم َوَلمَّ
  ).٢( َطَعاَمُھ َوَشَراَبُھ َوَنَفَسُھ َعَلى اْلَأْجَزاِء الثََّلاَثِة النَِّبيُّ 

  : وقال اإلمام الغزالي
  :ِفي اْلُجوِع َعْشُر َفَواِئَد

ْلِب َوِإیَقاُد اْلَقِریَحِة َوإنَفاُذ اْلَبِصیَرِة، َفِإنَّ الشَِّبَع  َصَفاُء اْلَق-الفائدة األولى
ُیوِرُث اْلَبَلاَدَة، َوُیْعِمي اْلَقْلَب، َوُیْكِثُر اْلُبَخاَر ِفي الدَِّماِغ، ِشْبھ السُّكِر َحتَّى َیْحَتِوَي 

                                                           

  َب�اب َكْی�َف َك�اَن َع�ْیُش النَِّب�يِّ      -ِكَت�اُب الرَِّق�اِق   : أخرجھ البخاري في ص�حیحھ واللف�ظ ل�ھ        ) ١(
َأْب��َواُب ِص��َفِة  : ، والترم��ذي ف��ي جامع��ھ )٦٤٥٢ (٨/٩٦ا َوَأْص��َحاِبِھ، َوَتَخلِّ��یِھْم ِم��َن ال��دُّْنیَ  

  ).٢٤٧٧ (٤/٦٤٨ َباٌب -اْلِقَیاَمِة َوالرََّقاِئِق َواْلَوَرِع 
محم�د ب�ن أب�ي    : ، المؤلف)١٦: ص) (جزء من كتاب زاد المعاد البن القیم(الطب النبوي   ) ٢(

دار الھ�الل  : ر، الناش� )ھ�ـ ٧٥١ت (بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین اب�ن ق�یم الجوزی�ة       
  . بیروت–
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َلاِن في األفكار، وعن سرعة َعَلى َمَعاِدِن اْلِفْكِر، َفَیْثُقُل اْلَقْلُب ِبَسَبِبِھ َعِن اْلَجَو
  . اإلدراك، بل الصبي إذا أكثر األكل بطل حفظھ وفسد ذھنھ وصار بطيء الفھم

 ِرقَُّة اْلَقْلِب َوَصَفاُؤُه الَِّذي ِبِھ ُھیَِّئ ِلِإْدَراِك َلذَِّة اْلُمَناَجاِة َوالتََّأثُِّر -الثانیة
  . ِبالذِّْكِر

َزَواُل اْلبَطِر َواْلَأَشِر َواْلَفَرِح الَِّذي ُھَو َمْبَدُأ  اِلاْنِكَساُر َوالذُّلُّ َو-الثالثة
الطُّْغَیاِن والغفلة عن اهللا تعالى، َوَلا َتْنَكِسُر النَّْفُس ِلَشْيٍء َوَلا ُتَذلُّ، َكَما ُتَذلُّ 

  . ِباْلُجوِع، َفِعْنَدُه َتْسَتِكنُّ ِلَربَِّھا َوُتِفیُق َعَلى َعْجِزَھا
َلا َیْنَسى َبَلاَء اهللا َوَعَذاَبُھ َوَأْھَل اْلَبَلاِء، َفِإنَّ الشَّْبَعاَن َیْنَسى  َأنَُّھ -الرابعة

  .اْلَجاِئِعیَن َواْلُجوَع
 َوِھَي ِمْن ِكَباِر اْلَفَواِئِد َكْسُر َشَھَواِت اْلَمَعاِصي ُكلَِّھا، -الخامسة

 منشَأ المعاِصي كِلھا الشھواُت َواِلاْسِتیَلاُء َعَلى النَّْفِس اْلَأمَّاَرِة ِبالسُّوِء، فإن
والُقوى ومادة الُقوى والشھوات ال محالَة األطِعَمة، فَتْقِلیُلَھا ُیْضِعُف ُكلَّ َشْھَوٍة 
َوُقوٍَّة، َوإنما السََّعاَدُة ُكلَُّھا ِفي َأْن َیْمِلَك الرَُّجُل َنْفَسُھ، َوالشََّقاَوُة ِفي َأْن َتْمِلَكُھ 

  . َنْفُسُھ
ُع النَّْوِم َوَدَواُم السََّھِر، َفِإنَّ َمْن َشِبَع َشِرَب َكِثیًرا، َوَمْن َكُثَر  َدْف-السادسة

ُشْرُبُھ َكُثَر َنْوُمُھ، َوِفي َكْثَرِة النَّْوِم َضَیاُع اْلُعُمِر، وَفوُت التََّھجُِّد، َوَبَلاَدُة الطَّْبِع، 
 َوُھَو َرْأُس َماِل اْلَعْبِد، ِفیِھ َیتَِّجُر، َوالنَّْوُم َوَقَساَوُة اْلَقْلِب، َواْلُعمُر َأْنَفُس اْلَجَواِھِر،

  . َمْوٌت َفَتْكِثیُرُه َتْنِقیٌص ِمَن اْلُعمِر
 َتْیِسیُر اْلُمَواَظَبِة َعَلى اْلِعَباَدِة، َفِإنَّ اْلَأْكَل َیْمَنُع ِمْن َكْثَرِة -السابعة

  .َتِغُل فیھ ِباْلَأْكِلِلَأنَُّھ َیْحَتاُج ِإَلى َزَماٍن َیْش؛ اْلِعَباَداِت 
 ِمْن ِقلَِّة اْلَأْكِل ِصحَُّة اْلَبَدِن، َوَدْفُع اْلَأْمَراِض، َفِإنَّ َسَبَبَھا َكْثَرُة - الثامنة

اْلَأْكِل، َوُحُصوُل َفْضَلِة اْلَأْخَلاِط ِفي اْلَمِعَدِة َواْلُعُروِق، ُثمَّ اْلَمَرُض َیْمَنُع َعِن 
  . اْلَقْلَب، َوُیْحِوُج ِإَلى اْلَفْصِد َواْلِحَجاَمِة َوالدََّواِء َوالطَِّبیِباْلِعَباَداِت، َوُیَشوُِّش

  .  ِخفَُّة اْلُمْؤَنِة َفِإنَّ َمْن َتَعوََّد ِقلََّة اْلَأْكِل َكَفاُه ِمَن اْلَماِل َقْدٌر َیِسیٌر-التاسعة
َضَل ِمَن اْلَأْطِعَمِة َعَلى  َأْن َیَتَمكََّن ِمَن اْلِإیَثاِر َوالتََّصدُِّق ِبَما َف-العاشرة

  .اْلَمَساِكیِن، َفَیُكوُن َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِفي ِظلِّ َصَدَقِتِھ
وبالجملة سبب ھالك الناس حرصھم على الدنیا، وسبب حرصھم على 
الدنیا البطن والفرج، وسبب شھوة الفرج شھوة البطن، وفي تقلیل األكل ما 

  ).١(نار وفي حسمھا فتح أبواب الجنةیحسم ھذه األحوال كلھا وھي أبواب ال
وقد رأینا فیما سبق أن أكثر األمراض یكون سببھا عدم وضع نظام 
غذائي للجسم، وذلك بشحن المعدة بأي طعام وبأي كم وفي أي وقت، كما رأینا 
حرص السنة النبویة على وقایة الصحة البشریة من األمراض حیث وضعت 

ثلث للطعام وثلث للشراب : طن على ثالثة أقسامنظامًا غذائیًا متكامًال یجعل الب
                                                           

أبوحام�د محم�د ب�ن محم�د الغزال�ي      : بتصرف، المؤل�ف ) ٨٨ - ٨٤/ ٣(إحیاء علوم الدین   ) ١(
  .٤:  بیروت، عدد األجزاء–دار المعرفة : ، الناشر)ھـ٥٠٥ت (الطوسي 
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وثلث للنفس، ففي اتباع ما جاء في السنة المشرفة وقایة وحمایة للجسم من 
  .األمراض التي قد تفتك بحیاة اإلنسان ویكون أساسھا داء المعدة
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  الفصل الرابع 

  نظافة املكان 

 المیكروبات إن كثرة وجود الناس باألماكن العامة یكون سببًا في انتشار
والتلوثات؛ لذا فإن السنة توجھنا إلى نبذ كل سلوك من شأنھ أن یكون سببًا 
لوجود أذى من تلوثات وغیرھا، وقد أعطت السنة لنا مثاًال لھذه األماكن العامة 
التي یجتمع الناس فیھا، فالمسجد ملتقى المسلمین في الیوم خمس مرات، فلو 

ء لصار المكان مستودعًا لألوبئة تركت السنة كل إنسان یفعل ما یشا
واألمراض، وقد أوضحت السنة المشرفة ذلك عند حدیثھا عن خطر البصاق في 
المسجد، فمعلوم أن البصاق فیھ ما فیھ من المیكروبات واألوبئة، فمراعاًة 

  . عن ھذا الفعلللحفاظ على الصحة البشریة ینھى النبي 
الُبَزاُق ِفي الَمْسِجِد َخِطیَئٌة «: لنَِّبيُّ َقاَل ا: َقاَل فعن َأَنس ْبن َماِلٍك 

  ).١(»َوَكفَّاَرُتَھا َدْفُنَھا
َفَمْعَناُه ِإْن اْرَتَكَب َھِذِه " َوَكفَّاَرُتَھا َدْفُنَھا: "َوَأمَّا َقْوُلُھ  : قال النووي

 اْلِإْحَراِم ُمَحرََّماٌت اْلَخِطیَئَة ِفْعَلْیِھ تكفیرھا، كما أن الزنى َواْلَخْمَر َوَقْتَل الصَّْیِد ِفي
  . َوَخَطاَیا، َوِإَذا اْرَتَكَبَھا فْعَلْیِھ ُعُقوَبُتَھا

  : َواْختلُفوا ِفي الُمَراد بدفنھ
فالجمھور على َأنھ الّدفن ِفي ُتَراب اْلَمْسِجد ورمِلھ وحصیاتھ ِإن َكاَنت 

  . ِفیِھ َھِذه اْلَأْشَیاء، وإالَّ ُیخرجَھا
َأحدھَما ِإْخَراجھ ُمطلًقا، َوُھَو اْلَمْنُقول َعن : ِعي َقوَلاِنَوَعن َأْصَحاب الشَّاِف

الرَّْوَیاِنّي، َفِإن لم تكن اْلَمَساِجد تربة َوَكاَنت َذات َحِصیر َفَلا یجوز احترامًا 
  ).٢(للمآلیة

َھَذا َتْخِصیص اْلَمْنع ِبَما ِإذا َكاَن ِفي الصََّلاة، : َفِإن قلت: قال العیني
: َتْقَتِضي اْلَمْنع ُمطلًقا َوَلو لم یكن ِفي الصََّلاة، قلت) ٣"(َأَذى اْلُمسلم"َوِرَواَیة 

                                                           

 ١/٩١ َب��اُب َكفَّ��اَرِة الُب��َزاِق ِف��ي الَم��ْسِجِد   -ِكَت��اُب ال��صََّالِة  : أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ ) ١(
 باب البزاق في الم�سجد  -ِكَتاُب اْلَمَساِجِد َوَمَواِضِع الصََّلاَة : ، ومسلم في صحیحھ   )٤١٥(

 ب�اب ف�ي كراھی�ة الُب�زاق         -كت�اب ال�صالة     : ، وأبوداود في ال�سنن    )٥٥٢ (١/٣٩٠خطیئة  
 َب��اٌب ِف��ي َكَراِھَی��ِة -َأب��واُب ال��سََّفِر : ، والترم��ذي ف��ي جامع��ھ)٤٧٥ (١/٣٥٤ف��ي الم��سجد 

  ). ٥٧٢ (٢/٤٦١َزاِق ِفي الَمْسِجِد الُب
، )٤١/ ٥(المنھ�اج ش�رح ص�حیح م�سلم ب�ن الحج�اج       = شرح النووي على صحیح مسلم      ) ٢(

دار : ، الناش��ر)ھ��ـ٦٧٦ت (أبوزكری��ا محی��ي ال��دین یحی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي    : المؤل��ف
/ ٤(ھ��ـ، والمجم��وع ش��رح المھ��ذب  ١٣٩٢الثانی��ة، / بی��روت، ط-إحی��اء الت��راث العرب��ي  

: ، الناش�ر  )ھ�ـ ٦٧٦ت(أبوزكریا محیي الدین یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي            : لمؤلف، ا )١٠١
  ).١٥٠/ ٤(دار الفكر، وعمدة القاري شرح صحیح البخاري 

َس�ِمْعُت  :  َق�الَ ع�ن َس�ْعد ب�ن أب�ي وق�اص         ) ١٥٤٣ (٣/١٢١:  أخرجھ أحمد في م�سنده    ) ٣(
ْسِجِد، َفْلُیَغیِّ��ْب ُنَخاَمَت��ُھ، َأْن ُت��ِصیَب ِجْل��َد ِإَذا َت��َنخََّم َأَح��ُدُكْم ِف��ي اْلَم��: "  َیُق��وُلَرُس��وَل اِهللا  



 

- ٢٠٦٩ -

َھِذه َمَراِتب فكونھ ِفي الصََّلاة َأشد ِإْثًما ُمطلًقا، َوَكونھ ِفي ِجَدار اْلقْبَلة َأشد ِإْثًما 
  .من َكونھ ِفي َغیرَھا من جدر اْلَمْسِجد

یغطیھا؛ ِلَأن التغطیة یْسَتمر الضََّرر : قلِإنََّما لم ی: ، قیل"َدْفُنَھا: "وقولھ
بَھا ِإْذ َلا ُیؤمن َأن یجلس َغیره َعَلْیَھا فتؤذیھ ِبِخَلاف الّدفن َفِإنَُّھ یفھم ِمْنُھ 

  ).١(التعمیق ِفي َباِطن اَألْرض
وقد جاء التصریح بعلة النھى عن البصاق وما یشبھھ في األماكن 

سالم دین الطھارة والنظافة ویدعو العامة؛ ألنھ یسبب األذى للناس، واإل
  .للمحافظة على الصحة، وترك كل ما من شأنھ أن یلحق األذى بأي إنسان

ِإَذا : "  َیُقوُلَسِمْعُت َرُسوَل اِهللا  :  َقاَلفعن َسْعد بن أبي وقاص 
ُمْؤِمٍن َأْو َثْوَبُھ َفُتْؤِذَیُھ َتَنخََّم َأَحُدُكْم ِفي اْلَمْسِجِد، َفْلُیَغیِّْب ُنَخاَمَتُھ، َأْن ُتِصیَب ِجْلَد 

)"٢  .(  
وبعد ھذا البیان الواضح الذي ینھى عن البصاق في أماكن تجمع 
الناس، یأتي البیان أیضًا لحالة المضطر الذي ال یستطیع أن یتحرك من مكانھ 
لبعض الوقت، علیھ أن یستخدم شیئًا یضع فیھ بصاقھ من مندیل أو ثوب حتى ال 

  .یؤذي من حولھ
ِفي الِقْبَلِة، َفَشقَّ ) ٣( َرَأى ُنَخاَمًة، َأنَّ النَِّبيَّ  فَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك

ِإنَّ َأَحَدُكْم ِإَذا َقاَم ِفي «: َذِلَك َعَلْیِھ َحتَّى ُرِئَي ِفي َوْجِھِھ، َفَقاَم َفَحكَُّھ ِبَیِدِه، َفَقاَل
بَُّھ َبْیَنُھ َوَبْیَن الِقْبَلِة، َفَال َیْبُزَقنَّ َأَحُدُكْم ِقَبَل ِقْبَلِتِھ، َصَالِتِھ َفِإنَُّھ ُیَناِجي َربَُّھ، َأْو ِإنَّ َر
ُثمَّ َأَخَذ َطَرَف ِرَداِئِھ، َفَبَصَق ِفیِھ ُثمَّ َردَّ َبْعَضُھ » َوَلِكْن َعْن َیَساِرِه َأْو َتْحَت َقَدَمْیِھ

  ).٤(» َأْو َیْفَعُل َھَكَذا«: َعَلى َبْعٍض، َفَقاَل

                                                                                                                                             

إسناده حسن، وأبویعلى الموص�لي ف�ي     : ، وقال شعیب األرنؤوط   "ُمْؤِمٍن َأْو َثْوَبُھ َفُتْؤِذَیُھ     
 َباُب ِذكر اْلِعلَِّة الَِّت�ي      -ِكَتاُب الصََّلاِة   : ، وابن خزیمة في صحیحھ    )٨٠٨ (٢/١٣١: مسنده

َوالدَِّلیِل َعَلى َأنَُّھ َأَمَر ِب�ِھ َك�ْي َل�ا َیَت�َأذَّى ِب�َذِلَك النَُّخاَم�ِة       «ْفِن النَُّخاَمِة ِفي اْلَمْسِجِد َلَھا َأَمَر ِبدَ 
، والبیھق���ي ف���ي ش���عب   )١٣١١ (٢/٢٧٧» ُم���ْؤِمٌن َأْن ُی���ِصیَب ِجْل���َدُه َأْو َثْوَب���ُھ َفُیْؤِذَی���ھُ   

  ).  ١٠٦٦٥ (١٣/٤٩٢: اإلیمان
  ).١٥٥/ ٤( البخاري عمدة القاري شرح صحیح) ١(
  ".   َأَذى اْلُمسلم"سبق تخریجھ في الحدیث السابق ِرَواَیة ) ٢(
النھای�ة ف�ي    . الَبْزَقة الَِّتي َتْخُرج ِم�ْن أْق�َصى الَحْل�ق، َوِم�ْن َمْخ�َرِج اْلَخ�اِء اْلُمْعَجَم�ةِ                :النَُّخاَمُة) ٣(

رك ب�ن محم�د ب�ن       مجدال�دین أبوال�سعادات المب�ا     : المؤل�ف ) ٥/٣٤(غریب الحدیث واألث�ر     
: ، تحقی��ق)ھ��ـ٦٠٦ت (محم��د ب��ن محم��د ب��ن عب��دالكریم ال��شیباني الج��زري، اب��ن األثی��ر    

 بی���روت، -المكتب���ة العلمی��ة  :  محم���ود محم��د الطن���احي، الناش��ر  -ط��اھر أحم���د ال��زاوى   
  .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩

 ( ١/٩٠َن الَم�ْسِجِد   َباُب َحكِّ الُبَزاِق ِبالَی�ِد ِم�   -ِكَتاُب الصََّالِة   : أخرجھ البخاري في صحیحھ   ) ٤(
، وَباب الُم�َصلِّي ُیَن�اِجي   )٤١٧ (١/٩١،و َباب ِإَذا َبَدَرُه الُبَزاُق َفْلَیْأُخْذ ِبَطَرِف َثْوِبِھ   )٤٠٥

 ب��اب َتْخِلی��ُق  -ِكَت��اُب اْلَم��َساِجِد  : ، والن��سائي ف��ي ال��سنن )٥٣١ (١/١١٢َربَّ��ُھ َع��زَّ َوَج��لَّ  
  ).٧٢٨ (٢/٥٢اْلَمَساِجِد 
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َواْعَلْم َأنَّ اْلُبَزاَق ِفي اْلَمْسِجِد َخِطیَئٌة ُمْطَلًقا َسَواٌء اْحَتاَج : النوويقال 
ِإَلى اْلُبَزاِق َأْو َلْم َیْحَتْج، َبْل َیْبُزُق ِفي َثْوِبِھ، َفِإْن َبَزَق ِفي اْلَمْسِجِد َفَقِد اْرَتَكَب 

  .َة ِبَدْفِن اْلُبَزاِقاْلَخِطیَئَة، َوَعَلْیِھ َأْن ُیَكفَِّر َھِذِه اْلَخِطیَئ
  ).١(النَّْھي ِفیِھ للتنزیھ، َواَألَصح َأنھ للتَّْحِریم: قیل

َناَجْیتھ ِإذا : ، من اْلُمَناَجاة، ُیَقال) ُیَناِجي ربھ: (َقْولھ: وقال العیني
ساررتھ، َوَكَذِلَك نجوت نجوى، ومناجاة الرب مَجاز ِلَأن اْلَقِریَنة صارفة َعن 

یَقة، ِإْذ َلا َكَلام محسوسًا، إالَّ من طرف الَعْبد، َفیكون الُمَراد َلازم ِإَراَدة اْلَحِق
َكَأنَُّھ ربھ : اْلُمَناَجاة َوُھَو ِإَراَدة اْلَخْیر، َویجوز َأن تكون من َباب التَّْشِبیھ َأي

ا ِفیَھا ُیَنادي، َوالتَّْحِقیق ِفیِھ َأنھ شبھ الَعْبد وتوجھھ ِإَلى اهللا تعالى ِفي الصََّلاة َوَم
من اْلِقَراَءة واألذكار وكشف اْلَأْسَرار واستنزال َرحمتھ ورأفتھ َمَع الخضوع 
والخشوع ِبمن ُیَناِجي َمْوَلاُه ومالكھ، َفمن َشَراِئط حسن اْلَأَدب َأن یقف محاذیھ 
ویطرق َرأسھ َوَلا یمد َبَصره ِإَلْیِھ ویراعي ِجَھة َأَمامھ َحتَّى َلا یصدر من ِتْلَك 

یئات َشْيء َوِإن َكاَن اهللا تعالى منزھًا َعن اْلِجَھات، ِلَأن اْلآَداب الظَّاِھَرة الھ
  . والباطنة ُمْرَتِبط َبْعضَھا ِبَبْعض

، َكَذا ُھَو ِبالشَّكِّ ِفي ِرَواَیة )َأو أن ربھ َبینھ َوَبین اْلقْبَلة: (وَقْولھ
ه؛ ِلَأن اهللا تعالى منزه َعن اْلُحُلول اْلَأْكَثرین، َوَلا َیصح حمل َھَذا اْلَكَلام على َظاھر

  . َكَأنَُّھ َبینھ َوَبین اْلقْبَلة: ِفي اْلَمَكان، َفاْلَمْعنى على التَّْشِبیھ، َأي
َمْعَناُه َأن توجھھ ِإَلى اْلقْبَلة مفض ِباْلَقْصِد ِمْنُھ ِإَلى ربھ، : َقاَل اْلخطاِبّي

 َوَبین قبلتھ، َفأمر َأن تصان ِتْلَك اْلِجَھة َعن َفَصاَر ِفي التَّْقِدیر َكَأن َمْقُصوده َبینھ
  .البزاق َوَنْحوه من أثقال اْلبدن

إلخ، ِفیِھ اْلَبَیان ِباْلِفْعِل لَیُكون أوقع ِفي ) ثمَّ َأخذ طرف ِرَدائھ: (وَقْولھ
  ).٢(نفس السَّامع

وكما أن الفعل المستقذر منھى عنھ في أماكن التجمع، فكذلك ال ینبغي 
  .تقذر عند االجتماع للطعامفعل ما یس

                                                           

  .٥/٤١ي على صحیح مسلم شرح النوو) ١(
  ).١٥٠، ١٤٩/ ٤(عمدة القاري شرح صحیح البخاري ) ٢(
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َوِمْن اْلآَداِب َأْن َلا َتْفَعَل ِعْنَد َأْكِلك َما : قال شھاب الدین األزھري المالكي
َیْسَتْقِذُرُه َغْیُرك ِمْن َنْحِو اْلُبَصاِق َأْو االْمِتَخاِط، َأْو َردِّ َبْعِض اللُّْقَمِة ِفي اْلِإَناِء َبْعَد 

     ).١(َوْضِعَھا ِفي َفِمك 

  الفصل اخلامس 

كف الصبيان وغلق األبواب وإيكاء األسقية وتغطية اآلنية 

  وإطفاء النريان

حرص اإلسالم على توجیھ الناس إلى ما فیھ صالحھم، واألخذ باألسباب 
واالحتراز عن كل ما فیھ أذي للصحة اإلنسانیة، وحتى یكون المجتمع نقیًا من 

خاذ سبل الوقایة منھا، فالوقایة خیر األمراض واألوبئة التي كان األحرى بنا ات
من العالج، فمن رحمة ھذا الشرع الحنیف أنھ لم ینتظر وقوع الداء حتى یبحث 
لھ عن دواء، لكنھ وجھ للوقایة أوًال قبل أن یقع المرء في مستودع األمراض 
والتھلكة حتى یھنأ كل إنسان بصحة جیدة وجسد صالح للعمل الدنیوي 

  . تملیھ علینا السنة النبویة المشرفةواألخروي، وھذا ھو ما
ِإَذا «: َقاَل َرُسوُل اهللا : فعن َجاِبر ْبن َعْبِد اهللا َرِضَي اهللا َعْنُھَما قال

، َفِإنَّ الشََّیاِطیَن َتْنَتِشُر ِحیَنِئٍذ، )٣(، َأْو َأْمَسْیُتْم، َفُكفُّوا ِصْبَیاَنُكْم)٢(َكاَن ُجْنُح اللَّْیِل
، َفَأْغِلُقوا اَألْبَواَب َواْذُكُروا اْسَم اهللا، َفِإنَّ )٤(ٌة ِمَن اللَّْیِل َفُحلُّوُھْمَفِإَذا َذَھَب َساَع

الشَّْیَطاَن َال َیْفَتُح َباًبا ُمْغَلًقا، َوَأْوُكوا ِقَرَبُكْم َواْذُكُروا اْسَم اهللا، َوَخمُِّروا آِنَیَتُكْم 
  ).٥(»َلْیَھا َشْیًئا، َوَأْطِفُئوا َمَصاِبیَحُكْمَواْذُكُروا اْسَم اهللا، َوَلْو َأْن َتْعُرُضوا َع

                                                           

أحم�د ب�ن غ�انم    : ، المؤلف)٣١٦/ ٢(الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني  ) ١(
، )ھ�ـ ١١٢٦ت  (بن سالم ابن مھنا، شھاب الدین النف�راوي األزھ�ري الم�الكي             ) أو غنیم (

  .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥: دار الفكر، تاریخ النشر
  . ِإذا أقبل ظالمھ: جنح اللَّْیل یجنح جنوحًا وجنحًا ِإذا أظلم، َوُیَقال: قاَل اْبن َسّیده) ٢(

ج�نح اللَّْی�ل    : َوُھَو ظالم اللَّْیل، وأص�ل الج�نح اْلمی�ل، َوقی�ل          : والجنح، ِبَضم اْلِجیم َوكسرَھا ُلَغَتانِ    
أبوالحسن علي ب�ن إس�ماعیل   : مؤلف، ال )٨٧/ ٣(المحكم والمحیط األعظم    . أول َما یظلم  

دار الكت��ب  : عبدالحمی��د ھن��داوي، الناش��ر   : ، المحق��ق)ھ��ـ ٤٥٨ت (ب��ن س��یده المرس��ي   
، )٦٢: ص(م، ومخت���ار ال���صحاح  ٢٠٠٠ -ھ���ـ ١٤٢١األول���ى، / بی���روت، ط-العلمی���ة 

  ).١٧٣/ ١٥(وعمدة القاري شرح صحیح البخاري 
عم��دة الق��اري ش��رح ص��حیح  .  االنت��شارض��موھم وامنع��وھم م��ن: ، َأي) فكف��وا ِص��ْبَیانُكْم) (٣(

  ).١٧٣/ ١٥(البخاري 
، ِبَف�ْتح اْلَخ��اء اْلُمْعَجَم�ة، َھَك�َذا ِف��ي ِرَواَی�ة اْل�َأْكَثرین، َوِف��ي      ) فخل�وھم : (ق�ال الح�افظ العین��ي  ) ٤(

  . المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. ِرَواَیة السَّرخِسّي، ِبَضم اْلَحاء اْلُمْھمَلة
، )٥٦٢٣ (١١١/ ٧ َب��اُب َتْغِطَی��ِة اِإلَن��اِء -ِكَت��اُب اَألْش��ِرَبِة :  ف��ي ص��حیحھأخرج��ھ البخ��اري) ٥(

 َب�اُب اْل�َأْمِر ِبَتْغِطَی�ِة اْلِإَن�اِء َوِإیَك�اِء ال�سَِّقاِء، َوِإْغَل�اِق              -كتاب اْلَأْشِرَبِة   : ومسلم في صحیحھ  
 َوالنَّ��اِر ِعْن��َد النَّ��ْوِم، َوَك��فِّ ال��صِّْبَیاِن     اْل��َأْبَواِب، َوِذْك��ِر اْس��ِم اِهللا َعَلْیَھ��ا، َوِإْطَف��اِء ال��سَِّراجِ     

  ).٢٠١٢ (٣/١٥٩٥َواْلَمَواِشي َبْعَد اْلَمْغِرِب 
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 لو تأملنا في ھذا الحدیث لوجدناه مشتمًال على جملة من األمور 
  : الوقائیة للصحة البشریة وھي

  .  وقایة األطفال من مس الشیطان وأذاه-١
 من خطورة خروج األطفال في ظلمة اللیل للعب أو غیره، حذَّر النبي 

ِإَذا َكاَن ُجْنُح اللَّْیِل، «: مس أو صرع أو أذى من الشیطان بقولھخشیة إصابتھم ب
َأْو َأْمَسْیُتْم، َفُكفُّوا ِصْبَیاَنُكْم، َفِإنَّ الشََّیاِطیَن َتْنَتِشُر ِحیَنِئٍذ، َفِإَذا َذَھَب َساَعٌة ِمَن 

  ".اللَّْیِل َفُحلُّوُھْم
 ِفي َذِلك اْلَوْقت؛ ِلَأن النََّجاَسة ِإنََّما خیف على الّصبیان: َقاَل اْبن اْلَجْوِزّي

الَِّتي یلوذ بَھا الشََّیاِطین َمْوُجوَدة َمَعھم َغاِلبًا، َوالذكر الَِّذي یستعصم ِبِھ َمْعُدوم 
ِعْندھم، َوالشََّیاِطین ِعْند انتشارھم یتعلقون ِبَما ُیمكنُھم التََّعلُّق ِبِھ، َفلَذِلك خیف 

ْقت، َواْلحكَمة ِفي انتشارھم ِحیَنِئٍذ َأن حركتھم ِفي اللَّْیل على الّصبیان ِفي َذِلك اْلَو
أمكن ِمْنَھا َلُھم ِفي النََّھار؛ ِلَأن الظالم أجمع َلُھم من َغیره، َوَكَذِلَك كل َسواد، 

  ). ١(ِإن الشََّیاِطین تستعین بالظلمة َوتكره النُّور وتشأم ِبِھ: َوُیَقال
لى الصْبیاِن عنَد انتشاِر الِجن أن تلم  عَخِشَى النبىُّ : وقال المھلب

ِبِھم فَتْصَرعُھم، فإن الشیطاَن قد أعطاُه اُهللا قوًة على ھذا، وقد علَّمَنا رسوُل اهللا 
 أن التَّعرَُّض للفتِن مما ال ینبِغى، فإن االحتراَس منھا أْحَزم، على أن ذلك 

لَئال یسبب لھ الشیطاُن إلى االحتراَس ال َیُردُّ قدًرا ولكن لتبلغ النفُس عذَرھا، و
  ). ٢(لوِم نفِسِھ فى التقصیر
َوَمْعَناُه َأنَُّھ ُیَخاُف َعَلى الصِّْبَیاِن َذِلَك اْلَوْقَت ِمْن ِإیَذاِء : وقال النووي

  ).  ٣(الشیاطین لكثرتھم ِحیَنِئٍذ َواهللا َأْعَلُم
ًال أي حین فحمة العشاء؛ ألن حركتھم لی) تنتشر حینئذ: (وقال المناوي

أمكن منھا نھارًا ؛ إذ الظالم أجمع لقوى الشیطان، وعند ابتداء انتشارھم 
فإذا ذھب ساعة (یتعلقون بما یمكنھم التعلق بھ فخیف على األطفال من إیذائھم، 

بحاء مھملة مضمومة في صحیح ) فُحلوھم(وفي روایة من العشاء ) من اللیل
وحكي ضمھا أي فال البخاري وفي روایة لھ أیضا بخاء معجمة مفتوحة 

  ).٤(تمنعوھم من الخروج والدخول 
ویفھم من مجموع ماسبق أن موطن التحذیر ھنا وجود الظلمة، : قلت

فقبل ظھور اإلضاءة الكھربائیة كانت الشوارع مظلمة، ولذا كانت مرتعًا 

                                                           

  ).١٧٣/ ١٥(عمدة القاري شرح صحیح البخاري ) ١(
ابن بطال أبوالحسن علي بن  : ، المؤلف )٧٧ - ٧٦/ ٦(شرح صحیح البخارى البن بطال      ) ٢(

مكتب�ة  : بوتمیم یاس�ر ب�ن إب�راھیم، دار الن�شر         أ: ، تحقیق )ھـ٤٤٩ت  (خلف بن عبدالملك    
  .١٠: م، عدد األجزاء٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الثانیة، / السعودیة، الریاض، ط-الرشد

  ).١٨٥/ ١٣(شرح النووي على صحیح مسلم ) ٣(
  ).٤٢٣/ ١(فیض القدیر ) ٤(
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للشیاطین، أما اآلن فأغلب األماكن تتوافر فیھا اإلضاءة الكھربائیة ، فالذي یجب 
  . اآلن ھو األماكن المظلمةاتقاؤه 

  .  وقایة جمیع البیت من دخول الشیطان أو الحشرات والھوام وأذاھم-٢
:  بقولھ بإحكام باب البیت وغلقھ لیًال مع ذكر اسم اهللا أمر النبي 

وھذا یقي صحة أھل البیت من أذى " َفَأْغِلُقوا اَألْبَواَب َواْذُكُروا اْسَم اهللا"
الھوام وغیرھا مما یؤذي اإلنسان إذا كانت الدار الشیطان أو الحشرات و

مفتوحة الباب، ففي غلق األبواب وذكر اسم اهللا تعالى أمان واطمئنان ألھل 
 أن الشیطان یعجز عن فتح الباب البیت ودفع الخطر عنھم جمیعًا، وقد بین 

  " .َفِإنَّ الشَّْیَطاَن َال َیْفَتُح َباًبا ُمْغَلًقا: "المغلق فقال
 فھو إعالم من النبى ) إن الشیطان ال یفتح غلقًا: (قولھ: المھلبقال 

 لم یعطھ قوة على ھذا، وإن كان قد أعطاه ما ھو أكثر منھ، وھو أن اهللا 
  ).١(الولوج حیث ال یلج اإلنسان

َواْلَمْعَنى َأنُھ َلا َیقدُر َعَلى َفْتحِھ؛ ِلَأّنُھ غیُر َمأذوٍن ِفیھ، : وقال الطِّیِبيُّ
  ).٢(ِف َما ِإذا َكاَن َمْفتوًحا َأو ُمغلًقا َلكن َلْم ُیذَكِر اْسُم اهللا علیِھِبِخال

أي وقد ) ال یفتح بابًا مغلقًا(أي الجنس ) فإن الشیطان: ( وقال المناوي
ذكر اسم اهللا علیھ، وال یناقضھ ما ورد أنھ یخطر بین المرء وقلبھ، وأنھ یجري 

 وأحوال وهللا أن یشكلھا في أي صورة من ابن آدم مجرى الدم، فإن ھذه أطوار
شاء ولیس لھا التصرف بذاتھا، وقد یجعل اهللا ھذه األسباب قیودًا لھا وتصدیق 

  ).٣(من ال ینطق عن الھوى فیما جاء بھ واجب
 وقایة الطعام والشراب من سقوط األوبئة والمیكروبات والفیروسات -٣

  . والحشرات والھوام وغیرھا
لطعام أو شراب مكشوف من سقوط ذباب فیھ نرى بأعیننا ما یحدث 

وغیر ذلك من الحشرات الضارة بصحة اإلنسان، وھذا ھو ما نراه بأعیننا فما 
بالك بما ال تراه العین من میكروبات وفیروسات وغیرھا، لذا حرص المصطفي 

 على تعلیم أمتھ أعلى معاییر النظافة والوقایة الصحیة؛ وذلك بتغطیة أواني 
  : والمشروبات حالة عدم استخدامھا وذكر اسم اهللا تعالى علیھا بقولھالمأكوالت 

                                                           

  ).٧٧ - ٧٦/ ٦(شرح صحیح البخارى البن بطال ) ١(
عل�ي ب�ن س�لطان محم�د،        : ، المؤل�ف  )٢٧٥٨/ ٧(ح  مرقاة المفاتیح شرح مشكاة الم�صابی     ) ٢(

 –دار الفك�ر، بی�روت      : ، الناشر )ھـ١٠١٤ت  (أبوالحسن نورالدین المال الھروي القاري      
  .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢األولى، /لبنان، ط

  ).٤٢٣/ ١(فیض القدیر ) ٣(
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َواْذُكُروا اْسَم اهللا ، ) ١(َوَأْوُكوا ِقَرَبُكْم َواْذُكُروا اْسَم اهللا، َوَخمُِّروا آِنَیَتُكْم"
  ".َوَلْو َأْن َتْعُرُضوا َعَلْیَھا َشْیًئا

ل إنھ نبھ من  بتغطیة الطعام والشراب، بفھذا أمر صریح من النبي 
لم یجد غطاء للطعام والشراب أن یقوم بوضع شیئ أو عود علیھ ویذكر اسم 

  .اهللا تعالى 
ِإن : ِبَضم الرَّاء َوكسرَھا، َوَمْعَناُه) َوَلو تعِرض َعَلْیِھ َشْیئا: (قال العیني

رِض تعرضھ َعَلْیِھ ِباْلع: لم تقدر َأن تغطي َفَلا أقل من َأن تعرض َعَلْیِھ عودًا، َأي
خالف الطول، وَھَذا ُمطلق ِفي اْلآِنیة الَِّتي ِفیَھا شراب : وتمده َعَلْیِھ عرضًا، َأي

  ). ٢(َأو َطَعام 
َوَلْو َأْن َتَضُعوا َعَلى َرْأِس اْلِإَناِء َشْیًئا ِباْلَعْرِض ِمْن َخَشٍب :  َواْلَمْعَنى

اْلُعوِد َعْرًضا َأنَّ َتَعاِطَي التَّْغِطَیِة ِإِذ َوَنْحِوِه، َوَلَعلَّ السِّرَّ ِفي اِلاْكِتَفاِء ِبَوْضِع 
اْلَغَرُض َأْن َتْقَتِرَن التَّْغِطَیُة ِبالتَّْسِمَیِة َفَیُكوُن اْلَمَرُض َعَلاَمًة َعَلى التَّْسِمَیِة َفَیْمَتِنُع 

  .الشَّْیَطاُن ِمَن الدُُّنوِّ ِمْنُھ
ُھَو ِذْكُر اْسِم اهللا َتَعاَلى َمَع ُكلِّ ِفْعٍل َواْلَمْقُصوُد : َقاَل الطِّیِبيُّ َرِحَمُھ اهللا

  ). ٣(ِصَیاَنًة َعِن الشَّْیَطاِن َواْلَوَباِء َواْلَحَشَراِت َأِو اْلَھَوامِّ
َوَصحَّ َعْنُھ : وفي وضع العود على الطعام كالم طیب البن القیم حیث قال

َعَلْیِھ ُعوًدا، َوِفي َعْرِض اْلُعوِد َعَلْیِھ ِمَن َأنَُّھ َأَمَر ِبَتْخِمیِر اْلِإَناِء َوَلْو َأْن َیْعِرَض 
َأنَُّھ ُربََّما َأَراَد الدَِّبیُب : اْلِحْكَمِة، َأنَُّھ َلا َیْنَسى َتْخِمیَرُه، َبْل َیْعَتاُدُه َحتَّى ِباْلُعوِد، َوِفیِھ

  .ُھ َیْمَنُعُھ ِمَن السُُّقوِط ِفیِھَأْن َیْسُقَط ِفیِھ، َفَیُمرَّ َعَلى اْلُعوِد، َفَیُكوُن اْلُعوُد ِجْسًرا َل
َأنَُّھ َأَمَر ِعْنَد ِإیَكاِء اْلِإَناِء ِبِذْكِر اْسِم اهللا، َفِإنَّ ذكر اسم اهللا : َوَصحَّ َعْنُھ

عند َتْخِمیِر اْلِإَناِء َیْطُرُد َعْنُھ الشَّْیَطاَن، َوِإیَكاُؤُه َیْطُرُد َعْنُھ اْلَھَوامَّ َوِلَذِلَك َأَمَر 
  ).٤(ِر اْسِم اهللا ِفي َھَذْیِن اْلَمْوِضَعْیِن ِلَھَذْیِن اْلَمْعَنَیْیِنِبِذْك

ولم تكتف السنة بھذا بل نبھت إلى ما قد یحار فیھ الطب من أن ھناك 
  .یوم في السنة یمر فیھ وباء فیسقط في كل طعام وشراب مكشوفین

، ُت َرُسوَل اِهللا َسِمْع: فَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا رضي اهللا عنھما، َقاَل
َغطُّوا اْلِإَناَء، َوَأْوُكوا السَِّقاَء، َفِإنَّ ِفي السََّنِة َلْیَلًة َیْنِزُل ِفیَھا َوَباٌء، َلا «: َیُقوُل

                                                           

) وخمِّر: (، وَقْولھاْسم َما یشد ِبِھ َفم اْلقْرَبة: َأمر من اإلیكاء، َوُھَو الشد، والوكاء    ) وأوك) (١(
  .، َأمر من التخمیر َوُھَو التغطیة

. اللَّبن، َواْلَماء، والوطب لل�بن َخاصَّ�ة، والنح�ي لل�سمن، والقرب�ة لْلَم�اء      : والسقاء ِبَكْسر السِّین 
  ).١٧٤/ ١٥(عمدة القاري شرح صحیح البخاري 

  .المصدر السابق نفس الجزء والصفحة) ٢(
  ).٢٧٥٩/ ٧( المصابیح مرقاة المفاتیح شرح مشكاة) ٣(
  ).١٧٣: ص(الطب النبوي البن القیم ) ٤(



 

- ٢٠٧٥ -

َیُمرُّ ِبِإَناٍء َلْیَس َعَلْیِھ ِغَطاٌء، َأْو ِسَقاٍء َلْیَس َعَلْیِھ ِوَكاٌء، ِإلَّا َنَزَل ِفیِھ ِمْن َذِلَك 
  ).١(»اْلَوَباِء

َوَھَذا ِممَّا َلا َتَناُلُھ ُعُلوُم اْلَأِطبَّاِء : قال ابن القیم تعلیقًا على ھذا الحدیث
  . َوَمَعاِرُفُھْم، وقد عرفھ من عرفھ من عقالء الناس بالتجربة

