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 امللخص
هلذه ًوال يوجد حال . تمع البشريظهرت الكثري من األمراض العصية على األطباء، املستفحلة يف ا

ذا اجلانب، الرجوع إىل التعاليم النبوية اليت ى سواألمرض  وصرفت هلذه أألمراض أدوية هتمت 
دف إىل االستفادة من هذه اإل. ن نفعهاّمتيق رشادات النبوية فيما وحنن من خالل هذا البحث 

لتعاليم  وحصر هذه اإلرشادات يف مخس نقط تكتمل فيها العناصر الصحية، صحية، اليتعلق 
ضة والنظافة، والنوم والراحة النفسية(وهذه العناصر، . وتصح معها األبدان كما ). التغذية، والر

لة علمية ذات طابع معجز جلميع وما حتمله من دآلالنظر يف النصوص الشرعيةف إىل تعميق د
حلكم والعرب واألسرار الصحية ، العقول البشرية ية من اقالووخاصة حيث أن الشريعة احملمدية مليئة 

.  فائدةأقل تكلفة، وأكثر بيها عن طريق الطب النبويوالقضاء عل. املنتشرة يف هذا الزمان األمراض
إلنسان ، هو وتكمن املشكلة يف ظهور األمراض الفتاكة  عجز األطباء من وضع حلول  يف عصر

؛ رغم ما ميتلكونه من إمكانيات علمية، وآالت طبية متطورة؛ ومع هذا التطور والتمكن إال أنه هلا
االستقراء وسوف يتبع الباحث منهجية .  األصحاءرعبوأى املرضّر املرض بشكل خميف، أرق انتش

رشادات والتحليل واالستنتاج لكي حيقق األهداف املذكورة، ويتوقع الباحث أن يتوصل إىل أمهية اإل
  . النبوية يف احلقل الصحي، والكشف عن بعض احلقائق العلمية اليت تكمن يف التعاليم احملمدية

  .النبويمناذج، الطب الوقائي شفاء العليل، أقوال سيد البشر، : الكلمات املفتاحية
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Healing Diseases with the Tradition of the Best Prophet 

(Examples from Prophetic Medicine) 
 

 
Abstract: 

There have been many diseases found by doctors rampant in human society. 
There is no cure for these diseases other than by referring to the teachings of the 
Prophet which take care of this aspect. There have also been beneficial medicines 
made for the diseases. Through this research, the researcher aims to make use of 
these prophetic instructions in the context of health, summarize them in five 
points that cover the health elements completely. Those health elements are 
(nutrition, sports, hygiene, sleep and psychological comfort. The researcher also 
aims to look deep in the Sharia texts and scientific evidence that are miraculous to 
all human minds as the Prophet Muhammad’s PBUH Sharia is full of laws, 
lessons and health secrets, especially in the prevention of diseases prevalent in 
this time. Eliminating diseases by using prophetic medicinal teachings is the least 
costly and most benefitting. The problem today lies in the emergence of man-
made diseases along with doctors unable to develop solutions for them despite 
their scientific potentials, advanced medical machines, development and mastery. 
The diseases then spread in a frightening way. The researcher will use the 
methodology of induction, analysis and conclusion in order to achieve the 
objectives mentioned. The researcher also expects to find the importance of the 
Prophet’s PBUH guidance of the in the medic field, and disclose some scientific 
facts in the teachings of Prophet Muhammad PBUH. 
 
Keywords: Healing Diseases, Sayings of the Prophet PBUH, Examples, 
Prophetic Medicine. 
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  املبحث األول
  املقدمة 

  التمهيد: الفقرة األوىل
لقد حازت السنة النبوية على الكثري من التعيلمات الوقاية من األمراض، ووضعت أدوية سامهت يف حل الكثري من 

سالفنا، ومل يعرفها من شهدها أ مل ي اليتةريط اخلمراضاألر انتشنعاين من اوحنن يف هذا العصر .كل لدى الناسااملش
وإما أن تكون عن . والعالج من هذه األمراض إما أن يكون عن طريق التجارب العلمية واملمارسة والتطوير. كان قبلنا

يت عن طريق . طريق الوحي اإلهلي، وهو أعظم األدوية وأنفعها على اإلطالق ًحيث أنه ثبت علمياأن األدوية اليت 
  .فها األخطاء، ويصحبها مضاعفات نتيجة استخدام هذه األدويةالعقل البشري يكتن

جلانب الصحي اهتماما يفوق الكثري  وقد دلنا املعصوم عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم، على أهم األدوية، واهتم 
جلوانب األخرى   .من التعليم املتعلق 

 فعن جابر بن عبـد هللا، رضـي هللا عنهمـا، عـن ،من جيهلهيعرفه من يعرفه وجيهله ؛ )إال املوت(واخرب أن لكل داء دواء، 
ذن هللا عز وجل«: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال   .»١لكل داء دواء فإن أصاب الداء الدواء برئ 

انتشار والتدواي له حالتني، احلالة األوىل، قبل الوقوع يف املرض وهي الوقاية من املرض، والثاين استخدام الدواء بعد 
  .الداء

الوقاية خري من (الوقاية من الداء خري من التداوي، موضوعنا الذي سوف نتحدث عنه ألمهيته حيث أن واألول هو
  .)٢العالج

، )النــوم(، وضـبط مقــدار معـني مــن )اخلمــول(وحـصر أســباب الـداء يف مخــسة أشــياء، اجلانـب الغــذائي، وعـدم احلركــة أو 
  ).يةالراحة النفسية واالجتماع(، )نظافة البدن والثوب واملكان(

  أهداف البحث: الفقرة الثانية
دف من كتابة هذا إىل املشاركة العلمية من خالل التعاليم النبوية، خبصوص االستشفاء من األمراض املهلكة  وتعميم 
ا، وحتقق الرتابط بني الطب النبوي وبني الواقع  هذه االرشادات بني أوساط املسلمني، وإبراز احملاسن اليت تتمتع 

وبناء جمتمع متعلم ،صحي املتطور يف هذا العصر، مع إبراز اإلعجاز النبوي يف الطب االستشفائي، والوقائي الالطيب
  .  يعي هذه النصائح وتفعيلها يف حياته املعيشية

                                                             
ب  ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. و احلسن القشريي النيسابوريمسلم بن احلجاج أبأحرجه 1 كتاب السالم، 

 ).دار إحياء الرتاث العريب: بريوت (دمحم فؤاد عبد الباقي: احملقق )٢٢٠٤رقم. (١٧٢٩ص٤لكل داء دواء واستحباب التداوي، ج 
ت)هـ١٤٢٠: املتوىف( علي بن مصطفى الطنطاوي 2 دار املنارة للنشر : الناشر، حفيد املؤلف جماهد مأمون ديرانية: راجعه وصححه وعلق عليه، ذكر

 .٣٨٤ص٤، ج٨: عدد األجزاء،  م٢٠٠٦ -  هـ ١٤٢٧اخلامسة، : الطبعة،  اململكة العربية السعودية-وزيع، جدة والت
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  أمهية البحث: الفقرة الثالثة
ن، فال يستطيع ُتعد الصحة أكرب النعم وأفضل ما وهب اإلنسان، فالصحة هي احلياة وهي الكنز الذي ليس له مث

فاملريض املقعد يعترب .  ميارس حياته اليومية، وال نشاطه احليوي إال إذا كان معاىف يف بدنه، سليم يف جسده أنأإلنسان
  .من املوتى الذين ليس له أثر يف احلياة وال وجود هلهم الوجود

  مشكلة البحث : الفقرة الرابعة
شعوذين والدجالني الذين خيلطون بني الطب النبوي واألعمال وتكمن مشكلة البحث يف عدة نقط، أمهها بروز امل

عدم تنقيح األحاديث النبوية ذات الطابع الصحي، . السحرية، وهذا ما جيعل الطب النبوي بعيد عن الواقع واحلقيقة
، انتشار نهالتوقف عواالحرتاز جيب ، و من حديثجيوز نسبته إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلصوما ومعرفة الصحيح منها والسقيم، 

  .ِاألمراض اخلطرية وعدم وضع حلول هلا من قبل املختصني
  الدراسات السابقة  :الفقرة اخلامسة

ِيعترب هذا املوضوع من أهم املواضيع اليت قدمت فيها دراسات خمتلفة ومتنوعة، يف القدم ويف هذا العصر، وتكللت هذه 

لفائدة املوضوعية، ولقيت قبوال ع ند العامة من الناس واخلاصة، والذي نضيفه يف هذا البحث هو حصر ًالدراسات 
الدواء يف مخسة عوامل مهمة أكد عليها النيب ملسو هيلع هللا ىلص، حيث يعترب جسد اإلنسان متشابك ومتداخل يتأثر بعضه ببعض، 

قوم بتأثريها على فهناك عوامل داخلية وخارجية ونفسية متشابكة ومتداخلة ت. وليس كل عضو مستقل عن اآلخر
صحة اإلنسان، وقد قمنا بربط هذه العوامل مستندين على ذلك من مشكاة النبوة، وال اعتقد من سبق الباحث إىل 
تم جبانب وتغفل عن اجلوانب األخرى معتقدة  هذا املوضوع اهلام أو حىت من أشار إليه، حيث تعترب البحوث املقدمة 

ضي يغين عن جانب النظافة، أو أن اجلانب النفسي ال ًأن اجلانب الغذائي كافيا حلماية ص حة األنسان، أو اجلانب الر
لنصوص  ا  جلمع بني أهم العوامل الصحية وعزز جلانب اإلجتماعي وها كذا كانت الدراسات، وحنن قمنا  عالقة له 

  .الشرعية الصحيحة لتعم الفائدة وينتشر اخلري بني الناس
تابة هذا التخصص، اإلمام ابن القيم،زاد املعاد يف هدي خري العباد، واإلمام السيوطي، املنهج ًوالذي سبق قدميا إىل ك

ضياءالدين املقدسي،األمراض .خمتصريف الطب النبويالسوي واملنهل الروي يف الطب النبوي،ابنالسنيمخطوطة 
ْوقدمت. أبو نعيم  األصبهاين،الطب النبوي. والكفارات والطب والرقيات ِ يف هذا اجلانب سوف نستعني عدة وث  حبُ

 .هلذا البحثواملراجع  من ضمن املصادر وجنعل بعضهاا 
  منهجية البحث : الفقرة السادسة

إليف استقراء األدلة الشرعية : منهج االستقراء واالستنباط ستنباط الرشادات والتعاليم الصحية، واالسنة النبوية املتعلقة 
  .  ة اليت تواكب العصر وتناسبهمن بعض هذه االرشادات الصحي
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بعد االطالع على النصوص الشرعية والبحوث العلمية ذات الطابع املتناسق، نستنتج الفوائد العلمية : منهج االستنتاج
  .   والعرب اإلهلية من كالم سيد البشر وخري من أرشد وعلم

  نتائج البحث: املطلب اخلامس
ا ريبمن األمراض النفسيةةألدوية النافع اىحديعترب الطب النبوي إ  .، ذات املصداقية اليت ال يدخلها شك وال ينتا

واحملتاجني، وليس له أعراض واملساكني فر للمال، وأيسر على الفقراء أو أنفع للجسم، وتعاليم النبويةلفالتدواي 
  . مرضيةمضاعفات جانبية، وال يعقبها

  
  املبحث الثاين

  أمهية الصحة يف املنهج النبوي
  الصحة: فقرة األوىلال

. ًطبعا جند أن الذين تعرضوا ملفهوم الصحة أو قاموا بتعريفها، تقاربوا يف الكثري من التعاريف واألللفاظ: تعريف الصحة
ا سليمة: قال جالل الدين السيوطي:وحنن نورد بعضها ا لذا   .٣فالصحة هيئة بدنية يكون األفعال 

  .٤الصحة، ذهاب السقم، والرباءة من كل عيب وريب: وقال الليث
ِالصحة العامة، هي علم  فن الوقاية من األمراض وإطالة العمر، والعمل على ترقية ): Winslow( وقال وينسلو

دف إىل احلفاظ على صحة البيئة، ومكاف ِالصحة، وذلك عن طريق منظمات املجتمع اليت  ِِ َّ
ُ ّ حة األمراض املعدية، ّ

ُ
إلضافة إىل العمل على تنظيم خدمات التمريض والطب  ِّوتعليم األفراد كيفية املحافظة على النَّظافة الشخصية،  ّ َّ َّ

ُ ّ
ّدف التشخيص املبكر، وتقدمي العالج الوقائي من األمراض املختلفة، وتطوير اخلدمات االجتماعية واملعيشية وذلك  ّ َ َ ُ ُ

