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 إْذاء

 

 ًٌٍٍفً تشثٍتً  ٔأَفقب خٓذًْبانزٌٍ سثٍبًَ صغٍشا  إنى ٔانذي انكش

 .ٔتؼهًًٍ

 إنى صٔختً ٔأٔالدي انزٌٍ تحًهٕا يٍ أخهً انشًء انكثٍش. 

 دٍؼٓى انذائى نًنى إخٕاًَ ٔأخٕاتً ٔخًٍغ أفشاد انؼبئهخ نتشإ.    

 إنى كم يٍ قذو نً انُصح ٔاإلسشبد. 

 .أْذي ْزا انؼًم انًتٕاضغ 

 

 يصطفى  
 

  



 
 

  ػشفبٌ ٔ شكش

 
أحًذ هللا ػض ٔخم كًب ٌهٍق ثدالل ٔخّٓ ٔػظٍى عهطبَّ، ٔأشكشِ ػهى 

تحصى، ٔأسفغ إنٍّ أعًى آٌبد انحًذ، ٔانثُبء حتى  انُؼًخ انتً ال تؼذ ٔ ال

ٍ  ٌشضى، ٔأعدذ حًذا ٔش ً   كشا ػهى أٌ ي ثُؼًخ انصحخ ٔانتٕفٍق إنى  ػه

ٔانصالح ٔانغالو ػهى عٍذَب يحًذ َجً ْزِ األيخ، ٔقذٔح  طشٌق انؼهى، ٔانًؼشفخ

 األٔنٍٍ ٔ اَخشٌٍ ٔػهى آنّ ٔصحجّ أخًؼٍٍ، 

 .ٔثؼذ شكش هللا ػض ٔخم ٔحًذِ

أتقذو فً ْزا انًقبو اندهٍم ثدضٌم انشكش ٔانؼشفبٌ إنى أعتبري انًششف 

" انزي تؼٓذًَ ثتٕخٍٓبتّ انغذٌذح، فهقذ أػطبًَ انكثٍش ثهحبج طششبٔيذكتٕس "ان

يٍ ٔقتّ، ٔثزل كم يب فً ٔعؼّ نتزنٍم انًصبػت ٔتخطً انؼقجبد انتً 

ٔاخٓتًُ طٍهخ فتشاد انجحث، خؼم هللا ػًهّ ْزا فً يٕاصٌٍ حغُبتّ، ٔخضاِ 

 ػًُ خٍش اندضاء  إٌ شبء هللا.

تقذٌش ألػضبء ندُخ انًُبقشخ نتفضهٓى ثقجٕل كًب أتقذو ثخبنص انشكش ٔ ان

، سغى يشبغهٓى انؼهًٍخ ، ٔتقًٍٍٓب، ٔإثذاء تٕخٍٓبتٓىانًزكشحيُبقشخ ْزِ 

 صاْى هللا ػًُ خٍش خضاء.بانؼًهٍخ، فدٔ



 

1 
 

 

 

 

 يقذيخ



 انًقذيخ

1 
 

جاء اإلسبلـ إلخراج الناس مف الظممات إلى النكر ليحقؽ ليـ السعادة في الدنيا 
التحصف بالعمـ كالمعرفة إلصبلح مختمؼ جكانب حياتيـ، كلعؿ  كاآلخرة، كدعاىـ إلى ضركرة

مف أىـ المجاالت التي أبدع فييا اإلسبلـ بمنيجو الرباني الفريد ىك مجاؿ المحافظة عمى 
كلكف عمى  ؛ليس عمى األمة اإلسبلمية فقط عمييا بجبلء فقد ظير حرص اإلسبلـالصحة، 

كال تختار  ،مجتمع فإنيا ال تخصُّ ديننا دكف ديف عمـك اإلنسانية؛ فإف األمراض إذا انتشرت في
 عنصرنا دكف عنصر، كلكنيا تؤثر سمبنا عمى حياة العمـك مف الناس. 

ًتي تقكـي فالصحةي لئلنساف ىي أساسي البناًء كالعطاًء الدنيكم كاألخركم، كىيى المبنةي ال
، كب كقد جعؿ ا سبحانو كتعالى  ، كالتطكر كاالزدىار كالرقي.ا يككف اإلبداعيعمييىا الحضاراتي

اإلنساف في صكرة تككيف  يتناسب مع بقاءه عمى كجو ىذه األرض بكامؿ الصحة كالقكة 
مف أجؿ ذلؾ كمو، أمر دينينىا الحنيؼ بالعناية كالعافية ليقـك بكاجب العبادة كاالستخبلؼ، 

ا، كفي ا ظاىرا كباطنيالحقكؽ كالكاجبات، كحث أفراد المجتمع أٍف يمتزمكا ب بالصحة كجعميا ًمف
قِّا"ؿىذا يقرر الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ حؽ الجسد فيقك  مىٍيؾى حى سىًدؾى عى كما جعميا .1: " ًإفَّ ًلجى

" مف أصبح منكـ آمنا في سربو معافى في جسده :أحد مقكمات السعادة الدنيكية، حيث قاؿ
 .2عنده قكت يكمو فكأنما حيزت لو الدنيا"

صمى ا عميو  قاؿ رسكؿ ا إلى اإليماف. اليدايةة تمي نعمة فالصحة كالعافية نعم
 . 3أحد بعد اليقيف خيرا مف العافية"مـ يعط لكا ا المعافاة، فأساكسمـ: "

                                                           
صمى ا عميو -مف حديث رسكؿ ا  أبك عبد ا محمد بف إسماعيؿ البخارم، الجامع الصحيح المسند أخرجو -1

،رقـ  -كسمـ ، باب حؽ الجسـ في الصـك ،تحقيؽ: محب الديف الخطيب، القاىرة، 1975كسننو كأيامو، كتاب الصـك
 .2/52ـ:1/1982مصر، المطبعة السمفية كمكتبتيا، ط: 

بكاب الزىد، باب في التككؿ سكرة الترمذم، الجامع الكبير)سنف الترمذم(، أبف  أبك عيسى محمد بف عيسى أخرجو -2
 .4/166: 1/1996، تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ، لبناف، بيركت، دار الغرب اإلسبلمي، ط: 2346عمى ا، رقـ 

، سنف ابف ماجة، كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفك ابف ماجوأبك عبد ا محمد بف يزيد القزكيني  أخرجو -3
  .368-5/367ـ: 1/1998معركؼ، بيركت، لبناف، دار الجيؿ، ط:  ، تحقيؽ: بشار عكاد3849العافية، رقـ 
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كينبع التصكر اإلسبلمي لمصحة مف التصكر العاـ لئلنساف كربطو بكظيفة  .
في األرض تتحقؽ بعمارتيا االستخبلؼ التي خصو ا سبحانو كتعالى بيا فخبلفة اإلنساف 

صبلحيا، ك  مف أداء  ما يمكنو البدنية كالنفسية كالعقمية المؤىبلتقد منحو ا مف كحمايتيا كا 
فيما  سخيرىا مة مف ا عز كجؿ ال بد مف تكىذه نع تو كاالضطبلع بيا عمى أكمؿ كجوكظيف

  يرضى ا تعالى حتى تككف حياة الفرد عبادة.

كبذلؾ يمكف تقسيميا إلى  ؼعناصر االستخبلصحة تتطابؽ مع نظرة إلى الالفيذه 
 :ثبلث مستكيات ىي

 بناء الصحة. -1

 حمايتيا.  -2

 إصبلحيا -3

لمحياة ينبثؽ مف العقيدة كييتدم  إف التصكر العاـ الذم كضعو ا سبحانو كتعالى       
عناية فائقة في إطار منظكمة بيداىا، كفي ىذا يقدـ منيجا متميزا لمعناية باإلنساف جسمان كركحا ن 
ف مف أكؿ مقتضيات ىذه  سبلمة العقؿ، كصحة  الميمةمتناسقة تشمؿ كافة أنشطة الحياة، كا 

لكف الكاقع يشيد بخبلؼ ذلؾ  ألننا نعيش مفارقة  كطمأنينة النفس،البدف، كصفاء الركح،
أداء كظيفتو كاضحة بيف السبلمة المنشكدة التي ينبغي أف يتمتع بيا اإلنساف ليتمكف مف 

كصارت تنخر عظاـ األمة كتخرب كيانيا في مجتمعاتنا  رىيبكاألمراض التي انتشرت بشكؿ 
كالممفت لبلنتباه في ىذا أف ىذه األمراض كاألكبئة لـ تعد ، كىي في تزايد مستمركتزعزع بنيانيا 

صارت بؿ  ،حكرا عمى المجتمعات الغربية التي تتنكر لمديف كتنفي تدخمو في شؤكف الحياة
 .لديف الحؽ أف يككف منياجا لياالتي ارتضت اإلسبلمية تعاني منيا مجتمعاتنا 

 فيؿ لتعاليـ الديف في إطار منظومتو المتناسقة عالقة بصحة اإلنساف ؟ 

لى أي مدى يمكف أف تؤثر ىذه التعاليـ عمى صحتو في جوانبيا المختمفة ووقايتيا  وا 
 مف األمراض ؟ 
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المنيج الكصفي الذم أف نستخدـ  عمينا البحث فرض ليفلئلجابة عمى ىذيف التساؤ 
يتبلءـ مع طبيعة الدراسة النظرية لممكضكع حيث يمكننا مف تتبع التعاليـ الدينية، ككصفيا 
كصفا دقيقا لمكقكؼ عمى ما تضمنتو مف تكجييات تيدؼ إلى رعاية صحة اإلنساف ككقايتيا مف 

 األمراض.

كالذم يمكننا مف استقراء النصكص الشرعية  ستقرائيالمنيج االغنى لنا عف  كما أنو ال
 الستنباط الطرؽ العبلجية كالكقائية المختمفة.

 :ودوافع اختيارهأىمية الموضوع 

عناية فائقة         ،كعالجت مشكبلتو ،لقد عنيت الرسالة اإلسبلمية باإلنساف جسمان كركحا ن
مف خبلؿ ما  ،و كسبلمتو كقٌكتوكاىتمت بصٌحت ،كدفع المشقة عنو ،كعممت عمى رفع الحرج

تتضمف أكامر كنكاىي، يمارسيا المسمـ  ،شرعو ا سبحانو كتعالى مف تعاليـ كتكجييات ربانية
ف كاف ال يعمـ حقيقة فكائدىا الصحية سكاء في مجاؿ بناء الصحة أك ،تعبدان  تعالى، كا 

نما يمارسيا امتثاال ألمر ا. كمف ىنا جاءت أىمي ة ىذا المكضكع ليقؼ اإلنساف حمايتيا، كا 
مف تبياف عبلقتيا بصحتو كليتمكف كل ،عمى حقيقة التعاليـ الدينية التي جاءت لمديف كالدنيا معا

بناء مجتمع صحي متكامؿ عمى كجو األرض بدءا  ممارستيا بشكؿ كاع لتككف عكنا لو عمى
 .بإصبلح نكعو المييمف عميو

 أىداؼ الدراسة:

 ما يمي:تتمخص أىداؼ الدراسة في

 كضع تأصيؿ لمنيج اإلسبلـ في العناية بالصحة.  - 1    

 .تكجيو المسمـ إلى البحث عف مجاالت الكقاية في تعاليـ الديف - 2    

  تنبييو إلى أىمية االلتزاـ بالتعاليـ الدينية  مف أجؿ حفظ كيانو.  - 3    
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 :الدراسات السابقة

الكتب  .إلنساف في التعاليـ اإلسبلميةصحة امف أىـ الدراسات التي تناكلت مكضكع 
 :منياالتراثية التي تناكلت الطب النبكم 

ىدم  زاد المعاد في»الطب النبكم البف القيـ الجكزية رحمو ا ىك جزء مف كتاب  كتاب
كأدكائو البدنية  لممصنؼ، كىك مف الكتب الطبية، التي عالجت ميشكبلت الجسد« خير العباد

كسمـ كىىديو في التداكم مف مختمؼ  تىٍميىـ مف أفعاؿ النبي صمى ا عميوكالنفسانية، كىك ميسٍ 
مستخمصة مف فكائد النباتات سكاء الثمار، الخضركات،  العمؿ، كقد زكده المصنؼ بفكائد طبية،

 .كغيرىا، مرتبةن عمى حركؼ المعجـ ...كاألعشاب كحتى المحـك

سبلـ كالتي تناكلت اآلثار الكقائية في : كتب الطب الكقائي في اإلالكتابات المعاصرةكمف 
  التعاليـ اإلسبلمية منيا:

حمد شكقي الفنجرم طبع الييئة المصرية ألدراسة بعنكاف "الطب الكقائي في اإلسبلـ"  -1
ـ. حيث يرصد ىذا الكتاب 1991العامة لمكتاب، طبع الكتاب ثبلث مرات، الطبعة الثالثة سنة 

بعرض التعاليـ الشرعية في اإلسبلـ ذات البعد المقصدم الطبي  مختمؼ الجكانب الطبية الكقائية
كمدل تحقيقيا ألىداؼ الحفاظ عمى صحة الفرد عقميا، جسميا، نفسيا كجنسيا باالعتماد عمى 
الحقائؽ العممية الحديثة، ك كذا الحفاظ عمى العالـ مف انتشار األكبئة كاألمراض. كخمصت 

حي عرفتو اإلنسانية حيث ربط الكقاية مف األمراض الدراسة إلى أف اإلسبلـ أكؿ نظاـ ص
باألساليب العقائدية ليجعؿ االىتماـ بالصحة جزء مف طاعة ا كأصؿ مف أصكؿ ىذا الديف، 
كىك أكؿ ديف سماكم نظـ كظيفة الطب العبلجي، ك قطع طريؽ اليأس عند المرضى كبعث 

طباء عمى البحكث العممية الكتشاؼ فييـ األمؿ بإقراره بأف لكؿ داء دكاء ك ىك ما يشجع األ
 األدكية.

ماىر حامد الحكلي كالذم تقدـ بو لميـك ل بعنكاف: الطب الكقائي في اإلسبلـدراسة -2
الدراسي الذم نظمتو الجامعة اإلسبلمية بغزة كالذم عنكانو:"األمراض الكبائية معالجة طبية 
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لى بياف أىمية الطب الكقائي ـ. حيث ىدفت الدراسة إ26/12/2007شرعية" الذم انعقد في 
في حياة اإلنساف، كمدل اىتماـ اإلسبلـ في ىذه الناحية )الكقاية( كالتي تنعكس إيجابا عمى 
حياة اإلنساف كسبلمة المجتمع. كتكصمت الدراسة إلى أف اإلسبلـ اىتـ بالجانب الكقائي بشكؿ 

ي سعى إلى الحفاظ منقطع النظير، كغطى جميع أكجو الطب الكقائي، فيك شبو دستكر صح
عمى سبلمة اإلنساف جسميا، نفسيا، عقميا كجنسيا. كظير ذلؾ في جممة األكامر المتعمقة 
بصحة البيئة كنظافتيا، كاألكامر المتعمقة بمنع األمراض المعدية )الحجر الصحي(، ثـ 

فظة عمى التكجييات المتعمقة بالتغذية بتحريـ األغذية الضارة )الميتة، الدـ...(، ككذلؾ المحا
الصحة الجنسية )تحريـ الزنا، الرىبة، إتياف النساء في المحيض...( كالصحة النفسية كالعقمية 
بمنع أسباب التكتر العصبي )األمر باإليماف، الصبر عمى الشدة، تحريـ اليأس...( باإلضافة 

 ية.إلى منع بؤر التكتر في المجتمع)تحريـ المقامرة مثبل( كأخيرا تشجيع المياقة البدن

 ومف الدراسات األكاديمية:

مذكرة ماجستير  -دراسة مكضكعية -دراسة بعنكاف: الكقاية الصحية في السنة النبكية -1
( 01سبلمية جامعة الجزائر)لمباحث العيد ببللي قسـ العقائد كاألدياف كمية العمـك اإل

صائصيا، ثـ ـ. حيث عالجت ىذه الدراسة مكضكع الكقاية في القرآف كالسنة ك خ2010/2011
تفصيؿ ىذه التعاليـ في ثبلث مجاالت ىي مجاؿ الطيارة كالنظافة، مجاؿ األطعمة كاألشربة 
كمجاؿ السمكؾ كالعادات كاألخبلؽ. كخمصت إلى جممة مف النتائج أىميا أف السنة النبكية 

ىذه  جاءت بمفيـك شامؿ لقضية الكقاية، كتعاليميا ال تتعارض مع قكاعد الكقاية الحديثة، ك أف
   التعاليـ مرتبطة بالمجاؿ التعبدم كال يمكف فصميا عنو.

الرعاية الصحية لمفرد في الفقو اإلسبلمي، رسالة دكتكراه لمباحث احميدة  :دراسة بعنكاف 2
عالجت ىذه  ،2006/2007 سبلمية جامعة الجزائركمية العمـك اإل الشريعةقسـ بف زيطة 

في بابيف تناكؿ في  ثمي لصحة الفرد حيث جاء  البحالدراسة مدل اىتماـ أحكاـ الفقو اإلسبل
 حيث جعؿ إلى فصميف وقسم كالباب األكؿ الرعاية الصحية لئلنساف رؤية تاريخية كمقاصدية 
تمعات لمجلئلنساف كتطكرىا في ا الفصؿ األكؿ محبل إلعطاء نظرة تاريخية عف الرعاية الصحية
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معالـ الرعاية الصحية لمفرد في الثاني فتناكؿ فيو  أما الباب ،كبعدهقبؿ ظيكر اإلسبلـ  ،القديمة
 الفقو اإلسبلمي

كأما الفصؿ  ،المشتركة بيف الناس كميـ الفصؿ األكؿ محبل إلظيار الرعاية الصحية جعؿ
و إلى مباحث كقسم،الثاني مف ىذا الباب فخصصو لمرعاية الصحية الخاصة ببعض الفئات

 أة، المسنيف.الطفؿ، المر  :ثبلثة بعدد الفئات المقصكدة بالدراسة

 ومف الدراسات المتعمقة بالطب الشعبي:

لمميكة بف منصكر رسالة الصيدلية النباتية النبكية كفعاليتيا في العبلج  دراسة بعنكاف:
تناكؿ التمييد حيث قسمت البحث إلى تمييد كبابيف  1998/1999ماجستير  جامعة تممساف 

بينت فيو نشأة العبلج كتطكره عبر العصكر، ففي الباب دراسة تاريخية لظاىرة التداكم الشعبي 
كأثرىا في العبلج، أما في الباب  ،الؤلكؿ تناكلت النباتات الطبية كخصائصيا، ككيفية تحضيرىا

الثاني فخصصتو  الصيدلية النباتية النبكية كفعاليتيا في العبلج، حيث بينت إعجاز الطب 
ككيفية استعمالو في  ،ا النبي صمى ا عميو كسمـالنبكم ثـ ذكرت بعض النباتات التي ذكرى

 العبلج قديما كحديثا.

 -أحكاز تممساف أنمكذجا -الطب النبكم في الممارسة العبلجية الشعبية :دراسة بعنكاف
 كمية العمـك اإلنسانية كالعمـك االجتماعية بجامعة تممساف ،: بمقاضي محمد، رسالة ماجستيرػل

ب النبكم الكقائي في أحكاز تممساف، حيث عالجت مكضكع الطب تبحث ىذه الدراسة في الط
الشعبي بمفيكمو كأقسامو كتاريخو عبر العصكر ككاقعو، ككذلؾ الطب النبكم خاصة الكقائي 
منو مع بحث مكضكع الكقاية في نماذج مف الطب النبكم المادم كغير المادم، ثـ دراسة كاقع 

لحكت، حيث خمصت إلى أف الطب النبكم ىك ىذا الطب ضمف الطب الشعبي بمنطقة عيف ا
جزء مف الطب الشعبي في المجتمعات المسممة، كما أنو )الطب النبكم( اعتنى باإلنساف في 

 اعتقادا  ي كالنفسي، أما مجتمع الدراسة فيحظى بكعي كبير لمطب النبكمجانبو الجسم
 .كممارسة
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كفكائدىا عات كاألحكاـ بعض التشري تي عنيت بأثرلإضافة إلى كثير مف الدراسات ا
ا  لمدكتكر فارس عبد "الصبلة صحة ككقاية كفي"كتاب  :عمى مختمؼ جكانب الصحة مثؿ

االستشفاء  "لمدكتكر عبد الجكاد الصاكم، ككتاب   "الصياـ معجزة عممية "عمكاف، ككتاب 
ي سبلـ فتي ىذه الدراسة لكضع تصكر عاـ لمنيج اإلكتأ "لمدكتكر زىير رابح قرامي "بالصبلة 

ا  مف كمتو المتناسقة بدءا ببناء الصحة كتككينيا ثـ كقايتيعنايتو بالصحة في إطار منظ
كقد جعمتيا في مقدمة كفصميف كخاتمة،     يا إذا طرأ عمييا الفساداألمراض ثـ إيجاد الحمكؿ ل

  بالصحة  جعمت المبحث األكؿ  لمتعريؼد الشريعة خصصت الفصؿ األكؿ لمصحة كمقاص
 أما المبحث الثالث ،تيا كأقساميابمقاصد الشريعة كأىميلمبحث الثاني فتناكلت فيو التعريؼ أما ا

بينت مف خبللو مكقع الصحة مف مقاصد الشريعة كذلؾ بتبياف عبلقة الصحة بكؿ كاحدة مف ف
 الكميات الخمس.

 أما الفصؿ الثاني فخصصتو لممبادئ األساسية لمعناية بالصحة في اإلسبلـ كجعمتو في
كالذم قسمتو بدكره إلى أربعة مطالب  ،ثبلثة مباحث تناكلت في المبحث األكؿ مبدأ بناء الصحة

تناكلت مف خبلليا أف الصحة الجيدة يجب أف تحضى بالعناية قبؿ تككنيا كذلؾ باختيار المنبت 
، ـكالمبلئـ إلنشائيا ثـ مايتطمب ليا بعد ذلؾ مف ضركرة الغذاء كممارسة الرياضة كالراحة كالن

مطالب، خصصتيا لتعريؼ  كتناكلتو في ثبلثة ،أما المبحث الثاني فخصصتو لمبدإ الكقاية
الكقاية ك خصائص الطب الكقائي في التعاليـ اإلسبلمية ثـ أقساـ التعاليـ الدينية في مجاؿ 

الطيارة كالنظافة، كالعبادات، كالطعاـ كالشراب، كالبيئة، كالصحة تركزت حكؿ  يالكقاية كالت
المبحث الثالث فخصصتو لمبدإ العبلج، قسمتو إلى ثبلثة مطالب كأما . عامة، كالصحة النفسيةال

ثـ أنكاع العبلج في التعاليـ  ،تناكلت مف خبلليا مفيـك العبلج كمشركعيتو، كخصائصو
 اإلسبلمية.
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 انًجحث األٔل: يفٕٓو انصحخ

 تعريؼ الصحة

 :تعرؼ الصحة في المغة .1

اح: خبلؼ السقـ كذىاب المرض  الصُّحُّ كالصّْحة كالصَّحى

ة مف الصحة بمعنى العافية  حَّ ة كمىصّْ حَّ كىك كقكلو في كفي الحديث الصـك مىصى
ة كمصً  1"صكمكا تصحكا" :الحديث حَّ ة "، كأرض مصى حى ة: بريئة مف األكباء أك " السفر مىصّْ حَّ

 .2تكثر فييا العمؿ كاألسقاـ كباء فييا، كالصحيحة أل

 :3تعريؼ الصحة عند منظمة الصحة العالمية  .2

في  كت ىذاتدار منظمة الصحة العالمية كلكف  ،كانت الصحة تعرؼ بأنيا غياب المرض
 حالة مف االنسجاـ كاالستقرار  "ىي:لمبادئ الرعاية الصحية األكلية بأنيا  4إعبلف ألما آتا 

 تمكف الشخص مف ممارسة نشاطاتو اليكمية عمى الكجو الطبيعي ،البدني كالنفسي كاالجتماعي
  5"ال مجرد  انعداـ المرض أك العجز.

