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كهال عبد الهًعم هحهد خلَل
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كتابهقدهة ال       

الحهد هلل األحد ، الفرد الصهد ، الذي لم َكى له شرَك وال ولد ، والذي لم َلد ولم َولد ولم َكى له كفوا      

أحد ، والصالة والسالم علً خَر البرَة ، وطبَب البشرَة ، هحهد صلً هللا علَه وسلم ، علَه أفضل الصالة 

وأزكً التحَة .

 إى اإلسالم َري فً اإلًساى خلَفة هللا فً أرضه ، قال هللا تعالً :" 
ا َك لِۡلَهالَ  ًٍِّ َجاِعل  َوإِۡذ َقالَ َربُّ فٍِ بَِكِة إِ

{ ، وحرم كل ها َضر أو َسًء إلً هعًً الخالفة وَضعؾ هى قوتها ، لَظل  ٖٓ..." } البقرة : ٱأۡلَۡرِض َخلََِفة  

هلل فً األرض ، وعًاَة اإلسالم بالحفاظ علً سالهة وصحة جسم الهسلم هو هحتفظا بهكاًته وقوته كخلَفة 

، فاإلسالم َتطلب أجساها تجري فً عروقها دهاء العافَة ، وَهتلًء عًاَة بقوة الهسلهَى الهادَة واألدبَة 

ع الحَاة اإلًساى ه تعاهلأثر، ال فً سالهة التفكَر فحسب ،  بل فً ، وللجسم الصحَح أصحابها فتوة وًشاطا 

الم أسباب الوقاَة هى العلل واألهراض بها شرع هى قواعد ، ، وقد وضع سوالًاس ، هى أجل ذلك وفر اإل

اإلسالم أسس الطب الوقابً فً هَبة أواهر قرآًَة أو توجَهات ًبوَة ، حثت الهسلم علً التزام الصراط 

بداى لتً تصَب اإلًساى ال تقتصر علً علل األالهستقَم إى اراد صحة وعافَة فً األبداى والقلوب ، ألى العلل ا

، إًها تشتهل علً علل القلوب والًفوس أَضا .فحسب 

وتجلت الحكهة الًبوَة فً هجال الطب الوقابً علً وجه الخصوص ، ألى تجًب الداء أَسر هى عالجه ،      

لً هللا علَه وسلم الوقابَة لعلهًا فالحكهة تقول : " الوقاَة خَر هى العالج " ، وإذا تتبعًا توجَهات الًبً ص

علم الَقَى أى تلك التوجَهات تعتبر خط الدفاع األول ضد األهراض الهعدَة وؼَر الهعدَة ، وذلك حهاَة للفرد 

 . والهجتهع هى التعرض ألخطار الهرض

َه واإلًساى هعرض لألهراض فً كل جزء هى أجزاء جسهه ، لذلك حرص الرسول الكرَم صلً هللا عل     

وسلم علً أى ًَبه أهته ، بل البشرَة كلها إلً طرَق التحصى لحهاَة كل أعضاء الجسم هى أي هرض قد 

. اَهددها أو َعطلها عى أداء وظَفتها التً خلقها هللا له

ولقد فتش الطب الحدَث فً أسالَب الوقاَة هى األهراض ، فلم َجدوا أفضل وال أشهل هى توجَهات الًبً 

صلً هللا علَه وسلم ، اعترؾ بذلك ؼَر الهسلهَى قبل الهسلهَى ، وإى لم َكى بؤقوالهم فبؤفعالهم وسلوكهم ، 

ر الصحً واإلؼالق الذي اتبعته هعظم دول وجابحة "كوروًا" أثبتت هذا علً وجه الَقَى والهعاًَة ، فًظام الحج

العالم فً هذه الجابحة أكدت صدق التوجَه الًبوي بخصوص األهراض الهعدَة التً قد تًتشر بَى بًً البشر فً 

أي زهاى وهكاى ، فقد روي البخاري فً صحَحه عى عبد الرحهى بى عوؾ ـ رضً هللا عًه ـ أى الًبً صلً 

رض الطاعوى:" إذا سهعتم به بؤرض فال تقدهوا علَه ، وإذا وقع بؤرض وأًتم بها هللا علَه وسلم قال فً شؤى ه
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عى الشرَد بى السوَد ـ رضً هللا عًه ـ قال: كاى فً وفد فال تخرجوا فرارا هًه" ، وروي هسلم والًسابً 

لذي سوؾ ثقَؾ رجل هجذوم ، فؤرسل الًبً صلً هللا علَه وسلم :"ارجع فقد باَعًاك" ، وؼَر ذلك الكثَر ا

 . ًذكره فً هذا البحث بحول هللا وقوته وهشَبته

هذا االعتهاد األكبر  كتابًوألى الطب الوقابً فً القرآى الكرَم فَه دراسات وبحوث كثَرة جدا ، فقد التزهت فً 

 : هذا الكتابعلً أدلة الحدَث الًبوي ، وكاى هًهجً فً 

  لؽوَة الهتخصصة .هى خالل الهعاجم ال الكتابالتحلَل اللؽوي لعًواى 

  فصولاألول هًها الطب الًبوي وقسهته إلً ثالثة  الباب، تًاولت فً   أبوابإلً خهسة  الكتابقسهت 

بًَت فَها أًواع الطب الًبوي ، وأًها تشهل األبداى والًفوس ، وأى الوقاَة خَر هى العالج ، وأى 

 بؤواهره وًواهَه . اإلسالم فَه الوقاَة والشفاء

  ًعى الطب الوقابً لألبداى ، وكَؾ ًقً أًفسًا هى التخهة؟ ،  فصول ستةالثاًً تكلهت فً  البابف

وأهراض الفم والعًََى ، وذكرت بعض األطعهة الوقابَة ، وكَؾ ًقً أًفسًا هى األوببة سرَعة 

ثم ذكرت بعض السلوكَات التً لها أثر فً الوقاَة هى خالل توجَهات الًبً العدوي واالًتشار ، 

 رَم صلً هللا علَه وسلم .الك

  ًالثالث تكلهت عى اجتًاب الهحرهات كؤهر هام وأساسً فً الوقاَة وقسهته إلً أربعة  البابف

، وبسطت فَها القول عى أههَة اجتًاب الزًا والخهر والهَتة والدم ولحم الخًزَر والربا ،  فصول

 وؼَر ذلك هى السلوك الهحرم .

  ًوضحت فَها أههَة اإلَهاى باهلل  فصوللوقابً للًفوس فً سبعة الرابع الطب ا البابتًاولت ف ،

، وأى القًاعة وقاَة هى الطهع ، والصدقة وقاَة هى الشح ، واإلخالص  تعالً كوقاَة هى كل هرض

 وأى التقوي هً جاهعة للوقاَة .الجهل ، والعدل وقاَة هى الظلم ،وقاَة هى الرَاء ، والعلم وقاَة هى 

  ًاألخَر تًاولت دور العبادات الوقابً ، خاصة الصالة ، وذكر هللا ، والصوم ، والحج ، وأى  البابوف

 هذه العبادات ركى ركَى فً هجال الوقاَة للًفس والبدى .

 بتوصَات وهقترحات للتطبَق العهلً فً الحَاة . الكتابواختتهت هذا   

 والحهد هلل أوال آخرا ،، م هؤهول ، وأكرم هقصود ،،وهللا أسؤل التوفَق والسداد ، إًه أعظ                 

 كهال عبد الهًعم هحهد خلَل                                                                                

 قسم الدعوة  لَساًس أصول الدَى / جاهعة األزهر /                                                                   

 بكالورَوس تجارة / جاهعة القاهرة / قسم الهحاسبة                                                                  
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      الكتابلؽوَات عًواى                                                      

 

 : الكتابأود أى أذكر بإَجاز الهعاًً اللؽوَة لهفردات عًواى  الكتابقبل أى أبدأ فً فصول هذا 

 . " أصول الطب الوقابً فً الحدَث الًبوي "                                     

هو أساسه الذي َقوم علَه ، وفَها ًَسخ ، الًسخة األولً الهعتهدة ، وهًه أصول الحكم  أصل الشًء أصول :

، وأصول الكتاب ، وأصول العلوم قواعدها التً تبًً علَها األحكام ، والًسبة إلَها : أصولً ، وأصل اإلًساى 

 ذو ًسب عرَق .هم أهله الذَى ًَحدر هًهم ، وفروعه الذَى ًَحدروى هًه ، وَقال : ابى أصول أي 

هو عالج الجسم والًفس ، وهًه علم الطب ، وطبَّ الهرَض أي داواه وعالجه ، وطبب الهرَض أي  الطب :

 الجه وهداواته ، والطبَب َهى حرفته الطب ، وهو الذي َعالج الهرضً ، وجهعه : أطبة وأطباء .عأحكم 

وحهاه ، وَقال : وقاه هللا هى السوء ، ووقاه  وقً الشًء ـ َقَه ـ وقَا ـ وقاَة : صاًه عى األذي الوقابً :

: خاؾ عقابه السوء ، و وقَّاه توقَة : حفظه وصاًه ، واتقً بالشًء جعله وقاَة له هى شًء آخر ، واتقً هللا 

 فتجًب ها َكره.

َّة فً : َّة أو الهجاز َّة الحقَق جّر زابد إلفادة التوكَد، أو زابد عوًضا عى  ، وهو حرؾ حرؾ جّر َفَد الظرف

 . ، وقَل : َدل علً العهق آخر هحذوؾ

َُتُذكر به ؼَره ، والحدَث َقال  الحدَث : َُتحدث به هى كالم وخبر ، وَقال : الحدَث ذو شجوى :  هو كل ها 

ثَى قولٌ أو فعلٌ أو ت قرٌَر ًسب إلً رسول هللا علً كالم رسول هللا صلً هللا علَه وسلم ، وفً اصطالح الهحدِّ

ثصلً هللا علَه وسلم ، وَطلق  أي تكلم وأخبر  علً الجدَد ، وَقال حدَث عهد بكذا ، أي قرَب الزهى به ، وحدَّ

 ، وَطلق علً هى تكلم بحدَث رسول هللا صلً هللا علَه وسلم .

بوي : ًَّ الًبؤ : الخبر ، والًبوءة : اإلخبار عى الشًء قبل وقت حدوثه حرزا وتخهًَا ، وهً اإلخبار عى هللا  ال

عز وجل ، والًبًء والًبً إًساى َصطفَه هللا تعالً هى خلقه لَوحً إلَه بدَى وشرَعة ، وجهعه أًبَاء ، 

والًبويُّ : ها ًسب إلً رسول هللا صلً هللا علَه وسلم )
ٔ). 

 

 

 

 

 

                                                           
(
ٔ
ادي ، و " لساى العرب" البى آب) خاصة بوزارة التربَة والتعلَم الهصرَة ( ، واًظر " القاهوس الهحَط " للفَروز  331ٔاًظر "الهعجم الوجَز" طبعة  (

  .هًظور
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 األول الباب

 حول الطب الًبوي
 

 

 واع الطب الًبوي.ـــــاألول : أً الفصل

 الثاًً : الوقاَة خَر هى العالج . الفصل  

 اء .ــالثالث : اإلسالم وقاَة وشف الفصل
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 األول  الفصل                                                        
 أًواع الطب الًبوي                                         

 

أوؼلت اإلًساًَة فً الحضارة والعلوم اكتشفت صدق الدعوة اإلسالهَة بعهوهها وتفاصَلها ، وازداد  كلها       

َّرة والقلوب السلَهة بصدق دعوة ًبً اإلسالم هحهد صلً هللا علَه وسلم ، وهى  ذلك َقَى أصحاب العقول الً

، وحَث َقرأ الباحث حقابق طبَة ال تخضع لألهواء ، وال َهكى تطوَعها بحسب رؼبات الهخالفَى والهعاًدَى 

فً كتاب هللا عز وجل ، أو َطلع علً األحادَث الًبوَة الشرَفة ، وسَرة الهصطفً صلً هللا علَه وسلم ، 

ه ، وفً حله وترحاله ، وفً عالقاته وحَاته هع أصحابه وأتباعه ، وفً بَته وهسجده ، وفً جهاده وسله

الهتًوعة ، َجد للطب والصحة هكاًة كبَرة ، لَس هذا فحسب ، بل إى هفهوم الطب الًبوي هفهوم شاهل َبعث 

والطب الًبوي له أًواع هتعددة ، فهو َتهثل كل ها له عالقة بصحة ، علً الدهشة ، وَدعو إلً اإلعجاب 

 واالًحرافات فً السلوك وكافة الًواحً البَبَة واالجتهاعَة والًفسَة .اإلًساى كالتؽذَة والًظافة 

  الطب الًبوي لألبداى :

فً هذا الًوع هى الطب استطاع الًبً صلً هللا علَه وسلم أى َرسً قواعد وأسس لم َستطع العلم           

لهختبرات وهزارع الهَكروبات الحدَث أى َصل إلً بعضها إال بعد استعهال الهجاهر ) الهَكروسكوبات ( وا

وأجهزة الكهبَوتر والتجارب الهضًَة علً الحَواى وعلً اإلًساى أحَاًا ، والطب الًبوي حرص علً أى تكوى 

الصحة البدًَة فً صورتها الهثالَة الهكتهلة ، وهى هذا الهًطلق كاًت توجَهات الرسول صلً هللا علَه وسلم 

 قسهَى :للحفاظ علً صحة األبداى تًقسم إلً 

توجَهات وقابَة : وفَها كل ها هى شؤًه أى َحفظ األبداى وَقَها هى كل األهراض هى هًطلق أى الوقاَة  (ٔ

 ، وسوؾ ًعرض ـ بإذى هللا ـ لكافة أًواع تلك التوجَهات الًبوَة الوقابَة .خَر هى العالج 

تتضهى طعاها أو شرابا أو سلوكا ،  ( توجَهات عالجَة : وهً تتعاهل هع األبداى بعد وقوع الهرض بها ، وقدٕ

َؤذى هللا فً الشفاء بسببه ، كذلك بَى طبَب البشرَة هحهد صلً هللا علَه وسلم أى العالج الَكوى بهحرم أبدا ، 

عى أبً الدرداء ـ رضً هللا عًه ـ قال : قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم : " إى هللا أًزل الداء والدواء ، 

 .(ٔ)اء ، فتداووا ، وال تداووا بحرام "وجعل لكل داء دو

 الطب الًبوي للًفوس :  

تصًَؾ الهرضً إلً هصابَى بؤهراض عضوَة  َحتل الطب الًبوي هكاًة كبَرة فً عالهًا الَوم ، وعًد         

وهصابَى بؤهراض ًفسَة ، ًجد أى القسم األخَر َشتهل أعدادا هابلة فً كل أًحاء العالم ، لهذا تخصص 

َروى هى األطباء فً األهراض الًفسَة ، ولقد ُسهً علم األهراض الًفسَة فً تراثًا اإلسالهً بـ " طب الكث

                                                           
 هى ورواه ،"صحَح بإسًاد داود أبو رواه: "الهحتاج تحفة فٍ قال ،(4783) حدَث الهكروهة، األدوَة فٍ باب الطب، كتاب داود، أبو رواه(ٔ)

 باب الطب، كتاب والترهذٌ، ،(4733) حدَث َتداوي، الرجل باب الطب، كتاب داود، أبو": بحرام تداووا وال" لفظ بدوى ، شرَك بى أساهة حدَث
 شفاء، له أًزل إال داء هللا أًزل ها باب الطب، كتاب ،هاجه وابى ،"صحَح حسى حدَث هذا: "وقال ،(8347) حدَث علَه، والحث الدواء فٍ جاء ها

 ."ثقات ورجاله الطبراًٍ رواه(: "3/73) الزوابد هجهع فٍ وقال ،(4343) حدَث
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أهراض القلوب واألرواح ، لَصل القلوب " ، وهو األساس لطب األبداى ، إذ أى الطبَب الحاذق هو الذي َعلم 

الذي َساعد علً سرعة الشفاء والتداوي ، بهرَضه ـ حتً ولو كاى هرضا عضوَا ـ إلً التؤثَر الًفسً اإلَجابً 

َولد علً الفطرة ،  وقد اهتم الرسول صلً هللا علَه وسلم بطب القلوب والًفوس ، ألى اإلًساى فً ًظر اإلسالم

  ثم َتؤثر بها َعاَشه هى تجارب وَتؤثر كذلك بهى حوله هى الًاس .

تضع فً االعتبار تكوًَه الجسدي والعقلً  ًَظر إلً اإلًساى ًظرة واقعَة والطب الًبوي فً هذا الهجال

والًفسً ، وقد وضع اإلسالم حلوال بسَطة وشاهلة لكل ها َشؽل قلب اإلًساى حتً َصل به إلً الًفس الهطهبًة 

 ، الراضَة الهرضَة.

إلً وهثل الطب الًبوي لألبداى فإى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم بَى لصحابته الكرام وألتباعه هى بعده      

َوم الدَى الجاًب الوقابً والجاًب العالجً لطب الًفوس أو القلوب ، ودابرة الطب الًفسً كبَرة ، وإذا سار 

الًاس علً ًهج رسول هللا صلً هللا علَه وسلم فإى ذلك سَجًبهم الكثَر هى االضطرابات الًفسَة ، كها سَوفر 

  التً َعتقدوى أى فَها العالج الًفسً لهم . علَهم الجهد والهال هى أجل الحصول علً العقاقَر الطبَة

 

 

 

 

                                        ****************************** 

                                             ************************ 

   ****************** 

  *********** 

     ***** 
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 الثاًً  الفصل                                                 
 الوقاَة خَر هى العالج                                      

 

هذه الهقولة تعد هى الحكهة التً اشتهرت علً ألسًة الًاس ، وهً ـ بال شك ـ هقولة طبَة صحَحة ،      

توخً الحَطة والحذر ، وأى َتجًب هصادر الهرض حتً ال َصاب به وحكهة صادقة ، فاإلًساى هطلوب هًه أى 

، وبعدها تبدأ الهعاًاة هع األطباء والعالج ، وقد كاى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم دابها ها َبَى الطرَق 

 الصحَح لهذه الوقاَة ، وهعًً ذلك أى سًة رسول هللا صلً هللا علَه وسلم تإَد هذه الحكهة .

  بوَة فً الوقاَة :الحكهة الً

إى الحكهة الًبوَة تتجلً أروع ها تكوى فً هجال الطب الوقابً علً وجه الخصوص ، فقد وضع           

الرسول صلً هللا علَه وسلم الخطوط العرَضة لها ًسهَه فً عصرًا بالوقاَة ، والتً تعتبر خط الدفاع األول 

الفرد والهجتهع هى التعرض لخطر الهرض ، قال الشاعر  ضد األهراض الهعدَة وؼَر الهعدَة ، وذلك لحهاَة

 : (ٔ)ابى الروهً

 ألَسِرِه وإى َقُرَب الطبَبُ        وقٍِّ الداء خٌَر هى َتَصد  ت                          

وإلَكم جهلة هى األحادَث الجاهعة الشاهلة فً هجال الوقاَة هى األهراض واألسقام ، فقد بَى الرسول الكرَم 

هى أعظم ًعم هللا تعالً علً العبد بعد لً هللا علَه وسلم أى ًعهة العافَة ـ وهً تهام الصحة للبدى والتفس ـ ص

الَقَى ، عى أبً بكر الصدَق ـ رضً هللا عًه ـ قال : سهعت رسول هللا صلً هللا علَه وسلم َقول :" سلوا هللا 

( ، وعى أبً هرَرة ـ رضً هللا عًه ـ عى ٕر هى العافَة ")تعالً الَقَى والهعافاة ، فها أوتً أحد بعد الَقَى خَ

َُسؤل عًه العبد َوم القَاهة هى الًعَم أى َقال له : أ م ًصح لك جسهك لالًبً صلً هللا علَه وسلم قال :" أول ها 

 .(ٖك هى الهاء البارد ؟")َ؟ وًرو

  الطب الحدَث والتصور الوقابً :

ال ًَكر أحد ها حدث هى تطور هابل فً هجال الطب الحدَث هى حَث التشخَص ودقة تحدَد ها بالهرَض         

هى علل ، بحَث َسهل التعاهل هعها علً أي وجه كاى ، وبالرؼم هى ذلك الًَكر أحد أَضا أى التصور الوقابً 

َستطَع أحد أى َدعً أًًا ًبالػ فً  ، والفً الطب الًبوي هو األساس الهتَى الذي َبًً علَه األطباء توجهاتهم 

وجه إلَها كل هى هذه الحقَقة ، ألى حقابق الطب الوقابً كاًت واقعة فً حَاة الًبً صلً هللا علَه وسلم ، و

  َؤتً بعده إلً َوم القَاهة .

********************** 

                                                           
 شاعر هى شعراء القرى الثالث الهجرٌ فٍ العصر العباسٍ بابى الروهٍ ، الهعروؾ بو الحسى علٍ بى العباس بى جرَج ،وقَل جورجَس)ٔ(

 . )هـ - 2ٖٕ هـ ٕٕٔ رجب ٕ( بؽداد ولد بالعقَقة فٍ ـ
 . ٕٖٖٙبرقم  رواه أحهد فً الهسًد ، وصححه األلباًً فً السلسلة (ٕ)

 .جَد الترهذٌ سًد :الهًاوٌ وقال ، الذهبٍ وأقره، صحَح  :الحاكم قالرواه الترهذي فً سًًه ،  (ٖ)
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 الثالث الفصل                                                 

 اإلسالم وقاَة وشفاء                                      
 

اإلسالم هو الدَى الذي ارتضاه هللا تعالً لخلقه ، وهو الهًهج الشاهل الذي فَه صالح البشرَة بؤثرها ،        

الواقَة هى كل شر والذي َتدبر فً تعالَم اإلسالم التً بلؽها لًا الًبً صلً هللا علَه وسلم َجد فَها األواهر 

وسوء وهرض ، وإذا قدر هللا بهرض فإى فً اإلسالم البلسم الشافً هى هذا الهرض ، ولقد أًصؾ بعض هفكري 

 الؽرب حَى اعترؾ بها فً اإلسالم هى قواعد للوقاَة والصحة العاهة ، والتً تفرد بها عها سبقه هى رساالت .

  علهاء الؽرب : آراء

تكلم العلهاء الؽربَوى الهتخصصوى عى األهراض التً قد تصَب اإلًساى وطرق الشفاء هًها ، حَث              

الحابز علً جابزة ًوبل فً الطب والجراحة فً كتابه " اإلًساى  (ٔ)ل "َقال الدكتور الفرًسً " ألَكسَس كار

راض حقَقَة ، وهً تضر : "إى القلق والههوم تكوى السبب فً حدوث تؽَرات عضوَة وأهذلك الهجهول " 

بالصحة ضررا بالؽا.. " ، كذلك فإى القلق والتوتر الًفسً َسبباى أهراضا كثَرة هًها عسر الهضم العصبً ، 

هإلؾ  (ٕ)وقرحة الهعدة ، وأًواعا هى الشلل والصداع واألرق ، واضطرابات القلب ، وقد قام " دَل كارًَجً "

أكبر هجهوعة كتب فً علوم الًفس بتجهَع ًتابج دراسات وخالصة ها توصل إلَه علهاء وأطباء الًفس حَث 

" إى أطباء الًفس َدركوى أى اإلَهاى القوي واالستهساك بالدَى كفَالى بؤى َشفَا الهرَض بالقلق   قال :

" ًورث وست باسفَك " ألهراض السرطاى  والتوتر العصبً " ، وقدم الدكتور " فَرًوى رَلً " الباحث بهَبة

ًتابج دراسته هع فرَق هى العلهاء بعد بهدًَة سباتل األهرَكَة أثًاء اًعقاد هإتهر الجهعَة األهرَكَة للسرطاى 

وقال : " إى القلق والضؽوط الًفسَة التسهل اإلصابة بهرض السرطاى فحسب ، بل إًها إجراء التجارب العلهَة 

الًتشار إلً بقَة أجزاء الجسم ، ولذلك فإى هًع هسببات التوتر العصبً والقلق هً تساعد الهرض علً ا

  (ٖالوسَلة الهثلً لهًع اإلصابة بالسرطاى ")

  اإلَهاى باهلل طرَق الوقاَة والشفاء :

إى اإلَهاى الكاهل بهًهج هللا واتباع الحالل والحرام الذي شرعه الهولً عز وجل َحقق السكًَة         

طهؤًًَة التً تقً هى األهراض الخطَرة ، وقد خلق هللا تعالً اإلًساى وَعلم ها َصلح به بدًه وًفسه ، وهللا وال

تعالً أهرًا أى ًتبع هًهجه ، َقول الشَخ الشعراوي ـ رحهه هللا ـ فً خواطره : " هب أًك هرضت وذهبت إلً 

قا هى أى علم الطبَب أكبر هى علهك ، وإها التفعل وقال لك : افعل كذا وكذا لُتشفً ، فؤًت إها تفعل واث الطبَب

                                                           
)

1
، حصل َسبار فٍ 3ٗٗٔ ًوفهبر ٘ وتوفٍ فٍ 21ٖٔ َوًَو 2ٕ ، ولد فٍفرًسَا كاى طبًَبا جّراًحا  (Alexis Carrel)ألكسَس كارَل(
 .، وهى أشهر كتبه كتاب )اإلًساى.. ذلك الهجهول(، الذٌ َضم تجاربه عى اإلًساى والحَاة 3ٕٔٔعام جابزة ًوبل فٍ الطب علً

، َست هَلزفور فٍ 3٘٘ٔ ًوفهبر - ٔ هَزورٌ بالقرب هى 222ٔ ًوفهبر )ٕٗ ؛ : (Dale Carnegieباإلًجلَزَة )دَل كارًَجٍ)ٕ(
وتوفٍ  222ٔ ًَوَورك( كاى هإلؾ أهرَكٍ وهطور الدروس الهشهورة فٍ تحسَى الذات وهدَر هعهد كارًَجٍ للعالقات اإلًساًَة ولد عام

 3ٔ٘٘عام 

وهعجزة الوقاَة والعالج ( للشَخ هحهد هتولً الشعراوي ـ جهع وإعداد أ / ًبَل خالد  هذه األقوال وؼَرها هذكورة فً كتاب ) األهراض (ٖ)

 .) بتصرؾ َسَر ( ٖٔٔـ  ٕٔٔص
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وإها أى تًاقشه ، وفً هذه الحالة َجب أى َكوى علهك هساوَا لعلم  هإهًا بؤى هذا الطبَب الَعرؾ شَبا ،

الطبَب إى لم َكى أكثر هًه ، فإى كاى هذا َتم هع البشر ، فكَؾ هع هللا تعالً ؟ ، وهع تعالَم هذا الدَى بافعل 

؟ وكل ها أهر به هللا ورسوله ؟ ، فإى اإلًساى إها أى َكوى هإهًا أو ؼَر هإهى ، فإى كاى هإهًا باهلل  وال تفعل

وقدرته وعلهه ، فإًه َتبع ها َقول وَؤهر ، ألًه َعلم َقًَا أى هللا تعالً أعلم هًه بها فَه شفاء الًفس فً الدًَا 

 (. ٔ، وحسى الجزاء فً اِخرة ")

 

 

 

 

 

                                ****************************** 

                                             ************************ 

   ****************** 

  *********** 
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 ) بتصرؾ (. ٗٔٔالهرجع السابق ـ ص  (ٔ)
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 الثاًً الباب            
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 األول الفصل      

 الوقاَة هى التخهة                                                  
 

        

الكهَات التً ًؤكلها هى الطعام ، بل ًحتاج إلً طعام هتوازى ثبتت الدراسات العلهَة أًًا ال ًحتاج إلً كل أ        

وهتًوع ، فالؽذاء الصحً والسلَم هو الذي َعتهد علً التًوَع والتوازى فَها َدخل جوؾ اإلًساى هى أطعهة ، 

واإلسراؾ فً الطعام والشراب َضر ضررا بالؽا بالصحة العاهة ، وَإثر علً الجهاز الهضهً وهلحقاته تؤثَرا 

 لؽا ، وقد بَى لًا الرسول الكرَم صلً هللا علَه وسلم الطرَق الصحَح للتؽذَة السلَهة دوى إفراط أو تفرَط .با

  البطى بَت الداء :

بهرضاها علً الرؼم هى كثرتها ، كذلك فإى شركات األدوَة  إى عَادات األهراض الباطًَة هً التً تزدحم      

تخصص ثلث إًتاجها أو َزَد أدوَة لألهراض الباطًَة ، وهعظم هذه األهراض تحدث ًتَجة لهخالفة الهدي 

أى الًبوي فً اختَار ًوع الطعام ، وعادات تًاوله ، ووقت تًاوله ، فعى الهقدام بى هعد َكرب ـ رضً هللا عًه ـ 

هللا صلً هللا علَه وسلم قال : " ها هأل آدهً وعاء شرا هى بطًه ، بحسب ابى آدم لقَهات َقهى صلبه ، رسول 

هذا الحدَث أصل جاهع ألصول الطب (.ٔفإى كاى البد فاعال ، فثلث لطعاهه ، وثلث لشرابه ، وثلث لًفسه " )

تعهل الًاس هذه الكلهات، سلهوا هى كلها. وقد روٌ أى ابى هاسوَه الطبَب لها قرأ هذا الحدَث قال: لو اس

وقال الحارث بى كلدة طبَب العرب: الحهَة رأس ،  األهراض واألسقام، وإًها قال هذا؛ ألى أصل كل داء التخهة

 .الدواء، والبطًة رأس الداء

ذلك ، أورثه قال ابى القَم ـ رحهه هللا ـ : " إذا هأل اِدهً بطًه هى األؼذَة التً الَحتاج إلَها ، واعتاد      

 (.ٕأهراضا هتعددة ، وإذا اعتدل فً الكهَة والكَفَة كاى اًتفاع البدى به أكثر هى اًتفاعه بالؽذاء الكثَر " )

عى جابر بى هع التقلل هى األكل واالكتفاء ببعض الطعام إلً اإلَثار بالباقٍ هًه،  -صلً هللا علَه وسلم  -وًدب 

طعام الواحد َكفٍ االثًَى، وطعام  : »عبد هللا ـ رضً هللا عًه ـ قال : قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم 

فؤحسى ها أكل الهإهى فٍ ثلث بطًه، وشرب فٍ ثلث،  (ٖ)" االثًَى َكفٍ األربعة، وطعام األربعة َكفٍ الثهاًَة

ثلث للطعام، وثلث : »-صلً هللا علَه وسلم  -ى قول الًبٍ وعى اإلهام أحهد أًه سبل ع  .وترك للًفس ثلثا

فقال: ثلث للطعام: هو القوت، وثلث للشراب: هو القوي، وثلث للًفس: هو الروح وهللا « للشراب، وثلث للًفس

 وأها هًافع قلة الطعام بالًسبة إلً القلب وصالحه، فإى قلة الؽذاء توجب رقة القلب، وقوة الفهم، واًكسار .أعلم

بى آدم كل فٍ ثلث بطًك، اقال الحسى: َا .الًفس، وضعؾ الهوي والؽضب، وكثرة الؽذاء توجب ضد ذلك

وعى هحهد بى واسع، قال: هى قل طعاهه فهم وأفهم، وصفا،  .واشرب فٍ ثلثه، ودع ثلث بطًك َتًفس لتتفكر

                                                           
  والًسابً وابى هاجه ، وقال الترهذي حدَث حسى . رواه أحهد والترهذي (ٔ)
 .   2ٔـ ص ٗـ ج 33ٔٔزاد الهعاد فً هدي خَر العباد ـ ابى القَم الجوزَة ـ هإسسة الرسالة ـ تحقَق شعَب وعبد القادر األرًاإوط سًة  (ٕ)
 . رواه هسلم (ٖ)
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: ها ًَبؽٍ للهإهى أى َكوى وعى هالك بى دًَار قال .ورق، وإى كثرة الطعام لَثقل صاحبه عى كثَر هها َرَد

وعرض الحسى الطعام علً بعض أصحابه، فقال له: أكلت  .بطًه أكبر ههه، وأى تكوى شهوته هٍ الؽالبة علَه

وعى الشافعٍ، قال: ! حتً ال أستطَع أى آكل. فقال الحسى: سبحاى هللا وَؤكل الهسلم حتً ال َستطَع أى َؤكل؟

 .ةلب الًوم، وَضعؾ صاحبه عى العبادالشبع َثقل البدى، وَزَل الفطًة، وَج

وعى عهرو بى شعَب عى أبَه عى جده ـ رضً هللا عًهم ـ أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قال :"        

( ، ًٔعهته علً عبده ") أثر كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا هى ؼَر هخَلة وال سرؾ ، فإى هللا َحب أى َري

الًبً صلً هللا علَه وسلم فً هذا الحدَث لها أهداؾ إَهاًَة وطبَة ، فاإلَهاًَة هًها وهذه األواهر الهتتالَة هى 

إبعاد الًفس عى الؽرور والفخر والخَالء والكبر ، كذلك حث الًفس علً الصدقة واإلًفاق واإلَثار ، وإبعادها 

به ، وهذا َقً الجسم هى عى البخل والشح واألثرة ، أها الطبَة فتهدؾ إلً اعتدال اإلًساى فً طعاهه وشرا

عدة هثل السهًة التً تًشؤ ًتَجة اإلفراط فً تًاول الؽذاء خاصة الهواد الدهًَة والسكرَة ، " وتشَر  أهراض

% هى تعداد السكاى  ٖٓصاءات إلً أى ًسبة األفراد الذَى َشكوى هى السهًة فً العالم تزَد عى حوالً اإلح

الصدرَة وجلطات الدم وأهراض الكبد تًتج هعظهها هى اإلفراط فً ( ، كذلك فإى أهراض السكر والذبحة ٕ")

تًاول الؽذاء ، وبذلك تتجلً حكهة الًبً صلً هللا علَه وسلم فً الوقاَة هى كل هذه األهراض باالعتدال فً 

 تًاول الطعام والشراب .

أههَة اختَار الطعام :

الًبً صلً هللا علَه وسلم إلً أههَة اختَار الطعام الذي َخؾ هضهه علً الهعدة ، ألى ذلك هى أسباب  أرشدًا 

حفظ الصحة ، وقد َؤكل اإلًساى طعاها أو َشرب شرابا وهو َعلم ـ َقًَا ـ ضرره قبل تًاوله ، لكًه ال َبالً ، 

 فالههم أى َستجَب لشهوته ههها كلفه ذلك .

أًها ذبحت فٍ بَتها شاة فؤرسل إلَها رسول  ضباعة بًت الزبَر بى عبد الهطلب عىَره وقد ذكر أبو عبَدة وؼ

هللا صلً هللا علَه وسلم أى أطعهًَا هى شاتكم فقالت للرسول وهللا ها بقٍ عًدًا إال الرقبة وإًٍ أستحٍ أى 

  : ً هللا علَه وسلم فقالالرسول فؤخبر رسول هللا صل  أرسل إلً رسول هللا صلً هللا علَه وسلم بالرقبة فرجع

 ( .ٖ") أرسلٍ بها فإًها هادَة وأقرب الشاة إلً الخَر وأبعدها هى األذي :ارجع إلَها فقل لها" 

الحلواء والعسل واللحم ، ألى هذه األصًاؾ الثالثة هى أفضل  وقد كاى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم َحب" 

م ، ولالؼتذاء بها ًفع عظَم فً حفظ الصحة والقوة ، وال ًَفر األؼذَة ، وأًفعها للبدى والكبد وأعضاء الجس

 .(ٗهًها إال هى كاى به علة أو آفة ")

 

                                                           
 ورواه الحاكم فً الهستدرك وقال: صحَح اإلسًاد ولم َخرجاه ..هاجهرواه أحهد والًسابً وابى  (ٔ)

 . 3ٖٕـ ص 33ٔٔاإلعجاز العلهً فً اإلسالم ـ أ/ هحهد كاهل عبد الصهد ـ الدار الهصرَة اللبًاًَة ـ سًة  (ٕ)
  ، ورواه الًسابً فً سًًه . 3ٕٔٗٙرواه أحهد فً الهسًد برقم  (ٖ)

  . 3ٕٔـ ص ٗزاد الهعاد ـ ابى القَم الجوزَة ـ هرجع سابق ـ ج (ٗ)
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(، ها وجد له إدام ، وكاى َؤدهه باللحم هرة ، ٔ"وكاى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم َؤكل الخبز هؤدوها )

ًعم اإلدام الخل ، وهو ثًاء علَه بحسب وبالتهر أخري ، وبالبطَخ ثالثة ، وبالخل ؼَر ذلك ، وكاى َقول : 

( ٕ)هقتضً الحال الحاضر ،) هى باب األكل هها هو هوجود دوى تكلؾ ( ، التفضَل علً ؼَره كها َظى الجهال"

، وسبب الحدَث أًه دخل علً أهله َوها فقدهوا له خبزا ، فقال : " هل عًدكم هى إدام ؟ ، قالوا : ها عًدًا إال 

 .( ٖ علَه وسلم : " ًعم اإلدام الخل ")الخل ، فقال صلً هللا

وقد أكد علهاء الطب فً عصًا الحاضر أى خل  والهقصود أى أكل الخبز هؤدوها هى أسباب حفظ الصحة .       

ًَّه التفاح  َساعد هرضً السكرٌ علً التقلَل هى هستوي السكر فٍ الدم حسب ها وجدته بعض الدراسات، كها أ

لههبل عًد الًساء، وَساعد علً فقداى الوزى، وَدعم الجلد بالصحة الجَدة، وقد اكتشفت َُستخدم لعالج التهاب ا

 ًَّ ً ــَعهل عل ـةـــالدراسات الهخبرَة والحَواًَة أّى خل التفاح َساعد علً خفض ضؽط الدم والكولسترول، كها أ

 .تثبَط ًهو بعض الخالَا السرطاًَة

َُحلل األورام الصلبة واألورام البلؽهَة الهزهًةركة ــل هع حبة البـى فوابد هزَج الخ"وه ًَّه  َُؽ أ فل دور ــــ، وال 

، فَوضع هزَج الخل  ذا الهزَج بالشفاء هى الحبوب ذات التقرحات والجرب إذا ُضهدت به األهاكى الهصابةـــه

َُوص هع حبة البركة علً األهاكى الهصابة بالبرص والبهق األسود لعالجها ً بطبخ حبة البركة ، وِالم األسًاى 

 .ٗبه "  هع الخل والهضهضة

 هَبة األكل والشرب :

تإثر هَبة األكل والشرب فً هدي االًتفاع بهها ، ودفع أذاهها ، فقد ورد عى الرسول صلً هللا علَه        

وآكل كها َؤكل ، وقال صلً هللا علَه وسلم :" إًها أجلس كها َجلس العبد ، (٘)وسلم القول : " ال آكل هتكبا "

ٍى كاى صلً هللا علَه وسلم ،،  (ٙ)العبد " ََجلُِس الَعبُد"، ُهسَتوفًِزا َؼََر ُهَتهكِّ ِده وأصابِِعه، "وأجلُِس كها  ََ ؤُكلُ ب ََ

ؤُكلُ  ََ ه  ًَّ َر لَه الَفراُغ لأِلكِل فإ ََسَّ ََكوُى َهشُؽواًل بِالخدهِة، فإذا َت ًكا؛  ِهَى القُعوِد؛ أِلىَّ الَعبَد أَكَثُر َها  ا، أو ُهتَورِّ ًَ ُهْقع

ًٌة إلِظَهارِ  ََكوُى أسَهلَ وأسَرَع قَاًها، وهذه الَهَبُة ُهَتضهِّ ََطلُُبه ِهى أسَاِده وَهخدوهَه، ف ًَُادَه أو  ًبا لَِهى   َتَحسُّ

ًَه تِِه صلًَّ الُها علَه وسلََّم هللِ ُسبحا ََّ لطعام هى واألكل هتكبا أو بوضع ؼَر سوي َهًع هجري ا َكهاِل ُعُبوِد

 االعتدال ، وهو ها َجعل الضؽط علً الهعدة شدَدا ، فَعَقها عى هضم الطعام بسرعة .

" وَذكر عًه صلً هللا علَه وسلم أًه كاى َجلس لألكل هتوركا علً ركبتَه وَضع بطى قدهه الَسري علً ظهر 

فهذه الهَبة أًفع هَبات األكل قدهه الَهًً تواضعا لربه عز وجل ، وأدبا بَى َدَه ، واحتراها للطعام وللهإاكل ، 

لقها هللا سبحاًه علَها ، هع ها فَها هى الهَبة وأفضلها ألى األعضاء كلها تكوى فً وضعها الطبَعً الذي خ

                                                           
 اإلدام هو ها َإكل هع الخبز ، أو ها َخلط هع الخبز لتطََبه . (ٔ)

 . 3ٕٔـ ص ٗزاد الهعاد ـ ابى القَم الجوزَة ـ هرجع سابق ـ ج(ٕ)
 رواه هسلم عى جابر بى عبد هللا ـ رضً هللا عًه ـ ، ورواه هسلم عى عابشة ـ رضً هللا عًها ـ ((ٖ

  . ٕٕٙـ  ٕٕٗ، الطب الًبوٌ، بَروت: دار الهالل، ص الطب الًبوي ـ ابى القَم الجوزَة ( (4

  ( رواه البخاري عى أبً جحَفة .(5

 ( رواه أحهد عى عابشة ـ رضً هللا عًها.(6
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، كذلك كاى ًَصب الرجل الَهًً وَجلس علً الَسري ، كها كاى الًبً صلً هللا علَه وسلم َجلس (ٔ)األدبَة "

ًَُس ْبُى َهالٍِك َقالَ: هقعَا ،  ؤُْكلُ " عى أَ ََ ا  ًَ ِه َوَسلََّم ُهْقِع َْ ُ َعلَ
ٍَّ َصلًَّ هللاَّ بِ ًَّ ُت ال َْ واإلقعاء أى (، ٕ") َتْهًرا َرأَ

ًَصب قدهَه وَجلس علً عقبَه هذا هو اإلقعاء، وإًها أكل الًبٍ صلً هللا علَه وسلم كذلك لبال َستقر 

فٍ الجلسة، فَؤكل أكال كثَراً؛ ألى الؽالب أى اإلًساى إذا كاى هقعَاً ال َكوى هطهبًا فٍ الجلوس فال َؤكل 

 .كثَراً وإذا كاى هطهبًاً، فإًه َؤكل كثَراً هذا هو الؽالب كثَراً وإذا كاى ؼَر هطهبى فلى َؤكل

وكاى صلً هللا علَه وسلم َؤكل بؤصابعه الثالث ، وهذا أًفع ها َكوى ، ألًه َؤخذ هى الطعام القدر الَسَر الذي 

هها  لَس فَه هشقة علً أجهزته الهاضهة ، أها إذا أكل بؤصابعه الخهسة فإًه َوجب ازدحام الطعام فً أهعابه

َإثر علً أجهزته وَضره ، كذلك فإى الًبً صلً هللا علَه وسلم كاى ال َجهع بَى لبى وسهك ، أو لبى وحاهض 

، وال بَى ؼذابَى حارَى وال باردَى وال لزجَى وال قابضَى ، وال هسهلَى وال ؼلَظَى ، وال هختلفَى ، كسرَع 

لبى وبَض ، وال بَى لبى ولحم ، ولم ، وال بَى  الهضم وبطَبه ، وال بَى شوي وطبَخ ، وال بَى طري وقدَد

( ، والذي َركز فً كل هذا َٖكى َؤكل طعاها فً وقت شدة حرارته ، وال شَبا هى األطعهة العفًة ، أو الهالحة ")

 َالحظ أى اجتهاع الضدَى هى الطعام هولد لألهراض ، ضار بالصحة ، هخرج عى االعتدال .

ْوا َولَْو بَِكؾ  ِهْى َحَشٍؾ وكاى صلً هللا علَه وسلم َؤهر بالعشاء ولو بكؾ هى تهر وَقول :"  ، ) تهر رديء(َتَعشَّ

أههَة الهشً بعد ( ، كها كاى ًَهً عى الًوم بعد األكل ، وًجد فً وصاَا األطباء ٗ") َفإِىَّ َتْرَك الَعَشاِء َهْهَرَهةٌ 

 صالة ركعتَى بعد الطعام لَستقر الؽذاء فً الهعدة .الَعشاء ولو هابة خطوة ، أو ال

وأها هدَه صلً هللا علَه وسلم فً الشراب ، فكاى َحب البارد الحلو ، كذلك كاى ال َشرب الهاء وقت         

ٍَّ صلًَّ هللاُ علَه وسلَّم عى جابر بى عبد هللا ـ رضً هللا عًه ـ " استقابه ، ولكى َفضل البابت ،  ب ًَّ َدَخلَ  أىَّ ال

َصاِر وهعُه َصاِحٌب له ًْ لََة  علًَ َرُجٍل ِهَى األ َْ َدَك َهاٌء َباَت هِذه اللَّ ًْ ٍُّ صلًَّ هللاُ علَه وسلَّم: إْى كاَى ِع ، َفقالَ له الًب

ا ًَ ٍة، وإالَّ َكَرْع ًَّ لُ الَهاَء فٍ َحابِِطِه، قالَ: ) أي : شربًا هى الحوض ( فٍ َش ََُحوِّ ُجلُ  ُجلُ: َا ، قالَ: والرَّ َفقالَ الرَّ

َطلََق بِهَها، َفَسَكَب فٍ َقَدٍح، ُثمَّ َحلََب ع ًْ َطلِْق إلً الَعِرَِش، قالَ: َفا ًْ ِ، ِعًِدٌ َهاٌء َبابٌِت، َفا لَه ِهى َداِجٍى َرسولَ هللاَّ

ُجلُ الذٌ َجاَء ه ِ صلًَّ هللاُ علَه وسلَّم، ُثمَّ َشِرَب الرَّ ، وكاى صلً هللا علَه   (٘)" عهُ له، قالَ: َفَشِرَب َرسولُ هللاَّ

وسلم َشرب قاعدا ، ألى الشرب قابها له آفات عدَدة ، حَث ًَزل بحدة علً الهعدة ، وال َحصل به الري التام ، 

، قال أًس ـ رضً هللا وكاى صلً هللا علَه وسلم َتًفس عًد شرابه ثالثا ، وَقول : " إًه أروي ، وأهرأ ، وأبرأ 

، ولَس هعًً ذلك أى َتًفس فً اإلًاء ، بل إى التًفس َكوى خارجه ( ٙ)فً الشراب ثالثا "عًه ـ : فؤًا أتًفس 

                                                           
(
ٔ
  ) بتصرؾ(. ٖٕٕـ  ٕٕٔـ ص ٗزاد الهعاد ـ ابى القَم الجوزَة ـ هرجع سابق ـ ج(

 هسلم هروا (ٕ)

  . () بتصرؾ ٖٕٕـ  ٕٕٔـ ص ٗالهعاد ـ ابى القَم الجوزَة ـ هرجع سابق ـ ج زاد(ٖ)
 ـ وفً سًده ضعؾ .  أًس بى هالكعى  هاجهرواه الترهذي وابى  (ٗ)

  رواه البخاري .(٘) 
 رواه هسلم عى أًس بى هالك رضً هللا عًه . (ٙ)
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إذا شرب أحدكم فال َتًفس فٍ ، فعى أبً هرَرة رضً هللا عًه قال : قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم :" 

 .(ٔ") ، ثم لَعد إى كاى َرَد ، فلًَِح اإلًاء ، فإذا أراد أى َعود اإلًاء

وللتسهَة فً أول الطعام والشراب ، وحهد هللا فً آخره تؤثَر عجَب فً ًفعه واستهرابه ، ودفع هضرته         

ففً الصحَحَى عى عهر بى أبً سلهة قال : كًت ؼالها فً حجر رسول هللا صلً هللا علَه وسلم ، وكاًت  ،

َا ؼالم ، سم هللا ، وكل بَهًَك ، وكل هها  َدي تطَش فً الصحفة ، فقال لً رسول هللا صلً هللا علَه وسلم : "

(، قال اإلهام أحهد ـ رحهه هللا ـ : " إذا جهع الطعام أربعا فقد كهل ، إذا ذكر َٕلَك ، فها زالت تلك طعهتً بعد ")

 اسم هللا فً أوله ، وحهد هللا فً آخره ، وكثرت علَه األَدي ، وكاى هى حالل ".

 وقاَة الطعام هى التلوث :

لرسول الكرَم صلً هللا علَه وسلم علً وقاَة أهته هى كل سوء ، فحثهم علً حفظ طعاههم وشرابهم حرص ا

عى طرَق حفظ اًَِة التً َوضع فَها الطعام والشراب ، فعى جابر بى عبد هللا ـ رضً هللا عًه ـ قال : سهعت 

فإى فً السًة لَلة ًَزل فَها وباء ، ال إلًاء ، وأوكبوا السقاء ، هللا علَه وسلم َقول :" ؼطوا ارسول هللا صلً 

( ، فإى تؽطَة اإلًاء تعد َٖهر بإًاء لَس علَه ؼطاء ، أو سقاء لَس علَه وكاء إال ًزل فَه هى ذلك الوباء ")

حهاَة له هها قد َقع فَه هى حشرات وهوام ، وبذلك َتقً اإلًساى شر التلوث للطعام والشراب ، كذلك "ًهً 

القربة أو السقاء ، وأى َهًع جاره أى َؽرس خشبة فً داره  معلَه وسلم عى الشرب هى فرسول هللا صلً هللا 

(، ألى هذا السلوك قد َلوث الهاء برابحة كرَهة ، وَؤًؾ هى َشرب بعده بهذا الصًَع ، كذلك قد َكوى الهاء ٗ)"

ًه هلتزها آداب الشراب هلوثا بحشرة أو هاهة أو قذاة فتإذَه ، فاألفضل أى َصب الهاء فً إًاء ثم َشرب ه

 الهحـهدَة .

 

 

 

                                           ********************************* 

         ********************** 

   ************ 

**** 

 

 

                                                           
  . هاجهرواه ابى  (ٔ)

 ( هتفق علَه .(ٕ

  ( رواه هسلم .(ٖ

 ( رواه البخاري عى أبً هرَرة رضً هللا عًه .(ٗ
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 الثاًً الفصل

 أطعهة وقابَة
 

ًجد سًة الًبً صلً هللا علَه وسلم تذكرأصًافا هى اهتم اإلسالم بالطعام الواقً والشراب الواقً ، حَث         

األطعهة واألشربة دوى ؼَرها ، أثبت الطب الحدَث أى لهذه األصًاؾ علً وجه التحدَد فوابد صحَة وقابَة 

 وعالجَة ، وسوؾ ًعرض لجاًب هى هذه األطعهة بشًء هى التفصَل .