ِ ِ َِّ
ِاملواطن من احلصول على كامل حقوقه يف الصحة والعالجِلتمكني  ِّ ِ ِ ُ ُ

ما وهذا التعريف الذي سوف نتناوله يف، حيث . 
  .٥ه للطب النبوي والوقائياقد خصصن

رد  هي ما يتمتع به اإلنسان من عافية وسالمة يف العقل والبدن والنفس، وهذا املفهوم يصل األبعد من جمالصحة و
  .شفائه من املرض وإمنا وصوله لتحقيق صحته السليمة اخلالية من مجيع األمراض

  
                                                             

: ١مكتبة اآلداب،ط : القاهرة(دمحم إبراهيم عبادة، : احملقق ،معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم.  الدين  السيوطي،عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل3
 )١٧٥ص:(). م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤

). م٢٠٠١: ١ ط –دار إحياء الرتاث العريب : بريوت(دمحم عوض مرعب، : ، احملققذيب اللغة. د بن األزهري اهلروي، أبو منصوراهلروي، دمحم بن أمح4
 .٢٦٠ص٣ج
 .https://mawdoo3.comفرباير، ٨ ، ١٣:٥٠، بواسطة،تعريف الصحة عبد احلميد مشس الدين، 5
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  الفرق بني الصحة والعافية والسالمة: الفقرة الثانية
ـــــــصحة ـــه صـــــــحيحة، وخـــــــشبه صـــــــحيحة، إذا : ًأوال ال قـــــــالوا أن الـــــــصحة أعـــــــم مـــــــن العافيـــــــة يقـــــــال رجـــــــل صـــــــحيح وآلــــ

  .٦هكانت ملتئمة ال كسر فيها، وال يقال خشبة معافا
العافيـــــة وتـــــستعمل الـــــصحة يف تـــــصحيح الكـــــالم، فيقـــــال صـــــححت القـــــول وصـــــح لـــــه علـــــى فـــــالن حـــــق وال تـــــستعمل 

  .يف ذلك
ـــــون العافيـــــــة ابتـــــــداء مـــــــن غـــــــري مـــــــرض : ًنيـــــــا العافيـــــــة ـــا يـــــــضادة، وتكــ ــــط أو مبــــ وتـــــــستعمل العافيـــــــة مقابلـــــــة املـــــــرض فقـــ

ــــاز ــــان مــــــن شــــــأنه أن ينــــــايف املــــــرض يقــــــال خلقــــــه هللا معــــــاىف صــــــحيحا ومــــــع هــــــذا ا وذلــــــك جمــ  كأنــــــه فعــــــل ابتــــــداء مــــــا كــ
ـــة ونــــــه ال يقــــــال صــــــح الرجــــــل وال عــــــويف إال بعــــــد مــــــرض ينالــــــه والإف ــــلها الــــــرتك أعافيــــــة مــــــصدر مثــــــل العاقبــــــة والطاغيـــ صــ

ـــه تعــــاىل يء{:مــــن قولـ ن أخيــــه ش ن عفـــــي لــــه م ٌفم ْ ْْ َـــــ ِ ِ َِــــ ُ َ َ
ُِ ــــ َ اي تــــرك لــــه وعفـــــت الــــدار تركــــت حــــىت درســـــت ]١٧٨: البقــــرة[} َ

  .٧ومنه اعفوا اللحي أي اتركوها حىت تطول ومنه العفو عن الذنب وهو ترك املعاقبة عليه
ـــلم الرجـــــل مـــــن :ًثـــــا الـــــسالمةل  وأمـــــا الـــــسالمة فهـــــي نقيـــــضة اهلـــــالك ونقـــــيض الـــــصحة اآلفـــــة مـــــن املـــــرض، ويقـــــال ســ

علتـــــه إذا كـــــان خيـــــاف عليـــــه اهلـــــالك منهـــــا أو علـــــى شـــــيء مـــــن جـــــسده، وإذا مل يكـــــن خيـــــاف عليـــــه ذلـــــك منهـــــا مل يقـــــل 
 هـــــذا وقــــوع الفـــــرق ســــلم منهــــا وقيـــــل صــــح منهــــا هـــــذا علــــى أن الـــــسالمة نقيــــضة اهلــــالك وليـــــست الــــصحة كــــذلك ويف

ــــامل مــــــن العيــــــب، والــــــسالمة عنــــــد املتكلمــــــني  ــــب ســ ــــا مث كثــــــر اســــــتعمال الــــــسالمة حــــــىت قيــــــل للمتــــــربىء مــــــن العيــ بينهمــ
ــــــامل ألن اآلفــــــــات غــــــــري جــــــــائزة عليــــــــه وال يقــــــــال لــــــــه  ـــــك وال يقــــــــال  ســ ـــــع واآلفــــــــات عمــــــــن جيــــــــوز عليــــــــه ذلـــ زوال املوانــ

  .٨ن على هللا تعاىلصحيح ألن الصحة تقتضي منافاة املرض والكسر وال جيوزا
  أمهية صحة لإلنسان : الفقرة الثالثة

ـــــسلم، أن أ  ـــة اإلســـــــالم، فعــــــــن شـــــــرحبيل بـــــــن مـــ ــــرب نعمــــــــة بعـــــــد نعمــــ ــــــد أكـــ ـــــرب الـــــــصحة رأس مـــــــال اإلنــــــــسان، وتعـ تعتــ
  »الغىن صحة اجلسد«: الدرداء كان يقول

  :  وقال الشاعر
  عندي صحة اجلسدفليس يعدل ... إين وإن كان املال يعجبين

  والسقم ينسيك حب املال والولد...                               املال زين ويف األوالد مكرمة

                                                             
م دار العل: القاهرة(دمحم إبراهيم سليم، : ، حققه وعلق عليهالفروق اللغوية. بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا 6

 .١١٠ص). والثقافة للنشر والتوزيع
 ).١١٠ص( املصدر السابق 7
 ).١١٠ص( املصدر السابق 8
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من أصبح منكم معاىف يف جسده، آمنا يف سربه، عنده قوت يومه، فكأمنا حيزت له «:  وقد قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
مهيتها إال من عاش على فراش املرض ال حول له وال. »٩الدنيا  وهي نعمة اليدرك قيمتها إال من فقدها، وال يشعر 

لغذاء والدواء، فالصحة قوة يشتاق إليها كل  بيب اليت حتيط جبسمه النحيل متده  قوة، يعاين من اآلالم واألوجاع، األ
ج على رؤوس األصحاء ال يراه إال (مريض ويتمناها كل سقيم، ويبحث عنها كل عليل، وقد قال املثل  الصحة 

  ).١٠املرضى
 فاإلنسان عندما ال يستطيع أن حيرك قدمه وال يرفع رأسه إال مبساعدة اآلخرين، يصبح املوت أحب له من احلياة، 

، الصحة، نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس«: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وعن ابن عباس رضى هللا عنهما قال
  .»١١والفراغ

ز احملاسن اخللقية يف اإلنسان املعاىف من األمراض واألسقام والعلل، فإذا تظهر املعامل اجلمالية يف اإلنسان الصحيح، وترب
 قد أصابه السرطان يف أحد أعضائه البدنية، فإنك تشعر أن هذا العضو قد تشوه وتغريت حماسنه، رأيت إنسا

ه أبنائه وبناته، وهجره ه وأقاربه، وعافئيته، وجتنبه أحباؤ مالحمه وصورته املعتادة، ورمبا أمشئز اإلنسان من رتوتبدد
  .١٢أقرب الناس إليه، وقد ورد أن أيب هلب عندما أصابه املرض اخلطري املرض املعدي، مل جيد أحد يدفنه

حللم« : ختزل هذا املعىن يف دعاء النيب صلى عليه وسلم  حيث قال اوقد لعلم، وزيين  َّاللهم أغنين  ُ ، وأكرمين َّ
لعافية   .»١٣لتقوى، ومجلين 

 صلى - ّ فإنه ما أويت أحد بعد اليقني خريا من معافاة وعنهسلوا هللا، العفو والعافية،«: -  عليه الصالة والسالم-وقال
  . »١٤ما سئل هللا شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية«: -هللا عليه وسلم

  .»١٥سل هللا العافية«:ّ رسول هللا، ما أسأل هللا بعد الصلوات؟ قال:  فقال-  ملسو هيلع هللا ىلص- وسأل أعرايب رسول هللا

                                                             
ْالرتمذي،دمحم بن عيسى بن سو9  وقال حسن )٢٣٤٦رقم (.١٥٢ص٤جب يف التوكل على هللا، ،سنن الرتمذي- اجلامع الكبري.  موسى بن الضحاكرة بنَ

 ) ١٩٩٨. دار الغرب اإلسالمي: بريوت(بشار عواد معروف،:  احملققغريب،
 .٤٥ص٨، ج١٠: ، عدد األجزاء الزهد والرقائق واآلدابفصل اخلطاب يفدمحم نصر الدين دمحم عويضة، 10
صر : احملقق).٦٤١٢رقم (.٨٨ج ص٨ ال عيش إال عيش اآلخرةـ ب. صحيح البخاري البخاري، دمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري، 11 دمحم زهري بن 

 ). هـ١٤٢٢: ١ مصورة عن السلطانيةطدار طوق النجاة، (الناصر، 
ب ذكر .املستدرك على الصحيحني. احلكم الضيب الطهماين النيسابوريُ أبو عبد هللا احلاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن محدويه بن نعيم بن ،احلاكم12
ت يف وقت إسالمهإس ، واختالف الروا ، ١ ،طدار الكتب العلمية: بريوت(مصطفى عبد القادر عطا، : حتقيق)٥٤٠٣رقم  (.٢٠ص١ج. الم العباس 

 .٣٦٣ص١ج). ١٩٩٠ – ١٤١١
مؤسسة الكتب الثقافية، : دمحم عبد القادر أمحد عطا،بريوت: احملقق.احللم. ن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي ابن أيب الدنيا، أبو بكر عبد هللا بن دمحم ب13
 .٢٠ص١ج) ١٤١٣، ١ ط
 .هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من حديث عبد الرمحن ابن أيب بكر املليكي:قال األلباين. )٣٥٤٨ رقم. (١٥٢ص٤ج الرتمذي، 14
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ّالعافية ملك خفي وغم ساعة هرم سنة«: -ّ عليه الصالة والسالم- ويف حكمة داود ّ
: وكان بعض السلف يقول. » ١٦

  .١٧واآلخرةّكم  من نعمة حتت كل عرق ساكن، اللهم، ارزقنا العفو والعافية يف الدين والدنيا 
  الطب الوقائي  : رابعةالفقرة ال

ألشياء واملهارة  الطب الوقائي كلمة مركبة تتكون من كلمتني األوىل الطب، والثانية الوقائي، فالطب أصله من احلذق 
َُا يـقال ِرجل طب وطبيب إذا كانكذلك وإن كان يف غري عالج املرض: َ َِ َُ

١٨.  
خذ الفارس املستلئم... ع فإنين إن تغد دوين القنا: قال عنرتة ِطب  ِ ِ ِ  

َوقال علقمة بن عبدة ْ َ لنساء فإنين : َ ِفإن تسألوين  َُ ْ دواء النساء طبيب... َ ُبصري  ِّ.  
فالطب يقصد به العلم بقوانني التداوي، يتعرف الطبيب من خالهلا أحوال أبدان اإلنسان من جهة الصحة 

  .١٩وعدمها
أي ما يتوقى به الشيء مثل الوقاية من حوادث الطرق، اللقاح . ومصدره وقى.  اسم منسوب إىل وقاية:الوقائيوأما 

  . ٢٠وقاية من بعض األمراض
رع من الطب يعمل على دعم الصحة ونشر الوعي الصحي ومنع حدوث املرض، أو يبطئ تطوره ف: والطب الوقائي

ره مثل إقامة برامج الصحة الوقائية أنشطة صحية هدفها احلماية من األمراض وضمان مستوى : ويقضي على آ
ا وطرق الوقاية صحي مقبول، وذلك عن طريق التطعيم والتوعية الصحية والبحوث الباثولوجية عن األمراض وأس با

  .٢١منها
  
  
  

                                                                                                                                                                                                    
 هـ، ٥٣٣زاهر بن طاهر الشحامي : ، ختريجحديث السراج، )هـ٣١٣: املتوىف(ََّّ السراج، أبو العباس دمحم بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران اخلراساين 15

 .٧١ص٣ج). م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥، ١الفاروق احلديثة للطباعة، ط(اشة بن رمضان، أبو عبد هللا حسني بن عك: احملقق
ه وأفعاله وأحواله يف املبدأ ، يف سرية خري العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوتسبل اهلدى والرشاد، )هـ٩٤٢: املتوىف( دمحم بن يوسف الصاحلي الشامي 16

