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 به محبث تقد

 مجعة محادي احللبوسي حممد
الى مسابقة مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية دائرة السيرة والسنة والشمائل في 

 جامعة القـــــرآن الكـــــريم والسنة النبــــــوية في أم درمــــــان في السودان 
 في االعجاز الطبي في االطعمة من خالل اليدي النبوي )الطب الوقائي(
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 املقــــدمــة

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى إماـ المتقيف، كقائد الغر المحجميف، سيدنا محمد 
 عميو أفضؿ الصالة كالتسميـ، أما بعد :

كال شرنا إال نيى عنو كحذرنا ، لـ يترؾ خيرنا إال دلنا عميو كأرشدنا إليو  ()فإف نبينا محمدنا     
جاء اليدم  كمف ضركريات الحياة ، الطعاـ أثر في حياة اإلنساف،تناكؿ  ةكلما كاف لنعم منو، 

 . أتـ بياف كأكضحوب ، كيبينيا النبكم بآداب يتحمى بيا المسمـ في أكمو
كألىمية ىذا المكضكع قاـ مركز بحكث القرآف الكريـ كالسنة النبكية دائرة السيرة كالسنة      

نة النبكية في أـ درماف في السكداف باإلعالف عف كالشمائؿ في جامعة القرآف الكريـ كالس
. (ُ) مسابقتو األكلى في االعجاز الطبي في االطعمة مف خالؿ اليدم النبكم )الطب الكقائي(

 مف خالؿ بحث عممي في احد المحاكر اآلتية : 
 ( في تناكؿ الطعاـ .المحكر األكؿ: ىدم النبي )

 طبية التي ذكرت في السنة النبكية .المحكر الثاني : االطعمة ذات الفكائد ال
 التي ذكرت في السنة النبكية .المحكر الثالث : االعشاب ذات الخصائص العالجية 

فقسمتو  ( في تناول الطعام()ىدي النبي )فأحببت المشاركة عمى المحكر االكؿ كىك :    
 إلى مقدمة ، كثالثة مباحث ، كخاتمة .

 أىمية المكضكع ، كخطة البحث . فأما المقدمة : فقد كضحت فييا   
 . اليدم النبكم قبؿ البدء بتناكؿ الطعاـكأما المبحث األكؿ :   
 . اليدم النبكم أثناء تناكؿ الطعاـكأما المبحث الثاني :   
 . اليدم النبكم بعد االنتياء مف تناكؿ الطعاـكأما المبحث الثالث :   
 . كالتكصيات مة : فقد ضمنتيا بأىـ النتائجكأما الخات  

كيرضاه أسأؿ أف يجعمو خالصان لكجيو الكريـ ، كأف يسدد خطانا كيكفقنا لما يحبو  مان ،كختا    
مَّد كعمى آلو كصحبو كسمـ .،                               كصمى اهلل عمى سيدنا ميحى

 باحثال                                                                            

                                      

 (.ىو العمم المتعمق بمنع انتشار األمراض وتعزيز الصحة النفسية والجسمية عند األفراد والجماعاتالطب الوقائي : ) ((ٔ
طب الوقائي في اإلسالم، د.عبد الحميد القضاة، ىيئة اإلعجاز العممي في القرآن والسنة، رابطة العالم اإلسالمي: تفوق ال

 ( .ٗٔ-ٖٔم : )ص: ٕٕٓٓىـ/ ٕٔٗٔمكة المكرمة ، الطبعة الثانية ، 
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 المبحث األول
 اليدي النبوي قبل البدء بتناول الطعام

م بآداب يتحمى بيا المسمـ اإلنساف، جاء اليدم النبك  أثر في حياة  الطعاـ ةلما كاف لنعم     
لإلنساف ؛ لما فيو مف حفظ لصحتو  أكمؿ اليدم( )ىديو تناكلو لطعامو ، كال شؾ أف في 

 : قبؿ البدء بتناكؿ الطعاـ( لدنيا كاالخرة  . كمف ىديو )كقكتو ، كالف فيو مصمحتنا في ا

  : غسل اليدين قبل تناول الطعام أواًل:    
 إىماؿ كأف كالتقذر، لمتمكث تعرضان  الظاىرة البدف أعضاء أكثر ىما اليديف أف يخفى ال      

 كفي الجسـ، مف أخرل أماكف إلى منيما كالجراثيـ األمراض سرياف يسبب كطيارتيما نظافتيما
 في اليديف تنظيؼ عمى النبكم حث اليدم كقد الفتاكة، األمراض تمؾ مف لمجسـ كقاية تنظيفيما
 :كثيرة ، منيا غسؿ اليديف قبؿ تناكؿ الطعاـ  مكاضع

قاؿ: قرأت في التكراة، أفَّ بركةى الطعاـً الكضكءي قبمىو، ( فعف سيدنا سمماف الفارسي )     
كىةي الطعاـً الكضكءي قىبمىو، كالكضكءي بىعدىه)) ، فقاؿ: ()فذكرتي ذلؾ لمنبيّْ   (ُ)((  بىرى

 اليديف بغسؿ (( الكضكءي قىبمىو))  ( :)رحميـ اهلل( قكلو ) العمماء جماعة مف فسر كقد   
 . (ُ)رفيإطالقنا لمكؿ عمى الجزء مجازنا، أك بناءن عمى المعنى المغكم كالع

                                      

 الشيباني أسد بن اللـــى بن حنبل بن محمد بن أحمد اهلل عبد أبو ، حنبل بن أحمد اإلمام مسند ، أحمد االمام وـــــأخرج  (ٔ)
 مؤسسة ، التركي المحسن عبد بن اهلل عبد د: بإشراف ، وآخرون مرشد، عادل - األرنؤوط شعيب: تحقيق ،( ىـٕٔٗ: ت)

-ٖ٘ٔ/ٜٖ) : َحِديُث َسْمَماَن اْلَفاِرِسي-() َأَحاِديُث ِرَجاٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبي  ،  مٕٔٓٓ - ىـٕٔٗٔ ، األولى: الطبعة ، الرسالة
 عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سميمان داود أبو ، داود أبي سنن ، داود وأبو ،( ٕٖٖٕٚ) برقم ( ،ٖٙٔ
 ، األولى: الطبعة ، العالمية الرسالة دار ، بممي قره كاِمل مَحمَّد - األرنؤوط شَعيب: تحقيق ،( ىـٕ٘ٚ: ت) الس ِجْستاني األزدي
 الترمذي سنن ، والترمذي ،( ٖٓٙٚ) برقم ، (ٙٛ٘/٘) : الطعام عند اليد غسل باب - االطعمة كتاب ، م ٜٕٓٓ - ىـ ٖٓٗٔ

 دار ، معروف عواد بشار: تحقيق ،( ىـٜٕٚ: ت) عيسى أبو الترمذي، الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن محمد ،
 ،( ٖ٘ٗ/ٖ: ) َوَبْعَدهُ  الطََّعامِ  َقْبلَ  الُوُضوءِ  ِفي َجاءَ  َما ابُ بَ  - االطعمة أبواب ، مٜٜٛٔ ، طبعة بال ، بيروت – اإلسالمي الغرب
 يخرج ال حفظو لسوء كالم وفيو صدوق الربيع بن قيس: "  المنذري الحافظ قال جميًعا، ضعَّفوه الحديث وىذا ،( ٙٗٛٔ) برقم

:  تحقيق ، محمد أبو المنذري القوي دعب بن العظيم عبد ، الشريف الحديث من والترىيب الترغيب" . الحسن حد عن اإلسناد
 ( .ٜٓٔ/ٖ: ) هٚٔٗٔ ، األولى الطبعة ، بيروت – العممية الكتب دار ، الدين شمس إبراىيم
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ًف ك       بَّاسو سيدنا عى ًف النًَّبيّْ  ضي اهلل عنيما()ر اٍبًف عى :  ()عى كءي قىٍبؿى الطَّعىاـً )) قىاؿى اٍلكيضي
ًميفى  ، كىىيكى ًمٍف سينىًف اٍلميٍرسى ا يىٍنًفي اٍلفىٍقرى بىٍعدىهي ًممَّ  (ِ)((  كى

اًلؾو ) ٍبفى  كعف سيدنا أىنىسى         أىفٍ  أىحىبَّ  )) مىفٍ : ( المًَّو ) رىسيكؿي  قىاؿى : قاؿ (مى
ٍيرى  لمَّوي ا ييٍكًثرى  أٍ  بىٍيًتًو، خى ضَّ رى  ًإذىا فىٍميىتىكى ذىا غىدىاؤيهي، حىضى ًفعى (( كىاً  ري

 (ّ) 
اٍسًتٍقبىاالن  في أىمية غسؿ اليديف قبؿ تناكؿ الطعاـ بأنو : " القارمالمال قاؿ       

ًة ًبالطَّيىارىًة اٍلميٍشًعرىًة ًلم دى: " ًلمنٍّْعمى مىى مىا كىرى ـى  بيًعٍثتي )) تٍَّعًظيـً عى ؽً  أًليتىمّْ  (ْ)" (( مىكىاًرـى اأٍلىٍخالى
 : (ٓ) قبؿ الطعاـ غسؿ اليديفكالحكمة في    
أٌكالن: أٌف األكؿ بعد غسؿ اليديف يككف أىنأ كأمرأ، كألٌف اليد ال تخمك عف التمكث في تعاطي     

 األعماؿ، فغسميا أقرب إلى النظافة كالنَّزاىة. 

                                                                                                            

ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، عمي بن )سمطان( محمد، أبو الحسن نور الدين المال اليروي القاري )ت:   (ٔ)
( ، وعون المعبود شرح سنن أبي ٖٕٔٚ/ٚم : )ٕٕٓٓ -ىـ ٕٕٗٔلبنان ، الطبعة: األولى ،  –ىـ( ، دار الفكر، بيروت ٗٔٓٔ

بيروت ،  –ىـ( ، دار الكتب العممية ٜٕٖٔداود، محمد أشرف بن أمير بن عمي بن حيدر، أبو عبد الرحمن ، العظيم آبادي )ت: 
ق: يحق، ت ابن مفمحالمعروف ب محمد بن مفمح المقدسي عبد اهلل ،  اآلداب الشرعيةو  ،( ٚٙٔ/ٓٔىـ : )٘ٔٗٔعة: الثانية، الطب

 .(ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٖ: ) مٜٜٜٔ /ىـٜٔٗٔ ، الطبعة: الثالثة،  بيروت – مؤسسة الرسالة ، عمر القيامو شعيب األرناؤوط 
،  ىـ(ٖٓٙالشامي، أبو القاسم الطبراني )ت:  ن بن أحمد بن أيوب بن مطيرأخرجو الطبراني  ، المعجم األوسط، سميما  (ٕ)

القاىرة ، بال طبعة ، بال تاريخ :  –تحقيق: طارق بن عوض اهلل بن محمد ، عبد المحسن بن إبراىيم الحسيني ، دار الحرمين 
( ، وذكره الييثمي في  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، أبو الحسن نور الدين عمي بن أبي بكر بن ٙٙٔٚ( ، برقم )ٗٙٔ/ٚ)

م ، كتاب ٜٜٗٔىـ، ٗٔٗٔيق: حسام الدين القدسي ، مكتبة القدسي، القاىرة ، بال طبعة ، ىـ( ، تحقٚٓٛسميمان الييثمي )ت: 
( ، وقال: فيو نيشل بن سعيد وىو متروك. وقال العراقي: الحديث ٕٗ-ٖٕ/٘باب الوضوء قبل الطعام وبعده : ) -األطعمة 

 –حقيق : أشرف عبد المقصود ، مكتبة طبرية ه( ، تٙٓٛضعيف. ينظر : المغني عن حمل األسفار ، أبو الفضل العراقي  )ت: 
 ( .ٖٚٗ/ٔم : )ٜٜ٘ٔ -ىـ ٘ٔٗٔالرياض ، 

عادل  -ق: شعيب األرنؤوط يحق، ت ىـ(ٖٕٚ: تأبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ) ، سنن ابن ماجوأخرجو ابن ماجو ،  (ٖ)
د كامل قره بممي  -مرشد  ، أبواب  مٜٕٓٓ -ىـ ٖٓٗٔ، الطبعة: األولى،  عالميةدار الرسالة ال ، َعبد الّمطيف حرز اهلل -محمَّ

إسناده ضعيف، لضعف كثير بن ومن معو :  األرنؤوط ( ، وقال شعيبٜٕٖ٘( ، )ٕٓٗ/ٗالطََّعاِم : ) ِعْندَ  اْلُوُضوءِ  َبابُ -االطعمة 
 . ُسميم، وجبارة بن المغمس

أحمد بن الحسين بن  ، السنن الكبرى ، البييقيخرجو ، والحديث أ (ٕٗٔٚ/ ٚ): مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   (ٗ)
ن لبنا –دار الكتب العممية، بيروت ،  ق: محمد عبد القادر عطايحق، ت ىـ(ٛ٘ٗ: تالخراساني، أبو بكر البييقي ) ىعمي بن موس

 ( .ٕٕٛٚٓ، برقم )( ٖٕٖ/ٓٔ: ) اِليَياَبَياُن َمَكاِرِم اأْلَْخاَلِق َوَمعَ  َبابُ  -، كتاب الشيادة  مٖٕٓٓ /ىـ ٕٗٗٔالطبعة: الثالثة، ، 
 . (ٕٗٔٚ/ ٚ): مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ينظر (٘)
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ة مف االستعانة عمى العبادة فيك جدير بأف يجرم مجرل الطيار ثانيان: ألٌف األكؿ يقصد بو      
 . الصالة، فيبدأ بغسؿ اليديف

كىةي الطعاـً الكضكءي قىبمىو، )) حديث الدكتكر ابراىيـ الراكم مف كقد استنبط العالـ       بىرى
يتو ، أف غسؿ اليديف قبؿ تناكؿ الطعاـ يدخؿ البركة عمى اإلنساف كعمى ب: ((  كالكضكءي بىعدىه

ػز الذم ال يفنى كالكـر اإلليي ػػػراض كىي الكنػػػػػػافية بالحفظ مف األمػػػكأف البركة ىنا ىي بركة الع
 .(ُ) الذم ال يقدر بثمف

كيأتي اليدم النبكم باألمر بغسؿ اليديف قبؿ الطعاـ سابقان لبديييات الطب الكقائي الحديث      
ذلؾ مف أتربة حاممة لمجراثيـ ك ممرضة ك  ميكركبات ليسمـ الطعاـ مف عكامؿ التمكث كالمرض مف

قبؿ أف تعمـ عمكـ الميكرك بيكلكجي أك تكتشؼ الميكركبات كترل بالمجاىر بقركف، كال تخفى 
الحكمة الصحية مف ىذا اليدم النبكم ففي حياة اإلنساف كثيران ما يصافح شخصان مريضان أك 

مس لطعامو غير مقدر أف بيف أناممو خطران حامالن لجراثيـ مسببة لممرض كىك ال يدرم ثـ يج
 كامنان يصيب مف ذلؾ الطعاـ فيمكثو ليصاب بالمرض. 