كالقيـ المتعارؼ  ع مف المعتقدات كالتقاليدكىذا التعريؼ أعطى الصحة بعدنا إنسانينا ينب
 أك االجتماعيةأك  عمييا في المجتمع كيرتبط بالتصكرات كالمفاىيـ األخرل سكاء السياسية منيا
ا بحمقة مف المتطمبات التي تحكميا الكظيفة  االجتماعية. الثقافية أك األخبلقية كيرتبط أيضن

                                                           

، تحقيؽ: 113، رقـ الطّْبّْ النَّبكمّْ مكسكعة  أحمد بف عبد ا بف أحمد بف اسحؽ اإلصفياني، أبك نيعيـو  أخرجو -1
، ط:   .1/236: 1/2006مصطفى خضر دكنمز التركي، لبناف، بيركت، دار ابف حـز

-263ص  7ضبط كتعميؽ د خالد رشيد القاضي ج – 2008 -1دار األبحاث ط–العرب لساف  –ابف منظكر  - 2
264  

ىي كاحدة مف عدة ككاالت تابعة لؤلمـ المتحدة متخصصة في مجاؿ الصحة. كقد المنظمة العالمية لمصحة   -3
 . كمقرىا الحالي في جنيؼ، سكيسرا1948أبريؿ  7أنشئت في 

سبتمبر  12في  انعقد آتا، عاصمة كازاخستاف آنذاؾ-الصحية األٌكلية في ألما بشأف الرعاية تاريخي مؤتمردكلي - 4
 .1978عاـ 

 609ـ المكسكعة الطبية الفقيية  ص2000ق/1420 1ط1محمد أحمد كنعاف  دار النفائس بيركت   -5
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كيشغمو المرض كيعطؿ ممكاتو العقمية فبل  ،كلعؿ الشخص الذم تختؿ صحتو تختؿ مكازينو " 
يككف قادرا عمى القياـ بكاجباتو عمى الكجو المعتاد كعادة ما يصاب بالكآبة كيعتكر مزاجو 

 1كتضطرب تصرفاتو." ،كتسكد الدنيا في عينيو

كعمى ىذا فالصحة ىي تمتع اإلنساف بالعافية, كىذا المفيـك يصؿ ألبعد مف مجرد 
نم ا كصكلو لتحقيؽ صحتو السميمة الخالية مف جميع األمراض. كيتطمب شفائو مف المرض كا 

لمكصكؿ إلى الصحة السميمة المكازنة بيف الجكانب المختمفة لمشخص.كمف ىذه الجكانب: 
الجسمانية، النفسية، العقمية كالركحية. كحتى نصؿ إلى مفيـك الصحة المثالية يجب دمج ىذه 

 الجكانب معان.

 يف صحة الفرد)الشخصية(، كالصحة العامة )صحة المجتمع(كتنقسـ الصحة إلى قسم

كتشمؿ الجكانب المختمفة الجكانب المختمفة لمشخص. الجسمانية، النفسية، :الصحة الفردية :أوال
 العقمية كالركحية. 

: الصحة العامة: تتضمف الصحة العامة كؿ األعماؿ كاإلجراءات التي تتخذ لتحسيف صحة ثانيا
 ة عميياالمجتمع كالمحافظ

كما جرت  ،لقد ظيرت عدة مصطمحات لمفيـك الصحة العامة عمى مر العصكر
محاكالت لتكضيح معناىا كمفيكميا كارتباط ظيكر ىذه المصطمحات بتطكر مفيـك الرعاية 

 .الصحية لمفرد كالمجتمع

كمف أىـ المفاىيـ التي قامت بكضعيا لجنة مككنة مف خبراء اإلدارة الصحية بييئة الصحة 
 :عممية كالتي تكضح معنى الصحة العامة في العصر الحديث ىيال

كالكقاية منو كالعمؿ عمى إطالة فترة الحياة  ،إنيا العمـ كالفف اليادفاف إلى صد غائمة المرض
لتحسيف صحة  ،نتيجة لممجيكدات المنظمة ،كرفع مستكل الصحة كالكفاءة ،قدر المستطاع

معدية، كتعميـ األفراد أصكؿ الصحة الشخصية كتنظيـ كالتحكـ في انتشار األمراض ال ،البيئة
كالكقاية منو كتنمية الجياز  ،الخدمات الطبية كالتمريض، الكتشاؼ المرض في بكادره

                                                           

 609المرجع نفسو ص - 1
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االجتماعي، حتى يتمكف كؿ فرد مف االرتقاء إلى مستكل معيشي باعث عمى الصحة كحتى 
  تعالى.يمنح كؿ مكاطف حقكقو الطبيعية في الصحة كطكؿ العمر بإذف ا

ىي حالة التكامؿ الجماعي كالعقمي كاالجتماعي لمفرد كليس فقط الخمك مف  :أك بمعنى أخر
 1.األمراض أك العجز

  

 
  

                                                           
 األنترنت، المكقع شبكة ،مفيـك الصحة العامة ،فيصؿ عبد القادر عبد الكىاب بغدادم عبادم - 1

http://uqu.edu.sa/page/ar/28768 

http://uqu.edu.sa/page/ar/28768
http://uqu.edu.sa/page/ar/28768
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 يفٕٓو يقبصذ انششٌؼخ ٔأًٍْتٓب ٔأقغبيٓب :انثبًَانًجحث 

قسمت ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب تناكؿ المطمب األكؿ مفيـك المقاصد في المغة  
في المطمب الثاني فذكرت فيو أىمية مقاصد الشريعة أما المطمب الثالث فبينت كاالصطبلح، ك 

  فيو أقساـ المقاصد عمى اختبلؼ اعتباراتيا.

 مفيـو مقاصد الشريعة :األوؿالمطمب 

  مككف مف كممة " مقاصد " ك كممة " شريعة" مقاصد الشريعة مركب إضافي

أكال تعريؼ مصطمح المقاصد ثـ تعريؼ حتى نبيف مفيـك ىذا المركب اإلضافي كجب عمينا 
 مصطمح الشريعة.

 انًقبصذ:تؼشٌف . 1

دى. د، مصدر ميمي مأخكذ مف الفعؿ قىصى  جمع مىقصى

دان  دى يقصدي قىٍصدان ك مىٍقصى  قىصى

ده معنى كاحد.  قىٍصده أك مىٍقصى

 مف معانيو:
ـْ ﴿َوَعَمى الّمِو َقْصُد السَِّبيِؿ وَ  قاؿ ا تعالى: استقامة الطريؽ: -1 ِمْنَيا َجآِئٌر َوَلْو َشاء َلَيَداُك

 1َأْجَمِعيَف﴾ 

 أم كعمى ا تبييف الطريؽ المستقيـ كالدعاء إليو بالحجج كالبراىيف الكاضحة 

 عدـ اإلفراط كالتفريط.الوسط: – 2

 .2﴿َواْقِصْد ِفي َمْشِيَؾ...﴾قاؿ ا تعالى:  -

 3 (الَقْصَد الَقْصَد َتْبُمغوا) :قاؿ رسكؿ ا -
                                                           

 90سكرة النحؿ اآلية  - 1
 90اآلية ،سكرة لقماف - 2
 ،.6463البخارم ، كتاب الرقاؽ، باب القصد كالمداكمة عمى العمؿ، رقـ  أخرجو -3
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كنت أصمي مع رسوؿ ا صمى ا عميو وسّمـ فكانت صالُتو َقْصدًا وخطبُتو "قاؿ جابر:  -
 2أم كسطان بيف الطكيمة كالقصيرة،  1"َقْصًدا

 انششٌؼخ:تؼشٌف  -2

 معنى كاحد تطمؽ عمى:بعة ي* لغة: الشرع كالشر 

 مكرد الماء )مصدره، منبعو(. -

 3.منياج، سبيؿ، سنة :شرعة 

ماسف ا مف الديف كأمر بو مف الصـك كالصبلة كالحج كالزكاة كسائر  :الشريعة * اصطالحا:
  4.أعماؿ البر

َـّ َجَعْمَناَؾ َعَمى َشِريَعٍة مَِّف اأْلَْمِر َفاتَِّبْعَيا َواَل َتتَِّبْع َأْىَواء الَِّذيَف اَل َيْعَمُموَف﴾ قاؿ ا تعالى:  5﴿ُث

 :تؼشٌف يقبصذ انششٌؼخ -3

 منيا: عديدة لمقاصد الشريعة العمماء تعريفات نجد في كتب

ىي الغايات كاألىداؼ كالنتائج كالمعاني التي أتت بيا الشريعة، كأثبتتيا في األحكاـ، " –1
يجادىا كالكصكؿ إلييا في كؿ زماف كمكاف"  .6كسعت إلى تحقيقيا كا 

ي جميع أحكاؿ ىي المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع ف": محمد الطاىر بف عاشورالشيخ  -2
تختص مبلحظتيا بالككف في نكع خاص مف أحكاـ الشريعة،  ، بحيث الالتشريع أك معظميا

التشريع عف  يخمك العامة، كالمعاني التي ال فيدخؿ في ىذا أكصاؼ الشريعة كغاياتيا

                                                           
 1/514، 507باب ما جاء في قصر الخطبة، رقـ  الترمذم، كتاب أبكاب الجمعة، أخرجو -1

 .161ص  11ضبط كتعميؽ د خالد رشيد القاضي  ج – 2008 -1دار األبحاث ط –لساف العرب  –ابف منظكر  - 2
-

 76ص   7نفسو ج  ،ابف منظكر  3
 76ص   7نفسو ج  ،ابف منظكر - 4
 91اآلية  ،سكرة الجاثية - 5
 61، ص 1972كلى ، لكحدة الديف، ، الطبعة األكىبة الزحيمي ، األصكؿ العامة   -6
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مبلحظتيا، كيدخؿ في ىذا أيضا معاف مف الحكـ ليست ممحكظة في سائر أنكاع األحكاـ، 
 .1"ة في أنكاع كثيرة منياكلكنيا ممحكظ

" األعماؿ كالتصرفات المقصكدة لذاتيا، ك التي  تسعى :كما عرفيا في مكضع آخر بأنيا 
 .2النفكس إلى تحصيميا بمساع شتى، أك تحمؿ عمى السعي إلييا امتثاال"

المراد بمقاصد الشريعة الغاية منيا كاألسرار التي كضعيا الشارع ": عالؿ الفاسيالشيخ  -3
 3."كؿ حكـ مف أحكاميا عند

حيث يتبيف مف استقراء التعريفات التي ذكرناىا لبعض شيكخ المقاصد  أف مقاصد 
الشريعة تتمثؿ  في الغايات كاألسرار كالحكـ كاألىداؼ التي مف أجميا شرع ا عز كجؿ 
 األحكاـ كحرص عمى إيجادىا كالكصكؿ إلييا  في كؿ زماف كمكاف تحقيقا  لمصالح العباد في

 العاجؿ كاآلجؿ

 أىمية مقاصد الشريعة::المطمب الثاني

إذا عرفنا أف مقاصد الشريعة تتعمؽ حسب ما أسمفنا مف تعاريؼ بالغايات كاألسرار كالحكـ 
ذا كاف المسمـ ييدؼ إلى االلتزاـ بأحكاـ دينو كفؽ  ،المقصكدة لمشارع مف تشريع األحكاـ كا 

ية بالغة  كاإلحاطة بيا ضركرم لممسمـ أيا كاف مقصكد الشارع  تبيف أف معرفتيا  تكتسي أىم
كلكف نسبة اإلحاطة بيا كالتضمع في تفاصيميا تختمؼ مف اإلنساف العادم إلى الفقيو  ،تخصصو
فالشخص العادم إذا عمـ مغزل الحكـ الشرعي كمرماه فإنو أميؿ إلى تطبيقو كأدعى كالمجتيد 

كف المجتيد كالفقيو فحاجتيما  إلى معرفة كل ،لممسارعة في أدائو كىي قيمة امتثالية كاضحة
كبناء األحكاـ لما  ،المقاصد  تككف عمى أشدىا ألف إصدار األحكاـ الجزئية كبيانيا كفيميا

يستجد مف القضايا يحتاج إلى إحاطة فائقة بمقاصد الشريعة حتى تككف صنعتيما  مكافقة 
 لمقصكد الشرع مسايرة لو.

  

                                                           
 146ص    ،1978،تكنس ،الشركة التكنسية لمتكزيع ،مقاصد الشريعة ،محمد الطاىر بف عاشكر - 1
 146نفسو،  ص   ،محمد الطاىر بف عاشكر -2
 .3ص ف تاريخ،المكتبة الكحدة العربية، الدار البيضاء، بدك ،عبلؿ الفاسي، مقاصد الشريعة اإلسبلمية،منشكرات -3



 انفصم األٔل: انصحخ ٔيقبصذ انششٌؼخ

15 
 

 1اصد الشريعة بشكؿ عاـ فيما يميكيمكف أف نجمؿ أىمية معرفة مق

ٌف معرفة مقاصد الشريعة سبب في زيادة اإليماف كتقكيتو، كاستمالة القمب إ: أوال
كطمأنينتو، كبياف ذلؾ: أف المسمـ مأمكر باتباع ما أمر ا بو كرسكلو صمى ا عميو كسمـ، 

مف األمر الشرعي  عمـ الًحكمة كالمقصد مف ذلؾ أـ لـ يعمـ، كلكنو حيف يقؼ عمى المقصد
كييدركو يزداد إيمانان كتعميقان بيذا الديف كتمسيكان بو؛ ألنو يدرؾ حينئًذ أف ىذا الديف جاء بالسعادة 

 في الدنيا كاآلخرة.

ا عمى محاسف الشريعة كمزاياىا كىك أمر لو ن: إف  معرفة مقاصد الشريعة تعرفثانيا
الدعكة إلى ا، ال سيما دعكة أكلئؾ الذيف لـ  أىميتو في استمالة القمكب كيفتح آفاقان جديدة في

يبمغيـ الٌديف إال مف خبلؿ كتابات مشكىة، كأفكار مضممة، فحيف يدرككف مقاصد ىذا الديف 
السامية، كأىدافو النبيمة العالية، كما يسعى إليو مف سعادة لمناس، حيف يدرككف ذلؾ، كيعرض 

 و مف أفكار، كحقارة ما يقدسكنو مف حضارة.ليـ اإلسبلـ مف خبللو يدرككف ضآلة ما ىـ عمي

ظيارىا، كمدارستيا كبحثيا، ردان لشبو المغرضيف، ثالثا : إف في إبراز مقاصد الشريعة كا 
كتفنيدان آلراء المنحرفيف الذيف يتيمكف الشريعة بالقيصكر كعدـ الكفاء بحاجات الناس كمتطمباتيـ 

بعادىا، فإذا عرضت مقاصدىا كما اشتممت عميو في ىذا العصر، كمٍف ثىـٌ ييطالبكف باستبداليا  كا 
 ، كمصالح ظاىرة، عمـ عمى الحقيقة.ةمف حكـ باىر 

مقاصد  ميحتاج إلى يكإٌف معرفة مقاصد الشريعة ليا أىمية كبرل لممجتيد، ف :رابعا
كمان لو في ليكتسب قكة يفيـ منيا مراد الشرع  الشريعة كاالضطبلع عمييا كما يناسب أف يككف حي

ف لـ يصرح بذلؾ   والمحؿ كا 

 أقساـ المقاصد  :المطمب الثالث

أىميا تقسيـ  أكردىا العمماء في كتبيـ  لمقاصد الشريعة تقسيمات عدة باعتبارات مختمفة
 ،ح التي جاءت الشريعة بالمحافظة عمييا إلى ثبلثة أقساـ ضركريةلباعتبار المصا  المقاصد

                                                           
مقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية، الدار السكدانية لمكتب الخرطـك ليكسؼ حامد العالـ، ا :لمتكسع انظر -1

زيد بف  - بعدىا كما 183المصدر السابؽ ص  -محمد الطاىر بف عاشكر  بعدىا كما 106ـ ص1997/ػى311411ط
 .بعده كما 20ص  1415- 1ر كالتكزيع طمحمد الرماني مقاصد الشريعة اإلسبلمية  دار الغيث لمنش
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إلى ثبلثة أقساـ أيضا مقاصد  عامة كخاصة  كتحسينية، كتقسيميا باعتبار الشمكؿ ،كحاجية
 1كتقسيميا باعتبار مرتبتيا في القصد إلى قسميف مقاصد أصمية كأخرل تابعة. ،كجزئية

تقسيـ المقاصد باعتبار المصالح التي جاءت الشريعة  ييمنا في ىذه الدراسة ىك كما
 .ريفلذلؾ سنفصؿ فيو القكؿ عمى حساب االعتباريف اآلخ ،بالمحافظة عمييا

 ثبػتجبس انًصبنح انتً خبءد انششٌؼخ ثتقشٌشْب ٔحفظٓب: انًقبصذ أقغبو -أ

" فالمقصد العاـ لمشارع مف  ،أنزؿ ا الكتب كأرسؿ الرسؿ إال لتحقيؽ مصالح الناس ما
 .2كتكفير حاجياتيـ كتحسينياتيـ" ،تشريع األحكاـ ىك تحقيؽ مصالح التاس بكفالة ضركرياتيـ

يست عمى درجة كاحدة مف حيث األىمية كالخطكرة كالحاجة إلييا، كلكف مصالح الناس ل
نما ىي عمى مستكيات مختمفة، كدرجات متعددة، فبعض المصالح ضركرم كجكىرم يتعمؽ  كا 
بكجكد اإلنساف كمقكمات حياتو، كبعضيا يأتي في الدرجة الثانية ليككف كسيمة مكممة لممصالح 

االستفادة الحسنة مف جكانب الحياة المختمفة في الضركرية السابقة، كتساعد اإلنساف عمى 
السمكؾ كالمعامبلت كتنظيـ العبلقات، كبعض المصالح ال تتكقؼ عمييا الحياة، كال ترتبط 
نما تتطمبيا مكاـر األخبلؽ كالذكؽ الصحيح كالعقؿ السميـ، لتأميف الرفاىية  بحاجيات اإلنساف، كا 

 .3لمناس كتحقيؽ الكماليات ليـ

 الضرورية:ػ المصالح 1

كىي التي تقـك عمييا حياة الناس الدينية كالدنيكية، كيتكقؼ عمييا كجكدىـ في الدنيا 
ذا فقدت ىذه المصالح الضركرية اختؿ نظاـ الحياة، كفسدت مصالح  كنجاتيـ في اآلخرة، كا 

 الناس، كعٌمت فييـ الفكضى كتعرض كجكدىـ لمخطر كالدمار كالضياع كاالنييار.

                                                           
، ص 1ـ   ط1998ق ػػ 1418 ،دار اليجرة ،محمد اليكبي مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية - 1

180 - 351 - 385. 
 198ص ،بدكف تاريخ 8ط ،مكتبة الدعكة اإلسبلمية شباب األزىر  ،عمـ أصكؿ الفقو ،عبد الكىاب خبلؼ - 2
تحقيؽ الدكتكر نزيو حماد  ،في أصكؿ األناـ قكاعد األحكاـ  ،عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـانظر:  -3

 كما بعدىا. 42صكما بعدىا،  29ص،1دار القمـ دمشؽ بدكف تاريخ ج ،كالدكتكر عثماف جمعة ضميرية،كماؿ
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" ما البد منيا في قياـ مصالح الديف  :ماـ الشاطبي رحمو ا تعالى بأنياكقد عرفيا اإل  
بؿ عمى فساد كتيارج  كفكت  ،بحيث إذا فقدت لـ تجر مصالح الدنيا عمى استقامة ،كالدنيا
 1".كفي األخرل فكت النجاة كالنعيـ كالرجكع بالخسراف المبيف ،حياة

كىي: الديف، كالنفس، كالعقؿ،  كتنحصر مصالح الناس الضركرية في خمسة أشياء،
 .كقد جاءت الشريعة الغراء لحفظ ىذه المصالح األساسية، 2كالعرض، أك النسب، كالماؿ

كقد اتفقت الشرائع السماكية عمى مراعاة ىذه األصكؿ األساسية كالمصالح الضركرية 
عمييـ قاؿ حجة اإلسبلـ الغزالي: "كمقصكد الشرع مف الخمؽ خمسة: كىك أف يحفظ  لمناس.

دينيـ كنفسيـ كعقميـ كنسميـ كماليـ، فكؿ ما يتضمف حفظ ىذه األصكؿ الخمسة فيك مصمحة، 
 .3ككؿ ما ييفكّْتي ىذه األصكؿ فيك مفسدة، كدفعيا مصمحة"

  :يكمؿ أحدىما اآلخر، كىما ،كحفظ الشريعة لممصالح الضركرية كغيرىا يتـ عمى كجييف

 كيرعاه. ،حقؽ كجكدىا كتثبيتياي أم بشرع ما ،يا مف جانب الكجكدظحف -1

سكاء  ،أك إفسادىا، أك تعطيميا ،أم بإبعاد ما يؤدم إلى إزالتيا ،حفظيا مف جانب العدـ -2
 4.كاف كاقعا أك متكقعا

 ،يكفؿ بقاءىا كصيانتيا كبتشريع ما ،إذف فحفظ الضركريات يتـ بتشريع ما يكجدىا أكال
 مرجكة منيا.أك تضيع ثمرتيا ال ،تنعدـ بعد كجكدىا حتى ال

 ،كالعقؿ ،كالنفس ،الديف :كاألمكر الضركرية لمناس كما سبؽ ترجع إلى خمسة أشياء
 ،أحكاما تكفؿ إيجاده كتككينو ،كقد شرع اإلسبلـ لكؿ كاحد مف ىذه الخمسة.كالماؿ ،كالنسؿ

 كبيذيف النكعيف مف األحكاـ حقؽ اإلسبلـ لمناس ضركراتيـ. .كأحكاما تكفؿ حفظو كصيانتو

                                                           
ر بف عفاف لمطبع كالنشر دا ،الشريعة ؿالمكفقات في أصك  ،الشاطبي أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى بف محمد -1

 18ػػ  17ص 2ج ـ 1997ق/ 1417ط  ،كالتكزيع المممكة العربية السعكدية
 .،199صالمرجع السابؽ  خبلؼ عبد الكىاب  -2
مف عمـ األصكؿ ػػػ تحقيؽ الدكتكر محمد سميماف األشقر  بيركت ػػ مؤسسة الرسالة   المستصفىأبك حامد الغزالي  ػ  -3

 .287ص 1 ـ ػػػ ج 1997ق/1417
 110ـ ص 1997 –ق 1418 -1أحمد الريسكني  نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي  دار الكممة  ط  -4
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اكؿ ىذه الضركريات بشيء مف التفصيؿ في المبحث الثالث  أثناء الحديث عف كسنتن
 مكقع حفظ الصحة مف مقاصد الشريعة.

 المصالح الحاجية: -2

 تعريفيا :أوال

كىي األمكر التي يحتاجيا الناس لتأميف شؤكف الحياة بيسر كسيكلة، كتدفع عنيـ 
ذا فقدت ىذه األمكر ال المشقة كتخفؼ عنيـ التكاليؼ، كتساعدىـ عمى تحمؿ أع باء الحياة، كا 

يختؿ نظاـ حياتيـ كال يتيدد كجكدىـ، كال ينتابيـ الخطر كالدمار كالفكضى، كلكف يمحقيـ الحرج 
 كالضيؽ كالمشقة.