 اْلَأَعاِجُم ِعْنَدَنا َیتَُّقوَن ِتْلَك اللَّْیَلَة: وقال اللیث بن َسْعٍد َأَحُد ُرَواِة اْلَحِدیِث
  ).٣(ِمْنَھا ) ٢(ِفي السََّنِة ِفي َكاُنوَن اْلَأوَِّل

ِصَیانة من الشََّیاِطین والنجاسات : وللتخمیر َفَواِئد: وقال العیني
  ). ٤(والحشرات َوَغیرَھا، َومن الوباء الَِّذي ینزل ِفي َلْیَلة من الّسنة

  . إطفاء النار قبل النوم وقایة من الحرائق-٤
نسان من أذى أن یستیقظ على حریق في المنزل من أفظع ما یلحق باإل

قد یؤدي إلى ھالكھ، ومن سبل وقایة السنة النبویة لسالمة الصحة البشریة أنھا 
نبھت كل إنسان من ھذا الخطر، فأمرت بإطفاء النار قبل النوم مراعاة لسالمة 
 البیت من حدوث حرائق، وھذا یجعلنا ننتبھ إلى عدم ترك نار مشتعلة عند النوم
سواء كانت ھذه النار لطھي طعام أو إلضاءة شمعة، وأما بعد انتشار التیارات 
الكھربائیة الیوم في كل مكان فأرى أن خطر ھذا األمر أصبح قلیًال لعدم حاجة 
األغلب إلى شمعة أو غیرھا، لكن الخطر مازال قائمًا فمن نام تاركًا نارًا لطھي 

ي الدار ویخرج دخانھا، فیكون أو غیره فقد تسحب األوكسوجین الموجود ف
  .سببًا في اختناق أھل البیت ووفاتھم وھذا ھو ما نشاھده یحدث اآلن في الواقع

وإذا أمرت السنة بإطفاء النار عند النوم فھذا إنما یدل على حرص 
الشریعة اإلسالمیة على وقایة الصحة البشریة من أي مخاطر حتى لو كانت 

  . شد المخاطر التي تھدد حیاة اإلنسان وصحتھناریة، فخطر النار من أفظع وأ
:  َقاَلَوِفي الصَِّحیَحْیِن َعْن َأِبي ُموَسى اْلَأْشَعِريِّ : قال العراقي 

:  ِبَشْأِنِھْم َقاَلاْحَتَرَق َبْیٌت َعَلى َأْھِلِھ ِباْلَمِدیَنِة ِمْن اللَّْیِل َفَلمَّا ُحدَِّث َرُسوُل اهللا «
، َوَمْعَنى َكْوِنَھا )٥(»نََّما ِھَي َعُدوٌّ َلُكْم َفِإَذا ِنْمُتْم َفَأْطِفُئوَھا َعْنُكْمإنَّ َھِذِه النَّاَر إ

                                                           

 َب��اُب اْل��َأْمِر ِبَتْغِطَی��ِة اْلِإَن��اِء َوِإیَك��اِء ال��سَِّقاِء،  -كت��اب اْلَأْش��ِرَبِة : أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ) ١(
ِر ِعْنَد النَّْوِم، َوَكفِّ ال�صِّْبَیاِن  َوِإْغَلاِق اْلَأْبَواِب، َوِذْكِر اْسِم اِهللا َعَلْیَھا، َوِإْطَفاِء السَِّراِج َوالنَّا 

  ).٢٠١٤ (٣/١٥٩٦َواْلَمَواِشي َبْعَد اْلَمْغِرِب 
م�ن  ) ك�انون األول (ُیَقاب�ل  ) المیالدی�ة (الشَّْھر الثَّاِني عشر من الشُُّھور الرومی�ة  : دیسمبر  ) ٢(

الق�اھرة،  مجمع اللغ�ة العربی�ة ب     : ، المؤلف )١/٣٠٦(المعجم الوسیط   . الشُُّھور السریانیة 
  .دار الدعوة: محمد النجار، الناشر/ حامد عبدالقادر/ أحمد الزیات/إبراھیم مصطفى

  ).١٧٣: ص(الطب النبوي البن القیم ) ٣(
  ).١٥/١٧٤(عمدة القاري شرح صحیح البخاري ) ٤(
ِت ِعْن�َد النَّ�ْوِم    َب�اب َال ُتْت�َرُك النَّ�اُر ِف�ي الَبْی�          -ِكَتاُب اِلاْسِتْئَذاِن   : أخرجھ البخاري في صحیحھ   ) ٥(

 َباُب اْلَأْمِر ِبَتْغِطَی�ِة اْلِإَن�اِء َوِإیَك�اِء         -كتاب اْلَأْشِرَبِة   : ، ومسلم في صحیحھ   )٦٢٩٤ (٨/٦٥
السَِّقاِء، َوِإْغَلاِق اْلَأْبَواِب، َوِذْكِر اْسِم اِهللا َعَلْیَھا، َوِإْطَفاِء السَِّراِج َوالنَّاِر ِعْنَد النَّ�ْوِم، َوَك�فِّ    

  ).٢٠١٦ (٣/١٥٩٦ْبَیاِن َواْلَمَواِشي َبْعَد اْلَمْغِرِب الصِّ



 

- ٢٠٧٦ -

َعُدوا َلَنا، َأنََّھا ُتَناِفي َأْبَداَنَنا َوَأْمَواَلَنا َعَلى اْلِإْطَلاِق ُمَناَفاَة اْلَعُدوِّ َوَلِكْن َتتَِّصُل 
اْلَعَداَوَة َمَجاًزا ِلُوُجوِد َمْعَناَھا ِفیَھا َقاَلُھ َأُبو َبْكِر ْبُن َمْنَفَعُتَھا ِبَنا ِبَوَساِئَط َفَذَكَر 

  .اْلَعَرِبيِّ
  .َھَذا َعامٌّ َیْدُخُل ِفیِھ َناُر السَِّراِج َوَغْیُرَھا: وَقاَل النََّوِويُّ 

 ِبَسَبِبَھا َوَأمَّا اْلَقَناِدیُل اْلُمَعلََّقُة ِفي اْلَمَساِجِد َوَغْیِرَھا َفِإْن ِخیَف َحِریٌق
َدَخَلْت ِفي اْلَأْمِر ِباْلِإْطَفاِء، َوِإْن ُأِمَن َذِلَك َكَما ُھَو اْلَغاِلُب َفالظَّاِھُر َأنَُّھ َلا َبْأَس ِبَھا 

ُتْضِرُم َعَلى ) ١( َعلََّل اْلَأْمَر ِباْلِإْطَفاِء ِبَأنَّ اْلُفَوْیِسَقةِلاْنِتَفاِء اْلِعلَِّة؛ ِلَأنَّ النَِّبيَّ 
  ).٣(َفِإَذا اْنَتَفْت اْلِعلَُّة َزاَل اْلَمْنُع) ٢(ْھِل اْلَبْیِت َبْیَتُھْمَأ

َقاَل َرُسوُل : وفي الصحیح َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللا َرِضَي اهللا َعْنُھَما، َقاَل
الُفَوْیِسَقَة ، َوَأْطِفُئوا الَمَصاِبیَح، َفِإنَّ )٤(َخمُِّروا اآلِنَیَة، َوَأِجیُفوا اَألْبَواَب«: اهللا 

  ).٥(» ُربََّما َجرَِّت الَفِتیَلَة َفَأْحَرَقْت َأْھَل الَبْیِت
  ).٦(وإنما سماھا فویسقة لفسادھا وأذاھا: قال المھلب

ولما كانت الفأرة سببًا في إحراق البیت على أھلھ استحقت إھدار : قلت
  .دمھا من النبي 

                                                           

، أبوالفضل زین الدین عبدالرحیم ب�ن الح�سین   )٨/١١٨(طرح التثریب في شرح التقریب      ) ١(
أحم��د ب��ن : ، أكمل�ھ ابن��ھ )ھ��ـ٨٠٦ت (ب�ن عب��دالرحمن ب��ن أب�ي بك��ر ب��ن إب�راھیم العراق��ي    

 أبوزرع��ة ول��ي ال��دین، اب��ن    عب��دالرحیم ب��ن الح��سین الك��ردي الرازی��اني ث��م الم��صري،     
  .الطبعة المصریة القدیمة: ، الناشر)ھـ٨٢٦ت (العراقي 

 َب�اب َال ُتْت�َرُك النَّ�اُر      -ِكَت�اُب اِلاْس�ِتْئَذاِن     : ھذا جزء من حدیث أخرجھ البخاري ف�ي ص�حیحھ         ) ٢(
 -ِة كت�اب اْلَأْش�ِربَ  : ، ومسلم ف�ي ص�حیحھ واللف�ظ ل�ھ       )٦٢٩٥ (٨/٦٥ِفي الَبْیِت ِعْنَد النَّْوِم     

َباب اْلَأْمِر ِبَتْغِطَیِة اْلِإَناِء َوِإیَكاِء السَِّقاِء، َوِإْغَلاِق اْلَأْبَواِب، َوِذْكِر اْس�ِم اِهللا َعَلْیَھ�ا، َوِإْطَف�اِء                 
، )٢٠١٢ (٣/١٥٩٤السَِّراِج َوالنَّاِر ِعْنَد النَّْوِم، َوَك�فِّ ال�صِّْبَیاِن َواْلَمَواِش�ي َبْع�َد اْلَمْغ�ِرِب               

، والترمذي في )٣٧٣٢ (٥/٥٦٣ باب إیكاء اآلنیة -كتاب األشربة : في السنن وأبوداود  
 َب�اُب َم�ا َج�اَء ِف�ي َتْخِمی�ِر اِإلَن�اِء، َوِإْطَف�اِء ال�سَِّراِج، َوالنَّ�اِر ِعْن�َد            -كتاب اْلَأْطِعَم�ِة    : جامعھ  
ْلِإَن��اِء  َب��اُب َتْخِمی��ِر ا-كت��اب األش��ربة : ، واب��ن ماج��ھ ف��ي ال��سنن)١٨١٢ (٤/٢٦٣الَمَن��اِم 

٣٤١٠ (٤/٤٨٣.(  
ش�رح الن�ووي    . اْلَفْأَرُة، َوُتْضِرُم ِبالتَّاِء َوِإْسَكاِن الضَّاِد َأْي ُتْحِرُق َسِریًعا       : اْلُمَراُد ِباْلُفَوْیِسَقةِ ) ٣(

  ).١٣/١٨٤(على صحیح مسلم 
   .٧٥/ ١فتح الباري البن حجر . َأي أغلقوھا ) أجیفوا اْلَأْبَواب) (٤(
  .ي الحدیث السابقسبق تخریجھ ف) ٥(
  ).٧٧ - ٧٦/ ٦(شرح صحیح البخارى البن بطال ) ٦(



 

- ٢٠٧٧ -

َخْمس َفَواِسق، : "  َأنَُّھ َقاَلِبيِّ فعن َعاِئَشَة َرِضَي اُهللا َعْنَھا، َعِن النَّ
اْلَحیَُّة، َواْلُغَراُب اْلَأْبَقُع، َواْلَفْأَرُة، َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر، : ُیْقَتْلَن ِفي اْلِحلِّ َواْلَحَرِم

  ). ١"(َواْلُحَدیَّا 
اذھبوا نورھا وال یكون مصباحًا إال ) وأطفئوا مصابیحكم: (قال المناوي

ھ فتیلة، والمراد إذا لم تضطروا إلیھ لنحو برد أو مرض أو تربیة بالنور وبدون
  .طفل أو نحو ذلك

واألمر في الكل لإلرشاد، وجاء في حدیث تعلیل األمر باإلطفاء بأن 
 أشفق على أمتھ من الفویسقة تجر الفتیلة فتحرق البیت، وقد كان المصطفى 

  .  أرشد إلیھاالوالدة بولدھا ولم یدع شفقتھ دینیة وال دنیویة إال
وفیھ جمل من أنواع الخیر وآداب جامعة : وقال النووي رحمھ اهللا

جماعھا تسمیة اهللا في كل فعل وحركة وسكون لتصل السالمة من آفات 
  .الدارین

 على -- أطلع نبیھ -تعالى-تضمن ھذا الحدیث أن اهللا : وقال القرطبي
 والفأر والوباء، وقد ما یكون في ھذه األوقات من المضار من جھة الشیاطین

أرشد إلى ما یتقي بھ ذلك فلیبادر إلى فعل تلك األمور ذاكرًا هللا ممتثًال أمر نبیھ 
٢( شاكرًا لنصحھ فمن فعل لم یصبھ من ذلك ضرر بحول اهللا وقوتھ  .(  

 َجِمیُع َأَواِمِر َھَذا اْلَباِب ِمْن َباِب اْلِإْرَشاِد ِإَلى اْلَمْصَلَحِة،: وَقاَل أیضًا 
  ).٣(َوُیْحَتَمُل َأْن َتُكوَن ِللنَّْدِب َوَلا ِسیََّما ِفي َحقِّ َمْن َیْفَعُل َذِلَك ِبِنیَِّة اْمِتَثاِل اْلَأْمِر 

َجِمیعَھا من َباب : َما حكم أَواِمر َھَذا اْلَباب؟ قلت: َفِإن قلت: وقال العیني

، )٤(چ ½º«¼چ: اَلىاْلِإْرَشاد ِإَلى اْلمصلَحة الدُّْنَیِویَّة، َكَقْوِلھ َتَع

َوَلْیَس على اْلِإیَجاب، وغایتھ َأن یكون من َباب الّندب، بل قد جعلھ كثیر من 
اْلُأُصوِلیِّیَن قسمًا ُمْنَفردًا ِبَنفِسِھ َعن اْلُوُجوب َوالنَّْدب، َوَیْنَبِغي للمرء َأن یمتثل 

  ).٥(علمأمره، َفمن امتثل أمره سلم من الضََّرر بحول اهللا وقوتھ، َواهللا أ

                                                           

 َب��اب َم��ا َیْقُت��ُل الُمْح��ِرُم ِم��َن ال��دََّوابِّ  -كت��اب ج��زاء ال��صید : أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ ) ١(
 َباُب َم�ا َیْن�ُدُب ِلْلُمْح�ِرِم َوَغْی�ِرِه َقْتَل�ُھ            -ِكَتاُب اْلَحجِّ   : ، ومسلم في صحیحھ   )١٨٢٩ (٣/١٣
 ب�اب  -ِكَتاُب َمَناِسِك اْلَح�جِّ  : ، والنسائي في السنن)٢/٨٥٦(َن الدََّوابِّ ِفي اْلِحلِّ َواْلَحَرِم  ِم

ِكَت�اُب اْلَمَناِس�ِك   :، وابن ماجھ ف�ي ال�سنن  )٢٨٨١ (٥/٢٠٨َما ُیْقَتُل ِفي اْلَحَرِم ِمَن الدََّوابِّ      
  ). ٣٠٨٧ (٤/٢٧٣ َباُب َما َیْقُتُل اْلُمْحِرُم -

  ).١/٤٢٣(لقدیر فیض ا) ٢(
أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر      : ، المؤل��ف )٦/٣٥٦: (ف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري     ) ٣(

ھ��ـ، رق��م كتب��ھ  ١٣٧٩ بی��روت، -دار المعرف��ة : أبوالف��ضل الع��سقالني ال��شافعي، الناش��ر  
: محم�د ف�ؤاد عب�دالباقي، ق�ام بإخراج�ھ وص�ححھ وأش�رف عل�ى طبع�ھ         : وأبوابھ وأحادیثھ 

  .محب الدین الخطیب
  ).٢٨٢(ة اْلَبَقَرة، جزء من اآلیة رقم سور) ٤(
  ).١٥/١٧٤(عمدة القاري شرح صحیح البخاري ) ٥(
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  الفصل السادس 

  احلجر الصحي

، وقد أمرنا باألخذ  من المعلوم أن كل ما یحدث إنما ھو بقدر اهللا 
باألسباب، فمراعاة لعدم انتشار المرض وخطره على الصحة البشریة، أمرت 
السنة النبویة بالحجر الصحي، وعدم اإلقحام بالنفس في مكان المرض أو 

  .المخالطة للمرضى دون حذر
ِإَذا َسِمْعُتْم «:  َأنَُّھ َقاَلن ُأَساَمة ْبن َزْیٍد رضي اهللا عنھما َعِن النَِّبيِّ ع
ِبَأْرٍض َفَال َتْدُخُلوَھا، َوِإَذا َوَقَع ِبَأْرٍض َوَأْنُتْم ِبَھا َفَال َتْخُرُجوا ) ١(ِبالطَّاُعوِن

  ).٢(»ِمْنَھا
عھ ببلد أي بلغكم وقو) إذا سمعتم بالطاعون بأرض: (قال المناوي

  . ومحلة
أي یحرم علیكم ذلك؛ ألن اإلقدام علیھ تھور وجرأة ) فال تدخلوا علیھ(

  . على خطر وإیقاع النفس في معرض التھلكة والعقل یمنعھ والشرع یأباه
) فال تخرجوا منھا فرارًا(أي والحال أنكم فیھا ) وإذا وقع وأنتم بأرض(

ھ فرار من القدر وھو ال ینفع أي بقصد الفرار منھ یعني یحرم علیكم ذلك؛ ألن
والثبات تسلیم لما لم یسبق منھ اختیار فیھ، ولتظھر مزیة ھذه األمة على من 
تقدمھم من األمم الفارین منھ بما یكون من قوة توكلھم وثبات عزمھم كما أظھر 
اهللا مزیتھم بما آتاھم من فضلھ ورحمتھ التي ینور بھا قلوبھم فزعم أن النھي 

  . تعبدي قصور
  

مذھبنا وھو الذي علیھ ) : وھو شافعي المذھب(قال التاج السبكي 
األكثر أن النھي عن الفرار للتحریم، أما لو لم یقصد الفرار كأن خرج لحاجة 

  ).٣(فصادف وقوعھ فال یحرم
  

اْلَقَضاء : َما اْلفرق َبین اْلَقَضاء َواْلقدر؟ قلت: َفِإن قلت: وقال العیني
لِّي اإلجمالي الَِّذي حكم اهللا ِبِھ ِفي اْلَأَزل، َواْلقدر عباَرة َعن عباَرة َعن اْلَأمر اْلُك

جزئیات َذِلك اْلُكلِّي ومفصالت َذِلك اْلُمْجمل الَِّتي حكم اهللا بوقوعھا َواِحًدا بعد 

                                                           

. الم��رُض الع��امُّ والَوب��اء الَّ��ِذي َیْف��سد َل��ُھ الَھ��واُء فتف��ُسُد ِب��ِھ األْمِزَج��ة واألْب��َدان   : الطَّ��اُعون) ١(
  .٣/١٢٧النھایة في غریب الحدیث واألثر 

 ٧/١٣٠ َب���اُب َم���ا ُی���ْذَكُر ِف���ي الطَّ���اُعوِن  -ُب الطِّ���بِّ ِكَت���ا: أخرج���ھ البخ���اري ف���ي ص���حیحھ ) ٢(
)٥٧٢٨.(  

  ).٣٨٣/ ١(فیض القدیر ) ٣(
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ML M N P O   Q: َوُھَو الُمرَاد بقولھ َتعَاَلى: وَاِحد ِفي الْإِْنزَال، قَاُلوا

V       U      T  S  R  W  L )٢)(١.(  

َلا َیُموت أحد إالَّ بأجلھ َفَلا یَتَقدَّم َوَلا یَتَأخَّر، : َفِإن قیل: وَقاَل اْبن بطال
لم یْنھ َعن َذِلك إالَّ حذرًا من َأن : َفَما َوجھ النَّْھي َعن الدُُّخول َواْلُخُروج؟ ُقْلَنا

ھ َكاَنت من أجل ُخُروجھ، یظّن َأن َھَلاكھ َكاَن من أجل قدومھ َعَلْیِھ َوَأن َسَلاَمت
: َفنھى َعن الدنو َكَما نھى َعن الدنو من المجذوم َمَع علمھ ِبَأنَُّھ َلا عدوى، َوقیل

:  للَّذین استوخموا اْلَمِدیَنة ِباْلخُروِج حجَّة لمن أَجاز اْلِفَرار، َوأِجیب ِبَأنَُّھِإْذنھ 
وخمین َخاصَّة دون َساِئر النَّاس، لم یكن َذِلك ِفَراًرا من الوباء ِإْذ ھم َكاُنوا مست

  ).٣(بل لالحتیاج ِإَلى الضَّرع والعتیادھم المعاش ِفي الصََّحاِري
َكاَن أقدم القدماء یسمون َما َتْرَجمتھ ِباْلَعَرِبیَِّة الطَّاُعون : وقال ابن سینا

ْحم كل ورم یكون ِفي اْلَأْعَضاء الغددیة اللَّْحم والخالیة، أما الحساسة مثل اللَّ
الغددي الَِّذي ِفي اْلبیض والثدي وأصل اللَِّسان، َوأما الَِّتي َلا حّس َلَھا مثل اللَّْحم 

  . الغددي الَِّذي ِفي اْلِإِبط َوَنْحوه
ثمَّ قیل لما َكاَن َمَع َذِلك ورمًا حارًا قتاًال، ثمَّ قیل لكل ورم قتال ِلاْسِتَحاَلة 

ْضو ویغیر لون َما َیِلیِھ َوُربَما رشح َدًما وصدیدًا مادتھ ِإَلى َجْوَھر ُسمِّي یْفسد اْلُع
َوَنْحوه َوُیَؤدِّي َكْیفیَّة َرِدیَئة ِإَلى اْلقلب من َطِریق الشرایین َفیحدث اْلَقْيء 

  . والخفقان والغشي َوِإذا اشتدت أعراضھ قتل
ي َومن اْلَواِجب َأن یكون مثل َھَذا الورم اْلقَتال یعرض ِفي َأكثر اْلَأمر ِف

  . اْلَأْعَضاء الضعیفة مثل اآلباط َوخلف اْلأذن
َویكون أردؤھا َما یعرض ِفي اآلباط َوخلف اْلأذن لقربھا من اْلَأْعَضاء 

  . الَِّتي ِھَي َأشد ریاسة
َوأسلم الطواعین َما ُھَو َأْحَمر ثمَّ اْلَأْصَفر َوالَِّذي ِإَلى السَواد َلا یفلت ِمْنُھ 

  ).٤(أحد
َوَرٌم َرِديٌء َقتَّاٌل َیْخُرُج َمَعُھ :  الطاعون ِعْنَد َأْھِل الطِّبِّ:وقال ابن القیم

َتَلھٌُّب َشِدیٌد ُمْؤِلٌم ِجدا َیَتَجاَوُز اْلِمْقَداَر ِفي َذِلَك، َوَیِصیُر َما َحْوَلُھ ِفي اْلَأْكَثِر َأْسَوَد 
  .أو أخضر، أو أكمد، ویؤول َأْمُرُه ِإَلى التََّقرُِّح َسِریًعا

ِإَذا َوَقَع اْلُخرَّاُج ِفي اللُُّحوِم الرِّْخَوِة، َواْلَمَغاِبِن، َوَخْلَف : اَل اْلَأِطبَّاُءَق
اْلُأُذِن، َوَكاَن ِمْن ِجْنٍس َفاِسٍد، ُسمَِّي َطاُعوًنا، َوَسَبُبُھ َدٌم َرِديٌء َماِئٌل ِإَلى اْلُعُفوَنِة 

، ُیْفِسُد اْلُعْضَو َوُیَغیُِّر َما َیِلیِھ، َوُربََّما َرَشَح َواْلَفَساِد، ُمْسَتِحیٌل ِإَلى َجْوَھٍر ُسمِّيٍّ
َدًما َوَصِدیًدا، َوُیَؤدِّي ِإَلى اْلَقْلِب َكْیِفیًَّة َرِدیَئًة، َفَیْحُدُث اْلَقْيُء َواْلَخَفَقاُن َواْلَغْشُي، 

                                                           

  ).٢١(سورة اْلحجر ، اآلیة رقم ) ١(
  ).٢٥٩/ ٢١(عمدة القاري شرح صحیح البخاري ) ٢(
  ).٤٢٥/ ٩(شرح صحیح البخارى البن بطال ) ٣(
  ).١٦٤/ ٣(القانون في الطب ) ٤(
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 َكْیِفیًَّة َرِدیَئًة َحتَّى َیِصیَر ِلَذِلَك َوَھَذا اِلاْسُم َوِإْن َكاَن َیُعمُّ ُكلَّ َوَرٍم ُیَؤدِّي ِإَلى اْلَقْلِب
َقتَّاًلا، َفِإنَُّھ َیْخَتصُّ ِبِھ اْلَحاِدُث ِفي اللَّْحِم اْلُغَدِديِّ، ِلَأنَُّھ ِلَرَداَءِتِھ َلا َیْقَبُلُھ ِمَن 

َوَخْلَف اْلُأُذِن اْلَأْعَضاِء ِإلَّا َما َكاَن َأْضَعَف ِبالطَّْبِع، َوَأْرَدُؤُه َما َحَدَث ِفي اْلِإِبِط 
َوَالَِّذي ِإَلى . ِلُقْرِبِھَما ِمَن اْلَأْعَضاِء الَِّتي ِھَي َأْرَأُس، َوَأْسَلُمُھ اْلَأْحَمُر، ُثمَّ اْلَأْصَفُر

  .السََّواِد، َفَلا َیْفِلُت ِمْنُھ َأَحٌد
  :َوالطَّاُعوُن ُیَعبَُّر ِبِھ َعْن َثَلاَثِة ُأُموٍر

  . الظَّاِھُر، َوُھَو الَِّذي َذَكَرُه اْلَأِطبَّاُءَھَذا اْلَأَثُر: َأَحُدَھا
  .اْلَمْوُت اْلَحاِدُث َعْنُھ: َوالثَّاِني
  .السََّبُب اْلَفاِعُل ِلَھَذا الدَّاِء: َوالثَّاِلُث

َوَھِذِه اْلِعَلُل َواْلَأْسَباُب َلْیَس ِعْنَد اْلَأِطبَّاِء َما َیْدَفُعَھا، َكَما َلْیَس ِعْنَدُھْم َما 
ُدلُّ َعَلْیَھا، َوالرُُّسُل ُتْخِبُر ِباْلُأُموِر اْلَغاِئَبِة، َوَھِذِه اْلآَثاُر الَِّتي َأْدَرُكوَھا ِمْن َأْمِر َی

الطَّاُعوِن َلْیَس َمَعُھْم َما َیْنِفي َأْن َتُكوَن ِبَتَوسُِّط اْلَأْرَواِح، َفِإنَّ َتْأِثیَر اْلَأْرَواِح ِفي 
َھا َوَھَلاِكَھا َأْمٌر َلا ُیْنِكُرُه ِإلَّا َمْن ُھَو َأْجَھُل النَّاِس ِباْلَأْرَواِح الطَِّبیَعِة َوَأْمَراِض

َوَتْأِثیَراِتَھا، َواْنِفَعاِل اْلَأْجَساِم َوَطَباِئِعَھا َعْنَھا، َوَاهللا ُسْبَحاَنُھ َقْد َیْجَعُل ِلَھِذِه 
 ُحُدوِث اْلَوَباِء، َوَفَساِد اْلَھَواِء، َكَما َیْجَعُل اْلَأْرَواِح َتَصرًُّفا ِفي َأْجَساِم َبِني آَدَم ِعْنَد

َلَھا َتَصرًُّفا ِعْنَد َبْعِض اْلَمَوادِّ الرَِّدیَئِة الَِّتي ُتْحِدُث ِللنُُّفوِس َھْیَئًة َرِدیَئًة، َوَلا ِسیََّما 
 الشَّْیَطاِنیََّة َتَتَمكَُّن ِمْن ِفْعِلَھا ِعْنَد َھَیَجاِن الدَِّم، َوِعْنَد َھَیَجاِن اْلَمِنيِّ، َفِإنَّ اْلَأْرَواَح

ِبَصاِحِب َھِذِه اْلَعَواِرِض َما َلا َتَتَمكَُّن ِمْن َغْیِرِه، َما َلْم َیْدَفْعَھا َداِفٌع َأْقَوى ِمْن َھِذِه 
اَءِة اْلُقْرآِن، اْلَأْسَباِب ِمَن الذِّْكِر، َوالدَُّعاِء، َواِلاْبِتَھاِل َوالتََّضرُِّع، َوالصََّدَقِة، َوِقَر

َفِإنَُّھ َیْسَتْنِزُل ِبَذِلَك ِمَن اْلَأْرَواِح اْلَمَلِكیَِّة َما َیْقَھُر َھِذِه اْلَأْرَواَح اْلَخِبیَثَة، َوُیْبِطُل 
َشرََّھا َوَیْدَفُع َتْأِثیَرَھا، َوَقْد َجرَّْبَنا َنْحُن َوَغْیُرَنا َھَذا ِمَراًرا َلا ُیْحِصیَھا ِإلَّا اهللا، 

َرَأْیَنا الستنزال َھِذِه اْلَأْرَواِح الطَّیَِّبِة َواْسِتْجَلاِب ُقْرِبَھا َتْأِثیًرا َعِظیًما ِفي َتْقِوَیِة َو
الطَِّبیَعِة، َوَدْفِع اْلَمَوادِّ الرَِّدیَئِة، َوَھَذا َیُكوُن َقْبَل اْسِتْحَكاِمَھا َوَتَمكُِّنَھا، َوَلا َیَكاُد 

ُھ اهللا َباَدَر ِعْنَد ِإْحَساِسِھ ِبَأْسَباِب الشَّرِّ ِإَلى َھِذِه اْلَأْسَباِب الَِّتي َیْنَخِرُم، َفَمْن َوفََّق
 ِإْنَفاَذ َقَضاِئِھ َوَقَدِرِه، َتْدَفُعَھا َعْنُھ، َوِھَي َلُھ ِمْن َأْنَفِع الدََّواِء، َوِإَذا َأَراَد اهللا 

ِرَھا َوِإَراَدِتَھا َفَلا َیْشُعُر ِبَھا َوَلا ُیِریُدَھا، َأْغَفَل َقْلَب اْلَعْبِد َعْن َمْعِرَفِتَھا َوَتَصوُّ
  .ِلَیْقِضَي اهللا ِفیِھ َأْمًرا َكاَن َمْفُعوًلا

َأنَّ َفَساَد اْلَھَواِء ُجْزٌء ِمْن َأْجَزاِء السََّبِب التَّامِّ، َواْلِعلَِّة : َواْلَمْقُصوُد
ِر اْلَھَواِء اْلُموِجِب ِلُحُدوِث اْلَوَباِء َوَفَساِدِه، اْلَفاِعَلِة ِللطَّاُعوِن، َفِإنَّ َفَساَد َجْوَھ

َیُكوُن ِلاْسِتَحاَلِة َجْوَھِرِه ِإَلى الرََّداَءِة، ِلَغَلَبِة ِإْحَدى اْلَكْیِفیَّاِت الرَِّدیَئِة َعَلْیِھ، 
َنِة، َوِإْن َكاَن َأْكَثُر َكاْلُعُفوَنِة، َوالنََّتِن َوالسُّمِّیَِّة ِفي َأيِّ َوْقٍت َكاَن ِمْن َأْوَقاِت السَّ

حدوثھ ِفي َأَواِخِر الصَّْیِف، َوِفي اْلَخِریِف َغاِلًبا ِلَكْثَرِة اْجِتَماِع اْلَفَضَلاِت اْلَمَراِریَِّة 
اْلَحادَِّة َوَغْیِرَھا ِفي َفْصِل الصَّْیِف، َوَعَدِم َتَحلُِّلَھا ِفي آِخِرِه، َوِفي اْلَخِریِف ِلَبْرِد 

َرْدَغِة اْلَأْبِخَرِة َواْلَفَضَلاِت الَِّتي َكاَنْت َتَتَحلَُّل ِفي َزَمِن الصَّْیِف، َفَتْنَحِصُر، اْلَجوِّ، َو
َفَتْسَخُن، َوُتَعفَُّن، َفُتْحِدُث اْلَأْمَراَض اْلَعِفَنَة، َوَلا ِسیََّما ِإَذا َصاَدَفِت اْلَبَدَن ُمْسَتِعدا، 

  .َر اْلَمَوادِّ، َفَھَذا َلا َیَكاُد ُیْفِلُت ِمَن اْلَعَطِبَقاِبًلا، َقِلیَل اْلَحَرَكِة، َكِثی



 

- ٢٠٨١ -

ِإنَّ ِفي اْلَخِریِف َأَشدَّ َما : وأصح الفصول فیھ فصل الربیع، قال بقراط
َتُكوُن ِمَن اْلَأْمَراِض، َوَأْقَتَل، َوَأمَّا الرَِّبیُع، َفَأَصحُّ اْلَأْوَقاِت ُكلَِّھا َوَأَقلَُّھا َمْوًتا، َوَقْد 

َرْت َعاَدُة الصََّیاِدَلِة، َوُمَجھِِّزي اْلَمْوَتى َأنَُّھْم َیْسَتِدیُنوَن، َوَیَتَسلَُّفوَن ِفي الرَِّبیِع َج
َوالصَّْیِف َعَلى َفْصِل اْلَخِریِف، َفُھَو َرِبیُعُھْم، َوُھْم َأْشَوُق َشْيٍء ِإَلْیِھ، َوَأْفَرُح 

  . ِبُقُدوِمِھ
ْلُأمَِّة ِفي َنْھِیِھ َعِن الدُُّخوِل ِإَلى اْلَأْرِض الَِّتي ُھَو ِبَھا،  ِلَوَقْد َجَمَع النَِّبيُّ 

َوَنْھِیِھ َعِن اْلُخُروِج ِمْنَھا َبْعَد ُوُقوِعِھ َكَماَل التََّحرُِّز ِمْنُھ، َفِإنَّ ِفي الدُُّخوِل ِفي 
ي َمَحلِّ ُسْلَطاِنِھ، َوِإَعاَنًة اْلَأْرِض الَِّتي ُھَو ِبَھا َتَعرًُّضا ِلْلَبَلاِء، َوُمَواَفاًة َلُھ ِف

ِلْلِإْنَساِن َعَلى َنْفِسِھ، َوَھَذا ُمَخاِلٌف ِللشَّْرِع َواْلَعْقِل، َبْل َتَجنُُّب الدُُّخوِل ِإَلى َأْرِضِھ 
َأْھِوَیِة ِمْن َباِب اْلِحْمَیِة الَِّتي َأْرَشَد اهللا ُسْبَحاَنُھ ِإَلْیَھا، َوِھَي ِحْمَیٌة َعِن اْلَأْمِكَنِة، َواْل

  .اْلُمْؤِذَیِة
  :َوَأمَّا َنْھُیُھ َعِن اْلُخُروِج ِمْن َبَلِدِه، َفِفیِھ َمْعَنَیاِن

َحْمُل النُُّفوِس َعَلى الثَِّقِة ِبَاهللا، َوالتََّوكُِّل َعَلْیِھ، والصبر على : َأَحُدُھَما
  .أقضیتھ، والرضى ِبَھا

َأنَُّھ َیِجُب َعَلى ُكلِّ ُمْحَتِرٍز ِمَن اْلَوَباِء َأْن : َما َقاَلُھ َأِئمَُّة الطِّبِّ: َوالثَّاِني
ُیْخِرَج َعْن َبَدِنِھ الرُُّطوَباِت اْلَفْضِلیَِّة، َوُیَقلَِّل اْلِغَذاَء، َوَیِمیَل ِإَلى التَّْدِبیِر اْلُمَجفِِّف 

 َأْن ُیْحَذَرا، ِلَأنَّ اْلَبَدَن َلا َیْخُلو ِمْن ُكلِّ َوْجٍھ ِإلَّا الرَِّیاَضَة َواْلَحمَّاَم، َفِإنَُّھَما ِممَّا َیِجُب
َغاِلًبا ِمْن َفْضٍل َرِديٍء َكاِمٍن ِفیِھ، َفُتِثیُرُه الرَِّیاَضُة َواْلَحمَّاُم، وذلك یجلب ِعلًَّة 

ِط، َعِظیَمًة، َبْل َیِجُب ِعْنَد ُوُقوِع الطَّاُعوِن السُُّكوُن َوالدََّعُة، َوَتْسِكیُن َھَیَجاِن اْلَأْخَلا
َوَلا ُیْمِكُن اْلُخُروُج ِمْن َأْرِض اْلَوَباِء َوالسََّفُر ِمْنَھا ِإلَّا ِبَحَرَكٍة َشِدیَدٍة، َوِھَي ُمِضرٌَّة 
ِجدا، َھَذا َكَلاُم َأْفَضِل اْلَأِطبَّاِء اْلُمَتَأخِِّریَن، َفَظَھَر اْلَمْعَنى الطِّبِّيُّ ِمَن اْلَحِدیِث 

  . ِمْن ِعَلاِج اْلَقْلِب َواْلَبَدِن َوَصَلاِحِھَماالنََّبِويِّ، َوَما ِفیِھ
، َما ُیْبِطُل َأْن »َلا َتْخُرُجوا ِفَراًرا ِمْنُھ«: َفِفي َقْوِل النَِّبيِّ : َفِإْن ِقیَل

ِبُس َیُكوَن َأَراَد َھَذا اْلَمْعَنى الَِّذي َذَكْرُتُموُه، َوَأنَُّھ َلا َیْمَنُع اْلُخُروَج ِلَعاِرٍض، َوَلا َیْح
َلْم َیُقْل َأَحٌد َطِبیٌب َوَلا َغْیُرُه، ِإنَّ النَّاَس َیْتُرُكوَن : ُمَساِفًرا َعْن َسَفِرِه؟ ِقیَل

َحَرَكاِتِھْم ِعْنَد الطََّواِعیِن، َوَیِصیُروَن ِبَمْنِزَلِة اْلَجَماَداِت، َوِإنََّما َیْنَبِغي ِفیِھ التََّقلُُّل 
ْمَكاِن، َواْلَفارُّ ِمْنُھ َلا ُموِجَب ِلَحَرَكِتِھ ِإلَّا ُمَجرَُّد اْلِفَراِر ِمْنُھ، ِمَن اْلَحَرَكِة ِبَحْسِب اْلِإ

  َوَدَعُتُھ َوُسُكوُنُھ َأْنَفُع ِلَقْلِبِھ َوَبَدِنِھ، َوَأْقَرُب ِإَلى َتَوكُِّلِھ َعَلى اهللا َتَعاَلى، َواْسِتْسَلاِمھ
ِن اْلَحَرَكِة، َكالصُّنَّاِع، َواْلُأَجَراِء، َواْلُمَساِفِریَن ِ ِلَقَضاِئِھ، َوَأمَّا َمْن َلا َیْسَتْغِني َع

اْتُرُكوا َحَرَكاِتُكْم ُجْمَلًة، َوِإْن ُأِمُروا َأْن َیْتُرُكوا ِمْنَھا َما َلا : َوَغْیِرِھْم، َفَلا ُیَقاُل َلُھُم
  .َعاَلى َأْعَلُمَحاَجَة َلُھْم ِإَلْیِھ، َكَحَرَكِة اْلُمَساِفِر َفارا ِمْنُھ واهللا َت
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  :َوِفي اْلَمْنِع ِمَن الدُُّخوِل ِإَلى اْلَأْرِض الَِّتي َقْد َوَقَع ِبَھا ِعدَُّة ِحَكٍم
  . َتَجنُُّب اْلَأْسَباِب اْلُمْؤِذَیِة، َواْلُبْعُد ِمْنَھا-َأَحُدَھا
  .اِد اْلَأْخُذ ِباْلَعاِفَیِة الَِّتي ِھَي َمادَُّة اْلَمَعاِش َواْلَمَع-الثَّاِني
  . أالیستنشقوا الھواء الذي قد عفن وفسد فیمرضون-الثالث
 أالیجاوروا اْلَمْرَضى الَِّذیَن َقْد َمِرُضوا ِبَذِلَك، َفَیْحُصُل َلُھْم -الرابع

  .ِبُمَجاَوَرِتِھْم ِمْن ِجْنِس َأْمَراِضِھْم
ا َتَتَأثَُّر ِبِھَما، َفِإنَّ  ِحْمَیُة النُُّفوِس َعِن الطَِّیَرِة َواْلَعْدَوى، َفِإنََّھ-اْلَخاِمُس

الطَِّیَرَة َعَلى َمْن َتَطیََّر ِبَھا، َوِباْلُجْمَلِة َفِفي النَّْھِي َعِن الدُِّخوِل ِفي َأْرِضِھ اْلَأْمُر 
َوِفي النَّْھِي َعِن اْلِفَراِر . ِباْلَحَذِر َواْلِحْمَیِة، َوالنَّْھِي َعِن التََّعرُِّض ِلَأْسَباِب التََّلِف

: َتْأِدیٌب َوَتْعِلیٌم، والثاني: ْنُھ اْلَأْمُر ِبالتََّوكُِّل، َوالتَّْسِلیِم، َوالتَّْفِویِض، َفاْلَأوَُّلِم
  ).١(تفویض وتسلیم

وأرى أیضًا أن في النھي عن الخروج من بلد الوباء بالفرار كان : قلت 
وبوءة لحكمة عدم انتشار المرض، فلربما لحق المرض بھذا الفار من البلد الم
  .فتسبب فراره إلى بلد أخرى إلى تفشي وانتشار ھذا المرض في بالد كثیرة

ومن الحجر الصحي الذي وضعتھ السنة النبویة عدم مخالطة المرضى 
المصابین بأمراض خطیرة؛ لما سیلحق بھم من أذى الرائحة الكریھة وغیرھا، 

عتقد أنھ من وحفاظًا على الجانب النفسي عند الصحیح، فإذا أصیب بمرض فسی
 وأن كل شيء بقدر مخالطتھ المریض فحثت الشریعة على التوكل على اهللا 

  .  مع األخذ بأسباب الحیطة والحذر اهللا 

                                                           

  ).٣٠: ص(ن القیم الطب النبوي الب) ١(
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َوَال ) ١(َال َعْدَوى«: قال َرُسوُل اهللا :  َقاَلعن أبي ُھَرْیَرَة 
َكَما َتِفرُّ ِمَن ) ٥(وِم، َوِفرَّ ِمَن الَمْجُذ)٤(َوَال َصَفَر) ٣(، َوَال َھاَمَة)٢(ِطَیَرَة
  ).٦(»اَألَسِد

                                                           

أعداه الدَّاء یعدیھ إعداء َوُھَو َأن ُیِصیبُھ مثل َما      : ُھَو اْسم من اإلعداء، ُیَقال    ) : َلا عدوى ) (١(
 َأن اْل�َأمر َل�ْیَس   یصاحب الدَّاء، َوَكاُنوا یظنون َأن اْلَمَرض ِبَنفِسِھ یعدي فأعلمھم النَِّب�ي           