كالككليرا كأكثر األمراض انتشاران عف ذلؾ الطريؽ ىي النزالت المعكية األميبية كالتياب الكبد 
رؽ ما يفرزه مف دىف كعد عمى سطحو عمى ثنايا كأخاديد، ك يحتكم الجمكالتيفكيد كالديداف. ك 

 .(ِ) يساعد عمى التصاؽ الجراثيـ كبيض الطفيميات بالجمد كحفظيا بيف ثناياه
ألنيما تالقياف  ؛ مف اليدم النبكم كلك كانتا نظيفتيف تناكؿاستحباب غسؿ اليديف قبؿ ف     

يقذر الطعاـ ، كلعمو يفسده فيضر اآلكؿ ، كألف في ذلؾ  مف األدراف كاألكساخ كالغبار ، ما
 ف التمكث .حفظ الطعاـ م

النافع كمنيا الضار؛ كلكننا ال نعرؼ  كمعمكـ أنو ال يخمك مكاف في األرض مف الجراثيـ منيا   
أذكى الفطف؛ لذلؾ نعتبر أف الجراثيـ  أيف الجراثيـ النافعة كأيف الضارة، كسكء الظف ىنا مف

نحتاجيا نمس بأيدينا جميع األشياء التي  الضارة مكجكدة في كؿ مكاف، كنحف مضطركف أف
                                      

( لعام ٜ): السالم، لمدكتور ابراىيم الراوي، مجمة حضارة االسالم، العدد: استشارات طبية في ضوء اينظر (ٔ)
 ( .ٕٚ)ص::م(ٜٙٚٔ)
الطبعة االولى ،  ، سوريا دمشق،  المعاجم ، دار تور الطبيب محمد نزار الدقرالعالمة الدك ، : روائع الطب اإلسالمي ينظر (ٕ)

 ( .ٜٗ/ٗم : )ٜٜٚٔ
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أيدينا انتقمت الجراثيـ مف أيدينا إلى الطعاـ،  مف حكلنا، كعندما نريد تناكؿ الطعاـ إذا لـ نغسؿ
دد تيالقذارة، كمف ىذه الجراثيـ الفتاكة التي  كغيرىا مف أمراض ،(ُ) كدخمت معو إلى أجكافنا

يب الجياز اليديف كمصادر الماء كالطعاـ فتص حياة اإلنساف كالتي تنتقؿ عف طريؽ تمكث
المعيد الطبي بأكاديمية العمكـ الكطنية بالكاليات  اليضمي بأبمغ األضرار ما جاء في إحصائية

 ـ كما يمي: ُٖٔٗالعالـ الثالث  ا في دكؿبيالمتحدة التي قدرت عدد المصابيف 
األشخاص عمى  جرثكمة السالمكنيال: كتسبب الحمى التيفكدية التي تصيب ثالثيف مميكننا مف. ُ
 تكل العالـ.مس
مميكننا مف  . عصيات ككلي: كتسبب النزالت المعكية الحادة التي تصيب ستمائة كثالثيفِ

 األشخاص.
ا، كتصيب مائتيف كخمسيفّ مميكننا مف  . عصيات الدسنترم: كتسبب النزالت المعكية أيضن

 األشخاص.
 . الككليرا: كتصيب سبعة مالييف مف األشخاص.ْ
 كيصيب خمسة مالييف مف األشخاص. :  A م الكبائي. فيركس االلتياب الكبدٓ 
 . فيركس النزالت المعكية: كيصيب مائة كأربعيف مميكننا مف األشخاص.ٔ
مف  كيذىب ضحية ىذه األمراض )أمراض القذارة( ثالثة مالييف مف األشخاص نصفيـ 

 . (ِ) األطفاؿ نتيجة عدـ االىتماـ بنظافة اليديف كغسميما قبؿ الطعاـ

 :  الطعام ىيئة الجموس لتناول: ياثان    
في انحدار  أثرو  مفلييئة ا ( بييئة جمكسو عمى مائدة الطعاـ ؛ لما ليذهلقد أىتـ النبي )   

الركبتيف، ثـ الجثي  اإلقعاء، عمى الكركيف كنصب : ىي كمف ىذه الييئات ؛ و ىضمك الطعاـ، 
، كقد كردت  اليسرل كس عمىعمى الركبتيف كظيكر القدميف، ثـ نصب الرجؿ اليمني كالجم

 احاديث في ىذه الييئات منيا : 
اًلؾو عف  ٍقًعينا يىٍأكيؿي تىٍمرنا ()رىأىٍيتي النًَّبيَّ )) :  ، قىاؿى () أىنىسي ٍبفي مى  .(ُ) (( مي

                                      

 (ٜٚم : )ص:ٜٜٙٔدمشق ، بال طبعة ،  -د. عبد الرزاق كيالني ، دار القمم ،  نظر : الحقائق الطبية في اإلسالمي (ٔ)
م :  ٜٜٔٔه/  ٔٔٗٔشق، دار القمم ، الطبعة األولى ، رحمة اإليمان في جسم اإلنسان ، حامد أحمد حامد ، دم:  ينظر (ٕ)

 ( .ٜٖٗ)ص:
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مي : " قاؿ االماـ النككم       اقىٍيًو كى مىى أىٍليىتىٍيًو نىاًصبنا سى اًلسنا عى ٍقًعينا( أىٍم جى ٍحتىًفزه ىيكى ًبالزَّاًم قىٍكليوي )مي
ميكًسوً  ٍيري ميتىمىكّْفو ًفي جي  (ِ)"  أىٍم ميٍستىٍعًجؿه ميٍستىٍكًفزه غى

ٍف أىنىسو ك       : ( ) عى عىؿى النًَّبيُّ  ()أيًتيى رىسيكؿي اهلًل )) ، قىاؿى ، فىجى يىٍقًسميوي كىىيكى  ()ًبتىٍمرو
، يى   .(ّ)((  ٍأكيؿي ًمٍنوي أىٍكالن ذىًريعناميٍحتىًفزه

ٍف ييًريدي ااًلٍسًتٍكثىارى ًمفى الطَّعىاـً قاؿ االماـ النككم )رحمو اهلل ( : "         كمعناه الآكؿ أىٍكؿى مى
ننا بىٍؿ أىٍقعيدي ميٍستىٍكًفزنا كىآكيؿي قىًميالن  كّْ يىٍقعيدي لىوي ميتىمى  .(ْ)"  كى

عىؿى يى  ()أيٍىًدمى ًلرىسيكًؿ اهلًل  )) أحمد: كلفظ    تَّى تىٍمره فىجى ، كىأىنىا رىسيكليوي ًبًو حى ٍقًسميوي ًبًمٍكتىؿو كىاًحدو
: (( فىرىغى ًمٍنوي  عىؿى يىٍأكي  ))، قىاؿى كعى ػػػػػػػػػفىجى ٍفتي ًفي أىٍكًمًو اٍلجي  . (ٓ)(( ؿي كىىيكى ميٍقعو أىٍكالن ذىًريعنا، فىعىرى

ٍبدي المًَّو ٍبفي بيٍسرو عف ك       : أىٍىدىٍيتي ًلمنَّبً () عى سيكؿي المًَّو  ()يّْ ، قىاؿى ثىا رى مىى  ()شىاةن، فىجى عى
: مى  ، فىقىاؿى أىٍعرىاًبيّّ ٍكبىتىٍيًو، يىٍأكيؿي : ري ـٍ يىٍجعىٍمًني ))  ا ىىًذًه اٍلًجٍمسىةي؟ فىقىاؿى لى ا، كى ٍبدنا كىًريمن عىمىًني عى ًإفَّ المَّوى جى

ًنيدنا بَّارنا عى  .(ٔ)((  جى
ٍكبىتىٍيًو فىاٍلميٍستىحى " قاؿ ابف حجر:          مىى ري اًثينا عى ميكًس ًلٍْلًكًؿ أىٍف يىكيكفى جى بُّ ًفي ًصفىًة اٍلجي

مىى اٍلييٍسرىل يىٍجًمسي عى ٍيًو أىٍك يىٍنًصبي الرٍّْجؿى اٍلييٍمنىى كى ظيييكري قىدىمى  .(ٕ)"  كى

                                                                                                            

ىـ( ، تحقيق : محمد فؤاد ٕٔٙصحيح مسمم ، مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت: أخرجو مسمم ،   ((ٔ
ِتْحَباِب َتَواُضِع اآْلِكِل، َباُب اسْ -كتاب االشربة ، بال طبعة ، بال تاريخ ، بيروت  –ار إحياء التراث العربي عبد الباقي ، د
 ( .ٕٗٗٓ( ، برقم )ٙٔٙٔ/َٖوِصَفِة ُقُعوِدِه :)

ىـ( ، دار إحياء ٙٚٙالمنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج ، ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت:  ((ٕ
 ( .ٕٕٚ/ ٖٔ: )ه ٕٜٖٔبيروت ، الطبعة الثانية ،  –التراث العربي 

 ( .ٕٗٗٓ( ، برقم )ٚٔٙٔ/َٖباُب اْسِتْحَباِب َتَواُضِع اآْلِكِل، َوِصَفِة ُقُعوِدِه :)-كتاب االشربة  أخرجو مسمم ،  ((ٖ
 ( .ٕٕٚ/ ٖٔشرح النووي عمى مسمم : ) ((ٗ
َحاَبِة  ((٘ ( ، برقم ٖٗٚ/َٕٓعْنُو : )ُمْسَنُد َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اهلُل َتَعاَلى  -أخرجو االمام أحمد ، ُمْسَنُد اْلُمْكِثِريَن ِمَن الصَّ
  ( ، قال شعيب األرنؤوط ومن معو : إسناده قوي .ٖٔٓٔٔ)

( ، قال  شعيب األرنؤوط ومن ٕٖٗٙ( ، )٘ٓٗ/َٗباُب التَّْسِمَيِة ِعْنَد الطََّعاِم : ) -رجو ابن ماجو ، أبواب االطعمة أخ ((ٙ
 معو : إسناده حسن.

ه( ، رقم كتبيا وأبوابيا ٕ٘ٛلحافظ أحمد بن عمي بن حجر العسقالني )ت فتح الباري شرح صحيح البخاري ، اإلمام ا ((ٚ
  :م ٕٓٓٓه/ٕٔٗٔدمشق ، الطبعة الثالثة ،  –الرياض ، ودار الفيحاء  –وأحاديثيا: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار السالم 

(ٜ /ٕ٘ٗ) . 
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كيذكر عنو أنو كاف يجمس لألكؿ متكركا عمى ركبتيو، " قاؿ ابف القيـ في حكمة ذلؾ: ك       
بطف قدمو اليسرل عمى ظير قدمو اليمنى تكاضعا لربو عز كجؿ، كأدبا بيف يديو،  كيضع

كاحتراما لمطعاـ كلممؤاكؿ، فيذه الييئة أنفع ىيئات األكؿ كأفضميا، ألف األعضاء كميا تككف 
عمى كضعيا الطبيعي الذم خمقيا اهلل سبحانو عميو مع ما فييا مف الييئة األدبية، كأجكد ما 

 .(ُ)"  ف إذا كانت أعضاؤه عمى كضعيا الطبيعياغتذل اإلنسا

 الجياز اليضمي ليذا اليدم النبكم حيث بيف بأفالفكائد الصحية كقد بيف الطب الحديث    
الطعاـ الكارد كالتييؤ ليضمو؛  إلى كمية كبيرة مف الدـ ليستطيع القياـ بما يمـز الستقباؿ يحتاج

تككف الجممة العصبية كالعضمية في  لجمكس حتىلذا كاف اإلجراء الطبي الصحيح لذلؾ كجكب ا
لتقبؿ الطعاـ كالشراب كتمثمو بشكؿ  حالة اليدكء كاالسترخاء، كتزداد قابمية الجياز اليضمي

الجياز اليضمي، مع كضع الساؽ  صحيح، كثني الساقيف تحت الجسـ لحصر الدـ في منطقة
طميقة بعيدة عف أم ضغط مسمط  ةاليسرل منثنية كاليمنى مرتكزة عمى القدـ لجعؿ المعدة حر 

اليضمي في حالة الجمكس عمى  باتجاىيا مف الخارج، كىذا الكضع ىك األصح لعمؿ الجياز
 الطعاـ. األرض حكؿ السفرة مف استعماؿ الكراسي حكؿ مائدة

لى أف تأخذ المعدة مجاالن أما الجمكس عمى المقعدة )متربعنا( فيؤدم إلى انبساط المعد      ة، كا 
 ، فتزيد قابميتيا ألخذ الطعاـ كالمزيد منو. أما اإلقعاء بنصب الساقيف أك أحدىما مماكاسعنا

ا إلى االمتالء بمقدار أقؿ مف الطعاـ؛ حيث بييضيؽ حيز المعدة كيقمؿ اتساعيا، مما يؤدم 
  .(ِ) يشعر المرء بالشبع بآلية انعكاسية، فيقؿ مطعمو كال يصاب بالتخمة

ٍيفىةى ئة الصحية في الجمكس لألكؿ فالييىديو الشريؼ ( مف خالؿ بؿ بيف )      حى عىٍف أىًبي جي
( ) ّْقىاؿى : كيٍنتي ًعٍندى النًَّبي()  ؿو ًعٍندىهي  (ّ) (( الى آكيؿي كىأىنىا ميتًَّكئه : ))  فىقىاؿى ًلرىجي

                                      

ىـ( ، ٔ٘ٚالدين ابن قيم الجوزية )ت: زاد المعاد في ىدي خير العباد ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  ((ٔ
م : ٜٜٗٔىـ /٘ٔٗٔمكتبة المنار اإلسالمية، الكويت ، الطبعة: السابعة والعشرون ،  -مؤسسة الرسالة، بيروت 

(ٗ/ٕٖٓ. ) 
   ( .ٗ٘ٔ)ص:د. عبد الرزاق كيالني:، سالمالحقائق الطبية في اإلو  (،ٕٙ/ ٔي د.محمد نزار الدقر:)روائع الطب اإلسالم ((ٕ
 –ىـ( ، دار الشعب ٕٙ٘الجامع الصحيح ، محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهلل )ت:  (ٖ)

 (.ٜٜٖ٘)، برقم  (ٖٜ/ٚ: ) باب: األكل متكئاً  -األطعمة كتاب ،م ٜٚٛٔه/ ٚٓٗٔالطبعة األولى ، القاىرة ، 
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في        بًُّع، كى قىٍد فيسّْرى ااًلتّْكىاءي ًبالتَّرى مىى الشٍَّيًء، كىىيكى قاؿ ابف القيـ )رحمو اهلل( : " كى سّْرى ًبااًلتّْكىاًء عى
اًء، فىنىٍكعه ًمنٍ  ثىةي ًمفى ااًلتّْكى ٍنًب. كىاأٍلىٍنكىاعي الثَّالى مىى اٍلجى فيسّْرى ًبااًلتّْكىاًء عى مىٍيًو، كى ادي عى رُّ ااًلٍعًتمى يىا يىضي

ٍنًب، فىًإنَّوي يىٍمنىعي مىجٍ  مىى اٍلجى ٍف ًباآٍلًكًؿ، كىىيكى ااًلتّْكىاءي عى يىعيكقيوي عى ٍف ىىٍيئىًتًو، كى رىل الطَّعىاـً الطًَّبيًعيّْ عى
ا فىًإنَّيىا تى  يىا ًلٍمًغذىاًء، كىأىٍيضن ـي فىٍتحي ًعدىةى فىالى ييٍستىٍحكى يىٍضغىطي اٍلمى ًة، كى ًعدى ًة نيفيكًذًه ًإلىى اٍلمى ًميؿي كىالى تىٍبقىى سيٍرعى

ٍنتىًصبىةن، فىالى يىًصؿي اٍلًغذىاءي ًإلىٍييىا بىاًبرىًة اٍلمينىاًفي  مي ميكًس اٍلجى رىاًف: فىًمٍف جي اًف اآٍلخى ا النٍَّكعى . كىأىمَّ ًبسيييكلىةو
 ( : ًليىذىا قىاؿى ا يىٍأكيؿي اٍلعىٍبدي »ًلٍمعيبيكًديًَّة، كى كىافى يىٍأكيؿي كىىيكى ميٍقعو « ( ) »آكيؿي كىمى ٍف كىافى اٍلميرىادي « ( ... كى كىاً 

ادى  اًء ااًلٍعًتمى ـٍ  ًبااًلتّْكى ٍعنىى أىنّْي ًإذىا أىكىٍمتي لى اًلًس، فىيىكيكفي اٍلمى طىاًء الًَّذم تىٍحتى اٍلجى اًئًد كىاٍلكى سى مىى اٍلكى عى
، ٍكثىارى ًمفى الطَّعىاـً ٍف ييًريدي اإٍلً مى بىاًبرىًة، كى ًفٍعًؿ اٍلجى سىاًئًد، كى مىى اأٍلىٍكًطيىًة كىاٍلكى  لىًكنّْي آكيؿي بيٍمغىةن  أىٍقعيٍد ميتًّْكئنا عى

ا يىٍأكيؿي اٍلعىٍبدي   .(ُ)"  كىمى
يسبب تشنج كاضطراب تقمصات البمعكـ فال  كثبت بالطب الحديث أف االتكاء أثناء الطعاـ

يستطيع اإلنساف بمع األكؿ بارتياح؛ كىذه الكضعية تحدث ارتخاء في عضالت البطف فال 
عصاب  كيؤدم إلى دفع تستقبؿ المعدة الطعاـ بصكرة صحيحة، أما األكؿ قائمان فإنو يكٌتر األ

الدـ إلى العضالت بدالن مف الجياز اليضمي؛ كىذا يؤدم إلى عسر اليضـ كظيكر األمراض 
 .(ِ)اليضمية

 :  عدم انتقاد نوع الطعام: ثالثاً     
ال ندرم ما الفائدة التي  ألنناعدـ ذـ الطعاـ لقد جاء اليدم النبكم ليحثنا عمى     

ف عيب ، ك  اهلل امرنا باف ناكؿ مف طيبات ما احمو اهلل لنا تعكد عمينا مف تناكلنا لو الف ا 
كالمؤمف حيي مؤانس بعيد عف ، الطعاـ لو تأثير سيئ عمى مف يقدمو، كمف طياه كأعده 

ٍيرىةى ف حسف األدب في ذلؾ ()اإليذاء كلك باإلشارة، كقد عممنا رسكؿ اهلل     :قىاؿى ( )عىٍف أىًبي ىيرى
  

                                      

 ( .ٖٕٓ/ ٗزاد المعاد البن القيم : ) (ٔ)
الطبعة محمد كامل عبد الصمد ، الدار المصرية المبنانية، القاىرة ،  ،السنة النبوية  في ممي في اإلسالماإلعجاز الع (ٕ)