كأما الحاجيات فمعناىا أنيا مفتقر إلييا مف حيث التكسعة كرفع "يقكؿ اإلماـ الشاطبي: 
لمشقة البلحقة بفكات المطمكب، فإذا لـ تراعى دخؿ عمى الضيؽ المؤدم في الغالب إلى الحرج كا

الجممة الحرج كالمشقة، كلكنو ال يبمغ مبمغ الفاسد العادم المتكقع في صالح العامة، كىي جارية 
 1."في العبادات كالعادات كالمعامبلت كالجنايات

يا كانتظاـ " ىك ماتحتاج إليو األمة القتناء مصالح :كيعرفيا الطاىر بف عاشكر بقكلو   
كلكنو كاف عمى حالة غير  ،بحيث لكال مراعاتو  لما فسد النظاـ ،أمكرىا عمى كجو حسف

 2فمذلؾ كاف ال يبمغ مرتبة الضركرم." ،منتظمة

كلذلؾ تأتي األحكاـ التي تحقؽ ىذه المصالح الحاجية لمناس لترفع عنيـ الحرج، كتيسر 
 ضركرية، كتأديتيا كالحفاظ عمييا.ليـ سبؿ التعامؿ،كتساعدىـ عمى صيانة مصالحيـ ال

  

                                                           
 19المرجع السابؽ ص -الشاطبي  -1
 .393ص  ،المرجع السابؽ -محمد الطاىر بف عاشكر  -2
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  :دلتياأ :ثانيا

كدفع  ،إذا كانت المصالح الحاجية تيدؼ كما تقرر سابقا إلى رفع الحرج عف الناس
كنصكص القرآف كالسنة شاىدة كمؤكدة  ،المشقة عنيـ فإف  مف صمب شريعة اإلسبلـ كمبادئيا

 لذلؾ.

 :مف القرآف -أ

ـُ اْليُ  ـُ اْلُعْسر...﴾﴿...ُيِريُد الّمُو ِبُك ْسَر َواَل ُيِريُد ِبُك
1. 

ـْ ِفي الدِّيِف ِمْف َحَرٍج...﴾ ﴿...َوَما َجَعَؿ َعَمْيُك
2. 

 .3﴿...َما ُيِريُد الّمُو ِلَيْجَعَؿ َعَمْيُكـ مِّْف َحَرٍج...﴾

 .4﴾…﴿اَل ُيَكمُِّؼ الّمُو َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا

ـْ َوخُ   .5ِمَؽ اإِلنَساُف َضِعيًفا﴾﴿ُيِريُد الّمُو َأف ُيَخفَِّؼ َعنُك

 .6﴿...اَل ُيَكمُِّؼ المَُّو َنْفًسا ِإالَّ َما آَتاَىا...﴾

 مف السنة النبوية: -ب

لمعاذ بف جبؿ كأبي مكسى األشعرم عندما أرسميما إلى اليمف: )يسرا كال  قاؿ رسكؿ ا 
 .7تعسرا كبشرا كال تينٌفرا(

ير بيف أمريف إال  ثبت مف سيرتو   اختار أيسرىما ما لـ يكف إثمنا.أنو ما خي

                                                           
 185سكرة البقرة، اآلية  - 1

 78سكرة الحج، اآلية  - 2

 6سكرة المائدة، اآلية  - 3

 286سكرة البقرة، اآلية  - 4

 28سكرة النساء، اآلية  - 5

 7سكرة الطبلؽ، اآلية  - 6
 .4/114،: 6124(..، رقـ اك ا كال تعسر ك )يسر  كتاب األدب، باب قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ:أخرجه البخاري،  - 7
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)إف ا تجاكز لي عف أمتي: الخطأ كالنسياف كما قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ:
 1.استكرىكا عميو( 

 2غاية كجكد المقاصد الحاجية: :ثالثا
 تتمخص مقاصد الحاجيات في األمكر التالية:

 رفع الحرج عف المكمؼ لسببيف:  -1

طاع عف الطريؽ كنقص العبادة ككراىة التكمؼ كدخكؿ الفساد : الخكؼ مف االنقاألكؿ
 عمى الناس. 
 : خكؼ التقصير عند مزاحمة الكظائؼ المتعمقة بالعبد.الثاني

 حماية الضركريات بدفع ما يمسيا كيؤثر فييا. -2

خدمة الضركريات بتحقيؽ ما بو صبلحيا ككماليا إذ يمـز مف اختبلؿ الحاجي اختبلؿ  -3
 و ما.الضركرم بكج

تحقيؽ مصالح أخرل كاستثناء القياـ لمصبلة في حؽ المريض كالفطر في السفر كالجمع  -4
بيف الصبلتيف في السفر كالصبلة في البيت لمخكؼ كالمطر كنحكه مما فيو تحقيؽ بعض 

 المصالح. 
 أمثمتيا :رابعا

 في العبادات: -أ
ٍبتيـٍ ًفي األىٍرًض فىمىٍيسى تقرير رخصة قصر الصبلة لممسافر، قاؿ ا تعالى: ﴿كىا ً  - رى ذىا ضى

كٍا ًإفَّ اٍلكىاًفًريفى كىا ـي الًَّذيفى كىفىري كٍا ًمفى الصَّبلىًة ًإٍف ًخٍفتيـٍ أىف يىٍفًتنىكي نىاحه أىف تىٍقصيري ـٍ جي مىٍيكي ـٍ عىديكِّا عى نيكٍا لىكي
ًبيننا﴾  .3مُّ
تعالى: تقرير رخصة الفطر في نيار رمضاف لممريض كالمسافر، قاؿ ا  -

﴾... رى مىى سىفىرو فىًعدَّةه مٍّْف أىيَّاـو أيخى ا أىٍك عى ﴿...مٍَّعديكدىاتو فىمىف كىافى ًمنكيـ مًَّريضن
4. 

                                                           

2043رقـ أخرجو ابف ماجة، كتاب الطبلؽ، باب طبلؽ المكره كالناسي،  - 1  
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 عدـ كجكب القضاء لمصبلة عمى الحائض لتكررىا بخبلؼ الصياـ. -

التيمـ بالصعيد الطيب عند تحقؽ مكجباتو، كىك تخفيؼ إبداؿ: إبداؿ الكضكء كالغسؿ  -
 بالتيمـ.

 الصبلة بالقعكد كاالضطجاع عند عدـ القدرة عمى القياـ. -

 الفدية لمصياـ لممريض. -

 تناكؿ المحـر مف المشركبات كالمأككالت عند الضركرة. -

 في المعامالت: -ب

شرع ا سبحانو كتعالى الكثير مف أنكاع العقكد كالتصرفات التي تقتضييا حاجات الناس، 
ركات كالمضاربات، كشرع أنكاع المعامبلت استثناء مف القكاعد كأنكاع البيكع كاإلجارات كالش

 ،كشرع الطبلؽ لمخبلص مف الزكجية عند الحاجة ،العامة، فأباح الشارع السمـ كاالستصناع
 كدعت إليو حاجاتيـ. ،كغير ذلؾ مما جرل عميو عرؼ الناس

 :في العقوبات -ج

تخفيفا عميو   خطأ عمى عاقمة القاتؿكجعؿ دية القتؿ ال ،شرع قاعدة درء الحدكد بالشبيات  
 1لما يتحممو مف ضيؽ لك تحمميا بمفرده.

 المصالح التحسينية: -3

ىي المقاصد التي تجمؿ كتحسف كتكمؿ أمكر الحياة في ظؿ األخبلؽ الكريمة كالذكؽ 
السميـ كمحاسف العادات ككماؿ المركءات،ك فكاتيا ال يخؿ بنظاـ الحياة كال ينجر عف تخمفيا 

أك حرج، كلكف يحسكف بالخجؿ، كتتقزز نفكسيـ، كتستنكر عقكليـ، كتأنؼ فطرتيـ مف ضيؽ 
 فقدىا. 

كأما التحسينيات فمعناىا األخذ بما يميؽ مف محاسف العادات كتجنب "قاؿ الشاطبي: 
 2."كيجمع ذلؾ قسـ مكاـر األخبلؽ.األحكاؿ المدنسات التي تأنفيا العقكؿ الراجحات

                                                           
 55ص -المرجع السابؽ  -زيد بف محمد الرماني  -1
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ثيرة لتأميف األمكر التحسينية لمناس، كتحقيؽ مصالحيـ فييا، بما كقد شرع ا أحكامنا ك
تقتضيو المركءة كمكاـر األخبلؽ في مختمؼ فركع الشريعة، لتؤدل مصالح الناس عمى أكمؿ 

 كجو كأحسنو.

فشرع ا في العبادات أحكامنا متنكعة لتككف العبادة عمى أقـك السبؿ كالطيارة في الجسـ 
 ر العكرة، كأخذ الزينة عند كؿ مسجد، كالتطكع بالصبلة كالصياـ كالصدقة.كالثكب كالمكاف، كست

كفي المعامبلت حـر الغش كالتدليس كاالحتكار، كحـر اإلسراؼ كالتقتير في اإلنفاؽ، 
 كنيى عف بيع اإلنساف عمى بيع أخيو، كنيى عف بيع النجاسات.

ألشجار، كنيى عف الغدر كفي الجياد حـر قتؿ النساء كالصبياف كالرىباف، كمنع قطع ا
 كالتمثيؿ بالقتمى، كطمب اإلحساف في معاممة األسرل.

كفي العقكبات كالقصاص فرض المماثمة كاإلحساف في القتؿ، كجعؿ حؽ الدـ ألكلياء 
 القتيؿ، كلكف عف طريؽ القضاء كالسمطاف.

، كتكمؿ كىذه األمكر التحسينية ترجع إلى ما تقتضيو األخبلؽ الفاضمة كاألذكاؽ الرفيعة
 .1المصالح الضركرية كالمصالح الحاجية عمى أرفع مستكل كأحسف حاؿ

كصرح الرسكؿ الكريـ صمى ا عميو كسمـ بذلؾ فقاؿ: "إنما بعثت ألتمـ مكاـر 
 .2األخبلؽ"

كجاءت الشريعة اإلسبلمية لتأميف ىذه المصالح جميعنا، بأف نصت عمى كؿ منيا، كبٌينت 
 في تحقيؽ السعادة لئلنساف، ثـ شرعت األحكاـ لتحقيقيا. أىميتيا كخطكرتيا كمكانتيا

  

                                                           
 ،200ص -المرجع السابؽ  -انظر: عبد الكىاب خبلؼ  -1
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أقغبو انًقبصذ ثبػتجبس يشتجتٓب فً انقصذ: -ة
1
 

 : المقاصد األصميةأوالً 
ىي مقاصد مطمكبة شرعنا عمى كجو األصالة، فيي المقاصد األكلى كالغايات العميا 

 لؤلحكاـ، مثؿ:
نقياد لو، كاالنتياء عف الفحشاء األمر بالصبلة: تحقيقا لمعنى الخضكع ، كاال -1

ةى تىٍنيىى عىًف اٍلفىٍحشىاء كىاٍلمينكىر...﴾ ةى ًإفَّ الصَّبلى كالمنكر، ﴿...كىأىًقـً الصَّبلى
2. 

فأما المقاصد األصمية فيي التي ال حظ فييا لممكمؼ، كىي "قاؿ الشاطبي في المكافقات: 
 3."الضركريات المعتبرة...

 بة عمى كؿ مكمؼ، لحفظ دينو: اعتقادنا، تعبدنا.ضركريات عينية: ىي الكاج -أ
ضركريات كفائية: القياـ بالمصالح العامة التي بيا استقامة نظاـ المجتمع المسمـ  -ب

مثؿ الكاليات العامة التي يحفظ بيا الديف، كتحمى بيا الحقكؽ فيي كسيمة لتحقيؽ المصالح 
 العامة لؤلمة.
 : المقاصد التابعةثانًيا

قاصد األصمية مف مقاصد أخرل باعثة عمى تحقيقيا أك مقترنة بيا أك الحقة ال تخمك الم
 ليا، مثؿ:

 الصبلة: طمبيا يقتضي طمب كؿ ركف مف أركانيا. -1
الحج: المقصد األصمي: أداء الركف الخامس، المقصد التبعي: طمب التجارة، قاؿ ا  -2

نىاحه أىف تىٍبتىغيكٍا فى  ـٍ جي مىٍيكي كٍا الٌموى ًعندى تعالى: ﴿لىٍيسى عى فىاتو فىاٍذكيري ـٍ فىًإذىا أىفىٍضتـي مٍّْف عىرى ٍضبلن مّْف رَّبّْكي
﴾ آلّْيفى ف كينتـي مّْف قىٍبًمًو لىًمفى الضَّ ـٍ كىاً  كهي كىمىا ىىدىاكي رىاـً كىاٍذكيري اٍلمىٍشعىًر اٍلحى

تفيد ىذه اآلية جكاز  ،4
 زالي اإلجماع عمى صحة التجارة في الحج.التجارة في الحج بعد أداء العبادة، كقد نقؿ اإلماـ الغ

العبادات كميا: مقصدىا األصمي التعبد، أما مقصدىا التبعي فيك نيؿ الدرجات العبل في  -3
 اآلخرة.

                                                           
 .353ص .المرجع السابؽ ،محمد اليكبي -1

2
 45سكرة العنكبكت، اآلية  - 

 1/973الشاطبي  المرجع السابؽ  -3
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تحصيؿ العمـ: مقصده األصمي التقرب إلى ا بمعرفتو كخشيتو، كمقصده التبعي فكائده  -4
 الدنيكية المختمفة.

نشًٕل.أقغبو انًقبصذ ثبػتجبس ا -ج
1
 

 :تنقسـ المقاصد باعتبار الشمكؿ إلى   
 مقاصد عامة. -أ
 مقاصد خاصة. -ب
 مقاصد جزئية.  -ج

 :المقاصد العامة. 1
في جميع  ظتنحصر في باب مف األحكاـ معيف ؛ بؿ تبلح ىي تمؾ المقاصد التي ال     

 ،ء المفاسدجمب المصالح كدر  ،حفظ الضركرات الخمس :كمف ذلؾ .أحكاؿ التشريع أك معظميا
 2التيسير كرفع الحرج 

 :المقاصد الخاصة. 2
ىي األىداؼ كالغايات كالمعاني الخاصة بباب معيف مف أبكاب الشريعة أك أبكاب      

 كمقاصد المعامبلت كمقاصد الجنايات. ،كمقاصد العبادات جميعا ،متجانسة
 :المقاصد الجزئية. 3
رىا كيدخؿ في ىذا مقصد مسألة خاصة في ىي المقاصد المتعمقة بمسألة معينة دكف غي   

 الكضكء أك في الصبلة أك في البيكع.
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 يٕقغ حفظ انصحخ يٍ يقبصذ انششٌؼخ :انثبًَ انًجحث

عممنا أف الصحة بمعناىا الكاسع  تشمؿ كؿ معاني االستكاء كالتكازف كىي في معناىا       
كخمصنا إلى  ،فسا كسمككا كفطرةالشامؿ تستكعب حياة اإلنساف بكامميا جسما كعقبل كركحا كن
كذلؾ بحفظ ما بو حياة الناس  ،أف اإلسبلـ جاء ليحقؽ مصالح العباد في اآلجؿ كالعاجؿ

كأف ىذه المصالح متفاكتة مف  ،عميو كجكدىـ كنجاتيـ في الدنيا كاآلخرة ؼكقكاميـ كما يتكق
كما تبيف أف  ،حسينيةثـ الحاجية ثـ الت ،فأكليا  المصالح الضركرية ،حيث األىمية كالدرجة

المصالح الضركرية التي جاءت الشريعة مف أجؿ المحافظة عمييا تتمخص في خمس 
 .كحفظ العقؿ كحفظ النسؿ كحفظ الماؿ ،النفس،ضركريات ىي حفظ الديف، كحفظ

كىك المنكط  ،كلئف كاف اإلنساف خميفة ا في األرض كىك المبنة األكلى لمحياة اإلنسانية
كأف يعطى  ،ذ التشريعات اإلليية كاف البد أف يحظى بقدر كبير مف  االىتماـكالمكمؼ  بتنفي

العناية الخاصة لينشأ سميما صحيحا قادرا عمى تحمؿ األمانة قاؿ ا تعالى  "إنا عرضنا 
األمانة عمى السماكات كاألرض كالجباؿ فأبيف أف يحممنيا كأشفقنا منيا كحمميا اإلنساف إنو كاف 

 1ظمكما جيكال."

ة ىذا الكياف اإلنساني سميما صحيحا ينشأ المجتمع السميـ الصحيح ألنو مؤلؼ مف أكبنش
 أفراده.

"إذا نحف استقرينا مكارد الشريعة  يقكؿ الشيخ الطاىر بف عاشكر في ىذا الصدد  
اإلسبلمية الدالة عمى مقاصدىا مف التشريع استباف لنا مف كميات دالئميا كمف جزئياتيا 

المقصد العاـ مف التشريع فييا ىك حفظ نظاـ األمة كاستدامة صبلحو بصبلح  المستقرأة  أف
كصبلح مابيف  ،كصبلح عممو ،كيشمؿ صبلحو صبلح عقمو ،المييمف عميو كىك نكع اإلنساف

 2يديو مف مكجكدات العالـ الذم يعيش فيو."

ة كيككف كعمى ىذا سنبيف عبلقة كؿ مقصد مف مقاصد الشريعة بالمحافظة عمى الصح      
   .ذلؾ في خمسة مطالب
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  :وعالقتو بصحة اإلنساف حفظ الديفمقصد  :األوؿالمطمب 

الديف ىك مجمكع  العقائد كالعبادات كاألحكاـ التي شرعيا ا سبحانو كتعالى لتنظيـ 
 1.عبلقة الناس بربيـ كتنظيـ عبلقاتيـ يبعضيـ البعض

يفسد اعتقاده  أف يدخؿ عميو ما " حفظ ديف كؿ كاحد مف المسمميف :كمعنى حفظ الديف
كحفظ الديف بالنسبة لعمـك األمة ىك دفع كؿ ما مف شأنو أف ينقض  ،كعممو البلحؽ بالديف
كيدخؿ في ذلؾ حماية البيضة كالذٌب عف الحكزة اإلسبلمية بإبقاء كسائؿ  ،أصكؿ الديف القطعية

حكاـ إقامة الديف كتثبيتو في حيث قصد الشارع بتؾ األ 2تمقي الديف مف األمة حاضرىا كآتييا."
 .كاجتناب أخرل نيى عنيا ،كذلؾ باتباع أحكاـ شرعيا ،النفكس

 :حفظّ يٍ خبَت انٕخٕد -أ

قامتو إيجاب اإليماف بأركانو كأصكؿ العبادات كالصبلة  ،شرع اإلسبلـ إليجاد الديف كا 
كاليـ، كيقـك المجتمع .فبيذه األمكر يكجد الديف كتستقيـ أمكر الناس كأح.كالصياـ كالحج كالزكاة

 3 .عمى أساس متيف

 :حفظّ يٍ خبَت انؼذو -ة

ككجكب الجياد ضد مف يريد  ،كرد االعتداء عنو ،شرع لممحافظة عمى الديف  الدعكة إليو
كمنع اإلفتاء  ،كمنع مف يشكؾ الناس في عقيدتيـ ،كعقكبة مف يرتد عنو ،إبطالو كمحك معالمو

 4لؾ.بالباطؿ أك بتحريؼ األحكاـ كنحك ذ

ذا كانت ىذه ىي حقيقة مقصد حفظ الديف فكاضح أنو أصؿ لممقاصد كميا ألنو " إذا    كا 
كاألعراض  ،فقد الديف يدخؿ الفساد عمى ىذه المقاصد فترل النفكس تغتاؿ كاألمكاؿ تختمس
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كلك ركعيت ظاىرا  ألف عدـ  ،كال يمكف في ىذه الحالة أف يقاؿ أف المقاصد محفكظة ،تنتيؾ
 .1را يمـز منو عدـ حفظو في الحقيقة"مراعاتيا س

كانقاد كؿ شخص كراء أىكاءه كما  ،حيث إنو إذا لـ يكف ىناؾ ديف يضبط تصرفات الناس
كمف ناحية أخرل ال يتأتى  ،تمميو عميو نفسو حصؿ االعتداء عمى األمكاؿ كاألنفس كاألعراض
في حالة صحية سميمة عمى حفظ الديف إال إذا كاف اإلنساف المأمكر بتنفيذ ما جاء بو الكحي 

ألنو لك لـ يكف كذلؾ لما تمكف مف القياـ باألعماؿ التي تحفظ الديف مف جانب  ،كافة األصعدة
 الكجكد كمف جانب العدـ.

 وعالقتو بصحة اإلنسافحفظ النفس مقصد  :نيالمطمب الثا

اف كيعبر بيا أيضا عف اإلنس ،تطمؽ النفس عمى عدة معاف منيا: جممة الشيء كحقيقتو
ؾ خرجت نفس فبلف لكقك  ،الركح :كما نجد أف مف معانييا ،جميعو كقكليـ عندم ثبلثة أنفس

 2أم ركحو.

 فالمقصكد بالنفس في ىذا البحث ىك جممة اإلنساف كحقيقتو كىك أحد المعاني المغكية لمنفس. 

"كمعنى حفظ النفكس حفظ األركاح مف التمؼ أفرادا كعمكما ألف العالـ مركب مف أفراد 
 .3كفي كؿ نفس خصائصيا التي بيا بعض قكاـ العالـ" ،اإلنساف

 فقد عنيت الشريعة اإلسبلمية بالنفس عناية فائقة، فشرعت مف األحكاـ ما يحٌقؽ ليا
 .فاسد، كذلؾ مبالغة في حفظيا كصيانتيا كدرء االعتداء عمييا.المصالح كيدرأ عنيا الم
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 :حفظٓب يٍ خبَت انٕخٕد -أ

انات لكجكد حياة اإلنساف كاستمراره  كتشريع األحكاـ الشرعية التي كيتضٌمف كضع الضم
تيعنى بطرؽ إيجاد النفس كتككينيا، كرعايتيا ثـ تنميتيا، كمدّْىا بأسباب البقاء كالقيكة التي تؤىميا 
ألداء المياـ المنكطة بيا، كالتشريعات التي جاءت بيا الشريعة اإلسبلمية لتحقيؽ ىذا المقصد 

 ما مف شأنو أف يقيـ حياة اإلنساف كيديـ كجكده عمى أحسف كجو كثيرة كميتعددة منيا بتكفير كؿ 

أكؿ كسيمة مف سائؿ تحقيؽ مقصد حفظ النفس ىي تشريع الزكاج لضماف  تشريع الزواج: -1
يجاد النفس، كقد شرع اإلسبلـ الزكاج ليككف سببان لكجكد الحياة النظيفة عمى ىذه  التناسؿ كا 

بقاء النكع اإلنساني كاستمراره بأفضؿ الطرؽ كأحسف الكسائؿ، كحرَّـ كؿ األرض، كلضماف 
 السيبؿ التي تككف سببان لكجكد اإلنساف عمى غير أساس الزكاج.

كىذه ىي الكسيمة  :توفير كفاية النفس مف الطعاـ والشراب والمباس والسكف والصحة -2
فس بالتناسؿ ال بٌد مف تعيدىا الثانية مف كسائؿ تحقيؽ مقصد حفظ النفس، فبعد إيجاد الن

بالرعاية كالًعناية بتكفير كؿ مقٌكمات حياتو، كليذا أمرت الشريعة اإلسبلمية بتناكؿ ما تقـك بو 
النفس مف أكؿ كشيرب كًعبلج، كجعمت مف الكاجبات الشرعية عمى كؿ إنساف في حؽ نفسو أف 

عمى الكجو الذم يككف بو قكيان يتعاطى مف المأكؿ كالمشرب كالممبس كالمسكف ما يحفظ كجكده، 
 ألداء ميامو في الحياة.