 .٩٨ص١٢ج).م١٩٩٣/ه١٤١٤، ١ط دار الكتب العلمية : الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ علي دمحم معوض، بريوت: واملعاد، حتقيق وتعليق
 .٩٨ص٣ََّّالسراج، حديث السراج،ج17
ّ أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد هللا البغدادي ،وياهلر18 مطبعة دائرة املعارف : دمحم عبد املعيد خان، الناشر. د: احملقق، غريب احلديث،)هـ٢٢٤: املتوىف(ُ

د  .٤٤ص٢، ج٤:  م،عدد األجزاء١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤األوىل، :  الدكن، الطبعة-العثمانية، حيدر آ
 .٤٤ص٢ج.املصدر السابق19
 .٢٤٨٧ص٣ ج)م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩: ١ط عامل الكتب، (، معجم اللغة العربية املعاصرة، ) هـ١٤٢٤: املتوىف(أمحد خمتار عبد احلميد عمر 20
 .٢٤٨٧ص٣ج. املصدر السابق21
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  املبحث الثالث
   العوامل الصحية املنصوص عليها يف السنة النبوية

الطب الوقائي متعددة اجلوانب وخمتلفة االجتاهات، ولكن كلها تصب يف بوتقة واحدة األ وهي الصحة وعوامل 
  .املثالية

ضة البدنية النافعة، مث النوم والراحة البدنية من غري افراط أو تفريط، مث نظافة وهذه العناصر يتقدمها الغذاء، مث ال ر
لعوامل النفسية املتعلقة    . والروحلعقلالبدن والثوب والبيئية، مث االهتمام 

  التغذية اجليدة : الفقرة الثانية
ا من أعضاء الصحة اجلسمانية تتمثل يف احلواس اخلمس اليت هي  السمع والبصر والشم وا حلواس والذوق وما يتعلق 

  .داخلية وخارجية يرتبط بعضها ببعض
وال تصان أعضاء اجلسم من األمراض واألسقام إال إذا نفذ اإلرشادات النبوية وقمنا برعاية اجلسم وصيانته عرب 

  .قبل املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوىالصحية املشار إليها من وامل الع
اء اجليد والطعام املتكامل املتوازن جلسم اإلنسان يساعد اجلسم على املناعة ضد األمراض املعدية ويعترب توفري الغذ

  . على أساسني واملنتشرة يف أوساط الناس، والتغذية الصحية تصنف 
  .ننوعية الغذاء الذي يتناوله اإلنسا: األولاألساس 

فعالتوسط يف الغذاء، : ثايناألساس ال   .ًا فالبد أن يكون مبقدار معنيحىت لو كان الغذاء 
أربعة أصناف احلبة  على أهم رخنتص، كثرية ومتعددة؛ لكن حنن فاملواد الغذائية النافعه للجسم اليت أشار إليها النيب ملسو هيلع هللا ىلص

فعة للبدن وهلا طابع  العناصر الغذائية هامة السوداء، اخلل، التمر، الزيتيون وزيته، فهذه ، أرشد ي متميزغذائللجسم و
ًاملعصوم اخللق مجيعا إليها وحث اجلنس البشري إليها فهي واقية من األمراض، ودواء لكل العلل اخلطرية على 

  .اإلنسان
  :احلبة السوداء. ١

ا مسعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ًتعترب احلبة السوداء من أهم األطعمة نفعا لإلنسان، ومانعة من األمراض، فعن عائشة،   أ
  . ٢٢املوت: وما السام؟ قال: قلت» إن هذه احلبة السوداء شفاء من كل داء، إال من السام«: يقول
ذه احلبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إال السام«: وقال   .»٢٣املوت: ، والسام"عليكم 

                                                             
 .)٥٦٨٧ رقم(.١٢٤ص٧جب احلبة السوداء. البخاري22
 )٥٦٨٨رقم( ١٢٤ص٧جة السوداءب احلب. املصدر السابق23



3rd INHAD INTERNATIONAL MUZAKARAH & MU‘TAMAR ON HADITH (IMAM 2018) - 27 Disember 2018 
________________________________________________________________________________________________________ 

e-Proceeding of 3rd  INHAD Interna onal Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, Kajang, Selangor. 
Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 978-967-44741-6-4 

232 

 من فهم لفظ من كل داء فضطروا إىل التأويل، حىت قول البشريةعمل تستوعب ال :فهم الفقهاء حلديث احلبة السوداء
، فقالو هو عام يراد به اخلاص؛ ألن ال يوجد دواء لكل بعض األخطاءفييستقيم إدراك العقل هلذا النص فوقعوا 

ِفيه شفآء للنَّاس{ال هللا عنه األمراض حىت العسل الذي ق ِ ٌِ َ ِ .  فكثري من الناس إذا شربه يتأذى منه.]٦٩: النحل[} ِ
  .وهو أكثر نفعا من احلبة السوداء

هو من العام الذي يراد به اخلاص، ألنه ليس " من كل داء" :ِ يف فتح الباري يف شرح هذا احلديث وقولهقال ابن حجر
ا شفاء من يف طبع شيء من النبات ما جيمع مجيع  األمور اليت تقابل الطبائع يف معاجلة األدواء مبقابلها، وإمنا املراد أل

  .٢٤كل داء حيدث من الرطوبة
إن ذلك خرج خمرج العموم واملراد به اخلصوص، وذلك أن الغالب من : فقال علماؤ: وقال أبو بكر بن العريب

  .٢٥تاألمراض الرطو
ت مجيعا   وال وجه للتخصيص إال حبمله على جتربة األطباء يف االستشفاء - ًوالصحيح أن احلديث عام مبنطوق الروا

حلبة السوداء، حيث اقتصرت يف غالبها على معاجلة األمراض الباردة، وليس من الالئق ختصيص كالم خري اخللق 
  .مل تصحارب ًملسو هيلع هللا ىلص بناء على جت

القاعدة يف أصول الفقه أن العام ال جيوز صرفه إىل اخلاص إال إذا تعذر محله على العموم، أو وجد نص آخر يصرفه و
  .إىل اخلاص

وإذا ورد اخلطاب من هللا تعاىل أو من الرسول حبكم عام أو خاص، حكم بوروده على :  قال القاضي أبو يعلى
  .صه أو ختصيص بعضهعمومه، حىت ترد الداللة على ختصي

ال حيمل على العموم يف احلال، حىت يتطلب دليل التخصيص؛ فإن وجد؛ محل اللفظ على : وفيه رواية أخرى
  .٢٦اخلصوص، وإن مل يوجد؛ محل حينئذ على العموم

                                                             
، رقم كتبه وأبوابه ١٣٧٩ بريوت، -دار املعرفة : ، الناشرفتح الباري شرح صحيح البخاري.  علي بن حجر أبو الفضل العسقالينابن حجر، أمحد بن24

خراجه وصححه وأشرف على طبعهدمحم فؤاد : وأحاديثه ز،عدد : حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد الباقي، قام  عبد العزيز بن عبد هللا بن 
 .١٤٥ص١٠، ج١٣: األجزاء

َّاملسالك يف شرح موطأ مالكلعريب املعافري االشبيلي املالكي، ابن العريب، القاضي دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن ا25 َ ُ دمحم بن احلسني : ّ، قرأه وعلق عليهِ
َّالسليماين وعائشة بنت احلسني السليماين، قدم له ُّ َيوسف القرضاوي، : ُّ َ َدار الغرب اإلسالمي(َ  .٤٥٤ص٧ج).  م٢٠٠٧ / هـ١،١٤٢٨ :ط. َ

 د أمحد بن علي بن سري :ه وخرج نصه ، حققه وعلق عليالعدة يف أصول الفقه. اءالقاضي أبو يعلى، دمحم بن احلسني بن دمحم بن خلف ابن الفر، الفراء 26
شر، (، املباركي  .٥٢٦ص٢ج).م١٩٩٠/ هـ١٤١٠، ٢طبدون 
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إمنا حيمل على العموم عند القرائن وال حيمل معها على اخلصوص، وحيمل على اخلصوص عند : وقال إمام احلرمني
اما من الوجه الذي هو خاص ِقرائن اخلصوص وال حيمل معها على العموم فبطل على كل الفرق أن يكون اللفظ ع

  .٢٧منه وكذلك على الضد من ذلك
  :حقيقة احلبة السوداء

 فاحلبة السوداء اح هذا احلديث،ّواليوم نرى مامل نراه من قبل وعرفنا ما مل نعرفه فاطلعنا على حقائق مل يطلع عليها شر
جلهاز املناعي الذي هو مسؤل على مجيع أعضاء اجلسم   .تتعلق 

ابلسي يف كتابه موسوعة األعجاز عن أطباء خمتصني،أن استعمال غرام واحد من احلبة السوداء وقد نقل الشيح دمحم الن
ملئة دة فاعلية اخلال اللمفاوية مخسة ومخسني  واخلال اللمفاوية فيها ... ًمرتني يوميا ملدة أربعة أسابيع يؤدي إىل ز

كل اإلن سان غراما واحدا من احلبة السوداء مرتني يوميا ملدة خال مصنعة للسم اخللوي؛ املصل املضاد، فحينما 
أربعة أسابيع، فهذه اخلال اللمفاوية اليت مهمتها قتل اجلراثيم، واملكلفة بتصنيع املصل املضاد، السالح اجلرثومي، 

ملئة   .٢٨تزداد فعاليتها مخسة ومخسني 
ًوحتتوي احلبة السوداء على قيمة غذائية عالية، حتتوي على الفوسفات، واحلديد، والفسفور، وزيو بنسبة مثانية 

ملئة، حتمل هذه الزيوت سر احلبة السوداء، ففي هذه الزيوت مضادات حيوية ، ومضادات للفريوس، وعشرين 
ت مقوية، وفيها مدرات للبول والصفراء، وفيها  ت، واجلراثيم، وفيها مواد مضادة للسرطان، وفيها هرمو وامليكرو

  .٢٩أنزميات هاضمة، وفيها مضادات للحموضة، وفيها مواد مهدئة ومنبهة يف آن واحد
 من الناس، وجيهل منفعته كثري من العوام؛ بل والعلماء على سواء، حث عليه هناك إدام يغفل عنه الكثري:  اخلل.٢

، أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، قال. النيب هللا عليه وسلم وأوصى به املسلمني  أو اإلدام - نعم األدم «: األ وهو اخلل، فعن عائشة 
  . »٣٠ اخلل- 

عند خبز، : قالت» هل من غداء؟«: دخل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على عائشة، وأ عندها، فقال: وعن أم سعد، قالت
رك يف اخلل، فإنه كان إدام األنبياء قبلي، ومل يفتقر بيت «: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ومتر، وخل، فقال نعم اإلدام اخلل، اللهم 

  »٣١ خلفيه

                                                             
مام احلرمنياجلويين، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم اجلويين، أبو املعايل، ر27 عبد هللا جومل : ، احملققالتلخيص يف أصول الفقه. كن الدين، امللقب 

 .١٢ص٢، ج٣: عدد األجزاء:بريوت،سنة النشر( –دار البشائر اإلسالمية : النبايل وبشري أمحد العمري، الناشر
).  م٢٠٠٥هـ١٤٢٦، ٢ جادة ابن سينا ط-حللبوين دار املكتيب  ا- دمشق  (،موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةالنابلسي، دمحم راتب ، 28
 .١٢٧ص٢ج
 .١٢٨ص٢ج. املصدر السابق29
 .)٢٠٥١قم ر. (١٦٢٢ص٣ج.ب فضيلة اخلل والتأدم به.مسلم30
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 فاخلل يعترب قيمة غذائية فريدة، فهو حيتوي على الكثري من الفوائد الصحية، فهو يقتل اجلراثيم خالل دقائق داخل 
ت والتسممات . املعدة، فإذا مل يكن تعقيم طبق السلطة جيدا فاخلل الذي فيها يعقمه، بل إنه يقي املعدة من اإللتها

سيوم، والفوسفور، والكلورين، والصوديوم، واملغنيزيوم، والكالسيوم، والكربيت، وقيمته احلرورية وفيه من املعا دن، البو
ت الفم واحللق، ويزيل الشحوم، ويسكن أمل الشقيقة، ويشفي التهاب املفاصل،  أو الكالورية صفر، وهو يداوي التها

  .٣٢ويزيل الرتسبات داخل شرايني اجلسم
بس يف الثالثة، قوي التجفيف، مينع من انصباب : اخلل: قال ابن القيم مركب من احلرارة، والربودة أغلب عليه، وهو 

املواد، ويلطف الطبيعة، وخل اخلمر ينفع املعدة امللتهبة، ويقمع الصفراء، ويدفع ضرر األدوية القتالة، وحيلل اللنب 
، ويدبغ املعدة، ويعقل البطن، ويقطع العطش، ومينع الورم حيث يريد أن والدم إذا مجدا يف اجلوف، وينفع الطحال

