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  :بيان
تيجة أبحاثي الخاصة أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها ن

باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجـة  
  .عليا ألي جامعة أو معهد

  
  

  سيما : التوقيع
  

  نمر ادكيدك) محمد راتب(سيما 
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  إهداء
  
لى اهللا عليـه وسـلم، وإخوانـه األنبيـاء     إلى الملهم المعلم الرسول القدوة محمد ص

  .أجمعين

  ".محمد راتب"إلى والدي العزيز الحاج 

  .إلى والدتي الحنونة الغالية الحاجة عطاف

  .إلى والد زوجي العزيز الحاج محمد

  .إلى والدة زوجي الحبيبة الحاجة سميحة

  .إلى زوجي ورفيق دربي عدنان

  .إلى خالتي الحاجة سارة

  ...وأخواتيإلى جميع إخواني 

  ...إلى جميع أخواتي في اهللا

  .أهدي هذه الدراسة
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  وتقدير  شكر
  .)1()من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الدكتور حاتم جالل والدكتور هشام درويش لما قدماه لي مـن  

  .إثراء الدراسةإشراف وإرشاد ونصائح أدت إلى 

  .محمد مطلق عساف والدكتور جمال الكيالنيوالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الدكتور 

  

والشكر والعرفان للدكتور أحمد فواقه، والدكتور حسام الدين عفانه، والـدكتور عبـد اللطيـف    

  .، والدكتور موسى البسيطالحسيني، والدكتور محمد أبو طه

وتغريد وأم حذيفة ودعاء ورنا وسـهير وهبـة    سامية وهمسهو روال اتوالشكر الجزيل لألخو

  .، ولكل من دعا لي بظهر الغيب أو أسدى لي نصيحة أو ساهم ببذل معلومةوهيا

  .اهللا الجميع خير الجزاء فجزى

  

  

  

  

  

                                                 
لم       ) 1( ه وس اني في صحيح سنن        ) 1954(أخرجه الترمذي في آتاب البر والصلة عن رسول اهللا صلى اهللا علي ه، وصححه األلب ظ ل واللف

  .3/913، )4026(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود )4811(اود في آتاب األدب وأخرجه أبو د. 2/185، )1592( الترمذي
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  ملخص الدراسة

بعد  لىتعاالصحة من أكبر نعم اهللا موضوع الرعاية الصحية في اإلسالم، فتناولت هذه الدراسة 

رد مسلم قوي، سـليم البـدن   ة إيجاد فلرعاية الصح نعمة اإليمان، والهدف من التعاليم اإلسالمية

 . منيع ضد األمراض سواء منها المتوطنة أو الوافدةوالعقل، ومن ثم مجتمع صحي 

النظافـة الشخصـية   وقد تتبعت النصوص الشرعية لمعرفة مدى اهتمام الشـريعة اإلسـالمية ب  

توفير مادة علميـة تسـاعد   تمع، ومن ثم في حياة الفرد والمج انساسياأل انركنوهما ال والتغذية،

  . في مجالي النظافة الشخصية والتغذية الناس في الحفاظ على صحتهم

ووسائل الرعاية الصحية الحديثة عديدة كالتطعيم والفحص الطبي قبل الزواج والتعقيم الطبـي،  

  .لشريعة اإلسالمية من هذه الوسائل الحديثةفمن األهمية بمكان معرفة موقف ا

وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة االعتماد على أكثر من منهج من مناهج البحث العلمي، كالمنهج 

  .االستقرائي والمنهج الوصفي والمنهج التحليلي

الرعاية الصحية ضـرورية   أن: وقد توصلت من خالل هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها

د والمجتمع، فعند تطبيق النظافة الشخصية التي تعتبر الركن األساس في حياة الفـرد علـى   للفر

األسس الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية يمكن إيجاد الفرد المسلم النظيف حسن المظهـر  

والمشكالت الصحية العديدة المنتشرة فـي  . القدوة في جميع جوانب حياته لكافة الناس من حوله

مجتمع والتي تسمى أمراض العصر، كأمراض السمنة والقلب والشرايين، يمكن التقليـل منهـا   ال

كثيراً، باتباع المبادئ الصحية المستقاة من القرآن الكريم ومن الهدي النبوي في مجـال الغـذاء   

والشريعة اإلسالمية تعزز التطعيم، والفحص الطبي قبل الزواج، والتعقيم الطبي فـي  . والتغذية

  .فبتطبيقهم رعاية صحية لألفراد والمجتمع والبيئة ،لمصانع والمجال الطبي والمخلفات الطبيةا
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وربط كل عمل يقوم به اإلنسان في حياته العامة بالدين يحقق له حياة صحية بدون أمراض تقلقه 

  .وتقاعسه عن العمل

ية فـي  عقد ورشات عمل حول موضـوع الرعايـة الصـح   : ومن أهم التوصيات التي ذكرتها

اإلسالم، وذلك لنشر طرق النظافة الشخصية والتغذية السليمة، وربط ذلك بما جاء في الشـريعة  

واالهتمام بالوعي الصحي في المدارس، وتشكيل لجان متخصصـة تحـت إشـراف    . اإلسالمية

  .وزارة الصحة الفلسطينية، لنشر طرق الرعاية الصحية في اإلسالم في المدارس
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Abstract 

 

This study explored healthcare in Islam. Health is considered one of the most 

important blessings from Allah after the blessing of faith. Islamic directives in 

healthcare aims to produce a healthy Muslim both physically and mentally. This 

will reflect on the health of the community. This will eventually produce a disease-

free community. 

The researcher has traced the Islamic literature to understand the emphasis that 

the Islamic law (Shari’a) gives for personal hygiene and nutrition which are basic 

pillars for the individual life as well as the society. Then she provided the scientific 

evidence and advice that assists people to take care of their health in both fields: 

personal hygiene and good nutrition.  

There are several healthcare tools used to promote health and prevent disease such 

as vaccination, premarital examination and sterilization. Thus it is of utmost 

importance to identify how the Islamic law responded to these modern tools and 

methods. 

This nature of the current study dictated the use of several types of research such 

as the deductive, the descriptive and the analytical methodologies.  

Among the most important results of this research were that health care is 

necessary for the individual and the community. Applying the Islamic personal 

hygiene codes is an essential pillar in the life of the Muslim individuals that is 

based on Quran and Sunnah, and will demonstrate how the Muslim should live 

and behave, and become an example for all people around him.  Many of the new 

health problems prevalent in the modern societies that are called modern diseases, 

such as obesity, and cardiovascular disease can be prevented or reduced to a large 
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extent if the Islamic health guidelines were followed in all aspects including proper 

hygiene and healthy nutrition. This should alleviate the burden of disease from the 

shoulders of the Muslim community and provides a healthy life free from disease 

and loss of productivity. Islam has also promoted vaccination, pre-marital 

screening, disinfection and sterilization in factories, medical applications, and 

medical waste management.  

Among the important recommendations is organizing workshops about healthcare 

in Islam, in order to educate people about personal hygiene and healthy nutrition 

and linking it to the Islamic teachings. Another aspect is focusing on health 

promotion and education in schools. This can be achieved by establishing 

specialized school health committees supervised by the Palestinian ministry of 

health in order to promote Islamic health care and health education in schools.  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  المقدمة

الحمد هللا الخالق المبدع هادي األمة لالستقامة، المسخر كل ما في الكون لإلنسان، ليحظى بنعـيم  

الدنيا واآلخرة، وصلى اللهم وسلم على رسوله العدنان الذي ال ينطق عن الهوى إن هو إالّ وحي 

ها مـن  ب من عللها، وعافية لألبـدان وشـفاؤ  باتباع سنته دواء للقلوالذي لمعلم، يوحى، الملهم ا

  .أمراضها، وعلى آله وصحابته األبرار وسلم تسليماً كثيراً

  .]١٠٢: آل عمران[ چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦچ ٹ ٹ 

ڤ    ٹٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿ  ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺچ ٹ ٹ و

  .]١: النساء[ چڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

 چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ    ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭچ ٹ ٹ و

  :وبعد .]٧١ – ٧٠: األحزاب[

 ة وهي في نظر الشريعة اإلسالمية أعظم نعمة بعد نعم تعالى،الصحة نعمة من أكبر نعم اهللا فإن

فَِإنَّه لَم يْؤتَ بعد الْيقينِ  ،سلُوا اللَّه الْمعافَاةَ: (صلى اهللا عليه وسلممحمد  الرسولاإليمان، فقد قال 

افَاةعالْم نر مسـليم  ة إيجاد فلرعاية الصح والهدف من التعاليم اإلسالمية، )2()خَي ،رد مسلم قوي

وفـي  . ضد األمراض سواء منها المتوطنة أو الوافدة منيعمجتمع صحي  من ثمالبدن والعقل، و

العصر الحاضر كثرت األمراض وتعددت وسائل الرعاية الصحية، فحري بنا نحن المسلمين أن 

  .الرعاية الصحية من نواحٍ عدةنبين شدة اهتمام اإلسالم ب

                                                 
شرح صحيح األدب المفرد لإلمام العوايشة، حسين بن عودة، ، )266(العافية  أخرجه البخاري في األدب المفرد ، باب من سأل اهللا)  2(

  .م 2003 - هـ  1423، 1طـ بيروت، ،ن حزمدار اب ،401- 2/400، البخاري تخريج محمد ناصر الدين األلباني
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  :مبررات الدراسة وأهميتها

صحة الفـرد   علىها أثر ذلك صل خلل فيتمع، وإن حالنظافة ركن أساسي في حياة الفرد والمج

 اإلسالم اهتم وأدى إلى انتشار األمراض في المجتمع، وبالرجوع إلى الشريعة اإلسالمية، نجد أن

ببيان الرعاية الصحية التي يتلقاهـا اإلنسـان    :، وواكب العلم الحديث ذلكبنظافة الفرد الجسمية

يعـاني  و. ى اهللا عليه وسلم فـي هـذا المجـال   جراء تنفيذه ألوامر اهللا عز وجل وسنة نبيه صل

ذات القيمة  انتشار األغذية الرديئةية، والمشكلة الصح منهااإلنسان المعاصر من مشكالت عديدة 

وبما أن صحة األبـدان مـن شـأنها أن     وسهولة انتقال األوبئة من مكان آلخر، ،قليلةالغذائية ال

اهتمـام الشـريعة   شـدة   وبيانِ ه، فال بد من دراسةتساعد المسلم على القيام بواجباته ومسؤوليات

  .حياة األفراد والمجتمعات ين فيهام ينركنن يشكالن اللذي والتغذية مجالي النظافةباإلسالمية 

كالتطعيم والفحص الطبي قبل الزواج والتعقـيم، فمـن    ،ووسائل الرعاية الصحية الحديثة عديدة

، التي تهدف إلـى  هذه الوسائل الحديثة يعة اإلسالمية معكيفية تفاعل الشراألهمية بمكان معرفة 

  .الحفاظ على اإلنسان من مسببات المرض لينعم بحياة رغيدة هانئة

  :أسباب اختيار الموضوع

  :ص أسباب اختيار الموضوع في النقاط اآلتيةتتلخ

الكثير من ت أن دالدراسة في الطب المخبري وجبعد إنهاء  الخبرة العملية والعملمن خالل ) 1

، )الكـم والنـوع  (قلة النظافة وقلة االهتمام بالغذاء المتوازن : يمكن عزوها إلى سببيناألمراض 

مٍ جـاد مسـل  هذين المجالين إليبالشريعة اإلسالمية  بين مدى اهتمامأن أ من خالل البحثدت فأر

عبادة اهللا تعـالى  و وعمارتها على القيام بمهامه في إعمار األرض قوي سليم البدن والعقل، قادرٍ

  .مكنعلى أكمل وجه م
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نـاحيتي النظافـة الشخصـية    مبادئ اإلسالم والجانب الصحي مـن  الرغبة في الربط بين ) 2

العقلية والمادية الملموسة، علّها تكون دافعة لهم للتيقن أن هذا أصحاب األدلة والتغذية، لمخاطبة 

عند اهللا سبحانه وتعالى، فيكون في ذلك  منالدين جاء به خير البشر محمد صلى اهللا عليه وسلم 

  .إلى طريق اهللا جل وعال والثبات عليه لهدايتهمسبب 

وسائل  كلالشريعة اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان، فحري بنا معرفة موقف اإلسالم من ) 3

ي ف قبل الزواج والتعقيم، ومجال عمل الباحثة الرعاية الصحية الحديثة كالتطعيم والفحص الطبي

  . في ذلك لمختبرات مع عامة الناس عزز رغبتهاا

بعض الكتب عن جوانب معينة من الرعاية الصحية والتي ُألفت مـن قبـل أطبـاء    تحدثت ) 4

تنقيح موضـوع الرعايـة الصـحية     فسأحاولفيها بعض األحاديث الضعيفة،  متخصيين أوردوا

  .حثت عليهصحيحة التي باآليات الكريمة من القرآن الكريم وباألحاديث ال وتدعم ذلك

  

  :مشكلة الدراسة

  بل واعتبرها من أهم مقاصده، فحرم ،أوجد اإلسالم تشريعاً متكامالً للحفاظ على صحة اإلنسان

للحفاظ على صحة البدن ليقوم المسلم بمسؤولياته وواجباته علـى   ؛وغيرهاالخمر ولحم الخنزير 

وكثير من األمراض المنتشرة  ، ، وليتمكن من أن يحيا الحياة الطيبة التي وعده اهللا بهاأكمل وجه

  .في المجتمع تتالشى عند تطبيق الرعاية الصحية في اإلسالم قبل أن تتفاقم
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  :أهداف الدراسة

ـ  وهما من أبرز ما تقوم بهبالنظافة الشخصية والتغذية، اهتمام الشريعة اإلسالمية  بيان) 1 اة حي

  .األفراد والمجتمعات

فـي مجـالي النظافـة الشخصـية      توفير مادة علمية تساعد الناس في الحفاظ على صحتهم) 2

  .والتغذية

   .بيان بعض األساليب المعاصرة في الرعاية الصحية وموقف اإلسالم منها) 3

ـ ) 4 ي توفير مرجع صحي معتمد لطلبة المدارس والجامعات حول توجيهات اإلسالم الصحية ف

  .المحافظة على النظافة الشخصية والتغذية

  .توفير مادة علمية للمراكز الصحية حول الرعاية الصحية في اإلسالم) 5

  .مرجع معتمد حول الرعاية الصحية في اإلسالمرفد المكتبة اإلسالمية ب) 6

   :منهجية البحث

المنهج لي بحيث أعتمد المنهج التكاممن أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من الدراسة، سأعتمد 

والمـنهج  . في تتبع اآليات واألحاديث النبوية والمعلومات مـن مظانّهـا المختلفـة    رائياالستق

والمـنهج  . في مسـألة البحـث  الكالم على األدلة القرآنية والنبوية وبيان دالالتها في  الوصفي

. توجيهـات النبويـة  ، في مقارنة الدراسات الطبية المعاصرة باإلشـارات القرآنيـة وال  المقارن

  . في إخراج النتائج وتحليلها والمنهج التحليلي

  :خطوات إجراء الدراسة

مع ذكر اسم  ي تحدثت عن موضوع الرعاية الصحية واالستشهاد بهاتتبع اآليات القرآنية الت) 1

  .، وتوثيق ذلك بجانب اآلية في المتنالسورة ورقم اآلية
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  .ي اآليات الكريمةكتب التفسير لبيان معانالرجوع إلى ) 2

تتبع األحاديث النبوية الشريفة التي تحدثت عن موضوع الرعاية الصحية، مع تخريجها مـن  ) 3

وانتقاء األحاديث الصحيحة فقط، وتوثيق تخريجها بالهامش، فإن كان الحـديث  مظانّها األصلية، 

اسـم   يره ذكرتأخرجه البخاري ومسلم، اكتفيت بذكر اسم الكتاب ورقم الحديث، وإن كان في غ

الكتاب ورقم الحديث والحكم عليه وذلك بالرجوع إلى الكتب المعتمدة في الحكـم علـى درجـة    

 .معتمدةوكذلك دراسة شروح األحاديث من المصادر ال. الحديث

  .أدلتهم ومناقشتهاأخذ المعتمدة في المذاهب األربعة و الرجوع إلى الكتب الفقهية) 4

عربية في بيان معاني المفردات، والرجوع إلى كتـب التعريفـات   معاجم اللغة الالرجوع إلى  )5

  .لبيان معاني المصطلحات

مع  اإلنجليزيةالعلمية والطبية التي تتحدث عن الصحة باللغتين العربية والرجوع إلى الكتب  )6

  .ترجمتها

يـة  الرجوع إلى المقاالت العلمية الموثقة في مجال الصحة، والمذكورة فـي المجـالت العلم  ) 7

 .المحكمة

مع توثيق اسم الـرابط  ، )اإلنترنت(شبكة المعلومات الرجوع إلى بعض المواقع العلمية على ) 8

  .في الهامش

ـ   -وذلك في الهامش-ترجمة العلماء الوارد ذكرهم في البحث) 9 ة من الكتب المختصـة بترجم

وذلك بـالرجوع إلـى    ،)اإلنترنت(بشبكة المعلومات ن، فاستعنت العلماء القدامى، أما المعاصرو

  .، مع توثيق ذلك بذكر اسم الرابط في الهامشية الخاصة بهممواقعهم العلم

  :العلمية اآلتية ألحقت بالدراسة الفهارسوقد ) 10

  .فهرس اآليات القرآنية الواردة في الدراسة) أ



 ع 
 

  .فهرس األحاديث النبوية الواردة في الدراسة) ب

  .فهرس اآلثار الواردة في الدراسة) جـ

  .هرس األعالم الذين ورد ذكرهم في الدراسةف) د

  رس المصادر والمراجعفه) هـ

  وضوعاتهرس المف) و

  :حدود الدراسة

ثالثة جوانب من جوانب الرعاية الصحية في القرآن الكريم والسـنة   دراسةب هذه الرسالة محددة

  :النبوية، وهذه الجوانب هي

  .النظافة الشخصية  ) أ

 التغذية  ) ب

التطعـيم، والفحـص الطبـي قبـل     : ثة في الرعاية الصحية، وهيبعض الوسائل الحدي  ) ت

 .الزواج، والتعقيم الطبي

وال يمكـن لرسـالة    ثيرةوقد اقتصرت على هذه الجوانب الثالثة ألن جوانب الرعاية الصحية ك

  .علمية واحدة أن تحيط بها

  :تساؤالت الدراسة

الشخصية؟ وإن كانـت   هل يوجد في اإلسالم مبادئ للرعاية الصحية في مجال النظافة )1

  هذه المبادئ موجودة فهل يمكن تطبيق األفراد لها في العصر الحالي؟

هل يوجد في اإلسالم مبادئ للرعاية الصحية في مجال الغذاء والتغذية؟ وإن كانت هـذه   )2

   المبادئ موجودة فهل يؤدي تطبيقها لالرتقاء بمستوى الفرد الصحي إليجاد فـرد قـوي

 سليم البدن والبنية؟



 ف 
 

هل يمكن أن يستفيد عامة الناس واألطباء في الوقت الحالي من تطبيق مجاالت الرعاية  )3

 الصحية في اإلسالم من ناحيتي النظافة الشخصية والتغذية؟

 هل تطبيق التطعيم يدرأ مفاسد صحية فردية ومجتمعية؟ )4

 هل تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج مهم لألفراد واألسرة والمجتمع؟ )5

  طبي مهم على مستوى األفراد والمجتمع والبيئة؟هل التعقيم ال )6

  :الدراسات السابقة

أن الدراسات  وجدتبعد البحث واالطالع على مصادر متعددة متعلقة بموضوع الرعاية الصحية 

ومن الكتـب   ،)اإلنترنت(شبكة المعلومات كتاب مستقل، وأكثرها مقاالت علمية على لم يحوها 

  :ي الموضوعالتي تكلمت عن أجزاء معينة ف

- الهسلسلة للتثقيف الصحي من خالل تعاليم الدين، منظمـة الصـحة العالميـة،    ي الصحيد ،

بشـكل   ،ولكن لم تتوسع مقاالته المتعلقة بالموضوع. م1998المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط، 

  .كبير

. جيل، بيروت، دار المنهج السنة النبوية في رعاية الصحة وقايةً وعالجاًبدير، بدير محمد،  -

  .من التفصيل؛ وخاصة بالنواحي العلمية وخال ألمور عديدة في الرعاية الصحية جاء موسعاً

، دار الكتـاب الثقـافي، األردن،   الطب الوقائي في القرآن الكريمشومان، خليل محمد قدور،  -

  .ما جاء في القرآن الكريمعلى واقتصر الكالم فيه . م2004 -هـ 1425، 1طـ

مرض الثالسيميا واألحكـام المرتبطـة بـه فـي الفقـه      مار صدقي عبد الغني، جيوسي، ع -

م بدراسـة  اهـت .  م2008 -هــ  1429، رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين، اإلسالمي

  .بدراسته الفحص الطبي قبل الزواج، وذلك لعالقته



 ص 
 

ي النظافـة  للوصول إلى بحث مستقل حول الرعاية الصحية في جـانب  الدراسة هذه جتهد فيوسأ

الشخصية والتغذية وبعض الوسائل الحديثة من المنظور اإلسـالمي، واالهتمـام بـأن تكـون     

  .األحاديث صحيحة والمعلومات علمية

: فيهـا  الباحثة  وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، أما المقدمة فقد ذكرت

أهـداف الدراسـة،   ومشكلة الدراسـة،  وأسباب اختيار الموضوع، ومبررات الدراسة وأهميتها، 

الدراسـات  وتساؤالت الدراسـة،  وحدود الدراسة، و خطوات إجراء الدراسة،و منهجية البحث،و

التوجيهـات  معنى الرعاية الصحية والحفاظ عليها في  :الفصل األول فهو بعنوانوأما  .السابقة

   :مباحث وهي أربعة، وفيه اإلسالمية

  .اية الصحيةتعريف الرع: المبحث األول

  .الحفاظ على الصحة في اآليات القرآنية: المبحث الثاني

  .الحفاظ على الصحة في األحاديث النبوية: المبحث الثالث

  .الحفاظ على الصحة في اجتهاد الفقهاء وبحوثهم: المبحث الرابع

رها فـي  توجيهات اإلسالم المتعلقة بالنظافة الشخصية ودو: جاء بعنوانفقد أما الفصل الثاني و

 :خمسة مباحث هي وفيه، المحافظة على الصحة

  .أحكام المياه: المبحث األول

  .الوضوء: المبحث الثاني

  .الغُسل: المبحث الثالث

  .نظافة مناطق معينة في الجسم: المبحث الرابع

  .نظافة الثياب: المبحث الخامس



 ق 
 

، واشتمل على ى الغذاءتوجيهات اإلسالم الصحية في المحافظة عل: بعنوان جاءوالفصل الثالث 

   :سبعة مباحث هي

  .والشراب طعامال فيالحالل والحرام : المبحث األول

  .الغذاء المتوازن: المبحث الثاني

  .خصائص بعض األغذية كما وردت في الكتاب والسنة النبوية: المبحث الثالث

 .الحمية في الغذاء: المبحث الرابع

  .لغذائيأهمية الماء في النظام ا: المبحث الخامس

  .حماية الطعام والشراب من التلوث: المبحث السادس

  .الصوم وأثره على الصحة البدنية: المبحث السابع

، موقف اإلسالم من الوسائل الحديثة في الرعاية الصحية: جاء بعنوان واألخير والفصل الرابع

  :واشتمل على ثالثة مباحث هي

  التطعيم: المبحث األول

  الطبي قبل الزواجالفحص : المبحث الثاني

  .التعقيم الطبي في مجال التغذية واألدوات والمخلفات الطبية: المبحث الثالث

  .توق لتطبيقهالتي توصلت إليها والتوصيات التي تفيها أهم النتائج ا وأما الخاتمة فقد ذكرت

جهدي المقل، فإن أصبت فمن اهللا سبحانه، وإن أخطأت أو قصـرت فمـن نفسـي    ا أخيراً فهذو

له آوسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصلى اهللا الشيطان، وأسأل اهللا العافية، واهللا الموفق، و

    .وصحبه أجمعين
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  الفصل األول

  معنى الرعاية الصحية والحفاظ عليها في التوجيهات اإلسالمية

  

  .تعريف الرعاية الصحية: المبحث األول

  .الحفاظ على الصحة في اآليات القرآنية: المبحث الثاني

  .الحفاظ على الصحة في األحاديث النبوية: المبحث الثالث

  .لفقهاء وبحوثهمالحفاظ على الصحة في اجتهاد ا: المبحث الرابع
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  الفصل األول

  التوجيهات اإلسالميةمعنى الرعاية الصحية والحفاظ عليها في 

، )1()الصحةُ والْفَراغُ :نعمتَانِ مغْبون فيهِما كَثير من النَّاسِ(: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بني البشر، فقد فطرهم على حب الحياة، ومن بها على  جل وعالالصحة نعمة عظيمة امتن اهللا ف

مقتضيات ذلك الحب؛ بذل الجهد للحفاظ على الصحة بشتى الوسائل والسبل، ولقد أقرت الشريعة 

بل هي أمانةٌ بين يديه وعليه أن يبذل وسعه ويستنفذ ؛ وحدهاإلسالمية أن نفس اإلنسان ليست له 

ووسيلة لنيل رضاه عز وجل اإلسالم طاعة هللا طاقاته للحفاظ على صحته، لذلك فقد اعتبرها 

واجتهادات الفقهاء ويتضح ذلك من خالل النصوص القرآنية والنبوية  ،الدنيا تهحياشؤون بقيام الو

  :، من خالل المباحث اآلتيةفي هذا المجال، وسأبين ذلك في هذا الفصل

                                                 
ن حجر،       ). 6412( أخرجه البخاري في آتاب الرقاق )  1( ي ب ن عل د ب اري بشرح صحيح البخاري     العسقالني، أبو الفضل أحم تح الب ، ف

 .م2001 -هـ 1421، 1تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز، محمد فؤاد عبد الباقي، دار مصر للطباعة، مصر، طـ
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  .تعريف الرعاية الصحية: المبحث األول

  .)2(الحفظ: والرعاية .)1(حفظه وأبقى عليه: ، وراعاهرعىالثي من الفعل الث :لغة الرعاية

الصوهي: لغة ةح 3(من كل عيب وريب ةذهاب السقم والبراء: من الفعل صح( .  

وقـد عرفـت هيئـة الصـحة     . )4(حالة التوازن النسبي لوظائف الجسم :عند األطباء الصحةو

والكفاية البدنية والعقلية واالجتماعيـة الكاملـة    حالة السالمة" أنها مفهوم الصحة على )5(العالمية

  .)6("وليست مجرد الخلو من المرض أو العجز

التي تستند إلى طرق وتقنية عملية، سـليمة   )7(هي الرعاية الصحية األساسية": الرعاية الصحية

طريـق  علمياً ومقبولة اجتماعياً وفي متناول جميع األفراد والعائالت في المجتمع والعالم عـن  

مشاركتهم الكاملة، وبتكلفة يمكن للقطر والمجتمع أن يتحملها في كل مرحلة من تطورها بـروح  

  .)8("من االعتماد على الذات والتصميم الذاتي

التربية الصحية، التغذية، التحصين، صحة األم والطفـل  : وللرعاية الصحية ثمانية عناصر هي

امة، مكافحة األمراض المستوطنة، عالج األمراض وتنظيم النسل، الماء وتدابير حفظ الصحة الع

  .)9(الشائعة، توفير األدوية األساسية

                                                 
راهيم، وآخرون،   ) 1( ين، ص        ، أشرف  المعجم الوسيط  أنيس، إب د شوقي أم ة، محم ي عطي ع حسن عل ى الطب ـ   1392، 2، طـ 380عل  -ه

 .م1972
هـ 1422، 1، دار المعرفة، بيروت، طـ2/1430، تحقيق رياض زآي قاسم، معجم تهذيب اللغةاألزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، ) 2(
أمين محمد عبد الوهاب، محمد الصادق، العبيدي،  تصحيح ،العرب لسان ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،. م2001 - 
  .م1999 - هـ 1419، 3، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، طـ5/254
 .533ص، المعجم الوسيطأنيس وآخرون، . 7/288، العرب لسان ،ابن منظور. 2/1979 ،معجم تهذيب اللغةاألزهري، ) 3(
ق،  ) 4( ة صوفان، األردن،   6، صمل في الصحة العامة   الشا خضير، محمد توفي ي،    . م1992، مطبع وزي عل اد اهللا، ف ة   ج الصحة العالمي

  .م1982، 3، دار المعارف، مصر، طـ3، صوالرعاية الصحية
دة     .) WHO:World Health Organization( منظمة الصحة العالمية )5( م المتح ة األم ا فيم  هي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظوم

 هو أن تبلغ جميع الشعوب  هدفها المعلن سويسرا،  جنيفومقرها الحالي في  ،م 1948 أبريل 7وقد أنشئت في  ،يخص المجال الصحي
http://www.who.int/about/ar   / الصحة العالميةانظر موقع . أرفع مستوى صحي ممكن 

اعي   الصحالصديقي، سلوى عثمان، رمضان، السيد، ) 6( ة،   23، صة العامة والرعاية الصحية من المنظور االجتم ة الجامعي ، دار المعرف
  .م2004مصر، 

اري،    . لتي تحتاجها الحياة الصحية مثل الماء والطعام وغيرهماأي تأمين جميع األشياء ا) 7( اهون، روزم ِرد، ماآم تطوير أساليب   أّبات، ف
ال، ص  . ، ترجمة عتعليم العاملين في الرعاية الصحية دين الق دن، طـ      22عبد اهللا، مراجعة فخر ال ة الصحية، لن ة والرعاي دتو للتنمي ، 2، مي

  .م1991
  .11، صالشامل في الصحة العامة خضير،. 22المصدر نفسه، ص) 8(
  .13، صالشامل في الصحة العامةخضير، . 23، صتطوير أساليب تعليم العاملين في الرعاية الصحيةأّبات، ماآماهون، ) 9(
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  .الحفاظ على الصحة في اآليات القرآنية: المبحث الثاني

يعتبر اإلنسان مصب العناية واالهتمام من وجهة نظـر  ، ] 38:األنعام[  چ ڎڌڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ : قال تعالى

لمخاطب بها والمكلف بالقيام بأمرها، لذلك نـرى النصـوص   الشريعة اإلسالمية، كيف ال وهو ا

القرآنية تغص بالتوجيهات التي تهمه وتقيم حياته وفق منهج شامل كامل يعنى به فكرياً وجسـدياً  

نجد أن صحة اإلنسان واحترام حياته وكينونته علـى ظهـر هـذه األرض    و ،ونفسياً واجتماعياً

ل من بين يديه وال مـن  كتاب العزيز الذي ال يأتيه الباطبكامل عافيته أمر دعت إليه نصوص ال

  .من حكيم حميد خلفه تنزيٌل

ويمكن توزيعها  ،اآليات القرآنية موضوع الصحة اإلنسانية بشتى مجاالتها وميادينها تتناولقد و

  :منهاعلى مجاالت شتى 

  :اآليات القرآنية التي تحث على طهارة الجسد) 1

تتحقـق طهـارة   ول، ] 108: التوبة[  چڍ ڌ ڌ چ: قال تعالى، و]222:البقرة [ چۋ  ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ  چ : قال تعالى

   :مالجسد أمرنا اإلسال

 ٿٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ     ٺ ٺ ٺچ : قال تعـالى ، للصالة عند وجود الماء؛ بالوضوء

ک   ک ک گ چ : قال تعالى ،وعلى المسلم استخدام الماء الطاهر في الوضوء والغسل .] 6:المائدة[  چ

  ]11:األنفال[  چڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ  چ : تعالى قال، و]48: الفرقان[  چگ 

وسنت لهم االغتسال  في حاالت معينة، االغتسالاألنثى على الذكر و ة اإلسالميةعيرالش توأوجب

ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ ه ه ه ه ے ے ۓ چ  : قال تعـالى ، جمع والعيدين وغيرهالكا في مناسبات معينة

  ]6: المائدة[ چٹٹ  ٿ   ٿ ٿچ : قال تعالىو ،]43: النساء[ چڭۇڭ   ڭ ڭ   ۓ    

  

  :القرآنية التي تحث على طهارة الثياباآليات ) 2
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في خضم حديثنا عن طهارة الجسد نجد أن الشارع كما أنّه اعتنى بطهارة الجسد، حثنـا علـى   

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ: قال تعـالى و ،]4: المدثر[  چڭ ۇ  چ : قال تعالىبثياب طاهرة ساترة للعورة،  هستر

: األعراف[                                          چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ  چ : قال تعالىو، ]26: األعراف [ چچ چ

31[.  

  

  :اآليات القرآنية التي تتحدث عن الغذاء) 3

ائر العبـادات، أمـا   ، واالعتناء بالروح هذا شأن سومادياً كما اعتنى اإلسالم بنمو الجسم روحياً

  .في الطهارة والنظافة والغذاء يكونبالجسد فالمادي االعتناء 

واآليـات    .]7:الرحمن[چژ ژ ڑ ڑ     کچ : قال تعالى السليمة هي التغذية المتوازنة، والتغذية الصحية

: قال تعالى   :منهاكثيرة  نواع شتى من الطيباتأوأكل  ،التي تحث على أكل الطيبات من الرزق

ڳ ڱ ڱ  ڳگ گ ڳ ڳچ : قال تعالىو، ]١٧٢: البقـرة  [ چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  چ 

قــال و                 ،]4:المائــدة[ چڭ ڭ ۇ ۇ ڭۓ ڭ ۓہ ہ ه   ه ه ه ے ے ہں ں  ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ڱڱ

ٷ     ۋ  ۈۆ ۈ ۆۇ  ے ۓ ۓ ڭ    ڭ ڭ ڭ ۇ   ےں ں      ڻ  ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ه ه ه  ه چ : تعالى

ام[ چٻ ٻ پ پ پ پ  ٻٱ ٻ  � � � �  � �� � � � �      � �ې  ېۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ  ې ې : األنع

١٤٣ – ١٤١[  

 ] ١٤: النحل [ چۈ ۈ  ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ : قال تعالىو

ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  چ : تعالى قالو

ڈ ژ چ : قال تعالى، و] ٦٩ - ٦٨: النحل [ چہ  ه  ه  ه  ه    ے    ہں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ںڱ  ڱ  ڱ

  .]33:يس[  چژ ڑ ڑ ک ک    ک  ک گ 



6 
 

 بتـوازنٍ يجب أن يتم عشوائياً وإنما عمالً تناول الغذاء ليس قد نصت اآليات الكريمة على أن و

  .]31:األعراف [  چٺ  ٺ ٺ  ٺ ڀپ ڀ  ڀ   ڀ چ : ، قال تعالىودون إسراف

  .النفس البشريةاول أنواع من األطعمة التي تؤذي لتي تتحدث عن تحريم تنااآليات ومن 

ڳ چ : قال تعـالى ، و]3:المائدة[ چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ     ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ   ٿ ٿ چ : قال تعالى

وأحل اهللا . ]145:األنعام[ چڭ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ   ۀ ہ  ہ ہ ہ ه ه  ه ه ے ے ۓ    ۓ ڭ ڭ ڭ 

ٱ ٻ چ : قال تعالىف ،ال حصر له من أنواع الشراب ولكن حرم علينا شرب الخمر اًعدد عز وجّل

  .]90:المائدة[ چٻ ٻ ٻ      پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

؛ أو األذى بالمحافظة على النفس اإلنسانية وصيانتها مـن الهـالك  أمرت الشريعة اإلسالمية ) 4

بالقدر الذي يدفع عنه الهالك، ؛ إن خشي الموت عند الضرورة مفعل المحر زت للمسلمأجاحيث 

  :الرخصةهذه ومن اآليات القرآنية الواردة في 

  

  .والمسافرأالفطر في رمضان للمريض والكبير في السن الذي ال يستطيع الصيام ) أ

ڃ    ڃ   ڃ ڃ   چ چ چ  چ  ڄ ڄٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٹ ٹ   ڤ      ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄچ : تعـالى  قال

گ گ           ڳڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   گک ک ک  گ کڈ ڈ ژ ژ    ڑ  ڑ ڎڇ ڍ     ڍ ڌ  ڌ ڎ ڇڇ ڇ

ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٷ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې  ڭه ه ه ے     ے ۓ   ۓ ڭ  ڭ ڭ هۀ ہ ہ ہ  ہ ۀڻ ڻ ٹ ٹ

  ]185-183:البقرة[ چ �

  

  .ى نفسه الهالكتناول المحرمات من األطعمة إن خشي عل )ب

ٹ ۀ  ۀ ہ  ٹڳ ڱ     ڱ      ڱ ڱ   ں ں ڻ    ڻ ڳڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گ گ   ڳ ڳچ : قال تعـالى 

  .]119:األنعام[ چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ  :قال تعالى، و]173:البقرة[ چ
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  .ويؤخر شفائه صحته ييؤذرخص الشارع التيمم إن لم يجد المسلم الماء أو كان الماء ) ج

ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڇٹ ٹ          ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ  چ: قال تعالى

  .]6:المائدة[ چڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڑ ڑ ک ک ک  

ۇ ۇ ۆ ۆ   ڭچ  :قال في كتابه العزيـز  -عز وجل–وكل ذلك من باب التيسير على اإلنسان ، فاهللا 

ه ه  ه  ه چ : قال تعالى، و]28:النساء[ چٿ ٹ ٹ  ٿٺ ٺ ٺ ٿ   ٿچ : تعالىقال ، و]185:البقرة[ چۈ ۈ ٷ  ۋ 

  ]78:الحج[ چ    ۓے  ے ۓ

  

فهو اللبنة األساسية في بناء األسرة، وتحقيق المـودة والسـكينة    اإلسالم على الزواجحض ) 5

  وفي ذلك ضمان للصحة النفسية للزوجين، وسائر أفراد األسرة، والرحمة بين الجنسين

 :قال تعالى، و]21:الروم[  چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ   ڳڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳچ : عالىقال ت

   چ��  � � � � � � � �  � � � � � �چ  :قال تعالى، و] 19:النساء [ چ  ېۉ ۉ چ

  ] 72:النحل[ 

  .] 30:البقرة[  چ  ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ  :ومن مقاصد الزواج حفظ النوع لخالفة األرض، قال تعالى

ووجه هذه الفطرة لتكون  غريزة جنسية معند خلقه بني آدم في فطرته -عز وجل–أودع اهللا وقد 

ک     ڑژ ژ ڑچ  :إلى الزواج، قال تعالى مالرهبانية ودعاه محرم عليه بعيدة عن الحرام كالزنا، كما

 ٿڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ  ٺ ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ  پ پ     پ ڀ    ڀ  چ  :قال تعالى، و] 32:اإلسـراء [  چک     ک ک  گ 

  ]68:الفرقان[ چٿ ٿ   ٿ ٹ   ٹ 
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من الشاذين جنسياً علـى  يمارسه العلم الحديث مدى خطورة من قد أظهر وحرم اإلسالم اللواط و

وكان قوم لوط من اللذين يعملـون   ،وغيرهاإليدز ك األمراض انتشار ما ينتج عنه منصحتهم و

گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ  :قال تعالى، هذا العملهذا العمل المشين فنهى اهللا تعالى عن إتيان 

ۈ ۈ ٷ ۋ  ۋ  ۆڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ  ڭه ه     ه ے ے ۓ ۓ هڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ                ہ ہ

ٷ ۋ ۋ ۅ     ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې   چ : تعـالى قال ، و]79-77:هود[  چ   � � � � �ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  

  ]55-54:النمل[  چ  � �  � � � �� � � � �

ما دام فـي  بعد الطهارة  وأباحه ،جماع ولكنه حرمه في المحيضللزوجين ال عز وجلأحل اهللا و

  :تعالى قال، صحية للزوجينالرعاية أثر في الوالعلم الحديث بين ما لذلك من الفرج، 

  .]222:البقرة [ چۆ ۈ ۈ ٷ ۋ  ۋ     ۆۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۓه ه ے ے  هۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ٹڻ  ڻ ٹچ  

أمر النساء بالحشمة وارتداء الحجـاب،  تدابير وقائية، فسالم اإل وضعالوقوع في الفاحشة  لمنعو

ک ک   گ چ     :تعالى قالفي القول، ف وحرم التبرج وحد من االختالط ومنع النساء من الخضوع

ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ه ه  ه ه ے ے ۓ   ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ       ٹں ڻ ڻ ٹ ںگ گ گ ڳ ڳ ڳ      ڳ ڱ   ڱ ڱ ڱ

    � � � �  �� � � � � �  �    � �ۇ  ۆ    ۆ ۈ ۈ  ٷ    ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ  ې ې ې ې  ۇ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ٹٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹچ : تعـالى  قال، و]31:النور[ چ � � �ی   ی ي ي   � �� � � �

  .] 32:األحزاب[   چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

  

أن تكون نظيفة نقية طاهرة مـن  حث اإلسالم اإلنسان على االهتمام ببيئته التي يعيش فيها، ب )6

ڌ ڌ    ڎ ڎ  ڍچ چ  چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ: قال تعالىأنواع التلوث والفساد والظلم ليحيا حياة مستقيمة، ف

ڑ   ژڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژچ : تعالى قالو ،]60:البقـرة [ چک  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  کژ ژ ڑ ڑ ک ڈڈ

 �  � �      �  � �     � � �   � �   ي ي    چ : قال تعـالى ، و] 205:البقرة[  چڑ ک ک ک 

  .] 41:الروم [  چ  � � �
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وعلم اإلنسان ذلك بوساطة أحد مخلوقاته وهـو  تعالى علينا أن أوجب دفن الموتى،  ومن نعم اهللا

 وانتشار األوبئة التي تهدد حياة األفراد في المجتمع، من التلوث، بيئةوفي ذلك حماية للالغراب، 

   .ل التي تقوم على تحليل جسد الميتكتيريا التحلواهللا تعالى خلق ب

ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ  ٹ   ڳڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گ    گ ڳ چ : قال تعالى

   � �ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ې  ۈه   ه ه  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ   ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ هۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ

  � � � �� �ی ی  ي ي  � � � � � �� �  �         � � � � � � � �  �

  ]21:عبس[  چٹ ۀ ۀ   چ : قال تعالىو، ]31-27:المائدة[ چ

  

اعتنى اإلسالم باإلنسان اعتناء روحياً فشرع له من العبادات ما تستقيم به نفسه وتطمئن بـه  ) 7

قـال  قلبه، كالصالة والصوم والزكاة والحج وغيرها، ليكون متصالً باهللا خالقه في كل حـال، ف 

والعبادات كلها لها أهمية كبيرة في الرعاية الصـحية  ، ]56:الذاريات[  چڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ : تعالى

ڱ ڱ ڱ  ں ں چ : قال تعالى ،ومخ العبادة الصالةالزكاة أو الصوم أو الحج وغيرهما،  فيسواء 

 .]183:لبقـرة ا[   چٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٹ ٹ   ڤ      ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ چ : ، وقال تعـالى ] 43:البقرة[  چڻ ڻ ٹ 

  .] 196:البقرة[    چ  ڭۓ ڭ ڭ ڭچ : وقال تعالى

  .يان ذلك بمزيد من التفصيل الحقاًوسيأتي ب
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  .الشريفة الحفاظ على الصحة في األحاديث النبوية: لثالمبحث الثا
  

هي تفصل مجملـه وتقيـد   ف جل وعالتقف جنباً إلى جنب مع كتاب اهللا  الشريفة إن السنة النبوية

     � � � � � �ۉ ې ې ې ې چ : فقـال تعـالى  ر على دربه في التشريع والتوجيه، وتسي مطلقه

ڇ ڇ ڇ چ: ، وقـال تعـالى  ] 164: آل عمران[    چ ی � � � � �    � � �     � � � � � �

  .] 7:الحشر[   چہڻ ڻ ٹ ٹ ۀ  ۀ   ہ ہچ: وقال تعالى ،]32: آل عمران[  چڇ

أحاديـث المصـطفى    ا هو في كتاب اهللا العزيز، فواحةولم يقل اهتمام السنة بصحة اإلنسان عم

الذي أوتي جوامع الكلم بروعة بيانها تغُص بنصوص تدعو إلـى العنايـة    صلى اهللا عليه وسلم

 -الصـحة –مبيناً قيمة تلك النعمة العظيمة  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا وصحته، فبالجسد 

)يرا كَثيهِمف ونغْبتَانِ ممعاغُ نالْفَرةُ وحالنَّاسِ الص ن1()م(.  

: للَّه َألَا نَتَداوى ؟ قَـالَ يا رسوَل ا: الَْأعرابقَالَتْ فقد  ،وفي إطار الدعوة التخاذ العالج المناسب

يا : إلَّا داء واحدا قَالُوا ،و دواءأع داء إلَّا وضع لَه شفَاء ضفَِإن اللَّه لَم ي ،نَعم يا عباد اللَّه تَداووا(

  .)2()الْهرم :رسوَل اللَّه وما هو ؟ قَاَل

أرشد صحابته الكرام بل وسائر أتباعـه   صلى اهللا عليه وسلمومن لطائف اإلشارات النبوية أنه 

ـ  عليها، فقال  -جل جالله–إلى طلب العافية والدعاء ألجلها وشكر اهللا  : ه وسـلم صـلى اهللا علي

  )3()فَِإنَّه لَم يْؤتَ بعد الْيقينِ خَير من الْمعافَاة ،سلُوا اللَّه الْمعافَاةَ(

، قُوتُ يومه ، عنْدهجسده، معافًى في آمنًا في سربِه منكُم من َأصبح(: صلى اهللا عليه وسلمقال و

  )4()يا بِحذَافيرِهافَكََأنَّما حيزتْ لَه الدنْ

                                                 
   .1سبق تخريجه ص) 1(
  ). 223(أخرجه البخاري في األدب المفرد ) 2(

ر ة، : انظ ودة،  العوايش ن ع ين ب رد لإلم حس رح صحيح األدب المف اني  ش دين األلب د ناصر ال ريج محم اري تخ ة 1/373، ام البخ ، المكتب
  .م2003 -هـ 1423، 1اإلسالمية، األردن، دار ابن حزم، بيروت، طـ

  .سبق تخريجه ص ك)  3(
  .1/390 ،شرح صحيح األدب المفرد لإلمام البخاريالعوايشة، : أنظر). 230(أخرجه البخاري في األدب المفرد )  4(
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 منالطيبات  تناولالقرآن الكريم في الدعوة إلى  طابقة معتجاءت م الشريفة كما أن السنة النبوية

الطعام والشراب واللباس، والترخيص لذوي الحاجات بما يخفف عنهم وطـأة القيـام بالشـعائر    

لإللـزام   العالج بل تجاوز ذلكبالدعوة إلى  صلى اهللا عليه وسلمولم يكتف  .التعبدية على وجهها

  .ما يسببهاباتخاذ أسباب الوقاية أو 

المتعلقة بالنظافة  صلى اهللا عليه وسلممن عدة محاور توجيهات المصطفى محمد  أتناولوسوف 

وأثر ذلك علـى الرعايـة الصـحية للفـرد     سأكتفي بهما لعالقتهما المتينة بالبحث، ووالتغذية، 

  .والمجتمع

 :النظافة) 1

اية الصـحية،  الرع وسيلة أساسية من وسائلالركن الحصين للفرد والمجتمع، وهي فة هي النظا

  :اهتمت الشريعة اإلسالمية بالنظافة في جوانب متعددة منهاقد ، وورمز لألدب والجمال

صـلى اهللا  محمـد   بنظافة الجسم والثوب والمكان، وحثنا القدوة الرسول ت السنة النبويةاهتم) أ

، االغتسال منه ثمفال يجوز التبول فيه  ماء من التلوث وخاصة الماء الدائمحفظ الإلى  عليه وسلم

 .)1()، ثُم يغْتَسـُل فيـه  الداِئمِ الَّذي لَا يجرِي يبولَن َأحدكُم في الْماء ال(: صلى اهللا عليه وسلمقال ف

لحشرات التي يمكـن أن تنقـل   أن يحافظ على الماء من أن يسقط فيه شيء من ا وعلى اإلنسان

 )3(خَمـروا : (صلى اهللا عليه وسلموقال  .)2()ناءوا اِإلطُغَ: (صلى اهللا عليه وسلمقال ف .األمراض

ابالشَّرو ام4()الطَّع(.  

                                                 
اب الوضوء     أخرجه الب)  1( ارة      ). 501(خاري في آت اب الطه لم في آت ن شرف،      ). 282(وأخرجه مس ووي ، يحيى ب صحيح مسلم   الن

ة    بشرح النووي ى الطبع د    ، للنيسابوري ، مسلم الحجاج القشيري ، ضبط نص الصحيح ورقمت آتبه وأبوابه وأحاديثه عل ا محم ي حققه الت
  .م 2000-هـ1420 بيروت ، ،، دار الكتب العلميةفؤاد عبد الباقي

  ).2012( أخرجه مسلم في آتاب األشربة )  2(
  .10/126، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، العسقالنيأي غطوا، )  3(
  ).5624(أخرجه البخاري في آتاب األشربة )  4(
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إلى غسل اليدين في مواطن عدة منها قبل الطعـام   صلى اهللا عليه وسلمدعا الرسول محمد ) ب

  .النوم، وتكرار غسل مواضع الوضوء ثالثاًوبعده، وبعد االستيقاظ من 

- َل ِئس ديز نب اللَّه دبنهعاُهللا ع يض1(ر( ، وءضو نالنَّبيع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهرٍ ،صا بِتَوعفَد)2( 

اءم نم وءضو مَأ لَهضفَ النَّبِي، فَتَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهرَِأكْفَصالتَّو نم هدلَى يَأ ع  ـهيدـَل يفَغَس ، 

ثَلَاث غَرفَات ، ثُم َأدخَـَل يـده    ،)4(، واستَنْثَر)3(نْشَقَواستَ َأدخََل يده في التَّورِ، فَمضمض ، ثُمثَلَاثًا

رْأسه، فََأقْبـَل بِهِمـا    ، ثُم َأدخََل يده فَمسحإلَى الْمرفَقَينِيديه مرتَينِ  غَسَل ثُم  ،فَغَسَل وجهه ثَلَاثًا

  .)5(إلى الكَعبين ، ثُم غَسَل رِجلَيهوَأدبر مرةً واحدةً

َأن ينَـام   كَان رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم ِإذَا َأراد : "قالت )6(رضي اهللا عنهاعن عائشة  -

  .)7("وِإذَا َأراد َأن يْأكَُل َأو يشْرب غَسَل يديه ثُم يْأكُُل َأو يشْرب ،وهو جنُب تَوضَأ

                                                 
ابن أم   عبد اهللا بن زيد)  1( يلمة       المازني بن عاصم بن آعب الخزرجي البخاري، من فضالء الصحابة ويعرف ب ل مس ذي قت ارة، هو ال عم

ي    :سنة ،انظر ترجمته في  70هـ، وهو ابن 63بالسيف مع رمية وحشي له بحربة، توفي سنة  ي الحسن عل الجرزي، عز الدين بن األثير أب
سير  ان، الذهبي، محمد بن أحمد بن عثم. م1998 -هـ 1419، 1، دار الفكر، بيروت، طـ 3/13، أسد الغابة في معرفة الصحابةبن محمد، 

ة العمروي،    أعالم النبالء ن عزام ، 4/42، وبهامشه إحكام الرجال من ميزان االعتدال في نقد الرجال، تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر ب
روت، طـ   ـ  1417، 1دار الفكر، بي افعي،            . م1997 -ه دين الش ن حجر شهاب ال ي ب ن عل د ب و الفضل أحم ، تهذيب التهذيب  العسقالني، أب

  .م1996 -هـ 1416، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، طـ2/339هيم الزيبق، عادل مرشد، باعتناء إبرا
  .110، صالمعجم الوسيطأنيس وآخرون، . إناء يشرب فيه: التَّور)  2(
اء )  3( َق، وانتشق الم ل َنَش ن الفع ه : م ي أنف النفس ف ه ب ذب من ري،  .ج ةاألزه ذيب اللغ م ته ور. 4/3578 معج ن منظ ان ،اب رب لس ، الع

  .963، المعجم الوسيطأنيس وآخرون، . 14/150
لسان  ابن منظور،. 4/3507 معجم تهذيب اللغةاألزهري، . هو من أدخل الماء في أنفه ثّم دفعه ليخرج ما فيه: من الفعل َنَثَر، والمنتثر)  4(

  .939، المعجم الوسيطأنيس وآخرون،  .14/38 العرب
 ).235(أخرجه مسلم في آتاب الطهارة و). 186(أخرجه البخاري في آتاب الوضوء )  5(
ي صلى اهللا        عائشة أم المؤمنين )  6( ة، زوجة النب ي قحاف ن أب د اهللا ب بنت اإلمام الصديق خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبي بكر عب

نة      ة، توفيت س د اهللا الفقيه ا   57عليه وسلم أفقه نساء األمة على اإلطالق تكنى أم عب ـ، وعمره ـ، من  63ه رة أّن رسول اهللا     ه فضائلها الكثي
ا      ال له لم ق ه وس رأ عليك السالم        ( :صلى اهللا علي ل يق ذا جبري ا عائشة ه لم )3217(رواه البخاري  ). ي ا في    ). 2447(، ومس انظر ترجمته

  .4/681،تهذيب التهذيبالعسقالني،. 474-3/343، سير أعالم النبالءالذهبي ،. 195-6/191، أسد الغابةالجزري، 
د    . 1/54، )251(في صحيح سنن النسائي    وصححه األلباني واللفظ له، ،) 256( النسائي في آتاب الطهارة  رجهأخ)  7( و عب ائي، أب النس

روت، طـ    سنن النسائيالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخرساني،  ة، بي ـ  1422، 1، ضبط نصها أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمي  -ه
يج ، إشراف زهير الشاوش، سنن النسائي صحيح لدين،األلباني، محمد ناصر ا .م2002 ـ   مكتب التربية العربي لدول الخل اض، ط ، 1، الري
تاني،  . 1/44، )208(وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود  ،)224(وأخرجه أبو داود في آتاب الطهارة . م1988 -هـ 1409 السجس

راهيم آل الشيخ،     داودسنن أبي أبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي،  ن إب د ب ، بإشراف ومراجعة صالح بن عبد العزيز بن محم
ـ اض، ط ع، الري ـ 1421، 3دار السالم للنشر والتوزي دين، . م2000 -ه د ناصر ال اني، محم ي داودسنن  صحيحاأللب ر ، أب إشراف زهي

ارة   وأخر .م1989 -هـ 1409، 1، الرياض، طـمكتب التربية العربي لدول الخليج، الشاوش اب الطه ، وصححه  )493(جه ابن ماجه في آت
ات مصباح الزجاجة في     هسنن ابن ماجالسندي، أبو الحسن الحنفي، . 1/81، )400(األلباني في صحيح سنن ابن ماجه =  ، وبحاشية تعليق

ة ا      ه حسب المعجم المفهرس وتحف أمون    زوائد ابن ماجه للبوصيري، حقق أصوله وّخرج أحاديثه على الكتب الستة ورقم ل م ألشراف خلي
ـ  1420، 3شيحا، دار المعرفة، بيروت، طـ  دين،     . م2000 -ه د ناصر ال اني، محم ن ماجه  سنن  صحيح  األلب ر الشاوش    ،اب ، إشراف زهي
  .1988 -هـ 1408، 3، الرياض، طـمكتب التربية العربي لدول الخليج
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ة فَمضمض َأكََل كَتفَ شَا صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا  )1(رضي اهللا عنه عن أبي هريرة - 

هيدَل يغَس2(و(وإ ،قال صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا  ن :)َتنَإذَا اس نم كُمدقَظَ َأحهيوم  سغْمفَلَا ي

   .)3()فَِإنَّه لَا يدرِي َأين باتَتْ يده ،يده في الِْإنَاء حتَّى يغْسلَها ثَلَاثًا

لَا تُقْبُل ( :ليه وسلمصلى اهللا عمحمد قال رسول اهللا فوالوضوء واجب للدخول في أي صالة، ) ج

واعلَموا َأن خَير ( :صلى اهللا عليه وسلممحمد قال رسول اهللا و ،)4()صلَاةُ من َأحدثَ حتَّى يتَوضَأ

  .)5()ولَا يحافظُ علَى الْوضوء إلَّا مْؤمن ،َأعماِلكُم الصلَاةُ

وهـو  الوضـوء،   عنـد على استعمال السـواك   صلى اهللا عليه وسلممحمد  ثنا رسول اهللاح) د

لَولَا َأن (: صلى اهللا عليه وسلم قالفالحديث لحفظ صحة األسنان واللثة،  ثبت العلمأضروري كما 

لَولَا َأن َأشُـقَّ  (: صلى اهللا عليه وسلموقال  ،)6()لََأمرتُهم بِالسواك مع كُلِّ وضوء ،َأشُقَّ علَى ُأمتي

: صلى اهللا عليـه وسـلم   ، وقال)7()كُلِّ صلَاة معلََأمرتُهم بِالسواك   -َأو على النِّاس– ُأمتي علَى

)باةٌ ِللرضرةٌ ِللْفَمِ مرطْهم اكو8()الس(.  

زوجِ عاِئشَةَ عن ف غسل الجمعة،كغتسال واجب بعد الجماع ومستحب في مواطن أخرى االو) هـ

بدَأ فَغَسَل  ،صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَان إذَا اغْتَسَل من الْجنَابة النَّبيَأن " :ي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمالنَّبِ

                                                 
ديثًا     آنيته أبو هريرة، اإلمام الفقيه المج عبد الرحمن بن صخر الدوسي)  1( رهم ح لم وأآث ه وس تهد الحافظ صاحب رسول اهللا صلى اهللا علي

ًا             لم علم ه وس ي صلى اهللا علي ن صخر، حمل عن النب رحمن ب د ال عنه، سيد الحفاظ األثبات ،اختلف في اسمه على أقوال جمة أرجحها ،عب
ا  78هـ، عن عمر يناهز  57دفن بالبقيع سنة آثيرًا طيبًا مبارآًا فيه،  ه في  ، انظر تر عام ة  الجزري ،  : جمت ذهبي ،  .  324-5/321، أسد الغاب ال

  .603-4/601، تهذيب التهذيبالعسقالني ، . 206-4/175، سير أعالم النبالء
  .1/81، )400(، وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه )493(أخرجه ابن ماجه في آتاب الطهارة وسننها )  2(
  .، واللفظ لمسلم)278(وأخرجه مسلم في آتاب الطهارة  ).162(أخرجه البخاري في آتاب الوضوء )  3(
  ).225(، وأخرجه مسلم في آتاب الطهارة )135(أخرجه البخاري في آتاب الوضوء )  4(
ي   )  5( اني ف نه األلب دها     حس ا وفوائ ن فقهه يء م حيحة وش ث الص لة األحادي ر    1/232، )115( سلس ارف للنش ة المع اض، مكتب ، الري

  .م1995 -هـ 1415والتوزيع، 
ى شرط الشيخيين    : ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط)9930(أخرجه أحمد في مسنده )  6( د،    . إسناده صحيح عل ل، أحم ن حنب ام   اب مسند اإلم

ل ن حنب د ب ؤوأحم عيب األرن ق ش ي،  ط، تحقي د المحسن الترآ ن عب د اهللا ب ام عب ـ16/23، المشرف الع روت، ط الة، بي ة الرس ، 1، مؤسس
  .م1997 -هـ 1418

 ).252(، وأخرجه مسلم في آتاب الطهارة )887(أخرجه البخاري في آتاب الجمعة )  7(
  .1/4، )5(في صحيح سنن النسائي  ، وصححه األلباني)5(النسائي في آتاب الطهارة  أخرجه)  8(
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 ثُم هيدييلَاةُأ ِللصضتَوا يَأ كَمضتَو، اءي الْمف هابِعُل َأصخدي خَلُِّل ،ثُم1(فَي(  رِهوَل شَـعا ُأصبِه،   ثُـم

 بصفَيثَلَاثَ غَر هْأسلَى رع هيدبِي، كُلِّه هلَى جِلْدع اءالْم يضفي 2("ثُم(.  

  .)3()من جاء منْكُم الْجمعةَ فَلْيغْتَسْل(: صلى اهللا عليه وسلمقال و

الصـحية   لها أكبر األثر في الرعايةالسنن التي  والعناية بنظافة األذنين واألنف واألرجل من) و

. ُأذُنَيه ظَاهرهمـا وباطنَهمـا  بِمسح  هأنَّم صلى اهللا عليه وسلفي رواية عن رسول اهللا ف لإلنسان،

تَوضـَأ   صلى اهللا عليه وسـلم النبي  أن"روي و .)4(في صماخِ ُأذُنَيه وَأدخََل َأصابِعه: وفي أخرى

  .)5("ح ظَاهر ُأذُنَيه وباطنَهمامسفَ

قـال  و .)6()لْينْتَثر ثُم الْماء من بِمنْخريه فَلْيستَنْشقْ َأحدكُم تَوضَأ ِإذَا: ( صلى اهللا عليه وسلمقال و

  .)7( )ثَالَثاً أو باِلغَتَينِ مرتَينِ استَنْثروا: ( صلى اهللا عليه وسلم

مع رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من  رجِعنا: قال رضي اهللا عنه )8(اهللا بن عمرو عن عبد -

، عجَل قَوم عنْد الْعصرِ، فَتَوضـُئوا وهـم عجـالٌ   تَ ،حتَّى إذَا كُنَّا بِماء بِالطَّرِيق ،الْمدينَةإلَى مكَّةَ 

نَا إلَييفَانْتَههِم، مهقَابَأع9(و( اهسمي لَم تَلُوح اءالْمص وُل اللَّهسفَقَاَل ر ، ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّه :) ـ يٌل و

                                                 
معجم تهذيب األزهري،   .همنفرج ما بين الشيئين، وإدخال الشيء في خالل الشيء وهو وسط: أي أدخل الماء خالل أصابعه، والخالل)  1(

  .276ص، المعجم الوسيطن، يأنيس وآخر .10/119 ،لسان العربابن منظور، . 1/1097، اللغة
د الجزري،   . تفريق أصابع اليدين والرجلين في الوضوء: والتخليل ة في غريب    ابن األثير، مجد الدين أبي السعدات المبارك بن محم النهاي

  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت2/73مد الطباخي، طاهر أحمد الزاوي، ، تحقيق محمود محالحديث واألثر
  ).316(، وأخرجه مسلم في آتاب الحيض )248(أخرجه البخاري في آتاب الغسل )  2(
  ).844(، وأخرجه مسلم في آتاب الجمعة )894(أخرجه البخاري في آتاب الجمعة )  3(
 .1/26، )114(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود )123(أخرجه أبو داود في آتاب الطهارة )  4(
 .1/74 ،)354(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبن ماجه )440(ن ماجه في آتاب الطهارة وسننها أخرجه اب)  5(
  ).237(أخرجه مسلم في آتاب الطهارة )  6(
  .1/29، )128(سنن أبي داود ، وصححه األلباني في صحيح )141(أبو داود في آتاب الطهارة  أخرجه)  7(

  .1/70، )329(وصححه األلباني في صحيح سنن أبن ماجه  ،)408(وأخرجه ابن ماجه في آتاب الطهارة وسننها 
ه             عبد اهللا بن عمرو)  8( ي صلى اهللا علي ل، حمل عن النب م والعم ام راسخة في العل بن العاص بن وائل بن هاشم، له مناقب وفضائل ومق

أسد  الجزري، : انظر ترجمته في . هـ 65وآتب الكثير بإذن النبي صلى اهللا عليه وسلم وترخيصه له في الكتابة، توفي سنة وسلم علمًا جماً 
  .394-2/393، تهذيب التهذيبالعسقالني، . 267-4/257، النبالءسير أعالم الذهبي، . 246-3/244، الغابة

المعجم أنيس وآخرون، . 9/299 ،لسان العربابن منظور، . 3/2507، للغةمعجم تهذيب ااألزهري،  .عظم مؤخر القدم: الَعِقب)  9(
  . 643، صالوسيط
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إذَا تَوضـْأتَ  ( :صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا و. )2())1(، َأسبِغُوا الْوضوءِللَْأعقَابِ من النَّارِ

  .)3()صابِعِ يديك ورِجلَيكفَخَلِّْل بين َأ

األخذ بسنن الفطرة، والباحث في علم الصحة يجد مدى دور هذه  على ت السنة المطهرةحض) ز

 خَمس أو خَمس، الْفطْرةُ( صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ف .الرعاية الصحية للجسم فيالسنن 

نم ةطْرالْف :،تَانالْخ دحتاالسونَتَفُ ،)4(ادو ،طاِإلب يمتَقْلاألظْفَارِ، و قَص5()الشّارِبِ و(. 