كبياف حاالت الٌضيؽ كالٌسعة، كاالنتقاؿ  وبياف المصالح والمضار لو في تحصيؿ مطالبو، -3
، كإباحة 1مف العسر إلى اليسر بمقتضى ما كضع لو مف مبادئ كقكاعد في الٌشريعة اإلسبلمية

ْثـٍ الى )المحظكرات عند الضركرة  حيث قاؿ ا تع َفَمِف اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍؼ إلِِّ
َفِإفَّ الّمَو َغُفوٌر رَِّحيـٌ﴾ 

ـَ َعَمْيِو (:وقاؿ أيضا.2  .3) َفَمِف اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفال ِإْث
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 حفظٓب يٍ خبَت انؼذو: -ة

بحفظ النفس مف التمؼ كالتعدم كضعت الشريعة اإلسبلمية تدابير عديدة كفيمة بإذف ا 
كذلؾ  بسد الذرائع  ،1عمييا, بؿ سٌدت الطرؽى المفضية إلى إزىاقيا أك إتبلفيا أك االعتداء عمييا

فحرمت  االعتداء عمى األنفس، كاألطراؼ، كمشركعية القصاص في األنفس  ،المؤٌدية إلى القتؿ
ألنفس، كتحريـ االنتحار كغيره، حيث كاألطراؼ، كأحكاـ القتؿ الخطأ كعبلقتيا بالمحافظة عمى ا

ـُ َخاِلًدا ِفيَيا َوَغِضَب الّمُو َعَمْيِو َوَلَعَنُو :قاؿ ا تعالى ًدا َفَجَزآُؤُه َجَينَّ ﴿َوَمف َيْقُتْؿ ُمْؤِمًنا مَُّتَعمِّ
ـَ :. كقاؿ أيضا2َوَأَعدَّ َلُو َعَذاًبا َعِظيًما﴾ ـْ  ﴿...َواَل َتْقُتُموْا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ الّمُو ِإالَّ ِباْلَحؽِّ َذِلُك
ـْ َتْعِقُموَف﴾ ـْ ِبِو َلَعمَُّك اُك  .3َوصَّ

ـْ ِإَلى التَّْيُمَكِة﴾:وقاؿ أيضا :كقاؿ أيضا ﴿َواَل ُتْمُقوْا ِبَأْيِديُك
4 . 

ـْ َرِحيًما﴾  ـْ ِإفَّ الّمَو َكاَف ِبُك  .5وقاؿ أيضا ﴿...َواَل َتْقُتُموْا َأنُفَسُك

رتو الشريعة اإلسبلمية  مف تشريعات كتدابير لرعاية النفس كالمحافظة إف المتأمؿ في ما أق
ف كانت مكانتيا في المرتبة الثانية بعد الديف ألنو يجكز التضحية بالنفس مف أجؿ حماية  ،عمييا كا 
كيؼ ال  كىي الكياف الذم  ،فإنيا تعتبر أحد الضركرات الشرعية التي نالت اىتماما كبيرا ،الديف

فحفظو سميما معافى ليستطيع  القياـ بما أنيط بو مف تكاليؼ يجعمو مف أىـ  ،نسافيحفظ ذات اإل
 يجعؿ حفظ ىذا المقصد حفظا مباشرا لصحة اإلنساف. مقاصد الشرع، كىك ما

 .وعالقتو بصحة اإلنسافحفظ العقؿ مقصد  :المطمب الثالث 

شيء في كىك أسمى  ،العقؿ نعمة كبرل، كىبة جميمة، مف عند المكلى جؿ كعبل
اإلنساف، كأبرز ميزة كصفة تميزه عف الحيكاف، كىك أعظـ منحة مف رب العالميف لئلنساف 

                                                           
1- http://www.elkhabar.com/ar/islamiyat/369498.html  حفظ النفس في اإلسبلـ ،عبد الحؽ حميش 

33سورة النساء، اآلية  - 2  

147سكرة األنعاـ، اآلية  - 3  

195سكرة البقرة، اآلية  - 4  
29سكرة النساء، اآلية  - 5  
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" تمؾ القكة في :ليرشده إلى الخير كيبعده عف الشر، كيككف معو مرشدنا كمعيننا. كىك في حقيقتو
 .1حكـ"لاإلنساف التي بيا يككف اإلدراؾ كالتمييز كا

كدعا إلى حفظو كرعايتو كدرء الفساد  ،اط التكميؼلقد اعتبر الشارع الحكيـ العقؿ من
" كمعنى حفظ العقؿ حفظ عقكؿ الناس مف أف يدخؿ :يقكؿ الشيخ الطاىر بف عاشكر ،عنو

 ،فساد عظيـ مف عدـ انضباط التصرؼ مؤد إلىعمييا خمؿ ألف دخكؿ الخمؿ عمى العقؿ 
ؿ الجماعات كعمـك كدخكلو عمى عقك  ،فدخكؿ الخمؿ عمى عقؿ الفرد مفض إلى فساد جزئي

 .2األمة أعظـ، كلذلؾ منع الشخص مف السكر كمنع األمة مف تفشي السكر بيف أفرادىا"

بيا يقدر  التيلمعقؿ قكتو  تحفظعقؿ يككف " بتشريع أحكاـ مف شأنيا أف لكما أف حفظ ا
ع مف كذلؾ سكاء بتيسير عكامؿ القكة لو، كىي العكامؿ التي تنميو كتزكيو كترف ،عمى أداء ميمتو

كىي تمؾ العكامؿ  ،أك بدفع عكامؿ الضعؼ عنو ،طاقتو في اإلدراؾ الدقيؽ كالحكـ الصحيح
 .3التي تعطؿ نمكه كتشؿ  طاقتو"

 انًحبفظخ ػهٍّ ٔخٕدا: -أ

 :لقد حافظ اإلسبلـ عمى العقؿ كمقصد مف مقاصد الشريعة مف خبلؿ
 ثؿ:إعطاؤه قيمة كبيرة، فذكره ا كثيرا في القرآف الكريـ، م -1

﴾ ﴿...ًإف كينتيـٍ تىٍعًقميكفى
4. 

﴾ ـٍ تىٍعًقميكفى ﴿...لىعىمَّكي
5. 

﴾  .6﴿...لّْقىٍكـو يىٍعًقميكفى

 أك يذكر صفة مف صفاتو مثؿ: التفكر، االعتبار، التذكر، العمـ، اليقيف...

                                                           
 .126ص 2006  1د جديدة دار الغرب اإلسبلمي طعبد المجيد النجار مقاصد الشريعة بأبعا -1
 .304-303محمد الطاىر بف عاشكر  المرجع السابؽ ص -2
 128عبد المجيد النجار  المرجع السابؽ ص  -3

 118سكرة آؿ عمراف، اآلية  - 4

 151سكرة األنعاـ، اآلية  - 5

 12سكرة النحؿ، اآلية  - 6
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﴾ كفى ﴿...ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آليىةن لّْقىٍكـو يىتىفىكَّري
1. 

)ريفع القمـ عف ثبلثة: عف النائـ حتى يستيقظ،  :العقؿ مناط التكميؼ، قاؿ رسكؿ ا -2
 2كعف الصبي حتى يبمغ، كعف المجنكف حتى يفيؽ( 

 كالتككيف إنماءن لمعقؿ كقدراتو. الدعكة إلى التعميـ كالتثقيؼ -3 

 انًحبفظخ ػهٍّ ػذيبً:  -ة

ك ذلؾ بمنع المفسدات كتشريع العقكبات المختمفة ك ىذه المفسدات تنقسـ إلى قسميف 
 سدات حسية كأخرل معنكية:مف

 .: المفسدات الحسية: مثؿ الخمكر كالمخدرات كغيرىا ألنيا مفسدة لمعقؿ، كمعطمة لمقاصدهأوالً 

ـي ًرٍجسه مٍّْف عىمىًؿ قاؿ ا تعالى:  ابي كىاألىٍزالى ٍمري كىاٍلمىٍيًسري كىاألىنصى نيكٍا ًإنَّمىا اٍلخى ﴿يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى
اء ًفي اٍلخى الشٍَّيطىاًف فىا ـي اٍلعىدىاكىةى كىاٍلبىٍغضى *ًإنَّمىا ييًريدي الشٍَّيطىافي أىف ييكًقعى بىٍينىكي ـٍ تيٍفًمحيكفى ٍمًر ٍجتىًنبيكهي لىعىمَّكي

﴾ ـٍ عىف ًذٍكًر الٌمًو كىعىًف الصَّبلىًة فىيىٍؿ أىنتـي مُّنتىييكفى دَّكي يىصي ٍيًسًر كى كىاٍلمى
3. 

)كؿ ميٍسكر خمر، ككؿ ميٍسكر حراـ...( :صمى ا عميو وسمـ قاؿ رسوؿ ا
4  

  5)ما أسكر كثيره فقميمو حراـ(
  6)اجتنبكا الخمر فإنيا أـ الخبائث...( :قاؿ رسكؿ ا -

 

                                                           
 11النحؿ، اآلية سورة  - 1
سنف أبي داكد، كتاب الحدكد، باب في المجنكف يسرؽ أك  د سميماف بف األشعث السجستاني األزدم،أبك داك  أخرجو -2

، تحقيؽ: عزت عبيد الدعاس كعادؿ السيد، بيركت، لبناف،دار ابف حـز لمطباعة كالنشر 4398يصيب حدا، رقـ 
 .4/363ـ: 1/1997كالتكزيع، ط: 

 91-90سكرة المائدة، اآليتاف  - 3
  ،2003مـ كتاب األشربة، باب بياف أٌف كؿ مسكر خمر كأٌف كؿ خمر حراـ، رقـ أخرجو مس - 4
 3319رقـ  ،النيي عف المسكر، باب األشربةكتاب أبك داكد أخرجو  - 5
كجاء مف حديث عبدا بف عٍمرك بف العاص   -عٍنو  ا رضي - مف حديث عيٍثماف بف عفَّاف 397النَّسائي أخرجو  - 6

ا ىذا الكٍصؼ ذاتيو: ))الخٍمر أُـّ الخبائث((؛ - رضي ا عنو سناديه  (950/ 9) أكرده العجمكني في "كٍشؼ الخفاء" أيضن كا 
 حسف
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 :المفسدات المعنكية:ثانياً 

مثؿ التصكرات الفاسدة  كالمذاىب كاألفكار المنحرفة في الديف، أك في االجتماع أك في  -
 عف التفكير السميـ.السياسة فيي تعطؿ العقؿ 

 إقامة  الحدكد مثؿ حد شرب الخمر كالعقكبات المختمفة

كيدرؾ النافع مف  ،إذف ففساد عقؿ اإلنساف يفضي إلى فساد صحتو ألف ما بو يميز األشياء
الضار قد تعطؿ أك فسد  فيدخؿ الفساد عمى الجممة كصدؽ المثؿ:" القائؿ العقؿ السميـ في 

خبلؿ ىذا أف حفط اإلسبلـ لمعقؿ كاعتباره مقصدا ضركريا مف  الجسـ السميـ "، فكاضح مف
 مقاصد الشريعة يجعمو ذا صمة كثيقة كمباشرة بالمحافظة عمى صحة اإلنساف.

 : وعالقتو بصحة اإلنسافحفظ النسؿ مقصد  :المطمب الرابع

حفظ النسؿ مف الركائز األساسية في الحياة كمف أسباب عمارة األرض كفيو تكمف قكة 
 .مـ كبو تككف مرىكبة الجانب عزيزة القدر تحمي دينيا كنفكسيا كتصكف أعراضيا كأمكاليااأل

كقد تكمـ أىؿ العمـ عف ىذه الضركرة حكؿ ثبلثة مقاصد كىي حفظ النسب كالنسؿ 
ف اختمؼ مدلكؿ كؿ كممة مف حيث معناىا المغكم كاالصطبلحي إال أف عمماء  كالفرج، كا 

الخمسة الضركرية، كؿ حسب ما كصؿ إليو فيمو كاعتباره ليذا  اعتبركىا مف المقاصد المقاصد
. فمنيـ مف اقتصر عمى أنو يقصد بو حفظ نسبة األبناء إلى آباءىـ  كمنيـ مف كسعو 1المقصد 

 2حتى يشمؿ إنجاب األكالد كرعايتيـ بالتربية إضافة إلى حفظ األنساب.

حفظ األنساب بمعنى استمرار أما الطاىر بف عاشكر فقد فصؿ القكؿ في ذلؾ مفرقا بيف 
كبيف حفظ النسب بمعنى انتساب الكلد ألبيو  ،النسؿ كعدـ انقطاعو جاعبل إياه مف الضركريات

فقد أطمقو  ،"كأما حفظ األنساب كيعبر عنو بحفظ النسؿ :جاعبل إياه مف الحاجيات حيث يقكؿ
 -ف أريد بو  حفظ األنساب كذلؾ أنو إ .كنحف نفصؿ القكؿ فيو ،العمماء كلـ يبينكا المقصكد منو

فمك  ،ألف النسؿ ىك خمفة أفراد النكع ،مف التعطيؿ فظاىر عده مف الضركرم -أم النسؿ 

                                                           

 كما بعدىا 245ص ،المرجع السابؽ ،انظر بالتفصيؿ  محمد اليكبي 1 -
 146ص  ،المرجع السابؽ ،عبد المجيد النجار -2
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( ) :كما قاؿ لكط لقكمو ،تعطؿ يؤكؿ تعطيمو إلى اضمحبلؿ النكع كانتقاصو تىٍقطىعيكفى السًَّبيؿى كى
1 

نو يعادؿ حفظ النفكس فيجب فبيذا المعنى ال شبية في عده مف الكميات أل ،عمى أحد التفسيريف
 ،أف يحفظ ذككر األمة مف االختصاء مثبل كمف ترؾ مباشرة النساء باطراد العزكبة كنحك ذلؾ

كمف تفشي إفساد الحمؿ في  ،كأف تحفظ إناث األمة مف قطع أعضاء األرحاـ التي بيا الكالدة
الصناعي عمى كثير  كقطع الثدم فإنو يكثر المكتاف في األطفاؿ بعسر اإلرضاع ،كقت العمكؽ
 .كتعذره في البكادم ،مف النساء

كأما إف أريد بحفظ النسب حفظ انتساب النسؿ إلى أصمو كىك  الذم ألجمو شرعت  
إذ  ،فقد يقاؿ إف عده مف الضركريات غير كاضح ،،قكاعد األنكحة كحـر الزنا كفرض لو الحد

نما ضركرتيا في كجكد أفراد النكع كا   ،ليس باألمة مف ضركرة  إلى معرفة أف زيدا ىك ابف عمرك
كلكف في ىذه الحالة مضرة عظيمة كىي أف الشؾ في انتساب النسؿ إلى أصمو  .كانتظاـ أمرىـ

يزيؿ مف األصؿ الميؿ الجبمي الباعث عف الذب عنو كالقيـ عميو بما فيو بقاؤه كصبلحو ككماؿ 
كىي  .مغ االستغناء عف العنايةبالتربية كاإلنفاؽ عمى األطفاؿ إؿ أف يبمغكا مب ،جسده كعقمو

مضرة ال تبمغ مبمغ الضركرة ألف في قياـ األميات باألطفاؿ كفاية ما لتحصيؿ المقصكد مف 
فيككف حفظ  .النسؿ، كىك يزيؿ مف الفرع اإلحساس بالمبرة كالصمة كالمعاكنة كالحفظ عند العجز

كنو لما كانت لفكات حفظو كل ،النسب بيذا المعنى بالنظر إلى تفكيؾ جكانبو مف قبؿ الحاجي
 ،مف مجمكع ىذه الجكانب عكاقب سيئة كثيرة يضطرب ليا نظاـ األمة كتتخـر بيا دعامة العائمة

كما كرد  ،اعتبر عمماؤنا حفظ النسب في الضركرم لما كرد في الشريعة مف التغميظ في حد الزنا
 2إشياد." عف بعض العمماء مف التغميظ في نكاح السر كالنكاح بدكف كلي كبدكف

 كبغض النظر عف ىذا الخبلؼ فإف عمماء المقاصد متفقكف عمى أف  تشريعات اإلسبلـ
كتشريعات  ،اعتنت بحفظ النسؿ في أكسع معانيو عناية كاسعة بتشريع أحكاـ تضمف كجكده

 أخرل تضمف استمراره كتمنعو مف االنقطاع.
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 انًحبفظخ ػهٍّ يٍ خبَت انٕخٕد: -أ

باحة التعدد.  كذلؾ بالحث عمى النكاح  كالترغيب فيو كنكاح المرأة الكلكد كا 

 انًحبفظخ ػهٍّ يٍ خبَت انؼذو:    -ة

اإلعراض كجكده سكاء في ذلؾ ترؾ النكاح ك  بمنع ما يقطعو كمية أك يقممو أك يعدمو بعد
 .1عنو أك منع الحمؿ أك ممارسة اإلجياض كمما يدخؿ في حفظ النسب أك النسؿ حفظ العرض

التي شرعت لحفظ النسؿ مف حيث الكجكد كمف حيث العدـ تككف  كبيذه األحكاـ
فينشأ سميما صحيحا معافى مف  ،المحافظة عمى نكع اإلنساف مف االنقراض كالتمؼ كاليزاؿ

كيككف بذلؾ  ،تربطو صبلت كثيقة بأفراد أسرتو كمجتمعو ،األمراض  كالعمؿ خاؿ مف األسقاـ
 إليو مف رب العالميف. قادرا عمى أداء كظيفة الخبلفة التي أسندت

 :وعالقتو بصحة اإلنسافحفظ الماؿ مقصد  :المطمب الخامس

الماؿ عصب الحياة كقياـ مصالحيا قاؿ سبحانو:) كال تؤتكا السفياء أمكالكـ التي جعؿ 
، كالحاجة إليو ماسة لمفرد كالجماعة خاصة إذا كاف المقصكد مف الماؿ كؿ ما  2ا لكـ قيامان(
مف متاع أك نقد أك غيره كليس خاصا بالنقديف فالماؿ الـز لتكفير متطمبات  يتمكلو اإلنساف

يقكؿ الشيخ الطاىر بف عاشكر في ; الشخص الخاصة بو كبأسرتو ككذلؾ حاجة األمة العامة.
"أما حفظ الماؿ فيك حفظ أمكاؿ األمة مف اإلتبلؼ كمف الخركج إلى غير أيدم  ىذا السياؽ:

 3اء الماؿ المعتبرة عف التمؼ بدكف عكض".كحفظ أجز  ،األمة بدكف عكض

فنظرة اإلسبلـ إلى الماؿ نظرة شاممة تراعى  فييا مصمحة األمة حتى تككف عزيزة  
إلى جانب مصمحة األفراد في تمبية ،مرىكبة الجانب بعيدة عف أطماع األعداء كسطكتيـ

 حاجاتيـ كمتطمباتيـ.

 جكد كمف جانب العدـكلقد شرع اإلسبلـ كسائؿ لحفظ الماؿ مف جانب الك 
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 حفظ الماؿ مف جانب الكجكد -أ

لقد شرع اإلسبلـ كسائؿ متعددة كمتنكعة لحفظ الماؿ تضمف إيجاده كتحصيمو كمف  
 :ذلؾ

الحث عمى السعي لكسب الرزؽ كتحصيؿ المعاش، فقد حث اإلسبلـ عمى كسب . 1
ػ إذا تكفرت النية الصالحة األمكاؿ باعتبارىا قكاـ الحياة اإلنسانية كاعتبر السعي لكسب الماؿ 

ككاف مف الطرؽ المباحة ػ ضربا مف ضركب العبادة، كطريقا لمتقرب إلى ا قاؿ تعالى }ىيكى 
} كيميكا ًمٍف ًرٍزًقًو نىاًكًبيىا كى ـي اأٍلىٍرضى ذىليكالن فىاٍمشيكا ًفي مى عىؿى لىكي الًَّذم جى

كقاؿ تعالى}فىًإذىا قيًضيىًت  1
كا ةي فىاٍنتىًشري  .2ًفي اأٍلىٍرًض كىاٍبتىغيكا ًمٍف فىٍضًؿ المًَّو{ الصَّبلى

أنو رفع منزلة العمؿ كأعمى مف أقدار العماؿ، قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ:  .2
ف نبيَّ ا داكدى كاف يأكؿي مف عمًؿ يًده »  3.«ما أكؿ أحده طعاما قطُّ خيرنا مف عمؿ يده، كا 

ظمـ فييا كال اعتداء عمى حقكؽ اآلخريف، كمف أجؿ إباحة المعامبلت العادلة التي ال  .3
ذلؾ أقر اإلسبلـ أنكاعا مف العقكد كانت مكجكدة بعد أف نقاىا مما كانت تحممو مف الظمـ، 
كذلؾ كالبيع كاإلجارة كالرىف كالشركة كغيرىا، كفتح المجاؿ أماـ ما تكشؼ عنو التجارب 

أك اإلجحاؼ بطرؼ مف األطراؼ أك  االجتماعية مف عقكد شريطة أف ال تنطكم عمى الظمـ
 4 .تككف مف أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ

 حفظ انًبل يٍ خبَت انؼذو -ة

ككما شرع اإلسبلـ تدابير شرعية لحفظ الماؿ مف ناحية الكجكد كالتحصيؿ فقد شرع 
تدابير أيضا لحفظ الماؿ مف ناحية البقاء كاالستمرار أك مف ناحية العدـ كذلؾ بالمحافظة عمى 
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ماؿ بعد الحصكؿ عميو بدرء الفساد الكاقع عميو أك المتكقع بتحريـ االعتداء عمى الماؿ كتحريـ ال
 :كمف ذلؾ ،إضاعتو كتبذيره

ضبط التصرؼ في الماؿ بحدكد المصمحة العامة؛ كمف ثـ حـر اكتساب الماؿ  -1
بالتكازف بالكسائؿ غير المشركعة كالتي تضر باآلخريف، كمنيا الربا لما لو مف آثار تخؿ 

بىا{ :قاؿ تعالى، االجتماعي ـى الرّْ رَّ ؿَّ المَّوي اٍلبىٍيعى كىحى }كىأىحى
ـٍ أيضا كقاؿ  1 ـٍ بىٍينىكي }كىالى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي

 .2ًباٍلبىاًطًؿ{

حـر االعتداء عمى ماؿ الغير بالسرقة أك السطك أك التحايؿ، كشرع العقكبة عمى  -2
السَّاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا{قاؿ تعالى }كىالسَّاًرؽي كى  ،ذلؾ

3. 

مىى »كأكجب الضماف عمى مف أتمؼ ماؿ غيره قاؿ صمى ا عميو كسمـ  كيؿُّ اٍلميٍسًمـً عى
ـى  اهي اٍلميٍسًم ٍسبي اٍمًرئو ًمٍف الشَّرّْ أىٍف يىٍحًقرى أىخى دىميوي حى وي كى اليوي كىًعٍرضي رىاـه مى  .4«اٍلميٍسًمـً حى

لماؿ في الكجكه غير المشركعة، كحثَّ عمى إنفاقو في سبؿ الخير، كذلؾ منىعى إنفاؽ ا -3
مبنيّّ عمى قاعدة مف أىـ قكاعد النظاـ االقتصادم اإلسبلمي، كىي أف الماؿ ماؿ ا، كأف الفرد 

ـٍ ميٍستىٍخمىًفيفى ًفيًو{ عىمىكي ـٍ ًمفٍ   5مستخمؼ فيو كككيؿ، قاؿ تعالى }كىأىٍنًفقيكا ًممَّا جى اًؿ المًَّو الًَّذم  }كىآتيكىي مى
} ـٍ آتىاكي

 .كمف ثـ كاف عمى صاحب الماؿ أف يتصرؼ في مالو في حدكد ما رسمو لو الشرع 6

سفَّ التشريعاًت الكفيمةى بحفظ أمكاؿ القيصَّر كالذيف ال يحسنكف التصرؼ في أمكاليـ  -4
ؿ تعالى مف يتامى كصغار حتى يبمغكا سف الرشد، كمف ىنا شرع تنصيب الكصٌي عميو، قا

ـٍ أىٍمكىالىيي  ـٍ ريٍشدنا فىاٍدفىعيكا ًإلىٍيًي تَّى ًإذىا بىمىغيكا النّْكىاحى فىًإٍف آنىٍستيـٍ ًمٍنيي { }كىاٍبتىميكا اٍليىتىامىى حى ـٍ
7 
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كمف ذلؾ الحجري عمى البالغ إذا كاف سيئ التصرؼ في مالو، قاؿ تعالى }كىالى تيٍؤتيكا  
ـي الًَّتي  كفنا{السُّفىيىاءى أىٍمكىالىكي ـٍ قىٍكالن مىٍعري قيكليكا لىيي ـٍ كى ـٍ ًفييىا كىاٍكسيكىي ـٍ ًقيىامنا كىاٍرزيقيكىي عىؿى المَّوي لىكي جى

1.  