  .٣٣حيدث، ويعني على اهلضم، ويضاد البلغم، ويلطف األغذية الغليظة، ويرق الدم
 وقال. »٣٤بيت ال متر فيه، جياع أهله«: يعترب فاكهة، وغذاء، ودواء، وشراب، وحلوى، وقد قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: التمر. ٣

  .»٣٥هذا الربين، أما إنه من خري متراتكم، إمنا هو دواء، وال داء فيه«: ملسو هيلع هللا ىلص
ا النيب ملسو هيلع هللا ىلص حرص أن يكون التمر يف كل بيت وأخرب أن البيت اليت التكون هذه التمرات فيها  فأهلها يف جماعة فلماذ

  .مهما كان يف البيت من غذاء وطعام
لدهشة من هذا  اليوم جند أن فائدة  التمر ال يعوضها مجيع األغذية، وال يقوم مقامها أي طعام، وقد أصيب األطباء 
احلديث، حيث وجدوا، أن يف كل مئة غرام من التمر مثانية غرامات ونصف من األلياف، هذه األلياف تقاوم 
ن التاجي، الذي هو  اإلمساك، واإلمساك عرض خلمسني مرضا، وهذه األلياف تقاوم الدهون اليت قد تسد الشر

  .املرض األول يف هذا العصر، فالتمر له هذه الفائدة الكبرية
سيوم، ومخس حاجة اجلسم إىل وهو غين سيوم واملغنيزيوم، ويف املئة غرام من التمر نصف حاج اجلسم إىل البو لبو  

املنغنيزيوم، إذا هو فقري إىل العنصر الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم، الذي يسبب اخلثرة يف الدماغ، واجللطة يف الدم، 
  .ومع اخنفاض ضغط الدم يتمتع اإلنسان بصحة مرحية

                                                                                                                                                                                                    
خلل،ماجهسنن ابن : ، حتقيق)هـ٢٧٣: املتوىف( ابن ماجه، أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد 31 ب االئتدام  ( .١١٠٢ص٢ ج. 

لوضع، ودمحم بن زاذان مرتوك).٣٣١٨  ). فيصل عيسى البايب احلليب-دار إحياء الكتب العربية ( دمحم فؤاد عبد الباقي،.موضوع، عنبسة بن عبد الرمحن متهم 
 .١٥٨ص٢ج. النابلسي32
 مكتبة املنار - مؤسسة الرسالة،: بريوت.(زاد املعاد يف هدي خري العباد. ن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزيةابن القيم،دمحم بن أيب بكر بن أيوب ب33

 .٢٨١ص٤ ج).م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ ،٢٧طاإلسالمية، الكويت، 
ب يف ادخار التمر وحنوه من األقوات للعيال.مسلم34  ).٢٠٤٦ (رقم(.١٦١٨ص٣ ج 
دار املأمون للرتاث : حسني سليم أسد دمشق: احملقق. مسند أيب يعلى.ُ املوصلي، أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي35
 .٢٤٥ص١٢ ج).١٩٨٤ – ١٤٠٤، ١ط
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 املئة غرام من التمر واحد إىل ستة مليغرامات من احلديد، واإلنسان يف أمس احلاجة إىل هذا العنصر، وله أثر كبري يف
، )٣ب(يف الدم، ويف بعض النشاطات احليوية يف اجلسم، ويف املئة غرام من التمر ثلث حاجة اإلنسان إىل فيتامني 

وية يف اجلسم، وقد ورد يف احلديث الشريف يف وصف التمر كما وهذا الفيتامني أساسي جدا يف بعض املعادالت احلي
  .مر معنا، أنه يذهب الداء، وال داء فيه

كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يفطر قبل أن يصلي على : "وقد حرص  النيب أن يكون فطرة على مترات فعن أنس بن مالك قال
  .٣٦سا حسوات من ماءرطبات، فإن مل تكن رطبات فتمريات، فإن مل تكن متريات ح

إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر فإنه بركة، فإن مل جيد مترا فاملاء، "«:  قالوعن سلمان بن عامر الضيب عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
  .»٣٧"فإنه طهور

ملئة من جزئه املأكول مواد سكرية أحادية، سهلة اهلضم،  فالتمر الذي يتناوله الصائم مع املاء فيه مخسة وسبعون 
يف احلال يتنبه مركز اإلحساس سريعة التمثل، إىل درجة أن السكر ينتقل من الفم إىل الدم يف أقل من عشر دقائق، و

م اإلفطار،  عتدال، وكأنه يف أ الكتفاء، فإذا أقبل على الطعام أقبل عليه  لشبع يف اجلملة العصبية، فيشعر الصائم 
  .أما املواد الدمسة فيستغرق هضمها وامتصاصها أكثر من ثالث ساعات

صوم عليه، أو على التمر، أو املاء تدبري لطيف جدا فإن الصوم خيلي املعدة ويف فطر النيب ملسو هيلع هللا ىلص من ال: قال ابن القيم
من الغذاء، فال جتد الكبد فيها ما جتذبه وترسله إىل القوى واألعضاء، واحللو أسرع شيء وصوال إىل الكبد، وأحبه 

تمر حلالوته وتغذيته فإن مل إليها، وال سيما إن كان رطبا فيشتد قبوهلا له، فتنتفع به هي والقوى، فإن مل يكن، فال

خذه بشهوة   .٣٨.يكن، فحسوات املاء تطفىء هليب املعدة، وحرارة الصوم، فتتنبه بعده للطعام، و
من فوائد التمر أنه يساعد املرأة على الوالدة، ففيهمادة تعني على انقباض الرحم، ويزيد حجمه يف أثناء : الوالدة

نني ونصف سنتيمرت مكعب، إىل سبعمئة ومخسني سنتيمرتا مكعبا، وهذا اجلنني، وحتته املشيمة، واملشيمة احلمل من اث
وعية األم الدموية، فإذا نزل اجلنني من رحم األم، وتبعته املشيمة، تقطعت هذه األوعية وفتحت، ولو بقيت  موصولة 

لغة الرحم تنقبض انقباضا شديدا، إىل درجة مفتوحة لنزفت األم، وماتت، لذلك جعل ربنا سبحانه وتعاىل حل كمة 
أن قوام الرحم يصبح قاسيا كالصخر، فإذا وضعت القابلة يدها على الرحم، ورأته قاسيا، تطمئن إىل أن الوالدة 
ذا ينقطع النزيف، ويف التمر والرطب مادة  نكماشها الشديد تغلق كل الشرايني املفتوحة، و صحيحة، فإن الرحم 
                                                             

 قال ).٢٣٥٦رقم  (.١٥٥ص٣ج. ب ما يفطرعليه. سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي، سنن أيب داود،أبو داود36
 .بريوت املكتبة العصرية. (دمحم حميي الدين عبد احلميد: احملقق. األلباين حسن

ِالبيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي اخلراساين37 َْ ْ  واحلديث ).٨١٢٩رقم (.٤٠٢ج ص٤،ب ما يفطر عليه، اآلداب للبيهقي.ُ
 ).م١٩٨٨/  هـ١٤٠٨ ١طمؤسسة الكتب الثقافية، : بريوت( السعيد املندوه، أبو عبد هللا: اعتىن به وعلق عليه.صحيح 

 .٢٣٥ص.  ابن قيم اجلوزية38
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ْوهزي إليك جبذع النَّخلة تساقط علي{: على انقباض الرحم، لذلك وردت كلمة الرطب يف آية املخاضتعني  َْ ََ ْْ ِ ِْ ُ ِ ِِ ِ َِ ِّ ُ ًك رطبا َ َ ُ ِ
  .]٢٥: مرمي[} َِجنيا

كلها الزيتون وزيته، فعن عمر بن اخلطاب قال: زيت الزيتون. ٤ قال رسول هللا : ومن األطعمة اليت أوصى الرسول 
فما هي القيمة الغذائية هلذا الطعام، وما فائدته الصحية . »٣٩كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة«: ملسو هيلع هللا ىلص

  .جلسم اإلنسان
شياء كثري، منها ما عرف ومنها ما مل يعرف، فزيته ظهرت دراسات تثبت أن الزيتون وزيته له متيز عن سائر  األطعمة 

ت للجسم البشري، حيث فيه ماء، وبروتني، ودهن، وماءات للفحم، وكلس، وفسفور،  حيتوي على أهم الضرور
سيوم، وفتامني  ، فأما الفسفور فهو يغذي املخ، ويقوي الذاكرة، وينشط األعصاب، ) ب(وحديد، وصوديوم، وبو

) ب(د على ترسب الكلس يف العظام، وأما ماءات الفحم فهي تولد الطاقة، والتدفئة، والنشاط، وأما الفيتامني ويساع
لتهاب العضالت،  مراض املفاصل، وله عالقة  مراض العني، وله عالقة  إلخصاب، وله عالقة  فله عالقة 

 الربوستات، وحيول دون جتعد الوجه، وأما واختالل التوازن العصيب، وهو مانع للتجلط، وسقوط الشعر، وتضخم
سيوم فهو ضروري لألعصاب، والقلب، والشرايني، والعضالت   .٤٠الصوديوم فله دور خطري يف بالزما الدم، وأما البو
مراض األمعاء تقل مع تناول وجبات غذائية غنية بزيت الزيتون، وأنه يس تخدم وقدمت دراسات تكشف أن اإلصابة 

خلفض الضغط املرتفع، وملرض السكر، ويستخدم لوقاية الشرايني، واألوعية من تصلبها، وترسب املواد الدهنية على 
  .جدرها

وأظهرت التحليالت الدقيقة أن مئة غرام من زيت الزيتون فيها غرام بروتينات، وأحد عشر غراما من الدسم، وفيه 
سيوم، وكالسيوم، ومغنيزيوم، وفسفور،  هم الفيتامينات املتعلقة بو وحديد، وحناس، وكربيت، وفيه ألياف، وهو غين 

ثري يف تفتيت  لتناسل، وسالمة العظام، وهو غذاء للدماغ، وغذاء لألطفال، وله  برتكيب اخلال ونشاطها، واملتعلقة 
  .٤١حصيات املرارة واملثانة

ائد اليت جيب التنبه هلا وتركيز عليها تنظيم الغذاء والتقليل منه حسب املستطاع،  ومن الفو:التقليل من الطعام) ب
  .فكثرته داء قاتل ومفسد جلسم ومهلك للجسد

هيك عن حثه على الصوم والرتغيب فيه، : وقد أرشد النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل تقسم املعدة إىل ثالثة أقسام للطعام واملاء واهلواء، 
ما مأل آدمي وعاء شرا من بطن، حسب اآلدمي، لقيمات يقمن صلبه، فإن «:  لنيب ملسو هيلع هللا ىلص ، أنه قالفقد ثبت عن ا

                                                             
 .صحيح لغريه كما قال األلباين ). ١٨٥١ رقم (.٢٨٥ص٤ جب ما جاء يف أكل الزيت.الرتمذي39
 .١٤٢ص٢ج.النابلسي40
 .١٤٢ص٢ج.املصدر السابق41
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َعن أيب هريرة، »٤٣الصوم جنة«: وقال ملسو هيلع هللا ىلص» ٤٢غلبت اآلدمي نفسه، فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس ُ َِ
َّقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال ََّ ِ ْ َ ال شك أن : وإن كان سند ال يصح، قال األلباين. »صوموا تصحوا«: َ

ذا اللفظ،مل يصح،  كما كنا بينا ذلك يف سلسلة األ، الصوم الشرعي فيه كل الفوائد، لكن هذا احلديث  حاديث و
  .٤٤الضعيفة

  :فوائد الصوم
يتمتع الصوم بفوائد كثرية ومتنوعة، هذه الفوائد ال تقتصرعلى حماربة األمراض املزمنة، بل تتعدى : خري الشيخوخة. ١

ال الدماغية، وقد كشفت جملة الطبيعة الربيطانية عن دراسة علمية تفيد أن اخلإىل إبطاء زحف الشيخوخة على 
ت تساعد اخلال يف مواجهة زحف الشيخوخة على  الصيام يؤدي إىل تنشيط اجلينات املسئولة عن إفراز هرمو

 الطعام تنتج اإلنسان وتزيد من حيوية ونشاط اجلسم وأكدت نتائج هذه الدراسة أن عملية التمثيل الغذائي وهضم
ًموادا سامة تتلف اخلال وأن اإلقالل من كمية الطعام واإلكثار من احلركة حلرق الطاقة حيسن من الوضع الصحي 