  لبى األم للرضَع :

، وقد وردت أحادَث تبَى  أى ًبدأ بالرضَع قبل الكبَر َة ألًه هى الهالبموقد بدأًا به هذه األطعهة الوقاب    

ُت أَحًدا أرَحَم بالعَاِل ضهًَا أههَة الرضاعة الطبَعَة للطفل ، عى أًس بى هالك ـ رضً هللا عًه ـ قال :  َْ ها رأَ

ًُه ُهسَتْرَضًعا فٍ  عوالٍ الهدًَِة فكاى ًَطلُِق وًحُى هعه فَدُخلُ ِهى رسوِل هللاِ صلًَّ هللاُ علَه وسلَّم كاى إبراهَُم اب

ًًا َْ ا هات إبراهَُم قال رسولُ هللاِ صلًَّ هللاُ علَه )حدادا(  البََت وكاى ِظْبُره َق لُه وَرِجُع قال عهٌرو : فلهَّ َُقبِّ فَؤُخُذه ف

ىِ  "وسلَّم : َْ دٌِ وإىَّ له ِظْبَر
ُتكِهالِى َرضاَعه فٍ  ى واحدة (دال هَى ب) هرضعت إىَّ ابًٍ إبراهََم كاى فٍ الثَّ

ة ًَّ ، وهعًاه،  أى له هرضعا فً الجًة تكهل رضاعته ألًه هات وله عشرة أشهر ، وجاءت أههَة الرضاع (ٔ")الج

قبل سى الفطام ، ألًه َإثر فً ًهو الطفل ، وقد اشترط لعلة الرضاع الهحرم للًسب اى َكوى قبل سى الفطام ، 

ال هإهًَى أم سلهة ـ رضً هللا عًها ـ أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قال : " عى أم اللها له هى أههَة ، 

(، ورؼم أى هذه ٕ")وكاى قبلَ الفطام ) كوى لحم الصبً وشق أهعاءه (َحرُم هى الرضاِع إال ها فتَق األهعاءَ 

لك فً هقاالتهم وبحوثهم ، إال أى العلهاء أكدوا ذاألحادَث الشرَفة بها أدلة ضهًَة فً أههَة الرضاعة الطبَعَة 

للطفل هو لبى األم ، ألًه الؽذاء الذي خلقه هللا تعالً لًَاسب هضم وهى هذه األقوال : " إى الؽذاء الطبَعً 

الطفل وَسد حاجته ، والطفل الذي َتؽذي بلبى الحَواًات األخري َكوى أضعؾ صحة وأكثر تعرضا للًزالت 

ه ، ألى لبى األم خال هى الهَكروبات ، ودرجة حرارته هالبهة للطفل ، الهعوَة هى الطفل الذي َرضع هى ثدي أه

" كذلك ظهرت دراسة جدَدة وهثَرة قام بها  ( ،ٖعدا ذلك فهو َحوي هواد ذات هًاعة ضد األهراض ")

هجهوعة العلهاء توضح أى لبى األم َحهً األطفال الرضع هى كثَر هى األهراض إلً أى َحَى الوقت لًضوج 

( ، كذلك فإى ٗجهاز الهًاعة عًدهم لالعتهاد علَه فً التعاهل هع الهَكروبات والطفَلَات التً َتعرضوى لها")

لدم وًَهً ذكاء الطفل ، وَشعره باألهاى ، والرضاعة الطبَعَة تساعد علً تًظَم الحهل لبى األم َحهىهى ضؽط ا

 دوى وسابل . 

                                                           
 رواه ابى حباى فً صحَحه ، والظبر : َطلق علً هرضعة ولد ؼَرها ، وَطلق علً زوج الهرضعة ، وقًَا بهعًً : حدادا . (ٔ)

 ٕ٘ٔٔرواه الترهذي ، وقال األلباًً : حدَث صحَح.إرواء الؽلَل برقم  (ٕ)

(
ٖ
دار ًهضة هصر للطبع والًشر  ) بتصرؾ ( 2٘صحة األم والطفل ـ تؤلَؾ د. ذكً شعباى ، د. إبراهَم هجدي ، د. إسهاعَل صبري ص (

 . والتوزَع،القاهرة
  (. 32ٗٔاإلسالم وأخطار الرضاعة الصًاعَة : د. عبد الرسول الزرقاًً ) دراسة بهجلة الوعً اإلسالهً ـ عدد أؼسطس  (ٗ)
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     عسل الًحل :

إذا تكلهًا عى عسل الًحل هى الًاحَة العالجَة فإًه كها قال األطباء : َشفً أكثر هى هابة هى األهراض ،       

 ،شربة عسل، الشفاء فٍ ثالثة  هللا صلً هللا علَه وسلم :" : قال رسول رضٍ هللا عًهها قال ابى عباس عى

، لكًًا هوافقة لهوضوع بحثًا ًتكلم عًه هى الًاحَة  (ٔ")وأًهً أهتٍ عى الكٍ ،وكَة ًار ،وشرطة هحجم

، عى أم الهإهًَى عابشة ـ رضً هللا عًها ـ أًها قالت :" كاى الًبً صلً هللا علَه وسلم َحب الحلواء  الوقابَة

َهْى لَِعَق ( ، وعى أبً هرَرة ـ رضً هللا عًه ـ أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قال : " َٕحب العسل ... ")و 

َُِصْبُه َعِظٌَم ِهَى اْلَباَلءِ  قال ابى حجر العسقالًً ـ رحهه هللا ـ : " إى ،  (ٖ" )  اْلَعَسلَ َثاَلَث َؼَدَواٍت ، ُكلَّ َشْهٍر ، لَْم 

فً العروق واألهعاء ، وَدفع الفضالت ، وَؽسل خهل  هابة اسم ، وهو َجلو األوساخ التًالعسل له أكثر هى 

الهعدة ، وَسخًها تسخًَا هعتدال ، وَفتح أفواه العروق ، وَشد الهعدة والكبد والكلً والهثاًة والهًافذ .... 

 ،  (ٗ") وؼَر ذلك

قال: جاء رجل إلً رسول هللا صلً هللا علَه وسلم فقال: إى أخٍ استطلق  أبٍ سعَد الخدرٌ رضٍ هللا عًه عى

ا!، قال: بطًه، فقال: )اسقه عسال( فسقاه عسال، ثم جاء فقال: َا رسول هللا سقَته عسال فها زاده إال استطالقً 

)اذهب فاسقه عسال(، فذهب فسقاه ثم جاء فقال: َا رسـول هللا ها زاده إال استطالًقا!، فقال رسول هللا صلً هللا 

 .(٘)علَه وسلم: )صدق هللا وكذب بطى أخَك؛ اذهب فاسقه عسال(، فذهب فسقاه فبرئ

قال بعض العلهاء بالطب: كاى هذا الرجل وفٍ هذا هى الحكهة البالؽة ها فصله الحافظ ابى كثَر بقوله: )         

عًده فضالت فلها سقاه عسال؛ وهو حار؛ تحللت فؤسرعت فٍ االًدفاع فزاد إسهاله، فاعتقد األعرابٍ أى هذا 

َضره؛ وهو هصلحة ألخَه؛ ثم سقاه فازداد التحلَل والدفع، ثم سقاه فكذلك، فلها اًدفعت الفضالت الفاسدة 

ه وصلَح هزاُجه واًدفعت األسقام واِالم ببركة إشارته علَه هى ربه أفضل الصالة الهضرة بالبدى استهسك بطًُ 

 .)6)م"والسال

العسل فً هجال الطب الوقابً : " .... إى تًاول الطفل الصؽَر لعسل الًحل َإدي إلً تفوق وقال العلهاء عى 

سرَع الهضم واالهتصاص ، والوصول فً زَادة وزًه عى أقراًه ، وزَادة فً القوة العضلَة ، كذلك فإى العسل 

إلً الدم واألًسجة فً وقت قصَر ، كها أًه َقتل الكثَر هى الهَكروبات ، وهو أَضا َقً هى أهراض الشَخوخة 

 .(1)هثل التشاإم والكآبة الًفسَة ، وَزَد الشَوخ قوة عضلَة وعقلَة وؼَر ذلك كثَر "

                                                           
 البخاري.رواه  (ٔ)

  ( رواه البخاري وهسلم .(2

  والبَهقً والبخاري فً التارَخ وهو حدَث ضعَؾ . هاجه( رواه ابى (3

  . ٓٗٔـ ص ٓٔ( فتح الباري بشرح صحَح البخاري ـ ابى حجر العسقالًً ـ ج (4
  ( رواه البخاري وهسلم .(5

 . 2ٖ٘ـ ص ٗتفسَر القرآى العظَم ـ ابى كثَر ـ ج ((6

 . ٕ٘ٗـ ص 33ٔٔالعلهً فً اإلسالم ـ أ/ هحهد كاهل عبد الصهد ـ الدار الهصرَة اللبًاًَة ـ سًة  اإلعجاز(7)
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     الرطب ـ التهر ـ البلح :

الًخل الًاضجة ، وقد ذكر األطباء له فوابد كثَرة ، وأههها الفوابد الوقابَة ، فهو هى الًباتات الرطب هو ثهار 

الهلًَة التً تًظؾ األهعاء الؽلَظة ، هى فضالتها ، كذلك فهو َقلل هى كهَات الدم الًازفة عًد الوالدة ، َقول 

، وَخصب البدى ، وهو هى أعظم الفاكهة ، وهى  ابى القَم ـ رحهه هللا ـ :" الرطب َقوي الهعدة الباردة وَوافقها

( ، والذي َإكد ذلك ها رواه عبد هللا بى ٔلم َعتده َسرع التعفى فً جسده ، وَتولد عًه دم لَس بهحهود .." )

( والقثاء هو ٕجعفر ـ رضً هللا عًهها ـ قال : " رأَت رسول هللا صلً هللا علَه وسلم َؤكل الرطب بالقثاء ")

ى أًس بى هالك ـ رضً هللا عًه ـ قال : " كاى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم ، َفطر علً رطبات الخَار ، وع

 (.ٖقبل أى َصلً ) أي: الهؽرب ( ، فإى لم تكى رطبات فتهرات ، فإى لم تكى تهرات حسا حسوات هى هاء ")

كذلك فإى البلح َحتوي علً  " ولقد ثبت علهَا أى الهكثرَى هى أكل الرطب أقل الًاس إصابة بهرض السرطاى ،

بروتًَات تقوم بعهلَة البًاء ، وبه هادة الفوسفور التً تدخل فً تركَب العظام واألسًاى ، وهو َحفظ العقل هى 

اإلجهاد الهبكر ، وبه فَتاهَى ) أ ( الذي َحفظ رطوبة العَى وبرَقها ، وَهًع جفاؾ الجلد ، وَقً هى اإلهساك 

(، وعى عابشة ـ رضً هللا عًها ـ قالت : قال ٗب والًفوس الهضطربة .. ")الهزهى ، وهو َهديء األعصا

رسول هللا صلً هللا علَه وسلم :" كلوا البلح بالتهر ، فإى الشَطاى إذا ًظر إلً ابى آدم َؤكل البلح بالتهر َقول : 

 صلً هللا علَه وسلم : ( ، وعًها ـ أَضا ـ أًها قالت : قال رسول هللا٘") الجدَد بالخلقابى آدم حتً أكل  عاش

( ، والرطب َزَد هى القدرة ٙ") أو جاع أهله ، قالها هرتَى أو ثالثة بَت ال تهر فَه جَاع أهلهَا عابشة ، " 

 الجًسَة ، وكذلك التهر والبلح ، والثالثة أؼًَاء بالفَتاهًَات الهفَدة للجسم .

 الحبة السوداء :

أهراضا ال حصر لها ، عى أبً هرَرة ـ رضً هللا عًه ـ قال : قال  وتسهً الشوًَز أو حبة البركة ، وهً تعالج

، وعى  (1رسول هللا صلً هللا علَه وسلم " علَكم بهذه الحبة السوداء، فإى فَها شفاء هى كل داء إال السام ")

وْ  عابشة ـ رضً هللا عًها ـ أًها سهعت الًبً صلً هللا علَه وسلم َقول :" َة السَّ َداَء ِشَفاٌء ِهى ُكلِّ إىَّ هِذه الَحبَّ

اُم؟ َقالَ: الَهْوتُ  اِم قُلُت: وها السَّ فقد َتم تًولها عى  . ولها طرق كثَرة فً استعهالها ، (2")َداٍء، إالَّ ِهَى السَّ

وًَبؽً لهى أراد التداوي بالحبة السوداء  طرَق هضؽها حبوبا أو طحًها أو ؼلَها وشربها أو استخراج زَتها ،

                                                           
  . ٖٖٔـ ص ٗ( زاد الهعاد ـ هرجع سابق ـ ج(ٔ

  ( رواه البخاري وهسلم .(ٕ

  .باختالؾ َسَر وهو حدَث حسى صحَح( رواه أبو داوود والترهذي وأحهد (ٖ

  .1ٕٗهرجع سابق ـ ص ( اإلعجاز العلهً فً اإلسالم ـ(ٗ

  . هاجه والحاكم وابى حباى قال عًه الذهبً: هًكر، وذكره ابى الجوزي فً الهوضوعات، وقال األلباًً : هوضوع( رواه ابى (٘

  وأبو داوود .( رواه هسلم (ٙ

  ( رواه البخاري وهسلم ، والسام : الهوت .(1

 رواه البخاري. ((2
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ذه الحبة السوداء تقً هى البرد هوا حبة البركة أى َسؤل أهل الخبرة والتداوي ، فذلك أًفع وأفَد أو كها َسهوًه

وأهراضه ، حَث إًها تستخدم فً الجو البارد ، كذلك فإًها تساعد علً حفظ الجًَى فً بطى أهه ، وتقوي 

تقً وتساعد اب الهفاصل وهً وذكر األطباء ًفعها فً عالج ضؽط الدم والربو وألم األسًاى ، والتهالجسم ، 

 علً شفاء الكثَر هى األهراض .

 التَى :  

       َذكر عى أبً الدرداء ـ رضً هللا عًه ـ قوله :" أهدي إلً الًبً صلً هللا علَه وسلم طبق هى تَى فقال  :

بال عجم ، فكلوا " كلوا " ، وأكل هًه وقال :" لو قلت إى فاكهة ًزلت هى الجًة قلت: هذه ، ألى فاكهة الجًة 

 (.ٔهًها ، فإًها تقطع البواسَر ، وتًفع هى الًقرس ")

والتَى أؼذي هى جهَع الفواكه وًَفع العصب ، وهو َساعد علً شفاء كثَر هى األهراض ، والًقرس      

وز أى التَى إذا أكل هع الج (ٕ)الهذكور فً الحدَث داء َؤتً فً الرجل فتتورم الهفاصل ، وقد ذكر "جالًَوس"

اب)  ( قبل أخذ السم القاتل ًفع وحفظ هى الضرر.ٖوالسذُّ

    العًب :

 ).  ٗ)وَذكر عى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم أًه كاى َحب العًب والبطَخ

فٍ جهلة ًعهه التٍ أًعم بها علً عباده فٍ هذه الدار  ذكر هللا سبحاًه العًب فٍ ستة هواضع هى كتابه وقد   

أفضل الفواكه وأكثرها هًافع ، وهو َإكل رطبا وَابسا ، وأخضر وَاًعا ، وهو فاكهة هع وفٍ الجًة ، وهو هى 

الفواكه ، وقوت هع األقوات ، وأدم هع اإلدام ، ودواء هع األدوَة ، وشراب هع األشربة ، وطبعه طبع الحبات : 

فٍ الحالوة ، والهتروك بعد  الحرارة والرطوبة ، وجَده الكبار الهابٍ ، واألبَض أحهد هى األسود إذا تساوَا

قطفه َوهَى أو ثالثة أحهد هى الهقطوؾ فٍ َوهه ، فإًه هًفخ هطلق للبطى ، والهعلق حتً َضهر قشره جَد 

للؽذاء ، هقو للبدى ، وؼذاإه كؽذاء التَى والزبَب ، وإذا ألقٍ عجم العًب كاى أكثر تلًََا للطبَعة ، واإلكثار هًه 

َسهل الطبع ، وَسهى ، وَؽذو جَده ؼذاء حسًا ، وهو أحد الفواكه الثالث التٍ وهًفعة العًب  .هصدع للرأس

 . هٍ هلوك الفواكه ، هو والرطب والتَى

                                                           
وضعفه األلباًً فً السلسلة بسبب جهالة  . ( ذكر ابى القَم هذا الحدَث فً كتابَه الطب الًبوي وزاد الهعاد وقال : وفً ثبوت هذا ًظر(ٔ

 بعض رواته .

وعالج العدَد  اإلهبراطورَة الروهاًَة فٍ أًحاء الطب هارس .ٕٙٔ وتوفٍ سًة 3ٕٔ سًة بَرؼاهوى ولد فٍ إؼرَقٍ طبَب هو جالًَوس ((ٕ

كعلم  أثر بشكل كبَر فٍ العدَد هى االختصاصات الطبَة ،ألباطرة الروهاى. كاى أكبر أطباء الَوًاى وأحد أعظم أطباء العصور القدَهةهى ا

 .والهًطق الفلسفة ، كها تًسب له العدَد هى اإلسهاهات فٍ وطب الجهاز العصبٍ ،علم األهراض ،الفسَولوجَا ، التشرَح

والخفت، وهو َتبع فصَلة عشب السذاب هى األعشاب الطبَة والتٍ لها العدَد هى األسهاء هثل الفًجى والحزاء والفَجل ( السذاب : (ٖ

 .سم وأوراقه تتهَز باللوى األخضر الهابل إلً اللوى األزرقٓٓٔ-ٓ٘السذابَة، وهو هى األعشاب الهعهرة وَبلػ طوله 
 
  . ٖٓٗـ ص ٗ( زاد الهعاد ـ هرجع سابق ـ ج(ٗ
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"والعًب َحتوي علً ًسبة عالَة هى السكر األحادي ) الجلوكوز ( وهو الَحتاج إلً هضم بل َهتص هى الهعدة 

اح عًد الصؽار، وَقً الكبار هى لَى العظام ، وَهًح واألهعاء ، لَذهب هباشرة إلً الدم ، وهو َقً هى الكس

الجسم الحَوَة والًشاط ، وهو َقً هى ًزالت البرد واإلًفلوًزا ، وَقً هى آالم اللثة وتساقط األسًاى ، كذلك 

 .(ٔفهو َقً هى اإلهساك والعشً اللَلً ")

ِ عى عابشة ـ رضً هللا عًها ـ قالت : " ًبُِذ لِرسوِل هللاَّ ًَ ا  ًَّ ُ علَِه وسلََّم فٍ ِسقاٍء فًؤُخُذ قبضًة ِهى َتهٍر ك
صلًَّ هللاَّ

ًة فَشرُبه ؼدوًة  ََّ ًبُذه عش ًَ ًة و ََّ ًبُذه ؼدوًة فَشرُبه عش ًَ أو قبضًة هى زبٍَب فًطرُحها فَِه ثمَّ ًصبُّ علَِه الهاَء ف

ًَهار هاًرا فَشرُبه لَاًل أو لَاًل فَشرُبه  ًَ : قال رسولُ هللاِ صلًَّ هللاُ عى أ( ، وٕ")اً وقالَ أبو هعاوََة  ٌِّ بٍ َسعٍَد الُخْدر

ََشَرْبه َزبًَبا َفْرًدا، أو َتهًرا فرًدا، أو ُبْسًرا فرًدا"، وقال أًَضا: "ًهاًا بََذ ِهًكم َفْل ًَّ رسولُ  علََه وسلَّم: "َهى َشِرب ال

بَِب والتَّهِر، وأى ًَ  ًَخلَِط بََى الزَّ  (.ٖر")خلَِط الُبْسَر والتَّههللاِ صلًَّ هللاُ علََه وسلَّم أى 

ََِصلْ إلً حدِّ اإلسكارِ  ُة االًتباِذ وُشربِه ها لم  ََّ َُسِكُر، ، ف وفٍ الحدَِث: هشروع ِب الَّذٌ ال  َِّ الهشروُع هو ُشرُب الطَّ

َُْسِكُره ِهى كلِّ األشِرَبةِ  َُذِهُب الَعقلَ و ٍُّ عًه هى ذلِك هو كلُّ ها   .والهًه

   البصل :

َها - عابشة َعىْ  ًْ ُ َع ٍَ هللاَّ َها ُسبِلَْت َعِى اْلَبَصِل، َفَقالَتْ  -َرِض ًَّ ِه َوَسلََّم  : أَ َْ ُ َعلَ ِ َصلًَّ هللاَّ إِىَّ آِخَر َطَعاٍم أََكلَُه َرُسولُ هللاَّ

ا فٍ قدر، أٌ: هطبوًخا :  البَهقٍ زاد ، (ٗ)"َكاَى فَِِه َبَصلٌ  ًَّ ،  ، والبصل َفَد فً الهعاشرة الزوجَة أًه كاى هشو

وَحهً هى الجلطة الدهوَة وًَشط الكلً ، وَقً هى هَكروبات الفم بقتلها ، وجاء فً هجلة " كل شًء " 

الفرًسَة قول الدكتور " جورج لوكوًسكً " عى عصَر البصل :" َكثر عدد الهعهرَى فً البلداى التً َكثر 

(. وإتهاها للفابدة ًقول َستحب لهى أكل بصال ٘)ى لَس هعروفا بها "فَها أكل البصل ، وإى هرض السرطا

ًَباوأراد الذهاب إلً الهسجد فعلَه أى َحاول قدر استطاعته أى َؽَر رابحة فهه بؤي وسَلة ألى رابحة الفم 

وخا فال تكوى كرَهة بعد أكل البصل والثوم والكراث ، حتً الَإذي أحدا برابحة فهه ، أها أكل البصل وًحوه هطب

  شًء فَه .

 السهك :   

،  : أىَّ رسولَ هللاِ صلًَّ هللاُ علََه وسلَّم قال: "أُِحلَّْت لكم َهَتتاى وَدهاىـ  َرضٍ هللاُ عًهها ـعبُد هللاِ بُى ُعهرَ عى 

حالُ  هاِى ، فالكبُِد والطِّ ا الدَّ ا الهََتتاِى ، فالحوُت والجراُد ، وأهَّ  (ـ ٙ")فؤهَّ

                                                           
 . ٙٓٔص للشَخ هحهد هتولً الشعراوي ـ جهع وإعداد أ / ًبَل خالد  ـاألهراض وهعجزة الوقاَة والعالج ( (ٔ

   

 . هاجه( رواه هسلم وأحهد وأبو داوود والترهذي وابى (ٕ

  ( رواه هسلم .(ٖ

 . إسًاده جَد :فٍ سبل الهدي والرشاد الصالحٍ قال عًه، و واألرًاإط ( رواه أحهد وأبو داوود وضعفه األلباًً(ٗ

 .) بتصرؾ ( 1٘، ٙ٘ـ هرجع سابق ـ ص الوقاَة والعالج األهراض وهعجزة ((٘

  واللفظ له وهو صحَح . هاجه( رواه أحهد وابى (ٙ
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ا أبو هللا ـ رضً هللا عًه ـ قال : بوعى جابر بى عبد  ًَ ٍُّ َصلًَّ هللاُ علَه وسلََّم َثاَلَث ِهاَبِة َراِكٍب، وأَِهَُر ا الًب ًَ َعَث

َش الَخَبِط، وأَْلَقً َْ ٍَ َج ا الَخَبَط، َفُسهِّ ًَ ا ُجوٌع َشِدٌَد حتًَّ أَكْل ًَ ٍش، فؤَصاَب َْ ْرُصُد ِعًَرا لِقَُر ًَ َدَة،  َْ َقالُ له الَبْحُر ُحوًتا َُ  ُعَب

َدَة ِضلًَعا ِهى َْ ا قالَ: فؤَخَذ أبو ُعَب ًَ ا بَوَدِكِه، حتًَّ َصلََحْت أْجَساُه ًَّ َه ا ًِْصَؾ َشْهٍر وادَّ ًَ َبُر، فؤَكْل ًْ ًََصَبُه  الَع أْضاَلِعِه َف

َحَر َثاَلَث َجَزابِرَ  ًَ ا اْشَتدَّ الُجوُع  ا َرُجلٌ، َفلَهَّ ًَ اِكُب َتْحَتُه، وكاَى فَِ َدةَفَهرَّ الرَّ َْ َهاهُ أبو ُعَب ًَ  .(ٔ)"، ُثمَّ َثاَلَث َجَزابَِر، ُثمَّ 

بحته ، وتوسط هقداره ، وكاى رقَق القشرة ، وكاى لحهه صلبا أو و أجود السهك ها لذ طعاهه ، وطابت را   

 َابسا ، وَكوى قد خرج هى ًهر جار ، وأًفع ها فً السهك اللحم القرَب هى هإخرها .

البدى وًَفع فً اإلًجاب ، وَصلح األهزجة الحادة ، وًَصح بعدم أكل رءوس " والطري السهَى َخصب 

األسهاك وال أحشابها لتفادي هادة الرصاص الساهة ، واألسهاك تقً هى أهراض هتعددة ، وتفَد الجسم فوابد 

جهة ، وقد وجد أى الشعوب الساحلَة ال تعرؾ الكثَر هى األهراض ، وكها جاء بؤبحاث جاهعة روتجرز 

ألهرَكَة ، فقد وجدت أى بعض الشعوب وعلً رأسها شعب اإلسكَهو ال توجد بًَها حاالت إصابة بؤهراض ا

السرطاًات الهختلفة العتهادهم علً األسهاك فً ؼذابهم ، كذلك فإى األسهاك تقً هى أهراض الؽدة وتًظم ضؽط 

وتقوي الذاكرة ، وتحهً هى هرض الدم ، وتقً هى أهراض القلب وتفَد الحواهل ، وتقً هى تصلب الشراََى، 

  (ٕ)العشً اللَلً ، وتحهً األسًاى هى التسوس ، وؼَر ذلك هى الفوابد الجهة "
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 . وهسلم رواه البخاري (ٔ)

   . 2ٕـص ـ هرجع سابق الوقاَة والعالج األهراض وهعجزة( (ٕ
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 الثالث الفصل                                                        

                                                   وقاَة الفم والعًََى                                                
 

ة وصحة باقً البدى ، والذي الفم والعًَاى هى الجوارح األساسَة التً َترتب علً سالهتهها وصحتهها ساله

َتدبر فً سًة الًبً صلً هللا علَه وسلم َجد التوجَهات التً حفظ هاتَى الجارحتَى وتقَهها هى كل هرض ، 

 وهً توجَهات َسَرة ال تكلؾ الهتهسك بها كثَر هشقة ، فال ًَبؽً لعاقل أى َؽفلها أو َههلها .

 السواك وقاَة للفم :  

السواك ؼصى هى شجر األراك ، وَعتبر أًفع وسَلة للحفاظ علً الفم واألسًاى لها فَه فَه هى هواد فعالة تقتل 

الهَكروبات والجراثَم ، وتهًع تكوى األوساخ وًخر األسًاى ، وفً سًة طبَب البشرَة هحهد صلً هللا علَه 

ً هرَرة ـ رضً هللا عًه ـ أى رسول هللا صلً وسلم األواهر الكثَرة بالحث علً استعهال السواك وهًها: عى أب

، وعًه ـ أَضا ـ أى رسول  (ٔ)لوال أى أشق علً أهتً ألهرتهم بالسواك هع كل وضوء "هللا علَه وسلم قال " 

( ، وعى حذَفة بى ٕ)هللا صلً هللا علَه وسلم قال :" لوال أى أشق علً أهتً ألهرتهم بالسواك هع كل صالة "

( ٖعًه ـ قال : " كاى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم إذا قام هى اللَل َشوص فاه بالسواك ") الَهاى ـ رضً هللا

، وعى أم الهإهًَى عابشة ـ رضً هللا عًها ـ أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قال : " السواك هطهرة للفم ، 

بالسواك  وسلم إذا دخل بَته بدأ لَه( ، وعًها ـ أَضا ـ أًها قالت : " كاى الًبً صلً هللا عٗ)هرضاة للرب "

ـ رضً هللا عًه ـ قال : قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم :" أربع هى سًى  ( ، وعى أبً أَوب األًصاري٘")

( ، فالسواك سًة ًبوَة َهكى أى تإدَها كلها تَسر لك ، ٙ)الهرسلَى ، الختاى والتعطر والسواك والًكاح "

صالة ، وعقب تًاول الطعام ، وعًد تؽَر رابحة الفم ، وقبل الًوم وعًد االستَقاظ خاصة عًد الوضوء وقبل كل 

 ، وذلك للهفطر والصابم علً السواء.

    الفوابد الطبَة للسواك :

أكد علهاء الطب والصَدلة أى للسواك فوابد وهًافع طبَة عاهة وشاهلة للجسم خاصة الجهاز "

َم ، وله تؤثَر هضاد لاللتهابات التً قد تحدث فً الفم ، وله تؤثَر هسكى الهضهىوالتًفسً، فالسواك َقاوم الجراث

ِالم األسًاى ، والسواك َجلو البصر ، وَصحح الهعدة، وًَقً وَصفً الصوت ، وَسهل هجاري الكالم ، وهو 

وبه هادة ، وَطلق اللساى ، والسواك َساعد علً اإلقالع عى العادات السَبة كالتدخَى ،  َقوي العهود الفقري

                                                           
 رواه البخاري وهسلم . ( (ٔ

 رواه البخاري وهسلم . ( (ٕ

  رواه البخاري والًسابً . ( (ٖ

  ( رواه الطبراًً وهو صحَح . (ٗ

 رواه هسلم .  (٘)

 ( رواه الهًذري فً الترؼَب والترهَب ، وقال إسًاده صحَح ، ورواه الترهذي وأحهد بلفظ " الحَاء بدال هى الختاى ... " وقال األلباًً: (ٙ

 ضعَؾ .

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

{ٕٗ} 
 

 

قابضة تعهل علً شد اللثة وتقوَتها ، وفَه هواد تحافظ علً األسًاى هى التسوس ، وتًقً الفضالت الهوجودة 

 (.ٔ)بالفم واألسًاى "

عض الهستحضرات التٍ تباع فٍ السوق كهستحضرات ؼسول للفم، قد تكوى هفَدة فٍ حل هشكلة رابحة " ب

شجرالكًَا(، إضافة  -الثَهول )الزعتر( واإلكلَبتول )هى األوكالبتوس الفم الكرَهة، وذلك ألًها تحتوٌ علً 

للزَوت العطرَة التٍ ثبتت فاعلَتها ضد البكتَرَا، وهًالك زَوت عطرَة اخري هضادة للبكتَرَا َتم استخراجها 

ساسَة، أو الشاٌ، الثوم، الكهوى، الًعًاع والهرَهَة وؼَرها. لكى قد َكوى لها هخاطر كاحتهال حصول الح  هى

 .اثار جاًبَة إذا ها تم ابتالع بعض هذه الزَوت

بؤى السواك َحوٌ خصابص هكافحة للجراثَم والبكتَرَا أَضاً وبطرَقة اهًة جداً  الحدَثة وقد وجدت األبحاث  

هى الحساسَة. وكل ذلك َعود الً ها َحتوَه السواك هى ألَاؾ طبَعَة طرَة علً اللثة  ودوى إحداث أٌ ًوع

، وبَكربوًات الصودَوم، وأكسالَت الكالسَوم، sinigrin وهعادى وهواد هههة وفعالة، هثل: الهواد الهًظفة هثل

لطَارة التٍ تعطٍ الفم ، والعدَد هى الزَوت اgallic acid وبعض الهواد التٍ تعزز صحة وأًسجة اللثة، هثل

 .رابحة جَده وتقوٌ اللثة

الً  بعض االبحاث الهعروؾ بهدي أههَته لصحة اللثة وأًسجتها. كها واشارت (C) الً فَتاهَى باالضافة     

هادة   هواد تعزز تخثر الدم هها َساعد علً وقؾ ًزَؾ اللثة والتبام الجروح، باالضافة إلً احتواء السواك علً

  .التٍ تساعد فٍ تقوَة اللثة (tannin) التاًَى

وهى هًا ًشجع استخدام السواك كوًه سًة وعباده وًظرا لفوابده العدَده، ولكى هذا ال َعًٍ ابدا االستؽًاء    

ى واستشارة طبَب االسًاى الخاص بك باستهرار، هع الحرص علً ًظافة عى فرشاة االسًاى والهعجو

 .(ٕ)" وؼسله، وعدم تًاقل استخدام ًفس السواك الكثر هى شخص السواك 

فهو سواك له هَزة كبَرة ال تتوفر لؽَره ، حَث إًه هتواجد بكثرة فً هعظم البلداى اإلسالهَة ، وفوق كل ذلك وال

 للحفاظ علً الفم واألسًاى .أرخص وسَلة هى ًاحَة الثهى 

 وقاَة الفم بالوضوء :    

وكاى َحرص علَها الًبٍ صلً هللا علَه وسلم عًد  ،هى سًى الوضوء( ثالثا) ى الهضهضه أهعلوم لدًَا  

ى الفم هدخل هام أ جدًاههَه الهضهضه وهٍ ؼسل الفم هى الًاحَه الوقابَه لوأذا ها دققًا فٍ إو، " وضوبه 

سًاى واأل ثةهراض الهعدَه كذلك تًتشر به الجراثَم الهوجوده بالجو فتتكوى هذه الجراثَم علً اللأللكثَر هى ا

الهواد الًشوٌ َكوى بى اللعاب بخلطه أ ثبتوقد ، سًاى باأل وساوتس ةبالفم والتهابا باللث ةكرَه ةرابح ةهحدث

وتحت هذا الؽطاء تًشط  ( ، سًاىرطَر األ) طسًاى تسبب تكوَى ؼطاء صلب علَها ألابتلتصق  زجةل ةعجًَ

اللبًَك الذٌ  هضوتإدٌ الً التخهر فتولد ح، ةوالسكرَ ةالتٍ تتؽذي علً الهواد الًشوَ ةالجراثَم الحهضَ

                                                           
  ( زاد الهعاد ـ الطب الًبوي البى القَم .(ٔ

  ( فوابد السواك لصحة الفم واألسًاى ـ شروق الهالكً ـ هوقع وَب طب .(ٕ
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ؼسَل الفم ثالث هرات عًد كل وضوء ، و (ٔ)"تإدٌ الً تسوسها فسًاى ألفٍ ا ةالجَرَ ةكل الهادآَإدٌ الً ت

 . العواقبَكفٍ جدا للتخلص هى جهَع هذه 

  : وقاَه العًََى 

والتٍ ًَبؽٍ الحفاظ علَها هى كل ها َإذَها ،  ةالثهًَ ةالجوهر ةًساى بهثابوالعَى لإل، بصار عضو اإل  العَى

عبد هللا بصارًا فعى أالرسول صلً هللا علَه وسلم فسوؾ َكتب هللا الًجاه والحفظ لعَوًًا و ةبسً اهتدًَااذا هإو

إذا اكتحل جعل فً العَى الَهًً ثالثا ، كاى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم "  :قالـ رضٍ هللا عًهها ـ  بى عهر

عبد هللا بى عباس ـ رضً هللا عًهها ـ أى رسول هللا صلً هللا وعى  ( ،ٕ)وفً الَهًً هرودَى ، فجعلها وترا "

ـ أى  رضٍ هللا عًه أبً هرَرة ـوعى ( ٖ")إلثهد فإًه َشد البصر ، وًَبت الشعرعلَكم با"  علَه وسلم قال :

 (.ٗ")َجلو البصر و ًَبت الشعرثهد كحالكم اإلأخَر رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قال : " 

ًقٍ َو، لزابد فٍ الجروح ا وَذهب اللحم ، وَجلوها ،ٍ العَى وَحفظها وَقوٌ الًور الباصر بها قوالكحل َ 

وصً الًبً صلً هللا علَه أؼسلها كها ، وأسبؽًا ؼسلًا العًََى فٍ الوضوء ، وإذا الصداع ، وَذهب وساخها أ

وهو ، وسط  ؼلب سكاى الشرق األأى صَب اَِالرهد الحبَبٍ الذٌ  ةهراض العَوى خاصأوسلم لوقًَاها هى كل 

ًه إف ركَُتداذا لم إالذٌ  يد الصدَدهالتهاب الجفوى وهضاعفاته بالعَى كذلك ًَتشر بها هرض الر إلًَإدٌ 

  بصار .لً فقد اإلإَإدٌ 
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 ) بتصرؾ (. 2٘ـ  1٘الصالة هى وجهة ًظر الطب اإلسالهً ـ د. هحهد ذكً سوَداى ـ ص(ٔ)   

 رواه الطبراًً فً األوسط وإسًاده ضعَؾ . ( (ٕ

 رواه الذهبً ـ وسًده ضعَؾ ألى به علة .(ٖ)  

  والبزار .( رواه ابى حجر ، (ٗ
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 الرابع الفصل                                                        

  هى الطاعوى ةالوقاَ                                                
  

وبذلك ، سالم ها َعرؾ فٍ وقتًا الحاضر بًظام الحجر الصحٍ حتً ال ًَتشر الهرض الهعدٌ لقد وضع اإل     

 . ٌ هرضأساس فٍ الوقاَه هى ًها األأل اعتًً بها ،و ةًظافالسالم علٍ كها حث اإل،  هب ةصاباإل ةهى ًسب لَقل

 : هعًً الطاعوى 

هل الطب ورم ردٌء قاتل َخرج هعه تلهب شدَد هإلم أوهو عًد ، ًوع هى الوباء  ةالطاعوى هى حَث اللؽ     

 لً التقرح سرَعاإهره أل إووَ، كهد أو أخضر أو أسود أاالكثر فً جدا َتجاوز الهقدار فٍ ذلك وَصَر ها حول 

وقال عًه ، ذى وفٍ الساق والذراع والوجه والرقبه هواضع فٍ االبط وخلؾ األ عدةكثر َحدث فٍ وفٍ األ ،

 ،  (ٔ") الطاعوى شهاده لكل هسلم:"  ـ رضٍ هللا عًهـ ًس ابى هالك أالًبٍ صلً هللا علَه وسلم فَها رواه 

فها  ،قد عرفًاه ىالطع"  : ًها قالت للًبٍ صلً هللا علَه وسلمأ ـ رضٍ هللا عًهاـ ثر عى عابشه أوفٍ 

 (2")بطواإل (،جزاء الرقَقه هى الجسم هثل البطىاأل ،ٌ، )أالبعَر َخرج فٍ الهراق  ةؽدكؼده :" قال  ؟الطاعوى

،  وعى أساهة بى زَد ـ رضً هللا عًهها ـ  أى رسول هللا صلً هللا هو كل هرض َعم ، ووَطلق علَه الوباء 

وعى أبً ( ، ٖعلَه وسلم ذكر الطاعوى فقال :" بقَة رجز وعذاب أرسل علً طابفة هى بًً إسرابَل .. ")

رضً هللا عًه ـ أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قال عى الطاعوى : " إًه وخز أعدابكم هى هوسً األشعري ـ 

 (.ٗالجى .. ")

 :ًظام الحجر الصحٍ  

 ةلحهاَ ’ى تتخذ وًَفذها الهسلهوى طواعٍأجراءات الحجر الصحٍ َجب إفٍ حاله ظهور الوباء فاى كل  

وهو ،فٍ هًطقه الوباء وال َؽادرها حتً ال َكوى سبب فٍ اًتشارها  دى َبقً الفرألً إدي ذلك أالهجتهع و لو 

 ةعى بٍ هرَر ة،حادَث صحَحأجر الشهَد كها ورد فٍ أفله  ةبذلك هجاهد فٍ سبَل هللا واذا هات علً هذه الًَ

 الهطعوى والهبطوى والؽرَق، الشهداء خهسة  :" ى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قالأ ـ رضٍ هللا عًهـ 

لت الًبٍ صلً هللا علَه ؤًها سأ ـ رضٍ هللا عًهاـ  ةوعى عابش (٘") فٍ سبَل هللا ةالشهادووصاحب الهدم 

َقع  أحدهى  سللهإهًَى لَ ةجعله رحه، فًه كاى عذاب َبعثه هللا علً هى َشاء إ :" وسلم عى الطاعوى فقال

 .(ٙ")جر شهَد أهثل له ال كاى ، إال ها كتب هللا له إًه لى َصَبه أَعلم  اهحتسب ابرافٍ بلده ص ثكهفَ الطاعوى

                                                           
  ( رواه البخاري وهسلم .(ٔ

 ذكره ابى القَم فً زاد الهعاد وإسًاده حسى . (ٕ) 

  ( رواه ابى حباى فً صحَحه ـ صححه األلباًً .(ٖ

  ( رواه البزار ـ وذكره ابى القَم فً زاد الهعاد بلفظ " وخز الجى " ، وسًده صحَح .(ٗ

 رواه البخاري وهسلم . ((٘

  . ( رواه البخاري(ٙ
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وعى عبد الرحهى بى عوؾ ـ رضً هللا عًه ـ أى عهر بى الخطاب ـ رضً هللا عًه ـ خرج إلً الشام ، فلها جاء  

بسرغ ) هكاى قرَب هى الَرهوك ( ، بلؽه أى الوباء وقع بالشام ، فؤخبره عبد الرحهى بى عوؾ أى رسول هللا 

علَه وسلم قال : " إذا سهعتم به بؤرض فال تقدهوا علَه ، وإذا وقع بؤرض وأًتم بها فال تخرجوا فرارا صلً هللا 

 .(ٔ)هًه ، فرجع عهر هى سرغ "

عى الخروج  َهرض التٍ هو بها وًهأللً اإعى الدخول  هفٍ ًهَ ة هوقد جهع الًبٍ صلً هللا علَه وسلم لأل 

له فٍ هحل  ا رض التٍ هو بها تعرضا للبالء وهوافاتألفٍ الدخول فٍ ا ىإف، هًها بعد وقوعه كهال التحرز هًه 

 ةرضه هى باب الحهَأتجًب الدخول الً بل  ، وهذا هخالؾ للشرع والعقل ،ًساى علً ًفسهلإل ةعاًإو، سلطاًه 

عى الخروج هى بلد فَه  هها ًهَأو ةالهإذَ ةهوَتوال ةهكًألا ة عىوهٍ حهَ، لَها إرشد هللا سبحاًه أالتٍ 

ها  : والثاًٍ ، اوالرضا به َتهقضأحهل الًفوس علً الثقه باهلل والتوكل علَه والصبر علً : حدهها أ ، هعًَاى

حاول  إذاًه َجب عًد وقوع الطاعوى السكوى والهدوء وتقلَل الؽذاء وكل ذلك ال َحدث أبهة الطب : أقاله 

 ةذلك هضر جدا فٍ هثل هذه الحالة ، وشدَد ةلخروج َحتاج الً حركى ا، ألرض الوباء أًساى الخروج هى إلا

ًفع فٍ تجًب أتشار الوباء فاى ذلك ًواذا طبق الًاس كالم الًبٍ صلً هللا علَه وسلم بشاى الحجر الصحٍ عًد ا

 .هذا الهرض وهذا الداء 

 : الوقاَه هى كل هرض هعد

وورد فٍ هذا  ة ،هراض الهعدَألهى ا ةسالم للوقاَإلشرعها افضل الوسابل التٍ أو الحجر هى أالعزل  ةى وسَلإ 

قلت : َا رسول هللا ! عًدًا  : َقول بى هسَك عى فروة  ،  تحهل هذه التوجَهات ةحادَث شرَفأ لةهر جهاأل

فإى هى القرؾ ، دعها عًك  :" أرض َقال لها أبَى ، وهٍ أرض رَفًا وهَرتًا ، وإى وباءها شدَد ، فقال

والتلؾ هو الهوت والهالك لذلك فاى  التً بها وباء ،  رضهو القرب والدًو هى هكاى األ، والقرؾ "(ٕ) التلؾ

صحاء لها فٍ ذلك هى خطر اًتقال ألا ةى َتجًب هخالطأهعد  ءهى الخطر بل هى الواجب علً الهرَض بدا

لَه الًبٍ صلً هللا إرسل ؤوم فذًه كاى فٍ وفد ثقَؾ رجل هجأ ـ رضٍ هللا عًهـ  الشرَد بى سوَدفعى ، العدوي 

 :عى الًبٍ صلً هللا علَه وسلم قال ـ رضٍ هللا عًهـ  ةبٍ هرَرأوعى  ( ،ٖ:"إًا قد باَعًاك فارجع")علَه وسلم 

قال  :قال ـ رضٍ هللا عًه ة ـبٍ هرَرأوعى  ( ،ٗ")سداألكها تفر هى  " ال عدوي وال طَرة ، وفر هى الهجذوم

ى أرضٍ هللا عًهها ـ وعى ابى عباس ،  (٘")ههرض علً هصحَوردى ال : " رسول هللا صلً هللا علَه وسلم 

رضٍ هللا ـ  عبد هللا بى أبً أوفًوعى  (.ٙ")لً الهجذوهَىإال تدَهوا الًظر " :الًبٍ صلً هللا علَه وسلم قال

                                                           
 .ٓ٘رواه البخاري البخاري وهسلم ، واًظر كتاب الطب للًسابً ص ((ٔ

 رواه أبو داوود وأحهد وضعفه األلباًً . (ٕ)  

 رواه هسلم وعًد الًسابً بسًد صحَح بلفظ " ارجع فقد باَعتك ". ((ٖ

 رواه البخاري . ((ٗ

  ( رواه البخاري.(٘

 وقال األلباًً : حسى صحَح . هاجهرواه ابى  (ٙ)
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ابى  عى (.1")و رهحَىأو بًَك وبًَه قَد رهح  جذوماله :" كلمقال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم :قال ـ عًه

ال عدوي وال هام وال صفر ، وال َحل الههرض علً  " : قال -صلً هللا علَه وسلم  -أى رسول هللا  ; عطَة

 -صلً هللا علَه وسلم  -الهصح ، ولَحلل الهصح حَث شاء " فقالوا : َا رسول هللا ! وها ذاك ؟ فقال رسول هللا 

ى الحرص علً أال إلً تطبَق ًفس الهرَض إسلم كاى َسعً ى الًبٍ صلً هللا علَه وأوهع  ( " (ٕ: " إًه أذي

علً  ةى هصلحه الهجتهع راجح، ألول حتً لو تعارض ذلك هع شعور الهرَض ألتٍ فٍ الهقام اؤالهجتهع كاى َ

 ة .هقدم علً جلب الهًفع ةودرء الهفسد ةالفردَ ةالهصلح

 ؟:هل البعد عى العدوي ًَافٍ الَقَى 

َهاى والتوكل إلهاكى الوباء َدل علً ضعؾ الَقَى واأقد َدعٍ البعض ى الخوؾ هى العدوي والبعد عًها وعى  

وَستدلوى علً دعواهم بالحدَث الذٌ رواه جابر بى عبد هللا رضٍ  تعالً ًه هروب هى قضاء هللاأو ، علً هللا

كل بسم هللا  :" وقال ةدخلها هعه فٍ القصعأوم ذخذ بَدٌ رجل هجأى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم أهللا عًهها 

عى الًبٍ صلً هللا علَه  ـ رضٍ هللا عًه ة ـبٍ هرَرأوثبت فٍ الصحَح عى  ( ،ٖ)َه "عل باهلل وتوكال ةق، ث

ًها ؤبل تكوى فٍ الرهل كفها بال اإل ، َا رسول هللا : عرابٍألال عدوٌ وال صفر وال هاهه فقال ا :"وسلم قال

 (.ٗ؟") ولألاأعدي فهى  :قال صلً هللا علَه وسلم ؟َجرب بها فرب َدخل فَها ألجفَجٍء البعَر ا، باء ظال

فقد ادعً هى قصر فههه عى هراد ، جل هذا أهى ، به هرض هعد  ىهكثر هى حدَث َدل علً الفرار هأ ثبتوقد  

ى َتعارض قول أحاشا هلل :قول أولكى ، بًَها  اى هًاك تعارضهذه األحادَث أالهصطفً صلً هللا علَه وسلم فٍ 

وقد تسابق العلهاء  ، وال ًَطق عى الهوي، ال بالحق إفاًه ال ًَطق ،  هالهعصوم صلً هللا علَه وسلم هع بعض

َبَى الًبٍ صلً هللا علَه وسلم " : حدهم أحادَث الًبٍ صلً هللا علَه وسلم حَث قال أعى  ةفٍ رد هذه الفرَ

د هللا بَخري أ اسبابأى هًاك أوحده لَس هو السبب فٍ حصول الهرض وو الهَكروب أى العدوي وحدها أ

ى هذا ؤعتقاد باال ها، أكاى الهرض و كاًت العدوي ، فشاء جهعها  ىإى شاء صرفها وإسبحاًه وتعالً 

، الخالق عز وجل  ةقدربجهل : وثاًَا ، شَاء األابق جهل بحق: وال أفهو ، الهَكروب هو سبب الهرض الوحَد 

، الشرك باهلل تعالً  ةلً دابرإوبذلك َخرج هى دابره التوحَد ، علَها فَتكل  ةسباب الظاهرتعظَم لأل: ا وثالث

؟" ول عدٌ األأفهى  :" عرابٍألول كها قال الًبٍ صلً هللا علَه وسلم لأللً السبب اإذا هى االلتفات إوالبد 

، والهرض  ةوعباده كها شاء وكَؾ شاء بالصحكوًه فً  صرؾالواحد الهت هللا هور كلها الًوبذلك ترد األ،

ى ؤب هتعتقد ةًفَا لها كاًت الجاهلَ،  هى شَبا ال َعدٌ بطبعأوالهراد بًفٍ العدوٌ  ة ،والهقاوه يوالعدو

، ل الًبٍ صلً هللا علَه وسلم اعتقادهم ذلك ؤبطف ، هللا سبحاًه وتعالً ةضافإهراض تعدٌ بطبعها هى ؼَر ألا

ى هذا هى ألَبَى لهم ، ًو هًه دوًهاهم عى ال، ى هللا تعالً هو الذٌ َهرض وَشفً ألَبَى  ، كل هع الهجذومأو

                                                           
   ( رواه أبو ًعَم وابى السًً ـ ضعفه األلباًً فً السلسلة .(ٔ

  ( رواه هالك والطبراًً ورواه البَهقً عى أبً هرَرة وإسًاده ؼرَب .(ٕ

 وضعفه األلباًً . هاجهرواه الترهذي وابى  ((ٖ

 رواه البخاري وهسلم والترهذي . ((ٗ
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وفٍ ، سباب ثبات لألإفٍ ًهَه صلً هللا علَه وسلم فلً هسبباتها إًها تفضٍ ؤب ةجرٌ هللا العادأسباب التٍ ألا

 (.ٔ") بقاها فاثرتأشاء با ، وإى تإثر شَى شاء سلبها قواها فال إبل هللا ، ًها ال تستقل بذاتها ألً إ ةشارإفعله 

قال ابى عباس ـ رضً هللا عًهها ـ : قال أبو عبَد بى الجراح ـ رضً هللا عًه ـ لعهر بى وفٍ طاعوى الشام 

؟ فقال عهر : لو الخطاب ـ رضً هللا عًه ـ حًَها قرر العودة بعد علهه بالطاعوى : " .... أفرارا هى قدر هللا 

عى العدوي واجتًابها ال ًَافٍ الَقَى  فالبعد ( .ًٕفر هى قدر هللا إلً قدر هللا " )، ا عبَدة ؟ ًعم قالها ؼَرك َا أب

 ة .الصحَح ةحادَث الًبوَألعلَها ا حثتالتٍ  ةسس الوقابَهو هى األ، بل و التوكل أ

ـ رحهه هللا ـ ردا علً هى اعترض علً أحادَث إثبات العدوي  (ٖ)قال الدكتور : أحهد شوقً إبراهَم          

فالعدوي قد تسبب هرضاً تارة.. وقد ال تسبب هرضاً تارة أخري، وبذلك تصَر العدوي..  وًفَها فً آى واحد: "

وال دخل للجراثَم فهٍ أَضاً.. فاإلًساى ال َستطَع أى َقوي … ال عدوي.. ولَس األهر فٍ كل ذلك بَد اإلًساى

و َضعؾ هى خطوط الدفاع فَه.. فهٍ تعهل بؤهر خالقها تعالً وهًصاعة ألهره.. وكذلك األهر فٍ جهاز أ

الهًاعة بالجسم.. هًصاعاً ألهر ربها.. وكل ها َحدث فَه هى أحداث هٍ آَات هى إعجاز الخالق، وإبداع الفطرة 

وخطوط الهًاعة بالجسم هسَرة بؤهر هللا وكل هى الجراثَم وخطوط الدفاع … التٍ فطر هللا تعالً اإلًساى علَها

 تعالً.