: َفم�ن أع�دى األول؟ َأي  : م�رض َوین�زل ال�دَّاء، َوِلَھ�َذا َق�الَ          ُھَو الَِّذي ی   َكَذِلك، َوِإنََّما اهللا    
   .٢١/٢٤٧عمدة القاري شرح صحیح البخاري .من َأْین َصار ِفیِھ الجرب

ِبَكْسر الطَّاء َوفتح اْلَیاء َوقد تسكن، من التطیر كالخیرة من التخیر، َوَع�ن اْلف�راء             : الطَّیَرة) ٢(
َوَك�اَن َذِل�ك ی�صدھم َع�ن     : ق�ال العین�ي  . ِھ�ي الت�شاؤم بال�شىء   َأن ُسُكون اْلَیاء فیھَما ُلَغ�ة وَ    

مقاصدھم، فنفاه الشَّْرع وأبطلھ َونھى َعن�ُھ، َوأْخب�ر َأن�ھ َل�ْیَس َل�ُھ َت�ْأِثیر ِف�ي جل�ب نف�ع َأو           
أبوالقاس��م محم�ود ب��ن  :  ، المؤل�ف ٢/٣٧١الف��ائق ف�ي غری��ب الح�دیث واألث��ر   . دف�ع ض�رّ  

محم��د -عل��ي محم��د البج��اوي   :  المحق��ق،)ھ��ـ٥٣٨ت (عم��رو ب��ن أحم��د، الزمخ��شري    
الثانی��ة، وعم��دة الق��اري ش��رح    / لبن��ان، ط –دار المعرف��ة : أبوالف��ضل إب��راھیم، الناش��ر  

  ).٢٤٧/ ٢١(صحیح البخاري 
َواِحَدة اْلَھام اسم َطاِئر َوُھَو الُمَراد ِفي الَحِدیث، َوَذِلَك َأنھ�م َك�اُنوا یت�شاءمون بَھ�ا            : الھامة) ٣(

َكاَنت اْلَعَرب تْزعم َأن روح اْلَقِتیل الَِّذي َلا : ِھَي البومة، َوقیل  : ْیل، َوقیل َوِھي من طیر اللَّ   
َك�اُنوا  : اسقوني اسقوني، َف�ِإذا أْدرك بث�أره ط�ارت، َوقی�ل          : یْدرك بثأره یصیر َھامة َفَیُقول    
م َعن�ُھ،  روح�ھ ت�صیر َھام�ة فتطی�ر فنف�اه اْلِإْس�َلام ونھ�اھ             : َیْزعُموَن َأن ِعَظام اْلَمیِّت َوقی�ل     

النھای�ة ف�ي غری�ب      . َوذكره اْلَھَرِوّي ِفي اْلَھاء َواْلَواو، َوذكره اْلَجْوَھِري ِفي اْلَھاء َواْلَی�اء          
، وعم��دة الق��اري ٢/٣٩٩، والف��ائق ف��ي غری��ب الح��دیث واألث��ر  ٥/٢٨٣الح��دیث واألث��ر 

  .٢١/٢٤٧شرح صحیح البخاري 
َكاَنت اْلَعَرب ت�ْزعم َأن ِف�ي       ) َوَلا صفر : (ْولھالشھُر بعد المحرم، والجمع َأْصفاٌر، وقَ     : َصَفٌر) ٤(

الصفر، تصیب اْلِإْنَسان ِإذا َجاع وتؤذیھ، َوِإنََّھا تعِدي َفأْبطل اْلِإْسَلام        : اْلَبطن َحیَّة ُیَقال َلَھا   
اْلمح�رم ِإَل�ى   َأَراَد ِبِھ الن�سيء الَّ�ِذي َك�اُنوا َیْفَعُلوَن�ُھ ِف�ي اْلَجاِھِلیَّ�ة َوُھ�َو َت�ْأِخیر             : َذِلك، َوقیل 

ال�صحاح ت�اج اللغ�ة وص�حاح        . صفر ویجعلون ص�فر ُھ�َو ال�شَّْھر اْلَح�َرام، فأبطل�ھ اْلِإْس�َلام             
، )ھـ٣٩٣ت  (أبونصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي       : ، المؤلف ٢/٧١٤العربیة  
الرابع��ة،  / بی��روت، ط–دار العل��م للمالی��ین  : أحم��د عب��دالغفور عط��ار، الناش��ر   : تحقی��ق
  .٢١/٢٤٧م، وعمدة القاري شرح صحیح البخاري ١٩٨٧ -  ھـ١٤٠٧

فق�ھ اللغ�ة   . ِعلٌَّة ُتَعفُِّن األْعضاَء وُتَشنُِّجھا وُتعوُِّجھ�ا وُت�ِبحُّ ال�صَّوَت وَتْم�ُرُط ال�شَّعرَ           : الُجَذاُم) ٥(
عب��دالملك ب��ن محم��د ب��ن إس��ماعیل أبومن��صور      : ، المؤل��ف)١٠١: ص(وس��ر العربی��ة  

إحی��اء الت��راث العرب��ي،  :  عب��دالرزاق المھ��دي، الناش��ر :، المحق��ق)ھ��ـ٤٢٩ت (الثع��البي 
  .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢األولى /ط

، وم�سلم ف�ي     )٥٧٠٧ (٧/١٢٦ َب�اُب الُج�َذاِم      -ِكَت�اُب الطِّ�بِّ     : أخرجھ البخاري في صحیحھ   ) ٦(
ْوَء، َوَل�ا   َباُب َلا َعْدَوى، َوَلا ِطَیَرَة، َوَل�ا َھاَم�َة، َوَل�ا َص�َفَر، َوَل�ا َن�       - كتاب السََّلاِم    -صحیحھ  

 ٦/٥٥: ، وأب�وداود ف�ي ال�سنن   )٢٢٢٠ (٤/١٧٤٣ُغوَل، َوَلا ُیوِرُد ُمْم�ِرٌض َعَل�ى ُم�ِصحٍّ      
)٣٩١١.(  



 

- ٢٠٨٤ -

  :شبھة وجوابھا
َلا : " َأنَُّھ َقاَلَرَوْیُتْم َعْن َرُسوِل اهللا : قالوا: قال أبومحمد بن قتیبة

  " .َعْدَوى، َوَلا ِطَیَرَة
  .ْلِإِبُلَتَقُع ِبِمَشَفِر اْلَبِعیِر، َفَتْجَرُب ِلَذِلَك ا) ١(ِإنَّ النُّْقَبَة: َوَأنَُّھ ِقیَل َلُھ

  .َھَذا َأْو َمْعَناُه: َفَما َأْعَدى اْلَأوََّل؟ َقاَل: "َفَقاَل
  ).٣)" (٢(َلا ُیوِرَدنَّ ُذو عاھة على مصّح: "ُثمَّ َرَوْیُتْم ِفي ِخَلاِف َذِلَك

  ".وفر ِمَن اْلَمْجُذوِم، ِفَراَرَك ِمَن اْلَأَسِد"
اْلِإْسَلاِم، َفَأْرَسَل ِإَلْیِھ ِباْلَبْیَعِة، َوَأَمَرُه َوَأَتاُه َرُجٌل َمْجُذوٌم ِلُیَباِیَعُھ َبْیَعَة 

  ).٤(ِباْلاْنِصَراِف، َوَلْم َیْأَذْن َلُھ َعَلْیِھ
  .َوَھَذا ُكلُُّھ ُمْخَتِلٌف، َلا یشبھ بعضھ َبْعًضا: َقاُلوا

، َوِلُكلِّ ِإنَُّھ َلْیَس ِفي َھَذا اْخِتَلاٌف: َوَنْحُن َنُقوُل: َقاَل َأُبو ُمَحمٍَّد بن قتیبة
  .َمْعًنى ِمْنَھا َوْقٌت َوَمْوِضٌع، َفِإَذا ُوِضَع ِبَمْوِضِعِھ َزاَل اْلاْخِتَلاُف

  :َواْلَعْدَوى ِجْنَساِن
َعْدَوى اْلُجَذاِم، َفِإنَّ اْلَمْجُذوَم، َتْشَتدُّ َراِئَحُتُھ َحتَّى ُیْسِقَم َمْن َأَطاَل : َأَحُدُھَما

  .ُمَجاَلَسَتُھ َوُمَؤاَكَلَتُھ
َوَكَذِلَك اْلَمْرَأُة، َتُكوُن َتْحَت اْلَمْجُذوِم، َفُتَضاِجُعُھ ِفي ِشَعاٍر َواِحٍد، َفُیَوصُِّل 

  .ِإَلْیَھا اْلَأَذى، َوُربََّما ُجِذَمْت
  .َوَكَذِلَك َوَلُدُه ینِزُعون ِفي اْلَكِثیِر ِإَلْیِھ

  .َوَدقٌّ، وَنْقب) ١(َوَكَذِلَك َمْن َكاَن ِبِھ ُسلٌّ

                                                           

ِب�ِھ ُنْقب�ة، َوَجْمُعَھ�ا ُنْق�ٌب، ِب�ُسُكوِن اْلَق�اِف، َألنھ�ا          : ِھَي َأوَّل َجَرٍب َیْبُدو؛ ُیَق�اُل ِلْلَبِعی�رِ       : النُّْقبُة) ١(
محم��د ب��ن مك��رم ب��ن عل��ى،   :  ، المؤل��ف١/٧٦٧ل��سان الع��رب  . ُق��ھَتْنُق��ُب الِجْل��د َأي َتْخرِ 

: ، الناش�ر )ھ�ـ ٧١١ت (أبوالفضل، جمال الدین بن منظور األنصاري الرویفع�ى اإلفریق�ى          
  .ھـ١٤١٤الثالثة / بیروت، ط–دار صادر 

َیة عل�ى   َل�ا ی�وردن مم�رض َماِش�       : بُنون التَّْأِكید للنَّْھ�ي َع�ن اْل�ِإیَراد ، أي         ) َلا یوردن : (َقْولھ) ٢(
ِب��َضم اْلِم��یم األول��ى َوُس��ُكون الثَّاِنَی��ة َوك��سر ال��رَّاء وبال��ضاد       ) ُمْم��ِرض(َماِش��َیة م��صح،  

اْلُمْعَجَمة، َوُھَو اْسم َفاعل من اإلمراض من أمرض الرجل ِإذا َوقع ِفي َمالھ آَفة، َواْلمَراد            
اْلِم��یم َوك��سر ال��صَّاد ِب��َضم ) عل��ى ُم��ِصّح: (ب��الممرض ُھَن��ا الَّ��ِذي َل��ُھ إب��ل مرض��ى، وَقْول��ھ 

عم�دة الق�اري ش�رح ص�حیح البخ�اري         . اْلُمْھمَلة َوَتْشدید اْلَحاء، َوُھَو الَِّذي َلُھ إبل ِصَحاح       
٢١/٢٨٨.   

َال «: بلف�ظ ) ٥٧٧١ (٧/١٣٨ َب�اُب َال َھاَم�َة       -ِكَت�اُب الطِّ�بِّ     : أخرجھ البخاري ف�ي ص�حیحھ     ) ٣(
 َب�اُب َل�ا َع�ْدَوى، َوَل�ا      -كت�اب ال�سََّلاِم     :  ص�حیحھ  ، وم�سلم ف�ي    »ُیوِرَدنَّ ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصحٍّ   

 ٤/١٧٤٣ِطَیَرَة، َوَلا َھاَمَة، َوَلا َصَفَر، َوَلا َنْوَء، َوَلا ُغوَل، َوَلا ُیوِرُد ُمْمِرٌض َعَلى ُم�ِصحٍّ             
ع��ن ) ٣٩١١ (٦/٥٥:  ب��اب ف��ي الطَِّی��رِة-كت��اب الط��ب : ، وأب��وداود ف��ي ال��سنن)٢٢٢١(

  .أبي ُھَرْیَرَة 
 ٤/١٧٥٢ َب��اُب اْجِتَن��اِب اْلَمْج��ُذوِم َوَنْح��ِوِه     -كت��اب ال��سََّلاِم   : أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ   ) ٤(

َكاَن ِفي َوْفِد َثِقیٍف َرُج�ٌل َمْج�ُذوٌم،   : بسنده َعْن َعْمِرو ْبِن الشَِّریِد، َعْن َأِبیِھ، َقالَ    ) ٢٢٣١(
  .»ْرِجْعِإنَّا َقْد َباَیْعَناَك َفا «َفَأْرَسَل ِإَلْیِھ النَِّبيُّ 
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  .ِطبَّاُء َتْأُمُر ِبَأْن َلا ُیَجاَلَس اْلَمْسُلوُل وال اْلَمْجُذوُمَواْلَأ
َلا ُیِریُدوَن ِبَذِلَك َمْعَنى اْلَعْدَوى، ِإنََّما ُیِریُدوَن ِبِھ َتَغیَُّر الرَّاِئَحِة، َوَأنََّھا َقْد 

  .ُتْسِقُم َمْن أطاَل اْشِتَماَمَھا
  .ِإْیَماِن ِبُیْمٍن َأْو ُشْؤٍمَواْلَأِطبَّاُء َأْبَعُد النَّاِس ِمَن اْل

َوَكَذِلَك النُّْقَبُة، َتُكوُن ِباْلَبِعیِر، َوِھَي جرٌب َرْطٌب، َفِإَذا َخاَلَطَھا اْلِإِبُل، 
َوَحاَكَھا، َوَأَوى ِفي ُمَباِرِكَھا، َأْوَصَل ِإَلْیَھا، ِباْلَماِء الَِّذي َیِسیُل ِمْنُھ َوالنَُّطُف َنْحًوا 

  .ِممَّا ِبِھ
َلا ُیوِرَدنَّ ُذو َعاَھٍة َعَلى : "َذا ُھَو اْلَمْعَنى الَِّذي َقاَل ِفیِھ َرُسوُل اهللا َوَھ

  ".ُمِصحٍّ
الصَِّحیَح، َفَیَناُلُھ ِمْن َنطفھ ) اْلُمَصاب بالعاھة(َكِرَه َأْن ُیَخاِلَط اْلَمْعُیوُه 

  .وِحكَّتھ، َنْحو ِممَّا ِبِھ
َفُھَو الطَّاُعوُن، َیْنِزُل ِبَبَلٍد، َفُیْخَرُج ِمْنُھ، : َعْدَوىَوَأمَّا اْلِجْنُس اْلآَخُر ِمَن اْل

  .َخْوًفا ِمَن اْلَعْدَوى
  " .ِإَذا َكاَن ِباْلَبَلِد الَِّذي َأْنُتْم ِبِھ، َفَلا َتْخُرُجوا ِمْنُھ: "َوَقاَل َرُسوُل اهللا 

  ".ِإَذا َكاَن ِبَبَلٍد، َفَلا ُتْدُخُلوُه: "َوَقاَل َأْیًضا
َلا َتْخُرُجوا ِمَن اْلَبَلِد ِإَذا َكاَن ِفیِھ َكَأنَُّكْم َتُظنُّوَن َأنَّ اْلِفَراَر َمْن : ُد ِبَقْوِلِھُیِری

  .َقَدِر اهللا َتَعاَلى، ُیْنِجیُكْم ِمَن اهللا
ي َلا َأنَّ ُمَقاَمُكْم ِباْلَمْوِضِع الَِّذ" َوِإَذا َكاَن ِبَبَلٍد َفَلا َتْدُخُلوُه: "َوُیِریُد ِبَقْوِلِھ

  ).٢(َطاُعوَن ِفیِھ، َأْسَكُن ِلَأْنُفِسُكْم، َوَأْطَیُب ِلَعْیِشُكْم
َواْلُمَراُد ِبَذِلَك َحْسُم : قال الحافظ ابن حجر في التوفیق بین ھذه األحادیث

َع َلُھ َأنَّ َذِلَك اْلَمادَِّة َوَسدُّ الذَِّریَعِة؛ ِلَئلَّا ُیَواِفَق َشْيٌء ِمْن َذِلَك اْلَقَدَر َفَیْعَتِقُد َمْن َوَق
ِمَن اْلَعْدَوى َأْو ِمَن الطِّیَرِة َفَیَقُع ِفي اْعِتَقاِد َما ُنِھَي َعِن اْعِتَقاِدِه َفُأِشیَر ِإَلى 

  ).٣(اْجِتَناِب ِمْثِل َذِلَك 
  : َوِفي َطِریِق اْلَجْمِع َمَساِلُك ُأْخَرى

                                                                                                                                             

بالك�سر وال�ضم، َقْرَح�ٌة َتْح�ُدُث ف�ي الرَِّئ�ِة، إم�ا ُتْعِق�ُب ذاَت الرَِّئ�ِة أو ذاَت الَجْن�ِب، أو             : السل) ١(
وقد ُسلَّ، بالضم، وأَسلَُّھ اُهللا تع�الى،  . ُزكاٌم وَنواِزُل، أو ُسعاٌل طویٌل، وَتْلَزُمھا ُحمَّى ھاِدَیةٌ  

مجدال�دین أبوط�اھر محم�د ب�ن        : ، المؤل�ف  )١٠١٥: ص(القاموس المحیط   . وھو َمْسلولٌ 
مكتب تحقیق التراث ف�ي مؤس�سة الرس�الة،         : ، تحقیق )ھـ٨١٧ت  (یعقوب الفیروزآبادى   

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،     : محمد نعیم العرقُسوسي، الناشر   : بإشراف
  .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦الثامنة، / لبنان، ط–بیروت 

أبومحمد عبداهللا بن مسلم ب�ن قتیب�ة   : ، المؤلف١٦٩ – ١٦٧: تأویل مختلف الحدیث ص   ) ٢(
الثانی��ة،  / مؤس��سة اإلش��راق، ط  -المكت��ب االس��المي   : ، الناش��ر )ھ��ـ ٢٧٦ت (ال��دینوري 

  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩
   .٦/٦٢فتح الباري البن حجر ) ٣(



 

- ٢٠٨٦ -

 ِباْلِفَراِر ِمَن اْلَمْجُذوِم َعَلى ِرَعاَیِة  َنْفُي اْلَعْدَوى ُجْمَلًة َوَحْمُل اْلَأْمِر-َأَحُدَھا
َخاِطِر اْلَمْجُذوِم؛ ِلَأنَُّھ ِإَذا َرَأى الصَِّحیَح اْلَبَدِن السَِّلیَم ِمَن اْلآَفِة َتْعُظُم ُمِصیَبُتُھ 

  .َوَتْزَداُد َحْسَرُتُھ
ِن ُمْخَتِلَفَتْیِن َفَحْیُث َجاَء  َحْمُل اْلِخَطاِب ِبالنَّْفِي َواْلِإْثَباِت َعَلى َحاَلَتْی- َثاِنیَھا

َلا َعْدَوى َكاَن اْلُمَخاَطُب ِبَذِلَك َمْن َقِوَي َیِقیُنُھ َوَصحَّ َتَوكُُّلُھ ِبَحْیُث َیْسَتِطیُع َأْن َیْدَفَع 
ِس ُكلِّ َأَحٍد َعْن َنْفِسِھ اْعِتَقاَد اْلَعْدَوى َكَما َیْسَتِطیُع َأْن َیْدَفَع التََّطیَُّر الَِّذي َیَقُع ِفي َنْف

َلِكنَّ اْلَقِويَّ اْلَیِقیِن َلا َیَتَأثَُّر ِبِھ َوَھَذا ِمْثُل َما َتْدَفُع ُقوَُّة الطَِّبیَعِة اْلِعلََّة َفُتْبِطُلَھا ، 
َوَحْیُث َجاَء ِفرَّ ِمَن اْلَمْجُذوِم َكاَن اْلُمَخاَطُب ِبَذِلَك َمْن َضُعَف َیِقیُنُھ َوَلْم َیَتَمكَّْن ِمْن 
َتَماِم التََّوكُِّل َفَلا َیُكوُن َلُھ ُقوٌَّة َعَلى َدْفِع اْعِتَقاِد اْلَعْدَوى َفُأِریَد ِبَذِلَك َسدُّ َباِب اْعِتَقاِد 

  .اْلَعْدَوى َعْنُھ ِبَأْن َلا ُیَباِشَر َما َیُكوُن َسَبًبا ِلِإْثَباِتَھا 
ِإْثَباُت اْلَعْدَوى ِفي اْلُجَذاِم : اِقلَّاِنيُّ َقاَل اْلَقاِضي َأُبو َبْكٍر اْلَب-َثاِلُث اْلَمَساِلِك

) َلا َعْدَوى: (َفَیُكوُن َمَعِني َقْوِلِھ: َوَنْحِوِه َمْخُصوٌص ِمْن ُعُموِم َنْفِي اْلَعْدَوى، َقاَل
  .َأي ِإلَّا ِمَن اْلُجَذاِم َواْلَبَرِص َواْلَجَرِب َمَثًلا

َن اْلَمْجُذوِم َلْیَس ِمْن َباِب اْلَعْدَوى ِفي َشْيٍء،  َأنَّ اْلَأْمَر ِباْلِفَراِر ِم-َراِبُعَھا
َبْل ُھَو ِلَأْمٍر َطِبیِعيٍّ َوُھَو اْنِتَقاُل الدَّاِء ِمْن َجَسٍد ِلَجَسٍد ِبَواِسَطِة اْلُمَلاَمَسِة 

َعاَدِة اْنِتَقاُل َواْلُمَخاَلَطِة َوَشمِّ الرَّاِئَحِة، َوِلَذِلَك َیَقُع ِفي َكِثیٍر ِمَن اْلَأْمَراِض ِفي اْل
  .الدَّاِء ِمَن اْلَمِریِض ِإَلى الصَِّحیِح ِبَكْثَرِة المخالطة

 َأنَّ اْلُمَراَد ِبَنْفِي اْلَعْدَوى َأنَّ َشْیًئا َلا ُیْعِدي ِبَطْبِعِھ َنْفًیا -اْلَمْسَلُك اْلَخاِمُس
ي ِبَطْبِعَھا ِمْن َغْیِر ِإَضاَفٍة ِإَلى اهللا، ِلَما َكاَنِت اْلَجاِھِلیَُّة َتْعَتِقُدُه َأنَّ اْلَأْمَراَض ُتْعِد

  . اْعِتَقاَدُھْم َذِلَكَفَأْبَطَل النَِّبيُّ 
 اْلَعَمُل ِبَنْفِي اْلَعْدَوى َأْصًلا َوَرْأًسا َوَحْمُل اْلَأْمِر -اْلَمْسَلُك السَّاِدُس

ا َیْحُدَث ِلْلُمَخاِلِط َشْيٌء ِمْن َذِلَك ِباْلُمَجاَنَبِة َعَلى َحْسِم اْلَمادَِّة َوَسدِّ الذَِّریَعِة؛ ِلَئلَّ
َفَیُظنُّ َأنَُّھ ِبَسَبِب اْلُمَخاَلَطِة َفُیْثِبُت اْلَعْدَوى الَِّتي َنَفاَھا الشَّاِرُع، َوِإَلى َھَذا اْلَقْوِل 

 ُیوِرُد ُمْمِرٌض َلا: "َلْیَس ِفي َقْوِلِھ: َذَھَب َأُبو ُعَبْیٍد، َوَتِبَعُھ َجَماَعٌة، َفَقاَل َأُبو ُعَبْیٍد
ِإْثَباُت اْلَعْدَوى َبْل ِلَأنَّ الصَِّحاَح َلْو َمِرَضْت ِبَتْقِدیِر اهللا َتَعاَلى ُربََّما " َعَلى ُمِصحٍّ

َوَقَع ِفي َنْفِس َصاِحِبَھا َأنَّ َذِلَك ِمَن اْلَعْدَوى َفُیْفَتَتُن َوَیَتَشكَُّك ِفي َذِلَك َفَأَمَر 
َكاَن َبْعُض النَّاِس َیْذَھُب ِإَلى َأنَّ اْلَأْمَر ِباِلاْجِتَناِب ِإنََّما ُھَو ِلْلَمَخاَفِة َو: ِباْجِتَناِبِھ، َقاَل

َوَھَذا َشرُّ َما ُحِمَل َعَلْیِھ اْلَحِدیُث ِلَأنَّ ِفیِھ : َعَلى الصَِّحیِح ِمْن َذَواِت اْلَعاَھِة، َقاَل
  .َلِكنَّ َوْجَھ اْلَحِدیِث ِعْنِدي َما ذكرتھِإْثَباَت اْلَعْدَوى الَِّتي َنَفاَھا الشَّاِرُع َو

 َعْن ِإیَراِد اْلُمْمِرِض َعَلى اْلُمِصحِّ ِإنََّما َنَھى َرُسوُل اهللا : وَقاَل اْلُقْرُطِبيُّ
 َمَخاَفَة اْلُوُقوِع ِفیَما َوَقَع ِفیِھ َأْھُل اْلَجاِھِلیَِّة ِمَن اْعِتَقاِد اْلَعْدَوى َأْو َمَخاَفَة َتْشِویِش

" ِفرَّ ِمَن اْلَمْجُذوِم ِفَراَرَك ِمَن اْلَأَسِد: "النُُّفوِس َوَتْأِثیِر اْلَأْوَھاِم َوُھَو َنْحُو َقْوِلِھ
َوِإْن ُكنَّا َنْعَتِقُد َأنَّ اْلُجَذاَم َلا ُیْعِدي َلِكنَّا َنِجُد ِفي َأْنُفِسَنا ُنْفَرًة َوَكَراِھَیًة ِلُمَخاَلَطِتِھ 

َه ِإْنَساٌن َنْفَسُھ َعَلى اْلُقْرِب ِمْنُھ َوَعَلى ُمَجاَلَسِتِھ َلَتَأذَّْت َنْفُسُھ ِبَذِلَك َحتَّى َلْو َأْكَر
َفِحیَنِئٍذ، َفاْلَأْوَلى ِلْلُمْؤِمِن َأْن َلا َیَتَعرََّض ِإَلى َما َیْحَتاُج ِفیِھ ِإَلى ُمَجاَھَدٍة َفَیْجَتِنُب 



 

- ٢٠٨٧ -

اْلآَلاِم َمَع َأنَُّھ یْعَتقد َأن َلا ُیَنجِّي َحَذٌر ِمْن َقْدٍر واهللا ُطُرَق اْلَأْوَھاِم َوُیَباِعُد َأْسَباَب 
  .َأْعَلُم 

اْلَأْمُر ِباْلِفَراِر ِمَن اْلَأَسِد َلْیَس : وَقاَل الشَّْیُخ َأُبو ُمَحمَِّد ْبُن َأِبي َجْمَرَة
لِّ َما ِفیِھ َضَرٌر ِبَأيِّ َوْجٍھ َكاَن  َكاَن َیْنَھى ُأمََّتُھ َعْن ُكِلْلُوُجوِب َبْل ِللشََّفَقِة؛ ِلَأنَُّھ 

َوَیُدلُُّھْم َعَلى ُكلِّ َما ِفیِھ َخْیٌر َوَقْد َذَكَر َبْعُض َأْھِل الطِّبِّ َأنَّ الرََّواِئَح ُتْحِدُث ِفي 
  ).١(اْلَأْبَداِن َخَلًلا َفَكاَن َھَذا َوْجَھ اْلَأْمِر ِباْلُمَجاَنَبِة 

ْمَراض َلا تعِدي بطبعھا، َوَلِكن اهللا َتَعاَلى جعل إن َھِذه اْلَأ: وقال العیني
ُمَخالَطة اْلَمِریض بَھا للصحیح َسببا إلعدائھ َمرضھ، ثمَّ قد یَتَخلَّف َذِلك َعن َسببھ 

نفي َما َكاَن َیْعَتِقدُه الجاھلي من " العدوى: "َكَما ِفي َساِئر اْلَأْسَباب، َفِفي الَحِدیث
فر من : (َفمن أعدى األول؟، َوِفي َقْولھ: َھَذا َقاَلَأن َذِلك یعدي بطبعھ، َوِل

أعلم َأن اهللا َتَعاَلى جعل َذِلك َسببًا، فحذَّر من الضََّرر الَِّذي یغلب وجوده ) المجذوم
  ). ٢(ِعْند وجوده ِبفعل اهللا عز َوجل

َدِة ِبِفْعِل أْرشَد ِإَلى ُمَجاَنَبِة َما َیْحُصُل الضََّرُر ِعْنَدُه ِفي اْلَعا: وقال النووي
اهللا َتَعاَلى َوَقْدِرِه َفَنَفى ِفي اْلَحِدیِث اْلَأوَِّل اْلَعْدَوى ِبَطْبِعَھا َوَلْم َیْنِف ُحُصوَل الضََّرِر 
ِعْنَد َذِلَك ِبَقَدِر اهللا َتَعاَلى َوِفْعِلِھ، َوَأْرَشَد ِفي الثَّاِني ِإَلى اِلاْحِتَراِز ِممَّا َیْحُصُل ِعْنَدُه 

  ) .٣( ِبِفْعِل اهللا َوِإَراَدِتِھ َوَقَدِرِهالضََّرُر
  

                                                           

   .١٦٢ -١٦٠/ ١٠المصدر السابق  ) ١(
  .٢١/٢٤٧عمدة القاري شرح صحیح البخاري ) ٢(
   .١٤/٢١٤وي على صحیح مسلم شرح النو) ٣(
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  الفصل السابع
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  بيان مداواة الر

 لرسولھ إن اإلسالم ھو دین الرحمة والرأفة والسماحة والیسر، قال 
 : ومن رحمة اإلسالم جواز معالجة ومداواة الرجل )١(چک ک گ گ گگچ ،

مرأة األجنبیة والعكس، طالما أنھ قد تمیز في ھذا األمر وبرع فیھ عن األجنبي لل
غیره، وھذا یدل على أن الشریعة اإلسالمیة تصون وتحفظ الصحة البشریة 

  . حتى في تقدیم الدواء من أحد الجنسین لآلخر
َداوي  َنْسِقي وُنُكنَّا مَع النَِّبيِّ : " قاَلْت) ٢(فعِن الرَُّبیِِّع ِبْنِت ُمَعوٍِّذ 

  ) .٣"(الَجْرَحى، وَنُردُّ الَقْتَلى ِإَلى الَمِدیَنِة
َوِفیِھ َجَواُز ُمَعاَلَجِة اْلَمْرَأِة اْلَأْجَنِبیَِّة الرَُّجَل اْلَأْجَنِبيَّ : قال الحافظ ابن حجر

  ).٤(ِللضَُّروَرِة 
: ، َقْولھَأْصَحاب َرُسول اهللا : ، َأي) نسقي: (َقْولھ: وقال الحافظ العیني

ِفیِھ ُمَباشَرة اْلَمْرَأة غیر ِذي محرم ِمْنَھا ِفي : قال المھلب) ونداوي الجرحى(
  . المداواة َوَما شاكلھا من إلطاف المرضى، َونقل اْلَمْوَتى

َجاَز َذِلك للمتجالَّاِت ِمْنُھنَّ، ِلَأن َموِضع : َكیَف َساَغ َذِلك؟ قلت: َفِإن قلت
ْنُھ اْلُجُلود وتھابھ اْلَأْنفس ولمسھ َعَذاب ِللَّامس اْلجْرح َلا یلتذ بمسھ، بل تقشعر ِم

والملموس، َوأما َغْیرھنَّ فیعالجن ِبَغْیر ُمَباشَرة ِمْنُھنَّ َلُھم، فیضعن الدََّواء 

                                                           

  ).١٠٧(سورة األنبیاء ، آیة رقم ) ١(
بضم الراء، وف�تح الموح�دة، وت�شدید الی�اء تحتھ�ا نقطت�ان، َلَھ�ا َوِلَأِبیَھ�ا ُص�ْحَبٌة،                 : الرَُّبیِِّع  ) ٢(

وھي بنت معّوذ بن عفراء بن ح�زام ب�ن جن�دب األن�صاریة النجاری�ة، م�ن بن�ي ع�دي ب�ن              
 البكی�ر اللیث�ي، فول�دت ل�ھ محم�دا ، ق�ال اب�ن أب�ي خیثم�ة، ع�ن            النجار، تزوجھا إیاس ب�ن    

كانت ربم�ا غ�زت   : كانت من المبایعات بیعة الشجرة بیعة الرضوان،  وقال أبوعمر : أبیھ
  . مع رسول اللَّھ صّلى اللَّھ علیھ وسّلم

أبوعمر یوس�ف ب�ن عب�داهللا ب�ن محم�د        :  ، المؤلف  ١٨٣٧/ ٤ االستیعاب في معرفة األصحاب     
عل�ي محم�د البج�اوي،      : ، المحق�ق  )ھ�ـ ٤٦٣ت  (البر ب�ن عاص�م النم�ري القرطب�ي          بن عبد 
-٦/١٠٧م، وأس��د الغاب��ة  ١٩٩٢ -ھ��ـ ١٤١٢األول��ى، /دار الجی��ل، بی��روت، ط : الناش��ر
أبوالح��سن عل��ي ب��ن أب��ي الك��رم محم��د ب��ن محم��د ب��ن عب��دالكریم ب��ن         : ، المؤل��ف١٠٨

 –دار الفك��ر : الناش��ر) ھ��ـ٦٣٠ت(عبدالواح��د ال��شیباني الج��زري، عزال��دین اب��ن األثی��ر   
، )٨/١٣٢(م، واإلص��ابة ف��ي تمیی��ز ال��صحابة  ١٩٨٩ -ھ��ـ ١٤٠٩: بی��روت، ع��ام الن��شر 

، )ھ�ـ ٨٥٢ت(أبوالفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحم�د ب�ن حج�ر الع�سقالني            : المؤلف
 -دار الكت��ب العلمی��ة : ع��ادل أحم��د عب��دالموجود وعل��ى محم��د مع��وض، الناش��ر  : تحقی��ق

  .ـھ١٤١٥األولى /بیروت، ط
 َب�اُب ُم�َداَواِة النِّ�َساِء الَجْرَح�ى ِف�ي        -ِكَت�اُب الِجَھ�اِد َوال�سَِّیرِ     : أخرجھ البخ�اري ف�ي ص�حیحھ        ) ٣(

َھ��ْل ُی��َداِوي الرَُّج��ُل الَم��ْرَأَة َأِو الَم��ْرَأُة  :  َب��اٌب-، وف��ي ِكَت��اُب الطِّ��بِّ )٢٨٨٢ (٤/٣٤الَغ��ْزِو 
  ).٥٦٧٩ (٧/١٢٢الرَُّجَل 

   .٦/٨٠فتح الباري البن حجر ) ٤(
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ویضعھ َغْیرھنَّ على اْلجْرح، َوقد ُیمكن َأن یضعنھ من غیر مس َشْيء من 
َة ِإَذا َماَتْت َوَلْم ُتوَجِد اْمَرَأٌة ُتَغسُِّلَھا َأنَّ جسده، َویدل على َذِلك اتَِّفاقھم َأنَّ اْلَمْرَأ

الرَُّجَل َلا ُیَباِشُر ُغْسَلَھا ِباْلَمسِّ َبْل ُیَغسُِّلَھا ِمْن َوَراِء َحاِئٍل ِفي َقول اْلحسن 
اْلَبْصِرّي َوالنََّخِعّي َوالزْھِرّي َوَقَتاَدة َوِإْسَحاق، َوعند سعید بن اْلمسیب َوَمالك 

تَیّمم بالصعید، َوُھَو أصح اْلَأْوجھ ِعْند الشَّاِفِعیَّة، َوَقاَل : وفیین َوأحمدوالك
  . تدفن َكَما ِھَي َوَلا تَیّمم: اْلَأْوَزاِعّي

اْلَفْرُق َبْیَن َحاِل اْلُمَداَواِة َوَتْغِسیِل اْلَمیِِّت َأن اْلغْسل : وَقاَل ابن اْلُمنیِر
  ).١(ورات تبیح اْلَمْحُظوَرات عَباَدة، والمداواة َضُروَرة، والضر

وأما مداواة الرجل المرأة فبالقیاس واستشكل مباشرة : قال القسطالني
باحتمال أن تكون المداواة لمحرم أو زوج، : المرأة الرجل بالمداواة، وأجیب

  ).٢(وأما األجانب فتجوز عند الضرورة بقدر ما یحتاج إلیھ من اللمس والنظر
الة المداواة تجوز مباشرة الطبیب الرجل فتبین مما سبق أنھ في ح

لعالج المرأة األجنبیة، والعكس؛ ألن ھذه ضرورة وذلك صیانة لحیاة المریض 
  .من الھالك

  .أما الغسل فال مباشرة فیھ من أي من الجنسین لآلخر ألنھ عبادة 

                                                           

/ ١٤ ، وعم�دة الق�اري ش�رح ص�حیح البخ�اري         ٧٩/ ٥شرح صحیح البخارى الب�ن بط�ال        ) ١(
١٦٨.  