 ،)6(فَـاء اللِّحيـة  ، وِإعقَـص الشَّـارِبِ  : عشْر من الْفطْرة( :صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا 

رُل الْبغَسالَْأظْفَارِ، و قَصو ،اءنْشَاقُ الْمتاسو ،اكوالسنَتْـفُ )7(اجِمِوو ،  طالْـِإب،   انَـةلْـقُ الْعحو ،

قَاصانْت8(و( اءالْم( ، قَاَلبعصم)9( :"َةراشيتُ الْعنَسةَ ،وضمضالْم تَكُون إلَّا َأن")10(.  

النبي صـلى اهللا عليـه    ى إلىأتفقد  الثياب وتطهيرها واستعمال الطيب، تنظيف وفي باب) حـ

ـ (: نعم، قال: قال ،)مال؟ كلََأ(: له النبي صلى اهللا عليه وسلم قالف ونوب درجل في ث وسلم ن م

َأثَـر   فَليراللَّه مالًا  تَاكإذَا َأفَ(: والرقيق، قال والغنم والخيل اهللا من اإلبل قد آتاني: قال )؟الالم يَأ

هتامكَرك ولَيع اللَّه ةمع11()ن(.  

  .)12()حبب إلَي من الدنْيا النِّساء والطِّيب وجعلَتْ قُرةُ عيني في الصلَاة( :سلمصلى اهللا عليه وقال 

                                                 
باغ الوضوء   )  1( ه   : أي وفي آل عضو حقه في الغسل، وإس ه وإتمام ة في ة   األزهري،   .المبالغ ن منظور،   ، 2/1619، معجم تهذيب اللغ اب

  .440ص، المعجم الوسيطن، يأنيس وآخر  .6/159 ،لسان العرب
  .، واللفظ لمسلم)241(، وأخرجه مسلم في آتاب الطهارة )165(رجه البخاري في آتاب الوضوء أخ)  2(
لم        )  3( ه وس ارة عن رسول اهللا صلى اهللا علي اب الطه اني في صحيح سنن الترمذي        ،)39(أخرجه الترمذي في آت ، )36(وصححه األلب
ن       الترمذيجامع عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى،  ذي، أبوالترم .1/14 د ب ن محم ز ب د العزي ن عب ، بإشراف ومراجعة صالح ب

دين،     . م2000 -هـ 1421، 3إبراهيم آل الشيخ، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض، طـ د ناصر ال اني، محم ، الترمذي سنن  صحيح  األلب
  .م1988 -هـ 1409، 1، الرياض، طـ بإشراف زهير الشاويش، مكتب التربية العربي لدول الخليج

ة  األزهري، . من الفعل حدد، واستحد أي احتلق) 4( ن منظور،   . 1/760 معجم تهذيب اللغ يس وآخرون،    .3/80 لسان العرب  اب المعجم  أن
  3/127، صحيح مسلم بشرح النوويالنووي، . حلق شعر العانة: واالستحداد .182، الوسيط

  ).257(رة ومسلم في آتاب الطها). 5889(أخرجه البخاري في آتاب اللباس )  5(
ّص آالشوارب      : أبقاه، وإعفاء اللحى: الشعر عفىأ)  6( ر وال ُيق وّفر شعرها وُيكّث ة   األزهري،  . هو أن ي ن  . 3/2490 ،معجم تهذيب اللغ اب

  .642، المعجم الوسيطأنيس وآخرون،  .9/296، لسان العربمنظور، 
  .67، صالمعجم الوسيطأنيس وآخرون، . مفصل األصبع: البرجمة)  7(
  .3/128، صحيح مسلم بشرح النوويالنووي، . االستنجاء بالماء ) 8(
ه في    . بن جبير بن شيبه المكي قال عنه العجلي من تقه ، ومختلف في صحبته  مصعب بن شيبة)  9( ة  الجزري  : انظر ترجمت  ، أسد الغاب
  .4/85، تهذيب التهذيبالعسقالني، . 4/387
  ).261(أخرجه مسلم في آتاب الطهارة )  10(
  .2/767، )3428(وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود ) 4063( داود في آتاب اللباس  أخرجه أبو)  11(
  .3/1062، )4819(، وصححه األلباني في صحيح سنن النسائي )5234(أخرجه النسائي في آتاب الزينة  
  .3/827، )3680(سائي وصححه األلباني في صحيح سنن الن ،)3945(أخرجه النسائي في آتاب عشرة النساء ) 12(
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يجـد فيـه   الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم أن  فقد حثأما عن نظرة اإلسالم للمسكن ) طـ

اً، وإن كـان واسـعاً   ظيفأن يكون ن إلىالمسلم الراحة النفسية والجسدية والطمأنينة، ويدعو بذلك 

 ،والْجـار الصـاِلح   ،الْمسكَن الْواسع :سعادة الْمرءمن ( :صلى اهللا عليه وسلمقال فذلك أفضل، ف

يءنالْه كَبرالْم1()و(.   

  

  :التغذية )2

هتم بانتقـاء النـوع   إلى تحري الحالل من الغذاء وا  عليه وسلممحمد صلى اهللا الرسول دعا) أ

الجيد من الطعام، وملئ هذا الجسد بغذاء متوازنٍ من حيث الكم لما تؤدي كثرة األكل من السمنة 

 مـن  شَـرا  وِعاء آدمي مَأل ما: (صلى اهللا عليه وسلممحمد الرسول قال  .ومشاكل صحية جمة

 وثُلُـثٌ  ،ِلشَرابِه وثُلُثٌ ،ِلطَعامه فَثُلُثٌ حالَةَم ال كَان فَِإن ،صلْبه يقمن ُأكُالتٌ آدم ابنِ بِحسبِ ،بطْنٍ

ه(: صلى اهللا عليه وسلمقال ، و)2()ِلنَفَسنْؤمْأكُُل الْمي يى فعم داحو، رالْكَافْأكُـلُ  وـي  يف  ةعـبس 

اءع3()َأم(.  

  .ولحماية الطعام من مصادر العدوى والتلوث دعانا إلى تغطيته) ب

خَمـروا الطَّعـام   : (صلى اهللا عليـه وسـلم  وقال  .)4()غَطُوا اِإلناء: (صلى اهللا عليه وسلمل قا

ابالشَّر5()و(.  

طعام، فقد الله من هو قدوتنا في كل شيء حتى فيما يفض صلى اهللا عليه وسلمإمامنا محمد ) جـ

واألشـربة   ث بعض األطعمةه لنا ، وسأذكر في الفصل الثالبت العلم الحديث مدى فائدته ونفعأث

                                                 
اني  صححه  ،)457(أخرجه البخاري في األدب المفرد  ) 1( رد  في   األلب رد    العوايشة،  : نظر ا .صحيح األدب المف شرح صحيح األدب المف

  .2/63 ،لإلمام البخاري
ن )2380(أخرجه الترمذي في آتاب الزهد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  2( ، )1939(ن الترمذي  ، وصححه األلباني في صحيح س
  .2/237 ،)2704(، وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه )3349(وأخرجه ابن ماجه في آتاب األطعمة  .2/281جـ
  ).2060(وأخرجه مسلم في آتاب األشربة ). 5393(أخرجه البخاري في آتاب األطعمة )  3(
  .14سبق تخريجه ص )   4(
  .14سبق تخريجه ص  )  5(
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حبة البركـة وزيـت الزيتـون    كالعسل و صلى اهللا عليه وسلممحمد  التي كان يفضلها الرسول

 علَيـه  اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل ُأتي :( اهللا عنه قال أبو هريرة رضيفقد  .والرطب والتمر والحليب

لَّمسلَةَ ولَي رِيُأس بِه اءينِبِ )1(بِِإيليحقَد نرٍ منٍ خَملَبو، ا فَنَظَرهِمفََأخَذَ ،ِإلَي نرِيُل قَاَل ،اللَّبجِب   لَيـهع

 :قال صلى اهللا عليه وسلمو .)2()ُأمتُك غَوتْ الْخَمر َأخَذْتَ لَو ِللْفطْرة هداك الَّذي ِللَّه الْحمد :السالم

»ي ثَلَاثَةف ة« كر منهاوذ »الشِّفَاءبٍل شَرسنُوا : (صلى اهللا عليه وسلمقال و .)3(»عهادتَ ويكُلُوا الز

؛بِه كَةاربم ةرشَج نم ةً(: صلى اهللا عليه وسلمقال و .)4()فَِإنَّهوجع اترعِ تَمببِس حبتَص ن5(م(  لَم

رضاليو مس موالْي ذَِلك هرح(: صلى اهللا عليه وسـلم قال عن عائشة رضي اهللا عنها و .)6() س ِإن

اءدوالس ةبي الْحِإال ف اءكُلِّ د نم فَاءشام8(الموت: السامو ،)7() الس(.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .13/153، صحيح مسلم بشرح النوويس، النووي، بيت المقد) 1(
 ).2009(وأخرجه مسلم في آتاب األشربة ). 4709(أخرجه البخاري في آتاب التفسير ) 2(
  ).5680(أخرجه البخاري في آتاب الطب ) 3(
، )1508(سنن الترمذي وصححه األلباني في صحيح  ،)1851(وسلم أخرجه الترمذي في آتاب األطعمة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه ) 4(
2/166.  
  .10/335، فتح الباري في شرح صحيح البخاريابن حجر العسقالني، . ضرب من أجود تمر المدينة وألينه: لعجوةا) 5(
  ).2047(وأخرجه مسلم في آتاب األشربة ). 5769(أخرجه البخاري في آتاب الطب )  6(
  ).2215(م في آتاب الطب وأخرجه مسل). 5688(أخرجه البخاري في آتاب الطب )  7(
 .10/203، فتح الباري في شرح صحيح البخاريالعسقالني، )  8(
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  .الحفاظ على الصحة في اجتهاد الفقهاء وبحوثهم :الرابعالمبحث 

  

يلقى عنايةً من أولئك الذين فطرهم اهللا على حبهـا،  بما أن حب الحياة أمر فطري فال بد من أن 

للقيام بأسمى دور وحمل أعباء أعظم رسالة، فهـا هـم    عز وجلكيف ال وهم الذين هيأهم اهللا 

الفقهاء قديماً وحديثاً يقعدون القواعد ويبذلون وسعهم في االجتهاد من أجل بيان السـبل الكفيلـة   

الفقهـاء بالصـحة    لى ما في الوجود، ويتلخص اهتمـام بالحفاظ على ذلك اإلنسان الذي هو أغ

  :البشرية فيما يأتي

  

: " أنهم اعتبروا الحفاظ على الضرورات من مقاصد الشريعة اإلسالمية، والضرورات هي :أوالً

ين والنفس والعقل والمال المصالح التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهي حفظ الد

ا في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجز مصالح الدنيا على بد منه"ال و .)1("والنسب

النعـيم والرجـوع بالخسـران    خرة فوت النجاة واستقامة بل فساد وتهارج وفوت حياة وفي اآل

، الدين حماية للفرد من الشقاء والفساد فـي الـدنيا واآلخـرة    الحفاظ علىفبضرورة  .)2("المبين

ية للحياة ووقاية للجسد، وبالحفاظ على العرض نظافة للنسل ووقاية من الحفاظ على النفس حماوب

المرض الفتاك، وبالحفاظ على العقل ومنع السكر حماية للعقل والجسد، وبالحفاظ علـى المـال   

  . ضمان لما يقيم به اإلنسان أوده ويضمن به استمرار حياته وتأمين حاجياته، فالمال وسيلة للعيش

                                                 
ن مسعود،     )  1( د ب ن أحم ة الشرعية      اليوبي، محمد سعد ب ا باألدل اض،   182، ص مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقته ، دار الهجرة، الري
ن  والغزالي، أب: انظر. م2002 -هـ 1423، 2طـ د،   حامد محمد بن محمد ب م األصول    محم د     المستصفى في عل د عب ا وضبطها محم ، رتبه

ة، ط  174السالم عبد الشافي، ص ـ   1413، 1، بيروت، دار الكتب العلمي ن صالح،       .م 1993 -ه ر، عمر ب ن عم د    اب مقاصد الشريعة عن
  .م2003 -هـ 1423، 1، األردن، دار النفائس، ط149-144، صاإلمام العز بن عبد السالم

ة العصرية،     2/17، الموافقات في أصول الشريعةاسحاق، إبراهيم،  وأب ،الشاطبي)  2( روت، المكتب ، تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي، بي
د     162-155، صالمقاصد العامة للشريعة اإلسالميةالعاِلم، يوسف حامد، : انظر .م2003 -هـ 1423 ة، المعه ات المتحدة األمريكي ، الوالي

ر اإلسالمي، ط المي للفك ـ 1412، 1ـالع ز، : انظر .م1991 -ه د العزي دين عب د السالم، عز ال ن عب د اب رى الموسوم بقواع القواعد الكب
  .م2000 -هـ 1421، 1، تحقيق نزيه آمال حّماد، عثمان جمعه ضميريه، دار القلم، دمشق، ط2/123، األحكام في إصالح األنام
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حفظ الـنفس  ضرورة من ببصيرته  رضي اهللا عنه )1(لمؤمنين عمر بن الخطابوقد تيقن خليفة ا

  .)2(من دخول الشام ألجل طاعون عمواس عندما منع الجيش

هي ما كان مفتقراً إليها مـن حيـث التوسـعة    "وجزء من حفظ الصحة يدخل ضمن الحاجيات و

لم تـراع دخـل علـى    ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة الالحقة بفوت المطلوب، فإذا 

الحرج والمشقة ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصـالح   -على الجملة–المكلفين 

شرع اهللا تعالى وأباح للمكلف ما يرفع عنه الحرج من شتى أنواع الطيبات مما هو و . )3("العامة

  .)4(حالل مأكالً ومشرباً وملبساً ومركباً وما أشبه ذلك

األخذ بما يليق من محاسن العادات، : " ن مبادئ الصحة في باب التحسينات وهيويدخل جزء م

 .)5("وتجنب األحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم األخـالق 

فشرع الشارع آداباً ، )6( "في باب التحسينات ما يتعلق بالعادات مثل آداب األكل والشرب" فيدخل 

ن ومن الجهة التي تلي الشخص، رب مثل التسمية قبل الشروع بالطعام واألكل باليميلألكل والش

  . الشارع عن الشرب قائماً والتنفس في اإلناء وغير ذلك في الشراب فقد نهى وأما

  ومن مكمالت التحسينات كمندوبات الطهارة من البدء باليمين قبل الشمال، والغسل ثالثاً فهذه 

  .)7(ة تحسين وتكميل ألصل الطهارةيادوأمثالها فيها ز

                                                 
هـ  24بي جليل، أمير المؤمنين الفاروق، الخليفة الثاني للمسلمين، توفي سنة بن نفيل أبو حفص الفرش العدوي، صاح عمر بن الخطاب)  1(

ن الخطاب       : ( سنه، دعا له النبي صلى اهللا عليه وسلم بالهداية فقال 63وهو ابن  م أعز اإلسالم بعمر ب اب      )الله ن ماجه في آت ، أخرجه اب
ة  ه )105(المقدم ن ماج نن اب ي صحيح س اني ف ي . 1/24، )85(، وصححه األلب ه ف ةالجزري، : انظر ترجمت د الغاب . 677-3/641، أس
  .222-3/221،  تهذيب التهذيبالعسقالني ، . 565-2/509، سير أعالم النبالءالذهبي، 

اء الراشدين،         المصلحة العامة من منظور إسالمي  فوزي، خليل، : انظر)  2( ة في عصر الخلف ات المصلحة العام ه تطبيق ، 562ص، ويلي
  .م2003 -هـ 1424، 1، بيروت، طمؤسسة الرسالة

اره وشرح     )1766(، آتاب الجامع، باب ما جاء في الطاعون، الموطأابن أنس، مالك، : وانظر ه وآث ، حققه وضبط نصوصه وخّرج أحاديث
  .م2003 -هـ 1424، مجموعة الفرقان التجارية، دبي، 274-268/ 4غريبه ووضع فهارسة أبو أسامة، سليم بن عبد الهاللي، 

د الطاهر،    : ظروان د الطاهر الميساوي، ص     مقاصد الشريعة اإلسالمية   ابن عاشور، محم ق ودراسة محم ، األردن، دار 307-301، تحقي
 .م2001 -هـ 1421، 2النفائس، ط

  .2/8، الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي، )  3(
  .2/8المرجع نفسه، : انظر)  4(
  .2/9المرجع نفسه، : انظر)  5(

ر،    األرموي: انظر ي بك ن أب د،        التحصيل من المحصول   ، سراج الدين محمود ب و زني ي أب د عل د الحمي ق عب ، 1، طـ 2/192، دراسة وتحقي
 .م1988 -هـ 1408

  332، صمقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعيةاليوبي،   6)(
  .2/9، الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي: انظر. 332لمصدر نفسه، صا)  7(
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، وبيان ذلك أن اإلنسان إن )1(الضرورات تبيح المحظوراتهناك قاعدة أصولية مفادها أن  :ثانياً

حدود محارم اهللا ولكن بقدر ما يقيم حياته دون  د حياته أو صحته جاز له أن يتجاوزيهد وجد ما

، ]173: البقرة[ چٹ  ۀ   ۀ  ہ      ٹڱ    ں  ں  ڻ     ڻڳ  ڱ      ڱ       ڱ  چ : قال تعالىفبغي أو عدو، 

فيجوز لإلنسان شرب الخمر عند اشتداد العطش، كما يجوز له الفطر في رمضـان عنـد شـدة    

خشـي  "مـن  ف .الجوع والعطش، وغير ذلك من األمثلة التي توصل إليها الفقهاء في اجتهاداتهم

لم يجد سوى الميتة، أو الخنزير أو الخمـر،  الهالك جوعاً أو عطشاً أو غصصاً في مكان ما، و

المتناع عن ال يشترط تحقق الهالك لأراه أنّه جاز له بل وجب عليه أن يتناول منه لدفع الهالك، 

المحظور بل يكفي أن يكون االمتناع مفضياً إلى وهن ال يحتمل أو آفة صحية، والميزان في ذلك 

ك المحظور، فصيانة النفس من الهال إتياناً، من أن يكون ما يترتب على االمتناع أعظم محذور

  .)2( " واحترام حقه، أو من أكل الخنزير أو الميتة أعظم وأوجب من صيانة حال الغير

  

حرموا أشياء استجدت لم يرد فيها نص وفيها تهديد لحياة البشر وصـحتهم كالمخـدرات    :ثالثاً

  .والتدخين

ر يعتـري  فتـو : و الكسل والفتور، ومن الشراب والدواءوه: من الفعل خَدر:  فالمخدر في اللغة

  .)3(الشارب وضعف

  

  .)1(" ما يسبب تعاطيه زوال العقل وفقد التحكم: "لمخدرات في اصطالح العلماء هيوا
                                                 

ن حزم،   801-800 /2المستنبطة من المدونة الكبرى لإلمام مالك بن أنس األصبحي،  القواعد الفقهيةزّقور، أحسن، )  1( ، بيروت، دار اب
  .م2005 -هـ  1426، 1ط
 .م1998 -هـ 1418، 1، دمشق، دار القلم، ط2/1004، المدخل الفقهي العامأحمد،  الزرقا، مصطفى ) 2(

من خالل آتاب اإلشراف على مسائل الخالف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي،  اعد الفقه اإلسالميقوالروآي، محمد، : انظر
  .م1998 -هـ  1419، 1، طمجمع الفقه اإلسالمي، دمشق، دار القلم، جدة، 207ص

ة ،   5/135وي، ، تحقيق عبد الحميد هندا، المحكم والمحيط األعظم ابن سيده، أبو الحسن علي بن اسماعيل المرسي)  3( ، دار الكتب العلمي
، تاج العروس الزبيدي، محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني. .4/222، العرب لسان ،ابن منظور .م2000-هـ 1421، 1ط

  .م1994-هـ 1414، تحقيق علي شيري، دار الفكر، 6/332، من جواهر القاموس
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العلماء على حرمة تنـاول  وأجمع  .)2()رامح رٍكسل مكُ(  :صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا و

رها، قـال  دوية الطبية، والضرورة تقدر بقدضرورة عندما تدخل في األالمخدرات إالّ في حال ال

كل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوه وال طرب فإن تغيـب العقـل   :" ابن تيمية 

  .)3(" حرام بإجماع المسلمين

ع ويحل استعمال المخدر في العمليات الجراحية وتسكين اآلالم الشديدة بحقنة أو شرب أو ابـتال 

، لما له من أضرار صحية ال تخفـى علـى   العلماءين فقد حرمه أما بالنسبة للتدخ .)4(للضرورة

  .)5(أحد

  

كما أجازوا بعض المسائل الطبية الحديثة كاستعمال موانع الحمل المستخدمة في تنظـيم   :رابعاً

 نـواع عمليـات  نابيب كعالج لحالة العقـم، وبعـض أ  النسل، وجواز الحمل عن طريق طفل األ

جراحة تجري لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة أو وظيفته إذا : "والتي هي جميل،الت

لمن عندهم التصاق أصـابع   كجراحة التجميل العالجية، )6("ما طرأ عليه نقص أو تلف أو تشوه

  .اليدين والرجلين

  

                                                                                                                                               
ـ  1411، 1، القاهرة، دار األقصى، ط189، صي والصحة النفسية من منظور إسالميبحوث في الفقه الطبأبو غدة، عبد الستار، )  1(  -ه

  .م1991
  )2001(وأخرجه مسلم في آتاب األشربة ) 7172(أخرجه البخاري في آتاب األحكام )  2(
ن قاسم ا        مجموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، )  3( د ب ن محم رحمن ب د ال ي    ، جمع وترتيب عب لعاصمي النجدي الحنبل

  .34/198وساعده ابنه محمد، 
  .م2002 -هـ  1422، 4، بيروت ، دار الفكر ، ط4/2626، الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي، )  4(
ي اإلسالم: انظر)  5( رام ف روت، المكتب اإلسالمي، ط77، صالحالل والح ـ 1425، 15، بي م . م1994 -ه ل، حك ن جمي د ب و، محم زين

ـ  1420، 1، دار البيارق، األردن، طـيا أمة اإلسالم التدخين حرامعناية، غازي، . هـ1411ن والتدخين على ضوء الطب والدين، الدخا  -ه
ـ  1411، 2، دار األمين، طـ التدخين والخمر مفتاج آل شيء مضرعبد الوهاب، عالء الدين، . 1999 اون    . م1998 -ه رة الصحة بالتع دائ

  .م2005. في الشرق األدنى ن، وآالة هيئة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينييحقائق عن التدخينليم، مع دائرة التربية والتع
هـ  1415، 2، الشارقة، مكتبة الصحابة، ط182، صأحكام الجراحة الطبيةالشنقيطي، محمد بن محمد المختار بن أحمد مزيد الجكني، )  6(
  .م1994 -
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 نيأحكام جراحة التجميل في عدة نقاط )1(الدكتور محمد عثمان شبيروب :  

  .الجراحة تعذيب وإيالم لإلنسان الحي، فال تجوز إالّ لحاجة أو ضرورة " )1

أن يتيقن على اإلنسان إجراء العملية الجراحية، بحيث ال توجد وسيلة أخرى تقوم مقـام   )2

 .تلك العملية في سد الحاجة أو دفع الضرورة

محـالً  اتخاذ جسم اإلنسـان   أن يغلب على ظن الطبيب نجاح تلك العملية، فال يجوز له )3

 .لتجاربه

ال يكون فيها تغيير للخلقة األصلية المعهودة، فال يجوز تغييـر هيئـة عضـو مـن      أن )4

 .األعضاء بالتصغير أو التكبير إذا كان ذلك العضو في حدود الخلقة المعهودة

 .أن ال يكون في مثلة أو تشويه لجمال الخلقة األصلية المعهودة )5

يجوز للمرأة العجوز إجراء عملية جراحيـة  أن ال يكون فيها تدليس وغش وخداع، فال  )6

 .بقصد إظهار صغر السن

 .أن ال يترتب عليها ضرر أكبر كإتالف عضو )7

  .باآلخر) الذكر أو األنثى(أن ال تكون بقصد تشبه أحد الجنسين  )8

 .(2)" أن ال تكون بقصد التشبه باآلخرين، وال بأهل الشر والفجور  )9

 

ويمكن تطبيقـه   علمي متقدم وفق العلوم المعاصرة،عمل "فهو  أما بالنسبة لعمليات غرس األجنة

  : فقط في حال تقييده بالشروط الشرعية وهي باختصار

 . أن يتم اللقاح بين ماء الزوج وزوجته الشرعية دون خلط أي ماء أو جزء منه  )1
                                                 

الجامعة األردنية، دآتوراه في الفقه -م، أستاذ الفقه في آلية الشريعة1949مواليد خان يونس، فلسطين، عام : عثمان شبير محمد) 1(
الجامعة األردنية، عضوية اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية التي تشرف عليها - المقارن من جامعة األزهر، أستاذ الفقه في آلية الشريعة

: بيت المقدس وما حوله: نقابة األطباء األردنية، من أهم مؤلفاته- جمعية العلوم الطبية اإلسالميةوزارة األوقاف الكويتية، عضوية 
  ، موقع اإلسالم. خصائصه العامة وأحكامه الفقهية، أحكام جراحة التجميل في الفقه اإلسالمي

http://www.antomlife.com/livefatwa/arabic/Guestcv.asp?hGuestID=4o3oTf 
ليمان وآخرون،  ،األشقر)  2( ر س ة معاصرةعم ي قضايا فقهي ة ف ائس، ط585-2/523، دراسات فقهي ـ 1421، 1، األردن، دار النف  -ه

  .م2001
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 . تودع البيضة الملقحة في رحم الزوجة الشرعية )2

 . أن يتم العمل بيد مسلم عادل )3

م، وسالمة الجنين من التشوهات بما ال يزيد عن النسب الطبيعية وبأقل ضمان حياة األ  )4

 .)1("هدر من المال، فإذا ضمنت جميع هذه الشروط جاز العمل في حال الضرورة

كُنَّـا نَعـزُِل   ": قال رضي اهللا عنه )2(قديماً وحديثاً، فعن جابرفقد تعددت وسائل تنظيم الحمل أما 

  .)3("، والْقُرآن ينْزُِللَّى اللَّه علَيه وسلَّمه صعلَى عهد رسوِل اللَّ

وبالتقدم العلمي في العصر الحاضر نجد أن الباحثين المعاصرين في الفقه أجازوا بعض وسـائل  

  :منها طمنع الحمل ولكن بضواب

الجـنس واإلنجـاب   : عدم تعطيل المقصدين الشرعيين للزواج في اإلسالم وهمـا " )1

لك ذريعة لمنع الحمـل  كالهما في حال القدرة عليهما، وعليه فال يتخذ ذأحدهما أو 

  .بصورة دائمة

  .إتفاق الزوجين على استخدام وسيلة لمنع الحمل، وليس قراراً فردياً من أحدهما )2

  .خلو الوسيلة من الضرر بالجسم أو النفس عاجالً أو آجالً )3

  .دقمسلم صا: أن يجري استخدامها بمشورة طبيب موثوق، وقيل )4

أن ال يكون عمل الوسيلة في منع الحمل بعد التقاء الحيوان المنـوي بالبييضـة وال    )5

 .مهدرة لحياة تكونت في الرحم

                                                 
  .م1993-هـ 1414، 1، سوريا، مرآز نور الشام للكتاب، ط106-89، ص دراسات طبية فقهية معاصرةالجّماس، ضياء الدين، )  1(

ـ   1417، 1، تقديم ومراجعة عبد العزيز الخياط، بيروت، دار البيارق، طأطفال األنابيب بين العلم والشريعةسالمة، زياد أحمد، : انظر  -ه
يح الصناعي      القيسي، عامر أحمد،  .م1996 ى التلق ة عل ة المترتب ه       مشكالت المسؤولية الطبي انون الوضعي والفق ين الق ة ب ، دراسة مقارن

 .م2001 -هـ  1422، 1اإلسالمي، األردن، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، ط
فقيه، وهو آخر من  بن عمرو بن حرام،اإلمام الكبير المجتهد الحافظ صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المدني ال جابر بن عبد اهللا)  2(

أسد الجزري، : هـ،انظر ترجمته في 73سنة مات سنة  94مات من الصحابة بالمدينة روى علمًا آثيرًا عن النبي صلى اهللا عليه وسلم عاش 
  .352-1/351،تهذيب التهذيبالعسقالني ،.340-4/336،  سير اعالم النبالءالذهبي ،.352-1/351، الغابة

 ).  1440(وأخرجه مسلم في آتاب النكاح ). 5209( النكاح  أخرجه البخاري في آتاب) 3(
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أن حق استخدام وسائل منع الحمل هو شخصي للزوجين ولذلك ال يجوز أن يـدخل   )6

 .في برنامج الدولة من حيث العمل النتشاره أو الدعاية له

 )1(" ء المسلمين لصحة حاجتهماأن يفتي بجوازه عالم من علما )7

وبهذا فإن الفقهاء أخضعوا المسائل العلمية المستحدثة للكتاب والسنة واستنبطوا الحكـم عليهـا   

 .بالحل والحرمة وفق الضوابط الشرعية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

د الجواد حجازي،    )   1( ة المستجدة في ضوء الشريعة اإلسالمية       النتشة، محمد بن عب لة   364 -1/363، المسائل الطبي ا، سلس ، بريطاني
  .م2001 -هـ 1422، 1إصدارات الحكمة، ط
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  الفصل الثاني

  توجيهات اإلسالم المتعلقة بالنظافة الشخصية ودورها في المحافظة على الصحة

  .أحكام المياه: ألولالمبحث ا

  أقسام المياه عند الفقهاء: المطلب األول         

  وقاية المياه من التلوث في هدي الرسول محمد صلى اهللا: المطلب الثاني         

  .عليه وسلم         

  .الوضوء: المبحث الثاني

  .الغُسل: المبحث الثالث

  .نظافة مناطق معينة في الجسم: المبحث الرابع

  .غسل اليدين: المطلب األول         

  .نظافة الرجلين: المطلب الثاني         

  .نظافة الفم: المطلب الثالث         

  .نظافة األنف: المطلب الرابع         

  .نظافة الشعر: المطلب الخامس         

  .نظافة السبيلين: المطلب السادس         

  .نظافة الثياب: المبحث الخامس
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  الثانيالفصل 

  توجيهات اإلسالم المتعلقة بالنظافة الشخصية ودورها في المحافظة على الصحة

  

النظافة والصحة تسيران جنباً إلى جنب؛ للحفاظ على سالمة الفرد والمجتمع فال يمكن تصـور  

ونـواةٌ   لطفيليـات نابت للجراثيم واحياة صحية مثالية في ظل مجتمع يعج بالقاذورات التي هي م

  .من األمراض واألسقاملكثير 

كانت العناية بالصحة من متقضيات اإليمان فإن الطهور شطر اإليمـان ونظافـة الظـاهر     لماو

  .والباطن هي اإليمان بعينه

أتكلم عن توجيهات اإلسالم المتعلقة بالنظافة الشخصية في المحافظة س الثاني خالل الفصل ومن

  .مباحثفي خمسة على الصحة 
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  المياه أحكام: األول المبحث

  :توطئة عن أهمية الماء في الحياة

[  چں   ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹچ : يعتبر الماء من أهم عناصر الحياة على سطح األرض، قال تعـالى 

  :من تكوين جسم اإلنسان وله فوائد جمة منها% 70يمثل الماء حوالي و .] ٣٠: األنبياء

 .في الجسما وهضمها وامتصاصها وبلعهيساعد على مضغ المواد الغذائية "  .1

 .يدخل في تركيب جميع إفرازات الجسم .2

يعمل على إذابتها وطرحهـا   حيثيساعد على التخلص من المواد اإلخراجية والفضالت  .3

 .مع البول والعرق

 .يعمل على تلطيف درجة حرارة الجسم .4

 )1(." ضروري للنظافة العامة والتخلص من القاذورات .5

  ]٤٩ – ٤٨: الفرقان[  چں  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ک  گ  گ  گک    ک  چ : قال تعالى

  

  سام المياه عند الفقهاءأق: المطلب األول

  :)2(تنقسم المياه من الناحية الفقهية إلى

  .هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره: ماء طهور .1

 .غير مطهر ماء طاهر في نفسه .2

 .نجسماء  .3

                                                 
 .م2004 -هـ 1424الكتب العلمية، القاهرة،  ، دار8، صمعالجة المياهعمر، محمد إسماعيل، )  1(
  .1، دار الفكر، بيروت، طـ1/125، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي، )  2(

د معوض، عادل     ، تحقيق وتعليق ودراسة، علّيبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد القرطبي، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد،  محم
  .م1996 -هـ 1416، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طـ 1/444أحمد عبد الموجود، 

ود مطرحي،      المجموع شرح المهذب   النووي، محيي الدين بن شرف،  ه محم ق علي ه وعل روت،   1/120، حقق ر، بي ـ   1417، دار الفك  -ه
ه هالل مصيلحي مصطفى هالل،       اإلقناع اف القناع عن متنآّشالبهوتي، منصور بن يونس إدريس،  .م1996 ق علي ، 1/24، راجعه وعّل

 .م1982 -هـ1402دار الفكر، بيروت، 
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في نفسه المطهر لغيره، وينقسم إلى ماء السماء وماء األرض، هو الماء الطاهر  :الماء الطهورو

  )1(وماء السماء ينقسم إلى مطر وذوب ثلج وبرد وماء األرض إلى ماء أنهار وبحار

  ]١٧: الرعد[ چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ : قال تعالى

  .]٢١ : الزمر[   چ   �  �  �  �  �  �  �  �ی  ی    ي  ي  چ  :قال تعالى

  

  .الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلموقاية المياه من التلوث في هدي : الثاني المطلب

يكون الماء ملوثاً إذا احتوى على مواد غريبة كأن تكون مواد صلبة معينة ذائبـة أو عالقـة أو   

مواد عضوية ذائبة أو كائنات دقيقة مثل البكتيريا أو الطحالب أو الطفيليات تزيـد عـن الحـد    

ير هذه المواد من الخواص الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية للماء، وبـذلك  المسموح به، وتغ

  )2(يصبح غير صالح للشرب أو االستهالك المنزلي أو في الزراعة أو في الصناعة

لوضـوء  كاحرص اإلسالم على منع تلوث المياه التي يستفيد منها اإلنسان في حياته اليومية وقد 

محمد صلى اهللا عليه وسلم يجـد عـدة    المتابع لسيرة النبير ذلك، وأو الشرب أو الغسيل أو غي

وقايةً لنـا مـن كثيـر مـن      وتحثنا بضرورة حمايتها من التلوث،ث تذكر المياه وأهميتها أحادي

  :شاف العلم الحديث، ومن تلك األحاديثاألمراض، وهذا قبل قرون عدة من اكت

  : اه عدة من نواحٍ مختلفةالماء الراكد والذي ال يجري، وفيه نو :أوالً

قال رسول اهللا صلى اهللا . نهى الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد) أ

  .)3()يهف ، ثُم يغْتَسُلالداِئمِ الَّذي لَا يجرِي يبولَن َأحدكُم في الْماء ال :عليه وسلم

                                                 
ادر،    )  1( د الق ن عب وك  الرازي، محمد بن أبي بكر ب ة المل د،     تحف ذير أحم د اهللا ن ق عب روت، ط   1/20، تحقي ائر اإلسالمية، بي ، 1، دار البش

ـ  1398، 2، دار الفكر، بيروت، ط1/43، التاج واإلآليليوسف،  أبو القاسم العبدري، محمد بن. م1996 -هـ 1417 ووي،  .  م1977 -ه الن
 .25-1/24، آشاف القناعالبهوتي، . 1/120، المجموع شرح المهذب

  .، بتصرف9-8، صمعالجة المياهعمر، محمد إسماعيل، )  2(
 .م1997 -هـ 1418األردن،  تقبل،، دار المس171، صمبادئ في الصحة العامةحكمت فريحات وآخرون، : للمزيد انظر

 .13سبق تخريجه ص )  3(
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  . غتسال في الماء الراكد أو الوضوء منهى اهللا عليه وسلم عن االونهى صل) ب

كَيـفَ   :فَقَـالَ  ،يغْتَسُل َأحدكُم في الْماء الداِئمِ وهو جنُب ال(: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يبـولَن   ال( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  قالو .)1()يتَنَاولُه تَنَاولًا: ؟ قَاَلَأبا هريرةَ يفْعُل يا 

   .)2()من الجنَابة ولَا يغْتَسُل فيه َأحدكُم في الْماء الداِئمِ

يبولَن الرجُل في الْماء الـداِئمِ ثُـم يغْتَسـُل منْـه َأو      ال(: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال و

  .)3()يتَوضُأ

 ،التبرز قرب الماء حيث البراز ينقل الكثير من األمـراض ونهى صلى اهللا عليه وسلم عن ) جـ

، وقَارِعةَ )4(الْبراز في الْموارِد: اتَّقُوا الْملَاعن الثَّلَاثَةَ(: صلى اهللا عليه وسلممحمد قال رسول اهللا ف

الظِّلَّالطَّرِيق5()، و(.  

ء الجاري وبالتالي في الماء الراكد نهى رسول اهللا محمد صلى اهللا عليه وسلم أن يبال في الما"و

ـ    .)6("ببات األمـراض أشد حتى ال ينجس ويكون مرتعاً للجراثيم والفيروسات وغيرها مـن مس

 :هـو و ومن أشهرها مرض البلهارسـيا  )7(فيه طفيليات لبعض األمراض) لراكدا(والماء الدائم 

لية البلهارسيا الجلد من تخترق طفي الجهاز البولي،مرض طفيلي يصيب اإلنسان بأمراض الكبد و

وأماكن استيطان   بالمزارع عادة تكونالمياه الراكدة والمستنقعات التي تتواجد بها هذه الطفيلية، 

من مضاعفات المرض دوالـي  "و .)8(ر بها تصريف جيد للفضالت اآلدميةالالجئين التي ال تتوف

                                                 
 ).283(أخرجه مسلم في آتاب الطهارة )  1(
 .1/16، )62(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود )69(أخرجه أبو داود في آتاب الطهارة )  2(
 .1/85، )384(النسائي ، وصححه األلباني في صحيح سنن )395(أخرجه النسائي في آتاب الغسل والتيمم )  3(
 . 1067، صالمعجم الوسيطأنيس، وآخرون،  .الطريق إلى الماء: الموارد)  4(
  .1/8، )21(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود )25(أخرجه أبو داود في آتاب الطهارة )  5(

  .1/59، )262(ماجه وصححه األلباني في صحيح سنن ابن  ،)328(وسننها وأخرجه ابن ماجه في آتاب الطهارة 
 .م2004 - هـ 1425، 3، نهضة مصر، مصر، طـ2/100، اإلعجاز العلمي في السنة النبوية النجار، زغلول، ) 6(
 .م2005 - هـ 1426، 2، نهضة مصر، مصر، طـ5/200، موسوعة اإلعجاز العلمي في الحديث النبويإبراهيم، أحمد شوقي، )  7(
  http://www.psnhc.med.sa/deseases/bilharsiya.htm موقع الصحة أوًال،)  8(



30 
 

  .)1("المثانةافة إلى سرطان الكبد وائي، باإلضالتهاب الكبد الوبالكبد ولمريء، وأمراض المثانة وا

تتعرض المياه للتلوث ببيوض البلهارسيا حينما يستخدم المصابون بالمرض هذه المياه للتبرز أو و

، ولإلصابة به ال بد من استخدام الشخص للماء الملوث؛ إما بالدخول فيه أو الوضوء منه، التبول

  .ورةكالمذلم في األحاديث وهذا ما نهى عنه الرسول محمد صلى اهللا عليه وس

 عـدد ذُكر في إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن  من األمراض المنتشرة، فقدوهذا المرض 

، )2(2004حتـى عـام   مليـون شـخص    160 في العالم يقدر بـبمرض البلهارسيا  لمصابينا

ـ  الرئيسن السبب ويقولون إ الرسـول  ه لإلصابة به هو التبول في ماء البرك، وهذا ما نهانا عن

في عام " فقطقبل حوالي أربعة عشر قرنا مع أن هذا المرض اكتشف هللا عليه وسلم محمد صلى ا

  .)3("م1851

  : ومن طرق الوقاية من هذا المرض كما ذكر العلماء

  . االبتعاد عن المياه الراكدة والمستنقعات وعدم مالمسة الجلد"  -

  . زراعة للتخلص من القواقع إن وجدتردم المياه الراكدة، والتعاون مع وزارة ال -

  . التخلص من الفضالت اآلدمية بعيداً عن مصادر المياه -

  .)4("أخذ العالج الالزم عند وصف الطبيب له -

  

عدة أمراض أبرزها البلهارسيا وأيضـاً الحمـى   وينقل إلسهال ا فالماء الملوث خطر، فهو يسبب

   .)5()4(والزحار )3(وغيرها كالكوليرا )2(ةوداء الديدان الشصي )1()التيفوئيد(التيفية 

                                                 
 موقع اإلسالم اليوم،)  1(

http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=87&catid=89&artid=1531  
) 3( Dr LEE Jong-wook, Water and Sanitation and Hygiene Links to Health Facts and Figures, World 

Health Organization, 2004. 
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/facts2004/en ،موقع منظمة الصحة العالمية /   

 .مكة المكرمة ،الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، المياه الراآدة ودورة حياة البلهارسياإبراهيم محمد، يحيى )  3(
http://www.nooran.org/O/16/16-1.htm  

  http://www.psnhc.med.sa/deseases/bilharsiya.htm ، الصحة أوًال موقع )  4(



31 
 

المياه واإلصحاح يقلل  تحسين إمدادات مياه الشرب ونظافةذكرت منظمة الصحة العالمية أن قد و

ذكرت المجلة األمريكية للصحة العامـة أن  كما . )6(من نسبة األمراض اإلسهالية % 88إلى حد 

ة األطفال وتخفيض نسبة اإلصـابة بـبعض   تحسين إمدادات مياه الشرب يؤدي إلى تحسين صح

  .)7(األمراض 

  :الماء من عدوى األمراض التي ذُكرت آنفاً يكون في أمرينأن وقاية  مما تقدم يتبين

 .منع وصول جراثيم هذه األمراض وطفيلياتها إلى الماء أو التربة الرطبة"  )1

 أن يحتوي عليها،  عدم تعريض اإلنسان نفسه إلى عدواها بنزوله في الماء الذي يحتمل )2

وهذا هو بالضبط ما ورد في الهدي النبوي من . وهو على الخصوص الماء الراكد القليل الحركة

  .  )8("ضوابط

                                                                                                                                               
ا المرض، من أعراضه، الحمى الطويلة، هو مرض معدي ينتج من أآل أو شرب المواد الملوثة ببكتيريا هذ: التيفوئيد أو حمى التيفود)  1(

المعجم أبو حلتم، عبد الحليم، : انظر. وتنتقل عن طريق اللبن والماء والغذاء الملوث. تورم الغدد اللمفاوية، الرعشة، فقدان الشهية واإلسهال
 .م2006، 1، دار أسامة ودار المشرق الثقافي، األردن، طـ138، صالطبي

اً أي األمعاء، وتحدث في المصاب بها يدان تكون فهي د :الديدان الشصية)  2( اً  لمًا بطني دم الشديد، وتصير        . موجع ر ال دة يظهر فق د م وبع
ه   األغشية المخاطية آلها شاحبة جدا، وينتفخ الوجه وتتورم الرجالن وقد يظهر في المريض استسقاء، أي تراآم السوائل في أنسجته وأجواف

ى    وإذا لم يعالج ). جوف البطن مثال( ه عل ه، ولكن المرض ، فيعم االستسقاء جميع األطراف، أو ينحل المريض ويهزل جدا حتى تبدو عظام
  .آل حال يبقى منتفخ البطن بالسوائل، حتى يموت

  . 167، صالمعجم الطبيأبو حلتم، : انظر
W. Crewe, D.R.W. Haddock, Parasites and Human Disease, Edward Arnold Publishers, London, 1985, 
p147-148. 

  ،موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنةموقع 
http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=1258&select_page=10  

ه     تسبب ،ة التي تصيب الجهاز الهضميإحدى األمراض البكتيري: الكوليرا ) 3( اد حدت دًا مع ازدي ىء ، وإسهال بكميات آبيرة ج  لص تقو.، ق
  . 372-371، صالمعجم الطبيأبو حلتم، : انظر. ، فقد سريع لسوائل الجسم مما يؤدي إلى حدوث الجفافاألرجل في عضالت

داخله : الزحار )  4( ائى أى ب   هو التهاب األمعاء نتيجة وجود أى مثير ب ا يكون آيمي ى أو    يكتا ربم وان أول ا أو حي ل   أيري خر ويحدث   آطفي
اه    . وألم معوى االسهال ونظافى مناسب ومن أعراضها  الزحار عند عدم توافر مستوى صحى ق المي وتنتقل الطفيليات المسببة له عن طري

  .أو الطعام الملوث
  .172، صالمعجم الطبيأبو حلتم، : انظر

Bunnag D. and others, Heinz Mehlhorn Parasitology in Focus, Springer-Verlag, NewYork, 1988, p.14-
15.  

  http://www.moh.gov.sa/vb/showthread.php?t=1770، موقع وزارة الصحة السعودية
 .م1991 -هـ 1412، مكتب لبنان لمنظمة الصحة العالمية، لبنان، 43-42، صة الصحية األوليةالرعايآمال منصور، آرم منصور، )  5(

(6   ) Dr LEE Jong-wook, Water and Sanitation and Hygiene Links to Health Facts and Figures.  
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/facts2004/en ،موقع منظمة الصحة العالمية /   

(7   ) Steven, and others, Drinking Water Source, Diarrheal Morbidity, and Child Growth in Villages 
with Both Traditional and Improved Water Supplies in Rural Lesotho, Southern Africa, American 
Journal of Public Health, November 1988,Vol.78, No.11, pages. 1451. 

اء واإلصحاح في اإلسالم    عبد الفتاح الحسيني الشيخ،  )  8( دين، ص         الم اليم ال لة للتثقيف الصحي من خالل تع ة  7، بحث من سلس ، منظم
  .م1996هـ 1217الصحة العالمية، 
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ويقاس على البول والبراز كل ما يتلوث به الماء، ويصيب اإلنسان في صحته كإلقاء فضـالت  

وكذلك غسل المالبـس   لمصارف،المصانع، والحيوانات النافقة، والقمامة، في األنهار والترع وا

الملوثة بالجراثيم في مياهها، وكل ما يؤدي إلى إفساد البيئة، وإهالك ما فيهـا مـن حيـوان أو    

وحتى البحار ال تسلم من هذه اآلفة، فلقد تسبب تسرب البترول من الناقالت الضـخمة   ،)1(نبات

ک  ک  ک    چ: قال تعالى .لبحريةإلى المياه في إهالك أعداد كبيرة جداً من الحيوانات والطيور ا

  .]٨٥: األعراف[ چک  گ   گ

لطعام والشراب، وبالتالي حمايـة  أمرنا رسول اهللا محمد صلى اهللا عليه وسلم بتغطية إناء ا :ثانياً

يتلوث ما بها من طعـام وشـراب،   "فال  ماء من الغبار والحشرات المنتشرة وخاصة في الليل،ال

األمراض؛ مثل الذباب والفئران وغيرها من الحشـرات ناقلـة    وكذلك حتى ال تتعرض لناقالت

وغَلِّقُـوا   ،َأطْفُئوا الْمصابِيح ِإذَا رقَـدتُم : (قال رسول اهللا محمد صلى اهللا عليه وسلم .)2("المرض

ابوةَ ،اَألبيقكُوا اَألسَأو3(و(، ابالشَّرو اموا الطَّعرخَم4()و(.   

الفرد لعله وضع يديـه علـى   بغسل اليدين بعد االستيقاظ من النوم مباشرة فال يعلم  األمر :ثالثاً

  .ته دون أن يدري، أو لعله حك بيده مكاناً في جلده مصاباً بمرضمكان سوأ

ـ  ومهيقَظَ َأحدكُم من نَإذَا استَ(: قال رسول اهللا محمد صلى اهللا عليه وسلم اء فَلَا يغْمس يده في الِْإنَ

  .)5()فَِإنَّه لَا يدرِي َأين باتَتْ يده ،حتَّى يغْسلَها ثَلَاثًا

ى على اليد اليسـرى  كان رسول اهللا محمد صلى اهللا عليه وسلم يفضل استعمال اليد اليمن :رابعاً

سم  ،ميا غُال: (قال رسول اهللا محمد صلى اهللا عليه وسلمففي الطعام والشراب  .في شتى األمور

                                                 
  .9-8المصدر نفسه، ص)  1(
 .م2002 -هـ 1423، 1، دار ألفا مصر، القاهرة، طـ91، صالطب الوقائي من القرآن والسنةالسيد، عبد الباسط محمد، )  2(
  .1099، المعجم الوسيط، أنيس، وآخرون، أي شدوا رؤوسها بالوآاء وهو الخيط الذي تشد به الصرة أو الكيس وغيرهما ) 3(
  .، واللفظ للبخاري)2012(وأخرجه مسلم في آتاب األشربة ). 5624(خاري في آتاب األشربة أخرجه الب)  4(
  .15 سبق تخريجه ص)  5(
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اللَّه، كينمكُْل بِيو، يكلا يمكُْل مكانت يد رسـول اهللا  : " عن عائشة رضي اهللا عنها قالتو .)1()و

 .)2("وكانت يده اليسرى لخالئه وما كان مـن أذى وطعامه،  صلى اهللا عليه وسلم اليمنى لطهوره

 ه بِيمينـه ولَـا يسـتَنْجِ   ذَكَر م فَلَا يْأخُذَاَل َأحدكُإذَا ب: (قال رسول اهللا محمد صلى اهللا عليه وسلمو

هينم3()بِي(.  

تي تؤدي إلى تلـوث  وبهذا التنظيم ندرك أهمية ابتعاد اليد اليمنى عن أماكن األقذار والنجاسات ال

  .)4(، وبالتالي يصبح الشخص معرضاً لكثير من األمراضالطعام والشراب

  

السـقاء، وكـم    في كيفية الشرب؛ هو الشرب من فيِطئة بين الناس إن من العادات الخا :خامساً

  .إلى أضرارٍ صحية ثمنجد هذه العادة منتشرة بين الناس، وينشأ عن ذلك تلوث للماء، 

نَهى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم َأن يشْـرب مـن فـي     : "رضي اهللا عنه قال )5(عن ابن عباس

قَاء6("الس(.  

أثناء  لعاب الشارب مناليين ميين الجراثيم فعندما تخرج هذه الالمإن المليلتر من اللعاب يحوي 

ر هذه شربه من إناء كبير، يمكث فترة طويلة كمصدر لشرب كثير من الناس، تتهيأ الفرصة لتكاث

                                                 
 ).2022(وأخرجه مسلم في آتاب األشربة ). 5376(أخرجه البخاري في آتاب األطعمة )  1(
 .1/9، جـ)26(اود ، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي د)33(أخرجه أبو داود في آتاب الطهارة )  2(
  .، واللفظ للبخاري)267(وأخرجه مسلم في آتاب الطهارة ). 154(أخرجه البخاري في آتاب الوضوء )  3(
  .م1987 -هـ 1407، 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، طـ155-2/154، الطب النبوي والعلم الحديثالنسيمي، محمود ناظم، : انظر)  4(

ة      ز القرآن والسنة في الطب الوقائيمن إعجاالصاوي، عبد الجواد، : وانظر ة، الهيئ والكائنات الدقيقة الوقاية من انتشار األمراض واألوبئ
  http://www.nooran.org/O/4/4O2.htm :بواسطة الرابط، مكة المكرمة -في القرآن والسنة العالمية لإلعجاز العلمي 

بن عبد المطلب رضي اهللا عنه، القرشي الهاشمي المكي، ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حبر األمة وفقيه  د اهللا بن عباسعب)  5(
لم   . هـ68وفقيه العصر وإمام التفسير، سمي بالبحر لكثرة علمه، ولد قبل الهجرة بثالث سنين، توفي سنة  ه وس دعا له الرسول صلى اهللا علي

ى     4/225، )2397(أخرجه أحمد في آتاب ومن مسند بني هاشم ) دين وعلمه التأويل اللهم فقهه في ال(  وي عل ناده ق ؤوط ، اس ، وقال األرن
ال )6/2251، )6280(شرط مسلم ورجاله ثقات، وأخرجه الحاآم في المستدرك     ذهبي        : ، وق ال ال اه، وق م يخرج ناد ول حديث صحيح اإلس

زان  المستدرك على الصحيحينبد اهللا الحاآم، النيسابوري، أبو عبد اهللا محمد بن ع. صحيح ، مع تضمينات اإلمام الذهبي في التلخيص والمي
روت،             ة العصرية، بي د، المكتب دمرداش محم ق حمدي ال اء األجالء، تحقي رهم من العلم والعراقي في أماليه والمناوي في فيض القدير وغي

ـ ـ 1420، 1ط ي . م2000 -ه ه ف د الغالجزري، : انظر ترجمت ةأس ذهبي، . 189-3/185، اب بالءال ير أعالم الن قالني، . 4/439، س العس
  .366-3/364تهذيب التهذيب، 

 ).2023(واللفظ له، وأخرجه مسلم في آتاب األشربة ) 5628(أخرجه البخاري في آتاب األشربة )   6(
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إذا خاصـة  ، )1(بعد ذلـك  منهء ويصير مصدر خطر لمن يشرب ا المااليين وتسبب تلوثاً لهذمال

رائحـة  [إن تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه زهومـة  "و .كان يعاني الشارب األول من التهاب ما

ن الماء ربما كان فيه قذاة أو غيرهـا ال يرهـا عنـد    إ ،...رائحة كريهة يعاف ألجلها،، و]منتنة

ذلك يمأل البطن من الهواء، فيضيق عن أخذ حظـه مـن المـاء، أو    ك ،...الشرب، فتلج جوفه،

  .)2("زاحمه، أو يؤذيهي

  .نهى رسول اهللا محمد صلى اهللا عليه وسلم عن التنفس في إناء الشرب أو النفخ فيه :سادساً

  .)3()نَاءِإذَا شَرِب َأحدكُم فَال يتَنَفَّس في اِإل(: قال رسول اهللا محمد صلى اهللا عليه وسلم

َأن يتَنَفَّس في الِْإنَاء لى اهللا عليه وسلم ى رسول اهللا صهنَ: "وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

يهنْفَخَ في 4("َأو(.   

عدم النفخ في الطعام والشراب، خصوصاً لتبريده لألطفال، وهذا " بـوقد أوصى الطب الوقائي 

  .)5("ما يفعله غالب األمهات في الطعام والشراب عند إعطائه لألطفال الصغار

، فَـِإذَا َأراد َأن  لَا يتَنَفَّس في الِْإنَاءإذَا شَرِب َأحدكُم فَ( : عليه وسلمقال رسول اهللا محمد صلى اهللا

رِيدي كَان إن الِْإنَاء نَحفَلْي ودعى النبي صلى اهللا عليه وسلمو .)6()يالنَّفْخِ نَه نابِ عي الشَّرفَقَاَل  ،ف

فَـَأبِن  ( :، قَـالَ "فَِإنِّي لَا ُأروى من نَفَسٍ واحد": قَاَل  )َأهرِقْها( :قَاَل ؟اءالْقَذَاةُ َأراها في الِْإنَ: رجٌل

وزفره يؤدي إلى انتقال كثير من األمـراض   ذاذنفخ الر إن"و .أبعده: أي .)7()الْقَدح إذَن عن فيك

                                                 
ائي   الصاوي، عبد الجواد، )  1( ات الدقي  من إعجاز القرآن والسنة في الطب الوق ة        والكائن ة، الهيئ ة من انتشار األمراض واألوبئ ة الوقاي ق

 .http://www.nooran.org/O/4/4O2.htmبواسطة الرابط، ، مكة المكرمة -في القرآن والسنة العالمية لإلعجاز العلمي 
 .م2004 -هـ 1425، المكتب الثقافي للنشر والتوزيع، القاهرة، 143طاهر،ص، تحقيق حامد أحمد الالطب النبويابن قيم الجوزية، )  2(
  ، والفظ للبخاري)267(، وأخرجه مسلم في آتاب الطهارة )5630(أخرجه البخاري في آتاب األشربة )  3(
لم     )  4( ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ن رس ربة ع اب األش ي آت ذي ف ه الترم ي صحيح )1888(أخرج اني ف ذي  ، وصححه األلب نن الترم س
  .2/710، )3171(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود )3728(وأخرجه أبو داود في آتاب األشربة ). 1539(
  .92، صالطب الوقائي من القرآن والسنةالسيد، )  5(
 .2/250، )2767(، وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه )3427(أخرجه ابن ماجه في آتاب األشربة )  6(
لم     )  7( ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ن رس ربة ع اب األش ي آت ذي ف ه الترم ذي   )1887(أخرج نن الترم ي صحيح س اني ف ، وصححه األلب
)1538.(  
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 )4(والسـل  ،والتهـاب الحلـق   ،والرشـح  )3(والحصبة األلمانية )2(والنكاف )1(المعدية كاألنفلونزا

وغيرها من األمراض وخاصة الفيروسية، لذلك وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتباعه عدم 

   .)5("النفخ والتنفس في آنية األكل والشرب

من التلـوث، قبـل اكتشـاف     ليه وسلم في حماية الماءمحمد صلى اهللا ع الرسول هدي إن في

دليل علـى صـدق   قرناً من  الماء الملوث بحوالي أربعة عشر االعوامل الممرضة التي يحتويه

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ: في كتابه العزيز ىقال تعالفقد ، صلى اهللا عليه وسلم نبوته

  .]٤ – ٣: النجم[ چ

  

  

  

  

  

  

  الوضوء: المبحث الثاني

                                                 
اق، من   )الرئتين، الحنجرة واألنف(هو مرض فيروسي معد يصيب الجهاز التنفسي : األنفلونزا)  1(  ، يؤدي إلى احتقان في البلعوم مع إره

  . 57، صالمعجم الطبيأبو حلتم، :  انظر. جة الحرارة ، صداع، آالم في العضالت، آالم عامة في المفاصل والعظامارتفاع در أعراضه
دد       ): Mumps(النكاف )  2( ر من الغ ورم غدة أو أآث ا   مرض فيروسي حاد يتميز بارتفاع في درجة حرارة الجسم وت ة وأحيان د   اللعابي يمت

از العصبي و أجزاء أخرى من الجسم       ويتسبب في ا ، إلى خصية الطفل االلتهاب ة و الجه د الحسين،     :انظر  .لتهاب الغدد اللعابي رم، عب بي
  . 429-428، صالمعجم الطبيأبو حلتم، . م1987 -هـ 1407، دار مكتبة الحياة، 112 -109، صاألمراض المعدية

Lycke, Erik, Norrby, Erling, Text book of Medical Virology, Butter worths, London, 1983, p276-277. 
د االصاب  : الحصبة األلمانية ) 3( ه  مرض فيروسي معدي يصيب االطفال و احيانًا الكبار و يحدث مناعة دائمة بع ادة   اإلصابة تكون  . ة ب ع

 األولىالثالثة  األشهرأثناء  األم أصيبتب ، لكنها يمكن ان تحدث تشوهات في الجنين إذا حمل خطرًا على الشخص المصاأن ت دون بسيطة 
و  : انظر  .وردي اللون على الوجه والصدر واألطراف   ظهور طفح جلدي ، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة: من أعراضها .من الحمل  أب

  Lycke, Norrby, Text book of Medical Virology, p256-260.   134، صالمعجم الطبيحلتم، 
دوى بجراثيم السل    :السل)  4( د  ،مرض مزمن ينتج عن الع ية           وق ذا المرض مختلف أجزاء الجسم وهو يصيب بصورة رئيس  يصيب ه

رئتين وهال نفس، ال بلغم، صعوبة الت عال مصحوب ب ن أعراضه س رارة، م ة الح ي درج اع ف امح، : انظر. ن، ارتف ة، س و زين موسوعة أب
  .2000، 1، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، طـ113، صاألمراض الشائعة

ائي   الصاوي، عبد الجواد، )  5( ة          من إعجاز القرآن والسنة في الطب الوق ة، الهيئ ة من انتشار األمراض واألوبئ ة الوقاي ات الدقيق والكائن
  .http://www.nooran.org/O/4/4O2.htm :بواسطة الرابط، مكة المكرمة -في القرآن والسنة ة لإلعجاز العلمي العالمي
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حسـن وجمـل   : الوضـاءة وهي الغلبة في الوضـاءة، و : يوضُؤ َؤضمن الفعل و: الوضوء لغة

  .)1(ونظف

  .)2(استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحاً بنية: والوضوء

منها واهتم اإلسالم اهتماماً جلياً بنظافة جسم اإلنسان، ويظهر ذلك واضحاً في تشريعاته السامية 

 رد ذكر الوضوء فيووالوضوء الذي هو مفتاح الصالة، والوضوء يتكرر مرات عدة في اليوم، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ : تعـالى  آية واحدة من آيات القرآن الكريم، وهي قوله

  .]6:المائدة[ چٺٿ  ٺ      ٺ  ٺ  

 ال(: رسول محمد صلى اهللا عليه وسـلم ال قول: وورد ذكر الوضوء في عدة أحاديث شريفة منها

 وقوله .)4()صلَاةَ ِلمن لَا وضوء لَه ال( :صلى اهللا عليه وسلم لهوقو .)3()يقْبُل اللَّه صلَاةً إلَّا بِطَهورٍ

الطُّهور شَـطْر  (: صلى اهللا عليه وسلم وقوله .)5()مفْتَاح الصلَاة الْوضوء( :صلى اهللا عليه وسلم

عثمـان   ولقد علّمنا الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم كيفية الوضوء فقد روي عن .)6()الِْإيمانِ

 مضـمض سَل كَفَّيه ثَلَـاثَ مـرات، ثُـم    فَغَ فَتَوضَأ، دعا بِوضوءه أنّ )7(بن عفان رضي اهللا عنه

تَنْثَراسغَو ثُم ،اترثَلَاثَ م ههجَل وسدَل يغَس ثُم ،اترثَلَاثَ م فَقرنَى إلَى الْممالْي ه ـدَل يغَس ثُم ،ه 
                                                 

  .4/3908، معجم تهذيب اللغةاألزهري،   .15/322 ،لسان العربابن منظور،  .1081ص، المعجم الوسيطأنيس وآخرون، )  1(
 خّرج أحاديثه وضبطه وعّلق عليه خالد عبد الرحمن العك،   ،االختيار لتعليل المختار، الحنفي الموصلي، عبد اهللا بن محمود ابن مودود)  2(
ن أبي       بن مهنا،  النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم .م1998 -هـ 1419، 1، دار المعرفة، بيروت، طـ1/11 ى رسالة اب دواني عل ه ال الفواآ

ي،                 قيروانيزيد ال د عل وارث محم د ال ه عب ي، ضبطه وصححه وخّرج آيات د القيروان ي زي ن أب د اهللا ب د عب ي محم الة ألب ، وهو شرح الرس
، أسنى المطالب شرح روض الطالباألنصاري، أبو يحيى زآريا الشافعي، . م1997 -هـ 1418، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/173

، دار الكتب العلمية، 1/80أحمد الرملي الكبير ضبط نصه وخّرج أحاديثه وعّلق عليه محمد محمد تامر،  ومعه حاشية الشيخ أبي العباس بن
ـ روت، ط ـ 1422، 1بي د،  . م2001 -ه ن محم راهيم ب دين إب ان ال و إسحاق بره ح، أب ن مفل عاب ي شرح المقن دع ف ب 1/113، المب ، المكت

 .م2000 -هـ 1421، 3اإلسالمي، بيروت، طـ
  .1/50، )218(، وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه )271(ابن ماجه في آتاب الطهارة وسننها أخرجه )  3(
  .1/68، )319(، وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه )398(أخرجه ابن ماجه في آتاب الطهارة وسننها )  4(

  .1/21، )92(داود  ، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي)101(وأخرجه أبو داود في آتاب الطهارة 
  .1/51، )222(، وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه )275(أخرجه ابن ماجه في آتاب الطهارة وسننها )  5(

  .1/15، )55(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود )61(وأخرجه أبو داود في آتاب الطهارة 
 .1/4، )3( وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي، )3( عليه وسلم وأخرجه الترمذي في آتاب الطهارة عن رسول اهللا صلى اهللا 