هى هًا ًفهم أى أهر العدوي، تكوى أو ال تكوى، هٍ هى أهر هللا تعالً وهشَبته أوالً وأخَراً، وهذه حقَقة ال شك 

 فَها، وَجب أى ًتفههها جَداً، إذا أردًا أى ًفهم الهؽزي العلهٍ فٍ األحادَث الًبوَة عى العدوي.

ها َضر اإلًساى، وهى الهَكروبات ها ال َضر اإلًساى شَباً.. فهو َتعاَش هع جسم اإلًساى وهى الهَكروبات 

فٍ سالم.. وتوجد الهَكروبات ؼَر الضارة باإلًساى علً جلده وفٍ أهعابه.. وهٍ أحَاًاً تقوم بالدفاع عى 

وحًَبذ ال تسبب  الجسم ضد العدوي باألهراض.. فهٍ تتصدي للهَكروبات الضارة، وعادة ها تقضٍ علَها،

العدوي بالهكَروبات الضارة هرضاً.. وتصَر العدوي بها )ال عدوي(، إذى العدوي ببعض الهَكروبات كثَراً ها 

 (.ٗ)."تكوى )ال عدوي (.. وفٍ بعض األحوال تصَر )عدوي ( أو ال تكوى

 

 

************************************ 

*************************** 

****************** 

                                                           
 2ٖـ 1ٖعلً البار ـ صالعدوي بَى الطب الحدَث وأحادَث الهصطفً ـ د. هحهد  ((ٔ

  ( رواه البخاري .(ٕ

، طبَب وهقدم براهج هصرٌ، كاى َشؽل هًصب ربَس الهجهع العلهٍ ٕٙٔٓ  برَلأٙ/  3ٕ٘ٔ  هاَو ٕٓ أحهد شوقٍ إبراهَم أحهد( (ٖ

اإلعجاز العلهٍ فٍ القرآى والسًة بالهجلس األعلً للشإوى اإلسالهَة الهصرٌ، وعضو اللجًة الوطًَة لبحوث القرآى والسًة، وربَس لجًة 
م فٍ براهج دًََة فٍ اإلعجاز 33ٓٔ -م 312ٔللتربَة والعلوم والثقافة بالَوًسكو، عهل كهتحدث بإذاعات وتلفزَوًات دول الخلَج علً هى 

  .أجزاء 1ة اإلعجاز العلهٍ فٍ الحدَث الًبوٌ" التٍ ًشرت علً العلهٍ فٍ القرآى والسًة، وهو هإلؾ "هوسوع
   .  وفَه تفصَل هام (فر هى الهجذوم فرارك هى األسد)( هوقع إعجاز القرآى والسًة ـ هقال للدكتور / أحهد شوقً إبراهَم بعًواى : (ٗ
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 الخاهس الفصل                                                      

                                       سلوكَات لها أثر فً الوقاَة                                             
  

برسول هللا صلً  هكل َوم حَث ًه ال َقتدٌ فَ هى َفعلأقد َتهاوى البعض حًَها َسلك سلوك عادَا اعتاد        

لً إحَاًا أو تإدٌ به الظروؾ ، أو َلبس هقلدا ؼَر الهسلهَى ، أخري ؤو بأ ةفقد ًَام بطرَق، هللا علَه وسلم 

وسوؾ ًعرض  ةجهزته العاهلأعلً والجسم  لًوهذه السلوكَات وؼَرها لها تاثَرها الطبٍ ع،  ةالؽضب والثور

 .اهَات والتوجَهات الًبوٌ تجاهلبعض هذه السلوك

 :الهلبس 

الًبٍ  ةذا تدبرًا سًإو ، ًثًألللذكر وا ةالهلبس سلوك اعتاده الفرد كل َوم بل هو َالزهه دابها وذلك بالًسب      

فَه  ةالحركَ ةوهى الًاحَ،  صدى هلبسه فَه التواضع والقأ لرأًَاصلً هللا علَه وسلم وهدَه فٍ اللباس 

عى أبً بردة بى أبً هوسً األشعري ـ  ،ضرار كثَرأهى  ةفَه الوقاَ ةالطبَ ةوهى الًاحَ، والَسر  ةالسهول

َُصًُع بالَهِى ـ رضً هللا عًها ـ دخلُت علً عابشَة رضً هللا عًهها ـ قال :  فؤخرجْت إلًَا إزاًرا ؼلًَظا هها 

َدَة ، فؤقسهت باهللِ أىَّ ر وًها الُهلبَّ َُسهُّ ِى وكساًء هى التٍ  َْ ِه وسلََّم قُبَِض فٍ هذ َْ سولَ هللاِ صلًَّ هللاُ عل

ىِ  َْ ٍِّ َصلًَّ هللاُ علَه وسلََّم وعلَه ُبْرٌد : قال ـ رضٍ هللا عًه ـ ًس ابى هالك أوعى  (.1")الثوب ُت أَْهِشٍ هع الًب ًْ ُك

ٌٍّ َفَجَذَبُه َجْذَبًة  ِة، فؤْدَرَكُه أَْعَرابِ ََ ٌٍّ َؼلَُِظ الَحاِش ْجَراًِ ٍِّ َصلًَّ هللاُ علَه ًَ َظْرُت إلً َصْفَحِة َعاتِِق الًب ًَ َشِدََدًة، حتًَّ 

َدَك، فَ  ًْ ِ الذٌ ِع ِة َجْذَبتِِه، ُثمَّ قالَ: ُهْر لٍ ِهى َهاِل هللاَّ َداِء ِهى ِشدَّ ُة الرِّ ََ َرْت به َحاِش ِه َفَضِحَك، ُثمَّ وسلََّم قْد أَثَّ َْ اْلَتَفَت إلَ

بهاتَى الفضَلتَى فً لو تحلً الًاس  ، والتً صدفهذه الهالبس تدل علً التواضع والق (، ٕ")أََهَر له بَعَطاءٍ 

 .هى ًفقات الهلبس وؼَره تحهلهًفسهم بها ال َستطَعوى أرهاق إؼًاهم ذلك عى الهلبس أ

صلً كاى رسول هللا : " قوله ـ رضٍ هللا عًهها ـ د ورد عى ابى عباس ، فق ةوالطبَ ةها هى الًاحَتَى الحركَأ 

كاى الًبٍ صلً هللا علَه وسلم َلبس :"َضا أوقال ( ، ٖا قصَر الَدَى والطول")هللا علَه وسلم َلبس قهَص

قال  :قال ابى عباس ـ رضً هللا عًهها ـ ، وعى (ٗ")صابعهأطراؾ ؤقهَصه فوق الكعبَى هستوي الكهَى ب

 ( ،٘") وكفًوا فَها هوتاكم، طهر أو طَبأًها إف، َاب البَاض ثالبسوا :" رسول هللا صلً هللا علَه وسلم 

رضٍ هللا ة الباهلً ـ هاهأبٍ أعى  ،وكذلك ًهً رسول هللا صلً هللا علَه وسلم عى لبس الذهب والحرَر للرجال 

 (،ٙ)ا "خر فال َلبس حرَرا وال ذهبهى كاى َإهى باهلل والَوم اِ :"ى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قالأ ـ عًه

كهام فلم تكى األ، لبسها  ةالرسول الكرَم فٍ هلبسه َحس بسهول هديوالذٌ ًَظر فٍ ، وهذا خاص بالرجال 

 كاى هوقهَص ، ا للحر والبردهفتظهر الذراعَى وتعرضه ةولم تكى قصَر،فتشقً علً البسها وتضاَقه  ةطوَل

                                                           
  وأحهد . هاجه( رواه البخاري وهسلم وأبو داوود والترهذي وابى (ٔ

 البخاري.رواه  ((ٕ

  ـ وذكره الؽزالً فً إحَاء علوم الدَى وإسًاده ضعَؾ. هاجه( رواه ابى (ٖ

  ( رواه السَوطً فً الجاهع وإسًاده ضعَؾ .(ٗ

  ( ذكره ابى حجر فً فتح الباري وإسًاده صحَح ورواه ابى عساكر فً تارَخ دهشق هى حدَث سهرة بى جًدب ـ رضً هللا عًه ـ(٘

 ً ورواه الهًذري فً الترؼَب والترهَب وحسًه األلباًً .رواه أحهد والطبراً ((ٙ
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وحتً ال َجر الثوب فٍ ، الساقاى بالحر والبرد  تتؤذيًصاؾ الساقَى لم َتجاوز الكعبَى حتً ال ألً إكاى 

ثبت ذلك أها كالشهس  ةشعأى صاحبه ع َدفع ألًهبَض وكاى َحب الثوب األ األذي ،و رض فَحهل الًجاساتاأل

وًهً صلً هللا علَه وسلم عى  ،َكثروى هى لبس هذه الثَاب ةسكاى الدول الحار يتر كلذلك فاً، الطب الحدَث 

 م .هل العجسراؾ و تشبه بالًساء وتقلَد ألإللرجال لها فَه هى  لبس الذهب والحرَر

  :ةوقاَ أةزٌ الهر 

لَه إهى جر ثوبه خَالء لم ًَظر هللا  :"ى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قالأـ رضٍ هللا عًهها ـ ابى عهر  يرو

ذا : إقالت ، َرخَى شبرا  : قالى ؟ َولهذكَؾ تصًع الًساء ب ة ـ رضً هللا عًها ـم سلهأفقالت  ة ،َوم القَاه

قال: قال رسول رضً هللا عًه ـ   ـ عى أبٍ هرَرة،  (1") َرخَى ذراعا ال َزدى علَه:  قال ى ،قداههأتًكشؾ 

صًفاى هى أهل الًار لم أرهها. قوم هعهم سَاط كؤذًاب البقر َضربوى بها الًاس. :"هللا صلً هللا علَه وسلم

هابالت، رإسهى كؤسًهة البخت الهابلة، ال َدخلى الجًة، وال َجدى رَحها. وإى وًساء كاسَات عارَات، ههَالت 

، ووقاَة هى أى تًظر إلَهم هى الًار ةهللا ورسوله وقاَ  هر بهأذٌ ( ، والٕ") رَحها لَوجد هى هسَرة كذا وكذا

 ثبتضا فقد أَهراض األهى  ةًه وقاَأثبت الطب الحدَث أ " كها ، األعَى الهسهوهة وتتلقفهم األلسًة بقَل وقال

جساد الًساء فتَات أهى  ةجزاء العارَلً اًتشار هرض السرطاى الخبَث فٍ األإحصابَات تشَر إهى خالل علهَا 

،  ةشعه فوق البًفسجَالشهس و األ ةشعأل ةطوَل ةلتعرض الجسم لفتر ةوسَدات الالتٍ َلبسى الهالبس القصَر

 ةفٍ عدم هحاكا ةههَوهى هًا تظهر األ،  (ٖ")ى َدهر الكبدأجزاء الجسم الً أوًَتشر هذا الهرض فٍ باقٍ 

 .هات الًبٍ صلً هللا علَه وسلمَعجاز الطبٍ فٍ توجإلعهً كها َتجلً اأ ا تقلَد همالؽرب و تقلَد

 أثرها الطبً :هساحَق التجهَل و  أصباغ الزًَة و

أشهر هاركات هساحَق التجهَل العالهَة تصًع هى أًسجة ألم َؤتك ًبؤ هساحَق التجهَل، وها هكوًاتها، إى " 

أجًة اإلًساى الحَة، وفٍ الوالَات الهتحدة األهرَكَة َدخلها سًوَا أربعة آالؾ جًَى عى طرَق ها فٍ األجًة، 

لهذا الؽرض ولؽَره، وقد أثبتت بعض األبحاث الحدَثة التٍ أجرتها شركات هساحَق التجهَل الكبري فٍ الؽرب 

ة القصوي ألًسجة أجًة اإلًساى فٍ صًاعة هساحَق التجهَل، وهى هًا بدأ الجرَهة الهقًًة التٍ َتعاوى الفابد

فٍ صًاعة هساحَق هع األطباء فٍ إجهاض الًساء، وسحب الجًَى، وحفظه فٍ أوعَة خاصة تههَدا لبَعه 

 التٍ تؽذٌ البشرة . لشركات إًتاج الصابوى الخاص بجهال البشرة، وشركات إًتاج الهساحَق والكرَهات

وقد أعد الدكتور فالدَهَر سكرتَر عام اللجًة الدولَة لحهاَة الطفل قبل الوالدة بؤهرَكا، أعد تقرَرا سرَا عى 

تلك القضَة، وقد أشار ضجة كبري عرض شرَط سًَهابٍ بعًواى )الصَحة الصاهتة(، أو بدأ الفَلم بعرض 

هو لم َولد بعد، وًَتهٍ بتقطَع أوصاله، وفصل رأسه عى جًَى سلَم، ثم تصوَر باألشعة فوق الصوتَة و

جسده، وهو َسبح فٍ السابل الهحَط داخل الرحم بفعل آلة اإلجهاض الحدَثة )الجَلوتَى( التٍ تعهل علً 

                                                           
 رواه الترهذي بإسًاد صحَح. ((ٔ

 رواه هسلم فً صحَحه . ((ٕ

 ) بتصرؾ ( ٖٙ-ٖ٘ص –د. فاروق هحهود هساهل  –ارتداء الهالبس القصَرة وأخطاره  ((ٖ
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تهشَهه تهاها، وأوضح الشرَط أى الجًَى قد تعرض ِالم رهَبة حتً تهت عهلَة اإلجهاض، كها أًه َعَش 

م حَث َتحرك بعَدا عى آلة اإلجهاض التٍ تجلب له الهوت، كها زادت ضربات القلب الصؽَر حاالت الشعور باألل

 اء، لقد تحول اإلًساى ــــــــــزَادة كبَرة عًدها واجهه خطر الهوت، وَصرخ بشدة هثل صرخة الؽرَق تحت اله

 َقتل ًفسه بًفسه لؽرض الهتاجرة واالحتَال . إلً وحش

بقتل األجًة وعهل هساحَق التجهَل هًها، بل فكرت فٍ االستفادة هى الحشرات ولم تكتؾ بعض الشركات 

 لتصًَع هساحَق التجهَل، وقد اعترفت شركة هًدَة باستعهالها الصراصَر الهطحوًة إلضافة البروتَى إلً

 الوجه. كرَم

 والهوضة.هذه بعض الحقابق الهثَرة الهخجلة، التٍ تكشؾ القًاع الذٌ َلبسه ُهدعو الهدًَة 

أَها الفضالء: لقد أطلق األطباء صَحات التحذَر هى هذه الهساحَق ألًها هجلبة لبعض األهراض كحب الشباب، 

 والشَخوخة الهبكرة، ولها تؤثَر علً الدم والكبد والكلً، ولها تؤثَر علً البشرة عهوها.

تؤثَره الضار، ألًه َتكوى هى هركبات  َقول الدكتور وهبه أحهد حسى أستاذ األهراض الجلدَة إى هكَاج الجلد له

هعادى ثقَلة كالرصاص والزببق، تذاب فٍ هركبات دهًَة كها أى بعض الهواد الهلوًة تدخل فَها بعض 

الهشتقات البترولَة، وكلها أكسَدات تضر بالجلد، وإى اهتصاص الهسام الجلدَة لهذه الهواد َحدث التهابات 

 هاكَاجات فإى لها تؤثَرا ضارا علً األًسجة الهكوًة للدم والكبد والكلً.وحساسَة، أها لو استهر استخدام ال

وقد سبل سهاحة الشَخ عبد العزَز بى باز رحهه هللا، عى حكم هساحَق التجهَل فؤجاب: الهساحَق فَها 

 هتفصَل: إى كاًت َحصل بها جهال و لكى ال تضر الوجه وال تسبب شَبا فال بؤس، أها إى كاًت تسبب شَبا فَ

 ضرر فإًها تهًع هى أجل الضرر . 

وفٍ الوقت الذٌ ًري فَه تزاَد اوتهافتا فٍ استخدام هستحضرات التجهَل هى ًساء الهسلهَى، فإى اإلحصاءات 

 فٍ الؽرب تشَر إلً اًخفاض فٍ هبَعات هستحضرات التجهَل.

فالجواب علً ذلك: أى  ورب قابلة تقول : إًًا ًستعهل هذه األدوات والهساحَق هًذ زهى ولم ًصب بؤذي،

 األضرار البدًَة لهذه الهواد قد ال َظهر أثرها فٍ َوم ولَلة أو شهر وشهرَى، ولكى علً الهدي البعَد، وقد

 ( .ٔ")َطول وقد َقصر  

 :والًوم ىالسك 

هر أًه أالًبٍ صلً هللا علَه وسلم تجاه الهسكى  ديوفٍ ه، ى َكوى له سكى َبَت فَه أًساى إالبد لكل      

قال رسول هللا صلً  :قال ،ـ رضً هللا عًه ـ أبٍ وقاصعٍ سعد بٍ ، هراض ألل ، لبال تكوى هؤويبًظافتها 

إى هللا طَب َحب الطَب ، ًظَؾ َحب الًظافة ، كرَم َحب الكرم ، جواد َحب الجود ، فًظفوا  :"هللا علَه وسلم

هراض لجلب الحشرات والهوام واأل وهذا هدعاة "  (ٕ") أفًَتكم ، وال تشبهوا بالَهود ، تجهع األكباء فٍ دورهم

                                                           
  الهرأة الهسلهة بَى الطب والشرع ( للشَخ هًصور الؽاهدي. هوسوعة خطب الهًبر ـ الجزء الخاهس ـ خطبة هفرؼة بعًواى ) زًَة  (ٔ)

 رواه الترهذي والبزار وأبو َعلً وضعفه األلباًً. ( (ٕ
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، قوطها س ًوال َخش، جوها  دلحَث َعت،  ةًفع هى الًاحَه الوقابَأوكلها كاى البَت هتوسط االرتفاع فاى ذلك ، 

 (.ٔ)ةوال تزَد عًه بؽَر هًفع، علً ساكًها  وال تضَق

كاى ـ "  رحهه هللاـ فَده للجسم َقول ابى القَم أعدل الًوم و أصلً هللا علَه وسلم  ه ها بالًسبه للًوم فكاى ًوهأ

وَصلٍ ها كتب  ؤَقوم و َستاك وَتوض، فول الًصؾ الثاًٍ أول اللَل وَستَقظ فٍ أصلً هللا علَه وسلم ًَام 

اى ًَام وك هلَه هًإوال َهًع ًفسه هى القدر الهحتاج ، لَه إخذ هى الًوم فوق القدر الهحتاج ؤولم َكى َ، هللا له 

برًا فٍ ذلك وجدًاه َقٍ الجسم هى شرور تدذا ، وإ (ٕ")هى الطعام والشراب ىَهى ؼَر ههتلا البدعلً شقه األ

ى هو ًام علً الشق االَسر حتٍ إَهى َقٍ القلب هى الضؽط علَه ى الًوم علً الشق األإف،  ةهراض الكثَراأل

 .َسرلً الجاًب األإهَل أًها وَسر أل ةهى هضم الطعام براح ةتتهكى الهعد

الًوم وهو ها ًهً  أسوأها ، أدوى ًوم  ةس هى االستلقاء علَه للراحؤالًوم ها كاى علً الظهر ولكى ال ب دأرأو 

َرَة    َعْى  ،عًه الًبٍ صلً هللا علَه وسلم وهو الًوم علً البطى والوجه  َْ ٍَّ  :  أَبٍِ ُهَر بِ ًَّ ِه  أَىَّ ال َْ ُ َعلَ
َصلًَّ هللاَّ

ُ   : إِىَّ َهِذِه ِضْجَعٌة  َرأَي َرُجاًل ُهْضَطِجًعا َعلًَ َبْطًِِه َفَقالَ   َم َوَسلَّ 
َها هللاَّ َُِحبُّ ى ؤس كؤعذر فال بلولكى اذا كاى  ( ،ٖ") اَل 

 .و ًحوه أَكوى لهرض 

رق وحُ ، لق :خُ وقَل ًوم الًهار ثالثه  ةو القَلولأ ةجراًوم اله يوالًوم فٍ الًهار ؼَر هرؼوب فَه سو        

الضحً وهٍ  ةوالحرق ًوه، خالق الًبٍ صلً هللا علَه وسلم أهٍ أو القَلولة و ةجرااله ةالخلق ًوه، ف رقوحُ 

ال  فهى ًام بعد العصر فاختلس عقله : والحهق ًوم العصر وقال بعض السلؾ ة ، خرهر الدًَا واِأ عىتشؽل 

  : وقال الشاعر، ال ًفسه إَلوهى 

 صَر جًوى العُ ًوهات وتورث الفتً                 خباال ى ًوهات الضحً إال أ                 

 ، د العضالتفسوَ، َرخٍ البدى  ةالطبَ ةوهو هى الًاحَ، رزاق ًه وقت تقسَم األوًوم الصبح َهًع الرزق أل   

ًساى بعضه فٍ الشهس وًوم اإل، َرها ثهراض فٍ الجسم و ًَه َهَج األوالًوم فٍ الشهس فَه ضرر كبَر أل

 قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم : قال ـ رضٍ هللا عًه ة ـبٍ هرَرأعى  ،كبَره  هضرةفٍ الظل فَه  وبعضه

وعى ( ٗ") إذا كاى أحُدكم فٍ الشهِس فقلص عًه الظلُّ وصار بعُضه فٍ الشهِس وبعُضه فٍ الظلِّ فلَقمْ  " : 

ى َقعد الرجل بَى الظل أًهً رسول هللا صلً هللا علَه وسلم "  : عًه قالرضٍ هللا ـ بى الحصَب  ةبرَد

هجلس  :ظل وقالالح وجلس بَى الضِّ ى َُ أًهً رسول هللا صلً هللا علَه وسلم  ةوفٍ رواَ( ، ٘")والشهس 

 . (ٙ" ) الشَطاى

 

                                                           
 ) بتصرؾ(. 3ٖٕ( زاد الهعاد ـ هرجع سابق ـ ص (ٔ

  )بتصرؾ(. ٕٔٗ( زاد الهعاد ـ هرجع سابق ص(ٕ

 رواه أحهد وصححه أحهد شاكر ، والترهذي وحسًه وابى أبً شَبة وصححه األلباًً وقال األرًاإوط: إسًاده قوي . ((ٖ

 رواه أبو داوود والبَهقة وإسًاده صحَح .  (ٗ)

 والسَوطً وصححه األلباًً . هاجهرواه ابى  ((٘

 صحابة وهو حدَث صحَح .( رواه السَوطً فً الجاهع وذكره ابى حجر فً زاد الهعاد عى رجل هى ال(ٙ
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  :ةوقاَ ةالرَاض 

 ةهًافع خاص ةفتحدث بالرَاض ة ،بالرَاض ةوترتبط الصح،  ةعضاء الجسم َفتقر الً الحركأكل عضو هى        

وتخلص الجسم  ةالدهوَ ةتًظم سَر الدور ـ والبراهَى ةكها هو هقرر وثابت بالتجربـ  ةوالرَاض،  ةفوابد جلَلو

َضا تبعد الكسل عى أوهٍ ، وتذَبها وتخرجها  ةفضالت الجسم الًجس لكذلك فهٍ تحل،  ةهى االحتقاًات الهختلف

وقد قال ابى سًَا عى ، القلب و تًقٍ الهواء فٍ الربتَى  ةوتًهٍ الذكاء و تقوٌ عضل الجسم وتًشط العقل

 اههه اهرأ تكاً ذاول ، لً التًفس القوٌ الهتواترإَضطر فَها الهرء  ةرادَإ ةًها حركأ ة : " ....البدًَ ةالرَاض

 (.1")والشفاء ةعظم سبب للوقاَأ ةالصحَ ةبالرَاض ةفاى الهداوه ، الهرض وبرء ةفٍ حفظ الصح

ًواع أبل وَحث علَها وهى ، ًواعها أًه كاى َهارس الرَاضه بشتً أعى الًبٍ صلً هللا علَه وسلم  ُعرؾوقد  

ولكى  ةوالهصارع هًوالعدو والر ةالرَاضات التٍ كاى َهارسها الرسول الكرَم صلً هللا علَه وسلم الفروسَ

عى عابشة رضٍ هللا عًها أًها كاًت هع الًبٍ صلً هللا علَه وسلم فٍ سفر. قالت: ، فٍ حدود ها شرع هللا 

فسابقته فسبقته علً رجلٍ، فلها حهلت اللحم سابقته فسبقًٍ. فقال: "هذه بتلك السبقة"، وفٍ لفظ: سابقًٍ 

 إذا أرهقًٍ اللحم سابقًٍ الًبٍ صلً هللا علَه وسلم فسبقته، فلبثًا حتً 

 (ٕ)"بتلك هفسبقًٍ.فقال:"هذ

أىَّ رسولَ هللاِ صلً هللا علَه وسلم سابق بَى الخَل التٍ قد ضهرت هى  : قال هارضٍ هللا عًه وعى ابى عهر ـ

الحفَاء وكاى أهدها ثًَة الوداع وسابق بَى الخَل التٍ لم تضهر هى الثًَة إلً هسجد بًٍ زرَق وإى عبد هللا 

هر  قالـ  رضٍ هللا عًهـ  سلهة بى األكوععى ، كها كاى َشجع الرهٍ وَحث علَه  ( .3") كاى ههى سابق بها

فقال الًبٍ صلً هللا علَه  ) َتسابقوى فً رهً السهام ( ًَتضلوى أسلم الًبٍ صلً هللا علَه وسلم علً ًفر هى

فؤهسك أحد الفرَقَى بؤَدَهم : قال ،ارهوا وأًا هع بًٍ فالى  ، فإى أباكم كاى راهَا بًٍ إسهاعَل ارهوا"   :وسلم

قال الًبٍ صلً هللا  ؟كَؾ ًرهٍ وأًت هعهم :قالوا "؟ها لكم ال ترهوى" :فقال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم

   الكرام  ةهع الصحاب ةوهارس الًبٍ صلً هللا علَه وسلم الهصارع( ، ٗ") ارهوا فؤًا هعكم كلكم :"علَه وسلم

وكاى رجال قوَا  (٘ركاًة) عًه صارأوقد ورد دوى أذي للخصم والهصارع ( ) والهصارعة هً الهؽالبة فقط 

 .الًبٍ صلً هللا علَه وسلم  فصرعه

ًها تشهل السفر لطلب العلم والجهاد فٍ سبَل هللا وكذلك إعلً ها ذكرًا بل  ةقاصر ةالبدًَ ةولَست الرَاض      

رضٍ هللا  ، وعى عبد هللا بى عهر ـهراض ألتقٍ الجسم هى كثَر هى ا ةرَاض ةهٍ بهثاب ةجهَع العبادات البدًَ

                                                           
  . ٖٕـ ص ٔوصاَا الرسول ـ طه العفَفً ـ ج (ٔ)

  وهو صحَح . هاجه( رواه أحهد والًسابً وأبو داوود وابى (ٕ

 رواه البخاري فً صحَحه وأبو داوود فً سًًه. ((ٖ

  ( رواه البخاري .(ٗ

  للسَرة الًبوَة وضعفها البعض وصححها أخروى.( قصة هصارعة الًبً صلً هللا علَه وسلم لركاًة وردت فً هصادر كثَرة (٘
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هراض أتقً الجسم هى  ةالرَاض، ف (ٔوا تصحوا وتؽًهوا ")سافر:"اى الًبٍ صلً هللا علَه وسلم قال أ ها ـعًه

علً  عتداءاالى تبتعد عى الهقاهر والعرٌ واالختالط وأى تكوى فٍ حدود ها شرع هللا ورسوله وأ ةشرَط ةكثَر

 . الًفس وؼَر ذلك هها حرهه هللا ورسوله

 الؽَظ :كظم  

هثل  ةهراض الهستعصَألى التوتر والخوؾ والؽضب كل ذلك َتسبب فٍ كثَر هى اأثبت الطب الحدَث "أ 

عطاًا الًبٍ صلً هللا علَه أو لقد ( ، ٕ")واالًهَار العصبً وضؽط الدم ةالصدرَ ةالسرطاى والروهاتَزم والذبح

   أى رجال قال للًبٍ صلً هللا علَه وسلم :   ـ رضٍ هللا عًه ـ أبٍ هرَرة ى، عوسلم توجَهاته لتفادٌ كل هذا 

ى أ ـ رضٍ هللا عًهـ ًس أوعى هعاذ بى ( ٖ") ال تؽضب"   :  فرّدد ، قال ، " ال تؽضب"   : قال " أوصًٍ "

فَِذه دعاه هللاُ عزَّ وجلَّ علً رإوِس  " قالرسول هللا صلً هللا علَه وسلم  ًْ ََ َهى َكَظَم ؼًَظا وهو قادٌر علً أى 

ُره هللاُ ِهى الُحوِر ها شاءَ  َِّ ََُخ  . (ٗ")الخالبِق َوَم القَاهِة حتً 
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  ( رواه السَوطً وإسًاده ضعَؾ .(ٔ

  ـ هقال للدكتور هحهد عبد العزَز . 32ٙٔهجلة الوعً اإلسالهً عدد أبرَل  (ٕ)

  ( رواه البخاري.(ٖ

 وهو صحَح . هاجهرواه أبو داوود والترهذي وابى  ((ٗ
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 السادس الفصل                                                       

 ختاى الرجال وقاَة                                                 
  

      

ته السَدة ووهًه الحدَث الًبوٌ الذٌ ر،  أَضاوَسهً به هوضع الختى ، الختاى اسم لفعل الخاتى            

و هعًً ( ،"ٔ")ذا التقً الختاًاى وجب الؽسل إ :"أى الًبٍ صلً هللا علَه وسلم قال ـ هللا عًهارضٍ ـ عابشة 

والذٌ َبدو هى  ( ،ٕ")ففَه بَاى أى الًساء كى َختتى، هوضع ختاى األًثً والختاى أٌ هوضع ختاى الرجل 

أى قدهاء الهصرََى هى وقال بعض الهإرخَى ،الهصادر التارَخَة أى بعض األقوام القدَهة عرفت الختاى 

قبل الهَالد وكاًوا َروًها ضرورَة للوقاَة هى  1ٕٓٓالفراعًة هم أول هى قام بعهلَة الختاى حوالٍ سًة 

 .األهراض وحفظ الصحة

 :الختاى هى سًى الفطرة 

ـ هرَرة  ًأب عى، وقد اهتدح الًبٍ صلً هللا علَه وسلم فعل سَدًا إبراهَم ، براهَم علَه السالم إاختتى سَدًا  

اختتى إبراهَم علَه السالم وهو ابى ثهاًَى سًة  :"أى الًبٍ صلً هللا علَه وسلم قال ـ رضٍ هللا عًه

خهس هى الفطرة الختاى واالستحداد وًتؾ اإلبط  :"ى الًبٍ صلً هللا علَه وسلم قالأَضا أو عًه  (ٖ")دومبالق

 .والشرَعةرة أٌ الهلة طوهعًً الف (ٗ") فر وقص الشارباوتقلَم األظ

هام هالك الختاى وهًهم الشعبٍ واألوزاعٍ والشافعٍ وأحهد بى حًبل وشدد علَه اإل اوبجوأوهعظم الفقهاء     

وعقب علً ذلك ، األذاى  واكها لو هًع والو اجتهع قوم علً هًع الختاى َحارب: ًثً وقال ألفؤوجبه علً الذكر وا

وقال  ( ،٘")وهذا ها أهَل إلً الفتوي به :"بالقول ـ رحهه هللاـ الشَخ جاد الحق علٍ جاد الحق شَخ األزهر 

ـ رحهه هللا ـ وقال اإلهام ابى القَم ، وَهكى الختاى قبل ذلك ، سى وجوب الختاى هو سى البلوغ  ىإالفقهاء 

هللا وجعل ، صار ًصراًَا  ىاِ :َقولوى بعد التعهَد، فالصبػ والتعهَد للًصاري  ةبهًزل ءالختاى للحًفا:"

وًظافة وتزََى وتحسَى الخلقة  ةهذا هع ها فٍ الختاى هى طهار ، َسهها الختاىه لالحًَفَة وجع ةللحًفاء صبؽ

 (.ٙ)" وتعدَل الشهوة

  ى:هراض التٍ َقٍ هًها الختااأل  

فبالًسبة ،  ٍ الرجال والًساء علً السواء هى عدة أهراض قد تصَبهم إذا هم لم َختتًواقثبت طبَا أى الختاى َ

فرازات والبكتَرَا والفَروسات ى اإلصابة بهرض التهاب القضَب ألى ؼَر الهختوًَى عرضة لإلأ للرجال ثبت

 .ورام الخبَثةتتراكم فٍ هذا الهكاى الؽَر هختوى كذلك تسبب هذه البكتَرَا هرض السرطاى واأل

                                                           
 رواه هسلم. (ٔ)

  كتاب الطهارة ـ باب اًَِة. ٔالهقدسً ـ ج( الهؽًً ـ ابى قداهة (ٕ

 رواه البخاري وهسلم ، والقدوم هو اِلة التً اختتى بها. (ٖ)

  ( رواه البخاري وهسلم.(ٗ

 الختاى ـ الشَخ جاد الحق علً جاد الحق )بتصرؾ(. ((٘

   . ٖٗم ـ ص333ٔهـ/ًوفهبرٕٓٗٔرجب  1ٔٗ( الختاى بَى الطب واإلسالم ـ ًاول عبد الهادي هقال بهجلة الرابطة العدد(ٙ
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 ىخر الختاؤت وكلها، م شر التهاب القضَب طفال َقَهى الختاى الهبكر لألأطباء هى الهسلهَى وؼَرهم وقرر األ   

أى  "تشَراف"هَالدَة أكد الدكتور  3ٕ٘ٔوفٍ عام " كلها ًقص الدور الكبَر فٍ الوقاَة هى هذه األهراض 

لك الهإتهر الذٌ عقد فٍ هدًَة دوسلدورؾ فٍ ألهاًَا عى السرطاى ذ دكأهراض البروستات وأالختاى َقٍ هى 

عرضة لإلصابة بسرطاى الرحم هى الًساء  أقلهها  ختوًَىالهتزوجات هى رجال هوالبَبة فقرر أى الًساء 

  . (ٔ")الهتزوجات هى رجال ؼَر هختوًَى

 :انسواج وقاٌت 

حدَثه أى الزواج َخفض هخاطر اإلصابة باحتقاى الهخ بًسبة الثلث وقالت دراسة أخري  ةهرَكَأ ةكشفت دراس 

التٍ تصدر عى الجهعَة األهرَكَة ألهراض القلب أى الًساء الهتزوجات تًخفض  "ستروك"ًشرتها هجلة 

ٍ هى االًزالق َق جوكذلك فإى الزوا، % عى ؼَر الهتزوجات ٙٗعًدهم احتهاالت اإلصابة باحتقاى الهخ بًسبة 

ِ ْبِى عَ وكثَرا ها كاى الًبٍ صلً هللا علَه وسلم َحث علً الزواج وَشجع علَه ، إلً الشهوة الهحرهة  ْى َعْبِدهللاَّ

ِ  : َهْسُعودٍ  ا َرُسولُ هللاَّ ًَ ُه  " صلً هللا علَه وسلم:َقالَ لَ ًَّ ْج، َفإِ َتَزوَّ ََ ُكُم اْلَباَءَة َفْل ًْ َباِب، َهِى اْسَتَطاَع ِه ا َهْعَشَر الشَّ ََ

ِه بِالصَّ  َْ ْسَتِطْع َفَعلَ ََ ُه لَُه ِوَجاءٌ أََؼضُّ لِْلَبَصِر، َوأَْحَصُى لِْلَفْرِج، َوَهْى لَْم  ًَّ إذا هارس اإلًساى شهوته ( ، وٕ") ْوِم؛ َفإِ

والسَالى والزهرٌ وؼَر ذلك هى  اإلَدزشهرها أو ةهراض الهخالفات الجًسَأهاى هى كل أفٍ الحالل فإًه فٍ 

أهراض اذا كاى العالم ًَفق الهالََى هى الدوالرات لهحاربة الرذَلة تجًب االهراض فاى اإلسالم قد كفل االتباعٍ 

 .الحهاَة وبذلك باتباع أواهره واجتًاب ًواهَه

                                                         

  
 
 
 

 
**************************** 

 
******************* 

 
********** 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ( هجلة الرابطة ـ هصدر سابق.(ٔ

  ( رواه البخاري وهسلم.(ٕ
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 األول الفصل                                                      

 اجتًاب الزًا وقاَة                                       
  
 

ى الزًا َإدٌ ألقد حرم هللا تعالً ورسوله صلً هللا علَه وسلم الزًا وكل ها َإدٌ إلَه ولقد أثبت الطب الحدَث 

 .البشرَة وال َجدوى لها عالجا ألى التعدٌ علً حدود هللا لَس بالسهل الَسَرهراض خطَرة تهدد أالً 

 :تحرَم الزًا فٍ الحدَث الًبوٌ 

ولكًًا ًقؾ علً ها ورد فٍ سًة الًبٍ صلً هللا  تجرهه ،وردت آَات كثَرة فٍ القرآى الكرَم تحرم الزًا و      

أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قال  ـ رضٍ هللا عًهـ علَه وسلم تجاه هذه الكبَرة عى أبٍ هالك األشجعٍ 

عى أبً هرَرة ـ رضً هللا و (ٔ)" والخهر والهعازؾ، والحرَر  ) الزًا (لَكوًى هى أهتٍ قوم َستحلوى الحر:"

إذا زًً العبد خرج هًه اإلَهاى فكاى فوق رأسه كالظلة فإذا خرج هى ذلك " :صلً هللا علَه وسلم : قالقالعًه ـ 

 :"عى الًبٍ صلً هللا علَه وسلم قال ـ رضً هللا عًه ـ هالك الطابٍ وعى الهَثم بى، "2 العهل عاد إلَه اإلَهاى

وحًَها حرم هللا الزًا حرم ،  (3")ها هى ذًب بعد الشرك أعظم عًد هللا هى ًطفة وضعها رجل فٍ رحم ال َحل له

قال: "سؤلت رسول هللا صلً هللا علَه ـ رضٍ هللا عًه ـ عى جرَر ، الًظرة التٍ هٍ برَد الزًا   هقدهاته وهٍ

وإًها اإلثم علً هى تعهد الًظر إلً الهحرم أوالً، أو ،  (4)وسلم عى ًظر الفجؤة؟ فؤهرًٍ أى أصرؾ بصرٌ"

علٍ لأى الًبٍ صلً هللا علَه وسلم قال  ، وعى برَدة بى الحصَب األسلهً ـ رضً هللا عًه ـ استدام الًظر إلَه

 (٘)"ولَست لك اِخرة، فإى لك األولً ، ال تتبع الًظرة الًظرة ، َا علٍ :"له  ـ رضٍ هللا عًهـ طالب  ابى ابٍ

ًصَبه هى الزًا ، هدرك ذلك ال هحالة ،  آدم كتب علً ابى:" عى الًبٍ صلً هللا علَه وسلم قال أبٍ هرَرة عىو

زًاه الكالم ، والَداى تزًَاى وزًاهها البطش ،  فالعًَاى زًاهها الًظر ، واألذًاى زًاهها االستهاع ، واللساى

كذلك حرم ،  "(ٙ) والرجالى تزًَاى وزًاهها الهشٍ ، والقلب َهوي وَتهًً ، وَصدق ذلك الفرج ، أو َكذبه

رضٍ هللا عًه، أى الًبٍ صلً  عقبة بى عاهر عى، الرسول صلً هللا علَه وسلم الدخول علً الًساء األجًبَات 

إَاكم والدخول علً الًساء، فقال رجل هى األًصار: َا رسول هللا، أفرأَت الحهو؟ قال:  :قالهللا علَه وسلم 

فهعًاه أى الخوؾ هًه أكثر هى ؼَره، والشر َتوقع هًه، " :هسلم فٍ شرح الًووٌ قال( ، 1")الحهو الهوت

األجًبٍ، والهراد بالحهو والفتًة أكثر، لتهكًه هى الوصول إلً الهرأة والخلوة هى ؼَر أى ًَكر علَه، بخالؾ 

 " .اًتهًهًا: أقارب الزوج ؼَر أبابه وأبًابه

  

                                                           
  ( رواه البخاري وهسلم .(ٔ

 رواه أبو داوود والحاكم والترهذي وهو صحَح. ((ٕ

 رواه ابى أبً الدًَا وإسًاده ضعَؾ. ((ٖ

 رواه هسلم . ((ٗ

  ( رواه أبو داوود بإسًاد صحَح .(٘

  رواه البخاري وهسلم. (ٙ)

 رواه البخاري وهسلم . ((1
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 :األهراض التٍ َسببها الزًا

لقد بات فٍ حكم الهإكد طبَا أى الزًا َتسبب فٍ كثَر هى األهراض واألوببة الفتاكة والتٍ تتفاوت فٍ    

ى : إى التٍ جهعت هى عدة دراسات تقول بى القرا: "إ (ٔ")جوى بَستوى"خطورتها وهضاعفاتها َقول الدكتور 

كلود "وَقول الدكتور ( ، ٕ)( "ٌ الزًاأ )ها تًتج هى العالقات الجًسَه خارج الزواجظههع ةهراض الجًسَاأل

قاهه العالقات إى الهشكلة التٍ تواجهًا الَوم هٍ تبدل قَهًا األخالقَة التٍ شجعت وتشجع إ (:"ٖ")سكوت ًَكول

( ، ٗالجًسَة ") ةباحوهذه بدورها تسبب ازدَادا حادا فٍ إصابات األهراض الًاتجة عى اإل ةالهحره ةالجًسَ

 : َتسبب فٍ عدة أهراض هًها والزًا

جرثوهة هذا ، و ا(الزً) ةالهحره ةالجًسَ ةوهو هرض جرثوهٍ ًَتشر هى خالل العهلَ" هرض السفلس 

و هو ، و هى خالل هًطقة هصابة فٍ الجسم ثم تًهو و تكبر أالهرض تًفذ إلً الجسم هى خالل جرح هتقَح 

َصاب الهرَض بالعهً والشلل وفالجهاز العصبٍ ًَهار ، واحد هى أخطر األهراض التٍ عرفها االًساى 

 (.٘")عام فٍ صحته وتإدٌ الجرثوهة إلً ًخر العظام اطًحطاوب

حَاًا َإدٌ الً العقم وإفساد األعضاء أعراضه حدوث ألم وحرقة شدَدة عًد التبول ووأ هرض السَالى 

 .َادة علً ذلك فهو َسبب التهابات الهفاصل والتهابات فٍ قزحَة العَىزالتًاسلَة االخري 

كها ، َإدٌ الً وجود أبًاء السفاح ، ود العالقات بَى الزوجَى فسًه َإاالجتهاعَة حَث  هله هضار الزًاو 

 وَبعى  ةوهى اللواتٍ َرتكبى تلك الفاحش، ع هى الًساء سفل طبقات الهجتهأهى  ةَإدٌ الً وجود طبق

 ة .رخَص ةجسادهى سلعأ

 :اللواط قرَى الزًا 

 رضٍ هللا عًهها ـ َعِى اْبِى َعبَّاسٍ ، وقد حرهه هللا ورسوله ، خر آالرجل الجًس هع رجل  ةاللواط هو ههارس 

ِه َوَسلََّم َقالَ الأَىَّ  ـ َْ ُ َعلَ ٍَّ َصلًَّ هللاَّ بِ ُ َهْى َعِهلَ َعَهلَ َقْوِم لُوٍط ،"   : ًَ ُ َهْى َعِهلَ َعَهلَ َقْوِم لُوٍط ، لََعَى هللاَّ لََعَى  لََعَى هللاَّ

ُ َهْى َعِهلَ َعَهلَ َقْوِم لُوطٍ 
قد اثبتت األبحاث والدراسات ، و هأشًع وأشد هى الزًا فٍ أهراض واط لوال  (ٙ")هللاَّ

َدز فٍ البالد الؽربَة بَى األشخاص إلاإلًساى والسَها بعد اًتشار هرض االعلهَة خطورة اللواط علً صحة 

حَث َصاب الشخص بفَروس َقوم هذا الهرض ، ًتَجة آالؾ األشخاص الهصابَى بالشذوذ الجًسٍ حَث توفٍ 

 ، هبتدهَر جهازه الهًاعٍ بالكاهل بجاًب إصابته بالعدَد هى األهراض التًاسلَة التٍ تًتشر وتدهر هى َهارس

باإلضافة إلً تهتكات الشرج والهستقَم ، هراض لم تكى هعروفة هى قبل هثل سَالى الهستقَم أفتظهر فَهم 

وكل َوم َؤتٍ بجدَد فٍ عالم األهراض التٍ تصَب تلك الفبة الشاذة هى الًاس فهو ، واألعضاء التًاسلَة 

                                                           
  ستاذ الطب الوقابً فً جاهعة كالَفورًَا األهرَكَة .أ( (ٔ

  . 2٘( األهراض الجًسَة ـ د.ًبَل صبحً الطوَل ـص(ٕ

 هدَر قسم األهراض الزهرَة فً هستشفً ساى توهاس بلًدى .  ((ٖ

  2ٙ( األهراض الجًسَة ـ د.ًبَل صبحً الطوَل ـص(ٗ

  . ٖٗ( اإلسالم والجًس ـ د. فتحً َكى ـ ص(٘

 وهو حدَث حسى . هاجهرواه أحهد والًسابً وأبو داوود والترهذي وابى  (ٙ)
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وًَتهٍ فٍ كثَر هى الحاالت بتلَؾ ، وظ شكل هلحب ةهرض التهاب الكبد الوبابٍ الفَروسٍ اًتشر بَى تلك الفب

ظاهرة ههَزة ثم ها هٍ كوها هٍ األهراض الفَروسَة الهختلفة هثل الهربس تًتشر بًَهم ، "السرطاى والكبد 

األبحاث الطبَة تإدٌ الً اكتشاؾ ضعؾ الهًاعة لدي هإالء الشواذ ضد أٌ ؼزو فَروسٍ للجسم وهو ها 

كها أًه َإثر فٍ األعصاب وضعؾ  ةالزوجَ ةفساد العالقإاللواط َإدٌ الً ذلك فاى ههارسة ك، َدز َعرؾ بـاإل

، وهى شؤى اللواطة أى تصرؾ الرجل عى الهرأة ، وقد َبلػ به األهر إلً حد العجز عى هباشرتها ،  خالَا الهخ

، عى عبد هللا بى عهر ـ رضً هللا عًهها ـ  (ٔ)" وبذلك تتعطل أهم وظَفة هى وظابؾ الزواج وهً إَجاد الًسل

َا هعشر الههاجرَى: خهس إذا ابتلَتم بهى، وأعوذ باهلل قال : أقبل علًَا رسول هللا صلً هللا علَه وسلم فقال :" 

، حتً َعلًوا بها إال فشا فَهم الطاعوى واألوجاع التٍ لم تكى هضت  أى تدركوهى: لم تظهر الفاحشة فٍ قوم قط

م الذَى هضوا، ولم ًَقصوا الهكَال والهَزاى إال أخذوا بالسًَى وشدة الهإًة وجور السلطاى علَهم، فٍ أسالفه

ولم َهًعوا زكاة أهوالهم إال هًعوا القطر هى السهاء، ولوال البهابم لم َهطروا، ولم ًَقضوا عهد هللا وعهد 

، وها لم تحكم أبهتهم بكتاب هللا، رسوله، إال سلط هللا علَهم عدوا هى ؼَرهم فؤخذوا بعض ها فٍ أَدَهم

 (.ٕ") ا أًزل هللا، إال جعل هللا بؤسهم بـًَهمهوَتخَروا ه

  :الوقاَة فٍ اعتزال الًساء فٍ الهحَض 

عى أًس بى هالك رضٍ هللا عًه قال  ، ًهً رسول هللا صلً هللا علَه وسلم عى جهاع الهرأة فٍ فترة الحَض   

وعى هسروق  ( ،ٖ)"إال الًكاح (فٍ فترة الحَض )أي ،كل شٍء  : "اصًعواقال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم 

كل " : قالت؟ ها َحل للرجل هى اهرأته إذا كاًت حابضا ـ "رضٍ هللا عًها ـ قلت لعابشة  :قال ـ رضٍ هللا عًهـ 

 (.ٗفرجها ")شٍء إال 

لً إحدَث َدعو الطب الحدَث ،  ةوقابَ ةَتجلً اإلعجاز فٍ هذه التوجَهات الًبوَة والتٍ حوت حقابق طبَ"  

، ى حساسَة جدار الههبل خالل فترة الحَض تزداد ضرورة اعتزال الهرأة الحابض وعدم االتصال بها جًسَا أل

ى الهَكروبات اعدولوتقل هقاوهته  اهتقرحجدا و  اى الرحم َكوى هلتهبأى بالتالٍ الجهاع هإلها هى جراء وَكو

الحَض  ةى َإدٌ الجهاع فٍ فترألهذا التكاثر كذلك َهكى  ةصالح ةوتتكاثر فٍ الدم الذٌ هو بَب،  قد تؽزوهالتٍ 

كذلك ، وهو ها َسبب العقم أو الحهل خارج خارج الرحم ، الً االلتهابات التٍ تإدٌ الً اًسداد قًاتٍ الرحم 

وكذلك فإى الرجل ، سباب هرض السرطاى الذٌ َلتهم عًق الرحم أحد أالجهاز البولٍ و َكوى  َإثر الجهاع علً

وتًهو الهَكروبات السبحَة والعًقودَة فَها وفوق كل ، قًاة هجري البول  ، تلتهبَتؤثر بذلك فتكثر الهَكروبات 

                                                           
فقرة عزاها الهإلؾ إلً كتاب اإلسالم  1ٙ) بتصرؾ (.وكتاب ) وال تقربوا الفواحش( ص  ٔٗاإلسالم والطب ـ د. هحهد وصفً ص ((ٔ

 والطب للدكتور هحهد وصفً .
 . والحاكم  والطبراًً وصححه األلباًً هاجه( رواه ابى (ٕ

  ( رواه أحهد والًووي فً الهجهوع بإسًاد صحَح .(ٖ

 . ( رواه العًًَ وابى جرَر وابى حزم والهَثهً وإسًاده صحَح(ٗ
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التها العصبَة وتقل رؼبتها هذا فإى هذه الههارسة الهحرهة تإدٌ بالهرأة إلً التوتر والقلق وتإثر فٍ ح

 (ٔ")تصبح شبه هًعدهة هها َإثر بالتالٍ علً العالقات الزوجَة بًَههاف ةالجًسَ

 :الًهٍ عى إتَاى الهرأة فٍ دبرها 

أى الًبٍ  ـ رضٍ هللا عًههاـ عى ابى عباس ،ًهً الرسول صلً هللا علَه وسلم عى إتَاى الهرأة فٍ دبرها   

ى الًبٍ أ ـ َضاـ أو عًه  ( ،ٕ")الدبر  و الحَضة واتق ،وأدبر، أقبل  :"صلً هللا علَه وسلم قال فٍ أهر الجهاع

 ( .ٖدبرهها ")ال ًَظر هللا إلً رجل أتً رجال أو اهرأة فٍ  : "صلً هللا علَه وسلم قال

كثَرة هًها اإلصابة فٍ  االتؤًَث َسبب أهراضعضو  ى االتصال الرجل الجًسٍ بالهرأة فٍ ؼَرأثبت طبَا "    

كذلك ، وَهكى أى تصاب هٍ بالعقم أَضا ،  مو قد َسبب له العق، بالبروستاتا  ةصابإلهجري البول بااللتهاب و ا

عضو التذكَر   فًَؽهسفَها البكتَرَا  كثركل ذلك َحدث ألى فتحة الشرج ت، تصاب الهرأة بتشققات فٍ الشرج 

 (.ٗ")فَصاب ها َصاب به فٍ هذه الهًطقة

  ذة:خري شاأههارسات  

للرجال والسحاق للًساء  ةالسرَ ةًساى هًها العادشاذه تإثر علً اإل ةى هًاك ههارسات جًسَفإ ها ذكرؼَر 

وؼَر ذلك هى اِثار الضارة لهذه ، وتإثر علً قدراته العقلَة ،  جسهاًَا ءهثل هذه العادات تضعؾ الهر

 . الههارسات الخاطبة

وَوفر علَه ها قد َسببه ، هراض ال حصر لها أًساى هى َقٍ اإل ةى اجتًاب الهحرهات فٍ الهسابل الجًسَإ  

حتً ال  ( الحالل) أى ًَظم عهلَة الجهاع  قد أهر اإلًساىإذا كاى اإلسالم ، و لعالجه ةهوال طابلأالهرض هى 

والهسلم هطالب بؤى َبعد ًفسه عى كل ؟! ، فها بالك بتؤثَر الحرام الهًهٍ عًه قطعا بالكتاب والسًة ، تإثر سلبا 

وَحصى ًفسه بالزواج أو الصوم وَبتعد عى أهاكى العرٌ ، َؽض بصره ، فها َإدٌ به إلً الوقوع فٍ الحرام 

  .َشقًوال َشؽل فكره وعقله بها َخالؾ هًهج هللا حتً ال َضل وال ، واالختالط 

 

******************************* 

******************* 

********* 

 

 

                                                           
  ) بتصرؾ(. 11ٕـ  1ٕٙ( اإلعجاز العلهً فً اإلسالم ـ هحهد كاهل عبد الصهد ـ ص (ٔ

 والترهذي بإسًاد صحَح.رواه أحهد  ((ٕ

  ( رواه ابى حباى بإسًاد صحَح.(ٖ

 ) بتصرؾ (. ٕٕحقابق حول الجًس َكتشفها العلم ـ د . إبراهَم قاعود ص  ((ٗ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

{ٖٗ} 
 

 

 الثاًٍ الفصل                                                       

 اجتًاب الخهر وقاَة                                     
  
 

 ،علَها القرآى الكرَم لَحرهها بؤشد أًواع التحرَموقد ًص ، هضَعة للهال ، هفسد للدَى ، الخهر هذهب للعقل 

والتحرَم لهذه ، كل ذلك بسبب األضرار التٍ َسببها شرب الخهر ، وجاء الحدَث الشرَؾ لَإكد هذا التحرَم 

 َِّ  .ب العقل َإكد هبدأ الوقاَة الذٌ كاى َحرص علَها الًبٍ صلً هللا علَه وسلماألشَاء التٍ تؽ

 :مفٍ التحرَ ةهاه ةقاعد 

 "ها أسكر كثَره فقلَله حرام:"تقول  ةساسَأى هًاك قاعده إلَست الخهر وحدها هٍ الهقصودة بالتحرَم بل  

، إى هى الحًطة خهرا :" قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم :قال ـ رضٍ هللا عًه ـ وعى الًعهاى بى بشَر 

الطبراًً وفٍ زَادة عًد ، (ٔ")وهى العسل خهرا ، هى التهر خهرا و، و هى الزبَب خهرا ،  اهرخوهى الشعَر 

 ."وأًا أًهً عى كل هسكر فً األوسط وأبو ًعَم فً حلَة األولَاء :"...