تنظيـ التعامؿ المالي عمى أساس مف الرضا كالعدؿ، كمف ثـ قرر اإلسبلـ أف  -5
تعالى  العقكد ال تمضي عمى المتعاقديف إال إذا كانت عف تراض كعدؿ؛ كلذلؾ حـر القمار، قاؿ

ارىةن عىٍف تىرىاضو  ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ ًإالَّ أىٍف تىكيكفى ًتجى ـٍ بىٍينىكي {}يأىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي ـٍ ًمٍنكي
2.  

الدعكة إلى تنمية الماؿ كاستثماره حتى يؤدم كظيفتو االجتماعية، كبناء عمى ذلؾ  -6
كفى الذَّىىبى  3كؿ كحارب ظاىرة الكنزحـر اإلسبلـ حبس األمكاؿ عف التدا قاؿ تعالى}كىالًَّذيفى يىٍكًنزي

} ـٍ ًبعىذىابو أىًليـو ةى كىالى ييٍنًفقيكنىيىا ًفي سىًبيًؿ المًَّو فىبىشٍّْرىي كىاٍلًفضَّ
4. 

كتعريض حياتو  ،كىذا يؤدم إلى ىبلكو ،إف فقداف اإلنساف لمماؿ  يتسبب في فقره
ف انتشار ظاىرة الفقر ينتج عنيا تحطيـ صرح األمة فقدانيا لمخاطر كآفات كبيرة فضبل عف أ

لمقكمات عزىا ككرامتيا، كىنا تظير العبلقة الكطيدة بيف حفظ الماؿ كضركرة كمقصد مف 
مقاصد الشريعة كالمحافظة عمى الصحة ألف فقداف الماؿ سبب في إتبلؼ األبداف كتمؼ البدف 

  .متمؼ لمعقؿ كالنسؿ كالديف

تتصؿ اتصاالن مباشران  الضركريات الخمس ثبلثة مف ما سبؽ أف كنستنتج مف كؿ
كما يسيـ  ،حفظ النفس حفظ العقؿ كحفظ النسؿي لمصحة ك تحسينيا كى االيجابيبالمفيـك 

حفظ الديف حفظ لحؽ ا كلحقكؽ ففي المقصداف الباقياف فى تكطيد ىذه المقاصد الثبلثة 
كجمب المصالح ليـ  ،كؿ شر عنيـ عباد ا كدفعكفى حفظ الماؿ تكميؼ بجمب الخير ل،العباد

ليس ىذا فقط، بؿ إف جميع ىذه الضركريات أك الكميات متداخمة يعتمد " .كدرء المفاسد عنيـ
بعضيا عمى بعض، كتمتقي في المآؿ النيائي كىك حفظ الديف الذم مف أجمو جعؿ ا اإلنساف 

تحكم قمبان  بنفس سقيمة، ال خبلؽ ليا مستخمفان في األرض، كال يمكف أف يتحقؽ حفظ الديف
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مريضان، كما ال يستطيع عقؿ مغيب عف القرآف كالسنة، كىي المرجعيات التي فطر ا الناس 
عمييا، أف يستكعب التكاليؼ الشرعية المنكطة بو كال أف يحسف إقصاء الفاسد مف العقائد 

األخبلقية المبلصقة لو. كحفظ  كالثقافات كالفكر المناىض ألصؿ الديف أك االحتفاظ بالضكابط
العرض كالنسب ال يتأتى إال بالزكاج الشرعي، الذم اختاره المؤمف تحقيقان ليدؼ التناسؿ 

 . 1"كاالستخبلؼ. كيكىرس الماؿ الحبلؿ سبيبلن إلى تحقيؽ تمؾ المصالح الكائنة جميعيا

"فمك عدـ  كقد أكضح الشاطبي تداخؿ تمؾ الضركرات كانبناء بعضيا عمى اآلخر فقاؿ:
الديف عدـ ترتب الجزاء المرتجى، كلك عدـ المكمؼ لعدـ مف يتديف، كلك عدـ العقؿ الرتفع 

 2"الديف، كلك عدـ النسؿ لـ يكف في العادة بقاء، كلك عدـ الماؿ لـ يبؽ عيش
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 يجذأ ثُبء انصحخ :انًجحث األٔل

قسمت ىذا المبحث إلى أربعة مطالب، تناكلت في المطمب األكؿ اختيار المنبت المبلئـ 
كفي المطمب الثالث  الحث عمى ،لبناء صحة جيدة، كفي المطمب الثاني اىتماـ اإلسبلـ بالغذاء

 .حة كالنـكاثـ في المطمب الرابع  الر  ممارسة الرياضة،

 اختيار المنبت المالئـ لبناء صحة جيدة  :المطمب األوؿ

طالما أف اإلسبلـ ينشد الصحة كالسبلمة لئلنساف ليتمكف مف أداء دكر الخبلفة المنكط 
بو فإف ىذه الصحة ال تتأتى لئلنساف كىك بالغ راشد قادر عمى تحمؿ التكاليؼ إال إذا ركعيت 

بؿ أكثر مف ذلؾ نجد أف تعاليـ  ،تني بيا منذ خركج ىذا المخمكؽ البشرم إلى الكجكدكاع
كذلؾ بتكجيو الرجؿ  ،قبؿ أف يككف نطفة في األرحاـ داإلسبلـ أعطت عناية بالغة ليذا المكلك 

باختيار المرأة  مكضع النطفة عمى   -باعتباره الطريؽ الشرعي لمكلد –المقبؿ عمى الزكاج 
فزكجة الرجؿ ىي رفيقة عمره  ،ف " ىذه ىي أىـ خطكة في طريؽ بناء األسرةأسس سميمة أل

كليذا كاف عمى الزكج حيف يريد كيعـز عمى  ،كأـ كلده كألصؽ شيء بنفسو كحسو ،كأمينة سره
اختيار شريكة حياتو أف يتحرل عف األسس التي تساعد عمى استقرار الحياة الزكجية ككقايتيا 

كتمكنو مف حسف اختيار شريكة حياتو ألف سعادة اإلنساف كتعاستو  ،مف االضطراب كاالنحبلؿ
كأف يصدر عف  ،يككف رىف ىذا االختيار، الذم ينبغي أف يخضع لمنطؽ العقؿ ال لحكـ اليكل

حكمو كركيو، كذلؾ ألف مف أكثر كأىـ مشكبلت الزكاج يككف نتيجة التسرع في اختيار شريؾ 
فميذا يجب بذؿ المزيد مف الجيد في سبيؿ حسف  ،ؽأك شريكة الحياة دكف معرفة كبحث دقي

فاألـ الصالحة  ،اختيار األـ لما ليا مف أثر عميؽ كدكر كبير في حياة األسرة كتماسؾ بنيانيا
 .1تنشئ أطفاالن متكامميف في تككينيـ العقمي كالخمقي كالنفسي كالجسمي "

ذا تتبعنا ىدم النبي صمى ا عميو كسمـ في تكجيو المسمـ إؿ معايير اختيار الزكجة   كا 
 ،كثيؽ ك مباشر بإنجاب الكلد  كجدناىا كثيرة كمتنكعة انتقينا منيا معياريف يككف ليما ارتباط

                                                           
-ق1417 ،1ط ،بيركت ،المكتبة العصرية ،،الطفؿ في الشريعة اإلسبلمية كمنيج التربية النبكية ،سياـ ميدم جبار -1

  106-105ص ،  ـ 1997
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ك الترغيب في االختيار  ،كالحرص عمى سبلمتو كصحتو ىما الحث عمى االغتراب في الزكاج
 عمى أساس األصؿ كالشرؼ. 

تفضيؿ  ،بلـ الحكيمة في اختيار الزكجة: مف تكجييات اإلس1االغتراب في الزكاج -1
كضمانا لسبلمة  ،حرصا عمى نجابة الكلد ،المرأة األجنبية عمى النساء ذكات النسب كالقرابة

كتمتينا  ،كتكسيعيا لدائرة التعارؼ األسرية ،كالعاىات الكراثية ،جسمو مف األمراض السارية
 لمركابط االجتماعية.

. فبل .كتعارفيـ سعة كانتشارا ،تيـ تماسكا كصبلبةككحد ،ففي ىذا تزداد أجساميـ قكة
حتى  ال  ،عجب أف ترل النبي صمى ا عميو كسمـ قد حذر مف الزكاج بذكات النسب كالقرابة

 .كأمراض جدكده ،كتنحدر إليو عاىات أبكيو ،ينشأ الكلد ضعيفا

الكلد يخمؽ فمف تحذيراتو عميو الصبلة كالسبلـ في ىذا قكلو " ال تنكحكا القرابة فإف 
 3." اغتربكا كال تضككا":كقكلو 2ضاكيا" 

كقد أثبت عمـ الكراثة كذلؾ أف الزكاج بالقرابة يجعؿ النسؿ ضعيفا مف ناحية الجسـ  
 .كعادات اجتماعية مستيجنة ،كيكرث األكالد صفات خمقية ذميمة ،كمف ناحية الذكاء

 :االختيار عمى أساس األصؿ كالشرؼ -2

 عميو كسمـ كؿ راغب في الزكاج أف يككف انتقاءه عمى أساس لقد حث النبي صمى ا
 .األصالة كالشرؼ كالصبلح كالطيب ألف الناس معادف

  

                                                           
ـ  1992ق/1412 ،21لسبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ط دار ا ،عبد ا ناصح عمكاف  تربية الكالد في اإلسبلـ -1
 44/ص 1ج
أبك حامد الغزالي، إحياء عمـك الديف، تخريج: الحافظ العراقي، بيركت، لبناف، دار الكتاب العربي، ط: بدكف تاريخ:  -2

 نحيفا ضعيؼ الجسـ بميد الذكاء. :ضاكيا -  2/724
1/719نفسه ،  ،أبك حامد الغزالي -  3  
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فقد ركل الدار قطني كالعسكرم، كابف عدم، عف أبي سعيد الخدرم مرفكعا:" إياكـ 
 .1ت السكء"رسكؿ ا ؟ قاؿ المرأة الحسناء في المنب كخضراء الدمف، قالكا كما خضراء الدمف يا

" تخيرك :ابف ماجة كالدار قطني، كالحاكـ عف عائشة رضي ا عنيا مرفكعا لكرك 
 .2لنطفكـ كانكحكا األكفاء"

"تخيركا لنطفكـ  :كركل ابف ماجة كالديممي عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ أنو قاؿ
 .3فإف العرؽ دساس "

ف في بيئة رعيختاركا زكجات ترع فيذه األحاديث بمجمكعيا ترشد راغبي الزكاج، إلى أف
صالحة، كنشأف في بيت عريؽ عرؼ بالشرؼ كالطيب، كتناسمف مف نطفة انحدرت مف أصؿ 
كريـ، كجدكد أمجاد، كلعؿ السر في ىذا حتى ينجب الرجؿ أكالدا مفطكريف عمى معالي األمكر، 

كالفضائؿ  .، يرضعكف مف لباف المكاـر.كمتطبعيف بعادات أصيمة،كأخبلؽ إسبلمية قكيمة
 .كيكتسبكف بشكؿ عفكم خصاؿ الخير كمكاـر األخبلؽ

كانطبلقا مف ىذا المبدإ  أكصى عثماف بف أبي العاص الثقفي أكالده في تخير النطؼ، 
" يابني الناكح مغترس، فمينظر امرؤ حيث يضع غرسو، كالعرؽ السكء قمما :كتجنب عرؽ السكء

 4 .ينجب، فتخيركا كلك بعد حيف "
تقاء الذم كجو إليو رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يعد مف أعظـ الحقائؽ العممية، ىذا االن  

       5فعمـ الكراثة أثبت أف الطفؿ يكتسب صفات أبكيو الخمقية كالجسمية كالعقمية، منذ الكالدة.

 
 

                                                           
 2/724نفسو،  ، حامد الغزالي أبك -1
 . 391-3/390:  1968، رقـ: كتاب النكاح، باب األكفاء ركاه ابف ماجة -2
 391-3/390:  1968، رقـ: كتاب النكاح، باب األكفاء ركاه ابف ماجة -3

.43، المرجع السابؽ، صعبد ا ناصح عمكافـ   4  
  43-42/ ص1عبد ا ناصح عمكاف، المرجع السمبؽ، ج :انظر -5
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 الغذاء  :المطمب الثاني

 حقٍقخ انغزاء  :أٔال

كالشراب، كىك ما يككف بو نماء الجسـ كقكامو،  الغذاء ما يغتذل بو اإلنساف مف الطعاـ       
 .كغذكتو المبف فاغتذل غذا الطعاـ الصبي، :كىك مشتؽ مف غذا يغذكه غذكا، تقكؿ

 إَٔاع انغزاء  :ثبٍَب 

ينقسـ الغذاء إلى أنكاع عديدة، كذلؾ حسب االعتبارات المختمفة، التي يمكف بيانيا كما 
  الغذاء باعتبار حاجة جسـ اإلنساف :يمي

 : 1ينقسـ الغذاء بيذا االعتبار إلى ثبلثة أنكاع   

  :أغذية النمو والبناء -أ

كىي األغذية التي تشكؿ في بناء الجسـ كتككينو كنمكه منذ بدء تككيف الجنيف، كبعد  
كالدتو كفي مراحؿ النمك المختمفة، كىي تدخؿ في تككيف كؿ خبليا الجسـ كتجديد خبلياه، 

 .نية كالدىنية كالغنية باألمبلح المعدنيةكتشمؿ األغذية البركتي

كتعتبر البركتينات مف أىـ العناصر المككنة الحية، كالتي تدخؿ في جميع العمميات 
كىذه البركتينات عبارة عف جزيئات كبيرة مؤلفة مف تجمعات  .الحيكية التي تساعد عمى النمك

يع أنكاع المحـك )ماعدا المحـر كتشمؿ األغذية الغنية بالبركتينات جم.أحماض أمينية مترابطة
 منيا( كالسمؾ كالبيض كالبقكليات مثؿ الفكؿ كالعدس كالحمص....الخ 

نعرض عمى سبيؿ المثاؿ بعض ىذه األغذية الغنية بالبركتينات كالتي كردت في  :كفيما يمي   
 القرآف الكريـ كالسنة النبكية كالتي أثبت العمـ الحديث فائدتيا لجسـ اإلنساف:

 

 

                                                           
عاطؼ أبك ىربيد القكاعد الشرعية لسبلمة إنتاج كحفظ الغذاء، مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات اإلسبلمية  غزة  -1

 2012يناير   172فمسطيف المجمد العشركف، العدد األكؿ  ص
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 مبف )الحميب(ال .1

كالكربكىيدرات كالدىف  المبف غذاء متكامؿ العناصر فيك يتككف مف الماء كالبركتيف
كاألمبلح المعدنية كالفيتامينات، كىك الفطرة كال يكجد أفضؿ منو في الغذاء لقكؿ رسكؿ 

الميـ بارؾ لنا فيو كأطعمنا خيرا منو، كمف سقاه ا  :ا " مف أطعمو ا الطعاـ فميقؿ
" ليس شيئ  :كقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ .1لبنا فميقؿ الميـ بارؾ لنا فيو كزدنا منو "
 .2يجزم مكاف الطعاـ كالشراب غير المبف"

رعاية الحيكاف الذم يدره مف البقر كالماعز كالنعاج  كقد حث اإلسبلـ عمى
ف لكـ في األنعاـ لعبرة نسقيكـ مما في :..حيث قكؿ ا تعالى.كالجماؿ بطكنيا كلكـ فييا " كا 

"نسقيكـ مما في بطكنو مف بيف فرث كدممبنا خالصا سائغا لمشاربيف"  3منافع كثيرة كمنيا تاكمكف"
4 

 :المحـ. 2

كما أف األحماض  ،المصادر الرئيسية لمبركتينات كالمعادف كالدىكف المحـ ىك أحد
كلمحـ مصادر .كالقكة فأكؿ المحـ دكف إسراؼ يكسب الجسـ الصحة .األمينية في المحـ متكاممة

مختمفة  مف بينيا الضأف كالماعز كالبقر كالجماؿ كالغزالف كاألرانب كالطيكر كاألسماؾ.كجاء 
ذكره في القرآف الكريـ كفي سنة الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ. فقد قاؿ ا تعالى: " كاألنعاـ 

ا ليـ مما عممت أيدينا أنعاما " ألـ يركا أنا خمقن ،5خمقيا لكـ فييا دؼء كمنافع كمنيا تأكمكف "
كليـ فييا منافع كمشارب أفبل  72كذلمناىا ليـ فمنيا رككبيـ كمنيا يأكمكف   71فيـ ليا مالككف 

 6يشكركف"

                                                           
 5/93:   3311كتاب األطعمة، باب المبف، رقـ:  ابف ماجوأخرجو  -1
 597-5/593،   3955ت، باب ما يقكؿ إذا أكؿ طعاما، رقـ: كتاب الدعكا الترمذمأخرجو  -2
 21سكرة المكمنكف اآلية  -3
 66سكرة النحؿ اآلية  -4
 5اآلية  ،سكرة النحؿ -5
  73-71سكرة يس اآلية  -6
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 1" سيد طعاـ أىؿ الدنيا كأىؿ الجنة المحـ" :كقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ

ضركرم في كثير مف  كأكمو ،فأكؿ المحـ مف حيف آلخر يكسب الجسـ الصحة كالقكة
 2حاالت الضعؼ.

  :السمؾ -3

( دخاصة فيتاميف )أ( ك ) ،كالدىكف كالفيتامينات ،السمؾ مف المصادر اليامة لمبركتيف
كما أنو غني باليكد كالزيكت الطبية كعنصر الفكسفكر المغذم لخبليا المخ، كلمسمؾ  ،المعادف

كردت بمعناىا العاـ المحـ الطرم   كما،أصناؼ كثيرة كردت في القرآف الكريـ بمعنى الحكت
   3" كىك الذم سخر البحر لتاكمكا منو لحما طريا "  :يقكؿ تعالى

 4" أحؿ لكـ صيد البحر كطعامو متاعا لكـ كلمسيارة " كيقكؿ أيضا 

 العدس: -4

كىك غني باأللياؼ  ،يتناكلو العديد مف شعكب العالـ ،العدس غذاء غني بالبركتيف
كىك مفيد لؤلطفاؿ إذ يستعمؿ  .كبذلؾ يساعد عمى عبلج اإلمساؾ كفقر الدـالنباتية كالحديد 

ذ قمتـ يا :الكريـ في محكـ تنزيمو فأحيانا كبديؿ بركتيني كلقد ذكره القرآ موسى لف نصبر  "وا 
عمى طعاـ واحد فادع لنا ربؾ يخرج لنا مما تنبت األرض مف بقميا وقثائيا وفوميا وعدسيا 

 .5"الذي ىو أدنى بالذي ىو خير اىبطوا مصرا فإف لكـ فييا ما سألتـ وبصميا قاؿ أتستبدلوف

 :أغذية الطاقة والمجهود -ب

كىي المكاد الغنية بالكربكىيدرات كالدىكف التي تتككف مف الكربكف كالييدركجيف 
كتشمؿ الكربكىيدرات النشا كالدكستريف كالجيبليككجيف كالسكركز التي تتحكؿ خبلؿ  ،كاألكسجيف
أما الدىكف فتشمؿ  الدىكف  ،اليضـ إلى غكككز كسكريات أخرل كالجاالكتكز كالفركتكز عمميات

                                                           
 5/37، 3305كتاب األطعمة، باب المحـ، رقـ: أخرجو بف ماجة،  -1
 .16-15ـ ص 2009ق/1430 ،2لفا لمنشر كالتكزيع، طعبد الباسط، محمد السيد، التغذية في اإلسبلـ، أ -2
 14اآلية  ،سكرة النحؿ -3
 96سكرة المائدة اآلية  -4
 61اآلية  ،سكرة البقرة -5
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كتشكؿ المصدر  ،كتمعب ىذه المكاد دكرا ىاما في التغذية .الحيكانية كالزيكت النباتية المختمفة
 1الرئيسي لمطاقة لجسـ اإلنساف كعسؿ النحؿ كالرطب كالزيتكف التي كردت في القرآف الكريـ.

 ؿ النحؿ: عس. 1

يحتكم عمى عدد كبير مف  ،لذيذ الطعـ ،العسؿ غذاء طبيعي صاؼ، خاؿ مف الجراثيـ
كقد أثبتت التجارب المعممية التي يقـك بيا األخصائيكف أف العسؿ يعتبر  .السعرات الحرارية

كقد خمؽ ا  .مركبا دكائيا يحتكم عمى مجمكعة مف العناصر التي ليا تأثير دكائي متعدد
يقكؿ ا  .كتعالى ىذه العناصر متكازنة لتصبح أكثر أمنا كفاعمية مف العقاقير المعتادة سبحانو

" كأكحى ربؾ إلى النحؿ أف اتخذم مف الجباؿ بيكتا كمف الشجر كمما يعرشكف  :سبحانو كتعالى
ثـ كمي مف كؿ الثمرات فاسمكي سبؿ ربؾ ذلبل يخرج مف بطكنيا شراب مختمؼ ألكانو فيو  68

 .2"69ناس إف في ذلؾ آلية لقـك يتفكركف شفاء لم

فيذا اإلرشاد كالتكجيو القرآني يدعك إلى التفكير في إجراء البحكث كالتجارب الستخبلص 
كقد ظيرت عدة مؤلفات بكؿ المغات عف العسؿ كمككناتو  .طرؽ لعبلج األمراض المختمفة

 .كقيمتو الغذائية كالدكائية
  

                                                           

  1 19عبد الباسط، محمد السيد، المرجع السابؽ ص  
 69 - 68اآلية  ،سكرة النحؿػػ    2
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 :الرطب .2

مف المكاد الغذائية الممتازة سيمة اليضـ سريعة  ،نخيؿالرطب كالتمر ثمرات ال
فمف ىذه المكاد  .غنية بالمعادف المختمفة التي ليا فكائد عديدة لجسـ اإلنساف ،االمتصاص

كمنيا ما يساعد عمى بناء اإلنزيمات الضركرية لمعمميات الحيكية  ،الغذائية ما يساعد عمى النمك
كمنيا ما يمد الجسـ بالطاقة الحرارية البلزمة  ،مراضفي الجسـ كالحفاظ عمى سبلمتو مف األ

فيمكف لئلنساف أف يعيش كقتا طكيبل اعتمادا عمى البمح. كالشعكب التي عاشت عمى البمح ال .لو
 .1ترضى بديبل عنو

" كمف ثمرات النخيؿ كالعناب تتخذكف منو سكرا كرزقا حسنا إف :يقكؿ ا سبحانو كتعالى
 .2كف"في ذلؾ آلية لقـك يعقم

يا عائشة  ،"يا عائشة بيت ال تمر فيو جياع أىمو :كيقكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ 
مف أكؿ سبع  :"، كيقكؿ أيضا3بيت ال تمر فيو جياع أىمو أك جاع أىمو قاليا مرتيف أك ثبلثا"

ىي األرض ذات الحجارة  :تمرات مما بيف البتييا حيف يصبح لـ يضره سـ حتى يمسي" )البتييا
 .4كالمدينة بيف البتيف شرقية كغربية( ،دالسك 

فالتمر غني بالسكريات األحادية التي تعطي سعرات حرارية عالية في فترة زمنية قصيرة 
لذلؾ أكصى الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ الصائميف أف يبدءكا  ،لسيكلة ىضمو كامتصاصو

فعف أنس رضي ا .يـفقدكا مف سكريات في يـك صيام إفطارىـ برطب أك بتمر كي يعكضكا ما
فإف لـ تكف  ،اتو بى طى " كاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يفطر قبؿ أف يصمي عمى ري  :عنو قاؿ

ٍيرىاتو حسا حسكاتو مف  اتو رى يٍ مى تي ف اتو بى طى ري   .5"ماءو فإف لـ تكف تيمى

كنظرا ألىمية التمر لما يحكيو مف العناصر المعدنية التي تعمؿ بمساعدة بعض 
كتخفيؼ  ،ألخرل عؿ سيكلة عممية انبساط كانقباض عضبلت الرحـ  كليكنة حركتياالمككنات ا
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اآلالـ التي تتعرض ليا السيدة الحامؿ عند الكالدة فقد جاء الكحي يرشد السيدة مريـ البتكؿ إلى 
فأجاءىا " : سبحانو كتعالى في سكرة مريـأكؿ التمر عندما جاءىا المخاض حيث يقكؿ ا

فناداىا مف تحتيا  23النخمة قالت يا ليتني مت قبؿ ىذا ككنت نسيا منسيا  المخاض إلى جذع 
  25كىزم إليؾ بجذع النخمة تسقط عميؾ رطبا جنيا  24أال تحزني قد جعؿ ربؾ تحتؾ سريا 

فذكر الرطب مف تمؾ المناسبة يدؿ عمى أىميتو الغذائية  ،1فكمي كاشربي كقرم عينا " 
 2.كالعبلجية

فإنو مف كاف ،" أطعمكا نساءكـ في نفاسيف التمر :ا عميو كسمـ كيقكؿ الرسكؿ صمى 
طعاميا في نفاسيا التمر خرج كليدىا حميما فإنو كاف طعاـ مريـ حيف كلدت، كلك عمـ ا 

 3طعاما خيرا مف التمر ألطعميا إياه." 