لتايل تزيد من إمكانية رفع متوسط العمر  .٤٥ويوقف عملية اهلدم و

اوأظهرت الدراسات والتجار ت يضاعف من فرتة بقائها أو حيا وجندكذلك املئات ! ب أن ممارسة الصيام على احليوا
لعمر املديد، ويؤكد  من الكتب الصادرة حول الصيام وهي ملؤلفني غري مسلمني، ومجيعهم يؤكدون عالقة الصيام 

التنظيف املستمر للخال وأن . الكثري من العلماء أن الصوم هو أفضل طريقة للسيطرة على جسم صحيح ومعاىف
خر الشيخوخة لدى من ينتظم يف الصيام لتايل  حىت إن . ستخدام الصيام يؤدي إىل إطالة عمر هذه اخلال و

، حىت إن الصيام هو ! حاجة اجلسم من الربوتني ختف خالل الصيام إىل اخلمس وهذا مايعطي قدرا من الراحة للخال
 . ٤٦ل آمن وصحيحوسيلة لتجديد خال اجلسم بشك

حلفاظ على جهاز املناعة وتقويته، و ينتج من ذلك تقوية : احلفاظ على جهاز املناعة. ٢ كما أن الصوم يقوم 
يع اجلسم ضد األمراض اليت قد تؤدي إىل إتالف جسم الشيخ الكبري الفاين وإضعافه أمام األمراض اليت اليستط

) الصيام واملناعة(ًذكر الدكتور عبد اجلواد الصاوي يف إحدى الدراسات العلمية اليت نشرت مؤخرا بعنوان . مقاومتها
أن الصيام يقوي جهاز املناعة ويقي اجلسم من أمراض كثرية حيث يتحسن املؤشر الوظيفي للخال املسئولة عن 
                                                             

ب كراهية كثرة األكل.اآلداب للبيهقيالبيهقي،  42  . ، واحلديث صحيح كما قال األلباين)٤٦٣ رقم(.١٨٩ج، ص١ . 
رام 43 ب الصائم يغتاب فيخرق صومه،،سنن الدارمي.َالدارمي،أبو دمحم عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن  وهو حسن كما قال ). ١٧٧٣رقم ( 

 .١١١١ص٢ ج). م٢٠٠٠/ هـ ١٤١٢، ١ط. يعدار املغين للنشر والتوز: اململكة العربية السعودية(حسني سليم أسد الداراين،: حتقيق.احملقق
 .١٤١ص١٣ج). ٢٠١٤ – ٨ - ١٥: ريخ النشر(،جلامع الصحيح للسنن واملسانيد صهيب عبد اجلبار، 44

45Will f .Ganaong .review of Mediedphysioloyy. ThEDITION 

م  ٢٥/١١/٢٠٠٠الربيطانية السبت   Nature 46 جملة 
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دة كبرية كما ترتفع نس بة بعض األجسام املضادة لبعض الكائنات الدقيقة املسببة لألمراض يف املناعة النوعية وتزداد ز
دة الربوتني الدهين منخفض الكثافة   .اجلسم وتنشط املقاومة املناعية نتيجة ز

ًكما أوضحت الدراسة أن الصيام قد يؤدي إىل رد فعل جيعل اخلال تقاوم املوت وتعيش فرتة أطول مما يؤثر إجيابيا 
  . ٤٧ومة الشيخوخةويساعد يف مقا

من املعلوم أن الشيخ الكبري كل ما زاد من عمره نقص من عقله حىت أنه يعود مثل : ومن فوائد الصوم: الزهيمر. ٣
ْا الذي خلقكم من ضعف مث جعل من بـعد ضع{ :الطفل الصغري قال تعاىل ْ ْ ََ َِ َِ ْ َ ِْ َِ َ َّ ُُ ٍ ْ َ َ ََّّ ًف قـوة مث جعل من بـعد قـوة ضعفا ُ ًْ َْ ٍ َِّ َُّ َُ ْ َِ َ َ َُّ ٍ

ُوشيـبة خيلق ما يشاء وهو العليم القدير ُِ َِ ًْ َْ َ ُ َ ُ ََ َ َُ َُْْ   ]٥٤آية: الروم[} َ
مراض نفسية وعصبية وأمراض أخرى مثل مرض الفصام واالكتئاب والقلق واإلحباط فتسي أخالقه .  فيصاب 

  .وتصرفاته
أن األمراض العقلية ميكن السيطرة عليها مبفعول : سكوالف من املعهد النفسي مبوسكووقد أشار الدكتور يوري ني

 ٠/٠ ٦٥ًالصيام واحلمية حيث تبني عند مراجعة ألف مريض عقلي التزموا الصيام أن التحسن كان ملحوظا لدى 
م ال يزالون يتمتعون بصحة ٦منهم وقد أجري فحص لنصف هؤالء املرضى بعد  جيدة ، كما  سنوات وأتضح أ

مج ٣٥كشف الطبيب النفسي الشهري آالن كون يف دراسة علمية حول الصوم أنه كان قد ألزم  ً مريضا ومريضةً برب
ت النفسية القوية مثل الفصام.  منهم من أمراضهم٢٤الصيام فتخلص  !! للصيام قدرة فائقة على عالج االضطرا

ة، وبنفس الوقت يقوم بتطهري خال اجلسم من السموم، وهذ حيث يقدم الصوم للدماغ وخال املخ اسرتاحة جيد
  .٤٨ًينعكس إجيابيا على استقرار الوضع النفسي لدى الصائم

إلضافة للقدرة ِّإن الصيام حيسن قدرتنا على حتمل اإلجهادات وعلى مواجهة امل: تقوية البدن.٤ صاعب احلياتية، 
إلحباط أن جند العالج الفعال ملواجهة هذا اخلطر. على مواجهة اإلحباط املتكرر ! وما أحوجنا يف هذا العصر املليء 

 .٤٩ّكما أن الصوم حيسن النوم ويهدئ احلالة النفسية
لصوم يبدأ الدم ب طرح الفضالت السامة منه أي يصبح أكثر نقاء، وعندما يذهب هذا الدم للدماغ يقوم فعند البدء 

ًبتنظيفه أيضا فيكون لدينا دماغا أكثر قدرة على التفكري والتحمل، واإلستقرار للوضع النفسي ً٥٠.  
  وخالصة القول أن الصوم الشرعي له من الفوائد العظيمة لإلنسان بشكل عام، والشيخ الكبري يف أشد احلاجة إىل 

                                                             
م  ٢٥/١١/٢٠٠٠ الربيطانية السبت  Nature 47 جملة 
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 www.kaheel7.com/ar  عبد الدائم الكحيل49

لصوم.هـ(ً هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة نقال عن ، عبد اجلواد الصاوي،الصيام معجزة علمية، الصاوي ).م شيلتون، التدوي  50 



3rd INHAD INTERNATIONAL MUZAKARAH & MU‘TAMAR ON HADITH (IMAM 2018) - 27 Disember 2018 
________________________________________________________________________________________________________ 

e-Proceeding of 3rd  INHAD Interna onal Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, Kajang, Selangor. 
Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 978-967-44741-6-4 

239 

َوأن تصوموا خيـر لكم إن كنـتم تـعلمون{هذه الفوائد اجلسيمة لوكان يعلم كما قال هللا تعاىل  ُ ْ ْ ٌ ََ ْ ََ َُ ُْ ْ ِْ ُ َ ْ ُ ُ  وأن ].١٨٤:البقرة[}َ
م الشرعية واحلكم اإلهلية ما حيري العقول ويسلب القلوب اليت تشهد على كاالتشريع اإلسالمي جبملته فيه من األح

ين الذي أنقذ به البشرية من اهلالك والزوال إذا متسكت به واعتصمت بتعاليمة الغراء   .صدق املنهج الر
ليه النيب ملسو هيلع هللا ىلص، أنه يقضي على الغريزة اجلنسية اليت تطيح من فوائد الصوم الذي حثنا ع:  يعاجل الشهوة اجلنسية.٥

ت األسرية، وتدمر األخالق اإلنسانية وتنشر األمراض الفتاكة اخلطرية مثل مرض . جلتمعات البشرية، وتفكك الكيا
  .نتشار الفاحشةانتيجة هدز وغريياإل

ذه الشهوة الغريزية اجلنسية، وأن هذه املرحلة أخطر املراحل  وكان يعلم أن فئة الشباب هي الفئة اليت تعاين وت غلي 
ب أوىل، والكل يف أشد احلاجة إليها  معشر «:فقال ملسو هيلع هللا ىلص. العمرية على اإلطالق، فكان اخلطاب للشباب من 
لصوم، فإنه له الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع ، فعليه 

ًفصوم يقضي على إنتاج اهلرمون اجلنسي ويكاد يكون معدوما أثناء الصوم، فيكون سببا يف استقرار احلالة »  ٥١وجاء ً
ن الصوم يؤثر إجيابيا على استقرار احلالة ّاجلنسية وجتنب اهليجان الذي يسببه امتالء املعدة وقلة اخلشوع، وإذ ًا علمنا 

بعة بشكل كبري للحالة النفسية، فإن الصوم يعين استقرار احلالة اجلنسية وختفيض  ن احلالة اجلنسية  النفسية وعلمنا 
 .٥٢ىنأثرها للحدود األد

ضة: الفقرة الثالثة   الر
ضة عامل مهم وعنصر فعال يف احلفاظ على بقاء جسم اإلنسان صحيحا وسليما من األمراض، فهي تقوية ًتعترب الر ً 

عضالت اجلسم، وحتسن عضلة القلب، وتنشط العقل،  وجتدد عملية التنفس، وتساعد على عملية  اهلضم، فاحلركة 
ضة متنع املشاكل البدنية واالنفعاالت   . والر

ضة املشي على األقدام جبميع أشكاهلأو وأنواعه، حلرق السعرات احلرارية، وإذابة الشحوم من برز ما يتمثل يف الر
  .حتريك األعضاء، وتليني أألعصاب، وتقوية العظاماجلسم، و

، قال كان رسول هللا «: وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا مشى مثل الصخرة حتدرت من عوايل اجلبال، فعن علي بن أيب طالب 
  .»٥٣إذا مشى تكفى تكفيا كأمنا ينحط من صبب مل أر قبله وال بعده مثله...ملسو هيلع هللا ىلص 

كان كأن الشمس جتري يف جبهته، وما رأيت «ما رأيت شيئا أحسن من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، : فعن أيب هريرة  ، قال
  .»٥٤، كأمنا األرض تطوى له، إ لنجهد أنفسنا، وإنه لغري مكرتثأحدا أسرع يف مشيته من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

                                                             
 ).١٩٠٥ رقم(.٢٦ص٣ جالصوم ملن خاف على نفسه العزبةب .  البخاري51
 .www.kaheel7.com/arبقلمعبدالدائمالكحيل52
ب ذكر سيد املرسليىن،املستدرك على الصحيحني.  احلاكم53  .صحيح تعليق الذهيب) ٤١٩٤.(٦٦٢ص٢ج، 
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يت  مسجد قباء كل سبت، فعن ابن عمر قال كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يت قباء كل سبت، راكبا «: وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
  .٥٦ومسجد قباء يبعد من املدينة حوايل مخسة أكيال عن املسجد النبوي. »٥٥وماشيا

أال أدلكم «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص، حيث على املشي إىل املساجد يف كل صلوات، فعن أيب هريرة، قال
؟ إسباغ الوضوء يف املكاره، وكثرة اخلطا إىل املساجدعلى ما يرفع هللا به الدرجا وكان . »٥٧ت، ويكفر به اخلطا

 سابقين النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فسبقته، فلبثنا حىت إذا أرهقين اللحم«: يتسابق مع عائشة يف السفر، فعن أبيه عن عائشة قالت
خلصوص املشي» ٥٨هذه بتلك: "سابقين فسبقين، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص ضة و   . وهذا يدل على حرص النيب على أداء الر

دة نشاط الدورة الدموية ويساعد على  ِ وللمشي، الكثري من الفوائد أبرزها، يفيد القلب، والرئتني، ويساعد على ز ُ
ِّدئة أعصاب اإلنسان، يقوي عضالت البطن، والساقني، واحلوض، يقلل من احتمالية ظهور الكرش، ويساعد على  ُ ُّ
ُالتخفيف منه، وكذلك يقلل من األرداف الضخمة؛ حيث أنه يساعد على فقدان اجلسم للسعرات احلرارية الزائدة،  ُّ ُ ّ

ِّواستهالك الدهون الزائدة يف اجلسم، كما أنه يقلل ُ   . ٥٩ّ من ترهالت البطن، واجللدّ
  ًالستيقاظ مبكرا واوالنوم: الفقرة الرابعة