وًذكر هذا القول ألى ، فكل ها َسكر العقل وَذهب به َؤخذ حكم الخهر ،   وعدهه اإلسكارهًاط التحرَم هو و  

 واو َزًَ، هم فٍ الههالك وو َوقع، الهًحرفَى فٍ عالم الَوم َسهوى األسهاء بؽَر اسهها كٍ َضلوا الًاس 

، عى أبً هالك األشعري ـ رضً هللا عًه ـ أى  هإالءببؤ الًبٍ صلً هللا علَه وسلم ًأعهالهم وقد ت ءللًاس سو

وَضرب علً  َسهوًها بؽَر اسهها ،طابفة هى أهتٍ الخهر  لَشربى ": رسول صلً هللا علَه وسلم قال

 (.ٕ)"رءوسهم بالهعازؾ والقًَات ، َخسؾ هللا بهم األرض وَجعل هًهم قردة وخًازَر

 :تحرَم الخهر فٍ الحدَث الًبوٌ 

الخهر  ًتهأإى هللا حرم علً  :"قال عى الًبٍ صلً هللا علَه وسلم  ها ـ رضٍ هللا عًهـ عبد هللا بى عهرو  عى 

     ـ                       بى عهر ابى الخطابوعى عبد هللا ،  (ٖ)"ًٍ صاله الوترزادو ، َىقًر والكوبة والزوالهَسر واله

الخهر  لعًت  ، أوجهالخهر علً عشرة  لعًت :"قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم  :قال ـ رضٍ هللا عًهها

،  وشاربها،هًها ثكل آو،  والهحهولة إلَه ، وحاهلها، وهبتاعها  ، وبابعها ،وهعتصرها ، وعاصرها  ، بعًَها

، كل هخهر خهر :"عى الًبٍ صلً هللا علَه وسلم قال ـ  ها رضٍ هللا عًهـ وعى ابى عباس  ( ،ٗ)" وساقَها 

، فإى عاد الرابعة ، فإى تاب تاب هللا علَه  ، صباحا  َىبخست صالته أربع هسكراوهى شرب ، هسكر حرام وكل 

، صدَد أهل الًار  : قال ؟ وها طًَة الخبال َا رسول هللا ، قَل :بال خكاى حقا علً هللا أى َسقَه هى طًَة ال

وعى عبد هللا ، (٘)" وهى سقاه صؽَرا ال َعرؾ حالله هى حراهه كاى حقا علً هللا أى َسقَه هى طًَة الخبال 

ْوَم : "رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قال  :قالــ رضٍ هللا عًهها  ـ بى عهر ََ ِهْم  َْ ُ َعزَّ َوَجلَّ إِلَ
ُظُر هللاَّ ًْ ََ َثاَلَثٌة اَل 

                                                           
 والترهذي وإسًاده صحَح. هاجهرواه ابى  ((ٔ

  ( رواه السَوطً فً الجاهع وابى حجر فً تؽلَق التعلَق وإسًاده صحَح.(ٕ

 والهزر ًوع هى الخهر َصًع هى الشعَر ، والكوبة ًوع هى الهَسر. وصححه األلباًً فً الجاهع. ( رواه أحهد فً الهسًد(ٖ

  واللفظ له وإسًاده صحَح. هاجه( رواه أبو داوود وأحهد وابى (ٗ

 رواه أبو داوود وإسًاده صحَح. ((٘
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َُّوُث،  لَُة، َوالدَّ ِه، َواْلَهْرأَةُ اْلُهَتَرجِّ َْ اَهة:ِ اْلَعاقُّ لَِوالَِد ََ ِه، َواْلُهدْ  اْلقِ َْ َة: اْلَعاقُّ لَِوالَِد ًَّ ْدُخلُوَى اْلَج ََ ِهُى َعلًَ َوَثاَلَثٌة اَل 

اُى بَِها أَْعَطً ًَّ ت علً تحرَم الخهر وكل ها َخاهر العقل دوؼَر ذلك هى األحادَث التٍ شد (ٔ)"اْلَخْهِر، َواْلَه

 . لخطورتها

 :ار الصحَة للخهرضاله  

 ، لَاؾ هَتة ال فابدة للجسم هًهاأدهاى علً الخهر َسبب تحول الخالَا الكبدَة الً ى اإلأأثبت الطب الحدَث "   

ذلك َإدي ك ، رد الهرَض فٍ الًهاَة هوارد الفًاءوَ، وًَتج عى ذلك التلَؾ الكبدي و استسقاء فٍ البطى 

هها قد تكوى ًتَجته فقداى خالَا  ا ،أو هزهً االبًكرَاس قد َكوى حادبتعاطً الخهر إلً حدوث التهاب 

كر والهزال الشدَد ًتَجة عدم قدرة وَحدث هرض الس ، ًزَهاتإفراز الهرهوًات واأل تها علًالبًكرَاس قدر

بت علهَا أًه إذا إذ ث، علً عضلة القلب  ةكها أى الخهر له تؤثَر سٍء للؽاَ ،  األهعاء علً اهتصاص الدهًَات

حد الطبَعٍ ساعة فإى عدد دقات قلبه َزَد عى ال أربع وعشرَىضع كاسات هى الخهر خالل بشرب اإلًساى 

  (.ٕ")ضافٍ للقلب َإثر فٍ عضالته وأعصابهوهذا العهل اإل،  ةَقفٍ الدق ةبهقدار اثًتٍ عشرة دق

بل تصل به إلً هرحلة البهَهَة التٍ ال َكاد َفرق فَها بَى ، كذلك فاى الخهر تفقد شاربها الوعٍ والحواس "  

 يراالسكوهو ها َفسر لًا حالة ، أو بَى الحسى والسَا فهٍ تإثر علً الهخ تؤثَرا هباشرا  ، الخطؤ والصواب

َقتل األخ أخاه ، فكبر هى ذلك ألً إهر بل قد َصل األ، هههم اَد ٌ خطرؤوهم َتسكعوى فٍ الطرقات ال َكترثوى ب

 .(ٖ")هوابهأوَضَع الفرابض بسبب اتباع ًزواته و ، وَتلفظ بؤقبح العبارات ،  هواألب ابً

أى  3٘3ٔالقوهٍ فٍ فرًسا عام ذاع هعهد اإلحصاء أقد ، فوالخهر أشد فتكا باإلًساى هى هرض السل " 

فرًسٍ هات فٍ العام  1ٗٓٓٔالخهور بدأت تقتل هى الفرًسََى أكثر هها َقتل هرض السل وقال الهعهد إى 

 0ٕٓٓٓٙ ضحاَا السل تو هًذ خهس سًوات كاً، بالسل  ٕٓٓٓٔ سوي الهاضٍ هى الخهر بًَها لم َهت

 ( .ٗ") ٖٓٓٓٔهر خوضحاَا ال

تم تكرار هذا  إذافها بالك ، ظهر هذه الًتابج الخطَرة َعاها  ٓٙه هًذ أكثر هى إصاإحوهذا التقرَر الذي تم     

 .ضعاؾ ها كاًت َوههاأستكوى ـ بال شك ـ ًتابج الى ؟ إعصر زادت فَه الهؽرَات  فًاإلحصاء الَوم 

أى الخهر تستخدم كعالج ًاجح ، البعض ههى َحبوى أى تشَع الفاحشة فٍ الذَى آهًوا  َدعً  د وق"    

دعاء هذا االدحضوى  هى الهتخصصَى فٍ هجال الطب وهم ًَفسهم أولكى ًستهع الً الؽربََى  ، لألهراض

ى الخهر أو ظل للشك فٍ أقل رَب أهى كاى عًده (:" االستعهال الطبٍ للخهر)فٍ كتابه  "كبلدج" َقول الدكتور

هى الهخاط  اوَخرج هقدار ا ،دة فإى الؽشاء الهخاطٍ َصَر هحتقًم فلَعتبر بها َكوى عًد وصولها إلً الهعس

ألَس ذلك  ، فعة تسرع فٍ إخراج ها وصل إلَها بؤسرع ها َهكىاوتري ؼدد الهعدة وقواها الد، لَحهٍ ًفسه 

                                                           
 رواه أحهد والًسابً والطبراًً وإسًاده صحَح. ((ٔ

 ) بتصرؾ(. ٕ٘اإلسالهً ـ د.هحهود أحهد ًجَب .ص الطب(ٕ)
 ) بتصرؾ(. ٕٙ( الهسكرات آثارها وعالجها ـ د. أحهد علً طه رَاى ص(ٖ

  . 2ٙٔ( اإلسالم وقضاَا اإلدهاى ـ الهجلس األعلً للشبوى اإلسالهَة ـ ص(ٗ
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 ذا اعتدل اإلًساىإًه ؤها القول بأ ؟ ًواع السهومأهر ًوع هى خى الأبَى فٍ ارَب الهرتو ، لشك الشاكَى هزَال

هذا الرأٌ ها قاله الطب فَدحض  ا ،ى قلَلها قد َكوى عالجأو ا ،فٍ شربها قوٌ جسهه و اكسبته ًشاط

ى :" إاالسكتلًدٌ  "هَلر" وقال الدكتور لها ، هر تخرج هى الجسم وال اثر طبٍ عالجٍ خوالكَهَاء بفرًسا أى ال

 فٍ رضا قط شُ هعلم أال  ةالبرَطاًَ ةالطبَ ةهام الجهعَأ "هَجًوبوتوم" وقال الدكتور  " ، الخهر ال تشفٍ شَبا

لً خزابى إهوال شاربها سفها أالتٍ تذهب  ةضرار االقتصادَفوق ها َحدث شربها هى األهذا كله  .(ٔ)"الخهر

 ةدبَرار األضوفوق ها تحدثه هى األ، ؼراء بها واإل، عالى عًها ل اإلبو صدروها وتفًًوا فٍ س هاالذَى صًعو

 لشاربَها .والوقار  ةفٍ الذهاب بالحشه

ولذا ترتفع ، وتجعله عرضة لألهراض الهختلفة  ، ى الخهر لها أضرار جسَهة حَث تضعؾ هًاعة الجسمإ    

 ، بصورة ال شك فَها ةهعروف اثارهآعلً أى  ةوكل الهإسسات العلهَة هتفق، ًسبة الوفَات بَى الهدهًَى لها 

ولها ،  ةوفقد الوعٍ و الباله،و التؤثَر علً الهخ  ، العصبَةهراض صابة باأللها أضرارها العقلَة فٍ اإلف

ولها أضرارها الخلقَة ، وإهدار الثروة العاهة ، ب سوالقعود به عى الك، تالؾ هال الشارب إأضرارها الهالَة فٍ 

لَه هى االضطراب الًفسٍ إٍ فضولها أضرارها الًفسَة فٍ ها ت ، فٍ ها َتبعها هى جرابم العرض والشرؾ

رَة فٍ تهزَق سضرارها األأ لهاو،  الخلقٍ والؽضب والبالدة وقلة الهباالة و فقد السَطرة والسلوك ذوشذالو

لها أضرارها االجتهاعَة فٍ تدهَر الهجتهع وتبدَد طاقاته وإفساد عالقاته  ، ووتدهَر األسرة  ةعابلَالالروابط 

الدًََة فٍ الصد عى ذكر هللا وعى الصالة وعى ولها أضرارها  ، االجتهاعَة وشَوع الجرَهة واًتشار السوء

اِخرة التٍ أعدها هللا لعباده فٍ عى الفرق بَى خهر الدًَا وخهر ه فٍ حدَث ـ  رحهه هللاـ ذكر هللا قال ابى القَم 

وتًزؾ الهال وتصدع الرأس وهٍ كرَهة الهذاق و  ، أًها تؽتال العقل " : هر فٍ الدًَا خالجًة فقال عى آفات ال

وتدعو إلً ، س هى عهل الشَطاى توقع العداوة والبؽضاء بَى الًاس وتصد عى ذكر هللا وعى الصالة رج ًه

 هشاربها الًقص وتشبهبتلحق ة و وتذهب الؽَر ،  الهحارموخت وربها دعت الً الوقوع علً البًت واأل، الزًا 

وتظهر  ستار، هتك األ، وتصفات سهاء والقبح األأوتكسوه ، سهاء والسهات حسى األأوتسلبه  ، بالهجاًَى

هًها وهد،  متخرج هى القلب تعظَم الهحارًكرات ، ووتهوى ارتكاب القبابح واله، و تدل علً العورات  ، سراراأل

وسلبت هى ، ووضعت هى شرَؾ ، لت هى عزَز أذو ً ، هى ؼًأفقرت و، هى حرب  ، فكم أشعلت عابد وثىك

وكم ، وراحت بلبه  ،  فذهبت بقلبه ،  وكم فرقت بَى رجل وزوجته،  ةوفسخت هود،  ةهقوجلبت هى ً ة ،ًعه

 َة ،وعجلت هى هًة ، وقعت فٍ بلَأ  وكم، وفتحت له بابا هى الشر  ، ؼلقت فً وجه شاربها بابا هى الخَرأ

ًها ال تجتهع هٍ و خهر الجًه فٍ جوؾ عبد لكفً بها أال إولو لم َكى هى رسابلها  وهة ،ورثت هى خص  وكم

 . (ٕ)"صَبة هى ه

 

                                                           
  . ٕٙٔ: ٔٙٔ( هللا والعلم الحدَث ـ عبد الرزاق ًوفل ـ ص(ٔ

 . 13ـ  12بالد األفراح ـ ابى القَم الجوزَة ـ صحادي األرواح إلً  (ٕ)
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 :ةقاَوار وتجًبه ضالهَسر  

 ،قداح علً األهوال والثهاروكاًوا فٍ الجاهلَة َضربوى باأل ، وهو علً أًواع هتعددة، القهار برؾ الهَسر عُ  

هى هذا الهَسر الذٌ حرهه هللا ـ ال شك  ـ وهٍ ًَةلعاب تهارس عالوفٍ عصرًا الحاضر توجد هجهوعة هى األ

فعى علٍ بى أبٍ طالب رضٍ هللا عًه أًه َهرَّ علً قوم ،  ةالكوتشًَ ، الدوهًَو( الًردشَر ) وهًها الطاولة 

أصح ها فٍ الشطرًج " ها هذه التهاثََل التٍ أًتم لها عاكفوى . قال اإلهام أحهد : " َلعبوى بالشطرًج فقال : 

" هٍ َشرٌّ هى الًرد"طرًج فقال : عى الشـ رضٍ هللا عًهها ـ وسبل عبد هللا بى عهر " قول علٍ رضٍ هللا عًه

صلً هللا علَه ـ وإذا ًظرًا فٍ سًة الًبٍ ، الهَسر  ضهىلترفَه تدخل لستحدث هى وسابل ااهوؼَر ذلك ه، 

: قال رسول هللا قالـ رضً هللا عًه ـ  بى الحصَب األسلهٍعى برَدة ف ،دًا التحرَم الشدَد للهَسرجلوـ وسلم 

وعى أبٍ هوسً  ، (ٔ)"ب بالًردشَر فكؤًها صبػ َده فٍ لحم خًزَر ودههلع صلً هللا علَه وسلم :" هى

هى لعب بالًرد فقد عصً هللا : قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم :"قال ـ رضٍ هللا عًه  ـ األشعرٌ

سهعت رسول هللا صلً هللا : سهعت أبٍ َقول: قال هً ـ رضً هللا عًه ـطخى عبد الرحهى العو ، (ٕ)"ورسوله

 .(ٖ)" هثل الذٌ َلعب بالًرد ثم َقوم فَصلٍ هثل الذٌ َتوضؤ بالقَح ودم الخًزَر ثم َصلٍ :" علَه وسلم َقول

إى : واألطباء َقولوى ، ى ههارستها تسبب القلق واالضطراب إحَث ، والهَسر له تؤثَر علً األعصاب "  

م َستحل إى لَصعب  اًفسَ اتسبب صدهات عصبَة وقلق ( وهٍ هى لوازم الهَسر) هزات الحزى ك الفرح هزات

دهاى إوكم كاى ، فٍ ًفس الخاسر لزهَله الرابح  ضؽًَةالهَسر هى حقد وؼل و هعالوة علً ها َخلف، عالجه 

تهالك  والعب القهار ههها ا ،واجتهاعَ اوأخالقَ ارب البَت علً القهار والسهر سبب لدهار بَته وأهله هادَ

فتتسبب  ، وهذا َإثر سلبا علً صحته وثورة ، ةعصابه فٍ هعركأفهو و ، فَها ا ظاهر اتحكه يبدأو أعصابه أ

 .(ٗ")وقد تإدٌ الً وفاته هفٍ هرض

وقد حرم اإلسالم ، بال خهر  َسروه ، أوهر بال هَسرخألًه ال َوجد ، الخهر أم الخبابث والهَسر قرًَتها إى   

سالهٍ هو الوحَد الذٌ اًفرد بهذه الدَى اإلو ا ،وباطً اظاهر ، هًههاوذلك لشدة خطورة الضرر اِتٍ ، كالهها 

هر والهخدرات برؼم وسابل خجَشها لهحاربة ال هرَكاأ دتوهًذ زهى قرَب جً ، الهزَه التٍ ال تجدها فٍ ؼَره

والهخدرات  ، لَم الهحهدَة التٍ تؽًَهم عى اللجوء الً هذا وذاكاالتع مالحضارة التٍ تهلكها لكى الهسلهَى عًده

َدخل فً زهرة  وها استحدث هى هواد هخدرة شكالها هى الهَروَى والكوكاََى والباًجو والحشَش أبكافة 

بصاحبه فٍ الًهاَة إلً االًتحار والتخلص هى  وله هى التؤثَر الفتاك علً كافة أعضاء الجسم لَصل، الخهر 

وإذا تربٍ الهسلم علً هدي رسول هللا صلً هللا    ، حَاته إذا لم َتهكى هى العثور علً ها َرَده هى شم وحقى

 عقله قوتهلوحفظ  ، واجتًب هذه الهحرهات الههلكة لحفظ لًفسه صحتها  ًه ،ع ًواًتهً عى هاًه، علَه وسلم 

                                                           
  ( رواه هسلم .(ٔ

 رواه أبو داوود وإسًاده صحَح. ((ٕ

  ( رواه أحهد فً سًًه والهَثهً فً هجهع الزوابد ، ورجال أحهد رجال الصحَح .(ٖ

 . ٕٙٔ( هللا والعلم الحدَث ـ عبد الرزاق ًوفل ـ ص(ٗ
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ولَحذر قرًاء السوء ، فال بد أى َبتعد الهسلم عى كل السبل التٍ تإدٌ به الً هذا الهالك ، ولبدًه شدته  ،

 واعرفاو ، ًظروا احوالهماو، بًابكم أل وا اًتبه :هر هى الهربَىولٍ األألوًقول ،  رذَلةلً كل إ الذَى َجروى

والوقاَة خَر هى  ، و تًدهوى َوم الًَفع الًدم ، اًحرافهم موإلً أَى َذهبوى حتً ال َفاجبك، هى َصاحبوى 

 هحهد صلً هللا علَه وسلم . ةطبَب البشرَ توجَهاتفضل هى أوال توجد طرَقة للوقاَة ، العالج 

 

*************************** 

***************** 

*********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

{ٗ2} 
 

 

 الفصل الثالث
 اجتًاب الهَتة والدم ولحم الخًزَر

 

ربعة عشر قرًا اهتًع أكثر هى أهى  ةى والسًآحًَها ًزل تحرَم الهَتة والدم ولحم الخًزَر بالقر           

، ال الطب الحدَث إالهسلهوى الهإهًوى دوى أى َعلهوا ها وراء إتَاى هذه الهحرهات هى أهراض لم َكتشفها 

ال الخَر إفَه   ى ها َصدر عى هللا عز وجل ورسوله صلً هللا علَه وسلم هاسهعًا وأطعًا أل :ولكًهم قالوا

 .والوقاَة هى كل سوء

 :الحدَث الًبوًٌصوص التحرَم فٍ  

عى ، ال شك أى القرآى الكرَم ًص علً حرهة الهَتة والدم ولحم الخًزَر وجاءت السًة الهطهرة لتإكد ذلك  

هاإه   الطهور  هو :"سبل عى هاء البحر فقال  أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلمـ عًه  ـ رضٍ هللا أبٍ هرَرة

لًا هَتتاى   حل:"أقال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم : قال ـ ا رضٍ هللا عًههـ وعى ابى عهر  (ٔ)"الحل هَتته 

وعى أبٍ أهاهة صدٌ بى عجالى ، (ٕ)" فالكبد والطحال  ، وأها الدهاى، والجراد  الحوتفؤها الهَتتاى ف ، ودهاى

وأعرض ،   إلً هللا ورسوله أدعوهمبعثًٍ رسول هللا صلً هللا علَه وسلم إلً قوهٍ  : قالـ رضٍ هللا عًه ـ 

،  بقصعة هى دم فاجتهعوا علَها َؤكلوًها  إاإذ جا ، فبًَها ًحى كذلك م ،فؤتَته،   علَهم شرابع اإلسالم

بى  عى جابرو ( ،ٖ)" علَكم .. فقلت وَحكم إًها أتَتكم هى عًد هى َحرم هذا: قال   فكل صدٌ   هلم َا  فقالوا

أًه سهع رسول هللا صلً هللا علَه وسلم َقول عام الفتح: "إى هللا ورسوله حرم بَع  ـ  رضٍ هللا عًه عبد هللا ـ

الخهر والهَتة والخًزَر واألصًام"، فقَل: َا رسول هللا، أرأَت شحوم الهَتة فإًها َطلً بها السفى وَدهى بها 

حرام"، ثم قال رسول هللا  فقال: "ال، هو ) أي : َجعلوًها وقودا فً هصابَحهم (الجلود، وَستصبح بها الًاس؟

صلً هللا علَه وسلم عًد ذلك: "قاتل هللا الَهود، إى هللا لها حرم علَهم شحوهها جهلوه ثم باعوه، فؤكلوا 

 (٘)"ًا عى الهَتة والدماوًه: " ....وعى أبٍ سفَاى أًه قال لهرقل هلك الروم (.ٗ)"ثهًه

فحًَها بَى الحالل هى ، تحرَم الهَتة والدم ولحم الخًزَر تحرَها قاطعا  ةحادَث الشرَفوَبدو هى هذه األ  

وحًَها بَى حرهة بَع الخهر والهَتة والدم الخًزَر فهى باب أولً ، هها اوسالهَتة والحالل هى الدم حرم ها

 .َكوى تًاولهها هحرها

 

 

                                                           
 والترهذي. هاجهرواه البخاري وهسلم والًسابً وابى  (ٔ)

  وأحهد وصححه األلباًً. هاجه( رواه ابى (ٕ

  ( رواه الطبراًً والحاكم وابى أبً عاصم بإسًاد صحَح.(ٖ

  ( رواه هسلم وأحهد والبَهقً .(ٗ

 . 1ٖٖٙرواه أبً عواًة فً الهستخرج علً صحَح هسلم برقم  (٘)
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 :حكهة تحرَم الهَتة 

حتً اًتشرت  ةطوَل ةالزم هذا الحَواى فتر اى هذا السبب هرضقد َكو، ها   الهَتة هٍ التٍ هاتت بسبب"       

فإذا تًاول اإلًساى شَبا هى هذه الهَتة أصَب هو اِخر ، الجراثَم وطفَلَات الهرض فٍ كل جزء هى أجزابه 

ألى " ،  (ٔ")ببعض األهراض بسبب تًاوله هذا اللحم الهرَض الذٌ قد َكوى حاهال جرثوهة الهرض بعد طهَه

لإلًساى إذا اكلها  اوتسبب تسهه ، وال تفسد بالطهٍ، هوها تإذٌ اإلًساى سهًاك هَكروبات تًتج فٍ الجسم 

وقد َإدٌ تًاول لحوم الهَتة إلً تعرض اإلًساى ألهراض كثَرة بسبب البكتَرَا الهتولدة  ( ،ٕ")حتً بعد طهَها

 ةكذلك َجتهع فٍ جسم الهَتة هواد كَهَابَ، ارة الحر درجة داخل جسم الهَتة وهًها القٍء واإلسهال وارتفاع

 .هثل البولًَا وحهض البولَك واألهوًَا وكلها ضارة بالجسم ةضار

 :حكهة تحرَم الدم

ٌ هرض َستعصً تشخَصه فإى تحلَل الدم َكشؾ عى أصل الهرض لها َحتوَه الدم هى أى أثبت علهَا "   

الهعدة واألهعاء هها َسبب  ةؼشَأفهو حاهل الهَكروب عالوة علً أًه َحدث هَوجا فٍ ، هَكروبات الهرض 

 ةًواع كثَرأوإذا خرج الدم هى أوعَته َتعرض للهواء الجوٌ فإًه َصبح وسطا صالحا لًهو ، أخطر األهراض 

ا بالدم هها َهدد كذلك فإى شرب الدم الهسفوح قد َإدٌ الً ارتفاع البولًَ، هى البكتَرَا الضارة باإلًساى 

وَحتوٌ الدم علً كثَر هى ، هوًَا فٍ الدم وحدوث ؼَبوبة كبدَة ألوكذلك ارتفاع ًسبة ا، بحدوث فشل كلوٌ 

كرات الدم البَضاء َزَد هى حهض   كها أى هضم، الهواد الساهة التً َعهل الكبد علً تخلَص الجسم هًها 

  (.ٖ")البولَك فٍ الدم وها َترتب علً ذلك هى أهراض

 :حكهة تحرَم لحم الخًزَر

 ةهراض القاتلوهو سبب كثَر هى األ، ى الخًزَر َعتبر هى أكبر الحَواًات لًقل الجراثَم واألهراض إ"     

ختًاق الوا، والعًقودَة والَرقاى وفقر الدم ، هستدَرة الو ألدودة الشرَطَة اوالهعوَة وهًها الدوسًتارَا و 

و ، عاقة الًهو عًد الطفل إو، واإلسهال والحهً ، وتضخم الكبد ، وهرض البًكرَاس الهزهى ، واًسداد األهعاء

 .(ٗ")التَفود وأهراض القلب و اإلجهاض والعقم والهوت الهفاجا

وَبلػ طولها ثهاًَة أهتار هكوًة ، لحم الخًزَر تعَش فٍ األهعاء الدقَقة لإلًساى بالشرَطَة الهوجودة  ةلدودوا 

لً هجري الدم لتستقر ، وتهرب َرقاتها إتتشبث بها فٍ جدار األهعاء   اخطاف ٕٖالً  ٕٕها بَى  هى رأس لها

استقرت فٍ الهخ فإًها تتسبب فٍ إذا و، فٍ أٌ عضو هى أعضاء الجسم هثل الكبد والقلب والعَى والعضالت 

و فٍ عام ، فٍ الهخ  احَث َحدث التهاب، وهًاك ها َعرؾ بهرض اًفلوًزا الخًازَر ، حدوث هرض الصرع 

 .هى البشر اهلَوً ٕٓها َقرب هى  ه صَب العالم بهذا الوباء وهات فَأ 3ٔ2ٔ

                                                           
 . 3٘٘دراسات فً الثقافة اإلسالهَة ـ هجهوعة هى العلهاء ـ  (ٔ)

 . ٓ٘ٔهدخل إلً الطب اإلسالهً ـ د.علً هحهد هطاوع ـ ص ((ٕ

   . ٓ٘ٔالهصدر السابق ـ ص( (ٖ

  . 1ٗـ ص  ٕ٘( الخًزَر .. بعض أسباب تحرَهه ـ د. أحهد حسَى صقر هقال بهجلة ) الهسلم الهعاصر( ـ العدد (ٗ
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 ةى ًسبأو، حهاض الدهًَة الهعقدة هى األ ةكبَر ةكها ثبت بالتحلَل أى دهى الخًزَر َحتوٌ علً ًسب  "     

ة أههَة خطَرة ألى هذه الدهًَات ولهذه الحقَق، ا فٍ البقر هـل اضعف خهسة عشرسترول فٍ دم الخًزَر َالكول

، وهذه الهادة عًدها تزَد عى الهعدل الطبَعٍ تترسب فٍ الشراََى ، سترول فٍ دم اإلًساى َتزَد هادة الكول

ٍ هعظم حاالت ـو هو السبب الربَس ف، وتسبب تصلب الشراََى و ارتفاع الضؽط ، السَها شراََى القلب 

وتبلػ ًسبة الهوت بهذا الهرض ، هلَوًا  1ٗهرَكا أدد الهصابَى بهذا الهرض فٍ ـوَبلػ ع ، (ٔ)"الذبحة القلبَة

ٖٓ .% 

ألى الخًازَر  والتباؼض والوحشَة ، هثل التشاحىبطباعه ، بع طَت  لحم الخًزَر فإًهتًاول الذٌ َكثر هى "و 

 (.ٕ")كله َبًٍ جسهه هًه فَكوى هثلهأالذٌ َكثر هى وهى فصَلة السباع 

 اًظرذكَته ، ال بعد تإكل السبع أوها  ةوالًطَح ةكل الهًخًقة والهوقوذة والهتردَأكذلك حرم هللا ورسوله     

كل هى هذه األصًاؾ وقد سبق لً جسم االًساى عى طرَق األإالتٍ تصل  جراثَمالحتباس الدم الذٌ َحهل ال

 .أى الدم هو هركز تجهع لألهراض فٍ الجسم: القول 

ك تواضحة كل الوضوح هى تحرَم تًاول الهَتة والدم ولحم الخًزَر ألًها تتسبب فٍ الف وتبدالحكهة إى    

لها فٍ تًاول أهًك لتعجب هى الدول الؽربَة والتٍ َتسابق إو، باإلًساى عى طرَق األهراض التٍ تلحقه بذلك 

 .لبصابر لوال َهكى تفسَر ذلك إال أًه اًطهاس ، هذه الهحرهات علً الرؼم هها هم فَه هى حضارة وتقدم 

 

 

 

************************** 

******************** 

************ 

******* 

 

 

 

 

 

                                                           
 ٕٖٓبً فً اإلسالم ـ د. أحهد شوقً الفًجري ـ صالطب الوقا(ٔ)  

  . ٕٓٔ( سر تحرَم لحم الخًزَر ـ هحهد عبد السالم َوًس ـ ص (ٕ
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 الفصل الرابع                                                        

 وقاَةاجتًاب التدخَى                                               
 

وقد أتفق األطباء والعلهاء  ،لقد دعا اإلسالم إلً حفظ خهسة أشَاء وهً الًفس والعقل والهال والدَى والعرض  

و ال أصدق  وعلً أضرار التدخَى والتٍ تهس علً األقل األربع ًقاط األولً هى التٍ دعا اإلسالم لحفظها 

هلَار دوالر حصَلة أرباح  ٓٓٗ أكثر هى  ىأرض وهلَار هدخى َعَشوى علً األأكثر هى ذا علهت اى إتصدق 

وتإكد الدراسات العلهَة أى التدخَى خطر علً البشرَة هى الحروب والكوارث !! ، شركات التبػ العالهَة 

 .الطبَعَة وحوادث السَر

 :حصابَات هرعبهإ 

هالََى فرد فٍ دول إلً أى التدخَى َتسبب فٍ وفاة ستة  33٘ٔحصابَات التٍ ظهرت عام تشَر اإل"     

هالََى فٍ هجهوعة دول ها كاى َعرؾ هى  ٙهالََى فٍ الوالَات الهتحدة األهرَكَة و ٙاالتحاد األوروبٍ و

لؾ أًه هى بَى هتوسط ( أًجلترا ) إبالههلك الهتحدة  ةاالتحاد السوفَتٍ سابقا كها جاء فٍ بَاى لوزاره الصح

وستة سوؾ َهوتوى علً الطرق ، ا سوؾ َلقً حتفه شاب هى الذَى َدخًوى بصورة هًتظهة فإى واحد

كها جاء فٍ ًفس التقرَر أًه َبقً التدخَى ، سوؾ َهوتوى قبل األواى بسبب التدخَى  ٕٓ٘و ًحو ، السرَعة 

آخر الهعلوهات إلً وفاة واحد هى اثًَى هى الهدخًَى ، وتشَرهى أكبر أسباب الوفاة الهًفردة التٍ َهكى تجًبها 

 (.ٔ")ًَةفٍ الدول الؽ

 :التدخَى حرام شرعا 

أبٍ سعَد سعد بى  عى، حرهة التدخَى  علً هى حدَث الًبٍ صلً هللا علَه وسلم  ةدلألهًاك الكثَر هى ا     

 ( ،2")ال ضرر وال ضرار"   : أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قال  ـ  ضٍ هللا عًهـ ر سًاى الخدرٌ

أًه سهع الًبٍ  ـ رضٍ هللا عًهـ  الهؽَرة بى شعبة عى، وَتلؾ ها له  ه ،والدخاى َضر صاحبه وَإذٌ جار

والدخاى ( ، 3" ) ، وكثرة السإال ، وإضاعة الهال إى هللا كره لكم ثالثاً: قَل وقال"  :صلً هللا علَه وسلم َقول

يٍ كاٌ  : " صلً هللا علَه وسلم قال أى رسول هللا  ـ رضً هللا عًه ـ  أبٍ هرَرة، عى شاربه  لع لهااضَ

، ويٍ كاٌ ٌؤيٍ باهلل  ، ويٍ كاٌ ٌؤيٍ باهلل وانٍوو اَخر فهٍكرْو ضٍفّ ٌؤيٍ باهلل وانٍوو اَخر فال ٌؤِذ جارِ

السًٍا انًالئكت ، زوجتّ وأوالدِ وجٍراَّ  تّواندخاٌ ٌؤدي برائح( ، 4)" وانٍوو اَخر فهٍقْم خٍراً أو نٍسكت

ال تسول قديا "  قال رسول هللا صهى هللا عهٍّ وسهى :قال ـ رضى هللا عُّ ـ  أبً برزة األسهًً عٍ، وانًصهٍٍ 

                                                           
  . ٕٔـ ص ٖٗٙٔ( جرَدة العالم اإلسالهً ـ د. رشاد فإاد السَد ـ العدد (ٔ

  والدار قطًً وإسًاده حسى ، ورواه هالك فً الهوطؤ هرسال ، وله طرق َقوي بعضها بعضا. هاجه( رواه ابى (ٕ

  ( رواه البخاري .(ٖ

  ( رواه البخاري وهسلم .(ٗ
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وعٍ عهًّ فٍى فعم وعٍ يانّ يٍ أٌٍ اكتسبّ وفٍى أَفقّ وعٍ  عبد ٌوو انقٍايت حتى ٌسأل عٍ عًرِ فًٍا أفُاِ

")جسًّ فٍى أبالِ
1

 .جارهآذي سهه وأضر جوالهدخى أًفق هاله فٍ الدخاى الهحرم الذٌ ،  ( 

تحرَم شرب الدخاى لها فَه بعلهاء اإلسالم الهعاصرَى  ًفتأوقد حرم التدخَى جهَع الفقهاء األربعة كذلك "     

       ه:بقول السابق هفتٍ عام السعودَةـ رحهه هللا ـ أفتً سهاحة الشَخ عبد العزَز بى باز ، فقد ضرار هى األ

كذلك أفتً شَخ األزهر الشَخ " ، ها فَه هى الضررفَه حرام ل إلتجارزرعه حرام واحرام ، وشرب الدخاى " 

كاى ًوعه  اال َجوز استعهال الدخاى بؤٌ وجه هى الوجوه وأَ ه : "بقولـ رحهه هللا ـ الحق علٍ جاد الحق  جاد

ـ رحهه الشَخ عطَة صقر  أفتًو" ، ألضرار التٍ أوضح الطب حدوثهال ، وهًعاهوال ًفس واألحفاظا علً األ، 

قال الشَخ هحهد الؽزالٍ ، وربَس لجًة الفتوي باألزهر بحرهة الدخاى و وهحاربته بشتً الوسابل والسبل هللا ـ 

 أىال إهاهًا أبعد ها تبَى أضرار التدخَى بالصحة وعالقته باألهراض التٍ أصابت الًاس فلَس ـ رحهه هللا ـ 

الحكم الشرعٍ الذٌ تطهبى إلَه الًفس أى وقال الدكتور حاهد جاهع وكَل األزهر السابق  ، اًقول بحرهته شرع

وعواقبه ، وأضراره البالؽة ، الكرَهة  حتهابور،  والدخاى هى الخبابث لهذاقه الهر، التدخَى حرام 

  (.ٕ")الوخَهة

 :حجة واهَة 

إًه هكروه : وَتذرع البعض بالقول ، بعض الًاس ال َقتًعوى بحرهة الدخاى رؼم كثرة األدلة علً تحرَهه        

عى أبٍ عبد هللا ، الحالل  ه إلًالحرام هًإلً قرب أوالهكروه  هذا كاى هكروها فلهاذا تشربوً: إوًقول لهم 

إى الحالل بَى " قـال: سهعـت رسـول هللا صلٍ هللا عـلَه وسلم َقول:  ـ رضٍ هللا عـًههاـ الًعـهاى بى بشَر 

فهى اتقً الشبهات فـقـد استبرأ لدَـًه ، ههى كثَر هى الًاس وإى الحـرام بَى وبًَهها أهور هشتبهات ال َعـل

أال وإى  ، كـالراعٍ َـرعً حول الحهً َوشك أى َرتع فَه، وهى وقع فٍ الشبهات وقـع فٍ الحرام ، وعـرضه 

وإذا ، أال وإى فٍ الجـسد هضؽة إذا صلحـت صلح الجسد كله ، أال وإى حهً هللا هحارهه  ، لكل هلك حهً

لً الهحَطَى به إهدخى ال يوضرره َتعد، فالتدخَى هحرم  ( ، ٖ") أال وهٍ الـقـلب، فـسـدت فـسـد الجسـد كـلـه 

 ة.ًها هو اًتصار للًفس والشهوإوهذا الذٌ َتحججوى به ، 

  :ضرار التدخَىأ 

 ةو اجتهاعَ ةصحَضرار أفإى ذلك َشق علًَا ألى التدخَى له  ةضرار التدخَى كاهلأى ًحصٍ أردًا أذا إ

 .وسوؾ ًقؾ علً جاًب هى هذه األضرار ،  ةخالقَأو ةواقتصادَ

 ٖٓلً إى الًَكوتَى َصل الً الهخ فٍ ؼضوى سبعة ، حَث إى التدخَى له آثار ضارة علً العقل والقلب " إ

 ةحًجرى سرطاى الإكذلك ف، وهو ها َإدٌ الً خفقاى القلب وزَادة ضؽط الدم ، هى إشعال السَجارة  ةثاًَ

                                                           
  ( رواه الترهذي وقال حسى صحَح .(ٔ

 . ٕٔـ ص ٗٗٙٔبحث للكتور رشاد فإاد السَد هًشور بجرَدة العالم اإلسالهً ـ العدد  ((ٕ

  . هتفق علَه( (ٖ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

{ٖ٘} 
 

 

هى  % 3ٓحد الهتخصصَى فٍ هجال الطب أى أوقد صرح ،  ةوكذلك سرطاى الرب، ًَتشر بَى الهدخًَى 

 ( . ٔ" )الهصابَى بالسرطاى هم هى الهدخًَى 

و ، سباب فٍ أهراض تجلط الشراََى والذبحة الصدرَة كثر األأًه أضرار التدخَى الصحَة ألً إوَضاؾ "       

، ًفسهم أورؼم كل ذلك فاى الًاس َعرضوى ، هراض العقم أهراض الجهاز الهضهٍ و هو سبب ربَس أل

تعرؾ  اًها بؽرَزتهأل، ى الطَور والحَواًات ال تقرب شجرة التبػ أرؼم ، وَصروى علً إلحاق األذي بصحتهم 

 ( .ٕ") ضررها

وقد َتسبب ، لوث الهواء َفالهدخى  ، الؽَرأذي  اأشدها ضرر، ضرار اجتهاعَة كثَرة أوالتدخَى له       

كذلك فإى التدخَى َتسبب فٍ ، عًد سعاله  ةخاص هلً ؼَرإالهدخى الهرَض بالسل والزكام فٍ ًقل العدوي 

 ،  هراض التدخَىأهى  متداوَه عًدزَادة علً الهبالػ التً ًَفقها الهدخًوى ، إتالؾ الهال وهالكه بال فابدة 

ل ذوَ، لً هجرم بسبب الدخاى إوَتحول ، لَشترٌ الدخاى  هوجارى َسرق هى أبَه ألً إوالهدخى قد َضطر 

 .ًفسه للسَجارة

وقد ، واالجرام هو طرَق الهالك فٍ الدًَا واِخرة ، اإلدهاى هو طرَق اإلجرام ، والتدخَى هو طرَق اإلدهاى   

البَضاء التٍ تهلك  ً السهومطى َصل الً تعاألً ، إخري ًواع الهخدرات األؤبَهر م ة ، ثسَجاربَبدأ الهدخى 

  . سالم بؽَر كلل أو هللعداء اإلألها  َروجوالتٍ  ، البدى وتفسد الدَى واألخالق

  

 

************************** 

******************* 

************ 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  )بتصرؾ(. ٓٔ( حكم اإلسالم فً التدخَى ـ هحهد بى جهَل زًَو ـ ص(ٔ

 . ٖٔالهصدر السابق ـ ص ((ٕ
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 الفصل الخاهس                                                      

 هحرهات أخري وأثر اجتًابها                                            
 

ألى  ، لكاى ذلك هو السبَل لكل ها هو ًافع وهفَد ، بًا كل ها حرم هللا ورسولهًتاجًًا لو أالحقَقة هٍ      

والَزال العلم الحدَث َإكد هى حَى ِخر هدي اإلعجاز فٍ قول هللا  ذلك أم لم ًعلم ، علهًا ، ار ضالهحرم 

 .ورسوله عى طرَق ها َتبَى له هى حقابق علهَة لم َتهكى هى هعرفتها هى قبل

 :الوقاَة فٍ اجتًاب الربا 

 ، بع الهوبقات التٍ أهر باجتًابها حرم هللا ورسوله الربا وعده الًبٍ صلً هللا علَه وسلم هى الس        

اجتًبوا السبع الهوبقات ، قَل َا  : "أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قال ـ رضٍ هللا عًهـ  أبٍ هرَرة عى

رسول هللا وها هى ؟ قال الشرك باهلل ، والسحر ، وقتل الًفس التٍ حرم هللا إال بالحق ، وأكل هال الَتَم ، وأكل 

وهو هى أخطر الذًوب وقد جاء   ( ،ٔ") فالت الهإهًاتالربا ، والتولٍ َوم الزحؾ ، وقذؾ الهحصًات الؽا

 رضٍ هللا عًهـ فعى جابر بى عبد هللا  ، اللعى علً لساى سَدًا هحهد صلً هللا علَه وسلم لكل هى شارك فَه

 ( .ٕ")هم سواء"، وقال:  لعى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم آكل الربا وهوكله وكاتبه وشاهدَه  :قال  ـ 

فهصَره ، باع دًَه بدًَا ؼَره ، فهام هللا أو َسؤل عًه ، لؽَره  هوَترك، والهرابٍ َجهع الهال هى الحرام "  

 . (ٖ")والعَاذ باهلل ةلً الخسارإ

، فهو ًَزع هى الًفوس الرحهة والتعاطؾ والتكافل االجتهاعٍ ، ًساى ًساى ألخَه اإلوالربا استؽالل اإل" 