   .٨/٣٦١إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري = شرح القسطالني ) ٢(
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  الفصل الثامن 

  أخالق وقائية للصحة

انة بھم، كما تھدف من أخالق اإلسالم احترام اآلخرین وعدم االستھ
أخالق اإلسالم إلى حفظ اإلنسان من األوبئة واألمراض، فوضع الید على الفم 
عند التثاؤب، وكذلك عند العطاس، وغسل األیدي قبل الطعام وبعده، وعدم 
التنفس في اإلناء ، وكراھة الشرب من في السقاء ، واالحتراز من الحشرات 

یؤدى إلى الوقایة من انتشار األمراض وسقوطھا في الطعام والشراب، كل ھذا 
  .واألوبئة

?   :  ?يشتمل ه?? ?لفصل على ??بعة م?ال

  اطب اول 

  او ن ار اراض ن طرق اواء ار 

یسھل انتشار األمراض عن طریق الھواء حیث إنھ یتخلل جسد كل 
د الھواء الداخل إنسان ، لذا البد من المحافظة على النفس واآلخرین بعدم إفسا

لألنف، وقد ضربت السنة النبویة لنا مثًال من أروع أمثلة الرقي والتحضر في 
كیفیة التثاؤب، وأنھ ال یكون التثاؤب إال من امتالء المعدة بالطعام، فھو عالمة 
الكسل واالسترخاء، وأما العطاس دون زكام دلیل خفة البطن والنشاط 

 یضع یده على فمھ، وعدم إحداث صوت والحیویة، ومع ذلك على العاطس أن
مزعج، وكذلك كان البد من مدافعة التثاؤب قدر الطاقة ، فإن لم یستطع اإلنسان 
ذلك فلیحاول جاھدًا غلق فمھ وإحكامھ بیده، حتى ال یؤذي من حولھ بھذه 
األبخرة ذات المیكروبات والجراثیم الناقلة لألمراض، بل ھناك من یتلذذون 

 أفواھھم ینظر إلیھا من حولھم ، ُمْحِدِثیَن أصواتًا تشمئز منھا بالتثاؤب فاتحین
الطبائع السلیمة ، فھذا كلھ یؤدي إلى أذى الصحة البشریة، ھذا في الجوانب 

  . المرئیة لنا
أما غیر المرئیة لنا ھو أن الشیطان یفرح ویضحك مما یفعلھ المتثائب 

مھ مرتعًا للشیطان، وما في نفسھ من فتح فیھ وإحداث أصوات مؤذیة، فیصبح ف
ضحك الشیطان إال استھانة واستھزاء بصاحب ھذا الصنیع، فقد ھانت علیھ 
نفسھ، أفال تھون على الشیطان فیضحك منھا، لكنھ إذا اتبع المنھج النبوي في 

  .ھذا األمر ال یجد الشیطان مسلكًا إلیھ
ِحبُّ الُعَطاَس، َوَیْكَرُه ِإنَّ اهللا ُی: " ، َعِن النَِّبيِّ فَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة 

التََّثاُؤَب، َفِإَذا َعَطَس َفَحِمَد اهللا، َفَحقٌّ َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َسِمَعُھ َأْن ُیَشمَِّتُھ، َوَأمَّا 
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َھا، َضِحَك ِمْنُھ : التََّثاُؤُب َفِإنََّما ُھَو ِمَن الشَّْیَطاِن، َفْلَیُردَُّه َما اْسَتَطاَع، َفِإَذا َقاَل
  ).١"(َطاُن الشَّْی

ِإَذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْم، «: َقاَل َرُسوُل اِهللا : ، َقاَلوعن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ
  ). ٢(»َفْلُیْمِسْك ِبَیِدِه َعَلى ِفیِھ، َفِإنَّ الشَّْیَطاَن َیْدُخُل

ِبَیِدِه َأْو  َكاَن ِإَذا َعَطَس َغطَّى َوْجَھُھ َأنَّ النَِّبيَّ «: وَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة
  ).٣(»ِبَثْوِبِھ َوَغضَّ ِبَھا َصْوَتُھ

أي سببھ الذي ال ینشأ عن ) إن اهللا تعالى یحب العطاس: (قال المناوي
زكام؛ ألنھ المأمور فیھ بالتحمید والتشمیت، وھو یفتح المسام ویخفف الدماغ، 

نھ إذ بھ تندفع األبخرة المحتبسة فیھ ویخفف الغذاء وھو أمر مندوب إلیھ؛ أل
یعین صاحبھ على العبادة ویسھل علیھ الطاعة، ومن ثم عده الشارع نعمة یحمد 

  . علیھا
وھو تنفس ینفتح منھ الفم : بالھمز وقیل بالواو) ویكره التثاؤب: (قولھ

بال قصد وذلك ألنھ یكون عن امتالء البدن وثقلھ وكثرة الغذاء ومیلھ إلى الكسل 
شیطان ولھذا سن الشرع كظمھ ورده فیثبط صاحبھ عن الطاعة فیضحك منھ ال

  ).٤(ما أمكن
ِإنََّما جعلھ من الشَّْیَطان َكَراَھة َلُھ ؛ ) من الشَّْیَطان: (َقْولھ: وقال العیني

ِلَأنَُّھ ِإنََّما یكون َمَع ثقل اْلبدن وامتالئھ ومیلھ ِإَلى الكسل َوالنَّْوم، وأضافھ ِإَلى 
ُعو ِإَلى ِإْعَطاء النَّفس شھواتھا، َوَأَراَد ِبِھ التحذیر من الشَّْیَطان ِلَأنَُّھ ُھَو الَِّذي َیْد

السََّبب الَِّذي یَتَولَّد ِمْنُھ، َوُھَو التََّوسُّع ِفي اْلمطعم والشبع، فیثقل َعن الطَّاَعات 
  . ویكسل َعن اْلخیَرات

نقة َوأما التثاوب َفُھَو النَّفس الَِّذي ینفتح ِمْنُھ اْلَفم لدفع البخارات المخت
ِفي عضالت الفك، َوُھَو ِإنََّما ینشأ من امتالء اْلمعدة َوثقل اْلبدن َوُیورث الكسل 

  . َوُسوء اْلَفھم والغفلة
لیكظم ولیضع َیده على اْلَفم؛ ِلَئلَّا یبلغ الشَّْیَطان : َأي) فلیرده: (َقْولھ

  . ُمَراده من َتْشِویھ صورتھ َودُخول َفمھ وضحكھ ِمْنُھ

                                                           

 َباُب َما ُیْسَتَحبُّ ِم�َن الُعَط�اِس َوَم�ا ُیْك�َرُه ِم�َن      -ِكَتاُب اَألَدِب  :  أخرجھ البخاري في صحیحھ   ) ١(
 ٧/٣٧٤ ب�اب ف�ي التث�اؤب    -كتاب األدب : ، وأبوداود في السنن   )٦٢٢٣ (٨/٤٩اُؤِب  التََّث

 َباُب َما َجاَء ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ الُعَطاَس َوَیْكَرُه    -كتاب اْلَأَدِب   : ، والترمذي في جامعھ   )٥٠٢٨(
  ، )٢٧٤٦ (٥/٨٦َثاُؤَب التَّ

 َب��اُب َت��ْشِمیِت اْلَع��اِطِس، َوَكَراَھ��ِة    -ِق ِكَت��اُب الزُّْھ��ِد َوالرََّق��ائِ  : أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ  ) ٢(
  ).٢٩٩٥ (٤/٢٢٩٣التََّثاُؤِب 

 َباُب َما َجاَء ِفي َخْفِض الصَّْوِت َوَتْخِمیِر الَوْج�ِھ      -كتاب اْلَأَدِب   : أخرجھ الترمذي في جامعھ   ) ٣(
لم�ستدرك  َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح ، والحاكم ف�ي ا        : ، وقال )٢٧٤٥ (٥/٨٦ِعْنَد الُعَطاِس   

َھ�َذا َح�ِدیٌث َص�ِحیُح اْلِإْس�َناِد َوَل�ْم          : وق�ال ) ٧٧٩٦ (٤/٣٢٥ِكَتاُب اْل�َأَدِب    : على الصحیحین 
  .ُیَخرَِّجاُه، وصححھ الذھبي

   .٢/٢٨٩فیض القدیر ) ٤(
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َھا، : َھا، ِحَكاَیة َصوت المتثاوب، َفِإذا َقاَل: ، كلمة) َھا: َقاَلِإذا : (َقْولھ
  ). ١(ِإذا َبالغ ِفي التثاؤب، ضحك الشَّْیَطان َفرحا بذلك: َیْعِني

  .ُعُموُم اْلَأْمِر ِبالرَّدِّ َیَتَناَوُل َوْضَع اْلَیِد َعَلى اْلَفِم :  َقاَل اْلِكْرَماِنيُّ
َضاَفة التَثاُؤِب إلى الشْیطاِن إضافة رَضى وإَراَدة معنى إ :وَقاَل ابن َبطَّاٍل

أى أنَّ الشیطاَن یحبُّ أن َیَرى تَثاُؤَب االنَساِن؛ ألنََّھا حاُل الُمثلة وَتْغِییر لُصوَرِتھ 
فَیْضَحُك من جوفھ، ال أنَّ الشیطاَن یفعُل التثاؤَب فى االنساِن ألنَُّھ ال خالَق للخیِر 

َك كل ما جاء من األفعاِل المنسوبِة إلى الشیطاِن فإنََّھا على والشرِّ غیُر اهللا، وكذل
إما إضافُة رضى وإرادة ، أو إضافة بمعنى الوسوسة فى الصدر : معنیین

  . والتزیین
إنَّ ُكلَّ ِفْعٍل َمْكُروٍه َنَسَبُھ الشَّْرُع ِإَلى الشَّْیَطاِن ِلَأنَُّھ : َوَقاَل ابن اْلَعَرِبيِّ

:  ُكلَّ ِفْعٍل َحَسٍن َنَسَبُھ الشَّْرُع ِإَلى اْلَمَلِك ِلَأنَُّھ َواِسَطُتُھ، َقاَلَواِسَطُتُھ، َوَأنَّ
َوالتََّثاُؤُب ِمَن اِلاْمِتَلاِء َوَیْنَشُأ َعْنُھ التََّكاُسُل َوَذِلَك ِبَواِسَطِة الشَّْیَطاِن، َواْلُعَطاُس 

  . َوَذِلَك ِبَواِسَطِة اْلَمَلِكِمْن َتْقِلیِل اْلِغَذاِء َوَیْنَشُأ َعْنُھ النََّشاُط 
ُأِضیَف التََّثاُؤُب ِإَلى الشَّْیَطاِن؛ ِلَأنَُّھ َیْدُعو ِإَلى الشََّھَواِت ِإْذ : َوَقاَل النََّوِويُّ

َیُكوُن َعْن ِثَقِل اْلَبَدِن َواْسِتْرَخاِئِھ َواْمِتَلاِئِھ، َواْلُمَراُد التَّْحِذیُر ِمَن السََّبِب الَِّذي 
  .لَُّد ِمْنُھ َذِلَك َوُھَو التََّوسُُّع ِفي اْلَمْأَكِلَیَتَو

َأْي َیْأُخُذ ِفي َأْسَباِب َردِِّه " َفِإَذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْم َفْلَیُردَُّه َما اْسَتَطاَع: " َقْوُلُھ
َمْعَنى ِإَذا : ًة، َوِقیَلَوَلْیَس اْلُمَراُد ِبِھ َأنَُّھ َیْمِلُك َدْفَعُھ ِلَأنَّ الَِّذي َوَقَع َلا ُیَردُّ َحِقیَق

  .َتَثاَءَب ِإَذا َأَراَد َأْن َیَتَثاَءَب
ِإَذا : "َوِفي َلْفٍظ َلُھ ) َفِإنَّ الشَّْیَطاَن َیْدُخُل: (َوِفي َحِدیِث َأِبي َسِعیٍد

، َھَكَذا َقیََّدُه )٢"(َتَثاَءَب َأَحُدُكْم ِفي الصََّلاِة َفْلَیْكِظْم َما اْسَتَطاَع َفِإنَّ الشَّْیَطاَن َیْدُخُل
  .ِبَحاَلِة الصََّلاِة 

َیْنَبِغي َكْظُم التََّثاُؤِب ِفي ُكلِّ َحاَلٍة، َوِإنََّما َخصَّ الصََّلاَة؛ : َقاَل ابن اْلَعَرِبيِّ
 ِلَأنََّھا َأْوَلى اْلَأْحَواِل ِبَدْفِعِھ ِلَما ِفیِھ ِمَن اْلُخُروِج َعِن اْعِتَداِل اْلَھْیَئِة َواْعِوَجاِج

  . اْلِخْلَقِة
  ": َفِإنَّ الشَّْیَطاَن َیْدُخُل: "َوَأمَّا َقْوُلُھ ِفي ِرَواَیِة ُمْسِلٍم

َفَیْحَتِمُل َأْن ُیَراَد ِبِھ الدُُّخوُل َحِقیَقًة َوُھَو َوِإْن َكاَن َیْجِري ِمَن اْلِإْنَساِن 
هللا َتَعاَلى، َواْلُمَتَثاِئُب ِفي ِتْلَك اْلَحاَلِة َمْجَرى الدَِّم َلِكنَُّھ َلا یَتَمكَّن ِمْنُھ َما َداَم َذاِكًرا ا

  .َغْیُر َذاِكٍر َفَیَتَمكَُّن الشَّْیَطاُن ِمَن الدُُّخوِل ِفیِھ َحِقیَقًة

                                                           

   .١٥/١٧٨عمدة القاري شرح صحیح البخاري ) ١(
اُب َت��ْشِمیِت اْلَع��اِطِس، َوَكَراَھ��ِة    َب��-ِكَت��اُب الزُّْھ��ِد َوالرََّق��اِئِق   : أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ  ) ٢(

 ب���اب ف��ي التث���اؤب  -كت��اب األدب  : ، وأب��وداود ف���ي ال��سنن  )٢٩٩٥ (٤/٢٢٩٣التََّث��اُؤِب  
٥٠٢٦ (٧/٣٧٣.(  



 

- ٢٠٩٣ -

َوَیْحَتِمُل َأْن َیُكوَن َأْطَلَق الدُُّخوَل َوَأَراَد التََّمكَُّن ِمْنُھ؛ ِلَأنَّ ِمْن َشْأِن َمْن 
  . ُكوَن ُمَتَمكًِّنا ِمْنُھَدَخَل ِفي َشْيٍء َأْن َی

َوَأمَّا اْلَأْمُر ِبَوْضِع اْلَیِد َعَلى اْلَفِم َفَیَتَناَوُل َما ِإَذا اْنَفَتَح ِبالتََّثاُؤِب َفُیَغطَّى 
ِباْلَكفِّ َوَنْحِوِه، َوَما ِإَذا َكاَن ُمْنَطِبًقا ِحْفًظا َلُھ َعِن اِلاْنِفَتاِح ِبَسَبِب َذِلَك، َوِفي َمْعَنى 

ْضِع اْلَیِد َعَلى اْلَفِم َوْضُع الثَّْوِب َوَنْحِوِه ِممَّا ُیَحصُِّل َذِلَك اْلَمْقُصوَد، َوِإنََّما َتَتَعیَُّن َو
اْلَیُد ِإَذا َلْم َیْرَتدَّ التََّثاُؤُب ِبُدوِنَھا َوَلا َفْرَق ِفي َھَذا اْلَأْمِر َبْیَن اْلُمَصلِّي َوَغْیِرِه َبْل 

  ).١(ِل الصََّلاِة َیَتَأكَُّد ِفي َحا

 ب اطا  

  او ن ار اراض ن طرق ارات

ینبغي لكل إنسان أن یتحرى في مطعمھ ومشربھ النقاء والنظافة وعدم 
التلوث، وذلك باالحتراز من سقوط الحشرات الطائرة وغیرھا في الطعام أو 

 یتخلص منھ، لكنھ الشراب، فإذا سقطت حشرة في الطعام أو الشراب فعلیھ أن
لما كان االحتراز من حشرة الذباب الطائرة صعب، فھي تقتحم كل األماكن 
وتدخل في أي وقت وتحمل معھا من الجراثیم ما یؤذي صحة اإلنسان، وقد 
سبقت السنة المشرفة الطب بقرون طویلة وأخبرتنا بكیفیة التعامل مع حشرة 

 غمسھا كاملة في اإلناء بعد الذباب عند سقوطھا في اإلناء، وأنھ البد من
سقوطھا فیھ لتعقیم اإلناء مما لحقھ من جراثیم، مع عدم اإللزام بشرب ما في 

  .اإلناء، فبعد غمسھا یكون اإلنسان مخیرًا بین أن یشرب ما في اإلناء أو یریقھ 
َناِء ِإَذا َوَقَع الذَُّباُب ِفي ِإ«:  َقاَل َأنَّ َرُسوَل اهللا فَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة 

َأَحِدُكْم َفْلَیْغِمْسُھ ُكلَُّھ، ُثمَّ ِلَیْطَرْحُھ، َفِإنَّ ِفي َأَحِد َجَناَحْیِھ ِشَفاًء، َوِفي اآلَخِر 
  ).٢(»َداًء

الذَُّباُب ِبَضمِّ اْلُمْعَجَمِة " ِإَذا َوَقَع الذَُّباُب: "َقْوُلُھ : قال ابن حجر 
: الذَُّباُب َواحده ُذَباَبٍة َوَلا َتُقْل ِذبَّاَنٌة، ِقیَل: َھِريَُّوُمَوحََّدَتْیِن َوَتْخِفیٍف ، َقاَل اْلَجْو

  . ُسمَِّي ُذَباًبا؛ ِلَكْثَرِة َحَرَكِتِھ َواْضِطَراِبِھ
الذَُّباُب َأْحَرُص اْلَأْشَیاِء َحتَّى ِإنَُّھ ُیْلِقي َنْفَسُھ ِفي ُكلِّ َشْيٍء : َوَقاَل َأْفَلاُطوُن

ُھ َوَیَتَولَُّد ِمَن اْلُعُفوَنِة َوَلا َجْفَن ِللذَُّباَبِة ِلِصَغِر َحَدَقِتَھا َواْلَجْفُن َوَلْو َكاَن ِفیِھ َھَلاُك
َیْصُقُل اْلَحَدَقَة َفالذَُّباَبُة َتْصُقُل ِبَیَدْیَھا َفَلا َتَزاُل تمسح عینیھا، َومن َعِجیب أمره َأن 

ْلَعْكِس َوَأْكَثُر َما َیْظَھُر ِفي َأَماِكِن رجعیھ َیَقُع َعَلى الثَّْوِب اْلَأْسَوِد َأْبَیَض َوِبا
اْلُعُفوَنِة َوَمْبَدُأ َخْلِقِھ ِمْنَھا ُثمَّ ِمَن التََّواُلِد، َوُھَو ِمْن َأْكَثِر الطُُّیوِر ِسَفاًدا ُربََّما َبِقَي 

ِفِعيَّ ِلَأيِّ ِعلٍَّة ُخِلَق َعامََّة اْلَیْوِم َعَلى اْلُأْنَثى، َوُیْحَكى َأنَّ َبْعَض اْلُخَلَفاِء َسَأَل الشَّا
ُذَباُب النَّاِس َیَتَولَُّد ِمَن : َمَذلًَّة ِلْلُمُلوِك، َوَقاَل َأُبو ُمَحمٍَّد اْلَماِلِقيُّ: الذَُّباُب؟ َفَقاَل

                                                           

، وش���رح الن���ووي عل���ى ص���حیح م���سلم )٣٧٠/ ٩(ش���رح ص���حیح البخ���ارى الب���ن بط���ال ) ١(
   .٦١١/ ١٠ ، وفتح الباري البن حجر ١٨/١٢٢

  .٧/١٤٠ َباُب ِإَذا َوَقَع الذَُّباُب ِفي اِإلَناِء -ِكَتاُب الطِّبِّ : حیحھأخرجھ البخاري في ص) ٢(



 

- ٢٠٩٤ -

ِفي الزِّْبِل، َوِإْن ُأِخَذ الذَُّباُب اْلَكِبیُر َفُقِطَعْت َرْأُسَھا َوُحكَّ ِبَجَسِدَھا الشَّْعَرِة الَِّتي 
اْلَجْفِن َحكا َشِدیًدا َأْبَرَأْتُھ َوَكَذا َداُء الثَّْعَلِب، َوِإْن ُمِسَح َلْسَعُة الزُّْنُبوِر ِبالذَُّباِب َسَكَن 

  . اْلَوَجُع
  .َأْمُر ِإْرَشاٍد ِلُمَقاَبَلِة الدَّاِء ِبالدََّواِء" َفْلَیْغِمْسُھ ُكلَُّھ: "َقْوُلُھ 

  .  َرْفُع َتَوھُِّم اْلَمَجاِز ِفي اِلاْكِتَفاِء ِبَغْمِس َبْعِضِھ"ُكلُُّھ: "َوِفي َقْوِلِھ 
اْلَجَناُح ُیَذكَُّر َوُیَؤنَُّث، َوَلْم َیَقْع ِلي ِفي " َفِإنَّ ِفي ِإْحَدى َجَناَحْیِھ: "َقْوُلُھ 

 َذَكَر َبْعُض َشْيٍء ِمَن الطُُّرِق َتْعِییُن اْلَجَناِح الَِّذي ِفیِھ الشَِّفاُء ِمْن َغْیِرِه َلِكْن
اْلُعَلَماِء َأنَُّھ َتَأمََّلُھ َفَوَجَدُه َیتَِّقي ِبَجَناِحِھ اْلَأْیَسِر َفُعِرَف َأنَّ اْلَأْیَمَن ُھَو الَِّذي ِفیِھ 

  ).١(الشَِّفاُء
  شبهة ???ها

  : طعن بعض أعداء السنة النبویة في ھذا الحدیث فقالوا
لحدیث، ولم یتابعھ أحد من  قد تفرد بروایة ھذا ا-- إن أبا ھریرة -١
  . الصحابة

كیف یكون الذباب الذي ھو مباءة الجراثیم فیھ :  إنھم یتساءلون-٢
دواء؟ وكیف یجمع اهللا الداء والدواء في شيء واحد؟ وھل الذباب یعقل فیقدم 

  ).٢(أحد الجناحین على اآلخر؟
  تفني? ?لشبهة

قد تفرد بروایة  إن أبا ھریرة: ھذا كالم باطل ومردود ، فكیف قالوا
مع أنھ لو تفرد لكان حجة، ولكن ! ھذا الحدیث، ولم یتابعھ أحد من الصحابة 

اتھامھ بالتفرد ینتج عن قصور في البحث، أو عدم خبرة بعلم التخریج، فقد 
أبوسعید الخدري، :  صحابیان جلیالن ھماروى ھذا الحدیث غیر أبي ھریرة 

 ما ظھر من تخریج الحدیث، وجمع وأنس بن مالك رضي اهللا عنھما، وھذا ھو
  .طرقھ

  :أما حدیث أبي ھریرة 

 باب إذا وقع الذباب -كتاب بدء الخلق : فأخرجھ البخاري في صحیحھ* 
  ) .٣٣٢٠ (٤/١٣٠في شراب أحدكم 

 باب في الذباب یقع في الطعام -كتاب األطعمة : وأبوداود في السنن* 
٣٨٤٤ (٥/٦٥٤.(  

                                                           

   .١٠/٢٥٠فتح الباري شرح صحیح البخاري ) ١(
محم�د  :  ، المؤل�ف ١/١٦٩دفاع عن ال�سنة ورد ش�بھ المست�شرقین والكت�اب المعاص�رین              ) ٢(

ألول���ى، ا/مكتب���ة ال���سنة، ط: ، الناش���ر) ھ���ـ١٤٠٣ت (ب���ن محم���د ب���ن س���ویلم أبوُش���ھبة 
  .م ١٩٨٩



 

- ٢٠٩٥ -

 باب یقع الذباب في اإلناء -لطب كتاب ا: وابن ماجھ في السنن* 
٣٥٠٥ (٤/٥٤٠.(  

 باب الذباب یقع في الطعام -كتاب األطعمة : والدارمي في السنن* 
٢٠٨١ (٢/١٢٩٧  .(  

 َباُب َما -ُجمَّاُع َأْبَواِب َما ُیْفِسُد اْلَماَء ): ١(والبیھقي في السنن الكبرى* 
  ) .١١٩٠ (١/٣٨٢ اْلَقِلیِل َلا َنْفَس َلُھ َساِئَلٌة ِإَذا َماَت ِفي اْلَماِء

وصححھ أحمد شاكر في ). ٧١٤١ (١٢/٤٦: وأحمد في مسنده* 
  .تعلیقھ على المسند

  ).١٢٥ (١/١٧٧): ٢(وإسحاق بن راھویھ في مسنده* 
  :وأما حدیث أبي سعید الخدري 

 باب الذباب یقع -كتاب الفرع والعتیرة : فأخرجھ النسائي في السنن* 
  ). ٤٢٦٢(٧/١٧٨في اإلناء 

 باب یقع الذباب في اإلناء -كتاب الطب : وابن ماجھ في السنن* 
٣٥٠٤ (٤/٥٤٠.(  

، وقال شعیب األرنؤوط في )١١٦٤٣ (١٨/١٨٦: وأحمد في مسنده* 
  .صحیح لغیره: تعلیقھ على ھذا الحدیث

  ) .٩٨٦ (٢/٢٧٣): ٣(وأبو یعلى في مسنده* 
  ) .٣٢٨٩ (٨/٣٣٩): ٤(وأبوجعفر الطحاوي في شرح مشكل اآلثار* 
 َباُب َما َلا َنْفَس َلُھ -ُجمَّاُع َأْبَواِب َما ُیْفِسُد اْلَماَء : والبیھقي في السنن الكبرى * 

  ) .١١٩٢ (١/٣٨٣َساِئَلٌة ِإَذا َماَت ِفي اْلَماِء اْلَقِلیِل 

                                                           

أحم��د ب��ن الح��سین ب��ن عل��ي ب��ن موس��ى الخراس��اني، أب��وبكر     : ال��سنن الكب��رى، المؤل��ف ) ١(
دار الكت��ب العلمی��ة،  : محم��د عب��دالقادر عط��ا، الناش��ر  : ، المحق��ق)ھ��ـ٤٥٨ت (البیھق��ي 
  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الثالثة، / لبنان، ط–بیروت 

 إب�راھیم ب�ن مخل�د ب�ن إب�راھیم      أبویعقوب إس�حاق ب�ن    : مسند إسحاق بن راھویھ، المؤلف    ) ٢(
عب��دالغفور ب��ن  /د: ، المحق��ق)ھ��ـ٢٣٨ت (الحنظل��ي الم��روزي المع��روف ب��ـابن راھوی��ھ   

 -ھ��ـ ١٤١٢األول��ى، / المدین��ة المن��ورة، ط-مكتب��ة اإلیم��ان : عب��دالحق البلوش��ي، الناش��ر
  .م١٩٩١

 بن ھ�الل   أبویعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن یحیى بن عیسى         : مسند أبي یعلى، المؤلف   ) ٣(
دار الم��أمون : ح��سین س��لیم أس��د، الناش��ر : ، المحق��ق)ھ��ـ٣٠٧ت (التمیم��ي، الموص��لي 

  .١٣: م، عدد األجزاء١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤األولى / دمشق، ط–للتراث 
أبوجعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبدالملك ب�ن س�لمة   : شرح مشكل اآلثار ، المؤلف   ) ٤(

ش�عیب األرن�ؤوط،   : ، تحقیق)ھـ٣٢١ت (األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي      
  .م١٤٩٤ھـ، ١٤١٥األولى، /مؤسسة الرسالة، ط: الناشر
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   .١٠/٤٠٧): ١(والمزي في تھذیب الكمال * 
  : وأما حدیث أنس بن مالك 

، وَقاَل )٧٣٢٣ (١٣/٥٠٠): ٢) (البحر الزخار(ه فأخرجھ البزار في مسند* 
  ) . ٣(َأْخَرَجُھ اْلَبزَّار َوِرَجالھ ِثَقات: الَحاِفُظ اْبُن َحَجٍر

  ).٢٧٣٥ (٣/١٤١): ٤(والطبراني في المعجم األوسط * 
وبھذا نرى أن الحدیث لم یتفرد بھ أبوھریرة، ولو تفرد بھ لكان حجة 

  .أیضًا 
?   ?لحك? على ?لح?ي

 ؛ رواه اإلمام البخاري رحمھ اهللا تعالى، والعزو إلى صحیح َصِحیٌح
  . البخاري مؤذن بالصحة 

ولم أجد ألحد من نقاد الحدیث طعنًا في : یقول الدكتور محمد أبو شھبة
  ) .٥(سنده، فھو في درجة عالیة من الصحة

وكذلك الحدیث صحیح في معناه، فقد أثبت الطب الحدیث إعجاز ما رواه 
  . في حدیث الذباب غیره من الصحابة عن رسول اهللا  وأبوھریرة

كیف یكون الذباب الذي ھو مباءة الجراثیم فیھ دواء؟ : أما قولھم 
وكیف یجمع اهللا الداء والدواء في شيء واحد؟ وھل الذباب یعقل فیقدم أحد 

  .الجناحین على اآلخر؟

: ، وقالوقد تكلم في ھذا الحدیث بعض من ال خالق لھ  : فقد قال الخطابي    

كیف یكون ھذا؟ وكی�ف یجتم�ع ال�داء وال�شفاء ف�ي جن�احي الذباب�ة، وكی�ف تعل�م                

! ذلك من نفسھا حتى ُتقدِّم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء وما أربھ�ا ف�ي ذل�ك        

                                                           

یوس���ف ب���ن عب���دالرحمن ب���ن یوس���ف،   : تھ���ذیب الكم���ال ف���ي أس���ماء الرج���ال، المؤل���ف   ) ١(
، )ھ��ـ٧٤٢ت (أبوالحج��اج، جم��ال ال��دین ب��ن الزك��ي أب��ي محم��د الق��ضاعي الكلب��ي الم��زي 

األول���ى، / بی���روت، ط–مؤس���سة الرس���الة : ب���شار ع���واد مع���روف، الناش���ر /د: المحق���ق
  .٣٥: م، عدد األجزاء١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠

أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق : مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، المؤلف     ) ٢(
محف�وظ ال�رحمن    : ، المحق�ق  )ھ�ـ ٢٩٢ت  (بن خالد بن عبیداهللا العتكي المع�روف ب�البزار          

 إل��ى ١٠حق�ق األج��زاء م��ن  (، وع��ادل ب��ن س��عد )٩  إل�ى ١حق��ق األج��زاء م��ن (زی�ن اهللا،  
 -مكتب�ة العل�وم والحك�م    : ، الناش�ر  )١٨حقق الجزء   (، وصبري عبدالخالق الشافعي     )١٧

  .١٨: ، عدد األجزاء)م٢٠٠٩م، وانتھت ١٩٨٨بدأت (األولى، /المدینة المنورة، ط
   .١٠/٢٥٠فتح الباري ) ٣(
 أی��وب ب��ن مطی��ر اللخم��ي ال��شامي،     س��لیمان ب��ن أحم��د ب��ن   : المعج��م األوس��ط، المؤل��ف  ) ٤(

، ط����ارق ب����ن ع����وض اهللا ب����ن محم����د  : ، المحق����ق)ھ����ـ٣٦٠ت (أبوالقاس����م الطبران����ي 
  .١٠:  القاھرة، عدد األجزاء–دار الحرمین : عبدالمحسن بن إبراھیم الحسیني، الناشر

  ).١٩٢ص(دفاع عن السنة ورد شبھ المستشرقین ) ٥(
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وھ��ذا س��ؤال جاھ��ل أو متجاھ��ل، وإن ال��ذى یج��د نف��سھ  : ث��م ی��رد الخط��ابي ق��ائًال 

رة والبرودة والرطوبة والیبوس�ة  ونفوس عامة الحیوان قد جمع فیھا بین الحرا   

وھي أشیاء متضادة إذا تالقت تفاس�دت، ث�م ی�رى أن اهللا س�بحانھ ق�د أّل�ف بینھ�ا             

وقھرھا على االجتم�اع، وجع�ل منھ�ا ق�وى الحی�وان الت�ى بھ�ا بقاؤھ�ا وص�الحھا                 

لجدیر أن ال ینكر اجتماع الداء والشفاء في جزءین من حیوان واحد، وأن الذى           

خ��ذ البی��ت العجی��ب ال��صنعة وأن تع��سل فی��ھ وألھ��م النمل��ة أن    ألھ��م النحل��ة أن تت

تكت��سب قوتھ��ا وت��دخره ألوان حاجتھ��ا إلی��ھ، ھ��و ال��ذي خل��ق الذباب��ة وجع��ل لھ��ا   

الھدای��ة إل��ى أن تق��دم جناًح��ا وت��ؤخر جناًح��ا لم��ا أراد اهللا م��ن االب��تالء ال��ذي ھ��و   

مدرج��ة التعب��د، واالمتح��ان ال��ذي ھ��و م��ضمار التكلی��ف، وف��ي ك��ل ش��يء عب��رة      

  ). ١(وحكمة وما یّذكر إال أولوا األلباب

ولعل توجیھ الذباب�ة إل�ى ھ�ذا ال�صنیع یك�ون أی�ضًا م�ن قبی�ل اإللھ�ام ال�ذي               

  . بعض مخلوقاتھ یلھمھ اهللا 

 َق��اَل َقاِئ��ٌل ِم��ْن َأْھ��ِل اْلَجْھ��ِل ِبآَث��اِر َرُس��وِل اِهللا      : ق��ال اإلم��ام الطح��اوي   

ْخِتَیاٍر َحتَّ�ى ُیَق�دَِّم َأَح�َد َجَناَحْی�ِھ ِلَمْعًن�ى ِفی�ِھ َوُی�َؤخَِّر               َوَھْل ِللذَُّباِب ِمَن ا   : َوِبُوُجوِھَھا

 اْلآَخَر ِلَمْعًنى ِفی�ِھ ِخَل�اَف َذِل�َك اْلَمْعَن�ى؟ َفَك�اَن َجَواُبَن�ا َل�ُھ ِف�ي َذِل�َك ِبَتْوِفی�ِق اِهللا                       

 َیْقَرُؤُه ِمْنُھ َلَوَجَد ِفی�ِھ َم�ا َیُدلُّ�ُھ     ِقَراَءَة ُمَتَفھٍِّم ِلَماَأنَُّھ َلْو َقَرَأ ِكَتاَب اِهللا      : َوَعْوِنِھ

:  M  \  [   Z      Y  X  W َھ�َذا، َوُھ�َو َقْوُل�ُھ        َعَلى ِصْدِق َقْوِل َرُسوِل اِهللا      

m  l  k  j  i      h  g          f  e  d  c  b    a   ̀ _   ̂ ]n  o  

                                                           

أبوسلیمان حمد بن محمد ب�ن     : اود ، المؤلف   وھو شرح سنن أبي د     ٤/٢٥٩معالم السنن   ) ١(
 -ھ�ـ  ١٣٥١األول�ى  / ط- حل�ب  -المطبعة العلمیة : ، الناشر)ھـ٣٨٨ت  (إبراھیم الخطابي   

  .م١٩٣٢
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w  v  u  t  s  r   q  px  �  ~    }  |  {  z  y  L) ١( ،

  إَلْیَھا ُھَو إْلَھاُمُھ إیَّاَھا َأْن َتْفَعَل َما َأَمَرَھ�ا ِب�ِھ، َكِمْث�ِل َقْوِل�ِھ       َوَكاَن َوْحُي اِهللا    

َوَوْحُی�ُھ َلَھ�ا     ،)٢( MO  N  M  L  K   J  I  H  G  L  :ِفي اْل�َأْرضِ  

 َأْن وَن ِمْنَھ�ا َم��ا َأَراَد اُهللا  ُھ�َو إْلَھاُم�ُھ إیَّاَھ�ا َم�ا َش�اَء َأْن ُیْلِھَمَھ�ا إیَّ�اُه، َحتَّ�ى َیُك�         

 َأْن َیُكوَن ِمْنَھا، َوالنَّْحُل َكَذِلَك ِفیَما ُیوِحیِھ إَلْیَھا ؛ ِلَیُكوَن ِمْنَھا َم�ا َق�ْد َش�اَء اُهللا        

  َیُكوَن ِمْنَھا، َحتَّى َیْمِضَي ِفي َذِلَك ِبِإْلَھاِمِھ إیَّاَھا َلُھ، َوَحتَّى َیُكوَن ِمْنَھا َما َأَرادَ  

 َما َأْلَھَمُھ ِممَّا َیُكوُن َس�َبًبا ِلِإْتَیاِن�ِھ ِلَم�ا    َأْن َیُكوَن ِمْنَھا، َفِمْثُل َذِلَك الذَُّباُب َأْلَھَمُھ        

َأَراَدُه ِمْنُھ ِمْن َغْمِس َأَحِد َجَناَحْیِھ ِفیَما َیَقُع ِفیِھ ِممَّا ِفی�ِھ ال�دَّاُء، َوالتَّ�َوقِّي ِبَجَناِح�ِھ        

  ).٣"(ي ِفیِھ الشَِّفاُء اْلآَخِر الَِّذ

   وزدة  ق أول 

  .َمْن َعلََّم الطفل البكاء طلبًا لرعایة أمھ
  . وَمْن َعلََّم الفرخ یخرج من البیضة ینقر في األرض لیأكل

  . وَمْن َعلََّم العجل حین یولد یلتقم ثدي أمھ لیرضع
فطرھا إن ما خلقھ اهللا من طیور وحیوانات وحشرات بال عقول لكنھ 
  . على أمور معاشھا، فتعرف كیف تتقي الخطر، وتعرف عدوھا فتھرب منھ

 علیھا، فإذا نزل بالجناح الذي فالذباب یتعامل بالفطرة التي جبلھ اهللا 
  . فیھ الداء فھو یتقي الخطر بالفطرة

  :وقد اشتمل الحدیث على معجزات ثالث
  .  اشتمال الذبابة على الداء والجراثیم-األولى

 اشتمالھ الذبابة على الدواء لھذا الداء، ویأتي الطب حدیثًا –انیة والث
  .  أخبر عنھ منذ زمن بعیدفیكتشف ذلك في حین أن النبي 

  ). وھما نقیضان( اجتماع الداء والدواء في شيء واحد -والثالثة 

                                                           

  ). ٦٩ -٦٨(سورة النحل، اآلیتان رقم ) ١(
  ) .٥ -٤(سورة الزلزلة، اآلیتان رقم ) ٢(
  ).٨/٣٤٢(شرح مشكل اآلثار ) ٣(
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وھذا یدلنا على قدرة اهللا العلي الكبیر َجلَّْت قدرتھ وعظمتھ ، فھو الذي 
لنحلة السم والعسل، وھو الذي أخرج اللبن الخالص الناصع البیاض أودع في ا

  . من بین الفرث والدم

 :M B A @  ?  >  =  <  ;   :  9  87   6  5  4  3قال 

C DL) ١.(  

? فائ?? ?قتصا?ية   في ?لح?ي
ھذا الحدیث یحض على المحافظة على المال وعدم إھداره ، فال�ذباب م�ن            

  . حتراز منھا فھو یدخل كل األماكناألشیاء التي ال یمكن اال
فل��و أن إن��سانًا اش��ترى م��ثًال ع��شرین كیل��و ع��سل ، أو ل��بن، وھ��و محت��اج  
إلیھا، ثم سقطت فیھا ذبابة، أیریقھ ألجل سقوط الذبابة فیھ التي أحدثت بھ تلوثًا 

 إلی�ھ م�ن غم�س الذباب�ة حت�ى ی�تم الق�ضاء عل�ى ھ�ذا                  أو یفعل ما وجھھ النبي      
، ثم یستخدمھ طیب�ًا، ب�الطبع ال یق�ول عاق�ل بإراقت�ھ، ل�ذا ك�ان        الداء الذي لحق بھ   

  .  المحافظة على المالفي توجیھ النبي 
ولو أن شخصًا مریضًا یتناول دواًء مرتفع الثمن مع أن�ھ فقی�ر، ث�م وق�ع ف�ي                

  ! . دوائھ ذباب فھل یغمس الذباب، أو یریق الدواء ویؤدي بنفسھ إلى التھلكة 
أح��دًا م��ن الن��اس ف��ي ال��صحراء ول��یس مع��ھ إال دل��و م��ن م��اء  وك��ذلك ل��و أن      

یشرب منھ ثم سقطت فیھ ذبابة، فمن یأمره بإراقتھ مع تعرضھ للعطش المؤدي   
إلى ھالكھ ؟ بالطبع ال أحد یأمره بذلك، أین یجد ھذا الوحید ف�ي ال�صحراء ش�یئًا             

الم یعقم ویقضي على المیكروبات التي لحقت بالماء من الذباب س�وى م�ا ف�ي ك�                
  . النبي 

 المحافظ��ة عل��ى الم��ال، ك��ذلك فی��ھ    وعلی��ھ فكم��ا أن ف��ي توجی��ھ النب��ي    
  .المحافظة على األرواح من الھلكة

? سب? ?بي   في ?لح?ي
? في م?ضعي?   :?ي?ه? ه?? ?لسب? ?ل?بي للح?ي

 كم���ا ف���ي روای���ة   إثب���ات أن ف���ي ال���ذباب داًء ، فقول���ھ    : ال���سبق األول
وھ�ذا یؤك�د لن�ا اش�تمال أح�د جن�احي            " َناَحْی�ِھ َداًء    َف�ِإنَّ ِف�ي ِإْح�َدى جَ      : " البخاري

الذبابة على میكروب�ات وأم�راض ض�ارة ب�صحة اإلن�سان، وف�ي ھ�ذا اإلثب�ات رد                    
على من یت�وھم أن ھ�ذا الح�دیث یخ�الف رأي الط�ب، وھ�و أن ال�ذباب یحم�ل ف�ي                  

لق�د أثب�ت الح�دیث النب�وي كم�ا رأین�ا            : أطرافھ المیكروبات والجراثیم، نقول لھم      
تمال الذبابة على الداء قبل أن یثبت لنا اشتمالھا على الدواء مما یجعل الطب      اش

  .موافقًا لما جاء بھ الحدیث ولیس مخالفًا لھ

                                                           

  ) .٦٦(سورة النحل، آیة رقم )  ١(
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 كم��ا ف��ي روای��ة   إثب��ات أن ف��ي ال��ذباب دواًء ، فقول��ھ   : ال��سبق الث��اني  
دلیل على أن في أحد جن�احي الذباب�ة ع�الج ودواء          » َواُألْخَرى ِشَفاءً : "البخاري

 قب�ل  ا قد تسببھ من تلوث وضرر، وھاتان حقیقتان ثابتتان ف�ي ك�الم النب�ي             لم
     .االكتشافات واألبحاث الطبیة بقرون من الزمن

  ?ل?? ي??ف? كال? ?لنبي 

 حت�ى  ال یتوقف إیماننا بصدق كل حدیث ورد فیھ أمر طبي ع�ن النب�ي         
ما ھ�و م�ن وح�ي     إنیكشف لنا األطباء بتجاربھم صدقھ ، فالذي جاء بھ النبي           

، )١ (M  5  4   3    2  1  0  /  .  -   ,  +L : ل����ھ ق����ال اهللا تع����الىاهللا 

ولكننا إذا ذكرنا جانبًا م�ن رأي الط�ب فإنم�ا ھ�و لالست�شھاد فق�ط وإقام�ة الحج�ة                 
على المكذبین ، فنحن نؤمن بما جاء في الحدیث ونصدقھ تصدیقًا جازم�ًا، حت�ى           

طبیة، وبعد موافق�ة الط�ب لم�ا ج�اء ف�ي الح�دیث        ولو لم تصلنا ھذه االكتشافات ال     
  .  نجد أنفسنا نزداد یقینًا فوق یقیننا، وتصدیقًا فوق تصدیقنا

فلقد أجریت أبحاث طبیة عل�ى ال�ذباب انتھ�ت إل�ى أن ف�ي الذباب�ة الواح�دة                   
  . الداء والدواء كما جاء الحدیث بذلك 

 فیھ، ثم طرحھ والحدیث یبین أن الذباب إذا وقع في اإلناء فاألولى غمسھ         
؛ ألنھ ینزل في السائل بالجناح الذي فیھ الداء ، ف�إذا غَم�ْست الذباب�ة وأغرْقتھ�ا                  
في السائل وقع الدواء على الداء فأبطلھ ، ولو لم تغمس الذبابة في السائل بقي      

  .الداء فقط، وأصبح الشراب ضارا بمن یتناولھ 
َمْعَن�ى  : ى الطِّبِّ�يُّ َفَق�اَل أب�و عبی�د        َوَأمَّ�ا اْلَمْعَن�   : قال اإلمام ابن قیم الجوزی�ة       

  .اْغِمُسوُه لیخرج الشفاء بضمھا ِمْنُھ، َكَما َخَرَج الدَّاُء: اْمُقُلوُه
َواْعَلْم َأنَّ ِفي الذَُّباِب ِعْنَدُھْم ُقوًَّة ُسمِّیًَّة َیُدلُّ َعَلْیَھا اْلَوَرُم، َواْلِحكَُّة اْلَعاِرَضُة 

ْنِزَل��ِة ال�سَِّلاِح، َف�ِإَذا َس�َقَط ِفیَم��ا ُیْؤِذی�ِھ، اتََّق�اُه ِب�ِسَلاِحِھ، َف��َأَمَر       َع�ْن َل�ْسِعِھ، َوِھ�َي ِبمَ   
ُس��ْبَحاَنُھ ِف��ي َجَناِح��ِھ اْل��آَخِر ِم��َن  اهللا  َأْن ُیَقاِب��َل ِتْل��َك ال��سُّمِّیََّة ِبَم��ا َأْوَدَع��ُھ  النَِّب��يُّ 

ُیَقاِب�ُل اْلَم�ادََّة ال�سُّمِّیََّة اْلَم�ادَُّة النَّاِفَع�ُة،      الشَِّفاِء، َف�ُیْغَمُس ُكلُّ�ُھ ِف�ي اْلَم�اِء َوالطََّع�اِم، فَ          
َفَیُزوُل َضَرُرَھا، َوَھَذا ِطبٌّ َلا َیْھَتِدي ِإَلْی�ِھ ِكَب�اُر اْلَأِطبَّ�اِء َوَأِئمَّ�ُتُھْم، َب�ْل ُھ�َو َخ�اِرٌج                     

ْلُمَوفَُّق َیْخَضُع ِلَھ�َذا اْلِعَل�اِج،      ِمْن ِمْشَكاِة النُُّبوَِّة، َوَمَع َھَذا َفالطَِّبیُب اْلَعاِلُم اْلَعاِرُف ا        
َوُیِقرُّ ِلَمْن َجاَء ِبِھ ِبَأنَُّھ َأْكَمُل اْلَخْلِق َعَلى اْلِإْطَلاِق، َوَأنَُّھ ُمَؤیٌَّد ِبَوْحٍي ِإَلِھ�يٍّ َخ�اِرٍج           

  .َعِن اْلُقَوى اْلَبَشِریَِّة
الزُّْنُبوِر َواْلَعْقَرِب ِإَذا ُدِلَك َمْوِضُعُھ َوَقْد َذَكَر َغْیُر َواِحٍد ِمَن اْلَأِطبَّاِء َأنَّ َلْسَع 

ِبالذَُّباِب َنَفَع ِمْنُھ َنْفًعا َبیًِّنا، َوَسكََّنُھ، َوَما َذاَك ِإلَّا ِلْلَمادَِّة الَِّتي ِفیِھ ِمَن الشَِّفاِء، َوِإَذا 
س ُدِل��َك ِب��ِھ اْل��َوَرُم الَّ��ِذي َیْخ��ُرُج ِف��ي ش��عر الع��ین الم��سمى ش��عرة بع��د قط��ع رؤو    

  ).٢(الذباب، أبرأه

                                                           

  ).٤ ، ٣(سورة النجم، اآلیتان رقم )  ١(
  ). ٨٤ص (الطب النبوي البن القیم ) ٢(
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في م�صر ح�ول   " جمعیة الھدایة اإلسالمیة "وقد ألقى طبیب محاضرة في      
یقع الذباب على المواّد القذرة المملوءة ب�الجراثیم الت�ي َتن�شأ            : ھذا الحدیث، قال  

منھ��ا األم��راض المختلف��ة، فینق��ل بع��َضھا بأطراف��ھ ویأك��ل بع��ضھا، فیتك��ون ف��ي     
، وھ�ي تقت�ل   "مبع�د البكتری�ا  "لم�اء الط�ب   جسمھ من ذلك م�ادة س�اّمة ی�سمیھا ع        

كثیًرا من جراثیم األمراض، وال یمكن لتلك الجراثیم أن تبق�ى حی�ًة أو یك�وَن لھ�ا         
، وأن ھن�اك خاص�یة ف�ي    "مبع�د البكتری�ا  "تأثیر في جسم اإلنسان في حال وجود  

أحد جناحي ال�ذباب، ھ�ي أن�ھ یح�ول البكتری�ا إل�ى ناحیت�ھ، وعل�ى ھ�ذا ف�إذا س�قط             
ي شراب أو طعام وألقى الجراثیم العالقة بأطرافھ في ذلك الشراب، ف�إن     الذباب ف 

ال��ذي یحمل��ھ  " مبع��د البكتری��ا "أق��رَب ُمبی��د لتل��ك الج��راثیم وأول واٍق منھ��ا ھ��و    
الذباب في جوفھ قریًبا من أحد جناحیھ، فإذا كان ھن�اك داء ف�دواؤه قری�ب من�ھ،               

ان�ت عالق�ة، وك�اٍف ف�ي     وغْمس ال�ذباب كل�ھ وطرح�ھ ك�اٍف لقت�ل الج�راثیم الت�ي ك           
  .إبطال عملھا

م َم�ا  ١٩٢٧ س�نة  ١٣٠٧ع�دد  " التج�ارب الطبی�ة اإلنجلیزی�ة   "وفي مجلة   
لقد ُأْطِعم الذباب من زرع میكروب�ات بع�ض األم�راض، وبع�د ح�یٍن م�ن          : َتْرَجَمُتُھ

الزمن ماتت تلك الجراثیم واختفى أثرھا، وتكوَّن ف�ي الذباب�ة م�ادة س�امة ت�سمى             
 ُعِملت خالصة من الذباب لمحلول ملحّي، الحتوت على ھ�ذه           ، ولو "بكتریوفاج"

  ).  ١(المادة التي ُیمِكنھا إبادة أربعة أنواع من الجراثیم المولِّدة لألمراض
  شها?? غي? ?لمسلمي?