 :الزيتوف .3

ه لما فيو مف أنعـ ا بو عمى عباد ،الزيتكف شجر مثمر زيتي مف الفصيمة الزيتكية
لقكؿ ا سبحانو  4كيستخرج زيتو الستعمالو في األكؿ كالدكاء  كفي أغراض أخرل ،الفكائد الجمة

"ا نكر السماكات    ،" كشجرة تخرج مف طكر سيناء تنبت بالدىف كصبغ لآلكميف " :كتعالى
رم يكقد كاألرض مثؿ نكره كمشكاة فييا مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنيا كككب د

مف شجرة مباركة زيتكنة ال شرقية كال غربية   يكاد زيتيا يضيء كلك لـ تمسسو نار نكر عمى 
 .5نكر"

 6" كمكا الزيت كادىنكا بو فإنو شجرة مباركة ":كلقكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ
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كيكفي الزيتكف شرفا أف ا سبحانو كتعالى أقسـ بو في مطمع سكرة التيف حيث قاؿ ا 
فبل يقسـ ا  ،كىذا يدؿ عمى فائدتيا كأىميتيا البالغة 1" كالتيف كالزيتكف "  :بحانو كتعالىس

 .سبحانو كتعالى إال بعظيـ

 أغذية الوقاية الطبيعية للجسمج. 

في بناء األنسجة أك تكليد  ؿكىي أغذية ضركرية لحيكية كسبلمة الجسـ، كال تدخ
كتمؾ  ،ة تختمؼ في شدتيا حسب ذلؾ النقصكلكف نقصيا يؤدم إلى أعراض مرضي ،الطاقة

 2.األغذية عادة تككف غنية بالفيتامينات كاألمبلح المعدنية

فؤلم  .فالجسـ يحتاج لطاقة حرارية لكي يتسنى لو القياـ بكافة العمميات الفسيكلكجية
أك في  تأثير مباشر عمى الجسـ سكاء أكاف في عممية النمك ،اختبلؿ في عممية تكفير الطاقة

 داء الدكر المناط بو.أ

كاستمرار اإلنساف في تناكؿ غذاء غير متكامؿ مف الفيتامينات كالمعادف كاألمبلح قد 
 ،بعد مركر فترات مف الزمف   يؤثر سمبيا عمى عمميات ىضـ الغذاء ،يحدث إخفاقا غذائيا

 .كالمحافظة عمى صحة البدف، كالتصدم ليجمات الكائنات الدقيقة التي تياجـ الجسـ

أىـ مصادر السكريات كما أنيا مف أىـ مصادر  فعتبر الخضركات كالفكاكو مكت
الفيتامينات كاألمبلح المعدنية كاأللياؼ التي تمعب دكرا رئيسيا في ىضـ الغذاء كامتصاص الدـ 

ليس فقط كمصدر لمعناصر  ،الحديثة  بالخضركات كالفكاكو ةلو، لذلؾ اىتمت المراكز الطبي
نما كأدكي،الغذائية  3كالكقاية مف أمراض كثيرة أخرل. ،ة لعبلج كثير مف األمراضكا 

كقد تعرض القرآف الكريـ كالسنة النبكية لذكر الكثير مف  أغذية الخضر كالفكاكو كالتي 
 :أثبت العمـ فائدتيا لجسـ اإلنساف نذكر منيا
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 :العنب. 1

كلو منافع  ،كقد زرع منذ العصكر القديمة ،العنب فاكية قديمة مف األشجار المتسمقة
كيحتكم عمى سكر العنب الذم يستعمؿ كمصدر ،كىك غني بعدد مف الفيتامينات ،بةيغذائية كط

 .لمطاقة

 :ذكر العنب في القرآف العظيـ في أحد عشر مكضعا في القرآف الكريـ، منيا كقد كرد
ة لقـك " كمف ثمرات النخيؿ كاألعناب تتخذكف منو سكرا كرزقا حسنا إف في ذلؾ آلي:قكلو تعالى
ثـ شققنا  26إنا صببنا الماء صبا  24" فمينظر اإلنساف إلى طعامو  :كقكلو تعالى1يعقمكف" 

 2كعنبا كقضبا "  27فأنبتنا فييا حبا  25األرض شقا 

كأف لو دكرا فعاال  .كقد أكدت األبحاث العممية الحديثة أف العنب مف أكثر الفكاكو فائدة 
 ف عدة أمراض.ككقايتو م ،في بناء الجسـ كتقكيتو

 :التيف. 2

 1"والتيف والزيتوف :التيف ثمرة مباركة أقسـ ا تعالى بو في كتابو الكريـ حيث قاؿ
 ،كىذه اآلية تكفي لمداللة عمى أىمية التيف كفائدتو لئلنساف 3وىذا البمد األميف" 2وطور سينيف

مى الزيتكف في القسـ يدؿ كما أف تقديمو ع .إذ إف ا عز كجؿ ال يقسـ إال بما ىك عظيـ كجميؿ
 عمى أف لو أىمية تفكؽ تمؾ التي في الزيتكف.

كالتيف نبات مف الفصيمة التكتية، كىي شجرة صغيرة ذات أكراؽ سميكة تنمك في الببلد 
كأنو مفيد في  ،كقد ثبت في العمـ الحديث أف التيف مصدر لكثير مف العناصر الغذائية ،المعتدلة

 4باأللياؼ الغذائية كبمجمكعة مف المعادف كالفيتامينات.فيك غني  ،عدد مف الحميات
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  :الرماف. 3

" فييما فاكية  :لقد أفرد ا سبحانو كتعالى النخؿ كالرماف بالذكر في سكرة الرحماف
كذلؾ لشرفيما عمى غيرىما كلمزيد فضؿ ثمارىما عمى غيرىما مف الثمار، لما  1كنخؿ كرماف"

كقد كرد في القرآف الكريـ بعض اآليات التي  ،بت العمـ كجكدىا فييماأكدع ا فييما مف مزايا أث
"وىو الذي أنشأ جنات معروشات  :تتحدث عف الرماف كبعض الفكاكو األخرل منيا قكلو تعالى

كموا مف  وغير معروشات والنخؿ والزرع مختمفا أكمو والزيتوف والرماف متشابيا وغير متشابو
  .2يحب المسرفيف" حصاده وال تسرفوا إنو ال حقو يـو واتواثمره إذا أثمر 

فيي عنصر ميـ الغنى عنو في غذاء  ،أما الخضركات فبل تقؿ أىمية عف الفكاكو
ككذلؾ في غذاء كبار السف حيث تككف األمعاء آخذة في االرتخاء كالكسؿ كالتؤدم  ،الناقييف

يظة عمى األلياؼ، فينتج الغم ءاألمعاالمكجكدة في  البكتيرياكتتغذل بعض .كظيفتيا العادية
كمف أمثمة الخضركات التي كردت في القرآف الكريـ كالسنة .التي يمتصيا الجسـ فيتاميف )ب(

 3.النبكية

 :القرع. 4

 4 "وأنبتنا عميو شجرة مف يقطيف":قاؿ ا تعالى

كما  ،القرع كالقثاء األخرل أطعمة ىامة ألنيا تطبخ بأشكاؿ مختمفة كليا طعـ مستساغ
كحميات تخفيؼ الكزف كأمراض  ،ات إنتاجية عالية  كتدخؿ في حميات غذائية مختمفةنيا ذأ

 رسكؿ ا أف خياطا دعا"  :عف أنس بف مالؾ قاؿفالقمب كزيادة الككلستركؿ كارتفاع ضغط الدـ 
لطعاـ صنعو، قاؿ أنس فذىبت مع رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فرأيتتو  صمى ا عميو كسمـ

 كالدباء ىك القرع .5" مف حكالي القصعة، قاؿ فمـ أزؿ أحبُّ الدُّبىاءى مف يكمئذ اءى بى يتتيع الدُّ 
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كالقرع مميف لمبطف كيذىب الصداع كيقي مف العطش لما فيو مف ماء يصؿ إلى  ،
 1مف كزنو.  96%

 البصؿ:. 5

ذ قمتـ ياموسى لف نصبر عمى طعاـ واحد فادع لنا ربؾ يخرج لنا  :قاؿ ا تعالى "وا 
 2 ما تنبت األرض مف بقميا وقثائيا وفوميا وعدسيا وبصميا"م

"إف آخر طعاـ أكمو رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  :كتقكؿ عائشة رضي ا عنيا
 3طعاـ فيو بصؿ".

 ،كارتفاع ضغط الدـ ،كقد أثبتت األبحاث الطبية فائدة البصؿ لعبلج مرض السكر
كيساعد عصيره عمى تفتيت الحصكات  .بكؿكما أنو مدر لم ،كتنظيـ عممية ىضـ الطعاـ

 4كما يدر لبف المرضع. ،الكمكية

  :الثـو. 6

 ،بأس بيا مف فيتاميف )ج( كفيو نسبة ال ،غني بالحديد ،الثـك طعاـ كتابؿ فاتح لمشيية
كتصمب الشراييف كتطيير  ،كقد أثبتت األبحاث الطبية أنو يفيد بعض األمراض منيا ضغط الدـ

مدر لمبكؿ كمساعد في عممية اليضـ، كيؤثر تأثيرا مباشرا عمى عضبلت  كما أنو ،األمعاء
 5.القمب فينشطيا كينشط معطـ الدكرة الدمكية

 :الماء. 7

كىك يعتبر عنصرا غذائيا  ،تقؿ أىمية الماء لمجسـ عف أىمية اليكاء الذم نتنفسو ال 
كلكف الستطيع  ،ببل طعاـ فقد نستطيع العيش كقتا طكيبل .ىاما يفكؽ في أىميتو الغذية األخرل
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فالماء ىك الكسط الذم تجرم فيو جميع العمميات الحيكية في  ،الحياة بغير ماء  إال كقتا قصيرا
 .1فيك أساس الحياة كبدكنو ال تكجد حياة .الجسـ كاليضـ كامتصاص األغذية

ف " ىك الذم أنزؿ م :كيقكؿ أيضا 2"كجعمنا مف الماء كؿ شيء حي "  :يقكؿ ا تعالى
 3السماء ماء لكـ منو شراب " 

 أًٍْخ انغزاء فً اإلعالو :ثبنثب

كجعؿ الغاية مف  ،استخمؼ ا سبحانو كتعالى اإلنساف في األرض كأمره أف يعمرىا
سخر لو األرض كما عمييا  ،كلكي يضطمع بما كمفو بو ،كجكده ىي عبادة ا سبحانو كتعالى

الذم جعؿ لكـ األرض ذلكال فامشكا في مناكبيا " ىك :كما فييا  حيث قاؿ المكلى جؿ كعبل
ليو النشكر " أكلـ يركا أنا خمقنا ليـ مما عممت أيدينا أنعاما فيـ ليا مالككف  4ككمكا مف رزقو كا 

 5كليـ فييا منافع كمشارب أفبل يشكركف " ،كذلمناىا ليـ فمنيا رككبيـ كمنيا يأكمكف

مف دكف غذاء ؛ فالغذاء أساس لحياة  كال يستطيع اإلنساف كال أم كائف حي مف الحياة
 اإلنساف كنمكه منذ أف كاف جنينا في بطف أمو ثـ بعد كالدتو ككبره كشبابو شيخكختو حتى مكتو.

كمف الغذاء ينبني جسـ اإلنساف كأعضاؤه كأجيزتو، كيتـ تعكيضو عما يفقده مف أنسجة، 
كالنشاط كالجرم كالعمؿ في مجاؿ  كما يقـك الغذاء بتزكيد الجسـ بالطاقة التي تمكنو مف الحركة

 .6األنشطة المختمفة

كينبع اىتماـ اإلسبلـ بالغذاء مف ككف أف حفظ النفس ىي أحد أىـ الضركريات الخمس 
فـ يكف مستغربا اىتماـ اإلسبلـ بالكسائؿ التي تؤدم إلى اكتماؿ الصحة  بدءا باالىتماـ بالغذاء 
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كالمبادرة إلى سبؿ العبلج السميمة إذا ما حدث  ،يةكاألخذ بأسباب الكقا ،الكامؿ الصحي السميـ
 كدفع العجز عنو لمساعدتو عمى تخطي المرض كتجاكزه. ،المرض

قالت إحداىما يا أبت » كقد حث اإلسبلـ المؤمنيف أف يككنكا أقكياء حيث قاؿ ا تعالى 
 .1استأجره إف خير مف استأجرت القكم األميف"

لمؤمف القكم خير ك أحب إلى ا مف المؤمف ك قاؿ صمى ا عميو كسمـ:" ا 
 2الضعيؼ."

حيث إف ىذه القكة المطمكبة ال يمكف حصكليا إال بغذاء سميـ لؤلجساـ يقـك بو صمبيا 
لذلؾ نجد نصكص القرآف الكريـ كالسنة النبكية حافمة باآليات الكريمة كاألحاديث النبكية  كقكاميا

 يتو لئلنساف مثؿالشريفة التي تعرضت لمغذاء كصحتو كأىم

 3" كالكالدات يرضعف أكالدىف حكليف كامميف":قكلو تعالى في غذاء الطفؿ كرضاعتو

 4كقكلو تعالى:" يا أييا الناس كمكا مما في األرض حبلال طيبا "

 5" كمكا مف ثمره إذا أثمر ":كقكلو تعالى

 6كقكلو تعالى: "ككمكا كاشربكا كال تسرفكا"

 7ينة ا التي أخرج لعباده كالطيبات مف الرزؽ"" قؿ مف حـر ز  :كقكلو تعالى

" فمينظر اإلنساف إلى طعامو إنا صببنا الماء صبا ثـ شققنا األرض فأنبتنا فييا حبا :كقكلو تعالى
 8كعنبا كقضبا كزيتكنا كنخبل كحدائؽ غمبا كفاكية كأبا متاعا لكـ كألنعامكـ"

                                                           
 26سكرة القصص اآلية   - 1
 2/1229  2664باب في المر بالقكة كترؾ العجز حديث  ،كتاب القدر ،مسمـ مسمـ  صحيحأخرجو  - 2
  233سكرة البقرة اآلية  - 3
 168سكرة البقرة اآلية  - 4
 141سكرة األنعاـ اآلية  - 5
 30اآلية األعراؼ سكرة  - 6
 32اآلية األعراؼ سكرة  - 7
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بحانو كتعالى تكفيره باألمف كاالستقرار كلما كاف الغذاء ضركريا لحياة اإلنساف ربط ا س
السياسي حيث امتف ا عز كجؿ عمى قريش بما أفاء عمييـ مف ىذه النعـ العظيمة التي 

"فميعبدكا رب ىذا البيت  :تستحؽ الشكر كالعبادة كال يجكز أف تقابؿ بالنكراف حيث قاؿ ا تعالى
 1الذم أطعميـ مف جكع كآمنيـ مف خكؼ"

نة النبكية ذكر أىمية األمف الغذائي في حياة الفرد كالجماعة كجعؿ رسكؿ "كلـ تغفؿ الس
ا صمى ا عميو كسمـ ذلؾ ركنا ثالثا مف أركاف الحياة اآلمنة المستقرة فعف عبيد ا بف 

" مف أصبح منكـ اليـك آمنا في سربو :حفص األنصارم أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ
كاالكتفاء  ي....فاألمف الغذائ2ه قكت يكمو فكأنما حيزت لو الدنيا بما فييا "معافى في بدنو عند

 3كحدتيا كحماية ديارىا " ةالذاتي مف الغذاء شرط لحفظ كرامة األمة كصيان

 يُٓح اإلعالو فً االْتًبو ثبنغزاء :ساثؼب

إف اإلسبلـ قد ربط كؿ عمؿ يقـك بو المسمـ في حياتو بغاية عظمى كىدؼ ساـ يعيش 
 كنسميقؿ إف صبلتي  "تحقيؽ العبكدية  عز كجؿ  كأال كىلو المسمـ كيحيى مف أجمو، 
 .4"كمحيام كمماتي  ب العالميف

كالتغذية شأنيا شأف أم مفردة مف مفردات حياة اإلنساف المسمـ غايتيا التقكم عمى "
افظة عمى صحتو بما طاعة ا كاالستعانة بيذا الغذاء في تكفير الطاقة البلزمة لمجسـ كلممح

عمار األرض ا  يضمف بقاءه كاستمراره عمى تأدية الكاجبات كالقياـ بحقكؽ العبكدية  عز كجؿ ك 
 5."كفؽ منيج ا

                                                           

 04قريش  اآلية سكرة  - 1
  1تخريجو  صسبؽ  - 2
3 مقاؿ منشكر عمى شبكة  ،لمحات تغذكية في الكتاب الكريـ كالسنة النبكية  ،معز اإلسبلـ عزت فارس - 

www.acnut.com/v/images/stories/pdf/6e.pdf األنترنيت 
 162سكرة األنعاـ   اآلية  -4

 الغذاء كالتغذية في اإلسبلـ مقاؿ منشكر عمى شبكة األنترنيت  ،اإلسبلـ عزت فارس معز -5
http://www.khayma.com/tagthia/islam.htm 

http://www.acnut.com/v/images/stories/pdf/6e.pdf
http://www.acnut.com/v/images/stories/pdf/6e.pdf
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ىذه المسألة في المنيج اإلسبلمي، كلما كاف الغذاء بيذه األىمية في حياة اإلنساف فإف  
األغذية الحبلؿ كشجع عمييا ك نظـ لو  قد بيف لو بيفف 1  ييمكف النَّظر إلييا مف ثبلث زكايا:

 ااألغذية المحرمة لضررىكبيف لو  عادات الغذاء كمكاعيده

تشجيع المسمـ عمى الغذاء الطَّيب المفيد لجسمو مف لحـك كنباتات، يستكم في ذلؾ لحـك  -1
ا النَّباتات بأنكاعيا كثمارىا مما  نيفىضّْؿي ييٍسقىى ًبمىاءو "البر كالبحر ككؿ مشتقَّاتيا، كأيضن كىاًحدو كى

مىى بىٍعضو ًفي اأٍليكيؿً  يىا عى ، كيكفي أف نشير عمى أىميَّة البركتينات كالمعادف، كالنشكيات 2"بىٍعضى
في بناء الجسـ كمٌده بالطَّاقة التي يحتاجيا، كًمف فضؿ ا عمينا أٍف نكَّع مصادر ىذه المكاد 

البيض كالمبف، كالعسؿ، كالتمر، كالفكاكو، البلَّزمة لحياة اإلنساف، مف لحـك حمراء كبيضاء، ك 
كالخضركات، كاألرز، كالشَّعير، كالقمح... كغير ذلؾ مف الطَّيبات التي أحمَّيا ا، كليا قيمة 

 .غذائيَّة

نظاـ الطَّعاـ نفسو كمِّا ككيفنا كتكقيتنا، فمف المعركؼ عمميِّا أفَّ ىناؾ عددنا كبيرنا مف  -2
، األمراض تصيب اإلنساف؛ بس بب سكء نظاـ طعامو، فاختبلؼ مكاعيد الطَّعاـ، أك مداكمة النَّـك

ا، كاإلكثار مف الطعاـ، أك الطعاـ الدَّسـ، أك الطَّعاـ فكؽ  كعدـ الحركة بعد الطَّعاـ يسبب أمراضن
، كاالمتناع عف نكع معيَّف منو يسبب  ا، كاإلقبلؿ مف الطَّعاـ بكثرة الصـك الطعاـ يسبب أمراضن

ا، كع ا، فبل غرك أف نجد اإلسبلـ أمراضن كىك  -دـ التَّأني في المضغ، كسرعة البمع يسبب أمراضن
يحرض عمى التَّأني في تناكؿ الطَّعاـ كالشَّراب، كيمنع  -ديف الفطرة الصَّحيحة كالنظاـ كالنَّظافة 

بيكا كىالى تيٍسًرفيكا ًإنَّوي الى يي ا تعالى يقكؿ ،اإلسراؼ فييما كيميكا كىاٍشرى {: }كى ًحبُّ اٍلميٍسًرًفيفى
؛ كتأتي السنَّة 3

المطيَّرة لتؤكد عمى االعتداؿ في كؿ أمر مف حياة المسمـ بما في ذلؾ الطَّعاـ كالشَّراب، كلتجعؿ 
المؤمف يأكؿ في ًمعنى كاحد، "االستيبلؾ الكثير مف خصائص الكفَّار، ففي الحديث الصَّحيح: 

ا ،4"كالكافر يأكؿ في سبعة أمعاء ما مؤل ابف آدـ كعاء شرِّا مف بطنو، حسب ابف ": كفيو أيضن

                                                           
 ،ة األنترنيتمقاؿ منشور عمى شبك  ،الطب اإلسالمي وقاية وعالًجا ،إبراىيـ محمد عبدالرحيـ -1

http://www.alukah.net/sharia/0/4286 
 .04سكرة الرعد، اآلية  - 2
 .31سكرة األعراؼ، اآلية  - 3
 3/434،  5394 ، رقـ:كاحد معيباب المؤمف يأكؿ في  ،كتاب األطعمة، البخارمأخرجو  -4 

http://www.alukah.net/authors/view/sharia/1237/
http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=33&TOCID=3001
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ٍمبو، فإف كاف فاعبلن ال محالة؛ فثيميث لطعامو، كثيميث لشرابو،  -أك ليقىٍيمات  -آدـ أكبلت  يقٍمفى صي
 .1"كثيميث لنىفىًسو

كلقد أثبت عمماء التَّغذية، كالطب أفَّ اإلنساف لكي يعيش عيشة صحيَّة سميمة ال بدَّ مف  ،ىذا
لمحـك كالنباتات معنا، كال يمكنو االقتصار عمى أحدىما دكف اآلخر، كأنَّو مف المبلحظ أفَّ أكؿ ا

الشعكب النباتيَّة تككف أجسادىـ ضعيفة، كفي نفس الكقت فإفَّ اإلكثار مف المحـك يزيد اإلنساف 
تركؿ في الدَّـ؛ حدَّة في الطبع كميبلن إلى العنؼ؛ كما أنَّو مف النَّاحية الطبيَّة يزيد نسبة الككلس

 .2بسبب الدىف الحيكاني، فيعرض اإلنساف لمذبحة القمبيَّة، كتصمُّب الشَّراييف

ؿ أنكاع معيَّنة مف األطعمة  :تحريـ أكؿ األطعمة الخبيثة -3 إفَّ اإلسبلـ يحظير عمى المسمـ تناكي
ة اإلنساف، كالميتة، كالدَّ بالتي كصفيا بالخبائث   -كاألشربة  ـ، كلحـ سبب ضررىا بصحَّ

الخنزير، كالخمر... كما أشبو ذلؾ، مما فصَّؿ القرآف الكريـ كالسنَّة، فنقرأ في كتاب ا المجيد: 
ـٍ ًإالَّ مىا اٍضطيًرٍرتيـٍ ًإلىٍيوً " مىٍيكي ـى عى رَّ ـٍ مىا حى قىٍد فىصَّؿى لىكي  .3"كى

نشأت  كبما أف ماحرمو ا سبحانو كتعالى مف أطعمة كأشربة ىدفو كقاية الصحة التي
كتككنت سميمة مف لحكؽ الضرر بيا  ارتأينا أف نتناكؿ ىذا العنصر بالتفصيؿ  في المبحث 

 .الثاني المتعمؽ بمبدإ الكقاية

 

 الرياضة :المطمب الثالث

 تؼشٌف انشٌبضخ: . 1

راض المير يركضو رياضا  :فيك مركض , كيقاؿ  مصدر راض يرضك :الرياضة ىي :لغة
كطَّأىا كذلميا ، أك عمميا  أم دابة يركضيا ركضا كرياضةال ضا, كر فيك مركض ةكرياض
 .4 السير

                                                           
 34/590 ، 2380، باب ما جاء في كراىية كثرة األكؿ، رقـ: كتاب الزىد أخرجو الترمذم ،  - 1
 52-51ص  1991  3الطب الكقائي في اإلسبلـ،   الييئة المصرية العامة لمكتاب ط   ،أحمد شكقي الفنجرم - 2
 119سكرة األنعاـ اآلية  - 3
 19/9773، ج3مدسابؽ ، مجابف منظكر المصدر ال - 4
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البدف معالجتو ببعض أنكاع الحركة لتييئة أعضائو كتقكيتيا ألداء كظائفيا بسيكلة كمف ة كرياض
 .ثـ فكؿ عمؿ يتـ بو تقكية البدف فيك رياضة

المياقة  لئلنسافكتحقؽ  الرياضة مجمكعة مف الفعاليات كالتماريف التي تصٌعد قدرة البدف كقٌكتو
 .األخرلالبدنية كالسباحة كرككب الخيؿ كالمشي كالمصارعة كغيرىا مف الفٌعاليات 

مف خبلؿ تنشيط  ،كاليدؼ مف الرياضة اكتساب لياقة بدنية كقدرة أكبر عمى تحمؿ المشاؽ
جسـ عمى الرياضي يزيد مف قدرة ال اإلعدادكمثؿ ىذا 1كتقكية العضبلت  ،القمب كالدكرة الدمكية

كظركؼ البيئة التي تتسبب بجمب  األمراض، كما يزيد مف قدرتو عمى مقاكمة كاإلنتاجالعمؿ 
 األمراض.