وهى الجاًب الطبٍ فإى الربا َإدٌ إلً زَادة ، و َساعد علً اًتشار الرشوة ، هل وَإدٌ إلً األًاًَة فٍ التعا

 (. ٗة")الصدرَ ةاألهراض الًفسَة و إصابة أصحابه بضؽط الدم والتوتر العصبٍ والذبح

 :االجهاض 

أراده هللا وهذا َعًٍ عدم االهتثال لها ، عداهه إرحام والعلم أى اإلجهاض هو القضاء علً ها َقر فٍ األ  َقرر 

....  اجتًبوا السبع الهوبقات"ثم إذا تم ًفخ الروح فٍ الجًَى صار ًفسا َحرم قتلها لحدَث ، جًة هى خلق األ

قال: سؤلت  -رضٍ هللا عًه  - عبد هللا بى هسعود عى،  (5وذكر هًها "وقتل الًفس التً حرم هللا إال بالحق")

، قلت: إى ذلك  أى تجعل هلل ًّداً وهو خلقك"  :ًد هللا ؟ قالأٌ الذًب أعظم ع -صلً هللا علَه وسلم  -الًبٍ 

، قلت: ثم أٌ ؟ قال: أى تزاًٍ حلَلة  طعم هعكوأى تقتل ولدك تخاؾ أى َُ  لعظَم . قلت: ثم أٌ ؟ قال:

                                                           
  ( رواه البخاري وهسلم والًسابً وأبو داوود .(ٔ

  ( رواه هسلم .(ٕ

  . ٕٓ( هختصر كتاب الكبابر ـ د. عبد الرحهى صالح الهحهود ـ ص(ٖ

  . 1ٕم ـ ص33ٗٔهـ/هارس ٗٔٗٔ( هقال للدكتورهحهد أحهد ضرؼام بهجلة هًار اإلسالم العدد العاشر شوال (ٗ

 ( رواه البخاري وهسلم والًسابً وأبو داوود.(٘
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ى ؤك أهًاءها أطباء هسلهوى رال باعتبارات طبَة َقرإحوال وال َهكى قتل الًفس بؤٌ حال هى األ .(ٔ") جارك

 تهدَدا ال شك فَه. َهدد حَاة األم االحهل خطرَكوى 

حَث َهكى أى َعقب هذه العهلَة ًزَؾ وصدهة جراحَة قد تإدٌ ، م األ لًجهاض له تؤثَر بالػ الخطورة عاإلو

صابات فٍ األهعاء والهثاًة وقد َإدٌ إى تحدث أكذلك َحدث تهزق فٍ عًق الرحم وَهكى ، إلً وفاة األم 

 .االجهاض الً العقم

هى أجل ،  ةهراض الهعدَواأل ةخالق والفوضً الجًسًَتشار اإلجهاض َإدٌ الً تدهور األوفوق كل ذلك فإى ا 

ال ًَبؽٍ أى تكوى :"أستاذ التولَد وأهراض الًساء بجاهعة لَفربول فٍ برَطاًَا  "فاكتجو" هذا َقول الدكتور 

 (.ٕ) "د الطلباإلجهاض عً ػاالعتبارات االجتهاعَة واالقتصادَة هقبولة لتسوَ

 تحرَم اللحوم 

قد تتعجب هى هذا العًواى ولكى هًاك بعض الطوابؾ هى البشر والشعوب حرهت علً ًفسها أكل اللحم  

فٍ عهد الًبٍ  ًؾهذا الصوقد وجد هثل ، وهذا تحرَم ها أحل هللا ورسوله ، واعتهدت علً الهًتجات الًباتَة 

أى ًفرا هى أصحاب  ، عى عابشة ـ رضً هللا عًها ـ وعى أًس ـ رضً هللا عًه ـ أَضا صلً هللا علَه وسلم

الًبٍ صلً هللا علَه وسلم قال أحدهم : أها أًا فؤصوم ال أفطر ، وقال اِخر : أها أًا فؤقوم ال أًام ، وقال اِخر : 

    الًبٍ صلً هللا علَه وسلم خطَبا فقال :  فقام ، أها أًا فال أتزوج الًساء ، وقال اِخر : أها أًا فال آكل اللحم

وآكل اللحم فهى ، وأتزوج الًساء ، وأقوم وأًام ، لكًٍ أصوم وأفطر  ،ها بال رجال َقول أحدهم كذا ، وكذا" 

 (.ٖ) "رؼب عى سًتٍ فلَس هًٍ

فٍ العصر  لكى، وكاًت شعوب الصَى والَاباى تحرم علً ًفسها اللحوم ولذلك سهَت بالشعوب الصفراء "     

ى وعدم تًاول اللحوم ألهألًهم تؤكدوا أى سبب اًتشار فقر الدم عًدهم ، َتخلوى عى هذه العادة  واالحدَث  بدء

 (.ٗبًَة")وحدها َإدٌ الً الهزال وضعؾ ال تًاول الًباتات

طاقة بقدر وهٍ هواد الزهة لبًاء الجسم وتولَد ال، واللحوم تحتوٌ علً كهَة كبَرة هى البروتًَات والدهوى  

ضرار أأكبر هى الًباتات هع الوضع فٍ االعتبار أًه ال بد هى االعتدال فٍ تًاول اللحوم حتً ال تًقلب فابدتها هٍ 

 ، والوسطَة هطلوبة فً كل األهور. فتسبب تصلب الشراََى والذبحة القلبَة

 :لةلحوم الجاًل  

وز حتً َتؽَر هى اإلبل والبقر والؽًم والدجاج واأل ( القاذورات واألوساخ) لة هٍ التٍ تؤكل العذراء الجاّلً  

ًهً : " قال ـ رضٍ هللا عًهها  ـ ابى عباس ، عىوقد ورد الًهٍ عى ركوبها وأكل لحهها وشرب لبًها ، رَحها 

                                                           
 هتفق علَه. ((ٔ

  . 311ٔ( اإلجهاض بَى الطب والشرع ـ د.علً شهواى ـ هجلة الدعوة ـ عدد هاَو (ٕ

  ( رواه البخاري وهسلم.(ٖ

  . 31ٙٔهقال للدكتور أحهد شوقً الفًجري بهجلة العلم واإلَهاى التوًسَة بعًواى اإلسالم وعلم التؽذَة ـ عدد دَسهبر (ٗ) 
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ًهً عى ركوب "  البى عباس أَضا وفٍ رواَة (ٔ")رسول هللا صلً هللا علَه وسلم عى شرب لبى الجاللة

ًهً رسول هللا صلً هللا علَه  :" قال ـ رضٍ هللا عًهـ ى عهرو بى شعَب عى أبَه عى جده وع ( ،ٕ") الجاللة

 ةبست بعَدة عى العذرفإى حُ ( ، ٖ" )وعى الجاللة عى ركوبها وأكل لحوهها ، وسلم عى لحوم الحهر األهلَة 

 . وقد زالت تؽََر اللحمًهٍ لا ةى علأل، لت حوذهب اسم الجاللة عًها ، طاب لحهها  اطاهر توعلف،  ازهً

فٍ تًاول القاذورات فإى لحم هذه الحَواًات والطَور إذا استهر و الطابر أوقد أثبت الطب الحدَث أى الحَواى  

ى تخرج هى أثم ها تلبث هذه الهَكروبات ، هى الهَكروبات والجراثَم الهتواجدة فٍ ها َؤكله  ةلَه ًسبإ تصل

 ا .رطعم طاهأُ و إذا حبس الحَواىالجسم 
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  رواه البخاري وهسلم والًسابً والترهذي . (ٔ)

  ( رواه أبو داوود بإسًاد صحَح .(ٕ

  .وهو صحَح ( رواه أحهد والًسابً وأبو داوود (ٖ
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 الباب الرابع                                                 
 الطب الًبوٌ الوقابٍ للًفوس                 
  

 

 .َهاى باهلل وقاَة هى كل هرضاإل:ول الفصل األ              

 .القًاعة وقاَة هى الطهع والحسد:الفصل الثاًٍ              

 .الصدقة وقاَة هى الشح:الفصل الثالث              

 .اإلخالص للوقاَة هى الرَاء:الفصل الرابع              

  .وقاَة هى الجهل  العلم:الفصل الخاهس              

 .العدل وقاَة هى الظلم:الفصل السادس              

 .التقوي جاهعة الوقاَة:الفصل السابع              
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 الفصل األول                                                        

 اإلَهاى باهلل وقاَة هى كل هرض                                           
  
 

والثقة فٍ ، والصبر علً بالبه  ، والرضا بقضاء هللا وقدره ، اإلَهاى باهلل واالطهبًاى بعدلهزاد الهإهى هو 

والطاعة والحرص علً أداء ها فرضه هللا ، جل الكسب أوالعهل هى ، والقًاعة بالرزق ، عوًه ورحهته وحفظه 

شحًه َأو ، هى إَهاًه َضعؾ و أ، اختالل َتًاول بًاء الفرد الداخلٍ  عالج أيهى أجل ، هى عبادات وهعاهالت 

 ةلً ها ًطلق علَه االضطرابات الًفسَإ اهتَإدٌ به ح ، ألى كل ذلكالفزع والقلق  ، أو َورثهبالؽضب والحقد 

 َة .هراض الًفسو األأ

 :دور اإلَهاى فٍ الوقاَة 

ًفوس وكذلك الشفاء لكل تلك الًفوس حَث َقول للقرر علهاء الًفس أى اإلَهاى أهم عاهل هى عواهل الوقاَة " 

هذا وتدل ، َهاى هو اإل ـ بال شكـ   ى أعظم عالج للقلق( : إرداهارف)  ةستاذ الفلسفه بجاهع" أولَم جَهس "

 هابة وعشرَى ثاًَةًه فٍ كل خهس وثالثَى دقَقة َقع حادث اًتحار وفٍ كل أهرَكا علً أحصاءات فٍ اإل

 إذاى هعظم حوادث االًتحار وحاالت الجًوى َهكى أى َقطع دابرها : إقول األطباء وَ، َصاب شخص بالجًوى 

 (.1") وسكًَة الًفس التٍ َجلبها الدَى ؤًًَةلطهاهإالء الًاس شٍء هى اإلَهاى و صابأ

َقٍ اإلًساى هى أهراض  هًفرداإلَه والشعور بؤًك لست  وااللتجاءوَجهع األطباء الًفسَوى اى القرب هى هللا " 

 ةتقدههفٍ بلداى  ةعالَ ةبًسب ةهراض الًفسَوال عجب إذا رأًَا اًتشار األ ،  الروحٍ والتؤزمالتوتر العصبٍ 

واالقتصاد وذلك بسبب الخواء الداخلٍ واًهَار البًاء  ةالسَاسووالعلم  ةفٍ الرفاهَ ةحققت اًتصارات باهر

 (.2)"الروحَةالعقابدٌ وضعؾ الوازع الدًٍَ والقَم 

 ،فٍ حفظ اإلًساى وهداَته ووقاَته هى الفتى اًها َكوى سببإو، صاحبه هى األهراض فحسب  ًواإلَهاى الَق 

أبٍ  عىأحادَثه الشرَفة ، وإلً هذا أشار الًبٍ صلً هللا علَه وسلم فٍ ، فَسعد بذلك فٍ الدًَا واِخرة 

َا " : كًت خلؾ الًبٍ صلً هللا علَه وسلم َوها ، فقال قال :ـ رضٍ هللا عًهها ـ  العباس عبد هللا بى عباس

ؼالم ، إًٍ أُعلهك كلهات : احفظ هللا َحفظك ، احفظ هللا تجده تجاهك ، إذا سؤَلت فاسؤَل هللا ، وإذا استعًت 

وإى فاستعى باهلل ، واعلم أى األُهة لو اجتهعت علً أَى ًَفعـوك بشٍء ، لم ًَفعوك إال بشٍء قد كتبه هللا لك ، 

(، ٖ")اجتهعوا علً أى َضروك بشٍء ، لم َضروك إال بشٍء قد كتبه هللا علَك، رفعت األقالم وجفت الصحؾ

احفظ هللا تجده أَهاهك ، تعرؾ إلً هللا فٍ الرخاء َعرفك فـٍ الشدة، واعلم أَى ها  " :أحهد وفٍ رواَة اإلهام

م أَى الًصر هع الصبر ، وأى الفرج هع الكرب ، وأى أَخطؤَك لم َكى لَصَبك ، وها أَصابك لم َكى لَخطبك ، واعل

وبذلك تكوى حَاة ، ورضا بقضاء هللا وقدره  طهؤًًَةاإلَهاى َجعل القلب فٍ سكًَة وف " ،  هع العسِر َسرا

                                                           
 . 1ٗٔهللا والعلم الحدَث ـ عبد الرزاق ًوفل ـ ص ((ٔ

 فً رحاب الطب الًبوي ـ د.ًجَب الكَالًً. ((ٕ

  ( رواه الترهذي وقال :حدَث حسى صحَح.(ٖ
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عجبا  :" قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم : قال بى سًاى ـ رضً هللا عًه ـ  صهَب عى ،الهإهى كلها خَر 

إى أصابته سراء شكر فكاى خَرا له وإى أصابته  إى أهره كله خَر ولَس ذاك ألحد إال للهإهى ألهر الهإهى

وهو ها َقَه هى كل ،  توهذا الرضا َجعل اإلًساى بعَدا عى الَؤس والكب ، (1")ضراء صبر فكاى خَرا له

 .أهراض العقد الًفسَة

 :اعترافات كاتب 

 (عشت فٍ جًة هللا) كتابا بعًواى  ، هى بًَها استة عشر كتاب لؾ أكثر هىأ بودلً ( ٓس ٓ ؾٓر ) الكاتب"  

 ةسبع ةوعشت بَى البدو فٍ الشهال الؽربٍ إلفرَقَا لهد، ولَت ظهرٌ للعالم أ 3ٔ2ٔفٍ عام :" َقول فَه 

لدرجة أًًٍ ، سالم وتعهقت هعهم فٍ دراسة اإل، كلت طعاههم أو، وارتدَت هالبسهم ، تعلهت لؽتهم ، اعوام 

، هتع سًَى حَاتٍ أوكاًت هذه األعوام هى ( ،  الرسول) ألفت كتابا عى هحهد صلً هللا علَه وسلم عًواًه 

َهاًهم إلوتعلهت هى هإالء العرب الهسلهَى التؽلب علً القلق ، بالسالم واالطهبًاى والرضا بالحَاة  وأحفلها

ر فهم َإهًوى بؤى ها قدًّ ، َتسرب الهم إلَهم  فال، فٍ أهاى َهاى علً العَش وساعدهم هذا اإل، بالقضاء والقدر 

ى تقضٍ علً األؼًام أوفٍ َوم هبت عاصفة شدَدة وكادت ، بدا ألً التواكل إوال َدفعهم ذلك ، هللا سَكوى 

ا فالحهد هلل علً أًً، ًفقد الشٍء الكثَر  لم: فقال زعَههم  ،هات عدد هى الهاشَة هى شدة الحر والهاشَة وفعال

َترًهوى  واالبًزَى فلم َفقدهم هدوبهم وسار دطار السَارة و ًفإوفٍ َوم آخر اًفجر ،  لم ًفقد كل ها ًهلك

وًجحت بهذه الطباع ، ت السكًَة والرضا دجوو، هى القلق شَبا عاى أًًٍ وخالل هذه الفترة لم ، إبالؽًاء 

 (.ٕ)"والعقاقَرتفلح آالؾ الكلهات  أكثر هها ًعصابأاإلسالهَة فٍ تهدبة 

 :اجتًاب الًفاق وقاَة  

 يقد حذر الًبٍ صلً هللا علَه وسلم هى ذه وخالؾ ها َظهراإلًساى خفاء إعكس اإلَهاى الًفاق وهو هعًاه  

تجدوى الًاس "  :عى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قالـ رضٍ هللا عًه ـ  أبٍ هرَرة ى، عهه ذالوجهَى و

، وتجدوى خَر الًاس فٍ هذا الشؤى أشدهم له  الجاهلَة خَارهم فٍ اإلسالم إذا فقهوا، خَارهم فٍ  هعادى

عبد هللا بى ( ، وعى ٖ") ، وتجدوى شر الًاس ذا الوجهَى الذٌ َؤتٍ هإالء بوجه وَؤتٍ هإالء بوجه كراهَة

ًّبٍ صلًّ هللا علَه وسلّم قالـ رضٍ هللا عًهها ـ  عهر افِقِ "  : عى ال ًَ اِة اْلَعابَِرةِ  َهَثلُ اْلُه َى  )الحابرة ( َكَهَثِل الشَّ َْ َب

ةً  ًة َوإِلًَ َهِذِه َهرَّ ِى؛ َتِعَُر إِلًَ َهِذِه َهرَّ َْ َه ًَ ةً   :وفٍ رواَة- اْلَؽ ًة َوفٍِ َهِذِه َهرَّ وهذا الَهَثل الذٌ ( ، ٗ")َتِكرُّ فٍِ َهِذِه َهرَّ

َّى حال الهًافق  َُب ًّبٍ صلًّ هللا علَه وسلّم  ًّه لَس له ثباٌت علً اإلَهاى والحّق والهدي، بل ضربه ال وحقَقته، بؤ

هو هع الهإهًَى فٍ ظاهره وهع الكافرَى بباطًه، حرًصا هًه علً الهًافع الّدًَوَة، فإذا كاى هًاك ًفٌع هى 

 ،له والهًافق له صفات تدل علً اختال ، الهإهًَى قال لهم: أًا هعكم، وإى رأي هًفعًة عًد ؼَرهم قال: أًا هعكم

                                                           
 ( رواه هسلم .(ٔ

  ) بتصرؾ (. 11ٔـ  1٘ٔ( هللا والعلم الحدَث ـ هصدر سابق ص (ٕ

  ( رواه البخاري وهسلم.(ٖ

  ( رواه هسلم .(ٗ
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أربع هى ُكىَّ فَه كاى "  :قال: قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم ـ رضٍ هللا عًههاـ ى عبد هللا بى عهرو ع

ث كذب، وإذا عاهد َؼَدر،  هًافقاً خالصاً، وهى كاًت فَه ُخلَّة هًهى كاًت فَه ُخلَّة هى ًفاق حتً َدعها: إذا حدَّ

أى الًبٍ ـ  هارضٍ هللا عًهـ وفٍ لفظ البخارٌ عى عبد هللا بى عهرو ( ، ٔ)"وإذا وَعَد أخلؾ، وإذا خاصم َفَجر

أربع هى كىَّ فَه كاى هًافقاً خالصاً، وهى كاًت فَه خصلة هًهى كاًت فَه خصلة "  :صلً هللا علَه وسلم قال

ث كذب، وإذا عاهد ؼدر، وإذا خاصم فجر ة هسلم " ، وفً رواَهى الًفاق حتً َدعها: إذا اإتهى خاى، وإذا حدَّ

هى عالهات الهًافق ثالثة: إذا " : قال: قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم ـ  رضٍ هللا عًهـ عى أبٍ هرَرة 

ث كذب، وإذا وعد أخلؾ، وإذا اإتهى خاى، وإى صام وصلً وزعم أًه هسلم   " .حدَّ

ًه شخصَتاى فكؤ، هًقسهة علً ًفسها  ةفس الحدَث أى شخصَة الهًافق هرَضَقرر علهاء الً" و   

وهو َكذب علً ًفسه لَرضً ، هع ًفسه وال هع الًاس  اهًَأوهو لَس  ، فٍ جسد واحد اىتعَش هتصارعتاى

جل أوهو هى ،  ةوالفرق ثبَطوالت، وهذه الشخصَه تثَر الفتى والدسابس ، َخدعهم لب علً الًاس كذوَ، الًاس 

هراض اجتهعت فٍ هذه ـ وال شك ـ أ وكل، ع فٍ ها عًدهم هوَط، هى َخاؾ هًهم  ةخاص، ذلك َتهلق الًاس 

  (.ٕ") الهًافق

 
 
 
 

************************ 
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  ( رواه البخاري وهسلم .(ٔ

 ) بتصرؾ (. ٖٓٔـ  3ٖٓاإلعجاز العلهً فً اإلسالم ـ هرجع سابق ـ ص (ٕ)
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 الفصل الثاًٍ                                                        

 القًاعة وقاَة هى الطهع والحسد                                        
  
 

ى َجهع أوهًاك هى َحاول ، لبطًه  اَصبح عبدلهًاك هى الًاس هى َهأل بطًه بالطعام وَتعود علً ذلك     

بالًعم ًَظر إلً هى أفاء هللا علَه ، اتصؾ بالجشع والطهع ، و حرام أحضاًه ال َبالٍ بحالل أالدًَا كلها فٍ 

ًه سار علً هدي رسول هللا أولو  ! ، كال ؟ ولكى هل َشفٍ ؼلَله بذلك ، لها ه اركوال، الحاسد لهذه الًعم  ةًظر

 شهوته وهاله وطهعه وجشعهلصلً هللا علَه وسلم ها وصل إلً هذه الحالة هى العبودَة 

 :فضل القًاعة 

حتً َكوى ذلك وقاَة ، علً التعفؾ والقًاعة  ثأًه حى الًاظر فٍ سًة الًبٍ صلً هللا علَه وسلم َري إ       

لَس الؽًً  :"قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم :قال ـ رضٍ هللا عًهـ عى أبٍ هرَرة ، له هى الطهع والحسد 

أى رسول هللا صلً  ـ رضٍ هللا عًههاـ عبد هللا بى عهر  ( ، وعى1) "عى كثرة العرض ولكى الؽًً ؼًً الًفس

ـ رضً هللا وعى ابى عهر ( ،2")بها آتاه تعالً زق كفافا وقًعه هللاقد افلح هى اسلم ورُ  :"وسلم قال هللا علَه

زعة ال تزال الهسؤلة بؤحدكم حتً َلقً هللا ولَس فٍ وجهه هُ  :"قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم :قال عًهها ـ

شبه ، وقد والقاًع هو الذٌ َتعفؾ عى الهسؤلة ، عة بضم الهَم وسكوى الزاٌ هٍ القطعة زواله (3")لحم

: قال  ـ رضٍ هللا عًهـ عى أبٍ هرَرة ،  اهرج الرسول الكرَم صلً هللا علَه وسلم هى َسال الًاس كهى َسال

 وأفلَستقل ، فإًها َسؤل جهرا  أهوالهم تكثرا هى سؤل الًاس: "قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم 

عى أبَه، وكاًت له صحبة، قال: قال رسول هللا  بى عبَد هللا بى هحصى الخطهٍ،سلهة  عىو (ٗ")رثلَستك

هى أصبح هًكم آهًا فٍ سربه، هعافً فٍ جسده، عًده قوت َوهه، فكؤًها حَزت له "  :صلً هللا علَه وسلم

ك هاال حتً ال الًبٍ صلً هللا علَه وسلم أصحابه وأهته إلً عدم الهقارًة بهى هو أكثر هًوقد وجه ( ، 5")الدًَا

اًظروا إلً "  :قال: قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلمـ رضً هللا عًه ـ  أبٍ هرَرة عى، رك ذلك الً الطهع جَ

 ، فإًه أجدر أى ال تزدروا ًعهة هللا ، وال تًظروا إلً هى هو فوقكم) فً أهر الدًَا والهال (  هى هو أسفل هًكم

 : وقال أحد الشعراء ًاصحا (،  6")

 رادات واحذر وال تتعرض لإل           له ــــــت ًابــًأرزق  سرَؤاقًع ب                           

 ال فٍ الزَادات إ ـــــروال تعكّ             صؾال وهو هًتإفها صفا البحر                            

  :خرآوقال 

                                                           
 ( رواه البخاري وهسلم والًسابً وأبو داوود والترهذي(ٔ

 ( رواه هسلم .(ٕ

 رواه البخاري وهسلم والًسابً. (ٖ)

  ( رواه هسلم.(ٗ

  ، وعًد أبً ًعَم فً حلَة األولَاء " كؤًها حَزت له الدًَا بحذافَرها " هاجه( رواه الترهذي وقال حدَث حسى ورواه ابى (٘

  ( رواه هسلم .(ٙ
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 البدى  ةال راحإلو لم َكى لك فَها              ـاـفالزهها تعش هلك ةهٍ القًاع                       

  ؟هل راح هًها بؽَر القطى والكفى            ها ــجهعؤواًظر لهى هلك الدًَا ب                           

 :وقال الكًدٌ

 ( 1ها طهع)والحر عبد         قًع  ها العبد حر                                                

 :الطهع والحسد قرًاء 

الطهع أشد أي أى  ٕ"عقول الرجال هى الطهعلبؤذهب  اها الخهر صرفـ :"رضٍ هللا عًه ـ قال علٍ بى أبٍ طالب  

وهو كذلك َجر ، عداء صدقاء وَزَد األفهو َقلل األ، والطهع هو طرَق اإلًساى إلً الهالك ، للعقول  اصرف

وهو :" ـ رحهه هللاـ قال شَخ اإلسالم ابى تَهَة ، وهو هرض هى أهراض القلوب ، لً الحسد الهذهوم إصاحبه 

لكى ، جسد هى حسد  ها خال : ولهذا َقال، فال َخلص هًه اال القلَل هى الًاس ، هرض ؼالب  ( الحسد) أي ، 

ال أبا  ؟ إخوة َوسؾها أًساك : فقال ؟ أَحسد الهإهى : وقد قَل للحسى البصرٌ ، اللبَم َبدَه والكرَم َخفَه 

لؽَره فعلَه أى  سدافهى وجد فٍ ًفسه ح،  اولساً اتعد به َد مه فٍ صدرك فإًه ال َضرك ها لولكى ؼهِّ  ، لك

 (.3")فَكره ذلك هى ًفسه، َستعهل هعه التقوي والصبر 

ْعَهاِى  عىوقد حذر الًبٍ صلً هللا علَه وسلم هى داء الحسد       ًُّ هُ َرضِ ـ َحاِرَثَة ْبِى ال ًْ ُ َع
َقالَ : َقالَ  ـ ٍَ هللاَّ

ىِّ ، َفَقالَ َرُجلٌ : َفَها " َرُسولُ هللاِ صلً هللا علَه وسلم :  َرةُ ، َواْلَحَسُد ، َوُسوُء الظَّ ََ تٍِ : الطِّ َثالٌث الِزَهاٌت ألُهَّ

ْى ُكىَّ فَِِه ؟ َقالَ : إَِذا َحَسْدَت َفاْسَتؽْ  ا َرُسولَ هللاِ ِههَّ ََ ْرَت َُْذِهُبُهىَّ  ََّ َت َفالَ َتَحقِّْق ، َوإَِذا َتَط ًْ ًَ فِْر ، َوإَِذا َظ

َرةَ (،وٗ)"َفؤَْهِضهِ  َْ ِ  ـ رضً هللا عًه ـ َعْى أَبٍِ ُهَر اُكْم َواْلَحَسَد، َفإِىَّ  صلً هللا علَه وسلم :"َقالَ: َقالَ َرُسولُ هللاَّ ََّ إِ

اُر  ًَّ اِت َكَها َتؤُْكلُ ال ًَ ؤُْكلُ اْلَحَس ََ عى الزبَر ، اًتقل إلًَا وبه األهم قبلًا  تصَبأوالحسد داء ،  (٘)"اْلَحَطبَ اْلَحَسَد 

ٍَ صلً هللا علَه وسلم قال -رضٍ هللا تعالً عًه-بى العوام  : الحسُد  دّب إلَكم داُء األهم قبلكم" :، أى الًب

ال تدخلوا الجًة حتً تإهًوا، والبؽضاء، هٍ الحالقة، ال أقولُ تحلُق الشعر، ولكى تحلُق الدَى، والذٌ ًفسٍ بَده 

َُثّبت ذلك لكم، أفشوا السالَم بًَكم ًوى كوالحسد ًَتج عى حقد ه ( ،6)"وال تإهًوا حتً تحابوا، أفال أًّببكم بها 

، وهو هًطق ؼَر سوي ال وَرَدها له  هعًد ؼَر افهو َكرهه، ًعم هللا بها علً الؽَر أفٍ الصدور تجاه ًعهه 

بسهل بى  عاهر بى ربَعة قال: "هرّ  ـ رضٍ هللا عًهـ  أبٍ أهاهة بى سهل بى حًَؾ عىَصدر إال عى هرَض ، 

رضٍ هللا عًهها وهو َؽتسل، فقال: لم أر كالَوم وال ِجلَد ُهخّبؤة، فها لبث أى لُبَِط به، فؤتٍ به الًبٍ صلً  حًَؾ

عالم "  :، فقال عاهر بى ربَعة :قالوا،  "هى تتههوى به؟"  : صرَعاً، قال سهالً  هللا علَه وسلم، فقَل له: أدرك

                                                           
  ٕ٘ـ  ٕٗ( هذه األشعار هى كتاب األهراض وهعجزة الوقاَة والشفاء ـ هرجع سابق ـ ص(ٔ

   . 2ٖ( الهستطرؾ فً كل فى هستظرؾ ـ شهاب الدَى هحهد بى أحهد األبشَهً ـ ص(ٕ

  . ٕٙ( أهراض القلوب وشفاإها ـ ابى تَهَة ـ ص(ٖ

  ( رواه الطبراًً والبَهقً وضعفه األلباًً فً السلسلة.(ٗ

  ، وضعفه األلباًً . هاجه( رواه أبو داوود وابى (٘

 رواه الترهذي و أحهد وحسًه البعض وضعفه آخروى. ((ٙ
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،  أى َتوضؤ عاهراً  ، فؤهر ، ثم دعا بهاء "َقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأي أحدكم هى أخَه ها َعجبه فلَدع له بالبركة

 ( .ٔ")، وأهره أى َصب علَه فؽسل وجهه وَدَه إلً الهرفقَى، وركبتَه وداخلة إزاره

أكثر هى  ـ رضً هللا عًه ـ أى الًبً صلً هللا علَه وسلم قال:"، عى جابر بى عبد هللا  عى خطورة الحسدو

 ثبها ح ًتحصىالعَى والحسد علًَا أى  ًتقًى أردًا أذا ( ، وإٕ")َهوت هى أهتٍ بعد قضاء هللا وقدره بالعَى

ًه هحفوظ بحفظ هللا أل، الحسد  هأهر به الًبٍ صلً هللا علَه وسلم فإًه هى َفعل ذلك وَداوم علَه ال َضرو علَه

 ـ رضٍ هللا عًه ـ أبٍ سعَد عى،  دو هًاك رقَة جبرَل علَه السالم التٍ هٍ وقاَة هى كل حاسوتعالً سبحاًه 

َا هحهد اشتكَت، فقال: ًعم، قال: بسم هللا أرقَك هى كل شٍء  : أى جبرَل أتً الًبٍ صلً هللا علَه وسلم، فقال

الحسد علَه أى َتق  ًساىإإذا أراد كل ( ، 3)" َشفَك بسم هللا أرقَكَإذَك هى شر كل ًفس أو عَى حاسد، هللا

حتً ولو  ، أهكًهوأى َكثر هى الصدقة واإلحساى ها، هللا والهداوهة علً ذكره  إلًاإلخالص والتوبة والتقرب 

قرابًة أصلهم  ، إى لٍ أى رجالً قال: َا رسول هللا ـ  رضٍ هللا عًهـ  أبً هرَرة عى، حساى لحاسده كاى هذا اإل

لبى كًت كها قلت فكؤًها ُتسّفهم "   :فقال ، ، وأحلُم عًهم وَجهلوى علٍ وَقطعوًٍ، وأُحسى إلَهم وَسَبوى إلٍ

 (.4")الهلّ، وال َزال هعك هى هللا ظهٌَر علَهم ها دهت علً ذلك

  :الحسد الهحهود 

عى  ـ رضً هللا عًه ـ  ابى هسعود، عى وهو التسابق و التًافس فٍ الخَرات ،  ةطبالحسد الهحهود هو الؽ

، ورجل  ال حسد إال فٍ اثًتَى: رجل آتاه هللا هاال فسلطه علً هلكته فٍ الحق"  :صلً هللا علَه وسلم قالالًبٍ 

والهراد بالحدَث ال ؼبطة هحبوبة إال  :هسلم فٍ شرح الًووٌ قال ، (5") آتاه هللا حكهة فهو َقضٍ بها وَعلهها

 .ى كاًت طاعة فهٍ هستحبةإالخصلتَى وها فٍ هعًاهها.. فإى كاًت هى أهور الدًَا كاًت هباحة وفٍ هاتَى 

وأها الحسد الهذكور فٍ الحدَث فهو الؽبطة، وأطلق الحسد علَها هجازا، وهٍ  :فٍ فتح البارٌ ابى حجر وقال

، فكؤًه قال فٍ  ً هًافسةأى َتهًً أى َكوى له هثل ها لؽَره هى ؼَر أى َزول عًه، والحرص علً هذا َسه

 .الحدَث: ال ؼبطة أعظم أو أفضل هى الؽبطة فٍ هذَى األهرَى

فكؤًه صلً هللا علَه وسلم قال ال حسد، ولكى الحسد ًَبؽٍ أى َكوى فٍ قَام اللَل والًهار  :ابى عبد البر وقال

 .بالقرآى، وفٍ ًفقة الهال فٍ حقه، وتعلَم العلم أهله

ا الحسد الهحرم أو الضار الذٌ هو تهًٍ زوال الًعهة عى الهحسود أو إصابته بالعَى فلَس الهقصود بالحسد هً

 .(6)أو ها أشبه ذلك

                                                           
  والًسابً وأحهد بإسًاد صحَح. هاجه( رواه ابى (ٔ

  داوود والبزار وحسًه األلباًً. ( رواه أبو(ٕ

أتً جبرَل علَه السالم الًبٍ صلً هللا علَه وسلم وهو َوعك،  :قالـ رضٍ هللا عًه ـ  عبادة بى الصاهت عى هاجه( رواه هسلم وعًد ابى (ٖ

  " وحسًه األلباًً .فقال: بسم هللا أرقَك، هى كل شٍء َإذَك، هى حسد حاسد وهى كل عَى هللا َشفَك
َُحهً لَدفى فَه الطعام فًَضجاه هسلم ، ( رو(ٗ ، وهو تشبَه لها َلحقهم هى اإلثم بها َلحقهم هى األذي بؤكل الرهاد  الَهلّ : الرهاد الحار الذي 

  .الحارّ 
  ( هتفق علَه .(٘

  . 2ٕٔ3٘ٔ( هوقع إسالم وَب ـ شرح حدَث "ال حسد إال فً اثًتَى " ـ رقم الفتوي (ٙ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

{ٙٗ} 
 

 

 الفصل الثالث                                                        

 الشح هى الصدقة وقاَة                                           
 
 
كر هذا التعبَر فإى كثَر هى الًاس َصرفه فإذا ذُ ، وهو هرض هى أهراض القلوب ، الشح هو أصل البخل        

ى إكذلك ف، والبخل بالعلم ، الهال بو البخل ، ولكى البخل َهكى أى َقصد به البخل بالًصَحة ، لً الهال هباشرة إ

 بإتَاًها  ذلك هى وجوه الهعروؾ الذٌ أهرًا هللا و بالكلهة الطَبة وؼَرأَهكى أى تكوى بالهال أو بالجهد  ةالصدق

 :التحذَر هى الشح 

والًفس بطبَعتها تحب جهع الهال و تتكالب ، وحبها لها َضرها ، ًفس لها ًَفعها ال بؽض بهرض َوج الشح 

،  والشحوقد حذر الًبٍ صلً هللا علَه وسلم هى البخل ، حتً ال ًَفد  هًفاقإهى  ًوفٍ ًفس الوقت تخش، علَه 

؛  اتقوا الظلم" قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم:  :قال – رضٍ هللا عًهها -عى جابر بى عبدهللا 

،  علً أى سفكوا دهاءهم حهلهم ، ؛ فإى الشُّحَّ أَْهلَك هى كاى قبلكم ، واتقوا الشُّحَّ  ظلهات َوم القَاهة الظلم فإى

َرةَ  َعىْ  (،ٔ") َواْسَتَحلُّوا هحارههم َْ ِه َوَسلََّم : " َها  ـ رضً هللا عًه ـ  أَبٍِ ُهَر َْ ُ َعلَ
ِ َصلًَّ هللاَّ َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ

َُْصبُِح اْلِعَباُد فَِِه إاِلَّ  ْوٍم  ََ فًِقا ِهْى  ًْ قُولُ أََحُدُهَها : اللَُّهمَّ ، أَْعِط ُه ََ ِزاَلِى ، َف ًْ ََ َخُر : اللَُّهمَّ ،  َخلًَفا َهلََكاِى  ِْ قُولُ ا ََ ، َو

صلً هللا علَه قال: قال رسول هللا  ـ رضً هللا عًه ـ  أبٍ أُهاهة صدٌ بى عجالى( ، عى ٕ)" َتلًَفا أَْعِط ُهْهِسًكا

أْى تبذلَ الفضل خَر لك، وأْى تهسَكه شر لك، وال تالم علً كفاؾ، وابدأ بهى تعول، َا ابى آدم إًك "  :وسلم

  :صلً هللا علَه وسلم قال: قال الًبٍ ـ رضٍ هللا عًه  ـ أبٍ هرَرة عى( ،  ٖ")والَد العلَا خَر هى الَد السفلً

ِهَها ُجبَّ "  َْ ِى َعلَ َْ فِِق؛ َكَهَثِل َرُجلَ ًْ فُِق إاِل َهَثلُ اْلَبِخَِل َواْلُه ًْ َُ فُِق َفال  ًْ ا اْلُه ِهَها إِلًَ َتَراقَِِهَها، َفؤَهَّ َِّ َتاِى ِهْى َحِدٍَد ِهْى ُثِد

ا اْلَبِخَلُ  ُه، َوَتْعفَُو أََثَرهُ، َوأَهَّ ًَ ا ًَ ٍَ َب ًبا إاِل لَِزَقْت ُكلُّ  َسَبَؽْت أَْو َوَفَرْت َعلًَ ِجْلِدِه َحتًَّ ُتْخفِ َْ فَِق َش ًْ َُ َُِرَُد أَْى  َحْلَقٍة  فال 

ُعَها وال َتتَِّسعُ  ََُوسِّ َها، َفُهَو  ًَ قال الًبٍ صلً هللا :  عبد هللا قالـ رضً هللا عًه ـ  الحارث بى سوَد عى،  (ٗ")َهَكا

فإى  : قال ها هًا أحد إال هاله أحب إلَه : قالوا َا رسول هللا؟ أَكم هال وارثه أحب إلَه هى هاله  :"علَه وسلم

 (.٘")هاله ها قدم وهال وارثه ها أخر

 :الترؼَب فٍ الصدقة  

و علً ذوٌ األرحام أو علً أهل هذا اإلًفاق قد َكوى علً األ، اإلًفاق فٍ وجوه الخَر وقاَة هى الشح والبخل  

و أبًاء هسجد كعهال البر أكذلك َهكى أى تكوى الصدقة هى اجل الهساههة فٍ عهل هى ، الفقراء والهساكَى 

 .َر والشحتبواب هى الخَر تجعل الهسلم بعَدا عى التقوكل هذه األ، و هدرسة أهستشفً 

                                                           
 رواه هسلم . ((ٔ

  رواه البخاري وهسلم وابى حباى.( (ٕ

 رواه هسلم . ((ٖ

  ( رواه البخاري وهسلم واللفظ للبخاري.(ٗ

 رواه البخاري . (٘)
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ِ ْبِى  َعىْ ،ًفاق فٍ الخَرواإل ةههَة الصدقأًا هوإذا تدبرًا أحادَث الًبٍ صلً هللا علَه وسلم لعل        َعْبِد هللاَّ

ٍُّ   :أًه َقالَ  ـ رضً هللا عًه ـ َهْسُعودٍ  بِ ًَّ ِه َوَسلََّم صَ  -َدَخلَ ال َْ ُ َعلَ َدهُ ُصْبَرةٌ ِهْى َتْهٍر َفَقالَ: -لًَّ هللاَّ ًْ َها   َعلًَ باَِلٍل َوِع

َخْرُتُه لََك َولِِضََفاًَِك. َفَقالَ: ِ، ادَّ ا َرُسولَ هللاَّ ََ ا باَِللُ؟ " َقالَ:  ََ فِْق   َهَذا  ًْ َم؟ أَ ًَّ فُوَر لَُه ُبَخاٌر فٍِ َجَه ََ أََها َتْخَشً أَْى 

أَىَّ َرُجاًل َسؤَلَ َرُسولَ هللاِ  ـ رضً هللا عًهها ـ  َعْى َعْبِد هللاِ ْبِى َعْهٍرو،  (ٔ)"لُ، َواَل َتْخَش ِهْى ِذٌ اْلَعْرِش إِْقاَلاًل باَِل 

ِه َوَسلَّمَ  َْ ٌر؟ َقالَ:  َصلًَّ هللاُ َعلَ َْ ٌُّ اإْلِْساَلِم َخ اَلَم " ، أَ َعاَم، َوَتْقَرأُ السَّ  ، َوَهْى لَْم َتْعِرؾْ  َعَلً َهْى َعَرْفتَ ُتْطِعُم الطَّ

أفضل الصدقة أى تشبع كبدا "  : قال : قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلمعى أًس ـ رضً هللا عًه ـ ( ، ٕ")

ٌِّ  َعىْ   ، (ٖ")جابعا َها ُهْإِهٍى  ـ رضً هللا عًه ـ  أَبٍِ َسِعٍَد الُخْدِر َُّ ِه َوَسلََّم : " أَ َْ ُ َعلَ ِ َصلًَّ هللاَّ َقالَ : َقالَ َرُسولُ هللاَّ

َها ُهْإِهٍى َسَقً ُهْإهِ  َُّ ِة ، َوأَ ًَّ اَهِة ِهْى ثَِهاِر الَج ََ ْوَم القِ ََ  ُ
ا َعلًَ ُجوٍع أَْطَعَهُه هللاَّ ًً ْوَم أَْطَعَم ُهْإِه ََ  ُ

ا َعلًَ َظَهإٍ َسَقاهُ هللاَّ ًً

اَهِة ِهىَ القِ  ِحَقِ  ََ ةِ  الَهْخُتومِ  الرَّ ًَّ ُ ِهْى ُخْضِر الَج
ا َعلًَ ُعْرٌٍ َكَساهُ هللاَّ ًً َها ُهْإِهٍى َكَسا ُهْإِه َُّ

أبٍ  وعى،  " (4) ، َوأَ

إى هها َلحق الهإهى هى عهله  " : - صلً هللا علَه وسلم -قال : قال رسول هللا  -رضٍ هللا عًه  - هرَرة

، وولدا صالحا تركه ، أو هصحفا ورثه ، أو هسجدا بًاه ، أو بَتا البى  : علها علهه وًشرهوحسًاته بعد هوته 

( ، ٘" ) السبَل بًاه ، أو ًهرا أجراه ، أو صدقة أخرجها هى هاله فٍ صحته وحَاته ، تلحقه هى بعد هوته

َجرٌ للعبد أجرهى وهو فٍ سبع "  : أى الًبٍ صلً هللا علَه وسلم قال ـ رضٍ هللا عًهـ أًس بى هالك عى  و

قبره بعد هوته :هى َعلّم علهاً، أو أجري ًهراً ، أو حفر ببراً ، أو ؼرس ًخالً ، أو بًً هسجداً ، أو وّرث هصحفاً 

 ةصدقوالوالجود والسخاء ، إى البخل َقرب هى الًار وَبعد عى هللا  ( ،6)"، أو ترك ولداً َستؽفر له بعد هوته

والعاقل ال ، أحب الً هللا تعالً هى عابد بخَل السخً والجاهل ، هللا وتبعد عى الًار  وتقرب هى ةتقرب هى الجً

رـ عبد هللا بى الشخَ، عى ًه الفاًٍ إو َلبس فأو َشرب أكل ؤوها َ، والباقٍ له هَبخل أبدا ألى ها َتصدق به 

َكاُثر"  :َقرأ وهو ،صلً هللا علَهوسلمأًه قال: أتَت الًبٍ  رضً هللا عًه ـ َقول ابى آدم: "  :قال  "أَْلَهاُكُم التَّ

فال ( 1")هالٍ، هالٍ، وهل لك َا ابى آدم هى هالك إال ها أكلت فؤفًَت، أو لبست فؤبلَت، أو تصدقت فؤهضَت

 ة .فضل هى الصدقأهى البخل والشح  ةوقاَ

**************************** 

********************* 

*********** 

 
 
 

                                                           
  ( رواه الطبراًً والبَهقً وأحهد والبزار وإسًاده صحَح .(ٔ

  ( رواه البخاري وهسلم والًسابً .(ٕ

 رواه البَهقً وضعفه األلباًً . ((ٖ

   بو داوود وذكره الهًذري فً الترؼَب والترهَب وقال : إسًاده صحَح أو حسى وضعفه األلباًً فً السلسلة.( رواه أحهد الترهذي وأ(ٗ

  والبَهقً وإسًاده حسى وأكثر رجاله رجال الصحَح . هاجه( رواه ابى (٘

 . ٕٖٓٙ( رواه البزار فً هسًده وحسًه األلباًً فً صحَح الجاهع برقم (ٙ

 ( رواه هسلم وأحهد والترهذي والًسابً ، وهعًً أهضَت : أبقَته لًفسك َوم الجزاء.(1
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 الفصل الرابع                                                       

 اإلخالص وقاَة هى الرَاء                                              
 
 
ًاء الًاس ثوالهرابٍ َعهل العهل وَطلب ، الرَاء هو قصد ؼَر هللا فٍ كل عبادة وفٍ كل عهل صالح           

إال إذا ، َجاهد وَقاتل وفٍ الًهاَة تكوى عاقبته الًار وال حول وال قوة إال باهلل ووَتعلم  وَعلم وَفعلفهو َقول 

 .اإلخالص والشرك بالتوحَدبتاب وأًاب وًدم ورجع إلً هللا وبدل الرَاء 

 :التحذَر هى الرَاء  

ألى الهرابٍ َظهر للًاس العهل الصالح  به ، الرَاء هرض خطَر ًهً عًه اإلسالم حتً ال تفسد األهة       

، وَزَى له سوء عهله ، وَوسوس له ، ًساى عهله َفسد علً اإلكً الشَطاى َسعً جاهدا ، ولَعظم عًدهم 

ًساى هى وههها قدم اإل، لً قلبه إًفاق سبَال للوَجعل ، ٍ بو َجعل الهرء َتكبر وَرا، ب فٍ قلبه جوَدخل الع

، عى أبً هرَرة ـ رضً هللا عًه ـ أى عهال ال َقصد بها وجه هللا فإى ًصَبه هًها الهشقة بؽَر طابل أو عابد أ

رجل استشهد ، فؤتٍ به فعرفه  أول الًاس َقضً علَه َوم القَاهة إى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قال : "

ً استشهدت قال : كذبت ، ولكًك قاتلت ألى َقال : ًعهته فعرفها ، فقال : فها عهلت فَها ؟ قال : قاتلت فَك حت

جرٌء ، فقد قَل ، ثم أهر به فسحب علً وجهه حتً ألقٍ فٍ الًار ، ورجل تعلم العلم وعلهه ، وقرأ القرآى 

فؤتٍ به فعرفه ًعهه فعرفها . قال : فها عهلت فَها ، قال : تعلهت العلم وعلهته ، وقرأت فَك القرآى . قال : 

ك تعلهت العلم لَقال : إًك عالم ، وقرأت القرآى لَقال : هو قارئ ، فقد قَل ، ثم أهر به فسحب علً كذبت ، ولكً

وجهه حتً ألقٍ فٍ الًار . ورجل وسع هللا علَه وأعطاه هى أصًاؾ الهال كله ، فؤتٍ به فعرفه ًعهه فعرفها ، 

 أًفقت فَها لك . قال : كذبت ، ولكًك قال : فها عهلت فَها ؟ قال : ها تركت هى سبَل تحب أى ًَفق فَها إال

 –ى ابى عباس ( ، و عٔ" )فعلت لَقال : هو جواد ؛ فقد قَل ، ثم أهر به فسحب علً وجهه ثم ألقٍ فٍ الًار

ََُرابٍِ هللاُ بِهِ " :صلً هللا علَه وسلم قال: قال الًبٍ -رضٍ هللا عًهها ََُرابٍِ  َع هللاُ بِِه، َوَهْى  ( ، ٕ")َهْى َسّهَع َسهَّ

سهعت رسول هللا صلً :  أًه قالـ رضً هللا عًه ـ وكاى هى الصحابة  أبٍ سعَد بى أبٍ فضالة األًصارٌ عى

ًادي هًاد هى كاى أشرك فٍ عهل عهله هلل  إذا جهع هللا األولَى واِخرَى لَوم ال رَب فَه" هللا علَه وسلم َقول

 - شداد بى أوس وعى (،ٖ")أؼًً الشركاء عى الشركعز وجل أحدا فلَطلب ثوابه هى عًد ؼَر هللا فإى هللا 

وهى  ، هى صلً َرابٍ فقد أشرك " : قال : سهعت رسول هللا  صلً هللا علَه وسلم  َقول  -رضٍ هللا عًه 

  " (4)، وهى تصدق َرابٍ فقد أشرك صام َرابٍ فقد أشرك

 

                                                           
  ( رواه هسلم .(ٔ

ع : أظهر عهله رَاء ، وسهع هللا به َعًً فضحه َوم القَاهة .(ٕ   ( رواه البخاري وهسلم وهعًً سّهً

  والبَهقً وإسًاده حسى . هاجه( رواه أحهد والترهذي وابى (ٖ

  ( رواه أحهد والترهذي وقال الترهذي حدَث حسى .(ٗ
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 :اإلخالص وقاَة

اإلسالم  ، فهها أساسًهها ؤش ظموذلك لع، الرسول صلً هللا علَه وسلم بؤهر الًَة واإلخالص هتم ا        

قال رسول هللا  :قال ـ رضٍ هللا عًهـ عى أبٍ هرَرة ، ا قبول العهل هى هللا سبحاًه وتعالً هوعلَه،  وحقَقته

، وعى أم الهإهًَى عابشة ـ رضً هللا عًها ـ قالت :  (ٔ")إًها َبعث الًاس علً ًَاتهم :"صلً هللا علَه وسلم

لِِهْم وآِخِرِهْم. قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم :"  َُْخَسُؾ بؤَوَّ داَء ِهَى األْرِض،  َْ ًُوا بَب ٌش الَكْعَبَة، فإذا كا َْ ْؽُزو َج ََ

لِِهْم وآِخِرِهْم وف َُْخَسُؾ بؤَوَّ ِ، كََؾ  لِِهْم قالَْت: قُلُت: َا َرسولَ هللاَّ َُْخَسُؾ بؤَوَّ َهم أْسواقُُهْم وَهى لََس هًهْم؟ قالَ: 

اتِِهمْ  ََّ ْبَعُثوَى علًَ ًِ َُ قال رسول هللا صلً هللا علَه : قال  ـ رضٍ هللا عًهـ وعى أبٍ هرَرة ( ، 2")وآِخِرِهْم، ُثمَّ 

 (.ٖم ")وأعهالك ولكى ًَظر الً قلوبكم، لً صوركم إجساهكم وال ألً إوسلم إى هللا الًَظر 

ًه ًَال الثواب إذا صدقت ًَته وخلصت هلل فإلهسلم ، وأى اوتإكد علَه أهر الًَة  السًة الشرَفة تبَىو       

إى فها بالك ، جرد اإلخالص فٍ الًَة ًَال الهسلم الثواب ها ، فه ولو لم َتهكى هى أداء العهل الذٌ ًواه لعذر

فال ، فإى ذلك درع واق له هى هرض الرَاء ، ًحو ربه  هوإذا أخلص الهسلم وتوجه بقلب أخلص فً العهل ؟! ،

أبٍ  فعى، وإلَكم هذا الحدَث الذي َبَى عظم أهر الًَة عًد هللا تعالً رَاء و َجتهع فٍ قلب هسلم إخالص 

ُثُكْم َثالَ  :"أًه سهع رسول هللا صلً هللا علَه وسلم َقول -رضٍ هللا عًه  - كبشة األًهارٌ ِهىَّ ، َوأَُحدِّ َْ َثٌة أُْقِسُم َعلَ

َها ، َْ َقَص َهالُ َعْبٍد ِهْى َصَدَقٍة ، َوالَ ُظلَِم َعْبٌد َهْظلَِهًة ، َفَصَبَر َعلَ ًَ ا ، َوالَ  َحِدًَثا َفاْحَفُظوهُ ، َقالَ : َها  إاِلَّ َزاَدهُ هللاُ ِعّزً

ا َفَتَح َعْبٌد َباَب َهْسؤَلٍَة ، إاِلَّ َفَتَح هللاُ  ََ ًْ َها الدُّ ًَّ ُثُكْم َحِدًَثا َفاْحَفُظوهُ ، َقالَ : إِ ْحَوَها ، َوأَُحدِّ ًَ ِه َباَب َفْقٍر ، أَْو َكلَِهًة  َْ  َعلَ

عْ  ََ ََِصلُ فَِِه َرِحَهُه ، َو ُه ، َو تَّقٍِ فَِِه َربَّ ََ َفٍر : َعْبٍد َرَزَقُه هللاُ َهاالً َوِعْلًها ، َفُهَو  ًَ  فَِِه َحّقًا ، َفَهَذا بِؤَْفَضِل لَُم هلِلِ ألَْرَبَعِة 

ََقُولُ : لَْو أَىَّ لِ  ِة ،  ََّ ًِّ ْرُزْقُه َهاالً ، َفُهَو َصاِدُق ال ََ اِزِل ، َوَعْبٍد َرَزَقُه هللاُ ِعْلًها َولَْم  ًَ ٍ َهاالً لََعِهْلُت بَِعَهِل فاُلٍَى ، اْلَه

تِِه ، َفؤَْجُرُهَها َسَواٌء ، َوَعْبٍد رَ  ََّ تَّقٍِ فَِِه َفُهَو بًِِ ََ ِر ِعْلٍم ، الَ  َْ ْخبُِط فٍِ َهالِِه بَِؽ ََ ْرُزْقُه ِعْلًها ، َفه َُو  ََ َزَقُه هللاُ َهاالً َولَْم 

اِزِل ، َوَعْبٍد لَْم ََ  ًَ ْعلَُم هلِلِ فَِِه َحّقًا ، َفَهَذا بِؤَْخَبِث اْلَه ََ ََِصلُ فَِِه َرِحَهُه ، َوالَ  ُه ، َوالَ  َهاالً َوالَ ِعْلًها ، َفُهَو ْرُزْقُه هللاُ َربَّ

تِِه ، َفِوْزُرُهَها َسَواءٌ  ََّ قُولُ : لَْو أَىَّ لٍِ َهاالً لََعِهْلُت فَِِه بَِعَهِل فاُلٍَى ، َفُهَو بًِِ رضٍ هللا  ـ  ى ابى عباسع( ، ٗ)"ََ

كتب الحسًات عى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم فَها َروٌ عى ربه تبارك وتعالً قال: "إى هللا ـ عًهها 

والسَبات ثم بَى ذلك، فهى هم بحسًة فلم َعهلها كتبها هللا عًده حسًة كاهلة، وإى هم بها فعهلها كتبها هللا عز 

وجل عًده عشر حسًات إلً سبعهابة ضعؾ إلً أضعاؾ كثَرة، وإى هم بسَبة فلم َعهلها كتبها هللا عًده حسًة 

 أبٍ حفص عهر بى الخطاب عى أهَر الهإهًَى( ، و٘)" احدةكاهلة، وإى هم بها فعهلها كتبها هللا سَبة و

َّات ، وإًها لكل "   : ، قال : سهعت رسول هللا صلً هللا علَه وسلم َقولـ رضٍ هللا عًه  ـ إًها األعهال بالً

اهرٌء هاًوي ، فهى كاًت هجرته إلً هللا ورسوله ، فهجرته إلً هللا ورسوله ، وهى كاًت هجرته لدًَا َصَبها 

                                                           
  بإسًاد حسى . هاجه( رواه ابى (ٔ

  ( رواه البخاري .(ٕ

 رواه هسلم . ((ٖ

  ،وإسًاده صحَح . هاجه( رواه أحهد والترهذي وابى (ٗ
  ( رواه البخاري وهسلم .(٘
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هذا الحدَث هو عهدة األحادَث فً هذا الباب وال شك أى  ( ،1)"أو اهرأة ًَكحها ، فهجرته إلً ها هاجر إلَه ،

 لها فَه هى توجَه ًحو إخالص الًَة هلل تعالً فً كل عهل ، والبعد عى الرَاء الهحبط لألعهال .