، جيدد نشاطة ومينحه  نوم النوم يقلل التعب ويزيد من الشاط واحليوية والقوة، حيث اإلنسان حيتاج إىل فرتات من ال
  .الستمرار يف أداء الوجبات واملتطلبات اليوميةالقدرة على ا

ىل بعض املشاكل البدنية واالنفعالية واألرق، واخلمول، وحاجة اإلنسان للنوم مسلم به وأمر طبيعي،  فقلة النوم تؤد
ولكن حنن يف هذا البحث نتحدث عن  املنهج النبوي يف كيفية النوم اليت جيب أن ميارسها اإلنسان واألوقات اليت 

  .تناسبه، والقسط من النوم الذي يكفيه

                                                                                                                                                                                                    
َابن حبان دمحم بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أ54 ْ : ، ترتيباإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان. ُبو حامت، الدارمي، البسيتَ

ب األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي رقم . (٢١٥ص١٤ملدحض قول من زعم أن عبد هللا بن أيب عتبة جمهول ال يعرف، جذكر اخلرب ا، 
 ). م١٩٨٨/  هـ١٤٠٨، ١مؤسسة الرسالة، ط : شعيب األرنؤوط،بريوت: حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه)٦٣٠٨

ذا العدد املذكور يف خرب أيب سعيد النفي عما وراءه ج: ب.البخاري55 ن املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص مل يرد   )١٦١٨رقم .(٦١ص٢ذكر البيان 
 .٢٥٢ص). ١٤١١ ،١دار القلم، الدار الشامية، ط: بريوت(، املعامل األثرية يف السنة والسريةَّراب، ُدمحم بن دمحم حسن ش56
ب فضل إسباغ الوضوء على املكاره،.مسلم57  ).٢٥١ رقم( .٢١٩ص١ج 
ب،مسند اإلمام أمحد بن حنبلبن أسد الشيباين، أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل بن هالل ابن حنبل، 58  هذه مسند الصديقة عائشة بنت الصديق  

مؤسسة  (د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي،: مرشد، وآخرون، إشراف عادل -شعيب األرنؤوط :  احملقق).٢٦٢٧٧رقم  (.١٤٤ص٤٠ج،
 ) م٠٠١/ هـ ١٤٢١، ،١طالرسالة،

 https://mawdoo3.com،ديسمرب١٨ ،٢٠١٨ً كوثر أبو عمر فوائد املشي ساعة يوميا  59
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جدب لنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص السمر : "وقد ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، زجر عن السهر بعد العشاء، فعن عبد هللا بن مسعود قال
  .٦٠ومعنا جدب لنا أي زجر. بعد العشاء

رك ألميت يف «: ًويف نفس الوقت حث على االستيقاظ مبكرا، فعن صخر الغامدي، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال اللهم 
  .٦١نهاروكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا بعث سرية بعثهم أول ال» بكورها

ومن املالحظ أن املنهج النبوي حيرص على التبكري يف النوم والتبكري يف االستيقاظ، وهذا حيدث تناسق يف عدد 
اإلدراك، : الساعات الكافية جلسم اإلنسان والشافية من العلل واألمراض، وهذا مهم  جلميع وظائف الدماغ، مثل

ّتاجية، حيث إن مجيع هذه الوظائف تتأثر بطريقة سلبية يف حال عدم كفاية النوم، وأوجدت والرتكيز، واألداء، واإلن ّ ّ
ّدراسة أن النوم القليل يؤثر سلبا على بعض جوانب وظائف الدماغ كتأثري التسمم الكحويل، بينما يؤثر النوم اجليد  ّّ ّ ً ّ

ّإجيابيا على وظائف الدماغ، فيسهل من قدرة الفرد على حل املشا ّ ّفهناك عالقة بني قلة .ّكل، ويعزز من أداء الذاكرةً
ت القلبية، والسمنة، والسكري، كما يساعد النوم اجليد : النوم واملشاكل الصحية اخلطرية، مثل ّأمراض القلب، والنو ّ

ّعلى حتسني مزاج الفرد، وذلك ألن قلة النوم ميكن أن تسبب اإلحباط، وتؤثر على عاطفة الفرد ّ ّ.  
ّنوم له أثرة واإلكثار منه له تبعاته، وقد وجدت دراسة يف اململكة املتحدة وإيطاليا، تتوافق مع املنهج الن تقليل مالف

  .النبوي وتؤيد ما حث عليه النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأرشد أتباعه يف احملافظة عليه
، يساعد على رفع متوسط عمر  ساعات من النوم املتواصل٨- ٧ّتقول هذه الدراسة أن النوم املبكر، واحلصول على 

ّالفرد، أن الذي ينام ملدة تقل عن ست ساعات يوميا أكثر عرضة للوفاة املبكرة بنسبة  ً ّ ، بينما األشخاص الذين %١٢ّ
ّ، بينما األشخاص الذين يقللون عدد ساعات %٣٠ّينامون أكثر من مثان أو تسع ساعات معرضون للخطر بنسبة 

  .٦٢ مرات من غريهم١.٧ّ مخس ساعات أو أقل، فمعرضون خلطر الوفاة بنسبة النوم من سبع ساعات لتصل إىل
ثري مفيد  كما قرر العلماء أن أعلى نسبة لغاز األوزون تكون عند الفجر، وتقل عند طلوع الشمس، وهذا الغاز له 

  .جدا للجهاز العصيب، ومنشط جدا للعمل الفكري والعضلي
وهذه األشعة فوق ونسبة األشعة فوق البنفسجية تكون أكرب عند الشروق منها حني ترتفع الشمس يف كبد السماء، 

هو وحده الذي يثبت الكالسيوم يف ) د(، والفتيامني ) د(البنفسجية هي اليت حترض اجللد على صنع الفيتامني 
فاالستيقاظ الباكر مينع النوم املديد، فإن مثاين ساعات من النوم املتصل تضعف نشاط اجلسم إىل أدىن حد، .العظام

                                                             
 . احلديث صحيح تعليق األلباين).٧٠٣رقم .( ٢٣٠ص١ العشاء، وعن احلديث بعدها ج النهي عن النوم قبل صالة:ب.سنن ابن ماجهابن ماجة، 60
رقم . ( ١٢٠ص٨ج.  الوقت الذي يستحب فيه توجيه السرية:ب. السنن الكربى أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي، أبو عبد الرمحن61

ؤوط، قدم له: حسن عبد املنعم شليب،أشرف عليه: حققه وخرج أحاديثه)٨٧٨٢ –سالة  مؤسسة الر،بريوت(عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، : شعيب األر
 ). م٢٠٠١/ هـ١٤٢١،، ١ط
 https://mawdoo3.com، ٢٠١٨أبريل ١٨  :آخر حتديث -والء الزيدان  :أمهية النوم املبكر، بواسطة62
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ري الدم بطيئا يف الشرايني، وعندئذ ترتسب املواد الدهنية يف جدران ويقل عدد نبضات القلب إىل أدىن حد، وجي
إنه النوم املديد، وإن االستيقاظ إىل صالة ... الشرايني، وهذا الذي يسبب ضيقها، كما يسبب ذلك الذحبة الصدرية 

  .٦٣لشمسالفجر مينع النوم املديد، فإن كان وال بد فاجعل النوم على دفعتني؛ قبل الصالة وبعد طلوع ا
  النظافة: الفقرة اخلامسة

لنظافة ا ًهتماما ال مثيل له، وحث عليه حىت رفع منزلته ومكانته مع اإلميان؛ بل جعله شطره، اهتم املنهج النبوي 
  .٦٤فقال ملسو هيلع هللا ىلص،الطهور شطر اإلميان

  .ساعد اإلنسان على منع البكتري واألمراض اجللدية على اجللدفالنظافة ت
وقد وردت نصوص حتث على النظافة واإلبتعاد عن القذار، والنظافة تشمل جسم اإلنسان وما حوله من البيئة اليت 

وى أبو يعيش فيها، فنظافة اإلنسان نفسه تشمل الثوب والبدن والشعر الداخلي واخلارجي، فأما خبصوص البدن فقد ر
أن من الفطرة مخس، اخلتان، واالستحداد، ونتف اإلبط، وتقليم األظفار، وقص «: هريرة، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال

  .»٦٥الشارب
  :الغسل من اجلنابة.١

تركته املالئكة وال تقربه حىت يصبح، وقرن ذلك مع  الواجب على املسلم الغسل من اجلنابة، فإذا أجنب  ومل يغتسل  
ت سكرا م املالئكة«: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ًمن   . »٦٦السكران، واملتخلق، واجلنب: ثالث ال تقر

د الدورة الدموية ويؤثر على الدم مما يسمح بتدفقه واحلفاظ على اجلسم سليم يف منطقة واحلكمة من الغسل جتد
  .  الغضروف

ومن ضمن االكتشافات الطبية املذهلة ان فقرات الظهر العظمية بينها سائل املخ املغلف بغضروف وهذا السائل حيتاج 
و وضوء فإن ذلك يؤدي أجلس فرتة طويلة بدون غسل لتدفق الدم اليه واذا اجنب االنسان ومل يغتسل ومل يتوضأ فورا و

لسائل ويتسبب يف الضغط علي فقرات الظهر العظمية بصورة  كل وتفطر الغضروف احمليط  لتايل  جلفاف السائل و
سفل الظهرألًامتواصلة مسببا   .٦٧مل 

ألسنان . ٢    األعتناء 

                                                             
 .٦٠ص١ج. النابلسي63
ب مسلم64  ).٢٢٣رقم(.٢٠٣ص١ج. ب فضل الوضوء: ،
 ).٥٨٨٩رقم (.١٦٠ص٧ج.ب قص الشارب: ب البخاري، 65
 . احلديث حسن تعليق األلباين).٤١٨٠ رقم (.٢٥٢ص٥ جيف اخللوق للرجال،: بسنن أيب داود66
خري الغسل من اجلنابة يسبب آالم الظهر 67 كل الغضروف. . من اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة   /www.masress.com/almessa:و
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ألسنان و تنظيفها يوميا عدة مرات فعن أيب أمامة، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال الهتمام  تسوكوا؛ «: وقد أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
لسواك، حىت لقد خشيت أن يفرض علي فإن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، ما جاءين جربيل إال  أوصاين 

وعلى أميت، ولوال أين أخاف أن أشق على أميت، لفرضته هلم، وإين ألستاك حىت لقد خشيت أن أحفي مقادم 
لسواك عند كل صالة«: قال رسوال ملسو هيلع هللا ىلص:  وعن أيب هريرة، قال.»٦٨فمي م    .»٦٩لوال أن أشق على أميت، ألمر

حث أملاين أخذت أعواد األرك، سحقتها، وبللتها، ووضعت املسحوق املبلل على مزارع :  وعود أألرك أفضل قال 
ر نفسها اليت حيققها البنسلني، وهي اجلراثيم، فظهرت يل املفاجأة اليت مل أكن أتوقعها، ظهرت على مزارع اجلراثيم اآل

لعود م    .٧٠مادة فعالة يف قتل اجلراثيم، وكان هذا البحث يسخر من طريقة املسلمني يف تنظيف أسنا
حلفر، ويصح : قال ابن القيم ويف السواك عدة منافع يطيب الفم، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، وجيلو البصر، ويذهب 

ة، ويصفي الصوت، ويعني على هضم الطعام، ويسهل جماري الكالم، وينشط للقراءة، والذكر والصالة، ويطرد املعد
  .٧١النوم، ويرضي الرب، ويعجب املالئكة، ويكثر احلسنات

  البول يف املاء الراكد. ٣
ا، فقد وردت نصوص متعددة و  - متنوعة منها ما ورد يف مسند البزار عن النيب وأما نظافة البيئة واحلفاظ على طهار

أفناءكم إن هللا طيب حيب الطيب، نظيف حيب النظافة كرمي حيب الكرمي، جواد حيب اجلود، فنظفوا «: -ملسو هيلع هللا ىلص 
ليهود جيمعون األكباء يف دورهم لضم.»٧٢وساحاتكم، وال تشبهوا  ِّ والكبا،  ُمجع : ُ َكبة، وهي البـعر، ويقال هي {َْ

ِ ُِ َُ َ َ ٍ ُ
ُاملزبـلة ََ َْ

٧٣.  
ى النيب ملسو هيلع هللا ىلص ِّ اإلنسان أن يبول يف املاء الراكد، فعن أيب هريـرة رضي هللا عنه عن النَّيب ملسو هيلع هللا ىلص، قالو ِ ِ َ َُ ْْ ُ َ

ِ َ ََ َ ُ ِ ْ ْال يـبولن أحدكم «: َ ُ َُّ َ ََُ
ُيف املاء الدائم مث يـغتسل منه ْ ِْ ِ ُِ َ َ َُّ ِ َِّ ِ

َ
٧٤«.  