  ).223(أخرجه مسلم في آتاب الطهارة )  6(
اء الراشدين،     بن أبي العاص بن أمّية بن عبد مناف القرشي، صحابي   عثمان بن عفان)  7( ل، ثالث الخلف العشرة المبشرين   وهو أحد   جلي

زوج   ،النورين بذي وُآنى ،اإلسالم، ومن السابقين إلى بالجنة ين وقد لقب بذلك ألنه ت ات   اثنت لم     من بن ه وس د    : الرسول صلى اهللا علي م بع ة ث رقي
لم              وفاتها أم آلثوم ه وس ة بنت رسول اهللا صلى اهللا علي ه رقي ى تمريض زوجت ه عل درًا لتخلف م يشهد ب      . ، أول من هاجر إلى أرض الحبشة، ل

ام   23ولد عام =  ه في   . هـ 35قبل الهجرة، وتوفي ع ة  الجزري،  : انظر ترجمت ذهبي،  . 3/479، أسد الغاب بالء   ال . 2/566، سير أعالم الن
  .3/72، تهذيب التهذيبالعسقالني، 



37 
 

، ثُم غَسَل رِجلَه الْيمنَى إلَى الْكَعبينِ ثَلَاثَ مرات، ثُم غَسَل رِجلَه مثَْل ذَِلك، ثُم مسح رْأسهالْيسرى 

  .)1("وضوِئي هذَارَأيت رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تَوضَأ نَحو : الْيسرى مثَْل ذَِلك، ثُم قَاَل

وضوء، فقال صـلى  الرسول صلى اهللا عليه وسلم بإسباغ ال حسان في الوضوء أمرإلومن باب ا

 .)2()باِلغْ في اِلاستنْشَاق إلَّا َأن تَكُون صاِئماو ع،ابِصاَأل ينل بلوخَ ،وءغ الوضسبَِأ(: اهللا عليه وسلم

  .ولكن دون إسراف في الماء .)3()وءالوضوا غُسبَِأ: (وقال صلى اهللا عليه وسلم

  :ومن فوائد الوضوء التي ذكرها العلماء

  .يعيد توازن الطاقة التي تسري في مسارات جسم اإلنسان )1

الوضوء يعتبر تدليكاً ينشط الجهاز الدوري والليمفاوي وينظم الجهاز العصبي، وهو أفضـل   )2

  .)4(؛ خاصة عند اتباع سنة تخليل األصابعوسيلة للتخلص من التوتر اليومي، ويجدد النشاط

إن تدليك اليدين إلى المرفقين يحسن من وضع مسارات الطاقة التي تمر بهذه المنطقة وهـي  ) 3

  .ستة مسارات فتتحسن طاقة الرئتين واألمعاء الغليظة والقلب واألمعاء الدقيقة

التي تمر بهذه المنطقـة وهـي   وكذلك تدليك القدمين إلى الكعبين يحسن أداء مسارات الطاقة ) 4

  .ستة مسارات أيضاً فتتحسن طاقة المعدة والبنكرياس والمثانة والكلى والقناة المرارية والكبد

عد فـي عـالج   يخفف كثيراً من آالم الصداع ويسافَأما التخليل بين أصابع اليدين والقدمين ) 5

  .)5(مشكالت أصابع القدمين

لوجيا الحديثة وتلوث البيئة ونحوها من المؤثرات على طاقـة  يحمي من اآلثار السلبية للتكنو) 6

  .اإلنسان الحيوية
                                                 

 .واللفظ له) 226(، وأخرجه مسلم في آتاب الطهارة )159(أخرجه البخاري في آتاب الوضوء )  1(
  .1/30، )129(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود )142(داود في آتاب الطهارة أخرجه أبو )  2(
 .1/21، )88(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود )97(أخرجه أبو داود في آتاب الطهارة )  3(
دة،عامر)  4( وء  ،ماج رار الوض وارح وأس طة  ، الج ودبواس رزاق  ،أس د ال د عب ة   ،محم نة النبوي ر الس ي   أث ائي والعالج ب الوق ي الط ف

ة       ،المعاصر ة في الدراسات المعاصرة بجامع نة النبوي ة الهاشمية      بحث مقدم  إلى مؤتمر الس ة األردني د بالمملك ـ  1428، اليرموك بإرب  -ه
  ،موقع السنة .م2007

http://www.alssunnah.com/articles.aspx?id=1528&page_id=0&page_size=5&links=False  
مكة المكرمة،  -الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة موقع ، الوضوء من منظور علم النقاط االنعكاسيةماجدة،  عامر،)  5(

http://www.nooran.org/O/10/10-6.htm 
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  .المضمضة من جملة التمارين التي تقي الوجه من التجاعيد تعتبر) 7

  .)1(الوضوء يعالج الصداع وشلل الوجه النصفي والجيوب األنفية )8

  . يحمي الجسم من الجراثيم الخارجية )9

  .ميها من تقلبات الحرارة الخارجيةيضبط حرارة الجسم ويح )10

  . غسل القدم يعتبر رياضة لعضالت الجسم واألطراف والحوض )11

الوضوء بالماء البارد يؤدي إلى خروج المواد السامة من الدم إلى خارج الجسـم، وكـذلك    )12

اغية يعالج الحمى الناتجة عن األمراض الجرثومية، ويبرد الدم الذي يسخن في األوردة الدمفإنه 

  .نتيجة التركيز والتفكير، ويجعل الحواس نشطة

  .يساعد الوضوء على النوم الهادئ وعدم األرق )13

  .)2(يقي الوضوء من األمراض الرئوية )14

 :وقاية من أكثر من سبعة عشر مرضاً؛ أهمهاال يؤدي إلى أن الوضوءواتضح لدى العلماء ) 15

  .)4("وزتين وأمراض األذن واألمراض الجلدية وغيرهاوالتهاب الل )3(األنفلونزا والسعال الديكي"

                                                 
  ،موقع السنة ،أثر السنة النبوية في الطب الوقائي والعالجي المعاصر، ،  أسودالجوارح وأسرار الوضوءعامر، ماجدة، )  1(

http://www.alssunnah.com/articles.aspx?id=1528&page_id=0&page_size=5&links=False  
وي   ،سمير ،عبد الحليم)  2( دها   3/17 ،الموسوعة العلمية الشاملة في اإلعجاز النب ا بع ائي        ،أسود  ،وم ة في الطب الوق ر السنة النبوي أث

  ، موقع السنةوالعالجي المعاصر
http://www.alssunnah.com/articles.aspx?id=1528&page_id=0&page_size=5&links=False  

 -هـ 1417، 4ة اللبنانية، ط، الدار المصري68-66ص، السنة النبوية: اإلعجاز العلمي في اإلسالم ،عبد الصمد، محمد آامل: للتوسع انظر
ز المصلح،      االستشفاء بالصالةالقرامي،زهير رابح،  .م1997 د العزي ن عب د اهللا ب ة،  26-24ص ، إشراف عب ة المكرم ة ا  ، مك عجاز  إلهيئ

نة، ط   رآن والس ي الق ـ  1417، 1العلمي ف د،    .م1996 -ه ن أحم ة  رضا، صالح ب از العلمي في السنة النبوي ة 506-1/490، اإلعج ، مكتب
ة النجار، . م2001 -هـ 1421، 1العبيكان، الرياض، طـ د داود،   . 2/99، اإلعجاز العلمي في السنة النبوي ري، محم  طبي اإلعجاز ال الجزائ

 .م1993 -هـ 1414، 1، دار ومكتبة الهالل، بيروت، طـ82-80، ص في القرآن والسنة
 وتتميز بنوبات من حادة تصيب الممرات التنفسية العليا،هي عدوى   pertussis whooping cough:الشاهوقالسعال الديكي )  3(

وينتقل هذا السعال مباشرة باستنشاق رذاذ من سعال المصاب  .تأتي في سلسلة متكررة تسبقها شهقة، ولهذا سمي بالشاهوق السعال
: انظر. جميع األطفال ضد السعال الديكي يلقح ويجب أن. ومدة الحضانة عادة أسبوع وقد تطول إلى ثالثة أسابيع  ه،وثة بوبواسطة أشياء مل

  موقع الصحة، . 103-96، صاألمراض المعديةبيرم، 
http://www.sehha.com/diseases/id/pertussis/pert1.htm  

 .79-78، الطب الوقائي من القرآن والسنةالسيد، )  4(
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يحتوي عليـه مـن    إزالة الغبار وما إلىغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والقدمين يؤدي ) 16

جراثيم، فضالً عن تنظيف البشرة من المواد الدهنية التي تفرزها الغدد الجلدية باإلضـافة إلـى   

  .)1(إزالة العرق

الصالة، وهو عبـادة هللا عـز وجـل،    -مفتاح للطهارة الروحيةما أنّه الوضوء طهارة جسدية كف

ة البارزة التـي  بذلك الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم، وهو العالم ناومزيل للذنوب كما أخبر

إضافةً إلى الفوائد الطبية يتعرف الرسول صلى اهللا عليه وسلم من خاللها على أمته يوم القيامة، 

ومما يجدر ذكره ، تي تسبب بها الوضوء على النفس البشرية كما ذكرت آنفاًوالصحية والنفسية ال

باستمرار، فكلما تقـدمت العلـوم   فشتتكمازالت من ناحية صحية  وفوائده أسرار الوضوء أن 

  .فالحمد هللا الذي وهبنا هذه العبادة العظيمة جمة للوضوء،أخرى وفوائد  اكتشفت أسرار جديدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .، بتصرف68، السنة النبوية: اإلعجاز العلمي في اإلسالمعبد الصمد، ) 1(
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  الغُسل: ثالمبحث الثال

  .)1(غَسل بدنه به: أزال عنه الوسخ ونظفه بالماء، واغتسل بالماء: غَسل الشيء في اللغة

هو إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة، : االغتسالو

  .)2(مع النية

قـد  رض والمسنون، فذكر الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم أحاديث عديدة عن الغُسل الفوقد 

غسل الجنابة، والحـيض، والنفـاس، والـوالدة،    : عشرين غسالً، وهيواحد وشرع نحواً من 

والكافر إذا أسلم، والجمعة، والعيدين، واالستسقاء، والخسوف، والكسوف، ولالعتكاف بالمسجد، 

ة، وللمبيت وعند اإلحرام بالحج، ولدخول مكة المكرمة، ولدخول المدينة المنورة، وللوقوف بعرف

  .بمزدلفة، ولرمي الجمار الثالث، وللطواف، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا

 .]٤٣: النسـاء [ چٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  چ : ىقال تعـال 

 ،في كُلِّ سبعة َأيـامٍ يومـا   حقٌّ علَى كُلِّ مسلمٍ َأن يغْتَسَل: (صلى اهللا عليه وسلماهللا رسول وقال 

هدسجو هْأسر يهُل فغْسمٍ: (قال صلى اهللا عليه وسلمو .)3()يتَلحلَى كّل مع اجبة وعممِ الْجوُل يغُس 

صـلى اهللا  قال و .)6()فَلْيغْتَسْل الْجمعة كُممنْجاء  من: (صلى اهللا عليه وسلمقال و .)5())4(]أي بالغ[

، َأو سُل رجٌل يوم الْجمعة، ويتَطَهر ما استَطَاع من طُهرٍ، ويدهن مـن دهنـه  يغْتَ ال: (عليه وسلم

                                                 
  10/70، لسان العربور، ابن منظ. 685، المعجم الوسيطن، يأنيس وآخر)  1(

 5/431، المحكم والمحيط األعظم ابن سيده، 
د  . 1/527، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد القرطبي. 1/142، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، )  2( الشربيني،  محم

قم آتبه وأبوابه عماد زآي البارودي حققه وخّرج أحاديثه طه  م له ورقّد إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مغني المحتاجبن أحمد الخطيب، 
د،        .، القاهرةالمكتبة التوفيقية، 1/145عبد الرؤوف سعد، راجعه محمد عّزت ،  ن أحم د اهللا ب د عب ي محم دين أب  المغني ابن قدامه، موفق ال

رح الكبير على متن المقنع، إلبن قدامه المقدسي، شمس على مختصر اإلمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد اهللا بن أحمد الخرفي ، والش
  .م 1992 -هـ 1412دار الفكر، بيروت،  ،1/230 الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد،

 .فظ للبخاريل، وال)849(جمعة، وأخرجه مسلم في آتاب ال)897(ة لجمعأخرجه البخاري في آتاب ا)  3(
  .216، م الوسيطالمعجأنيس وآخرون،  )4(
 .مسلمفظ لل، وال)846(جمعة، وأخرجه مسلم في آتاب ال)895(ة لجمعأخرجه البخاري في آتاب ا)  5(
  .16سبق تخريجه ص   6)(
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هتييبِ بط نم سمي،  خْرِجثُمنِفَ ياثْنَي نيقُ بفَرلَا ي، لَه با كُتلِّي مصي ـ  ثُم نْصي تُِ ، ثُـم  إذَا تَكَلَّـم

امانَ، لِْإميا بم لَه رإلَّا غُفنيبى ه والُْأخْر ةعم1()الْج(.  

فيه  ؛ لماسلم بالغففي هذه األحاديث التأكيد على غُسل الجمعة بشكل خاص؛ فهو حق على كل م

 ما يذهب نظيفـاً لمسجد واألخوة المصلين فال يأتيه المسلم ولجسمه رائحة كريهة، إنّمن احترام ل

  .متطيباً نشيطاً

ت عائشة رضي اهللا عنها عن غُسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـن  أما عن الكيفية فقد سئل

ثـم   ،فَرجِه، ثم يغْسُل ثًاثَال يفْرِغُ على يديه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَان رسوُل اِهللا ": الجنابة فقالت

  .)2("علَى ساِئرِ جسده ضيفي ثُم، ثًاثَال يفْرِغُ على رْأسه ثُم، ستَنْشَقيضمض ويثُم يديه،  يغْسلَُ

ومما يجدر ذكره أن جلد اإلنسان يحتل مساحة كبيرة نسبياً، ويغطي كافة الجسـد غطـاء مـن    

ات، فهي    ، التي تقي الجسم من الج     )Normal Flora(البكتيريا المسـماه   راثيم الضارة والطفيلي

  .تمنعهم من الولوج إلى داخل الجسم

أن االستحمام الواحد يزيـل عـن جلـد     واوهناك دراسات عديدة قام بها علماء متخصصون أثبت

من  بد اإلنسان أكثر من مئتي مليون جرثومة، وألن هذه الجراثيم ال تقف لحظة عن التكاثر، فال

  .)3(لتبقى أعدادها قليلة، بحيث يستطيع الجسم مجابهتهاإزالتها بشكل دوري ومستمر، 

وفي تنظيف الجلد وقاية للجسم من الحكة وااللتهاب والفطريات والميكروبات والروائح الكريهـة  

االغتسال بالماء الساخن يعمل على تفتح مسام  نإ"حيث  .)4(الناتجة عن الدهون والعرق المتراكم

وكذلك يجـدد   ،...عية إلى تفتح خاليا الجسم بشكل طبيعي،مسام الجسم جميعها، ويؤدي هذا بالتب

االغتسال بالماء الساخن الخاليا التالفة والمتهالكة فيكتسب الجسـم النشـاط والحيويـة، وتهـدأ     
                                                 

  .)884(ة لجمعأخرجه البخاري في آتاب ا  1)(
 .1/52، )153( النسائي، وصححه األلباني في صحيح سنن )244(في آتاب الطهارة  النسائيأخرجه )  2(
  .م، باختصار2003 - هـ 1424، 67، صتفوق الطب الوقائي في اإلسالمالقضاة، عبد المجيد، )  3(
ة  رضا، . 68، السنة النبوية: اإلعجاز العلمي في اإلسالمعبد الصمد، : انظر للتوسع)  4( . 490-1/488، اإلعجاز العلمي في السنة النبوي

دين    ، ، نضال سميحيسىع. 72، اإلعجاز الطبي في القرآن والسنةالجزائري،  م وال ين العل ائي ب ب،     الطب الوق د رات ديم النابلسي، محم ، تق
ـ  1420، 2، دار المكتبي، دمشق، ط20-16ص  و رزق،    . م1999 -ه ي أب ة عل ة        حليم ة البنت في مرحل مسؤولية األم المسلمة في تربي

 .م2001 -هـ 1424، 1، دار المناهج، عمان، ط379-378ص، الطفولة
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األعصاب، ولو كان الحمام الساخن في الليل فإنه يساعد على النوم الطبيعي العميـق، والحمـام   

ه الحواس وينشط      ،نه يعين على الهضـم الجيـد  الساخن يقلل من احتماالت اإلسهال أل ذا ينب وآ

  .)1( "الدورة الدموية

 ،واجبـة وهو من أنواع الغسـل ال  يجاز عن حكمتين من غُسل الجنابةبشكل من اإل هنا وسأتكلم

حيث يترك اإلنزال رائحة في جميع أجزاء الجسم خاصة الثنايا نتيجة لإلفرازات  :أوالهما حسية

العرقية الموجودة تحت اإلبط، وحول السرة، وحول األعصاب التناسلية، وإذا التي تفزرها الغدد 

تركت هذه اإلفرازات اللزجة على الجسم، فإنها تلتصق بالمالبس ثم تـأتي البكتيريـا فتحللهـا    

  .وتخرج منها رائحة غير مستحبة

ن، فتسرع ضربات وذلك أن عملية الجماع يزيد فيها إفراز مادة األدرينالي: وثاني الحكم شعورية

ا خمـول  هالقلب، وتزيد سرعة التنفس ويرتفع ضغط الدم، وبالتالي بذل مجهود عضلي ويستتبع

  .)2(وكسل جسمي، وال يعيد النشاط إلى الجسم بعد هذا الفتور إالّ الغُسل

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 http://www.khayma.com/salattar/9.htm خيمة، اإلسالم والصحة،موقع ال ) 1(
يد، مجدي فتحي،       : انظر للتوسع ،بإيجاز75، اإلعجاز الطبي في القرآن والسنةالجزائري، )  2( ن مرعي، الس اني ب الموسوعة  القليني، ه

  .، المكتبة التوفيقية، مصر427، صالكريم والسنة النبوية العلمية في إعجاز القرآن
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  نظافة مناطق معينة في الجسم: المبحث الرابع

  غسل اليدين: المطلب األول

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : تعالى في القرآن الكريم في آية الوضوء في قوله ورد ذكر غسل اليدين

  .]6:المائدة[ چپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  

 والشـرب  أكثر أعضاء الجسم استخداماً، فهي تستعمل في كثير من األمور كاألكل نااليدتعتبر 

 ،ضاً للجـو أكثر أعضاء الجسم تعروهي  واالتصال،والتعاطي مع المؤثرات الخارجية  واللمس

إلى بـاقي أعضـاء الجسـم أو إلـى      وتنتقلبإهمال نظافتهما تنتشر الجراثيم ومن ثم للتلوث، و

 ،عن طريق مس الطعام والشراب بأيدي ملوثة أو المصـافحة  ، إما بشكل مباشرأشخاص آخرين

الرسول محمد صـلى   وحثفي تنظيفهما رعاية صحية لإلنسان ولغيره، ف عليه، وأو غير مباشر

  : غسل اليدين في مواطن منهاعلى عليه وسلم  اهللا

  .غسل اليدين قبل الطعام وبعده) 1

كَان رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِإذَا َأراد َأن ينَام وهـو  : "قالت رضي اهللا عنهاعن عائشة 

  .)1("غَسَل يديه ثُم يْأكُُل َأو يشْربوِإذَا َأراد َأن يْأكَُل َأو يشْرب  ،جنُب تَوضَأ

ة فَمضـمض  َأكََل كَتفَ شَـا  صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا  رضي اهللا عنه عن أبي هريرةو 

هيدَل يغَسوالتلوث؛ وقاية من األمـراض  غسل اليدين قبل الطعام لتنظيفهما من آثار العمل ف .)2(و

عن طريق الهضم، كالتيفوئيد والكوليرا، وغسلهما بعده للنظافة، ألن بقايا  بهاحدث العدوى التي ت

  .)3( الطعام وسط مناسب لتكاثر الجراثيم

  

                                                 
  .14سبق تخريجه ص )  1(
  .15سبق تخريجه ص)  2(
 .1/176، الطب النبوي والعلم الحديثالنسيمي، )  3(
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  .قبل النوم إذا لزم األمر) 2

فَلَا يلُومن إلَّـا   ،فََأصابه شَيء )1(غَمررِيح من باتَ وفي يده ( :قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .)2()سهنَفْ

علـى   ع يـده لعله وض ، فال يعلم اإلنسانمباشرةبعد االستيقاظ من النوم األمر بغسل اليدين ) 3

فإذا غسـل يديـه عنـد    مكاناً مصاباً بمرض،  بأظافرهمكان سوأته دون أن يدري، أو لعله حك 

اهللا  رسـول في ذلك رعاية ووقاية للفرد من العديد من األمراض، قـال   االستيقاظ مباشرة، كان

فَِإنَّه  ،فَلَا يغْمس يده في الِْإنَاء حتَّى يغْسلَها ثَلَاثًا ومهيقَظَ َأحدكُم من نَإذَا استَ: (صلى اهللا عليه وسلم

هداتَتْ يب نرِي َأيد3()لَا ي(.  

الجـراثيم،  فمما هو معروف أن بيت الخالء فيه عدد كبير جداً من  ،بعد الخروج من الخالء) 4

جزء منها، ما يؤدي إلى تلوث الجسم، ثم الطعام والشراب  عالتي يمكن أن يعلق بين ثنايا األصاب

  .وغير ذلك

  .)4( صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَم يدخُْل الْخَلَاء إلَّا تَوضَأ َأو مسح ماء رسولوال

، ومن سننه غسلهما إلى الرسـغين والـذي   ينفقغسل اليدين إلى المر رائض الوضوءمن ف) 5

وقد حثنا الرسول صلى اهللا عليه وسلم على إتقان غسل اليدين  يشكل الجزء األكثر ظهوراً منهما،

َأسبِغ الوضوء، وخَلل : (قال صلى اهللا عليه وسلمفقد  .في الوضوء؛ وذلك بالتخليل بين األصابع

  .)6()إذَا تَوضْأتَ فَخَلِّْل بين َأصابِعِ يديك ورِجلَيك: (يه وسلمقال صلى اهللا علو .)5()بين اَألصابِع

                                                 
ن منظور،    .5/522 ،المحكم والمحيط األعظم   ،ابن سيده. ريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه: الَغمر 1)( يس   .10/119 ،لسان العرب  اب أن

 .693، المعجم الوسيطن، يوآخر
، )1515( وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي، )1959( وسلمالترمذي في آتاب الطهارة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه أخرجه ) 2(
 .2/230، )2666(ابن ماجه  وصححه األلباني في صحيح سنن، )3297(األطعمة في آتاب ابن ماجه أخرجه و .1/168
  .15سبق تخريجه ص )  3(
أبي ابن . 7/1404، )3481( السلسلة الصحيحةوصححه األلباني في . 1/178، )7(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في آتاب الطهارة )  4(

د   ة،شيب ن محم ار     ،عبد اهللا ب د     وثّ  ،المصنف في األحاديث واآلث ه سعيد محم ق علي روت  ،، دار الفكر اللحام  ق أصوله وعل ـ   1414، بي -ه
 .م1994

  .1/30، )129(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود )142(أخرجه أبو داود في آتاب الطهارة )  5(
  .17سبق تخريجه ص )  6(
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بين األصابع يعد مرتعاً خصباً لألوساخ والجراثيم والطفيليات أو ما عساه أن يكون بين هذه "فما 

  .)1("الثنايا الخفية

العين فجلد اليدين يحمـل   وقاية من األمراض التي تنتقل إلى الفم أو األنف أو"وفي غسل اليدين 

  .)3(وفيه إزالة للعرق المفرز من الغدد العرقية، )2("العديد من الميكروبات

كما ثبت أيضاً أن الدورة الدموية في األطراف العلوية من اليدين والساعدين أضعف منهـا فـي   

ـ  األعضاء األخرى لبعدها عن القلب، فإن غسلها مع دلكها يقوي الدورة الدموية لهذه اء األعض

  .)4( ما يزيد في نشاط الشخص وفعاليتهمن الجسم، 

أما من حيث مسارات الطاقة فإن التخليل بين أصابع اليدين يدلك نقاطاً بين هذه األصـابع ممـا   

  .)5(يخفف كثيراً من آالم الصداع ويخفف من درجة التوتر الناتج عن ضغط العمل اليومي

وهذا ما سأتحدث عنه في مطلب نظافة األرجل إن شـاء   رويدخل في نظافة اليدين نظافة األظفا

  .اهللا تعالى

  .ينجلنظافة الر: الثانيالمطلب 

التي تصيب  )6(يعد ما بين أصابع القدمين مرتعاً خصباً لعيش كثير من الجراثيم خاصة الفطريات

الغة في ال بد من العناية البفبتلي بها بحكة شديدة وإفرازات بيضاء بين أصابعه، لذا تصيب من ا

نظافة هذه األطراف يومياً، وإزالة ما علق بين األصابع من أوساخ، ومن ذلك غسلها بالماء جيداً 

  .باغ الوضوء والتخليل بين األصابعإلى إس الهدي النبوي يرشدناووالتخليل بين األصابع، 

                                                 
  .1/498،اإلعجاز العلمي في السنة النبويةرضا، )  1(
  .68السنة النبوية، ص: اإلعجاز العلمي في اإلسالمعبد الصمد، )  2(
  .20، بين العلم والدين الطب الوقائيعيسى، )  3(
 .68، صالسنة النبوية: اإلعجاز العلمي في اإلسالمعبد الصمد، )  4(
 :، بواسطة الرابطمكة المكرمة - الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة ، الوضوء من منظور علم النقاط االنعكاسية ،عامر)  5(

 http://www.nooran.org/O/10/10-6.htm :الرابط
  .آائنات حية، حقيقة النواة تفتقر إلى الكلوروفيل، لذا تعيش متطفلة على غيرها من آائنات حية نباتية أو حيوانية :الفطريات)  6(

  .م2007 - هـ 1428، 1، مكتبة اإليمان، المنصورة، ط287، ص موسوعة أشهر الميكروباتالشرقاوي، حسن عبد اهللا، 
  .م2005 -هـ 1426، 1، األهلية للنشر والتوزيع، األردن، ط255، ص علم البيولوجياالحمود، محمد حسن، 
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  .)1(يه بِخنْصرِهدلَك َأصابِع رِجلَيإذَا تَوضَأ  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقد 

الدورة الدموية في األطراف السفلية من القدمين والساقين أضعف منها في أن وقد ثبت علمياً 

الدموية األعضاء األخرى لبعدها عن المركز الذي هو القلب، فإن غسلها مع دلكها يقوي الدورة 

  .)2( ما يزيد في نشاط الشخص وفعاليتهلهذه األعضاء من الجسم 

مـن لـبس الجـوارب     تنتجن األشياء المهمة في غسل الرجلين إزالة الرائحة الكريهة التي وم

  .)3(واألحذية لفترة طويلة، باإلضافة إلى إزالة العرق الموجود في القدمين

ا من ناحية مسارات الطاقة في الجسم فإنن  أمأداء مسـارات  من تدليك القدمين إلى الكعبين يحس

 المعدة والبنكريـاس والمثانـة   :ذه المنطقة وهي ستة مسارات فتتحسن طاقةالطاقة التي تمر به

 مما األصابع القدمين فيدلك نقاطاً بين هذه أما التخليل بين أصابع والكلى والقناة المرارية والكبد،

  .)4(الم الصداع وبعضها له تأثير مهدئيخفف كثيراً من آ

، وفي ذلك رعاية صحية ر وذلك بتعاهد تقليمهماظافة األظفاويدخل في نظافة اليدين والرجلين ن

صلى اهللا عليـه  ، فقال وقد ذكر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن تقليم األظفار من الفطرة .للفرد

 رِ،األظْفَـا  وتَقْليم اِإلبط، ونَتَفُ واالستحداد، الْختَان،: الْفطْرة من خَمس أو خَمس، الْفطْرةُ( وسلم

قَص5()الشّارِبِ و(.  

إزالة كل ما يزيد على مـا  : وتقليم األظفار يقصد به ،)6(قص ما طال منه: الظفر في اللغة ملْقَو

  على أن يساعدهأو  ،يالمس رأس األصبع من الظفر إلى حد ال  يصل منه الضرر إلى األصبع

                                                 
ي داود  )148(أخرجه أبو داود في آتاب الطهارة )  1( اب     . 1/30، )134( ، وصححه األلباني في صحيح سنن أب وأخرجه الترمذي في آت

أخرجه ابن ماجه في آتاب و. 1/15، )37(، وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي ) 40( سلمالطهارة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  .1/75،)360(، وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه)446( الطهارة وسننها 

ة  : اإلعجاز العلمي في اإلسالم    عبد الصمد، محمد آامل، )  2( ة،  اإلعجاز العلمي في    رضا،  : وانظر . 68، صالسنة النبوي  السنة النبوي
1/498. 
  .20، الطب الوقائي بين العلم والدينعيسى، )  3(
امر)  4( ية  ،ع اط االنعكاس م النق ور عل ن منظ ع ،الوضوء م نة    موق رآن والس ي الق ي ف از العلم ة لإلعج ة العالمي ة -الهيئ ة المكرم  ،مك

http://www.nooran.org/O/10/10-6.htm 
  .17سبق تخريجه ص )  5(
 .6/438 ،المحكم والمحيط األعظمابن سيده،  .11/291 ،لسان العربابن منظور، . 791، المعجم الوسيطن، يوآخر ،أنيس)  6(
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  .)1(يظل محافظاً على سالمته وحيويته ووظيفته

 الشّارِبِ، قَص في لَنَا وقّتَ: "قال رضي اهللا عنه عن أنس، فرظفاي تقليم األالتوقيت فأما في 

  .)2("يوماً َأربعين من َأكْثَر نَتْرك الَ َأن الْعانَة، وحلْق اِإلبِط، ونَتْف اَألظْفَارِ، وتَقْليمِ

  :ألمور منهارضة وأكدت األبحاث العلمية أن من ترك أظفاره دون تقليم سيكون ع

بين نهاية  -الظفرية تتجمع الميكروبات وغيرها من مسببات العدوى مع األوساخ في الجيوب) 1

  تنظيف هذه األماكن، حيث يصعب -الداخلي) الزوائد الظفرية(األنملة الخارجي وطرف 

   للعدوى خاصة في حالة يجعل أطراف األصابع مصدراً األمر الذي ،بالماء غسلهاكما يتعذر 

  .األمراض التي تنتقل عن طريق الفم

ألطعمـة، أو تلمسـها   تتجمع بالجيوب الظفرية أوساخ من المواد التي تتناولهـا األيـدي كا  ) 2

، أو التي تنفصل من سطح الجلد عند الهرش باألظافر، ويصعب إزالـة هـذه   كفضالت التغوط

مـن هـذه األوسـاخ بـداخل     ، ولهذا فقد يبقى جزء زالة كاملة بالغسل العادي لأليدياألوساخ إ

   .الجيوب الظفرية التي تصبح مصدرا للروائح الكريهة

وبمالحظة حركـات   ،في إعاقة الحركة الطبيعية الحرة لألصابع تكون الزوائد الظفرية سبباً) 3

األصابع وأطرافها األمامية في حاالت القبض أو اإلمساك أو المالمسة يتبين أن الزوائد الظفرية 

  .)3(ركاتتعيق هذه الح

فترك األظفار مجلبة للمرض، حيث تتجمع تحته الماليين من الخاليا الجرثومية، ولـذا تلعـب   " 

  األظفار دوراً بالغاً في نقل األمراض البكتيرية والفطرية والطفيلية والفيروسية، وألن اليد أسرع 

  
                                                 

  ، تقليم األظفار في ضوء التراث النبوي والعلوم الطبية ،أحمد ،خواجي، يحيى ناصر، عبد اآلخر، أبو الوفا،)  1(
  http://www.islamset.com/arabic/ahip/kwage.htmlوقع المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، م
 ).258( مسلم في آتاب الطهارةأخرجه )  2(
  موقع المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، والعلوم الطبيةتقليم األظفار في ضوء التراث النبوي خواجي، عبد اآلخر، أبو الوفا، )  3(

http://www.islamset.com/arabic/ahip/kwage.html  ،  
  .88، الطب الوقائي من القرآن والسنةالسيد، : للتوسع انظر
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  .)1("تلوثاً من غيرها بحكم عملها، فقد أعطاها اإلسالم عناية خاصة

  .نظافة الفم: ب الثالثالمطل

وقد حثنا الرسول محمـد  والعناية به تؤدي إلى صحة البدن كله، للجسم،  الفم هو المدخل الرئيس

صلى اهللا عليه وسلم على االعتناء بنظافة هذا الجزء الهام من الجسم وذلك فـي عـدة مـواطن    

  :أهمها

فيتحصل  لكل وقت صالة؛ إذا توضأ الشخص المضمضة في الوضوء، ويتم بها تنظيف الفم )1

إذَا تَوضـْأتَ  : ( عليـه وسـلم  صـلى اهللا قال  .مرة في اليوم والليلة ةخمس عشرله غسل الفم 

  .)2()ضمضمفَ

  .المضمضة بعد االنتهاء من الطعام) 2

ة فَمضـمض  َأكََل كَتـفَ شَـا   صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا  رضي اهللا عنه عن أبي هريرة

َل يغَسوهيرضي اهللا عنه عن ابن عباس .)3(د  لبناًصلى اهللا عليه وسلم شرب  النبيأن، د عـا  ثم

منفذ لدخول العديد مـن الكائنـات الحيـة     ويشكل الفم .)4()إن لَه دسما: (قالوض مضمتَفَ ماءبِ

رثومـة فـي   جعدد الجراثيم في اللعاب حوالي مائة مليـون  أن الدقيقة، وقد أثبت الطب الحديث 

المليمتر الواحد، كما توجد بعض الفطريات والطفيليات األولية بأعداد هائلة، وهي تتغذى علـى  

بقايا الطعام بين األسنان، وينتج من نموها وتكاثرها أحماض وإفرازات كثيرة، تؤثر على الفـم  

فمما ستسببه  ، فإن لم تزل مرات متكررة في اليوم الواحد)5(ورائحته وعلى لون األسنان وأدائها

دون أسنانهم لو اهتمـوا  قتسعين في المائة من الذين يف" علمياً أن  وثبت .التسوس وأمراض اللثة

                                                 
 .88، الطب الوقائي من القرآن والسنةالسيد، : للتوسع انظر. 68،إلسالمتفوق الطب الوقائي في االقضاة، )  1(
  .1/30، )131(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود )144(أخرجه أبو داود في آتاب الطهارة )  2(
  .15سبق تخريجه ص)  3(
  ).358(وأخرجه مسلم في آتاب الحيض ) 211(أخرجه البخاري في آتاب الوضوء )  4(
ة الصاوي،  ) 5( ع  ، من إعجاز القرآن الكريم والسنة المطهرة في الطب الوقائي والكائنات الدقيق ة لإلعجاز العلمي     موق ة العالمي الهيئ

  http://www.nooran.org/O/3/3O9.htmفي القرآن والسنة، 
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ال العفونة التي تتكون في الفم و )1(قبل األوان، وأن المادة الصديدية بنظافة الفم لما فقدوا أسنانهم

طعام فتمتصها المعدة، وتسـري  يقتصر ضررها على تقيح اللثة، بل تدخل المعدة مع اللعاب وال

تنمي بعض العضالت والمضمضة . إلى الدم، ومنه إلى جميع األعضاء وتسبب له أمراضاً كثيرة

ومن أهم  .)3(ارين التي تقي الوجه من التجاعيدمن جملة التموهي  .)2("في الوجه وتجعله مستديراً

يعد عامالً مهماً في تنظيف الفم ، و)4(صحة األسنان استعمال السواك الممارسات التي تحافظ على

  .وتطهيره من كثير من الجراثيم

  :كاستعمال السوا المواضع التي يستحب فيها

لَـَأمرتُهم   ،لَولَا َأن َأشُـقَّ علَـى ُأمتـي   ( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند الوضوء،) 1

وءضكُلِّ و عم اكو5()بِالس(.  

  -َأو على النِّاس– لَولَا َأن َأشُقَّ علَى ُأمتي: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،عند الصالة) 2

 اكوبِالس متُهرلََأمعم لَاة6()كُلِّ ص(.  

النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَان لَـا   نعند االستيقاظ من النوم، عن عائشة رضي اهللا عنها، َأ) 3

يقُدَأ رضتَوي َل َأنقَب كوارٍ إلَّا تَسنَه ٍل َأولَي ن7("م(.  

النبي صلى اهللا عليه وسلم، كان يوضع له وض وءه وسواكه، فإذا عن عائشة رضي اهللا عنها، أن

  .)8(اكتَاس ملى، ثُخَقام من الليل تَ

                                                 
 .المادة الناتجة عن التهاب اللوزتين)  1(
د الصمد، )  2( الم عب ي اإلس ي ف از العلم ةالس: اإلعج دآتور   67، صنة النبوي دان لل نان وصحة األب ة األس اب وقاي ن آت رزوزي، ، م غ

  .بتصرف
ائي في اإلسالم   القضاة، : للتوسع انظر ة     ، رضا . 68-67، صتفوق الطب الوق الطب  عيسى،  . 1/493، اإلعجاز العلمي في السنة النبوي

  .21-20، صالوقائي بين العلم والدين
  موقع السنة،  ،أثر السنة النبوية في الطب الوقائي والعالجي المعاصر ،أسود ،الجوارح وأسرار الوضوء، عامر)  3(

http://www.alssunnah.com/articles.aspx?id=1528&page_id=0&page_size=5&links=False  
ه  : دلكها لينظفها، والسواك: من الفعل َسَوَك، ساك أسنانه بالسواك: السواك ) 4( يس   . عود يتخذ من شجر األراك ونحوه، ُيستاك ب راهيم أن إب

رم، . 491-490، المعجم الوسيطوآخرون،  ة   األزهري،  . 1/438، لسان العرب   ابن منظور، جمال الدين محمد بن مك ، معجم تهذيب اللغ
2/1790.  
  .15خريجه ص سبق ت)  5(
 .15سبق تخريجه ص )  6(
  .1/14،)51(وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود ). 57(أخرجه أبو داود في آتاب الطهارة )  7(
  .1/14، )50(وصححه األلباني في صحيح أبي داود ). 56(أخرجه أبو داود في آتاب الطهارة )  8(
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ـ ذا دلى اهللا عليه وسلم، كان ِإعند دخول البيت، عن عائشة رضي اهللا عنها، أن النبي ص) 4  َلخَ

بْتَيه ببِ َأد1(واكالس(.  

يـِل  كَان رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يصـلِّي بِاللَّ : "عن ابن عباس، قالبين الصلوات، ) 5

  .)2("، ثُم ينْصرِفُ فَيستَاكركْعتَينِ ركْعتَينِ

غُسُل يومِ الْجمعة واجب علَـى  : (لناس، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقبل االجتماع با) 6

إلَـى  مـن جـاء   فَ: (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .)4()والسواك، )3(]أي بالغ[ كّل محتَلمٍ

  .)5()م بِالسواك، وعلَيكُكَان طيب فَلْيمس منْه ، وِإنالْجمعة فَلْيغْتَسْل

السواك مطْهـرةٌ  : (صلى اهللا عليه وسلم قالعن النبي واستعمال السواك مرضاة هللا عز وجل، ف

باةٌ ِللرضر6()ِللْفَمِ م(. آنِ : "رضي اهللا عنه أنه قال وفيما روي عن عليقٌ ِللْقُـرطُر كُماهَأفْو إن، 

  .)7("ها بِالسواكيبوفَطَ

  

  :الفوائد التي أثبتتها الدراسات المخبرية الستعمال السواكومن 

عد العلم الحديث السواك من أهم األمور التي تحافظ على نظافة وصحة الفم واألسـنان واللثـة،   

  :فمن الفوائد التي أثبتتها الدراسات المخبرية

  .يحتوي على مواد توقف نمو الجراثيم الضارة في الفم )1

 .د مغذية للثّة تقوي شعيراتها الدموية وتحميها من االلتهاباتموا يحتوي على )2

 .مواد أخرى تزيد من بياض األسنان وإزالة ما فيها من صفرةيحتوي على  )3

                                                 
 ).253( أخرجه مسلم في آتاب الطهارة)  1(
أخرجه ابن ماجه في آتاب الطهارة . 1/14، )52(وصححه األلباني في صحيح أبي داود ). 58(جه أبو داود في آتاب الطهارة أخر)  2(

 .، واللفظ له1/53، )233(وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه ). 286(وسننها 
  .216، المعجم الوسيطأنيس وآخرون،  )3(
 .42سبق تخريجه ص )  4(
  .1/181، )901( ، وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه)1098(إقامة الصالة والسنة فيها ماجه في آتاب  أخرجه ابن)  5(
  ..52سبق تخريجه ص )  6(
 .1/53، )236( ، وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه)291(الطهارة وسننها أخرجه ابن ماجه في آتاب )  7(
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 .يساعد على نعومة األسنان وصالبة مينائها )4

 .)1(يساعد على ترطيب الفم )5

يعتبر مطهراً للثة، مضاد للتعفنات، واإلسهاالت، كما  ة تأثيرفيه مادة العفص، ولهذه الماد )6

 .ويستعمل لوقف نزيف الدم

 .مواد تمنع تسوس األسنانيحتوي على  )7

يجعل األسنان منيعة على النخر، ألنه يوجد به مادة الفلورايد التي تحمي األسـنان مـن    )8

 .النخر

 .)3(، بما ال يقل عن خمس ساعات)2(تأثيره المحصن للفم والمطهر لألسنان يدوم )9

ي تفرز من السواك، تتحد مع لعاب اإلنسان لتصـبح أكثـر   المواد الكيميائية الت )10

تقـل   دورياًفاعلية في قتل الجراثيم، فعند إزالة بقايا الطعام والجراثيم باستعمال السواك 

، وهذا ما حثنا عليه الرسول صـلى اهللا عليـه   )4(الفرصة أمام المرض في فم اإلنسان 

 .أي دورياً -الي أقل شيء خمس مرات يومياً، وبالت)5()كُلِّ صلَاة مع(وسلم عندما قال 

تلتصق باألسـنان فـي   ) Bacterial plaque(ثبت تكون لويحة جرثومية وقد  )11

وهذه اللويحة أو الطبقة تتكون سريعا حتى بعـد   غاللة رقيقة من اللعاب التي تسبح فيه،

تركت تلميع األسنان في أقل من ساعة، ويزداد سمكها ويحدث فيها ترسبات رخوة، كلما 

من غير إزالة، وقد ثبت أن هذه اللويحة الجرثومية التي تتكـون علـى األسـنان هـي     

إذ  المسئولة عن أمراض اللثة ونخر األسنان، لما تحويه من عدد هائل مـن الجـراثيم؛  

                                                 
  .م2000 -هـ 1420، 1، دار النفائس، بيروت، طـ579- 578، ص ة الفقهيةالموسوعة الطبيآنعان، أحمد محمد، )  1(
  .513-1/509 ،اإلعجاز العلمي في السنة النبويةرضا، )  2(
  .195-193، صعالج إسالمي صحي ونفسي متكامل:المسواك: اإلعجاز الطبي في القرآن والسنة، مبحثالجزائري، )  3(
  .68، صالمتفوق الطب الوقائي في اإلسالقضاة، )  4(
  .14سبق تخريجه ص)  5(
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يصل عددها داخل هذه اللويحة إلى حوالي مائة بليون جرثومة في الجرام الواحد، وهذا 

 .)1(لى اهللا عليه وسلم أمته على دوام استعمال السواكص يوضح لنا حكمة حث النبي

إزالة الروائح الكريهة للفم الناتجة من بقايا الطعام العالقة بين األسنان، المنفـرة   )12

النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم على استخدام السـواك قبـل   حثنا ، وقد )2(من صاحبها

 .بالناس، ليحمينا من ذلكاالجتماع 

تكاثف اللعاب في الفم أثنـاء   ألن"لسواك عند القيام من النوم ا استعمال يستحسن )13

وال سيما إذا كان الشخص عرضة لبقاء فمه مفتوحاً مدة طويلة أو قصيرة أثناء -النوم   

في الفم، فمن الضروري التخلص منها عند القيـام  يخدم الجراثيم ويسهّل تكاثرها  -نومه

اهللا عليه وسلم إلى استعماله عند االستيقاظ من ، وحثنا الرسول محمد صلى )3("من النوم

 .النوم

 .حماية بقية الجسم وخاصة المعدة من األمراض التي تتسبب بها أمراض الفم )14

 له تأثير مهبط للسكر )15

 .)4(الوقاية من سرطان الفم )16

  

  

                                                 
العلمي  إلعجازالعالمية لهيئة ال، في الطب الوقائي والكائنات الدقيقة ةمن إعجاز القرآن الكريم والسنة المطهر الصاوي، عبد الجواد،)  1(

 http://www.nooran.org/O/3/3O9.htm، في القرآن والسنة
  .1/114، اإلعجاز العلمي في السنة النبويةالنجار، )  2(
  .م1996، منظمة الصحة العالمية، 18، صالماء واإلصحاح في اإلسالم، الصحي  ، الهديالحسيني، عبد الفتاح)  3(
ة  ةمن إعجاز القرآن الكريم والسنة المطهر ،الصاوي)  4( ع  ، في الطب الوقائي والكائنات الدقيق ة  الموق ة ل هيئ العلمي   إلعجاز العالمي

  http://www.nooran.org/O/3/3O9.htm، في القرآن والسنة
ى  اآلراك، وتأثيره عود مسواك أسرار في النبوية للسنة العلمي اإلعجازفرج،  بن العتيبي، مشاري: للتوسع انظر م  صحة  عل  ومناعة  الف

 ،العلمي في القرآن والسنة إلعجازالعالمية لهيئة ال، موقع القرآن والسنة العلمي في المؤتمر العالمي الثامن لإلعجاز ،البشرية الخاليا
http://www.nooran.org/con8/Research/46.pdf  

  .، باختصار23-22، صاالستشفاء بالصالة ،قرامي
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  نظافة األنف: المطلب الرابع

األكسجين، ويخـرج ثـاني    التنفس أهم وسيلة لحياة اإلنسان، فعن طريق األنف يستنشق اإلنسان

أكسيد الكربون، والجو مليء بالغبار وبأنواع شتى من الجراثيم، وأول طريـق لـدخول الغبـار    

خلق اهللا حواجز في أنف اإلنسـان تقـي    الجسم منهاوالجراثيم إلى اإلنسان هو األنف، ولحماية 

ا الشعر والمخاط الذي اإلنسان من دخول الغبار والجراثيم التي قد تسبب األمراض لإلنسان؛ منه

يحتوي على خميرة تعمل على القضاء على الجراثيم، ولكن تراكمه في األنف يؤدي إلى صـبه  

في البلعوم بما فيه من الجراثيم واألقذار، كذلك تراكمه يعيق التنفس ويعزل المخاط الجديد عـن  

  .)1("أو المخط بلطف المواد المتراكمة من األنف باالستنثار"القيام بوظيفته، لذا يجب إزالة 

قال رسـول اهللا  ومن سنن الرسول صلى اهللا عليه وسلم في الوضوء االستنشاق واالستنثار، فقد 

رسول  وقال. )2()لْينْتَثر ثُم الْماء من بِمنْخريه فَلْيستَنْشقْ َأحدكُم تَوضَأ ِإذَا: ( وسلمصلى اهللا عليه 

  .)3()ثَالَثاً أو باِلغَتَينِ مرتَينِ استَنْثروا(:  وسلمصلى اهللا عليه اهللا 

االستنثار عند االسـتيقاظ   صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا ومن المواطن األخرى التي حثنا عليها 

 فَِإن رات،م ثَالَثَ فَلْيستَنْثر منَامه من َأحدكُم استَيقَظَ ِإذَا: (الصالة والسالممن النوم، فقد قال عليه 

طَانبِيتُ الشّيلَى يع هيماش5())4(خَي(.  

أجرى فريق من أطباء جامعة اإلسكندرية بحثاً عملياً لكشف عالقة العلـم بالوضـوء مـن     وقد

  :)6(انت النتائج بالنسبة لألنف ما يأتيالناحية الصحية، فك

                                                 
 .22، صالطب الوقائي بين العلم والدينعيسى، : انظر. 1/178، يثالطب النبوي والعلم الحدالنسيمي، ) 1(
  .16سبق تخريجه ص ) 2(
  .16سبق تخريجه ص ) 3(

  .1/70 ،)408(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبن ماجه )329(وأخرجه ابن ماجه في آتاب الطهارة وسننها 
م وا المرسي،  . من الفعل خشم، وهو أقصى األنف  : الخيشوم) 4( ن منظور  . 5/35،لمحيط األعظم  المحك يس  . 4/103 ،، لسان العرب  اب أن

  .260، صالمعجم الوسيطوآخرون، 
  ).238(أخرجه مسلم في آتاب الطهارة ) 5(
وان، ص 25-24، صاالستشفاء بالصالةقرامي، ) 6( : للتوسع انظر  . 58-57، بتصرف، من آتاب، وفي الصالة صحة ووقاية، لفارس عل

 .67، صالسنة النبوية: اإلعجاز العلمي في اإلسالمعبد الصمد، . 2/99، ي السنة النبويةاإلعجاز العلمي فالنجار، 
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الملمس يترسب على شاحب اللون دهني  ونيتوضؤ اليكون باطن األنف عند غالبية من  )1

مدخله بعض األتربة والقشور، أما فتحة األنف فكانت لزجة داكنة اللون يسـهل تسـاقط   

الشعر منها، وكان شعر األنف متالصقاَ مغبراً تعلوه بعض القشور، أما عند المنتظمـين  

ـ  المعاً يبدو أنّهفي الوضوء فقد كان سطح باطن األنف  ة نظيفاً خالياً من القشور واألترب

  .وشعره واضحاً نظيفاً صحيحاً خالياً من المتعلقات واألتربة

أظهر الفحص المجهري أن أنوف من ال يصلون بها مستعمرات جرثومية عديـدة مـن    )2

 .باستمرار ونيتوضؤناحيتي الكم والنوع، بعكس من 

االستنشاق واالستنثار ثالث مرات يزيل اإلفرازات المخاطية مـن األنـف كمـا يبلـل      )3

 .وجوفهما، ما يمنحهما النداوة والرطوبة الالزمتين لترطيب هواء الشهيق المنخرين

  

ن كمية الميكروبات باألنف تقل إلى النصف بعد االستنشاق األول، ثم للربع بعـد االستنشـاق   وإ

. الثاني ثم تتضاءل بعد الثالث، ويبقى كذلك مدة خمس ساعات متواصـلة؛ تلوثـه قليـل جـداً    

ينت أن االستنشاق ثالث مرات يقضي على أكثر من عشـرة أنـواع مـن    والدراسات الطبية ب

 وجد ومن ثم. )1(الميكروبات والبكتيريا التي تصيب اإلنسان بأمراض التنفسي وااللتهاب الرئوي

أن عمليتي االستنشاق واالستنثار التي تتكرر في اليوم عدة مرات بالكيفية التـي علمنـا إياهـا    

وسلم هي أفضل وسيلة للحصول على رعاية صـحية تضـمن نظافـة     الرسول صلى اهللا عليه

  .األنف

  

  

                                                 
  .80-79، ، الطب الوقائي من القرآن والسنةالسيد) 1(
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  نظافة الشعر: المطلب الخامس

وسأحاول تقسيم هـذا   رعاية صحية متكاملة،على اإلنسان االهتمام بنظافة شعر جسمه ليحظى ب

  .الجانب من النظافة لعدة بنود وذلك حسب سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم في ذلك

  

  .شعر الرأسنظافة  )1

على اإلنسان االهتمام بنظافة شعر رأسه وال سيما فيمن كان جلده كثير الغبار، لرفع ما يتـراكم  

وتمشيطه ليتخلله الهواء فينتعش  ترجيلهالشعر من المواد الدهنية والغبار، ثم في فروة الرأس أو 

وبتراكم اإلفـرازات  . )1(وتنتعش معه فروة الرأس، وتنشط فيها دورة الدم فتنمو األشعار وتقوى

ما يؤدي إلى خدش الجلد فيلتهب، ويعمـل أيضـاً    الدهنية يكون المرء عرضةً لحك فروة الشعر

  .عدم االهتمام بنظافة شعر الرأس على انتشار القمل فيه

صـلى اهللا عليـه   الرأس فقال وقد حثنا الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم على االعتناء بشعر 

قَـد  ورجلًا شَعثًا  ى اللَّه علَيه وسلَّمرسوُل اللَّه صلَّوقد رأى  .)2()فَلْيكْرِمه شَعر لَه كَان من: (وسلم

  .)3()؟ما يسكِّن بِه شَعره هذَا يجِد َأما كَان: تَفَرقَ شَعره فَقَاَل

  

اهللا عليه وسلم من أمور ، وقد اعتبره الرسول صلى )4(وهو حلق شعر العانة: االستحداد )2

أن ال يزيد ترك االستحداد عن أربعـين  ، بفي ذلكطرة التي دعا إليها اإلسالم، ووقَت الف

  .واألنثى يوم كحد أقصى، سواء الذكر

                                                 
  .20، صالماء واإلصحاح في اإلسالمالشيخ، ) 1(
 .2/785، )3509(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود )4163(أخرجه أبو داود في آتاب الترجل ) 2(
  .2/766 ،)3427(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود )4062(أخرجه أبو داود في آتاب اللباس ) 3(

 .3/1064 ،)4832(، وصححه األلباني في صحيح سنن النسائي )5246(وأخرجه النسائي في آتاب الزينة       
  . 3/127، صحيح مسلم بشرح النوويالنووي، ) 4(
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 ونَتَـفُ  واالسـتحداد،  الْختَـان، : الْفطْرة من خَمس أو خَمس، الْفطْرةُ( :عليه وسلمصلى اهللا قال 

 .)1()الشّارِبِ وقَص األظْفَارِ، وتَقْليم بط،اِإل

 وحلْـق  اِإلبِط، ونَتْف اَألظْفَارِ، وتَقْليمِ الشّارِبِ، قَص في لَنَا وقّتَ: "قال رضي اهللا عنه عن أنس

،انَةالْع الَ َأن كنَتْر َأكْثَر نم ينعبماً َأرو2("ي(.  

وهـي منطقـة كثيـرة    "، لكثير من التلوثة من السبيلين فهي معرضة لكون منطقة العانة قريب

ما يجعلها مرتعاً للعديد من مسببات األمراض من الفطريـات   اإلفرازات الدهنية وغزيرة العرق

والفيروسات والجراثيم التي قد تؤدي إلى التهابها ونتنها وتصاعد الروائح الكريهة منها، وإلـى  

ض خاصة االلتهابات واألمراض الجلدية، وأمراض الجهازين البـولي  إصابتها بالعديد من األمرا

والتناسلي ما قد يتعدى األفراد إلى أسرهم ومجتمعاتهم عن طريق االستخدامات المشتركة مثـل  

  .)3("مالبس السباحة والمناشف وغيرها

ثيم مواصلة حركة الجـرا  إلى سببات األمراض فوق العانة وحولهاتراكم األوساخ ومقد يؤدي و

ولو تُركت منطقة العانة مـدة  . إلى داخل الجسم حتى تصل إلى الكليتين ما يقلل من كفاءة عملها

قصيرة دون تنظيف وال حلق ألدى ذلك إلى خروج رائحة كريهة منفرة لإلنسان ومن حوله من 

  .األفراد

وقد ساعد ترك شعر العانة بدون حلق على نشر مرض خاص يصيب الذكور واإلنـاث يسـمى   

تقمل العانة، حيث أصبح من األمراض التي تنتقل من االتصال الجنسي، ويشبه نوع من القمل ال 

وعلى النساء االهتمام بنظافة منطقة العانة حيث تأتيها الـدورة  . )5()4(يعيش إال على شعر العانة

                                                 
  .17ص سبق تخريجه ) 1(
 .49سبق تخريجه ص ) 2(
 . 23-22، صالطب الوقائي بين العلم والدينعيسى، : انظر. 2/117، اإلعجاز العلمي في السنة النبويةالنجار، ) 3(
هو مرض جلدي تسببه حشرة صغيرة تدعى قمل العانة، يبدأ المصاب بحّك جلده بعنف وبشّدة ألّن القمل يفرز ): Phtirius( قمل العانة) 4(
ة  أط ى أصول النظاف ة هي الحرص عل ل العان ة ضد قم ا، وأفضل الطرق الوقائي ى يعيش منه دماء حت ه مّص ال ّوة ليتسنى ل ه بق راف في

  .م1991، 1، دار العلم للماليين، بيروت، طـ130-128، صاألمراض المتناقلة عبر الجنسفاخوري، سبيرو، . الشخصية
 . 69، صتفوق الطب الوقائي في اإلسالمالقضاة، ) 5(
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ئحـة  الشهرية، فعند تراكم الدم مع طول الشعر في منطقة العانة، يؤدي ذلك باإلضافة إلـى الرا 

  .الكريهة؛ أمراض تناسلية تصيب المرأة لن تقي نفسها منها إالّ بتعاهد النظافة

جد ومن ثمالرسول صلى اهللا عليه وسلم اهتم بنظافة الجسد من الخارج والداخل و 1(أن(.  

  

  :نتف اإلبط )3

  :ومن فوائد نتف اإلبطوهو من سنن الفطرة التي ذكرها الرسول صلى اهللا عليه وسلم،  

  .ية من الحكة بسبب الجربالوقا  ) أ

 .الموضعية لإلبط الناتجة عن الفطريات والفيروسات والجراثيم تالوقاية من االلتهابا  ) ب

 .الوقاية من الدمامل التي تصيب منطقة اإلبط  ) ت

 .)2(الوقاية من تقشر جلد منطقة اإلبط  ) ث

لهما، ومن الناس اإلفرازات الدهنية تكثر في منطقتي اإلبط والعانة، ما يزيد من الرائحة الكريهة 

من ال يتعاهد هاتين المنطقتين بالتنظيف والحلق لبعدهما عن النظر، فمن حكم اهللا عز وجل فـي  

إنبات الشعر فيهما ليضطر كل إنسان قريب من الفطرة حلقهما كلما احتاج إلى ذلك؛ بأن ال يزيد 

  .)4(صلى اهللا عليه وسلممحمد كما ذكر ذلك الحبيب  )3(الحلق عن أربعين يوماً

 :قص الشارب )4

التـي   وهو من سنن الفطرة. )5(المراد به قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال

 مـن  يْأخُذْ لَم من: (ذكرها النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم وأكد عليها فقال صلى اهللا عليه وسلم

                                                 
  .89، صالطب الوقائي من القرآن والسنةالسيد، : انظر) 1(
 موقع السنة،، أثر السنة النبوية في الطب الوقائي والعالجي المعاصرأسود، ) 2(

http://www.alssunnah.com/articles.aspx?id=1528&page_id=0&page_size=5&links=False  
  .77، صاإلعجاز الطبي في القرآن والسنةالجزائري، : انظر

  .47سبق تخريجه، ص ) 3(
 .، بتصرف118-117، صاإلعجاز العلمي في السنة النبوية النجار،) 4(
 .10/473، فتح الباري في شرح صحيح البخاريالعسقالني،  )5(
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شَارِبِه سنّا فَلَيالشارب تحت حدود الشفة العليـا كثيـراً،   لمراعاة عدم نزول شعر "وذلك  .)1()م

ما يؤدي التسـاخه وتجرثمـه وصـدور    الشعر وذلك لمنع الطعام والشراب من التماس مع هذا 

  .)3(، وتلوث الفم)2("روائح كريهة من هذه األشعار

  

  :تخليل اللحية )5

َأحفُـوا  : (الصالة والسالماللحية للرجال فقد قال عليه  إعفاءمن سنن النبي صلى اهللا عليه وسلم 

ارِبى ،الشّوفُوا اللّحَأعولكن حث في الوقت نفسه على تخليل اللحية بالماء. )4()و.  

  .)5(أن النّبي صلى اهللا عليه وسلم كان يخَلُّل ِلحيتَهرضي اهللا عنه فعن عثمان بن عفان 

أخذ كفاً ذا توضأ إكان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  )6(رضي اهللا عنه أنس بن مالكوعن 

ـ و زي عبِني ررمهكذا َأ: (، وقالِلحيتهبه خلَّل من ماء فأدخله تحت حنكه، ف واللحيـة   .)7()لج

تكون عرضة لألوساخ والغبار، فتعاهد تخليلها بالماء بإدخال أصابع اليد خاللها يزيل كثيراً مما 

  .لرائحة وااللتهابات الجلدية، تتبين بالشكل وا)8(علق فيها، وفي ذلك رعاية صحية هامة

  

  

  

                                                 
اب    الترمذي  أخرجه )1( لم      في آت ه وس اني في صحيح الترمذي      )2761(األدب عن رسول اهللا صلى اهللا علي  ،)2217( ، وصححه األلب
 .واللفظ للترمذي. 3/1039، )4674(، وصححه األلباني في صحيح سنن النسائي )5057(وأخرجه النسائي في آتاب الزينة . 2/358
 .22ص، الطب الوقائي بين العلم والدينعيسى، ) 2(
  .121-120، صاإلعجاز العلمي في السنة النبوية النجار،. 69، صتفوق الطب الوقائي في اإلسالمالقضاة، : انظر) 3(
  ).259(ومسلم في آتاب الطهارة ). 5893(أخرجه البخاري في آتاب اللباس ) 4(
لم     ) 5( ه وس اني في صحيح الترمذي      ، وصححه )31(أخرجه الترمذي في آتاب الطهارة عن رسول اهللا صلى اهللا علي . 1/12، )28(األلب

  .واللفظ للترمذي. 1/72 ،)344(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبن ماجه )429(وأخرجه ابن ماجه في آتاب الطهارة وسننها 
ه          :أنس بن مالك) 6( ادم رسول اهللا صلى اهللا علي ة اإلسالم خ رئ المحّدث راوي ي المق ه من     بن النضر بن البخار اإلمام المفت لم وقرابت وس

ره   92النساء، وتلميذه وتبعه وآخر أصحابه موتًا، وهو علم من أعالم الصحابة رضي اهللا عنهم أجمعين، توفي عام  ـ وعم نة، انظر    99ه س
  .192-1/190، تهذيب التهذيب، العسقالني،  490-4/482، سير أعالم النبالءالذهبي، . 179-1/177، أسد الغابةالجزري، : ترجمته في 

  .1/30، )132(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود )145(أبي داود في آتاب الطهارة  أخرجه) 7(
  .1/497 اإلعجاز العلمي في السنة النبوية،رضا، : انظر) 8(
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  .نظافة السبيلين: المطلب السادس

  .على االستجمار واالستنجاء وهما من وسائل نظافة السبيلينحثنا النبي صلى اهللا عليه وسلم 

، وفـي  )2(هي الحصاة الصغيرة: والجمار. )1(هو مسح محل البول والغائط بالجمار: االستجمار

  .)3(الملوث بالورقالوقت الحالي يمسح المكان 

  .)5(فيكون الغسل والتنظيف بالماء )4(أما االستنجاء

  :في تطبيقها رعاية صحية لإلنسان التيومن آداب دخول الخالء 

وإذَا َأتَـى  ... : (فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم , االستنجاء باليد اليسرىأن يكون ) 1

واليسـرى   ، فتكـون اليـد اليمنـى لألكـل    )6()والَ يتَمسح بِيمينه ،نهالْخَالَء فَالَ يمس ذَكَره بِيمي

  :وفي ذلك رعاية صحية تظهر من خالل .)7(لالستنجاء

  .الوقاية من األمراض المنقولة بواسطة البول كالحمى التيفية والتهاب المسالك البولية"  ) أ

الكوليرا والزحـار والتهـاب   الوقاية من األمراض المنقولة بواسطة البراز، كالتيفوئيد و  ) ب

 . )8("األمعاء

من حدثَكم َأن النّبِي صـلى اهللا   : "، وقد روت عائشة رضي اهللا عنها حيث قالتالبول قاعداً) 2

قُوهدوُل قَائماً فَالَ تُصبي دا ،عليه وسلم كَانوُل إالّ قاَعبي ا كَان9("م(.  