الموسوعة العممية الشاممة في اإلعجاز النبوي: د.سمير عبد الحميم، ، ( ٕٗ-ٖٕ ) ص:: مٕٔٓٓ/ىـٕٔٗٔالخامسة ، 
ب الوقائي: دراسة في األحاديث الشريفة: التغذية والط -ٕ٘، ٕ٘-ٕٕ/ ٕ: م ٕ٘ٓٓىـ/ ٕٙٗٔاالولى،  الطبعة

حياء التراث، ع مان ، بال طبعة ، د.محمد عيد محمود الصاحب، بحث في ندوة الطب في السنة النبوية، جمعية الحديث وا 
 .( وما بعدىا ٜٖ)ص:: م ٖٕٓٓ /ىـٕٗٗٔ
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ابى النًَّبيُّ ))  ا عى كىوي  () مى ٍف كىًرىىوي تىرى ا قىطُّ ًإًف اٍشتىيىاهي أىكىمىوي كىاً     .(ُ) (( طىعىامن
ابى النًَّبيُّ قاؿ الحافظ ابف حجر : "        ا عى ا  ()قىٍكليوي بىابي مى ا : طىعىامن بىاحن ـي ، أىٍم مي رىا ا اٍلحى أىمَّ

ٍنوي  يىٍنيىى عى يىذيمُّوي كى ذىىىبى بى ، فىكىافى يىًعيبيوي كى ييـٍ كى ٍف  ٍعضي ًإلىى أىفَّ اٍلعىٍيبى ًإٍف كىافى ًمٍف ًجيىًة اٍلًخٍمقىًة كيًرهى كىاً 
ٍنعىةي اآٍلدىًميّْيفى تيعىابي  صى ٍنعىةى المًَّو الى تيعىابي كى ـٍ ييٍكرىٍه قىاؿى أًلىفَّ صى ٍنعىًة لى : قيٍمتي ،  كىافى ًمٍف ًجيىًة الصَّ

ـي فىًإفَّ ًفي اًنًع كىالًَّذم يىٍظيىري التٍَّعًمي ًكمُّ .  ًو كىٍسرى قىٍمًب الصَّ ًة أىٍف  : قىاؿى النَّكى ًمٍف آدىاًب الطَّعىاـً اٍلميتىأىكّْدى
نىٍحكي ذىًلؾى  ٍيري نىاًضجو كى ًقيؽه غى ًميظه رى اًمضه قىًميؿي اٍلًمٍمًح غى اًلحه حى قىٍكًلًو مى   .(ِ)"  الى ييعىابى كى

ك:  (في قكلو ) قاؿ ابف بطاؿك     ف كرىو، ترى ىذا مف حسف األدب؛ ألف المرء قد ال  : و(())كا 
 .(ّ) يشتيي الشيء كيشتييو غيره، ككؿ مأذكف في أكمو مف ًقبىؿ الشرع، ليس فيو عيبه 

كالحؽ أف ىذا ىك التصرؼ الصحي السميـ فتناكؿ الطعاـ المشتيى يساعد عمى      
 .(ْ)ىضمو كاستقالبو كاالستفادة منو بالشكؿ األمثؿ 

 :عمى صالة العشاء  تناول الطعامديم تقرابعًا :      
 كخاصة  الفريضة في الغدك كاالصاؿ صالةعمى  يقدـ تناكؿ الطعاـ ( كافمف ىديو )      

 لـ يخش فكات الفريضة .ك  نت نفسو تشكؽ إلى الطعاـإذا كا
ًت  : )) أىنَّوي قىاؿى  ()عف النبي ( )ائشة عف عف      ًضعى اٍلعىشىاءي كىأيًقيمى الىةي فىاٍبدىؤيكا الصَّ ًإذىا كي

  .(ٓ)((  ًباٍلعىشىاءً 

ًف اٍبًف عيمىرى ك     مىى الطَّعىاـً ( : )) )قىاؿى : قىاؿى النًَّبيُّ )رضي اهلل عنيما( عى ـٍ عى ديكي ًإذىا كىافى أىحى
الىةي  ًت الصَّ ٍف أيًقيمى تىوي ًمٍنوي كىاً  اجى تَّى يىٍقًضيى حى ٍؿ حى  .(ٔ) (( فىالى يىٍعجى

                                      

، ومسمم ، كتاب ( ٜٓٗ٘( ، برقم )ٜٙ/َٚعاًما : )طَ  ()باب َما َعاَب النَِّبىُّ  -أخرجو البخاري ، كتاب االطعمة  ((ٔ
 ( .ٕٗٙٓ( ، برقم )ٕٖٙٔ/ٖ: ) َباُب اَل َيِعيُب الطََّعامَ   -االشربة 

 ( .ٛٗ٘-ٚٗ٘/ ٜفتح الباري البن حجر: ) ((ٕ
ىـ( ، تحقيق: أبو تميم ياسر بن ٜٗٗشرح صحيح البخاري ، ابن بطال أبو الحسن عمي بن خمف بن عبد الممك )ت:  ((ٖ

 ( .ٛٚٗ/ ٜم : )ٖٕٓٓىـ / ٖٕٗٔالسعودية، الرياض ، الطبعة: الثانية،  -تبة الرشد إبراىيم ، مك
 الطب النبوي في ضوء العمم الحديث، د.غياث حسن األحمد ، دار المعاجم ، دمشق ، بال طبعة ، بال تاريخ .ينظر:  ((ٗ
اَلةُ طََّعاُم َوُأِقيَمِت باب ِإَذا َحَضَر ال -األذانأخرجو البخاري ، كتاب  ((٘  ( .ٔٚٙ( ، برقم )ٔٚٔ/ٔ: )الصَّ
اَلةُ باب ِإَذا َحَضَر ال -األذانأخرجو البخاري ، كتاب  ((ٙ  ( .ٗٚٙ( ، برقم )ٔٚٔ/ٔ: )طََّعاُم َوُأِقيَمِت الصَّ
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كخاصة في شير الصياـ أف  أمتوينصح  ( مف خالؿ ىديو الشريؼاف النبي )    
، ؾ كي يتسنى ليـ الخشكع في صالتيـالطعاـ أكالن ثـ يصمكا بعد ذلتناكؿ يبدؤكا ب

 .(ُ)ب جميكر العمماء االمر عمى الند  حمؿك 

الطعاـ فإف يؿ الطبي ليذا األمر النبكم أما التعم: "   الدكتكر الطبيب محمد نزار الدقرقاؿ     
منذ أف يكضع كتظير ركائحو فإف العصارات الياضمة تبدأ باإلفراز كمنيا المعاب كما تسيؿ 

فإذا تأخر  عصارة المعدة منتظرة كصكؿ الطعاـ إلييا كفييا مف الحمكض كالخمائر ما فييا،
كصكؿ الطعاـ إلييا فقد تؤثر ىذه العصارة المتدفقة عمى جدراف المعدة أك في جدراف البصمة 

كقد يصاب المرء بعد ذلؾ بضعؼ إفراز العصارة المعدية إذا  لعفجية محدثة فييا التقرحات،ا
 .(ِ)"  كجدت أف التنبييات كانت تأتييا خاطئة كيصاب المرء بعسرة اليضـ

 : التسمية قبل الطعام :خامساً    
ألىمية ىذه  قبؿ البدء بالطعاـ كيأمر غيره بالتسميةتعالى يسـ اهلل أف  (مف ىديو )كاف     

الكممة كالتي تعني بسـ اهلل أبدأ كما أحسف ىذا، فال أجمؿ مف أف يذكر المنعىـ عميو اسـ المنًعـ 
اًئشىةى فكيثني عميو عند النعمة المسداة منو إليو مف غير حكؿ منو كال قكة،  )رضي اهلل عىٍف عى

ديكي )) : ( )قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل عنيا(  ًلًو ًإذىا أىكىؿى أىحى ا فىٍميىقيٍؿ: ًبٍسـً اهلًل، فىًإٍف نىًسيى ًفي أىكَّ ـٍ طىعىامن
ًلًو كىآًخًرهً  ن، ك ((  فىٍميىقيٍؿ: ًبٍسـً اهلًل ًفي أىكَّ يىٍأكيؿي ( )قىالىٍت: كىافى النًَّبيُّ أيضا )رضي اهلل عنيا(  ياعى

مى  اءى أىٍعرىاًبيّّ فىأىكى اًبًو، فىجى ا ًفي ًستَّةو ًمٍف أىٍصحى تىٍيًف، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل طىعىامن ا ًإنَّوي لىٍك )) : ( )وي ًبميٍقمى أىمى
ـٍ   .(ّ)((  سىمَّى لىكىفىاكي

تذكره أكؿ الطعاـ تربط المسمـ بالرزاؽ المنعـ كتخمؽ فيو حالة مف الطمأنينة في التسمية ك    
الرضا كالطمأنينة كال شؾ أٌف الذم يأكؿ كىك بحالة نفسية مف الراحة ك ،  بأف الرزؽ مف عند اهلل 

                                      

 ( .ٓٙٔ/ ٕفتح الباري البن حجر: )ينظر :  ((ٔ
 ( .ٖٗ/ ٕروائع الطب اإلسالمي : ) ((ٕ
( قال الترمذي : ٛ٘ٛٔ( ، برقم )ٕٖ٘/َٖباُب َما َجاَء ِفي التَّْسِمَيِة َعَمى الطََّعاِم : ) - أخرجو الترمذي ، أبواب االطعمة  ((ٖ

 َىَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح .
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يمتاز عف غيره بأمكر كثيرة نحسيا جميعان كمف خالؿ كاقعنا، فإننا نرل الذم يأكؿ كىك متكتر 
أك مشغكؿ يتعرض لحاالت مف عسر اليضـ كالشرقة كربما عض لسانو فضالن عف عدـ 

نت استمذاذه بيذه النعمة التي بيف يديو، في حيف نرل العكس ممف ذكر اهلل كاطمأنت نفسو كسك
ف كاف مف أبسط الطعاـ، كاستفادتو منو تككف أعظـ مما لك كاف قمقان  كيؼ يشعر بمذة الطعاـ كا 
لى عدد مف أمراض  متكتران أثناء تناكلو لطعامو. فالتكتر كالقمؽ يؤدياف إلى عسر اليضـ كا 

 .(ُ)مؿ االستفادة مف الطعاـ المتناكؿالجياز اليضمي، كالتي تق

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 ينظر: الطب النبوي في ضوء العمم الحديث ، د.غياث األحمد .  ((ٔ
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 يثانالمبحث ال
 تناول الطعامأثناء اليدي النبوي 

لمكاـر  األكمؿ أدبان ، كاألعظـ أجران ، كاألحفظ  اف اليدم النبكم في تناكؿ الطعاـ ىك     
مف المحافظة عمى صٌحة البدف كنضارتو ، فصمكات اهلل  الؽ ، إضافةن إلى ما يترٌتب عميواألخ

جممةن مف اآلداب في تناكؿ الطعاـ ني مظير اإلنسامكضع لمقد كسالمو عمى معٌمـ البشرٌية . ف
اثناء ( كمف ىديو ) ،التي ترفع مف قيمة المسمـ ، كتحٌقؽ لو التمٌيز عمى بقٌية الشعكب كاألمـ

 تناكؿ الطعاـ :

 :  مما يمي اآلكلو األكل باليمين : أوالً     
كتحريـ االكؿ  منافع ،ألكؿ باليميف لما فيو مف فكائد ك باألمر با اليدم النبكم اءجلقد       

كانت يىدي ))  ، قالت: )رضي اهلل عنيا(  عف عائشةف، بالشماؿ لما فيو مف أضرار ك أخطار 
الًئًو كما كافى مف أذل ()رسكًؿ اهلل    .(ُ)(( الييمنى لطييكًرًه كطعاًمًو، ككانت يىديه الييسرل لخى

:  ()، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل () اٍبًف عيمىرى كعف       ـٍ فىٍميىٍأكيٍؿ ًبيىًميًنًو، إً )) قىاؿى ديكي ذىا أىكىؿى أىحى
ٍب ًبيىًميًنًو فىًإفَّ الشٍَّيطىافى يىٍأكيؿي ًبًشمى  ذىا شىًربى فىٍميىٍشرى اًلوً كىاً  يىٍشرىبي ًبًشمى   .(ِ)((  اًلًو، كى

ةى فعف ، عند الكبار بؿ شمؿ أيضا الصغار  كما تكقؼ االمر النبكم      مىمى رى ٍبًف أىًبي سى  عيمى
( ) سي : كيٍنتي ًفي ًحٍجًر رى ٍحفىةً ()كًؿ اهلًل ػػػػػػػػ، قىاؿى كىانىٍت يىًدم تىًطيشي ًفي الصَّ ، فىقىاؿى ًلي: (ّ) ، كى

ا يىًميؾى ))  كيٍؿ ًممَّ ، كى كيٍؿ ًبيىًميًنؾى ْـّ اهللى، كى ـي، سى   .(ْ)((  يىا غيالى

                                      

( قال شعيب األرنؤوط ومن معو : ٖٖبرقم )( ، ٕٙ/ٔباب االستتار في الخالء : )  -أخرجو ابو داود ، كتاب الطيارة   ((ٔ
 رجالو ثقات .

 ( .ٕٕٓٓ( ، برقم )ٜٛ٘ٔ/َٖباُب آَداِب الطََّعاِم َوالشََّراِب َوَأْحَكاِمِيَما: ) -أخرجو مسمم، كتاب اأْلَْشِرَبةِ  ((ٕ
بن مكرم بن عمى، أبو الفضل، لسان العرب ، محمد الطَّْيُش الخفَّة والمعنى: َأي َتِخفُّ وتتناَوُل من كل جانب، ينظر:  ((ٖ

 .(ٕٖٔ/ ٙ)ىـ : ٗٔٗٔ ،بيروت ، الطبعة: الثالثة –ىـ( ، دار صادر ٔٔٚ)ت:  منظور األنصاريجمال الدين ابن 
( ، ومسمم ، ٖٙٚ٘( ، برقم )ٛٛ/ٚباب التسمية عمى الطعام واألكل باليمين : ) -أخرجو البخاري ، كتاب االطعمة   ((ٗ

 ( والمفظ لو .ٕٕٕٓ( ، برقم )ٜٜ٘ٔ/ ٖاِب الطََّعاِم َوالشََّراِب َوَأْحَكاِمِيَما : )َباُب آدَ  –كتاب االشربة 
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ا يىًميوً : "  قاؿ االماـ النككم )رحمو اهلل( كىك يتحدث عف سنف االكؿ فذكر      أًلىفَّ  ؛ اأٍلىٍكؿي ًممَّ
ا ًفي اأٍلىمٍ  اًحبيوي الى ًسيَّمى كءىةو قىٍد يىتىقىذَّريهي صى تىٍرؾي ميري اًحًبًو سيكءي ًعٍشرىةو كى ٍكًضًع يىًد صى رىاًؽ أىٍكمىوي ًمٍف مى

ًشٍبًييىا  .(ُ)"  كى
تخصيص ك ة مف أكؿ كشرب كمصافحة كغيرىا، لألمكر الكريم تخصيص اليد اليمنىك     

بكم كريـ يعتبر مف اليسرل لألمكر المستقذرة مف استنجاء ك رمي لألقذار  فيي ال شؾ تنظيـ ن
كلعؿ مف حكمتو أنو ، (ِ) ينسجـ مع مبادئ الطب الكقائي لمكقاية مف العدكل، ك أسس النظافة 

 . (ّ) يقمؿ خطر انتقاؿ األكبئة فيما لك كاف بعض اآلكميف حممة لجراثيـ ميمة

 : التنفس والنفخ في أواني الطعامو عدم تناول الطعام الحار  ًا :ثاني    

شرب أك  ()في السنو أنو  كلـ يرد ، البارد تناكؿ الطعاـ يحب( أنو مف ىديو )كاف      
عف  () ى، بؿ ني مو حتى يذىب فكره حتى الطعاـ الساخف كاف ال يأك، أكؿ شيئا ساخنان 

، فعف  ،في أكاني الطعاـكالتنفس كالنفخ أكؿ الطعاـ الحار  اًبرو ٍف جى سيكؿي المًَّو  ()عى : قىاؿى رى قىاؿى
() : (( كىةو ٍيري ًذم بىرى ارَّ غى ـى اٍلحى ارَّ فىًإفَّ الطَّعىا ـى اٍلحى   .(ْ)((  أىٍبًرديكا الطَّعىا

بَّاسو ك        ًف اٍبًف عى سى ًفي اإًلنىاًء أىٍك ييٍنفىخى نىيىى أىٍف ييتىنىفَّ  ()أىفَّ النًَّبيَّ )رضي اهلل عنيما( : ))  عى
 .(ٓ)((  ًفيوً 