 انشٌبضخ فً اإلعالو أًٍْخ  -2

إف الدعكة إلى ا سبحانو كالقياـ بميمة الخبلفة في األرض تحتاج إلى جيد كطاقة 
لتربية النبكية الكريمة عمى بناء حضت ا(.لذا 1حتى يتـ أداؤىا عمى الكجو األكمؿ)  جسدية

صمى ا   أف رسكؿ ا  رضي ا عنوالقكة:..عف أبي ىريرة الفرد المسمـ عمى أساس مف 
لمؤمف القكم خيره كأحب إلى ا مف المؤمف الضعيؼ كفي كؿ خير،إحرص ا"قاؿ:  عميو كسمـ

ف أصابؾ شيء فبل تقؿ لك  عمى ما ينفعؾ كاستعف با كال تعجز أني فعمت كذا ككذا كاف كذا كا 
 .2فإف لك تفتح عمؿ الشيطاف" كلكف قؿ قدر ا كما شاء فعؿ

كمف أجؿ بناء األمة القكية،امتدح ا سبحانو صاحب الجسد القكم، القادر عمى تحمؿ 
قاؿ إف ا اصطفيو  "قاؿ تعالى:  ، كجعؿ مكىبتو مف العمـ كالقكة سببان لترشيحو لمممؾ:الشدائد
أكلكا العـز مف ” :. كما كصؼ سبحانو كراـ أنبيائو بقكلو3"كزاده بسطة في العمـ كالجسـعميكـ 
كما جاء -. كلما رأت ابنة شعيب مظاىر القكة عند سيدنا مكسى عميو السبلـ قالت ألبييا“الرسؿ

 .4"إف خير مف استأجرت القكم األميف "في سياؽ القصة في القرآف الكريـ:
                                                           

 593المرجع السابؽ ص  ،أحمد محمد كنعاف - 1
كتاب القدر، باب في األمر بالقكة كترؾ العجز كاالستعانة با كتفكيض المقادير ، رقـ: ركاه أخرجو مسمـ  - 2

2664،  2/1229 
 245اآلية  ،سكرة البقرة - 3
 26اآلية  ،سكرة القصص - 4
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أف  1كالغاية مف القكة  بلـ  قكة اإليماف باالىتماـ بقكة األبداف،ربط اإلس كىكذا نرل كيؼ
منيعة محمية، عزيزة.كىذا أمره مف ا سبحانو لقادة األمة قاؿ ،مرىكبة الجانب  تككف األمة

 2."مف قكة استطعتـكأعدكا ليـ ما "تعالى:

كسيمة  كالرياضة في اإلسبلـ مكجية نحك غاية تيدؼ إلى القكة، كىي في نظر الشارع
ىي مرغكبة بحؽ عندما تؤدم إلى ىذه النتائج عمى أف لتحقيؽ الصحة كالقكة ألفراد األمة، ك 

 .كقات الصبلةأتيستر فييا العكرات كتحتـر فييا 

ذا كاف رسكؿ ا قد دعا إلى ممارسة رياضة معينة كالرمي   صمى ا عميو كسمـ  كا 
قيؽ اليدؼ المشار إليو. فقد تبنى اإلسبلـ تيدؼ جميعيا إلى تحفيي كالسباحة كرككب الخيؿ، 

حتى في صمب عباداتو  ما يشجع عمى تحقيؽ أفضؿ مزاكلة لمتربية البدنية: فنحف إذا تمعنا في 
حركات الصبلة  نجد أنيا تضمنت تحريؾ جميع عضبلت الجسـ كمفاصمو، كىي حركات تعتبر 

خبير مف خبراء التدريب  مف أنسب الرياضات لمصغار كالكبار،لدرجة انو ال يستطيع أم
الرياضي أف يضع لنا تمرينان كاحدان يناسب جميع األفراد كاألجناس كاألعمار كيحرؾ كؿ 

.كأكدت الدراسات الطبية  أف حركات الصبلة مف 3 األعضاء في فترة قصيرة كما تفعؿ الصبلة
 ان إلى أعماليـ.كتجعميـ يعكدكف سريع  أنفع ما يفيد الذيف أجريت ليـ عمميات انضغاط الفقرات

كنرل في أعماؿ الحج أيضان  رياضة بدنية عظيمة عدا ما تتضمنو مف رياضة ركحية 
ففي رحمة الحج مشي كىركلة كطكاؼ كسعي،   فأعماؿ الحج تتكافؽ مع ما يحتكيو نظاـ الكشافة

كسكنى خياـ كتحمؿ مف المباس الضاغط إلى لباس اإلحراـ مما يجعؿ الحج رحمة رياضية بحؽ، 
ف كانت في اسّْ تشريعيا رحمة تسمك بالحاج إلى األفؽ األعمى، فيي في برنامجيا رحمة في ي كا 

صمى ا عميو    تدريب بدنية تقكم الجسـ كتعزز الصحة. كنحف نجد في حياة النبي
كفي تربيتو ألصحابو، بؿ في صميـ التشريع اإلسبلمي سبؽ كاضح عمى التربية البدنية   كسمـ

                                                           

  4ب اإلسبلمي جمحمد نزار الدقر ركائع الط - 1
 61سكرة  األنفاؿ اآلية  - 2
 دار المعاجـ دمشؽ ،العبادات كأثرىا في صحة الفرد كالمجتمع 1ركائع الطب اإلسبلمي، ج ،محمد نزار الدقر - 3
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أصبحت تمارس اليـك في جميع الدكؿ الراقية كجزء مف حياة البشر،كما دخمت ،كالتي 1الحديثة
 .”الطب الرياضي“فركع الطب، كغدت تمارس كقاية كعبلجان تحت اسـ 

الصناعة "أف الطبيب المسمـ عمي بف العباس الذم ظير مؤلفو  2سالـ مختاركيرل د.
اف   أكضحب الرياضي، فقد القرف الرابع اليجرم،ىك أكؿ مؤلؼ في الط أكاخرفي "الطبية

، كأف أعظميا منفعة قبؿ الطعاـ ألنيا تقكم لمرياضة البدنية أىمية كبرل في حفظ الصحة
ككمما كانت الرياضة أقكل كاف   أعضاء الجسـ كتحمؿ الفضكؿ التي تبقى في األعضاء.

ككف اليضـ أجكد كأسرع. كما يكصي بعدـ ممارسة الرياضة بعد الطعاـ مباشرة، أم عندما ي
 ييضـ.الطعاـ في المعدة لئبل ينحدر إلى األمعاء قبؿ أف 

   صحخ انفشد ٔانًدتًغ ثُبء ٔأثشْب فً خانشٌبض - 3

إف اىتماـ اإلسبلـ بالرياضة تحصيبل لمقكة المطمكبة التي ينبغي أف يتمتع بيا المسمـ 
 وشرع ما ؿ كبناء لمصحة السميمة القكيمة التي  تؤىمو لتحمؿ أعباء الخبلفة يظير مف خبل

أجؿ بنائيا بناء رياضات كحث عمى ممارستيا مف ألمتو مف  صمى ا عميو كسمـالنبي 
المعب بالحراب كفف  الرماية ك  التدرب عمى ك رياضة المشي ك رياضة الجرم. مثؿصحيحان 
كسنتناكؿ كؿ كاحدة مف ىذه مى رككب الخيؿ كالمصارعة كالسباحة.عالتدرب ك ،المبارزة

 يء مف التفصيؿ لبياف أثرىا عمى صحة الفرد كالمجتمع.الرياضات بش

   :رياضة المشي :أوال

انتقاؿ الجسـ بخطكات متتابعة مع كىك  ،المشي مف أفضؿ الرياضات المفيدة لمصحة
كلما كثرت ،لقد كاف كسيمة التنقؿ المعيكدة لبني البشر، ك 3بقاء أحد القدميف ممتصقة باألرض
يمارسكف المشي إال قميبلن، كثرت األمراض الناشئة عف قمة كسائط النقؿ كأصبح الناس ال 

 .الحركة

                                                           
  1محمد نزار الدقر المرجع السابؽ ج - 1
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بأنو كاف   صمى ا عميو كسمـ    كصؼ الصحابة رضكاف ا عمييـ رسكؿ اكقد 
عف أبي ىريرة ، فيسير مندفعان إلى األماـ، سريع الخطى في مشيتو  قكم االحتماؿ ك الجمد

صمى ا عميو    في مشيتو مف رسكؿ ا ما رأيت أحدان أسرع":قاؿ  رضي ا عنو
نو لغير مكترثأككنا إذا مشينا نجيد ،لكأنما األرض تطكل لو  كسمـ كفي ركاية  1"… نفسنا كا 
نا لنجيد …  رضي ا عنو في كصؼ يقكؿ عمي بف أبي طالب ك  "نفسنا كال يبدك عميو الجيدأكا 

 2·"صبب انحط مف أنماتكفأ تكفؤا ككاف إذا مشى ":النبي صمى ا عميو كسمـ

كتنفع األشخاص  أنفع الرياضات لمكقاية كالعبلج  كأصبحت رياضة المشي اليـك مف
. فيي تعيد إلييـ قكاىـ الذيف تضطرىـ ظركؼ عمميـ إلى أعماؿ الفكر جالسيف دكف حركة

كالمشي يحرؾ ثمثي عضبلت البطف بمطؼ كاعتداؿ كيزيد تثبيت مكلد .كشييتيـ لمطعاـ
ا. كينقص بالمشي كزف الجسـ بسبب تنشط المفرزات كالمفرغات كتبخر الماء مف الحمكضة فيي
كاإلصابة كيزيد المشي مف درجة الكفاءة البدنية كيقمؿ نسبة ككلستركؿ الدـ،،سطح الرئتيف
 كالكمية. بأمراض الدـ،

كتزداد مع سرعة المشي ضربات القمب فتقكييا، كتنظـ نشاط الدكرة الدمكية كترفع نسبة 
رياضة المشي تعتبر بمثابة برنامج تأىيؿ  لذا فإف .الدمكيةاء ضاب كعدد الكريات الحمر الخ

عنصر  الذيف يشعركف بالتعب ألدنى جيد،كأكدت أبحاث الطب أف المشي لمرضى القمب
 3أساسي في برنامج العبلج الطبي كالتأىيؿ لمرضى القمب.
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 ( الركض أو العدو) رياضة الجري :ثانيا

أف خطكة  ،كالفرؽ بيف المشي السريع كالجرم .رياضة الطبيعية بعد المشيكالجرم ىك ال
صمى ا  كاف أصحاب رسكؿ ا ك  .الجرم فييا لحظة طيراف يككف فييا القدماف في اليكاء

كما  ،يقرىـ   صمى ا عميو كسمـ يتسابقكف عمى األقداـ كيتباركف في ذلؾ كالنبي كسمـ  عميو
مع أنيا كانت ":رضي ا عنيازكجتو عائشة كما تركم لنا  عميو كسمـصمى ا  سابؽ النبي 

عمى سفر فقاؿ ألصحابو تقدمكا، ثـ قاؿ تعالي أسابقؾ،فسابقتو النبي صمى ا عميو كسمـ 
لي فقاؿ ألصحابو تقدمكا،ثـ قاؿ تعا فمما كاف بعد خرجت معو في سفر،فسبقتو عمى رجمي،

،فقمت يارسكؿ ا كيؼ أسابقؾ كأنا عمى ىذه الحاؿ، لمحـأسابقؾ،كنسيت الذم كاف كقد حممت ا
 ·1"فقاؿ لتفعمف، فسابقتو فسبقني،فقاؿ:ىذه بتمؾ السبقة

رياضة الجرم تزيد نسبة الكريات الحمراء كالبيضاء كقد أثبتت الدراسات الطبية أف "
ف  .كخاصة بعد الجرم لمسافات طكيمة دىكف المكاظبة عمى الجرم تؤدم إلى خفض نسبة الكا 

لى تقكية عضمة القمب لى تحسف القدرة التنفسية  ،كانتظاـ ضرباتو كالككلستركؿ في الدـ كا  كا 
مما  ،إزالة القمؽ كالتكتر النفسي كتجعؿ النـك طبيعيان كعميقان كزيادة التيكية الرئكية كتفيد في 

 2" يعطي البدف الراحة الكبرل

 :الرمايػػػة :ثالثا 

بالرمي ككاف يختار لقيادة سراياه  صمى ا عميو كسمـالنبي تؤكد السيرة النبكية اىتماـ 
كأكدت المجنة األكلمبية الدكلية بعد قركف أىمية ىذه الرياضة فأدخمتيا ضمف  ،أمير الرماة

 .19043برنامج مسابقاتيا ألكؿ مرة في الدكرة األكلمبية الخامسة عاـ 

مـ ينتضمكف )أم يتسابقكف مف أسممٌر النبي ص عمى نفر  :قاؿ  عف سممة بف األككع
فأمسؾ أحد  :قاؿ ،ارمكا بني إسماعيؿ فإف أباكـ كاف راميان كأنا مع بني فبلف" :فقاؿ ،في الرمي(

                                                           
 3/48  ، 2578باب في السبؽ عمى الرجؿ  ،كتاب الجياد ،أخرجو أبك داككد - 1
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فقاؿ النبي ص:  قالكا كيؼ نرمي كأنت معيـ ؟ ،مالكـ ال ترمكف :صفقاؿ  .الطرفيف بأيدييـ
 .1"ارمكا كأنا معكـ كمكـ

إف ا عز كجؿ  " :قاؿ ى ا عميو كسمـصمأف النبي   كعف عقبة بف عامر الجيني
 ،كالرامي كمنبمو ،صانعو يحتسب في عممو الخير :ليدخؿ بالسيـ الكاحد ثبلثة نفر في الجنة

 :كليس مف الميك إال ثبلث ،كؿ ليك باطؿ ،كأف ترمكا أحب إليَّ مف أف تركبكا ،كارمكا كاركبكا
كمف ترؾ الرمي بعدما عممو رغبة عنو  ،وتأديب الرجؿ فرسو كمبلعبتو أىمو كرميو بقكسو كنبم

 2" فإنيا نعمة تركيا أك قاؿ كفرىا

كأعدكا ليـ ما استطعتـ مف  " :كعف عقبة بف عامر أيضان أف النبي ص تبل قكلو تعالى
  3". أال إف القكة الرمي، أال إف القكة الرمي ،إف القكة الرميأال  " :ثـ قاؿ".  قكة

تدؿ عمى اىتماـ النبي ص بيذه الرياضة ية حكؿ الرمي إف كثرة ما كرد مف أحاديث نبك 
كضركرة إتقانيا كمف عظيـ أىميتيا في نظر الشارع أف النبي ص نيى عف ىجرىا بعد تعمميا 

كلعؿ الصيد كالقنص مف أشكاؿ ممارستيا لدل الشباب. ككاف صحابة  .كعنؼ مف فعؿ ذلؾ
اشتير منيـ كثيركف في طميعتيـ حمزة ك  ،رسكؿ ا ص يجركف المسابقات فيما بينيـ في الرمي

جعؿ تعممو عبادة عـ النبي ص كعدم بف حاتـ  كمف أىمية الرمي في التربية اإلسبلمية أف 
 .كحتى صانع السيـ لو حظو الكبير مف الثكابيثاب عمييا صاحبيا كيدخؿ بيا الجنة 

اد عمى كيعتبر عمـ الصحة الرماية رياضة نافعة تنبو أعضاء البدف كتكطد االعتم
كىي تتطمب تكافقان دقيقان بيف عمؿ المجمكعات  ،كأنيا تقكم اإلرادة كتكرث الشجاعة ،النفس

كىذا يحصؿ  ،العضمية كالجياز العصبي المركزم في عممية التكفيؽ بيف زمف ىذه الحركات
مما يفيمنا سبب حرص النبي ص كدعكتو أصحابو لمتدريب المستمر  ،بالمراف ككثرة التدريب

 4.اضة الرميعمى ري
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 المعب بالحراب وفف المبارزة :رابعا

مى اىتـ رسكؿ ا صكقد  ،اشتير العرب منذ جاىميتيـ  بفف المبارزة كالمعب بالسيكؼ
منذ أف استقر في المدينة بتدريب أبناء المسمميف عمى إجادة استخداـ السيكؼ  ا عميو كسمـ

لمباح  حيث سمح النبي ص لؤلحباش أف كالمعب بالرماح مف الميك ا ،لمدفاع عف ديف الحؽ
بينما الحبشة يمعبكف  " :قاؿ  عف أبي ىريرةف. صمى ا عميو كسمـيمعبكا بحرابيـ في مسجده 

بحرابيـ دخؿ عمر فأىكل بالحصى فحصبيـ بيا فقاؿ النبي  صمى ا عميو كسمـعند النبي 
 صمى ا عميو كسمـأف النبي كقد صح في ركاية أخرل  ،1"دعيـ يا عمر :صمى ا عميو كسمـ

صمى ا عميو قد سمح لمسيدة عائشة رضي ا عنيا أف تنظر إلى لعبيـ كىي مختبئة خمفو 
 .كسمـ

 ،في األداء رياضة المبارزة تحتاج إلى مزيد مف الشجاعة كالثقة بالنفس كالميارة كالدقةك 
كمف تأثيراتيا الغريزية أنيا  ،بارزةكالذكاء مع القدرة عمى التفكير كسرعة البديية طكاؿ فترة الم
ك إلى تقكية عضبلت الساقيف  ،تؤدم إلى زيادة تنمية درجة التكافؽ كسرعة االستجابة الحركية

 2.كالساعديف كتدرب عضبلت الجذع كتقكييا لبلحتفاظ بأكضاع الجسـ القكيمة

 كوب الخيؿر  :خامسا

كتعرؼ  ،لشيامة كالثقة بالنفسيرتبط معنى الفركسية  في كؿ لغات العالـ بالشجاعة كا
 القدرة عمى رككب كتركيض الجكاد كالتحكـ في حركاتو كالقدرة عمى التجانس معوالفركسية بأنيا 

كقد شجع اإلسبلـ ىذه الرياضة كثمَّنيا غاليان كرفع مف شأنيا   .في كحدة متناسقة مف الحركات
 :قاؿ تعالى .لمدفاع عف األمة كالكطف الرتباطيا بالجياد في سبيؿ ا كفي إعداد القكة كالمنعة

كلعظيـ شأف   .3"كأعدكا ليـ ما استطعتـ مف قكة كمف رباط الخيؿ ترىبكف بو عدك ا كعدككـ"
 كالعاديات ضبحان " :فقاؿ العزيز في كتابو  الخيؿ في شريعتنا الغراء فقد أقسـ ا سبحانو بيا 

 .4"فالمكريات قدحان فالمغيرات صبحان 
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 صمى ا عميو كسمـأف النبي رضي ا عنيما ر بف عبد ا كجابر بف عمير كعف جاب
 ،مبلعبة الرجؿ امرأتو :كؿ شيء ليس مف ذكر ا فيك ليك كلعب إال أف يككف أربعة " :قاؿ

كالمشي بيف  1"كتعميـ الرجؿ السباحة ،كمشي الرجؿ بيف الغرضيف ،كتأديب الرجؿ فرسو
 .لسيـ المرميىدؼ ا ،الغرضيف أم اليدفيف

صمى ا  عميو  أف النبي  رضي ا عنيما كعف عبد ا بف عمر كعركة بف الجعد 
رضي ا كعف أبي ىريرة   .2"الخيؿ معقكد في نكاصييا الخير إلى يـك القيامة  "  :قاؿ كسمـ 
قان بكعده مف احتبس فرسان في سبيؿ ا إيمانان كتصدي " :قاؿ صمى ا عميو كسمـأف النبي  عنو

 .3"فإف شبعو كرٌيو كركثو كبكلو في ميزانو يـك القيامة

كنظران  ،إف رككب الخيؿ كسباقاتيا مف الرياضات اليامة جدان في بناء األمة كقكة أفرادىا
لحصكليا في اليكاء الطمؽ كحصكؿ البدف عمى كمية كافرة مف األكسجيف فيي تنشط التنفس 

كما تعمؿ عمى زيادة االنتباه  ،معتدلة في ضربات القمبكالدكرة الدمكية كتؤدم إلى زيادة 
كىي تنشط الجياز العصبي  كقد  ،كتحسف القدرة عمى ضبط حركات البدف كالحفاظ عمى تكازنو