  
                                                 

  . 2/351 ،لسان العربابن منظور، . 3/107، صحيح مسلم بشرح النوويالنووي، ) 1(
 .155، صالمعجم الوسيطأنيس وآخرون، .2/351 ،لسان العربابن منظور، . 1/649، معجم تهذيب اللغةاألزهري،  )2(
  .21، صالماء واإلصحاح في اإلسالمالشيخ، ) 3(
ة األزهري، . أي التنظيف بالماء) 4( ن منظور،   . 4/3510 ،معجم تهذيب اللغ يس وآخرون،    .14/63، لسان العرب  اب ، المعجم الوسيط  أن

944. 
 .3/107، النوويصحيح مسلم بشرح النووي، ) 5(
 .، واللفظ للبخاري)267(ومسلم في آتاب الطهارة ). 153(أخرجه البخاري في آتاب الوضوء ) 6(
)7 (Oral-Fecal contamination :        ات خاصة دوى واإلصابة بالتهاب ل الع يوعًا في نق تلوث بين الخروج  والفم، من أآثر الوسائل ش

  .عند األطفال
 موقع السنة،، في الطب الوقائي والعالجي المعاصرأثر السنة النبوية أسود، ) 8(

http://www.alssunnah.com/articles.aspx?id=1528&page_id=0&page_size=5&links=False  
  .70-69، صتفوق الطب الوقائي في اإلسالمالقضاة، . 63، صالسنة النبوية: في اإلسالم اإلعجاز العلميعبد الصمد، : انظر

 ،)11(واللفظ له، وصححه األلباني في صحيح الترمذي    ) 12(أخرجه الترمذي في آتاب الطهارة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) 9(
 .1/56 ،)249(األلباني في صحيح ابن ماجه  ، و وصححه)307(وأخرجه ابن ماجه في آتاب الطهارة وسننها . 1/6
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 :وفي ذلك رعاية صحية تظهر في

  .)1(من اإلمساك التخلص  ) أ

 .)2(الوقاية من حدوث مرض غشى التبول  ) ب

 .)3(يمنع تلوث األقدام، والثياب، والحذاء بقطرات البول المتناثرة) ج

  .بالماء االستجمار وتراً ويتبع ذلك االستنجاء) 3

االستجمار وحده بالورق ينظف ولكن ليس نظافة كاملة فالجراثيم تبقى، لذا حث النبي صـلى اهللا  

سلم الفرد أن يستجمر ثالث مرات ويتبع ذلك باالستنجاء، فقد قال محمد صلى اهللا عليـه  عليه و

كـان  : "اهللا عنه قـال  ، وعن أنس بن مالك رضي)4()ِإذَا استَجمر َأحدكُم فَلْيستَجمر وِتْراً: (وسلم

وعن عائشـة رضـي اهللا    ،)5(" إذا تَبرز لحاجته أتيتُه بماء فيغسل بهصلى اهللا عليه وسلم النبي 

  . )6(" ماء مس ِإلَّا قَطُّ غَاِئط من خَرج وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل رَأيتُ ما " :عنها قالت

  :وفي ذلك رعاية صحية تظهر في

  .وقاية للجهاز البولي من االلتهابات) أ   

  .)7(اللتهابوقاية للشرج من االحتقان أو حدوث ا) ب   

ن التخلص من بقايا البراز مهم جداً من الناحيـة  ستنجاء دور خاص في النظافة؛ حيث إوفي اال

الصحية، فقد أثبتت الدراسات أن الغرام الواحد منه يحتوي على مائة ألف مليـون خليـة عـدا    

في كلية طـب   الجراثيم األخرى التي ال يعلم أعدادها إالّ الذي خلقها، وقد أثبتت دراسة أجريت
                                                 

  .1/478 اإلعجاز العلمي في السنة النبوية،رضا، ) 1(
وضعية   في والذي يؤثر على البالغين الذآور بعد قيامهم من وضعية االستراحة للقيام بالتبول  ،هو الفقدان المؤقت للوعي: غشى التبول) 2(

  . الوقوف
Anderson K, Anderson L. Mosby’s pocket dictionary of medicine, nursing, & allied health. 3rd ed. St. 
Louis: Mosby 1998, p.743. 
 Mayo Clinic neurologist Jerry Swanson, M.D., and colleagues, Fainting during urination (micturition 
syncope): What causes it?,  Mayoclinic, 2007.  http://www.mayoclinic.com/health/micturition-syncope/AN01608 

 .77-76، صفي الصالة صحة ووقاية، لفارس علوان، من آتاب، و479-1/478، اإلعجاز العلمي في السنة النبويةرضا، ) 3(
 ).237(أخرجه مسلم في آتاب الطهارة ) 4(
 .، واللفظ للبخاري)271(ومسلم في آتاب الطهارة ). 217(أخرجه البخاري في آتاب الوضوء ) 5(
 1/62، )284(، و وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه )354(أخرجه ابن ماجه في آتاب الطهارة وسننها ) 6(
 .62، صالسنة النبوية: اإلعجاز العلمي في اإلسالمعبد الصمد، ) 7(
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جامعة مانشستر أن البكتيريا تنفذ من ثماني طبقات من ورق المرحاض إلى اليد وتلوثهـا أثنـاء   

  .)1(عملية التخلص من بقايا البراز، وهكذا يبقى الماء أفضل وسيلة للنظافة

: ولو استنجى اإلنسان من البول ليقي نفسه من عذاب القبر لكفى، فقد قال صلى اهللا عليه وسـلم 

   .)2()الْقَبرِ من الْبوِل عذَابِأكثر (

  

  .الثياب نظافة: خامسال مبحثال

ه ثيابه ليستر عورته، على اإلنسان، أن خلق له ما يصنع من من نعم اهللا عز وجل التي ال تحصى

چچ ڇ ڇ ڇ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ: ويقي نفسه من الحر والبرد، ويكون حسن الهيئة، قال تعالى

،    ]4:المـدثر [ چڭ ۇچ : طاهرة، فقال تعالىوأن تكون  ثيابهحثه على نظافة كما  .]٢٦ :األعـراف [ چڇڍ 

وتابعت السنة النبوية ذلك فقد أتى رجل إلى النبي صلى اهللا  ، )3(ذلك شرطاً لصحة الصالة وجعل

: نعم، قـال : ، قال)مال؟ كألَ(: له النبي صلى اهللا عليه وسلماهللا عليه وسلم في ثوب دون، فقال 

فإذَا أتَاك اهللا ماالً فَلْير : (قالوالرقيق،  والغنم والخيل اهللا من اإلبل قد آتاني: قال )؟أي المال من(

هتامكَرو كلَياهللا ع ةمعن رأى رسول اهللا صلى و .)4()أثْر  

  

                                                 
  .90-89، صالطب الوقائي من القرآن والسنةالسيد، : : أنظر. 70-69، صتفوق الطب الوقائي في اإلسالمالقضاة، ) 1(
 .1/61 ،)278(بن ماجه ا، وصححه األلباني في صحيح سنن )348(أخرجه ابن ماجه في آتاب الطهارة ) 2(
دي المرغيناني، برهان الدين علي بن أبي بكر،  )3( امر، حافظ          الهداية شرح بداية المبت د ت د محم ه محم ه وخّرج أحاديث ق علي ه وعّل ، حقق

ه،    .م2000-هـ 1420، 1، دار السالم ، مصر، ط1/108عاشور حافظ،  ن عرف ى الشرح     الدسوقي، محمد بن أحمد ب حاشية الدسوقي عل
يش، خّرج           ، ألالكبير للدردير د الملقب بعل ن محم د ب ن أحم د ب رات المحقق محم بي البرآات سيدي أحمد بن محمد العدوي، وبالهامش تقري

ـ  1/326آياته وأحاديثه محمد عبد اهللا شاهين،  ـ  1417، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط د       . م1996 -ه ن محم ان ب و بكر عثم البكري، أب
دين          ينحاشية إعانة الطالبشّطا الدمياطي،  ن ال ن زي ز ب د العزي دين عب زين ال ّدين ل ، على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قّرة العين بمهمات ال

و   .م 1995-هـ 1415،  1دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،1/185 المليباري ، ضبطه وصححه محمد سالم هاشم، المرداوي، عالء الدين أب
ل          اإلنصاف في معرفةالحسن علي بن سليمان بن أحمد،  ن حنب د ب ام أحم ى مذهب اإلم راجح من الخالف عل د     ال د اهللا محم ي عب ق أب ، تحقي

 .م 1997-1418، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،1/444 حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي،
  .17سبق تخريجه ص ) 4(
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يجِد مـا   أما كَان هذَا: (صلى اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم رجالً آخر وعليه ثياب وسخه، فقال

هبثَو ُل بِهغْس1()ي(.  

  :عدة منهاالنبي صلى اهللا عليه وسلم إلى نظافة الثياب في مواطن  اوقد دعان

  

  .وغيرها والعيدين الجمعةكمواطن االجتماع ) 1

الْجمعة سوى  ما علَى أحدكُم إن وجدتُم أن يتّخذَ ثَوبينِ ِليومِ: (وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ههِنَتم يبيمكن أن يحوي الغبار فضالً عن رائحته، ما يؤثر على المصـلين    ، فثوب المهنة)2()ثَو

ويقلل من خشوعهم، ومن ثم حثنا النبي صلى اهللا عليه وسلم على االغتسال يوم الجمعة ولـبس  

ول محمد صـلى اهللا عليـه   الثوب الطاهر النظيف، ومس الطيب واستعمال السواك، فقال الرس

ويمس من الطّيـبِ مـا    ،والسواك، )3(]أي بالغ[ غُسُل يومِ الْجمعة واجب علَى كّل محتَلمٍ: (وسلم

هلَيع ر4()قَد(.  ة يلبسها للعيدين ويـوم الجمعـة   وسلموكانت للنبي صلى اهللا عليهجب)وقـال   ،)5

مسجد أو مجالسة الناس أن يجتنـب الـريح الكريهـة فـي بدنـه      يندب لمن أراد ال: ")6(النووي

  .)8(فالترجل والتنظف وحسن الزي والتطيب والتدهن من شرائع اإلسالم. )7("وثوبه

  

  

                                                 
  .2/766، )3427(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود)4062(أخرجه أبو داود في آتاب اللباس ) 1(
  .1/201، )953(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود)1078(أخرجه أبو داود في آتاب الصالة ) 2(

  .، واللفظ له1/181، )899(بن ماجه ان ، وصححه األلباني في صحيح سن)1096(وأخرجه ابن ماجه في آتاب إقامة الصالة والسنة فيها 
  .216، المعجم الوسيطأنيس وآخرون،  )3(
 .42سبق تخريجه ص ) 4(
ة   ) 5( اب الجمع ن صالح،          )1766(رواه ابن خزيمة في آت رة ب ن المغي ن اسحق ب د ب ة، محم ن خزيم ن خزيمة   ، اب د   صحيح اب ه محم ، حقق

 .م1992 -هـ 1412، 2، المكتب اإلسالمي، بيروت، طـ3/132مصطفى األعظمي، 
ي      : النووي )6( افعي الش ن شرف الش ا يحيى ب رآن من           محيي الدين أبو زآري د، حفظ الق ه المجته د الفقي د العاب دوة الحافظ الزاه ام الق خ اإلم

: من مؤلفاته، المجموع شرح المهذب، صحيح مسلم بشرح النووي، انظر ترجمته في  . هـ677هـ بنوي، وتوفي سنة 631صغره، ولد سنة 
الظنون عن أسامي    فآشى بن عبد اهللا القسطنطي، حاجي خليفة، المال آاتب الجلبي، مصطف .324-17/321، سير أعالم النبالءالذهبي، 

  .م 1999-هـ 1419دار الفكر، بيروت،  ،5/22 ،الكتب والفنون
    .6/117صحيح مسلم بشرح النووي، ) 7(
 ، مكتبة الثقافة9/401، راجعه وخّرج أحاديثه محمد محمد تامر، المنتقى شرح موطأ مالكالباجي، سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب، ) 8(

 .م2004 -هـ 1424الدينية، القاهرة،  الثقافة
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  .إذا أصاب المرأة ثوبها من الحيضة) 2

سألت امرأة رسول اهللا صلى اهللا : أنّها قالت )1(رضي اهللا عنهما عن أسماء بنت أبي بكر الصديق

يا رسول اهللا، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصـنع؟  : ه وسلم، فقالتعلي

ثُـم   ،إذا أصاب ثَوب ِإحداكُن الدم من الحيضة فَلْتَقْرصـه : (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 هحماءبلتَنض،  لِّي فيهلثُم2()تُص( .  

األوساخ، وإنها من أسباب عدوى األمراض السـارية، ألنهـا    اً كبيراً منن النجاسة تؤلف قسمإ"

لتكاثرها، فإذا أهمل تطهير ما أصابته من ثوب أو بدن تعـرض   مفعمة بالجراثيم أو وسط صالح

عدد الجراثيم الداخلة إلى الجسم تغلبت على مقاومته ووسـائل دفاعـه    الجسم للعدوى، وإذا كثر

  .)3("راضهمإإلى  وتكاثرت فيه وأدت

  .إذا وقع المني على الثوب) 3

 الْجنَابةَ َأغْسُل كُنْتُ: يغسل المكان الذي وقع عليه المني بالماء، فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت

نبِ مثَو لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسو جخْرال ِإلَى فَيالصة ِإنو قَعب اءي الْمف بِه4(ثَو(.  

  .ويكون باالستنجاء بالماء حتى ال يبقى جزء منه على الثياب فتنجس التنزه من البول) 4

 غَـاِئط  من خَرج وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل رَأيتُ ما : "عائشة رضي اهللا عنها قالتعن 

ها اإلنسان من جراء تطبيق هذا الحديث تتمثـل  والرعاية الصحية التي يجني. )5("ماء مس ِإلَّا قَطُّ

يتخلص من المواد السامة والمواد الكيميائية األخرى عـن طريـق البـول    في معرفة أن الجسم 

                                                 
وام، وأخت    أسماء بنت أبي بكر)  1( عبد اهللا بن أبي قحافة، أم عبد اهللا القرشية التيمية، والدة الخليفة عبد اهللا بن الزبير، زوج الزبير بن الع

ا سفرة   أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها، وآخر المهاجرات وتعرف بذات النطاقين ألنها صنعت للنبي  ام  [صلى اهللا عليه وسلم وألبيه طع
ام                ] المسافر ه فسماها رسول اهللا ذات النطاقين، توفيت ع ا وشّدت السفرة ب ه فشقت نطاقه ا تشدها ب م تجد م ـ، انظر   73لّما هاجروا، فل ه

  .4/663، لتهذيبتهذيب االعسقالني، . 532-3/526، سير إعالم النبالءالذهبي، . 10-6/9، أسد الغابةالجزري، : ترجمتها في
  .، واللفظ للبخاري)291(، وأخرجه مسلم في آتاب الطهارة )307(البخاري في آتاب الحيض أخرجه ) 2(
 : ، بحث في موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، عن طريق الرابطالنظافة في اإلسالمالنسيمي، محمود ناظم، ) 3(

http://www.55a.net/firas/arabic/print_details.php?page=show_det&id=293  
  .، واللفظ للبخاري)289(، وأخرجه مسلم في آتاب الطهارة )229(أخرجه البخاري في آتاب الوضوء ) 4(
 .62سبق تخريجه ص ) 5(
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، والبول به جراثيم في الجسم الطبيعي، ولكنها إذا زادت عـن الحـد   )1(بواسطة المجاري البولية

لفرد أدى ذلك إلى اإلصابة بالتهاب المسـالك  المتفق عليه وكانت أعراض االلتهاب ظاهرة على ا

  إذا تلوثت مالبس الفرد بالبول أدى ذلك إلى انتشار الجراثيم في الثياب ومن ثـم البولية، ومن ثم

  .)2(يصبح البدن كله عرضة لألمراض، فضالً عن انتشار الرائحة الكريهة المنفرة للفرد

ونفسية، ولكن ال يجوز للفرد أن يتخذ مـن  الثياب رعاية صحية وراحة جسدية فنرى في نظافة 

 كَان من الْجنَّةَ يدخُُل ال(: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمثيابه ما يدعوه إلى الخيالء والكبر، 

، حسـنَةً  ونَعلُـه  حسنًا ثَوبه يكُون َأن يحب الرجَل ِإن:  رجٌل قَاَلف ،)كبرٍ من ذَرة مثْقَاُل قَلْبِه في

  .)5()النَّاسِ) 4(وغَمطُ الْحقِّ) 3(بطَر الْكبر الْجماَل يحب جميٌل اَهللا ِإن(: صلى اهللا عليه وسلم قالف

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1) Sherwood, Lauralee, Fundamentals Of Physiology, second edition, p361-363. 

ي اإلسالمالقضاة، : انظر) 2( ائي ف وق الطب الوق و رزق، 70، صتف ة، أب ة الطفول ة البنت في مرحل ي تربي ، مسؤولية األم المسلمة ف
ى، . 385-383ص دين  عيس م وال ين العل ائي ب ب الوق ار،27-26، صالط نة ال  ، النج ي الس ي ف از العلم ةاإلعج و رزق، 2/99، نبوي ، أب

  .385-383، صمسؤولية األم المسلمة في تربية البنت في مرحلة الطفولة
 .2/78، صحيح مسلم بشرح النوويالنووي،  . دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبرًا )3(
  .2/78، صحيح مسلم بشرح النوويالنووي، . احتقارهم )4(
  ).147(أخرجه مسلم في آتاب اإليمان ) 5(
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  ثالثالفصل ال

  توجيهات اإلسالم الصحية في المحافظة على الغذاء

  

تبين مما سبق أن الحفاظ على النفس من الضرورات الهامة فـي الشـريعة اإلسـالمية، ومـن     

مقتضيات الحفاظ عليها تهيئة الغذاء المثالي المتوازن الذي يضمن للجسم سالمته ويعينـه علـى   

  .العقل السليم في الجسم السليم :قالوا قديماًالقيام بمهامه ومسؤولياته وينمي عقله، وقد 

حتى في حرمانه للجسد من الطعام والشراب طوال النهار؛ وذلك من خـالل عبـادة   -اإلسالم و

من كثير من األمراض، فالصوم عبادة وقائية عالجيـة كمـا    حمايتهحرص على يفإنه  -الصيام

  .أشارت كثير من الدراسات الطبية في هذا المجال

  

  : أتيأهمية الغذاء في القرآن والسنة فيما يوتكمن 

إن الغذاء مطلب أساسي الستمرار بقاء اإلنسان والمحافظة على وجوده، لتمكينه من أداء ) 1

  .واجب العبادة، وعمارة األرض

إن الغذاء آية من آيات اهللا عز وجل في الكون واإلنسان، تستدعي التأمل والنظر وبـذل  ) 2

 ڭچ: الغذاء واإلفادة منها، وتنظيم تناول اإلنسان لغذائه قال تعالى الجهد الستكشاف مكونات

 چ � � � � � � � � � � � � � � ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

  ]٣٢ – ٢٤: عبس[

إن إبراز مقاصد الشرع الحكيم من الحالل الطيب بتحليله والحرام الخبيث بتحريمه لهـو  ) 3

  .من أثر على حياة المسلمما له مر بالغ األهمية لأ
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شأنه أن يظهر أن إن بيان شمول تشريعات اإلسالم لبدن اإلنسان وروحه وكيانه كله؛ من ) 4

  اإلسالم دين شامل

، بما فيها )1(أن نقيم حياتنا على هدى الرسول صلى اهللا عليه وسلم في جوانب حياته كلها) 5

هرة لم تترك جانباً مـن جوانـب الحيـاة إالّ    الغذاء وكيفيته، ما يؤكد أن السنة النبوية المط

  .وأعطته االهتمام الذي يستحقه

  :الل اإلشارة إلى المعايير اآلتيةاإلسالم بالغذاء من خ مويتضح اهتما

  

  .الحالل والحرام في الطعام والشراب: المبحث األول

األصـل فيهـا    نالمتعلقة بالطعام والشراب يالحظ أمن خالل دراسة اآليات واألحاديث الشريفة 

ة ا[ چ� � � � � � � � � �چ : تعـالى  لقولهاإلباحة  إالّ مـا ورد دليـل علـى    ، ]١٣: لجاثي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ               : وقال تعـالى  ،]٣٠: الحج[ چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ۅچ  :تحريمه، قال تعالى

ية اإلنسان مـن الطيبـات   تغذو ، ]٣: المائدة[ چپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ادة اهللا عز على عب؛ وإنّما وسيلة لتحقق غاية االستخالف في األرض والتقوي ذاتهاليست غايةً ب

  .وجل

وسأبين المحرمات من المطعومات والمشروبات وأثر ذلك على صـحة الفـرد فـي المطلبـين     

  :اآلتيين

  

  :المحرمات من األطعمة: المطلب األول 

                                                 
، 330مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، ص الغذاء والتغذية في ضوء الكتاب والسنة،، موسى إسماعيل، البسيط) 1(

  .م2005 -هـ 1425العدد السادس، تشرين أول، 
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إال ما هو طيب نافع، ولم يحرم إال ما هو خبيـث   حفيضة أن اإلسالم لم يبتبين بالدراسات المست

، وضيق  ]١٥٧: األعـراف [ چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌچ : ضار، قال تعالى في شأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ه ه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ : اإلسالم دائرة الحرام في الغذاء، فقال تعـالى 

  .]١٤٥: األنعام[ چ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

والعلم الحديث يبين ما في األطعمة المحرمة من مخاطر صحية وأضرار اقتصادية واجتماعيـة  

في بعـض حكـم تحـريم     )1(الدكتور محمد علي البار وورد عن. وبيئية تلحق بالفرد والمجتمع

متصاص، إما إلى طاقـة تحـرك الجسـم    ن األغذية واألشربة تتحول بعد الهضم واالأ ،الخبائث

ووقود للعقل والقلب، وإما إلى مواد لبناء األنسجة وإبدال التالف منها بجديـد صـالح، حتـى ال    

تنقص عن ميزانها الذي صنعها اهللا عليه، فما تأكله أو تشربه، يتحول بالتالي إلى محرك لعضلة 

الدم مكوناً الكريات الحمراء أو البيضاء أو في اليد أو اللسان أو القلب، أو يجري في العروق مع 

الصفائح، أو حيواناً منوياً يخرج من الصلب، فكيف إذا كان الطعام أو الشراب خبيثـاً كـالخمر   

ولحم الخنزير وغير ذلك مما حرمه اهللا، فإذا دخل جوف ابن آدم وجرى في عروقه مجرى الدم، 

  . )2(كان الخبث مصدر نشاط يده ولسانه وفكره وقلبه

ي ذكر لألغذية المحرمة في الشريعة اإلسالمية مع بيان أضرار ومفاسد كل واحد على وفيما يأت

   :صحة النفس البشرية

 .)1(مما يذبح )3(ما فارقته الروح من غير ذكاة :ةالميت )1

                                                 
د للبحوث ا    1939ولد سنة  :محمد علي البار)  1( ك فه ة   م، استشاري أمراض باطنية، مستشار قسم الطب اإلسالمي في مرآز المل ة وجامع لطبي

ة اإلعجاز           دن، شارك في أبحاث هيئ ره ولن الملك عبد العزيز بجدة، زميل الكليات الملكية لألطباء في المملكة المتحدة، في غالسجو وأدنب
  محمد علي البار موقعانظر . العلمي ومؤتمراتها

http://www.khayma.com/maalbar/CV.htm   
 بتصرف. م1978 - هـ 1398، 2، دار الشروق، جدة، طـ27- 26، صالخمر بين الطب والفقه) 2(
ا   إتمام الشيء،  : والذآاةمن الفعل َذَآو، ) 3( اة ونحوه ا : وذآى الش ة،     . ذبحه ذيب اللغ ن منظور، لسان العرب،     . 2/1286األزهري، معجم ته اب

   .336، صالمعجم الوسيطأنيس، وآخرون، . 5/52
ة  المرغيناني، : انظر. تسيل منها الدماء حتى لحيوان،ل) هما عرقين على صفحتي العنقو(الودجين و الحلقوم والمريءقطع : الذآاة شرعًا     الهداي

ّراء ،   2/353، حاشية الدسوقيالدسوقي، . 4/1445، شرح بداية المبتدي ن الف لتهذيب في   ا، البغوي ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد ب
افعي ام الش ه اإلم ّوض،  فق د مع ي محم ود، عل د الموج د عب ادل أحم ق ع ـ8/12، تحقي روت، ط ة، بي ب العلمي ـ1418، 1، دار الكت . م 1997-ه

  .6/203، آشاف القناعالبهوتي، 
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ى األجزاء المنخفضـة مـن   تتعرض الميتة لتغيرات فبعد ساعة من الموت يرسب دم الحيوان إل

يسمى بالزرقة الرمية، والدم يعد أصلح األوساط لنمو الجراثيم وخاصة جراثيم ما  جسمه مشكالً

التعفن التي تؤدي إلى تفسخ الجثة وينتج عنها مركبات ذات رائحة كريهة وأثـر سـام، وينـتج    

 .)2(غازات تؤدي النتفاخ الجثة بعد عدة ساعات

، فلـو مـات   اًرر أكله شديدأصابه فيجعل ض بمرض التهابيويكون موت الحيوان أو الطير إما 

والطبع السليم يستخبث ويستقذر أكـل   ،الموت بسبب الهرمأو . الحيوان تبقى في جسمه الجراثيم

  .الميتة

اتفق لها  أمخنقاً، وهو حبس النفس سواء فعل بها ذلك آدمي  ماتتوهي التي  :المنخنقة )2

أو  الـردم أو  الغرقنفس أو ، ويلحق بها من مات بكتم ال)3(ذلك في حبل أو بين عودين أو نحوه

 . )4(باستنشاق غازات خانقة كلها حرام ألنه ما سال دمها

أن هناك عالقة بين األمراض التي يحملها هذا الحيوان الـذي يمـوت    مؤخراً كتشفُألقد و

يعمل جدار األمعاء الغليظة للحيوان كحاجز يمنع انتقـال  ، حيث وبين صحة اإلنسان مختنقاً

المـا  دمه ط إلىإلى جسم الحيوان و –حيث توجد الفضالت  –عاء الغليظة الجراثيم من األم

ومعلوم أن األمعاء الغليظة مستودع كبير للجـراثيم الضـارة    ،كان الحيوان على قيد الحياة

ن، باإلنسان، والجدار الداخلي لهذه األمعاء يحول دون انتقال هذه الجراثيم إلى جسم الحيـوا 

فإذا حـدث  ، نخر يحول دون انتقال الجراثيم من دم الحيواآ اًاركما أن في دماء الحيوان جد

وتكمن الخطورة في هذا الموت البطيء عنـدما تفقـد   ، ه يموت موتا بطيئاًنّإحيوان خنق فلل

مقاومة الجدار المغلف لألمعاء الغليظة تدريجيا مما يجعل الجراثيم الضارة تختـرق جـدار   

                                                                                                                                               
ي، خّرج أحاديثه محمود ، راجعه وضبطه وعلق عليه محمد إبراهيم الحفناوالجامع ألحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد األنصاري، ) 1(

 .م2002 - هـ 1423، دار الحديث، القاهرة، 1/611حامد عثمان، 
 .309ص، الموسوعة العلمية ،القليني، السيد) 2(
  .3/425، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، ) 3(
 310، صالموسوعة العلمية القليني، السيد،) 4(
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لدمويـة  ومن الدماء تنتقل هذه الجراثيم مع الدورة ا ،رلى اللحم المجاوإء إلى الدماء واألمعا

من جدار الدماء إلـى اللحـم    الحيوان لم يمت بعد، كما تخرج نإلى جميع أجزاء الجسم أل

ودعا ضخما لهـذه  قص المقاومة في جدر هذه األوعية الدموية فيصبح الحيوان مستنبسبب 

بصحة الحيوان حتى الموت، وموتـه فـي   ثم تفتك هذه الجراثيم المتكاثرة ، الجراثيم الضارة

  .)1(هذه الحالة يعني وجود خطر كبير في جسد هذا الكائن الذي يموت مختنقا

  .)2(هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية: الموقوذة) 3

كذلك بالموت البطيء كالمختنق تماما فيقع لـه مـا وقـع     الذي مات ضرباً الحيوان يصاب

نق؛ وزيادة على ذلك فان الضرب يتسبب في تمزيق األوعيـة الدمويـة فـي مكـان     للمخت

كما يمزق الخاليا فيه، فيختلط تركيب الدماء مع تركيب الخاليا مما يتسـبب فـي    الضرب،

حظ وجود تورم يقع في مكان الضرب إن نالولذلك ، حدوث تفاعالت للمواد السامة الضارة

فاعالت الكيميائية الضارة التي أصبحت مولـدات لمـواد   هذا التورم الحادث سببه وجود الت

وبهذا يصبح الحيوان الذي مات  ،سامة إلى جانب التسلخ الذي يحدثه الضرب بجسم الحيوان

  .)3(صحة اإلنسان ىعل رب مستودعا للجراثيم الضارة وخطراًضمن ال

ـ  : المتردية) 4 ل أو فـي بئـر   هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت، كان ذلك مـن جب

تكون حالته مثـل حالـة الـذي مـات     بالتردي من مكان عاٍل الحيوان الذي يموت . )4(ونحوه

وحتى لو مات مباشرة بعد  ،بالضرب، ففي مكان السقوط يحدث التمزق ويبدأ بالموت موتا بطيئا

                                                 
في آوبنهاجن، موقع الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  الرسن، جون هونو، فرآبير أطباء المستشفى الرسمي) 1(

http://www.nooran.org/O/ 3/3 O2.htm مكة المكرمة، -   
 .3/425، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، ) 2(
  ي في آوبنهاجن، موقع الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنةالرسن، جون هونوفر، آبير أطباء المستشفى الرسم) 3(

.310، صالموسوعة العلميةانظر القليني، السيد،   http://www.nooran.org/O/ 3/3 O2.htm   -  ،مكة المكرمة  
 .3/426، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، ) 4(
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 السقوط فان الجراثيم تغزو الجسم بسرعة، ولذلك نجد أن العفونات سرعان ما تتصاعد من جسم

  . )1(هذا الكائن دليال على ما يوجد فيه من جراثيم وميكروبات خطيرة

 بالتنـاطح المـوت   .)2(هي الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل أن تذكى :النطيحـة ) 5

ففي الغالب أن الحيوان عندما ينطح بقرنه تـتم عمليـة    ،خطرأولكنة  يشابه الذي يموت ضرباً

خص في األمعاء، فيدخل القرن ملوثا بالجراثيم إلى الـدماء فـي   النطح في منطقة البطن، وباأل

ويشكل تناول لحم الحيوان ، أمعاء الحيوان األخر، وتجري الدماء في جسمه، ثم يموت تبعا لذلك

  . )3(محققا على صحة اإلنسان في هذه الحالة خطراً

  .)4(لب ونحوهار من الحيوان، كاألسد والثعكل ما افترسه ذو ناب وظف: ما أكل السبع) 6

فإذا غرسها في جسم هذا الحيوان سارت تلك الجراثيم  معلوم أن مخالب السبع مملوءة بالجراثيم،

  . )5(ويصبح مستودعا للجراثيم الضارة ببطءعندها يموت الحيوان  في دمه؛

ولما كانت الحيوانات المفترسة عادةً ما تأكل الجيف الحاملة للجـراثيم الممرضـة، فـإن هـذه     

راثيم تنتقل إلى الفريسة الجديدة عن طريق الحيوان المفترس، فيسبب ذلك حصول األمراض الج

  .)6(عن طريق أكل لحومها

ولكن إذا أمكن الوصول إلى هذه الحيوانات آنفة الذكر قبل موتها، ثم ذبحها فتحل، وهـذا هـو   

دة [ چٿ ٿ ٿچ المراد بقوله تعالى  ا المصدر األساسي لنقل هذه نكون قد استخلصن"  ، فبذبحها ]٣: المائ

وإذا ذبح الحيوان قبل موتـه   ،الجراثيم وهو الدم، وال يمكن بعدها السماح بانتقالها إلى األعضاء

                                                 
  آبير أطباء المستشفى الرسمي في آوبنهاجن، موقع الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنةالرسن، جون هونوفر ،  )1(

http://www.nooran.org/O/ 3/3 O2.htm   -  ،مكة المكرمة  
  .3/426، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، ) 2(
  الرسن، جون هونوفر، آبير أطباء المستشفى الرسمي في آوبنهاجن، موقع الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة) 3(

http://www.nooran.org/O/ 3/3 O2.htm   - مكة المكرمة، الرابط  
 .3/426، القرآن الجامع ألحكامالقرطبي، ) 4(
مكة  - الدآتور جون هونوفر الرسن، آبير أطباء المستشفى الرسمي في آوبنهاجن، موقع الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة ) 5(

  المكرمة، 
 http://www.nooran.org/O/3/3O2.htm  
  http://www.khayma.com/tagthia/islam.htm، موقع التغذية، الغذاء والتغذية في االسالمالسالم عزت، فارس، معز ا) 6(
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ن الدم هو السـائل الحيـوي   تخلص الجسم من هذه المادة التي تسبب انتقال هذه الجراثيم إليه؛ أل

لطفيليات بما يحويه من كرات بيضاء المهم في جسم الكائن الحي والذي يستطيع مقاومة ماليين ا

وفي درجة حرارته الطبيعية، فإذا مات الحيوان وتوقف الدم عن  وأجسام مضادة مادام الكائن حياً

سلم الطـرق هـو اإلراقـة    أالجريان أصبحت الميكروبات بدون مقاومة، وفي هذه الحالة يكون 

  .)1("الكاملة لهذا الدم، وإخراجه من الجسم في أسرع وقت ممكن

   :من فوائد الذكاة الشرعيةو

تسهل خروج وتدفق الدم من داخل جسم الحيوان، حيث يحمـل الـدم داخـل    "الذكاة الشرعية  -

وغاز ثاني أكسيد الكربون، باإلضافة إلى أنـه   )2(الجسم العديد من المركبات السامة مثل اليوريا

لها إلى اإلضرار بصحة اإلنسان ناقل لبعض السموم من األمعاء إلى الكبد ، والتي قد يؤدي تناو

  .)3("وتسبب األمراض له

مراكـز  ؛ ألن الحيوان المذبوح يفقد الحياة خالل ثالث ثوان فقط إذا ذبح بالطريقة الصـحيحة  -

مـا نـراه فـي    أما و ،اإلحساس باأللم تتعطل ألنها بحاجة إلى وجود أكسجين في الدم باستمرار

وال  ،هي مؤثرات بقاء الحياة فـي الجهـاز العصـبي   ف ،الحيوان من رفس وتشنج وما شابه ذلك

عتـد علـى   يلـم  و قطع العنقيلم  ، ففي الذكاة الشرعيةيشعر الحيوان المذبوح بها على اإلطالق

يبدأ الجهاز العصبي بإرسال إشارات من المخ إلـى  ف الجهاز العصبي فتظل الحياة موجودة فيه،

ويحـدث   ؛عندها تقوم العضالت بالضغط فوراً، ل إليهمنه إمداده بالدماء ألنها لم تص القلب طالباً

تحرك سريع لألحشاء والعضالت الداخلية والخارجية، فتضغط بشدة وتقذف بكل ما فيهـا مـن   

                                                 
مكة  - في القرآن والسنة  الدآتور جون هونوفر الرسن، آبير أطباء المستشفى الرسمي في آوبنهاجن، موقع الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي) 1(

 http://www.nooran.org/O/3/3O2.htmالمكرمة، 
، وهي فضالت ناتجة عن انحالل البروتين في الجسم، وهي مادة سامة تخرج من الجسم عن طريق البول، يمرآب عضو Urea): ( اليوريا) 2(

  .في األعضاء ًانسبتها في الجسم آثيرًا تحدث تحطوزيادة 
Sherwood, Lauralee, Fundamentals Of Physiology, p.378. 
Burtis,Carl A. , Ashwood, Edward R. , Tietz Fundementals of Clinical Chemistry,united states of 
America, 1996, p.575. 

  http://www.khayma.com/tagthia/islam.htm، موقع التغذية، سالماء والتغذية في اإلالغذفارس، ) 3(
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 ،ثم يقوم القلب بدوره باإلسراع في دقاته بعد أن يمتلئ بالدماء تمامـاً  دماء، وتضخها إلى القلب،

ى جسم هذا الحيوان فلخارج وال تصل إليه، حتى يتصتخرج لففيقوم بإرسالها مباشرة إلى المخ، 

خطـر مـادة علـى    أو كبر بيئة خصبة لنمـو الجـراثيم،  أوبذلك يتخلص من ، من الدماء تماماً

  .)1(اإلنسان

التي يكون من غذائها لحوم حيوانات  حرم أكل لحوم الحيوانات المفترسة والجارحةواإلسالم ) 7

 اللَّـه  رسـولُ  نَهى" طيور الجارحة، كالصقر والنسر، وقدأخرى، ومنها القطط والكالب، ومن ال

وفـي  . )3(")2(الطَّيـرِ  من مخْلَبٍ ذي كُلِّ وعن ،السباعِ من نَابٍ ذي كُلِّ عن وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

دة والقسـاوة  بالش"تحريمها رعاية صحية حيث أثبت العلم الحديث أن لحوم هذه الحيوانات تتميز 

، وكمـا  )4("بسبب شد العضالت في جسمها فيصعب لذلك هضم وبلغ هذه اللحوم واالستفادة منها

بها مسببات األمراض الجرثومية والمركبات الكيمائيـة   فاً؛ بأن الحيوانات التي لم تذكأسلفت آن

  . جيفالتي تسبب األمراض لإلنسان، وتحيا السباع والجوارح على افتراس الحيوانات وال

ولعل من الحكم أيضاً أن الغذاء ينعكس على شيء من طباع آكله، فأكل لحوم الحيوانات والطير 

  .)5(أن ينعكس على أخالق وطباع آكلة بشيء من الشراسة والميل إلى العنفال بد  الجارحة

  

  :الدم المسفوح) 8

، كالذي يكون بـين ثنايـا   )6(الجاري الذي يسيل وهو المحرم، وغيره معفو عنه: الدم المسفوح 

اللحم وال يمكن التحرز منه، وكذلك دم الكبد والطحال وذلك بتخصيص رسـول اهللا صـلى اهللا   

                                                 
مكة  - رسمي في آوبنهاجن، موقع الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة الرسن، جون هونوفر، آبير أطباء المستشفى ال) 1(  

http://www.nooran.org/O/ 3/3 O2.htm المكرمة،    
األعجاز العلمي في السنة ، النجاروغيرها، ل الصقر والنسر والغراب يقصد به الطيور الجارحة التي تعدو على فريستها بمخالبها مث) 2(

 .3/194، النبوية
  ).1934(رواه مسلم في آتاب الصيد والذبائح وما يؤآل من الحيوان، ) 3(
 http://www.khayma.com/tagthia/islam.htm، موقع التغذية، الغذاء والتغذية في االسالمفارس، ) 4(
 .3/195، اإلعجاز العلمي في السنة النبويةالنجار، ) 5(
  .4/110، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، ) 6(
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 الـدمانِ  وَأمـا  .والْجراد فَالْحوتُ الْميتَتَانِ فََأما ؛ودمانِ ميتَتَانِ لَكُم ُأحلَّتْ« :عليه وسلم لهما بقوله

الطِّ فَالْكَبِداُلو1(»ح(.  

  :الرعاية الصحية التي يجنيها اإلنسان من تحريم الدم المسفوحومن 

مومه ونتائج أفعال الهدم الدم يحمل سموماً وفضالت، ألن من وظائفه حمل فضالت الجسم وس) أ

، ويؤدي تناول الدم عن طريق الفم إلى ارتفاع اليوريا )2(ما عن طريق الكلية أو التعرقلطرحها إ

  .)3(نسان مما قد يؤثر على المخ ويسبب الغيبوبة المفاجئةفي دم اإل

، وفي المختبرات الطبية يسـتخدمون الـدم كعامـل    )4(الدم وسط صالح لنمو شتى الجراثيم) ب

للحصول على مستعمرات جرثومية لتشخيص ) (Blood-Agarأساسي في صنع مزارع دموية 

  .األمراض الجرثومية

فخضاب الدم الموجود بكثرة في الكريات الحمر عسير الهضم وال  الدم ال يعتبر غذاء بشرياً،) ج

  .)Fibrin()5(تحتمله المعدة، والدم إذا تخثر أصبح أشد عسرة لتشكل الليفين

والعصائد المـدماة   ،التي يضاف إليها الدم المسفوح كالنقانق المحشوة بالدم"ألغذية لأما بالنسبة 

وعجـائن الـدم    ،وأغذية األطفال المحتوية على الـدم  رجر المدميووالهمب ،)البودينغ األسود(

محرم األكل الحتوائها على الدم المسفوح الـذي لـم    نجساً تعتبر طعاماً ،والحساء بالدم ونحوها

)8()7(")6(تتحقق به االستحالة
.  

                                                 
  .2/232، )2679(، وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه )3314(رواه ابن ماجه في آتاب األطعمة ) 1(
 .311، صالموسوعة العلميةالقليني، السيد، ) 2(
 http://www.khayma.com/tagthia/islam.htm، موقع التغذية، اء والتغذية في االسالمالغذفارس، ) 3(
  311، صالموسوعة العلميةالقليني، السيد، ) 4(
  .312-311، صالموسوعة العلميةالقليني، السيد، ) 5(
هي انقالب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتها تحّول المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة،  :هيفي االصطالح الفق االستحالة) 6(

: ويعبر عنها في المصطلح العلمي الشائع. 7/5265، الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، . طاهرة، وتحّول المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعًا
وتحلل المادة إلى مكوناتها لى مرآب آخر آتحويل الزيوت والشحوم على اختالف مصادرها إلى صابون، بأنها آل تفاعل آيميائي يحول المادة إ

، الدورة العاشرة لمؤتمر مجلس مجمع الفقه اإلسالمي في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي. المختلفة؛ آتفكك الزيوت والدهون إلى حموض دسمة
  . م1997 - هـ 1418، 2/461جدة، العدد العاشر، 

  .2/462، العدد العاشر، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي )7(
غير موجودة عندنا في فلسطين وخاصة اإلنتاج المحلي، وهي تصنع بشكل أساسي في اسكتلندا ) البودينغ األسود(هذه األغذية وبالذات )8(

 يديا،الموسوعة الحرة ويكيب .وانجلترا وايرلندا، ويستعمل فيها بشكل رئيس دم الخنزير واألبقار
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_pudding  
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  :لحم الخنزير) 9

جميع اللحوم  إن لحم الخنزير ينفرد من بين" يلتهم األقذار والنجاسات والجيف،  الخنزير حيوان

ـ المذكورة في آيات التحريم بأنه حرام لذاته، أي لعلة مستقرة فيه، أو وصف الصـق بـه،     اأم

اللحوم األخرى فهي محرمة لعلة عارضة عليها، فالشاة مثالً إذا ذكيت فلحمها حالل طيـب وال  

نزيـر وقد خص اهللا عز وجل ذكر لحـم الخ  .)1"(م إال إذا كانت ميتة أو ذبحت لغير اهللاتحر  ألن

رعاية صحية هامة تظهر في تحريمها والخنزير من المحرمات التي  .)2(معظم االنتفاع متعلق به

، وهـو يقـوم   بائيو مرض 450مرتع خصب ألكثر من تظهر بما فيه من أمراض شتى، فهو 

  :ومن األمثلة على ذلك ،)3(منها إلى اإلنسان 57بدور الوسيط لنقل 

  : ومنها أمراض ينقلها الخنزير بقذارته) أ

 . )5()حصبة الخنزير(الحمرانية ، )4(الزحار الزقي –

  :أمراض سببها الوحيد أكل لحم الخنزير منها) ب

  . )7(الشعرية الحلزونية، )6(شريطية لحم الخنزير أو الشريطية المسلحة -

                                                 
، الدقر، 1982الكويت  4ع ـ 12مجلة عالم الفكر ـ المجلد " العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن" محمد، عبد الحافظ حلمي عن مقالة ) 1(

  ، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، القرآن ألآل لحم الخنزيرتحريم  محمد نزار،
http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show_det&id=125 

قّدم له خليل محيي الدين  ،المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب تفسير الفخر الرازي مر، محمد فخر الدين بن ضياء الدين ع الرازي،) 2(
  .م1995 - هـ 1415، دار الفكر، بيروت، 3/23 الميس،

  ، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، تحريم القرآن ألآل لحم الخنزير محمد نزار،، الدقر) 3(
http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show_det&id=125 

، التي تعيش في أمعاء الخنزير الذي يعتبر أهم مصادر العدوى  Balandtidium coliتسببه طفيلية الزقيات الكولونية  :الزحار الزقي )4(
 .313، ص الموسوعة العلميةالقليني، السيد، . عالميًا ويكثر في األماآن التي تنتشر فيها تربية الخنازير وتداولهاينتشر المرض 

آاللحامين والدباغين (مرض يصاب به الخنزير وغيره من الحيوانات وينتقل منه إلى بعض فئات الناس : Eryspeloid :الحمرانية) 5(
ومؤلمة جدًا وحارقة على األيدي مع أعراض عامة آالحرارة والقشعريرة والتهاب العقد واألوعية  وتكون بشكل لوحه محمره) والسماآين
 .213ص الموسوعة العلميةالقليني، السيد، . البلغمية

 م تصيب اإلنسان لتناوله لحم الخنزير غير المطهو جيدًا والحاوي على الطور 3- 2طولها  :Taenia Solium:  شريطية لحم الخنزير )6(
المعدي للدورة وهو الحويصالت الخنزيرية المثانية وهذه تتحول في أمعاء اإلنسان إلى الطور اليافع، وتسبب له اضطرابات في الهضم 

 .314ص الموسوعة العلمية،القليني، السيد، . ية وآالم الجوع، وإسهال وإمساكعلى شكل ضعف شه
مم، تصيب اإلنسان نتيجة تناول لحم الخنزير النيئ أو غير 5- 3شعرية صغيرة طولها دودة : Trichinella Spiralis :الشعرية الحلزونية )7(

فس ومضغ وآالم، وقد ، تسبب التهاب جدار المعدة، طفح جلدي، صعوبة تن"ويأخذه اإلنسان عادة في صورة سجق"غير المطهو جيدًا، 
  .314، صالموسوعة العلميةالقليني، السيد، . يسبب الموت
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أمراض من عواملها أكل لحم الخنزير، فإن تركيب لحم الخنزير يمتاز بارتفاع نسبة الشحوم ) ج

: يساعد في حصول بعض األمـراض مثـل  ما بشكل كبير وارتفاع نسبة حمض البول في لحمة 

الكولسترول الناجم عن تحلل لحم الخنزير في البدن يظهر و. )1(تصلب الشرايين، اآلالم المفصلية

في الدم على شكل كولسترول جزئي كبير الذرة يؤدي إلى ارتفاع الضغط الدموي وإلى تصـلب  

  .)2(رة التي تمهد الحتشاء العضلة القلبيةالعوامل الخطمن  هماو الشرايين

وكلها تؤثر على قابليـة   )3(ولحم الخنزير غني بالمركبات الحاوية على نسب عالية من الكبريت

هذا يؤدي إلـى تـراكم   و امتصاص األنسجة الضامة للماء كاإلسفنج مكتسبة شكالً كيسياً واسعاً

يؤهـب لإلصـابة   مـا  مما ربطة والغضاريف ويجعلها رخوة األو المواد المخاطية في األوتار

  .)4(إلى تنكس في العظامو بالتهاب المفاصل وخاصة المفاصل بين الفقرات،

حكم أكل األسماك التـي تربـى فـي    في سؤال عرض في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عن 

الخنزير نجس نجاسـة   ، فكانت اإلجابة أنأحواض ماء ترمى فيها لحوم الخنازير بقصد تغذيتها

عين، وهذا يقتضي حكماً تحريم االنتفاع منه، أي إن السمك الذي يتغذى منه يعد نجساً وتحـرم  

تربيته، كما يحرم أكله وبيعه أو االتجار فيه، سواء بين المسـلمين أنفسـهم أو بـين المسـلمين     

  .)5(وغيرهم

  

  :تحريم الجلّالة) 10

                                                 
من عجائب المخلوقات بين منهج القرآن والعلم  عميرة، عبد الرحمن،: انظر لالستزادة. 315، صالموسوعة العلمية، القليني، السيد) 1(

 .م2006 -هـ 1426، دار الحرم للتراث، 1/324، الحديث
  ، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، تحريم القرآن ألآل لحم الخنزير محمد نزار،، الدقر) 2(

http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show_det&id=125 
، موقع رتحريم القرآن ألآل لحم الخنزي محمد نزار،، الدقر. 1987، دار السالم، الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلمجواد، أحمد، ) 3(

 موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، 
http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show_det&id=125 

  اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة،  ، موقع موسوعةتحريم القرآن ألآل لحم الخنزير محمد نزار،، الدقر) 4(
http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show_det&id=125 

http://www.fiqhia.com.sa/Detail.asp?InNewsItemID= ،1/8/2007، تاريخ العدد 75العدد ) 5(243854  
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وغيرها حتى يغيـر   واإلوزوالبقر والغنم والدجاج  اإلبلمن  )2(ةرذهي التي تأكل الع: )1(الجلّالة

   .)3(ريحها

 الْجلَّالَـة  لُحومِ عن وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل نَهى: "رضي اهللا عنه قال )4(عن ابن عمر

ير الذي أصابها برمامـة  فمن حكم النهي عن أكل لحم الجاللة وشرب لبنها هي التغ. )5"(وَألْبانها

  .)6(النجاسات

ٺ چ: قوله تعـالى واإلسالم حض على تغذية األنعام بالنباتات في المراعي وعلى األعشاب، ففي 

إشارة قرآنيـة   ، ]٥٤ - ٥٣: طه[ چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

حيواني، والعلماء حديثاً أدخلـوا فـي    نباتي وليسواضحة بصيغة األمر أي أن غذاء األنعام هو 

البروتين الحيواني المصنع من فضالت وأشالء الحيوانات الميتـة   الحيوانات آكلة النبات،تغذية 

التي تعتبر من النجاسات المحرمة في اإلسالم، فتدخل فـي دائـرة   , )لحومها وعظامها ودماءها(

تها وتربيتها كما خلقها اهللا وحسب فطرتهـا  النهي الوارد في تحريم لحوم الجالّلة، بدالً من تغذي

قعاص الغنم دعى في الغنم والماعز بمرض المواشي باألمراض؛ منها ما ي على النبات، فأصيب

)Scrapie()7(البقر جنون البقـر   ، وفي)Mad Cow Disease()8(     وعلميـاً اعـتالل المـخ

                                                 
. هي البقرة التي تتبع النجاسات: البعر، والجّلالة: هي التي تأآل الجّلة والعذرة، والجّلة: من الفعل الثالثي جلل، والجاللة من الماشية) 1(

  .152، المعجم الوسيطأنيس، وآخرون، . 2/336لسان العرب، منظور،  ابن. 1/640، معجم تهذيب اللغةاألزهري، 
  .9/108 لسان العرب،ابن منظور، . الغائط: الَعِذَرة) 2(
 .1/288، النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثير، ) 3(
ًا  اإلمام القدوة أبو عبد الرحمن القرشي، أسلم وهو صغير، وهو م :عبد اهللا بن عمر بن الخطاب) 4( من بايع تحت الشجرة، روى علمًا آثيرًا نافع

ه  ه،           : عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، قال ابن المسيب عن ه من ل عمل ّي أن ألقى اهللا بمث ا في األرض أحب إل وم مات وم نة    مات ي ـ  73مات س ه
ره  ي  84وعم ه ف ر ترجمت ا، انظ زري، : عام ةالج د الغاب بالء، . 240-3/235، أس الم الن ير أع ذهبي، س قالني، .  373-4/346 ال ذيب العس ته
  .390-2/389، التهذيب

وأخرجه أبو داود . ، واللفظ له2/211، )2582(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبن ماجه )31289(أخرجه ابن ماجه في آتاب الصيد ) 5(
، )4455(ائي في آتاب الضحايا وأخرجه النس. 2/720، )3215(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود )3785(في آتاب األشربة 

، وصححه األلباني في صحيح سنن )1900(وأخرجه الترمذي في آتاب األطعمة . 3/927، )4142(وصححه األلباني في صحيح سنن النسائي 
  .2/163، )1489(الترمذي 

  .3/196، اإلعجاز العلمي في السنة النبوية النجار،) 6(
  
: انظر. يت يصيب الجهاز العصبي المرآزي لألغنام والماعز يتسبب بتلف الخاليا الدماغيةمرض مم :)Scrapie(قعاص الغنم  مرض) 7(

  http://en.wikipedia.org/wiki/Scrapieالموسوعة الحرة، ويكيبيديا، 
وقد ) القعاص(راضه مرض الدماغ األسفنجي الذي يصيب الغنم مرض قاتل يشبه في أع ):Mad Cow Disease( جنون البقرمرض ) 8(

وقد أثار انتقال حاالت جنون البقر إلى اإلنسان في بداية التسعينات ضجة إعالمية , ينتقل إلى اإلنسان الذي يستهلك لحوم البقر المصاب
من األبقار خشية أن تكون مصابة أو حاملة  وصحية آبيرتين اضطرت على أثرها البالد التي ظهر فيها المرض إلى قتل عشرات األلوف



78 
 

نسـان لحـوم هـذه    وعند تناول اإل، )Bovine Spongiform Encephalopathy(اإلسفنجي 

ن المواشي المصابة أو منتجاتها فإنه يصاب أيضاً بهذا المرض الذي يدعى بالنمط البشري لجنو

هذا المـرض   ,)Creutzfeldt Jacob Disease( )1(جاكوبالبقر ومن أهمها مرض كرتزفيلد 

 القاتل الذي ال عالج له في الوقت الحاضر، ومن يدري فقد تكون هناك أمراض أخـرى تنتقـل  

  .)2(بهذا األسلوب ولم تكتشف بعد أو قد تكتشف في المستقبل

لقد قامت وزارة الصحة الفلسطينية وبالتعاون مع الجهات المعنيـة مـن وزارات ومؤسسـات    و

يعتقـد أن   التـي  -حظر استيراد مركزات األعالف الحيوانية والجيالتينيـة ل رسمية بإجراءات

نات الميتة وأحشـائها المسـتخدمة كمركـزات    المرض ينتقل من خالل استعمال أعضاء الحيوا

من جميع الدول التي ظهر فيها المرض وذلك لثبوت وجود مسبب المـرض فـي هـذه     -ةعلفي

أوروبا الحظر التام على العلف المكون من مسحوق العظام وفرضت ، )3(األعضاء بشكل أساسي

  .)4(2001كانون الثاني شهر  والخاص بالماشية في

                                                                                                                                               
، موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والستة، مرض جنون البقر والتعاليم اإلسالمية الطبيةالحبال، الدآتور محمد جميل، . لهذا الوباء

  .باحث في اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم، العراق –طبيب استشاري في األمراض الباطنية 
http://www.55a.net/firas/arabic/print_details.php?page=show_det&id=532  

  http://en.wikipedia.org/wiki/Bovine_spongiform_encephalopathyالموسوعة الحرة، ويكيبيديا، : انظر
) Spongiform Encephalopathy(يتجمع بروتين بريون بصورة غير طبيعية في الخاليا الدماغية ويتلفها مسببا تجاويف أسفنجية فيها ) 1(

الموسوعة الحرة، ويكيبيديا، : انظر.لى الموت المحققتظهر على شكل أعراض عصبية آالخرف والحرآات الالإرادية والصرع مؤدية إ
http://en.wikipedia.org/wiki/Creutzfeldt-Jakob_disease 

اإلعجاز العلمي في القرآن والستة، طبيب استشاري  ، موسوعةمرض جنون البقر والتعاليم اإلسالمية الطبيةالحبال، الدآتور محمد جميل، ) 2(
  .باحث في اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم، العراق –في األمراض الباطنية 

http://www.55a.net/firas/arabic/print_details.php?page=show_det&id=532  
يتألف من بروتينات فقط، ويسبب العديد  معٍدجزيء بروتيني ) proteinaceous infectious particle(اختصار للعبارة  :البريونبروتين 

والجدير بالذآر أن جميع أنواع أمراض البريونات المعروفة تؤثر على  لدى اإلنسان وداء جاآوباألبقار لدى  جنون البقراألمراض مثل من 
  الموسوعة الحرة، ويكيبيديا، . وقاتلة بنية الدماغ وبقية األنسجة العصبية، وجميعها غير قابلة للعالج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D 8% A 8% D 8% B 1% D 9%8 A%D 9%88% D 9%86  
  ،2007، الجمعية العالمية لدراسة الحساسية واألمراض المعدية، NIAID Research on Prion Diseases: انظر

 http://www.niaid.nih.gov/factsheets/priondis.htm  
، فلسطين، وزارة الصحة) 3(

http://www.moh.gov.ps/moh_ar/index.asp?deptid=32&pranchid=189&action=details&serial=259 
    http://www.fao.org/newsroom/ar/news/ 2005/89641 /index.html )4 (منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،  
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جسـمه   لرعاية صحية تحمـي  أيسر السبل وأنجحهاأن اإلسالم قدم للبشرية  جدوباألدلة العلمية 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ : من األمراض باجتنابه الخبائث؛ تحقيقاً لقوله تعالى تقيهو

  ].٦: سبأ [چ

  

  .المحرمات من األشربة: المطلب الثاني 

الخمر، والعلم الحديث يبين مـدى   نواعها وحرمأحل اهللا تعالى الطيبات ومنها المشروبات بكافة أ

  .الرعاية الصحية التي يجنيها اإلنسان من تركه الخمر، ويبين األضرار الجمة للخمر

وهي  (Ethyl Alcohol)على مواد كيميائية كثيرة، أهمها مادة الغول اإليثيلي  )1(يحتوي الخمرو

  .)2(اتجة عن تعاطي الخمور بأنواعهاالمادة األساسية فيه وهي السبب في جميع األضرار الن

يحتـل المركـز    إن تعاطي الكحول، من األمور ذات األثر الوخيم في الصحة العمومية، فهـو و

المبكّـرة وحـاالت    التي تتسبب في حدوث الوفيـات  األخطار الرئيسةالخامس في قائمة عوامل 

ن تعاطي الكحول علـى نحـو   إلى أ 2002، وتشير تقديرات عام )3(العجز في جميع أنحاء العالم

 ،في شـتى ربـوع العـالم   سنوياً مليون من الوفيات المبكّرة  2.3 ضار يتسبب في وقوع حوالي

وسأذكر بعض األمراض التي يسببها التعاطي  .)4(العالمي من عبء المرض% 4.4ويقف وراء 

  :)5(المزمن للخمر

                                                 
ابن . 1/1101، معجم تهذيب اللغةاألزهري، . ما أسكر من عصير العنب ألنها خامرت العقل وسمي بذلك ألنه يغطي العقل: الخمر ) 1(

  .278، المعجم الوسيطأنيس، وآخرون، . 214- 4/211لسان العرب، منظور، 
  .318، صالموسوعة العلميةالقليني، السيد، ) 4(
المي            )3( رة وعبء المرض الع ات المبك ي تتسبب في حدوث الوفي ية الت اع       :بعض عوامل األخطار الرئيس دم، ارتف اع ضغط ال هي ارتف

  .الكولسترول، السمنة وزيادة الوزن، نقص الوزن لدى األطفال، الممارسة غير اآلمنة للجنس، التدخين، الكحول، وغيرها مستوى
Lopez A, Mathers C, Ezzati M, Jamison D, Murray C. Global burden of disease and risk factors. 
Washington: The World Bank and Oxford University Press, 2006, Pages: 1-13. 

   http://www.who.int/features/qa/66/ar/index.html منظمة الصحة العالمية،موقع ) 4(        
  .322-318، صالموسوعة العلميةالقليني، السيد، ) 5(      
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ال وآالم فـي األطـراف   ضعف عضلي، وهـز  يؤدي الخمر إلىالخمر واألمراض العصبية، -

بسبب إتالف األعصاب المختلفة، ويعمل على التهاب العصب البصري، وتحصل فيـه نقـص   

  .القدرة البصرية

وهـي  ) (Leukoplakia، يؤدي إلى الطالوة البيضاء على اللسان الخمر واألمراض الهضمية-

يء، الذي يتحول إلى إصابة تتحول غالباً إلى سرطان اللسان، كما يؤدي الخمر إلى التهاب المر

 من مرضى سـرطان  % 90ومن المصابين بسرطان المريء % 90سرطان المريء، حيث إن

والخمر يؤدي إلى القرحـة  . المعدة هم من المدمنين على الخمر ويساعد على ذلك أيضاً التدخين

  .الهضمية وسوء االمتصاص المعوي وسوء التغذية والهضم

  . حاالت تشمع الكبد في الدول الغربية ، الخمر أهم سبب فيالخمر والكبد-

  .)1(، يعمل على اعتالل العضلة القلبية، وتشوهات قلب والديةالخمر وأمراض والقلب-

يؤدي إلى فقر الدم بسـبب قلـة   ما الخمر يؤدي إلى قلة التغذية  الخمر واإلضرابات الدموية،-

  .12الحديد وقلة حمض الفوليك وقلة فيتامين ب

  .اإلدمان ينقص مقاومة البدن ويؤدي إلى وهنه ويجعله عرضة لألمراض ،الخمر والمناعة-

يزيد الرغبة الجنسية ولكنه ينقص القدرة على أداء العمل الجنسـي،  الخمر والوظيفة الجنسية، -

  .تشوهات الجنينومن ثم يؤدي إلى ضمر الخصيتين، وتشوه النطاف مما 

الفـم  (الخمسـة لسـرطانات الـرأس     ئيسـة األسباب الر، يعتبر الخمر أحد الخمر والسرطان-

  .)2()واللوزتين واللسان والبلعوم الفم

                                                 
  ، الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، واألوعية الدموية  أضرار الخمر على القلبب بن علي، الحاضري، شبي: انظر) 1(      

http://www.nooran.org/O/ 24/24 -4 .htm 
  ، المجلة العالمية لعلم األوبئة: انظر) 2(

 KIYOKO M PARRISH, SUSUMU HIGUCHIand LORRAINE J LUCAS, Increased Alcohol-Related 
Oesophageal Cancer Mortality Rates in Japanese Men, http://ije.oxfordjournals.org 
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كنقص فـي النمـو    ،في الجنينتشوهات حصول إلى الخمر ، يؤدي الخمر والحمل واإلنجـاب -

  .وتأخر عقلي وحركي ونفسي

، كالهذيان واالرتعاش وهي حالة حادة تتصف باختالط عقلي وفقدان الخمر واألمراض النفسية-

  .وجه ورعشة وسرعة االستثارةالت

ساعة من سكرة واحدة تظهر الخاليا الكبدية تبدالت  24أما من يشرب في المناسبات فقط، فبعد 

بتغيرات مرضية وتفقد قـدرتها  " مصانع إنتاج الطاقة في الجسم"واضحة، فتصاب الميتوكندريا 

أيام عديدة، وهكذا مع تـوالي  ساعة، كما يتراكم الدسم في داخل الخلية لمدة  24على العمل لمدة 

  .المناسبات تتراكم األمراض

للخمر تأثير مرضي مباشر على كل من األنف والبلعوم والحنجـرة  : الخمر والجهاز التنفسي-

والقصبات الهوائية والرئتين، مثل التهاب القصبات المزمن، االلتهابات الرئوية البكتيرية، هبوط 

  .)1(في عملية التنفس

األمراض التي يسببها الخمر في جسم اإلنسان، قليالً من كثير، وغيضاً من فيض من  لم أذكر إالّ

   ].١٥٧: األعراف[ چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژچ : فالحمد هللا الذي حرم هذا الخبيث الضار، قال تعالى

                                                 
  لعالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة،الهيئة ا أضرار الخمر على الجهاز التنفسي،الحاضري، شبيب بن علي، : انظر) 1(

 http://www.nooran.org/O/ 20/20 -6 .htm 
 لهم ، قّد122-117، صاإلعجاز الطبي في القرآنالجميلي ،السيد، . 89- 86، صالطب النبوي بين العلم واإلعجازباشا،  :انظر لالستزادة

 .م1990- هـ1410متولي الشعراوي، دار مكتبة الهالل، بيروت،  محمد
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  .الغذاء المتوازن: المبحث الثاني

وفق ميزانٍ مقدرٍ، ليأخذ  ءكل شي اهللا تعالى خلق ،]٤٩: القمر [ چ �  �  �     �  �چ  :قال تعالى

وعلى ضوء هذا الميزان الرباني الحكيم فإن التنويع  ،، وعلى رأسهم بنو آدمهذه الحياةدوره في 

أهمية بالغة في استقرار صحة اإلنسان واستمرار  لهفي المطعومات والمشروبات بمقادير محددة 

اء موزونٍ ناجح، ورعايـة صـحية   يؤدي إلى غذما  ،والمطلوب هنا مراعاة الكم والنوعحياته، 

  .غذائية هامة

  
  ).االعتدال في الطعام والشراب(كمية الغذاء : المطلب األول 

إن وسطية األمة التي أشارت إليها اآلية الكريمة تمخضـت   ،]١٤٣: البقرة[ چڤ ڤ ڤ ڤ چ  :قال تعالى

ط وال تفـريط،  فـال إفـرا   ؛عن وسطية شريعتها والتي تقوم على مبدأ االعتدال في كل شـيء 

اآليات التي دعت إلى  ومناالعتدال ميزان لحياة نموذجية صحية لما فيه من الوقاية والعالج، و

، ومـن  ]٣١: األعـراف [ چٺ ٺ ٺ ٺ  ڀپ ڀ ڀ ڀچ: عدم اإلسراف في الطعام والشراب قولـه تعـالى  

 بِحسبِ ،بطْنٍ من شَرا وِعاء آدمي مَأل ما« :األحاديث التي أكدت ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم

. )1(»ِلنَفَسـه  وثُلُـثٌ  ،ِلشَرابِه وثُلُثٌ ،ِلطَعامه فَثُلُثٌ محالَةَ ال كَان فَِإن ،صلْبه يقمن ُأكُالتٌ آدم ابنِ

وكمية الغذاء المتناول من قبل اإلنسان يختلف حسب نوع عمله وحركته وعمره لذلك قال صلى 

 والْكَافر ،واحد معى في يْأكُُل الْمْؤمن«: وقال صلى اهللا عليه وسلم. »صلْبه يقمن«ه وسلم اهللا علي

  . )2(»َأمعاء سبعة في يْأكُُل

                                                 
  .18سبق تخريجه ص ) 1(
 .18سبق تخريجه ص ) 2(
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المراد أن المؤمن يأكل بأدب الشرع فيأكل في معي واحد، : "معلقاً على الحديث )1(قال ابن رجب

وتجشأ رجل عند النبـي  . )2("وة والشره والنهم، فيأكل في سبعة أمعاءوالكافر يأكل بمقتضى الشه

 الـدنْيا  في شبعاً َأكْثَرهم فَِإن ؛جشَاءك عنّا كُفّ«: صلى اهللا عليه وسلم فقال صلى اهللا عليه وسلم 

ملُهوعاً َأطْوج موي ةاميوقال صلى اهللا عليه وسلم. )3(»الق :»كُمريقَ خَينر ثُم ينالَّذ ملُونَهي ثُم ينالَّذ 

ملُونَهي  ...ثُم جِيءي مقَو ونرنْذال يو فُوني، خُونُونيال وو نُونْؤتَمي، وندشْهيال وو  وندتَشْـهسي، 

رظْهيو يهِمف نم4(»الس( .  