 :اإلخالص فٍ كالم السلؾ الصالح 

وعبروا ، لقد أدرك السلؾ الصالح أههَة الًَة واإلخالص واًهم الحهاَة والوقاَة هى هرض الرَاء         

خالص سر بَى اإل: ـ رحهه هللا ـ قال الجًَد "، بعبارات تحهل اهتهاههم باإلخالص وضرورته بصالح العهل 

 :التستريوقَل لسهل بى عبد هللا ،  فَهَله وال هوي ، وال شَطاى فَفسده ، هلك فَكتبه  َطلع علَهالعبد وربه ال 

ترك العهل هى :فَه ًصَب وقال الفضَل بى عَاض  األًه لَس له، اإلخالص : فقال ؟ أٌ شٍء أشد علً الًفس 

اإلخالص : وقال َحًَ بى هعاذ ، والعهل هى أجل الًاس شرك واإلخالص أى َعافَك هللا هًهها ، أجل الًاس رَاء 

وأها اإلخالص فهو : وَقول شَخ اإلسالم ابى تَهَة ث والدم ، َز اللبى هى الفرَهَز العهل هى العَوب كتهَ

 ( .2لؽَره")االسالم هو االستسالم هلل ال  ، إذسالم حقَقه اإل

وإذا أراد ، إلً طاعة هللا واالًقَاد ألهره أول دالبل طهارة القلب وسالهته هى الرَاء  ةارعسى الهإ         

وحسى ، العقَدة الصحَحة  هطرَق، وخالص ى َتسلح باإلأو َقٍ ًفسه فعلَه ، ًب هرض الرَاء الهسلم أى َتج

وتذكر ًعَم ، وتذكر الهوت ، وهحاسبة الًفس ، واالجتهاد فٍ العبادات ، وتعلم العلم الشرعٍ ، التوكل علً هللا 

لًفسه هى   واقَاهخلصا َكوى وعظم قدره هللا سبحاًه وتعالً عًد ذلك ،  هواإلحساس بعجز،  ةخروعذاب اِ

  .هرض الرَاء

 

 

**************************************** 

******************************** 

************************ 

************** 

 

 

 

 

 

                                                           
  ( رواه البخاري وهسلم .(ٔ

  ) بتصرؾ (. ٕٙـ1٘لرباًَة شرح حدَث اإلخالص والًَة للشَخ عبد الخالق الشرَؾ ـ ص( هذه األقوال هؤخوذة هى كتاب الهداَة ا(ٕ
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 الفصل الخاهس                                                      

 العلم وقاَة هى الجهل                                               
  
 

والعلم َزَد صاحبه ، وهو سبَل الهإهًَى هى بعدهم ، وهو هَراث األًبَاء ، طرَق العلم هو طرَق الجًة      

ْرداِء، ، وَتسلح به ضد الجهل والهوي ، وَقربه هى هللا ،  اشرف َقال: سِهْعُت  ـ رضً هللا عًه ـ  َوَعْى أَبٍ الدَّ

 ِ ْبَتِؽٍ فَِِه عْلًها سهَّل هللاَّ لَه َطرًَقا إِلًَ الجًِة، َوإىَّ  َقولُ:" صلً هللا علَه وسلم َرُسول هللاَّ ََ هْى َسلََك َطرًَقا 

ََسْ  ُع، َوإىَّ اْلعالِم لَ ًَ ْص ََ َهواِت وهْى فٍِ األْرِض الهالبَِكَة لََتَضُع أْجًَِحَتَها لِطالب اْلِعْلِم ِرًضا بِها  َتْؽفُِر لَُه هْى فٍ السَّ

بَِاِء وإىَّ حتًَّ الِحَتاُى فٍ الهاِء، وَفْضلُ اْلَعالِم َعلًَ اْلعابِِد َكَفْضِل اْلَقهر َعلً َسابِِر اْلَكَواِكِب، وإىَّ اْلُعلَهاَء وَ  ًْ َرَثُة األ

اًرا َوال ِدْرَهًها وإ ًَ ُثوا ِدَ َُورِّ بَِاَء لَْم  ًْ ُثوا اْلِعْلَم، َفهْى أََخَذهُ أََخَذ بِحظ  َوافِرٍ األ ها ورَّ َر سلَهاى بى داود ولقد خُ  (،1")ًَّ

ُ  علَهها السالم بَى العلم والهال والهلك ، فالعلم َهَز العالم هى العابد ، عطٍ الهال والهلك هعه فاختار العلم فؤ

العالم ـ : رضٍ هللا عًه ـ وقال علٍ ، سد الطعام كها أى ؼذاء الج، اء القلب ذوالعلم ؼ، والحكَم هى السفَه 

 : ًشد قابال أأفضل هى الصابم القابم الهجاهد و

 علً الهدي لهى استهدي أدالء                    هم ــــــهل العلم إًال ألإها الفخر                     

 م أعداء ــــوالجاهلوى ألهل العل                   ه ـا كاى َحسًـوقدر كل اهرئ ه                    

 حَاءأم ـهل العلأالًاس هوتً و                    دا ــــــــففز بعلم تعش حَا به أب                    

 :فضَلة العلم والتعلم 

 ـ رضٍ هللا عًهـ لقد هدح الرسول صلً هللا علَه وسلم العلم والعلهاء فٍ أحادَث كثَرة عى أبٍ أهاهة        

ى ًَتفع به أوالعلم البد  ، أدًاكمفضل العالم علً العابد كفضلٍ علً  :"قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم : قال 

األشعري ـ رضً  أبٍ هوسً عى،  هعً ضعرأله وفٍ هى جاءه العلم والهدي فلم َقب ةوال فابد، وال أصاحبه 

كهثل ؼَث  إى هثل ها بعثًٍ هللا به عز وجل هى الهدي والعلم :"عى الًبٍ صلً هللا علَه وسلم قال هللا عًه ـ

وكاى هًها أجادب أهسكت الهاء ، أصاب أرضا فكاًت هًها طابفة طَبة قبلت الهاء فؤًبتت الكأل والعشب الكثَر 

وأصاب طابفة هًها أخري إًها هٍ قَعاى ال تهسك هاء وال ، فًفع هللا بها الًاس فشربوا هًها وسقوا ورعوا 

فذلك هثل هى فقه فٍ دَى هللا وًفعه بها بعثًٍ هللا به فعلم وعلم وهثل هى لم َرفع بذلك رأسا ولم ، تًبت كأل 

قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم  :قالـ رضً هللا عًه ـ وعى أبٍ هرَرة ،  (2)"َقبل هدي هللا الذٌ أرسلت به

عى أبً أهاهة الباهلً ـ رضً و (3)، إال ذكر هللا وها وااله ، وعالها وهتعلها "الدًَا هلعوًة هلعوى ها فَها :"

                                                           
  ( رواه الترهذي وأبو داوود ، وإسًاده صحَح .(ٔ

 رواه البخاري و هسلم وابى حباى فً صحَحه (ٕ)

  والبَهقً وإسًاده حسى . هاجه( رواه الترهذي وابى (ٖ
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إى هللا وهالبكته وأهل السهاوات واألرض حتً الًهلة فٍ  :"صلً هللا علَه وسلمرسول هللا قال هللا عًه ـ قال: 

 (.1، وحتً الحوت ، لَصلوى علً هعلم الًاس الخَر")جحرها 

والعلم والعلهاء فٍ هقاوهة طوَلة شاهلة لكل عواهل التخلؾ والضَاع التٍ تسربت إلً جذور األهة "   

والعلم هو ، إلً هللا تعإلً  ًو عبادة و قرب،  ةالهَسإذلك ألى العلم عًدًا دَى وهسإولَة ،   اإلسالهَة وحَاتها

ى َتبعه العهل الذٌ قداهها فٍ وجوه األعداء ألى العلم البد أأالدلَل الواضح علً تفوق األهة وثباتها ورسوخ 

 (.2")و هللألَس هعه كلل 

 :قالوا عى العلم 

هى أحادَث الًبٍ صلً هللا علَه وسلم ًتعرؾ علً بعض أقوال الصحابة والسلؾ الصالح  ابعد أى علهًا بعض 

رضٍ هللا عًه بَدٌ فؤخرجًٍ ًاحَة الجباًة،  علٍ بى أبٍ طالب قال: أخذ كهَل بى زَاد عى، عى العلم والتعلم 

القلوب أوعَة فخَرها أوعاها، احفظ عًٍ ها أقول لك: الًاس  ! كهَل بى زَاد فلها أصحر جعل َتًفس ثم قال: َا

تباع كل ًاعق، َهَلوى هع كل رَح، لم َستضَبوا ثالثة: فعالم رباًٍ، وهتعلم علً سبَل ًجاة، وههج رعاع أ

بًور العلم، ولم َلجبوا إلً ركى وثَق، العلم خَر هى الهال، العلم َحرسك، وأًت تحرس الهال، العلم َزكو علً 

اإلًفاق، والهال تًقصه الًفقة، العلم حاكم والهال هحكوم علَه، وهحبة العلم دَى َداى بها، العلم َكسب العالم 

اى األهوال وهم أحَاء،  الطاعة فٍ حَاته، وجهَل األحدوثة بعد وفاته، وصًَعة الهال تزول بزواله، هات خزَّ

والعلهاء باقوى ها بقٍ الدهر، أعَاًهم هفقودة، وأهثالهم فٍ القلوب هوجودة، هاه إى هاهًا علهاً لو أصبت له 

ا، َستظهر بحجج هللا علً كتابه، وبًعهه علً حهلة، بلً أصبته لقًاً، ؼَر هؤهوى علَه، َستعهل آلة الدَى للدًَ

عباده، أو هًقاداً ألهل الحق ال بصَرة له فٍ إحَابه، ًَقدح الشك فٍ قلبه بؤول عارض هى شبهة، ال ذا وال ذاك، 

أو هًهوهاً باللذات، سلس القَاد للشهوات، أو هؽري بجهع األهوال واالدخار، ولَس هى دعاة الدَى، كذلك َهوت 

ت حاهلَه، اللهم بك لى تخلو األرض هى قابم هلل بحجة، لبال تبطل حجج هللا وبًَاته، أولبك األقلوى العلم بهو

عدداً، األعظهوى عًد هللا قدراً، بهم َدفع هللا عى حججه وبًَاته، حتً َإدوها إلً ًظرابهم، وَزرعوها فٍ قلوب 

هًه الهترفوى، وأًسوا بها استوحش هًه  أشباههم، هجم بهم العلم علً حقَقة األهر، فاستالًوا ها استوعر

الجاهلوى، صحبوا الدًَا بؤبداى أرواحها هعلقة بالهحل األعلً، أولبك خلفاء هللا فٍ أرضه، ودعاته إلً دًَه، آه 

َا بًٍ، جالس العلهاء، "قال لقهاى البًه:  .(ٖ")، إذا شبت فقم آه شوقاً إلً أولبك، وأستؽفر هللا لٍ ولك

؛ فإى هللا تبارك وتعالً لَحٍَ القلوب بًور الحكهة، كها َحٍَ األرض الهَتة بوابل وزاحههم بركبتَك

، وطلبه عبادة ،  تعلهوا العلم فإى تعلهه هلل تعالً خشَة وقال هعاذ بى جبل ـ رضً هللا عًه ـ :" (ٗ")السهاء

وهذاكرته تسبَح ، والبحث عًه جهاد ، وتعلَهه لهى ال َعلم صدقة ، وبذله ألهله قربة ، ألًه هعالم الحالل 

                                                           
  ( رواه الترهذي والطبراًً بإسًاد صحَح.(ٔ

  ) بتصرؾ(. 3ٔ( العلم والعلهاء فً ظل اإلسالم ـ د.عبد الستار فتح هللا سعَد ـ ص(ٕ

فً  ( رواه أبو ًعَم فً حلَة األولَاء ، والخطَب البؽدادي فً الفقَه والهتفقه ، والسَوطً فً الجاهع ، وابى عساكر فً التارَخ ، والذهبً(ٖ

 آخروى.صفة الصفوة ، وضعفه بعض الهحدثَى وأثبته 
  ( رواه هالك فً الهوطؤ.(ٗ
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والحرام وهًار أهل الجًة ، واألًس فٍ الوحشة والصاحب فٍ الؽربة والهحدث فٍ الخلوة ، والدلَل علً السراء 

د األجالء ، َرفع هللا تعالً به أقواها وَجعلهم فٍ الخَر قادة وأبهة والضراء ، والسالح علً األعداء ، والدَى عً

، تقتبس آثارهم ، وَقتدي بفعالهم ، وًَتهً إلً رأَهم . ترؼب الهالبكة فٍ خلتهم ، وبؤجًحتها تهسحهم . 

قلوب هى َستؽفر لهم كل رطب وَابس ، حتً الحَتاى فٍ البحر وهواهه وسباع الطَر وأًعاهه ؛ ألى العلم حَاة ال

الجهل ، وهصباح األبصار هى الظلم ، َبلػ بالعلم هًازل األخَار والدرجة العلَا فٍ الدًَا واِخرة ، والتفكر فَه 

َعدل بالصَام وهدارسته بالقَام ، به توصل األرحام وَعرؾ الحالل هى الحرام ، إهام العهال والعهل تابعه . 

 (.1") َلههه السعداء وَحرهه األشقَاء

  :ة الجهلخطور 

وهاتخلفت ، وَجره إلً الههالك ، ستحوذ علَه الشَطاى َ فالجاهل، ساسها أبل هو ، هراض ألخطر اأالجهل هى 

و ، تستجدَها لقهة الخبز ، ذلَلة ا هؤصبحت لؽَرف، بجهل أبًابها وإعراضهم عى طرَق العلم والحكهة  الإ ةهأ

هستهتر بالسًى هى ، ى الجاهل هضَع للفرابض ، ألفوق ذلك فاى الجهل َإدٌ بصاحبه إلً عذاب هللا وسخطه 

َها َخَرَج "   :قالت ـ  رضٍ هللا عًها ـ أم سلهة عىَجهل ، أجل ذلك كاى الرسول صلٍ وسلم َتعوذ باهلل هى أى 

ِه َوَسلََّم ِهْى  َْ ُ َعلَ
ٍُّ َصلًَّ هللاَّ بِ ًَّ َهاِء َفَقالَ ال تٍِ َقطُّ إاِلَّ َرَفَع َطْرَفُه إِلًَ السَّ َْ اللَُّهمَّ أَُعوُذ بَِك أَْى أَِضلَّ أَْو أَُضلَّ أَْو أَِزلَّ  :َب

 ٍَّ َُْجَهلَ َعلَ  -لم صلً هللا علَه وس -سهعت الًبٍ  : قال أبٍ بكرة وعى(، ٕ")أَْو أَُزلَّ أَْو أَْظلَِم أَْو أُْظلََم أَْو أَْجَهلَ أَْو 

 : هسعر قال لٍ : عطاء قال  "(3) ، وال تكى الخاهسة فتهلك اؼد عالها أو هتعلها أو هستهعا أو هحبا " : َقول

ًتشر عًد قلة العلهاء َوالجهل ، " ] قال [ : " والخاهسة أى تبؽض العلم وأهله -زدتًا خاهسة لم تكى عًدًا 

سهعت رسول هللا  :قالرضً هللا عًهها ـ  ـ بى العاصعبد هللا بى عهرو  عى، سواء بهوتهم أو عدم تواجدهم 

ولكى َقبض العلم بقبض ، إى هللا ال َقبض العلم اًتزاعا ًَتزعه هى العباد  :"صلً هللا علَه وسلم َقول

 (.4") فضلوا وأضلوا، فؤفتوا بؽَر علم ، فسبلوا ، حتً إذا لم َبق عالها اتخذ الًاس رءوسا جهاال ،  العلهاء

 ، هم إلً التخلؾ والضَاعر الجهل حَى َإدٌ باألأخطالعلم حَى ًَفع صاحبه فٍ الدًَا واِخرة وها فها أعظم  

وألى العلم ، ألًه سبَل الجًة والوقاَة هى الجهل ، ولطالها حثًا الرسول الكرَم صلً هللا علَه وسلم علً العلم 

 .هو هَراث األًبَاء إلً َوم الدَى

 
************************** 

******************** 
************** 

 

                                                           
( رواه أبو ًعَم فً حلَة األولَاء وأورده ابى عبد البر فً كتابه جاهع بَاى العلم وقال حسى جدا ، وضعفه البعض وحكم علَه آخروى (ٔ

  بالوضع.
 وإسًاده صحَح. وأحهد هاجه( رواه أبو داوود ـ واللفظ له ـ والترهذي والًسابً وابى (ٕ

لطبراًً فً األوسط والكبَر ورواه الهَثهً فً هجهع الزوابد وهًبع الفوابد ورواه البزار قال بعض الهحدثَى رجاله هوثوقوى ( رواه ا(ٖ

  وضعفه بعضهم.
  ( رواه البخاري والترهذي.(ٗ
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 الفصل السادس                                                      

 العدل وقاَة هى الظلم                                              
  
 

كذلك َشهل الظلم ، خرَى وسلب حقوقهم وهٍ االعتداء علً اِ،  ةوكثَر ةوجه هتعددأهرض الظلم له         

 سقاهو دخل رجل الجًة بسبب كلب ، به فقد دخلت اهرأة الًار فٍ هرة حبستها ، القسوة بالحَواى وعدم الرأفة 

العدل والرأفة هرض الظلم فها هو وإذا أراد هسلم أى َقٍ ًفسه هى ، هتكبر علً ؼَره ، الظالم قاسٍ القلب  ، و

 .صلً هللا علَه وسلم والرحهة والتٍ كاًت هى أخص صفات الًبٍ

 :عاقبة الظالهَى 

ـ رضٍ هللا عًه ـ أبٍ هوسً األشعرٌ ، عى  ًتقَهوأهرًا أى ، ر الًبٍ صلً هللا علَه وسلم هى عاقبة الظلم ذح 

ًَّبٍ صلً هللا علَه وسلم قال ثم قرأ رسول هللا صلً هللا   "إى هللا لَهلٍ للظالم حتً إذا أخذه لم َفلته" :أى ال

ٍَ َظالَِهٌة إِىَّ أَْخَذهُ أَلٌَِم َشِدَدٌ ) :علَه وسلم َك إَِذا أََخَذ اْلقَُري َوِه  ابى هسعود وعى( ، ٔ{)ٕٓٔهود:){َوَكَذلَِك أَْخُذ َربِّ

وتستسقوا فال  ال تظلهوا فتدعوا فال َستجاب لكم " : قال -صلً هللا علَه وسلم  -أى الًبٍ  رضً هللا عًه ـ ـ

لحاق إو أ ، أخذ هال الؽَر بؽَر حق،  هعصَتَىَشتهل علً ، والظلم   "(2) تسقوا وتستًصروا فال تًصروا

والهعصَة فَه أشد هى ، وهبارزة الرب بالهخالفة  ةوالهعصَة الثاًَ أَا كاى ًوعهذا الظلم ،الظلم بالضعَؾ 

 ، ألًه لوالقلب  بظلهة وإًها ًَشؤ الظلم، ؼَرها ألًه ال َقع ؼالبا إال بالضعَؾ الذٌ ال َقدر علً االًتصار 

، ظلهات الظلم  تبًورهم الذٌ حصل لهم بسبب التقوي كشف سعً الهتقوىفإذا العتبر ، استًار بًور الهدي 

َرةَ ع ، ى َقتص هًه َوم القَاهةأوالظالم البد و َْ ِ صلً هللا علَه  ـ رضً هللا عًه ـ قال : قال  ْى أَبًِ ُهَر َرُسولَ هللاَّ

ىَّ الْ " :: وسلم اءِ لَُتَإدُّ ًَ اِة اْلَقْر اِة اْلَجْلَحاِء ِهَى الشَّ ََُقاَد لِلشَّ اَهِة َحتًَّ  ََ ْوَم اْلقِ ََ ، وعى عبد هللا ( ٖ")ُحقُوَق إِلًَ أَْهلَِها 

إذا كاى َوم القَاهة ًادي هًاد أَى "رسول هللا صلً هللا علَه وسلم:  بى هسعود ـ رضً هللا عًه ـ قال:قال 

، فَجهعوى فٍ تابوت هى حدَد  الظلهة؟ حتً هى بري لهم قلها أو الق لهم دواةالظلهة وأعواى الظلهة وأشَاع 

دٍ  (،ٗ)"ثم َرهً بهم فٍ ًار جهًم َْ ِ  ـ رضً هللا عًه ـ  َعْى َسِعَِد ْبِى َز  صلً هللا علَه وسلمأَىَّ َرُسولَ هللاَّ

ُ إِ  :َقالَ 
َقُه هللاَّ اَهِة ِهْى َسْبِع أََرِضَىَ َهِى اْقَتَطَع ِشْبًرا ِهَى اأْلَْرِض ُظْلًها َطوَّ ََ ْوَم اْلقِ ََ اهُ  هى الظالم كذلك َؤتٍ ،  (5)"ََّ

ـ  أبٍ هرَرة ، عىولكى بالهفهوم الًبوٌ ولَس بالهفهوم الذٌ ًعرفه عى اإلفالس  َوم القَاهة ، الهفلسَى

أتدروى ها الهفلُِس؟ قالوا: الهفلُِس فًَا هى ال درهَم رضً هللا عًه ـ أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قال :" 

تٍ، َؤتٍ َوَم القَاهِة بصالٍة وصَاٍم وزكاٍة، وَؤتٍ قد شتم هذا، وقذؾ هذا،  له وال هتاَع. فقال: إىَّ الهفلَس هى أهَّ

                                                           
  ( هتفق علَه.(ٔ

  ( رواه الطبراًً والهَثهً وإسًاده ضعَؾ.(ٕ

  ( رواه هسلم .(ٖ

، وذكره القرطبً فً تفسَره ، وابى تَهَة فً الفتاوي ولم َعلق  السًد فٍ كتاب الورع بهذا واإلهام أحهد،  الفردوسفٍ  الدَلهٍ رواه( (ٗ

  علَه ، وقال عًه الزَلعً فً تخرَج األحادَث واِثار الواقعة فً تفسَر الكشاؾ : ؼرَب ، وضعفه الهحدثوى الهعاصروى.
  ( هتفق علَه.(٘
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ََتْ  َُعَطً هذا هى حسًاتِه وهذا هى حسًاتِه. فإى َفًِ حسًاُته قبل أى  وأكل هالَ هذا، وسفك دَم هذا، وضرب هذا. ف

ًَّار ٍَ ها علَه، أخذ هى خطاَاهم فُطِرحت علَه ثمَّ ُطِرح فٍ ال وههها كاى هذا الظلم فٍ شٍء َسَر ( ، ٔ")َقض

َرةَ  ،  فإى عقابه ألَم إذا لم َتحلل هًه َْ ٍِّ  ـ رضً هللا عًه ـ  وعى أَبٍ ُهَر بِ ًَّ َهْى " :َقالَ  صلً هللا علَه وسلمعى ال

َده  ًْ اٌر َواَل ِدْرهَ َكاًْت ِع ًَ ْوَم َقْبلَ أاَلَّ َُكوَى ِدَ ََ ه اْل ًْ ٍء َفْلََتَحلَّْله ِِه ٍْ ، إْى َكاَى لَُه  مٌ َهْظلَهٌة ألَِخَِه ِهْى ِعْرِضِه أَْو ِهْى َش

ُه بَِقْدِر َهْظلَهتِهِ  ًْ َباِت صاِحبِ  َعَهلٌ َصالٌِح أُِخَذ ِه َِّ اٌت أُِخَذ ِهْى س ًَ ُكْى لَُه حَس ََ هِ ، وإْى لَْم  َْ أبٍ  عى( ، ٕ")ِه، َفُحِهلَ َعلَ

هى اقتطع حق اهرئ هسلم بَهًَه حرم هللا  " :أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قالرضً هللا عًه ـ   ـ أهاهة

، وأوجب له الًار ، قالوا : فإى كاى شَبا َسَرا َا رسول هللا ؟ قال : وإى قضَبا هى أراك ، قال ذلك  علَه الجًة

  .( 3")ثالث هرات

 :الهظلوم ةدعو 

ًها تخرج هى قلب احترق بالظلم واكتوي أل، بواب السهاء أاستؽاثته تفتح لها ، ودعاء الهظلوم ال َرد          

"   : إلً الَهى وقال له هعاذاً  أى الًبٍ صلً هللا علَه وسلم  بعث -رضٍ هللا عًهها  - ابى عباس عى،  بًاره

قال رسول  :قال رضً هللا عًه ــ  أبٍ هرَرة عى،  (ٗ")بًَها وبَى هللا حجاباتق دعوة الهظلوم ، فإًها لَس 

َرفعها  ، ودعوة الهظلوم،  والصابم حتً َفطر، اإلهام العادل  ،ثالثة ال ترد دعوتهم"  :هللا صلً هللا علَه وسلم

  ( ،5")بعزتٍ ألًصرًك ولو بعد حَى :وَقول، وتفتح لها أبواب السهاء ، هللا دوى الؽهام َوم القَاهة 

 :وقال الشاعر

 فالظلم ترجع عقباه إلً الًدم        ذا هاكًت هقتدرا إ ال تظلهى                             

 َدعو علَك وعَى هللا لم تًم       تًام عًَاك والهظلوم هًتبه                              

قال ، عى أبً هرَرة ـ رضً هللا عًه ـ قال : كاى حاله هسلها كاى أو كافرا  اَأ  وهللا َستجَب دعوة الهظلوم 

 (.6)"علً ًفسه ففجورهى كاى فاجرا إدعوة الهظلوم هستجابه و:"صلً هللا علَه وسلم رسول هللا 

 :العدل وًصرة الهظلوم وقاَة 

وحرص علَه ، وحث علَه رسول هللا صلً هللا علَه وسلم ، به تعالً وقد أهر هللا ، العدل هقابل الظلم         

إى " قال: قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم: ـ رضً هللا عًهها ـ  عى عبد هللا بى عهرو، السلؾ الصالح 

الهقسطَى عًد هللا علً هًابر هى ًور عى َهَى الرحهى عز وجل، وكلتا َدَه َهَى، الذَى َعدلوى فٍ حكههم 

ـ  أًس عى،  كذلك فإى ًصرة الهظلوم واجبة علً كل هى َقدر علً دفع هذا الظلم ،  1) ")ولوا وأهلَهم وها

                                                           
  ( رواه هسلم.(ٔ

  ( رواه البخاري .(ٕ

  ( رواه هسلم والًسابً وأحهد وابى هاجه.(ٖ

  ( رواه البخاري وهسلم .(ٗ

  ( رواه الترهذي وابى هاجه وأحهد وإسًاده صحَح.(٘

  ( رواه أحهد وابى أبً شَبة والطَالَسً وإسًاده حسى.(ٙ

  ( رواه هسلم والًسابً.(1
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اًصر أخاك ظالهاً أو هظلوهاً، فقال: رجل َا رسول "  :قال: قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلمـ رضٍ هللا عًه 

كَؾ أًصره؟! قال: تحجزه أو تهًعه هى  هللا صلً هللا علَه وسلم أًصره إذ كاى هظلوهاً، أفرأَت إذا كاى ظالهاً 

 ( . ٔ")الظلم، فإى ذلك ًصره

وقد أكد ذلك ، ألًه كها قَل كها تدَى تداى  ، والذٌ ًَصر الهظلوم َقٍ ًفسه هى أٌ ظلم َقع علَه هو       

هللا قال رسول  َقوالى وأبا طلحة بى سهل األًصارٌ جابر بى عبد هللا سهعت، الرسول صلً هللا علَه وسلم 

ها هى اهرئ َخذل اهرأ هسلها فٍ هوضع تًتهك فَه حرهته وًَتقص فَه هى عرضه إال  صلً هللا علَه وسلم

وها هى اهرئ ًَصر هسلها فٍ هوضع ًَتقص فَه هى عرضه وًَتهك فَه  خذله هللا فٍ هوطى َحب فَه ًصرته

رضٍ ـ إهًَى عهر بى عبد العزَز ى اهَر الهأوقد ورد  ، (ٕ")هى حرهته إال ًصره هللا فٍ هوطى َحب ًصرته

أقَل ،  : قال ؟ى تصًعأها ترَد  :بعد أى تولً الخالفة فقال ابًه عبد الهلك (َسترَح)ى َقَل أ رادأ ـ  هللا عًه

إذا صلَت ، سهرت البارحة فٍ أهر عهك سلَهاى  ًإً :قال فقال له : أترَد أى تقَل وال ترد الهظالم إلً أهلها ؟!

فدًا هًه ، هًً َابًٍ  دىفقال ا؟ ى تعَش إلً الظهر أَى لك أفقال َا أهَر الهإهًَى هى ، م الهظال رددتالظهر 

 .خرج هى ظهرٌ هى َعًًٍَ علً دًٍَأالحهد هلل الذٌ  :فقبله بَى عًََه وقال

ورسوله وهللا ، والعدل َحفظ حقوق العباد ، فصاحبه ًَتظر اًتقام هللا فٍ العاجل واِجل ، الظلم هرتعه وخَم  

،  وَرجع بسَتوأًه  أم ؟ ، فهل تكوى ًهاَته علً ظلم،  ةى له ًهاَأو، ًه هرَض أولَعلم كل ظالم ، علَه  ثاح

 :قال الشاعر.  ى َكوى علً حذر هى أى َظلمأوعلً كل هسلم ، َقٍ ًفسه هى الههالك و

 الشًَع لحرهته   وًهً عى الظلم              بالعدل واإلحساى أوصً ربًا                     

 ور بهًتهـــــــفٍ كل األهالعدل و              ها ـــــــــهللا َرزقًا التوكل داب                    

 دل واإلحساى جاء ألهتهــــــبالع              ً الًبٍ هحهد ـــثم الصالة عل                    

 

********************* 

 

**************** 

 

************ 

 
******* 

 
 
 
 
 
 

                                                           
  ( رواه البخاري وأحهد والترهذي.(ٔ

  هد وأبو ًعَم والحاكم والًسابً والسَوطً والهَثهً  والبخاري فً التارَخ وضعفه األلباًً.( رواه أح(ٕ
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 الفصل السابع                                                     

 التقوي جاهعة الوقاَة                                             
  
 
واهر القراى الكرَم وتوجَهات الًبٍ صلً هللا علَه وسلم تحث علً التقوي وتشجع علَها لها أكثَر هى    

فهٍ وقاَة هى كل ها َضر اإلًساى فٍ ، واسهها َدل علً هعًاها  ، لتقوي هى فضابل جهة ال تعد وال تحصًل

و أل علَها بالهال أو بالجاه تحصى َُ أوهٍ السعاده الحقَقَه التٍ ال َهكى ، بدًه وفٍ ًفسه فٍ الدًَا واِخرة 

 :الشاعر حَى بَى هى هو السعَد الحقَقٍ حَى قال  زوجأبالسلطاى وقد 

 ولكى التقٍ هو السعَد                 ولست أري السعادة جهع هال                       

  :التقوي جهاع الخَر 

عى أبً ، وعاقبتها حهَدة فٍ الدًَا واِخرة ة ،كثَر ثهارها أوصً الرسول صلً هللا علَه وسلم بتقوي هللا ألى 

سهعت رسول هللا صلً هللا علَه وسلم َخطب فٍ حجة الوداع  أهاهة الباهلً ـ رضً هللا عًه ـ قال :

وأطَعوا ذا أهركم تدخلوا جًة  اتقوا هللا ربكم وصلوا خهسكم وصوهوا شهركم وأدوا زكاة أهوالكم :"فقال

، قَل َا رسول هللا :  قالـ رضً هللا عًه ـ  أبٍ هرَرة عىتعالً ،  الًاس عًد هللاوأكرم هوالتقٍ ( ، 1") ربكم

ًبٍ هللا ابى ًبٍ هللا ابى ًبٍ هللا  فَوسؾ :قال، قالوا لَس عى هذا ًسؤلك ، أتقاهم  :قال ؟هى أكرم الًاس

خَارهم فٍ الجاهلَة خَارهم فٍ  ؟تسؤلوًٍ العرب فعى هعادى: قال  ، لَس عى هذا ًسؤلك: قالوا ،  خلَل هللا ابى

أى رجال جاءه،  ـ رضً هللا عًه ـ أبٍ سعَد الخدرٌ عى وأساسههر ألس اأوالتقوي ر ( ،ٕ")اإلسالم إذا فقهوا

أوصَك بتقوي هللا  . هى قبلك -صلً هللا علَه وسلم  -فقال : أوصًٍ . فقال : سؤلتًٍ عها سؤلت عًه رسول هللا 

بالجهاد فإًها رهباًَة اإلسالم ، وعلَك بذكر هللا وتالوة القرآى ، فإًه روحك فٍ ، وعلَك  فإًه رأس كل شٍء

، عى عبد هللا كاى الرسول صلً هللا علَه وسلم َسؤل هللا عز وجل التقوي ، و (3")السهاء وذكرك فٍ األرض

لك الهدي والتقً ؤسأًٍ إاللهم  بى هسعود ـ رضً هللا عًه ـ أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم كاى َقول :"

التقوي هٍ الدافع اإلَهاًٍ علً الصدق وتجًب الكذب واجتًاب الهحرهات هثل الؽَبة . (4")والعفاؾ والؽًً

 .ًها الدافع علً فعل كل خَر وبرإوالًهَهة والؽش والحقد والحسد والظلم واتباع الهوي وؼَر ذلك ف

 :قالوا عى التقوي 

عى التقوي، فقال له: أها سلكت ـ رضً هللا عًه ـ  أبٍ بى كعب سؤل ـ  رضٍ هللا عًه ـ عهر بى الخطابسؤل " 

وقال علٍ بى أبٍ ( ، ٘")طرَقاً ذا شوك. قال: بلً. قال: فها عهلت. قال: شهرت واجتهدت. قال: فذلك التقوي

                                                           
  ( رواه الترهذي وقال حدَث حسى صحَح.(ٔ

  ( هتفق علَه.(ٕ

  ( رواه ابى حباى فً صحَحه والحاكم وقال صحَح اإلسًاد ، وضعفه األلباًً فً ضعَؾ الجاهع.(ٖ

  ( رواه هسلم .(ٗ

البَهقً فً الزهد وابى أبً الدًَا وابى رجب فً شرح األربعَى الًووَة ،وأورده ابى كثَر فً تفسَر أول سورة البقرة ولم َعزه ألحد ( رواه (٘

  ، وإسًاده ضعَؾ.
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( ٔ") الرحَلالخوؾ هى الجلَل، والعهل بالتًزَل، والقًاعة بالقلَل، واالستعداد لَوم :"  ـ رضٍ هللا عًهـ طالب 

التقوي: جهاع الخَر كله وهٍ وصَة هللا فٍ األولَى واِخرَى، وهٍ خَر ها ، قال القرطبً ـ رحهه هللا ـ :"

 ( ، قال الشافعً ـ رحهه هللا ـ:ٕ")َستفَده اإلًساى

َُعطً ُهًاهُ                          ؤبً هللَاُ إاِّل ه        َُرَُد الَهرُء أَى  ََ  ا أَرادَ ـــــــــــَو

 َوَتقوي هللَاِ أَفَضلُ ها ِاسَتفادَ         ََقولُ الَهرُء فابَِدتٍ َوهالٍ                        

 وقال ابى الهعتز أحد الشعراء العباسََى :

 قًــــــــالتُ ذاك َوَكبََرها                وَب َصؽََرهاــــَخلِّ الُذً                           

ََري              َفوَق  أَر واصًع كهاش                            ََحُذُر ها   ِض الَشوِك 

 الَ ِهَى الَحصًـــإِىَّ الِجب               َرىَّ َصؽََرةً ـــــــــال َتحقِ                            

فهٍ الحاجز بَى الهسلم وبَى ، والدًَا  الدَى  التقوي هٍ الوقاَة الحقَقَة لكل هسلم هى كل ضرر فٍ         

وهو الذٌ ًزع هى قلبه حب ، علً الفور سهعًا وأطعًا لبً هى إذا قال هللا ورسوله  ، فالهتقً  كل هكروه

و أفهى كاى تقَا ال َلحقه ضرر ، واتقً الشرك و برئ هى الًفاق ، كل الهحرهات  اجتًبوهو الذٌ  ، الشهوات

كاى الرسول الكرَم صلً ، ههَة التقوي فٍ حهاَة الهسلم وأل ذلكهى أجل كل ، له بخاتهة السعادة  َختمو،  أذي

 . هللا علَه وسلم َحث أهته لَل ًهار علً تقوي هللا سبحاًه وتعإلً

 

*************************** 

******************** 

*************** 

                                                            ****** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ( رواه ابى أبً الدًَا فً كتاب التقوي.(ٔ

  .ٓٗٔـ ص  ٔ( تفسَر القرطبً ـ ج (ٕ
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 الباب الخاهس                                                   

 العبادات ودورها فٍ الوقاَة                      
 
 
 

 .الصالة ودورها فٍ الوقاَة: الفصل األول                

  ة.ذكر هللا وقاَ: الفصل الثاًٍ               

 .الصوم جًة: الفصل الثالث               

 .وقاَة و الحج صحة: الفصل الرابع               
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 الفصل األول                                                       

 الصالة ودورها فٍ الوقاَة                                          
  
 

وتابعوا بالفحص الدقَق ، واعترؾ بذلك ؼَر الهسلهَى قبل الهسلهَى ، أثبت العلهاء أى الصالة وقاَة وشفاء 

 ، فٍ هجال الطب الوقابٍ ةوالتحلَل الهستهر أفعال الصالة هى بداَتها إلً ًهاَتها ثم توصلوا إلً ًتابج هعجز

فتعالوا بًا ، وهو كذلك َقٍ الجسم وَحفظه هى أهراض شتٍ ، الصالة ولوازهها صحة والوضوء هى شروط 

 .ًحلق فٍ آفاق اإلعجاز اإللهٍ الطبٍ فٍ عبادة الصالة

 :الوضوء واإلعجاز الطبٍ 

عد خروج البول أو الؽابط أو الهًٍ قبل اإلقدام علً الوضوء البد هى االستًجاء وتطهَر هحل قضاء الحاجة ب 

وبهذا ال توجد أٌ فرصة ألٌ هى هذه اإلفرازات والًفاَات ألى تبقً فٍ ، ًثً ألفرازات الههبل هى اإو أهى الذكر 

ر الًبٍ ذجل ذلك حأهى ، َدٌ ألالجسم خاصة ا  خري هىأجزاء أي أو أهوضعها هى الجسم فتلوث الهالبس 

هر الًبٍ صلً  :قالـ رضً هللا عًهها ـ  ابى عباس عى، وى فٍ أهر االستًجاء صلً هللا علَه وسلم هى التها

فسهع صوت إًساًَى َعذباى فٍ قبورهها فقال الًبٍ صلً هللا  هكة أو الهدًَة هللا علَه وسلم بحابط هى حَطاى

وكاى اِخر َهشٍ ،  بلً كاى أحدهها ال َستتر هى بوله: ثم قال ، وها َعذباى فٍ كبَر ، َعذباى :  علَه وسلم

ثم دعا بجرَدة فكسرها كسرتَى فوضع علً كل قبر هًهها كسرة فقَل له َا رسول هللا لم فعلت هذا ، بالًهَهة 

( ، وعى أًس ـ رضً هللا عًه ـ أى رسول هللا صلً 1") قال لعله أى َخفؾ عًهها ها لم تَبسا أو إلً أى ََبسا

إال لعذر كذلك ًهً عى التبول واقفا ( ، ٕعاهة عذاب القبر هًه " ) هللا علَه وسلم قال :" تًزهوا هى البول فإى

َها -َعابَِشَة عى  ًْ ُ َع
ٍَ هللاَّ قُوهُ، َها  -َرِض ُبولُ َقابًِها، َفاَل ُتَصدِّ ََ ِه َوَسلََّم َكاَى  َْ ُ َعلَ

ٍَّ َصلًَّ هللاَّ بِ ًَّ َثُكْم أَىَّ ال َقالَْت: َهْى َحدَّ

ُبولُ إاِلَّ َقاِعًدا ََ أى الًبٍ صلً  ـ رضً هللا عًه ـ  بى هؽفل عبد هللا عى( ، وًهً عى البول فً الهستحم ، ٖ")َكاَى 

(، وًهً عى التبول فً ٗ")وقال: إى عاهة الوسواس هًه ًهً أى َبول الرجل فٍ هستحهه، :هللا علَه وسلم

ال َبولى أحدكم فٍ الهاء  ":عى الًبٍ صلً هللا علَه وسلم قالـ رضً هللا عًه ـ  أبٍ هرَرة عىالهاء الراكد ، 

صابه البدى بالًجاسة والخوؾ هى اًتشار إوكلها لحكم جلَلة هى أههها التحرز هى  ( ، 5")الدابم ثم َتوضؤ هًه

 .هذه الًجاسة وإصابة الؽَر بها

وقد تبَى أى هًاك بعض الهواد تساعد علً اًتشار الهَكروبات وتكاثرها بصورة كبَرة وهٍ القَح الصدَد "  

 (ٙ")الخًزَر وكل شٍء عفى لعاب الكلب وجسموالبراز والدم الهسفوح والبول والقٍء و

                                                           
  ( رواه البخاري .(ٔ

وقال : البؤس به والبزار والطبراًً والذهبً فً تًقَح التحقَق وقال :إسًاده حسى، وصححه الطحاوي فً شرح هشكل ( رواه الدارقطًً (ٕ

 اِثار.
  ( رواه أحهد والترهذي والًسابً وإسًاده جَد .(ٖ

 رواه الترهذي بإسًاد صحَح. ((ٗ

  ( رواه الترهذي وقال : حدَث حسى صحَح.(٘

  ) بتصرؾ (. 22ٕم ـ هرجع سابق ـ ص ( اإلعجاز العلهً فً اإلسال(ٙ
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ٌ شٍء تصَبه هذه أو أالجسم هًها االسالم اعتبار هذه الهواد هى الًجاسات التٍ َجب أى َطهر  ةوهى حكه 

 فتلوثه .  الهواد 

 :الوضوء َقٍ هى جهلة هى األهراض 

حَث أثبت العلم الحدَث أى الوضوء ،  الوضوءعجاز الطبٍ الوقابٍ لفرَضة اإلسالم فٍ اإل عظهةتظهر      

َساعد علً تًشَط الدورة الدهوَة بتكرار بسط وقبض األوعَة الدهوَة تحت الجلد وقد أعلًت الجهات الطبَة أى 

لً هى أجل ذلك كاى الرسول صلً هللا علَه وسلم َحث ع، تكرار ؼسل األعضاء َقٍ هى ارتفاع ضؽط الدم 

أى رسول هللا صلً هللا  ـ رضً هللا عًه ـ أبٍ هرَرة عى، إسباغ الوضوء وإعطاء كل عضو حقه وهستحقه 

إسباغ  :بلً َا رسول هللا قال :قالوا ؟أال أدلكم علً ها َهحو هللا به الخطاَا وَرفع به الدرجات :"علَه وسلم قال

( ، وعى أبً 1)" ر الصالة بعد الصالة فذلكم الرباطواًتظا، وكثرة الخطا إلً الهساجد  ، الوضوء علً الهكاره

هرَرة ـ رضً هللا عًه ـ أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قال :" تبلػ الحلَة هى الهإهى حَث َبلػ 

 ( ، وهعًاه أى الهإهى َحلً فً الجًة بالذهب واللإلإ وتكوى هذه الحلَة حَث َبلػ الوضوء .2الوضوء")

بهها هى الًجاسات تبعًا األعضاء الهؽسولة لوجدًا أًها تبدأ بالَدَى حتً َتم تًظَفها هها قد علق تإذا و          

وفٍ كل هذه األحوال تكوى  ،  و وجود بقاَا الطعام بهها، أهسك بهها شٍء هلوث أُ و أ ة ، بعد قضاء الحاج

ؼسلهها فٍ الوضوء  تمذا إف، قة بهها الَداى سببا فٍ ًقل األهراض والعدوي لوجود الهَكروبات والجراثَم العال

الرهد بًوعَه والكولَرا  والدرى والدوسًتارَا و ى ذلك وقاَة هى كثَر هى األهراض هثل حهً التَفود إف