بَّاسو ك       ًف اٍبًف عى سيكؿي اهلًل  )):  )رضي اهلل عنيما( ، قىاؿى  عى ًف النٍَّفًخ ًفي الطَّعىاـً  ()نىيىى رى عى
 .(ٔ)(( كىالشَّرىاًب 

                                      

 . (ٖٜٔ/ ٖٔ): شرح النووي عمى مسمم  ((ٔ
ض ، الطبعة االولى ، الريا –اإلعجاز العممي في السنة النبوية، د. صالح بن أحمد رضا، مكتبة العبيكان  ((ٕ

 ( .ٕٔٙ: )ص:مٕٔٓٓه/ٕٔٗٔ
 لطب النبوي في ضوء العمم الحديث ، د.غياث األحمد .ينظر: ا  ((ٖ
المستــدرك عمى الصحيحــين ، أبو عبــــــد اهلل الحاكـــــم محمد بن عـبـــــــد اهلل بن محمد كم ، أخرجو الحا ((ٗ

،  ، الطبعة األولىبيروت  –ىـ( ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العممية ٘ٓٗالنيسابوري )ت: 
 ( .ٕ٘ٔٚ( ، برقم )ٖٗٔ/ٗ: )م ٜٜٓٔه/ ٔٔٗٔ

( ٛٛٛٔ( ، برقم )ٖٛٙ/َٖباُب َما َجاَء ِفي َكَراِىَيِة النَّْفِخ ِفي الشََّراِب : ) -أخرجو الترمذي ، أبواب االشربة  ((٘
 . ، وقال الترمذي : َىَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ 

( ، ٕٚ/٘(:))اهلِل ْبِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد الُمطَِّمب ، َعِن النَِّبي  ُمْسَنُد َعْبِد  -أخرجو احمد ، مسند بني ىاشم  ((ٙ
إسناده صحيح عمى شرط البخاري، عكرمة من رجالو، وباقي السند ومن معو :  شعيب األرنؤوط( ، قال ٕٛٔٛ)

 . من رجال الشيخين
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لذم ناء ا أم في اإل" : ((  أك ينفخ فيو)) : ( )قاؿ الشككاني في عند شرحو لقكلو       
ناء ليذىب ما في الماء مف  ينفخ في اإل  ناء يشمؿ إناء الطعاـ كالشراب، فال يشرب منو ، كاإل

ناء لتبريد  ينفخ في اإل  يخمك النفخ غالبان مف بزاؽ يستقذر منو ، ككذا ال  قذارة كنحكىا ، فإنو ال
ىب منو ، كىك شراب يأكمو حاران ، فإف البركة تذ  الطعاـ الحار ، بؿ يصبر إلى أف يبرد ، كال

   . (ُ)"  أىؿ النار
أف  كالحكمة مف ىذا اليدم النبكم في نييو عف التنفس في اكاني الطعاـ كالشراب        
مستقذر عمى مف يشرب مف بعده كربما تخرج مف النفس أمراض في المعدة أك في  يياالنفس ف

أف  ()إلناء فميذا نيي النبي المرمء أك في الفـ فتمتصؽ باإلناء كربما يشرؽ إذا تنفس في ا
 .(ِ)يتنفس اإلنساف في اإلناء بؿ يتنفس ثالثة أنفاس كؿ نفس يبعد فيو اإلناء عف فمو 

ةن "  :رحمو اهلل( قاؿ ابف القيـ )       ا النٍَّفخي ًفي الشَّرىاًب، فىًإنَّوي ييٍكًسبيوي ًمٍف فىـً النَّاًفًخ رىاًئحى كىأىمَّ
اًلطيوي كىًرييىةن ييعىاؼي أًلىجٍ  ٍممىًة: فىأىٍنفىاسي النَّاًفًخ تيخى ًباٍلجي . كى ا ًإٍف كىافى ميتىغىيّْرى اٍلفىـً  .(ّ)"  ًميىا، كىالى ًسيَّمى

األطعمة كاألشربة الحارة جدا يمكف أف تؤدم كثيرا إلى حركؽ تبدك  كأثبت الطب الحديث أف    
ة المدرسية كثرة حدكث الشفكية ، كتعزك الكتب الطبي المنطقة غالبا في قبة الحمؽ أك

السرطانات في القسـ العمكم مف جياز اليضـ ، كخاصة سرطاف المرم إلى اإلعتياد عمى 
    .(ْ)ة المشركبات شديدة الحرار 

ىكاء الزفير مفعـ بغاز الفحـ كفضالت الجسـ الطيارة كالتي تكثر نسبتيا عند كاما النفخ فاف     
( أك االنسماـ الخمكني )السكرييف( كما النفخ إال اختالط المصابيف بالتسمـ البكلي )األكريميائي

ليذه الفضالت بالطعاـ كالشراب كمف ثـ إعادتيا إلى الجسـ عند تناكلو لتؤدم فعميا السٌمي. 

                                      

ىـ( ، تحقيق: عصام ٕٓ٘ٔ)ت: وطار ، محمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني  نيل األ ((ٔ
 ( .ٕٕٔ/ٛم : ) ٖٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔالدين الصبابطي ، دار الحديث، مصر ، الطبعة: األولى، 

ىـ( ، دار الوطن لمنشر، ٕٔٗٔينظر: شرح رياض الصالحين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت:  ((ٕ
 ( .ٖٕٚ/ ٗىـ : )ٕٙٗٔالرياض ، بال طبعة ، 

 ( .ٕٙٔ/ ٗلقيم : )زاد المعاد البن ا ((ٖ
 ( .ٗٗ/ٗد.نزار الدقر : ) روائع الطب االسالمي ((ٗ
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يو كمف ىنا نفيـ المعجزة النبكية الخالدة بنيي النبي ص عف تبريد الطعاـ أك الشراب بالنفخ عم
 .(ُ) كقاية لإلنساف مف مخاطر المرض

 : أكل الطعام بثالث أصابع وضرورة مضغو جيًدا ثالثًا :       
( لمطعاـ بثالثة اصابع فيو ، كتناكلو ) ثةيأكؿ بأصابعو الثال( أنو كاف ) ىديو مف      

جادة مضغيا ؛ ألف  مما الشؾ فيو أف اليضـ يبدأ في الفـ؛ حث عمى تصغير المقـ كا 
جادة  ميةفاألضراس تطحف الطعاـ، مما يسيؿ عم اليضـ في المعدة؛ كلذا فإف تصغير المقـ، كا 

    يعتبر مف اليدم النبكم . ا، كطكؿ البمع،مضغي
:  عىًف اٍبًف كىٍعًب ٍبفً ف     ٍف أىًبيًو، قىاؿى ، عى اًلؾو سيكؿي اهلًل )) مى اًبعى،  ()كىافى رى ًث أىصى يىٍأكيؿي ًبثىالى

يىا يىٍمعىؽي يىدىهي قىٍبؿى أىٍف يىٍمسىحى  .(ِ)((  كى
كبير ت ؛ألفغّْر المقمة صى يي  أنو كاف ( لطعامو بثالث أصابع داللة عمىكفي ػتناكلو )     

 .(ّ)ا لكثرتي ا اآلكؿالمقمة قد يغص بي
؛ لما فيو مف شرافة النفس، كمراعاة المعدة، كقاؿ العمماء : يستحب إجادة مضغ المقمة     

 كما أنو إذا أجاد مضغ الطعاـ،  ،(ْ) يسبالمقمة، مع التأدب مع الجم االغتصاص كالبعد عف
 . (ٓ)  عمى المعدة ؼَّ خى كى  ؿ بمعو،يي سى 

جادة المضغ، كطكؿ البمع الفكائدكلقد أثبت الطب الحديث          الصحية لتصغير المقمة، كا 
 تفكيكيا، أف اليضـ يبدأ مف الفـ؛ فاألضراس تطحف المكاد المغذية كتنعميا لتسييؿب كبيف

رتاف ػػػػاب خميػػػػػالمع رازات غدد المعاب، كفيػػػػػيا داخؿ الفـ لمزجيا جيدنا بإفػػػػػحريككيسيؿ المساف ت
 في ( كىاتاف الخميرتاف تشتركاف معا  ptyalin، كالمالتاز   maltase) البتكاكيف  ا:ػػػػػػػىم

                                      

:  ٜٙٙٔعام  ، العدد الرابع ،، مجمة حضارة االسالم إستشارات طبية في ضوء االسالم ، د. إبراىيم الراوي  ((ٔ
 ( .ٖٗ)ص:

اْلَقْصَعِة، َوَأْكِل المُّْقَمِة السَّاِقَطِة َبْعَد َمْسِح َما ُيِصيُبَيا ِمْن َباُب اْسِتْحَباِب َلْعِق اأْلََصاِبِع وَ  -أخرجو مسمم ، كتاب اأْلَْشِرَبِة  ((ٕ
 .( ٕٖٕٓ( ، برقم )٘ٓٙٔ/ْٖسِح اْلَيِد َقْبَل َلْعِقَيا :)َأًذى، َوَكَراَىِة مَ 

 . (ٔٙٔ/ ٖ: اآلداب الشرعية البن مفمح : )ينظر ((ٖ
بن سالم السفاريني الحنبمي، تحقيق : محمد عبد العزيز الخالدي غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب ، محمد بن أحمد  ((ٗ

 ( .ٜٙ/ٕم : ) ٕٕٓٓ -ىـ  ٖٕٗٔبيروت / لبنان  ، الطبعة الثانية ،   -، دار الكتب العممية 
ىـ( ٕٔٗٔحاشية الصاوي عمى الشرح الصغير ، أبو العباس أحمد بن محمد الخموتي، الشيير بالصاوي المالكي )ت:  ((٘

 ( .ٗ٘ٚ/ ٗ: )، بال طبعة ، بال تاريخ  معارف، دار ال
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 البسيط السكرتفكيؾ المكاد الكاربكىيدراتية غير قابمة لمذكباف في الماء، كتحكيميا إلى أنكاع مف 
ا إذا طالت مدة بقاء المقمة في الفـ؛ بحيث تنعـ  الذم يذكب في الماء، كىذا التحكيؿ يصبح تامن

   .(ُ) كتمزج جيدنا بالمعاب
سّْف ىضمو في المعدة؛ كخاصة حى يي الطعاـ جيدنا يفيد بتقطيع الطعاـ، مما  مضغعممية ك       

م أنزيـ األميالز الذم يجزئ النشاء، كما الطعاـ يزيد مف إفراز المعاب الذم يحك  مضغ أف
 .(ِ)  عممية البمع يساعد المعاب عمى

منو الفيتامينات كالمعادف كالعصائر  يستخمص طعامو تناكؿ في المتأني كاإلنساف     
الجسـ ؛ بؿ كاألكثر مف ذلؾ ىك أنو يبطؿ تأثير أم سمكـ أك معادف ضارة  لبناء الضركرية
 .(ّ)الطعاـ  يحتكييا

األكؿ بالخمسة _ أم  : "بأف  متحدثنا عف تصغير المقمة)رحمو اهلل( ابف القيـ  يقكؿ    
ًتوً ازدحاـ الطعاـ عمى  ييكًجبي  كالراحة األصابع _ كعمى المعدة، كربما انسدت اآلالت فمات ،  آالى

بي ،  تيٍغصى فىعي اأٍلىٍكًؿ ، فىأىنٍ  كال يجد لو لذة كال استمراء كالمعدة عمى احتمالو، اآلالت عمى دفعو  كى
ًث ()أىٍكميوي  اًبًع الثَّالى ًف اٍقتىدىل ًبًو ًباأٍلىصى  .(ْ)"  ، كىأىٍكؿي مى

 عدم تناول الطعام واقفًا: : رابعاً     
األكؿ كالشرب كاقفان، كبعض ىذه األحاديث  يكعة مف األحاديث النبكية فػػػءت مجمجا     

، فمف ىذه  ث تدؿ عمى جكاز ىذا األمرتنيى عف الشرب كاألكؿ كاقفان، كبعض ىذه األحادي
 االحاديث : 

                                      

م: )ص:  ٜٔٛٔبيروت ، الطبعة الرابعة ،  –ينظر: أمراض الجياز اليضمي ومعالجتيا ، ألمين رويحة ، دار القمم  ((ٔ
ٖٗ-ٗٗ. ) 
الولى ، بال ، دار المحبة ، الطبعة ا عبد الرحيم مارديني، اإلعجاز العممي في الحديث النبوي الشريف موسوعة ينظر:  ((ٕ

 ( . ٜٔٔ: )ص:  تاريخ
 ( .ٕٕ-ٕٔ/ٖ، بال تاريخ : ) التاسعة طبعةالمبنانية ، ينظر: ثبت عمميًا ، محمد كامل عبد الصمد ، الدار المصرية ال ((ٖ
 ( .ٕٗٓ/ ٗزاد المعاد البن القيم : ) ((ٗ
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ٍف قىتىادىةى      ٍف أىنىسو ،  عى ًف النًَّبيّْ () عى ا)) ، ()، عى ؿي قىاًئمن ، قىاؿى (( أىنَّوي نىيىى أىٍف يىٍشرىبى الرَّجي
 : ، فىقىاؿى  .(ُ) (( ذىاؾى أىشىرُّ أىٍك أىٍخبىثي )) قىتىادىةي: فىقيٍمنىا فىاأٍلىٍكؿي

: )رضي اهلل عنيما( اٍبًف عيمىرى  عىفً ك     سيكًؿ اهلًل ))  قىاؿى ٍيًد رى مىى عى نىٍحفي  ()كينَّا نىٍأكيؿي عى كى
نىٍحفي ًقيىاـه  نىٍشرىبي كى  .(ِ) (( نىٍمًشي، كى

مىى بىٍعًض العمماء حتى قاؿ فييا  : "( رحمو اهلل)يقكؿ النككم      ٍعنىاىىا عى اًديثى أىٍشكىؿى مى ىىًذًه اأٍلىحى
يىا كادعى فييا دعاكل باطمة ال أقكاال عّْؼى بىٍعضى ـى أىٍف ييضى رىا اسىرى كى تَّى تىجى زىادى حى غرض لنا  باطمة كى

ةه ، فى ذكرىا  ًحيحى ٍعؼه بىٍؿ كيمُّيىا صى ٍمًد اهلل تعالى اشكاؿ كالفييا ضى اًديًث ًبحى لىٍيسى ًفي ىىًذًه اأٍلىحى كى
كىابي ًفييىا أىفَّ النٍَّييى ًفييىا مىحٍ  مىى كىرىاىىًة التٍَّنًزيوً كىالصَّ  .(ّ)"  ميكؿه عى

عف بعض أضرار األكؿ كالشرب قائمان، يقكؿ لتكشؼ األبحاث الطبية الحديثة  كجاءت     
الدكتكر عبد الرزاؽ الكيالني: "إف الشرب كتناكؿ الطعاـ جالسان أصح كأسمـ كأىنأ كأمرأ؛ حيث 

مف فميا عمى جدرانيا بمطؼ كتؤدة،  تككف األعضاء ساكنة، كالمعدة مستريحة، فيسيؿ الماء
ذا استمر الحاؿ  بينما إذا شرب كاقفان فإف الماء يتساقط مف فميا إلى قعرىا فيصدمو صدمان، كا 

 .(ْ) عمى ذلؾ مدة طكيمة فقد تسترخي المعدة كتيبط، فيسكء ىضميا لمطعاـ"
تران كيككف جياز كيرل الدكتكر إبراىيـ الراكم أف اإلنساف في حالة الكقكؼ يككف متك       

التكازف في مراكزه العصبية في حالة فعالية شديدة حتى يتمكف مف السيطرة عمى جميع 
عضالت الجسـ لتقكـ بعممية التكازف كالكقكؼ منتصبان، كىي عممية دقيقة كمعقدة يشترؾ فييا 
الجياز العصبي كالعضمي في آف كاحد مما يجعؿ اإلنساف غير قادر عمى تحصيؿ الطمأنينة 
العضكية التي تعتبر مف أىـ الشركط المرجكة عند الطعاـ كالشراب، ىذه الطمأنينة يحصؿ 
عمييا اإلنساف في حالة الجمكس حيث تككف الجممة العصبية كالعضمية في حالة مف اليدكء 
كاالسترخاء كحيث تنشط األحاسيس كتزداد قابمية الجياز اليضمي لتقبؿ الطعاـ كالشراب كتمثمو 

 بشكؿ صحيح.