لو  :ية رأس الدواء والبطنة رأس الداء، وقال أحدهمالحم: طبيب العرب )5(الحارث بن كلدةوقال 

، وقال بعض السلف جمع اهللا الطب كلـه  )6(التخم: قالوالما كان سبب آجالكم، : قيل ألهل القبور

]٣١: األعراف[ چپ ڀ ڀ ڀچ: في نصف آية قوله تعالى
)7( .  

مرتبـة الكفايـة،   : ثانيةوالمرتبة الحاجة، : أحدها"مراتب الغذاء ثالثة  )8(ابن قيم الجوزيةوقسم 

مرتبة الفضلة، فأخبر النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه، فال تسقط : والثالثة

قوته، وال تضعف معها، فإن تجاوزها، فليأكل في ثلث بطنه، ويدع الثلث اآلخر للماء، والثالـث  

من الطعام ضاق عن النفس، فإذا ورد  للنفس وهذا من أنفع ما للبدن والقلب، فإن البطن إذا امتأل

                                                 
ه، أصولي،               :عبد الرحمن بن رجب) 1( افظ، فقي ابن رجب، محدث، ح ي، الشهير ب ن الحسن الدمشقي الحنبل ن رجب ب عبد الرحمن بن أحمد ب

ديثًا من            : هـ، من مصنفاته  795هـ،  وتوفي عام 706مؤرخ، ولد ببغداد عام  ين ح م في شرح أربع وم والحك ذي، جامع العل شرح صحيح الترم
، معجم المؤلفينآحالة،  .429-5/428، آشف الظنونحاجي خليفة، : جوامع الكلم، تقرير القواعد وتحرير الفوائد في الفروع، انظر ترجمته في

5/118.  
ج أحادثه وضبط خّرفي شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم،  جامع العلوم والحكمن رجب، الحنبلي، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ب) 2(

  .م2002 - هـ 1422، 1، دار العقيد، القاهرة، ط577نصوصه وقابله على عدة نسخ محمد عامر، ص
وأخرجه ابن . 303-2/302، )2015(، وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي )2478(أخرجه الترمذي في آتاب أبواب صفات القيامة ) 3(

  .2/237، )2705(، وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه )3350(ماجه في آتاب األطعمة 
  .، واللفظ للبخاري)2535(، ومسلم في آتاب فضائل الصحابة )2695(أخرجه البخاري في آتاب اإليمان والنذور ) 4(
ة من الطائف، تعلم الطب ، و الحارث بن آلدة الثقفي) 5( ا حارث؟    : "قال له معاوي ا الطب ي ال " م ان طبيب      : فق ة، آ ي الجوع والحمي اَألزم، يعن

ن  عيون األنباء في طبقات األطباءابن أبي أصيبعة، . العرب، عاصر النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم ، موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم ب
  .م1965، دار مكتبة الحياة، بيروت، 167-161خليفة بن يونس السعدي، شرح وتحقيق نزار رضا، ص

  .574، صجامع العلوم والحكمابن رجب، ) 6(
اؤوط    تفسير القرآن العظيمابن آثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل،  )7( ادر األرن د الق ه عب ة      ،2/282، ، قدم ل اء، دمشق، مكتب ة دار الفيح مكتب

  .م1998هـ 1418، 2دار السالم، الرياض، طـ
، شمس الدين، أبو عبد اهللا، فقيه، أصولي، مجتهد، مفسر، بابن قيم الجوزيةبن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي، المعروف محمد ) 8(

رة 701هـ وتوفي عام 691مفسر، متكلم، نحوي، محدث، ولد بدمشق وتفقه وأفتى والزم ابن تيميه وسجن معه، ، ولد عام  : هـ، من تصانيفه الكثي
ه في        خير العباد، زاد المعاد في هدي تاقين، انظر ترجمت ة المش ين ونزه ة،   : إعالم الموفقين عن رب العالمين، روضة المحب آشف  حاجي خليف

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت ،107-9/106 ، تراجم مصنفي الكتب العربية،معجم المؤلفينآحالة، عمر رضا، . 5/17، الظنون
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عليه الشراب ضاق عن النفس، وعرض له الكرب والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمـل الثقيـل؛   

هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات، وتحركها في الشهوات التـي  

  .)1("إذا كان دائماً أو أكثرياًيستلزمها الشبع فامتالء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن هذا 

  :ويكون اإلسراف في الطعام إما عن طريق

  .تناول كمية كبيرة من الطعام فوق حاجة اإلنسان) 1

  .تناول نوع من األطعمة بشكل كبير على حساب األطعمة األخرى) 2

  .اإلسراف بتلبية كل ما تشتهي النفس مما يوقعها في براثن العادة السيئة) 3

مضـار  العلم الحديث ما في االعتدال في الطعام والشراب من رعاية صحية، وبـين  وقد أثبت 

  :واإلفراط في الطعام ومن ذلك السمنة

  .عسر الهضم واحتقان الكبد وتوسع المعدة) 1

  .قد يؤدي إلى نوبة من خناق الصدر وخاصة إذا كانت الوجبة دسمه) 2

  .)2()ألوعيةالقلب وا(زيادة نسبة اإلصابة بأمراض الدوران ) 3

  .داء السكرياإلصابة ب احتمالزيادة ) 4

  .كثرة األكل والشرب يعقبها كسل في النفس وبالدة في الفكر وميل إلى النوم) 5

  .)3(تسبب التغذية الزائدة عند األطفال النضج الباكر الكيميائي والحيوي )6

عـن زيـادة    وهو مرض مزمن يسبب نوبات من اآلالم المفصـلية، وينـتج   لنقرسداء ا) 7

الحامض البولي في الدم، فينشأ عن ذلك ترسب هذا الحامض البولي على شكل بلـورات مـن   

                                                 
  .15، صالطب النبوي) 1(

  )2( General Clinical Research Center and Department of Internal Medicine, Carver College of Medicine, 
University of Iowa, Iowa City, Iowa 52242, USA Curr Opin Nephrol Hypertens. Leptin, Obesity and 
Cardiovascular Disease, 2004 Mar., 13(2), pages. 215-223,  

، فقه الصحةالخياط، . 307-306، صالموسوعة العلميةانظر القليني، السيد، . 252-248ص الطب النبوي والعلم الحديث،النسيمي، ) 3(
 .م1996، منظمة الصحة العالمية، ، الهدي الصحي16ص
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اإلفراط في تناول األطعمة الغنية بـالمواد  : يورات الصوديوم حول المفاصل، ومن أهم أسبابه

  .بعض األسماكو الحمراء اللحوموخاصة البروتينية 

  .)1(والكولسترول والتهاب المفاصلزيادة نسبة اإلصابة بارتفاع ضغط الدم ) 8

 كمـا   اإلفراط في الطعام يعد سبباً رئيسياً لإلصابة بالشيخوخة المبكرة في الدول المتحضـرة ) 9

األمريكية من خـالل  ) كورنيل(وهو من أشهر خبراء التغذية بجامعة ) ماك كينز(يقول الدكتور 

  .)2(مجموعة األبحاث التي أجراها في هذا الموضوع

  :حقائق علمية اكتشفها العلم الحديث منهاديث الثلث ح وفي

حينما تمتلئ المعدة تماما تضطرب مضخة التنفس وال يصل كل الدم الوريدي غير المؤكسد إلى  

وإذا لم تنقبض عضلة الحجاب الحاجز بالقدر المطلوب بسـبب امـتالء المعـدة    . القلب بسهولة

التمدد الكامل؛ نظرا لعدم إتمام اتسـاع القفـص   سيؤدي ذلك بدوره إلى عدم قدرة الرئتين على 

الصدري وبالتالي فال يحصل تبعا لذلك دخول الهواء بالحجم الطبيعي إلى الرئتين، وتتدخل عندئذ 

عضالت الطوارئ في إحداث تنفس عميق مما يؤدي إلى ضغط محتويـات التجويـف البطنـي    

ي إلى شدة واضطراب يـؤثر علـى   لتفريغ مساحة التساع التجويف الصدري، وهذا بدوره يؤد

جميع أجهزة الجسم المختلفة، أما إذا ترك ثلث المعدة أو أكثر منه فارغًا وهو ما يوازي حجمـه  

مل، فإنّه بذلك يؤدي إلـى تـنفس انسـيابي مـريح      500حجم الهواء الطبيعي الداخل للرئتين 

المعدة على كل من الجهاز وانصباب سهل للدم الوريدي للقلب وبهذا يظهر األثر الضار المتالء 

كما أن امتالء المعدة بالطعام يؤثر سلبا على هضمه، حيـث إن  . التنفسي والدوري عند اإلنسان

  .)3(تمدد جدار المعدة يثبط نشاط عضالت هذا الجدار فيؤدي بدوره إلى تأخير وإعاقة الهضم

                                                 
)1 ( Ali H. Mokdad, PhD and others, Prevalence of Obesity, Diabetes, and Obesity-Related Health  

Risk Factors, 2001, JAMA. 2003;289:76-79. No. 1. 
  .م2004 - هـ 1424، 1، الدار العربية للعلوم، بيروت، طـ110، صالتغذية في اإلسالم سيد، عبد الباسط محمد،) 2(
مكة المكرمة،  -، الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة اإلعجاز العلمي في حديث الثلثجواد، عبدال. د الصاوي،) 3(

http://www.nooran.org/O/ 12/12 O(5).htm 



86 
 

كاملة إال إذا كانـت المعـدة   أي الناحية القطنية، وهي أسفل الظهر، ال يستقيم استقامة : والصلب

  .)1(مستريحة وال يتم لها ذلك إذا هي أتخمت بالطعام

ومن منافع قلة الطعام النفسية، للقلب توجب رقته، وقوة الفهم وانكسار النفس، وضعف الهـوى  

  .)3(، وتقعد صاحبه عن قيام الليل)2(والغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك

لشبع يثقل البدن ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صـاحبه  ا: )4(ونقل ابن رجب قول الشافعي

إياكم والبطنة في الطعام والشراب، فإنّها : "رضي اهللا عنهقال عمر بن الخطاب و. )5(عن العبادة

مفسدة للجسم مورثة للسقم مكسلة عن الصالة، وعليكم بالقصد فيهما، فإنه أصلح للجسـد وأبعـد   

ض الحبر السمين وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته علـى  عن السرف، وأن اهللا تعالى ليبغ

  .)6("دينه

  

  نوعية الغذاء: المطلب الثاني

تنبع أهمية األغذية مثل اللحوم بأنواعها والحبوب والبقول والخضار والفواكه، من احتوائها على 

ثر وصيانة األنسـجة  العناصر الغذائية الالزمة إلنتاج الطاقة، والقيام بعمليات البناء والنمو والتكا

التالفة، ونظراً لعدم قدرة جسم اإلنسان على تصنيع هذه العناصر الغذائية، أو عدم قدرته علـى  

                                                 
  .م1996 - هـ 1417العلوم، دمشق، ، دار 187ص  الحقائق العلمية في القرآن، الكيالني، عبد الرازق،) 1(
 . 575، صجامع العلوم والحكم ابن رجب،) 2(
دين   وذآر الغزالي في  ) 3( وم ال اء عل د للجوع، انظر لالستزادة،      إحي دين،           عشر فوائ وم ال اء عل د، إحي ن محم د ب د محم و حام ي، أب الغزال

ه تعريف     وبهامشه المغني عن حمل األسفار في تخريج ما في اإلحياء من أخبار لزين ي، وبذيل الدين أبي الفضل عبد الرحيم الحسين العراق
ه،   ي نفس اء للغزال دروس، واإلمالء عن إشكاالت اإلحي د اهللا العي ن عب ن شيخ ب ادر ب د الق اء لعب اء بفضائل اإلحي ، دار 952-1/948األحي

  .م2003 -هـ 1424، 1الرسالة، القاهرة، طـ
ن العباس الشافعي     )4( ة               الم محمد بن إدريس ب ه، من األئم اد أهل زمان ه فس ه الفق لم، أحبب إلي ه وس كي نسيب رسول اهللا صلى اهللا علي

ه في         : األربعة، صاحب المذهب الشافعي، قيل عنه القراءات، انظر ترجمت م ب اس وأعلمه افعي من أشعر الن ذهبي، سير أعالم    : آان الش ال
  .500-3/497، تهذيب التهذيبالعسقالني، . 323-8/377النبالء، 

  .577، صجامع العلوم والحكم) 5(
، 6/129، منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعالرواه أبو نعيم في الحلية، المتقي الهندي، علي بن حسام الدين بن عبد الملك، ) 6(

  .م1980 - هـ 1410، 1 دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
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  . )1(تصنيعها بكميات كافية، كان لزاماً على اإلنسان الحصول على هذه العناصر من خالل الغذاء

ال لمعرفة مـدى تـأثير   وقد قام العلماء في العصر الحديث؛ بعدد كبير من التجارب على األطف

المغذيات على شخصيتهم وسلوكهم، ودلت هذه التجارب في نتيجتها على أن السلوك والشخصية 

يتأثران بنوعية الطعام الذي يتناوله اإلنسان وقد يكون هذا التأثير ناتجاً عن نوع معين من الطعام 

  .)2(أو عدة أنواع منه

ـ  واد تشتمل على مزيج من ست مجموعاتفاألغذية المتوازنة من حيث ما تحتويه من م  ةرئيس

  .والماء )7(والمعادن )6(والفيتامينات )5(والدهون )4(والبروتينات )3(وهي الكربوهيدرات

ففي لحوم الحيوانات التي نأخذ منها البروتينات والدهون، قال  ؛وقد ذكرت هذه المواد في القرآن

ذية النباتية التي نستقي منها الكربوهيدرات وفي األغ ،]٥: النحل[ چۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۈۆ ۆچ: تعالى

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ چ  :، قال تعالىوالعديد من المواد النافعة في عالج األمراض والفيتامينات والمعادن
                                                 

  http://www.khayma.com/tagthia/islam.htm، موقع التغذية، مالغذاء والتغذية في اإلسالفارس، ) 1(              
  .م2006 - هـ 1427، 1، مطبعة األمل، القدس، ط14، صالتغذية والطب الوقائي ،محمود" محمد عيد"الصاحب، )2(
تتكون من عناصر الكربون والهيدروجين واألوآسجين، وهي تقسم إلى أنواع عدة نظرا هي مرآبات عضوية ): الكربوهيدرات(السكريات ) 3(

: انظر. وتنبع أهمية السكريات، وخاصة الذائبة منها، من آونها المصدر الرئيسي للطاقة في غذاء اإلنسان. لتوفرها في أنواع آثيرة من األغذية 
 http://www.khayma.com/tagthia/islam.htm، موقع التغذية، الغذاء والتغذية في اإلسالمفارس، 

- 57ص، مجموعة من المتخصصين في التغذية ، قام بإعداده بتكليف من منظمة الصحة العالميةالغذاء والتغذية مصيقر عبد الرحمن، وآخرون،
  .م1997 - هـ 1417، دار الكتاب العربي، بيروت، 60

ز البروتينات باحتوائها ، وتتمي"األحماض األمينية "هي مرآبات عضوية آبيرة تتكون من وحدات بناء نيتروجينية تعرف بـ : البروتينات) 4(
الف النيتروجين الذي يميزها عن الكربوهيدات والدهون، وللبروتينات دور هام وأساسي في بناء األنسجة وصيانتها، وفي تجديد الت على عنصر

منها، آما تستخدم البروتينات في إنتاج الطاقة في حال نقص الكربوهيدرات في الغذاء وعند وجود فائض من البروتينات يزيد عنه احتياجات 
  .الجسم للبناء والصيانة

  http://www.khayma.com/tagthia/islam.htm، موقع التغذية، الغذاء والتغذية في اإلسالمفارس، 
 .67- 65، صالغذاء والتغذيةمصيقر، وآخرون، 

هي مرآبات عضوية تحتوي على عناصر الكربون والهيدروجين واألوآسجين، وتكمن أهميتها في دورها في تزويد الجسم بالطاقة : الدهون) 5(
احتوائها على األحماض الدهنية التي يحتاجها الجسم وال يستطيع تصنيعها بالطاقة الحرارية التي تبلغ ضعف الطاقة المأخوذة من السكريات، و

اء أنسجة والتي تدخل في بناء الخاليا وترآيبها، وتحتوي الدهون باإلضافة إلى ذلك الفيتامينات الذائبة في الدهون، والتي تقوم بدور عامل في بن
  .لجلد وتماسكهالجسم مثل شبكة العين والعظام ، وفي المحافظة على نضارة ا

  http://www.khayma.com/tagthia/islam.htm، موقع التغذية، الغذاء والتغذية في اإلسالمفارس، 
  .65- 60، صالغذاء والتغذيةمصيقر، وآخرون، 

ا جسم اإلنسان بكميات قليلة نسبيًا، وهي ضرورية لنمو الجسم ووقايته من مرآبات عضوية المعقدة في ترآيبها، ويتطلبه :الفيتامينات) 6(
تتكون عادة بواسطة النباتات والكائنات الدقيقة، ال يكونها جسم اإلنسان مما يستدعي ضرورة وجودها في الوجبة الغذائية ولو بكميات . األمراض
. م1993 -هـ 1413، 1، دار األصالة، طـ149-148، صتخداماتها الطبيةالفيتامينات أهميتها الحيوية واسالفجم، عبد العزيز، . ضئيلة

  .م1998 - هـ  1418، 1، الدار العربية للعلوم، بيروت، طـ9وتأثيرها على الرشاقة والصحة والجمال، ص أسرار الفيتاميناتآمينجز، 
سبيا وتسمى العناصر الكبرى، ويتطلب الجسم بعضا من وزن اإلنسان، ويتطلب الجسم بعض العناصر بكميات آبيرة ن% 4تشكل : المعادن) 7(

ي منها ولكن بكميات صغيرة نسبيا وتسمى العناصر الصغرى، وتلعب العناصر المعدنية دورًا هاما في تنشيط التفاعالت الحيوية داخل الجسم وف
  . القاعدي فيه –تنظيم سوائل الجسم وتنظيم التوازن الحامضي 

  http://www.khayma.com/tagthia/islam.htm، موقع التغذيةسالمالغذاء والتغذية في اإلفارس، 
.79- 73، صالغذاء والتغذيةمصيقر، وآخرون، : انظر   
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  �  �  �  �   �ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  چ : وقال تعالى، ]١١: النحل[ چگ گ گ گ ڳ ڳ کڑ ک ک ک

وفي العسل الذي به نسبة كبيرة من ، ]٣٢ -  ٢٧: عبس[ چ  �  �   �  �  �  �  �  �  �

: النحل[ چہ ه ه ه ه ے  ہں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ںگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ: الكربوهيدرات قال تعالى

  . فلم أذكر إالّ بعضها ةريث، واآليات ك]٦٩

على كمية الغذاء وحدها؛ وإنما على نوعية الغذاء أيضاً، فإن  اًليس االعتدال في الطعام مقصور

سراف في نوع غذائي يؤثر على األنواع األخرى؛ بالتقليل أو الحرمان منها أصالً كالنبـاتيين  اإل

الذي  12الذي يقتصر غذاؤهم على األغذية النباتية دون اللحوم، فيؤدي ذلك إلى نقص فيتامين ب

 يحصل عليه اإلنسان من المصادر الحيوانية؛ والمهم في صناعة كريات الدم الحمراء والمحافظة

. األعصاب، ومما يؤدي إليه نقص هذا الفيتامين اإلصابة بفقر الدم وهشاشة العظـام  أنسجةعلى 

 ڱک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ : فقال تعالى من تحريم طيبات ما أحل، سبحانه وحذر اهللا

چ  ڃڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ : ، وقال تعـالى ]٨٧: المائدة[ چٹ  ں ں ڻ ڻ

، ومع أن النبي صلى اهللا عليه وسلم حض على تناول اللحوم ويظهر ذلـك  ]٣٢: األعراف[ چچ ڇ چ چ

من أضحيته، قال صلى اهللا عليه  يأكلجلياً من خالل حثه صلى اهللا عليه وسلم للمضحي على أن 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً ُأتي، وقد )1(»ُأضحيته من فَلْيْأكُْل َأحدكُم ضحى ِإذَا« :وسلم

تناول اللحوم، وفـي ذلـك    الحذر من اإلكثار من ، ولكن)2(تُعجِبه وكَانَتْ الذِّراع ِإلَيه فَرفع ،بِلَحمٍ

لـوزن  أن اإلفراط في تناول اللحوم يؤدي إلى زيـادة ا رعاية صحية واكبها العلم الحديث فذكر 

  .-مرض الملوك-ومرض النقرس  )3(وعسر الهضم ،وتصلب الشرايين وتشمع الكبد

                                                 
  .7/1523، )3563( السلسلة الصحيحةصححه األلباني في ) 1(
 .، واللفظ له)194(، وأخرجه مسلم في آتاب اإليمان )3340(ياء أخرجه البخاري في آتاب أحاديث األنب) 2(
 .1/258، الطب النبوي والعلم الحديثالنسيمي، ) 3(
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واإلسـراف   )1(أما اإلسراف في تناول النشويات والسكريات فتثقل المعدة واألمعاء وتخر األسنان

  . لمطلب السابقفي تناول الدهون يؤدي إلى السمنة وقد ذكرت أضرارها في ا

واإلسراف في تناول البروتينات دون تناول الفاكهـة والخضـروات يعـرض اإلنسـان إلـى      

واكتشف الباحثون أن زيادة البروتين الحيواني في الجسم لها عالقة وثيقة بالتهـاب  . )2(اإلمساك

ـ . المفاصل ي وعملية هضم البروتين تخلف في الجسم بعض السموم مثل اليوريا الذي يترسب ف

القنوات البولية مسبباً وجود حصوات، وكذلك في الحويصلة المرارية، كما ينتج عنهـا حمـض   

ومـا يسـببه مـن آالم    ) Gout(البوليك الذي يترسب في تجويف المفاصل مسبباً داء النقـرس  

  . )3(مبرحة

ـ "ولم  ى يكن من عادته صلى اهللا عليه وسلم حبس النفس على نوع واحد من األغذية ال يتعداه إل

، فقصرها على نوع واحد دائماً ولو أنه أفضل األغذية خطر ...سواه، فإن ذلك يضر بالطبيعة ،

  .)4("مضر، بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحم والفاكهة والخبر والتمر وغيره

  

  

  

  

  

  األغذية الكاملة: المطلب الثالث
  

  .)5(ن فقد شيء منه يقلل من قيمته الغذائيةهو الذي على صورته الطبيعية دو: الغذاء الكامل

                                                 
 .258- 1/257، الطب النبوي والعلم الحديثالنسيمي، ) 1(
  60، صالتغذية في اإلسالمسيد، . 1/259، الطب النبوي والعلم الحديثالنسيمي، ) 2(
  60، صالمالتغذية في اإلسسيد، ) 3(
تحقيق عماد زآي البارودي،  ،زاد المعاد في هدي خير العباد شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، ،ابن قيم الجوزية) 4(

  .، المكتبة التوفيقية، القاهرة4/202 خيري سعيد،
  .102، صالتغذية في اإلسالمسيد، ) 5(
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  ومن األمثلة على الغذاء الكامل  

  .استعمال الدقيق مع نخالته) 1

 ،دقيقاً غَربلَتْ َأنَّها ،)1(َأيمن ُأم عناهتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في األغذية الكاملة، ف

تْهنَعفَص وسلم عليه اهللا صلى للنَّبِي يفاًرا( :فَقَاَل ،غقَالَتْ) هذَا؟ م :امطَع هنَعنَا نَصضتُ ،بَِأرببفََأح 

َأن نَعنْه َأصم يفاً لَكغفَقَاَل ،ر: )يهدر يهف ثُم يهجِن2()اع(.  

، بحيث تتفتت فيه النّخالة إلى أجزاء صغيرة طحون ناعميصنع الخبز األسمر من دقيق مو

تها من المواد اقي الطحين وتظل جميع أجزاء القمحة في الدقيق بما في ذلك محتويوتختلط مع با

المواد الزاللية  ومن ثمأما الخبز األبيض فتفصل النخالة عنه . الزاللية والفيتامينات

، فبعد إزالة القشور عنه يفقد جزءاً كبيراً من قيمته الغذائية ومادة األلياف التي )3(والفيتامينات

فاألغذية الكاملة مفيدة للجسم وبها رعاية صحية تظهر في أنها تحتفظ . )4(بالقشورتتوفر 

بالفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، وتضمن حسن حركة األمعاء، فتحمي المرء من اإلمساك 

  .)5(وتقية من سرطان القولون

  

  

  .والخضراوات الفواكه )2

ت طبقة سميكة من جلدها الخارجي أثناء إعـدادها  تفقد البطاطا قدراً من قيمتها الغذائية إذا أزيل-

  .لألكل وللتغلب على ذلك، تسلق البطاطا في الماء ويزال القشر عنها باألصابع بخفة

                                                 
، حبشية موالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحاضنته، ورثها من أبيه ثّم أعتقها عندما أم أيمنبكنيتها برآة بنت ثعلبة بن عمرو، مشهورة ) 1(

ان        ة عثم د ماتت في خالف ن زي امة ب ة الصحابة     الجزري،  . تزوج بخديجة، وآانت من المهاجرات األوائل، من أبنائها أس ة في معرف ، أسد الغاب
  .الجزري. 4/692، تهذيب التهذيبالعسقالني، . 490-488، سير أعالم النبالءالذهبي، . 6/36
  .2/235، )2696(، وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه )3336(أخرجه ابن ماجه في آتاب األطعمة ) 2(
 .49، صالتغذية في اإلسالمسيد، ) 3(
 .102، صالتغذية في اإلسالمسيد، ) 4(
  ن، أهمية الغذاء في معالجة اإلمساك، موقع الدورية الطبية العربية، داري مالك،: انظر. 17، صفقه الصحةالخياط، ) 5(

http://www.arabmedmag.com/general/issue- 15 -08-2003 /general02.htm 
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  .يفقد التفاح جزء من قيمته الغذائية عند نزع القشور عنه-

  .عند عصر البرتقالة تقل قيمتها الغذائية فاألفضل أكلها دون عصر-

  .)1(لجزر ألنه يفقد جزءاً من قيمته الغذائية بسبب ذلكال ينصح بتقشير ا-

  

  :عدم أكل اإلنسان ما يكرهتنظيم الوجبات و :المطلب الرابع

تنظيم وجبات الطعام الصحية تساهم في تحسين مستويات جلوكوز الدم، والكولسترول، وضـغط  

  .)2(أوزانهم ىالحفاظ عل ىي مصاب بداء السكري، باإلضافة إلالدم أل

إدخال الطعام على البدن قبل هضم األول والزيادة في القدر الذي يحتـاج إليـه   " :ل ابن القيموقا

البدن، وتناول األغذية القليلة النفع، والبطيئة الهضم، واإلكثار من األغذية المختلفـة التراكيـب   

منها بطيء المتنوعة، فإذا مأل اآلدمي بطنه من هذه األغذية واعتاد ذلك، أورثته أمراضاً متنوعة 

الزوال وسريعه، فإذا توسط في الغذاء، وتناول منه قدر الحاجة، وكان معتدالً في كميته وكيفيته، 

  .)3("كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير

، ولـم  إذا عافت نفسه الطعام لم يأكلـه "وكان هدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم في الطعام أنه 

كره، وهذا أصل عظيم في حفظ الصحة، فمتى أكل اإلنسان ما تعافه نفسه، وال  يحملها إياه على

 علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي عاب ما « :مالك بنأنس قال . )4(يشتهيه، كان تضرره به أكثر من انتفاعه

لَّمسا وام؛قَطُّ طَع ِإن اهاشْتَه ِإال ،َأكَلَهو كَه5(»تَر(.  

                                                 
  .103- 102، صالتغذية في اإلسالمسيد، ) 1(
جريدة المصري، تصدرها جمعية الصداقة المصرية موقع ، 19/5/2007، 148، العدد للقضاء نهائيًا علي السكري بالطعامليمان، وسيم، س) 2(

  الكندية في آندا
http://www.el-masrionline.com/details.asp?art_id=18369&max_Edition_ID=86  

  .4/15، زاد المعادابن القيم، ) 3(
  .203- 4/202، زاد المعادابن القيم، ) 4(
  ).2064(، ومسلم في آتاب األشربة )5409(أخرجه في البخاري في آتاب األطعمة ) 5(
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د هنا ذكر عاده سيئة منتشرة في الوالئم بين الناس وهي الحلف عليهم بأغلظ األيمـان  ومن الجي

اإلكثار من التنوع  إلىإضافة  ،أن يزيدوا في كمية الطعام الذي يتناولونه في مثل هذه المناسبات

بعضها ببعض من شراب وطعام ودسـم  تباع األنواع المختلفة بات والمناسالغذائي في الوالئم وا

 والصـحة  السالمةوهذا مناف لقواعد ل ذلك في مدة ال تزيد على ساعتين، يات وفاكهة، كوحلو

 مـن  شَرا وِعاء آدمي مَأل ما«: فقد قال صلى اهللا عليه وسلم ،ومخالفاً للسنة المطهرةفي الطعام 

 وثُلُـثٌ  ،ِلشَرابِه وثُلُثٌ ،ِلطَعامه فَثُلُثٌ الَةَمح ال كَان فَِإن ،صلْبه يقمن ُأكُالتٌ آدم ابنِ بِحسبِ ،بطْنٍ

ه1(»ِلنَفَس(.  

                                                 
  .18 سبق تخريجه ص) 1(
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  .خصائص بعض األغذية كما وردت في الكتاب والسنة النبوية: المبحث الثالث

ڀ ڀ چ :وقال تعالى في شأن نبيه صلى اهللا عليه وسلم. ]١٤: الملـك [ چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ : قال تعالى

  .]٤ – ٣: النجم[ چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

يالحظ أنهما تعرضـا   ،سنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، والمتتبع للكتاب اهللا جل وعال قارئإن ال

وفي هذا داللة على أهمية هذه األنواع، وأنها تحـتفظ   ،لذكر بعض أنواع من األغذية واألشربة

  : بمزايا هامة لرعاية صحة اإلنسان ومنها

  

  .العسل: المطلب األول 

التـي تحفـظ   و، المشـرفة  والسنة الكريم القرآنالتي ورد ذكرها في غذية األالعسل من يعتبر 

 جهوما ينتاإلبداع في خلق النحل  أهمية ظهروتعالجها من كثير من األمراض، وت الصحة وتقيها

من عسل في أن اهللا الخالق عز وجل أنزل سورة بأكملها اسمها سورة النحل، قال تعالى في شأن 

ہ ه ه  ہں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ںڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ : النحل

النظـر فـي   يعملون أفكارهم عند : )1(قال الشوكاني، ]٦٩ – ٦٨: النحل[                        چه ه ے ے 

  .)2(أغربها وأدقها وأحكمهاوصنع اهللا سبحانه وعجائب مخلوقاته فإن أمر النحل من أعجبها 

النبي صلى اهللا عليـه   جاء في الصحيحين أن رجالً أتى ماالعسل في أحاديث نبوية منها وذكر 

سقَيتُه فَلَم يـزِده ِإال  ِإنِّي  :فَسقَاه فَقَاَل ،»اسقه عسال« :فَقَاَل ،بطْنُه )3(ِإن َأخي استَطْلَقَ: وسلم فقال

. )4(فَسقَاه فَبرَأ، »صدقَ اللَّه وكَذَب بطْن َأخيك« :ه وسلماهللا صلى اهللا علي رسول فَقَاَل ،قًااستطْال

                                                 
هـ، ونشأ بصنعاء، 1173فسر محدث، فقيه، أصولي، مؤرخ، أديب، نحوي، حكيم، ولد عام م: محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا: الشوآاني) 1(

ام   ـ، من تصانيفه    1250وتوفي ع يد                 : ه ار من أحاديث س ل األوطار شرح منتقى األخب م األصول، ني ق الحق من عل ى تحقي اد الفحول إل إرش
  .11/53، معجم المؤلفينآحالة، . 286-5/284، والفنون آشف الظنون عن أسامي الكتبحاجي خليفة، : األخيار، انظر ترجمته في

، 3/220الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير، راجعة وعّلق عليه هشام البخاري، خضر عكاري،  فتح القديرمحمد بن محمد، ) 2(
 . م1997- هـ1418، 1المكتبة العصرية، بيروت، طـ

  .14/170، ح مسلم بشرح النوويصحيالنووي، . اإلسهال: االستطالق) 3(
  ).2217(، وأخرجه مسلم في آتاب السالم )5716(أخرجه البخاري في آتاب الطب ) 4(
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وكان داء هذا المبطون مما يشفى بالعسل، وليس في اآلية تصريح بأنها شفاء مـن  : "قال النووي

  .)1("كل داء، ولكن علم النبي صلى اهللا عليه وسلم أن داء هذا الرجل مما يشفى بالعسل

 محمد النبي وقال. )2()والْقُرآنِ ،الْعسِل: بِالشِّفَاءينِ علَيكُم( :وسلمى اهللا عليه صلمحمد النبي وقال 

  . )3(»عسٍل شَربة« وذكر منها »الشِّفَاء في ثَلَاثَة« :صلى اهللا عليه وسلم

ع مهو غذاء مع األغذية وداء مع األدوية، وشراب مع األشربة، وحلو : "قال ابن القيم عن العسل

  .)4("مع المفرحات الحلوى وطالء مع األطلية، ومفرح

ويعتبر العسل مركباً دوائياً يحتوي على مجموعة من العناصر التي لها تأثير دوائي متعدد، وقد 

. )5(خلق اهللا سبحانه وتعالى هذه العناصر متوازية لتصبح أكثر أمناً وفاعلية من العقاقير المعتادة

رآني والنبوي دعا العلماء إلى التفكير في إجراء البحـوث والتجـارب   هذا اإلرشاد والتوجيه الق

الستخالص طرق لعالج األمراض المختلفة، وقد ظهرت عدة مؤلفات بكل اللغات عـن العسـل   

، وما نال العسل حقه من اهتمام الباحثين الغـربيين خـالل   )6(ومكوناته وقيمته الغذائية والدوائية

الل السنتين الماضيتين؛ فقد نشرت عشرات الدراسات العلمية خالل العقود الماضية مثلما نال خ

العامين المنصرمين، وال يكاد يمر أسبوع إال وتجد دراسة علمية رصينة حول العسل نشرت في 

  .)7(المجالت العالمية الموثقة

سـل  إن خير ما تبدأ به يومك هو تناول ملعقة عسل نحل مذابة في قليل من الماء، ألن إذابة الع

في الماء مع التقليب يجعل جزيئات الماء تكتسب خواص العسل ألن الماء عبارة عـن سالسـل   

                                                 
 .14/170، صحيح مسلم بشرح النووي) 1(
  .8/2922صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، : ، وقال)8225(أخرجه الحاآم في المستدرك في آتاب الطب ) 2(
  .19تخريجه ص  سبق) 3(
 .26، ص الطب النبوي) 4(
  .17، صالتغذية في اإلسالمسيد، ) 5(
 . 18المصدر نفسه، ص) 6(

، في موقع الدآتور حسان شمسي 1/9/2007، مقالة نشرت في تاريخ أسرار العسل تتجلى في الطب الحديثحسان شمسي، باشا، ) 7(
  . المسلحة باشا،استشاري أمراض القلب في مستشفى الملك فهد للقوات

http://www.drchamsipasha.com/ar/?art=show_articles&id=40 
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ترتبط برابطة هيدروجينية وهو السائل الوحيد على وجه األرض الذي يكتسب خـواص المـادة   

  .)2(م الْحلْو الْبارِدكَان َأحب الشَّرابِ ِإلَى رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّف ،)1(المذابة فيه

  :من فوائد العسل الصحيةف

  .العسل وأمراض الجهاز الهضمي

حديث عن الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى اهللا عليه وسلم فأوصـاه بالعسـل، بحـث    في  -

العلماء عن ذلك فوجدوا أن العسل ينجح في معالجة اإلسهال الناتج عن التخمة وعفونة األمعـاء  

ائهم جرعات حسب حال الداء عندهم ثم الزيادة في ذلك، وهذا ما فعلـه صـلى اهللا   الخفيفة بإعط

  .)3(عليه وسلم

  .يساعد العسل على الهضم بفاعلية األنزيمات الهاضمة التي يحويها -

  .يخفض الحموضة المعدية الزائدة، فهو يفيد في القرحة الهضمية، والتهاب المعدة -

  .)4(يمنع حدوث اإلمساك -

في معظم أمراض الكبد والصفراء، لما يحويه من أمالح معدنيـة وحمـوض عضـوية    يفيد  -

فالعسـل مخـزن   . )5(وفيتامينات وهرمونات وخمائر ومضدات حيوية تنشـط وظـائف الكبـد   

  .)6(للفيتامينات والمعادن

  . العسل وأمراض الجهاز التنفسي

القصـبات الهوائيـة   للعسل تأثير صحي حسن على أمراض األنف واألذن والحنجرة والتهـاب  

  .)1(وإزالة السعال ومعالجة الربو والتهاب اللوزتين والبلعوم المزمن والجيوب
                                                 

، ميق اإليماناإلعجاز العلمي في القرآن والسنة وأثره في تععبيدات، عبد الكريم نوفان، : انظر. 106- 105، صالتغذية في اإلسالمسيد، ) 1(
 .م1998 - هـ 1419، السنة الثالثة عشرة، 35، مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد37ص

، )1545(الترمذي سنن ، وصححه األلباني في صحيح )1895(أخرجه الترمذي في آتاب األشربة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  )2(
  .5/167، )2134( السلسلة الصحيحةوصححه األلباني في .2/174
  .82- 3/76، الطب النبوي والعلم والحديثانظر، النسيمي، ) 3(
، 1، دار الجيل، بيروت، طـ53، صعسل النحل غذاء وشفاءعبد اهللا، محمد محمود، . 252-246، ص الموسوعة العلمية القليني، السيد،) 4(

  .م1996 - هـ 1416
  .247، صالموسوعة العلميةالقليني، السيد، ) 5(
  .م2004 - هـ1425، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 113الصنافيري، ص  إبراهيم، تعريب القرآن والعلميى، هارون، يح) 6(
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  . االستشفاء بالعسل من أمراض العين

التهـاب حـواف   : ظهر بنتائج التجارب العديدة فائدة العسل في معالجة أمراض العيـون منهـا  

  .)2(لفةاألجفان، التهابات القرنية المختلفة، حروق العين المخت

  . االستشفاء بالعسل من أمراض القلب

العسل يزيد إرواء العضلة القلبية ويمدها بالطاقة كما يوسع األوعية اإلكليلية، ويفيد فـي تنظـيم   

  .)3(دقات القلب المضطربة، ويستخدم عقب العمليات الجراحية كمنعش للقلب

  .ستشفاء بالعسل والدماال

ث يزيد من الكريات الحمر والهيموجلوبين، وللعسـل فعـل   يفيد العسل في معالجة فقر الدم، حي

  .)4(مضاد للنزف، ويمكن أن يعوض نقص فيتامين ك وذلك الحتوائه على مواد لها نفس التأثير

بينت الدراسات المعملية أن وضع ملعقتين كبيرتين من عسل النحل فـي   في عالج ضغط الدم-

، وشربه قبل اإلفطار بساعة وقبل العشاء بساعة، )الماء، اللبن، الينسون(كوب فاتر من أي سائل 

يحدث تأثيراً متوازياً على خفض الدم المرتفع مع إنقاص كمية ملـح الطعـام التـي يتناولهـا     

هذا ، و)5(المريض، فهو يعمل على وضع الجسم في مستوى الضغط الطبيعي أي ضابط للضغط

ر األمراض شيوعاً فـي العصـر   ن ارتفاع ضغط الدم من أكثالموضوع له أهمية خاصة حيث إ

  .الحديث

                                                                                                                                               
  .249-247، صالموسوعة العلميةالقليني، السيد،  )1(
ه، ص) 2( اني،  .248المصدر نفس وش، ه لعرم ّمه  النح ره وس له وعكب داوي بعس روت، طـ 120، صوالت ائس، بي ـ 1422، 1، دار النف  -ه

  .م2002، 1، مكتبة التيسير، الدار البيضاء، طـ144-142، صالتداوي السهل بعسل النحلزهويلي، المصطفى، . م2002
  .251- 250، ص الموسوعة العلميةالقليني، السيد، ) 3(
  .67- 45، صعسل النحل غذاء وشفاءانظر لالستزادة، عبد اهللا، . 251، صالمصدر نفسه) 4(
 .20، صاإلسالم التغذية فيسيد، ) 5(
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يمكن استخدام العسل كحمية في بعض حاالت القصـور  االستشفاء بالعسل من أمراض الكلية، 

، ويساعد في عـالج  )1(الكلوي نظراً الحتوائه على كمية قليلة من البروتينات واألمالح المعدنية

  .)2(التبول الليلي عند األطفال

  العصبياالستشفاء بالعسل والجهاز 

  .)3(معالجة بعض أمراض الجهاز العصبيللمساعدة في للجهاز العصبي ومهدئ يستخدم ك

  االستشفاء بالعسل والجلد

عن عبد اهللا بن عمر رضي فباستخدامه خارجياً،  )4(العسل ينشط اندمال الحروق والتئام الجروح

حتى الدمل إذا كان به طاله عسالً، كان ال يشكو قرحة وال شيئاً إال جعل عليه عسالً أنّه اهللا عنه 

]٦٩: النحل[ چۀ ہ ہچ : أليس يقول اهللا: فقال: تداوي الدمل بالعسل: فقلنا له
)5(.  

  .)6(البشرة نضارة وحيوية، وهو مقوٍ للشعر بمزجه مع زيت الزيتون ويعطي

  

  

  :العسل وصحة الفم

يمكن أن يلعب دورا في عالج  أكد البروفيسور مولن الباحث في وحدة أبحاث العسل، أن العسل

أمراض اللثة، وتقرحات الفم، ومشكالت أخرى في الفم، وذلك بسبب خصائص العسل المضـادة  

  . )7(للجراثيم

                                                 
  .251، صالموسوعة العلميةالقليني، السيد، ) 1(
 .م2003 - هـ1424، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، 333، ص، موسوعة تربية النحلأبو شاور، أحمد: انظر) 2(
  .59، صعسل النحل غذاء وشفاءعبد اهللا، ) 3(

)4 ( P. C. Molan, BSc, PhD, Department of Biological Sciences, University of Waikato, Hamilton, New 
Zealand, The Evidence Supporting the Use of Honey as a Wound Dressing, The International Journal 
of Lower Extremity Wounds, 2006, Vol. 5, No. 1, pages. 40-50. 

 .م1993- هـ 1414، دار الفكر، بيروت، 5/145، لتفسير بالمأثورالدر المنثور في االسيوطي، عبد الرحمن جالل الدين، ) 5(
، عسل النحل غذاء وشفاءعبد اهللا، : انظر. م1998 -هـ 1418، 201، العدد 24، صدواء من القرآن والسنةأبو السعود، حسام الدين، ) 6(

  .84ص
)7 ( Molan, Honey Research Unit, University of Waikato, Hamilton, New Zealand, The potential of honey 

honey to promote oral wellness, Gen Dent. 2001 Nov-Dec;49(6):584-9 
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فهو بعكس معظم المواد الغذائية ال تنمو عليه  ومضاد للعفونة )1(العسل مبيد للجراثيم والفطريات

ه أو رائحته شـريطة أن يحفـظ بعيـداً عـن     الفطور وال يتعفن مطلقاً وال يتغير لونه أو طعم

  .)2(الرطوبة

ويزيد من إدرار لبن الثدي ، )3(عسل النحل يخفف من المتاعب التي تحدث أثناء الحمل والوالدة

   .)4(عند األم المرضع

خاصـة فـي الجهـاز     المحافظة على منع حدوث التحوالت السـرطانية ثبت أن له فاعلية في 

  .)5(الهضمي

  . )6(ن سم النحل يستخدم أيضاً في العالجباإلضافة إلى أ

  .)7(أن المعالجة بالعسل يجب أن تتم تحت إشراف الطبيب ال عشوائياً إلىوال بد من اإلشارة 

  

 

  الحبة السوداء : المطلب الثاني

الحبة السوداء أو ما يدعوه العامة حبة البركة أو كما ذكرها الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم    

ذكرها الرسول صلى  )8(ذور نبتة تزرع سنوياً في حوض البحر األبيض المتوسطالشُونيز، هي ب

                                                                                                                                               
 .م2002 -هـ 1422، دار الطالئع، القاهرة، 88، صعالج نفسك بالعسلالحسيني، : انظر

)1( Julie Irish, and others, Honey has an antifungal effect against Candida species, Medical Mycology, 
2006, Volume 44, Issue 3 May, pages. 289 – 291.  

  .252، صالموسوعة العلميةالقليني، السيد، ) 2(
-هـ 1412، 1، دار الجيل، بيروت، ط94اإلنسان وشرابه بين الطب والقرآن والسنة، ص، طعام صحتك في الغذاءأرناؤوط، محمد السيد، ) 3(

  .م1992
  .25، صدواء من القرآن والسنةأبو السعود، ) 4(
أرحيم، عبد الحميد عبد السالم، . 104، صصحتك في الغذاءانظر لالستزادة، أرناؤوط، محمد السيد، . 44، صالتغذية في اإلسالمسيد، ) 5(

  . م2001 - هـ 1421، 1، منشأة المعارف باإلسكندرية، طـ131- 129، صحل فوائد واستخداماتعسل الن
  .109- 107، صصحتك في الغذاءأرناؤوط، : انظر) 6(
  .252، ص الموسوعة العلميةالقليني، : انظر) 7(
  موسوعة ويكيبيديا ) 8(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D 8% AD%D 8% A 8% D 8% A9_%D 8% A 7% D 9%84% D 8% A 8% D 8% B 1% D 9%83% D 8% A9 
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والسـام   ،» السـام شفَاء من كُلِّ داء ِإال ِإن في الْحبة السوداء«: اهللا عليه وسلم في أحاديث منها

  . )2)(1( والْحبةُ السوداء الشُّونيز ،الْموتُ

  :)3(حبة السوداء الصحيةمن فوائد ال

  .)4(تخفض السكر في الدم -

  .)5(وقاية الكبد من التأثيرات المسرطنة -

  .)6(خالصة الحبة السوداء فعالة في تثبيط خاليا سرطان الثدي -

  . والفيروسات وغيرها )7(مقوية للجهاز المناعي الذي يدافع عن الجسم ضد الجراثيم -

عطاة تحدث تبدالت واضحة عـابرة فـي فعاليـة التخثـر     الحبة السوداء ضمن الجرعات الم -

 .الدموي

  .تساعد في عالج مرض النقرس -

  .تأثر الحبة السوداء على استقالب الدسم، حيث تنقص تركيز الكولسترول والشحوم الثالثية -

  .)1(عالج األزمة الناتجة عن الحساسية -

                                                 
  .19سبق تخريجه ص ) 1(
، ح صحيح البخاريفتح الباري بشرابن حجر العسقالني، . العام الذي يراد به الخاص: )من آل داء(صلى اهللا عليه وسلم  قوله: قال الخطابي) 2(

  .10/205، البخاري
الحبة محمد نزار،  ،الدقر. 264-3/261، الطب النبوي والعلم الحديثالنسيمي، . 890-888، صالموسوعة العلميةالقليني، السيد، ) 3(

  .اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، موقع موسوعة السوداء شفاء من آل داء
http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show_det&id=435  

مكة المكرمة،  -، موقع الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة الحبة السوداء شفاء من آل داءالصاوي، عبد الجواد، 
http://www.nooran.org/O/ 14/14 -2 .htm  

 http://www.drchamsipasha.com/ar/?art=show_articles&id= الحبة السوداء منشطة باشا، حسان شمسي،   92
،للمناعة  

  179، صويالطب النبابن القيم، : انظر
(4) Ali Benhaddou-Andaloussi, and others, Antidiabetic Activity of Nigella sativa Seed Extract in Cultured 

Cultured Pancreatic -cells, Skeletal Muscle Cells, and Adipocytes, Pharmaceutical Biology, 
Volume46. ,  Issue1&2 . January  , pages96-104.  

(5) Iddamaldeniya SS, Wickramasinghe N, Thabrew I, Ratnatunge N, Thammitiyagodage MG. Protection 
against diethylnitrosoamine-induced hepatocarcinogenesis by an indigenous medicine comprised of 
Nigella sativa, Hemidesmus indicus and Smilax glabra: a preliminary study. J Carcinog. 2003 Oct 
18;2(1):6. 

(6) Farah IO, Begum RA. Effect of Nigella sativa (N. sativa L.) and oxidative stress on the survival 
pattern of MCF-7 breast cancer cells. Biomed Sci Instrum. 2003;39, pages. 359-364. 

(7) Morsi NM., Antimicrobial effect of crude extracts of Nigella sativa on multiple antibiotics-resistant 
bacteria. Acta Microbiol Pol. 2000;49(1): pages. 63-73.  
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تفيد فـي  و على التئام العظاملها تأثير لها دور في إدرار الحليب، وتحمي المعدة من التقرح، و -

  .والزكام والسعال والنزالت الشعبية )2(عالج الربو القصبي

  . )3(يوجد في زيت الحبة السوداء الطيار مواد مضادة آلالم المفاصل والروماتيزم -

واآلخر طيار يعزى إليه  ،ا ثابت ال يكون له تأثير يذكرمأحده :ن من الزيتللحبة السوداء نوعا

التأثير الدوائي للحبة السوداء، وينصح بعدم استخدام الزيت الثابت، واستعمال الحبة السوداء كما 

هي، حيث يمكن سحقها واستعمالها فوراً بعد السحق مباشرة، وينصح كذلك بعدم سحقها وتركها، 

بـة  السحق، ويمكن استخدام مسـحوق الح  يتطاير بعد –وهو المادة الفعالة  –ألن الزيت الطيار 

السوداء مع العسل، واستعمالها في حينه، أو تسف مع الماء أو الحليب، وهذا هـو االسـتعمال   

وأبسط طريقة لتناول الحبة السوداء تكون بوضع ملعقة من الحبة السوداء . األمثل للحبة السوداء

طبـاق فـي   األويغمر بزيت الزيتون، فذلك من أنفـع  ) الرائب(على صحن يحتوي على اللبن 

  .)4(لمساءح أو االصبا

  
  زيت الزيتون: المطلب الثالث

ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ  چ: عندما ما ذكر اهللا عز وجل شجرة الزيتون وصفها بأنها شجرة مباركة فقال تعالى

. ]١: التـين [ چٱ ٻ چ : ، وزاد تبارك وتعالى من شأنها عند القسم بها فقال سبحانه]٣٥: النور[ چۉ ۉ ې ې 

ه أمر إما بأكله أو االدهان به، فقال صـلى  الزيت أنّوسلم في هدي الرسول صلى اهللا عليه  ومن

                                                                                                                                               
)1(  Ayman Talatt Abbas, and others, Effect of Dexamethasone and Nigella sativa on Peripheral Blood 

Eosinophil Count, IgG 1 and IgG2a,Cytokine Profiles and Lung Inflammation in Murine Model of 
Allergic Asthma, The Egyptian Journal of Immunology,2005, Vol. 12 (1), Page: 95-102 . 

(2) Gilani AH, Aziz N, Khurram IM, Chaudhary KS, Iqbal A. Bronchodilator, spasmolytic and calcium 
antagonist activities of Nigella sativa seeds (Kalonji :(a traditional herbal product with multiple 
medicinal uses. J Pak Med Assoc. 2001 Mar;51(3): pages. 115-120. 

  ، الحبة السوداء، دواؤك في بيتكباشا، حسان شمسي،  ، Planta Medicaفي بريطانيا نشرت دراسة في مجلة ) 3(
http://www.drchamsipasha.com/ar/?art=show_articles&id=92 

 ، الحبة السوداء منشطة للمناعةباشا، حسان شمسي، ) 4(        
http://www.drchamsipasha.com/ar/?art=show_articles&id=92              
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وكان رسول اهللا صلى اهللا . )1(»فَِإنَّه من شَجرة مباركَة ؛كُلُوا الزيتَ وادهنُوا بِه«:  عليه وسلماهللا

لَقَـد مـاتَ   : لَيه وسلَّم قَالَتْعن عاِئشَةَ زوجِ النَّبِي صلَّى اللَّه ععليه وسلم يأكل الزيت مع الخبز ف

وكـان ابـن   . )2(رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وما شَبِع من خُبزٍ وزيت في يومٍ واحد مرتَينِ

  . )4(، أي عند اإلحرام بشرط أن ال يكون مطيباً)3(يدهن بالزيت عنه عمر رضي اهللا

الي يدخل في ذلك المنافع وبالت األكل من الزيت: إشارة إلى أمرين النبويين الشريفين في الحديثين

عالج خـارجي  : والدهان به. ها اإلنسان من زيت الزيتون عند تناوله، العالج الداخليالتي يجني

  .اًداخلي اًجلدي، ويدخل جزء منه للداخل فيعمل عالج

  :ج ألمراض منهاوفي أكل زيت الزيتون واالدهان به وقاية وعال

يقلل من احتمال اإلصابة بأمراض شرايين القلب التاجية ففيه وقاية من جلطة القلب، وتصلب  - 
  .الشرايين

  
تناول زيت الزيتون يسهم في الوقاية من ارتفاع كولسترول الدم، وارتفاع ضغط الدم، ومـرض   -

دراسات علميـة حديثـة ذلـك     وقد أثبتت. )5(السكر، والبدانة، كما أنه يقي من بعض السرطانات

 oleic acid)(ومـن المـواد الهامـة التـي اكتشـفت فيـه       . )6(نشرت في مجالت عالميـة 

الذي يساعد في حماية الشخص من أمراض القلب بزيادة نسبة الكولسـترول   )polyphenol(و

  .)7(النافع في الجسم

   .)8(لزيت الزيتون تأثير مفيد في اإلقالل من نكس القرحة المعدية -

                                                 
  .19سبق تخريجه ص ) 1(
 ).2974(أخرجه مسلم في آتاب الزهد والرقائق ) 2(
  ).1537(أخرجه البخاري في آتاب الحج ) 3(
  .3/570، فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر، ) 4(
  .131- 1/130، اإلعجاز العلمي في السنة النبويةالنجار، : انظر) 5(

)6(  Michael J Hill Memorial Lecture, Olives and olive oil in cancer prevention, European Journal of 
Cancer Prevention, August 2004, 13(4): pages. 319-326.  

 )7( M.-I. Covas, and others, "The Effect of Polyphenols in Olive Oil on Heart Disease Risk Factors. A 
A Randomized Trial." It is in the 5 September 2006 issue of Annals of Internal Medicine, volume 145, 
pages 333-341. 

  .353، صالموسوعة العلميةالقليني، السيد، :انظر. 139- 127، ص الطب النبوي بين العلم واإلعجازباشا، ) 8(
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  .وقاية وعالج للكبد ولكل الجهاز الهضميفيعتبر ينظف الكبد وينشط إفراز الصفراء،  -

يفيد في الغـازات واإلمسـاك   ويحتوي زيت الزيتون على أمالح الكالسيوم والحديد والفسفور -

  .)1(لألعصابمهدئ و

، الحتوائـه  )2(ساعد على نمو عظامهمييقي األطفال من اإلصابة بمرض الكساح وفقر الدم و -

  .على فيتامين د

ثبت أنّه يحتوي على عناصر فيتامينية مقاومة الضطرابات العيون الناشئة من نقص في  -

  ، كفيتامين أ)3(التغذية الفيتامينية

  :تأثيره على الجلدأما 

  . األذن خالصمويستعمل لتطرية . للسطوح الجلدية الملتهبةمهدئ لزيت الزيتون فعل ملطف و -

  

  .)4(مزلقة في المساج مادةكمل ويستع

  .)5(زيت الزيتون يقتل قمل الرأس -

  .يفيد في بعض حاالت التهابات فروة الرأس وتساقط الشعر -

يدخل في عالج التجاعيد خاصة في منطقة الوجه والرقبة، ويحافظ علـى نعومـة البشـرة     -

  .وجمالها

  .التشققات الجلدية خاصة األيدي واألرجل يدخل في عالج -

  .)6(يحافظ على الجسم من أشعة الشمس، يعمل كطبقة واقية على الجلد -

                                                 
  .138، صصحتك في الغذاءأرناؤوط،  )1(
  .86، صدواء من القرآن والسنةأبو السعود، ) 2(
اليان، جوزيف، : انظر لالستزادة. م2002 - هـ 1422وزيع، األردن، ، دار الكندي للنشر والت2/757، شجرة الزيتونالطاهر، علي نصوح، ) 3(

  .م1993، نوفل، بيروت، التداوي بزيت الزيتونجوزيف، 
  .1/310، رضا، اإلعجاز العلمي في السنة النبوية، )مارتيندل( دائرة المعارف الصيدالنية )4(
  .142- 141، صالطب النبوي بين العلم واإلعجازباشا، ) 5(
  .87- 86، صدواء من القرآن والسنةأبو السعود، ) 6(
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  .)1(يدخل زيت الزيتون في إنتاج أفضل وأحسن أنواع الصابون -

  

 
  التمر والرطب: المطلب الرابع 

، ألنه يترك على ...كالزبيب من العنب،"هو ثمر النخيل الناضج اليابس وهو من الرطب : التمر

  .)2("يجف أو يقارب، ثم يقطع ويترك في الشمس حتى ييبس النخل بعد إرطابه حتى

، فأمرها اهللا عز وجـل  ى درجة اإلرهاق الشديد من المخاضوصلت السيدة مريم عليها السالم إل

 � � � � � � �ۉ ې ې ې ې چ: قال تعـالى  ،تأكلهعليها رطباً ف طسقيلتحريك شجرة النخيل 

وأكد  ،]٢٦ – ٢٣: مـريم [ چٱ ٻ ٻ ٻ � � � � �ی ی ي ي  � � � � � � � � � � � � �

منها قوله صـلى اهللا عليـه    ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم على أكل التمر والرطب في أحاديث

من تَصبح بِسبعِ تَمـرات  « :وقال صلى اهللا عليه وسلم. )3(»َأهلُه جِياع فيه تَمر ال بيتٌ« :وسلم 

رضي ةً لَموجع الهو مس موالْي ذَِلكرحفي استخدامه، وفيه إشارة )4(» س صحية ضد  رعاية إلى أن

وفضـيلة   ،وفي هذه األحاديث فضيلة تمر المدينـة وعجوتهـا  : "قال النووي. ضد السم والسحر

التصبح بسبع تمرات منه، وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها، وعدد السبع من األمور التـي  

وفـي اسـتخدامه   . )5("فيجب اإليمان بها واعتقـاد فضـلها   ال نعلم نحن حكمتهاعلمها الشارع و

ما يفطـر  أوَل  ، وفي استخدامه)6(»نعم سحور الْمْؤمنِ التَّمر«قال صلى اهللا عليه وسلم سحوراً، 

 فَِإن لَم تَكُن رطَبات ،لَى رطَباتكَان صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يفْطر قَبَل َأن يصلِّي عفعليه الصائم؛ 

                                                 
  .744، ص الموسوعة العلمية القليني، السيد، )1(
 .، المكتبة العلمية77، صالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي، أحمد بن محمد بن علي، ) 2(
 ).2046(أخرجه مسلم في آتاب األشربة ) 3(
  .19سبق تخريجه ص ) 4(
  .14/4، صحيح مسلم بشرح النووي) 5(
السلسلة وصححه األلباني في . 2/446، )2055(أبي داود سنن ، وصححه األلباني في صحيح )2345(داود في آتاب الصوم  وأخرجه أب )6(

  .2/104، )562( الصحيحة
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اتريفَتُم، اتريتُم تَكُن لَم فَِإن اءم نم اتوسا حسوكان صلى اهللا عليه وسلم يأكل التمـر  . )1(»ح

 )2(يْأكُـُل الْقثَّـاء  منفرداً أو يصاحبه شيء آخر فقد ورد عنه صلى اهللا عليه وسـلم أنـه كـان    

  .)3(بِبِالرطَ

  . )4("فاكهة وغذاء ودواء وشراب وحلوى"فهو  ويدخل التمر في صناعة كثير من الحلويات

سـان،  اإلن صـحة  التمر والرطب يعدان عند العلماء من أغذية القرآن والسنة الهامة في رعايةو

  :فوائد التمر والرطب التي أثبتها العلم الحديثفمن 

  :يحتوي التمر على :التمر والحمل

في إتمام بعض العمليات الحيوية، والذي يساعد عامالً مساعداً صر البوتاسيوم الذي يدخل عن) 1

  .على تخفيض ضغط الدم المرتفع أثناء الوالدة لحمايتها من تسمم الحمل

  .لألعصابمهدئ عنصر المغنيسيوم الذي له تأثير ) 2

قة الحرارية الالزمة لمواجهـة  للطا مصدراً رئيساًكريات التي تجعل منه نسبة عالية من الس) 3

  .وتحمل المجهود المبذول عند الوالدة

الضـروري  وعلى حمض الفوليـك  ، عنصر الحديد الذي يدخل في تكوين هيموجلوبين الدم) 4

مما يساعد الحامل على مواجهة حالة األنيميا التي تصاب بها بعـد   النقسام خاليا الدم الحمراء،

  .الوالدة

من الكالسيوم الذي امتصه الجنين من جسمها لتكـوين هيكلـه    ألم جزءالكالسيوم فيعوض ا) 5

  .)5(العظمي

                                                 
في آتاب  وأخرجه أبو داود. ، واللفظ له1/213، )560(، وصححه األلباني في صحيح الترمذي )696(أخرجه الترمذي في آتاب الصوم ) 1(

  .449-2/448، )2065(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود )2356(الصوم 
  .749، المعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم وآخرون، . الخيار والفقوس) 2(
  ).2043(أخرجه مسلم في آتاب األشربة ) 3(
  .4/276، زاد المعادابن القيم، ) 4(
  .23، صالتغذية في اإلسالمسيد، ) 5(
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يحتوي على مادة البتوسين، الشبيهة بمادة األوكسيتوسن التي تحـث عضـلة الـرحم علـى     ) 6

االنقباض أثناء المخاض، مما يساعد في خروج الجنين، كما تمنع هذه المادة حدوث نزيف بعـد  

  . )1(ضغط الدم وتحث الرحم على االنقباض فور خروج المشيمةالوالدة حيث أنها تخفض 

فالتمر يلعب دوراً حيوياً في فترة ما قبل الوالدة حيث يعمل على تقوية عضالت الـرحم، وفـي   

أثناء الوالدة إذ يعمل على تنظيم االنقباضات العضلية ويزيد من الطلق وعقـب الـوالدة يمنـع    

  .)3(ر للبن األم، ومد)2(النزيف ويقي من حمى النفاس

  

  : التمر والصحة

نه غني بالمادة السـكرية التـي   إحيث  ،اإلنسان يستطيع أن يعيش عليه مدة طويلة من الزمن -

  . )4(تتصف بسهولة الهضم واالمتصاص

وهو غني بالمعادن مثل الحديد والكالسيوم والفسفور، والمغنيسـيوم والكبريـت والصـوديوم     -

  . )5(اس والمنغنيز والكوبالت والزنك والفلورين والعفصوالبوتاسيوم، والكلور والنح

أثبتت الدراسات والبحوث أن التمر يزيد من فاعلية األعضاء ويصلح الكلى وعصارتها، ويفيـد  

  .)6(الكبد كما يفيد في عملية إدرار البول وغسل الكلى

األلياف التي تعمل اإلمساك لما يحتويه من  عالجيساعد في مفيد في تقوية العضالت المعوية و -

  .)7(على تنبيه حركة األمعاء

                                                 
الدويك، : انظر لالستزادة .م2002 - هـ 1423، 3، دار القلم، دمشق، طـ442، ص رحلة اإليمان في جسم اإلنسان، حامد أحمد حامد، محمد) 1(

  مكة المكرمة،  -، الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة تأمالت في النخلة والرطبقدسي، جمال 
http://www.nooran.org/O/ 13/13 -3 .htm 

  .23، صالتغذية في اإلسالمسيد، ) 2(
  .135- 134، ص صحتك في الغذاءأرناؤؤط، ) 3(
 .912، ص الموسوعة العلمية القليني، السيد،)  4(
العلمي في النجار، اإلعجاز . 37-36، عجازالطب النبوي بين العلم واإلباشا، : انظر. 1/287، اإلعجاز العلمي في السنة النبويةرضا، ) 5(

  . 56-1/55، السنة النبوية
  23، صالتغذية في اإلسالمسيد، ) 6(
  حسان شمسي باشا، . انظر لالستزادة، باشا، حسان شمسي، تناول بضع تمرات في الصباح، موقع د) 7(

http://www.drchamsipasha.com/ar/?art=show_articles&id=65 
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وذلك بتأثيره على الغدة الدرقية فينصح األطباء بتناول التمر فـي   ؛لألعصابمهدئ له تأثير  -

  .الصباح من أجل حالة نفسية أفضل

الذي يحفظ رطوبة العين وبريقها ويقوي البصر والرؤيـة،   »أ«مصدر طيب طبيعي لفيتامين  -

  .)1(ة في عالج بعض األمراض الجلدية مثل حب الشبابوله فعالي

  .)2(يزيد من القدرة على التركيز -

يحتوي التمر على الفلور المستخدم في حماية األسنان من التسوس، كما يحتوي على السلينيوم  -

  .)3(والذي يساعد في الوقاية من السرطان

مثـل المضـادات الحيويـة وبعـض      التمور مصدر كثير من األدوية إذا أريد إنتاجها منهـا، -

  . )4(الهرمونات

  

  :التمر والصوم

  كَان صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ف حث النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم الصائم على اإلفطار على التمر

اتطَبلَى رع لِّيصي َل َأنقَب رفْطي، اتطَبر تَكُن لَم فَِإن اتريفَِإ ،فَتُم  اتـريتُم تَكُـن لَم ـا   نسح

اءم نم اتوس5()ح(.  