ولو أن ال�ذین أج�روا التج�ارب عل�ى ال�ذباب حت�ى              : یقول الشیخ أبو شھبة   
تي تسبب األمراض كانوا أطباء توصلوا إلى أن في الذباب مادة قاتلة للجراثیم ال 

إنھم متحیزون للحدیث ولك�نھم جمیًع�ا أطب�اء ال یمت�ون        : مسلمین لربما قال قائل   
إلى اإلسالم الحنیف بصلة، ولكن البحث وإثراء البحوث الطبیة ھو الذي ح�داھم             
إلى ھذا، وكل ما فعلھ األطباء المسلمون ھو ترجم�ة م�ا أج�راه األطب�اء األجان�ب         

قاموا بھ م�ن بح�وث م�ن المراج�ع العالمی�ة فلھ�م م�ن اهللا تع�الى                   من تجارب وما    
  ). ٢(الجزاء األوفى 

وھن�اك  )): الح�شرات المظلوم�ة  ((وذكر مجدي كی�رلس جرج�ي ف�ي مقال�ھ       
حشرات ذات منافع طبیة، ففي الحرب العالمیة األولى، الحظ األطباء أن الجن�ود             

ت���ى ینقل���وا إل���ى   ذوي الج���روح العمیق���ة، ال���ذین ترك���وا بالمی���دان لم���دة م���ا ح      
المستشفى، قد شفیت جروحھم والتأمت بسرعة عجیبة، وفي مدة أق�ل م�ن تل�ك              
التي استلزمتھا جروح من نقلوا إلى المست�شفى مباش�رة، وق�د وج�د األطب�اء أن         
ج�روح الجن��ود ال�ذین ترك��وا بالمی�دان تحت��وي عل�ى یرق��ات بع�ض أن��واع ال��ذباب      

 المتق��یح ف��ي الج��رح، وتقت��ل  األزرق، وق��د وج��د أن ھ��ذه الیرق��ات تأك��ل الن��سیج  
م�ن  )) األالنث�وین ((البكتیریا المتسببة في القیح والصدید، وق�د اس�تخرجت م�ادة         

                                                           

  ).١٧٠ص (دفاع عن السنة ورد شبھ المستشرقین والكتاب المعاصرین ) ١(
  ) .٣٣٥ص (المرجع السابق ) ٢(
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الیرقات السالفة الذكر، واستخدمت كمرھم رخیص ملطف للخراریج، والق�روح،     
)) األالنث���وین((والح���روق، واألورام أخی���رًا ع���رف التركی���ب الكیمی���ائي لم���ادة     

مخازن األدویة، والظاھر من اسم الكاتب أنھ لیس وحضرت صناعیًا وھي اآلن ب
  ). ١(مسلمًا

  ?ل?? يق?ل كلمته 

ھ�����ـ، ومجل�����ة  ١٣٧٨ج�����اء ف�����ي مجل�����ة األزھ�����ر ع�����دد رج�����ب س�����نة      
/ ال���دكتور: م مقال���ة لطبیب���ین ھم���ا ١٩٥٠بسوی���سرا ع���ام )) المكروبیولوجی���ا((

ج��اء ف��ي المراج��ع  : محم��د عب��دالمنعم ح��سین یق��والن  /محم��ود كم��ال، وال��دكتور 
  : العلمیة 
بألمانیا ال�شرقیة  ) ھالة(من جامعة ) بریفیلد( أن البروفیسور األلماني    -١

م أن الذبابة المنزلیة م�صابة بطفیل�ي م�ن ج�نس الطفیلی�ات       ١٨٧١وجد في عام    
م���ن تح���ت ف���صیلة " انت���ر م���وفترالي"م���ن عائل���ة " أم���وزا موس���كي: "س���ماھا

ي ، وق��د تعم��ق البروفی��سور ف�� "فیك��و مای��سیس"م��ن ف��صیلة " سیجومای��سیس"
دراسة دورة حیاة ھذا الفط�ر، فع�رف أن�ھ یع�یش داخ�ل بط�ن الذباب�ة ف�ي الج�زء                       
ال��دھني ب��شكل خالی��ا م��ستدیرة تنم��و، فت��صبح م��ستطیلة ال��شكل، وتخ��رج م��ن        
الفتحات التنفسیة أو مفاصل حلقات بطن الذبابة للخارج، وبھذا فإنھا تعید دورة 

لخلی��ة ی��زداد ال��ضغط حیاتھ��ا التناس��لیة، وعن��دما تتجم��ع ب��ذور الفط��ر ف��ي داخ��ل ا
الداخلي فیھا إلى حد معین ینفجر معھ ج�دار الخلی�ة، فتنطل�ق ب�ذور الفط�ر بق�وة                

س�م خارجھ�ا عل�ى ھیئ�ة رش�اش أو رذاذ، م�صحوبًا              ٢شدیدة ولمسافة تصل إلى     
بسائل الخلیة وھذا ما نشاھده إذا أمعنا النظر في ذبابة میتة على لوح زجاج أو    

اب��ة، ون��رى أم��اكن انفج��ار الخالی��ا م��ن بط��ن ش��باك فن��رى ب��ذور الفط��ر ح��ول الذب
  ).٢(الذبابة ولو فحصناھا تحت المیكریسكوب لرأینا شكلھا المستطیل

  

? ?لمضا? ?لحي??  ? ) antibiotic(?كتشا ? ?ل?? يعالج بع في ?ل?با
?   ?ألم??

و ) آدنشتین(م َتمَّ َعْزل مادة مضادة للحیویة بواسطة ١٩٤٧ في َسَنِة -١
م�ن فط�ر    " جافاس�ین   : " من سویسرا ت�سمى   ) رولبوس (من إنجلترا، و  ) كوك(

من نفس الفصیلة التي تعیش ف�ي الذباب�ة، وھ�ذه الم�ادة الم�ضادة للحیوی�ة تقت�ل         
جراثیم مختلفة، م�ن بینھ�ا الج�راثیم ال�سالبة والموجب�ة ل�صبغة ج�رام، وج�راثیم                   

  .الدوسنتاریا والتیفوید

                                                           

الجامع��ة اإلس��المیة : أم��ین محم��د س��الم، الناش��ر:  ، المؤل��ف٥٢ح��ول ح��دیث ال��ذباب ص ) ١(
السنة الرابعة عشرة العدد الثالث والخمسون المح�رم، ص�فر، ربی�ع       /ة المنورة، ط  بالمدین
  .ھـ١٤٠٢األول 

  ) .١٩٥ص (دفاع عن السنة ألبي شھبة ) ٢(
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و ) مخھ����ی(و ) ك����ورنیس(و ) بری����ان(م َع����َزَل ١٩٤٨ وف����ي س����نة  -٢
: م����ن بریطانی����ا م����ادة م����ضادة للحیوی����ة ت����سمى     ) م����ایكون (و ) حیفی����ریس(
م��ن فطری��ات م��ن نف��س ف��صیلة الفط��ر ال��ذي یع��یش ف��ي الذباب��ة،     ) كل��وتینیزین(

وت���ؤثر عل���ى الج���راثیم ال���سالبة ل���صبغة ج���رام م���ن بینھ���ا ج���راثیم الدوس���نتاریا  
  .والتیفوید
، و م����ن انجلت����را) ف����ارمر(و ) ك����وكس(م َع����َزَل ١٩٤٩ وف����ي س����نة -٣

م�ن سوی�سرا م�ادة م�ضادة للحیوی�ة،          ) بالتنر(و  ) أتلنجر(و  ) دوث(و  ) جرمان(
م�ن فطری�ات م�ن ص�نف الفط�ر ال�ذي یع�یش ف�ي الذباب�ة، ت�ؤثر               ) أنی�اتین (تسمى  

بق��وة ش��دیدة عل��ى ج��راثیم ج��رام موج��ب، وج��رام س��الب، وعل��ى بع��ض فطری��ات  
  .)١(أخرى ومن بینھا جراثیم الدوسنتاریا، والتیفوید، والكولیرا

  ?ستخ??? ?لمضا? ?لحي?? ?لم?ج?? في ?ل?بابة في حف? ?أل?عمة

م��واد م��ضادة للحیوی��ة م��ن مزرع��ة   ) م��وفنیش(م َع��َزَل ١٩٤٧ف��ي َس��نَةِ 
الفطریات الموجودة على جسم الذبابة، ووجد أنھ�ا ذات مفع�ول ق�وي ف�ي بع�ض         
 الجراثیم السالبة لصبغة جرام مثل ج�راثیم التیفوی�د، والدوس�نتاریا وم�ا ی�شبھھا           

وبالبحث ع�ن فائ�دة الفطری�ات لمقاوم�ة الج�راثیم الت�ي ت�سبب أم�راض الحمی�ات                   
التي یلزمھا وقت قصیر للحضانة وجد أن واحد جرام م�ن ھ�ذه الم�واد الم�ضادة                 

 لت��ر ل��بن م��ن التل��وث م��ن الج��راثیم      ١٠٠للحیوی��ة یمك��ن أن یحف��ظ أكث��ر م��ن     
  ).٢(ھذه الموادالمرضیة المزمنة، وھذا أكبر دلیل على القوة الشدیدة لمفعول 

  
? ?ل?بابة في ?إلنا? ?ل?? سق?? فيه   ?لعلة في غم

إن الفطری��ات الت��ي تف��رز الم��واد الم��ضادة للحیوی��ة والت��ي تقت��ل الج��راثیم   
المرضیة الموجودة في براز الذبابة وف�ي أرجلھ�ا، توج�د عل�ى بط�ن الذباب�ة وال                  

واد تنطل��ق م��ع س��ائل الخلی��ة الم��ستطیلة م��ن الفطری��ات، والمحت��وي عل��ى الم��        
المضادة للحیوی�ة إال بع�د أن یلم�سھا ال�سائل ال�ذي یزی�د ال�ضغط ال�داخلي ل�سائل               
الخلیة، ویسبب انفجار الخلیة المستطیلة، واندفاع البذور والسائل، فإذا س�قطت          
الذبابة وانغمس األنبوب إلى نصفھ لم یأت موج�ب النفجارھ�ا، ف�إذا غم�ست ف�ي                 

ھ��ا، كم��ا ت��ضغط عل��ى جل��دة قل��م  ال��سائل ف��إن ال��سائل یح��دث ض��غطًا علیھ��ا فیفجر 
الحبر فیخرج الحبر، فكذلك یضغط السائل على األنبوب فینفجر، فیخرج ما فیھا            

  ).٣(من الدواء لیقتل ذلك الداء
  

                                                           

  ) .١٧٢ص (المرجع السابق ) ١(
  ) .١٧٣ص (المرجع السابق ) ٢(
  ) .٣٥٠ص (المرجع السابق ) ٣(
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  ?إلسال? ?ي? ?لن?افة
لیس المراد من ھذا الحدیث النبوي إجبار الناس على شرب ما س�قط فی�ھ     

 لم یأمر بشرب م�ا س�قط فی�ھ     الذباب، فلو أمر الشارع بشربھ أثم تاركھ، لكنھ     
الذباب، وإنما وجھنا إلى معالجة ھذا الشراب وت�رك لن�ا الخی�ار ف�ي ال�شرب م�ن              

 لم�ا فی�ھ   عدمھ، وإذا لم نشرب ما ف�ي اإلن�اء ف�األولى أن نطب�ق توجی�ھ النب�ي            
  . من تعقیم اإلناء حتى یتسنى لنا الشرب فیھ ثانیًا وھو خال من المیكروبات

ن غمس الذبابة فیھ لبقي المیكروب في اإلناء یؤذي فلو أریق الشراب دو
كل من شرب فیھ، فكأن من لم یشرب ما في اإلناء علیھ أن یزیل عن اإلن�اء م�ا                
لحق بھ من جراثیم وأمراض، ولیس معن�ى ھ�ذا أن نت�رك ال�ذباب دون مقاوم�ة،         
فاإلس��الم دی��ن النظاف��ة فعلین��ا تطھی��ر البی��وت من��ھ، لك��ن إذا وق��ع لن��ا من��ھ أذى       

  . حالة فیقدم الحدیث لنا التوجیھ الصحیح في ذلك الم
  حك? فقهي

في اْلحِدیِث دِلیٌل على َأن الذَُّباب طاھٌر، وك�ذِلك أج�سام جِمی�ع اْلَحَی�َوان ِإلَّ�ا           
  .َما دّلت علْیِھ السُّنة من اْلَكْلب َواْلِخْنِزیر

ء َقِلیل، أْو ش�راٍب  وِفیِھ دِلیٌل على َأن َما َلا نفس لُھ َساِئَلة، ِإذا َماَت ِفي َما            
َلا ینجِّسھ، وذِلك مثُل الذَُّباب، والنمل َوَنْحوَھا، ِلَأنَُّھ بغم�س ال�ذَُّباب ِف�ي اْلِإَن�اء ق�ْد        
َیْأِتي علْیِھ، َفَلو َكاَن ینجِّسھ ِإذا َماَت ِفیِھ، لْم َیْأُمرُه بالغمس للخوف م�ن تنج�یس                

  ).  ١(الطََّعام، َوَھَذا قْول َعامَّة اْلُفَقَھاء

  

  اطب اث 

او ن اراض دم ا واس  اء ، ودم ارب ن 

   اء

 على صحة ینبغي للمسلم عند تناولھ شرابًا أن یراعي حرص النبي 
المشروب، فال یتنفس في الشراب أثناء الشرب فإن كان البد من التنفس 

  . لیعاود الشراب مرة أخرىفلیجنب الشراب عنھ لیتنفس خارج اإلناء ثم 
:  َیَتَنفَُّس ِفي الشََّراِب َثَلاًثا، َوَیُقوُلَكاَن َرُسوُل اِهللا «:  َقاَلفَعْن َأَنٍس 

  ).٢(» َفَأَنا َأَتَنفَُّس ِفي الشََّراِب َثَلاًثا: ، َقاَل َأَنٌس"ِإنَُّھ َأْرَوى َوَأْبَرُأ َوَأْمَرُأ"
                                                           

، )ھ�ـ ٥١٦ت ( م�سعود البغ�وي      أبومحم�د الح�سین ب�ن     :  ، المؤل�ف   ١١/٢٦٠شرح ال�سنة    ) ١(
 دم�شق،  -المكت�ب اإلس�المي   : شعیب األرنؤوط، ومحمد زھیر الشاویش، الناشر  : تحقیق

  .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣الثانیة، / بیروت، ط
 َب��اُب َكَراَھ��ِة التَّ��َنفُِّس ِف��ي َنْف��ِس اْلِإَن���اِء،      -كت��اب اْلَأْش���ِرَبِة  : أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ    ) ٢(

كت�اب  : ، وأب�وداود ف�ي ال�سنن      )٢٠٢٨ (٣/١٦٠٢ِس َثَلاًث�ا َخ�اِرَج اْلِإَن�اِء        َواْسِتْحَباِب التََّنفُّ 
كت��اب : ، والترم��ذي ف��ي جامع��ھ)٣٧٢٧ (٥/٥٥٩ ب��اب ال��ساقي مت��ى ی��شرب؟ -األش��ربة 
  ).١٨٨٤ (٤/٣٠٢ َباُب َما َجاَء ِفي التََّنفُِّس ِفي اِإلَناِء -اْلَأْشِرَبِة 
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ُھَو اْلَماُء، : َساِن الشَّاِرِع َوَحَمَلِة الشَّْرِعالشََّراُب ِفي ِل: قال  ابن القیم 
ِإَباَنُتُھ اْلَقَدَح َعْن ِفیِھ، َوَتَنفُُّسُھ َخاِرَجُھ، ُثمَّ َیُعوُد ِإَلى : َوَمْعَنى َتَنفُِّسِھ ِفي الشََّراِب

  .الشََّراِب
 َعَلى َمَجاِمِعَھا َھ َوِفي َھَذا الشُّْرِب ِحَكٌم َجمٌَّة، َوَفَواِئُد ُمِھمٌَّة، َوَقْد َنبَّ

  :ِبَقْوِلِھ
َأْفَعُل : َأَشدُّ ِریا، َوَأْبَلُغُھ َوَأْنَفُعُھ، َوَأْبَرُأ: َفَأْرَوى» ِإنَُّھ َأْرَوى َوَأْمَرُأ َوَأْبَرُأ«

ِعَدِة ِمَن اْلُبْرِء، َوُھَو الشَِّفاُء، َأْي یبرىء ِمْن َشدَِّة اْلَعَطِش َوَداِئِھ ِلَتَردُِّدِه َعَلى اْلَم
اْلُمْلَتِھَبِة ُدُفَعاٍت، َفُتَسكُِّن الدُّْفَعُة الثَّاِنَیُة َما َعَجَزِت اْلُأوَلى َعْن َتْسِكیِنِھ، َوالثَّاِلَثُة َما 
َعَجَزِت الثَّاِنَیُة َعْنُھ، َوَأْیًضا َفِإنَُّھ َأْسَلُم ِلَحَراَرِة اْلَمِعَدِة، َوَأْبَقى َعَلْیَھا ِمْن َأْن َیْھُجَم 

  .َلْیَھا اْلَباِرُد َوْھَلًة َواِحَدًة، َوَنْھَلًة َواِحَدًةَع
َوَأْیًضا َفِإنَُّھ َلا َیْرِوي ِلُمَصاَدَفِتِھ ِلَحَراَرِة اْلَعَطِش َلْحَظًة، ُثمَّ ُیْقِلُع َعْنَھا، 

 ِبِخَلاِف َكْسِرَھا َعَلى َوَلمَّا ُتْكَسْر َسْوَرُتَھا َوِحدَُّتَھا، َوِإِن اْنَكَسَرْت َلْم َتْبُطْل ِباْلُكلِّیَِّة
  ).١(التََّمھُِّل َوالتَّْدِریِج

  :  وقال القاضي عیاض
  .یعنى أن یتنفس حین شربھ ویقطعھ، ال أنھ یتنفس داخل اإلناء

وعلة ذلك إما للتقزز أو التقذر، مما لعلھ یخرج عند التنفس والنفخ من 
ر ورائحة قبیحة أنفھ أو فیھ من ماء أو غیره، أو لما یكتسب اإلناء من بخ

  ).٢(بالنفس، أو لما لعلھ یكون متغیر النكھة فیتعلق ذلك باإلناء وبفیھ
َواْلَمْعَنى َأنَُّھ َیِصیُر َھِنیًئا َمِریا َبِریا َأْي َساِلًما َأْو : وقال الحافظ ابن حجر

ْقَمُع ِلْلَعَطِش َوَأْقَوى ُمْبِرًیا ِمْن َمَرٍض َأْو َعَطٍش َأْو َأًذى، َوُیْؤَخُذ ِمْن َذِلَك َأنَُّھ َأ
  . َعَلى اْلَھْضِم َوَأَقلُّ َأَثًرا ِفي َضْعِف اْلَأْعَضاِء َوَبْرِد اْلَمِعَدِة

َمْعَنى النَّْھِي َعِن التََّنفُِّس ِفي اْلِإَناِء ِلَئلَّا ُیَتَقذََّر ِبِھ ِمْن : َوَقاَل اْلُقْرُطِبيُّ
  ) .٣(ُق ِباْلَماِءُبَزاٍق َأْو َراِئَحٍة َكِریَھٍة َتَتَعلَّ

ومن زیادة حرص الشریعة على الصحة اآلدمیة أنھا تحث على طریقة 
الشرب التي تؤدي إلى سالمة األعضاء الجسدیة وعدم إصابتھا باألذى وھذه 
الطریقة ھي أن یشرب اإلنسان برفق وعلى دفعات ، مع مص الماء بابتالعھ 

  . شیئًا فشیئًا دون إسماع صوت لآلخرین
  ).٤"(ُمصُّوُه َمصا َوَلا َتُغبُّوُه َغبا :"  َقاَل، َعِن النَِّبيِّ َأَنٍس فَعْن 

                                                           

  ).١٧١: ص(الطب النبوي البن القیم ) ١(
عی��اض ب��ن موس��ى ب��ن عی��اض ب��ن      : ، المؤل��ف)٤٩٥/ ٦(ِإكَم��اُل الُمْعِل��ِم بَفَواِئ��ِد ُم��ْسِلم    ) ٢(

یْحَی�ى ِإْس�َماِعیل،    /ال�دكتور : ، المحق�ق  )ھ�ـ ٥٤٤ت  (عمرون الیحصبي السبتي، أبوالفضل     
م، ١٩٩٨ -ھ�ـ  ١٤١٩األول�ى،   /دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزی�ع، م�صر، ط        : الناشر

  .٨: عدد األجزاء
  .بتصرف) ٩٤/ ١٠(فتح الباري البن حجر ) ٣(
  ).١٤٠/ ٨(شعب اإلیمان ) ٤(
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َوِمْن آَفاِت الشُّْرِب َنْھَلًة واحدة أنھ یخاف منھ الشرق بأن : قال ابن القیم
ا، ُثمَّ َشِرَب، یسّد َمْجَرى الشََّراِب ِلَكْثَرِة اْلَواِرِد َعَلْیِھ، َفَیَغصُّ ِبِھ، َفِإَذا َتَنفََّس ُرَوْیًد

  .َأِمَن ِمْن َذِلَك
َأنَّ الشَّاِرَب ِإَذا َشِرَب َأوََّل َمرٍَّة َتَصاَعَد اْلُبَخاُر الدَُّخاِنيُّ : َوِمْن َفَواِئِدِه

ُة اْلَحارُّ الَِّذي َكاَن َعَلى اْلَقْلِب َواْلَكِبِد ِلُوُروِد اْلَماِء اْلَباِرِد َعَلْیِھ، َفَأْخَرَجْتُھ الطَِّبیَع
َعْنَھا، َفِإَذا َشِرَب َمرًَّة َواِحَدًة، اتََّفَق ُنُزوُل اْلَماِء اْلَباِرِد، َوُصُعوُد اْلُبَخاِر، 
َفَیَتَداَفَعاِن َوَیَتَعاَلَجاِن، َوِمْن َذِلَك َیْحُدُث الشََّرُق َواْلُغصَُّة، َوَلا َیَتَھنَُّأ الشَّاِرُب 

  . مُّ ِریُُّھِباْلَماِء، َوَلا ُیْمِرْئُھ، َوَلا َیِت
َوَقْد ُعِلَم ِبالتَّْجِرَبِة َأنَّ ُوُروَد اْلَماِء ُجْمَلًة َواِحَدًة َعَلى اْلَكِبِد ُیْؤِلُمَھا 
َوُیْضِعُف َحَراَرَتَھا، َوَسَبُب َذِلَك اْلُمَضادَُّة الَِّتي َبْیَن َحَراَرِتَھا، َوَبْیَن َما َوَرَد َعَلْیَھا 

ِد َوَكمِّیَِّتِھ، َوَلْو َوَرَد ِبالتَّْدِریِج َشْیًئا َفَشْیًئا، َلْم ُیَضادَّ َحَراَرَتَھا، ِمْن َكْیِفیَِّة اْلَمْبُرو
  ) . ١(َوَلْم ُیْضِعْفَھا 

ولم یكتف الشرع الحنیف بذلك فقط بل نھى عن األمور التي تعافھا 
النفس البشریة والتي تؤدي للضرر بالصحة البشریة ، فالشرب من فم القربة 

 عن اء یؤدي إلى انتشار وتنقل بعض األمراض، وفي نھي النبي أو السق
الشرب من في السقاء احتراز عن وقوع مثل ھذه األمراض فضًال عن انتشارھا 

  . وتنقلھا لكل من یشرب من ماء ھذا السقاء
  ).٢(» َأْن ُیْشَرَب ِمْن ِفي السَِّقاِءَنَھى النَِّبيُّ «: قالفَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة 

  . َوُیَؤیُِّد َكْوَن َھَذا النَّْھِي ِللتَّْنِزیِھ َأَحاِدیُث الرُّْخَصِة ِفي َذِلَك: َل النََّوِويَُّقا
َلْم َأَر ِفي َشْيٍء ِمَن اْلَأَحاِدیِث اْلَمْرُفوَعِة َما َیُدلُّ : وتعقبھ ابن حجر فقال

لَُّھا ِمْن َقْوِلِھ َفِھَي َأْرَجُح ِإَذا َنَظْرَنا ، َوَأَحاِدیُث النَّْھِي ُكَعَلى اْلَجَواِز ِإلَّا ِمْن ِفْعِلِھ 
ِإَلى ِعلَِّة النَّْھِي َعْن َذِلَك َفِإنَّ َجِمیَع َما َذَكَرُه اْلُعَلَماُء ِفي َذِلَك َیْقَتِضي َأنَُّھ َمْأُموٌن 

  . ْفِقِھ ِفي َصبِّ اْلَماِء َأمَّا َأوًَّلا َفِلِعْصَمِتِھ َوِلِطیِب َنْكَھِتِھ، َوَأمَّا َثاِنًیا َفِلِرِمْنُھ 
اْخُتِلَف ِفي ِعلَِّة النَّْھِي : َوَقاَل الشَّْیُخ ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َجْمَرَة َما ُمَلخَُّصُھ

ُیْخَشى َأْن َیُكوَن ِفي اْلِوَعاِء َحَیَواٌن َأْو َیْنَصبُّ ِبُقوٍَّة َفَیْشَرَق ِبِھ َأْو َیْقَطَع : َفِقیَل
َة الَِّتي ِبِإَزاِء اْلَقْلِب َفُربََّما َكاَن َسَبُب اْلَھَلاِك َأْو ِبَما َیَتَعلَُّق ِبَفِم اْلُعُروَق الضَِّعیَف

السَِّقاِء ِمْن ُبَخاِر النَّْفِس َأْو ِبَما ُیَخاِلُط اْلَماَء ِمْن ِریِق الشَّاِرِب َفَیَتَقذَُّرُه َغْیُرُه َأْو 
  ).٣(َعاَدِة َفَیُكوُن ِمَن ِإَضاَعِة اْلَماِل ِلَأنَّ اْلِوَعاَء َیْفُسُد ِبَذِلَك ِفي اْل

أي فم القربة ألن ) نھى عن الشرب من في السقاء: (وقال المناوي
انصباب الماء دفعة واحدة في المعدة ضار جدًا، وقد یكون فیھ ما ال یراه 

                                                           

  ).١٧٢: ص(الطب النبوي البن القیم ) ١(
 ٧/١١٢ َب��اُب ال��شُّْرِب ِم��ْن َف��ِم ال��سَِّقاِء    -ِكَت��اُب اَألْش��ِرَبِة  : أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ  ) ٢(

 ٤/٤٨٨ْرِب ِم�ْن ف�م ال�سَِّقاِء     َباُب الشُّ-َأْبَواُب اْلَأْشِرَبِة   : ، وابن ماجھ في السنن    )٥٦٢٨(
)٣٤٢٠(   ،  

  ).٩١/ ١٠(فتح الباري البن حجر ) ٣(
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الشارب فیدخل جوفھ فیؤذیھ، وألنھ قد ُیْنِتُنُھ بتردد أنفاسھ فیعاف، وألن الشرب 
یمأل الجوف من الھواء فیضیق عن أخذ حظھ من الماء ویزاحمھ أو كذلك 
  ).١(یؤذیھ

أنھ ربما یغلبھ الماء فینصب : وقد قیل في علة ذلك : قال القسطالني
منھ أكثر من حاجتھ فتبتل ثیابھ وربما فسد الوعاء ویتقذره غیره لما یخالط 

  ).٢(الماء من ریق الشارب فیؤول إلى إضاعة المال
  : آَداٌب َعِدیَدٌة) ٣(َوِفي َھَذا : لقیم قال ابن ا

َأنَّ َتَردَُّد َأْنَفاِس الشَّاِرِب ِفیِھ ُیْكِسُبُھ ُزُھوَمًة َوَراِئَحًة َكِریَھًة : ِمْنَھا* 
  .ُیَعاُف ِلَأْجِلَھا

  .َأنَُّھ ُربََّما َغَلَب الدَّاِخُل ِإَلى َجْوِفِھ ِمَن اْلَماِء، َفَتَضرََّر ِبِھ: َوِمْنَھا* 
  .َأنَُّھ ُربََّما َكاَن ِفیِھ َحَیَواٌن َلا َیْشُعُر ِبِھ، َفُیْؤِذیِھ: َوِمْنَھا* 
أن الماء َكاَن ِفیِھ َقَذاٌة َأْو َغْیُرَھا َلا َیَراَھا ِعْنَد الشُّْرِب، َفَتِلُج : ومنھا* 

  .َجْوَفُھ
اِء، َفَیِضیُق َعْن َأْخِذ َحظِِّھ َأنَّ الشُّْرَب َكَذِلَك َیْمَلُأ اْلَبْطَن ِمَن اْلَھَو: َوِمْنَھا* 

  ).٤(ِمَن اْلَماِء، َأْو ُیَزاِحُمُھ، َأْو ُیْؤِذیِھ، َوِلَغْیِر َذِلَك ِمَن اْلِحَكِم
  

 راب اطا  

  او ن اراض ا  ن دم ل اد د اطم 

غسل األیدي قبل األكل وبعده، وھذا فیھ من :  من التحضر اإلسالمي
لوقایة الصحیة لإلنسان من الملوثات التي تكون في األیدي قبل الطعام وتزول ا

بغسلھا، فقد یكون اإلنسان أثناء عملھ قد مست یده بعض األشیاء التي تضر 
بالصحة، فبغسلھا قبل الطعام یتالشى ما قد یحدث لھ من أذى لعدم الغسل، 

ي إلى اجتماع التلوثات وكذلك ما یبقى من أثر الطعام بعد األكل ویتراكم فیؤد
  .واألضرار، فأمر اإلسالم بالغسل حفاظًا على الصحة من ھذه المخاطر

، )٥(من ناَم وفي َیِدِه َغَمٌر: "قال رسوُل اهللا : ، قالعن أبي ھریرة
  ).١" (ولم َیْغِسْلُھ، فأصاَبھ شيٌء، فال َیُلومنَّ إال نفَسھ

                                                           

  ).٣١٦/ ٦(فیض القدیر ) ١(
  ).٣٣٣/ ٨(إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري = شرح القسطالني ) ٢(
  ).حدیث النھي عن الشرب من في السقاء: (یقصد) ٣(
  .بتصرف) ١٧٤: ص(الطب النبوي البن القیم ) ٤(
اْلَمْعَن��ى : ِبَفْتَحَت��ْیِن َأْي َدَس��ٌم َوَوَس��ٌخ َوُزُھوَم��ٌة ِم��َن اللَّْح��ِم، َفَأَص��اَبُھ َش��ْيءٌ  : َوِف��ي َی��ِدِه َغَم��ٌر) ٥(

َوَصَلُھ َشْيٌء من إیذاء الھوام، َوَذَواَت السُُّموِم ُربََّما َتْقِصُدُه ِفي اْلَمَناِم ِلَراِئَحِة الطََّع�اِم ِف�ي           
أب�والعال محم�د   : ، المؤل�ف )٥/٤٨٤(فة األحوذي بشرح ج�امع الترم�ذي      تح. َیَدْیِھ َفُتْؤِذیھِ 

 –دار الكت�ب العلمی�ة   : ، الناش�ر )ھ�ـ ١٣٥٣ت (عبدالرحمن ب�ن عب�دالرحیم المب�اركفورى      
  .١٠: بیروت، عدد األجزاء
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یھ ویستحب زیادة على  َمْن أكل الطعام أن یغسل یدلقد وجھ النبي 
الغسل استعمال منظف أثناء الغسل كالصابون وغیره، فھذا أبرأ وأنقى لھ من 

  . األذى واألوبئة
من لم یغسل یدیھ بأنھ عرضة لألذى سواء كان مرئیًا  كما حذَّر 

  .كالحشرات والھوام أو غیر مرئي كالمیكروبات والفیروسات
َصَلُھ َشْيٌء ِمْن ِإیَذاِء اْلَھَوامِّ، ِلَأنَّ َواْلَمْعَنى َو: قال المال على القاري

اْلَھَوام َوَذَواِت السُُّموِم ُربََّما َتْقِصُدُه ِفي اْلَمَناِم ِلَراِئَحِة الطََّعاِم ِفي َیِدِه َفُتْؤِذیِھ، 
َبَدِنِھ َبْعَد ِمَن اْلَبَرِص َوَنْحِوِه ِلَأنَّ اْلَیَد ِحیَنِئٍذ ِإَذا َوَصَلْت ِإَلى َشْيٍء ِمْن : َوِقیَل

  ).٢(َعَرِقِھ َفُربََّما َأْوَرَث َذِلَك َفَلا َیُلوُمنَّ ِإلَّا َنْفَسُھ ِلَأنَُّھ ُمَقصٌِّر ِفي َحقِِّھ
   
   

  
  
   
   

  
   

  
   

                                                                                                                                             

 ٥/٦٦٠ ب��اب ف��ي غ��سل الی��د م��ن الطع��ام  -كت��اب األطعم��ة : أخرج��ھ أب��وداود ف��ي ال��سنن  ) ١(
 َب�اُب  -كت�اب اْلَأْطِعَم�ِة   :  إسناده صحیح ، والترمذي ف�ي جامع�ھ  :وقال األرنؤوط ) ٣٨٥٢(

َھ��َذا َح��ِدیٌث : وق�ال ) ١٨٦٠ (٤/٢٨٩َم�ا َج��اَء ِف��ي َكَراِھَی�ِة الَبْیُتوَت��ِة َوِف��ي َی�ِدِه ِری��ُح َغَم��ٍر    
َم�ٍر   َباُب َم�ْن َب�اَت َوِف�ي َی�ِدِه ِری�ُح غَ      -كتاُب اْلَأْطِعَمِة   : َحَسٌن َغِریٌب، وابن ماجھ في السنن     

 َب�اٌب ِف�ي اْلُوُض�وِء َبْع�َد الطََّع�اِم      -ِكَتاِب اْلَأْطِعَمِة   : ، والدارمي في السنن   )٣٢٩٧ (٤/٤٢٣
  ).٧٥٦٩ (١٣/١٦: ، وأحمد في مسنده)٢١٠٧ (٢/١٣١٠

  ).٧/٢٧١٩(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ) ٢(
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  الباب الثاني
  

  الصحة النفسية

  
  :?يشتمل على ثالثة فص?ل

  
? ب?يا?ته ??ل?عا? له -?لفصل ?أل?ل  ? ?ل? ?لم?ي   تخفي

  مجانبة ?لغض?، ?عال? ?لغاض? -?لفصل ?لثاني           
           ?   لكل ??? ???? -?لفصل ?لثال
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  الفصل األول

  ختفيف أمل املريض بزيارته والدعاء له 

  :M5 6 7اإلسالم ھو دین الرحمة بكل مخلوق قال اهللا 

8L )وأحوج الناس إلى الرحمة ھم الضعفاء، وأشد حاالت ضعف )١ ،

  . المرضاإلنسان ھي
 الناس لیعودوا المریض، ویقفوا وتخفیفًا أللم المریض انتدب النبي 

بجواره حتى یبرأ ، وال یتركوه فیستحوذ علیھ المرض، وھذا یحسِّن الحالة 
  . النفسیة لدى المریض التي تكون سببًا من أسباب شفائھ

ھ وكیف حال مریض لم َیُعْدُه أحٌد في مرضھ كیف تكون حالتھ النفسیة إن
بھذا قد یسیطر علیھ المرض لسوء حالتھ النفسیة فیزداد بھذه الحالة مرضًا 

  . على مرضھ
 أنھ تكفل ولما كانت النفس البشریة ال تعمل إال بأجر فمن رحمة اهللا 

 بعباده، فلو قلنا باألجر لمن یعود المریض، وھذا من سعة رحمة اهللا 
ا العمل، حتى إن اإلنسان في العبادة وما ثواب ھذ: افعل كذا، یكون َردُُّه: إلنسان

ینظر إلى الثواب ویختار األفضل، مع أن اهللا جل وعال أنعم على كل إنسان دون 
 للزائر، ومن مقابل، وكذلك یذھب اإلنسان لزیارة المریض واألجر من اهللا 

رحمتھ بالمریض أنھ یجمع الناس حول المریض لیكونوا سببًا في التخفیف عنھ 
  . وحده، وھذا ھو ما أكدت علیھ السنة المطھرة جر من اهللا منتظرین األ

َمْن َعاَد «: ، َقاَل، َعْن َرُسوِل اِهللا فَعْن َثْوَباَن، َمْوَلى َرُسوِل اِهللا 
: ، ِقیَل َیا َرُسوَل اِهللا َوَما ُخْرَفُة اْلَجنَِّة؟ َقاَل»َمِریًضا َلْم َیَزْل ِفي ُخْرَفِة اْلَجنَِّة

  ).٢(»َجَناَھا«
بل إن من رحمة الشریعة اإلسالمیة بالمریض أنھا جعلت الزیارة حق 

  .للمریض على الزائر حتي ال َیُمنَّ صحیح على مریض بزیارتھ
َحقُّ الُمْسِلِم : "  َیُقوُلَسِمْعُت َرُسوَل اهللا : ، َقاَلفعن َأبي ُھَرْیَرَة 

 الَمِریِض، َواتَِّباُع الَجَناِئِز، َوِإَجاَبُة َردُّ السََّالِم، َوِعَیاَدُة: َعَلى الُمْسِلِم َخْمٌس
  ). ٣"(الدَّْعَوِة، َوَتْشِمیُت الَعاِطِس

  :  ومن التخفیف على المریض وتطییب نفسھ
                                                           

  ).١٥٦(سورة األعراف، جزء من اآلیة رقم ) ١(
 َب��اُب َف��ْضِل ِعَی��اَدِة اْلَم��ِریِض  -كت��اب اْلِب��رِّ َوال��صَِّلِة َواْل��آَداِب  : یحھأخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��ح ) ٢(

٢٥٦٨ (٤/١٩٨٩.(  
، )١٢٤٠ (٢/٧١ َباُب اَألْمِر ِباتَِّباِع الَجَن�اِئِز   -ِكَتاُب الَجَناِئِز   : أخرجھ البخاري في صحیحھ   ) ٣(

 ٤/١٧٠٤ِم ِلْلُم�ْسِلِم َردُّ ال�سََّلاِم     َب�اُب ِم�ْن َح�قِّ اْلُم�ْسلِ        -كت�اب ال�سََّلاِم     : ومسلم في ص�حیحھ   
)٢١٦٢.(  
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َال َبْأَس، َطُھوٌر «:أن یقوم الزائر بإزاحة الحزن عن المریض بقولھ* 
  ). ١(»ِإْن َشاَء اهللا
  .فعل  یوأن یدعو لھ بالشفاء كما كان النبي * 

، َكاَن ِإَذا َأَتى َمِریًضا َأْو َأنَّ َرُسوَل اهللا : فَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهللا َعْنَھا
َأْذِھِب الَباَس َربَّ النَّاِس، اْشِف َوَأْنَت الشَّاِفي، َال ِشَفاَء ِإلَّا «: ُأِتَي ِبِھ، َقاَل

  ).٢(» ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء َال ُیَغاِدُر َسَقًما
  . لكلمات الطیبة من حالة الیأس إلى حالة األملفیخرجھ بھذه ا
وھذا َنْوٌع َشِریٌف ِجدا ِمْن َأْشَرِف َأْنَواِع اْلِعَلاِج، َوُھَو : قال ابن القیم

اْلِإْرَشاُد ِإَلى َما ُیَطیُِّب َنْفَس اْلَعِلیِل ِمَن اْلَكَلاِم الَِّذي َتْقَوى ِبِھ الطَِّبیَعُة، َوَتْنَتِعُش ِبِھ 
ُة، َوَیْنَبِعُث ِبِھ اْلَحارُّ اْلَغِریِزيُّ، َفَیَتَساَعُد َعَلى َدْفِع اْلِعلَِّة َأْو َتْخِفیِفَھا الَِّذي ُھَو اْلُقوَّ

  . َغاَیُة َتْأِثیِر الطَِّبیِب
َوَتْفِریُح َنْفِس اْلَمِریِض، َوَتْطِییُب َقْلِبِھ، َوِإْدَخاُل َما َیُسرُُّه َعَلْیِھ، َلُھ َتْأِثیٌر 