                                                             
 .ضعيف تعليق حكم األلباين).٢٨٩رقم (.١٠٦ص١ج. السواك: ب. ابن ماجة68
 .١٣ص٣ ج. البخاري69
 .١٥٩ص٢ج. النابلسي70
 .٢٤٣ص. ابن قيم اجلوزية71
سم البحر الزخار. خالد بن عبيد هللا العتكيالبزار ، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن72 حمفوظ الرمحن زين هللا، : ، احملققمسند البزار املنشور 
مكتبة العلوم : ، املدينة املنورة)١٨حقق اجلزء (، وصربي عبد اخلالق الشافعي )١٧ إىل ١٠حقق األجزاء من (، وعادل بن سعد )٩ إىل ١حقق األجزاء من (

 ).٣٢٠ص٣ج). ١ط،واحلكم
ّحممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين، أبو الفيض. َّمرتضى الزبيدي،أي الكناسات73 ّ  دار (جمموعة من احملققني،: ، احملققج العروس من جواهر القاموس.ّ

 .٣٧٣ص٣٩ج). اهلداية
 )٢٨٢رقم.(٢٣٥ص١ج.ب النهي عن البول يف املاء الراكد.مسلم، صحصح مسلم74
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حيث وحيتوى البول الناتج على تركيزات عالية من . ا اإلنسانلهفالبول يف املاء الراكد يسبب األمراض عند يستعم
فالتبول يف املاء . فاجلهاز البويل أمهيته هو طرد السموم من اجلسم وعن طريق التبول. اليور واملواد السامة األخرى

خلصوص مرض البلهارسيا فإنه خيرج البيض اىل هذه املياه العذبة تصبح هذه املياه نقل األمراض املعدية يالراكد  و
ذا املرض  مليون شخص مصاب يف مجيع أحناء ٢٠٠يوجد اليوم أكثر من . العذبة ملوثة ببيض البلهارسيا . ٧٥العامل 

تمع من األمراض املعدية اليت تكون سبب خلصوص يف افاحلكمة من هذا النص هو احلفاظ على ا  للهالك واملعانة و
عاقة إسبب هذا املرض كما ي.  الوقاية منهاىعهده ملسو هيلع هللا ىلص حيث كان ال توجد أدوية هلذه األمراض اخلطرية سو

 هذا املرض اخلطري، الذي ينتج عنه ةعاجليف مللمجتمع من أداء وظيفته، كما أنه يكلف الدولة الكثري من النفقات 
  . الكثري من الوفيات

  :أضرار القذارة
عام، وهناك إحصاءات على مستوى العامل تتحدث عن أمراض القذارة؛ اليت تنتقل عن طريق تلوث اليدين واملاء والط

بلغ األضرار ت األمعاء، . فتصيب اجلهاز اهلضمي  لتها حلمى التيفية، وستمئة مليون إصابة  ثالثون مليون إصابة 
ئي، ومئتان ومخسون مليون إصابة  لتهاب الكبد الو لكولريا، ومخسة ماليني إصابة  لزحار، وسبعة ماليني إصابة 

ا، حنن نسمع أخبار احلروب األهلية، وأنه يذهب ضحية هذه األمراض ثالثة مال يني إنسان كل عام، هذه ال نسمع 
م،  وأخبار الزالزل، وأخبار سقوط الطائرات، أما هذه األرقام؛ ثالثة ماليني إنسان ميوتون كل عام بسبب قذار

سلهما قبل الطعام وبسبب خمالفتهم التباع السنة، ونصف هؤالء من األطفال، نتيجة عدم االهتمام بنظافة اليدين، وغ
  .٧٦بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده: "فإننا ال نسمعها وال نوليها اهتماما، وقد روي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

لنظافة التامة ووضوء الطعام غسل اليدين قبله، وغسل الفم، وغسل اليدين من الس الستنجاء، أي  نة، واالهتمام 
إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: بعد قضاء احلاجة، فعن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه قال

ء، وإذا أتى اخلالء فال ميس ذكره بيمينه، وال يتمسح بيمينه   .»٧٧اإل
  الصحة النفسية: سادسةالفقرة ال

ا وهو اجلانب النفسي، وهذا اجلانب  أهم اجلوانب الصحية  هوهناك عوامل تؤثر على صحة اإلنسان وتتأثر 
جلانب العقلي    .الروحي واإلجتماعيولإلنسان، ويتأثر هذا اجلانب 

                                                             
 medicalislam.com .البلهارسيا ال مكان هلا مع التعاليم اإلسالمية الوقائية، املوقع اإلسالمي الطيب75
ْمذي،  دمحم بن عيسى بن سورةرتال76 أمحد دمحم :يقحتقيق وتعل. ضعيفتعليق األلباين). ١٨٤٦رقم  (.٢٨١ص٤جب ما جاء يف الوضوء قبل الطعام وبعده،. َ

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب : الناشر) ٥، ٤جـ (وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف ) ٣جـ (ودمحم فؤاد عبد الباقي )٢، ١جـ (شاكر 
 . م١٩٧٥ -  هـ١٣٩٥الثانية، :  مصر الطبعة–احلليب 

 .٢١٥ص١ج. النابلسي77
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ار النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل ذلك فمن الطبيعي أن يكون هناك عالقة وطيدة بني الصحة اجلسمية والصحة النفسية، وقد أش
مثل املؤمنني يف توادهم، وترامحهم، وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد «: حيث قال

  . »٧٨لسهر واحلمى
نفسي فهو اسم منسوب إىل النفس، فتقول مريض نفس، أو لديه حالة الأما ًوقد تعرفنا آنفا على اجلانب الصحي، و

  .نفسية
ت النفسية أو االنفعالية عن : والطب النفسي فرع من الطب الذي  يهتم حباالت املرض العقلي وحتليل االضطرا

  .طريق كشف الصراعات الداخلية
شئة عن عوامل نفسية كاالنفعاالت جمموعة من األعراض تصحبها أحيا مظاهر جسمي: املرض النفسي ة شاذة 

  .٧٩املكبوتة والصدمات والصراع بني الدوافع املتناقضة
لقضاء والقدر، والتسليم مبا يقع لإلنسان من حوادث أو  واجلانب النفسي ينشأ من ضعف اإلميان  تعاىل و

  .كتئاباعر خمتلفة، مثل اخلوف والغضب أو القلق واإلكوارث، فينتج عن ذلك عواطف ومش
وعالج هذا األمرو كله هو اإلميان  تعاىل، الذي دعا إليه النيب ملسو هيلع هللا ىلص، من حني مبعثة إىل مماته، فاإلميان  تعاىل 

َوإن كان مثـقال {يظلم الناس شيئا، عدالة هللا سبحانه وتعاىل، فبيده مقاليد األمور كلها، فال بميأل النفس طمأنينة   َ ْ ِ َ َ ِ َ
ا وكفى بنا حاسبني َحبة من خردل أتـيـنا  ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ ََ َِ َ ََّْ ٍ َ ْ َ وهو سبحانه يدافع عن الذين آمنوا، وينجيهم من كل ]. ٤٧:األنبياء[}َّ

واعلم أن األمة لو «: وقد عاجل النيب ملسو هيلع هللا ىلص هذا التوتر واالضطراب النفسي بقوله. كرب، وينصرهم على عدوهم
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا عز وجل لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 

ديث فيه ما ويف هذا احل. »٨٠مل يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عز وجل عليك، جفت األقالم، وطويت الصحف
  . ان يف النفس، ويزرع  األمل يف القلوب، ويقتلع اخلوف من كيان اإلنسانئنيغرس األطم

ليات عديدة -  كما أن الغضب واحلزن يؤثر على احلالة الصحة النفسية،ألن االنفعاالت الشديدة تؤدي   إىل -  
ج، فالغاضب يرتفع نبض قلبه إىل مئة تسرع القلب، والتنفس، وارتفاع ضغط الدم، فيحمر الوجه، وتنتفخ األودا

وستني نبضة، ومع ارتفاع الضغط هناك خطر نزيف يف الدماغ، وخثرة يف الدماغ تعين الشلل، أو جلطة يف القلب، أو 
  .٨١عمى مفاجئا

                                                             
 ).٦٠١١رقم . (١٩٩٩ص٤ جب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم. مسلم78
 .٢٢٥٦ص٣جأمحد خمتار عبد احلميد عمر،79
 . وصححه األلباين).٢٥١٦رقم احلديث،  (.١٥٢ص٤ الرتمذي، ج80
 .٢١٥ص١ النابلسيج81
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ى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن الغضب، فعن أيب هريرة  أن رجال قال للنيب  فردد مرارا، " ال تغضب: "أوصين، قال: ملسو هيلع هللا ىلصوقد 
  .٨٢"ال تغضب: "قال

لسلب على حياة اإلنسا ملرء وأما احلزن فيأثر على اجلسم البشري فيصل إىل مجيع أعضاء اجلسم، فيؤثر  ن، تؤدي 
ًإىل العزلة، أو اإلحباط، أو االكتئاب، أو قد يصل به الظن إىل أن حياته توقفت أو دمرت، فيصبح ضعيفا قلبا  ً ُِّ

ًوقالبا، خاو جدا ً ى النيب ملسو هيلع هللا ىلص صديقه الصديق عن احلزن، عندما كان معه يف الغار، قال هللا تعاىل. ً َُإذ مها {: وقد  ْ ِ
ْيف ال َغار إذ يـقول لصاحبه ال حتزن إن ا معناِ ْ ََ ََ َََّ ََّ ِ ِ ِْ َ َ ِ ِ ِ ُ ُ ْ   ].٤٠: التوبة[} ِ

ت التوتر واالكتئاب املتزايدة اليت يسببها  وقد اكتشف املختصني بعلم املناعة جبامعة برمنغهام الربيطانية أن مستو
ِاخلال العدلة"سم احلزن ميكن أن تتدخل يف وظيفة نوع من خال الدم البيضاء املعروفة  ت الدم - " َ أكثر أنواع كر

إلنسان وتشكل قسما رئيسيا من اجلهاز املناعي املسؤولة عن مكافحة األمراض البكتريية املعدية مثل  - البيضاء غزارة 
  .٨٣االلتهاب الرئوي

  :اخلامتة
لنبوي الوقائي، حيث وجد أن صحة اإلنسان تتكون من البحث على خصائص الطب اهذا تعرفنا من خالل 

ضة البدنية، والنوم  عناصر مخسة متداخله ال يستغين اإلنسان عن واحد منهما، ويتمثل يف التغذية الصحية، والر
. نسان هلا أثرها البالغ على صحة اإلالصحة النفسية والروحية والعقلية كما أن الكايف، ونظافة الثوب والبدن واملكان،

 ثينويذه االرشادات، د املختصون يش مجيع ما ذكر؛ واليوم يصدقه العلم احلديثويوقد أشار النيب صلى عليه وسلم
  .  األطباءعليها

  : النتائج
  - : أبرزها ما يلي القيمة من خالل العرض بعض املعلوماتوقد نتج للباحث

  .مراض والعلل املستعصية على األطباءالطب الوقائي النبوي يعد أهم، العوامل الوقاية من األ. ١
ًاأساسيالتعترب السنة النبوية مصدر. ٢   .علىاألطباءالستشفاء من األمراض املستعصيةً
  . الطب منه ما يكون عن وحي من هللا على لسان نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، ومنه ما يكون عن طريق التجربة واألحباث العلمية. ٣
  .، وتصدقة التجارب العلمية احلديثةًأسراره يوما بعدالطب النبوي معجز تتجلى . ٤
  .الصحة نعمة عظيمة ال يعلم فضلها ومكانتها إال املرضى. ٥

                                                             
 ).٦١١٦ رقم (.٢٨ج ص٨  ذكر أصهار النيب ملسو هيلع هللا ىلص، منهم أبو العاص بن الربيعب البخاري، 82
 www.aljazeera.net/newsاحلزن الشديد قد يسبب الوفاة، 83
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ل أهتماما . ٦   . ملسو هيلع هللا ىلصكبريا من قبل النبويًيعترب الطب الوقائي من أهم العلوم يف اجلانب الصحي، وقد 
  .  ّمل أثر على مجيع العوامل األخرىال عالعوامل الصحية منظومة متكاملة، إذا أخت. ٧
حلبة السوداء من قبل النيب ملسو هيلع هللا ىلص،تعترب إحدى املعجزات للنيب ملسو هيلع هللا ىلص- ٨   . التوصية 
النصوص الشرعية وما حتمل من مدلوالت كل العقل وما يتميز به من قوة إدراك، إال أنه عاجز على أن يدرك . ٨