الصوم يخلي المعدة من الغذاء، فال تجد المعدة فيها ما تجذبه وترسله إلى األعضاء، ولما كـان  

نتفع به وتسارع بهضـمه وإرسـال   إلى الكبد وأحب إلى المعدة، فت الشيء الحلو أسرع وصوالً

عضاء والمخ، فالثابت طبياً أن السكر والماء أول ما يحتاج إليهما جسم الطاقة الناتجة عنه إلى األ

                                                 
  .48-41، دواء من القرآن والسنةأبو السعود، : انظر. 911، ص الموسوعة العلميةالقليني، ) 1(
  .135، ص صحتك في الغذاءأرناؤؤط، ) 2(

(3) Walid Al-shahib, Richard J. Marshall, The fruit of the date palm: its possible use as the best food for 
the future? International Journal of Food Sciences and Nutrition, Volume 54, Issue 4 July 2003, pages 247 – 
259.  

  .1/289، اإلعجاز العلمي في السنة النبويةرضا، ) 4(
  .106سبق تخريجه ص ) 5(
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الصائم بعد فترة الصوم؛ ألن نقص السكر في الجسم يسبب اضطراب األعصاب ونقص المـاء  

ضعفه، وذلك بعكس الصائم الذي يمأل معدته مباشـرة بالطعـام   وفي الجسم يسبب قلة مقاومته 

. )1(إلى ثالث ساعات أو أكثر حتى تمـتص أمعـاؤه السـكر   والشراب عند اإلفطار فإنه يحتاج 

فاإلفطار على التمر يساعد على زوال الخمول والكسل كما يزول الشعور بالجوع وينشط الذهن 

  .)2(وتتهيأ أجهزة الهضم لما ستستقبله من طعام بعد فريضة صالة المغرب

  :التمر والسموم

، )3() سحره ذَِلك الْيوم سم والبعِ تَمرات عجوةً لَم يضرمن تَصبح بِس: (قال صلى اهللا عليه وسلم

من مهام الكبد الهامة تخليص الجسم من السموم، والكبد يصنع من سكر العنب مركبـات عـن   

طريقها ترتبط السموم في الكبد لتخريبها وتعديلها ومن أهـم مصـادر سـكر العنـب، التمـر      

  .)4(والرطب

  

  :تناول التمر من آداب

  .تنقيتة وإخراج السوس منه) 1

ُأتـي  وفي ذلك رعاية صحية حيث قد يصاب اإلنسان بأمراض من جراء تناول السوس، وقـد  

نْهم وسالس خْرِجي فَتِّشُهَل يعفَج يقترٍ عبِتَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص 5(النَّبِي( .  

  

                                                 
 .912-911، صالموسوعة العلميةالقليني، ) 1(
  .442، صرحلة اإليمان في جسم اإلنسانمحمد، ) 2(
  .19سبق تخريجه ص ) 3(
  .295-3/294، الطب النبوي والعلم الحديثالنسيمي،  )4(

وأخرجه ابن ماجه .  727- 2/726، )3245(واللفظ له، وصححه األلباني في صحيح أبي داود ) 3832(داود في آتاب األطعمة وأخرجه أب )5(
  .2/235، )2693(، وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه )3333(في آتاب األطعمة
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، فإن كان في جماعة فال يأكل أكثر منهم وإنما بالتساوي، فـال  دم الشرهالتأدب في األكل وع) 2

 بين الرجُل يقْرِن َأن وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل نَهىيأخذ أكثر منهم إالّ بعد استأذانهم، وقد 

  .)1(َأصحابه يستَْأذن حتَّى التَّمرتَينِ

ل صلى اهللا عليه وسلم على التصدق ولو بتمرة، فلعّل من فوائدها المتعددة جعلها وقد حث الرسو

به جـوعهم،   ونالرسول صلى اهللا عليه وسلم من أبواب الصدقة للفقراء الذين ال يجدون ما يسد

   :وقال صلى اهللا عليه وسلم. )2(»تَمرة بِشقِّ ولَو النَّار اتَّقُوا«: قال صلى اهللا عليه وسلم

 الطَّيب وِإن اللَّه يتَقَبلُها بِيمينه ثُم يربيها مرة من كَسبٍ طَيبٍ وال يقْبُل اللَّه ِإالمن تَصدقَ بِعدِل تَ«

  .)3(»ِلصاحبِه كَما يربي َأحدكُم فَلُوه حتَّى تَكُون مثَْل الْجبِل

غذاء في أفضَل هل يمكن استخدام التمر : علمية محكمة قال فيها البروفيسوروفي دراسة لمجلة 

  .)4(المستقبل؟

  

  

  .ومشتقاته) الحليب ( اللبن : المطلب الخامس

مـا أقـرت بـه وزارة    ، هذا هر السادس من عمره حليب أمه فقطالغذاء األمثل للطفل حتى الش

أو  اللبن يغلب علـى الحليـب الرائـب    لفظو ،يطلق الناس عليه اسم الحليبو ،الصحة العالمية

فهـو ملـيء بالبروتينـات     ،الزبادي لتميزه عن الحليب كون هذا الحليب هو الغـذاء الكامـل  

  .والفيتامينات واألمالح المعدنية مثل الكالسيوم والفسفور وأنزيمات وغيرها

                                                 
  .، وقد أورده في باب أسماه باب نهي اآلآل مع الجماعة عن قران تمرتين في لقمة إّال بإذن أصحابه)2045(أخرجه مسلم في آتاب األشربة ) 1(
  ).1016(، وأخرجه مسلم في آتاب الزآاة )1417(أخرجه البخاري في آتاب الزآاة ) 2(
  ).1014(واللفظ له، وأخرجه مسلم في آتاب الزآاة ) 1410(أخرجه البخاري في آتاب الزآاة  )3(

(4) Walid Al-shahib, Richard J. Marshall, The fruit of the date palm: its possible use as the best food for 
the future? م المعلوماتموقع عال  http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a713995031~db=all 
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 .مهم للعظاموهو غذاء مهم لجميع األجيال لما يحتويه من عناصر حية مهمة خاصة الكالسيوم ال

وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في آية تدعو اإلنسان إلى التفكر في كيفية إبداع الخـالق فـي   

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ :والدم، قال تعالى )1(بين الفرثمن ) الحليب(تكون اللبن 

ک ک ک گ گ گ گ  ڑ ڑ ک ژڎ ڎ ڈ ڈ ژچ  :، وهو من شراب أهل الجنّة؛ قال تعالى]٦٦: النحل[ چڄ ڄ 

ـ من َأطْعمه اللَّه « :وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في بيان أهميته .]١٥: محمد[ چڳ ڳ  اًطعام

فيه وزِدنَـا  اللَّهم بارِك لَنَا  :ومن سقَاه اللَّه لَبنًا فَلْيقُْل ،اللَّهم بارِك لَنَا فيه وَأطْعمنَا خَيرا منْه :فَلْيقُْل

نْهم«. لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسقَاَل رو: »  ـرابِ غَيالشَّرامِ والطَّع كَانزُِئ مجي ءشَي سلَي

   .)2(»اللَّبنِ

 فَنَظَـر  ،ولَبنٍ خَمرٍ من بِقَدحينِ اءبِِإيلي بِه ُأسرِي لَيلَةَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل ُأتي«وقد 

، )3(»ُأمتُـك  غَوتْ الْخَمر َأخَذْتَ لَو ِللْفطْرة هداك الَّذي ِللَّه الْحمد :جِبرِيُل قَاَل ،اللَّبن فََأخَذَ ،ِإلَيهِما

  .)4(»َأصبتَ الْفطْرةَ َأنْتَ وُأمتُك« وفي رواية

متنوعة كلبن الماعز والبقر، وهي تحتوي على نفس المكونات ولكن بنسـب وخـواص    واأللبان

علَيكُم بَِألْبـانِ الْبقَـرِ   : (عن ألبان البقر بقولهدث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد تحمختلفة، 

لبن البقر من أفضل األلبان، :" القيم قال ابن . )5()اءد ِلكُ نم اءفَش وهوفَِإنَّها تَرم من كُلِّ الشَّجرِ 

  . )6("بين لبن الضأن ولبن المعز في الرقة والغلظ والدسم

                                                 
القرطبي، الجامع . ، ثّم يخلص اللبن من الدمالزبل الذي ينزل إلى الكرش، والمعنى أّن الطعام يكون منه ما في الكرش ويكون منه الّدم :الفرث) 1(

، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والدم ينتج الحليب) ما بين الفرث(من عاطف، .الهندي، د: انظر. 5/476ألحكام القرآن، 
  .والسنة

http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=1280&select_page=5  
وأخرجه الترمذي في آتاب الدعوات . 2/711، )3173(، وصححه األلباني في صحيح أبي داود)3730(أخرجه أبو داود في آتاب األشربة  )2(

، وصححه )3322(ه ابن ماجه في آتاب األطعمة وأخرج. 3/159، )2749(، واللفظ له، وصححه األلباني في صحيح الترمذي)3700(
  .2/233، )2683(األلباني في صحيح ابن ماجه 

 .19سبق تخريجه ص) 3(
 ).5610(أخرجه البخاري في آتاب األشربة ) 4(
في  وصححه األلباني. 2923-8/2922، وقال صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي، )8224(أخرجه الحاآم في المستدرك في آتاب الطب، ) 5(

  .4/582، )1943(السلسلة الصحيحة 
 .229، صالطب النبوي )6(
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وال توجد أي مادة غذائية أخرى يمكن أن تقارن مع اللبن من حيث قيمته الغذائيـة المرتفعـة؛   

سان في وذلك الحتوائه على المواد الغذائية األساسية الضرورية؛ التي ال يستغني عنها جسم اإلن

جميع مراحل نموه وتطوره، فاللبن يعد من أحسن األغذية لألطفال والناشئين، والبالغين والمسنّين 

على السواء، فعالوة على أنه ينفع الصغار في حياتهم المقبلة ويكسبهم مناعة ضـد كثيـر مـن    

  .)1(األمراض؛ فإنه أيضا يفيد الكبار كثيرا لقيمته الغذائية المرتفعة

  :التي منها الصحيةفوائده لبن ومشتقاته رعاية صحية تظهر من خالل ففي ال

  .)2(نسبة من الكالسيوم فهو مفيد للعظام واألسنان، ويقلل من هشاشة العظام) الحليب(في اللبن  -

ثبت أن بروتينات اللبن غنية بالفوسـفور الـذي   فقد يعد اللبن موردا مهِما وجيدا للبروتينات،  -

  .متصاص الكالسيوم من القناة الهضمية وبالتالي يستفيد الجسم من الكالسيوميساعد على ا

كذلك تعتبر النسبة بين الدهن والسكر في اللبن مهمة جدا؛ إذ إنها تنشط نمو البكتيريا النافعـة   -

  .باألمعاء

 الذي يتحلل لينتج سكر الجلوكوز الـذي على اللبن فقط، ) الالكتوز(يقتصر وجود سكر اللبن  -

ه يؤثر على غشاء المعدة المخاطي نظرا لقلة أهمية نافعة في التغذية، كما أنّ يتخمر، وفي تخمره

 إذ يدخل في تركيـب ذوبانه، كذلك فإن احتواء سكر اللبن على سكر الجالكتوز يزيد من أهميته، 

  .أغشية المخ والخاليا العصبية

هي مواد تساعد على االسـتفادة مـن الغـذاء    و. يعد اللبن مصدرا مهِما لكثير من الفيتامينات -

  .والوقاية من األمراض

  .ـ يوجد الكولين في اللبن بوفرة، والكولين هو العامل المانع لتراكم الدهن حول الكبد
                                                 

  مكة المكرمة،  -، الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة اإلعجاز العلمي في قيمة اللبن الغذائيةالشحات، علي أحمد علي،  )1(
http://www.nooran.org/G/2.htm 

، الهيئة المصرية 288، صاللبن ومنتجاته لغذاء وصحة اإلنسانعبد السالم، محمد الحسيني، . 293، صالموسوعة العلميةالقليني، السيد، ) 2(
  .:انظر إلى البحث العلمي الذي يؤآد أهمية تناول الحليب للعظام. م2001 - هـ 1421العامة للكتاب، 

Ruth E Black, and others, Children who avoid drinking cow milk have low dietary calcium intakes 
and poor bone health, American Journal of Clinical Nutrition, September 2002, Vol. 76, No. 3, 675-680.  



111 
 

 .)1(يحتوي اللبن على كثير من األنزيمات التي تساعد على هضم الطعام وامتصاصه -

  .)2(يفيد في العناية بالبشرة والجلد -

  .)3(م ومفيد في حاالت قرحة المعدةها -

  :فوائد اللبن الرائبومن 

أظهرت الدراسات الحديثة أن اللبن الرائب يفيد في القضاء على الجـراثيم المسـببة للتسـمم     -

  .وهو يفيد في منع حدوث اإلسهاالت أكثر منه في عالجها. )4(الغذائي

  . يقوي الوظيفة المناعية لخاليا الجسم  -

علمية تشير إلى أن اللبن الرائب قد يفيد في الوقاية من سرطان القولون والثـدي،   هناك دالئل -

فقد الحظ الباحثون في أوروبا أن اللبن يمكن أن يثبط اإلنزيمات التي تحول المـواد الكيميائيـة   

  .غير الضارة في األمعاء إلى مواد مسببة للسرطان

  .)5(جلدوال بالبشرةاللبن الرائب في العناية ويستعمل   -

  .)6(يعتبر اللبن الرائب من أفضل األغذية لألشخاص عامة ولمرضى السكر على الخصوص -

وبعد ذكر كل هذه الفوائد للحليب، فمما ال شك فيه أن الرضاعة الطبيعية مهمة جـداً لتحقيـق    

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ : رعاية صحية جيدة للطفل ولألم، فهي من هبات اهللا عز وجل للطفل، قال تعالى

: البقـرة [ چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ےه ه ه ه ے چ: ، وقال تعالى عن أفضل مـدة للرضـاعة  ]٧: القصص[ چٿ

  ]١٤: لقمان[ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ : ، وقال تعالى]٢٣٣

                                                 
  مكة المكرمة،  -ز العلمي في القرآن والسنة ، الهيئة العالمية لإلعجااإلعجاز العلمي في قيمة اللبن الغذائيةالشحات، علي أحمد علي،  )1(

http://www.nooran.org/G/2.htm 
 .293، صالموسوعة العلميةالقليني، السيد، ) 2(
  .102، صدواء من القرآن والسنةأبو السعود، ) 3(
  . ثبتت أّن تناول الحليب يقلل من هذه البكتيرياأهمها بكتيريا السالمونيال، وفي دراسة علمية أ) 4(

Bovee-Oudenhoven, and others, Calcium in milk and fermentation by yoghurt bacteria increase the 
resistance of rats to Salmonella infection, Gut. 1996 January; 38(1): 59–65.  

  حسان شمسي باشا،   ، موقعغـذاء ودواءالـلبن الرائـب باشا، حسان شمسي،  )5(
http://www.drchamsipasha.com/ar/?art=show_articles&id=67 

  .320-316، صاللبن ومنتجاته لغذاء وصحة اإلنسان ،السالم عبد :انظر
  .133، صمالتغذية في اإلسالسيد، ) 6(
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  :فوائد الرضاعة الطبيعية للطفلفمن 

  .)2(وخاصة إذا أكمل الطفل عامين من الرضاعة )1(تزيد من مستوى ذكاء الطفل -

لتحميه من ، واألجسام المضادة للجراثيم ،)3(د األم الرضيع بالمناعة الطبيعية ضد األمراضتزو -

أمراض التهاب األذن، أمراض الجهاز التنفسي، اإلسهال، السحايا، أمراض : أمراض كثيرة منها

  .)4(الحساسية، والسمنة والموت المفاجئ

  .)5(المختلفة تقلل من نسبة إصابة اإلنسان بالسرطان في مراحل عمره -

لبن األم أسهل هضماً الحتوائه على خمائر هاضمة تساعد خمائر المعدة عنـد الطفـل علـى     -

  الهضم، وتستطيع المعدة إفراغ محتوياتها منه بعد ساعة ونصف، وتبقى حموضة المعدة طبيعية 

  

  .)6(ومناسبة للقضاء على الجراثيم التي تصلها

  .)7(ن فك سليم دون اعوجاجتكوين أسنان سليمة وتكويفي تساعد  -

يتطور تركيب حليب األم من يوم آلخر بما يالئم حاجة الرضيع الغذائية وتحمل جسمه، وبما  -

  . يالئم نمو أعضائه، وذلك عكس الحليب الصناعي الثابت التركيب

  .درجة حرارة لبن األم ثابتة ومالئمة لحرارة الطفل -

                                                 
 )1( L J Horwood, B A Darlow, N Mogridge, Breast milk feeding and cognitive ability at 7 -8 years, Arch 

Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001, ( January);84, pages. 32-37. 
  أثبت العلماء أنه آلما زادت مدة الرضاعة، زاد معدل ذآاء الطفل) 2(
 http://www.kellymom.com/bf/bfextended/ebf-benefits.html   

(3) Kelly M. Jackson, PhD; Andrea M. Nazar, DO, Breastfeeding, the Immune Response, and Long-term 
Health, JAOA, Vol 106, No 4 , April 2006, Pages 203-207. 

  http://kidshealth.org/parent/growth/feeding/breast_bottle_feeding.html موقع العناية بصحة األطفال، )4(
(5) Vladimir B. Smulevich, Liya G. Solionova, Svetlana V. Belyakova, Parental occupation and other 

factors and cancer risk in children: I. Study methodology and non-occupational factors, 
International Journal of Cancer, 19 Nov 1999, Volume 83, Issue 6 , Pages 712 – 717. 

  .179، صالموسوعة العلميةالقليني، السيد، ) 6(
  .404، صالغذاء والتغذيةمصيقر، وآخرون، ) 7(
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تساعد الطفل على مقاومة األمراض بدعم الزمـرة  لبن األم على أجسام ضدية نوعية  ويتيح -

  .)1(ذات الدور الفعال في امتصاص الفيتامينات وغيرها) Flora(الجرثومية الطبيعية في األمعاء 

حليب اللبأ يحوي أضعاف ما يحويه اللبن من البـروتين والعناصـر المعدنيـة، واألجسـام      -

  .)2(المناعية

بالمتطلبات الخاصة للطفل ونموه بالشكل الذي يفي  موجودةاألحماض األمينية في حليب األم  -

  .)3(ظهر بوضوح في جهازه العصبي والدماغتو

  

  :فوائد الرضاعة الطبيعية لألمومن 

  .يفيد في عملية انضمار الرحم بعد الوالدة -

تنظيم النسل، حيث أكثر من نصف المرضعات ال تـأتيهم الـدورة الشـهرية خـالل فتـرة       -

  .)4(الرضاعة

  .)5(النساء المرضعات أقل إصابة بسرطان الثدي والمبيض والرحم -

  .)6(تقلل من نسبة تكسر الورك بعد سن اليأسالرضاعة الطبيعية  -

                                                 
  .179-178، صالموسوعة العلميةالقليني، السيد، ) 1(

(2 ) F.O Uruakpaa, M.A.H Ismonda, E.N.T Akobundua1, Colostrum and its benefits: a review, (June 
2002),  Volume 22, Issue 6, Pages 755- 767. 

، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، الرضاعة الطبيعيةالحبال، محمد جميل،  )3(
http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=1539&select_page=2  

 .181-180، صالموسوعة العلمية، القليني، السيد) 4(
(5 ) Loren Lipworth, L. Renee Bailey, Dimitrios Trichopoulos, History of Breast-Feeding in Relation to 
to Breast Cancer Risk: a Review of the Epidemiologic Literature, Journal of the National Cancer 
Institute, February 16, 2000,Vol. 92, No. 4, pages 302-312. 
Victor Siskind, Adele Green, Chris Bain, David Purdie, Breastfeeding, Menopause, and Epithelial 
Ovarian Cancer, (Mar., 1997),  Epidemiology, Vol. 8, No. 2, pages. 188-191. 
KARIN A ROSENBLATT, DAVID B THOMAS, Prolonged Lactation and Endometrial (lining of the 
uterus) Cancer, International Journal of Epidemiology, Volume 24, Number 3 , Pages. 499-503 
(6) Miriam H. Labbok MD, MPH, IBCLC, Effects of Breastfeeding on the Mother, Pediatric Clinics of 
North America, Volume 48, Issue 1, 1 February 2001, Pages. 143-158. 
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مرض فقـر الـدم   ومن ثم  ،إلصابة بحاالت النزف بعد الوالدةالرضاعة الطبيعية تقلل من نسبة ا -

  .)1(ومضاعفاته

ع ليقوي الرابطة الروحية بـين األم ووليـدها قـال    ومن رحمة اهللا عز وجل أن وهب اإلرضا 

  ]٧: القصص[ چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ : تعالى

                                                 
  .المصدر نفسه) 1(
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 .الحمية في الغذاء: المبحث الرابع

واإلنسان طبيـب   ،)1(البطنة بيت الداء والحمية رأس الدواء: طبيب العرب ةالحارث بن كلدقال 

يكون للداء عليه سبيال، أو يجـد   نفسه، لذلك فإن من يملك الدواء إذا أحسن استثماره ال يمكن أن

  .منفذاً يتسلل من خالله إلى بدنه

المريض : منعه إياه، والحِمي: من الفعل حما، وحمى المريض ما يضره حميةً: الحمية في اللغةو

  . )2(الممنوع من الطعام والشراب

  :وقد قسم ابن القيم الحمية إلى حميتين

  .حاءحمية عما يجلب المرض، حمية األص )1

  .)3(حمية عما يزيد المرض فيقف على حاله، حمية المرضى )2

تناول الغذاء المتوازن، بعدم اإلسراف في الطعام والشراب؛ االعتدال في وحمية األصحاء تكون ب

  . )4(من هذا الفصل المبحث الثانيفي  تم بحثهالكم والنوع، وتناول األغذية الكاملة، وهذا ما 

أخطاء التغذية وللتخلص من فضالتها وآثارها الضارة علـى الجسـم   " لتصحيحوعبادة الصوم، 

  . )5("فوائد الروحية والنفسية والجسميةذلك من ال وغيروالنفس، 

   .فيقوم بها كي ال يزيد مرضه ومن ثم يقوي بدنه أما النوع الثاني؛ حمية المرضى،

إلزامه منهاجاً معيناً مـن   يض منالتدبير الغذائي الخاص بالمر: "هي سيتكلم عنهاوالحمية التي 

ت بسـبب مرضـه   من األغذية واألشربة التي أضحالتغذية ال يتعداه، أو منعه من بعض أنواع 

مؤذية له؛ ألنها تزيد من شدة المرض أو تؤخر برأه، أو تساعد في حدوث االختالطات لديـه أو  

ولـذا فـإن الحميـة تختلـف      تتنافر مع األدوية الموصوفة أو تزيد من آثارها الجانبية الضارة،
                                                 

  .165، صعيون األنباء في طبقات األطباءابن أبي أصيبعه، . 574، صجامع العلوم والحكمابن رجب، ) 1(
  .222، صالمعجم الوسيطأنيس، وآخرون، . 3/348لسان العرب، ابن منظور، . 1/910، معجم تهذيب اللغةاألزهري،  )2(
  .67، ص ويالطب النب) 3(
  .94-84 انظر ص) 4(
  .1/256، الطب النبوي والعلم الحديثالنسيمي، ) 5(
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باختالف األمراض التي تحتاج إلى حمية، وباختالف الحالة الصحية العامة ألجهزة الجسم عنـد  

  .)1("المرض وباختالف أنواع األدوية المستعملة وآثارها الجانبية المحتملة الوقوع

خاصة أصحاب حمية المريض أصعب تطبيقاً عليه من الدواء نفسه، و أنوجد ومن خالل العمل 

األمراض المزمنة كالسكري والدهنيات والضغط فإن تنظيم الغذاء عندهم كماً ونوعاً أمر يـدخل  

واألصل في الحمية قوله صـلى اهللا  . في أساسيات طعامهم وشرابهم، وهذا ما يزيد من الصعوبة

كَمـا تَحمـون مرِيضـكُم     ُ،ا وهو يحبهلَيحمي عبده الْمْؤمن من الدنْي تَعالى إن اللَّه« :عليه وسلم

ابالشَّرو امهِم الطَّعلَيع 2(»تَخافُون( .  

  : في حمية المريض الهدي النبويومن 

بـرأ وأفـاق وكـان    " فإذا . )3(منع المريض من أكل بعض األطعمة وخاصة في دور النقاهة -

  .)4("تهقريب العهد بالمرض لم يرجع إليه كمال صحته وقو

دخََل علَي رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومعـه  : قَالَتْ )5(ُأم الْمنْذرِ بِنْت قَيسٍ الَْأنْصارِيةفعن 

يللَّقَةٌ ،ععاٍل مولَنَا دقَالَتْ ،)6(و: لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسَل رعْأكُـلُ  فَجي هعم يلعْأكُُل وي، 

يلِلع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهس7(فَقَاَل ر(: »هم)8( يلا عي ه؛م هنَاق قَاَل ،»فَِإنَّك:  يلع لَسفَج

                                                 
  .3/299، الطب النبوي والعلم الحديثالنسيمي، ) 1(
وصححه األلباني في صحيح الترغيب . 7/2665صحيح اإلسناد، وأقره الذهني، : ، وقال)7465(رواه الحاآم في المستدرك في آتاب الطب ) 2(

، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 3/238، صحيح الترغيب والترهيبمحمد ناصر الدين، األلباني، ، )3179(والزهد آتاب التوبة 
   .م2000 - هـ  1421، 1طـ

  .990، صالمعجم الوسيطأنيس، وآخرون، . برئ وال يزال به ضعف: نقه مرضه) 3(
  .14/273لسان العرب، ابن منظور، ) 4(
ا في   : قيس األنصاريةبنت  أم المنذر) 5( : يقال هي سلمى بنت قيس، إحدى خاالت النبي صلى اهللا عليه وسلم، صّلت معه القبلتين، أنظر ترجمته

  .4/702العسقالني، تهذيب التهذيب، . 415-6/414، أسد الغابةالجزري، 
تحفة األحوذي بشرح جامع  ن بن عبد الرحيم،محمد عبد الرحم المبارآفوري،. جمع دالية وهي العذق من البسر ُيعلق، فإذا أرطب أآل) 6(

ومعه شفاء الغلل في شرح آتاب العلل والشمائل المحمدّية والخصائص المصطفوّية ألبي عيسى نفسه، اعتنى بها علي محمد معوض،  ،الترمذي
النخلة، : والبسر .م1998 - هـ 1419، 1، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، طـ6/178 وعادل أحمد عبد الموجود،

  .76، ص المعجم الوسيطأنيس، وآخرون، 
ي        علي بن أبي طالب)  7( ر عن النب لم من الصبيان روى الكثي بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الحسن القرشي الهاشمي، أول من أس

ل   ة            صلى اهللا عليه وسلم وعرض عليه القرآن وأقرأه، آان من السابقين األوائ راب، وهو الخليف ا ت ى أب ان يكن دها وآ ا بع درًا وم لإلسالم، شهد ب
ر         وم خيب لم ي ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي لمين، ق ُه             : (الرابع للمس ُه اللَّ وَلُه، َوُيِحبُّ َه َوَرُس بُّ اللَّ ه، ُيِح ى َيدْي َتُح عل ا َيْف ًدا َرُجًل َة َغ ُأْعِطَينَّ الرَّاَي َل

اب فضائل الصحابة    )3009(عليًا فدفعها إليه، أخرجه البخاري في آتاب الجهاد والسير فدعا : ، قال )َوَرُسوُلُه ، )2407(، وأخرجه مسلم في آت
العسقالني، تهذيب التهذيب، . 660-2/615، سير أعالم النبالءالذهبي، . 620-3/587، أسد الغابةالجزري، : انظر ترجمته في. واللفظ للبخاري

3/169-171.  
  .927، ص المعجم الوسيطأنيس، وآخرون، . أي اآفف) 8(
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فَقَاَل النَّبِي صلَّى اللَّه  ،وشَعيرا )1(لَهم سلْقًا فَجعلْتُ :قَالَتْ ،علي والنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يْأكُُل

لَّمسو هلَيع: »بذَا فََأصه نم يلا ع؛ي فَقُ لَكَأو 2(»فَِإنَّه(.  

   .عدم إجبار المريض على الطعام -

 يطْعمهـم  اهللا فـإن  ،الطّعـامِ  علَـى  مرضاكُم تُكْرِهوا الَ« :صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا

يهِمقسيمن األمراض ال تحتمل الطعام الزائد أو ال تحتمله مطلقـاً، فـإن    فالمعدة في كثير. )3(»و

أجبر على تناوله تقزز منه أو سبب له غثياناً أو قيئاً، والطبيب هو الذي يحدد طريقـة التغذيـة   

  .)4(ريك الشهية إلى الطعامبحسب نوع المرض حيث يضع تدابير دوائية وغذائية لتح

  .ة من حميات المريض والحزيننالتلبي -

 :حث الرسول صلى اهللا عليه وسلم على أكلها فقال. )5(حساء يتخذ من نخالة ولبن وعسل: التلبينة

نه الهم ، فهي تريح فؤاده وتزيل ع)6(»ِإن التَّلْبِينَةَ تُجِم فَُؤاد الْمرِيضِ وتَذْهب بِبعضِ الْحزنِ« :فقال

شئت أن تعرف فضل التلبينة فاعرف فضل ماء الشعير، بل  وإذا: "قال ابن القيم. )7(الهم وتنشطه

بل هي ماء الشعير لهم، فإنها حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته والفرق بينهـا وبـين مـاء    

  الشعير أنه 

  .)8("لطحنيطبخ صحاحا والتلبينة تطبخ منه مطحونًا، وهي أنفع منه لخروج خاصية الشعير با

  .وفوائد التلبينة الصحية تنبع من فوائد الشعير وما به من رعاية صحية لإلنسان

                                                 
 .2/1738، معجم تهذيب اللغةاألزهري، . بقلة لها ورق طوال وأصل ذاهب في األرض وورقها غض طري يؤآل مطبوخًا :السِّلق) 1(

  .470، صالمعجم الوسيطأنيس، وآخرون،  .6/336لسان العرب، ابن منظور، 
وأخرجه الترمذي في آتاب الطب . 2/731، )3265(ححه األلباني في صحيح أبي داود، وص)3856(أخرجه أبو داود في آتاب الطب ) 2(

. 2/201، )1658(، واللفظ له، وصححه األلباني في صحيح الترمذي)2037(الطب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واللفظ له 
 .2/253، )2775(، وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه )3442(وأخرجه ابن ماجه في آتاب الطب

، )1661(، وصححه األلباني في صحيح الترمذي)2040(أخرجه الترمذي في آتاب الطب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) 3(
  . 2/253، )2777(، وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه )3444(وأخرجه ابن ماجه في آتاب الطب، واللفظ له . 2/202
  .3/303، الطب النبوي والعلم الحديثالنسيمي، ) 4(
فتح الباري . طعام يتخذ من دقيق أو نخالة وربما جعل فيها عسل: التلبينة: قال ابن حجر. 850، ص المعجم الوسيطأنيس، وآخرون، ) 5(

  .631-9/630، في شرح صحيح البخاري
  ). 2216(واللفظ له، وأخرجه مسلم في آتاب السالم ) 5689(أخرجه البخاري في آتاب الطب ) 6(
  .303- 3/300، الطب النبوي والعلم الحديثالنسيمي، . 10/208، فتح الباري في شرح صحيح البخاريجر، ابن ح) 7(
  .76، صالطب النبويابن القيم،  )8(
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  :فمن فوائد التلبينة الصحية

خاصة شرايين -الوقاية من أمراض القلب والدورة الدموية؛ إذ تحمي الشرايين من التصلب  -

  .فتقي من التعرض آلالم الذبحة الصدرية -القلب التاجية

ن حدة االكتئاب، وذلك كما أثبت العلم الحديث حيث يوجد في التلبينة مـواد تلعـب   التخفيف م-

دورا في التخفيف من حدة االكتئاب كالبوتاسيوم والمغنسيوم ومضادات األكسدة وغيرها وهـذه  

  .المواد تجتمع في حبة الشعير

، وقـد  )Aو Eفيتـامين  (تمتاز حبة الشعير بوجود مضادات األكسدة مثل وقاية من السرطان، -

توصلت الدراسات الحديثة إلى أن مضادات األكسدة يمكنها منع وإصالح أي تلف بالخاليا يكون 

بادئاً أو محرضاً على نشوء ورم خبيث؛ إذ تلعب مضادات األكسدة دورا في حماية الجسم مـن  

، DNAالتي تدمر األغشية الخلوية، وتدمر الحمض النـووي  ) Free radicals(الشوارد الحرة 

  .ع معينة من السرطان وأمراض القلبفي حدوث أنوا وقد تكون المتهم الرئيس

أكدت األبحاث أن تناول األطعمة التي تحتوي علـى عنصـر   عالج ارتفاع السكر والضغط، -

البوتاسيوم تقي من اإلصابة من ارتفاع ضغط الدم، ويحتوي الشعير على عنصر البوتاسيوم الذي 

لمياه داخل الخلية، كذلك فإن الشعير له خاصية إدرار البول، واألدويـة  يخلق توازنا بين الملح وا

  . التي تعمل على إدرار البول من أشهر األدوية المستعملة لعالج مرضى ارتفاع ضغط الدم

  .)1(لما يحتويه الشعير من ألياف تمنع اإلمساكللقولون، مهدئ ملين و -

هرمون تفرزه الغدة : ار في الشعير، والميالتونينثبتت وفرة الميالتونين الطبيعي غير الض -

الصنوبرية الموجودة في المخ خلف العينين ويحصل الجسم على أعلى معدل إفراز منها عند 

                                                 
  موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة،، ، التلبينة وصية نبوية وحقيقة علميةبندق، صهباء) 1(

http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show_det&id=272 



119 
 

الليل ومع تقدم السن يقل إفراز هذه الغدة، وهرمون الميالتونين له القدرة على الوقايـة مـن   

الدم مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم،  أمراض القلب، وله القدرة على خفض الكولسترول في

وله عالقة بالشلل الرعاش عند المسنين، ويزيد الميالتونين من وقاية الجسم ومناعته، ويقـي  

اإلنسان من االضطراب في النوم ويعالج حاالت االكتئاب، ويعمل على تأخير ظهور أعراض 

  .ونينوالشعير من أعلى الحبوب في نسبة احتوائه على الميالت. الشيخوخة

  . )1(تقوية جهاز المناعة، حيث تنشط كريات الدم البيضاء -

يتطوع أهل المريض بوصف حميات حسـب معـارفهم،   "قد ، فالغة في الحميةمبال ويفضل عدم

دون أن تكون موصوفة من قبل الطبيب المعالج، وقد يبالغون في تطبيق الحمية بدافع الحـرص  

ن القليل من الغذاء الذي يشـتهيه ولـم يحظـره    على صحة وسالمة المريض، فيمنعونه حتى ع

  .)2("الطبيب حظراً مطلقاً

وهذا ما يتداركه األطباء في الوقت الحاضر حيث يتابع الطبيب المعالج المريض خاصة أصحاب 

األمراض المزمنة كالسكري والدهنيات والضغط ، بأن يعطوه العالج ويعطوه النصائح بالنسـبة  

بأن يقلل مثالً من تناول السكريات بالنسبة لمرض السكري، ويزيد من  للتغذية والرعاية الصحية؛

تناول زيت الزيتون ويقلل من اللحوم والدهنيات بالنسبة لمرضى القلب، ويكون ذلـك بـاإلقالل   

ولكن كما قلت إن كان ال يؤذيه ودون . تحسنه بوعدم الحرمان، ثم يتابع الطبيب المريض ويراق

  .زيادة مضرة

                                                 
  مكة المكرمة،  -، الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة غـذاء ودواء: التلبينةرامي،  الحسيب، عبد) 1(

http://www.nooran.org/O/ 17/17 -1 .htm 
  .3/304، الطب النبوي والعلم الحديثالنسيمي، ) 2(
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  .أهمية الماء في النظام الغذائي: خامسالمبحث ال

  
، أهمية الماء وأنه أساس الحياة ،]٣٠: األنبياء[ چں   ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹ  چ: يظهر من قول اهللا تعالى

ال تقل أهمية الماء للجسم عن الهـواء الـذي نتنفسـه،    ، ف%70ونسبته في جسم اإلنسان تشكل 

ته األغذية األخرى، فقد نستطيع العيش وقتاً طويالً بال ويعتبر عنصراً غذائياً هاماً يفوق في أهمي

طعام ولكن ال نستطيع الحياة بغير ماء إال وقتاً قصيراً، فللماء رعاية صحية هامة تظهـر مـن   

  :، ومنهافوائده للجسمخالل 

الماء هو الوسط الذي تجري فيه جميع العمليات الحيوية في الجسـم كالهضـم وامتصـاص     -

  .األغذية

رج الجسم بواسـطة  اء فضل في نقل الفضالت الضارة الناتجة عن عمليات األكسدة إلى خللما -

  .الجلد في صورة عرق أو بواسطة الكليتين في صورة بول، ومنه ما يخرج مع البراز

يدخل الماء في تركيب جميع أنسجة وسوائل الجسم سواء كانت بين الخاليا أو في المفاصل أو  -

  .العصارات الهاضمة وغير ذلك ليمفاوي أو الدم أو الدمع أوفي السائل النخامي وال

  .)1(يعمل الماء على تخفيف العصارة الحامضية للمعدة فيمنع ضررها -

ويتخلص من الزائـد   ،تركيزهفي الدم على تخفيف يعمل الماء في حالة ارتفاع مستوى السكر  -

  .)2(منه مع البول

  .)3(اء الخاليا ويساعد في سرعة التئام الجروحيعتبر الماء عنصراً هاماً في عملية بن -
  

                                                 
  .33-32، صالتغذية في اإلسالمسيد، ) 1(

موقع مجموعة مقاالت معتمدة،    Benefits of Drinking Water, Karen L. Ngo 
http://ezinearticles.com/?Benefits-of-Drinking-Water&id=720021  

  .135، صالتغذية في اإلسالمسيد، ) 2(
  .م1997 - هـ 1417، 1، طـالعلمية، األردن دار اليازوري، 171ص، تقديم عماد إبراهيم الخطيب، الصحة العامةعيس،  ،غانم) 3(
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أما قلة الماء فإنها تؤدي إلى تقليل حجم السوائل في الجسم خصوصاً الموجـودة فـي األوعيـة    

  .)1(من اإلجهاد لعضالت القلب من ثمالدموية مما يزيد من خفقان القلب ويزيد 

فهو غيـر   ؛)2(» ينَجسه شَيءاء طَهور الِإن الْم« :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الماء

صالح لنمو العوامل المرضية وتكاثرها فيه، بل على العكس تماماً، فهو عامل مهم فـي تلفهـا،   

وإبادتها، وتخليص الناس منها ألنه ال يحوي العناصر الغذائية الالزمة لنمو العوامل المرضـية،  

وتها، ودرجة حرارة الماء عادة ال تمثل بيئة جيدة ومن ثم يحد من نشاطها ويسبب ضمورها وم

  .)3(لنمو البكتيريا

لإلنسان  رعاية صحيةفيه شرب الماء والذي طريقة هدي النبي صلى اهللا عليه وسلم في من و

  :ما يأتيتظهر من خالل 

  .)4(ربِ قَاِئمااللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن الشُّ رسوُلنَهى ، فقد جالساً الشرب) 1

ال يحصل به الري التام وال يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد : عديدة منها وللشرب قائماً آفاتٌ

شى فيه أن يبرد حرارتها ويشوشها ويسرع نزل بسرعة وحدة إلى المعدة، فيخعلى األعضاء، وي

عله نـادراً أو لحاجـة لـم    النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج، وكل هذا يضر بالشارب أما إذا ف

  .)5(يضره

الشرب جالساً أصح وأسلم وأهنأ وأمرأ، حيث يجري الماء على جدران المعدة بتؤدة ولطف،  إن

أما الشرب واقفاً فيؤدي إلى تساقط السائل بعنف إلى قعر المعدة ويصدمها صدماً، وإن تكـرار  

 .)6(ا وما يلي ذلك من عسر هضمهذه العملية يؤدي مع طول الزمن إلى استرخاء المعدة وهبوطه

                                                 
  . 33، صالتغذية في اإلسالمسيد، ) 1(
، )56(، وصححه األلباني في صحيح الترمذي)66(أخرجه الترمذي في آتاب الطهارة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واللفظ له ) 2(

وأخرجه النسائي في آتاب . 1/15، )59(ي صحيح أبي داود ، وصححه األلباني ف)66(وأخرجه أبو داود في آتاب الطهارة . 1/20-21
  .1/70، )315(، وصححه األلباني في صحيح سنن النسائي )325(المياه 

  .457/لرضا،  اإلعجاز العلمي في السنة النبوية، من آتاب وفي الصالة صحة ووقايةعلوان، فارس، ) 3(
 ).2024(أخرجه مسلم في آتاب األشربة ) 4(
 .141، صالطب النبويم، ابن القي) 5(
 .257، صالحقائق الطبية في اإلسالمالكيالني، ) 6(
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واإلنسان في حالة الوقوف يكون متوتراً ويكون جهاز التوازن في مراكزه العصبية فـي حالـة   

فعالة شديدة حتى يتمكن من السيطرة على جميع عضالت الجسم لتقوم بعملية التوازن والوقوف 

مما يجعل اإلنسان  واحد وهي عملية دقيقة يشترك فيها الجهاز العصبي العضلي في آنٍ. منتصباً

غير قادر للحصول على الطمأنينة العضوية التي تعتبر من أهم الشروط الموجودة عند الطعـام  

والشراب، هذه الطمأنينة يحصل عليها اإلنسان في حالة الجلوس حيث تكون الجملـة العصـبية   

ليـة الجهـاز   والعضلية في حالة من الهدوء واالسترخاء وحيث تنشط األحاسـيس وتـزداد قاب  

كما أن االستمرار علـى عـادة األكـل    . الهضمي لتقبل الطعام والشراب وتمثله بشكل صحيح 

والشرب واقفاً تعتبر خطيرة على سالمة جدران المعدة وإمكانية حدوث تقرحـات فيهـا حيـث    

يالحظ أطباء األشعة أن قرحات المعدة تكثر في المناطق التي تكون عرضـة لصـدمات اللقـم    

  .)1(من حاالت اإلصابة بالقرحة% 95وجرعات األشربة بنسبة تبلغ  الطعامية

أن رسول اهللا صـلى   عن أنس؛ف، يشرب الماء على ثالث جرعات عليه وسلمكان صلى اهللا ) 2

فَنَتَاهللا عليه وسلم كان ينَفي اِإل سخارج اإلناء وليس داخله بين هذه الفترات ويتنفس ،)2(اًالثَثَ اء ،

. )4(أكثر رياً، وأبرأ من ألم العطش، وأجمـل انسـياباً   :أي. )3(»ه َأروى وَأبرُأ وَأمرُأِإنَّ« :ويقول

  .)5(»نَاءِإذَا شَرِب َأحدكُم فَال يتَنَفَّس في اِإل«: وقال صلى اهللا عليه وسلم

مـن  وذلك أن الحاجة قد تدعو إلى تناول الكثيـر   ؛مصلحة كبيرة شرب الماء على جرعاتفي 

الماء لشدة العطش فال يؤمن من تناوله دفعة واحدة انطفاء الحرارة، وتقسيمه أمان مـن ذلـك،   

والحاجة تشتد إلى الماء والتنفس فإذا تنفس ولج شيء من الماء في مجرى النفس فكانـت سـبباً   
                                                 

وهو من آالم الدآتور إبراهيم الراوي، من موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، النهي عن الشرب واألآل وافقًا،  الدقر، محمد نزار، )1(
   .استشارات طبية في ضوء اإلسالم والحضارةآتاب 

http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show_det&id=174 
  .، واللفظ له)2028(رجه مسلم في آتاب األشربة ، وأخ)5631(أخرجه البخاري في آتاب األشربة ) 2(
  ).2028(أخرجه مسلم في آتاب األشربة ) 3(
  .13/168، صحيح مسلم بشرح النوويالنووي، ) 4(
  .36سبق تخريجه ص  )5(
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 لالختناق أو الشَرق، فإذا تنفس الشارب في خالل شربة أمن من ذلك، وأما كونه ثالثـة أنفـاس  

، وأما كونه أروى أي أشد رياً في تناوله دفعه، وأما أبرأ فهو من فإنّه ال حاجة إلى أكثر من ذلك

برئ من مرضه إذا صح أي برئ من شدة العطش، وأيضاً اسلم لحرارة المعدة وأبقى عليها من 

وأما أمرأ أي أخف ألنه من مرئ الطعام أي أشـهى فهـذه   . أن يهجم عليها البارد وهلةً واحدة

والشراب مرة واحدة يضر اإلنسان في حالة اإلجهاد الزائد مثل الجري السريع . )1(حقائق نظرية

فإنّه في هذه الحالة تكون ضربات القلب سريعة جداً مع نزول الماء بسـرعة   ؛والعرق المستمر

  .)2(فتجهد القلب وقد يؤدي إلى حدوث هبوط به

ن األطباء أن تناول الماء ببطء وعلى جوقد بي    أكثـر، ألن الـري رعات يعطي الشعور بـالري

الحقيقي ال يحدث إال بعد امتصاص الماء، فإذا عب اإلنسان الماء بسـرعة وتنـاول الكـؤوس    

العديدة لعدم شعوره بالري؛ أدى به األمر إلى تمدد المعدة واضطراب الهضم، وإذا فعـل ذلـك   

  .أو التهاب القصبات وهو متعرق فقد يؤدي شرب الماء البارد بكثرة إلى السعال

 خاصةً ،للماء تذوقٌ -إلى راحة جهاز التنفس والبعد عن الشرق إضافةً-وفي تناول الماء بهدوء 

من فسـاد أو   عليهاللشرب، وما يطرأ  صالحيتهامصاً حيث يدرك مدى  بالشربإذا بدأ اإلنسان 

ذى صـغار وكبـار   تأتغير بمواد أخرى قد تكون سامة أو ضارة فيحجم عن الشرب، وكثيراً ما 

  .)3(ًضاراً ظنوه ماء أو شراباً فتجرعوه بسرعة سائالً ًأتجرعوا خط

  

  .السقاء يِفَعدم الشرب من  )3

قَاءي السف نم بشْري َأن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ى النَّبِيوفي هذا رعاية صحية منها. )4(نَه:  

                                                 
  .141، صالطب النبويابن القيم، . 80، صالتغذية في اإلسالمسيد، ) 1(
  .29، صالتغذية في اإلسالمسيد، ) 2(
  .263، 1/261، الطب النبوي والعلم الحديثالنسيمي،  )3(
  .35سبق تخريجه، ص ) 4(
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  .سبه رائحة كريهة يعاف ألجلهاتردد أنفاس الشارب في الماء يك) أ

  .في جوفهربما كان في الماء قذاة أو غيرها ال يراها عند الشرب فتلج ) ب

  .)1(الشرب كذلك يمأل البطن من الهواء فيضيق عن أخذ حظه من الماء، أو يؤذيه) جـ

  .انتقال الميكروبات من فم الشارب إلى الماء في الوعاء فيلوثه) د

  .السقاء يعاف نفسه من الشرب وراءه فيِيشاهد شخص يشرب من  ومن ناحية نفسية الذي 

  

  .عدم التنفس في اإلناء) 4

فعندما يشـرب  . )2(»نَاءِإذَا شَرِب َأحدكُم فَال يتَنَفَّس في اِإل«: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ثاني السيد والكربون اإلنسان مرة واحدة دون تنفس في خارج اإلناء يعني أن هواء الزفير وهو 

الذي يخرجه اإلنسان من جسمه سوف يتم إعادته إلى الجسم مرةً أخرى، وفي عودتـه مضـرة   

وربما تجاوزه إلـى   ،لإلنسان وقد يكون المتنفس مريضاً بمرض صدري فيؤثر هذا في الشارب

  .)4(وتردد أنفاس الشارب في الماء يكسبه رائحة كريهة. )3(من يشرب بعده

  

  :اهللا عليه وسلم يستعذب الماء البائت كان صلى) 5

 إن النبي صلى اهللا عليه وسلم دخل على رجل من األنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي

   .)7(»)6(وِإال كَرعنَا )5(اللَّيلَةَ في شَنَّة ِإن كَان عنْدك ماء باتَ هذه«: صلى اهللا عليه وسلم

                                                 
 .251، صالحقائق الطبية في اإلسالمالكيالني، . 143، صلطب النبوياابن القيم،  )1(
  .36 تخريجه في ص سبق) 2(
 .، بتصرف208، صالتغذية في اإلسالمسيد ،) 3(
  .144، صالطب النبويابن القيم، ) 4(
  .10/110، فتح الباري في شرح صحيح البخاريالعسقالني، . القربة) 5(
  .10/110، فتح الباري في شرح صحيح البخاريالعسقالني، . ء وال آفتناول الماء بالفم من غير إنا) 6(
  ).5613(أخرجه البخاري في آتاب األشربة ) 7(



125 
 

الماء : "، وقال ابن القيم)1("لب الماء البائت أنه يكون أبرد وأصفىالحكمة في ط: "قال ابن حجر 

  .)2(البائت بمنزلة العجين الخمير، والذي شرب لوقته بمنزلة الفطير

والماء البائت تنزل منه األجزاء الترابية العالقة به إلى أسفل عالوة على موت ما به من بكتيريا 

  .)3(فيصبح الماء عذباً صافياً فراتا

  

كَان َأحب الشَّرابِ ِإلَى رسـوِل  ، فيشرب العسل الممزوج بالماء الباردكان صلى عليه وسلم  )6

ارِدالْب لْوالْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص 4(اللَّه(.  

فإن شربه ولعقه على الريق يزيل البلغم، ويغسل خمل المعدة، ويجلـو لزوجهـا ويـدفع عنهـا     

الحتوائـه علـى السـعرات    . )5(دها، ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمثانةالفضالت ويفتح سد

الحرارية التي تمد الجسم بالطاقة وبالنسبة للبارد لما له من تأثير طيـب علـى المعـدة وعـدم     

وثبت أن تقليب العسل في الماء يرتب جزيئات الماء المكونة من . )6(إصابتها بالقرح وااللتهابات

هذا باإلضافة إلى ما في العسل من فوائد جمة ذكـرت  . )7(جزيئات العسل سالسل حسب ترتيب

  .)8(بعضها في المبحث السابق

  .تغطية إناء السقاء) 7

َأطْفُئـوا  « :أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتغطية إناء السقاء، فقال صلى اهللا عليه وسـلم 

تُمقَدِإذَا ر ابِيحصالْم، غَلِّقُوا اَألبوابةَ ،ويقكُوا اَألسَأو9(و(، ابالشَّرو اموا الطَّعرخَمو«)10(.   

                                                 
  .10/110، فتح الباري في شرح صحيح البخاري) 1(
  .139، الطب النبوي) 2(
  .206، صالتغذية في اإلسالمسيد، ) 3(
  .97سبق تخريجه ص ) 4(
 .138، الطب النبويابن القيم، ) 5(
  .206، صالتغذية في اإلسالمسيد، ) 6(
  .66، صالتغذية في اإلسالمسيد، ) 7(
  .100- 97انظر ص) 8(
  .1099، المعجم الوسيط، أنيس، وآخرون، أي شدوا رؤوسها بالوآاء وهو الخيط الذي تشد به الصرة أو الكيس وغيرهما )9(
  .34سبق تخريجه ص ) 10(
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يتلوث ما بها مـن  "حماية للماء من الغبار والحشرات المنتشرة وخاصة في الليل، فال وفي ذلك 

طعام وشراب، وكذلك حتى ال تتعرض لناقالت األمراض؛ مثل الذباب والفئران وغيرهـا مـن   

  .)1("مرضالحشرات ناقلة ال

  

  .التسمية في أول الطعام والشراب والحمد بعده) 8

وكُْل  ،سم اللَّه ،ميا غُال« :معلماً أحد الغلمان آداب الطعامقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كينمبِي، يكلا يمكُْل م3(في ذلك تأثير عجيب في نفعه ودفع مضرته: قال ابن القيم. )2(»و(.  

ذلك نرى حكم اهللا البالغة في حفظ الصحة والعافية لإلنسان، وربط طعامه وشرابه من وفي 

البداية بالتسمية وفي النهاية بالشكر على نعمه، وكل ذلك مرده إلى تقوية اإلنسان لزيادة تقربه 

  .بأمور شتىإلى اهللا عز وجل وعبوديته هللا 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
صحيح مسلم بشرح النووي، . 2/157، الطب النبوي والعلم الحديثالنسيمي، : انظر. 91، صالطب الوقائي من القرآن والسنةسيد، ) 1(

 .13/155، النووي
  .35سبق تخريجه ص ) 2(
  .142، صالطب النبوي) 3(



127 
 

  .لتلوثحماية الطعام والشراب من ا: المبحث السادس

  
، أهمية المحافظة على نظافة جسم اإلنسان، وحمايته من كل ما يمكن أن يضر بـه مر آنفاً مدى 

 ،إالّ النظيف والصالح من أصناف الطعام والشـراب أن ال يدخل إليه الحماية،  هذه ومن مظاهر

سـلم فـي   ومن هدي النبي صلى اهللا عليـه و  ،غذاء صالحاً لبناء خالياه وقيام حياتهاللكي يكون 

  :والتي إن طبقت حمته من التلوث وبها رعاية صحية مهمة األمور اآلتية، الطعام والشراب

  .)1(وقد تقدم الحديث عنه في المبحث السابق .تغطية اإلناء) 1

  .غسل اليدين قبل الطعام وبعده)2

اللَّـه   كَان رسوُل«: قالترضي اهللا عنها حث النبي صلى اهللا عليه وسلم على ذلك فعن عائشة 

وِإذَا َأراد َأن يْأكَُل َأو يشْرب غَسَل يديه  ،صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِإذَا َأراد َأن ينَام وهو جنُب تَوضَأ

بشْري ْأكُُل َأوي ـفَ شَـا   وعن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  .)2(»ثُمَأكَـَل كَت ة

هيدَل يغَسو ضمضفمن سبل رعاية اإلسالم الصحية للفرد أن حثه على غسل اليدين فـي  ، )3(فَم

 ولكن غسل اليدين قبل الطعام وبعـده ، )4(الرابع، المبحث الفصل الثانيمواطن سبق ذكرها في 

ن ملوثتـان  فلـو كانـت اليـدا    ،رعاية صحية من حيث حماية الطعام والشراب من التلوثفيه 

؛ وتقدم للطعام )5(خاصة إن كان خارجاً من المرحاض مثالً، أو بعد انتهائه من العملالجراثيم، ب

من غير أن يغسلهما؛ ألدى ذلك إلى انتقال الجراثيم إلى الطعام كالخبز وغيـره، وأيضـاً بعـد    

                                                 
  128- 127 انظر ص) 1(
   .14سبق تخريجه ص ) 2(
  .15سبق تخريجه ص) 3(
  .47-45انظر ص ) 4(
وث والمرض من              وهذه وسيلة سهلة للتلوث خاصة عند تن ) 5( ليمين في خط التل راد الس ا يضع األف الهم، مم نهم وأعم اختالف مه راد ب اوب األف

  .األفراد المعرضين للتلوث
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ـ  اًاالنتهاء من الطعام إن بقي بقايا طعام على يده ألدى إلى جذب الحشرات وكان سبب ار في انتش

  .)1("ألن بقايا الطعام وسط مناسب لتكاثر الجراثيم" ،الجراثيم، وخروج رائحة كريهة من اليدين

  

  .السقاء والتنفس في اإلناء أو النفخ فيه يِفَتجنب الشرب من ) 3

  .)2(النبي صلى اهللا عليه وسلم في هذا األمر يحمي الشراب من التلوثهدي فاتباع 

  

  .ناءإزالة مصدر التلوث من اإل) 4

حتى ال ينتشر مصدر التلوث في الطعام كله، فقد حثّ النبي صلى اهللا عليه وسلم على إزالته إن 

  :كان ذلك باإلمكان، ومن ذلك

، فإن كان السمن جامداً، فإن الّنجاسة واألمراض التـي تنتقـل عـن    سقوط الفأره في السمن) أ

من انتشار التلوث، وقد سـئل النبـي   طريق الفئران ال تنتشر في السمن كله فبإزالة الفأرة ي حد

 حولَها وما َألْقُوها« :صلى اهللا عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن ، فقال صلى اهللا عليه وسلم

كُلُوه3(»و( .ا إن كان السمن مائعاً فقد ينتشر التلوث في اإلناء كله لذلك يلقى وال يأكل منهأم)4(.  

  .الشرابسقوط الذباب في الطعام أو ) ب

وهذا مـن   ،الدواءيحمل يحمل الداء والجناح اآلخر جناحيه أن أحد في الذباب من العجائب التي 

إبداع الخالق في خلقه، فلو سقطت ذبابة في طعام فمن الهدي النبوي حتى ال ينتشر التلوث فـي  

ِإذَا « :يه وسـلم قال صلى اهللا عل. اإلناء إن يسقط الذبابة كلها في اإلناء ثم يخرجها ويأكل الطعام

                                                 
 .1/176، الطب النبوي والعلم الحديثالنسيمي، محمود ناظم، ) 1(
  .126- 125انظر ص ) 2(
  ).5540(أخرجه البخاري آتاب الذبائح والصيد ) 3(
  .46، ذية والطب الوقائيالتغالصاحب، : انظر) 4(
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هحطْرِلي ثُم كُلَّه هسغْمفَلْي كُمدَأح ي ِإنَاءف ابالذُّب قَع؛و  ـفَاءش هينَاحج دي َأحف ـي اآل  ،فَِإنفخَـرِ  و

اء1(»د(.  

من  أجرى العلماء تجارب مخبرية عديدة لمعرفة مدى تطابق هذا الحديث مع العلم الحديثوقد 

  : إلى العلمية التجريبية، فمن نتائج عملية الغمس للذباب في الماء أو الحليب، توصلواالناحية 

وجود عامل مثبط لنمو الميكروبات والجراثيم الموجودة على الذباب، والتي تسقط في الماء أو  -

  .الطعام عند سقوط الذباب فيه، ومن ثم الحد من نمو الجراثيم وتقليل عددها أيضا

عملية الغمس، هي على الجراثيم المرضية، أكثر مما هي على الجراثيم الكلية التـي  إن تأثير  -

  ).داء ، شفاء( ال تحمل األمراض وهذا ما يؤكده الحديث الشريف 

إن النتائج أثبتت بشكل واضح، أن الذباب إذا سقط ثم طار، فإن الجراثيم التي تسقط منه فـي   -

فـإن الجـراثيم التـي    نما في حالة غمس الذبابة ثم رفعها، الطعام أو الشراب، تزداد أعدادها، بي

  .)2(عدادها كما هي، بل تبدأ في التناقص، ويحد ذلك من نموها أيضاًتسقط ال تبقى أ

عندما تقع الذبابة على الطعام أو الشراب تقع منحرفة على جناحها األيسر فيتسرب إلى الطعام  -

الطفيليات، وعند غمسها تشـعر بخطـر المـوت    والشراب ما تحمله في جسمها من الجراثيم و

، فتقضي علـى الجـراثيم   )مضادات(يتهددها فتبادر إلى إطالق ما في غددها من مواد ترياقية 

  .)3(والطفيليات التي تسربت إلى الطعام أو الشراب

تظـل   )المضـادات ( الفعالة المادة فإن اإلناء من شرب أو اإلنسان أكل لو حتى أنه ثبت ولقد -

 تتحمل أنها العائل، كما أمعاء معايشة في حالة في البكتيريا هذه ألن اإلنسان أمعاء في نشطه

 حتى الذباب أن أي ،والبرودة الكيميائية المواد تأثير اإلشعاع، تأثير العالية، الحرارة درجات

                                                 
  ).5782(أخرجه البخاري في آتاب الطب ) 1(
  ، موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، الداء والدواء في جناحي الذباب، إعجاز القرآن في الذباب، نور الحق، فراس) 2(

http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=164&select_page=5 
  .126، الحقائق الطبية في اإلسالمالكيالني، ) 3(
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 نشطة تظل )الدواء(المفيدة  البكتيريا فإن بارد أو ساخن شراب أو طعام به إناء في سقط لو

  .األخرى الميكروبات ألنواع القاتلة الفعالة المادة وتفرز

 إذا خاصـة  الـذباب  من الحيوية المضادات عشرات الكتشاف المجال يفتح الحديث الشريف إن

 الدقيقـة  الكائنات وأن العالم، أنحاء جميع في منتشرة الذباب من نوعاً ٦٤٠٠٠هناك  أن عرفنا

 الذباب ينقلها التي األمراض أن أي الذباب، فيها يعيش يالت البيئة تعكس على الذباب المتواجدة

 نحصـل  أن نستطيع أننا أي ،ىأخر منطقة في الذباب ينقلها التي تلك عن ما، تختلف منطقة في

 الـداء  نإ حيث المختلفة، العالم مناطق في الذباب ينقلها التي األمراض لكل أو دواء عالج على

 بواسـطة  لحيويةا المضادات تلك اكتشاف يتم أن واألحرى الذباب جناحي في والدواء متالزمان

  .)1(علماء المسلمين

  .أن يأكل اإلنسان من الطعام الذي يليه) 5

حث النبي صلى اهللا عليه وسلم اإلنسان على األكل من الطعام الذي يليه، فيأخذ الفرد بذلك ثواب 

ة بالجراثيم أو أنه نسي غسل يديه اتباع السنة وثواب رعايته الصحية في ذلك، فلو كانت يده ملوث

  .بعد استخدام المرحاض فال يلوث جميع الطعام وإنما أمامه

في حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكانـت   كنت غالماً: قال، )2(سلمةفعن عمر بن أبي 

وكُْل  ،هسم اللَّ ،ميا غُال: (لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال)4(في الصحفة )3(يدي تطيش

كينمبِي، يكلا يمكُْل م5()و(.  