یٌب ِفي ِشَفاِء ِعلَِّتِھ َوِخفَِّتَھا، َفِإنَّ اْلَأْرَواَح َواْلُقَوى َتْقَوى ِبَذِلَك، َفُتَساِعُد َعِج
الطَِّبیَعَة َعَلى َدْفِع اْلُمْؤِذي، َوَقْد َشاَھَد النَّاُس َكِثیًرا ِمَن اْلَمْرَضى َتْنَتِعُش ُقَواُه 

، َوُرْؤَیِتِھْم َلُھْم، َوُلْطِفِھْم ِبِھْم، َوُمَكاَلَمِتِھْم ِإیَّاُھْم، ِبِعَیاَدِة َمْن ُیِحبُّوَنُھ، َوُیَعظُِّموَنُھ
  ).٣(َوَھَذا َأَحُد َفَواِئِد ِعَیاَدِة اْلَمْرَضى الَِّتي َتَتَعلَُّق ِبِھْم

                                                           

 ٤/٢٠٢ َب�اُب َعَالَم�اِت النُُّب�وَِّة ِف�ي اِإلْس�َالِم        -ِكَت�اُب الَمَناِق�ِب     : أخرجھ البخاري في صحیحھ   ) ١(
  .َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما) ٣٦١٦(

 ٧/١٢١ ُدَع��اِء الَعاِئ��ِد ِلْلَم��ِریِض    َب��اُب-ِكَت��اُب الَمْرَض��ى  : أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ   ) ٢(
 َب����اُب اْس����ِتْحَباِب ُرْقَی����ِة اْلَم����ِریِض  -كت����اب ال����سََّلاِم : ، وم����سلم ف����ي ص����حیحھ )٥٦٧٥(
 َب�اُب َم�ا َع�وََّذ ِب�ِھ النَِّب�يُّ َص�لَّى             -ِكَتاُب الطِّ�بِّ    : ، وابن ماجھ في السنن    )٢١٩١(٤/١٧٢٢

  ). ٣٥٢٠ (٢/١١٦٣ اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َوَما ُعوَِّذ ِبِھ
  ).٨٧: ص(الطب النبوي البن القیم ) ٣(
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  الفصل الثاني

  جمانبة الغضب، وعالج الغاضب

الغضب غریزًة في اإلنسان، ومن المحافظة على الصحة النفسیة بل 
جھا أیضًا أن یتغلب على ھذه الغریزة فال یغضب حتى ال یصاب بأمراض وعال

خطیرة قد تودي بحیاتھ، وألھمیة ھذا األمر وحفاظًا على حیاة النفس البشریة 
 النھي عن الغضب منھ وصیة حتى من مجرد  تكدیر صفو النفس جعل النبي 

  .ومعلوم أن الوصیة تكون بما ھو أھم
» َال َتْغَضْب«: َأْوِصِني، َقاَل: ، َأنَّ َرُجًلا َقاَل ِللنَِّبيِّ  فَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة

  ).١(»َال َتْغَضْب«: َفَردََّد ِمَراًرا، َقاَل
َلا تْغضب، َلا تتعرض ألسباب اْلَغَضب ولألمور : معنى: َقاَل اْلخطاِبّي

مكن ِإْخَراجھ من الَِّتي تجلب اْلَغَضب، ِإْذ نفس اْلَغَضب مطبوع ِفي اْلِإْنَسان َلا ُی
َلا تفعل َما َیْأُمرك ِبِھ اْلَغَضب ویحملك َعَلْیِھ من اْلَأْقَوال : جبلتھ، َأو َمْعَناُه

  ).٢(َواْلَأْفَعال
  تعریف الغضب

  ).٣(َحَرَكُة النَّْفِس إَلى َخاِرِج اْلَجَسِد ِلِإَراَدِة اِلاْنِتَقاِم: عرفھ الصنعاني بأنھ
  أسباب الغضب

سباب المھیجة للغضب ِھَي الزَّْھُو، َواْلُعْجُب، َواْلِمَزاُح، واأل: قال الغزالي
َواْلَھْزُل، َواْلُھْزُء، َوالتَّْعِییُر، والمماراة، والمضادة، والغدر، وشدة الحرص على 
فضول اْلَماِل َواْلَجاِه، َوِھَي ِبَأْجَمِعَھا َأْخَلاٌق َرِدیَئٌة َمْذُموَمٌة َشْرًعا، َوَلا َخَلاَص ِمَن 

  .اْلَغَضِب َمَع َبَقاِء ھذه األسباب، فالبد من إزالة ھذه األسباب ِبَأْضَداِدَھا
ومن أشدِّ البواعِث على الغَضِب عنَد أكثِر الجھاِل تسمیُتُھم الغَضب 
شجاعًة ورجولیًة وعزَّة نفس وكبر ھمَّة، وتلقیُبُھ باأللقاِب المحمودِة غباوًة 

حِسُنُھ، وقد یتأكُد ذلك بحكایِة شدِة الغضِب وجھًال حتى تمیَل النفُس إلیِھ وتست
عن األكابِر في معرض المدِح بالشجاَعة والنفوُس مائلٌة إلى التشبُّھ باألكابِر 
فیھیُج الغضُب إلى القلِب بسبِبِھ وتسمیُة ھذا عزَّة نفٍس وشجاعٍة جھٌل بل ھو 

لضعِف مرُض قلٍب ونقصاُن عقٍل وھو لضعف النفِس ونقَصاِنھا، وآیُة أنھ 
النفِس أن المریَض أسرُع غَضبًا من الصحیِح، والمرأُة أسرُع غضبًا من الرجِل، 
والصبيُّ أسرُع غضبًا من الرجِل الكبیِر، والشیُخ الضعیُف أسرُع غضبًا من 

  .الكھِل، وذو الخلِق السيِء والرذائِل القبیحِة أسرُع غضبًا من صاحِب الفضائِل

                                                           

، )٦١١٦ (٨/٢٨ َب��اُب الَح��َذِر ِم��َن الَغ��َضِب -ِكَت��اُب اَألَدِب : أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ) ١(
 ٤/٣٧١ َب��اُب َم��ا َج��اَء ِف��ي َكْث��َرِة اْلَغ��َضِب    -كت��اب الِب��رِّ َوال��صَِّلِة  : والترم��ذي ف��ي جامع��ھ 

)٢٠٢٠.(  
  ).١٦٤/ ٢٢( شرح صحیح البخاري عمدة القاري) ٢(
  ) .٦٥٦/ ٢(سبل السالم ) ٣(
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اَتْتُھ اللقمُة، ولبخِلِھ إذا فاتتھ الحبَّة حتى إنھ فالرذُل یغضُب لشھوِتِھ إذا ف
  ).١(یغضُب على أھلِھ وولده وأصحابِھ

  عالج الغاضب
إن من غضب علیھ أن یسارع بالتغلب على غضبھ ودفعھ عنھ تفادیًا 

  :لخطره فیسلك ما یلي
 .التعوذ باهللا من الشیطان الرجیم -١

، َفَجَعَل َأَحُدُھَما َلاِن ِعْنَد النَِّبيِّ اْسَتبَّ َرُج: عن ُسَلْیَمان ْبن ُصَرٍد، َقاَل
ِإنِّي َلَأْعَلُم َكِلَمًة َلْو َقاَلَھا : " ، َفَقاَلَیْغَضُب َوَیْحَمرُّ َوْجُھُھ، َفَنَظَر ِإَلْیِھ النَِّبيُّ 

ُجٌل ِممَّْن َسِمَع َفَقاَم ِإَلى الرَُّجِل َر" َأُعوُذ ِباِهللا ِمَن الشَّْیَطاِن الرَِّجیِم : َلَذَھَب َذا َعْنُھ
ِإنِّي َلَأْعَلُم َكِلَمًة َلْو َقاَلَھا : "  آِنًفا؟ َقاَلَأَتْدِري َما َقاَل َرُسوُل اِهللا :  َفَقاَلالنَِّبيَّ 

َأَمْجُنوًنا : َفَقاَل َلُھ الرَُّجُل" َأُعوُذ ِباِهللا ِمَن الشَّْیَطاِن الرَِّجیِم : َلَذَھَب َذا َعْنُھ
  ).٢(َتَراِني؟

  : َأْقَوى اْلَأْشَیاِء ِفي َدْفِع اْلَغَضِب
اْسِتْحَضاُر التَّْوِحیِد اْلَحِقیِقيِّ َوُھَو َأْن َلا َفاِعَل ِإلَّا اهللا َوُكلُّ َفاِعٍل َغْیُرُه َفُھَو 

َء َلْم آَلٌة َلُھ، َفَمْن َتَوجََّھ ِإَلْیِھ ِبَمْكُروٍه ِمْن ِجَھِة َغْیِرِه َفاْسَتْحَضَر َأنَّ اهللا َلْو َشا
ُیَمكِّْن َذِلَك اْلَغْیَر ِمْنُھ اْنَدَفَع َغَضُبُھ؛ ِلَأنَُّھ َلْو َغِضَب َواْلَحاَلُة َھِذِه َكاَن َغَضُبُھ َعَلى 

 الَِّذي َغِضَب َربِِّھ َجلَّ َوَعَلا َوُھَو ِخَلاُف اْلُعُبوِدیَِّة، َوِبَھَذا َیْظَھُر السِّرُّ ِفي َأْمِرِه 
ِمَن الشَّْیَطاِن؛ ِلَأنَُّھ ِإَذا َتَوجََّھ ِإَلى اهللا ِفي ِتْلَك اْلَحاَلِة ِباِلاْسِتَعاَذِة ِبِھ ِمَن ِبَأْن َیْسَتِعیَذ 

الشَّْیَطاِن َأْمَكَنُھ اْسِتْحَضاُر َما ُذِكَر َوِإَذا اْسَتَمرَّ الشَّْیَطاُن ُمَتَلبًِّسا ُمَتَمكًِّنا ِمَن 
  ).٣(حضار َشْيء من َذِلكاْلَوْسَوَسِة َلْم ُیَمكِّْنُھ ِمَن است

  . تغییر ھیئة الغاضب-٢
إن الغاضب وقت غضبھ تكون أعضاؤه ثائرة، ولكى تھدأ ھذه األعضاء 
البد وأن تالصق شیئًا ساكنًا، فإن كان قائمًا فإن جسمھ كلھ ینتفض غضبًا، 
فعلیھ أن یسارع بالجلوس حتى تسكن جوارحھ، وإن لم یھدأ بالجلوس 

  .    كامًالفیضطجع حتى یھدأ جسده

                                                           

  .بتصرف) ٣/١٧٢(إحیاء علوم الدین ) ١(
، )٦١١٥ (٨/٢٨ َب��اُب الَح��َذِر ِم��َن الَغ��َضِب -ِكَت��اُب اَألَدِب : أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ) ٢(

ْمِلُك َنْفَسُھ ِعْنَد اْلَغَضِب  َباُب َفْضِل َمْن َی-كتاب اْلِبرِّ َوالصَِّلِة َواْلآَداِب     : ومسلم في صحیحھ  
 َب�اُب  -ِكَتاب اْلَأَدِب : ، وأبوداود في السنن)٢٦١٠ (٤/٢٠١٥َوِبَأيِّ َشْيٍء َیْذَھُب اْلَغَضُب     

  ).٤٧٨١ (٤/٢٤٩َما ُیَقاُل ِعْنَد اْلَغَضِب 
  ).١٠/٥٢١(فتح الباري البن حجر ) ٣(
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ِإَذا َغِضَب َأَحُدُكْم َوُھَو «:  َقاَل َلَناِإنَّ َرُسوَل اهللا :  َقاَلَعْن َأِبي َذرٍّ
  ).١(»َقاِئٌم َفْلَیْجِلْس، َفِإْن َذَھَب َعْنُھ اْلَغَضُب َوِإلَّا َفْلَیْضَطِجْع

القائم متھیىء للحركة والبطش والقاعد دونھ في ھذا : قال الخطابي
 إنما أمره بالقعود لمضطجع ممنوع منھما، فیشبھ أن یكون النبي المعنى وا

واالضطجاع لئال تبدر منھ في حال قیامھ وقعوده بادرة یندم علیھا فیما بعد، 
  ).٢(واهللا أعلم

والقصد أن یبتعد عن ھیئة الوثوب والمبادرة للبطش ما : وقال المناوي
  ). ٣(أمكن حسمًا لمادة المبادرة

  . الوضوء-٣
سان وقت غضبھ یلحق بجسده حرارة تزید لھب الغضب، فلو بقیت اإلن

ھذه الحرارة دون تعدیل لربما أشعلت الغضب أكثر وأكثر ، لذا كان العالج لھذا 
األمر ھو إطفاء ھذه الحرارة ببرودة الماء، وبعدھا یھدأ الغاضب لزوال ھذه 

  .الحرارة
 الغضَب من إن:" قال رسوُل اهللا : قال) ٤(عن عطیَة السَّْعِدي

الَشیطاِن، وإن الشیطان ُخِلَق ِمن النار، وإنما ُتطفُأ الناُر بالماء، فإذا َغِضَب 
  ).٥"(أحُدُكم فلیتوضأ

في ھذا اْلَحِدیُث إْرَشاٌد إَلى َأنَّ َمْن َأْغَضَبُھ َأْمٌر َوَأَراَدْت النَّْفُس اْلُمَباَدَرَة 
َجاِھُدَھا َوَیْمَنَعَھا َعمَّا َطَلَبْت، َواْلَغَضُب َغِریَزٌة ِفي إَلى اِلاْنِتَقاِم ِممَّْن َأْغَضَبُھ َأْن ُی

اْلِإْنَساِن َفَمْھَما ُقِصَد َأْو ُنوِزَع ِفي َغَرٍض َما اْشَتَعَلْت َناُر اْلَغَضِب َوَثاَرْت َحتَّى 
َما َوَراَءَھا، َوَھَذا إَذا َیْحَمرَّ اْلَوْجُھ، َواْلَعْیَناِن ِمْن الدَِّم؛ ِلَأنَّ اْلَبَشَرَة َتْحِكي َلْوَن 

َغِضَب َعَلى َمْن ُدوَنُھ َواْسَتْشَعَر اْلُقْدَرَة َعَلْیِھ، َوِإْن َكاَن ِممَّْن َفْوَقُھ َتَولََّد ِمْنُھ 
اْنِقَباُض الدَِّم ِمْن َظاِھِر اْلِجْلِد إَلى َجْوِف اْلَقْلِب َفَیْصَفرُّ اللَّْوُن َخْوًفا، َوِإْن َكاَن َعَلى 

                                                           

، )٤٧٨٢ (٤/٢٤٩ َم�ا ُیَق�اُل ِعْن�َد اْلَغ�َضِب      َب�ابُ  -ِكَت�اب اْل�َأَدِب     : أخرجھ أبوداود في السنن   ) ١(
: ، واب�ن حب�ان ف�ي ص�حیحھ كم�ا ف�ي اإلح�سان       )٢١٣٤٨ (٣٥/٢٧٨: وأحمد ف�ي م�سنده   

 ِذْك�ُر  - َب�اُب اِلاْس�ِتَماِع اْلَمْك�ُروِه َوُس�وِء الظَّ�نِّ َواْلَغ�َضِب َواْلُفْح�ِش          -ِكَتاُب اْلَحْظِر َواْلِإَباَح�ِة     
) ٥٦٨٨ (١٢/٥٠١ْن َغ�ِضَب َوُھ�َو َق�اِئٌم َواِلاْض�ِطَجاِع ِإَذا َك�اَن َجاِل�ًسا             اْلَأْمِر ِباْلُجُلوِس ِلَم�   

  .حدیث صحیح: وقال شعیب األرنؤوط
  ).١٠٨/ ٤(معالم السنن ) ٢(
  ).٤٠٨/ ١(فیض القدیر ) ٣(
: ُن َس�ْعٍد، َوِقی�لَ  ُھ�َو َعِطیَّ�ُة ْب�   : ھو َعِطیَُّة ْبن ُعْرَوة السَّْعِديُّ ِمْن َبِني ُج�َشِم ْب�ِن َس�ْعٍد، وِقی�لَ         ) ٤(

عطیة ْب�ن َع�اِمر ، واألول أكث�ر، یكن�ى َأَب�ا ُمَحمَّ�د، م�ن        : َعِطیَُّة ْبُن َعْمِرو ْبِن َعُرَوَة، وقیل 
بن��ي َس��ْعد ْب��ن َبْك��ر، َرَوى َعْن��ُھ أھ��ل ال��یمن وأھ��ل ال��شام، وُھ��َو ج��د ُع��ْرَوة ْب��ن ُمَحمَّ��د ْب��ن   

  .عطیة
، وأس��د ٣/١٠٧٠اب ف��ي معرف��ة األص��حاب  ، واالس��تیع٤/٢٢١٤معرف��ة ال��صحابة ألب��ي نع��یم  

   .٣/٥٤١الغابة 
، )٤٧٨٤ (٧/١٦٣ ب�اب م�ا ُیق�ال عن�د الَغ�َضِب       -ِكَت�اب اْل�َأَدِب     : أخرجھ أبوداود في السنن   ) ٥(

  ).١٧٩٨٥ (٢٩/٥٠٥: وأحمد في مسنده



 

- ٢١١٥ -

ِظیِر َتَردََّد الدَُّم َبْیَن اْنِقَباٍض َواْنِبَساٍط َفَیْحَمرُّ َوَیْصَفرُّ، َواْلَغَضُب َیَتَرتَُّب َعَلْیِھ النَّ
َتَغیُُّر اْلَباِطِن َوالظَّاِھِر َكَتَغیُِّر اللَّْوِن َوالرِّْعَدِة ِفي اْلَأْطَراِف، َوُخُروِج اْلَأْفَعاِل َعَلى 

اَلِة اْلِخْلَقِة َحتَّى َلْو َرَأى اْلَغْضَباُن َنْفَسُھ ِفي َحاَلِة َغَضِبِھ َلَسَكَن َغْیِر َتْرِتیٍب َواْسِتَح
َغَضُبُھ َحَیاًء ِمْن ُقْبِح ُصوَرِتِھ َواْسِتَحاَلِة ِخْلَقِتِھ، َھَذا ِفي الظَّاِھِر، َوَأمَّا ِفي اْلَباِطِن 

 ِحْقًدا ِفي اْلَقْلِب َوِإْضَماَر السُّوِء َعَلى اْخِتَلاِف َفُقْبُحُھ َأَشدُّ ِمْن الظَّاِھِر؛ ِلَأنَُّھ ُیَولُِّد
  .َأْنَواِعِھ َبْل ُقْبُح َباِطِنِھ ُمَتَقدٌِّم َعَلى َتَغیُِّر َظاِھِرِه

َفِإنَّ َتَغیَُّر الظَّاِھِر َثَمَرُة َتَغیُِّر اْلَباِطِن، َفَیْظَھُر َعَلى اللَِّساِن اْلُفْحُش َوالشَّْتُم 
  ) .١(ي اْلَأْفَعاِل ِبالضَّْرِب، َواْلَقْتِل َوَغْیِر َذِلَك ِمْن اْلَمَفاِسِدَوَیْظَھُر ِف

َوَیْظَھُر َأَثُر اْلَغَضِب َأْیًضا ِفي اْلِفْعِل ِبالضَّْرِب َأِو اْلَقْتِل : وقال ابن حجر
ثوب َنفسھ َوَیْلِطُم َوِإْن َفاَت َذِلَك ِبَھَرِب اْلَمْغُضوِب َعَلْیِھ َرَجَع ِإَلى َنْفِسِھ َفُیَمزُِّق 

َخدَُّه َوُربََّما َسَقَط َصِریًعا َوُربََّما ُأْغِمَي َعَلْیِھ َوُربََّما َكَسَر اْلآِنَیَة َوَضَرَب َمْن َلْیَس 
َلُھ ِفي َذِلَك َجِریَمٌة ، َوَمْن َتَأمََّل َھِذِه اْلَمَفاِسَد َعَرَف ِمْقَداَر َما اْشَتَمَلْت َعَلْیِھ َھِذِه 

ِمَن اْلِحْكَمِة َواْسِتْجَلاِب اْلَمْصَلَحِة ِفي " َلا َتْغَضْب: "َمُة اللَِّطیَفُة ِمْن َقْوِلِھ اْلَكِل
َدْرء اْلَمْفَسَدِة ِممَّا َیَتَعذَُّر ِإْحَصاُؤُه َواْلُوُقوُف َعَلى ِنَھاَیِتِھ َوَھَذا ُكلُُّھ ِفي اْلَغَضِب 

ُیِعیُن َعَلى َتْرِك اْلَغَضِب اْسِتْحَضاُر َما َجاَء ِفي َكْظِم الدُّْنَیِويِّ َلا اْلَغَضِب الدِّیِنيِّ، َو
اْلَغْیِظ ِمَن اْلَفْضِل َوَما َجاَء ِفي َعاِقَبِة َثَمَرِة اْلَغَضِب ِمَن اْلَوِعیِد َوَأْن َیْسَتِعیَذ ِمَن 

  ).٢(الشَّْیَطاِن 
  :عالج الغضب عند الغزالي

نََّما ُیَعاَلُج اْلَغَضُب ِعْنَد َھَیَجاِنِھ َوِإ: قال اإلمام الغزالي رحمھ اهللا تعالى
 .ِبَمْعُجوِن اْلِعْلِم َواْلَعَمِل

  :أما العلم فھو ستة أمور
 أن یتفكر ِفي َفْضِل َكْظِم اْلَغْیِظ َواْلَعْفِو َواْلِحْلِم َواِلاْحِتَماِل فیرغب -األول

 وینطفيء في ثوابھ فتمنعھ شدة الحرص على ثواب الكظم عن التشفي واالنتقام
  . عنھ غیظھ 

قدرة اهللا عَليَّ :  وھو أن یقول أن یخوف نفسھ بعقاب اهللا -الثاني
أعظم من قدرتي على ھذا اإلنسان فلو أمضیت غضبي علیھ لم آمن أن یمضي 

  .اهللا غضبھ عَليَّ یوم القیامة
َتَشمَُّر اْلَعُدوِّ ِلُمَقاَبَلِتِھ  َأْن ُیَحذَِّر َنْفَسُھ َعاِقَبَة اْلَعَداَوِة َواِلاْنِتَقاِم َو-الثَّاِلُث

َوالسَّْعِي ِفي َھْدِم َأْغَراِضِھ َوالشََّماَتِة ِبَمَصاِئِبِھ َوُھَو َلا َیْخُلو َعِن اْلَمَصاِئِب، 
  .َفُیَخوُِّف َنْفَسُھ ِبَعَواِقِب اْلَغَضِب ِفي الدُّْنَیا ِإْن كان ال یخاف من اآلخرة

ي ُقْبِح ُصوَرِتِھ ِعْنَد اْلَغَضِب ِبَأْن َیَتَذكََّر ُصوَرَة َغْیِرِه  َأْن َیَتَفكََّر ِف-الرَّاِبُع
  .ِفي َحاَلِة اْلَغَضِب َوَیَتَفكََّر ِفي ُقْبِح اْلَغَضِب ِفي َنْفِسِھ 

                                                           

  .بتصرف ) ٢/٦٥٦(سبل السالم ) ١(
  .١٠/٥٢٠فتح الباري البن حجر ) ٢(



 

- ٢١١٦ -

 َأْن َیَتَفكََّر ِفي السََّبِب الَِّذي َیْدُعوُه ِإَلى اِلاْنِتَقاِم َوَیْمَنُعُھ ِمْن كظم -اْلَخاِمُس
ِإنَّ َھَذا ُیْحَمُل منك على : البد وأن یكون لھ سبب ِمْثَل َقْوِل الشَّْیَطاِن َلُھالغیظ، و

العجز وصغر النفس والذلة والمھانة َوَتِصیُر َحِقیًرا ِفي َأْعُیِن النَّاِس َفَیُقوُل 
القیامة َما َأْعَجَبِك َتْأَنِفیَن ِمَن اِلاْحِتَماِل اْلآَن َوَلا تأنفین من خزي یوم : ِلَنْفِسِھ

واالفتضاح إذا أخذ ھذا بیدك وانتقم منك وتحذرین من أن تصغري في أعین 
  .الناس َوَلا َتْحَذِریَن ِمْن َأْن َتْصُغِري ِعْنَد اهللا َواْلَمَلاِئَكِة َوالنَِّبیِّیَن 

 أن یعلم أن غضبھ من تعجبھ من جریان الشيء على وفق -السادس
مرادي أولى من مراد اهللا ویوشك أن : ولمراد اهللا ال على وفق مراده، فكیف یق

  .یكون غضب اهللا علیھ أعظم من غضبھ
  : َوَأمَّا اْلَعَمُل

َأُعوُذ ِباهللا من الشیطان الرجیم ھكذا َأَمَر َرُسوُل اهللا : َفَأْن َتُقوَل ِبِلَساِنَك
أن یقال عند الغیظ .  

واقرب فإن لم یزل بذلك فاجلس إن كنت قائمًا واضطجع إن كنت جالسًا، 
من األرض التي منھا خلقت لتعرف بذلك ذل نفسك، واطلب بالجلوس 

  ).١(واالضطجاع السكون فإن سبب الغضب الحرارة وسبب الحرارة الحركة

                                                           

  .بتصرف) ١٧٤ -١٧٣/ ٣(إحیاء علوم الدین ) ١(



 

- ٢١١٧ -

  الفصل الثالث 

  لكل داء دواء

 الداء وخلق لھ الدواء، لكن الدواء ال یشفي بذاتھ فالشافي خلق اهللا 
شفاء، فقد ینجح السبب وقد ال ینجح، ھو اهللا جل جاللھ، والدواء ھو سبب لل

، فعلى المریض أن یتناول الدواء أخذًا باألسباب معتقدًا أن الشفاء من اهللا 
  . فإذا تناول المریض الدواء الخاص بھذا المرض برئ بإذن اهللا تعالى

ِصیَب ِلُكلِّ َداٍء َدَواٌء، َفِإَذا ُأ«:  َأنَُّھ َقاَل، َعْن َرُسوِل اِهللا َعْن َجاِبٍر 
  ).١(»َدَواُء الدَّاِء َبَرَأ ِبِإْذِن اِهللا َعزَّ َوَجلَّ

َما َأْنَزَل اهللا َداًء ِإلَّا َأْنَزَل َلُھ «:  َقاَل، َعِن النَِّبيِّ وَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة 
  ).٢(»ِشَفاًء

ِلَساِن اْلُمَراُد ِباْلِإْنَزاِل ُھَو ِإْنَزاُل ِعْلِم َذِلَك َعَلى : قال الحافظ ابن حجر
 َمَثًلا، َأْو َعبََّر ِباْلِإْنَزاِل َعِن التَّْقِدیِر َوِفیَھا التَّْقِییُد ِباْلَحَلاِل َفَلا َیُجوُز اْلَمَلِك ِللنَِّبيِّ 

  . التََّداِوي ِباْلَحَراِم
ْذِن اهللا، َوِفي َحِدیِث َجاِبٍر اْلِإَشاَرُة ِإَلى َأنَّ الشَِّفاَء ُمَتَوقٌِّف َعَلى اْلِإَصاَبِة ِبِإ

َوَذِلَك َأنَّ الدََّواَء َقْد َیْحُصُل َمَعُھ ُمَجاَوَزُة اْلَحدِّ ِفي اْلَكْیِفیَِّة َأِو اْلَكمِّیَِّة َفَلا َیْنَجُع َبْل 
  .ُربََّما َأْحَدَث َداًء آَخَر 

 اْعَتَقَد َأنََّھا َوِفیھ ِإْثَباُت اْلَأْسَباِب َوَأنَّ َذِلَك َلا ُیَناِفي التََّوكَُّل َعَلى اهللا ِلَمِن
ِبِإْذِن اهللا َوِبَتْقِدیِرِه َوَأنََّھا َلا َتْنَجُع ِبَذَواِتَھا َبْل ِبَما َقدََّرُه اهللا َتَعاَلى ِفیَھا َوَأنَّ الدََّواَء 

  .  َقْد َیْنَقِلُب َداًء ِإَذا َقدََّر اهللا َذِلَك 
َما ُھَو َكَدْفِع اْلُجوِع ِباْلَأْكِل َواْلَحاِصُل َأنَّ ُحُصوَل الشَِّفاِء ِبالدََّواِء ِإنَّ

َواْلَعَطِش ِبالشُّْرِب َوُھَو َیْنَجُع ِفي َذِلَك ِفي اْلَغاِلِب َوَقْد َیَتَخلَُّف ِلَماِنٍع واهللا َأْعَلُم 
)٣ .(  

َوُھَو ) لكل َداء َدَواء: (نبھ ِبِھ على َما قد ُیَعارض ِبِھ َقْولھ: َقاَل اْلَمازِرّي
ِإنََّما َذِلك لفقد اْلعلم :  من المرضى یداوون َفَلا یبرؤون، َفَقاَلَأنھ ُیوجد كثیر

  ).   ٤(ِبَحِقیَقة المداواة َلا لفقد الدََّواء
                                                           

 َب���اُب ِلُك���لِّ َداٍء َدَواٌء َواْس���ِتْحَباِب التَّ���َداِوي  -كت���اب ال���سََّلاِم : أخرج���ھ م���سلم ف���ي ص���حیحھ ) ١(
٢٢٠٤ (٤/١٧٢٩.(  

 َب��اُب َم��ا َأْن��َزَل اللَّ��ُھ َداًء ِإلَّ��ا َأْن��َزَل َل��ُھ ِش��َفاًء  -ِكَت��اُب الطِّ��بِّ : أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ) ٢(
 َباُب َما َأْنَزَل اللَُّھ َداًء، ِإلَّ�ا َأْن�َزَل   -ِكَتاُب الطِّبِّ :  ماجھ في السنن   ، وابن )٥٦٧٨ (٧/١٢٢

  ).٣٤٣٩ (٢/١١٣٨َلُھ ِشَفاًء 
  ).١٣٦ – ١٠/١٣٥(فتح الباري البن حجر ) ٣(
، )٥/٢١٩(ال���دیباج عل���ى ص���حیح م���سلم ب���ن الحج���اج  = ش���رح ال���سیوطي عل���ى م���سلم ) ٤(

دار اب�ن   : الناش�ر ) ھ�ـ ٩١١ت  (ال�دین ال�سیوطي     عبدالرحمن بن أبي بكر، جالل      : المؤلف
 -ھ��ـ  ١٤١٦األول��ى / الخب��ر، ط– المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة  -عف��ان للن��شر والتوزی��ع   

  .م١٩٩٦



 

- ٢١١٨ -

إن ھناك أمراض ال دواء لھا إلى اآلن ، فیرد : وال یقول قائل: قلت
 الذي ال ینطق عن الھوى حق وصدق، وال یعني وجود إن كالم النبي : علیھ

َما َأْنَزَل اهللا َداًء ِإلَّا  «یس لھا دواء أن یكون ھذا مناف لقولھ أمراض الیوم ل
  .، ألن الدواء موجود لكنھ لم یكتشفھ أحد »َأْنَزَل َلُھ ِشَفاًء

 فمنذ فترة من الزمن كان والواقع المشاھد یؤكد صدق كالم النبي 
ه بعد ذلك، مرض البلھارسیا قتاًال ال دواء لھ عند األطباء إلى أن اكتشفوا دواء
 اكتشف وأیضًا مرض الفیروس الكبدي مات منھ الكثیر ، واآلن بفضل اهللا 

األطباء دواءه، وعلیھ فالدواء من كل داء موجود لكن بقي اكتشافھ من األطباء، 
  .وھذا یتناغم مع كالم النبي 

ِس اْلَمِریِض ، َتْقِوَیٌة ِلَنْف» ِلُكلِّ َداٍء َدَواٌء «َوِفي َقْوِلِھ : قال ابن القیم 
  . َوالطَِّبیِب، َوَحثٌّ َعَلى َطَلِب َذِلَك الدََّواِء َوالتَّْفِتیِش َعَلْیِھ

َفِإنَّ اْلَمِریَض ِإَذا اْسَتْشَعَرْت َنْفُسُھ َأنَّ ِلَداِئِھ َدَواًء ُیِزیُلُھ، َتَعلََّق َقْلُبُھ ِبُروِح 
َفَتَح َلُھ باب الرجاء، متى َقِوَیْت َنْفُسُھ الرجاء، َوَبَرَدْت ِعْنَدُه َحَراَرُة اْلَیْأِس، َواْن

اْنَبَعَثْت َحَراَرُتُھ اْلَغِریِزیَُّة، َوَكاَن َذِلَك َسَبًبا ِلُقوَِّة اْلَأْرَواِح اْلَحَیَواِنیَِّة َوالنَّْفَساِنیَِّة 
َي َحاِمَلٌة َلَھا، َفَقَھَرِت َوالطَِّبیِعیَِّة، َوَمَتى َقِوَیْت َھِذِه اْلَأْرَواُح، َقِوَیِت اْلُقَوى الَِّتي ِھ

  .اْلَمَرَض َوَدَفَعْتُھ
َوَكَذِلَك الطَِّبیُب ِإَذا َعِلَم َأنَّ ِلَھَذا الدَّاِء َدَواًء َأْمَكَنُھ َطَلُبُھ َوالتَّْفِتیُش َعَلْیِھ 

)١.(  

                                                           

  ).١٥: ص(الطب النبوي البن القیم ) ١(
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  الفصل األول 

  الطهارة

حثت الشریعة اإلسالمیة على الطھارة من كل دنس، بل إنھا جعلتھا 
إلزامًا في بعض العبادات حتى یتعود اإلنسان على النظافة في حیاتھ الیومیة، 

  . ة البدن والملبس والمكان، وھذه شروط صحة الصالةوتشمل طھار
والطھارة من وسائل الصحة البدنیة، فبدونھا تتراكم على اإلنسان 

  .األمراض والمیكروبات والفیروسات التي قد تودي بحیاة اإلنسان
لذا فالسنة حریصة على حیاة الناس بصحة جیدة، فجعلت الطھارة 

  .نصف اإلیمان 
الطُُّھوُر َشْطُر «: َقاَل َرُسوُل اِهللا :  اْلَأْشَعِريِّ َقاَلفَعْن َأِبي َماِلٍك

 َما - َأْو َتْمَلُأ -اْلِإیَماِن، َواْلَحْمُد هللا َتْمَلُأ اْلِمیَزاَن، َوُسْبَحاَن اِهللا َواْلَحْمُد هللا َتْمَلَآِن 
َھاٌن َوالصَّْبُر ِضَیاٌء، َواْلُقْرآُن َبْیَن السََّماَواِت َواْلَأْرِض، َوالصََّلاُة ُنوٌر، َوالصََّدَقُة ُبْر

  ).  ١(»ُحجٌَّة َلَك َأْو َعَلْیَك، ُكلُّ النَّاِس َیْغُدو َفَباِیٌع َنْفَسُھ َفُمْعِتُقَھا َأْو ُموِبُقَھا
  . النََّظاَفُة َوالنََّزاَھُة َعْن األدناس: الطََّھاَرُة لغة
 ِفي َمْعَناُھَما َوَعَلى ھي رفع حدث أو إزالة َنَجٍس َأْو َما: َواصطالحًا 

  ).٢(ُصوَرِتِھَما
  ) :الطھور شطر اْلِإیَماِن: (اْخُتِلَف ِفي َمْعَنى َقْوِلِھ : قال النووي

  .َمْعَناُه َأنَّ اْلَأْجَر ِفیِھ َیْنَتِھي َتْضِعیُفُھ ِإَلى ِنْصِف َأْجِر اْلِإیَماِن : َفِقیَل
 َما َقْبَلُھ ِمَن اْلَخَطاَیا َوَكَذِلَك اْلُوُضوُء؛ ِلَأنَّ َمْعَناُه َأنَّ اْلِإیَماَن َیُجبُّ: َوِقیَل

  . اْلُوُضوَء َلا َیِصحُّ ِإلَّا َمَع اْلِإیَماِن َفَصاَر ِلَتَوقُِّفِھ َعَلى اْلِإیَماِن ِفي َمْعَنى الشَّْطِر

 Ma ` c b: اْلُمَراُد ِباْلِإیَماِن ُھَنا الصََّلاُة َكَما َقاَل اهللا َتَعاَلى: َوِقیَل

d g f h kjiL )وَالطَّھَاَرُة َشْرٌط ِفي ِصحَِّة الصَّلَاِة )٣ ،

َفَصاَرْت َكالشَّْطِر َوَلْیَس َیْلَزُم ِفي الشَّْطِر َأْن َیُكوَن ِنْصًفا َحِقیِقیا َوَھَذا اْلَقْوُل َأْقَرُب 
  .اْلَأْقَواِل

 ِباْلَقْلِب َواْنِقَیاٌد ِبالظَّاِھِر َوُھَما َوَیْحَتِمُل َأْن یكون َمْعَناُه َأنَّ اْلِإیَماَن َتْصِدیٌق
َشْطَراِن ِلْلِإیَماِن َوالطََّھاَرُة ُمَتَضمَِّنٌة الصََّلاَة َفِھَي اْنِقَیاٌد ِفي الظَّاِھِر واهللا َأْعَلُم 

)٤  .(  

                                                           

  ).٢٢٣ (١/٢٠٣ َباُب َفْضِل اْلُوُضوِء -ِكَتاِب الطََّھاَرِة : أخرجھ مسلم في صحیحھ) ١(
  ).٧٩/ ١( المھذب المجموع شرح) ٢(
  ).١٤٣(سورة البقرة ، جزء من اآلیة رقم ) ٣(
  ).٣/١٠٠(شرح النووي على صحیح مسلم ) ٤(
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ولو تأملنا في الشرع الحنیف لوجدناه یفتتح یوم اإلنسان بالعنایة 
الصالة ، وال تصح ھذه الصالة دون طھارة بالصحة حیث یبدأ المسلم یومھ ب

  .فاإلنسان المسلم ُملَزم بأن یبدأ یومھ بالطھارة
والماء ھو المادة التي بھا یطھر اإلنسان، وقد قدمھا الشرع على 

!  "  #  $  %  &  '  )    :Mالتراب في التیمم قال 
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  ).٦(سورة المائدة، آیة رقم ) ١(
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  الفصل الثاني

  تكرار الوضوء محاية للجسد

حرص اإلسالم على االھتمام بالنظافة البدنیة، والتطھر من كل ما یلحق 
سد من قاذورات، بل إنھ جعل الوضوء شرطًا لصحة الصالة، وھو في بالج

األصل تنظیف وغسل ألجزاء من البدن مكشوفة دائمًا وبذلك تكون عرضة 
لإلصابة بالملوثات واألذى من میكربات وفیروسات وغیرھا، فدوام غسلھا 
یؤدي إلى زوال األضرار عنھا بإذن اهللا تعالى، فالمسلم یقوم بغسل ھذه 

عضاء في الیوم عددًا من المرات، وھذا فیھ حرص على نقاء البدن من األ
  .  األمراض أوًال قبل الدخول في العبادة

َأَرَأْیُتْم َلْو َأنَّ َنَھًرا ِبَباِب «:  َیُقوُلَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َأنَُّھ َسِمَع َرُسوَل اهللا 
َال ُیْبِقي : َقاُلوا» َذِلَك ُیْبِقي ِمْن َدَرِنِھ:  َتُقوُلَأَحِدُكْم َیْغَتِسُل ِفیِھ ُكلَّ َیْوٍم َخْمًسا، َما

  ).  ١(»َفَذِلَك ِمْثُل الصََّلَواِت الَخْمِس، َیْمُحو اهللا ِبِھ الَخَطاَیا«: ِمْن َدَرِنِھ َشْیًئا، َقاَل
ومن عنایة اإلسالم بصحة اإلنسان أنھ لم یترك لھ ھذه النظافة المتكررة 

 كیف یشاء، بل تولى الشرع تنظیمھا بإحكام حیث إنھا ینظمھا) الوضوء(یومیًا 
تطال األعضاء التي ھي أكثر عرضة لإلصابة باألتربة والجراثیم والمیكروبات 

  .وغیرھا 
َتَوضََّأ َفَغَسَل َوْجَھُھ، َأَخَذ َغْرَفًة «فَعِن اْبِن َعبَّاٍس رضي اهللا عنھما، َأنَُّھ 

َشَق، ُثمَّ َأَخَذ َغْرَفًة ِمْن َماٍء، َفَجَعَل ِبَھا َھَكَذا، ِمْن َماٍء، َفَمْضَمَض ِبَھا َواْسَتْن
َأَضاَفَھا ِإَلى َیِدِه اُألْخَرى، َفَغَسَل ِبِھَما َوْجَھُھ، ُثمَّ َأَخَذ َغْرَفًة ِمْن َماٍء، َفَغَسَل ِبَھا 

َرى، ُثمَّ َمَسَح ِبَرْأِسِھ، ُثمَّ َیَدُه الُیْمَنى، ُثمَّ َأَخَذ َغْرَفًة ِمْن َماٍء، َفَغَسَل ِبَھا َیَدُه الُیْس
َأَخَذ َغْرَفًة ِمْن َماٍء، َفَرشَّ َعَلى ِرْجِلِھ الُیْمَنى َحتَّى َغَسَلَھا، ُثمَّ َأَخَذ َغْرَفًة ُأْخَرى، 

  ).٢( َیَتَوضَُّأَھَكَذا َرَأْیُت َرُسوَل اهللا : ُثمَّ َقاَل» َفَغَسَل ِبَھا ِرْجَلُھ، َیْعِني الُیْسَرى
البرنامج المتكامل من النظافة یكرره المسلم في یومھ خمس مرات فھذا 

وربما أكثر، وبھذا یكون قد بلغ ذروة النظافة التي ھي من وسائل المحافظة 
  .على الصحة البشریة من اإلصابة باألمراض الخطیرة

ثبت بالتجربة أن للوضوء تأثیرًا فعاًال على : زغلول النجار/ قال الدكتور
مسلم من ناحیة تطھیر كل من األنف والفم وھما مدخالن طھارة جسد ال

أساسیان للملوثات والجراثیم والفطریات والبكتیریا إلى داخل الجسم وتطھیرھما 
أثناء الوضوء خمس عشرة مرة على األقل في كل یوم ولیلة عن طریق 
االستنشاق واالستنثار مما یمكن أن یلتصق بھما من عوالق من مثل بقایا 

                                                           

 َب��اب ال��صََّلَواُت الَخْم��ُس َكفَّ��اَرٌة  -ِكَت��اُب َمَواِقی��ِت ال��صََّالِة  : أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ  ) ١(
 ب��اب ف��ضل -ِكَت��اُب اْلَم��َساِجِد َوَمَواِض��ِع ال��صََّلاَة  : ، وم��سلم ف��ي ص��حیحھ )٥٢٨ (١/١١٢