وبه األسًاى التٍ تتعرض للتسوس  شتًر ألهراض صدًه هإبعد ذلك َتم ؼسل الفم حَث  ،  الصدَدٌ والحبَبٍ

و اذا استعهلًا الؽسَل ، وَقلل هى االلتهابات  ةالكرَه ةالفم جَدا َذهب الرابحوؼسَل  اإ،لوجود بقاَا الطعام به

 .  قوي هطهر للفمأهع السواك َكوى 

ًتقل بعد ذلك إلً ؼسَل األًؾ والذٌ َزَل بقاَا الؽبار و القاذورات العالقة أثًاء دخول الهواء فٍ عهلَة ً و      

ًؾ به حواجز ى األأل، الهعروؾ أى التًفس تكوى عى طرَق األًؾ ولَس عى طرَق الفم "إذ  ، التًفس

فٍ الصَؾ  ةهًاسب ةحرار ةبؽطاء هخاطٍ لتكََؾ الهواء قبل دخوله إلً الصدر وَعطَه درج ةهكسو ةؼضروفَ

د فٍ حاالت ًؾ فٍ األحوال الهرضَة التٍ تشاهفرازات األإكذلك فاى ؼسَل األًؾ َزَل ، فٍ الشتاء َدفبه و

 (.3ة")ًفَالزكام والتهابات الجَوب األ

عى  ، هر بهم الًبٍ صلً هللا علَه وسلم عًد الوضوءأوؼسل الَدَى إلً الرسؽَى والهضهضة واالستًشاق      

توّضؤ فؤفرَغ علً َدَِه ثالثا  ـ  رضٍ هللا عًهـ رأَُت عثهاَى بى عفاٍى حهراى هولً عثهاى بى عفاى قال : 

فؽسلُهها ثم هضهَض واستًثَر ثم ؼسلَ وجهُه ثالثا ثم ؼسلَ َدِه الَهًً إلً الهرفِق ثالثا ثم الَسري هثل ذلَك ثم 

َُسري هثلَ ذلَك ثم قال : رأَُت رسولَ هللاِ صلً هللا علَه وسلم توّضؤَ  َُهًً ثالثا ثم ال هسَح برأسِه ثم ؼسل قدهُه ال

                                                           
  ( رواه هسلم.(ٔ

  ( رواه هسلم .(ٕ

  ) بتصرؾ (. 3٘ـ  1٘( الصالة هى وجهة ًظر الطب اإلسالهً ـ هرجع سابق ـ ص (ٖ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

{2ٓ} 
 

 

هى توّضؤ وضوبٍ هذا ثم صلًّ ركعتَِى ال َحّدُث فَهها ًفسُه ُؼفَِر لُه ها "قال :  ى وضوبٍ هذا ثمًّ ًحوا ه

ؤَ أَحُدُكْم إ، عى أبً هرَرة ـ رضً هللا عًه ـ قال : قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم :"ِ ٔ)")تقّدمَ  َذا َتَوضَّ

ُثْر، وَهِى اسْ  ًْ ََ فِِه، ُثمَّ لِ ًْ ْجَعلْ فٍ أ ََ َُْدِخلََها فٍ َفْل َدهُ َقْبلَ أْى  ََ ْؽِسلْ  ََ ْوِهِه َفْل ًَ َقَظ أَحُدُكْم ِهى  َْ َُوتِْر، وإَذا اْسَت َتْجَهَر َفْل

ُدهُ  ََ َى َباَتْت  َْ ْدِرٌ أ ََ  اوؼسل الوجه َقً العَى هى األهراض وَزَل ها قد علق به( ، 2)"َوُضوبِِه؛ فإىَّ أَحَدُكْم ال 

اتساخهها ، عى الهقدام بى هعدي كرب ـ اِالم التٍ تًتج عى  اوَقَهه ًَظفههاوكذلك هسح األذًَى ،  أتربةهى 

أتٍِ رسولُ هللاِ صلًَّ هللاُ علَِه وسلََّم بَوضوٍء فتوضؤ فؽسلَ كفَه ثالًثا ثم تهضهض رضً هللا عًه ـ "أًه 

ه ثالًثا ثالًثا ثم هسح برأِسه  َْ وأذًَه ظاهِرهها وباطًِهها ، وفٍ واستًشق ثالًثا وؼسل وجًهه ثالًثا ثم ؼسل ذراع

ه َْ ا أكثر أعضاء هوفٍ ًهاَة الوضوء َتم ؼسل القدهَى ألًه،   (3")رواٍَة : وأدخل أصابَعه فٍ ِصهاِخ أذً

 وعرضة لألتربة .الجسم تلوثا 

 :الوضوء َقٍ هى السرطاى 

ألى ، أثبت العلم الحدَث أى الوضوء َقلل هى حدوث األورام السرطاًَة التٍ تسببها الهواد الكَهَابَة "  

زالتها قبل أى تتراكم بكهَات تهكًها هى الًفاذ والتسرب هى الجلد إلً داخل الجسم وذلك َقٍ هى إفل كالوضوء َ

عة فوق البًفسجَة فٍ إحداث سرطاى الجلد ال األش السَهاها ثبت أى تؤثَر أشعة الشهس ، كاألهراض السرطاًَة 

فل ترطَب كوهى هًا كاًت فابدة الوضوء وتكراره الذٌ َ، األشعة  هالهعرضة لهذ ةهاكى الظاهراأل إالَصَب 

و أكثر أًواع هحصابَات علً أى سرطاى الجلد وتدل اإل، سطح الجلد بالهاء خاصة الجزء الهعرض لألشعة 

ذلك فً البالد  عفٍ حَى ال َشَ، فٍ الهجتهع الؽربٍ والوالَات الهتحدة واسترالَا السرطاى شَوعا بَى الرجال 

وسلم فٍ كل  هللا علَه وهذا َبَى أههَة الوضوء الذٌ كاى َحرص علَه الًبٍ صلً، سالم التً تدَى باإل

 (.4")األحوال فٍ الوقاَة هى هوبقات هذا الهرض اللعَى

 :الصالة لَاقة بدًَة 

، دابها أعى سل و التكاأالصالة ركى هى أركاى اإلسالم الخهسة التٍ حذر اإلسالم هى التهاوى فَها بتركها       

ولكى هًاك السًى الراتبة التٍ كاى َحرص علَها الًبٍ صلً هللا علَه ،  ةهعروفة وهعلوه ةالفرابض الخهسو

ة وصالة االستخارة وصالة تحَة الهسجد هثل صالة التراوَح وصالة الحاج ةوسلم وؼَرها هى الصلوات الهسًوً

حفظت هى عى عبد هللا بى عهر ـ رضً هللا عًهها ـ أًه قال: "، وصالة الضحً وصالة الكسوؾ والخسوؾ 

رسوِل هللاِ صلًَّ هللاُ علَِه وسلَم عشَر ركعاٍت ِسوي الفرَضِة ركعتَِى قبلَ الظهِر وركعتَى بعَد الظهِر وركعتَى بعد 

إىَّ الِوتَر لَََس بَِحْتٍم،  أًه قال:"عى علٍ بى أبٍ طالب ، و (٘")بعَد العشاِء وركعتَى قبلَ الؽداة الهؽرِب وركعتَى

 هللاَ ِوتٌر َوال َكَصالتِكُم الَهكتوبِة، ولكىَّ َرسولَ هللاِ صلًَّ هللاُ علَِه وسلَّم أَوتَر، ُثمَّ قال: َا أَهلَ القُرآِى ،أَوتِروا؛ فإىَّ 
                                                           

 رواه البخاري وهسلم وأبو داوود والًسابً وأحهد وابى هاجه.  ((ٔ

  ( رواه البخاري وهسلم .(ٕ

  هاجه وإسًاده صحَح. ( رواه أبو داوود وأحهد وابى(ٖ

  . 32٘ٔ( اإلسالم والوقاَة هى السرطاى ـ حلهً الخولً ـ الهجلة العربَة ًَاَر (ٗ

  ( رواه البخاري وهسلم والترهذي وأحهد والًسابً وأبو داوود.(٘
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علَكم بقَام ، وعى أبً أهاهة ـ رضً هللا عًه ـ قال : قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم :" (ٔ)"َُِحبُّ الِوتر

وهطردة للداء عى ،  اللَل، فإًه دأب الصالحَى قبلكم، وقربة إلً هللا تعالً، وهًهاة عى اإلثم، وتكفَر للسَبات

 .ؼَر ذلك هى األحادَث الواردة فٍ الصلوات الهسًوًةو ( ،2)"الجسد

وهٍ هكفرة للذًوب ، دابها باإلَهاى أشهد لصاحبها الهعتاد علً هٍ التٍ َُ ، ولصالة لها فضل عظَم عًد هللا وا

فالًاس الَوم َحرصوى علً ههارسة الرَاضة ، الطب الحدَث  هاوؼَر ذلك فإى لها فوابد وقابَة أثبت، والخطاَا 

والصالة رَاضة ، عقل السلَم فٍ الجسم السلَم ى ال:إالبدًَة بشكل هًتظم لهدي أههَتها للجسم حَث َقولوى 

ى االطباء ؼَر الهسلهَى خاصة أطباء العظام َصفوى حركات ألهٍ والعجَب إًها هإقته بتوقَت بدًَة هًتظهة أل

 .ًََهالالصالة هى الركوع والسجود لتقوَة عضالت الظهر وت

وكذلك َإدٌ إلً ، الدم إلً التًشَط هحهال بالفَتاهًَات بوالجلوس والسجود والقَام فٍ الصالة َدفع "        

علً عكس ها ًراه فٍ الؽرب حَث َبدأ ، وها شابه  بالترقق واللَوًةصاب تاستهرار العظام علً تهاسكها فال 

ًساى فٍ الصاله تإدٌ إلً تًشَط اإل ةى حركأ كم ةسً ٘ٔجرعات هى الكالسَوم هى سى  الهرء فٍ تًاول

داء أعلً  ةفٍ سى العاشر وإلزاههم ةالسابع سى ذطفال هًو تدرَب األ، عضاء الجسد أهى  % 1٘حوالٍ 

، عى عبد جسد لفترة طوَلة ال ًا هها َحههربَس لحهاَة العهود الفقرٌ والؽضروؾ هى اًزالقه لعاه ةالصال

بالصالة وهم أبًاء سبع هللا بى عهرو ـ رضً هللا عًهها ـ أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قال :"هروا أوالدكم 

وتوزَع الصالة علً سابر ( ، 3سًَى ، واضربوهم علَها وهم أبًاء عشر سًَى وفرقوا بًَهم فً الهضاجع ")

 .ساعات الًهار واللَل له أههَته فٍ صحة الفرد ووقاَتها

  :هَبات الصالة 

هذه ، علَها عًد أداء الصالة  صرالًبٍ صلً هللا علَه وسلم علً هَبات هعًَة فٍ الصالة وأهرًا بالح حرص

فٍ أوقات  ، فَجهرإلً القبلة لَكبر تكبَرة اإلحرام ثم َقرأ ها تَسر له  االحركات تبدأ هى وقوؾ الهصلٍ هتجه

 .َركع وَسجد وَجلس للتشهد ثم َسلم  ، ثموَسر فٍ أوقات السر  الجهر

 :اِتٍ  جدًاص هَبات الصالة لوولو أخذًا جاًبا هى توجَهات الًبٍ صلً هللا علَه وسلم بخصو     

فسؤلت الًبٍ صلً هللا علَه وسلم عى الصالة ، كاًت بٍ بواسَر  :قالـ  رضٍ هللا عًهـ  حصَىالعهراى بى  عى

واتفق العلهاء علً استحباب تفرَق ( ، ، ٗ")صل قابها فإى لم تستطع فقاعدا فإى لم تستطع فعلً جًب :"فقال

ـ رضً هللا عًه قال : قال رسول هللا صلً  عبادة بى الصاهت، عى وٌ األعصاب القدهَى ألًه َحفظ التوازى وَق

 ( ، وعى أبً سعَد الخدري ـ رضً هللا عًه ـ قال5")ال صالة لهى لم َقرأ فَها بفاتحة الكتاب هللا علَه وسلم :"

                                                           
  ( رواه الترهذي وابى خزَهة وإسًاده صحَح.(ٔ

  ( رواه الترهذي وأحهد وإسًاده صحَح.(ٕ

  وأبو داوود وإسًاده حسى.( رواه أحهد (ٖ

  ( رواه البخاري.(ٗ

  ( هتفق علَه.(٘
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والقراءة تعتبر بهثابة تهرًَات ( ، 1")أهرًا رسول هللا صلً هللا علَه وسلم أى ًقرأ بفاتحة الكتاب وها تَسر :"

وسلم  ً هللا علَهوفٍ الركوع أهر الًبٍ صل، للتًفس تساعد علً تقوَة الجهاز التًفسٍ تقوي عضالت الفكَى 

قال: قال: رسول هللا صلً هللا علَه  - رضٍ هللا عًه-  أبٍ قتادة عى،  ر هى الهخالفةفَه وحذ باالطهبًاى

،  (ٕ")، وال خشوعها ال َتم ركوعها وال سجودها ، َسرق هى صالته، الذٌ  أسوأ الًاس سرقة" :وسلم

عى عبد هللا بى عباس ـ رضً ، والسجود له هَبة كذلك كاى َحرص علَها الًبٍ صلً هللا صلً هللا علَه وسلم 

ِدِه  أُِهْرُت أْى أْسُجَد علًَ َسْبَعِة أْعُظٍم علًَهللا عًهها ـ أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قال :" ََ الَجْبَهِة، وأََشاَر ب

َعر اَب والشَّ ََ ْكفَِت الثِّ ًَ ِى واَل  َْ ِى، وأَْطَراِؾ الَقَدَه َْ ْكَبَت ِى والرُّ َْ َد ََ فِِه وال ًْ وفٍ الجلوس بَى السجدتَى كاى ( ، ٖ)"علًَ أ

هللا علَه كاى رسول هللا صلً  :قالت ـ رضً هللا عًها ـ عابشة ىع هعًَة ، صلً هللا علَه وسلم َجلس بهَبة 

إذا ركع لم َشخص رأسه ولم َصوبه  وكاى،  الحهد هلل رب العالهَى َستفتح الصالة بالتكبَر والقراءة ب وسلم

وكاى إذا رفع رأسه هى السجدة لم ، لركوع لم َسجد حتً َستوٌ قابها وكاى إذا رفع رأسه هى ا، ولكى بَى ذلك 

وكاى َفرش رجله الَسري وًَصب رجله الَهًً ، وكاى َقول فٍ كل ركعتَى التحَة ، َسجد حتً َستوٌ جالسا 

وكاى َختم الصالة ، وكاى ًَهً عى عقبة الشَطاى وًَهً أى َفترش الرجل ذراعَه افتراش السبع ، 

ـ رضً هللا عًه وابل بى حجر عى، كاى َفترش فأها فٍ األوسط  َتورك ،فٍ التشهد األخَر كاى  ( ،ٗ")بالتسلَم

لسعَد بى  ، وفٍ لفظ "رأي الًبٍ صلً هللا علَه وسلم َصلٍ فسجد ، ثم قعد فافترش رجله الَسري أًه"  ـ

فها قعد وتشهد فرش قدهه صلَت خلؾ رسول هللا صلً هللا علَه وسلم "  : قال ـ رضً هللا عًه ـ هًصور

 ( .5")الَسري علً األرض وجلس علَها

وإذ استعراضًا الحركات فٍ كل ركعة ًجد أًها تشهل اًقباضات لجهَع عضالت الجسم هتضهًة حركات  "   

،  بهعظم فوابد هذه التهرًَات تقوَة عضالت العهود الفقرٌ وهًع تَبسه واًحًاأى هى ، إلجهَع الهفاصل 

و هع تَبس العهود الفقرٌ تصعب حركة الجذع ، ة تهًع هذه الظواهر التٍ تزداد فٍ الشَخوخة وهداوهة الصال

بها خاصة عرق  آالمخرج األعصاب هى الًخاع الشوكٍ فًَتج ضعؾ األطراؾ هكها َإدٌ إلً ضَق فتحات 

 احدث آالهوالذٌ َُ  ،وهع تقوَة عضالت الظهر َقل أوًَعدم اًزالق الؽضارَؾ فٍ الرقبة وأسفل الظهر ، الًساء 

بل إى عالج هذه اِالم هو ههارسة التهرًَات ، شدَدة فٍ الذراعَى أو الساقَى والهعروؾ بعرق الًساء 

 (.6") ،  الصالةوهٍ ًفس حركات ركعات ، الرَاضَة التٍ تقوٌ عضالت الظهر 

والسجود َهًع تراكم الهواد الدهًَة هع الترهل ، كذلك فإى الصالة بالهَبة الًبوَة تقوٌ هفاصل الكعبَى 

والهجال الزهًٍ بَى كل حركة وأخري وهو  ، ةوالتكبَر والقراءة والتسبَح تهرًَات تًفس هًتظه،  (الكرش)

َر خاالطهبًاى الذٌ أهر به الًبٍ صلً هللا علَه وسلم َعهل علً الدقة فٍ أداء هذه الحركات واالستفادة هًها 
                                                           

  ( رواه أبو داوود بإسًاد صحَح.(ٔ

  ( رواه أحهد والحاكم وإسًاده صحَح.(ٕ

  ( رواه البخاري وهسلم والًسابً وأبو داوود والترهذي وابى هاجه وأحهد(ٖ

 رواه هسلم وأبو داوود وابى هاجه. (ٗ)

   والترهذي وابى هاجه وإسًاده صحَح. والًسابٍ داودوأبو  أحهد رواه( (٘
  .ٖٓٔ( الصالة هى وجهة ًظر الطب اإلسالهً ـ هرجع سابق ـ ص (ٙ
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ِ َصلًَّ هللاُ علَه وسلََّم َدَخلَ الَهْسِجَد َفَدَخلَ َرُجلٌ، َفَصلًَّ، هرَرة ـ رضً هللا عًه ـ "  ة ، عى أبًفابد أىَّ َرسولَ هللاَّ

ََُصلٍِّ كها َك لَْم ُتَصلِّ، َفَرَجَع  ًَّ ٍِّ َصلًَّ هللاُ علَه وسلََّم، َفَردَّ وقالَ: اْرِجْع َفَصلِّ، فإ َجاَء،  َصلًَّ، ُثمَّ  َفَسلََّم علًَ الًب

َك لَْم ُتَصلِّ َثاَلًثا، َفقالَ: والذٌ َبَعثَ  ًَّ ٍِّ َصلًَّ هللاُ علَه وسلََّم، َفقالَ: اْرِجْع َفَصلِّ، فإ َك بالَحقِّ ها أُْحِسُى َفَسلََّم علًَ الًب

َر ه ََسَّ ْر، ُثمَّ اْقَرْأ ها َت اَلِة َفَكبِّ َرهُ، َفَعلِّْهًٍِ، َفقالَ: إَذا قُْهَت إلً الصَّ َْ عَك ِهَى القُْرآِى، ُثمَّ اْرَكْع حتًَّ َتْطَهبِىَّ َراِكًعا، ُثمَّ َؼ

ذلَك فٍ َصاَلتَِك  اْرَفْع حتًَّ َتْعِدلَ َقابًِها، ُثمَّ اْسُجْد حتًَّ َتْطَهبِىَّ َساِجًدا، ُثمَّ اْرَفْع حتًَّ َتْطَهبِىَّ َجالًِسا، واْفَعلْ 

 (.ٔ")ُكلَِّها

 :التؤثَر الًفسٍ للصالة  

هى توتر الجهاز العصبٍ كها أًها تعهل  ةتهدبالعلً ها سبق ذكره ولكًها تعهل علً  ةتقتصر فوابد الصالال  

وَقول الدكتور "توهاس ، وهٍ عالج لألرق الًاتج عى االضطراب العصبٍ ، علً خفض ضؽط الدم العالٍ 

الصالة، وأًا  برة والبحث هاَسلوب": "إى هى أهم هقوهات الًوم التٍ عرفتها فٍ خالل سًَى طوَلة هى الخ

، فإى الصالة هٍ أهم وسَلة عرفها اإلًساى تبث الطهؤًًَة فٍ ًفسه والهدوء فٍ  ألقٍ هذا القول بوصفٍ طبَبا

أها الدكتور "إلَكسَس كارلَل" الحابز علً جابزة ًوبل فٍ الطب فَقول عى الصالة: "إًها تحدث  ."أعصابه

بل هٍ أعظم هولد للًشاط عرؾ إلً َوهًا هذا، وقد رأَت كثَرا هى  ًشاطا عجَبا فٍ أجهزة الجسم وأعضابه،

عالجهم كَؾ تدخلت الصالة فؤبرأتهم تهاها هى عللهم، إى الصالة كهعدى  الهرضً الذَى أخفقت العقاقَر فٍ

 ، ولقد شاهدت تؤثَر الصالة فٍ هداواة أهراض هختلفة هثل التدرى الرادَوم هصدر لإلشعاع وهولد ذاتٍ للًشاط

 (.ٕ)"البرَتوًٍ والتهاب العظام والجروح الهتقَحة والسرطاى وؼَره

أَضا َعهل ترتَل القرآى الكرَم فٍ الصالة حسب قواعد التجوَد علً تًظَم التًفس خالل تعاقب الشهَق 

والزفَر، وهذا َإدٌ بدوره إلً تخفَؾ التوتر بدرجة كبَرة، كها أى حركة عضالت الفم الهصاحبة للترتَل تقلل 

  . هى الشعور باإلرهاق وتكسب العقل ًشاطا وحَوَة كها ثبت فٍ بعض األبحاث الطبَة الحدَثة

هذا فضال عى أى تالوة القرآى الكرَم والتؽًٍ به وتردَد أذكار الصالة التٍ دل علَها الًبٍ صلً هللا علَه " 

 أرحًا بها :"وسلم ًَادٌ بالل لَههللا ع وسلم تعهل علً تحسى الحالة الًفسَة للهصلٍ ذلك فقد كاى الًبٍ صلً

ه آخر وصاَا توظل الرسول صلٍ وسلم َحث أهته علً الهحافظة علً الصالة إلً أى قبض وكاً ( ، 3")

أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم كاى َقول فٍ هرضه الذٌ توفٍ "  ـ رضً هللا عًها ـ أم سلهة عى،  الصالة 

 (.4")فها زال َقولها حتً َفَض بها لساًه،  الصالة وها هلكت أَهاًكم" فَه: 

إى الصالة التٍ أهرًا هللا بها وحث علَها الًبٍ صلً هللا علَه وسلم أهم سبل الوقاَة هى األهراض        

لهحافظة علً الصحة والوقاَة هى القلق والتوتر واالًفعاالت التٍ لكها أًها أرقً الًظم ،  الطفَلَةالهعدَة و

                                                           
  ( رواه البخاري وهسلم وأبو داوود والطبراًً.(ٔ

  ) بتصرؾ ( ٙٔٔـ  ٘ٔٔـ هرجع سابق ـ ص  األهراض وهعجزة الوقاَة والعالج( (ٕ

، وحدَث بالل رواه أبو داوود بإسًاد صحَح  ورواه أحهد والطبراًً وأبو ًعَم هى حدَث  23ٔـ  ٖ( وصاَا الرسول ـ هرجع سابق ـ ج(ٖ

 سالم بى أبً الجعد أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم كاى َقول :"َا بالل أقم الصالة أرحًا بها ".
  ( رواه ابى هاجه ، وإسًاده صحَح .(ٗ
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هَة فٍ حركات وسكًات هالصاله تبدأ هى الوضوء وتستهر هذه األ ، إى أههَةة الهادَة استشرت هع الحضار

طباء الؽرب و العلهاء الهتخصصوى لدرجة أوقد اعترؾ بذلك الهًصفوى هى ، الصالة هى التكبَر حتً التسلَم 

 ة.والًفسَ ةأًهم وصفوا الصالة وحركاتها للهحافظة علً اللَاقة الصحَة و البدًَ
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  الفصل الثاًٍ                                                      

 ةذكر هللا وقاَ                                                    
 
 
ى ولذلك أل، حوال الًبٍ صلً هللا علَه وسلم علً ذكر هللا فٍ كل األهور وفٍ كل األ رصكثَرا ها كاى َح        

، فإذا وقات الؽفلة أله  ىتحََى الشَطاى َترصد لالًساى وأل ، الذكر حرز وحصى هى الشَطاى وهى كل هكروه

 أزه .َد الشَطاى ووالؽافل َعرض ًفسه لك، قٍ ًفسه َو، ذاكر هلل َطهبى قلبه ، فالؼفل وثب علَه وافترسه 

  :فضل الذكر والتحذَر هى الؽفلة 

:" ها عهل آدهً هى عهل  صلً هللا علَه وسلم قال رسول هللا  :قال ـ  رضٍ هللا عًهـ عى هعاذ بى جبل    

قال : قال الًبٍ صلً ـ رضٍ هللا عًه  ـ أبٍ الدرداء عى( ، ؤأًجً له هى عذاب هللا هى ذكر هللا عز وجل ")

، وأزكاها عًد هلَككم وأرفعها فٍ درجاتكم ، وخَر لكم هى  أال أًببكم بخَر أعهالكم " :وآله وسلم هللا علَه

إعطاء الذهب والورق ، وأى تلقوا عدوكم فتضربوا أعًاقهم ، وَضربوا أعًاقكم ؟ " قالوا : وها ذاك َا رسول 

كاى رسول هللا صلً هللا علَه  :ولفظه ـ رضٍ هللا عًهـ  أبٍ هرَرة عى"(ٕ) هللا ؟ قال : " ذكر هللا عز وجل

، قالوا: وها  سَروا هذا جهداى سبق الهفردوى" وسلم َسَر فٍ طرَق هكة فهر علً جبل َقال له جهداى فقال: 

ـ  رضٍ هللا عًه ـ أبٍ هوسً األشعرٌ عى(، ٖ")الهفردوى َا رسول هللا؟ قال: الذاكروى هللا كثَرا والذاكرات

َِّتِ : " هللا علَه وسلم صلً ال: قال رسول هللاق ٍِّ َواْلَه ُه، َهَثلُ اْلَح ْذُكُر َربَّ ََ ُه َوالَِّذٌ ال  ْذُكُر َربَّ ََ ( ، ٗ)"َهَثلُ الذٌ 

إذا هررتم برَاِض الجًِة وعى أًس بى هالك ـ رضً هللا عًه ـ قال : قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم :"

 ( .5)"لجًِة؟ قال : حلَُق الذكرفارتعوا، قَل : َا رسولَ هللاِ وها هٍ رَاُض ا

 الهم والؽم ةزالإو طرد الشَطاى و،  وتعالً رضاء هللا سبحاًهإههها أو أى تحصً ، أكثر هى  هوالذكر فوابد" 

وجلب الرزق كها أى الذكر َورث  القلب ،وإًارة الوجه و، ل الفرح والسرور علً القلب ادخإو ،  عى القلب

و َإهى ، َضا َحط الخطاَا وَرفع الدرجات أوهو ،  ههلل واجالل ةسبحاًه والهَب ههحبة هللا وهراقبته والقرب هً

 (.ٙ)"وًور لصاحبه وًجاة َوم القَاهة، وهو ؼراس الجًة ، العبد هى عذاب هللا 

عى أبً هرَرة ـ رضً هللا عًه ـ قال : قال رسول ، فإى عاقبة الؽفلة وخَهة وسَبة  ة ،ى للذكر فوابد جها أوكه 

 ها هى قوٍم َقوهوَى هى هجلٍس ال َذكروَى هللاَ فَِه إال قاُهوا عى هثِل جَفِة حهاٍر،صلً هللا علَه وسلم :"هللا 

ها جلس قوم هجلسا  ( ، وعى أبً هرَرة ـ أَضا ـ أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قال :"7")وكاى لهم حسرةٌ 

 كاى علَهم ترة، فإى شاء عذبهم، وإى شاء ؼفر لم َذكروا هللا تعالً فَه، ولم َصلوا علً ًبَهم فَه؛ إال

                                                           
  الحاكم فً الهستدرك وإسًاده صحَح ، وذكره ابى حجر فً ًتابج األفكار.( رواه (ٔ

  ( رواه الترهذي وأحهد والحاكم وإسًاده صحَح.(ٕ

  ( رواه هسلم.(ٖ

  ( هتفق علَه .(ٗ

  ( رواه الترهذي وأحهد وأبو َعلً واللفظ له وإسًاده صحَح.(٘

  ) بتصرؾ (. ٔٗـ  2ٖ( الوابل الصَب هى الكلم الطَب ـ ابى القَم الجوزَه ـ ص(ٙ

  ( رواه أبو داوود بإسًاد صحَح.(1
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 اى فال َقبل حقافإذا ترك القلب ؼافال فإًه َظلم وَتراكم علَه الر، بالؽفلة وجالإه بالذكر  َصدأوالقلب (، 1)"لهم

 .وَتبع هواه بؽَر هدي هى هللا،  ًَكر باطالوال 

  :القرآى الكرَم أفضل الذكر 

كاى هى  وعهال او تدبر ةهى الزهه قراء  هللا الهتَى وهو الصراط الهستقَمالقرآى الكرَم هو حبل         

أصحابه فٍ اإلكثار  َحببوكاى الرسول الكرَم ، وهو أفضل الذكر وأحسى القصص ، الفابزَى فٍ الدًَا واِخرة 

ـ رضً هللا  ابى عباس وعى،  هعرض عًأو ههى فرغ قلبه هًهوَحذر ، سرا وجهارا ،  اوًهار هى تالوته لَال

كالبَت  الذٌ لَس فٍ جوفه شٍء هى القرآى إى : " قال : قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم عًهها ـ

فََّس عى عى أبً هرَرة ـ رضً هللا عًه ـ قال : قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم :"  ( ،ٕ")الخرب ًَ َهى 

 ُ
فََّس هللاَّ ًَ ا،  ََ ًْ ُ علَه فٍ ُهْإِهٍى ُكْرَبًة ِهى ُكَرِب الدُّ

َر هللاَّ ََسَّ َر علًَ ُهْعِسٍر،  ََسَّ اَهِة، َوَهى  ََ وِم القِ ََ ه ُكْرَبًة ِهى ُكَرِب  ًْ  ع

ُ فٍ َعْوِى الَعْبِد ها ك ا َواِِخَرِة، َوهللاَّ ََ ًْ ُ فٍ الدُّ ا َواِِخَرِة، َوَهى َسَتَر ُهْسلًِها، َسَتَرهُ هللاَّ ََ ًْ ، اَى الَعْبُد فٍ َعْوِى أَِخَهِ الدُّ

ٍت ِهى َْ ِة، َوها اْجَتهع َقْوٌم فٍ َب ًَّ ُ له به َطِرًَقا إلً الَج ْلَتِهُس فَه ِعْلًها، َسهَّلَ هللاَّ ََ ْتلُوَى  َوَهى َسلََك َطِرًَقا  ََ َُوِت هللاِ،  ُب

حْ  ْتُهُم الرَّ ََ ُة، َوَؼِش ًَ ِكَ َزلَْت علَهِم السَّ ًَ ُهْم، إاِلَّ  ًَ َْ ُه ب ًَ َتَداَرُسو ََ ُ فََِهى ِكَتاَب هللاِ، َو
َهُة َوَحفَّْتُهُم الَهاَلبَِكُة، َوَذَكَرُهُم هللاَّ

َسُبهُ  ًَ َُْسِرْع به  ؤَ به َعَهلُُه، لَْم  َدهُ، َوَهى َبطَّ ًْ  (.3)"ِع

 :األثر الطبٍ للقرآى الكرَم 

ى أوفَه الشفاء هى كل داء وقد أثبتت التجارب العلهَة والعهلَة ، هى كل بالء  ةالقراى الكرَم فَه الوقاَ      

لكتروًَة جهزة الهراقبة اإلأوقد استعهلت ، " تالوة القرآى الكرَم خَر وقاَة وههدئ لألعصاب  ةكر هللا خاصذ

 تالوات همالهزودة بالكهبَوتر لقَاس أٌ تؽَرات فسَولوجَة عًد عدد هى الهتطوعَى األصحاء أثًاء استهاع

وقد تم تسجَل وقَاس أثر القرآى الكرَم عًد عدد هى الهسلهَى الهتحدثَى بالعربَة بالًسبة لؽَر ، قرآًَة 

تلَت ثم  ةالعربَ ةفقد تلَت علَهم هقاطع هى القراى الكرَم باللؽ، الهتحدثَى بالعربَة هسلهَى وؼَر هسلهَى 

 % 31لتجارب وجود أثر ههدئ للقرآى الكرَم بًسبة فؤثبتت هذه ا، علَهم ترجهة هذه الهقاطع باللؽة اإلًجلَزَة 

 ، تدل علً تخفَؾ درجة توتر الجهاز العصبٍ التلقابٍ ةفسَولوجَ اتوهذا األثر ظهر فٍ شكل تؽَر، لدَها 

بؤهرَكا الشهالَة  ةسالهَاإل ةالطبَ ةلجهعَلوتفاصَل هذه الًتابج الهبدبَه عرضت علً الهإتهر السًوٌ السابع 

وقد قاهت هذه الجهعَة بإجراء تجارب  32ٗٔهدًَة ساًت لوَسا بوالَة هَزورٌ فٍ أؼسطس  والذٌ عقد فٍ

إى استهاع : وقد تم التوصل إلً هذه الحقَقة التٍ تقول  ة ،تجرب ٕٓٔالحقابق وصل عددها إلً  هذههى للتؤكد 

 ، الجسم ضد أٌ هرضوهذا التوتر َإدٌ إلً ًقص هًاعة ، ى وتالوته تقلل التوتر العصبٍ أو تزَله آالقر

                                                           
  ( رواه الترهذي وقال حدَث حسى ، وصححه األلباًً.(ٔ

  ( رواه الترهذي والدارهً وقال الترهذي حسى صحَح.(ٕ

  ( رواه هسلم وأبو داوود.(ٖ
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وقد شهدت ، هراض أٌ أوبالتالٍ َقٍ الجسم هى ،  هفالقرآى الكرَم َإدٌ إلً زَادة جهاز الهًاعة وتًشَط

  (.1")لهٍبهذا االعجاز اإل ةؼَر الهسله ةوساط العلهَاأل

  :األذكار الًبوَة الواقَة

عى عبدالرحهى بى سهرة بى حبٍَب قال: ، شر ها َقٍ هًه الشَطاى الرجَم أو، ذكر هللا تعإلً َقٍ هى كل شر 

إًٍ رأَُت البارحة "  :وقال علًَا فقام بالهدًَة، ُصفَّةٍ  فٍ وكًا صلً هللا علَه وسلم َوًها،خرج علًَا رسولُ هللا 

ه بوالدته فردَّ هلَك الهوت عًه. ورأَُت رجاًل  عجًبا: رأَُت رجاًل هى أهتٍ أتاه هلُك الهوت لَقبض روَحه، فجاءه برُّ

هى أهتٍ قد ُبسط علَه عذاُب القبر، فجاءه وضوإه واستًقذه هى ذلك. ورأَُت رجاًل هى أهتٍ قد احتوشته 

فطرد الشَطاَى عًه. ورأَُت رجاًل هى أهتٍ قد احتوشته هالبكُة العذاب،  عز وجل الشَاطَُى، فجاءه ذكُر هللا

عطًشا، كلها دًا هى  -وفٍ رواٍَة: َلهث- فجاءته صالته فاستًقذته هى أَدَهم. ورأَُت رجاًل هى أهتٍ َلتهب

حوٍض ُهًع وُطرد، فجاءه صَاُم شهر رهضاى فؤسقاه وأرواه. ورأَُت رجاًل هى أهتٍ ورأَُت الًبََى جلوًسا ِحلًَقا 

ِحلًَقا، كلها دًا إلً حلقٍة ُطرد، فجاءه ؼسلُه هى الجًابة فؤخذ بَده فؤقعده إلً جًبٍ. ورأَُت رجاًل هى أهتٍ بَى 

ه ظلهة، وهى خلفه ظلهة، وعى َهًَه ظلهة، وعى َساره ظلهة، وهى فوقه ظلهة، وهى تحته ظلهة، فهو َدَ

لهة وأدخاله فٍ الًور. ورأَُت رجاًل هى أهتٍ َتَّقٍ بَده  ه وعهرُته فاستخرجاه هى الظُّ ٌر فَها، فجاءه حجُّ َِّ ُهتح

َُكلِّم وهج الًار وشرره، فجاءته صدقته فصارت سترًة بًَه وبَى الًار  وظلَّلت علً رأسه. ورأَُت رجاًل هى أهتٍ 

ًَّه كاى وصواًل لرحهه فكلِّهوه، فكلَّهه  َُكلِّهوًه، فجاءته صلته لرحهه فقالت: َا هعشر الهسلهَى، إ الهإهًَى وال 

باًَة، فجاءه أهره بالهعروؾ وًهَه عى  الهإهًوى وصافحوه وصافحهم. ورأَُت رجاًل هى أهتٍ قد احتوشته الزَّ

ا علً ركبتَه، وبًَه وبَى ا ًَ لهًكر فاستًقذه هى أَدَهم وأدخله فٍ هالبكة الرحهة. ورأَُت رجاًل هى أهتٍ جاث

ورأَُت رجاًل هى أهتٍ قد ذهبت  عز وجل حجاب، فجاءه ُحسُى خلقه فؤخذه بَده فؤدخله علً هللا عز وجل هللا

صحَفته فوضعها فٍ َهًَه. ورأَُت رجاًل هى أهتٍ فؤخذ  عزوجل صحَفُته هى قَِبل شهاله، فجاءه خوفُه هى هللا

خؾَّ هَزاًه، فجاءه أفراُطه فثقَّلوا هَزاًه. ورأَُت رجاًل هى أهتٍ قابًها علً شفَر جهًم، فجاءه رجاإه فٍ 

فاستًقذه هى ذلك وهضً. ورأَُت رجاًل هى أهتٍ قد أهوي فٍ الًار، فجاءته دهعُته التٍ بكً هى  عزوجل هللا

فاستًقذته هى ذلك. ورأَُت رجاًل هى أهتٍ قابًها علً الصراط َرعد كها ترعد الّسعفة فٍ رٍَح  زوجلع خشَة هللا

ى رعدته وهضً. ورأَُت رجاًل هى أهتٍ َزحؾ علً الصراط وَحبو  عزوجل عاصٍؾ، فجاءه حسُى ظًه باهلل فسكَّ

ٍَّ فؤقاهته علً قدهَه وأًقذ ا، فجاءته صالته عل ًً ا وَتعلَّق أحَا ًً ته. ورأَُت رجاًل هى أهتٍ اًتهً إلً أبواب أحَا

والشاهد هى ( ، 2" )الجًة فُؽلِّقت األبواُب دوًه، فجاءته شهادةُ أى ال إله إال هللا ففتحت له األبواَب وأدخلته الجًة

                                                           
  ) بتصرؾ (. 1ٕٖـ  ٕٖ٘إلسالم ـ هرجع سابق ـ ص ( اإلعجاز العلهً فً ا(ٔ

 رواه الحافظ أبو هوسً الهدًٍَ فٍ كتاب "الترؼَب فٍ الِخصال الُهًجَة والترهَب هى الِخالل الُهردَة"، وبًً كتابه علَه، وجعله شرًحا ((ٕ

، وعلٍ بى زَد بى ا، رواه عى سعَد بى الهسَب عهُر بى ذر  وكاى شَُخ اإلسالم ابُى .جدعاى، وهالل أبو جبلة له، وقال: هذا حدَث حسى جّدً

م شؤَى هذا الحدَث، وبلؽًٍ عًه أًه كاى َقول: "شواهد الصحة علَه َُعظِّ ، وضعفه بعض الهحدثَى ، وأًكره آخروى  ."تَهَة قدَّس هللا روحه 

ً هذا الحدَث ، وذكره ابى باز فً كالهه عى وقالوا بوضعه رؼم قولهم عًه : به عبارات لها شواهد صحَحة ، وأثًً الشَخ ابى عثَهَى عل
 الذكر ، والعلم عًد هللا تعالً.
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 " ،فطرد الشَطاَى عًه  عز وجل ورأَُت رجاًل هى أهتٍ قد احتوشته الشَاطَُى، فجاءه ذكُر هللاالحدَث قوله :" 

إذا خرج هى بَته  هى قال َعًٍ:" قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم  :قال ـ رضً هللا عًه ـ أًس بى هالك عىو

عى أًس ـ ( ، ٔ")َقال له كفَت ووقَت وتًحً عًه الشَطاى بسم هللا توكلت علً هللا ال حول وال قوة إال باهلل

وسلم :" إذا وضع العبد جًبه علً فراشه فقال بسم هللا وقرأ رضً هللا عًه ـ قال : قال رسول هللا صلً هللا علَه 

عى عبد هللا بى هسعود ـ رضً هللا عًه ـ أًه قال ( ، 2)فاتحة الكتاب أهى هى شر الجى واإلًس وهى كل شٍء"

 ِ ا َوأَْهَسً الُهْلُك هلِلَّ ًَ َْ ُ علَه َوَسلََّم، إَذا أَْهَسً قالَ:" أَْهَس ُ َوْحَدهُ ال :كاَى َرسولُ هللاِ َصلًَّ هللاَّ ِ، ال إلََه إالَّ هللاَّ  َواْلَحْهُد هلِلَّ

ُه َحفَِظ عى إْبَراِهََم فٍ هذا: له الُهْلُك َولَُه الَحْهُد َوهو علًَ  ًَّ ُد أ َْ َب َثًٍ الزُّ ُكلِّ شٍٍء َشِرََك له. قالَ الَحَسُى: َفحدَّ

لَِة، وَ  َْ َر هِذه اللَّ َْ ًٍِّ أَُعوُذ بَك ِهَى الَكَسِل َقِدٌَر، اللَُّهمَّ أَْسؤَلَُك َخ لَِة، َوَشرِّ ها َبْعَدَها اللَُّهمَّ إ َْ أَُعوُذ بَك ِهى َشرِّ هِذه اللَّ

اِر َوَعَذاٍب فٍ الَقْبر ًَّ ًٍِّ أَُعوُذ بَك ِهى َعَذاٍب فٍ ال ا  ، َوُسوِء الِكَبِر، اللَُّهمَّ إ ًَ ًضا: أَْصَبْح َْ وإَذا أَْصَبَح قالَ ذلَك أَ

َقول : سهعت رسول هللا صلً هللا علَه وآله  ـ  رضٍ هللا عًهـ  عثهاى بى عفاى( ، عى ٖ)"الُهْلُك هلِلَّ َوأَْصَبَح 

وهساء كل لَلة : باسم هللا الذٌ ال َضر هع اسهه شٍء فٍ  ها هى عبد َقول فٍ صباح كل َوم ،"  : وسلم َقول

هى العَى  ةالرقَ أدعَةوهى   (ٗ)"شٍء األرض ، وال فٍ السهاء ، وهو السهَع العلَم ، ثالث هرات فَضره

ها َهًع أحكم إذا "  :قال: قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم ـ رضً هللا عًه ـ سهل بى حًَؾ عى، والحسد 

ك علَه، فإى العَى حق ََُبرِّ بؤى هى قرأ آَة  ( ، وفً السًة ها َفَد5)"رأي هى أخَه ها َعجبه فٍ ًفسه وهاله فل

 ـ رضٍ هللا عًهـ  أبٍ هرَرة عىالكرسٍ قبل أى ًَام ال َزال علَه هى هللا حافظ وال َقربه شَطاى حتً َصبح 

وكلًٍ رسول هللا صلً هللا علَه وسلم بحفظ زكاة رهضاى فؤتاًٍ آت فجعل َحثو هى الطعام فؤخذته وقلت: " :قال

ه وسلم، قال: إًٍ هحتاج وعلٍ عَال ولٍ حاجة شدَدة، قال: فخلَت وهللا ألرفعًك إلً رسول هللا صلً هللا علَ

عًه فؤصبحت، فقال الًبٍ صلً هللا علَه وسلم: َا أبا هرَرة ها فعل أسَرك البارحة، قال: قلت: َا رسول هللا 

ول شكا حاجة شدَدة وعَاالً فرحهته فخلَت سبَله، قال: أها إًه قد كذبك وسَعود، فعرفت أًه سَعود لقول رس

هللا صلً هللا علَه وسلم أًه سَعود، فرصدته فجاء َحثو هى الطعام فؤخذته فقلت: ألرفعًك إلً رسول هللا صلً 

هللا علَه وسلم، قال: دعًٍ فإًٍ هحتاج وعلٍ عَال ال أعود فرحهته فخلَت سبَله فؤصبحت، فقال لٍ رسول هللا 

َا رسول هللا شكا حاجة شدَدة وعَاالً فرحهته فخلَت  صلً هللا علَه وسلم: َا أبا هرَرة، ها فعل أسَرك، قلت:

سبَله، قال: أها إًه قد كذبك وسَعود، فرصدته الثالثة فجاء َحثو هى الطعام فؤخذته فقلت: ألرفعًك إلً رسول 

هللا وهذا آخر ثالث هرات أًك تزعم ال تعود ثم تعود، قال: دعًٍ أعلهك كلهات ًَفعك هللا بها، قلت: ها هٍ؟ قال: 

إذا أوَت إلً فراشك فاقرأ آَة الكرسٍ: هللا ال إله إال هو الحٍ القَوم حتً تختم اَِة فإًك لى َزال علَك هى هللا 

حافظ وال َقربًك شَطاى حتً تصبح. فخلَت سبَله فؤصبحت، فقال لٍ رسول هللا صلً هللا علَه وسلم: ها فعل 
                                                           

  ( رواه الترهذي وقال حدَث حسى صحَح ؼرَب(ٔ

  ( رواه البزار والسَوطً وإسًاده ضعَؾ .(ٕ

  ( رواه هسلم .(ٖ

صحَح اإلسًاد ولم َخرجاه ، ورواه ابى حباى فً صحَحه ، والحدَث بجهلته  ( رواه الترهذي وابى هاجة والحاكم فً الهستدرك وقال :(ٗ

  الَقل عى درجة الحسى.
  ( رواه أحهد والًسابً وإسًاده صحَح.(٘
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هات ًَفعًٍ هللا بها فخلَت سبَله، قال: ها هٍ، قلت: قال أسَرك البارحة، قلت: َا رسول هللا زعم أًه َعلهًٍ كل

لٍ إذا أوَت إلً فراشك فاقرأ آَة الكرسٍ هى أولها حتً تختم اَِة: هللا ال إله إال هو الحٍ القَوم، وقال لٍ: لى 

 َزال علَك هى هللا حافظ وال َقربك شَطاى حتً تصبح. وكاًوا أحرص شٍء علً الخَر، فقال الًبٍ صلً هللا

علَه وسلم: أها إًه قد صدقك وهو كذوب! تعلم هى تخاطب هًذ ثالث لَال َا أبا هرَرة؟ قال: ال، قال: ذاك 

هى قرأ :" قال الًبٍ صلً هللا علَه وسلم :قال ـ رضٍ هللا عًه عقبة بى عهرو ـ أبٍ هسعود عى(، ٔ")الشَطاى

إلً أبٍ الدرداء فقال: َا أبا الدرداء، قد احترق جاء رجل  ( ،ٕ")باَِتَى هى آخر سورة البقرة فٍ لَلة كفتاه

بَتك، فقال: ها احترق، لم َكى هللا عز وجل لَفعل ذلك بكلهات سهعتهى هى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم، هى 

قالها أول ًهاره لم تصبه هصَبة حتً َهسٍ، وهى قالها آخر الًهار لم تصبه هصَبة حتً َصبح: اللهم أًت 

ال أًت، علَك توكلت، وأًت رب العرش العظَم، ها شاء هللا كاى، وها لم َشؤ لم َكى، ال حول وال ربٍ، ال إله إ

قوة إال باهلل العلٍ العظَم، أعلم أى هللا علً كل شٍء قدَر، وأى هللا قد أحاط بكل شٍء علًها، اللهم إًٍ أعوذ بك 

ر هجٍء  " ط هستقَمهى شر ًفسٍ، وهى شر كل دابة أًت آخذ بًاصَتها، إى ربٍ علً صرا وفٍ لفظ: أًه تكرَّ

الرجل إلَه َقول: أدِرك دارك؛ فقد احترقت، وهو َقول: ها احترقت؛ ألًٍ سهعت الًبٍ صلً هللا علَه وسلم 

لم َصْبه فٍ ًفسه، وال أهله، وال هاله شٍء  -وذكر هذه الكلهات  –َقول: هى قال حَى َصبح هذه الكلهات 

قال: اًهضوا بًا، فقام وقاهوا هعه، فاًتهوا إلً داره، وقد احترق ها حولها، ولم َكرهه، وقد قلتها الَوم، ثم 

 . (ٖ)"َصبها شٍء

 ةوؼَر هخصوص ةوقات هخصوصأتقال فٍ  ةعد اذكارأهذا وقد علهًا الرسول الكرَم صلً هللا علَه وسلم      

عًد الًوم وبعد القَام هى الًوم ، ووعًد الطعام وعًد الشراب ، الحزى وعًد الهم ، وفهًها ها َقال عًد الؽضب 

فٍ الصباح وفٍ الهساء وؼَر  هًه ، عًد الخروج، ووعًد دخول الخالء ، عًد دخول السوق ، ووعًد الجهاع 

 .التٍ فَها الوقاَه وشفاء هى كل داء وبالء ةالهحهدَ ةذلك هى الصَدلَ

هو الراحة  البًَات أو بتردَد أدعَة وأذكار الًبً صلً هللا علَه وسلم  إى ذكر هللا تعالً سواء بتالوة آَاته  

ه ى الذٌ َذكر هللا سبحاًأل ، ضَق وشقاءهى هم وؼم و ها قد َعترٌ الهسلم  لكللهَة الًفسَة والوقاَة اإل

سواء  ه ، فَستؽفره فَحس براحة ًفسَة أتته هى هقلب القلوب سبحاًَعترؾ بذًبه و بؤلوهَتهَقر له  وتعالً 

ولكًه ، علَه بالصدق  للحكمألى كالم هللا ورسوله ال َخضع للتجرَب أثبت العلهاء ذلك بالتجربة أو لم َثبتوه ، 