  
                                                 

الداء والدواء في جناحي حسن، مصطفى إبراهيم، استاذ الحشرات الطبية ومدير مرآز أبحاث ودراسات الحشرات الناقلة لألمراض، ) 1(
 مكة المكرمة،  - عالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة ، الهيئة الالذباب

http://www.nooran.org/con8/Research/12.pdf  
ه أم     بن عبد األسد بن هالل أبو حفص القرشي المخزومي المدني الحبشي، ربيت النبي صلى اهللا عمر بن أبي سلمة) 2( لم، تزوجت أم ه وس  علي

ام      وفي ع لم، ت ه وس ه في      83سلمه بالنبي صلى اهللا علي ـ ، انظر ترجمت ة  الجزري،  : ه ذهبي،  . 679-3/678، أسد الغاب بالء   ال ، سير أعالم الن
 .3/230، تهذيب التهذيبالعسقالني، . 4/490-491
  .9/590، فتح الباري في شرح صحيح البخاريبن حجر، ا. أي تتحرك فتميل إلى نواحي القصعة وال تقتصر على موضع واحد) 3(
  .9/590، فتح الباري في شرح صحيح البخاريابن حجر، . ما تشبع خمسة ونحوها) 4(
  .132 تخريجه في ص سبق) 5(
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  :عدم الشرب واألكل من آنية أهل الكتاب إالّ بعد غسلها) 6

يمكن أن تُلوث أنية الطعام والشراب ألهل الكتاب بالنجاسات أو الخمر فحث النبـي صـلى اهللا   

 في اإلسـالم، وإن كـان   عليه وسلم على عدم استعمال آنية أهل الكتاب مظنّة تلوثها بالمحرمات

  .ال محالة، فعليه أوالً غسلها وتنظيفها ثم استعمالهاالمسلم ال بد فاعالً 

ِإنَّـا   ،يا رسوَل اللَّـه  :َأتَيتُ رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقُلْتُ: قال )1(أبي ثعلبة الخشنيعن 

َأمـا  « :قَاَل ؟فََأخْبِرني ما الَّذي يحلُّ لَنَا من ذَِلك، ...،نَْأكُُل في آنيتهِم بَِأرضِ قَومٍ من َأهِل الْكتَابِ 

تيآن رغَي تُمدجو فَِإن هِمتيي آنف تَابِ تَْأكُلُونِل الْكَأه نمٍ مضِ قَوبَِأر تَ َأنَّكُما ذَكَرفَـال م تَـْأكُلُوا  هِم 

وعلل ابن حجر ذلك بأنهم يطبخون فيها الخنزيـر   ،)2(لَم تَجِدوا فَاغْسلُوها ثُم كُلُوا فيها وِإن ،فيها

  . )3(ويضعون فيها الخمر

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
يعرف إّال بكنيته، هو  صاحب النبي صلى اهللا عليه وسلم، اختلفوا في اسمه فقيل جرهم بن ناشم، وقيل غير ذلك، وال يكاد : أبو ثعلبة الخشني) 1(

ل وهو   75من أهل بيعة الرضوان، وأسهم له النبي صلى اهللا عليه وسلم يوم خيبر وأرسله إلى قومه، توفي عام  هـ، بينما هو يصلي في جوف اللي
ذهبي،  . 45-5/44، أسد الغابةالجزري، : ساجد، انظر ترجمته في بالء   ال -4/500، تهذيب تهذيب ال العسقالني،  . 170-4/168، سير أعالم الن

501.  
  ).1930(وأخرجه مسلم في آتاب الصيد والذبائح وما يؤآل من الحيوان ). 5496(أخرجه البخاري في آتاب الذبائح والصيد ) 2(
  .9/732، فتح الباري في شرح صحيح البخاري) 3(
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  .الصوم وأثره على الصحة البدنية: المبحث السابع

 قيام الحيـاة، له دوره وأهميته في كما أن للغذاء أهميته في قيام الحياة، فإن الحرمان منه أحياناً 

هو اإلمساك عن الطعام والشراب وسـائر  الذي والشريعة اإلسالمية الغراء إذ تُقر عبادة الصوم 

ويتجلـى فـي هـذه    . ، تحفظ الجسد أيما حفظ)1(المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس

قد و. العبادة اإلخالص، وكف الجوارح عن جميع المعاصي واآلثام، فهي عبادة روحية وجسدية

في آنٍ واحد، وهنا تتجلى الخيرية التي تتحدث عنها أثراً وقائياً وعالجياً أثبت العلماء أن للصوم 

ڇ ڍ  ڇچ ڇ ڇ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڄٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄچ: قال تعالى. اآلية

 ١٨٣: بقرةال[ چۀ ہ ہ ہ ہ ۀگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ گک ک ک گ کڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڎڍ ڌ ڌ ڎ

– ١٨٥[.  

  :الرعاية الصحية التي يتلقاها اإلنسان من عبادة الصوم تظهر في

  :الصيام والصحة النفسية -

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسقَاَل ر: »ِإال كُلُّ :قَاَل اللَّه لَه منِ آدِل ابمَأنَـا   عِلـي و فَِإنَّه اميالص 

زِي بِهنَّةٌ ،َأجج اميالص2(و( ِإذَا كَافُثْورفَال ي كُمدمِ َأحوص موي ن)3( الوخَبصي )4(.  دَأح هابس فَِإن

ـ  .ِإنِّي امرٌؤ صاِئم :َأو قَاتَلَه فَلْيقُْل ه مـن  والَّذي نَفْس محمد بِيده لَخُلُوفُ فَمِ الصاِئمِ َأطْيب عنْد اللَّ

كسا .رِيحِ الْممهحفْرتَانِ يحاِئمِ فَرِللص: فَرِح ِإذَا َأفْطَر، هموبِص فَرِح هبر يِإذَا لَق5(»و(.  

بين نتـائج إحـدى الدراسـات    وتُكانت الصحة النفسية لإلنسان جيدة تبقى مناعته جيدة،  فكلما 

  .)6(ثرات سلبية على جهاز المناعة لدى األصحاءالعلمية أن صيام شهر رمضان ليس له أي تأ

                                                 
مغني المحتاج إلى معرفة الشربيني، . 2/128، حاشية الدسوقيالدسوقي، . 2/209، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، : انظر) 1(

  .2/299، آشاف الِقناع عن متن اإلقناعالُبهوتي، . 2/151، ألفاظ المنهاج
  .162، ص المعجم الوسيطأنيس وآخرون، . وقاية من الشهوات) 2(
  .8/23،صحيح مسلم بشرح النوويالنووي، . السخف وفاحش الكالم) 3(
  .4/170، ح الباري في شرح صحيح البخاريفتابن حجر، . الخصام والصياح) 4(
  ).1151(، وأخرجه مسلم في آتاب الصيام )1904(أخرجه البخاري في آتاب الصوم ) 5(

(6  ) A. Latifynia, M. Vojgani, T. Abofazeli, H.Jafarieh, Circulating Immune Complex During Ramadan, 
JAyub Med Coll Abbottabad 2007; 19(2). 



133 
 

  :الصيام والجهاز الهضمي -

وتقل إفرازات العصارة الهضمية والمعوية وغيرها، وبذلك  في شهر رمضان تقل حركة األمعاء

األمراض المرتبطة بالجهاز الهضـمي   مما يؤثر إيجابياً على ،تطول فترة راحة الجهاز الهضمي

واألمراض ذات العالقة بالضغوط النفسية والعصـبية مثـل تهـيج     ة،والتي من أخطرها السمن

ومن أهم الفوائد التي يجنيها الصائم هي تخفيـف   ،والتهابات المعدة المزمنة القولون واالنتفاخات

 العديد من الدراسات العلمية الحديثة إلى أن الصـوم  أشارتإذ  ،والتخلص من الزائد منه الوزن

الخاطئـة   فيف من وزن الجسم، وذلك بالرغم من الممارسات الغذائيةفي رمضان يؤدي إلى التخ

وره وهذا التخفيف بد، السائدة في شهر رمضان والتي يتوقع أن تؤدي إلى زيادة الوزن ال تخفيفه

أخطرها ارتفاع ضغط الـدم   كثير من األمراض المرتبطة بالسمنة والتي منيحمي اإلنسان من 

والصـيام يعمـل    .)1(عضلة القلب رس وانسداد الشرايين واحتشاءوالنق) النوع الثاني(والسكري 

يؤدي إلى تـرميم  ما على إبعاد الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي عن تماس الطعام مدة طويلة، 

  .)2(الخاليا الملتهبة ويقلل من إفرازاتها المرضية الكثيرة

  .)4(األغذية المهضومة )3(فضالت استقالبالصيام يريح الكليتين وجهاز البول بإقالله من  -

  

 .)القلب والشرايين(الجهاز الدوري والصيام  -

                                                 
  http://www.khayma.com/tagthia/islam.htm، موقع التغذية، الغذاء والتغذية في اإلسالمرس، فا) 1(
  .1/281، الطب النبوي والعلم الحديثالنسيمي، ) 2(
م  العمليات البيوآميائية التي تتم داخل ال :)Metabolism(االستقالب ) 4( جسم عندما يقوم ببناء األنسجة الحية من مواد الطعام األساسية ومن ث

دمجها في أنسجة           ، يفككها لينتج منها الطاقة ة ل ة انتقالي ا آمرحل اء وأمتصاص خالصتها وتخزينه ويحتاج ذلك إلي عملية هضم الطعام في األمع
ا و تستخدم       ثاني أآسيد الكربونالجسم ثم تفكيكها إلي ماء و ل تخزن داخل الخالي ى حرارة ب  ، فالطاقة التي تتولد من االستقالب ال تتحول آلها إل

  وعة ويكيبيدياموقع موس. عند الحاجة
 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8  
الصيام في ميزان باشا، حسان شمسي، . 297، علميةالموسوعة الالقليني، السيد، . 1/275، الطب النبوي والعلم الحديثالنسيمي، : انظر) 4(

 ، موقع حسان شمسي باشا، 11/9/2007، مقالة نشرت في تاريخ البحث العلمي
http://www.drchamsipasha.com/ar/?art=show_articles&id=140  
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ورفع محتواه مـن  في الدم، توى الكوليسترول الضار سم يعمل الصيام في رمضان على خفض

بدوره على إزالة الدهون المترسبة على جدران األوعية الدموية،  الكوليسترول النافع، الذي يعمل

 أنكمـا  . دوث انسداد الشرايين ومنع حصول احتشاء عضلة القلـب منع ح العمل علىومن ثم 

يبلغ المعدل حيث . )1(في الدقيقة 60إلى  معدل نبضات القلبالصوم إذ تنخفض  القلب يرتاح عند

  .نبضة في الدقيقة 70 لنبضات القلب الطبيعي

قـالع عـن   ريبيـة لإل ومن الرعاية الصحية المهمة التي يجنيها الصائم من صيامه؛ دورة تد -

إرادة الفرد باالمتناع عن التدخين فترة من الوقت لعله يتـرك هـذه السـموم     التدخين إذ تقوى

  . المحرمة بعد ذلك

 ليس للصيام أي أثر يذكر على التحكم في مرض السـكري لـدى  : الصيام ومرض السكري -

  .به على ذلكومن ثم ال مانع لمريض السكري من الصيام إن وافق طبي .)2(النوع الثاني ىمرض

أنسجته، من جـراء تنـاول    يقي الصيام الجسم من أخطار السموم المتراكمة في خالياه، وبين -

، فعندما يتوقف الجسم عن تناول الطعام يتفرغ الكبد في تنقية الجسـم مـن السـموم    )3(األطعمة

  .المتراكمة فيه

ب، وبذلك يقي الجسم من د الشبا، وخصوصاً عن)4(يخفف الصيام ويهدئ ثورة الغريزة الجنسية -

  من ،يا معشَر الشَّبابِ«: رابات النفسية واالنحرافات السلوكية، قال صلى اهللا عليه وسلمطضاال

  

  .)3(»)2(ومن لَم يستَطع فَعلَيه بِالصومِ فَِإنَّه لَه وِجاء ،فَلْيتَزوج )1(استَطَاع منْكُم الْباءةَ 

                                                 
  http://www.khayma.com/tagthia/islam.htm، موقع التغذية، لغذاء والتغذية في اإلسالمافارس، ) 1(

(2) J Belkhadir, H el Ghomari, N Klöcker, A Mikou, M Nasciri, and M Sabri, Muslims with non-insulin 
dependent diabetes fasting during Ramadan: treatment with glibenclamide, BMJ. 1993 July 31; 
307(6899): pages. 292–295.  

  مكة  - ، موقع الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة من أوجه اإلعجاز العلمي في الصيامالصاوي، عبد الجواد، ) 3(
http://www.nooran.org/O/ 1/1 O4.htm  ،المكرمة  

(4) A Klibanski, and others, Reproductive function during fasting in men, Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism, Vol 53, pages. 258-263 . 
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ب الصيام أي خطر على المرضعات، أو الحوامل، وال يغير من التركيب الكيميائي، أو ال يسب -

  .)4(في الجسم عند المرضعات، وخالل الشهور األولى والمتوسطة من الحمل االستقالبيةالتبدالت 

يساعد في التئام قرحـة المعـدة مـع العـالج     ومن ثم يعالج الصيام ارتفاع حموضة المعدة،  -

  .المناسب

يستفيد اإلنسان من العطش أثناء الصيام استفادة كبيرة، حيث يساعد في إمداد الجسم بالطاقـة،   -

  .وتقوية الذاكرةوتحسين القدرة على التعلم، 

الذين خصوصاً يؤثر على مرضى المسالك البولية، كان وما زال األطباء يعتقدون أن الصيام  -

ل كلوي فينصحون مرضاهم بالفطر وتناول فشأو الذين يعانون من  يعانون من تكوين الحصيات،

كميات كبيرة من السوائل، وقد ثبت خالف ذلك، إذ ربما كان الصيام سبباً في عدم تكون بعـض  

من يعانون أخطر األمراض  ، ولم يؤثر الصيام مطلقاً حتى علىالحصيات، وإذابة بعض األمالح

  .رالجهاز البولي، وهو مرض الفشل الكلوي مع الغسيل المتكر

تتهدم الخاليا المريضة والضعيفة في الجسم عندما يتغلب الهدم على البنـاء أثنـاء الصـيام،     -

 .)5(وتتجدد الخاليا أثناء مرحلة البناء

  :في اآلتيوالصورة المثلى للصوم يمكن أن تتحقق 

تقليل فترة الصيام اليومي، وذلك بتعجيل الفطور وتأخير السحور، وتناول وجبة السحور وعـدم  

همالها، واالعتدال في الطعام والشراب أثناء السحور واإلفطار، واالقتصار عليهما، وترك عادة إ

األكل طوال الليل، والقيام بالحركة والنشاط والجهد اليومي المعتاد، ونوم جزء مـن   ار منكثاإل

                                                                                                                                               
  .9/12، يح البخاريفتح الباري في شرح صحالعسقالني،  .النكاح: الباءة) 1(
  .9/148، صحيح مسلم بشرح النوويالنووي، . أي أّن الصوم يقطع الشهوة، ) 2(
  ).1400(، وأخرجه مسلم في آتاب النكاح )5065(أخرجه البخاري في آتاب النكاح ) 3(

(4) Prentice AM, Prentice A, Lamb WH, Lunn PG, Austin S., Metabolic consequences of fasting during Ramadan 
in pregnant and lactating women, Hum Nutr Clin Nutr. 1983 Jul;37(4), pages. 283-94. 

  مكة المكرمة،  - ، موقع الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة علمي في الصياممن أوجه اإلعجاز الالصاوي، عبد الجواد، )5(
http://www.nooran.org/O/ 1/1 O4.htm 

  . 98- 1/96، اإلعجاز العلمي في السنة النبويةالنجار، 
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الليل وترك السهر المتواصل، وبهذا يحقق الصوم اإلسالمي فوائد الصـيام الطبـي ويتحاشـى    

   .)1(خطاره وتأثيراته الجانبيةأ

  ]184 :البقرة[ چگ گ ڳ  گک ک ک گچ : جل شأن رب العزة القائل

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

                                                 
   –، الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة ق واالختالف بين الصيام الشرعي والتجويعأوجه االتفاالجواد،  عبد ،الصاوي )1(

http://nooran.org/O/ 19/19-5 .htm  ،مكة المكرمة  
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  موقف اإلسالم من الوسائل الحديثة في الرعاية الصحية

  .التطعيم: المبحث األول

  .تعريف المناعة وأنواعها: المطلب األول         

  تعريف التطعيم وأنواعه: المطلب الثاني         

  .حكم التطعيم في الشريعة اإلسالمية: المطلب الثالث         

  .حكم التطعيم بما هو نجس: المطلب الرابع         

  .الفحص الطبي قبل الزواج: المبحث الثاني

  .توضيح مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج، وبيان أقسامه: المطلب األول         

  :إيجابيات الفحص الطبي قبل الزواج وسلبياته: ب الثانيالمطل           

  .الرأي الشرعي في الفحص الطبي قبل الزواج: المطلب الثالث            

  كل من يتقدم للزواج بإجراء ل حكم الشرع في إلزام الدولة: المطلب الرابع         

  .الفحص الطبي         

  .التغذية واألدوات والمخلفات الطبيةالتعقيم الطبي في مجال : المبحث الثالث

  

  

  

  الفصل الرابع
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  موقف اإلسالم من بعض الوسائل الحديثة في الرعاية الصحية

  

ومكان، ومواكبته لما يستجد في واقع الحياة البشـرية،  يمتاز ديننا الحنيف بصالحيته لكل زمان 

شأنه وشأن القائمين عليه، من ويعلي  جنب مع العلم بشتى ميادينه يدعمهفهو إذن يقف جنباً إلى 

كما يعتبر العلم طريقاً لإليمـان   .]١١: المجادلـة [ چ�    �  �  �  �   �  �  �  � چ: قال تعالى

  .]٢٨: فاطر[ چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ  :قال تعالىف، من اهللا سبحانه والخشية

ا في مـواطن  وعلم الطب واالهتمام بصحة اإلنسان، من األمور التي اهتم بها الشرع وأكد عليه

اللَّـه عـز   ِلكُلِّ داء دواء فَِإذَا ُأصيب دواء الداء برَأ بِـِإذْنِ  « :فقال صلى اهللا عليه وسلم كثيرة،

دليل علـى أن اهللا  وارتباط الهدى بالشفاء  ،]٤٤: فصـلت [ چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ :تعالى وقال، )1(»وجلَّ

بعض وسائل  للحديث عنعصور المتالحقة، وهذا ما يقودني عز وجل هدانا لطرق شفائنا عبر ال

  .الرعاية الصحية وموقف اإلسالم منها

                                                 
 ).2204(أخرجه مسلم في آتاب السالم ) 1(
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  التطعيم: المبحث األول

خاصة لألطفـال،  ويشكل رعاية صحية مهمة جداً  عيم من األمور المستجدة والحديثة،يعتبر التط

  . وشرعيةمناعة للجسم ضد األمراض، وسأتكلم عن الموضوع من ناحية صحية  ويعطي

  .تعريف المناعة وأنواعها: المطلب األول

  . )1(قدرة الجسم على مقاومة األمراض: المناعة

  :رئيسين إلى قسميناإلنسان  المناعة في جسموتقسم 

   :يعيةمناعة طب )1

تشمل  ،غير مكتسبةضد األمراض ودفاع طبيعية وسائل  منذ الوالدة إلنسانلاهللا عز وجل  وهب

وحموضة المعدة، وحموضة  التي يفرزها الجلد، األحماض الدهنيةو، واألغشية المخاطية ،الجلد

علـى  لها القـدرة  التي واألخرى م الجس وفي سوائل التي توجد في دمع العينوالخمائر المهبل، 

خاليا الدم  من نوعانيقوم حيث  ،)خاليا البلع( البلعمة، والجسمالفتك بالجراثيم التي تحاول غزو 

  .وتحللها تحيط بالجراثيم وتبتلعها ثم تفتك بهاأنها أي ، البيضاء بوظيفة البلعمة

   :مناعة مكتسبة )2

 اًكون الجسم أجسام، فيالمناعة يتم اكتسابه بعد تعرض الجسم ألحد أنواع الجراثيم هذا النوع من

تبقى في ذاكرة الجسم، فـإذا مـا دخلـت هـذه     كل نوع يختص بجرثومة معينة  ؛مضادة نوعية

دة بعدد كبير للقضاء عليها في زمن بسيط مضا اًالجرثومة الجسم مرة أخرى يكون الجسم أجسام

والطفل بعد والدته يكتسـب مناعـة    .)2(دون أن تسبب هذه الجرثومة أي مرض لإلنسان نسبياً،

  .مؤقتة يتلقاها من أمه خالل الرضاعة الطبيعية

  
                                                 

  .م2005 - هـ 1425، دار اليازوري العلمية، األردن، 15، صاعة والمصولعلم المنالزبيدي، طارق صالح، ) 1(
  http://www.sehha.com/diseases/id/vaccine/vaccine.htm :موقع الصحةانظر ) 2(
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  :تعريف التطعيم وأنواعه: المطلب الثاني

 المرض يا أو بكتيريا أو فيروسمسبب المرض مثل خال بإعطاء اإلنسانالتحصين هو  :التطعيم

أو يتم تضعيفها بحيث إنه عند حقنها بالجسم  ولكن تكون ميتة ،المراد التطعيم ضده أو جزء منه

ريـا  يتقوم بتعريف الجهاز المناعي لدى الطفل بنوعية الفيـروس أو البكت  بل، ال يحدث المرض

 ومن ثـم  ،لقاح فيروسي أو بكتيري ليقوم الجهاز المناعي لدى الطفل ببناء األجسام المضادة لكل

أن تسـبب   البكتيريـا  وأالمفاجئة ببعض الفيروسات  ةصاببناء خط دفاع مناعي للجسم ضد اإل

جـدري   ،)2(»ب« بائيوال التهاب الكبد ،)1(مثل شلل األطفال ،أو الموتلإلنسان خطرة  اًأمراض

  .)4(مطريق الحقن أو الف عادة تعطى التطعيمات عنوغيرها و، )3(الماء

يبدأ منذ اليوم ف, فالوقاية خير من العالج, وذلك حفاظاً على صحته, لكل طفل والتطعيم ضروري

ويجب االلتزام بالمواعيد الواردة فـي  , ةسن إحدى عشرةستمر حتى عمر األول لوالدة الطفل وي

  .ضماناً لتحقيق الفائدة المرجوة من التطعيم، جدول التطعيمات بدقة

   يطعم اإلنسان ضدهما حيث ،)6(، والكزاز)5(الدفتيرياالتطعيم ضد مرض  ؛امةومن التطعيمات اله

                                                 
خوي في ،  تتراوح شدته من عدوى بسيطة إلى مرض يصحبه شلل رالمعدية األمراض الفيروسيةأحد ): Poliomyelitis( شلل األطفال )1(

  .119- 113، صاألمراض المعديةبيرم، : انظر. األطراف خصوصاً  األطراف السفلى
Lissauer, Tom, Clayden, Graham, Illustrated text book of Paediatrics, Richard Furn, Second edition. 
p195. David hull, Derek i. Johnston, Essential Paediatrics, Longman Singapore Publishers, p.98-99. 

والسيما لدي األطفال، ) صفرة الجلد( jaundiceهو مرض معٍد يصيب الكبد، يسبب اليرقان ): B Hepatitis(ب- التهاب الكبد الفيروسي)2(
  . في الحاالت المتقدمة من المرض يؤدي إلى تليف وورم الكبد السرطاني

Teddy F. Bader, M.D, Viral Hepatitis Practical Evaluation and Treatment, p.41, Hogrefe and Huber 
Publishers, second edition, 1997. 

  .38-37، صالمعجم الطبيأبو حلتم، 
سنوات، من أعراضه التعب واإلعياء والصداع، ظهور  10أشهر إلى  3هو مرض فيروسي معدٍ يصيب األطفال غالبًا من  :جدري الماء) 3(

  .107-106، ص المعجم الطبيبو حلتم، أ). الطفح الجلدي(البثور 
  . 361-355، صعلم المناعة والمصولالزبيدي، : انظر) 4(

 http://www.sehha.com/diseases/id/vaccine/vaccine.htm: موقع الصحة
ى  .الدفتيريا حاد يصيب األغشية المخاطية في األنف والحلق وذلك نتيجة العدوى بجرثومةمعد  مرض (Diphtheria): الدفتيريا )5(  يعمل عل

 وتبقى. الهوائية والحنجرة مما ينتج عن ذلك من اختناق وعدم القدرة على التنفس وأحيانا يمتد االلتهاب إلي القصبات ،التهاب الحلق والفم واألنف
ويسرى عن طريق الدم إلى األجزاء األخرى البعيدة حيث   عدوى لتنتج سمًا قويًا قابل للذوبان يمتصه الجسممكان ال الكائنات الصغيرة مرآزة في

 يسبب ضعفاً   والعضالت فيسبب شلال في أعصاب الجمجمة وفي األطراف السفلي وفي الحجاب الحاجز آما يحدث تخريبا في أنسجة األعصاب
  موقع الصحة،. 95-84، صيةاألمراض المعدبيرم، : انظر. في عضالت القلب

http://www.sehha.com/diseases/id/diphtheria/diphth1.htm 
عندما تدخل الى الجسم عن طريق الجروح والخدوش تبدأ فاعليتها وهي افراز  ،Clostridium tetani بكتيريامرض خطير سببه  :الكزاز )6(

لذا يجب تطهير ، وعضالت القلب وجهاز التنفس عصاباألفي جهازي  هذه المواد تدخل الخاليا العصبية وتسبب خلًال, مواد سامة داخل الجسم
 موقع الصحة،  .108-104، صاألمراض المعديةبيرم، : انظر .الجروح وعدم ترآها مكشوفة

http://www.sehha.com/diseases/id/tetanus/tet1.htm  
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  .)1(قبل الذهاب إلى العمرة أو الحج

  .حكم التطعيم في الشريعة اإلسالمية: المطلب الثالث

 إذا كان عصرنا قد اهتـدى إلـى األمصـال   " :مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر فتوىجاء في 

خصوصا في مرحلة الطفولة مثل األمصال الواقيـة  وعض األمراض، الواقية من ب ]التطعيمات[

من مرض شلل األطفال، ومن الجدري ومن بعض الحميات ونحوها، فإن النظر الفقهي السـليم  

يقتضي القول بوجوب تناول هذه األمصال، ويوجب على اآلباء واألمهـات وأوليـاء األطفـال    

وأوضح المجمع ". و المعوقة وفق سنن اهللا تعالىتطعيمهم بها صيانة لهم من األمراض المهلكة أ

في بيانه أن اإلحجام عن تطعيم األطفال بتلك األمصال يخالف ما دعا إليه اإلسالم من وجـوب  

عز  المحافظة على صحة اإلنسان، ويضع المتسبب في عدم التطعيم في موضع المساءلة أمام اهللا

إصابتهم بأمراض مزمنة تعوقهم مستقبال عن  ه تسبب في هالك هؤالء األطفال، أو في؛ ألنّوجل

وأضاف البيـان   ،وبناء مجتمعاتهم وتقدمها ورقيها أن يكونوا مواطنين صالحين للعمل واإلنتاج،

  . )2(في األخذ بها مع اإليمان بالقدر أن األدوية هي من قدر اهللا وال تعارض

وي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء ال بأس بالتدا": )3(بن بازالشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا قال 

فال بأس بتعاطي الدواء لدفع البالء الذي يخشـى   ،أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها

  .)4("منه

قد ول، مرض متوقع وبين العالج من مرض ناز التطعيم خشية  ال فرق بينأنه : ومما استدلوا به

صبح بِسبعِ تَمرات عجوةً لَم يضره ذَِلك الْيوم سم من تَ«: وسلم قال صلى اهللا عليهصح أن النبي 

                                                 
 .14/4/2008فلسطين، بتاريخ  -مقابلة مع مكتب الصحة في منطقة العيزرية )1(
 http://www.islamonline.net/Arabic/news/2005-03/31/article05.shtml، ون الينموقع إسالم أ) 2(
هـ وضعف بصره ثم 1346م هـ بمدينة الرياض،آان بصيرا ثم أصابه مرض في عينيه عا1330ولد في ذي الحجة سنة  :عبد العزيز بن باز )3(

هـ، حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ ثم جد في طلب العلم على العلماء في الرياض ولما برز في العلوم الشرعية واللغة 1350فقده عام 
العلوم،  هـ ،الزم البحث والتدريس، ولم تشغله المناصب عن ذلك مما جعله يزداد بصيرة ورسوخا في آثير من1350عين في القضاء عام 

  : انظر موقع ابن باز. هـ27/1/1420بيان معنى آلمة ال إله إال اهللا، الفتاوى، وغيرها، توفي رحمه اهللا : من مؤلفاته
http://www.binbaz.org.sa/life  

http://www.binbaz.org.sa/mat/ موقع عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز،) 4( 238  
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رحال سالتطعيم ضـد ، ف)2(لمكروه قبل نزوله بالتطعيم وغيرهوهو نص في جواز توقي ا ،)1( »و 

  .أي مرض يخشى انتشاره ال حرج فيه

ـ  اول لهـا بـالحمى   أما الضرر الذي يحصل لمن يتناول بعض التطعيمات من مثل إصابة المتن

وبعض األعراض الوقتية؛ فمثل هذا الضرر مغتفر ومتجاوز عنه في مقابل المفسدة الكبيرة التي 

ضرراً بالغاً في صحته أو وظـائف   تندفع؛ وهي هذه األمراض التي تفتك باإلنسان أو تسبب له

مـا ضـرراً   إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمه العامة في هذا أنّهوقاعدة الشريعة  ،)3(أعضائه

   .)4(بارتكاب أخفهما

  

  .حكم التطعيم بما هو نجس: المطلب الرابع

ويـدخل   مشتقة من الحيوانات بل ومن أنسجة األجنة، بوساطة تطعيماتالتطعيم ضد األمراض 

  هل يجوز إعطاؤها لألطفال؟من عظام الخنزير،  المستخرجة في تكوينها مادة الجيالتين

لذي يكون به التطعيم فيمكن مراجعة الثقـات واألمنـاء مـن    وقع شك في مكونات الدواء ا"إن 

األطباء المسلمين، فإن ثبت اشتماله على شيء من النجاسات فاألصل أنه ال يجوز التطعيم به ما 

طهـارة   ، فقد نص الفقهاء علىله أثر بقَكاملة بحيث لم ي لم يكن هذا النجس قد استحال استحالة

ا إذا لم يستحل فإن وجد عنه بديل مباح فال يجـوز اسـتعماله   مأو، )5(األعيان النجسة باالستحالة

                                                 
  .19 تخريجه ص سبق) 1(
 ، موقع الشبكة اإلسالمية) 2(

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=10079&Option=FatwaId  
  موقع اإلسالم سؤال وجواب، ،حكم تطعيم وتلقيح األطفال للمناعةمحمد صالح المنجد، ) 3(

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=20276&ln=ara&txt تطعيم=  
 - هـ 1378، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 87، صفي قواعد وفروع فقه الشافعية األشباه والنظائر جالل الدين عبد الرحمن، السيوطي،) 4(

وبحاشيته نزهة النواظر على األشباه والنظائر، لمحمد أمين بن عمر  ،األشباه والنظائر زين الدين بن إبراهيم الحنفي، ابن نجيم، .م2005
  .م2005 - هـ 1426، 4، دار الفكر، بيروت، طـ98ص ن عابدين، تحقيق وتقديم محمد مطيع الحافظ،المعروف باب

اني،         ) 5( ًا صارت طاهرة، المرغين إذا انقلبت الخمر خّل دي    نص الفقهاء على طهارة الخمر باالستحالة، ف ة المبت ة شرح بداي . 4/1535، الهداي
رحمن،        الذخيرة في فروع المالكيةمن الصنهاجي، القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرح د ال د عب ي إسحاق أحم ق أب ق وتعلي ، تحقي

ق وشرح    المهذب في فقه اإلمام الشافعيالشيرازي، أبو اسحاق، . م2001 -هـ 1422، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طـ1/186 ق وتعلي ، تحقي
اع  آشّ البهوتي، . م2001 -هـ 1422، 2دمشق، الدار الشامية، بيروت، طـ ، دار القلم،1/172وبيان الراجح في المذهب محمد الزحيلي،  اف القن

  .1/187، عن متن اإلقناع
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فإن كان احتمال إصابة مـن   ؛تفصيالا إذا لم يوجد البديل المباح فالظاهر أن في المسألة أمهو، و

راجحاً وكان المرض المخوف حصوله مرضاً خطيراً بحيث يخشـى أن   لم يتم تطعيمهم احتماالً

هذه الحالة تقترب من الضرورة الملجئة واهللا جل وعـال   فالظاهر أن وفاة أو إعاقة دائمةيسبب 

وأما إذا اختل واحد من الشرطين فالظاهر عـدم   .]١١٩: األنعام[ ژ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ  :يقول

  .)1("نجس لم تتم استحالته جواز اإلقدام على التطعيم بما هو

                                                 
 ، موقع الشبكة اإلسالمية )1(

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=96527&Option=FatwaId  
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  الفحص الطبي قبل الزواج: المبحث الثاني

التي تنتقل من اآلباء إلى األبنـاء   الوراثيةُ األمراضزمن غير بعيد  ذر التي اكتشفت منمن األمو

والتي يمكن أن تجعل الطفل مصاباً بإعاقات جسدية قد تؤدي به إلى الموت، أو أمراض في الدم 

ذا إبعض األمـراض الوراثيـة    أنتؤثر على سير حياته بالوضع الطبيعي، والعلم الحديث أثبت 

قد تتم والدة طفل مصاب بهذه األمراض وقد أعقـب ذلـك    ،الحامالن للطفرات المنتنحية تزوج

  .اعتماد إجراء فحص خاص لمن يقبل على الزواج يسمى الفحص الطبي قبل الزواج

  

  .توضيح مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج، وبيان أقسامه: المطلب األول

األمـراض الوراثيـة    حـاملي بمعرفة  عنىيشمل الفحوصات التي تُ: الفحص الطبي قبل الزواج

، )1(والجنسية التي ستؤثر مستقبالً على صحة الزوجين المؤهلين أو على األطفال عند اإلنجـاب 

  . للمحاولة في اإلسهام بإنجاب أطفال سليمين عقلياً وجسدياً

  :أقسام فحوصات ما قبل الزواج

  .فحوصات لتجنب األمراض الوراثية) 1

  .في العالمة التي تصيب الدم وتنتقل بالوراثة، والمنتشرة من األمراض الوراثي

تبلغ نسبة حاملي صفة و ،هو من أمراض الدم المنتشرة): Thalassemia( مرض الثالسيميا) أ

تصنيع السالسل  ىوراثي يؤثر عل، وهو مرض )2(%7-4تقريباً  يفلسطينالمجتمع الفي  المرض

وفي هذه الحالة يتم تصنيع سالسل غير متكاملة في  ،)الهيموجلوبين(في خضاب الدم  البروتينية

 الدم الحمراء، فتكون مادة الهيموجلوبين في كريات الدم الحمراء غير قادرة علـى القيـام   خاليا

                                                 
 .م2005 - هـ 1425، 2، دار النفائس، األردن، طـ 83 ، صمستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالقاألشقر، أسامة عمر سليمان، ) 1(
ة أ ) 2( يميا في فلسطين     إحصائيات جمعي ة مع د   صدقاء مرضى الثالس يس الهي    . ، في مقابل ام درويش نائب رئ اريخ     هش ة، بت ة للجمعي ة اإلداري ئ
 . م1/3/2008
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نقص  إلى ويؤدي هذا الخلل أيضا، أعضاء الجسم المختلف إلىبوظيفتها أال وهي نقل األكسجين 

فترة قصيرة من إنتاجها  لل وتكسر الخاليا المبكر بعدتح ينتج عنهفي نضوج خاليا الدم الحمراء 

البشـرة ، مـع    شـحوب لـون   الناتج عن هذا المرضأعراض فقر الدم ومن ، في نخاع العظم

، تضـخم  بااللتهابـات  اإلصابةتكرار ، التأخر في النموم، أعراض فقدان الشهية للطعااصفرار، 

  .)1(ضلة القلب قد يؤدي إلى الوفاة، واختالل في عتغير في شكل العظامالطحال والكبد، 

 :من طرق عالجه

ما يزيد من نسبة الحديد فـي الـدم،   ، أسابيع 4-3بشكل دوري كل  لنقل الدميحتاج المريض  -

مّ  من و يؤدى ترسب الحديد التدريجي في جسم المريض إلى تعطيل وظائف الخالياو إلى موتها  ث

، الجلديةالهرمونية والقلبية والكبدية و ل الوظائفوفقدان وظائفها، كما يؤدى إلى الكثير من اختال

فيعطى المريض دواء خاصاً إلزالة الحديد في الجسم، بحيث يرتبط مع الحديد ويسـاعد علـى   

  .)2(إخراجه من الجسم عن طريق البول

و متبـرع فـي حالـة التطـابق     مـن شـقيق أ   ل عليهوحصيتم ال ذيالزراعة نخاع العظام  -

  .)3(النسيجي

  .ينتقل من اآلباء إلى األبناء بالوراثة: قالهطرق انت

  :من طرق الوقاية منه

                                                 
)1(: انظر  Harmening, Denise M. Clinical Hematology and Fundamentals of Hemostasis, third edition, F. A. 

Davis Company, Philadelphia, 1997, p 193 -199.  
Vullo, Rino, Modell, Bernadette, Georganda, evgenia, What is thalassaemia, Thalassaemia International 

Federation Publications, second edition, 1995. 
Eleftheriou, Androulla, About thalassaemia, Thalassaemia International Federation Publications,2003. 

، الديسفيروآسامين ومدى االستجابة له آمزيل الحديدبيض المتوسط، إلفثيريو، أندرولال، المنسق العلمي لالتحاد العالمي ألنيميا البحر األ) 2(
  .2000، مطبعة الحمودية، 21- 19ص

)3 ( Guidelines for the Clinical Management of Thalassaemia, Thalassaemia International Federation  
Publications, 2000. 
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حيث يتم إجراء فحص عن طريق أخذ عينة من الدم للكشف عن  ،الفحص الطبي قبل الزواج) 1

  . حمل الصفة المنتنحية للمرض وجود

تستطيع األم الحامل فحص الجنين في ج بين شخصين كالهما حامل للمرض، إن حصل الزوا) 2

  .)1(ألسبوع التاسع من الحمل في مختبر الوراثة الجزيئية لمعرفة إن كان الجنين مصاباً أم الا

تقدر الدراسات المحلية واإلحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز ، استحباب تغريب النكاح) 4

، %49معدل انتشار هذه الظاهرة في فلسطين هو  أن 1997الفلسطيني لعام لإلحصاءالمركزي 

نتيجة للتقدم العلمـي  ، و)2(د تكون هي النسبة األعلى بين الدول العربية واإلسالمية المجاورةوتكا

 بالمرض إالّ إذا التقت مع في اإلنسان ال تصيبهمتنحية  طفراتخاصة في علم الوراثة، اكتشفت 

ين هـات ما يجعل وأكثر  .المولود مصاباً بأمراض وراثيةمتنحية مماثلة لها فيكون الطفل  طفرات

قـد   مااألقارب، زواج  انتشار في الدول اإلسالمية يكثروزواج األقارب، هو جتمعان الطفرتين ت

إلى زيادة عدد الوالدات المصابة بأمراض وراثية، لذا يفضل تغريب النكاح، فقد روي عن  يؤدي

تنكحـوا  أنكحوا الغرباء وال : والمراد )3("النوابغ قد أضوأتم فانكحوا في: "عمر بن الخطاب قوله

  .)5(فيستحب تغريب النكاح وال يحرم الزواج من األقارب، )4(في القريبة

                                                 
رد  ابن عابدين، محمد أمين،. من الحمل، وحّرم المالكية ذلك اإلجهاض قبل مائة وعشرين يومًاأباح بعض الحنفية والشافعية والحنابلة،  ) 1(

مع تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف، دراسة وتحقيق وتعليق عادل عبد الموجود، علي ، المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار
الرملي، شمس الدين  .م1994 - هـ 1415، 1ار الكتب العلمية، بيروت، طـ، د1/500محمد معوض، قّدم له وقرظه محمد بكر إسماعيل، 

المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقة على مذهب  نهاية ،بن شهاب الدين المشهور بالشافعي الصغير أحمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة
شية أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعروف ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشيراملي، وحا، األمام الشافعي

 اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف علي بن سليمان، ،المرداوي .م1984هـ 1404، دار الفكر، بيروت، 8/442بالمغزي الرشيدي،
 - هـ 1400، 2، طـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت1/386 صححه وحققه محمد حامد الفقي، ،على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل

، دار 5/225العدوي،  وبهامشه حاشية الشيخ علي الخرشي على مختصر سيدي خليل، ، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللالخرشي .م1980
  .صادر، بيروت

  ، وزارة الصحة الفلسطينيةموقع ) 2(
http://www.moh.gov.ps/moh_ar/index.asp?deptid=32&pranchid=189&action=details&serial=276 

في تخريج أحاديث الرافعّي الكبير، تحقيق وتعليق عادل أحمد  تلخيص الحبيرالعسقالني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر، ) 3(
 .م1998 - هـ 1419، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طـ3/309ّي محمد معّوض، عبد الموجود، عل

  .3/309المصدر نفسه، ) 4(
  .1/347، دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرةشبير، ) 5(
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األنيميا الوراثية التـي تنـتج    نوع من): Sickle Cell Anemia(مرض األنيميا المنجلية ) ب

وهي قابلة إلـى التكسـر    ،كالمنجل هاللية الشكل عن تغير شكل كرية الدم الحمراء حيث تصبح

 رة من إنتاجها وقد تعيق مرور الدم خالل الشعيرات الدموية، و قـد تسـد  وتتحلل بعد فتره قصي

خاصة في العظام وخاصة عظـام   ،عروق الدم فتسبب آالم مبرحة في أجزاء مختلفة من الجسم

المنجلية أي عرق من العـروق الدمويـة فـي     ف والظهر، وقد تسد كريات الدم الحمراءااألطر

مخ وقد تسبب مضاعفات خطيرة إضافة إلى اآلالم المبرحـة  الرئتين أو في البطن أو حتى في ال

  .)1(طفرة في ساللة بيتا في خضاب الدمالتي يعاني منها الشخص المصاب، وهي 

         .فحوصات األمراض القابلـة لالنتشـار عـن طريـق االتصـال الجنسـي      : القسم الثاني) 2

مانة إن كان أحد الطرفين مصاباً يوجد أمراض عديدة يمكن أن تنتقل باالتصال الجنسي، ومن األ

ويعلم ذلك أن يخبر الطرف اآلخر، حتى ال يشعر الشريك اآلخر بالغبن وأن بأحد هذه األمراض 

  :حياته في خطرٍ مستمر، ومن هذه األمراض

ان أحد الطرفين مصاباً به فعلى الطـرف  فإن ك :)B Hepatitis(ب-التهاب الكبد الفيروسي) أ

ب، ليحمي نفسه من االنتقال المحـتم  -يأخذ مطعوم التهاب الكبد الفيروسي اآلخر قبل الزواج أن

ه سوف ينتقل إلى ألنّ ؛للفيروس له بعد الزواج، ومما يزيد الوضع سوء إن كانت األم مصابة به

  .الفيروسب مصاباًالجنين فيولد 

  ).Syphilis(مرض الزهري  مثل، االلتهابات الجنسية) ب

أعراضه ظهور قرحة صلبة غيـر مؤلمـة    ، أولبكتيرياتسببه  مرض تناسلي: ريمرض الزه

الرجل والمرأة، ثم تضخم وتـورم فـي الغـدد     دمجوفة في الداخل على األعضاء التناسلية عن
                                                 

  /http://www.werathah.com/blood/sickle: موقع الوراثة الطبية) 1(
  .6، المطبعة الحكومية، طـ8-7، صحقائق عن فقر الدم المنجليالعريض، شيخة سالم، قسم األمراض الوراثية، دولة البحرين، : انظر

Eleftheriou, Androulla, Angastiniotis, Michael, Sickle Cell Disorders, Thalassaemia International 
Federation, 2007, p.3-16 . 
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الليمفاوية، ثم تساقط الشعر وأوجاع عصبية شديدة، وفي مرحلة متأخرة تظهـر تقرحـات فـي    

  .)1(دماغالشرايين وأوعية القلب وال

مرض يسببه فيروس اإليدز، هذا الفيروس قادر : )HIV( )اإليدز( نقص المناعة المكتسبة) جـ

والتي تعتبر الخاليا الرئيسية في جهاز المناعة، فيصـبح جهـاز    Tعلى تدمير الخاليا اللمفاوية 

د ، من أعراضه تضـخم وتـنفخ الغـد   )2(المناعة عاجزاً عن تأدية مهمته في الدفاع عن الجسم

الليمفاوية، التهاب فطري في الفم وسقف الحلق واللسان، سعال مستديم، ثم يؤدي إلـى المـوت   

من األمراض التي تشكل تحدياً صحياً واقتصادياً ضخماً لتلك الدول التي ينتشـر  ، وهو )3(المحتم

  .فيها كأوروبا وأفريقيا وأمريكا

إجـراء فحوصـات طبيـة لهـذه      ال بد مـن ، هماأطفالو فمن أجل رعاية صحية لكال الطرفين

إلى المحاكم في فلسطين بعدم عقد النكـاح إالّ بعـد    اًاألمراض، وقد أصدر قاضي القضاة تعميم

خلو من قدم من غير البلدان العربية واإلسالمية من مـرض  على شهادة تثبت حصول الطرفين 

  .)4(اإليدز

  

  :إيجابيات الفحص الطبي قبل الزواج وسلبياته: المطلب الثاني

  .بعض إيجابيات الفحص الطبي قبل الزواج

تعتبر الفحوصات الطبية قبل الزواج من الوسائل الوقائية الفعالة جداً في الحد من األمـراض   )1

  .الوراثية والمعدية والخطرة

                                                 
  .م1991، 1، دار العلم للماليين، بيروت، طـ34- 26، صاألمراض المتناقلة عبر الجنسخوري، سبيرو، فا) 1(
بيدس، أصيل . م1991 - هـ 1411، !، دار الكتب العلمية، بيروت، طـ35- 34، صاإليدز أسبابه عالجه الوقاية منهريشا، معن ضاهر، ) 2(

  .م1988- هـ 1408، 1اآلفاق الجديدة، بيروت، طـ، دار 203، آتاب مترجم، ص، اإليدز آارثة العصرخليل
  .266-179، ص، األمراض المتناقلة عبر الجنسفاخوري) 3(
 .20/2/2008فلسطين، مقابلة مع القاضي بتاريخ  - المحكمة الشرعية في منطقة رام اهللا) 4(
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والتقليل من أي كوارث تحدث هزات  ،شكل حماية للمجتمع من انتشار األمراض والحد منهاي )2

فـي   بـالمرض  نالمصابي ةارتفاع نسب عندفراد واألسر والمجتمعات، خاصة مالية وإنسانية لأل

  .من كون متطلباتهم أكثر من حاجات األفراد اآلخرين الماليو اإلنسانيوتأثيره  ،المجتمع

وعـدم انتقـال    ،إنجاب أطفال أصحاء سليمين عقليـاً وجسـدياً   إلىهذه الفحوصات  تهدف )3

  .الخاطبين أو كالهما األمراض الوراثية التي يحملها أحد

والتأكد من  ،ضمان عدم تضرر صحة كل من الخاطبين نتيجة معاشرة اآلخر جنسياً وحياتياً )4

عدم تضرر صحة المرأة أثناء وسالمتهما من األمراض الجنسية والمعدية وغيرها من الوبائيات 

  .)1(الحمل وبعد الوالدة نتيجة اقترانها بالزوج المأمول

على أسس صحية واجتماعية ونفسية سليمة، فتكون حياة الزوجين أكثر استقراراً بناء األسرة ) 5

 لخاصة في األسرة يؤثر على الوضـع؛ وسعادة، ألنّه بوجود طفل أو أكثر من ذوي االحتياجات ا

  .للعائلة والمالي النفسي

  

  :عض سلبيات الفحص الطبي قبل الزواجب

 ؛وهذا غير صحيح ،قيهم من األمراض الوراثيةإجراء الفحص سي أنترك انطباع لدى الناس ) 1

معـين،   ألن الفحص ال يبحث في الغالب سوى عن مرضين أو ثالثـة منتشـرة فـي مجتمـع    

  .كثيرةواألمراض الوراثية 

لهذه األمراض المنتشرة في مجتمعاتنا وهـو   زواج األقارب هو السبب المباشر أن االعتقاد   )2

  .غير صحيح

                                                 
  .85- 84، صمستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالقاألشقر، ) 1(
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المرأة فقد يعزف عنها الخطاب  ال سيما ،ائج الفحص ويتضرر أصحابهاقد يحدث تسريب لنت  )3

  .إذا علموا أن زواجها لم يتم بغض النظر عن نوع المرض

الناس قلقة مكتئبة ويائسة إذا ما تم إعـالم الشـخص بأنـه     يجعل هذا الفحص حياة بعض  )4

   .)1(ال شفاء له من الناحية الطبية سيصاب هو أو ذريته بمرض عضال

  

  .الرأي الشرعي في الفحص الطبي قبل الزواج: المطلب الثالث

المؤتمر الحـادي عشـر    توصية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج جائز شرعاً، وبذلك صدرت

تشجيع إجراء االختبـار الـوراثي قبـل    "إلى حيث دعت الندوة  للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية

والمرئية، والنـدوات   وسائل اإلعالم المسموعةالزواج، وذلك من خالل نشر الوعي عن طريق 

  . )2("والمساجد

  :الزواج باألدلة اآلتيةاستدل العلماء على جواز الفحص الطبي قبل 

  

   .ة النبويةوالسن القرآن الكريممن  الشرعيةالنصوص ) 1

يـة  منها دعاء زكريا عليه السالم بـأن يوهبـه اهللا الذر  آيات ب استدل العلماء، القرآن الكريم -

ودعـاء   ،]٣٨: آل عمران[ چٺٺ        ٺ    ٺپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ : الطيبة، قال تعالى

ٹ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه   چ: المسلم بأن يوهبه اهللا ذرية تكون قرة أعين له، قـال تعـالى  

                                                 
  ، موقع اإلسالم اليوم،الفحص قبل الزواج قاسم، عبد الرشيد، )1(

  http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=37&catid=73&artid=3032 
  .87- 86، ص قضايا الزواج والطالق مستجدات فقهية فياألشقر، 

توصيات المؤتمر الحادي عشر للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينيوم البشري والعالج الجيني الذي ) 2(
  .مكة المكرمة -والسنة هـ، الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن 1419جمادى اآلخر  25ـ  2عقد في الكويت في الفترة من 

http://www.nooran.org/O/9/9-13.htm  
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الحة طيبة، فال تكون الذريـة  ص اهللا عز وجل ذريةًيهبه فدعاء المسلم بأن ، ]٧٤: الفرقـان [ چے    ے

  .)1(عين إذا كانت مشوهة الخلقة ناقصة األعضاء متخلفة العقلقرة 

  :أحاديث منهااستدل العلماء ب: النبوية السنة -

وفيهـا وقايـة مـن أسـباب      ،التي تأمر باجتناب المصابين باألمراض المعدية األحاديث :أوالً

. )2(» يورِدن ممرِض علَى مصـح ال« :عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا  قول ومن ذلك المرض،

ِإنَّا قَـد بايعنَـاك   « :فََأرسَل ِإلَيه النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ،)3(كَان في وفْد ثَقيف رجٌل مجذُومو

جِعراثيةمن األمراض الو وقايةٌ ، وفي الفحص الطبي قبل الزواج)4(»فَار.  

نْكحوا ا« :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، األحاديث الدالة على حسن اختيار الزوجة: ثانياً

 ،ِلماِلهـا  :تُـنْكَح الْمـرَأةُ َألربـعٍ   « :صلى اهللا عليه وسلم قال  ، وقال)5( »كْفَاء وَأنْكحوا ِإلَيهِماَأل

وهذا االنتقـاء للزوجـة يشـمل    ، )6(»فَاظْفَر بِذَات الدينِ تَرِبتْ يداك ،اوِلدينه ،وجماِلها ،وِلحسبِها

من قبيل الصفات الحسنة للزوجة أن ال تكون حاملـة لمـرض   ، و)7(لقية والمعنويةالصفات الخَ

وراثي بطفرات متنحية إذا التقت مع مثيل لها تنجب أطفاالُ مصابين، فإن تزوجت غيره معـافى  

  . أصحاء تنجب أطفاالً

طبية قبل الزواج لمعرفة قدرة المقبلين على الزواج على الفحوصات مشروعية ال طويمكن استنبا

تَزوجوا الْودود الْولُود فَِإنِّي مكَاثر بِكُـم  « :إنجاب األطفال من حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم

مبعائلة معينة من حـديث رسـول اهللا   ، ومشروعية فحص األمراض الوراثية المنتشرة )8(»اُألم

                                                 
 .94، صمستجدات فقهيةاألشقر، ) 1(
  ).2221(، ومسلم في آتاب السالم )5771(أخرجه البخاري في آتاب الطب، واللفظ له ) 2(
، فتح الباري في شرح صحيح البخاري   العسقالني، . ر المرة السوداء في البدن آله فتفسد مزاج األعضاءعّلة رديئة تحدث من انتشا: الجذام) 3(

10/224.  
  ).2231(أخرجه مسلم في آتاب السالم ) 4(
 .1/333، )1602(، وحسنه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه )1968(أخـــرجه ابن مـاجه في آتاب النكاح، ) 5(
  ).1466(،  وأخرجه مسلم في آتاب الرضاع، واللفظ له )5090(آتاب النكاح  أخرجه البخاري في) 6(
  .م2001 -هـ 1422، 1، طـ6/215، يسألونكعفانه، حسام الدين بن موسى، ) 7(
ي ، واللفظ له، وأخرجه النسائي ف2/386، )1805(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود )2050(أخرجه أبو داود في آتاب النكاح ) 8(

  .2/680، )3026(، وصححه األلباني في صحيح النسائي )3224(آتاب النكاح، 
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فَاذْهب فَانْظُر ِإلَيها فَـِإن  « :صلى اهللا عليه وسلم لرجالً خطب امرأة فقال له صلى اهللا عليه وسلم

  .)1(»في َأعينِ اَألنْصارِ شَيًئا

  .مقاصد الشريعة اإلسالمية) 2

ال بد منها فـي  " :)3(قال الشاطبي ،)2(من مقاصد الشريعة اإلسالمية الخمسة المحافظة على النسل

  .)4("في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجز مصالح الدنيا على استقامة بل فساد

ففي إجراء الفحص الطبي قبل الزواج حفظ للنسل، لوقاية الذرية من اإلصابة ببعض األمـراض  

اإلسالمية وال مع مقاصد الزواج وهو ال يتعارض مع الشريعة "الوراثية، التي تؤثر على النسل، 

  .)5("في اإلسالم، ألن زواج األصحاء يدوم ويستمر أكثر من زواج المرضى

  .القواعد الشرعية) 3

ـ «: ، وأصلها قوله صلى اهللا عليه وسلم)6(الضرر يزال، ولكن ال بضرر: منها قاعدة - ال ضرر 

وجب الزوجان أطفاالًً مصابين بأمراض الفحص الطبي قبل الزواج، وأن ، إن لم يجر)7(»رارال ض

بأمراض وراثية، فإن الضرر يلحق بالمصابين من ناحية صحية ونفسية واجتماعية، والضـرر  

فمما ال شك فيه أن وجود طفل مريض أو معوق لدى األسرة يترك آثاراً نفسية  ،يلحق الزوجين

ت دم وأدويـة  ومالية سيئة لألسرة، والضرر يلحق بالمجتمع، حيـث االهتمـام بتـوفير وحـدا    

   .)8(وخير شاهد على ذلك معاناة مرضى الثالسيميا في فلسطينوتبرعات مالية ودعم نفسي لهم 

                                                 
 ).1424(أخرجه مسلم في آتاب النكاح ) 1(
اليوبي، . 149- 144، صمقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبد السالمابن عمر، . 174، ص المستصفى في علم األصولالغزالي، : انظر) 2(

  . 182، ص قتها باألدلة الشرعيةمقاصد الشريعة اإلسالمية وعالاليوبي، 
ام       بالشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير)  3( وفي ع ه، أصولي، لغوي، مفسر، ت ـ ، من    790، محدث، فقي ه

  .119-1/118، معجم المؤلفينآحالة، : انظر ترجمته في. عنوان االتفاق في علم االشتقاق ، واالعتصام: مؤلفاته
  .2/17، الموافقات في أصول الشريعة) 4(
  .1/336، دراسات فقهية، شبير) 5(
  .94، صاألشباه والنظائرابن نجيم، . 86، صاألشباه والنظائرالسيوطي، ) 6(
  .2/39، )1895(، وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه )2340(أخرجه ابن ماجه في آتاب األحكام ) 7(
  .م1/3/2008بتاريخ  .هشام درويش. فلسطين، د - ئة اإلدارية لجمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا في رام اهللامقابلة مع نائب رئيس الهي) 8(
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إن المفسـدة   .)1(اإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهم: ومنها قاعدة -

ـ  –التي يحتمل أن تقع على الشخص الحامل للمرض الوراثي  ص الذي اكتشفه بعد إجرائـه للفح

من الضـرر   لهي أقل ضرراً -نفسي، أو يصاب بمرض بمن يرغب فيها الطبي كأن ال يتزوج

  .المحتم الذي يلحق بالمصابين واألسرة والمجتمع

من  أيسرأمكن رفع الضرر قبل وقوعه فهذا أولى و فإن ،)2(الدفع أقوى من الرفع: ومنها قاعدة -

  .وقوعهرفعه بعد 

زواج وما لها من رعاية صحية لألفراد والمجتمع، كما ذكرت إيجابيات الفحص الطبي قبل ال) 4

  .)3(آنفاً

الفحص الطبي قبل الزواج يحقق مصالح مشروعة للفرد الجديد ولألسرة والمجتمع، ويـدرأ  ) "5

  .مفاسد اجتماعية ومالية على المستوى االجتماعي واالقتصادي

  .شرعاًُ اإن ذلك من األخذ باألسباب المأمور به) 6

وسائل تأخذ حكم الغايات، فإذا كانت الغاية هي سالمة اإلنسان العقليـة والجسـمية، فـإن    ال) 7

  .)4("الوسيلة المحققة لذلك مشروعة

  على القول بأن عقد النكاح  )8(والحنابلة )7(والشافعية )6(والمالكية )5(نص العلماء من الحنفية) 8

  النكاح 

                                                 
  .98، صاألشباه والنظائرابن نجيم، . 87، صاألشباه والنظائرالسيوطي، ) 1(
 اإلبهاح في شرح المنهاجب بن علي، ، السبكي، علي بن عبد الكافي، السبكي، تاج الدين عبد الوها138، صاألشباه والنظائرالسيوطي،  )2(

شرح على منهاج الوصول إلى علم األصول للقاضي البيضاوي، دراسة وتحقيق أحمد جمال الزمزي، نور الدين عبد الجبار صغيري، 
  .م2004 - هـ 1424، 1، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي، طـ5/1634

  .151- 150انظر ص ) 3(
  .97- 96، صمستجدات فقهيةاألشقر، ) 4(
 وهي أصل بدائع الصنائع للكاساني، ،تحفة الفقهاء عالء الدين، السمرقندي،. 2/483، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، : انظر) 5(

 .، دار الكتب العلمية، بيروت2/225
سالة ابن أبي زيد القيرواني، ضبطه وصححه وخّرج آياته عبد على ر الفواآه الدّوانيالنفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا، : انظر) 6(

  .109-3/103، حاشية الدسوقيالدسوقي، . م1997 - هـ 1418، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طـ2/59الوارث محمد علي، 
، 1دار الكتب العلمية، بيروت، طـ، 5/64، خّرج أحاديثه وعّلق عليه محمود مطرحي، األمعبد اهللا محمد بن إدريس،  أبو الشافعي،: انظر) 7(

  . 5/451، التهذيب في فقه اإلمام الشافعيالبغوي، . م1993 - هـ 1413
 .192-1/191، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرداوي، . 7/580، المغنيابن قدامة، : انظر) 8(
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اختلفوا في تحديد العيوب التي يفسـخ بهـا    كغيره من العقود المدنية، وإن )1(خيار العيبيدخله 

يدلل على أنّه من الواجب على الخاطبين معرفة عيوب كل منهمـا الجسـدية لكـي ال    ما العقد، 

  .)2(يحدث الفسخ وما ينبني عليه من إشكاالت مادية ونفسية وإنسانية

ـ   على قانون األحوال الشخصية المعمول به في بالدنا نصوقد ) 9 ز فسـخ  العيوب التـي تجي

للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع " :113الزواج فقد ورد في المادة 

ـ القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها  كالج3(ب( 

نَّوالععـده أن الـزوج   ل الدخول أو بإذا ظهر للزوجة قب :116وجاء في المادة . )5(صاوالخَ )4(ة

مبتلى بعلة أو مرض ال يمكن اإلقامة معه بال ضرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو 

 117أمـا المـادة   . طرأت مثل هذه العلل واألمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريـق 

ل للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصـو : فنصها

أو مرضاً منفراً بحيث ال يمكن المقام معها عليه بال ضرر ولـم يكـن    )7(والقرن )6(قُتْكالرإليها 

  . )8("الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به صراحة أو ضمناً

  

  .كل من يتقدم للزواج بإجراء الفحص الطبيل حكم الشرع في إلزام الدولة: المطلب الرابع

ولكن اختلفـوا فـي إلـزام     ،العلماء أجازوا الفحص الطبي قبل الزواج باألدلة الشرعية وجد أن

  : الدولة له على قولين
                                                 

دير  آمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،، امابن الهم. ما تخلو عنه الفطرة السليمة مما يعّد به ناقصا :خيار العيب) 1( ى  شرح فتح الق ، عل
ابرتي وحاشية               : الهداية ود الب ن محم د ب ة لمحم ى الهداي ة عل ه شرح العناي اني، ومع ي بكر المرغين ن أب شرح بداية المبتدي لبرهان الدين علي ب

دي ويل  ي وبسعدي أفن عدي جلب هير بس ى الش ن عيسى المفت عد اهللا ب ق س وز  المحق ي آشف الرم ار ف ائج األفك ماه نت دير المس ة شرح الق ه تكمل ي
روت   ،6/355واألسرار لشمس الدين أحمد المعروف بقاضي زادة،   ر، بي اء  السمرقندي،  . دار الفك ة الفقه ة   البكري،  . 2/93، تحف حاشية إعان