  ).٦٦٧ (١/٤٦٢الصلوات الخمس 
  .المصدر السابق نفس الجزء والصفحة) ٢(
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والبكتیریا في الفم واألتربة والفطریات والجراثیم والقشور واإلفرازات الطعام 
المخاطیة من كل من األنف والجیوب األنفیة وغیر ذلك من الملوثات التي تنتشر 
في الغالف الغازي لألرض وسرعان ما یتنفسھا اإلنسان عن طریق كل من 

  ). ١(األنف والفم 

                                                           

زغل��ول النج��ار ، مطبع��ة نھ��ضة / ، لل��دكتور ٢/١١١اإلعج��از العلم��ي ف��ي ال��سنة النبوی��ة  ) ١(
  .م٢٠٠٦مصر ، الطبعة السادسة، 
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  الفصل الثالث 

  نظافة امللبس

رع الحنیف بطھارة الملبس ونظافتھ، وھذا فیھ من الحفاظ أوصى الش
على الجسد من اإلصابة باألمراض واألوبئة؛ وذلك لمالصقتھ الملبس فیسھل 
انتقال األذى من الملبس إلى الجسد، فیالھ من دین یحفظ الجسد الدنیوي، بل إنھ 

حة أوجب حفظھ بجعل نظافة الملبس جزًءا من الجانب التعبدي، فمن شروط ص
، فقد جعل ھذه العبادة باطلة )١(چڭ ۇۇچ : الصالة طھارة الملبس، وقال 

  . لمجرد عدم طھارة الملبس حتى ولو كان الخشوع واألركان كاملة فباطل
 َفَرَأى َرُجًلا َشِعًثا َقْد َأَتاَنا َرُسوُل اهللا : َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللا، َقاَل

، َوَرَأى َرُجًلا آَخَر )٢(َما َكاَن َیِجُد َھَذا َما ُیَسكُِّن ِبِھ َشْعَرُهَأ«: َتَفرََّق َشْعُرُه َفَقاَل
  ).  ٤(» )٣(َأَما َكاَن َھَذا َیِجُد َماًء َیْغِسُل ِبِھ َثْوَبُھ: َوَعْلِیِھ ِثَیاٌب َوِسَخٌة، َفَقاَل

ِفي اْلَحِدیِث اْسِتْحَباُب : قال أبوعبدالرحمن شرف الحق العظیم آبادي
ِف َشْعِر الرَّْأِس ِباْلُغْسِل َوالتَّْرِجیِل ِبالزَّْیِت َوَنْحِوِه، َوِفیِھ َطَلُب النََّظاَفِة ِمَن َتْنِظی

اْلَأْوَساِخ الظَّاِھَرِة َعَلى الثَّْوِب َواْلَبَدِن، َوِفیِھ اْلَأْمُر ِبَغْسِل الثَّْوِب َوَلْو ِبَماٍء 
  ).٥(َفَقْط

                                                           

  ).٤(سورة المدثر ، آیة رقم ) ١(
الُمْغب�رُّ ال�رْأِس، الُمْنَتِت�ُف ال�شََّعِر، الح�افُّ الَّ�ِذي َل�ْم َی�دَِّھْن،                : ِبَفْتٍح َفَكْسٍر ، وال�شَِّعثُ    :  َشِعًثا) ٢(

َم�ا  (تفریق�ُھ،   : التََّفرُُّق والتََّنكُُّث، َكَما َیَتَشعَُّث رْأُس الِمْسواك، وَت�ْشِعیُث ال�شيءِ         : والتََّشعُُّث
ل��سان الع��رب . َأْي َم��ا َیُل��مُّ َش��َعَثُھ َوَیْجَم��ُع َتَفرَُّق��ُھ َفَعبَّ��َر ِبالتَّ��ْسِكیِن َعْن��ھُ  ) ُی��َسكُِّن ِب��ِھ َش��ْعَرهُ 

تھ�ذیب س�نن   :  ، وعون المعبود شرح س�نن أب�ي داود، ومع�ھ حاش�یة اب�ن الق�یم               ٢/١٦٠
محم�د أش�رف ب�ن أمی�ر ب�ن عل�ي       :  ، المؤل�ف ١١/٧٦أبي داود وإیضاح عللھ ومشكالتھ    

، )ھ���ـ١٣٢٩ت (حمن، ش���رف الح���ق، ال���صدیقي، العظ���یم آب���ادي  ب���ن حی���در، أبوعب���دالر
  .ھـ١٤١٥الثانیة، / بیروت، ط–دار الكتب العلمیة : الناشر

ِبَفْتٍح َفَكْسٍر، َوِس�َخ الث�وُب، كَوِج�َل، َیْوَس�ُخ ویاَس�ُخ وَیْی�َسُخ، واْسَتْوَس�َخ وَتَوسَّ�َخ            : َوِسَخٌة  ) ٣(
  ).٢٦٢: ص(القاموس المحیط . َخھَعالُه الدََّرُن، وأوَسَخھ وَوسَّ: واتََّسَخ

 ٦/١٦٨ َب�اٌب ِف�ي َغ�ْسِل الثَّ�ْوِب َوِف�ي اْلُخْلَق�اِن              -ِكَت�اب اللَِّب�اِس     : أخرجھ أبوداود في السنن   ) ٤(
 َت�ْسِكیُن  -ِكَت�اُب الزِّیَن�ِة   : إسناده صحیح، والن�سائي ف�ي ال�سنن      : وقال األرنؤوط ) ٤٠٦٢(

ِكَت��اُب الزِّیَن��ِة  : حھ كم��ا ف��ي اإلح��سان  ، واب��ن حب��ان ف��ي ص��حی  )٥٢٣٦ (٨/١٨٣ال��شَّْعِر 
 ِذْكُر اْلَأْمِر ِباْلِإْحَساِن ِإَلى الشَّْعِر ِلُمَربِّیِھ َوَتْنِظیِف الثَِّیاِب، ِإِذ النََّظاَفُة ِمَن ال�دِّیِن           -َوالتَّْطِییِب  

 ٤/٢٠٦ِكَت��اُب اللَِّب��اِس : ، والح��اكم ف��ي الم��ستدرك عل��ى ال��صحیحین  )٥٤٨٣ (١٢/٢٩٤
َھ��َذا َح��ِدیٌث َص��ِحیٌح َعَل��ى َش��ْرِط ال��شَّْیَخْیِن َوَل��ْم ُیَخرَِّج��اُه، وعل��ق ال��ذھبي  : لوق��ا) ٧٣٨٠(

  ).١٤٨٥٠ (٢٣/١٤٢: على شرط البخاري ومسلم، وأحمد في مسنده: فقال
  ).١١/٧٦(عون المعبود وحاشیة ابن القیم ) ٥(
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اَهللا َجِمیٌل ُیِحبُّ اْلَجَماَل، َفَمْن َزَعَم َأنَّ َواْلَحاِصُل َأنَّ : وقال الشوكاني
ِرَضاُه ِفي ِلْبِس اْلِخْلَقاِن َواْلُمَرقََّعاِت َوَما َأْفَرَط ِفي اْلِغَلِظ ِمْن الثَِّیاِب َفَقْد َخاَلَف َما 

  ).١(َأْرَشَد إَلْیِھ اْلِكَتاُب َوالسُّنَُّة 
ث الذي تفرق شعره وثار الرجل الشع) أما كان یجد ھذا: (وقال المناوي

أي شعر رأسھ، أي یضمھ ویلینھ ) رأسھ(بضم أولھ وشد الكاف ) ما ُیَسكِّن بھ(
  .من زیت فعبر بالسكون عن ذلك

) ما یغسل بھ ثیابھ(الرجل الذي ثیابھ وسخة دنسة ) أما كان یجد ھذا(
  .من نحو غاسول أو صابون

مع تیسر تحصیل واالستفھام لإلنكار، أي كیف ال یتنظف ویحسن ھیئتھ 
الدھن والصابون أو ما یقوم مقامھ مع أنھ عام الوجود سھل التحصیل خفیف 

  ). ٢(المؤنة والمنة
ویفھم مما سبق أن اإلسالم یأمر أھلھ بالطھارة والنظافة والجمال، 

، فھذا ظن وینبذ من أھمل في نفسھ ونظافتھ ظنًا منھ أنھ بذلك یرضي اهللا 
ى خلق اإلنسان في أحسن صورة وأمره بطھارة ثوبھ خاطئ ألن اهللا تبارك وتعال

  .فال حجة لمن أھمل نظافة نفسھ

                                                           

اني الیمن�ي  محمد ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن عب�داهللا ال�شوك          : المؤلف) ٨/٢٥٨(نیل األوطار   ) ١(
األولى، /دار الحدیث، مصر، ط   : عصام الدین الصبابطي، الناشر   : ، تحقیق )ھـ١٢٥٠ت  (

  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣
  ).٢/١٦٥(فیض القدیر ) ٢(
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  الفصل الرابع 

  الغسل

لم تكتف السنة النبویة في العنایة بالصحة البشریة بالنظافة الجزئیة 
الممثلة في الوضوء، بل أمرت بالنظافة الكلیة للبدن بكاملھ في الغسل حیث 

 من بھ جنابة أو للتطھر من الحیض أو أوجب الشرع الحنیف الغسل على
النفاس، كما حث علیھ أیضًا في مواطن عدیدة، كغسل الجمعة، والعیدین، 
والطواف وغیرھا، وھذا إن دل فإنما یدل على أن الشرع قد أعطى الناس في 

  .الحیاة الدنیویة من العنایة ما یكفیھا للمحافظة على الصحة البشریة
َحقٌّ َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم، َأْن «: َقاَل َرُسوُل اهللا :  َقاَلفَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة 

  ).١(»َیْغَتِسَل ِفي ُكلِّ َسْبَعِة َأیَّاٍم َیْوًما َیْغِسُل ِفیِھ َرْأَسُھ َوَجَسَدُه
 وفي غسل الجمعة من الفوائد الصحیة ما فیھ من إزالة الروائح 

  .ع للصالةالكریھة التي قد تحدث أذى وضررًا للبعض حین التجم
ُغْسُل َیْوِم الُجُمَعِة «:  َقاَلَأنَّ َرُسوَل اهللا : َعْن َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ 

  ).٢(»َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُمْحَتِلٍم
  .اْلُمَراُد ِباْلُمْحَتِلِم اْلَباِلُغ: قال النووي

  : َواْخَتَلَف اْلُعَلَماُء ِفي ُغْسِل اْلُجُمَعِة 
 َعْن َطاِئَفٍة ِمَن السََّلِف َحَكْوُه َعْن َبْعِض الصََّحاَبِة، َوِبِھ َفُحِكَي ُوُجوُبُھ* 

َقاَل َأْھُل الظَّاِھِر وحكاه ابن اْلُمْنِذِر َعْن َماِلٍك َوَحَكاُه اْلَخطَّاِبيُّ َعِن اْلَحَسِن 
  .اْلَبْصِريِّ َوَماِلٍك

 َوُفَقَھاِء اْلَأْمَصاِر ِإَلى َأنَُّھ َوَذَھَب ُجْمُھوُر اْلُعَلَماِء ِمَن السََّلِف َواْلَخَلِف* 
َوُھَو اْلَمْعُروُف ِمْن َمْذَھِب َماِلٍك : ُسنٌَّة ُمْسَتَحبٌَّة َلْیَس ِبَواِجٍب َقاَل اْلَقاِضي

  .َوَأْصَحاِبِھ 
َأْي ُمَتَأكٌِّد ِفي َحقِِّھ َكَما َیُقوُل الرَُّجُل ) َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُمْحَتِلٍم: (َوَقْوُلُھ 

َحقَُّك َواِجٌب َعَليَّ َأْي ُمَتَأكٌِّد، َلا َأنَّ اْلُمَراَد اْلَواِجُب اْلُمَحتَُّم اْلُمَعاَقُب : َصاِحِبِھِل
  ).٣(َعَلْیِھ

   
  

                                                           

 َب�اُب َھ�ْل َعَل�ى َم�ْن َل�ْم َی�ْشَھِد الُجُمَع�َة ُغ�ْسٌل            -ِكَتاُب الُجُمَعِة   : أخرجھ البخاري في صحیحھ   ) ١(
 َب�اُب  -ِكَتاُب اْلُجُمَع�ِة  : ، ومسلم في صحیحھ )٨٩٧ (٢/٥اِن َوَغْیِرِھْم؟   ِمَن النَِّساِء َوالصِّْبیَ  

  ).٨٤٩ (٢/٥٨٢الطِّیِب َوالسَِّواِك َیْوَم اْلُجُمَعِة 
 َب�اُب َف�ْضِل الُغ�ْسِل َی�ْوَم الُجُمَع�ِة، َوَھ�ْل َعَل�ى          -ِكَتاُب الُجُمَعِة   : أخرجھ البخاري في صحیحھ   ) ٢(

ِكَت�اُب  : ، وم�سلم ف�ي ص�حیحھ   )٨٧٩ (٢/٣الُجُمَع�ِة، َأْو َعَل�ى النِّ�َساِء؟    الصَِّبيِّ ُشُھوُد َیْوِم    
  ).٨٤٦ (٢/٥٨١ َباُب الطِّیِب َوالسَِّواِك َیْوَم اْلُجُمَعِة -اْلُجُمَعِة 

  ).١٣٤ - ٦/١٣٣(شرح النووي على صحیح مسلم )٣(
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  الباب الرابع

  الصحة الرياضية

  :?يشتمل على ??بعة فص?ل

  مما?سة ?ل?ياضة بالمشي -?لفصل ?أل?ل 

  ?مما?سة ?ل?ياضة بالسبا -?لفصل ?لثاني 

 ?   ?باحة ?لنبي صلى هللا عليه ?سل? ?للع? -?لفصل ?لثال

  مما?سة ?ل?ياضة ب?ك?? ?لخيل -?لفصل ?ل??بع 
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  الباب الرابع

  الصحة الرياضية 

حثت الشریعة اإلسالمیة على تربیة المسلم على أساس من القوة فقال 

 :M©¨   µ   ́   ³  ²   ±  °   ̄  ®  ¬  «ª

¾  ½  ¼  »   º  ¹   ̧  ¶¿À   Á Ç Æ Å Ä Ã Â

ÌË Ê É ÈL )ونحن في ھذا الیوم في أمس الحاجة إلى )١ ،

تنمیة ھذه القوة والنشاط بعدما سیطر الكسل والخمول على الكثیر من الناس، 
فما توصل إلیھ العالم اآلن من تكنولوجیا ووسائل راحة كالسیارات وأجھزة 

سببًا في إرھاق الحاسب اآللي أدت إلى جلوس اإلنسان لفترات طویلة قد تكون 
الجسد باألمراض، فالجسد یحتاج إلى حركة ونشاط أیضًا مع ھذا التقدم، فمن 
یقود السیارة ال یرید لنفسھ أن یمشي بضعًا من األمتار ألنھ استسھل السیارة، 
علمًا بأن جسده یحتاج إلى ھذه الخطوات، وكذلك من یجلس على جھاز 

لجلوس الطویل بالمشي والحركة الكمبیوتر بالساعات البد وأن یقطع ھذا ا
  . تنشیطًا لھذا الجسم الساكن لمدة طویلة

  : والریاضة في اإلسالم نوعان
  .  ریاضة في العبادات-١

فقد اشتملت بعض العبادات على قسط من الریاضة وتحریك الجسد 
  .وھذا یفید تقویة الصحة ونشاطھا

ان فیھا  لنا في الصالة ریاضة یومیة یحرك اإلنسفقد جعل اهللا 
  .عضالتھ ومفاصلھ في الیوم عدة مرات، ففى الصالة ریاضة یومیة

وكذلك في المشي إلى المساجد والحث علیھ ممارسة ریاضة المشي 
  .أثناء العبادة

  .وكذلك في مناسك الحج ریاضة بدنیة من طواف وسعي وغیر ذلك
  . ریاضة عامة في غیر العبادات-٢

یشرع ما فیھ إضعاف لقوة حرص اإلسالم على صحة اإلنسان فلم 
  . الجسد، بل شرع من الرخص ما یخفف بھ عن البدن

  . فرخص في الصالة قاعدًا لمن لم یستطع القیام
  .وأباح الفطر للمریض والمسافر مع القضاء أو الفدیة

  .وأسقط الحج عن غیر المستطیع

                                                           

  ).٦٠(سورة األنفال ، جزء من اآلیة رقم ) ١(
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وُل اهللا َقاَل َرُس: عن َعْبد اهللا بن َعْمرو بن الَعاِص رضي اهللا عنھما، َقاَل
 :»َبَلى َیا َرُسوَل : ُقْلُت» َیا َعْبَد اهللا، َأَلْم ُأْخَبْر َأنََّك َتُصوُم النََّھاَر َوَتُقوُم اللَّْیَل؟

َفَال َتْفَعْل، ُصْم َوَأْفِطْر، َوُقْم َوَنْم، َفِإنَّ ِلَجَسِدَك َعَلْیَك َحقا، َوِإنَّ ِلَعْیِنَك «: اهللا، َقاَل
  ).١(»َوِإنَّ ِلَزْوِجَك َعَلْیَك َحقاَعَلْیَك َحقا، 

 على تنمیة القوة وممارسة الریاضة بشكل عام، وقد حث النبي 
واإلسالم یأمر بتقویة البنیان بالریاضة، فھو یرید للناس القوة فى أجسامھم 

  . وعقولھم
، َخْیٌر اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ«: َقاَل َرُسوُل اِهللا :  َقاَلفَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة 

َوَأَحبُّ ِإَلى اِهللا ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَِّعیِف، َوِفي ُكلٍّ َخْیٌر اْحِرْص َعَلى َما َیْنَفُعَك، 
َلْو َأنِّي َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، : َواْسَتِعْن ِباِهللا َوَلا َتْعَجْز، َوِإْن َأَصاَبَك َشْيٌء، َفَلا َتُقْل

  ).٢(»َشاَء َفَعَل، َفِإنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل الشَّْیَطاِنَوَلِكْن ُقْل َقدر اهللا َوَما 
  . قوي البنیانوقد كان 

وفیما یلي نماذج الھتمام السنة المشرفة بممارسة الریاضة والتي تكون 
  :سببًا في المحافظة على الصحة

  
  
   

                                                           

، )٥١٩٩ (٧/٣١ َب�اب ِلَزْوِج�َك َعَلْی�َك َح�قٌّ        - ِكَت�اُب النَِّك�اِح      :أخرجھ البخاري ف�ي ص�حیحھ     ) ١(
 ِف�ي َغْی�ِر َرَم�َضاَن، َواْس�ِتْحَباِب      َب�اُب ِص�َیاِم النَِّب�يِّ    -ِكَتاب ال�صَِّیاِم  : ومسلم في صحیحھ 

  ).١١٥٩ (٢/٨١٣َأْن َلا ُیْخِلَي َشْھًرا َعْن َصْوٍم
 َب�اٌب ِف�ي اْل�َأْمِر ِب�اْلُقوَِّة َوَت�ْرِك اْلَعْج�ِز َواِلاْس�ِتَعاَنِة        - كت�اب اْلَق�َدرِ  : أخرجھ مسلم في صحیحھ  ) ٢(

 -َأْبَواُب ال�سُّنَِّة  : ، وابن ماجھ في السنن  )٢٦٦٤ (٤/٢٠٥٢ِباِهللا َوَتْفِویِض اْلَمَقاِدیِر ِللَِّھ     
  ).٧٩ (١/٥٧َباٌب ِفي اْلَقَدِر 
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  الفصل األول 

  ممارسة الرياضة باملشي

ة، فھي سھلة على من ال تعتبر ریاضة المشى ھي أیسر أنواع الریاض
یحتمل الصبر على أنواع الریاضة األخرى، فال غنى عنھا ألي إنسان صغیرًا 
كان أو كبیرًا رجًال كان أو امرأة، فھذا المشي یحرك عضالت الجسد وینشط 

  .الدورة الدمویة وبالتالي یكون سببًا في جودة الصحة
نت موجودة،  ھذه الریاضة مع أن راحلتھ كاوقد مارس رسول اهللا 

  .لكنھ كان یجعل لنفسھ قسطًا من المشي
َما َرَأْیُت َشْیًئا َأْحَسَن : "  فیقول یصف مشیة النبي فھذا أبوھریرة 

، َكاَن َكَأنَّ الشَّْمَس َتْجِري ِفي َجْبَھِتِھ، َوَما َرَأْیُت َأَحًدا َأْسَرَع ِفي ِمْن َرُسوِل اِهللا 
، َكَأنََّما اْلَأْرُض ُتْطَوى َلُھ، ِإنَّا َلُنْجِھُد َأْنُفَسَنا، َوِإنَُّھ َلَغْیُر ِمْشَیِتِھ ِمْن َرُسوِل اِهللا 

  ).١"(ُمْكَتِرٍث 
َوَما َرَأْیُت َأَحًدا َأْسَرَع ِفي َمْشِیِھ ِمْن َرُسوِل : (قال أبوالعال المباركفورى

 :ْقِتَصاِد ُمْمَتِثًلا َقوَلُھ َتَعاَلىَأْي َمَع َتَحقُِّق اْلَوَقاِر َوالسُِّكوِن َوِرَعاَیِة اال) اهللا 

MÝÜÛL) ِبِصیَغِة اْلَمْجُھوِل َأْي ُتْزَوى َوُتْجَمُع َعَلى ) ُتْطَوى َلُھ(، )٢

أي ِإنَّا ) َوِإنَّا َلُنْجِھُد َأْنُفَسَنا(َطِریِق َخْرِق اْلَعاَدِة َتْھِویًنا َعَلْیِھ َوَتْسِھیًلا ِلَأْمِرِه، 
َلَغْیُر  (َأِي النَِّبيُّ ) َوِإنَُّھ(ِسَنا ِمَن اْلِإْسَراِع ُعَقْیَبُھ َفْوَق َطاَقِتَھا، َلَنْحِمُل َعَلى َأْنُف

َما َأْكَتِرُث َلُھ َأْي َما ُأَباِلي ِبِھ، َواْلَمْعَنى : اْسُم اْلَفاِعِل ِمَن االْكِتَراِث، ُیَقاُل) ُمْكَتِرٍث
 ِبَحْیُث َتْلَحُقُھ َمَشقٌَّة، َفَكَأنَُّھ َیْمِشي َعَلى َھْیَنٍة َغْیُر ُمَباٍل ِبَمْشِیَنا َأْو َغْیُر ُمْسِرٍع

  ).٣(ُمَباٍل ِبِھ َأْي ُمْتِعٌب َنْفَسُھ ِفیِھ: ُیَقاُل
  ). ٤(اإلكثار من اْلَمْشي والتجویع یجلوا البلغم: قال أبو بكر الرازي 

 اإلسراع بالمشي عالجًا لمن شكو إلیھ اإلعیاء من بل جعل النبي 
  .المشي

                                                           

) ٣٦٤٨ (٥/٦٠٤ ب ِف�ي ِص�َفِة النَِّب�يِّ         َب�ا  -كت�اب اْلَمَناِق�ِب     : أخرجھ الترمذي في جامعھ   ) ١(
 َب�اُب   -كت�اب الت�اریخ     : َھَذا َحِدیٌث َغِریٌب، وابن حبان في صحیحھ كما في اإلح�سان          :وقال

 ١٤/٢١٥ ِإَذا َمَشى َمَع َأْصَحاِبِھ    ِذْكُر َوْصِف َمْشِي اْلُمْصَطَفى      - وأخباره   ِمْن ِصَفِتھ   
: صحیح على شرط مسلم، وأحمد ف�ي م�سنده       إسناده  : ، وقال شعیب األرنؤوط     )٦٣٠٩(

٨٦٠٤ (١٤/٢٥٨.(  
  ).١٩(سورة لقمان ، جزء من آیة رقم ) ٢(
  .١٠/٩١تحفة األحوذي ) ٣(
، )ھ��ـ٣١٣ت(أب��وبكر محم��د ب��ن زكری��ا ال��رازي    : المؤل��ف) ٣٩/ ١(الح��اوي ف��ي الط��ب   ) ٤(

، بی���روت/  لبن���ان-دار إحی���اء الت���راث العرب���ي : ھی���ثم خلیف���ة طعیم���ي، الناش���ر/المحق���ق
  .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢األولى، /ط



 

- ٢١٣١ -

:  اْلَمْشَي َفَدَعا ِبِھْم َوَقاَلَشَكا َناٌس ِإَلى النَِّبيِّ : ، َقاَلفَعْن َجاِبٍر 
  ).٢(َفَنَسْلَنا َفَوَجْدَناُه َأَخفَّ َعَلْیَنا» )١(َعَلْیُكْم ِبالنَّسَلاِن«

ْت، َوُسَدُد اْلَفَضَلاِت َلا َمَحاَلَة َضارٌَّة ُتِرَكْت، َأِو اْسُتْفِرَغ: قال ابن القیم 
اْلَأْسَباِب ِفي َمْنِع َتَولُِّدَھا، َفِإنََّھا ُتَسخُِّن اْلَأْعَضاَء، َوُتِسیُل  َواْلَحَرَكُة َأْقَوى

َفَضَلاِتَھا، َفَلا َتْجَتِمُع َعَلى ُطوِل الزََّماِن، َوُتَعوُِّد اْلَبَدَن اْلِخفََّة َوالنََّشاَط، َوَتْجَعُلُھ 
 اْلَمَفاِصَل، َوُتَقوِّي اْلَأْوَتاَر َوالرَِّباَطاِت، َوُتَؤمُِّن َجِمیَع َقاِبًلا ِلْلِغَذاِء، َوُتَصلُِّب

اْلَأْمَراِض اْلَمادِّیَِّة َوَأْكَثَر اْلَأْمَراِض اْلِمَزاِجیَِّة ِإَذا اْسُتْعِمَل اْلَقْدُر اْلُمْعَتِدُل ِمْنَھا ِفي 
 .َوْقِتِھ، َوَكاَن َباِقي التَّْدِبیِر َصَواًبا

الرَِّیاَضِة َبْعَد اْنِحَداِر اْلِغَذاِء، َوَكَماِل اْلَھْضِم، َوالرَِّیاَضُة اْلُمْعَتِدَلُة َوَوْقُت 
  . ِھَي الَِّتي َتْحَمرُّ ِفیَھا اْلَبَشَرُة، َوَتْرُبو َوَیَتَندَّى ِبَھا اْلَبَدُن

رَِّیاَضِة، َبْل َوَأيُّ ُعْضٍو َكُثَرْت ِرَیاَضُتُھ َقِوَي، َوُخُصوًصا َعَلى َنْوِع ِتْلَك ال
ُكلُّ ُقوٍَّة َفَھَذا َشْأُنَھا، َفِإنَّ َمِن اْسَتْكَثَر ِمَن اْلِحْفِظ َقِوَیْت َحاِفَظُتُھ، َوَمِن اْسَتْكَثَر ِمَن 

ِدْئ اْلِفْكِر َقِوَیْت ُقوَُّتُھ اْلُمَفكَِّرُة، َوِلُكلِّ ُعْضٍو ِرَیاَضٌة َتُخصُُّھ، َفِللصَّْدِر اْلِقَراَءُة، َفْلَیْبَت
ِفیَھا ِمَن اْلُخْفَیِة ِإَلى اْلَجْھِر ِبَتْدِریٍج، َوِرَیاَضُة السَّْمِع ِبَسْمِع اْلَأْصَواِت َواْلَكَلاِم 
ِبالتَّْدِریِج، َفَیْنَتِقُل ِمَن اْلَأَخفِّ ِإَلى اْلَأْثَقِل، َوَكَذِلَك ِرَیاَضُة اللَِّساِن ِفي اْلَكَلاِم، َوَكَذِلَك 

  ).٣(، َوَكَذِلَك ِرَیاَضُة اْلَمْشِي ِبالتَّْدِریِج َشْیًئا َفَشْیًئاِرَیاَضُة اْلَبَصِر

                                                           

ُین��شِّط َوُھ��َو : النَّ��ْسل: ُی��سرعوا ِف��ي اْلَم��ْشي، َق��اَل اْب��ن اْل��َأعَراِبي : َف��َأمرھْم َأن ین��سلوا، َأي) ١(
محم�د ب�ن أحم�د ب�ن األزھ�ري          : المؤل�ف ) ١٢/٢٩٧(تھ�ذیب اللغ�ة     . اْلِإْسَراع ِف�ي الَم�ْشي    

دار إحی��اء : ب، الناش�ر محم��د ع�وض مرع�� : ، المحق�ق )ھ��ـ٣٧٠ت(الھ�روي، أبومن�صور   
  .م٢٠٠١األولى، /التراث العربي، بیروت، ط

 َب�اُب اْس�ِتْحَباِب النَّ�ْسِل ِف�ي اْلَم�ْشِي ِعْن�َد       -ِكَت�اُب اْلَمَناِس�ِك    : أخرجھ ابن خزیمة في صحیحھ    ) ٢(
: المؤلف) ٢٥٣٧( ٤/١٤٠اْلِإْعَیاِء ِمَن اْلَمْشِي ِلَیِخفَّ النَّاِسُل َوَیْذَھَب َبْعُض اْلِإْعَیاُء َعْنُھ          

أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة ب�ن ص�الح ب�ن بك�ر ال�سلمي النی�سابوري               
 بی�روت،  -المكتب اإلس�المي  : محمد مصطفى األعظمي، الناشر   /د: ، المحقق )ھـ٣١١ت  (

َھ�َذا  «:وق�ال ) ٢٤٩١ (٢/١١١ِكَت�اُب اْلِجَھ�اِد     : والحاكم ف�ي الم�ستدرك عل�ى ال�صحیحین          
عل�ى ش�رط م��سلم،   :  َعَل�ى َش�ْرِط ُم�ْسِلٍم َوَل�ْم ُیَخرَِّج�اُه، وعل�ق ال�ذھبي فق�ال        َح�ِدیٌث َص�ِحیحٌ  

 ٥/٤٢٠ َب���اُب َكْیِفیَّ���ِة اْلَم���ْشِي ِإَذا َعِی���َي   -ِكَت���اُب اْلَح���جِّ : والبیھق���ي ف���ي ال���سنن الكب���رى 
)١٠٣٤٦  . (  

 س�عد  محمد بن أبي بكر بن أیوب ب�ن : ، المؤلف)٤/٢٢٥(زاد المعاد في ھدي خیر العباد     ) ٣(
 مكتب�ة  -مؤسسة الرسالة، بیروت : ، الناشر)ھـ٧٥١ت (شمس الدین، ابن قیم الجوزیة     

  .م١٩٩٤/ھـ ١٤١٥، السابعة والعشرون /المنار اإلسالمیة، الكویت، ط
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  الفصل الثاني 

  ممارسة الرياضة بالسباق

تلي ریاضة المشي فھي من أنواع الریاضات ) الجري(ریاضة العدو 
التي تحتاج إلى جھد كبیر أكثر من المشي، فمن صحة البدن أن یجعل اإلنسان 

ي في یومھ، حتى لو وجد نفسھ وحده ویحتاج إلى من لجسده نصیبًا من الجر
یشجعھ على ذلك فلیسابق أحدًا من أھلھ فھذا یقوي الصحة ویزیل عن البدن 

  . ذلكأضرارًا كثیرة، وقد فعل رسول اهللا 
 َساَبَقِني النَِّبيُّ : فَعْن أم المؤمنین َعاِئَشَة رضي اهللا عنھا َقاَلْت

َھِذِه «: تَّى ِإَذا َأْرَھَقِني اللَّْحُم َساَبَقِني َفَسَبَقِني، َفَقاَل النَِّبيُّ َفَسَبْقُتُھ، َفَلِبْثَنا َح
  ). ١(» ِبِتْلَك

سابقني َأي ِفي اْلَعدو والجري، فسبقتھ َأي غلبت : قال السیوطي
  ).٢(َوَتَقدَّمت َعَلْیِھ، َواْلمَراد حسن المعاشرة

  . بالجري قد أذن في المنافسة والمسابقةكما أن النبي 
َبْیَنا َنْحُن َنِسیُر، َوَكاَن َرُجٌل ِمْن اْلَأْنَصاِر َلا «: َعْن َسَلَمَة ْبِن اْلَأْكَوِع َقاَل

َأَما ُتْكِرُم : َأَلا ُمَساِبٌق إَلى اْلَمِدیَنِة؟ َھْل ِمْن ُمَساِبٍق، َفُقْلُت: ُیْسَبُق َشدا َفَجَعَل َیُقوُل
َیا َرُسوَل : ُقْلت:  َقاَلَلا إلَّا َأْن َیُكوَن َرُسوَل اهللا : ؟ َقاَلَكِریًما، َوَلا َتَھاُب َشِریًفا

َفَسَبْقُتُھ إَلى : إْن ِشْئَت، َقاَل: اهللا ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِّي َذْرِني َفْلُأَساِبق الرَُّجَل، َقاَل
  ).٣(»اْلَمِدیَنِة

 وفي ھذا من سماحة اإلسالم ویسره أن أباح الترویح عن النفس 
  . ریاضة واللعب المباح بل والمنافسة في ذلكبال

  .وفي ھذه الریاضة بالمشي أو الجري تنقیة للجسد من األمراض

                                                           

 ٤/٢٢٣ ب���اب ف���ي ال���سََّبق عل���ى الرِّْج���ل   -كت���اب الجھ���اد : أخرج���ھ أب���وداود ف���ي ال���سنن ) ١(
 ٣/١٤٩ َب�اُب ُح�ْسِن ُمَعاَش�َرِة النِّ�َساِء     - النَِّك�اِح      َأْبَواُب: ، وابن ماجھ في السنن    )٢٥٧٨(
ِذْكُر ِإَباَحِة اْلُمَساَبَقِة ِباْلَأْق�َداِم ِإَذا َل�ْم     : ، وابن حبان في صحیحھ كما في اإلحسان       )١٩٧٩(

إس�ناده ص�حیح،    : وقال شعیب األرن�ؤوط   ) ٤٦٩١ (١٠/٥٤٥َیُكْن َبْیَن اْلُمَتَساِبِقیَن ِرَھاٌن     
  ). ٢٤١١٨ (٤٠/١٤٤: ندهوأحمد في مس

م��صباح «-١:  ش��روح٣، مجم��وع م��ن  )١٤٢: ص: (ش��رح س��نن اب��ن ماج��ھ لل��سیوطي  ) ٢(
لمحم��د عب��دالغني المج��ددي » إنج��اح الحاج��ة «-٢، ) ھ��ـ٩١١ت (لل��سیوطي » الزجاج��ة
لفخ�ر الح�سن   » ما یلیق من حل اللغات وش�رح الم�شكالت       «-٣،  ) ھـ ١٢٩٦ت  (الحنفي  

  . كراتشي-قدیمي كتب خانة : ، الناشر)ھـ١٣١٥(ھي بن عبد الرحمن الحنفي الكنكو
 ٣/١٤٣٣ َباُب َغْزَوِة ِذي َقَرٍد َوَغْیِرَھ�ا       -ِكَتاُب اْلِجَھاِد َوالسَِّیِر    : أخرجھ مسلم في صحیحھ   ) ٣(

  .مطوًال) ١٨٠٧(
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َوَأمَّا ُرُكوُب اْلَخْیِل َوَرْمُي النُّشَّاِب، َوالصَِّراُع، َواْلُمَساَبَقُة : قال ابن القیم
َعٌة ِلَأْمَراٍض ُمْزِمَنٍة، َكاْلُجَذاِم َعَلى اْلَأْقَداِم، َفِرَیاَضٌة ِلْلَبَدِن ُكلِِّھ، َوِھَي َقاِل

  ).١(َواِلاْسِتْسَقاِء، َواْلُقوَلْنِج

                                                           

  ).٢٢٦/ ٤(زاد المعاد في ھدي خیر العباد ) ١(



 

- ٢١٣٤ -

  الفصل الثالث 

  إباحة النبي صلى هللا عليه وسلم اللعب 

 اللعب، حیث إنھ یروح عن النفس ویھیئ اإلنسان ألداء أباح النبي 
  .   التكالیف والعبادات بنفس طیبة ونشاط وعزیمة قویة

 ِبِحَراِبِھْم، َبْیَنا الَحَبَشُة َیْلَعُبوَن ِعْنَد النَِّبيِّ : ، َقاَلي ُھَرْیَرَة فَعْن َأِب
َدْعُھْم َیا «: ، َفَقاَل)١(َدَخَل ُعَمُر َفَأْھَوى ِإَلى الَحَصى َفَحَصَبُھْم ِبَھا

  ).٣(»)٢(ُعَمُر
یر حصُب عمر اْلَحَبَشة یْحَتمل َأن یكون ظن َأنھ لم : َقاَل اْبن التِّین

 َولم یعلم َأنھ َرآُھْم َأو یكون ظن َأنھ استحیى ِمْنُھم، َوَھَذا أولى َرُسول اهللا 
  ). ٤ (َیْلَعُبوَن ِعْند َرُسول اهللا، : لَقْولھ

 أباح الترویح عن النفس بمشاھدة اللعب لمن حرص على كما أنھ 
  .ذلك، وھذا یدل على یسر اإلسالم وسماحتھ

َكاَن الَحَبُش َیْلَعُبوَن «: َة رضي اهللا عنھا َقاَلْتفَعْن أم المؤمنین َعاِئَش
 َوَأَنا َأْنُظُر، َفَما ِزْلُت َأْنُظُر َحتَّى ُكْنُت َأَنا ِبِحَراِبِھْم، َفَسَتَرِني َرُسوُل اهللا 

  ).٦(، َتْسَمُع اللَّْھَو)٥(، َفاْقُدُروا َقْدَر الَجاِرَیِة الَحِدیَثِة السِّنِّ»َأْنَصِرُف
  ).٧(ِفي اْلَحِدیِث َجَواُز النََّظِر إَلى اللَّْھِو اْلُمَباِح: كاني قال الشو

                                                           

رماھم بالح�صى، واللع�ب ب�الحراب س�نة         : يَأ) فحصبھم بَھا : (قصد، وَقْولھ : َأي) َفَأھوى) (١(
َولم یعلم عمر، َرِض�ي اهللا َتَع�اَلى َعن�ُھ،    . لَیُكون َذِلك عدَّة للقاء اْلَعدو، ولیتدرب النَّاس ِفیھِ  

عم�دة الق�اري ش�رح    . دعھ�م : معنى َذِلك ِحین حصبھم َحتَّى َقاَل َلُھ ص�لى اهللا َعَلْی�ِھ َوس�لم             
  ).١٤/١٨٣(صحیح البخاري 

رم�اھم  : َأي) فح�صبھم بَھ�ا   : (َقْول�ھ . جم�ع َح�َصاة   : ق�صد، والح�صى   : ، َأي )َف�َأھوى : (َقْولھ) ٢(
  .المصدر السابق نفس الجزء والصفحة . اتركھم: دعھم َأي: (بالحصى، َقْولھ

 ٤/٣٨ َباُب اللَّْھ�ِو ِب�الِحَراِب َوَنْحِوَھ�ا    -ِكَتاُب الِجَھاِد َوالسَِّیِر : أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٣(
 َب�اُب الرُّْخ�َصِة ِف�ي اللَِّع�ِب الَّ�ِذي َل�ا             -ِكَتاُب َصَلاِة اْلِعی�َدْیِن     : ، ومسلم في صحیحھ   )٢٩٠١(

  ).٨٩٣ (٢/٦١٠َمْعِصَیَة ِفیِھ ِفي َأیَّاِم اْلِعیِد 
   .١٤/١٨٣عمدة القاري شرح صحیح البخاري ) ٤(
ِب�َضم  ) فاق�دروا : (ْول�ھ ُھَو الجیل اْلَمْعُروف م�ن ال�سوَدان، والح�راب جم�ع َحْرَبة،قَ           : الحبش) ٥(

) الحدیث�ة ال�سن  : (َقْول�ھ . اقدروا رغبتھا ِفي َذِلك ِإَلى َأن َتْنَتِھي  : الدَّال َوكسرَھا، ُلَغَتاِن َأي   
الشَّابَّة القریبة العھد بالصغر وقد كانت یومئذ بنت خمس ع�شرة أو أزی�د، والح�دیث        : َأي

اري ش�رح ص�حیح البخ�اري    عم�دة الق�  . فیھ من حسن المعاشرة مع األھل وك�رم األخ�الق     
  .٨/٩٢إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري =  ، وشرح القسطالني ٢٠/١٧٩

 ٧/٢٨ َب��اُب ُح��ْسِن الُمَعاَش��َرِة َم��َع اَألْھ��ِل   -ِكَت��اُب النَِّك��اِح  : أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ  ) ٦(
)٥١٩٠.(  

  ).٨/١٠٦(نیل األوطار ) ٧(



 

- ٢١٣٥ -

  الفصل الرابع 

  ممارسة الرياضة بركوب اخليل 

إن ریاضة ركوب الخیل من الریاضات النافعة للجسد وتورث الثقة 
بالنفس، وتجدد نشاط البدن وحیویتھ، وتحافظ على قوتھ وتوازنھ حیث یستطیع 

 بین الخیل وحث على  الفرس، ولقد سابق رسول اهللا الفارس التحكم في
  .ركوبھا

 َساَبَق َبْیَن الَخْیِل الَِّتي َأنَّ َرُسوَل اهللا «فَعْن َعْبِد اهللا ْبِن ُعَمَر، 
، َوَساَبَق َبْیَن الَخْیِل الَِّتي َلْم ُتْضَمْر )١(ُأْضِمَرْت ِمَن الَحْفَیاِء، َوَأَمُدَھا َثِنیَُّة الَوَداِع

، َوَأنَّ َعْبَد اهللا ْبَن ُعَمَر َكاَن ِفیَمْن َساَبَق ِبَھا »َن الثَِّنیَِّة ِإَلى َمْسِجِد َبِني ُزَرْیٍقِم
)٢.(  

ِفیِھ َجَواُز اْلُمَساَبَقِة َبْیَن اْلَخْیِل َوَجَواُز َتْضِمیِرَھا َوُھَما : قال النووي
یِب اْلَخْیِل َوِرَیاَضِتَھا َوَتَمرُِّنَھا َعَلى اْلَجْري ُمْجَمٌع َعَلْیِھَما ِلْلَمْصَلَحِة ِفي َذِلَك َوَتْدِر

  . َوِإْعَداِدَھا ِلَذِلَك ِلُیْنَتَفَع ِبَھا ِعْنَد اْلَحاَجِة ِفي اْلِقَتاِل َكرا َوَفرا
َواْخَتَلَف اْلُعَلَماُء ِفي أن المسابقة بینھما ُمَباَحٌة َأْم ُمْسَتَحبٌَّة َوَمْذَھُب 