 .طلقهصدق هحض و

***************** 

********* 

                                                           
  ( رواه البخاري .(ٔ

  ( رواه البخاري وهسلم وابى حباى فً صحَحه.(ٕ

هللا ـ  ( رواه ابى الجوزي فً العلل الهتًاهَة ، وذكره ابى حجر العسقالًً فً ًتابج األفكاروقال عًه الهحدثوى الَثبت ، وقال ابى باز ـ رحهه(ٖ

ذكر طَب ال بؤس به، لكى هى ؼَر ، الحدَث ضعَؾ ولكى إذا عهل به اإلًساى رجاء أى ًَفعه هللا به فهو ذكر طَب وهو ذكر عظَم  عًه :
 .تقاد أًه َحصل به هذا الهطلوباع
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 الفصل الثالث                                                        

 ًةوم جُ ـــــالص                                                    
  
 

 ةقطر ةراقإ ًه جراح ذهبٍ َشفٍ هى العلل بدوى استعهال الهشرط أوإَقول أحد أطباء الؽرب عى الصَام        

أخطر ها َصَب أى وقد أثبتت الدراسات الطبَة التٍ قام بها العلهاء الهتخصصوى هى كل جًس ودَى  ، دم

هى  ةوقاَال و، هراض الذٌ َعرضه لإلصابة بكثَر هى األ هراأل ، فٍ طعاهه اإلسراؾ  هو   اإلًساى فٍ حَاته

كد وبشكل إهى أجل ذلك فإى الدراسات العلهَة فٍ الؽرب والشرق أصبحت ت، أسبابها إال بهًع هذه األهراض 

تآكل الهواد  و َإدٌ إلً، َجدد األًسجة  أًهفضال عى ، هراض العصر أخطر أوم وقاَة وعالج هى صى الأقاطع 

 .الضارة الزابدة عى حاجة الجسم

 فرَضة وًافلة:  الصوم 

الصَام علً كل هسلم بالػ عاقل هقَم وعلً كل اهرأة طاهرة هى الحَض والًفاس  لًالقد فرض هللا تع       

هًاك صَام قطعا فاإلجابة بالًفٍ ؟ و لكى هل ًَتهٍ الصَام عًد هذا الشهر وهو شهر رهضاى ، كل عام  اشهر

ـ  أبٍ هرَرة عى، وهًاك صَام الًافلة أو التطوع والذٌ حث علَه الًبٍ صلً هللا علَه وسلم ، الًذر والكفارات 

م له إال الصَام؛ فإًه قال هللا عز وجل: كل عهل ابى آد :" أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قال ـ رضٍ هللا عًه

ًّة ، وإذا كاى َوم صوم أحدكم فال َرفث، وال َصخب، فإى ساّبه أحد أو قاتله  لٍ وأًا أجزٌ به، والصَام ج

فلَقل: إًٍ اهرإ صابم، والذٌ ًفس هحهد بَده لخلوؾ فم الصابم أطَب عًد هللا هى رَح الهسك، للصابم فرحتاى 

قال  :قال ـ رضٍ هللا عًه ـ أبٍ سعَد الخدرٌ عى،  (ٔ)"فرح بصوههَفرحهها: إذا أفطر فرح، وإذا لقٍ ربه 

ها هى عبد َصوم َوها فٍ سبَل هللا إال باعد هللا بذلك الَوم وجهه عى الًار  :"رسول هللا صلً هللا علَه وسلم

صام هى  :"أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم قالـ رضً هللا عًه ـ  أبٍ هرَرة، وعى   (ٕ")سبعَى خرَفا

أبٍ قتادة  عى، وعى فضل الصَام فٍ ؼَر رهضاى ،  (3")رهضاى إَهاًا ً واحتساباً ؼفر له ها تقدم هى ذًبه

فؽضب رسول هللا صلً  :أى رسول هللا صلً هللا علَه وسلم سبل عى صوهه قال" ـ رضٍ هللا عًه ـ األًصارٌ

 :رضًَا باهلل ربا وباإلسالم دًَا وبهحهد رسوال وببَعتًا بَعة قال ـ: رضٍ هللا عًهـ  :عهر هللا علَه وسلم فقال

 :فسبل عى صوم َوهَى وإفطار َوم قال :ال صام وال أفطر أو ها صام وها أفطر قال :فسبل عى صَام الدهر فقال

وم وسبل عى صوم َ :لَت أى هللا قواًا لذلك قال :وسبل عى صوم َوم وإفطار َوهَى قال :وهى َطَق ذلك قال

ذاك َوم ولدت فَه  :وسبل عى صوم َوم االثًَى قال :علَه السالم قال داود ذاك صوم أخٍ :وإفطار َوم قال

وسبل  :قال صوم ثالثة هى كل شهر ورهضاى إلً رهضاى صوم الدهر :فقال :وَوم بعثت أو أًزل علٍ فَه قال

                                                           
  ( رواه البخاري وهسلم.(ٔ

  ( رواه هسلم.(ٕ

  ( رواه البخاري وهسلم.(ٖ
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َكفر السًة  :وسبل عى صوم َوم عاشوراء فقال :َكفر السًة الهاضَة والباقَة قال :عى صوم َوم عرفة فقال

 ( .1")الهاضَة

 :الصوم هى دعاهات الصحة الوقابَة 

ًه أحساس الؽًٍ بجوع الفقَر كها إجل أفقد شرع هى ، جلَلة  اوحكه، َحوٌ فضابل كثَرة إى الصوم           

 .هى هللا سبحاًه فٍ اِخرة  لصحة البدى وثوابا عهَها  احفظ ، فهوالصحة الوقابَة  دعاهاتحد أ

وسَلة لتطهَر الجسم هها َحتهل أى َكوى به هى زَادات فٍ السهوم  ةوجهة الًظر الصحَ"إى الصوم هى       

  (.2")الضارة أو ؼذاء ال لزوم له وًحى ًجده فً الهوسوعات الصحَة تحت باب العالج بالؽذاء

وإفرازات الهعدة واألهعاء ى تظل خالَة هى أٌ طعام وبهذا تهدئ حركات أهعاء ى الصَام فرصة للهعدة واألأ اكه

َضا َتوقؾ أؼشَة الهخاطَة وى تكوى هذه الفرصة الهالبهة التٍ تشفٍ فَها القروح والجروح باألأوَهكى 

 .هالح أو أو جلوكوز أهًََة أحهاض أالكبد  االهتصاص هى األهعاء فال َصل إلً

وم هى الوسابل الفعالة فٍ التخلص هى الهَكروبات صى الأال شك  بارتولو(:روبرت )َقول الدكتور "        

وفٍ آخر األبحاث التٍ بدأت  ، بًابها هى جدَدإعادة م ثلخالَا لتالؾ إهرٌ لها َتضهًه هى وبًَها هَكروب الز

حارب حًَها كاى َُ و قبل تفككه ،االتحاد السوفَتٍ  دوفٍ هج، تظهر ًتابجها أى الصوم وقاَة هى هرض السكر 

الجوع هى أجل وًََلوؾ ( فً كتابه  ) ًَكوالَؾ ) البروفَسور  أعلى وبشتً السبل ، راوه ضاإلسالم وبكل 

تخلَص الجسم هى الًفاَات والهواد  َهلكٍ َتهتع كل هواطى فٍ الهدى الكبري بالصحة َجب عل( .......الصحة 

 (.3)"سابَعأربع ة وأتًاع عى الطعام لهدة تتراوح بَى ثالثاالهببصفه دورَه بجوع تام  و بؤى َقوم، الساهة 

ى الجوع الذٌ َحدث :" إالحابز علً جابزة ًوبل فٍ الطب والجراحة  ) ألَكسَس كارَل (وَقول الدكتور  

َحتاج  ، والصوم وقاَة لها استهد اإلًساى حَاته، ولوال الصوم حافظ علً بقاء وتًشَط وظَفة التكَؾ َوم صبال

 (.4")رؾتراض بزَادة الهتزداد األعالم التهدى والرفاهَة ، حَث إلَها 

حَث َإدٌ ًقص الهواد الدهًَة بالصَام ، كثَر هى األهراض  َقً هىى الصَام أر الطب الحدَث روَق"         

كها تسبب تجلط الدم فٍ ، ًقص هادة الكولَسترول وهٍ هادة تترسب علً جدراى الشراََى وتسبب تتصلبها  إلً

فهبوط ، التخلص هى السهًة  ىحَ، كها َفَد هى زاوَة أخري ، فهو َفَد القلب هى هذه الزاوَة ، شراََى القلب 

 (.5)"كهَة الدهوى حول القلب تزَد هى ًشاطه

لهاء فٍ ى الصَام َقلل اإحَث ، األهراض الجلدَة  وأهههاعالج لكثَر هى األهراض كذلك فإى الصوم           

الصَام َرَح الجهاز ، ولهَكروبات الجلدَة ا ةأكبر علً هقاوه ةالدم والجسم وبالتالٍ َقل فٍ الجلد وَعطَه قدر

هى  َقًالصوم و، والشراب عًد اإلفطاره، شرَطة أال َتخهه بالطعام الهضهٍ وَساعده علً استعادة ًشاط

                                                           
  والترهذي والًسابً وأبو داوود. ( رواه هسلم(ٔ

  . ٗٙٔ( هللا والعلم الحدَث ـ هرجع سابق ـ ص(ٕ

  . 3ٔـ ص 31ٙٔ( ًشرت ذلك هجلة األؼذَة الروسَة ـ العدد األول عام (ٖ

  . ٙٙٔ( هللا والعلم الحدَث ـ هرجع سابق ـ ص (ٗ

  ) بتصرؾ (. ٖٓٓ( اإلعجاز العلهً فً اإلسالم ـ هرجع سابق ـ ص(٘
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خَرا فاى أساس الحَاه والشباب وأشهر واحد فٍ العام لأى الصوم  كهاالتهابات الكلً وأهراض زَادة الحساسَة 

 كها قرر ذلك األطباء الهتخصصوى. وم َقلل هى اضطرابات الهعدة الهزهًة وزَادة الوزى وارتفاع ضؽط الدمصال

 ة:التربوَ ةالصوم هى الًاحَ 

بحاث التربوَة علً أًه لَس أفضل هى الههارسة العهلَة فٍ ؼرس الهبادئ فٍ ًفس خر األآ أقرت"         

 صومالقصص والحكاَات والرواَات و ضرب االهثال كها َفَد ال هاها للطفل ال تفَد فَدفإى األهاًة وتعوَ، الطفل 

م وسَلة إَجابَة لخلق وصكها أى ال، وَشب علَها  ةهاًوَتعود األ، َقوم بها الطفل وحده  ةفعلَ ةفهو ههارس، 

ى أكها ، فهى تهكى هى الصبر علً الجوع والعطش تهكى هى الصبر علً ؼَره ، الصبر فٍ ًفس اإلًساى 

 هإَهاًإال ا وهو جابع هًَفرد بالطعام والشراب وال َهًعه عًه، إذ أًه َهاى باهلل ًساى اإلالصوم ًَهٍ فٍ ًفس اإل

 (.1")بؤى هللا هعه وَراه

 ى تزوجإ الجهاع واإلًجابو لَست له القدرة علً ، أالزواج  تكالَقلهى عجز عى  ووجاءوقاَة والصوم        

َا هعشر الشباب ،  :"قال : قال لًا رسول هللا صلً هللا علَه وسلم ـ رضً هللا عًه ـ عبد هللا بى هسعود عى، 

َستطع فعلَه بالصوم فإًه له هى استطاع هًكم الباءة فلَتزوج فإًه أؼض للبصر ، وأحصى للفرج ، وهى لم 

حَث تقل ًفقاته ، الصابم علً ًهج رسول هللا  إى سارله فوابد اقتصادَة  الصومكذلك فاى ،  (2")وجاء

كها َهتًع عى هشروباته هى شاٌ وقهوة وخالفه ، وتوفَر وجبة هى الوجبات  هوسحور هفٍ إفطار هباقتصاد

ًساى هى العادات السَبة والهحرهة هثل لإل وقاَةكذلك  ومصوال، وم وذلك َوفر له ًصؾ الًفقة صخالل ال

واالتزاى االًفعالً ، الؽَظ  كظموم تدرَب علً صى الإكذلك ف، شهادة الزور والكذب  ةوالًهَه ةالتدخَى والؽَب

كل عهل  عزوجل : هللا :"قالقال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم  قال : ـ رضٍ هللا عًه ـ هرَرةعى أبً 

فإًه لٍ وأًا أجزٌ به والصَام جًة وإذا كاى َوم صوم أحدكم فال َرفث وال َصخب فإى  له إال الصَام آدم ابى

سابه أحد أو قاتله فلَقل إًٍ اهرإ صابم والذٌ ًفس هحهد بَده لخلوؾ فم الصابم أطَب عًد هللا هى رَح الهسك 

 ـ رضٍ هللا عًه ـ أبٍ هرَرة عىو ،( ٖ")للصابم فرحتاى َفرحهها إذا أفطر فرح وإذا لقٍ ربه فرح بصوهه

هى لم َدع قول الزور والعهل به فلَس هلل حاجة فٍ أى َدع طعاهه  :"قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم :قال

 (.ٗ")وشرابه

 قال الشاعر:

 م َكى فً السهع هًً تصاهم         وفً هقلتً ؼض وفً هًطقً صهتــــإذا ل                    

 ا فها صهت ـفحظً إذى هى صوهً الجوع والظها        وإى قلت إًً صهت َوه                   

 

                                                           
 .ٙٙٔهللا والعلم الحدَث ـ هرجع سابق ـ ص (ٔ)

  ( هتفق علَه.(ٕ

  ( رواه البخاري وهسلم والًسابً وأبو داوود وأحهد وابى هاجه.(ٖ

  ترهذي والًسابً وابى هاجه وأحهد.( رواه البخاري وأبو داوود وال(ٗ
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 واقَا ؟:هتً َكوى الصَام 

له وهفَدا هى كل الوجوه فعلَه أى َلتزم بتعالَم الًبٍ هحهد صلً هللا علَه  وقاَةهى أراد أى َكوى صَاهه و 

بى سعد الساعدي ـ رضً هللا عًه ـ أى رسول هللا صلً هللا  ، عى سهَلوسلم وتوجَهاته وهًها تعجَل الفطر 

وذلك ألى الجسم َكوى فٍ احتَاج شدَد للطعام ( ، 1علَه وسلم قال :" الَزال الًاس بخَر ها عجلوا الفطر ")

جل اًتظام حركة الجهاز الهضهٍ أكذلك هى ، والشراب لتعوَض الهدة التٍ َهتًع فَها عى الطعام والشراب 

بهادة سكرَة ألى  فطرهكها َستحب أى َبدأ الصابم ، تعود علً هذا الفعل َوهَا وفً ًفس التوقَت والذٌ َ

كاى الًبٍ صلً هللا علَه " :قالـ رضً هللا عًه ـ  أًس بى هالك عى، الصَام َجعل الجسم َفقد هذه الهادة 

تهرات حسا حسوات هى فإى لم تكى  َفطر قبل أى َصلٍ علً رطبات فإى لم تكى رطبات فتهرات وسلم

االستعداد بَإدٌ صالة الهؽرب حتً تقوم الهعدة  واألفضل للصابم أى  َفطر علً رطبات أو تهرات ثم (،2)"هاء

َكوى  ًَبؽً أىفطار و طعام اإل، الستقبال الطعام عى طرَق هضم هذه الوجبات السرَعة الهضم واالهتصاص 

سَحدث ارتباك  الإو،  ةوالبارد ةالحار ةطعهًواع األؤطار بهعدته عًد االف عى إتخاموَبتعد الصابم  اخفَف

وتؤخَر السحور هى هدٌ الًبٍ صلً هللا علَه وسلم حتً تتهكى ، واضطرابات فٍ الجهاز الهضهٍ آثاره سَبة 

 أًس بى هالك عى ، اإلحساس بالجوع والعطشوَقل وم صالهعدة هى هضم الطعام جَدا و حتً تقل هدة ال

( ، وكلها 3")تسحروا فإى فٍ السحور بركة :" قال : قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم ـ رضٍ هللا عًه ـ

اقترب السحور هى الفجر كاى ذلك أًفع وأفَد ، خالؾ ها إذا تسحر الصابم فً أول اللَل وًام ، فهو َطَل فترة 

 الصَام علً ًفسه ، وَخشً فوات صالة الفجر علَه إذا استهر فً ًوهه. 

والذٌ َستثهر هوالهسلم الحق ،  لهى اتبع هدي الًبً صلً هللا علَه وسلم ةالصوم عبادة وجًة وصح       

وَسعً جاهدا إلً أى ، وَبعدها عى كل رذَلة ، ها علً كل فضَلة دا وَعوذبهًفسه وَه فَدربشهر الصوم 

 .وقبل ذلك َكوى هقبوال عًد هللا عز وجل، قَا او َكوى صَاهه

  
 
 

************************ 
 

******************** 
 

************ 
 

****** 
 
 

                                                           
  ( رواه البخاري.(ٔ

  ( رواه أبو داوود والترهذي وأحهد وإسًاده صحَح.(ٕ

  ( رواه البخاري وهسلم.(ٖ
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 الفصل الرابع                                                       

 الحج صحة ووقاَة                                                
  
 

هللا علَها الًبٍ صلٍ  حثو،  ةفٍ العهر هر لًاوقد فرضها هللا تع ،الحج عبادة وفرَضة علً الهسلم القادر     

سبل رسول هللا صلً هللا علَه وسلم أٌ األعهال أفضل؟ "  :ـ قال رضٍ هللا عًه أبٍ هرَرة ـ عى، وسلم علَه 

إَهاى باهلل قال اإلَهاى باهلل، قَل ثم هاذا؟ قال الجهاد فٍ سبَل هللا، قَل ثم هاذا؟ قال حج هبرور، وفٍ رواَة: 

أى الًبٍ  ـ أَضا ـ أبً هرَرة، عى السًة الهطهرة والعهرة كذلك هى السًى التٍ حثت علَها  ( ،1")ورسوله

 (.2")العهرة إلً العهرة كفارة لها بًَهها، والحج الهبرور لَس له جزاء إال الجًة"  :صلً هللا علَه وسلم قال

 :الثهرات اإلَهاًَة للحج و العهرة   

، اإلسالم  ةتظهر فَه عالهَ وهو هإتهر إسالهٍ ثاًوٌ، الرحال لزَارة أشرؾ البقاع  هجلأالحج تشد هى     

وسواء كاى ، بَة واحدة لوت،  ةواحد ةوقبل، وحده ًداء واحد ، َجتهع الهسلهوى فٍ هوقؾ هشهود َحَث 

َسعً إلَها كل راؼب فٍ القرب هى هللا سبحاًه  ةَهاًَإهاتَى العبادتَى ثهرات لأو عهرة فإى  االهسلم َإدٌ حج

َى اْلَحجِّ ) :رضٍ هللا عًه قال: قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم عبد هللا بى هسعود عى،  لًاوتع َْ َتابُِعوا َب

فٍِ اْلِكَُر َخَبَث اْلَحِدَدِ  ًْ ََ ًُوَب، َكَها  اِى اْلَفْقَر َوالذُّ ََ فِ ًْ ََ ُهَها  ًَّ ِة اْلَهْبُروَرِة  َواْلُعْهَرِة، َفإِ َس لِْلَحجَّ َْ ِة، َولَ َهِب َواْلفِضَّ َوالذَّ

ةُ  ًَّ هى حج :" رضٍ هللا عًه، قال: سهعت الًبٍ صلً هللا علَه وسلم َقول أبٍ هرَرة ى(. وعٖ")َثَواٌب إاِلَّ اْلَج

َفسق، رجع  هى حج هذا البَت فلم َرفث، ولم") وفٍ رواَة ("هلل فلم َرفث ولم َفسق، رجع كَوم ولدته أهه

كَؾ ، َجابَا علً سلوكه إَهاًَه تإثر إا ثهرات جً بَته و قد الحاج والهعتهر َرجع إلً( ، فٗ")كَوم ولدته أهه

وترك كل ها فَه ، وعزم علً التعاوى علً البر والتقوي ، ًقٍ قلبه هى الؽل والحقد ، وهى ذًوبه  تطهرله وقد 

 ؟!.وعدواى  إثم

فالكل َلهث ،  الحشرتذكر َوم  ةى فَه حكها أكه، ج فَه هعًً التكافل والتراحم والترابط والهساواة والح    

ًَزل ، فعباده َخَب ظًوى ال  لًاوهللا تع، العفو والهؽفرة والصفح الجهَل هى الؽفور الرحَم جَا بالدعاء را

أى رسول هللا  ـ  رضٍ هللا عًهاـ  بشةعا عى، وَباهٍ بالهإهًَى الهالبكة ، وَعفو عى السَبات ، الرحهات 

، إًه لَدًٍ، ثم َباهٍ  ها هى َوم أكثر أى َعتق هللا فَه عبَداً هى الًار هى َوم عرفة :"صلً هللا علَه وسلم قال

  (.5") بهم الهالبكة، فَقول: ها أراد هإالء

 :سفر والسفر صحة وعذابج الح

                                                           
  ( رواه البخاري وهسلم واللفظ لهسلم.(ٔ

  ( رواه البخاري وهسلم .(ٕ

ًّسابٍ، وصححه الّترهذٌ رواه( (ٖ   .حدَث حسى صحَح :الّترهذٌ وابى حّباى، وقال ابى خزَهة وال
  ( الرواَتاى عًد البخاري وعًد هسلم ًحوهها.(ٗ

  ( رواه هسلم.(٘
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هعلوم أى الحج سفر طاعة هلل تعالً ، وهو سفر هحهود َثاب فاعله ، وقد هدح الًبً صلً هللا علَه وسلم       

قال: قال رسول هللا صلً هللا علَه  ـ رضٍ هللا عًه ـ أبٍ هرَرة عىالسفر لها فَه هى الفوابد العظَهة ، 

ى َكوى أَهكى  أًه ذكرها العلهاء هى فوابد السفر التٍ ، و (1)"سافروا تصحوا، واؼزوا تستؽًوا وسلم:"

ؼلب علَها التً األرض ، وهى  ةرض السًأإلً  ةرض البدعأوهى ، حرب إلً دار السالم الهى دار  اًتقاال

وهى أرض َإذي فَها الهإهى إلً أرض َؤهى فَها علً دًَه وًفسه  إلً أرض َطلب هًها الحالل ، الحرام 

الجسم وتجدد  والسفر هى أًواع الرَاضة البدًَة التٍ تفَد ،  ةالهدًَ كها حدث فٍ الهجره إلً وعرضه وهاله 

 .ًشاطه

 الشافعً رحهه هللا:قال  لًارض هللا سبحاًه وتعأوبحث عى األرزاق فٍ ، وم هوالسفر فَه تفرَج لله      

 فوابدتؽرب عى األوطاى فً طلب العال     وسافر ففً األسفار خهس                           

 وصحبة هاجد آدابم وــــــــوعل   م واكتساب هعَشة   ــــــــتفرَج ه                          

عى الًبٍ  ـ رضٍ هللا عًه ـ أبٍ هرَرة عى، فإى فَه الهشقة والتعب ، ى فٍ السفر فوابد صحَة ا أوكه       

وشرابه وًوهه فإذا قضً ًههته فلَعجل السفر قطعة هى العذاب َهًع أحدكم طعاهه  :"صلً هللا علَه وسلم قال

، وعذاب السفر فً أكثر هى جاًب ، فالهسافر َحهل هم الطرَق وأخطاره ، وؼرابة الهكاى الذي  (2")إلً أهله

 فضلواأل َذهب إلَه ، وهم األهل الذَى تركهم وراءه ، وهم الطعام الشراب والسكى ، وهم إًجاز ها سافر له ،

 .ه إذا ها قضً حاجتهى َعود هى سفرأ للهسافر 

 :هاء زهزم وقاَة وشفاء 

ًقاذ إجل أفهذا الهاء الذٌ أجراه هللا هى ، للحاج والهعتهر أى َشرب حتً َتضلع هى هاء زهزم  َسى        

ابى  عى، و هاء زهزم خَر هاء أوجده هللا علً ظهر هذه األرض ، علً الهالك  اإسهاعَل وأهه بعد أى أشرف

خَر هاء علً وجه األرض هاء زهزم،  :"قال: قال رسول هللا صلً هللا علَه وسلم ـ عًههارضٍ هللا  ـ عباس

فَه طعام هى الطعم، وشفاء هى السقم، وشر هاء علً وجه األرض هاء برهوت بقَة حضرهوت كرجل الجراد 

أى رسول هللا وعى جابر بى عبد هللا ـ رضً هللا عًه ـ ( ، ٖ")هى الهوام، َصبح َتدفق، وَهسٍ ال بالل بها

( ، عى ابى عباس ـ رضً هللا عًهها ـ قال : قال رسول ٗ")هاء زهزم لها شرب لهصلً هللا علَه وسلم قال :"

هاُء زهزَم لَها شرَب لُه، فإْى شربَته تستشَفً بِه شفاَك هللاُ، و إْى شربَتُه هستعًَذا هللا صلً هللا علَه وسلم :"

ظَهؤََك قطعُه هللاُ، و إْى شربَته لشَبِعك أشَبَعَك هللاُ، و هٍ هزهُة جبرَلُ، و سْقَا أعاذَك هللاُ، و إْى شربَته لتقطَع 

  (. 5)"إسهاعَلُ 

                                                           
  ، وصححه الهًاوي فً فَض القدَر. ٕٖٖ٘( رواه أحهد فً الهسًد وصححه األلباًً فً السلسلة برقم (ٔ

  ( رواه البخاري.(ٕ

  اله هوثوقوى.( رواه الطبراًً والهًذري بإسًاد صحَح ، وقال ابى حجر : رج(ٖ

  ( رواه أحهد وابى هاجه بإسًاد صحَح.(ٗ

  ( رواه السَوطً فً الجاهع الصؽَر بإسًاد صحَح.ورواه الحاكم وصححه.(٘
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 ،  هذه الهَاه بشاربتضر  جراثَمٌ أ وأٌ هلوثات أوأشارت البحوث العلهَة إلً أى هاء زهزم خالٍ هى "      

 كذلك فإى هَاه زهزم ؼًَة بالهعادى واألهالح الهفَدة صحَا والتٍ تقٍ هى أهراض القلب والذبحة الصدرَة كذلك

وهٍ عالج هفَد ألهراض الروهاتَزم ، هراض الضؽط الهرتفع أو تقً هى ، فإى هَاه زهزم تهًع تسهم الحهل  ،

 (.1)"والتهاب العضالت وبعض األهراض الجلدَة

ى الصحابة والتابعَى كاًوا َحرصوى علً الشرب هى هَاه زهزم تًفَذا لتوجَهات الًبٍ إك فجل ذلأهى       

حسًه َتهًً ة ًَ ى َستحضرأو، وهى األفضل أى َدعو الهسلم عًد شربه هى هاء زهزم ، صلً هللا علَه وسلم 

حًَها شرب هاء زهزم وورد أى عهر بى الخطاب رضٍ هللا عًه ، هم ج وتفرَأتحقَقها كعلم أو زواج أو شفاء 

ورزقا  ، اللهم إًٍ أسؤلك علها ًافعا :"وشربه ابى عباس فقال،  (2")َوم القَاهة لظهؤاللهم اًٍ اشربه  :"قال

وقد جربت أًا وؼَرٌ هى االستشفاء بهاء زهزم قال ابى القَم ـ رحهه هللا ـ " ( ،3)واسعا وشفاء هى كل داء "

وشاهدت هى َتؽذي به األَام ذوات العدد قرَباً ، اض فبرأت بإذى هللا أهوراً عجَبة واستشفَت به هى عدة أهر

وأخبرًٍ أًه ربها بقٍ علَه أربعَى َوهاً ، وَطوؾ هع الًاس كؤحدهم ، هى ًصؾ الشهر أو أكثر وال َجد جوعاً 

"ولقد  َقول اإلهام ابى العربٍ الهفسر الهشهور:( ، ٗ")وكاى له قوة َجاهع بها أهله وَصوم وَطوؾ هرارا، 

كًت بهكة هقَهاً فٍ ذٌ الحجة سًة تسع وثهاًَى وأربعهابة، وكًت أشرب هاء زهزم كثَراً، وكلها شربته ًوَت 

به العلم واإلَهاى، حتً فتح هللا لٍ بركته فٍ الهقدار الذٌ َسره لٍ هى العلم، وًسَت أى أشربه للعهل، وَا 

ر، فكاى صؽوٌ إلً العلم أكثر هًه إلً العهل، وًسؤل هللا لَتًٍ شربته لهها حتً َفتح هللا علٍ فَهها، ولم َقد

  (.5)."الحفظ والتوفَق برحهته

وَقٍ ًفسه هخاطر هذا الفعل الهحرم ، ى الحج َعتبر فرصة كبَرة لإلقالع عى عادة التدخَى السَبة ا أكه        

 .خالقَا أبصاحبه صحَا واقتصادَا و الذٌ َضر

السفر الهفَد للبدى  اففَهه،  ةوالًفسَ ةدراى العضوَالوقاَة والعالج هى كل األالحج والعهرة فَهها         

ل الفوابد الصحَة التٍ َجًَها الحاج جكذلك فإى الشرب هى هاء زهزم َجهع ، القرب هى هللا لًَل رضاه  اوفَهه

ى َرزقًا شربة هًَبه هى هاء زهزم أو، أى َرزقًا حج بَته الحرام  لًاأسؤل هللا تع، أو الهعتهر هى هذه الرحلة 

 .هَىآى هللا وقدرته اللهم إذجهلًا ب علهًا هاتو، ضًا اهرأتشفٍ بها 

                                                  ********************* 
          *************** 

 
 
 
 

                                                           
  هـ.ٕٓٗٔ( تلخَص كتاب الدلَل الصحً للحاج للدكتورة / سوسى الؽزالً ـ هجلة هًبر اإلسالم ـ عدد ذو القعدة (ٔ

  ( رواه أحهد وقال الهًذري فً الترؼَب والترهَب : إسًاده صحَح ، وورد هثل هذا القول عى عبد هللا بى الهبارك.(ٕ

 ( رواه الحاكم فً الهستدرك وقال : صحَح اإلسًاد، والدار قطًً فً سًًه ، والفاكهً فً أخبار هكة.(ٖ

  صرؾ() بت 3ٖٖـ  3ٕٖـ ص ٗ( زاد الهعاد ـ ابى القَم الجوزَة ـ ج(ٗ

  . 32ـ ص  ٖ( أحكام القرآى البى العربً ـ ج(٘
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 خاتهة وتوصَات وهقترحات                                            

 
 

  ٍى :إجواء توجَهات الًبٍ صلً هللا علَه وسلم فٍ الطب الوقابٍ َهكًًا القول أبعد هذا التحلَق ف

ى ها ، ألوالشر كل الشر فٍ هخالفة هدَه ، الخَر كل الخَر فٍ اتباع هدٌ الًبٍ صلً هللا علَه وسلم 

عجاز العلهٍ فٍ كل ها أهر وال َزال الباحثوى والعلهاء َإكدوى َوها بعد َوم اإل ، ًطق به حق وصدق

ى ؤَعترؾ ؼَر الهسلهَى قبل الهسلهَى ب ةوفٍ هجال الطب خاص، صلً هللا علَه وسلم رسول هللا به 

خذوى ؤًهم َألدرجة  ، لداء ووصؾ الدواءلالطب الًبوٌ له السبق فٍ الوقاَة والعالج والتشخَص 

سًة الًبٍ فـ  وهٍ كذلك فعالـ  بداأًها حقابق وحكم ال تخطا أح الًبٍ صلً هللا علَه وسلم علً ًصاب

 .هى خطؤ أو بطالىها َسري علً ؼَرها ي تجارب وال َسرٌ علَها صلً هللا علَه وسلم ال تخضع أل

  العالجٍ والجاًب وكالهها فَه الجاًب الوقابٍ والجاًب ، الطب الًبوٌ َشهل طب األبداى وطب الًفوس

 .خَر هى العالج ةى الوقاَوذلك أل،  ًالوقابٍ ؼالب علً العالج

  إى إتَاى الطاعات واجتًاب الهحرهات هى أهم الوسابل الهعًَة علً وقاَة الًفس والبدى بل هها األساس

 .فٍ هذا األهر

  ؤب التخهة ألًها هًشى َتجًأولذلك فإى الهسلم علَه ، هٍ رأس الدواء  والحهَةالهعدة هٍ بَت الداء 

 .وها هأل آدهٍ وعاء شرا هى بطًه، كل األهراض 

 هور التً تًهك قؾ الًظافة فٍ هقدهة الحصوى التٍ تحهٍ الجسم هى تقبل العدوي وؼَرها هى األت

 .وهللا جهَل َحب الجهال، فاإلسالم دَى الًظافه ، الجسم 

 فٍ عًق كل  ةهاًأوهٍ فٍ ًفس الوقت ، م جل الًعأبل هٍ هى ة الجسم ًعهة هى ًعم هللا تعالً ، صح

 .تلك األهاًة وَحهَها هى التلؾ والضررهسلم كل  فرد فلَحفظ

  ى إو إذا تجًب الهسلم كل سلوك ضار ف، سلوكَات الهسلم وطعاهه وشرابه وهًاهه لها أثر فٍ الوقاَة

 .صحته ال َعترَها الهرض او الوهى

  واألهراض الفتاكة وذلك بتطبَق قواًَى العزل والحجر البد هى حهاَة الهجتهع هى اًتشار األوببة

 .الصحٍ والتٍ أساسها توجَهات الًبٍ صلً هللا علَه وسلم

  كذلك بَى ، ًَبؽٍ أى تدرس علوم الطب الوقابٍ فٍ الحدَث الًبوٌ لطلبة الهدارس والجاهعات وًشرها

ألى ، د علً تقدم الهجتهع وهٍ تساع، ألى الصحة الجَدة أساسها الوقاَة السلَهة ، عاهة الًاس 

 .الهجتهع ازدهاراألصحاء َزَد إًتاجهم وزَادة اإلًتاج تساعد علً 

  لعهل كثَر هى  أساسسًاى ى األأل، لفقداى لقٍ األسًاى هى أهراض التسوس و تعرضها ًَجب أى

 .الجهاز الهضهٍ ةأجهزة الجسم خاص
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  و َسعد بها فٍ دًَاه ، ه تلهسلم فٍ آخرا االتٍ َإجر علَهالوقابً هى الطاعات هلل ورسوله والطب ،

الهتخصصة فٍ هذا الهجال والدراسات وهو هى اإلعجاز فٍ القول والفعل لذلك َجب أى تًشر البحوث 

 واِتَةسالهٍ فٍ كل أواهره الدَى اإل جازإع واحتً َعله، فٍ العالم ؼَر الهسلم وفٍ عالهًا اإلسالهٍ 

 .هى قبل هللا رب العالهَى

 فً الشرع اإلسالهً لها دور كبَر فً هجال الوقاَة ، خاصة إذا تم أداء هذه العبادات علً  العبادات

 الوجه الذي أهر به هللا ورسوله.

  ًى َجعلًا ههى أ تعالً سال هللاأكها ، ًا وأى َوفقًا لها فَه صالح، تقصَرًا أى َؽفر لًا أسؤل هللا تعال

 .والحهد هلل أوال وآخرا، د هللا تعالً وَخلص فَقبل عً، َخلص فوَعهل ، َعهل فَقول 

 الفقَر إلً عفو ربه                                                                         

 كهال عبد الهًعم هحهد خلَل                                                                    

 زهراأل ةجاهعـ صول الدَى ألَساًس                                                                

  ةالقاهر ةجاهعـ  ةبكالورَوس تجار                                                                
  بًً سوَؾ هصرـ حهر الكوم األ                                                                  

 2ٔ1ٕٕٕٕٓٙٔٓ  هاتؾ                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

{33} 
 

 

 الكتابهصادر وهراجع 

   َكتب التفسَر:  أوال: 

    تحقَق الشَخ ـ  م 33٘ٔهكتبة اإلَهاى بالسعودَة ـ تفسَر القرآى العظَم للحافظ إسهاعَل ابى كثَر

 .هدَر أزهر لبًاىـ خلَل الهَس هفتٍ زحلة والبقاع 

 .ًالجاهع ألحكام القرآى الكرَم ـ هحهد بى أحهد األًصاري القرطب 

 . ًأحكام القرآى ـ أبو بكر ابى العرب 

   َكتب الحدَث:  ثاًَا: 

   ٌدار إحَاء التراث العربٍـ هحهد بى إسهاعَل البخارٌ ـ صحَح البخار. 

   م  3٘٘ٔدار إحَاء التراث العربٍ ـ هسلم بى الحجاج القشَرٌ ـ صحَح هسلم. 

   ٌم  3ٙ٘ٔطبعة البابٍ الحلبٍ  ـ هحهد بى عَسً الترهذٌ ( ـ الجاهع الصحَح) سًى الترهذ. 

  دار البَاىـ ابى األثَر الجزرٌ  ـ حادَث الرسولأصول فٍ جاهع األ. 

   بَروتـ دار الفكر ـ ستاًٍ سلَهاى بى األشعث السجـ سًى أبٍ داود. 

   ٍبَروتـ دار القلم ـ سًى الًساب. 

   دار الكتاب العربٍـ للحاكم الًَسابورٌ ـ الهستدرك علً الصحَحَى. 

  ـ ه ٖٖٔٔطبعة هصطفً البابٍ الحلبٍ ـ حهد بى حًبل أهام هسًد اإل. 

  الحلبٍطبعة عَسً البابٍ ـ   هالك بى أًس رضٍ هللا عًهـ هام هالك اإل ؤهوط. 

  الهكتب اإلسالهٍـ للشَخ األلباًٍ  ـ صحَح ابى حباى. 

   للشَخ األلباًٍ ـ الضعَفةوسلسلة األحادَث الصحَحة. 

   م . 31٘ٔدار إحَاء التراث العربٍ  ـ هحهد بى َزَد القزوًٍَـ سًى ابى هاجه 

  ٍـ أحهد بى الحسَى ابى علً الهعروؾ بؤبً بكر. سًى البَهق 

 د بى شعَب بى علً الخراساًً الًسابً .سًى الًسابً ـ أحه 

 .سًى الدارهً ـ عبد هللا بى عبد الرحهى التهَهً الدارهً السهرقًدي 

  ـ علً بى أبً بكر بى سلَهاى الشافعً ًور الدَى الهَثهً. وهًبع الفوابد هجهع الزوابد 

  البؽدادٌ الدارقطًٍعلٍ بى عهر بى أحهد بى ههدٌ بى هسعود بى الًعهاى بى دًَار سًى الدارقطًً ـ.  

    ـ هحود بي أبٍ بكر بي أَىب بي سعد شوس الدَي ابي قُن الجىزَةـ زاد الهعاد فٍ هدٌ خَر العباد 

 . م 33ٔٔ  تحقَق شعَب وعبد القادر األرًإوطـ  هإسسة الرسالة 
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  ٌعلٍ شهاب الدَى أبو الفضل أحهد بى علٍ بى هحهد بى هحهد بى  ـ فتح البارٌ شرح صحَح البخار

 م . 321ٔدار الهعرفة بَروت ـ  بى هحهود بى أحهد بى أحهد الكًاًٍ العسقالًٍ ثم الهصرٌ الشافعٍ

   زكٍ الدَى أبو هحهد عبد العظَم بى عبد القوٌ بى عبد هللا بى سالهة بى سعد ـ الترؼَب والترهَب

 م . 313ٔدار التراث ـ  الهًذرٌ

   م . 32ٔٔدار الدعوة باألزهر ـ ٌ لإلهام َحًَ بى شرؾ الًووـ رَاض الصالحَى 

   م . 32ٓٔابى القَم الجوزَه الهطبعه السلفَه ـ الوابل الصَب هى الكلم الطَب 

  ًُعَم أحهد بى عبـد هللا بى أحهد بى إسحاق بى هوسً ابى ههراى وطبقات األصفَاءـ  حلَة األولَاء  أبو 

 األصفهاًً.

   أحهد بى عهرو بى عبد الخالق بى خالد بى عبَد هللا العتكٍ أبو بكر ) البحر الزخار( ـ  هسًد البزار

  .الهعروؾ بالبزار

   سلَهاى بى أحهد بى أَوب بى هطَر اللخهٍ الشاهٍ، أبو القاسم الطبراًٍـ  الهعجم الكبَر واألوسط. 

   بجدةالهكتب التعاوًٍ للدعوة واإلرشاد ـ  دكتور عبد الرحهى بى صالح الهحهود ـ هختصر كتاب الكبابر 

 م . 33ٙٔ ـ عام

   م . 32٘ٔعتصام دار اإلـ  الشَخ طه العفَفٍ ـ وصاَا الرسول صلً هللا علَه وسلم 

  م . 33ٓٔدار التوزَع والًشر ـ الشَخ عبد الخالق الشرَؾ  ـ الهداَة الرباًَة 

   م . 312ٔدار االعتصام ـ   عز الدَى فرَدـ قطوؾ هى السًة 

  ثالثا كتب الفقه: 

   ًٍم . 33ٓٔدار الفكر بَروت ـ حهد بى قداهة الهقدسٍ أهام اإلـ الهؽ 

   م . 322ٔطبعة خاصة بالهإلؾ ـ سَد سابق اللشَخ ـ افقه السًه 

  رابعا كتب الطب: 

   ٌتحقَق هحهود فرج العقدة م ـ 3٘1ٔدار عهر بى الخطاب ـ  ابى القَم الجوزَة ـ الطب الًبو. 

   هكتب َارا ـ عداد ًبَل خالد ـ إَخ هحهد هتولٍ الشعراوٌ الشـ األهراض وهعجزة الوقاَة والعالج

 م . 333ٔلإلعالم العربٍ 

   ٌم . 32ٕٔهإسسة الرسالة ـ لدكتور ًجَب الكَالًٍ ـ افٍ رحاب الطب الًبو 

   م . 33ٔٔ ةالدار الهصرَه اللبًاًَـ هحهد كاهل عبد الصهد ـ اإلعجاز العلهٍ فٍ اإلسالم 

   القراءة  ـ دكتور اسهاعَل صبرٌ/ دكتور ابراهَم هجدي  / زكٍ شعباىدكتور ـ صحة األم والطفل

 م . 333ٔللجهَع 

  ٍ31ٗٔشركة اإلعالًات الشرقَة  ـ لدكتور هحهد زكٍ سوَداىا ـ الصالة هى وجهة ًظر الطب اإلساله 
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   م  321ٔسلسلة البحوث اإلسالهَة ـ براهَم عبد الحهَد الصَاد إدكتور ـ الهدخل اإلسالهٍ للطب. 

   تحقَق ساهٍ التوًٍ م ـ 33ٓٔهكتبة العلم ـ اإلهام الًسابٍ ـ كتاب الطب. 

   ًجدةـ الشروق   دار ـ دكتور هحهد علً البارـ العدوي بَى الطب الحدَث و حدَث الهصطف. 

  ٍلدكتور هحهود هحهد ًجَبا ـ الطب اإلساله. 

 م . 32ٓٔ ةالرسال ةهإسسـ دكتور ًبَل صبحٍ الطوَل ـ  ةهراض الجًسَاأل 

   م . 32ٙٔهإسسة الرسالة  ـ دكتور فتحٍ َكىـ اإلسالم والجًس 

   براهَم قاعودإدكتور ـ حقابق حول الجًس َكتشفها العلم. 

   م . 32٘ٔسالهَة علً للشبوى اإلالهجلس األـ لدكتور علٍ هحهد هطاوع ـ ا لً الطب اإلسالهٍإهدخل 

   م . 32٘ٔللكتاب  ةالعاه ةالهصرَ ةالهَبـ لدكتور أحهد شوقٍ الفًجرٌ ـ االطب الوقابٍ فٍ اإلسالم 

   هحهد عبد السالم َوًسـ سر تحرَم لحم الخًزَر. 

  خاهسا كتب هتًوعة: 

   م . 311ٔ الهصرَة طبعة وزارة التربَة والتعلَمـ الهعجم الوجَز 

   م . 311ٔدار الشعب  ةهإسسـ عبد الرزاق ًوفل ـ هللا والعلم الحدَث 

   م . 32ٖٔدار هصر للطباعة ـ الؽزالٍ أبو حاهد إلهام ـ اإحَاء علوم الدَى 

    دكتور فاروق هحهد هساهلـ ارتداء الهالبس القصَرة أخطاره. 

   م . 33٘ٔهجلة األزهر ـ   شَخ األزهر جاد الحق علٍ جاد الحق  الشَخ ـ الختاى 

   الشَخ هحهد خاطرـ فتاوي دار اإلفتاء الهصرَة. 

  حهد علٍ طه رَاىأدكتور ـ آثارها وعالجها   كراتالهس. 

  م . 322ٔ بهصر  الهجلس األعلً للشبوى اإلسالهَةـ وقضاَا اإلدهاى   اإلسالم 

   م . 32ٖٔهكتبة الفالح بالكوَت ـ هجهوعة هى العلهاء ـ  دراسات فٍ الثقافة اإلسالهَة 

   م . 32٘ٔالهدًٍ هطبعة ـ هحهد بى جهَل زًَو ـ حكم اإلسالم فٍ التدخَى 

  م . 32ٓٔ ةالسلفَ ةالهكتب ة ـتَهَابى ـ هراض القلوب وشفاإها أ 

   م . 33ٖٔدار الطباعة والًشر  ـ لدكتور عبد الستار فتح هللا سعَدـ االعلم والعلهاء فٍ اإلسالم 

 .حادي األرواح إلً بالد األفراح ـ ابى القَم الجوزَة 

  سادسا دورَات: 

   ٍة (ـ الصًاعَ ةالرضاع رخطاأاإلسالم و ) هقال بعًواى  م 32ٗٔأؼسطس هجلة الوعٍ اإلساله

 . دكتور عبد الرسول الزرقاًٍ
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   ًاول عبد ( الختاى ) هقال بعًواى م ـ 333ًٔوفهبر  ـ ـه ٕٓٗٔرجب  1ٔٗهجلة الرابطة العدد

 . ٖٗصفحة   الهادٌ

   ٗٗصفحة  ( الختاى) هقال دكتور علٍ الشرَؾ  ـ ه ٘ٔٗٔهجلة التوحَد شعباى. 

   ةعى دراسة عى الزواج صفحـ خبرهـ ٕٓٗٔهجلة الرابطة شوال ٖٗ. 

   الخًزَر و بعض أسباب ) قال دكتور أحهد حسى صقر هم 32ٔٔ ـ ٕ٘هجلة الهسلم الهعاصر العدد

 ه ( .تحرَه

  ٕٔهقال دكتور رشاد فإاد السَد عى التدخَى صفحة  ٖٗٙٔسالهٍ العدد العالم اإل ةجرَد. 

   1ٕصفحة  ـه ٗٔٗٔشوال  ٓٔاإلسالم العدد هجلة هًار. 

   (. اإلجهاض بَى الطب والشرع ) هقال دكتور علٍ شهواىم  311ٔهجلة الدعوة هاَو 

  (. اإلسالم وعلم التؽذَة) حهد شوقٍ الفًجرٌ أهقال دكتور  م 33ٙٔالعلم بتوًس دَسهبر  ةهجل 

  (.سالم والوقاَة هى السرطاىاإل) هقال دكتور حلهٍ الخولٍ  م32ًَ٘ٔاَر  ةالعربَ ةالهجل 

  2أخبار هإتهر اإلعجاز العلهٍ بلبًاى صفحة  ـه ٕٔٗٔهحرم  ٙٗٙٔسالهٍ العدد العالم اإل ةجرَد . 

  َ13صفحة  م ـ 32ًَٙٔاَر  ةهجلة التؽذَه الروس. 

   للدكتورة سوسى (  الدلَل الطبٍ للحجاج) تلخَص كتاب  ـ  ـ ه ٕٓٗٔهجلة هًبر اإلسالم ذو القعدة

 .الؽزالٍ 

 

 

 

**************************** 

         *********************** 

         ************ 

        ***** 
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  فهرس الكتاب                                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصفحة                                                                         الهوضوع                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                            ٕ  .............................................................................................     هقدهة الكتاب 

 ٗ .......................................................................................   لؽوَات عًواى الكتاب 

 ٘ ............................................................................ حول الطب الًبوٌ: الباب األول   

 ٙ .............................................................  أًواع الطب الًبوٌ: الفصل األول              

 2 .......................................................... خَر هى العالج الوقاَة: الفصل الثاًٍ              

 3 ............................................................ اإلسالم وقاَة وشفاء: الفصل الثالث              

 ٔٔ .......................................................................... الطب الوقابٍ لألبداى: الباب الثاًٍ  

 ٕٔ ................................................................  الوقاَة هى التخهة: الفصل األول             

 1ٔ ..................................................................  .  الفصل الثاًً : أطعهة وقابَة            

 ٖٕ ..............................................................  وقاَة الفم والعًََى: الفصل الثالث             

 ٕٙ ...........................................................   الوقاَة هى الطاعوى: الفصل الرابع             

 ٖٓ .................................................  الوقاَة  سلوكَات لها أثر فٍ : الفصل الخاهس            

 ٖٙ ..............................................................ختاى الرجال وقاَة : الفصل السادس            

 2ٖ .....................................................................  اجتًاب الهحرهات وقاَة: الباب الثالث  

           3ٖ .............................................................   اجتًاب الزًا وقاَة: الفصل األول              

 ٖٗ ................................................................   الفصل الثاًٍ اجتًاب الخهر وقاَة            

 2ٗ ..............................................  اجتًاب الهَتة والدم ولحم الخًزَر: الفصل الثالث             

 ٔ٘ .............................................................   اجتًاب التدخَى وقاَة : الفصل الرابع           

 ٗ٘ ..................................................   هحرهات أخري وأثر اجتًابها : الفصل الخاهس           

 1٘ ........................................................................  الطب الوقابٍ للًفوس: الباب الرابع   

 2٘ ..................................................  اإلَهاى باهلل وقاَة هى كل هرض : الفصل األول           

 ٔٙ ...................................................  القًاعة وقاَة هى الطهع والحسد: الفصل الثاًٍ           

 ٗٙ .............................................................  الصدقة وقاَة هى الشح : الفصل الثالث          

 ٙٙ ........................................................  اإلخالص للوقاَة هى الرَاء: الفصل الرابع           

 3ٙ ............................................................  العلم وقاَة هى الجهل: الفصل الخاهس           

 1ٕ .............................................................  العدل وقاَة هى الظلم : الفصل السادس          

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

{ٔٓٗ} 
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