                                      

  ( .ٕٕٗٓ( ، برقم )ٓٓٙٔ/َٖباُب َكَراِىَيِة الشُّْرِب َقاِئًما : ) -أخرجو مسمم ، كتاب االشربة  ((ٔ
( ٓٛٛٔ( ، برقم )ٖٗٙ/َٖباُب َما َجاَء ِفي النَّْيِي َعِن الشُّْرِب َقاِئًما : ) -أخرجو الترمذي ، أبواب االشربة  ((ٕ

 ، قال الترمذي : َىَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب .
 ( .ٜ٘ٔ/ ٖٔشرح النووي عمى مسمم : ) ((ٖ
 ( .ٗ٘ٔ :ص : ) م، لمدكتور عبد الرزاق الكيالنيسالالحقائق الطبية في اإل ((ٗ
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إلى إحداث  -القياـ-كيؤكد د. الراكم أف الطعاـ كالشراب قد يؤدم تناكلو في حالة الكقكؼ     
ف ىذه  انعكاسات عصبية شديدة تقكـ بيا نيايات العصب المبيـ المنتشرة في بطانة المعدة، كا 

االنعكاسات إذا حصمت بشكؿ شديد كمفاجئ فقد تؤدم إلى انطالؽ شرارة النيي العصبي 
لتكجيو ضربتيا القاضية لمقمب، فيتكقؼ محدثان اإلغماء أك المكت  inhibition vagalالخطير 
 المفاجئ.

كما أف االستمرار عمى عادة األكؿ كالشرب كاقفان تعتبر خطرة عمى سالمة جدراف المعدة    
مكانية حدكث تقرحات فييا، حيث الحظ األطباء الشعاعيكف أف قرحات المعدة تكثر في  كا 

% مف ٓٗتي تككف عرضة لصدمات المقـ الطعامية كجرعات األشربة بنسبة تبمغ المناطؽ ال
 حاالت اإلصابة بالقرحة.

كما أف حالة عممية التكازف أثناء الكقكؼ ترافقيا تشنجات عضمية في المرمء تعيؽ مركر     
الطعاـ بسيكلة إلى المعدة كمحدثة في بعض األحياف آالمان شديدة تضطرب معيا كظيفة 

 .(ُ) از اليضمي كتفقد صاحبيا البيجة كاالطمئناف عند تناكلو لطعامو كشرابوالجي

 االعتدال في تناول الطعام : خامسًا :    
جعؿ البطف أثالثنا: ثمثنا لمطعاـ، كثمثنا لمشراب، ( في تناكؿ الطعاـ أنو يكاف مف ىديو )   

 ، كقد كرد في ىذا اليدم احاديث منيا :  كثمثنا لمنفس
ٍعًدم كىًربى عى      سيكؿى اهلًل ( ) ٍف ًمٍقدىاـً ٍبًف مى : سىًمٍعتي رى :  ()، قىاؿى ا مىألى آدىًميّّ ))  يىقيكؿي مى

الىةى فىثيميثه ًلطىعىاًموً  ٍمبىوي، فىًإٍف كىافى الى مىحى ـى أيكيالىته ييًقٍمفى صي ٍسًب اٍبًف آدى . ًبحى اءن شىرِّا ًمٍف بىٍطفو ثيميثه  ًكعى كى
ثي   .(ِ)((  ميثه ًلنىفىًسوً ًلشىرىاًبًو كى

قاؿ العالمة ابف رجب الحنبمي في جامع العمكـ كالحكـ:" كىذا الحديثي أصؿه جامعه ألصكؿ    
 . (ّ) الطب كيمّْيا"

                                      

 ( .ٗ٘ٔ :ص : ) م، لمدكتور عبد الرزاق الكيالنيالحقائق الطبية في اإلسال ((ٔ
 : ()ِبي َكِريَمَة ، َعِن النَِّبي  َحِديُث اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب اْلِكْنِدي  أَ  -أخرجو االمام أحمد ، مسند الشاميين  ((ٕ

َباُب َما َجاَء ِفي َكَراِىَيِة َكْثَرِة اأَلْكِل :  -( ( ، والترمذي ، َأْبَواُب الزُّْىِد َعْن َرُسوِل اهلِل )ٙٛٔٚٔ( ، برقم )ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٕٛ)
 (، والمفظ لو ، قال الترمذي : َىَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح .ٖٕٓٛ( ، برقم )ٛٙٔ/ٗ)

ا من جوامع الكمم ، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب جامع العموم والحكم في شرح خمسين حديث ((ٖ
إبراىيم  -ىـ( ، تحقيق: شعيب األرناؤوط ٜ٘ٚبن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبمي )ت: 

 ( .ٛٙٗ/ٕم : )ٕٔٓٓ -ىـ ٕٕٗٔبيروت ، الطبعة: السابعة،  –باجس ، مؤسسة الرسالة 
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قمـ اإلعجاز الصحي كالكقائي كالغذائي، كمف القكانيف  كىذا اليدم النبكم يعتبر قمة مف     
إذا أراد اإلنساف  النظاـ يعتبر أساسان لمحياة البشرية( لتناكؿ الطعاـ ، كىذا نبي )التي سنيا ال

ا معافى مف األمراض، فيكفي ؿ الداء أف أصك  ،(ُ) االنساف لقيمات يقمف صمبو أف يعيش سميمن
 .(ِ)الحارث بف كمدة طبيب العرب: الًحمية رأس الدكاء، كالًبطنةي رأسي الداء ، قاؿىك ممئ البطف

كم أفَّ ابفى أبي ماسكيوك      ري
الطبيبى لمَّا قرأ ىذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قاؿ:" لك  

ًممكا ًمفى األمراض كاألسقاـ ، كلتعطَّمت المارستانات  كدكاكيف (ّ)استعمؿى الناسي ىذه الكممات ، سى
 .(ْ) الصيادلة"

 إف ىذا التقسيـ يجعؿ ىكاء الزفير كالشييؽ ينساب عبر جياز التنفس دكف أف يضغط    
التنفس  ا كيزعجيا، كفي ذلؾ إشارة إلى عالقةبيأثناء حركتو عمى المعدة فيضر  الحجاب الحاجز

كالطعاـ بحاجة إلى ىضـ، كاليضـ ال يتـ بدكف مفرزات المعدة، فإذا ،  بمؿء المعدة مف الطعاـ
بالطعاـ فأيف تجد العصارات الياضمة مكاننا ليا؟ فمف مأل معدتو بالطعاـ  امتألت المعدة

فييا متنفسنا، شعر بعد ذلؾ بالتخمة كعسر اليضـ، بينما لك اتبع ىذا التقسيـ  كالشراب، كلـ يدع
إلتماـ عممية اليضـ، كتحريؾ الطعاـ، كامتزاجو جيدنا بالعصارات  كسيمة فقد اتبع أفضؿ

عمى درجة حمكضة المعدة، كتكازف الضغط اليكائي داخميا كداخؿ  يحافظ الياضمة، كما أنو
 .(ٓ) لصدرما كالقفص التجكيؼ البطني

المشيكر  كأما مدرسة العالـ األمريكي )جابمكرد ىاكرز( صاحب كتاب "عش مائة عاـ"     
نكع مف  يرل أف تناكؿ كميات كبيرة مف الغذاء أكثر مما ينبغي يؤدم في نظره إلى حدكث

ضعؼ عاـ،  التسمـ البطيء بالجسـ، كيؤدم إلى كثرة النفايات في الجسـ، كبالتالي حدكث
ا يسميو النظافة الداخمية يعتمد عمى الصكـ لمدة سبعة أياـ بالبعدككضع نظ عف كؿ أنكاع  امن

األبيض أك الحساء  الغذاء التقميدية، كيعتمد فيو فقط عمى كميات قميمة مف الزبادم كالعسؿ

                                      

 ( .ٕٔ)ص: : مٕٜٜٔ، دار الجيل لمطبع والنشر ، الطبعة االولى ،  د السيد أرناؤوطمحم، ينظر : صحتك في الغذاء  ((ٔ
   (.ٛٓٔ/ٗ: ) البن القيم : زاد المعادينظر ((ٕ
 ( .ٕٚٔ/ٙ: ) ان العربلسنظر: يىي دار المرضى،  ((ٖ
 ( .ٛٙٗ/ٕ: )بن رجب الحنبمي الجامع العموم والحكم  ((ٗ
 مٜٜ٘ٔبيروت ، الطبعة االولى ،  -مؤسسة المعارف،  د.مختار سالم، إلنسانية ينظر : اإلبداعات الصحية لرسول ا ((٘

 ( .ٕٜٔ: )ص: 
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ىذا النظاـ مرتيف  كشكربة الخضار كسمطة الخضار كعصير الفاكية كالسكائؿ الدافئة، كيطبؽ
 . (ُ)نيـبشراىة ك  ال يأكؿ المرءكصاياه أ رة في الربيع، كمرة في الخريؼ. كمففي كؿ عاـ: م

أف كؿ محاكالت عالج السمنة باألدكية كالعقاقير فيرل : "  الدكتكر مختار سالـ  أماك       
ا عمى حياة المريض كيؤكد خبراء الطب الحديث عمى أف تيثبت فشميا كخطكر  الصحية ا أيضن
ع حاالت السمنة ال يمكف أف ينجح إال عف طريؽ االعتداؿ في تناكؿ األساسي لجمي العالج
 . (ِ) "كاتباع نظـ غذائية خاصة، كىذا ىك كؿ ما يتبع في دكؿ أكركبا كأمريكا حالينا الطعاـ،

سراؼ في الطعاـ لو مضار كثيرة مثؿ إضطرابات الجياز اليضمي ، كعسر اليضـ ك     اإلو
 قمب كتصمب الشراييف كارتفاع ضغط الدـ كالجمطة ، إلتيابالغازات كالسمنة كأمراض ال ككثرة

 . (ّ)  البنكرياس الحاد كالمرارة ، كاإلصابة بمرض السكر كيمكف أف يسبب الحصكات الكمكية

كيكصي بشرب الماء مع الطعاـ؛ ألنو  ره اليدم النبكمجاء عمـ الطب نفسو ليقرر ما ذكك    
 فيد في زيادة إفرازات العصارات كميا في المعدة كالكبدتبيف لألطباء أف شرب الماء مع الطعاـ ي

 كاألمعاء، كيساعد ميمة جياز اليضـ بتمييف الطعاـ كصياغتو كعجينة تنفذ فييا العصارات
الياضمة كيمنع القبض، ككنت أكصي المصابيف بالقبض )اإلمساؾ( المزمف بكثرة شرب الماء 

 . (ْ) مع الطعاـ، ككانت تكصية ناجحة مائة بالمائة
 : بعد سقوطيا فيو الذبابة في الطعام : غمسسادساً       

ٍف أىًبي ىي        ٍيرىةى عى ـٍ فىٍميىٍغًمٍسوي ( ) ، أىفَّ رىسيكؿى اهللً  ()رى ًدكي قىعى الذُّبىابي ًفي ًإنىاًء أىحى قىاؿى : ًإذىا كى
فً  ٍيًو ًشفىاءن كى نىاحى ًد جى ًر دىاءن كيمَّوي ثيَـّ ٍليىٍطرىٍحوي فىًإفَّ ًفي أىحى  . (ٓ)((  ي اآلخى

قىعى الذُّبابي في إناًء أحًدكيـ، فإفَّ )) : ( )، قاؿ: قاؿ رسكؿي اهلل ( ) عف أبي ىريرةك       إذا كى
نَّو يتَّقي بجنىاًحو الذم في يو داءن كفي اآلخر ًشفىاءن، كا  ًد جناحى  .(ُ)((  و الدَّاءي، فىٍميىغًمسوي كيمَّوفي أحى

                                      

الطبعة ينظر : من األسرار الصحية لمصيام ، ألحمد عبدالرؤوف ىاشم ، دار األندلس ، المممكة العربية السعودية ،  ((ٔ
 . ( ٕٚٔ-ٔٚٔ) ص:  :م  ٖٜٜٔه/  ٗٔٗٔاألولى ، 

 ( .ٜٔٔلرسول اإلنسانية د.مختار سالم : )ص:  اإلبداعات الصحية ((ٕ
 مصر، –مكتبة ألفا ، الطب الوقائي لممحافظة عمى الصحة العامة ، د.عبد الباسط محمد السيد ينظر: ((ٖ

( ، والطب النبوي بين العمم واالعجاز ، الدكتور حسان ٛٗٔ: ) ص:  هٕٙٗٔم/ ٕ٘ٓٓالطبعة الثانية ، 
 ( .ٗٚم : )ص:ٕٛٓٓه/ٜٕٗٔبيروت ، الطبعة الثانية ، –، الدار الشامية دمشق –شمسي باشا ، دار القمم 

 (.ٖٓٚ: موسوعة االعجاز العممي في القران الكريم والسنة المطيرة : )ص ينظر ((ٗ
 ( .ٕٛٚ٘( ، برقم )ٔٛٔ/ٚاإِلَناِء : ) صغفيباب ِإَذا َوَقَع الذَُّباُب   -أخرجو البخاري ، كتاب الطب  ((٘
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قع ًفي رً حجر )رحمو اهلل( : " قاؿ الحافظ ابف        كى دكى نىاًحًو  ... كىايىة أبي دىاكي كىأىنَّوي يىتًَّقي ًبجى
ٍيًرهً  نىاًح الًَّذم ًفيًو الشّْفىاءي ًمٍف غى ًؽ تىٍعًييفي اٍلجى ـٍ يىقىٍع ًلي ًفي شىٍيءو ًمفى الطُّري لى  لىًكٍف الًَّذم ًفيًو الدَّاءي كى

اءً ػػػػػػػػػػػذىكىرى بىٍعضي اٍلعيمى  نىاًحًو اأٍلىٍيسىًر فىعيًرؼى أىفَّ اأٍلىٍيمىفى ىيكى الًَّذم ًفيًو  مى دىهي يىتًَّقي ًبجى مىوي فىكىجى أىنَّوي تىأىمَّ
 .(ِ)"  الشّْفىاءي 
فيذا الحديث النبكم يكضح لنا أف الذبابة الطائرة مف حكلنا تحكم في أحد جناحييا داء        

فإذا كقعت الذبابة في إناء فيو  ني لمذبابة نفسيا ،كىذا الداء شفاءه مكجكد في الجناح الثا ،
تدفع الجناح الذم فيو داء ،تدافع بذلؾ عف نفسيا غريزة أعطيتيا مف عند  انيشراب فإ طعاـ أك

 اهلل تعالى .
جناحي الذبابة  عمى ذكره لعامؿ المرض كعامؿ الشفاء محمكليف ()إف مف معجزاتو الطبية   "

بالجراثيـ  كتمكث قرنا ،كذكره لتطيير الماء إذا كقع الذباب فيو قبؿ إكتشافيما بأربعة عشر
يكجد  الذم المرضية المكجكدة في أحد جناحيو، كنغمس الذبابة في الماء إلدخاؿ عامؿ الشفاء

 أثبتتكقد في الجناح اآلخر ،األمر الذم يؤدم إلى إبادة الجراثيـ المرضية المكجكدة في الماء ،
 ة األسرار الغامضة في ىذا الحديث بأف ىناؾ خاصية في أحد جناحيالتجارب العممية الحديث

 الذباب ،ىي أنو يحكؿ البكتيريا إلى ناحيتو، فإذا كاف ىناؾ داء فدكاؤه قريب منو .... لذا فإف
 كما أنو ثبت عمميا أف غمس الذباب كمو كطرحو كاؼ لقتؿ الجراثيـ ، ككاؼ في إبطاؿ عمميا.

كىي  )باكتريكفاج( أم مفترسة الجراثيـ، مف نكع اإلنزيـ تسمى الذباب يفرز جسيمات صغيرة
ممي ميكركف ،كىي تمثؿ عامؿ الشفاء فإذا  ِٓ -َِأجساـ صغيرة الحجـ يقدر طكليا ب 

الذبابة في الطعاـ أك الشراب كجب أف تغمس فيو ككي تخرج تمؾ األجساـ الضديدة  -كقعت 
 .(ّ) " الجراثيـ التي تنقميا فتبيد
 

 

 
                                                                                                            

( ، قال شَعيب األرنؤوط ٖٗٗٛ( ، برقم )ٗ٘ٙ/٘باب في الذُّباب يقع في الطعام : ) -داود ، كتاب االطعمة أخرجو أبو  ((ٔ
  ومن معو : حديث صحيح، وىذا إسناد قوي من أجل ابن عجالن .

  ( .ٕٔ٘/ ٓٔفتح الباري البن حجر : ) ((ٕ
 .( ٓٙ-ٜ٘اإلعجاز العممي في االسالم لمحمد كامل عبد الصمد : )ص:  ((ٖ
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 لثث الثاالمبح
 تناول الطعام بعد االنتياء من اليدي النبوي

يـ مف ككقايت، عمى سالمة أتباعو  حرصالقمة في  يعتبر اليدم النبكية في تناكؿ الطعاـ      
ليضمف  بعد االنتياء مف تناكؿ الطعاـ بأمكر (ىـ )فقد أمر  ، شر الكقكع في براثف المرض 

 : بعد االنتياء مف تناكؿ الطعاـ (مف ىديو )، ف جراثيـسالمة الطعاـ كعدـ تمكثو بالسالمتيـ ك 

 لعق األصابع قبل مسحيا وغسميا: أواًل:    
بَّاسو  ًف اٍبًف عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل )رضي اهلل عنيما( عى ـٍ )) : ()، قىاؿى ديكي ًإذىا أىكىؿى أىحى

تَّى يىٍمعىقىيىا، أىٍك ييٍمًعقى  ا، فىالى يىٍمسىٍح يىدىهي حى  (( يىاطىعىامن
(ُ).  