  .4/257، المغنيابن قدامة، . 3/51، الطالبين
 .96، صمستجدات فقهيةاألشقر، ) 2(
  .2/61، الفواآه الدَّوانيالنفراوي، . طع الذآر مع األنثيينق) 3(
  .2/61، الفواآه الدَّوانيالنفراوي، . صغر الذآر جّدًا) 4(
 .2/61، الفواآه الدَّوانيالنفراوي، . قطع الذآر أو األنثيين: الخصاء) 5(
  7/580، المغنيابن قدامة، . لحم ينبت في الفرج) 6(
  .5/451، التهذيب في فقه األمام الشافعيالبغوي، . ماعالج ععظم في الفرج يمن) 7(
 - هـ 1420، 1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، طـ1442-2/1441، القرارات االستئنافية في األحوال الشخصيةداود، أحمد محمد علّي، ) 8(

  .م1999 - 
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يجوز لولي األمر إصدار قانون يلزم فيه كل المتقدمين للزواج بـإجراء الفحـص    :القول األول 

 :وممن قـال بـه   .صحياًالطبي بحيث ال يتم الزواج إال بعد إعطاء شهادة طبية تثبت أنه الئق 

  .)3)(2(وعارف علي عارف ومحمد شبير، ،)1(تي ماء العينين شبيهناحمدا

  :الزواج باألدلة اآلتيةاستدل العلماء على إلزامية الفحص الطبي قبل 

 �� � � � � � � � � � � � � � يي ی ی � � � � � � �چ: قوله تعالى )1

صـلحة العامة يصـبح واجبـاً   المباح إذا أمر به ولي األمر المسلم للم نإ .]٥٩: النسـاء [ چ� � � �

  .)4(ويلتزم المسلم بتطبيقه

بعض األمراض المعدية تنتقل بالزواج فإذا كان الفحص  نإ، ]١٩٥: البقرة[ چہ ہ ہ ۀ ۀچ : قوله تعالى )2

  .)5(تعين ذلك ،يكون سبباً في الوقاية

ختبار الوراثي قبـل  وتشجيع إجراء اال. )6(واستدلوا أيضاً بباقي األدلة الواردة في المطلب السابق

الزواج، وذلك من خالل نشر الوعي عن طريق وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية، والنـدوات  

  . )7(والمساجد

ويجوز تشجيع  ،الفحص الطبي قبل الزواجإجراء على ال يجوز إجبار أي شخص  :القول الثاني

عبد العزيز بـن  : قال به وممن لبيان أهمية هذا الفحص،الناس ونشر الوعي بالوسائل المختلفة 

  .)2(ومحمد رأفت عثمان ،)1(باز، وعبد الكريم زيدان

                                                 
  .باحث في الفقه المقارن، وعضو مجمع الفقه اإلسالمياألستاذ ال عضو المجلس الدستوري المغربي، :حمداتي ماء العينين شبيهنا )1(

  موقع الشرق األوسط، : انظر
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issueno=10680&article=459923&feature= 

م، أستاذ مساعد لقسم الفقه 1992دآتوراة الدراسات اإلسالمية والفقة في آلية العلوم اإلسالمية بجامعة بغداد سنة : ي عارفلعارف ع) 2(
  موقع المعهد العالمي للفكر اإلسالمي. ماليزيا -وأصوله، الجامعة اإلسالمية العالمية

www.eiiit.org/eiiit/eiiit_authors.asp?authorID=351 - 52k 
  ، موقع اإلسالم اليوم، الفحص قبل الزواجقاسم، عبد الرشيد،  )3(

http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=37&catid=73&artid=3032  
  .المصدر نفسه) 4(
  .المصدر نفسه) 5(
 .156- 152 المطلب السابق، صانظر ) 6(
توصيات المؤتمر الحادي عشر للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينيوم البشري والعالج الجيني الذي ) 7(

  .مكة المكرمة -هـ، الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة 1419خر جمادى اآل 25ـ  2عقد في الكويت في الفترة من 
http://www.nooran.org/O/9/9-13.htm  
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  :اآلتيةاستدل العلماء على عدم إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج باألدلة 

إن أركان النكاح وشروطه التي جاءت بها األدلة الشرعية محددة وإيجاب أمر على الناس وجعله  )1

شرطاً للنكاح تَزيصلى اهللا عليه وسـلم وقد صح قوله  ،وهو شرط باطل ،ع اهللاعلى شر د: »  ـنم

  . )3(»اشْتَرطَ شَرطًا لَيس في كتَابِ اللَّه فَهو باطٌل

2( النكاح ال يلزم منه الذرية، فقد يتزوج الرجل ألجل المتعة فقط فال وجه إللزامـه بـالفحص    إن

  الوراثي كما هو الحال في كبار السن

3( إن الفحص غالباً سيكون على موكل  كثيرة،واألمراض الوراثية المعلومة اليوم  ،ضين أو ثالثةر

جميعاً فقد يتعذر الزواج ويصعب وينتشـر  منها عام يكتشف أمراً جديداً، فإذا ألزمنا الناس بالفحص 

  .الفساد

تعينـت فيـه   إنما تجـب الطاعـة إذا    ة،مر في جعل األمور المباحة واجبإن تصرفات ولي األ) 4

ولقوله صلى . )5("تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة"للقاعدة الفقهية  )4(المصلحة أو غلبت

  .)6(»ِإنَّما الطَّاعةُ في الْمعروف« :اهللا عليه وسلم

اشـترط الرسـول    .)7(»ِإذَا جاءكُم من تَرضون دينَه وخُلُقَه فََأنْكحوه« :قوله صلى اهللا عليه وسلم) 5

  .صلى اهللا عليه وسلم الدين والخلق أساساً لقبول النكاح، ولم يدخل الصحة في الشروط

                                                                                                                                               
استاذ الشريعة بكلية الدراسات اإلسالمية  الشريعة اإلسالمية، ورئيس قسمها في آلية الحقوق بجامعة بغداد سابقًا، أستاذ :عبد الكريم زيدان )1(

المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في زيدان، عبد الكريم، . وعميدها سابقًا، من مؤلفاته، الوجيز في أصول الفقه، أصول الدعوة،
  .م2000 -هـ 1420، 3، مؤسسة الرسالة، بيروت، طـالشريعة اإلسالمية

ه المقارن وعميد آلية الشريعة والقانون بالقاهرة حاليًا وعميد آلية الشريعة والقانون بطنطا سابقًا، من الفق أستاذ :محمد رأفت عثمان )2(
دراسة مقارنة، الزواج، أرآانه وشروط صحته  -العالقات الدولية في اإلسالم، الزواج، أرآانه وشروط صحته في الفقه اإلسالمي : مؤلفاته

  سيرة ذاتية لألستاذ الدآتور محمد رأفت عثمان،: انظر .دراسة مقارنة -في الفقه اإلسالمي 
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=3118  

  ).1504(، واللفظ له، وأخرجه مسلم في آتاب العتق )2560(أخرجه البخاري في آتاب المكاتب ) 3(
  ، موقع اإلسالم اليوم، الفحص قبل الزواجقاسم، عبد الرشيد، ) 4(

http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=37&catid=73&artid=3032  
  .121، ص األشباه والنظائرالسيوطي، ) 5(
  ).1840(، وأخرجه مسلم في آتاب اإلمارة )7145(أخرجه البخاري في آتاب األحكام ) 6(
، واللفظ له، وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي )1097(أخرجه الترمذي في آتاب النكاح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) 7(

  .1/333، )1601(، وصححه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه )1967(جه ابن ماجه في آتاب النكاح وأخر. 1/315، )866(
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على المتقدم للزواج حسن الظن  ينبغي .)1(»َأنَا عنْد ظَن عبدي بِي« :ما جاء في الحديث القدسي) 6 

  .باهللا وجميل التوكل عليه

  

  : الترجيـح 

أصدقاء مرضى الثالسيميا ومختبر الوراثة الجزيئية فـي   لسؤال في جمعيةبعد سرد أدلة الفريقين وا

  :جمعية المقاصد الخيرية في القدس، أرى ما يأتي مستشفى

  . مرض الثالسيميا: أوالً

ن نسبة حاملي الصفة المتنحية فإفحص صفة الثالسيميا، ب لكل مقبل على الزواج الدولة إلزاموجوب 

ألـف دوالر   20، وتكلفة كل مريض مصاباً 780لية، وعدد المرضى وهذه نسبة عا% 7-4تقريباً 

والمعاناة التي  ،سنوياً ، وعليه فإن هذا المرض يكلف المجتمع أكثر من عشرة ماليين دوالر)2(سنوياً

تلحق بمصاب مرض الثالسيميا في احتياجه لوحدة دم كل ثالثة أسابيع تقريبا حسب شدة المـرض،  

د، باإلضافة إلى المعاناة النفسية التي تلحق بالفتيات من قلة الزواج، ومعانـاة  واألدوية المزيلة للحدي

الرجال من قلة العمل، وهذا مدعم بالتجارب العملية واللقاءات التي أجريت مع المصابين من كـال  

بالمرض، فمن خالل كل هذه المفاسد الفرديـة  مصابون  عندهم أفرادالجنسين، ومعاناة األسرة لمن 

من إلزامية إجراء الفحص  )3(ية واالجتماعية، أرجح ما رجحته المحكمة الشرعية في فلسطينواألسر

أصـر الطرفـان   وعليـه فـإن   . الفحص الطبي قبل الزواج للكشف عن الصفة المتنحية للثالسيميا

خاصة ج، الحامالن للمرض بعد إجراء الفحص الطبي على الزواج فال يوجد مانع شرعي لمنع الزوا

والنتائج في جمعية مرضـى الثالسـيميا    .من الوالدات أن تصاب بالمرض% 25مال أنه يوجد احت

رئيس جمعية مرضى الثالسيميا في مدينـة   لكرميافقد أكد الدكتور بشار تؤكد نجاح هذا اإللزام، 

                                                 
  ).2675(، وأخرجه مسلم في آتاب اذآر والدعاء والتوبة واالستغفار )7405(أخرجه البخاري في آتاب التوحيد ) 1(
 .م1/3/2008بتاريخ  .رويش نائب رئيس الهيئة اإلدارية في الجمعيةهشام د .في رام اهللا، في مقابلة مع د جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا) 2(
  .م20/2/2008مقابلة مع القاضي، بتاريخ . المحكمة الشرعية في منطقة رام اهللا) 3(
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ا فـي فلسـطين،   ينه ال يوجد ارتفاع في عدد الحاالت المسجلة بالثالسيمأالغربية  رام اهللا بالضفة

 ارتفـاع  إلـى المصابة بالثالسيميا بالنظر  الجديدةعكس هنالك انخفاض لعدد الحاالت ال بل على"

نسبة هذا المرض هو  السبب األهم في انخفاض أنلكرمي اوأوضح ، وعي المواطنين بخطورته

، الوراثيةصفة الثالسيميا  الخاطبين من حدأ خلوبالحصول على شهادة تفيد الزواج اشتراط عقد 

كـان   2001قبل عام : "، وأضاف"ومنعه آليات تثقيفية للحد من انتشار المرض تباعا إلىإضافة 

اقل من عشـر حـاالت    إلىوقد انخفض هذا العدد  حالة ثالسيميا تسجل سنويا، 40-30هنالك 

هناك آليات تثقيف تتبـع باألراضـي    نإف لكرمياوبحسب . م2005من عام اعتباراً سنوياً جديدة

من موقع فـي المنهـاج    أكثرلمرض، كإدراج مادة حول الثالسيميا في ا الفلسطينية للحد من هذا

الصحة المدرسية لتنفيـذ العديـد مـن     إدارةالجديد، وبناء عالقة وثيقة مع  التعليمي الفلسطيني

وقد ألزمت  .)1("كتدريب المعلمين والمرشدين التربويين للتعاطي مع مشكلة الثالسيميا النشاطات،

أوصت جامعة الـدول   كما، )2(إجراء هذا الفحص الشقيق األردنلصادرة في التعميمات والقوانين ا

وقد سنت بعض الدول العربية أنظمة لتطبيق الفحص قبل  ،)3(العربية بالفحص الطبي قبل الزواج

  .)4(الزواج

  

  :مرض اإليدز) 2

                                                 
http://www.insanonline.net/news_details.php?id= موقع اإلنسان، نافذة الخير،) 1(2876  

 http://www.khosoba.com/articles/040620x01-jordan-premarriage.htm موقع الخصوبة،) 2(  
ق  (إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج أو  ينبغى :الثانى الجزء –العربى  التشريعى النموذجى لحقوق الطفل في الدليل 83ادة مجاء في )  3( توثي

ه      ) عقد الزواج لهما أو صحته أو قدرت اة نس ى حي ؤثر عل ذه     .للتحقق من خلو الزوجين من األمراض الوراثية أو المعدية التي ت د ه ويصدر بتحدي
ه، ق   دل       األمراض وإجراءات الفحص الطبي و تحديد الجهة المختصة بإجرائ ر الع اق مع وزي ر الصحة باالتف دول     .رار من وزي ة ال ع جامع موق

  http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar.jsp?art_id=177&level_id=536العربية، 
  http://www.werathah.com/premarital.htm، الطبية ع الوراثةموق) 4(
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ية بـإجراء  قَدم من دول غير البلدان العربية واإلسالم لكل مقبل على الزواج الدولة إلزاموجوب 

واألسـرة   -من المـوت المحـتم  -نظراً للمعاناة الخطيرة جداً التي تلحق بالفرد فحص اإليدز، 

  .)1(، وهذا ما ألزمت بإجرائه المحكمة الشرعية في فلسطينهذا المرضوالمجتمع من 

  .واهللا تعالى أعلى وأعلم. اإللزاموأما ما عدا تلك الفحوصات فأرجح الجواز وعدم ) 3

األمين العـام للهيئـة العالميـة    ( اهللا المصلح عبدقال  )2(لزمين بالفحصغير المعلى  وفي الرد

بـه الحفـاظ    اإلسالم قد جاء وكان فيما يعتبره ويعتز''بأن  :)لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

لذا أرى أنـه  ، ...،قد جعلها مطلباً من المطالب الشرعيةو ،على اإلنسان بصحته وجسمه وعقله

ظهر لنا في منطقة معينة أن سبب التزاوج من فصيلة معينة بين الرجال والنساء يترتب عليه إذا 

ال ( وذلك من حقه من بـاب المصـالح المرسـلة   مرض معين فيجب تدخل ولي أمر المسلمين 

ضرر والعـالم الشـرعي   ( الرحمن الجبـرين  اهللا بن عبد أما فضيلة الشيخ عبد ".)3()رارال ض

بعد أن اطلعت على البحث المقدم عن أمراض الدم الوراثية وأنهـا  : "فقال )روفالسعودي المع

من األمراض الفتاكة والتي انتشرت بالمملكة وان من أسباب تقليل اإلصابة بها هو الفحص قبـل  

عدم تزويج زوجين جديدين إال بعـد أن  نه من الرأي الحسن أن على مأذوني األنكحة إالزواج ف

للمسلمين بإذن اهللا  ن في تطبيق هذه العملية إنقاذاًأعن هذا المرض طالما  يحضرا كشفا بالفحص

أستاذ الفقـه بكليـة   (محمد بن أحمد الصالح  وقال". من اإلصابة بهذه األمراض فيكون هذا دواء

ال ريب أن اإلسالم " :)الشريعة وعضو المجلس العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ومثله العال قد دعا إلى كل ما يحقق صحة البدن وسالمة البنيـة وحيـث اثبـت     بمبادئه السامية

فـي إصـابة أطفالهمـا     الطب الحديث أن انتقال الصفات الوراثية من الزوجين قد يكون سـبباً 

                                                 
  .20/2/2008مقابلة مع القاضي، بتاريخ . فلسطين - المحكمة الشرعية في منطقة رام اهللا) 1(
  الجمعية السعودية لطب األسرة والمجتمع )2(

http://ssfcm.org/ssfcm_ar/index.php?fuseaction=content.fullcontent&mainsection=2&Pub=Yes&Num_of_art
icals=30&artical=0000004855&from=2970  

  .154سبق تخريجه ص ) 3(
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ـ إص الطبي قبل الـزواج ف بأمراض وراثية خطرة وانه يمكن الوقاية من هذه األمراض بالفح ه نّ

نه قد يكون اإلنسـان  أد في سالمة الولد والحفاظ على الذرية فإذا علم يتعين االحتياط وبذل الجه

في احتمال إصابة أطفاله بأمراض وراثية خطرة فـي حالـة    حامالً لصفات وراثية وتكون سبباً

نه يتأكد من ضرورة تمكينه من االطـالع علـى   إزواجه من طرف يكون حامال لهذه الصفات ف

لذا فمن حق الدولـة أن تتخـذ مـن     ]الزواج[قبل عقد  استمارة الفحص الطبي للطرف اآلخر

األنظمة واإلجراءات ما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة بما في ذلك إلزام المقبلين على الزواج 

حتى يتمكنا من تجنيب أطفالهما شر اإلصـابة   بإظهار استمارة الفحص الطبي قبل عقد القران

   ."بهذه اإلمراض بإذن اهللا

فحسن التوكل مع األخذ باألسـباب،   ،)1(»َأنَا عنْد ظَن عبدي بِي«: الحديث القدسي جاء فيأما ما -

ال يتنافى مع حسن الظن باهللا تعالى، والفحص الطبي قبل الزواج من باب حسن التوكل على اهللا 

  .ال التواكل

ي أمراض لزواج فأما عن أن عدد األمراض الوراثية كبير، فقد حصرت الفحص الطبي قبل ا -

  .منتشرة في النقطتين السابقتين

 سـبباً للصفة الوراثية بحيث تكـون النتيجـة    مفاسد التي تلحق باإلناث الحامالتوأما عن ال -

يزيد في شيوع العنوسة وانتشـار  هذا وأن  ،لعزوف الشباب عنها وربما عاشت حياتها بال زواج

ن من األمانة أن ال يشـيع أحـد   إأقول ف. حصل في بعض البلدان التي ألزمت بالفحص كماالفساد 

الطرفين أو أقاربهما سبب عدم االرتباط، ألنّه إن تزوجت بغيره وكان ال يحمل الصـفة الوراثيـة   

المؤتمر الحادي  ، وقد دعاأطفاالً أصحاء وكذلك هو، ويجب تثقيف الناس بهذا الموضوعسينجبون 

وذلك مـن   جراء الفحص الطبي قبل الزواجتشجيع إ"إلى عشر للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية 

                                                 
  .159سبق تخريجه ص ) 1(
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وهـذا  ، )1("خالل نشر الوعي عن طريق وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والندوات والمساجد

  .)2(فلسطين-ما تقوم به جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا في رام اهللا

  :وللمساعدة في إنجاح الفحص الطبي قبل الزواج يحبذ

ية بين أبناء المجتمع عن أهمية هذا الموضوع وما في تركه مـن  نشر الوعي والثقافة الصح) 1

مشاكل صحية ومفاسد اجتماعية ونفسية وخسائر مالية، وما في تطبيقه من رعاية صحية لألفراد 

  .واألسر والمجتمع

تضييق دائرة الفحص الطبي قبل الزواج في األمراض الشائعة بين الناس مع ارتفاع نسـبة  ) 2

  .رثة للمرض، كمرض الثالسيمياحاملي الصفة المو

   .أن تتحمل الحكومات الجانب األكبر من مصاريف إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج) 3

به مرضاً ينتقل إلـى الشـخص    أن األمانة، فإن كان أحد الطرفين يعلمواألهم في الموضوع ) 4

وأيضـاً    بـين عينيـه  وليضع مخافة اهللا، فعليه أن يبوح بذلك للطرف اآلخر وال يغرره، اآلخر

به شيء من تلك األمراض ا أن أحد الطرفين وصاحب المختبر، فإن علم بالنسبة لولي أمر المرأة

  .، وال يعرض الشخص للشائعاتالتام، وال يقال إالّ لصاحب الشأن الكتمان فعليهم

  

                                                 
توصيات المؤتمر الحادي عشر للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينيوم البشري والعالج الجيني الذي  )1(

  .مكة المكرمة -ية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة هـ، الهيئة العالم1419جمادى اآلخر  25ـ  2عقد في الكويت في الفترة من 
http://www.nooran.org/O/9/9-13.htm 

  .م1/3/2008بتاريخ  .هشام درويش نائب رئيس الهيئة اإلدارية في الجمعية, في رام اهللا، في مقابلة مع د جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا )2(
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  .التعقيم الطبي في مجال التغذية واألدوات والمخلفات الطبية: المبحث الثالث

  

إزالة الميكروبات من األدوات واألسطح أو المخلفات الطبيـة  : هو )Sterilization( التعقيم-

والتي يتوقع احتواها على مسببات المرض لجعلها غير قادرة نهائياً على التكـاثر عنـد تـوفر    

  .)1(لها ةالظروف المناسب

  : أهمية التعقيم-

مراض أو للحد من انتشارها، وتتم عمليات التعقيم ضرورية لقتل الميكروبات المسببة لأل

بواسطة استخدام طرق طبيعية كالحرارة وغيرها لها المقدرة على قتل الميكروبات بمختلف 

أنواعها من بكتيريا وفيروسات وفطريات وكذلك أطوارها المقاومة للعوامل البيئية مثل 

اختالف نوعها وكذلك قابلية تأثر الميكروبات لعملية التعقيم تختلف بو ،)األبواغ(السبورات 

  .)2(الظروف البيئية أثناء عملية التعقيم

  :من طرق التعقيم-

  ).3(ةالتعرض لدرجات حرارة عالي، أو مواد كيماوية أو فيزيائية أو شعاعية استخدام

  

  

                                                 
(1) Prescott, Lancing M. John p. Harley. Donald A. Klein, Microbiology, fourth edition, McGraw-Hill, 

1999, p. 136-137. Boyd, Robert F. ,Hoerl, Bryan G., Basic Medical Microbiology, fourth edition, Little, 
Brown – london, 1991, p. 152-153. 

http://www.nursing4all.com/forum/showthread.php?t= التمريض موقع 776  
 http://www.libyanmedicalwaste.com/ep007.htm الطبية،موقع إدارة المخلفات ) 2(  

Boyd,. ,Hoerl, Basic Microbiology, p. 157. 
(3) Garder, Joan F., Peel, Margaret M. Introduction to sterilization and Disinfection, Foreward by J. c. 
Kelsey, Melbourne, London and NewYork, Edinburgh, 1986, p. 14, 20. Boyd ,Hoerl, Basic Medical 
Microbiology, p.156-165. Levinson, Warren, Medical Microbiology and Immunology, MacGraw-Hill, 
eighth edition, 2004, p. 96-97. 
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  :ويستخدم التعقيم لتعقيم ما يأتي -

حتى ال تنتشـر فـي    ا،تُعقم وذلك قبل وضع األغذية فيه الق،المعلبات الغذائية المحكمة اإلغ) 1

  .التسمم الغذائيلإلنسان األغذية المعبأة الجراثيم وخاصة الالهوائية، فتسبب 

األدوات الطبية المستخدمة في العالج والعمليات الجراحية في المستشفيات والمراكز الطبيـة  ) 2

  .)1(وعيادات األسنان

ث العلمي، كاإلبر مثالً، فـاإلبر  المخلفات الطبية في المستشفيات والعيادات، ومختبرات البح) 3

المستخدمة في إعطاء الدواء وفي سحب الدم تكون معقمة من الشركة وتسـتخدم لمـرة واحـدة    

الكادر الطبي أن يعقمها قبل إتالفها، ألنها تشـكل مصـدراً     على فإنعادة، ولكن بعد استخدامها 

  .)2(شخاص وفي المجتمعالنتقال العديد من األمراض بين األ

قة، لكي يكـاثروا  لألحياء الدقيالمختبرات الطبية بعد زراعة العينات في البيئات المخصصة في 

العـالج المناسـب لـه، فبعـد      إعطاءومن ثم سبب المرض، الجراثيم بهدف التعرف على  هذه

التعرف على البكتيريا والفطريات يجب تعقيم المزارع الغذائية المليئة بالجراثيم قبل إتالفها لمـا  

  .)3(ي من انتشار األوبئة في المجتمعتؤد

  :فيتتمثل وفي هذا التعقيم الطبي رعاية صحية هامة جداً لألفراد والمجتمع 

وتـؤدي إلـى    ألغذية المحفوظةحماية الفرد من البكتيريا وخاصة الالهوائية التي تنمو في ا) 1

  .التسمم الغذائي

                                                 
(1) Garder, Peel, Introduction to sterilization and Disinfection, p.31-32. 
: انظر  L. P. Samaranayake, Essential Microbiology for Dentistry, second edition, Churchill Livingstone, 

2002, p. 262-263. 
  .م1983، منظمة الصحة العالمية، 41دليل الطرائق األساسية في في المختبرات الطبية، ص

(2)Garder, Peel, Introduction to sterilization and Disinfection, p.32. 
(3) Prescott, Harley, Klein, Microbiology, p. 140.  Garder, Peel, Introduction to sterilization and 
Disinfection, p.32. 
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خاصة في العمليات الجراحيـة،  طبية، المستخدمة في كل المجاالت التعقيم األدوات  ضرورة) 2

وفي عيادات األسـنان  . لكيال ينتقل للمرضى والعاملين جراثيم تؤدي إلى تردي حالتهم أو موتهم

تقتضي األهمية بمكان، تعقيم األدوات المستخدمة لكيال تنتقل األمراض التي تنتقل بواسطة الـدم  

 يمكـن أن تنتقـل  ألنه وات الحالقة للحالق تعقيم أدوأيضاً . التهاب الكبد الوبائيكبين المرضى 

  . بعض األمراض المعدية جراء عدم تعقيم األدوات

مهم جداً في المختبرات الطبية تعقيم المخلفات كاإلبر والمزارع الجرثومية قبل إتالفهـا فـي   ) 3

لنـاس  يلحق بالمجتمع من انتشار األمراض المعدية بـين ا  إبقائها ضرراً كبيراًه في القمامة، ألنّ

  .ومن ثم األوبئة

بالطرق المذكورة جائز شرعاً، فالتعقيم يحقق مصالح هامة للفـرد والمجتمـع،   أرى أن التعقيم و

في بعض األحيان، ولكن على الشـركات المصـنعة لمـواد     ويدرأ مفاسد يمكن أن تكون مميتة

يمكن  ال تستخدم موادي اهللا عز وجّل، والتعقيم؛ وخاصة المواد التي تستخدم في المعلبات، أن تتق

استخدام الضوء فـوق البنفسـجي فـي    أما بالنسبة إلى . أن تؤذي اإلنسان في المستقبل البعيد

يستخدم الضوء فوق البنفسجي إلنقاص عدد الميكروبات في الهواء والماء وهنـاك  حيث ، التعقيم

ناعات الغذائيـة  المستشفيات والص رض متوافرة في األسواق وتستخدم فيغخاصة لهذا الأجهزة 

إذا تعرض لها بشكل على اإلنسان والحيوان  جانبيةأضرار ولهذه األشعة  ،والدوائية والمختبرات

لذلك يجب عدم التعرض المباشر لهذه األشعة وخصوصاً العين وتظهر هذه التـأثيرات  مباشر، 

  .من العالج، فعلى اإلنسان أن يبتعد عنها، فالوقاية خير )1(فقط بعد عدة ساعات من التعرض

  

  

                                                 
  http://www.phy4all.net/takrers/tathere.htmموقع شبكة الفيزياء للجميع، ) 1(
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  الخاتمة

وبعد توفيق اهللا تعالى ومنّه علي باالنتهاء من هذه الدراسة والحمد هللا، توصلت إلى عدة نتـائج  

  :من أهمها

فعند تطبيق النظافة الشخصية التي تعتبر الـركن   ،والمجتمع ضرورية للفردالرعاية الصحية ) 1

الكريم والسنة النبوية يمكن إيجاد الفـرد  األساس في حياة الفرد على األسس الواردة في القرآن 

  .المسلم النظيف حسن المظهر القدوة في جميع جوانب حياته لكافة الناس من حوله

مجاالت تطبيق النظافة الشخصية متعددة الجوانب كاالغتسال والوضوء للصالة ونظافة كـل  ) 2

هامـة للفـرد بحمايتـه مـن      أنّه يحقق رعاية صحيةجزء من أجزاء الجسد، الذي ُأثبت علمياً 

  .األمراض وللمجتمع بالتقليل من األوبئة

المشكالت الصحية العديدة المنتشرة في المجتمع والتي تسمى أمراض العصـر، كـأمراض   ) 3

السمنة والقلب والشرايين، يمكن التقليل منها كثيراً باتباع المبادئ الصحية المستقاة مـن القـرآن   

ي مجال الغذاء والتغذية، كتناول الطيبات من األغذية، مع االهتمـام  الكريم ومن الهدي النبوي ف

بنوعية وكمية الغذاء، وتتبع نوعية الطعام الذي كان يتناوله الرسول القدوة محمد صلى اهللا عليه 

وسلم مع الكيفية والهيأة، ومحاولة السير على خطاه، واجتناب المحرمات من األغذية، لما فـي  

  .هامة يجنيها الفردذلك من رعاية صحية 

الحليـب  تناول األطعمة المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية كالعسل والزيت والتمر و) 4

  .التي لها أهمية خاصة في الحفاظ على صحة األفرادوحبة البركة، 

الرعاية الصـحية الحديثـة الهامـة     الشريعة اإلسالمية تعزز التطعيم الذي يعتبر من وسائل) 5

حميهم من أمراض يمكن أن يصابوا بها في المستقبل، ومن ثم لينشأوا أقويـاء  ألطفال، يخاصة ل

  .منتجين وبناة ألمتهم وأوطانهم
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الفحص الطبي قبل الزواج يحقق مصالح مشروعة، ويدرأ مفاسد صحية ونفسية ومالية تلحق ) 6

فحـص صـفة   ب جكل مقبل علـى الـزوا  في فلسطين  لسلطةات مألزبالفرد واألسرة والمجتمع، و

قَدم من دول غير البلدان العربية واإلسالمية بإجراء فحـص   ولكل مقبل على الزواج، الثالسيميا

  .اإليدز

التعقيم الطبي في مجال المصانع والمجال الطبي والمخلفات الطبية يشـكل رعايـة صـحية    ) 7

  .لألفراد والمجتمع والبيئة

اض مة بالدين يحقق له حياة صحية بدون أمـر ربط كل عمل يقوم به اإلنسان في حياته العا) 8

سليم البدن والعقل ليعمر الكون، وتكون أعماله كلها  اًالمسلم قوي تقلقه وتقاعسه عن العمل، فينشأ

كاهتمامه بنظافته وتغذيته بنية خالصة في التطبيق بما جاء في القرآن الكـريم والسـير علـى    

  .بذلك بسعادة الدارين الدنيا واآلخرة خطوات الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم ليفوز

9 (اً   القرآن الكريم والسنة النبوية صالحان لكل زمان ومكان، ومن ثمربط العلم بالدين هام جـد

خاصة في هذا العصر، عصر العلم المادي، واستخدام ذلك في الدعوة إلى اهللا تعالى ولمخاطبـة  

  .ة والمادية الملموسةأهل العلم في المجتمعات المتحضرة بلغتهم العقلي

من خالل الدراسة، أنّه مما يزيد مـن إثـراء العلـم     توصلت إليهامن النتائج العملية التي ) 10

الشرعي قيام بعض المتخصصين في المجاالت الطبية واالقتصـادية والسياسـية واالجتماعيـة    

هذه المواضيع،  واإلدارية وغيرها بالدراسة واالطالع على ما ورد في الشريعة اإلسالمية حول

فعندما يجتمع لإلنسان العلم المادي مع الشرعي، ينتج فكراً مستنيراً لدى أصحابه وأفـراداً ذوي  

عقلية مستنيرة، يمكن أن يشكلوا دعاةً لهذا الدين من خالل مناقشة الفكر الغربي المادي، ما يؤدي 

  .إلى انتشار المعرفة باإلسالم، ونحن على أعتاب ذلك، والحمد هللا
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  التوصيات

عقد ورشات عمل حول موضوع الرعاية الصحية في اإلسالم، وذلك لنشر طـرق النظافـة   ) 1

  .الشخصية والتغذية السليمة، وربط ذلك بما جاء في الشريعة اإلسالمية

إشراف وزارة الصحة  االهتمام بالوعي الصحي في المدارس، وتشكيل لجان متخصصة تحت) 2

  .نشر طرق الرعاية الصحية في اإلسالم في المدارسل الموضوع،لإلشراف على هذا الفلسطينية 

ومن مهام هذه اللجنة توعية الطلبة في المدارس حول عواقب آفة التدخين الصحية، والتـي  ) 3

بلغ انتشارها حداً ال يجوز السكوت عنه أبداً، وما فيه من حرمة وعواقب صحية ضـارة جـداً   

  .دخنين والمجتمعللفرد ومفاسد تلحق باألفراد غير الم

عمل مطويات تتحدث عن طرق اتباع الهدي النبوي في النظافة الشخصـية والتغذيـة بكـل    ) 4

  .ميادينها، وتوزيعها على الناس

اإلسالم دراسة مستقلة حيـث لـم   أن يقوم بعض طالب الماجستير بدراسة التعقيم الطبي في ) 5

  .ة مستقلةه حقه من االستقصاء، والتصور بأنه بحاجة إلى دراسأعط

  

  

  

  

  

  

  

  



168 
 

  فهرس اآليات القرآنية

رقم   رقم اآلية  اسم السورة  طرف اآلية

  الصفحة
  7  30  البقرة چڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ 
  11  43  البقرة چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ 

  10  60  البقرة   چک  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  کژ ژ ڑ ڑ ک ڈڌ ڌ    ڎ ڎ ڈ
  84  143  لبقرةا   چڤ ڤ ڤ ڤ چ    
  5  172  البقرة   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  چ     
  7  173  البقرة   چڑ ڑ  ک ک ک ک گ چ 
  22  173  البقرة   چٹ  ۀ   ۀ  ہ      ٹڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻچ 
  11  183  البقرة چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹچ 
ڄ ڃ     ڄڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٹ ٹ   ڤ      چ 

ڈ ڈ ژ ژ    ڑ   ڎڇ ڍ     ڍ ڌ  ڌ ڎ ڇڃ   ڃ ڃ   چ چ چ  چ ڇ ڇ
گ گ           ڳڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   گک ک ک  گ کڑ

  چهۀ ہ ہ ہ  ہ ۀڻ ڻ ٹ ٹ

-183  البقرة
185  

7 ،134  

  138  184  البقرة   چگ گ ڳ  گک ک ک گچ 
  8  185  لبقرةا   چۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٷ  ۋ  ڭچ 
  157  195  لبقرةا   چہ ہ ہ ۀ ۀچ 
  11  196  البقرة  چ  ڭۓ ڭ ڭ ڭچ 
  10   205  لبقرةا   چڑ  ڑ ک ک ک  ژڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژچ 
  4  222  لبقرةا   چۆ ۈ ۈ ٷ ۋ  ۋ  چ 
  9  222  لبقرةا چهۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ٹڻ  ڻ ٹچ 

  114  233  لبقرةا  چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ےه ه ه ه ے چ
  12  32  آل عمران   چڇ ڇ ڇ ڇچ 
  152  38  آل عمران  چٺٺ        ٺ    ٺپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٻٻ  ٻ  ٱ  ٻچ 

  ك  102  آل عمران  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦچ 
     � � � � � �     � � � � � �ۉ ې ې ې ې چ 
         چی   � � � � �    � � �

  12  164  آل عمران
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ          ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ چ 
  ك  1  النساء  چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ
  8  19  النساء  چ  ېۉ ۉ چ
  8  28  النساء  چٿ ٹ ٹ  ٿٺ ٺ ٺ ٿ   ٿچ 
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ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    چ 
   چڭ  ڭ  ڭ  

  42، 5- 4  43  النساء
  157  59  النساء   چ يی ی ي � � � � � � �چ
  69، 6  3  المائدة   چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿچ 
  74  3  المائدة  چ ٿ ٿ ٿ چ
  5  4  المائدة  چ ہں ں  ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ڱڳ ڱ ڱ ڱ ڳگ گ ڳ ڳچ 
ٺٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  چ 
  38، 4  6  المائدة   چ
  45  6  المائدة  چٿ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ 
  چٹٹ  ٿ   ٿ ٿچ 
  
  

  5  6  المائدة

ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ       ٹ ٹ  چ
   چڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ    ڇچ ڇ ڇ ڇ

  8  6  المائدة
ڳ ڳ     ڳڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گ    گ ڳ چ 

ه   ه ه  ے ے ۓ ۓ  هڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ  ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ
  �   � �ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ې  ۈڭ ڭ ڭ  ڭ   ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ

  چ �� �  �         � � � � � � � �

  11-10  31-27  المائدة

  90  87  المائدة   چں ں ڻ ڻ ٹ  ڱک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ 
  6  90  المائدة   چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ      پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ 
  4  38  األنعام   چ ڎڌڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ 
  7  119  األنعام   چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ 
  145  119  األنعام  ژ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ 
ے ۓ ۓ ڭ     ےں ں      ڻ  ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ه ه ه  ه چ 

      � �ې  ېٷ     ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ  ې ې ۈۆ ۈ ۆڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ
 چٻ ٻ پ پ پ پ  ٻٱ ٻ  � � � �  � �� � � � �

-141  األنعام
143  

5 -6  

  70، 6  145  األنعام چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے چ 
  63، 5  26  األعراف چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چچ 
  5  31  األعراف  چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ  چ 
  85، 84، 6  31  األعراف   چ ڀپ ڀ ڀ ڀچ
  90  32  األعراف   ڃچڃ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڦٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ 
  34  85  األعراف   چک  ک  ک  ک  گ   گ  چ
  83، 70  157  األعراف   چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ 
  4  11  األنفال  چڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ  چ 
  4  108  التوبة   چڍ ڌ ڌ  چ
  9  79-77  هودگ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ        چ 



170 
 

ۈ ۈ ٷ ۋ  ۋ ۅ  ۆڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ  ڭه ه     ه ے ے ۓ ۓ هہ ہ
   چ   � � � � �ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  

  30  17  الرعد   چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 
  89  5  النحل   چۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۈۆ ۆچ

  90-89  11  النحل   چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک
  6  14  النحل  چۈ ۈ  ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ 
  111  66  النحل  چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ
ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ   ڎچ 

ہ    ہں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ںڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
 چه  ه  ه  ه    ے  

  95، 6  69-68  النحل

ہ ه ه ه ه ے  ہں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ںگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ
  90  69  النحل   چ
  99  69  النحل   چۀ ہ ہچ 
  8  72  النحل   چ��  � � � � � � � �  � � � � � �چ 
  9- 8  32  اإلسراء   چک    ک     ک ک  گ  ڑژ ژ ڑچ 
 � � � � � � � � � � � � � �ۉ ې ې ې ې چ 
� � � � �   
   چٱ ٻ ٻ ٻ � � � � �ی ی ي ي  �

  105  26-23  مريم

  79  54-53  طه   چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄچ
  122، 29  30  األنبياء  چڻ  ڻ       ٹ  ٹں   ں    چ
  69  30  الحج  ،]٣٠: الحج[ چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ۅچ 
  8  78  الحج   چ    ۓه ه  ه  ه ے  ے ۓچ 
 ٹں ڻ ڻ ٹ ںک ک   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ      ڳ ڱ   ڱ ڱ ڱچ 
  10- 9  31  النور  چ
  103  35  النور  چٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  چ
  4  48  الفرقان   چک   ک ک گ گ چ 
ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں چ 
  29  49-48  الفرقان  چں  
ٿ ٿ    ٿٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ  پ پ     پ ڀ    ڀ   ڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ  ٺچ 

   چٿ ٹ   ٹ 
  9  68  الفرقان

  152  74  الفرقان  چٹ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه   ے    ےچ
  � � � �� � � � �ٷ ۋ ۋ ۅ     ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې   چ 
  9  55-54  النمل   چ �
، 114  7  القصص   چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ 

116  
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ     ڳڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳچ 
   چڱ 

  8  21  الروم
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 � �  � �      �  � �      � � �   � �ي ي       چ 
  10  41  الروم  چ  � �

  114  14  لقمان چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇچ 
 چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ٹٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹچ 
 
 
    

  10  32  األحزاب

ڭ  ۇ    ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭچ 
  ك  71-70  األحزاب چۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  

  81  6  سبأ  چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ 
  140  28  فاطر   چۉ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ 
  6  33  يس  چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ک  ک گچ 
  30  21  الزمر    چ   �  �  �  �  �  �  �  �ی  ی    ي  ي  چ 
  140  44  فصلت  چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ
  69  13  الجاثية   چ� � � � � � � � � �چ 
  111  15  محمد   چڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ژڎ ڎ ڈ ڈ ژچ 
  11  56  الذاريات   چڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ 
  95، 37  4- 3  النجم چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ 
  84  49  القمر   چ �  �  �     �  �چ 
  5  7  الرحمن   چژ ژ ڑ ڑ چ 
  140  11  المجادلة   چ�    �  �  �  �   �  �  �  � چ
  12  7  الحشر  چ ہڻ ڻ ٹ ٹ ۀ  ۀ   ہ ہ چ 
  95  14  الملك چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ 
  63، 5  4  المدثر  چڭ ۇچ 
  11  21  عبس   چٹ ۀ ۀ   چ 
 � � � �ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې چ
  چ � � � � � � � � � �

  68  32-24  عبس
  �  �  �  �  �  �  �  �   �ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  چ چ 

  چ  �  �   �  �  �
  90  32-27  عبس

  103  1  التين  چٱ ٻ چ 
 

  

  فهرس األحاديث النبوية 
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  رقم الصفحة  لحديثطرف ا

  31  ، والظِّلَّالْبراز في الْموارِد، وقَارِعةَ الطَّرِيق: اتَّقُوا الْملَاعن الثَّلَاثَةَ
  110  تَمرة بِشقِّ ولَو النَّار اتَّقُوا

ارِبفُوا الشّوى ،َأحفُوا اللّحَأع60  و  
 فَالْكَبِـد  الدمانِ وَأما .والْجراد فَالْحوتُ الْميتَتَانِ َأمافَ ؛ودمانِ ميتَتَانِ لَكُم ُأحلَّتْ

  والطِّحاُل
76  

  46، 34، 15  إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده في اإلناء حتى يغسلها ثالثاً
ْأخُذَإذَا بفَلَا ي كُمداَل َأح تَنْجِذَكَرسلَا يو هينمبِي ي همبِيه35  ن  

  62  ِإذَا استَجمر َأحدكُم فَلْيستَجمر وِتْراً
  55  مرات ثَالَثَ فَلْيستَنْثر منَامه من َأحدكُم استَيقَظَ ِإذَا

هصفَلْتَقْر ةالحيض نم مالد اكُندِإح بثَو ابإذا أص،  هحلتَنض مـاء بثُم،   ثُـم
  فيهتُصلِّي ل

65  

  55، 16  لْينْتَثر ثُم الْماء من بِمنْخريه فَلْيستَنْشقْ َأحدكُم تَوضَأ ِإذَا
كلَيرِجو كيدابِعِ يَأص نيْأتَ فَخَلِّْل بض46، 17  إذَا تَو  

  50  فَمضمضإذَا تَوضْأتَ 
  159 قَه فََأنْكحوهِإذَا جاءكُم من تَرضون دينَه وخُلُ

، 124، 36  نَاءِإذَا شَرِب َأحدكُم فَال يتَنَفَّس في اِإل
126  

، فَِإذَا َأراد َأن يعود فَلْينَح الِْإنَاء إن كَـان  لَا يتَنَفَّس في الِْإنَاءإذَا شَرِب َأحدكُم فَ
رِيدي  

36  

  90  ُأضحيته من كُْلفَلْيْأ َأحدكُم ضحى ِإذَا
هحطْرِلي ثُم كُلَّه هسغْمفَلْي كُمدَأح ي ِإنَاءف ابالذُّب قَع131  ِإذَا و  

  50  إن له دسماً
  46  َأسبِغ الوضوء، وخَلل بين اَألصابِع
  39  ا َأن تَكُون صاِئماباِلغْ في اِلاستنْشَاق إلَّو َأسبِغ الوضوء، وخَلل بين اَألصابِع،

  39  وءغوا الوضبِسَأ
  55، 16  ثَالَثاً أو باِلغَتَينِ مرتَينِ ستَنْثرواإ
  96  سقه عسالإ

تُمقَدِإذَا ر ابِيحصُئوا الْمَأطْف، ابوغَلِّقُوا اَألبةَ ،ويقكُوا اَألسَأو127، 34  و  
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  63  ن الْبوِلالْقَبرِ م عذَابِأكثر 
  130  وكُلُوه حولَها وما َألْقُوها

  63، 17  ألك مال؟
هبثَو ُل بِهغْسا يم جِدذَا يه ا كَان64  أم  

ا كَانَأم جِدذَا يه هرشَع بِه كِّنسا ي57  ؟م  
بِ تَْأكُلُون في آنيتهِم فَِإن وجدتُم َأما ما ذَكَرتَ َأنَّكُم بَِأرضِ قَومٍ من َأهِل الْكتَا

تيآن رفَالغَي اهِميهتَْأكُلُوا ف   
133  

  119  ِإن التَّلْبِينَةَ تُجِم فَُؤاد الْمرِيضِ وتَذْهب بِبعضِ الْحزنِ
اللَّه تَعالى إن ي وها ونْيالد نم نْؤمالْم هدبع يمحهلَيبح،ُ  كُمرِيضم ونما تَحكَم

ابالشَّرو امهِم الطَّعلَيع تَخافُون  
118  

يٌل اَهللا ِإنمج بحاَل يم66  الْج  
  123   ينَجسه شَيءِإن الْماء طَهور ال

اءدوالس ةبي الْحف ِإال ِإن اءكُلِّ د نم فَاءشام101، 19   الس  
هذاتَ هب اءم كنْدع كَان ِإن ي شَنَّةلَةَ ف126  اللَّي  

جِعفَار نَاكعايب 153  ِإنَّا قَد  
  153  كْفَاء وَأنْكحوا ِإلَيهِمنْكحوا اَألأ

وفرعي الْمةُ فا الطَّاع158 ِإنَّم  
  124  ِإنَّه َأروى وَأبرُأ وَأمرُأ

  106   َأهلُه جِياع فيه تَمر ال بيتٌ
  153  ممد فَِإنِّي مكَاثر بِكُم اُألتَزوجوا الْودود الْولُو
فَاظْفَر بِذَات الـدينِ   ،وِلدينها ،وجماِلها ،وِلحسبِها ،ِلماِلها :تُنْكَح الْمرَأةُ َألربعٍ

اكدتْ يتَرِب  
153  

  17  لَي من الدنْيا النِّساء والطِّيب وجعلَتْ قُرةُ عيني في الصلَاةحبب إ
  42 يغْسُل فيه رْأسه وجسده ،حقٌّ علَى كُلِّ مسلمٍ َأن يغْتَسَل في كُلِّ سبعة َأيامٍ يوما

ابالشَّرو اموا الطَّعر18، 14  خَم  
رخَيي كُمنقَر ثُم ينالَّذ ملُونَهي ثُم ينالَّذ ملُونَه85  ي  

  12ك،   فَِإنَّه لَم يْؤتَ بعد الْيقينِ خَير من الْمعافَاة ،سلُوا اللَّه الْمعافَاةَ
باةٌ ِللرضرةٌ ِللْفَمِ مرطْهم اكو52، 15  الس  

  96، 19  »عسٍل شَربة« وذكر منها »ةالشِّفَاء في ثَلَاثَ
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  38  الطُّهور شَطْر الِْإيمانِ
ةطْرالْف نم شْرالشَّارِبِ: ع قَصِإعو ،ةياللِّح 17  فَاء  

  112  اءد ِلكُ نم اءفَش وهوعلَيكُم بَِألْبانِ الْبقَرِ فَِإنَّها تَرم من كُلِّ الشَّجرِ 
  96  والْقُرآنِ ،الْعسِل: بِالشِّفَاءينِ يكُمعلَ

  64، 52، 42  غُسُل يومِ الْجمعة واجب علَى كّل محتَلمٍ
  18، 14  غَطُوا اِإلناء

  154  نْصارِ شَيًئالَيها فَِإن في َأعينِ اَألفَاذْهب فَانْظُر ِإ
 اِإلبط، ونَتَفُ واالستحداد، الْختَان،: فطْرةالْ من خَمس أو خَمس، الْفطْرةُ
يمتَقْلاألظْفَارِ، و قَصالشّارِبِ و  

17 ،48 ،58  

  52  ، وعلَيكُم بِالسواككَان طيب فَلْيمس منْه ، وِإنإلَى الْجمعة فَلْيغْتَسْلمن جاء فَ
  162، 159  عبدي بِي َأنَا عنْد ظَن :قال اهللا
ِإال كُلُّ :قَاَل اللَّه لَه منِ آدِل ابمعزِي بِهَأنَا َأجِلي و فَِإنَّه امي134   الص  
  85  القيامة يوم جوعاً َأطْولُهم الدنْيا في شبعاً َأكْثَرهم فَِإن ؛جشَاءك عنّا كُفّ

  23  كُل مسكرٍ حرام
  103، 19  نَّه من شَجرة مباركَةفَِإ ؛لُوا الزيتَ وادهنُوا بِهكُ
  15  تُقْبُل صلَاةُ من َأحدثَ حتَّى يتَوضَأ ال
  119  ويسقيهِم يطْعمهم اهللا فإن الطّعامِ، علَى مرضاكُم تُكْرِهوا الَ
  38  صلَاةَ ِلمن لَا وضوء لَه ال

ال ضرر و161، 154  رارال ض  
  31، 13  ، ثُم يغْتَسُل فيهالداِئمِ الَّذي لَا يجرِي يبولَن َأحدكُم في الْماءال 
  31  من الجنَابة ولَا يغْتَسُل فيه يبولَن َأحدكُم في الْماء الداِئمِ ال
  31  الْماء الداِئمِ ثُم يغْتَسُل منْه َأو يتَوضُأيبولَن الرجُل في  ال
  31  يغْتَسُل َأحدكُم في الْماء الداِئمِ وهو جنُب ال
  66  كبرٍ من ذَرة مثْقَاُل قَلْبِه في كَان من الْجنَّةَ يدخُُل ال
  43-42  يتَطَهر ما استَطَاع من طُهرٍسُل رجٌل يوم الْجمعة، ويغْتَ ال
  38  يقْبُل اللَّه صلَاةً إلَّا بِطَهورٍ ال
   يورِدن ممرِض علَى مصحال
  

153  

  118، ويحبه اللَّه يحب اللَّه ورسولَه يفْتَح على يديه، لَُأعطين الرايةَ غَدا رجلًا
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ولُهسرو  
  140  اللَّه عز وجلَِّلكُلِّ داء دواء فَِإذَا ُأصيب دواء الداء برَأ بِِإذْنِ 

  35  اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل
  51، 15  كُلِّ صلَاة معلََأمرتُهم بِالسواك   -َأو على النِّاس– لَولَا َأن َأشُقَّ علَى ُأمتي

  51، 15  وضوءكل  مع بالسواك ، ألمرتهمي أن أشق على أمتلوال
  111  لَيس شَيء يجزُِئ مكَان الطَّعامِ والشَّرابِ غَير اللَّبنِ

نْؤمْأكُُل الْمي يى فعم داحو، رالْكَافْأكُُل وي يف ةعبس اءع84، 18  َأم  
  94  تَركَه وِإال ،َأكَلَه اشْتَهاه ِإن ؛قَطُّ طَعاما وسلَّم علَيه هاللَّ صلَّى النَّبِي عاب ما

ههِنَتم يبى ثَووس ةعممِ الْجونِ ِلييبذَ ثَوتّخي أن تُمدجو كُم إندلَى أحا ع64  م  
  94، 84، 18  صلْبه يقمن ُأكُالتٌ آدم ابنِ بِحسبِ ،بطْنٍ من شَرا وِعاء آدمي مَأل ما

  92  ماهذَا؟
عم لَاة53  كُلِّ ص  

وءضالْو لَاةالص فْتَاح38  م  
  158 من اشْتَرطَ شَرطًا لَيس في كتَابِ اللَّه فَهو باطٌل

حبَأص ننكُم مم بِهري سنًا في آمافًى فعه، مدس13  ج  
م اللَّه همَأطْع امنقُْل اًطعفَلْي: يهلَنَا ف ارِكب م111  اللَّه  

هإلَّا نَفْس نلُومفَلَا ي ءشَي هابفََأص لْهغْسي لَمو رغَم هدي يفاتَ وب ن46  م  
رنِ التَّمْؤمالْم ورحس مع106   ن  
، 106، 19  م يضره ذَِلك الْيوم سم وال سحرلَ ت عجوةًَمن تَصبح بِسبعِ تَمرا

109 ،  
143-144  

  110   الطَّيب مرة من كَسبٍ طَيبٍ وال يقْبُل اللَّه ِإالمن تَصدقَ بِعدِل تَ
  42، 16  من جاء منْكُم الْجمعةَ فَلْيغْتَسْل

  18  والْمركَب الْهنيء ،والْجار الصاِلح ،الْمسكَن الْواسع :مرءسعادة الْمن 
نم كَان لَه رشَع هكْرِم57  فَلْي  
نم ْأخُذْ لَمي نم شَارِبِه سنّا فَلَي60  م  

يلا عي هم ه؛م هنَاق فَِإنَّك  
  

118-119  

اللَّه ادبا عي ما نَعواوتَد، ي لَم اللَّه فَِإنض فَاءش لَه عضإلَّا و اءد عواء12إلَّـا   ،أو د  
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  الْهرم :يا رسوَل اللَّه وما هو ؟ قَاَل: داء واحدا قَالُوا
  12، 2  نعمتَانِ مغْبون فيهِما كَثير من النَّاسِ الصحةُ والْفَراغُ

  61  والَ يتَمسح بِيمينه ،ا َأتَى الْخَالَء فَالَ يمس ذَكَره بِيمينهوإذَ
  15  ولَا يحافظُ علَى الْوضوء إلَّا مْؤمن ،واعلَموا َأن خَير َأعماِلكُم الصلَاةُ

يالنَّارِو نقَابِ مٌل ِللَْأعوءضبِغُوا الْو17-16  ، َأس  
ا غُالمي، اللَّه مس، كينمكُْل بِيو، يكلا يمكُْل م128، 35  و ،

132  
  137  فَلْيتَزوجمن استَطَاع منْكُم الْباءةَ ،يا معشَر الشَّبابِ

  60  هكذا َأمرني ربِي عز وجل
 

  

  فهرس اآلثار 

  رقم الصفحة  طرف األثر

 كُماهَأفْو آنِإنقٌ ِللْقُروفَطَ ،طُربياكوا بِالس52  ه  
نْهم وسالس خْرِجي فَتِّشُهَل يعفَج يقترٍ عبِتَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ي110  ُأت  

يوُل ُأتسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسلَةَ ولَي رِيُأس بِِإي بِهاءي111، 19  ل  
يمٍرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما  ُأتبِلَح، عففَر هِإلَي اع90  .الذِّر  

  16  مسح ظَاهر ُأذُنَيه وباطنَهماتَوضَأ فَ صلى اهللا عليه وسلمأن النبي 
  50  شرب لبناً، ثم دعا بِماء فَتَمضمضأن النبي صلى اهللا عليه وسلم 

 النَّبيَأن ةنَابالْج نَل مإذَا اغْتَس كَان لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه16، 15  ص  
 َأنلَا ي كَان لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِيقُدر  َل َأنقَب كوارٍ إلَّا تَسنَه ٍل َأولَي نم

  يتَوضَأ
51  

  51  .هواكُوءه وسعليه وسلم، كان يوضع له وضأن النبي صلى اهللا 
، 50، 45، 15  ة فَمضمض وغَسَل يديهَأكََل كَتفَ شَاأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

129  
  60  أخذ كفاً من ماء إذا توضأ كان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  124  اًالثَثَ اءنَفي اِإل سفَنَتَيأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان 
  88  إياكم والبطنة في الطعام والشراب

  16وفي . ُأذُنَيه ظَاهرهما وباطنَهمابِمسح  هأنَّ صلى اهللا عليه وسلمعن رسول اهللا 
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  في صماخِ ُأذُنَيه وَأدخََل َأصابِعه: أخرى
  109، 106  .قَبَل َأن يصلِّي علَى رطَباتكَان صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يفْطر ف

  148  النوابغ قد أضوأتم فانكحوا في
ارِدالْب لْوالْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسابِ ِإلَى رالشَّر بَأح 127، 97  كَان  

، 45، 14  َأراد َأن ينَام وهو جنُب تَوضَأكَان رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِإذَا 
129  

، ثُـم  يِل ركْعتَـينِ ركْعتَـينِ  كَان رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يصلِّي بِاللَّ
تَاكسرِفُ فَينْصي  

52  

  43  ثًاثَال على يديه يفْرِغُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَان رسوُل اِهللا
  64  جبة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة وسلمكانت للنبي صلى اهللا عليه 

  65   وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي ثَوبِ من الْجنَابةَ َأغْسُل كُنْتُ
ع من خُبزٍ وزيت في يـومٍ  لَقَد ماتَ رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وما شَبِ

  واحد مرتَينِ
103  

  65، 62  ماء مس ِإلَّا قَطُّ غَاِئط من خَرج وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل رَأيتُ ما
وُل قَائماً فَالَ تُصبي صلى اهللا عليه وسلم كَان النّبِي َأن ثَكمدح نمقُوه61  د  

  36  َأن يتَنَفَّس في الِْإنَاء َأو ينْفَخَ فيهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنَ
قَاءي السف نم بشْري َأن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ى النَّبِي125، 35  نَه  

 حتَّـى  التَّمـرتَينِ  بين الرجُل يقْرِن نَأ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل نَهى
نتَْأذسي هابحَأص  

110  

  123  اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن الشُّربِ قَاِئما رسوُلنَهى 
 كُلِّ وعن ،اعِالسب من نَابٍ ذي كُلِّ عن وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل نَهى
  الطَّيرِ من مخْلَبٍ ذي

75  

  79  وَألْبانها الْجلَّالَةلُحومِعنوسلَّمعلَيهاللَّهصلَّى اللَّه رسوُل نَهى
  46  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَم يدخُْل الْخَلَاء إلَّا تَوضَأ َأو مسح ماء رسولوال

  106  يْأكُُل الْقثَّاء بِالرطَبِورد عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان 
 الَ َأن الْعانَة، وحلْق اِإلبِط، ونَتْف اَألظْفَارِ، وتَقْليمِ الشّارِبِ، قَص في لَنَا وقّتَ
كنَتْر َأكْثَر نم ينعبماً َأروي   

49 ،58  

  48  دلَك َأصابِع رِجلَيه بِخنْصرِهيتَوضَأ هللا عليه وسلم وكان رسول اهللا صلى ا

  فهرس األعالم
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  رقم الصفحة  العلَم

 154  إبراهيم بن موسى الشاطبي
 85  ابن قيم الجوزية
 133  أبو ثعلبة الخشني

 65  أسماء بنت أبي بكر
 118  أم المنذر
 92  أم أيمن

  94، 62، 60  أنس بن مالك
 25  عبد اهللا بن عمروجابر بن 

  117، 85  الحارث بن كلدة
 157  حمداتي ماء العينين شبيهنا

، 51، 45، 43، 35، 19، 15، 14  الصديق عائشة بن أبي بكر
52 ،61 ،62 ،65 ،103 ،129  

 157  عارف علي عارف
  88، 85  عبد الرحمن بن رجب

  129، 50، 45، 31، 19، 15  )أبو هريرة(عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
  158، 143  عبد العزيز بن باز
 158  عبد الكريم زيدان
 14  عبد اهللا بن زيد

  50، 36، 35  عبد اهللا بن عباس
  99، 79  عبد اهللا بن عمر بن الخطاب
 16  عبد اهللا بن عمرو بن العاص

  60، 38  عثمان بن عفان
  119، 118  علي بن أبي طالب
 132  عمر بن أبي سلمة
  148، 88، 21  عمر بن الخطاب

 88  محمد بن إدريس الشافعي
 95  محمد بن علي الشوكاني

 158  محمد رأفت عثمان
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 24  محمد عثمان شبير
 70  محمد علي البار

  106، 96، 64  محيي الدين النووي
 17  مصعب بن شيبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس المصادر والمراجع
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  :الكتب المطبوعة: أوالً

 :العربية الكتب -

  
  القرآن الكريم

، تطوير أساليب تعليم العاملين في الرعاية الصحيةأبات، فرِد، ماكماهون، روزماري،  .1

عبد اهللا، مراجعة فخر الدين القال، ميدتو للتنمية والرعاية الصـحية، لنـدن،   . ترجمة ع

  .م1991، 2طـ

نهضـة مصـر،   ، موسوعة اإلعجاز العلمي في الحديث النبويإبراهيم، أحمد شوقي،  .2

 .م2005 -هـ 1426، 2مصر، طـ

وثق أصـوله وعلـق    ،المصنف في األحاديث واآلثار ،عبد اهللا بن محمدة، شيبأبي ابن  .3

 .م 1994  - هـ 1414 ،، دار الفكر، بيروتاللحام عليه سعيد محمد

العباس أحمـد بـن    وفق الدين أب، موعيون األنباء في طبقات األطباءابن أبي أصيبعة،  .4

ن خليفة بن يونس السعدي، شرح وتحقيق نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، القاسم ب

  .م1965

النهايـة فـي غريـب    السعدات المبارك بن محمد الجزري،  ابن األثير، مجد الدين أبو .5

، تحقيق محمود محمد الطباخي، طاهر أحمد الزاوي، دار إحياء التـراث  الحديث واألثر

  .العربي، بيروت

، منشـأة المعـارف   عسل النحل فوائـد واسـتخدامات  ميد عبد السالم، أرحيم، عبد الح .6

  . م2001 -هـ 1421، 1باإلسكندرية، طـ

وتحقيـق  ، دراسـة  التحصيل من المحصولاألرموي، سراج الدين محمود بن أبي بكر،  .7

 .م1988 -هـ 1408، 1طـ عبد الحميد علي أبو زنيد،
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سان وشرابه بين الطـب والقـرآن   ، طعام اإلنصحتك في الغذاءأرناؤوط، محمد السيد،  .8

  .م1992-هـ 1412، 1والسنة، دار الجيل، بيروت، ط

، تحقيق رياض زكي قاسـم،  معجم تهذيب اللغةاألزهري، أبو منصور محمد بن أحمد،  .9

  . م2001 -هـ 1422، 1دار المعرفة، بيروت، طـ

، دار مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالقاألشقر، أسامة عمر سليمان،  .10

  .م2005 -هـ 1425، 2النفائس، األردن، طـ

، دراسات فقهية في قضـايا فقهيـة معاصـرة   عمر سليمان وآخرون،  ،األشقر .11

  .م2001 -هـ 1421، 1األردن، دار النفائس، ط

الريـاض،  ، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائـدها ، األلباني .12

   .م1995 -هـ 1415 الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،

مكتبة المعارف للنشر  ،صحيح الترغيب والترهيبمحمد ناصر الدين، األلباني،  .13

   .م2000 -هـ  1421، 1والتوزيع، الرياض، طـ

، إشراف زهير الشـاوش  ،ابن ماجهسنن صحيح األلباني، محمد ناصر الدين،  .14

  .1988 -هـ 1408، 3، الرياض، طـمكتب التربية العربي لدول الخليج

، إشراف زهير الشـاوش ، أبـي داود سنن  صحيحد ناصر الدين، األلباني، محم .15

  .م1989 -هـ 1409، 1، الرياض، طـمكتب التربية العربي لدول الخليج

بإشراف زهير الشـاويش،  ، الترمذيسنن صحيح األلباني، محمد ناصر الدين،  .16

 .م1988 -هـ 1409، 1، الرياض، طـ مكتب التربية العربي لدول الخليج

، إشراف زهيـر الشـاوش  ، سنن النسائي صحيح د ناصر الدين،األلباني، محم .17

  .م1988 -هـ 1409، 1، الرياض، طـ مكتب التربية العربي لدول الخليج
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إلفثيريو، أندرولال، المنسق العلمي لالتحاد العـالمي ألنيميـا البحـر األبـيض      .18

، ، مطبعـة الحموديـة  الديسفيروكسامين ومدى االستجابة له كمزيل الحديـد المتوسط، 

2000. 

، 1766: ، كتاب الجامع، باب ما جاء في الطاعون، رقمالموطأابن أنس، مالك،  .19

حققه وضبط نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره وشرح غريبه ووضع فهارسة أبو أسـامة،  

  .م2003 -هـ 1424سليم بن عبد الهاللي، مجموعة الفرقان التجارية، دبي، 
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