 . ق العقل البشريعلمية خارج نطا
  

  :التوصيات
 نوصي مجيع اإلخوة املهتمني واملختصني يف علم احلديث، االستفادة من التعاليم النبوية، ونشرها بني أوساط - ١

  .الناس
لطب - ٢ تم بدراسة السنة النبوية، وتطوير التعاليم النبوية املختصة  واالستفادة الوقاي  بناء مراكز للبحوث العلمية 

  .  منها
 إقامة مؤمترات حيضرها املختصني يف علم الطب، يناقش فيها بعض التعليمات النبوية ذات التوجه العلمي يف - ٣

  . الطب  البشري الوقائي
  

  :املصادر واملراجع
: املتوىف(ابن أيب الدنيا، أبو بكر عبد هللا بن دمحم بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األموي القرشي املعروف . ١

  .١٤١٣األوىل، :  بريوت، الطبعة–مؤسسة الكتب الثقافية : دمحم عبد القادر أمحد عطا،الناشر: ، احملقق)ـه٢٨١
َّاملسالك يف شرح موطأ مالك، . لعريب املعافري االشبيلي املالكيابن العريب، القاضي دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن ا. ٢ َ ُ ِ

َّوعائشة بنت احلسني السليماين، قدم لهُّدمحم بن احلسني السليماين : ّقرأه وعلق عليه َيوسف القرضاوي، الناشر: ُّ َدار : ََ
  . م٢٠٠٧ -  هـ ١٤٢٨األوىل، : َالغرب اإلسالمي، الطبعة

: زاد املعاد يف هدي خري العباد، الناشر. دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية ابن القيم،. ٣
  .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، السابعة والعشرون : مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، الطبعة -مؤسسة الرسالة، بريوت 

َابن حبان، دمحم بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، . ٤ ْ اإلحسان . ُالبسيتَ
شعيب : اديثه وعلق عليه حققه وخرج أحعالء الدين علي بن بلبان،األمري : يف تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب

  . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨األوىل، : مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: األرنؤوط،الناشر
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: ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الناشر. ٥
خراجه وصححه وأشرف على دمحم فؤاد : ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه١٣٧٩ بريوت، -دار املعرفة  عبد الباقي، قام 

زعبد العزيز بن عبد هللا: حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: طبعه   . بن 
: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، احملقق. بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباينابن حنبل، أبو عبد هللا أمحد بن دمحم . ٦

: مؤسسة الرسالة،الطبعة: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي،الناشر: ، إشراف عادل مرشد، وآخرون- شعيب األرنؤوط 
  . م٢٠٠١ -  هـ١٤٢١، األوىل

  . بريوت–دار اهلالل : الطب النبوي، الناشر. ابن قيم اجلوزية، دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين. ٧
: ، سنن ابن ماجه، حتقيق)هـ٢٧٣: املتوىف(سم أبيه يزيد ابن ماجة، أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويين، وماجة ا. ٨ 

  . فيصل عيسى البايب احلليب- دار إحياء الكتب العربية : دمحم فؤاد عبد الباقي، الناشر
: عامل الكتب، الطبعة: مبساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية املعاصرة، الناشر. تار عبد احلميد عمرأمحد خم. ٩

  . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األوىل، 
صر الناصر، الناشر: البخاري، دمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري، صحيح البخاري، احملقق. ١٠ : دمحم زهري بن 

ضافة ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي(دار طوق النجاة    .هـ١٤٢٢األوىل، : ،الطبعة)مصورة عن السلطانية 
سم البحر .الق بن خالد بن عبيد هللا العتكيالبزار، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخل. ١١  مسند البزار املنشور 

 إىل ١٠حقق األجزاء من (، وعادل بن سعد )٩ إىل ١حقق األجزاء من (حمفوظ الرمحن زين هللا، : الزخار، احملقق
م، ١٩٨٨بدأت (ىل، األو:  املدينة املنورة، الطبعة- مكتبة العلوم واحلكم :  الناشر.، وصربي عبد اخلالق الشافعي)١٧

  .م٢٠٠٩وانتهت 
ِ بن علي بن موسى اخلسروجرديالبيهقي، أمحد بن احلسني. ١٢ َْ ْ أبو عبد هللا :  اآلداب للبيهقي، اعتىن به وعلق عليه.ُ

  . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨األوىل، :  لبنان، الطبعة–مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت : السعيد املندوه، الناشر
) ٣جـ (ودمحم فؤاد عبد الباقي )٢، ١جـ (أمحد دمحم شاكر :سنن الرتمذي، حتقيق وتعليق. الرتمذي، أبو عيسى. ١٣

: عة مصر الطب–شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب : الناشر. طوة عوض املدرس يف األزهر الشريفوإبراهيم ع
  . م١٩٧٥ -  هـ ١٣٩٥الثانية، 

ْالرتمذي، دمحم بن عيسى بن سورة بن موسى ب. ١٤ بشار عواد :  سنن الرتمذي، احملقق- ن الضحاك، اجلامع الكبري َ
  . م١٩٩٨:  بريوت، سنة النشر–مي دار الغرب اإلسال: معروف، الناشر

حسني سليم :  مسند أيب يعلى، احملقق.ُاملثىن بن حيىي بن عيسى بن هاللالتميمي، أبو يعلى أمحد بن علي بن . ١٥
  .١٩٨٤ – ١٤٠٤األوىل، : مشق، الطبعة د–دار املأمون للرتاث : أسد الناشر
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مام احلرمني . ١٦ : املتوىف(اجلويين، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم اجلويين، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب 
ية دار البشائر اإلسالم: عبد هللا جومل النبايل وبشري أمحد العمري، الناشر: ، التلخيص يف أصول الفقه، احملقق)هـ٤٧٨

  . بريوت،سنة النشر–
 النيسابوري ُ أبو عبد هللا احلاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن محدويه بن نعيم بن احلكم الضيب الطهماين،احلاكم. ١٧

بن البيع  –دار الكتب العلمية : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: املستدرك على الصحيحني، حتقيق. املعروف 
  .م١٩٩٠ – ١٤١١ األوىل،: بريوت، الطبعة

الدارقطين، أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين . ١٨
شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد : ، سنن الدارقطين،حققه وضبط نصه وعلق عليه)هـ٣٨٥: املتوىف(

  .األوىل:  لبنان، الطبعة–لرسالة، بريوت مؤسسة ا: اللطيف حرز هللا، أمحد برهوم، الناشر
رامالدارمي،أبو دمحم عبد هللا بن عبد الرمحن . ١٩ حسني سليم أسد : سنن الدارمي،حتقيق.َبن الفضل بن 

  . م٢٠٠٠ -  هـ١٤١٢األوىل، : لسعودية،الطبعةدار املغين للنشر والتوزيع، اململكة العربية ا: الداراين،الناشر
ّى حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين، أبو الفيضَّالزبيدي، مرتض. ٢٠ ّ ج العروس من جواهر القاموس، احملقق.ّ   :

  .دار اهلداية: جمموعة من احملققني،الناشر
زاهر بن طاهر : حديث السراج، ختريج. ق بن إبراهيم بن مهران اخلراساينََّّالسراج، أبو العباس دمحم بن إسحا. ٢١

الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، : أبو عبد هللا حسني بن عكاشة بن رمضان، الناشر:  هـ، احملقق٥٣٣الشحامي 
  . م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٥األوىل : الطبعة

دمحم إبراهيم : معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم،احملقق. عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدينالسيوطي،. ٢٢
  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤األوىل، :  مصر، الطبعة/ القاهرة - مكتبة اآلداب : عبادة، الناشر

سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله . دمحم بن يوسف الصاحلي. الشامي. ٢٣
دار الكتب : الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ علي دمحم معوض، الناشر: وأحواله يف املبدأ واملعاد، حتقيق وتعليق

  .م١٩٩٣ -  هـ ١٤١٤األوىل، : طبعة لبنان، ال–علمية بريوت ال
ريخ النشرصهيب عبد اجلبار، جلامع الصحيح للسنن واملسا. ٢٤   .م٢٠١٤ – ٨ -  ١٥: نيد،
طارق بن عوض هللا بن : املعجم األوسط، احملقق. الطربي، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي. ٢٥
  . القاهرة–دار احلرمني : براهيم احلسيين، الناشرعبد احملسن بن إ، دمحم 

ت، راجعه وصححه وعلق عليه. الطنطاوي، علي بن مصطفى الطنطاوي حفيد املؤلف جماهد مأمون ديرانية، : ذكر
  . م٢٠٠٦ -  هـ١٤٢٧اخلامسة، :  اململكة العربية السعودية، الطبعة- دار املنارة للنشر والتوزيع، جدة : الناشر
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الفروق اللغوية، حققه وعلق . بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهراني، أبو هالل احلسن بن عبد هللا العسكر. ٢٦
  .  مصر–ة للنشر والتوزيع، القاهرة دار العلم والثقاف: دمحم إبراهيم سليم، الناشر: عليه
، حققه وعلق عليه وخرج العدة يف أصول الفقه.  بن احلسني بن دمحم بن خلف ابنالفراء، القاضي أبو يعلى، دمحم. ٢٧

ض : نصه  لر  جامعة امللك دمحم بن سعود - د أمحد بن علي بن سري املباركي، األستاذ املشارك يف كلية الشريعة 
شر، الطبعة : اإلسالمية، الناشر    . م١٩٩٠ -  هـ ١٤١٠الثانية : بدون 

 بريوت، -  دمشق- دار القلم، الدار الشامية : الناشرَُّدمحم بن دمحم حسن شراب، املعامل األثرية يف السنة والسرية، . ٢٨
  . ه١٤١١ - األوىل : الطبعة

  .دمحم نصر الدين دمحم عويضة، فصل اخلطاب يف الزهد والرقائق واآلداب. ٢٩
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول . اج أبو احلسن القشريي النيسابوريمسلم بن احلج. ٢٩

  . بريوت–دار إحياء الرتاث العريب : دمحم فؤاد عبد الباقي،الناشر: احملقق ،هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 -  دمشق -  سورية - دار املكتيب : النابلسي، دمحم راتب ، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة،الناشر. ٣٠

  .م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦الثانية : لطبعةا. جادة ابن سينا- احللبوين 
حسن عبد : السنن الكربى، حققه وخرج أحاديثه.  أمحد بن شعيب بن علي اخلراساينالنسائي، أبو عبد الرمحن. ٣١

ؤوط، قدم له: املنعم شليب،أشرف عليه  –مؤسسة الرسالة : عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، الناشر: شعيب األر
  .م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١األوىل، : لطبعةبريوت، ا

دمحم عبد املعيد خان، . د: احملقق. غريب احلديث. ّم بن سالم بن عبد هللا البغداديُ عبيد القاساهلروي،ـ أبو. ٣٢
د: الناشر   .١٩٦ -  هـ١٣٨٤األوىل، : ن، الطبعة الدك- مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آ

دار إحياء الرتاث :  الناشردمحم عوض مرعب،: ذيب اللغة، احملقق. دمحم بن أمحد بن األزهري اهلروياهلروي، . ٣٣
  .م٢٠٠١األوىل، :  بريوت، الطبعة–العريب 

لصوم.هـ(ًعبد اجلواد الصاوي، هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة نقال عن ، الصاوي. ٣٤   .  م شيلتون، التدوي 
Will f .Ganaong .review of Mediedphysioloyy. ThEDITION Nature  م٢٥/١١/٢٠٠٠ السبت الربيطانية     جملة.٣٥

  https://mawdoo3.com، ٢٠١٨أبريل ١٨أمهية النوم املبكر، .والء الزيدا. ٣٦
  www.kaheel7.com/arالصيام معجزة علمية ،عبد الدائم الكحيل، . ٣٧

  https://mawdoo3.comديسمرب،١٨ ،٢٠١٨ًبو عمر فوائد املشي ساعة يوميا، كوثر أ.٣٨
خري الغسل من اجلنابة يسبب آالم الظهر . ٣٩   almessa/com.masress.www/اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة 

  medicalislam.com.البلهارسيا ال مكان هلا مع التعاليم اإلسالمية الوقائية، املوقع اإلسالمي الطيب. ٤٠
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  .https://mawdoo3.comفرباير، ٨ ، ١٣:٥٠ :آخر حتديث -عبد احلميد مشس الدين، تعريف الصحة، .٤١

 news/net.aljazeera.wwwاحلزن الشديد قد يسبب الوفاة، .٤٢
يد بن عزيز الزنداين، يف صحيفة مارب برس يوم اخلميس . ٤٣   م ٢٠١٠آب -  أغسطس١٢الزنداين، عبد ا

 
 