اًبًع اٍسًتٍقذىارنا " :  )رحمو اهلل(قاؿ الحافظ ابف حجر       ٍف كىًرهى لىٍعًؽ اأٍلىصى مىى مى دّّ عى ًديًث رى ًفي اٍلحى كى
ؿي ذىًلؾى لىٍك فىعىمىوي ًفي أىٍثنىاًء اأٍلىٍكؿً  ـٍ يىٍحصي مى  ؛ نىعى اًبعىوي ًفي الطَّعىاـً كىعى  .(ِ) "يًقوً ٍييىا أىثىري رً أًلىنَّوي ييًعيدي أىصى

كعميو مف الخطأ مف يمعؽ أصابعو أثناء األكؿ ثـ يأكؿ بيا فيذا يقذر الطعاـ عمى الناس ،    
ثـ إف األحاديث السابقة تعني أف يمعقيا قبؿ أف يغسميا أك قبؿ أف مسحيا بالمنديؿ ، أم بعد 

 االنتياء مف الطعاـ .
كفيو فائدتاف  "لحيف : في شرح رياض الصا (رحمو اهلل)ابف عثيميف  شيخكقاؿ ال

ذكرىما األطباء : أف األنامؿ تفرز عند األكؿ شيئان يعيف عمى ىضـ الطعاـ فيككف في لعؽ 
كفائدة صحية كىي ىذا اإلفراز الذم  ()الطعاـ فائدتاف فائدة شرعية كىي االقتداء بالنبي 

البدنية . أىـ  يككف بعد الطعاـ يعيف عمى اليضـ كالمؤمف ال يجعؿ ىمو فيما يتعمؽ بالصحة
كاالقتداء بو ؛ ألف فيو صحة القمب ككمما كاف  ()شيء عند المؤمف ىك اتباع الرسكؿ 

 .(ّ) " رسكؿ أتبع كاف إيمانو أقكلاإلنساف لم

 بعد تناول الطعام :  غسل اليدينثانيًا:      

 ف بقاياه ألتناكؿ الطعاـ ؛ غسؿ اليديف بعد  ( ىكالنبي )حياة في  مظاىر النظافة مف      

                                      

( ، برقم ٙٓٔ/ٚ: ) صابع ومصيا قبل أن تمسح بالمنديلباب لعق األ -البخاري ، كتاب االطعمة  أخرجو ((ٔ
َباُب اْسِتْحَباِب َلْعِق اأْلََصاِبِع َواْلَقْصَعِة، َوَأْكِل المُّْقَمِة السَّاِقَطِة َبْعَد َمْسِح َما  -مسمم ، كتاب االشربة و  ( ،ٙ٘ٗ٘)

 ( .ٖٕٔٓ( ، برقم )٘ٓٙٔ/ٖ، َوَكَراَىِة َمْسِح اْلَيِد َقْبَل َلْعِقَيا : )ُيِصيُبَيا ِمْن َأًذى
 ( .ٛٚ٘/ ٜفتح الباري البن حجر :) ((ٕ
  ( .ٕٖ٘-ٖٔ٘/ٖ: ) )رحمو اهلل( ثيمينالع لمشيخ ابن الحينشرح رياض الص ((ٖ
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كسطا مالئما لتكاثر  -ضمف حرارة الجسـ  –في اليديف كاألصابع إذا بقيت كتفسخت قد تشكؿ 
ستحالتيا إلى خطر داىـ ييدد سالمة الجسـ ، كىذا الخطر ىك الذم حذر منو النبي  الجراثيـ، كا 

 منيا :  في أحاديث ()اهلل 
ة، أفَّ بركةى الطعاـً الكضكءي قبمىو، قاؿ: قرأت في التكرا( عف سيدنا سمماف الفارسي )     

كىةي الطعاـً الكضكءي قىبمىو، كالكضكءي بىعدىه)) ، فقاؿ: ()فذكرتي ذلؾ لمنبيّْ   (ُ)((  بىرى

كمعنى بركة الطعاـ مف الكضكء قبمو النمك كالزيادة فيو نفسو، كبعده : "  المال القارمقاؿ       
ككف سببا لسككف النفس كقرارىا، كسببا لمطاعات، كتقكية النمك كالزيادة في فكائدىا كآثارىا ألف ي

ال فالمراد أنيا  لمعبادات في األخالؽ المرضية، كاألفعاؿ السنية، كجعمو معنى البركة لممبالغة، كا 
 .(ِ)"  تنشأ عنو

ٍيرىةى كعى        ؿى يىدىيٍ ( )أىفَّ رىسيكؿى  ()ٍف أىبي ىيرى اةو فىمىٍضمىضى كىغىسى مَّىأىكىؿى كىًتؼى شى صى  . (ّ) ًو كى
ألف بقاياه التي تمكث لمكقاية الصحية ؛  بغسؿ اليديف بعد الطعاـ  () يديو الشريؼف      

التي كسطان مالئمان لتكاثر الجراثيـ ك األصابع يمكنيا أف تتحمؿ إذا بقيت لتشكؿ مع حرارة الجسـ 
رجيا إلى المتعامميف تنتقؿ بسيكلة بعد ذلؾ داخميا لجكؼ الفرد فتككف سببا في مرضو أك خا

في أحاديثو الشريفة قبؿ  ()معو فتنتشر كتضر المجتمع كىك خطر داىـ حذر منو النبي 
 اكتشاؼ ىذه الكائنات الدقيقة بقركف .

 :منياو في ىذا المجاؿ بجممة أحاديث ييرىّْب مف يخالفكف عف ىديك  ()يحذر النبي ك  بؿ     
ٍيرىةى        ٍف أىًبي ىيرى ـٍ يىٍغًسٍموي )) : ( ): قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، قىاؿى () عى لى ، كى مىره ًفي يىًدًه غى ـى كى ٍف نىا مى

ابىوي شىٍيءه، فىالى يىميكمىفَّ ًإالَّ نىٍفسىوي  ىك  بفتح الغيف المعجمة كالميـ بعدىا راء: كالغىٍمر ،  (ُ)((  فىأىصى
  .(ِ) بالغسؿ الجيد لف تزكؿ مف اليد إالَّ التي كبقاياه  أك دسمو أك كسخو محـريح ال

                                      

 برقم ( ،ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٜٖ) : َحِديُث َسْمَماَن اْلَفاِرِسي-() َأَحاِديُث ِرَجاٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبي  ، أحمد االمام وـــــأخرج  (ٔ)
 االطعمة أبواب ،  والترمذي ،( ٖٓٙٚ) برقم ، (ٙٛ٘/٘) : الطعام عند اليد غسل باب - االطعمة كتاب داود، وأبو ،( ٕٖٖٕٚ)
:  المنذري الحافظ قال جميًعا، ضعَّفوه الحديث وىذا ،( ٙٗٛٔ) برقم ،( ٖ٘ٗ/ٖ: ) َوَبْعَدهُ  الطََّعامِ  َقْبلَ  الُوُضوءِ  ِفي َجاءَ  َما َبابُ  -
 ( .ٜٓٔ/ٖ: ) ممنذريل والترىيب الترغيب. "الحسن حد عن اإلسناد يخرج ال حفظو لسوء كالم وفيو صدوق الربيع بن قيس" 
 . (ٕٗٔٚ/ ٚ): مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   (ٕ)

( ، وقال شعيب األرنؤوط ٖٜٗ( ، برقم )ٖٔٔ/َٔباُب الرُّْخَصِة ِفي َذِلَك : ) -ِنَيا َأْبَواُب الطََّياَرِة َوُسنَ  أخرجو ابن ماجو ،( (ٖ
  ومن معو : ىذا الحديث : إسناده صحيح .
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د كجك          عىفٍ ؛ فيديو الشريؼ د الرائحة ىك أمر مخالؼ لبؿ في ركاية أخرل يذكر أف مجرَّ
ٍيرىةى  ٍف  ))قكلو:  ()عف النبي  ()أىًبي ىيرى ، مى ـٍ مىى أىٍنفيًسكي كهي عى اسه فىاٍحذىري سَّاسه لىحَّ ًإفَّ الشٍَّيطىافى حى

ًفي يىًدًه ًريحي غىمىرو  ابىوي شىٍيءه فىالى يىميكمىفَّ ًإالَّ نىٍفسىوي بىاتى كى  .(ّ) (( فىأىصى
كىذه اإلزالة لمرائحة تحتاج إلى اىتماـ كعزيمة؛ فمف يكفي فييا المسح بالمنديؿ، أك صبُّ     

الماء بسرعة، ككؿُّ ىذا حرص نبكمّّ كبير عمى النظافة، كقاؿ المفسّْركف في شرح الحديث أف 
نساف إذا جذبيا الكسخ الذم في يده، أك رائحة الطعاـ، كلكف قد اليكاـ يمكف أف تيصيب اإل

د  يككف األمر أكسع مف ذلؾ؛ فبقايا الطعاـ في اليد قد يككف ليا مف األضرار ما يفكؽ مجرَّ
ككميا ال يراه اإلنساف -اقتراب الحشرات مف اإلنساف، كما نعرفو اليكـ عف البكتيريا كالفطريات 

دة ف ييمحؽ األذل بو، كلعؿَّ ىناؾ مف األمراض التي لـ نكتشؼ ليا سببنا يمكف أ -بعينو المجرَّ
ا فيذه السُّنَّة راقية جدِّا، كممَّا ييٍذًىؿ حقيقةن  بىٍعدي تككف ناتجة عف افتقاد النظافة الشخصيَّة، كعمكمن

كثيرنا  أف نتدبَّر في ركعة ًذٍكر ىذه العادات في البيئة الصحراكية العربية القديمة، التي لـ تعرؼ
مف مظاىر الحضارة، فتأتي السُّنَّة النبكية عمى ىذه الصكرة الجميمة، ًلنيدرؾ أف ىذا التشريع مف 

، فٍمنحرص عمى ىذه السُّنَّة، كٍلنيعىمّْـ أبناءنا أننا نفعؿ ذلؾ اقتداءن برسكلنا   ، ( )عند إلوو قديرو
 . (ْ)كليس لتقميًد غربو أك شرؽ

ٍف أىًبي سىًعيدو اك       ٍدًرمّْ عى ًف النًَّبيّْ ()ٍلخي :  ()، عى ، )) قىاؿى ًفي يىًدًه ًريحي غىمىرو ٍف بىاتى كى مى
حه  ضى ابىوي كى  . (ٓ)(( الى يىميكمىفَّ ًإالَّ نىٍفسىوي ، فى  فىأىصى

                                                                                                            

( ، قال شَعيب األرنؤوط ومن ٕٖ٘ٛ( ، برقم )ٓٙٙ/٘باب في غسل اليد من الطعام : ) -أخرجو أبو داود ، كتاب األطعمة  (ٔ)
 معو : إسناده صحيح .

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن عمي بن زين  ، : فيض القدير شرح الجامع الصغيرنظري  (ٕ)
 ( .ٕٜ/ٙه : )ٖٙ٘ٔالطبعة: األولى، ،  مصر –المكتبة التجارية الكبرى  ، ىـ(ٖٔٓٔ: ت) ابدين الحدادي ثم المناويالع
( ، ٜ٘ٛٔ( ، برقم )ٖٖ٘/ٖ: )َء ِفي َكَراِىَيِة الَبْيُتوَتِة َوِفي َيِدِه ِريُح َغَمرٍ َباُب َما َجا –، أبواب االطعمة الترمذي  أخرجو (ٖ)
اٌس َفاْحَذُروهُ  باب -، كتاب االطعمة  المستدركحاكم في وال َىَذا ( ، قال الحاكم : ٕٚٓٚ( ، برقم )ٕٕٕ/ٗ: ) الشَّْيَطاَن َحسَّاٌس َلحَّ

 . َوَلْم ُيَخر َجاُه ِبَيِذِه اأْلَْلَفاظِ  َحِديٌث َصِحيٌح َعَمى َشْرِط الشَّْيَخْينِ 
: تأبو العباس أحمد بن محمد الخموتي، الشيير بالصاوي المالكي ) ،: حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير ينظر  (ٗ)

:  عبد الرزاق الكيالني،  الحقائق الصحية في اإلسالم( ،و ٔ٘ٚ/ ٗ، بال طبعة ، بال تاريخ : ) دار المعارف ، ىـ(ٕٔٗٔ
 ( .ٕٚ/ٗ: ) رمحمد نزار الدق د. ، روائع الطب اإلسالميو  ( ،ٖٓٔ)ص:

سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي، أبو القاسم ،  المعجم الكبير ، بإسناد حسن أخرجو الطبراني (٘)
، بال تاريخ  بعة: الثانيةالط،  القاىرة –مكتبة ابن تيمية  ، ق: حمدي بن عبد المجيد السمفييحق، ت ىـ(ٖٓٙ: تالطبراني )

 ( .ٖ٘ٗ٘( ، برقم )ٖ٘/ٙ: )
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)فأصابو كضح( : بفتح الكاك كالضاد المعجمة فميممة أم: برص، : " القارم  المالقاؿ      
 .(ُ)"  كالكضح البياض مف كؿ شيء

أف نكاتج ض األطعمة بيا إضافات كيميائية ك يكضح أطباء الجمدية المتخصصكف أف بعك      
تحمؿ البقايا المترككة عمى األيدم بغير غسؿ قد تمتص أثناء النكـ فتضر ضررا بالغا بصبغة 

الجمد ، فضالن عف تييئة المجاؿ لمياجمة أنكاع معينة مف الميكركبات لمجمد بسبب كجكد 
نكاتج تحمؿ الطعاـ ك  –لمالئـ ليا عند ترؾ أثر الطعاـ بدكف غسؿ ك كال السببيف الكسط ا

 .(ِ) قد يؤدم لحدكث البىرىص  -لمجمد الميكركبات الغازية
كقاية مؤكدة مف ىذا  غسؿ اليديف بعد تناكؿ الطعاـفي  () النبي يدمبيذا يككف العمؿ بك  

سبؽ صحي مف قبؿ أف يعرؼ الطب ك  ذم يشكه جماؿ البشرة اإلنسانيةالمرض الجمدم ال
 .( )الكقائي بأزماف ، كما أنو كقاية مف ضرر الشيطاف كيفما حذر الصادؽ المصدكؽ 

 :  غسل الفم بعد تناول الطعامثالثًا :    
بعد تناكؿ الطعاـ يحافظ عمى صحة االسناف كيقييا مف االمراض ، كىذا مف غسؿ الفـ اف     

 فقد كرد في ذلؾ احاديث منيا :   (ىدم النبي )
بَّاسو      ًف اٍبًف عى قىاؿى ًإفَّ لىوي  ()أىفَّ رىسيكؿى اهلًل )رضي اهلل عنيما( عى شىًربى لىبىننا فىمىٍضمىضى كى

ا  .(ّ) دىسىمن
ًة ًمفى المَّبىفً  ىذا الحديث دؿ عمى استحباب       ، كيقاس عميو استحباب المضمضة  اٍلمىٍضمىضى

مف السكيؽ ندبيا في غير ما لو دسـ أيضا إذا  ()بؿ أخذ مف مضمضتو ،  ـ ذم دسمف كؿ 
كذكر بعض األطباء أف بقايا المبف يضر ،  كاف يعمؽ منو شيء بيف األسناف أك نكاحي الفـ 

بالمثة كاألسناف كلممضمضة عند األكؿ كشرب غير الماء فكائد دينية منيا سالمة األسناف مف 
 .(ْ) الحفر كنحكه

                                      

 ( .ٕٚٚٛ/ ٚمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ) (ٔ)
ينظر : مقال بعنوان : التعاليم النبوية بغسل اليدين قبل الطعام وبعده سبق صحي معجز ، منشور عمى موقع قوت القموب  (ٕ)

http://kootalkoloob.com/article.php  . 
 ( .ٕٔٔ( ، برقم )ٖٙ/ٔباب َىْل ُيَمْضِمُض ِمَن المََّبِن : ) -أخرجو البخاري ، كتاب الوضوء  ((ٖ
 . (ٖٚٛ/ٔممناوي : )ل( ، وفيض القدير ٖٖٔ/ٔ: ) بن حجرال : فتح الباريينظر ((ٗ

http://kootalkoloob.com/article.php
http://kootalkoloob.com/article.php
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ًة ًمٍف في شرحو ليذا الحديث : "  )رحمو اهلل(اؿ االماـ النككم ق     ًفيًو اٍسًتٍحبىابي اٍلمىٍضمىضى
ًلئى  ةي كى بُّ لىوي اٍلمىٍضمىضى كًب تيٍستىحى ٍأكيكًؿ كىاٍلمىٍشري ٍيريهي ًمفى اٍلمى كىذىًلؾى غى اءي كى الَّ تىٍبقىى شيٍرًب المَّبىًف قىاؿى اٍلعيمىمى