  ).٣(نََّھا ُمْسَتَحبٌَّةَأْصَحاِبَنا َأ

                                                           

اْلَوْجَھ��اِن إْس��َكاُن ) َل��ْم ُت��ْضَمْر: (ْت ، َوَیُج��وُز ِف��ي َقْوِل��ِھ  ُیَق��اُل ُأْض��ِمَرْت َوُض��مِّرَ ) ُأْض��ِمَرْت) (١(
اْل�َأوَُّل،  ) ُأْضِمَرْت: (الضَّاِد، َوَتْخِفیُف اْلِمیِم، َوَفْتُح الضَّاِد، َوَتْشِدیُد اْلِمیِم، َواْلُمَواِفُق ِلَقْوِلِھ        

ْقَوى ُثمَّ ُیَقلََّل َعَلُفَھا َفَلا ُتْعَل�َف إلَّ�ا ُقوًت�ا، َوُت�ْدَخَل        َواْلُمَراُد ِبِھ َأْن ُتْعَلَف اْلَخْیُل َحتَّى َتْسَمَن َوتَ       
َبْیًتا َكِنیًنا، َوُتْغَشى ِباْلِجَلاِل َحتَّى َتْحَمى ِلَتْعَرَق َوَیِج�فَّ ِعْرُقَھ�ا َفَیِخ�فَّ َلْحُمَھ�ا َوَتْق�َوى َعَل�ى                    

  اْلَجْرِي 
ُمْھَمَلِة، َوِإْس�َكاِن اْلَف�اِء َبْع�َدَھا َی�اٌء ُمَثنَّ�اٌة ِم�ْن َتْح�ُت َیُج�وُز ِفی�ِھ          ِبَفْتِح اْلَحاِء اْل) ِمَن اْلَحْفَیاءِ (َقْوُلُھ  

اْلَمدُّ َواْلَقْصُر، َوْجَھاِن َمْشُھوَراِن َأْشَھُرُھَما َوُأْفِصُحُھَما اْلَمدُّ، َواْلَحاُء َمْفُتوَح�ٌة ِبَل�ا ِخَل�اٍف،         
یِم اْلَیاِء َعَلى اْلَفاِء َواْلَمْشُھوُر اْلَمْع�ُروُف ِف�ي ُكُت�ِب اْلَح�ِدیِث     اْلَحْیَفاُء ِبَتْقدِ : َوُیَقاُل ِفیَھا َأْیًضا  

َبْیَن َثِنیَِّة اْلَوَداِع َواْلَحْفَیاِء َخْمَسُة َأْمَیاٍل َأْو ِس�تٌَّة،  : َوَغْیِرَھا اْلَحْفَیاُء، َقاَل ُسْفَیاُن ْبُن ُعَیْیَنةَ     
اْلَأَم�ُد اْلَغاَی�ُة،    ) َوَك�اَن َأَم�ُدَھا َثِنیَّ�َة اْل�َوَداعِ       : ( َس�ْبَعٌة، قول�ھ    ِس�تٌَّة َأوْ  : َوَقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَب�ةَ    

َوَأمَّا َثِنیَُّة اْلَوَداِع َفِھَي ِعْنَد اْلَمِدیَنِة وھي ِبَفْتِح الثَّاِء اْلُمَثلََّث�ِة َوَك�ْسِر النُّ�وِن، َوَت�ْشِدیِد اْلَی�اِء            
لطَِّریُق ِفي اْلَجَبِل َكالثُّْقِب، َوُأِضیَفْت َھِذِه الثَِّنیَّ�ُة إَل�ى اْل�َوَداِع ِل�َأنَّ             اْلُمَثنَّاِة ِمْن َتْحُت َوالثَِّنیَُّة ا    

ِبَتْق��ِدیِم ) َم��ْسِجُد َبِن��ي ُزَرْی��ٍق(اْلَخ��اِرِج ِم��ْن اْلَمِدیَن��ِة َیْم��ِشي َمَع��ُھ اْلُمَودُِّع��وَن إَلْیَھ��ا ، وَقْوُل��ُھ 
ش�رح الن�ووي   .. َصَلاِتِھْم ِبِھ، َوِھَي إَضاَفُة َتْعِریٍف َل�ا ِمْل�كٍ  الزَّاِي َعَلى الرَّاِء ُأِضیَف إَلْیِھْم لِ  

  ).٢٣٩/ ٧(، وطرح التثریب في شرح التقریب )١٣/١٤(على صحیح مسلم 
 ١/٩١َھ�ْل ُیَق�اُل َم�ْسِجُد َبِن�ي ُف�َالٍن؟      :  َب�ابٌ -ِكَت�اُب ال�صََّالِة   : أخرجھ البخاري في ص�حیحھ  )  ٢(

: األرن�ؤوط /، وأبو داود في ال�سنن ت      )١٨٧٠ (٣/١٤٩١: ، ومسلم في صحیحھ   )٤٢٠(
ِكَتاُب اْلَخْیِل : ، والنسائي في السنن )٢٥٧٥ (٤/٢٢٢ باب في السََّبق     -أول كتاب الجھاد    

  ).٣٥٨٤ (٦/٢٢٦ َباُب ِإْضَماِر اْلَخْیِل ِللسََّبِق –
  ).١٤/ ١٣(شرح النووي على صحیح مسلم )٣(



 

- ٢١٣٦ -

ِفیِھ اْلُمَساِبَقُة َبْیَن اْلَخْیِل، َوَأنَّ َذِلَك َلْیَس ِمْن اْلَعَبِث : وقال العراقي
اْلَمْذُموِم َبْل ِمْن الرَِّیاَضِة اْلَمْحُموَدِة الَِّتي ُیَتَوصَُّل ِبَھا إَلى َتْحِصیِل اْلَمَقاِصِد ِفي 

  ).١( ِعْنَد اْلَحاَجِة إَلى اْلِقَتاِل َكرا َوَفرااْلَغْزِو َواِلاْنِتَفاِع ِبَھا
وبعد أن عرفنا ھذه النماذج الھتمام اإلسالم بالریاضة، تأكد لدینا مدى 
حرص اإلسالم على صحة اإلنسان، مع التزام المسلم باآلداب واألخالق عند 

  : ممارسة ھذه الریاضات، ومنھا
  .  أن یحب المرء للناس ما یحبھ لنفسھ-١
  . أال یتعصب فیعمیھ تعصبھ عن إعطاء الحق ألھلھ-٢
 تنظیم األوقات الریاضیة حتى ال یطغى وقت الریاضة على وقت -٣

  .العمل واإلنتاج
  . عدم استخدام األلفاظ البذیئة مع المنافس أثناء الریاضة-٤
 عدم إیذاء الناس من ھذه الریاضة فال تكون في طریق الناس -٥

  .ق مثًال، وإنما یخصص لھا مكانفتقطعھ، وال في األسوا
  . عدم استخدام ھذه الریاضة في االعتداء على اآلخرین-٦
  

                                                           

  .)٢٤٠/ ٧(طرح التثریب في شرح التقریب ) ١(



 

- ٢١٣٧ -

  اخلامتة 

الحم��د هللا حم��دًا یلی��ق بج��الل وجھ��ھ وعظ��یم س��لطانھ، نرج��وا ب��ھ ف��ي ال��دنیا  
فیض رحمتھ ورضوانھ،  وفي اآلخرة لط�ف عف�وه وغفران�ھ، وال�صالة وال�سالم            

  صاحة لسانھ، وبعد ،،، على من كانت معجزتھ بحسن بیانھ، وف
فقد بان لنا مما سبق أن السنة النبوی�ة ق�د اعتن�ت بال�صحة الب�شریة عنای�ة                  
فائق��ة، س��واء ف��ي الوقای��ة ال��صحیة أو ال��صحة البدنی��ة، أو ال��صحة النف��سیة أو      
الصحة الریاضیة، وظھر لنا أن العلم الحدیث یأتي لیوافق م�ا ج�اء ف�ي ال�شریعة                 

  .داإلسالمیة من سبق منذ زمن بعی
وبناء علي ما تقدم یمكن أن أستخلص أھم النتائج التي توصلت إلیھا من 

  .خالل ھذا البحث
  :وھي كما یلي 

 حرص الشریعة اإلسالمیة على سالمة اإلنسان ف�ي دنی�اه وس�عادتھ ف�ي               -١
  .أخراه

  . اھتمام السنة بالمحافظة على الصحة-٢
  .ن الناس التأكید على نبذ كل ما من شأنھ أن ینشر األمراض بی-٣
  . سھولة تطبیق القواعد الصحیة التي حثت علیھا السنة النبویة-٤
  . موافقة العلم الحدیث لما سبق في القرآن والسنة-٥
 ارتب��اط ال��صحة الوقائی��ة ب��بعض األوام��ر التعبدی��ة كالوض��وء وال��صالة      -٦
  . وغیرھا
  .  إن في اتباع الھدي النبوي وقایة للجسد من األمراض-٧
  . ة النبویة على الصحة الریاضیة تشجیع السن-٨

وبعد ھذه الرحلة من بیان عنایة السنة النبویة بالصحة البشریة ، أوصي 
  :من یسلك ھذا الطریق بما یلي

  . في كل عمل اإلخالص وتصحیح النیة هللا -
  .  التحلي باألمانة العلمیة في النقل من المصادر والمراجع-
 الدنیویة كاالھتم�ام بم�ا ی�صلح الحی�اة           االھتمام بالحدیث عما یصلح الحیاة     -

  .األخرویة
  . إظھار السبق النبوي للعلم الحدیث-
 االھتمام بدراسة األمور الحیاتیة التي ت�شغل الن�اس ویحت�اجون إلیھ�ا ف�ي            -

  .معاشھم
  :وفي الختام أقول

ما ِمْن نظریة من النظریات الحدیثة إال وظھر بعدھا ما یبطلھ�ا، أم�ا ال�سبق             
  . أحدث النظریات العلمیة صالحیتھ لكل زمان ومكانالنبوي فتؤكد

**********  
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? ?لمصا??   )٢(??لم??جع  ) ١(فه?

 .القرآن الكریم ) ١

أبوحامد محمد ب�ن محم�د الغزال�ي الطوس�ي        : إحیاء علوم الدین، المؤلف    ) ٢
 .٤:  بیروت، عدد األجزاء–دار المعرفة : ، الناشر)ھـ٥٠٥ت (

: رح الق��سطالني، المؤل��فش� = إرش�اد ال��ساري ل�شرح ص��حیح البخ��اري    ) ٣
أحم���د ب���ن محم���د ب���ن أب���ى بك���ر ب���ن عب���دالملك الق���سطالني الم���صري،     

المطبع���ة الكب���رى  : ، الناش���ر)ھ���ـ٩٢٣ت (أبوالعب���اس، ش���ھاب ال���دین   
 .ھـ١٣٢٣السابعة، /األمیریة، مصر، ط

أب�وعمر یوس�ف ب�ن عب�داهللا        : االستیعاب في معرفة األص�حاب ، المؤل�ف        ) ٤
، )ھ���ـ٤٦٣ت (م���ري القرطب���ي ب���ن محم���د ب���ن عب���دالبر ب���ن عاص���م الن  

األول�ى،  /دار الجی�ل، بی�روت، ط     : علي محم�د البج�اوي، الناش�ر      : المحقق
 . م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢

أبوالحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محم�د ب�ن           : أسد الغابة ، المؤلف    ) ٥
عب���دالكریم ب���ن عبدالواح���د ال���شیباني الج���زري، عزال���دین اب���ن األثی���ر      

 -ھ���ـ ١٤٠٩: وت، ع���ام الن���شر بی���ر–دار الفك���ر : الناش���ر) ھ���ـ٦٣٠ت(
 م،١٩٨٩

أبوالف��ضل أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن  : اإلص��ابة ف��ي تمیی��ز ال��صحابة ، المؤل��ف  ) ٦
ع�ادل أحم�د    : ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٨٥٢ت(محمد بن أحم�د ب�ن حج�ر الع�سقالني           

 بی�روت،  -دار الكتب العلمیة : عبدالموجود وعلى محمد معوض، الناشر   
  .ھـ١٤١٥األولى /ط

زغل��ول النج��ار ، مطبع��ة / ة، لل��دكتوراإلعج��از العلم��ي ف��ي ال��سنة النبوی��  ) ٧
 .م٢٠٠٦السادسة، نھضة مصر ، الطبعة 

عی�اض ب�ن موس�ى ب�ن عی�اض ب�ن       : ِإكَماُل الُمْعِلِم بَفَواِئِد ُم�ْسِلم، المؤل�ف      ) ٨
: ، المحق�����ق)ھ�����ـ٥٤٤ت (عم�����رون الیح�����صبي ال�����سبتي، أبوالف�����ضل   

                                                           

ھي المراجع األصلیة وھي أقدم ما یحوي مادة عن موض�وع م�ا ، وھ�ي الت�ي            : المصادر  ) ١(
یج��ب االعتم��اد علیھ��ا ف��ي الرس��ائل ، وھ��ي مث��ل المخطوط��ات وغیرھ��ا ، وأم��ا المراج��ع    

المراج�ع الثانوی�ة وھ�ي الت�ي أخ�ذت م�ادة أص�لیة م�ن مراج�ع متع�ددة ،               : فالمقصود بھ�ا    
/  لل�دكتور  - ٧٩كی�ف تكت�ب بحث�ًا أو رس�الة ص     : ظ�ر  ان. وأخرجتھا في ثوب آخر جدید  

  . م ١٩٦٨ – الطبعة السادسة - دار مكتبة النھضة المصریة –أحمد شلبي 
راعی��ت ف��ي الترتی��ب الھج��ائي ع��دم التفرق��ة ب��ین ھم��زة الوص��ل وھم��زة القط��ع ، وع��دم       ) ٢(

األلف وال�الم   التفرقة بین الھمزة المكسورة والھمزة المفتوحة، وعدم االعتبار بالتحلیة ب         
  .في أول كلمة في اسم الكتاب) أل ( 
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زی�ع،  دار الوفاء للطباعة والنشر والتو    : یْحَیى ِإْسَماِعیل، الناشر  /الدكتور
 .٨: م، عدد األجزاء١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩األولى، /مصر، ط

سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي ال�شامي،  : الدعاء ، المؤلف  ) ٩
م��صطفى عب��دالقادر عط��ا،  : ، المحق��ق)ھ��ـ٣٦٠ت(أبوالقاس��م الطبران��ي  

 .ھـ ١٤١٣األولى، / بیروت، ط–دار الكتب العلمیة : الناشر

محّم�د ب�ن محّم�د      :  المؤل�ف  تاج العروس من جواھر الق�اموس ،       ) ١٠
ب����ن عب����دالرّزاق الح����سیني، أب����والفیض، الملّق����ب بمرت����ضى، الزَّبی����دي 

 .دار الھدایة: ، الناشر)ھـ١٢٠٥ت(

أبوالقاسم علي ب�ن الح�سن ب�ن ھب�ة اهللا           : تاریخ دمشق، المؤلف   ) ١١
عم���رو ب���ن غرام���ة  : ، المحق���ق)ھ���ـ٥٧١ت (المع���روف ب���ابن ع���ساكر  

:  والن��شر والتوزی��ع، ع��ام الن��شر دار الفك��ر للطباع��ة: العم��روي، الناش��ر
 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥

أبومحمد عب�داهللا ب�ن م�سلم ب�ن         : تأویل مختلف الحدیث، المؤلف    ) ١٢
 مؤس��سة -المكت��ب االس��المي  : ، الناش��ر)ھ��ـ٢٧٦ت (قتیب��ة ال��دینوري  

 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الثانیة، /اإلشراق، ط

أب�والعال محم�د    : تحفة األحوذي بشرح ج�امع الترم�ذي، المؤل�ف         ) ١٣
دار : ، الناش��ر)ھ��ـ١٣٥٣ت (ن ب��ن عب��دالرحیم المب��اركفورى  عب��دالرحم

 .١٠:  بیروت، عدد األجزاء–الكتب العلمیة 

محمد رش�ید ب�ن     : تفسیر القرآن الحكیم، المؤلف   = تفسیر المنار  ) ١٤
عل��ي رض��ا ب��ن محم��د ش��مس ال��دین ب��ن محم��د بھ��اء ال��دین القلم��وني          

ب، س�نة  الھیئة الم�صریة العام�ة للكت�ا      : ، الناشر )ھـ١٣٥٤ت  (الحسیني  
 .م١٩٩٠: النشر

یوس����ف ب����ن : تھ����ذیب الكم����ال ف����ي أس����ماء الرج����ال، المؤل����ف  ) ١٥
عبدالرحمن بن یوسف، أبوالحج�اج، جم�ال ال�دین ب�ن الزك�ي أب�ي محم�د                  

ب�شار ع�واد مع�روف،    /د: ، المحقق)ھـ٧٤٢ت (القضاعي الكلبي المزي   
م، ١٩٨٠ -ھ��ـ ١٤٠٠األول��ى، / بی��روت، ط–مؤس��سة الرس��الة : الناش��ر

 .٣٥: عدد األجزاء

محم�د ب�ن أحم�د ب�ن األزھ�ري الھ�روي،            : تھذیب اللغة، المؤل�ف    ) ١٦
دار : محم��د ع��وض مرع��ب، الناش��ر : ، المحق��ق)ھ��ـ٣٧٠ت(أبومن��صور 

م، ع���دد  ٢٠٠١األول���ى،  :  بی���روت، الطبع���ة  –إحی���اء الت���راث العرب���ي    
 .٨: األجزاء

محمد بن عیسى بن َسْورة بن موس�ى        : جامع الترمذي، المؤلف   ) ١٧
أحم��د : ، تحقی��ق وتعلی��ق)ھ��ـ٢٧٩ت (ى ب��ن ال��ضحاك الترم��ذي، أبوعی��س
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، وإب��راھیم )٣ج��ـ (، ومحم��د ف��ؤاد عب��دالباقي   )٢، ١ج��ـ (محم��د ش��اكر  
ش�ركة  : ، الناش�ر  )٥،  ٤ج�ـ   (عطوة عوض المدرس في األزھر الشریف       

 -ھ�ـ  ١٣٩٥الثانی�ة،  / م�صر، ط –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلب�ي   
 . أجزاء٥: م، عدد األجزاء١٩٧٥

في شرح خمسین حدیثًا م�ن جوام�ع الكل�م،          جامع العلوم والحكم     ) ١٨
زی���ن ال���دین عب���دالرحمن ب���ن أحم���د ب���ن رج���ب ب���ن الح���سن،    : المؤل���ف

: ، المحق���ق)ھ���ـ٧٩٥ت (ال���َسالمي، البغ���دادي، ث���م الدم���شقي، الحنبل���ي  
ال���سابعة، / بی���روت، ط–مؤس���سة الرس���الة : ش���عیب األرن���ؤوط، الناش���ر

 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢

د ب�ن زكری�ا ال��رازي   أب��وبكر، محم� : الح�اوي ف�ي الط�ب، المؤل�ف     ) ١٩
دار احی�اء الت�راث     : ھی�ثم خلیف�ة طعیم�ي، الناش�ر       / ، المحق�ق  )ھـ٣١٣ت(

: م، عدد األج�زاء ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢األولى، /بیروت، ط/  لبنان -العربي  
٧.  

أب��ونعیم أحم��د ب��ن  : حلی��ة األولی��اء وطبق��ات األص��فیاء، المؤل��ف   ) ٢٠
ت (عب��داهللا ب��ن أحم��د ب��ن إس��حاق ب��ن موس��ى ب��ن مھ��ران األص��بھاني        

 -ھ����ـ١٣٩٤ بج����وار محافظ����ة م����صر،  -ال����سعادة : ، الناش����ر)ھ����ـ٤٣٠
 .م١٩٧٤

: أم���ین محم���د س���الم، الناش���ر  : ح���ول ح���دیث ال���ذباب، المؤل���ف   ) ٢١
ال��سنة الرابع��ة ع��شرة الع��دد    /الجامع��ة اإلس��المیة بالمدین��ة المن��ورة، ط   

 .ھـ١٤٠٢الثالث والخمسون المحرم، صفر، ربیع األول 

تَّ��اب المعاص��رین، دف��اع ع��ن ال��سنة ورد ش��بھ المست��شرقین والُك ) ٢٢
: ، الناش�ر  ) ھ�ـ ١٤٠٣ت  (محمد بن محمد بن سویلم أبوُش�ھبة        : المؤلف

 .م١٩٨٩األولى، /مكتبة السنة، ط

محمد بن أب�ي بك�ر ب�ن    : زاد المعاد في َھْدي خیر العباد، المؤلف  ) ٢٣
: ، الناش��ر)ھ�ـ ٧٥١ت (أی�وب ب�ن س�عد ش�مس ال�دین، اب�ن ق�یم الجوزی�ة         

ال�سابعة  /نار اإلسالمیة، الكویت، ط مكتبة الم -مؤسسة الرسالة، بیروت    
 .م١٩٩٤/ھـ ١٤١٥، والعشرون 

محمد بن إس�ماعیل ب�ن ص�الح ب�ن محم�د         : سبل السالم، المؤلف   ) ٢٤
الح���سني، الكحالن���ي ث���م ال���صنعاني، أب���وإبراھیم، عزال���دین، المع���روف    

 .دار الحدیث: ، الناشر)ھـ١١٨٢ت (كأسالفھ باألمیر 

هللا محم�د ب�ن یزی�د    اب�ن ماج�ھ أبوعب�دا    : سنن ابن ماجھ، المؤل�ف     ) ٢٥
 - ع��ادل مرش��د  -ش��عیب األرن��ؤوط  : ، المحق��ق)ھ��ـ٢٧٣ت (القزوین��ي 
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دار الرس�الة العالمی�ة،     :  َعب�دالّلطیف ح�رزاهللا، الناش�ر      -محمَّد كام�ل ق�ره      
 .٥: م، عدد األجزاء٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠األولى، /ط

أب���وداود س���لیمان ب���ن األش���عث ب���ن  : س���نن أب���ي داود، المؤل���ف ) ٢٦
، )ھ�ـ ٢٧٥ت (بن عم�رو األزدي السَِِّج�ْستاني     إسحاق بن بشیر بن شداد      

دار الرس��الة  :  مَحمَّ��د كاِم��ل ق��ره، الناش��ر   -ش��َعیب األرن��ؤوط  : المحق��ق
 .٧: م، عدد األجزاء٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠األولى، /العالمیة، ط

أحمد بن الح�سین ب�ن عل�ي ب�ن موس�ى            : السنن الكبرى، المؤلف   ) ٢٧
م��د عب��دالقادر مح: ، المحق��ق)ھ��ـ٤٥٨ت (الخراس��اني، أب��وبكر البیھق��ي  

ھ�ـ  ١٤٢٤الثالث�ة،  / لبن�ان، ط –دار الكتب العلمیة، بیروت    : عطا، الناشر 
 .م٢٠٠٣ -

ت (أبومحمد الحسین بن مسعود البغ�وي     : شرح السنة، المؤلف   ) ٢٨
: ش�عیب األرن�ؤوط، ومحم�د زھی�ر ال�شاویش، الناش�ر          : ، تحقیق )ھـ٥١٦

 .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣الثانیة، /  دمشق، بیروت، ط-المكتب اإلسالمي 

ال��دیباج عل��ى ص��حیح م��سلم ب��ن = ش��رح ال��سیوطي عل��ى م��سلم  ) ٢٩
ت (عب�دالرحمن ب�ن أب�ي بك�ر، ج�الل ال�دین ال�سیوطي            : الحجاج، المؤلف 

 المملك��ة العربی��ة  -دار اب��ن عف��ان للن��شر والتوزی��ع   : ، الناش��ر)ھ��ـ٩١١
 .م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦األولى :  الخبر، الطبعة–السعودیة 

رح صحیح مسلم   المنھاج ش = شرح النووي على صحیح مسلم       ) ٣٠
ت (أبوزكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي    : بن الحجاج، المؤلف  

الثانی���ة، / بی���روت، ط-دار إحی���اء الت���راث العرب���ي  : ، الناش���ر)ھ���ـ٦٧٦
 .ھـ١٣٩٢

 -١:  ش��روح٣ش��رح س��نن اب��ن ماج��ھ لل��سیوطي، مجم��وع م��ن    ) ٣١
» إنج���اح الحاج���ة«-٢، ) ھ���ـ٩١١ت (لل���سیوطي » م���صباح الزجاج���ة«

م��ا یلی�ق م��ن   «-٣، ) ھ�ـ ١٢٩٦ت (المج��ددي الحنف�ي  لمحم�د عب�دالغني   
لفخ�ر الح�سن ب��ن عب�د ال�رحمن الحنف��ي     » ح�ل اللغ�ات وش�رح الم��شكالت   

 . كراتشي-قدیمي كتب خانة : ، الناشر)ھـ١٣١٥(الكنكوھي 

ابن بطال أبوالحسن   : شرح صحیح البخارى البن بطال، المؤلف      ) ٣٢
اس��ر ب��ن أب��وتمیم ی: ، تحقی��ق)ھ��ـ٤٤٩ت (عل��ي ب��ن خل��ف ب��ن عب��دالملك 

الثانی���ة، / ال���سعودیة، الری���اض، ط-مكتب���ة الرش���د: إب���راھیم، دار الن���شر
 .١٠: م، عدد األجزاء٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣

أب��وجعفر أحم��د ب��ن محم��د ب��ن     : ش��رح م��شكل اآلث��ار، المؤل��ف    ) ٣٣
س��المة ب��ن عب��دالملك ب��ن س��لمة األزدي الحج��ري الم��صري المع��روف       
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مؤس��سة : ش��عیب األرن��ؤوط، الناش��ر : ، تحقی��ق)ھ��ـ٣٢١ت (بالطح��اوي 
 .م١٤٩٤ھـ، ١٤١٥األولى، /الرسالة، ط

أحم�د ب�ن الح�سین ب�ن عل�ي ب�ن موس�ى            : شعب اإلیمان، المؤلف   ) ٣٤
، حققھ وراجع نصوصھ وخرج )ھـ٤٥٨ت (الخراساني، أبوبكر البیھقي 

عب��دالعلي عبدالحمی��د حام��د، وأش��رف عل��ى تحقیق��ھ    / ال��دكتور: أحادیث��ھ
 -السلفیة ببومب�اي  مختار أحمد الندوي، صاحب الدار      : وتخریج أحادیثھ 

مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار : الھند، الناشر
 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣األولى، /السلفیة ببومباي بالھند، ط

أبونصر إسماعیل : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، المؤلف ) ٣٥
أحم��د عب��دالغفور : ، تحقی��ق)ھ��ـ٣٩٣ت (ب��ن حم��اد الج��وھري الف��ارابي  

 -  ھ��ـ١٤٠٧الرابع��ة، / بی��روت، ط-دار العل��م للمالی��ین  : لناش��رعط��ار، ا
 .م١٩٨٧

محمد ب�ن حب�ان ب�ن أحم�د أب�ي ح�اتم             / صحیح ابن حبان ، لإلمام     ) ٣٦
، بترتی���ب ع���الء ال���دین عل���ي ب���ن بلب���ان  )ھ���ـ٣٥٤ت(التمیم���ي الب���ستي 

: ، تحقی�ق )اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان     (والمسمى  ) ھـ٧٣٩ت(
ھـ ١٤١٤الثانیة / ط- بیروت-سسة الرسالةمؤ/ الناشر-شعیب األرنؤوط 

 . م١٩٩٣ -

أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزیم�ة       :صحیح ابن خزیمة،المؤلف   ) ٣٧
، )ھ���ـ٣١١ت (ب���ن المغی���رة ب���ن ص���الح ب���ن بك���ر ال���سلمي النی���سابوري  

 -المكت���ب اإلس���المي : محم���د م���صطفى األعظم���ي، الناش���ر   /د: المحق���ق
 .بیروت

ح المختصر من الجامع المسند الصحی: صحیح البخاري، واسمھ ) ٣٨
محم���د ب���ن إس���ماعیل  :  وس���ننھ وأیام���ھ، المؤل���ف أم���ور رس���ول اهللا  

محم�د زھی�ر ب�ن ناص�ر الناص��ر،     : أبوعب�داهللا البخ�اري الجعف�ي، المحق�ق    
 .ھـ١٤٢٢األولى، /دار طوق النجاة، ط: الناشر

الم�سند ال�صحیح المخت�صر بنق�ل الع�دل          : صحیح مسلم، واسمھ     ) ٣٩
 م��سلم ب��ن الحج��اج أبوالح��سن  :، المؤل��فع��ن الع��دل إل��ى رس��ول اهللا  

محم��د ف��ؤاد عب��دالباقي،  : ، المحق��ق)ھ��ـ٢٦١ت (الق��شیري النی��سابوري 
 . بیروت-دار إحیاء التراث العربي : الناشر

ط���رح التثری���ب ف���ي ش���رح التقری���ب، أبوالف���ضل زی���ن ال���دین         ) ٤٠
عبدالرحیم بن الحسین بن عبدالرحمن بن أبي بك�ر ب�ن إب�راھیم العراق�ي               

أحم��د ب��ن عب��دالرحیم ب��ن الح��سین الك��ردي    : ، أكمل��ھ ابن��ھ )ھ��ـ٨٠٦ت (



 

- ٢١٤٣ -

، )ھـ٨٢٦ت  (الرازیاني ثم المصري، أبوزرعة ولي الدین، ابن العراقي         
 .الطبعة المصریة القدیمة: الناشر

أبومحمد محم�ود   : عمدة القاري شرح صحیح البخاري، المؤلف      ) ٤١
ت (ب��ن أحم��د ب��ن موس��ى ب��ن أحم��د ب��ن ح��سین الحنف��ى بدرال��دین العین��ى 

 . بیروت-دار إحیاء التراث العربي : ، الناشر)ھـ٨٥٥

: ع��ون المعب��ود ش��رح س��نن أب��ي داود، ومع��ھ حاش��یة اب��ن الق��یم  ) ٤٢
محم�د أش�رف   : تھذیب سنن أبي داود وإیضاح عللھ ومشكالتھ، المؤل�ف       

ب��ن أمی��ر ب��ن عل��ي ب��ن حی��در، أبوعب��دالرحمن، ش��رف الح��ق، ال��صدیقي، 
بی��روت،  –دار الكت��ب العلمی��ة  : ، الناش��ر)ھ��ـ١٣٢٩ت (العظ��یم آب��ادي  

 .ھـ١٤١٥الثانیة، /ط

أبوالقاسم محمود بن   : الفائق في غریب الحدیث واألثر، المؤلف      ) ٤٣
علي محم�د  : ، المحقق)ھـ٥٣٨ت (عمرو بن أحمد، الزمخشري جاراهللا      

 لبن���ان، –دار المعرف���ة : محم���د أبوالف���ضل إب���راھیم، الناش���ر -البج���اوي 
 .الثانیة/ط

ب�ن عل�ي ب�ن      أحمد  : فتح الباري شرح صحیح البخاري، المؤلف      ) ٤٤
 بی��روت، -دار المعرف��ة : حج��ر أبوالف��ضل الع��سقالني ال��شافعي، الناش��ر  

محم��د ف��ؤاد عب��دالباقي، ق��ام   : ھ��ـ، رق��م كتب��ھ وأبواب��ھ وأحادیث��ھ   ١٣٧٩
 .محب الدین الخطیب: بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ

عب���دالملك ب���ن محم���د ب���ن : فق���ھ اللغ���ة وس���ر العربی���ة، المؤل���ف ) ٤٥
عب����دالرزاق : ، المحق����ق)ھ����ـ٤٢٩ت (إس����ماعیل أبومن����صور الثع����البي 

 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢األولى /إحیاء التراث العربي، ط: المھدي، الناشر

: الفواكھ الدواني على رس�الة اب�ن أب�ي زی�د القیروان�ي، المؤل�ف          ) ٤٦
ب��ن س��الم اب��ن مھن��ا، ش��ھاب ال��دین النف��راوي  ) أو غن��یم(أحم��د ب��ن غ��انم 

: ت��اریخ الن��شر دار الفك��ر، : ، الناش��ر)ھ��ـ١١٢٦ت (األزھ��ري الم��الكي  
 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥

زی�ن ال�دین محم�د      : فیض القدیر شرح الجامع ال�صغیر، المؤل�ف        ) ٤٧
المدعو بعبدالرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي 

 –المكتبة التجاریة الكبرى : ، الناشر)ھـ١٠٣١ت (ثم المناوي القاھري 
 .ھـ١٣٥٦األولى، /مصر، ط

مجدالدین أبوطاھر محمد بن یعقوب : فالقاموس المحیط، المؤل ) ٤٨
مكت�ب تحقی�ق الت�راث ف�ي مؤس�سة        : ، تحقیق )ھـ٨١٧ت  (الفیروزآبادى  

مؤس�سة الرس�الة    : محمد نع�یم العرق�ُسوسي، الناش�ر      : الرسالة، بإشراف 



 

- ٢١٤٤ -

 -ھ��ـ ١٤٢٦الثامن��ة، / لبن��ان، ط–للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع، بی��روت   
 .م٢٠٠٥

ب��داهللا ب��ن س��ینا،   الح��سین ب��ن ع : الق��انون ف��ي الط��ب، المؤل��ف    ) ٤٩
وض��ع حواش��یھ  : ، المحق��ق)ھ��ـ٤٢٨ت (أب��وعلي، الفیل��سوف ال��رئیس   

 .٣: محمد أمین الضناوي، عدد األجزاء

جم��ال ال��دین : ك��شف الم��شكل م��ن ح��دیث ال��صحیحین ، المؤل��ف   ) ٥٠
، )ھ���ـ٥٩٧ت (أب���والفرج عب���دالرحمن ب���ن عل���ي ب���ن محم���د الج���وزي      

 .ض الریا–دار الوطن : علي حسین البواب، الناشر: المحقق

محم��د ب��ن مك��رم ب��ن عل��ى، أبوالف��ضل،  : ل��سان الع��رب، المؤل��ف ) ٥١
، )ھ��ـ٧١١ت (جم��ال ال��دین ب��ن منظ��ور األن��صاري الرویفع��ى اإلفریق��ى    

 .ھـ١٤١٤الثالثة / بیروت، ط–دار صادر : الناشر

أبوزكری�ا محی�ي ال�دین یحی�ى        : المجموع شرح المھذب، المؤلف    ) ٥٢
 .دار الفكر: ، الناشر)ھـ٦٧٦ت (بن شرف النووي 

أبوالحسن علي بن إس�ماعیل     : حكم والمحیط األعظم، المؤلف   الم ) ٥٣
: عبدالحمی�د ھن�داوي، الناش�ر   : ، المحق�ق )ھـ٤٥٨ت (بن سیده المرسي    
 . م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١األولى، / بیروت، ط-دار الكتب العلمیة 

زی�ن ال�دین أبوعب�داهللا محم�د ب�ن أب�ي            : مختار الصحاح، المؤلف   ) ٥٤
یوسف ال�شیخ   : ، المحقق )ھـ٦٦٦ت  (بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي      

 ص�یدا،  – ال�دار النموذجی�ة، بی�روت     -المكتب�ة الع�صریة     : محمد، الناش�ر  
 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الخامسة، /ط

عل��ي ب��ن   : مرق��اة المف��اتیح ش��رح م��شكاة الم��صابیح، المؤل��ف      ) ٥٥
ت (س�����لطان محم�����د، أبوالح�����سن نورال�����دین الم�����ال الھ�����روي الق�����اري 

 -ھ�ـ   ١٤٢٢األول�ى،   /بنان، ط  ل –دار الفكر، بیروت    : ، الناشر )ھـ١٠١٤
 .م٢٠٠٢

أبوعبداهللا الح�اكم محم�د ب�ن    :المستدرك على الصحیحین،المؤلف  ) ٥٦
عبداهللا بن محمد بن حمدویھ بن ُنع�یم ب�ن الحك�م النی�سابوري المع�روف                

دار : مصطفى عب�دالقادر عط�ا، الناش�ر   : ، تحقیق)ھـ٤٠٥ت (بابن البیع   
 .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١األولى، / بیروت، ط–الكتب العلمیة 

أبوعبداهللا أحمد بن محم�د ب�ن حنب�ل ب�ن ھ�الل             : المسند، المؤلف  ) ٥٧
 ع��ادل  -ش��عیب األرن��ؤوط  : ، المحق��ق)ھ��ـ ٢٤١ت (ب��ن أس��د ال��شیباني   

: عب�داهللا ب�ن عبدالمح�سن الترك�ي، الناش�ر         /د: مرشد، وآخ�رون، إش�راف    
 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١األولى، /مؤسسة الرسالة، ط



 

- ٢١٤٥ -

 علي ب�ن المُثن�ى ب�ن    أبویعلى أحمد بن: مسند أبي یعلى، المؤلف    ) ٥٨
: ، المحق�ق  )ھ�ـ ٣٠٧ت  (یحیى بن عی�سى ب�ن ھ�الل التمیم�ي، الموص�لي             

األول��ى / دم��شق، ط–دار الم��أمون للت��راث  : ح��سین س��لیم أس��د، الناش��ر  
 .١٣: م، عدد األجزاء١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤

أبویعق���وب إس��حاق ب���ن  : م��سند إس���حاق ب��ن راھوی���ھ، المؤل��ف    ) ٥٩
زي المعروف ب�ـابن راھوی�ھ   إبراھیم بن مخلد بن إبراھیم الحنظلي المرو  

: عب��دالغفور ب��ن عب��دالحق البلوش��ي، الناش��ر  /د: ، المحق��ق)ھ��ـ٢٣٨ت (
 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢األولى، / المدینة المنورة، ط-مكتبة اإلیمان 

أب��وبكر : م��سند الب��زار المن��شور باس��م البح��ر الزخ��ار، المؤل��ف     ) ٦٠
 أحمد بن عم�رو ب�ن عب�دالخالق ب�ن خ�الد ب�ن عبی�داهللا العتك�ي المع�روف                   

حقق األجزاء (محفوظ الرحمن زین اهللا، : ، المحقق)ھـ٢٩٢ت (بالبزار 
، )١٧ إل��ى ١٠حق��ق األج��زاء م��ن   (، وع��ادل ب��ن س��عد   )٩ إل��ى ١م��ن 

مكتب�ة العل�وم    : ، الناش�ر  )١٨حقق الج�زء    (وصبري عبدالخالق الشافعي    
م، وانتھ����ت  ١٩٨٨ب����دأت  (األول����ى، / المدین����ة المن����ورة، ط  -والحك����م 

 .١٨: ، عدد األجزاء)م٢٠٠٩

أبوبكر عبداهللا ب�ن الزبی�ر ب�ن عی�سى          : مسند الحمیدي ، المؤلف    ) ٦١
، حق���ق )ھ���ـ٢١٩ت(ب���ن عبی���داهللا القرش���ي األس���دي الحمی���دي المك���ي     

دار ال�سقا،   : حسن سلیم أسد الدَّاَرانّي، الناش�ر     : نصوصھ وخرج أحادیثھ  
 م، ١٩٩٦األولى،/دمشق، سوریا، ط

 أبومحم�د  :، المؤل�ف )سنن ال�دارمي (مسند الدارمي المعروف بـ     ) ٦٢
عب��داهللا ب��ن عب��دالرحمن ب��ن الف��ضل ب��ن َبھ��رام ب��ن عبدال��صمد ال��دارمي،  

ح�سین س�لیم أس�د ال�داراني،        : ، تحقیق )ھـ٢٥٥ت  (التمیمي السمرقندي   
دار المغن���ي للن���شر والتوزی���ع، المملك���ة العربی���ة ال���سعودیة،     : الناش���ر

 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤١٢األولى، /ط

ام ب���ن ن���افع أب���وبكر عب���دالرزاق ب���ن ھم��� : الم���صنف ، المؤل���ف ) ٦٣
حبی���ب ال���رحمن : ، المحق���ق)ھ���ـ٢١١ت(الحمی���ري الیم���اني ال���صنعاني  

المكت����ب :  الھن����د، یطل����ب م����ن-المجل����س العلم����ي: األعظم����ي، الناش����ر
 ١١: ھـ ، عدد األجزاء١٤٠٣الثانیة، /اإلسالمي، بیروت، ط

أبوس�لیمان  : معالم السنن ، وھو شرح سنن أبي داود ، المؤل�ف      ) ٦٤
المطبع��ة : ، الناش��ر)ھ��ـ٣٨٨ت (ابي حم��د ب��ن محم��د ب��ن إب��راھیم الخط��   

 .م١٩٣٢ -ھـ ١٣٥١األولى / ط- حلب -العلمیة 

سلیمان بن أحمد ب�ن أی�وب ب�ن مطی�ر          : المعجم األوسط، المؤلف   ) ٦٥
ط�ارق ب�ن   : ، المحق�ق )ھ�ـ ٣٦٠ت (اللخمي الشامي، أبوالقاسم الطبراني  



 

- ٢١٤٦ -

دار : عبدالمح�سن ب�ن إب�راھیم الح�سیني، الناش�ر     ، عوض اهللا بن محم�د      
 .١٠:  القاھرة، عدد األجزاء–الحرمین 

مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، إبراھیم : المعجم الوسیط، المؤلف  ) ٦٦
دار : محم��د النج��ار، الناش��ر  / حام��د عب��دالقادر / أحم��د الزی��ات /م��صطفى

 .الدعوة

أحمد بن عب�دالوھاب ب�ن     : نھایة األرب في فنون األدب، المؤلف      ) ٦٧
ت ( ال�دین الن�ویري      محمد بن عبدالدائم القرشي التیم�ي البك�ري، ش�ھاب         

األول��ى، /دار الكت��ب والوث��ائق القومی��ة، الق��اھرة، ط  : ، الناش��ر)ھ��ـ٧٣٣
 . ھـ ١٤٢٣

مجدال����دین : النھای����ة ف����ي غری����ب الح����دیث واألث����ر، المؤل����ف     ) ٦٨
أبوال��سعادات المب��ارك ب��ن محم��د ب��ن محم��د ب��ن محم��د ب��ن عب��دالكریم          

ى ط�اھر أحم�د ال�زاو   : ، تحقیق)ھـ٦٠٦ت (الشیباني الجزري ابن األثیر   
 -ھـ ١٣٩٩ بیروت، -المكتبة العلمیة :  محمود محمد الطناحي، الناشر-

 .م١٩٧٩

محم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن عب��داهللا    : نی��ل األوط��ار، المؤل��ف  ) ٦٩
ع��صام ال��دین ال��صبابطي،   : ، تحقی��ق )ھ��ـ١٢٥٠ت (ال��شوكاني الیمن��ي  

  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣األولى، /دار الحدیث، مصر، ط: الناشر

  