يىتىطىيَّرى فىميوي ًمٍنوي بىقىايىا يىٍبتىًمعي  دىسىميوي كى تيوي كى كجى ًلتىٍنقىًطعى ليزي ًة كى الى اًؿ الصَّ  . (ُ)"  يىا ًفي حى
افً ك       ٍيًد ٍبًف النٍُّعمى ٍف سيكى : () عى ٍجنىا مىعى رىسيكًؿ اهلًل  ))، قىاؿى رى تَّى ًإذىا كينَّا  ()خى ، حى ٍيبىرى ـى خى ا عى

ا بً  مَّى اٍلعىٍصرى دىعى صى ٍيبىاًء، كى ـى ًإلىى ًبالصَّ شىًربيكا ًمٍنوي، ثيَـّ قىا ا أيًتيى ًإالَّ ًبسىًكيؽو فىأىكىميكا كى ًة، فىمى  اأٍلىٍطًعمى
اءن  ا مىسَّ مى مى عىوي، كى ٍضنىا مى ٍضمى مى ، كى ٍغًرًب فىمىٍضمىضى  .(ِ)(( اٍلمى

 زالة بقاياه بيف األسناف كنكاحيعمى استحباب المضمضة بعد األكؿ، إل كىذا الحديث يدؿ   
 .(ْ) مف النظافة المشركعة كالسكاؾ أنكعييعدُّ بعد الطعاـ  وغسمك  (ّ) الفـ

مف أىـ االمكر التي تساعد الطعاـ تناكؿ في غسؿ الفـ بعد  كيعد اليدم النبكم      
كالتسكس؛ ذلؾ أف بقايا  لصحة األسناف ككقايتيا مف النخر عمى المحافظة عمى

ضمف الفـ إلى  تخمر كتتفسخ متحكلةالطعاـ في الفـ كبيف ثنايا األسناف يمكف أف ت
مؤدية إلى  مزرعة جرثكمية خطيرة يمكف أف تترعرع فييا الجراثيـ كتتكاثر بسيكلة

 .(ٓ) حاالت مرضية قد تككف عكاقبيا كخيمة
البدف؛ لذا جاء الترغيب في تخميؿ األسناف،  أف صحة األسناف أساس صحةك    

مف الطعاـ؛ حتى ال يتخمر  ألسنافا ما بيف يخرجكغسؿ الفـ، كالسكاؾ، فالتخميؿ 
الطعاـ، كالسكاؾ كنحكه  بقايا كيذيب ميناء األسناف، كالمضمضة كغسؿ الفـ يقذؼ
   . (ٔ) كالشراب يقضي عمى ما تبقى مف الجراثيـ كمف فضالت الطعاـ

ت اإلصابة أف إىماؿ العناية بنظافة الفـ يزيد مف احتماال الثابت عممينا كمف    
أف الفـ ال يكاد يخمك مف الميكركبات، كأف بقايا ،  لبمعكـبسرطاف الفـ كا

األطعمة_كخاصة النشكيات_ ىي السبب الرئيسي في اإلصابة بنخر )تسكس( 
                                      

 .  ( .ٙٗ/ٗ: ) منوويلمسمم  شرح صحيح ((ٔ
ومن  شعيب األرنؤوط( ، قال ٜٜٚ٘ٔ( ، برقم )ٜٛ/ٕ٘: ) َحِديُث ُسَوْيِد ْبِن النُّْعَمانِ  - ُمْسَنُد اْلَمك ي ينَ أخرجو أحمد ،  ((ٕ

 . إسناده صحيح عمى شرط الشيخينمعو : 
 .(ٖٖٔ/ٔ): حجر البن : فتح الباريينظر ((ٖ
ف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي ينظر: المنتقى شرح الموطإ ، أبو الوليد سميمان بن خم ((ٗ

 ( .ٕٚٗ/ٚىـ : ) ٕٖٖٔبجوار محافظة مصر ، الطبعة: األولى،  -ىـ( ، مطبعة السعادة ٗٚٗاألندلسي )ت: 
 ( .ٖٛ/ٔ: ) محمد نزار الدقرروائع الطب االسالمي د. : ينظر ((٘
 ( .ٜٛ: )ص:ني اإلسالم د. عبدالرزاق الكيال  الحقائق الصحية في: ينظر ((ٙ
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األسناف ميمنا جدنا بالنسبة لمضغ الطعاـ، كالمساعدة عمى  عمؿ كلما كاف ،األسناف
صابتيا أك إصابة تصيب أعضاء  قد تككف سببنا لبعض األمراض التي المثة ىضمو، كا 

 .(ُ) ماـ بنظافتيا أمرنا ميمناكثيرة في جسـ اإلنساف؛ لذا كاف االىت

 رابعًا : تغطية أواني الطعام :      
 تغطية أكاني الطعاـ المحافظة عمى عمى أصحابوحث ( لقد كاف مف ىديو الشريؼ )    

 . ككقايتيـ مف العمة كالمرض تيـكالشراب، حفاظا عمى صح
ٍف رىسيكًؿ اهلًل () اًبرو عىٍف جى ف       :  ()، عى نىاءى، كىأىٍككيكا السّْقىاءى، كىأىٍغًمقيكا )) أىنَّوي قىاؿى غىطُّكا اإٍلً

ؿُّ ًسقىاءن، كىالى يىٍفتىحي بىابنا، كىالى يىٍكًشؼي ًإنىاءن، فى  ، فىًإفَّ الشٍَّيطىافى الى يىحي ، كىأىٍطًفئيكا السّْرىاجى ـٍ يىًجٍد اٍلبىابى ًإٍف لى
دي  ٍيًسقىةى تيٍضًرـي أىحى ـى اهلًل، فىٍميىٍفعىٍؿ، فىًإفَّ اٍلفيكى يىٍذكيرى اٍس مىى ًإنىاًئًو عيكدنا، كى ـٍ ًإالَّ أىٍف يىٍعريضى عى كي

مىى  (ِ) عى
 .(ّ)((  أىٍىًؿ اٍلبىٍيًت بىٍيتىييـٍ 

الخيط الذم يشد بو فـ ، كالككاء ىك  أم شدكا رؤكسيا بالككاء : )كأككئكا أسقيتكـ(كمعنى     
 .(ْ)ف الشيطاف كالكباء كالحشرات كاليكاـم تياصيانىك مف فعؿ كىذا ال  - قربةال

كفي ىذا الحديث جممة مف اآلداب مف جمب المصالح كدفع المضار  : " القسطالنيكقاؿ       
يكاء القرب كغير ذلؾ مما ال يخفى   .(ٓ)"  مف كؼ الصبياف كغمؽ األبكاب كا 

ما يككف في  تضمف ىذا الحديث أف اهلل أطمع نبيو عمى" : ( )رحمو اهلل القرطبياالماـ كقاؿ 
مف المضار مف جية الشياطيف كالفأر كالكباء كقد أرشد إلى ما يتقي بو ذلؾ  ىذه األكقات

                                      

ينظر : نشرة الطب اإلسالمي، مقالة أوجو االرتباط بين القيم اإلسالمية واإلصابة بالسرطان ،  د.أحمد القاضي، د.  ((ٔ
( ، ومقال الوقاية في اإلسالم ، د. محمود الحاج قاسم ، إشراف: الدكتور عبدالرحمن ٚ/ٔأشرف غور ، العدد الثاني : )

 ( .ٕٓٔ-ٜٔٔ/ٔم : )ٜٜٗٔحمد رجائي الجندي ، العدد الثالث ، الكويت، عبداهلل العوضي، وتحرير أ
 .ومعناىا أن الفأرة تخرج من جحرىا وتضرم عمى الناس بيوتيم . : أي تحرق سريعا ، وتضرم المراد بالفويسقة الفارة ((ٕ

 ( .ٚٚ/ٙ: ) بن بطالالينظر: شرح صحيح البخارى 
ْغاَلِق اأْلَْبَواِب، َوِذْكِر اْسِم اهلِل َعَمْيَيا،  َبابُ  -أخرجو مسمم ، كتاب األشربة   ((ٖ يَكاِء الس َقاِء، َواِ  َناِء َواِ  اأْلَْمِر ِبَتْغِطَيِة اإلِْ

ْبَياِن َواْلَمَواِشي َبْعَد اْلَمْغِرِب : ) ْطَفاِء الس َراِج َوالنَّاِر ِعْنَد النَّْوِم، َوَكف  الص   ( .ٕٕٔٓ( ، برقم )ٜٗ٘ٔ/َٖواِ 
ِغيِر ، محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو ينظ ((ٗ ر: التَّنويُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ

ىـ( ، تحقيق: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراىيم ، مكتبة دار السالم، ٕٛٔٔإبراىيم، عز الدين، المعروف كأسالفو باألمير )ت: 
 ( .ٕٖٛ/ ٔم : ) ٕٔٔٓ -ىـ  ٕٖٗٔالرياض ،الطبعة: األولى، 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الممك القسطالني القتيبي المصري، أبو  ((٘
 ( .ٕٖٖ/ ٛىـ : )ٖٕٖٔىـ( ، المطبعة الكبرى األميرية، مصر ، الطبعة السابعة، ٖٕٜالعباس، شياب الدين )ت: 
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شاكرا لنصحو فمف فعؿ لـ يصبو  ()فميبادر إلى فعؿ تمؾ األمكر ذاكرا هلل ممتثال أمر نبيو 
 .(ُ)"  مف ذلؾ ضرر بحكؿ اهلل كقكتو

ٍبًد اهللً جى عف ك          ٍيدو السَّاًعًدمُّ قاؿ، () اًبرى ٍبفى عى مى ًني أىبيك حي : أىتىٍيتي النًَّبيَّ () : أىٍخبىرى ، قىاؿى
()  : مَّرنا، فىقىاؿى ٍرتىوي ))  ًبقىدىًح لىبىفو ًمفى النًَّقيًع لىٍيسى ميخى مَّ مىٍيًو عيكدنا (ِ)أىالَّ خى لىٍك تىٍعريضي عى ، قىاؿى (( كى

:  أىبيك ٍيدو مى ًباأٍلىٍبكىاًب أىٍف تيٍغمىؽى لىٍيالن ) حي ، كى ا أيًمرى ًباأٍلىٍسًقيىًة أىٍف تيككىأى لىٍيالن  .(ّ)(  ًإنَّمى
اءي ًلأٍلىٍمًر ًبالتٍَّغًطيىًة فىكىاًئدى ًمٍنيىا اٍلفىاًئدىتىاًف قاؿ االماـ النككم )رحمو اهلل ( : "           ذىكىرى اٍلعيمىمى
دىتى  رى ا صيانتو مف الشيطاف فإف الشيطاف اليكشؼ غطاء كاليحؿ المَّتىاًف كى اًديًث كىىيمى ا ًفي ىىًذًه اأٍلىحى

بىاًء الًَّذم يىٍنًزؿي ًفي لىٍيمىةو ًمفى السَّنىًة كىاٍلفىاًئدىةي الثَّاًلثىةي ًصيىانىتيوي مً  ًصيىانىتيوي ًمفى اٍلكى فى النجاسة ًسقىاءن كى
اًفؿه أىٍك كالمقذرات كالرابعة صيانتو ًمفى اٍلحى  قىعى شىٍيءه ًمٍنيىا ًفيًو فىشىًربىوي كىىيكى غى ا كى بَّمى شىرىاًت كىاٍليىكىاْـّ فىري

ري ًبوً  رَّ  .(ْ)"  ًفي المٍَّيًؿ فىيىتىضى
 لحمايتيا مف الذباب كالغبار ،ىك في تغطية آنية الطعاـ كالشراب  (كىديو الشريؼ )         

نتشار األمرا، الجرثكمي  كمف التمكث إف ذلؾ يعتبر مف أىـ قكاعد الطب الكقائي  ض السارية،كا 
 التي أثبتيا الطب الحديث. كالكقاية الصحية

 حفظ الصحةلقكاعد الضع ذم ك الالطبيب االكؿ ىك  ()أف النبي أثبت الطب الحديث ف 
فقد بيف أف األمراض المعدية تسرم في مكاسـ  باإلحتراز مف عدكل األكبئة كاألمراض المعدية ،

مف السنة، بؿ إف بعضيا يظير كؿ عدد معيف مف السنكات ،كحسب نظاـ دقيؽ ال  نةمعي
حتى اآلف ..مف أمثمة ذلؾ: أف الحصبة كشمؿ االطفاؿ، يكثر في سبتمبر كأكتكبر  يعرؼ تعميمو

كالجذرم كؿ ثالث ، تأخذ دكرة كؿ سبع سنكات  انيكالتيفكئيد يكثر في الصيؼ، أما الككليرا فإ ،
  .(ٓ) سنيف

 
 

                                      

 ( .ٕٗٗ/ ٔ: ) لممناويفيض القدير   ((ٔ
أي ليس مغطى والتخمير التغطية ومنو الخمر لتغطيتيا عمى العقل وخمار المرأة : )ليس ُمَخمًَّرا( معنى  ((ٕ

 . (ٕٛٔ/ ٖٔرح النووي عمى مسمم : )شلتغطية رأسيا . 
 ( .ٕٓٔٓ( ، برقم )ٖٜ٘ٔ/ ٖباب في شرب النبيذ وتخمير االناء : ) -أخرجو مسمم ، كتاب االشربة  ((ٖ
 . (ٖٛٔ/ ٖٔ): لنووي عمى مسمم شرح ا ((ٗ
 ( .٘٘: اإلعجاز العممي في االسالم ، محمد كامل عبد الصمد : )ص:ينظر  ((٘
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 تامةاخل

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد المبعكث رحمة   
 لمكائنات كآلو كصحبو أىؿ التقى كالمكرمات كبعد :

( ، أقكؿ : مف عٌمـ سيدنا محمد ) الطعاـ تناكؿ في النبكم فبعد الطكاؼ في بحث اليدم    
فما ينطؽ عف اليكل إف ىك اال كحي يكحى ، فمنسجد لربنا كؿ ىذا ؟ انو اهلل الكاحد القيار ، 

 ألننا مف المسمميف ، كألننا مف حممة ىذا الكتاب العظيـ .

كلنعمـ أنو ميما تكصمت البشرية إلى معارؼ كاكتشافات؛ تظف أنيا كصمت النياية يبقى     
ـ البشرم، كاكتشؼ عمكمان )اليدم النبكم( كامنان، حاكيان لغير ما اكتشفو البشر، ككمما تطكر العم

كمعارؼ جديدة، يجد في نصكص الكحي ما ينص عميو أك يشير إليو، كما فيو ما لـ يكتشفو 
بعد؛ ألف الكحي مطمؽ، كمتعمؽ بما مضى كما حضر كما غاب؛ في الماضي كالحاضر 

بر، كالمستقبؿ، أما عمـ اإلنساف فيك كاشؼ كمحدكد؛ كمقيد بالنكاميس التي كضعيا الخالؽ المد
 كىذا باب كاسع، ال يمكف الكصكؿ إلى ساحمو؛ فضالن عف الغكص في أعماقو. 

ف       لمف عبرة فييا سنيف منذ الحديث كقررىا الطب بيا جاء التي العممية الحقائؽ ىذه كا 
 المسمميف إف ألتباعو كأمتو ككصاياه أحاديثو في قركف منذ () النبي ذكرىا فقد،  كتدبر عقؿ
 مف كثير مف أنفسيـ لحمكا  تناكليـ لطعاميـ في () نبييـ كصايا عمى احافظك  لك اليـك

 . كاالسقاـ كالعمؿ األمراض

 لذلؾ أرل مف الضركرم االىتماـ بيذه التكصيات االتية : 

تشجيع تناكؿ البحكث العممية الجامعية )الماجستير كالدكتكراه(، كالمحكمة في اليدم  -ُ
الشريعة أك العمكـ العممية؛ بحيث تسير  النبكم في الطب لالختصاصيف في عمكـ

لى التمسؾ  عمى منيجية عممية دقيقة؛ مما يسيـ أيضان في الدعكة إلى ديف اهلل كا 
 بآدابو كسننو.

إنشاء مجمة عممية دكرية متخصصة باليدم النبكم في الطب؛ فقد كجدنا عددان مف   -ِ
نجد مجالت  المجالت تشتمؿ عمى اإلعجاز العممي في الككف عامة؛ كلكننا لـ

متخصصة في الطب؛ حتى ترتقي بالثقافة الطبية لدل عامة الناس؛ كتزيدىـ إعجابان 
 كتمسكان بدينيـ كدعكتيـ إليو.
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إقامة محاكرات عممية مع كبار عمماء العالـ الككنييف يدعى الناس لحضكرىا مع دعكة   -ّ
ي السنة الصحفييف كاإلعالمييف؛ لتغطيتيا ليسمعكا شيادة العمـ بصدؽ ما كرد ف

 النبكية، كمف ثـ يؤدكف دكرىـ في إيصاليا لمجماىير.

 رصد الجكائز المالية الكافية إلقامة مسابقة عممية ألفضؿ كتاب أك بحث طبي نبكم.  -ْ

الميـ ال تعذب لسانان يخبر عنؾ، كال عينان تنظر إلى عمـك تدؿ عميؾ، كال  ختامان أقكؿ:        
 .تمشي إلى خدمة دينؾيدان تكتب حديث رسكلؾ، كال قدمان 

الميـ ارزقنا اإلخالص في القكؿ كالعمؿ، كاىدنا لما اختمؼ فيو مف الحؽ بإذنؾ، إنؾ        
تيدم مف تشاء إلى صراط مستقيـ، سبحاف ربؾ رٌب العزة عما يصفكف، كسالـ عمى المرسميف، 

 كالحمد هلل رٌب العالميف.
 

 

 الباحث                                                            
 قُّْٕ/ ربيع الثاني / ّ                                                        

                                                       ُِ  /ُ  /َُِٔ  
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 املصتادر واملراجع
 * القرآف الكريـ       
، بيركت -.مختار سالـ ، مؤسسة المعارؼ اإلبداعات الصحية لرسكؿ اإلنسانية ، د -ُ

 . ـُٓٗٗ،  االكلى طبعةال

اآلداب الشرعية ،  عبد اهلل محمد بف مفمح المقدسي المعركؼ بابف مفمح ، تحقيؽ:  -ِ
ىػ/ ُُْٗبيركت ، الطبعة: الثالثة ،  –شعيب األرناؤكط كعمر القياـ ، مؤسسة الرسالة 

 ـ .ُٗٗٗ

أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم ،  -ّ
ىػ( ، المطبعة ِّٗالقسطالني القتيبي المصرم، أبك العباس، شياب الديف )ت: 

 . ىػُِّّالكبرل األميرية، مصر ، الطبعة السابعة، 

إستشارات طبية في ضكء االسالـ ، د. إبراىيـ الراكم ، مجمة حضارة االسالـ ،   -ْ
 ـ .ُٔٔٗالعدد الرابع ، عاـ 

استشارات طبية في ضكء االسالـ ، لمدكتكر ابراىيـ الراكم ، مجمة حضارة االسالـ   -ٓ
 ـ( .ُٕٔٗ( لعاـ )ٗ، العدد : )

، الدار  اإلعجاز العممي في اإلسالـ: السنة النبكية : محمد كامؿ عبد الصمد -ٔ
 . ـ(ََُِىػ، ُُِْ، )الطبعة الخامسة  ، القاىرة ،المصرية المبنانية

 –لعبيكاف ، مكتبة ارضا أحمد نبكية، د. صالح بفي السنة الاإلعجاز العممي ف  -ٕ
 ( .ُِٔـ : )ص:ََُِق/ُُِْالرياض ، الطبعة االكلى ، 

الطبعة بيركت ،  –، دار القمـ  ألميف ركيحة،  أمراض الجياز اليضمي كمعالجتيا  -ٖ
 . ـ ُُٖٗالرابعة ، 

 محمد أبك المنذرم القكم عبد بف العظيـ عبد ، الشريؼ الحديث مف كالترىيب الترغيب -ٗ
 ، األكلى الطبعة ، بيركت – العممية الكتب دار ، الديف شمس إبراىيـ:  تحقيؽ ،

 .  قُُْٕ

التغذية كالطب الكقائي: دراسة في األحاديث الشريفة: د.محمد عيد محمكد الصاحب،  -َُ
حياء التراث ، بال  عماف ،بحث في ندكة الطب في السنة النبكية، جمعية الحديث كا 

  . ـََِّىػ، ُِْْ طبعة ،
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تفكؽ الطب الكقائي في اإلسالـ، د.عبد الحميد القضاة، ىيئة اإلعجاز العممي في   -ُُ
ىػ/ ُُِْالقرآف كالسنة، رابطة العالـ اإلسالمي: مكة المكرمة ، الطبعة الثانية ، 

 . ـََِِ

ًغيًر ، محمد بف إسماعيؿ بف صالح بف محمد الحسني -ُِ اًمع الصَّ ، التَّنكيري شىٍرحي الجى
الكحالني ثـ الصنعاني، أبك إبراىيـ، عز الديف، المعركؼ كأسالفو باألمير )ت: 

ىػ( ، تحقيؽ: د. محمَّد إسحاؽ محمَّد إبراىيـ ، مكتبة دار السالـ، الرياض ُُِٖ
 .ـ َُُِ -ىػ  ُِّْ،الطبعة: األكلى، 

تاسعة ، ، الطبعة ال الدار المصرية المبنانية ، محمد كامؿ عبد الصمد،  ثبت عمميان   -ُّ
 بال تاريخ .

الجامع الصحيح ، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل  -ُْ
 ـ  . ُٕٖٗق/ َُْٕالقاىرة ، الطبعة األكلى ،  –ىػ( ، دار الشعب ِٔٓ)ت: 

جامع العمكـ كالحكـ في شرح خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ ، زيف الديف عبد الرحمف  -ُٓ
ىػ( ٕٓٗف الحسف، السىالمي، البغدادم، ثـ الدمشقي، الحنبمي )ت: بف أحمد بف رجب ب

بيركت ، الطبعة:  –إبراىيـ باجس ، مؤسسة الرسالة  -، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط 
 . ـََُِ -ىػ ُِِْالسابعة، 

حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير ، أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي، الشيير  -ُٔ
 بال طبعة ، بال تاريخ .، ػ( ، دار المعارؼ ىُُِْبالصاكم المالكي )ت: 

، بال طبعة ، دمشؽ  -دار القمـ ، الحقائؽ الطبية في اإلسالـ:د. عبد الرزاؽ كيالني  -ُٕ
 .ـُٔٗٗ

رحمة اإليماف في جسـ اإلنساف ، حامد أحمد حامد ، دمشؽ، دار القمـ ، الطبعة   -ُٖ
 .ـ  ُُٗٗق/  ُُُْاألكلى ، 

ة الدكتكر الطبيب محمد نزار الدقر ، دار المعاجـ ، ركائع الطب اإلسالمي ، العالم  -ُٗ
 ـ  .ُٕٗٗدمشؽ سكريا ، الطبعة االكلى ، 

زاد المعاد في ىدم خير العباد ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف   -َِ
مكتبة المنار اإلسالمية،  -ىػ( ، مؤسسة الرسالة، بيركت ُٕٓابف قيـ الجكزية )ت: 
 . ـُْٗٗىػ /ُُْٓابعة كالعشركف ، الككيت ، الطبعة: الس
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ىػ( ، تحقيؽ: ِّٕسنف ابف ماجو ، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني )ت:  -ُِ
بد الٌمطيؼ حرز اهلل ، دار  -محمَّد كامؿ قره بممي  -عادؿ مرشد  -شعيب األرنؤكط  عى

 .ـ ََِٗ -ىػ َُّْالرسالة العالمية ، الطبعة: األكلى ،

 بف شداد بف بشير بف إسحاؽ بف األشعث بف سميماف دداك  أبك ، داكد أبي سنف  -ِِ
مَّد - األرنؤكط شعىيب: تحقيؽ ،( ىػِٕٓ: ت) السًّْجٍستاني األزدم عمرك  قره كاًمؿ محى
 . ـ ََِٗ - ىػ َُّْ ، األكلى: الطبعة ، العالمية الرسالة دار ، بممي

 أبك ذم،الترم الضحاؾ، بف مكسى بف سىٍكرة بف عيسى بف محمد ، الترمذم سنف  -ِّ
 ، بيركت – اإلسالمي الغرب دار ، معركؼ عكاد بشار: تحقيؽ ،( ىػِٕٗ: ت) عيسى

 . ـُٖٗٗ ، طبعة بال

السنف الكبرل ، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخراساني، أبك بكر البييقي   -ِْ
لبناف ،  –ىػ( ، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العممية، بيركت ْٖٓ)ت: 

 . ـ ََِّ -ىػ  ُِْْالثالثة،  الطبعة:

ىػ( ، دار ُُِْشرح رياض الصالحيف، محمد بف صالح بف محمد العثيميف )ت:   -ِٓ
 . ىػُِْٔالكطف لمنشر، الرياض ، بال طبعة ، 

شرح صحيح البخارم ، ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ )ت:  -ِٔ
السعكدية، الرياض ،  -رشد ىػ( ، تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ، مكتبة الْْٗ

 . ـََِّىػ / ُِّْالطبعة: الثانية، 

صحتؾ في الغذاء ، محمد السيد أرناؤكط ، دار الجيؿ لمطبع كالنشر ، الطبعة االكلى  -ِٕ
 . ـُِٗٗ، 

ىػ( ، ُِٔصحيح مسمـ ، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )ت:  -ِٖ
 بيركت . –التراث العربي تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء 

دمشؽ ، –الطب النبكم بيف العمـ كاالعجاز ، الدكتكر حساف شمسي باشا ، دار القمـ  -ِٗ
 . ـََِٖق/ُِْٗبيركت ، الطبعة الثانية ، –الدار الشامية 

 دمشؽ، المعاجـ  ، دار د.غياث حسف األحمد، الطب النبكم في ضكء العمـ الحديث -َّ
 ، بال طبعة ، بال تاريخ .

ألفا  د.عبد الباسط محمد السيد/مكتبة، الكقائي لممحافظة عمى الصحة العامة الطب  -ُّ
 ق. ُِْٔ/ـ ََِٓ ، الطبعة الثانية ،مصر –
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عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، أبك عبد  -ِّ
بيركت ، الطبعة:  –ىػ( ، دار الكتب العممية ُِّٗالرحمف ، العظيـ آبادم )ت: 

 .ىػ ُُْٓثانية، ال

غذاء األلباب شرح منظكمة اآلداب ، محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي،   -ّّ
بيركت / لبناف  ، الطبعة  -تحقيؽ : محمد عبد العزيز الخالدم ، دار الكتب العممية 

 . ـ ََِِ -ىػ  ُِّْالثانية ،  

حجر  فتح البارم شرح صحيح البخارم ، اإلماـ الحافظ أحمد بف عمي بف -ّْ
ق( ، رقـ كتبيا كأبكابيا كأحاديثيا: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار ِٖٓالعسقالني )ت 

 ـ . َََِق/ُُِْدمشؽ ، الطبعة الثالثة ،  –الرياض ، كدار الفيحاء  –السالـ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير ، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج  -ّٓ
ىػ( ، المكتبة َُُّيف الحدادم ثـ المناكم )ت: العارفيف بف عمي بف زيف العابد

 . قُّٔٓمصر ، الطبعة: األكلى،  –التجارية الكبرل 

لساف العرب ، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر   -ّٔ
 . ىػُُْْبيركت ، الطبعة: الثالثة،  –ىػ( ، دار صادر ُُٕاألنصارم )ت: 

بك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ، أ -ّٕ
ىػ( ، تحقيؽ: حساـ الديف القدسي ، مكتبة القدسي، القاىرة ، بال َٕٖالييثمي )ت: 

 .ـُْٗٗىػ، ُُْْطبعة ، 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، عمي بف )سمطاف( محمد، أبك الحسف نكر  -ّٖ
لبناف ، الطبعة:  –الفكر، بيركت  ىػ( ، دارَُُْالديف المال اليركم القارم )ت: 

 .ـ ََِِ -ىػ ُِِْاألكلى ، 

المستػػدرؾ عمى الصحيحػػيف ، أبك عبػػػػػػد اهلل الحاكػػػػػـ محمد بف عػبػػػػػػػد اهلل بف محمد  -ّٗ
 –ىػ( ، تحقيؽ : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العممية َْٓالنيسابكرم )ت: 

 . ـَُٗٗ/ قُُُْبيركت ، الطبعة األكلى ، 

 بف ىػػػالؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبك ، حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسند -َْ
 ، كآخركف مرشد، عادؿ - األرنؤكط شعيب: تحقيؽ ،( ىػُِْ: ت) الشيباني أسد

 ، األكلى: الطبعة ، الرسالة مؤسسة ، التركي المحسف عبد بف اهلل عبد د: بإشراؼ
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 ـ .ََُِ - ىػُُِْ

ط، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ المعجـ األكس -ُْ
ىػ( ، تحقيؽ: طارؽ بف عكض اهلل بف محمد ، عبد المحسف بف َّٔالطبراني )ت: 

 . القاىرة ، بال طبعة ، بال تاريخ –إبراىيـ الحسيني ، دار الحرميف 

أبك القاسـ  المعجـ الكبير ، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، -ِْ
 –ىػ( ، تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي ، مكتبة ابف تيمية َّٔالطبراني )ت: 

 . القاىرة ، الطبعة: الثانية ، بال تاريخ

ق( ، تحقيؽ : أشرؼ َٖٔالمغني عف حمؿ األسفار ، أبك الفضؿ العراقي  )ت:   -ّْ
 . ـُٓٗٗ -ىػ ُُْٓالرياض ،  –عبد المقصكد ، مكتبة طبرية 

 قبؿ الطعاـ كبعده سبؽ صحي معجزعنكاف : التعاليـ النبكية بغسؿ اليديف مقاؿ ب -ْْ
 .  http://kootalkoloob.com/article.phpمنشكر عمى مكقع قكت القمكب 

المممكة ،  دار األندلس،  ألحمد عبدالرؤكؼ ىاشـ،  مف األسرار الصحية لمصياـ -ْٓ
 . ـ ُّٗٗق/  ُُْْالطبعة األكلى ، ،  العربية السعكدية

المنتقى شرح المكطإ ، أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث  -ْٔ
بجكار محافظة  -ىػ( ، مطبعة السعادة ْْٕالتجيبي القرطبي الباجي األندلسي )ت: 

 . ىػ ُِّّمصر ، الطبعة: األكلى، 

المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ، ألبي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ   -ْٕ
 ق ُِّٗبيركت ، الطبعة الثانية ،  –ىػ( ، دار إحياء التراث العربي ٕٔٔالنككم )ت: 

، الطبعة االكلىالمكسكعة العممية الشاممة في اإلعجاز النبكم: د.سمير عبد الحميـ،  -ْٖ
 .  ـََِٓ /ىػُِْٔ

ىػ( َُِٓكطار ، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )ت:  نيؿ األ -ْٗ
ىػ ُُّْالصبابطي ، دار الحديث، مصر ، الطبعة: األكلى، ، تحقيؽ: عصاـ الديف 

 . ـُّٗٗ -

ينظر: مكسكعة اإلعجاز العممي في الحديث النبكم الشريؼ ، عبد الرحيـ مارديني ،  -َٓ
 .دار المحبة ، الطبعة االكلى ، بال تاريخ 
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 الصفحة الموضوع ت
 ٔ المقدمة -ٔ
 ٕ . ول الطعاماليدي النبوي قبل البدء بتناالمبحث االول :  -ٕ
 ٕ . أكالن: غسؿ اليديف قبؿ تناكؿ الطعاـ -ٖ
 ٘ . ثانيا: ىيئة الجمكس لتناكؿ الطعاـ -ٗ
 ٛ . ثالثان: عدـ انتقاد نكع الطعاـ -٘
 ٜ . رابعان: تقديـ تناكؿ الطعاـ عمى صالة العشاء -ٙ
 ٓٔ .خامسان: التسمية قبؿ الطعاـ  -ٚ
 ٕٔ . ثناء تناول الطعاماليدي النبوي أالمبحث الثاني:  -ٛ
 ٕٔ .أكالن: األكؿ باليميف كمما يمي اآلكؿ -ٜ

  ٖٔ .ثانيان: عدـ تناكؿ الطعاـ الحار كالتنفس كالنفخ في أكاني الطعاـ  -ٓٔ
ا -ٔٔ  ٘ٔ . ثالثان : أكؿ الطعاـ بثالث أصابع كضركرة مضغو جيدن
 ٙٔ . رابعان: عدـ تناكؿ الطعاـ كاقفان  -ٕٔ
 ٛٔ . االعتداؿ في تناكؿ الطعاـخامسان :  -ٖٔ
 ٕٓ . سادسان: غمس الذبابة في الطعاـ بعد سقكطيا فيو -ٗٔ
 ٕٕ . اليدي النبوي بعد االنتياء من تناول الطعامالمبحث الثالث :  -٘ٔ
 ٕٕ . أكالن: لعؽ األصابع قبؿ مسحيا كغسميا -ٙٔ
 ٕٕ . ثانيان: غسؿ اليديف بعد تناكؿ الطعاـ -ٚٔ
 ٕ٘ . : غسؿ الفـ بعد تناكؿ الطعاـ ثالثان  -ٛٔ
 ٕٚ . رابعان : تغطية أكاني الطعاـ -ٜٔ
 ٜٕ الخاتمة . -ٕٓ
 ٖٔ المصادر والمراجع . -ٕٔ
 ٖٙ المحتويات -ٕٕ

 احملتويــتات