 .أظيرت دراسة ألمانية فكائد الفركسية في عبلج أمراض الظير كالمفاصؿ كعيكب القكاـ

كبشكؿ  ،تقاؿ حركة الجكاد إلى راكبوكرككب الخيؿ ينشط معظـ أجيزة البدف الداخمية بان
خاص فإف حركات االىتزاز الدائمة تضغط الكبد بيف األحشاء كعضبلت البطف ضغطان لينان 
متتابعان كمساج لطيؼ يؤدم إلى تنشيط اإلفراز الصفراكم ككظائؼ الكبد كيحسف الدكرة الدمكية 

مى ا عميو فامتدح النبي صة كاإلسبلـ شجع عمى مزاكلة ىذه الرياض .في ىذا الجزء مف البدف
كجعؿ تربيتيا كاالىتماـ بيا مما يثاب عميو  ،الخيؿ كجعؿ الخير معقكدان في نكاصييا كسمـ
 4.المسمـ

ككاف ينعـ  ،نظـ سباقات الخيؿ كأشرؼ عمييا بنفسو صمى ا عميو كسمـ النبي كما أف 
أف النبي  ":رضي ا عنو بف عمر عف عبد ا .عمى الفائزيف بالجكائز التي تميؽ بيذه الرياضة
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سابؽ بيف الخيؿ كجعؿ بينيا سبقان كجعؿ فييا محمبلن كقاؿ ال سبؽ إال في  صمى ا عميو كسمـ
 1" حافر أك نصؿ

  عةالمصار  :سادسا 

صمى ا  المصارعة مف الرياضات التي مارسيا اإلنساف منذ القدـ. كقد أجاد النبي 
كاف مشيكران بقكتو ككاف قد تحدل )ك ” ركانة“ "أفثبت  ىذه الرياضة،كقد عميو كسمـ 

صمى ا عميو  فصرعو النبي صارع النبي صمى ا عميو كسمـ،  ،(صمى ا عميو كسمـ النبي 
 2.  "كسمـ

رياضة تؤدم إلى زيادة تنمية عناصر القكة كالسرعة نيا فإ  عف فكائد المصارعةأما 
لناجح لحركاتيا يعمؿ عمى تنمية الكفاءة الكظيفية لممستقببلت كما أٌف األداء ا ،كالرشاقةكالتحمؿ 
ىكائيان،إذ أنو  كتتكيؼ العضبلت أثناء التدريب عمى العمؿ في ظركؼ إنتاج الطاقة ال ،الحسية

ال يمكف سداد جميع احتياجات البدف مف األكسجيف أثناء المصارعة كالذم تزداد الحاجة إليو 
كرر فيو عممية كتـ النفس فيتككف عند المتدرب ما يسمى بالديف بالعمؿ العضمي الثابت الذم تت

كيرتفع الضغط الدمكم كمقدار  كتزداد سرعة القمب كقت الخطفات إلى حٌد كبير.األكسجيني
كالمباريات،كيرتفع أيضان سكر الدـ كحامض المبف  التدريب أثناءالخضاب  كريات الدـ الحمراء ك

 3.ممغ% 13ر مف الذم يصؿ تركيزه في الدـ إلى أكث

 السباحة :سابعا

كؿ شيء ":قاؿ صمى ا عميو كسمـ  كعف جابر بف عبد ا كجابر بف عمير أف النبي 
 مبلعبة الرجؿ امرأتو،كتأديب الرجؿ فرسو، :يككف أربعةليس مف ذكر ا ليك كلعب إال أف 

  4"كمشي الرجؿ بيف الغرضيف،كتعمـ الرجؿ السباحة

                                                           
 3/46  ،2574، رقـ: السبؽكتاب الجياد، باب في أبك داككد، أخرجو  -1
 4/221،  4078كتاب المباس، باب في العمائـ، رقـ: أخرجو أبك داككد،  -2
مؤسسة  ،بيركت ،مراجعة الشيخ احمد محي الديف العجكز ،الطب اإلسبلمي بيف العقيدة كاإلبداع :سالـ مختار -3
 204، ص 1عارؼ لمنشر ط الم

   65سبؽ تخريجو ص -4
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إنيا تقكم  مف غيرىا مف الرياضات.تعتبر األكثر نفعان لمجسـ   السباحة رياضة طبيعية
جميع أعضاء الجسـ،تنمي العضبلت كتكسبيا مركنة،إذ تشركيا جميعان في العمؿ دفعة كاحدة 

ٍمقية تنمي اإلرادة كالشجاعة كالصبر كتزيد بذلؾ مف قكة العمؿ العضمي.كىي كتقكم  رياضة خى
ضغط الماء عمى الصدر كالجذع أثناء السباحة يزداد عمؽ كبسبب "ممكة االعتماد عمى النفس. 

كيحتؿ السباحكف بذلؾ مكانة عالية في اختيار السعة الحيكية كالتي تزداد  1"التيكية الرئكية
 مف السعة المفترضة،كما تزداد الجاذبية األرضية كيسيؿ عمؿ القمب، %30عندىـ ألكثر مف 

 فيقكم القمب كينشط الدكراف.فيزداد حجـ الدـ الذم يدفعو في الدقيقة 

السباحة تساعد العضبلت الضعيفة عمى الحركة  كتؤكد أبحاث الطب الرياضي أف
فكؽ الماء كما تعمؿ مقاكمة الماء لمحركة نكعان معتدالن مف تمرينات المقاكمة  عندما يطفكا البدف

ف المرض أك بعد تؤدم الستعادة البدف لحيكيتو عقب حاالت الضعؼ العاـ كفي فترات النقاىة م
 العمميات الجراحية.

ف  قكة دفع الماء إلى األعمى تساعد عمى عممية الطفك التي تسمح ألجزاء الجسـ كا 
مما يحسف المدل  المصابة بأنكاع معتدلة مف الشمؿ كالضمكر العضمي مف األداء الحركي،

ستعماؿ الحركي لممفاصؿ التي قد أصابيا التصمب نتيجة فترات طكيمة مف الراحة أك ا
جعؿ المصاب متكيفان مع الجبائر،ىذا عبلكة عمى التأثير النفسي الحسف لمسباحة كقدرتيا عمى 

 2العجز البدني.

ف المتمرنيف عمى السباحة منذ صغرىـ ال أثر فييـ لمتشكىات كاألكضاع المعينة، لذا إ
ض العاىات لتصحيح بع اعتبرت أبحاث الطب الرياضي السباحة أحد الكسائؿ العبلجية العامة

 نحناء الظير كتقكس األرجؿ.االسيما الجسمانية 

أكثر مف أم السباحة تدرب كتقكم الجممة العصبية،كتعمؿ عمى تنظيـ حرارة البدف ك 
رياضة أخرل،كتعكد اإلنساف عمى تحمؿ البرد.كبما أنيا تمارس في الماء فإف الحرارة الناجمة 

                                                           
 206ص ،المرجع السابؽ ،سالـ مختار -1

 153ص  4محمد نزار الدقر المرجع السابؽ ج - 2
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فراط عند مزاكلة ىذه الرياضة ما ينشأ عف عف العمؿ العضمي تتعدؿ بالماء فبل ينتج عف اإل
  .1اإلفراط في مزاكلة غيرىا مف الرياضات

ذا كاف اإلسبلـ يدعك إلى ممارسة األنكاع سالفة الذكر مف الرياضات  فيي ليست  كا 
نما لكؿ عصر فنكف كضركب مف الرياضات قد أباحيا اإلسبلـ بشرط أف  عمى سبيؿ الحصر كا 

 .تمتـز بالضكابط الشرعية

كيتضح أف الدكر األساسي لمرياضة ال نحصر فقط في بناء الصحة كتحصيؿ القكة 
نما تعتبر كقاية مف اآلفات العارضة لؤلبداف كالنفكس كما أثبت الطب الحديث نجاعتيا في  كا 

 فضبل عف دكرىا الفعاؿ في برامج التأىيؿ.  ،عبلج كثير مف األمراض المستعصية

 

 الراحة والنـو  :المطمب الرابع

آلة حٌية مميئة بالحركة كالفٌعالية كالنشاط فيصيبيا اإلنساف جسـ خمؽ ا سبحانو كتعالى 
بيا العطب كاالنييار أصا كي تستعيد نشاطيا، كما لـ تحصؿ عمى الراحة كاإلرىاؽالتعب 
، كسنحاكؿ في ىذا المطمب أف نتعرؼ عمى حقيقة النـك كآثاره في بناء صحة الفرد كالمرض
 كالمجتمع

   :حقيقة النـو -1

كاالسـ  :قاؿ سيبكيو .ناـ ينـك نكما كنياما ،النـك النعاس :قاؿ بف سيده ،معركؼ :النـك
النّْيمىةي كىك نائـ إذا رقد

كحقيقتو أنو  غشية عميقة تصيب اإلنساف فتمنعو  ،كىك ضد الصحك 2
كال تزكؿ  ،ؿ مؤقتاكخبلؿ النـك اليزكؿ العقؿ بؿ يتكقؼ عف العم ،مف اإلدراؾ  كالحركة اإلرادية

,فيك فترة  3الحكاس أيضا كلكف ترتفع عتبة اإلحساس فبل يعكد النائـ يحس بالمنبيات العادية 

                                                           
 ( دمشؽ.1977) 9ع 20مجمة حضارة اإلسبلـ المجمد ” نظرات في الكلد كحبو كحقكقو”:د.أحمد شككت الشطي - 1
  4583ص  51ج  ،المرجع السابؽ ،ابف منظكر - 2
  912المرجع السابؽ ص  ،أحمد محمد كنعاف - 3



 انفصم انثبًَ: انًجبدئ األعبعٍخ نحفظ انصحخ فً اإلعالو

69 
 

كيختمؼ عف الغيبكبة في إمكانية إنيائو  ،مف الراحة يفقد النائـ خبلليا إدراكو بما يحيط بو
 1بسيكلة.

                                                                          :النـو نعمة تستحؽ الشكر -2

النـك نعمة مف عند ا كآية مف آياتو تفضؿ بيا عمى عباده ليمنحيـ الراحة كالطمأنينة 
كالسكينة كي يجدد الجسـ طاقاتو فيشع بالنشاط كالحيكية  كنظرا ألىميتو فقد ذكره ا سبحانو 

ي سياؽ تذكير العباد بما أنعـ عمييـ مف نعـ كتعالى في كتابو العزيز في كثير مف المكاضع ف
 :كالتذكير بعظمتو كدالئؿ قدرتو في تعاقب الميؿ كالنيار  نذكر منيا ،تستحؽ الشكر

كسخر لكـ الشمس كالقمر دائبيف كسخر لكـ الميؿ كالنيار كآتاكـ مف كؿ ما "تعالى: ولك ق
ف تعدكا نعمة ا ال تحصكىا  .2"سألتمكه كا 

"كمف آياتو منامكـ  بالميؿ  كالنيار  كابتغاؤكـ  مف  فضمو إف في ذلؾ  :كقكلو ا تعالى
  3آليات لقـك يسمعكف "

 4تعالى:)كىك الذم جعؿ الميؿ كالنيار خمفة لمف أراد أف يذَّكر أك أراد شككران( ولك قك 

 5الميؿ لباسان كجعمنا النيار معاشان(نكمكـ سباتا كجعمنا لى:)كجعمنا عات ولك قك 

 6:)ألـ يركا أنا جعمنا الميؿ ليسكنكا فيو كالنيار مبصران(أيضا ىكقكلو تعال

)قؿ أرأيتـ إف جعؿ ا عميكـ الميؿ سرمدان إلى يـك القيامة مف إلو غير ا  :كقكلو تعالى
يأتيكـ بضياء أفبل تسمعكف. قؿ أرأيتـ إف جعؿ ا عميكـ النيار سرمدان إلى يـك القيامة مف إلو 

بميؿ تسكنكف فيو أفبل تبصركف.كمف رحمتو جعؿ لكـ الميؿ كالنيار لتسكنكا فيو غير ا يأتيكـ 
 7كلتبتغكا مف فضمو كلعمكـ تشكركف(

                                                           

 589ص 25المكسكعة العربية العالمية  المجمد  - 1
 36اآلية  ،سكرة إبراىيـ  - 2
 23سكرة الرـك اآلية  - 3
 62اآلية   ،سكرة الفرقاف - 4
 11- 9اآلية   ،سكرة النبإ - 5
 88اآلية   ،سكرة النمؿ - 6
 73 - 71اآلية  ،سكرة القصص - 7
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إف ىذه النصكص القرآنية  كغيرىا مف اآليات المبثكثة في ثنايا الكتاب العزيز تبيف أف 
عج بالحركة ا أنعـ عمى عباده بالنـك راحة ليـ كسكينة بعد ضكضاء النيار الذم كاف ي

 "السكف"ك"المباس".ػكقد عبر عف ذلؾ بأبمغ ما يمكف التعبير بو حينما كصؼ الميؿ ب ،كالنشاط

يدرؾ أف الشارع الحكيـ لـ ييمؿ ىذه  ،"كالمتعمؽ في النصكص الشرعية المختمفة
نما نبو كبطرؽ  ،بحيث تركيا لمزاجو يمارسيا كيؼ شاء ،الضركرة التي يحتاجيا اإلنساف كا 

 1إلى أف ليا كقتا معينا يجب أف تمارس فيو".مختمفة 

فالميؿ ىك أنسب كقت لمنـك لما فيو مف خصائص كميزات خصو ا سبحانو كتعالى 
" تذكر األبحاث الطبية الحديثة أف الغدة الصنكبرية الكاقعة تحت الدماغ تقـك بإفراز مادة ،بيا

كقد كيجد أف  ،يثبط نكر الشمس إفرازىاكيزداد إفراز ىذه المادة في الظبلـ بينما  ،الميبلنكتيف
. كفي الحقيقة فإنو لحدكث النـك يمـز زكاؿ جميع التنبييات  لمميبلتكنيف تأثيران مباشران عمى النـك
الخارجية مف سمع كبصر كالتي تنتقؿ عف طريؽ حكاسو إلى الدماغ كعندما تخؼ تمؾ 

، فسبحاف مف جعؿ الميؿ التنبييات أك تنعدـ تخؼ كظائؼ الدماغ المتكقفة عمييا كيح صؿ النـك
  سكنان.

إف الظممة كما يرافقيا مف سككف الميؿ كىدكء الحركة تييئ لئلنساف الظركؼ المناسبة 
 2"لمسكف كالراحة كالنـك

 النـو وأثره عمى صحة اإلنساف: - 3

لقد شرع العميـ الخبير بخفايا المخمكؽ البشرم قسطا مف الراحة كالنـك كجعمو مف 
لتعبدية فقد حببت الشريعة اإلسبلمية لممكمفيف خمكدىـ إلى الراحة بعد التعب حيث قاؿ القضايا ا
كيأتي التكجيو النبكم ليقرر حؽ الجسد  ،3لباسا " ؿ" كجعمنا نكمكـ سباتا كجعمنا المي :ا تعالى

ف لجسدؾ عميؾ حقا " مف أىـ  يعد النـكف ،4في الراحة فيقكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ " كا 
                                                           

 ،قسـ الشريعة ،كمية العمـك اإلسبلمية ،رسالة دكتكرة ،الرعاية الصحية لمفرد في الفقو اإلسبلمي ،احميدة بف زيطة -1
 2007-2006 ،جامعة الجزائر

 85ص 1984، 1عبد الحميد دياب كأحمد فرفكر، مع الطب في القرآف الكريـ، مؤسسة عمـك القرآف دمشؽ الطبعة  -2
 اآلية  ،سكرة النبإ -3
 1سبؽ تخريجو ص -4
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حاجات الجسد كبفقده تختؿ مجمؿ كظائفو، كبحسب الخبراء فإنو ينبغي عمى اإلنساف أف يأخذ 
كفايتو النسبية مف النـك اليادئ المريح حتى يتمكف مف االحتفاظ بتكازنو كصفاء ذىنو كيقظة 
عقمو كسبلمة حكاسو كترميـ مجمؿ خبلياه ككظائفيا العممية. كلمنـك عبلقة كثيقة بتحسيف الجممة 

لمناعية لمجسـ. كال ننسى بأف لمنـك أيضان أثره عمى حيكية كنضارة الكجو كالجماؿ، كأثره كاضح ا
 في تحقيؽ تكازنات القكة كالنشاط. 

  كلمنـك فائدتاف جميمتاف:  يقكؿ ابف قيـ الجكزية في حديثو عف فكائد النـك "

حكاس مف نصب فيريح ال سككف الجكارح ك راحتيا مما يعرض ليا مف التعب، :إحداىما
 .كيزيؿ اإلعياء كالكبلؿ ،اليقظة

إلى تغكر ىضـ الغذاء كنضج األخبلط ألف الحرارة الغريزية في كقت النـك  :كالثانية
 .1."..باطف البدف فتعيف عمى ذلؾ أف يبرد ظاىره فيحتاج النائـ إلى فضؿ كثار

كأنفع النـك ":كؿثـ يكضح كيفيات النـك ككضعياتو مبينا النافع منو كالضار بالصحة فيق
فإف المعدة أميؿ  أف يناـ عمى الشؽ األيمف ليستقر الطعاـ بيذه الييئة في المعدة استقراران حسنان،

ثـ يتحكؿ إلى الشؽ األيسر قميبل ليسرع اليضـ بذلؾ الستمالة المعدة  ،إلى الجانب األيسر قميبل
رع انحدارا عف المعدة فيككف ليككف الغذاء أس ،ثـ يستقر نكمو عمى الجانب األيمف،عمى الكبد

ككثرة النـك عمى الجانب األيسر مضرة بالقمب   ،النـك عمى الجانب األيمف بداءة نكمو كنيايتو
   د.بسبب ميؿ األعضاء إليو فتنصب إليو المكا

كأردأ منو أف يناـ  ،كأردأ النـك عمى الظير،كال يضر االستمقاء عميو لمراحة مف غير نـك
 ،كالنـك المعتدؿ ممكف لمقكل الطبيعية مف أفعاليا مريح لمقكل النفسانية ...منبطحان عمى كجيو

كنـك اإلنساف بعضو في  دفيف،الكالنـك في الشمس يثير الداء ....مكثر مف جكىر حامميا
 2"الشمس كبعضو في الظؿ ردمء

                                                           
مؤسسة الرسالة  ،ضبط شعيب األرنؤكط ك عبد القادر األرنؤكط ،زاد المعاد في ىدم خير العباد ،ابف قيـ الجكزية  - 1
  680ص  2009 ،1ط
 681- 680ابف قيـ الجكزية  المصدر نفسو ص  - 2
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كالنـك مف كجية النظر الطبية فترة راحة ألف جممة كظائؼ األعضاء تبطؤ فيو فيقؿ "
بض كيبطؤ التنفس كينخفض الضغط كيقؿ استيبلؾ األككسجيف في العضبلت مما يتيح الن

ف الفضبلت كليستطيع البدف نكعان مف الكقاية ضد أمراض القمب كالشراييف. كيقؿ أثناء النـك تككٌ 
فراز المعاب. كترتخي  التخمص مف فضبلتو التي تراكمت أثناء النيار،كما يقؿ إدرار البكؿ كا 

اء النـك مع كجكد تحرؾ تمقائي في األطراؼ في أكقات معينة لتقميب الجسـ العضبلت أثن
بصرؼ النظر عف عمؽ النـك كشفافيتو، كتتعطؿ نسبيان كافة الحكاس عدا حاسة السمع فإنيا 
تبقى عاممة مع خفة االستجابة لؤلصكات لذا فالصكت العالي يكقظ النائـ،كما الضرب عمى 

ؿ األصكات مف الكصكؿ إلييـ لئبل يستيقظكا حتى يصمكا أجميـ آذاف أىؿ الكيؼ إال لمنع كصك 
المحدد. كنجد في النـك أمنان كأمانان مف القمؽ كالخكؼ لذا فقد غشى ا جنكد المسمميف بالنعاس 

" كربط عمى قمكبيـ ليبعد عنيـ القمؽ كالخكؼ كقد كانكا قمة أماـ أعدائيـ أمنة ليـ في غزكة بدر،
 .2"يكـ النعاس أمنة منوإذ يغش"،قاؿ تعالى:1

ذا كاف النـك حاجة ضركرية ال أيضا أف الحيكاف  فقد دلت التجارب ،ئلنسافلحيكية  كا 
، فقد أعطيت مجمكعة كاممة مف الكبلب غذاءىا الكامؿ كحرمت مف " يمكف أف يعيش ببل نـك

، في حيف حرمت مجمكعة أخرل مف الغذاء كتركت لتناـ،فماتت الكبلب التي حرمت م ف النـك
النـك بعد خمسة أياـ،أما الكبلب التي حرمت مف الغذاء كتركت لتناـ فقد قاكمت الجكع أكثر مف 

أف الحرماف مف النـك يقتؿ اإلنساف بسرعة أكبر مف الجكع،كأنو لفترة  العمماءكيؤكد   يكمان. 20
طيط محدكدة يؤدم إلى التعب كفقد القدرة عمى التركيز كاضطراب في المزاج كنظـ القمب كتخ

الدماغ،أما إذا تجاكزت فترة الحرماف أسبكعان كاحدان فقد يصاب الشخص باليبلكس كاليذياف،كقد 
ثبت أف معظـ حكادث السيارات تقع في الكقت الذم ينبغي أف يككف فيو السائؽ في أعمؽ 

.  3"فترات النـك

ذا كانت النتيجة التي خمصت إلييا ىذه التجارب مف أف اإلنساف يتحمؿ حرماف  الغذاء كا 
ذا تبيف لنا دكر الغذاء في بناء الجسـ كصحتو فإنما يدؿ ىذا  ،أكثر مف تحممو حرماف النـك كا 

                                                           
 63ص  4المرجع السابؽ  ج ،محمد نزار الدقر - 1
 11اآلية  ،سكرة األنفاؿ - 2
 64ص ،المرجع السابؽ - 3



 انفصم انثبًَ: انًجبدئ األعبعٍخ نحفظ انصحخ فً اإلعالو

73 
 

مف الكىف كالضعؼ كلكف يتمثؿ دكره بالدرجة الجسـ عمى أىمية النـك كدكره ليس في باب كقاية 
 .األكلى في إيجاد الصحة كبنائيا بناء قكيما
 سبحانو كتعالى عمى عباده كيقـك بيا اإلنساف مف أجؿ فالنـك كظاىرة حتمية كضركرة أكجبيا ا

أما ما أقره النبي صمى ا عميو كسمـ مف  ،بقاءه حيا تعتبر عنصرا مف عناصر بناء الصحة
 ،كىيئاتو،تشريعات كآداب تتعمؽ بالنـك  كحث المسمـ عمى االلتزاـ بيا مثؿ تنظيـ أكقات النـك

خؿ في  باب الكقاية ألف ا سبحانو كتعالى لـ يترؾ كما يستحب قبمو كبعده مف تدابير فيد
  .لئلنساف ممارسة ىذه الضركرة ألىكائو كرغباتو  فمربما أتت بعكس المقصكد
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 خانٕقبٌيجذأ  :انثبًَ انًجحث

 :تعريؼ الوقاية :المطمب األوؿ

 : الوقاية في اللغة   

 : ل أبو معقل اهلذيل وقاه اهلل وقيا ووقاية  صانو قا: وقى: جاء يف لسان العرب 

 َوَواِقَيًة َكَواِقَيِة الِكََلبِ  فَ َعاَد َعَليِك ِإنَّ َلُكنَّ َلََظًّا  

 1.فَوَقى َأَحدُُكْم َوْجُهُو النَّاَر1 وقيت الشيء أقيو إذا صنتو وسرتتو عن األذى :ويف اَلديث   

 طصطحا::الوقاية في اال

تعريفات كثيرة نختار منيا ما " كلو قائي لطب الك الكقاية في مجاؿ الصحة تعرؼ بمصطمح " ا
 يمي:

)ىك العمـ المتعمؽ بمنع انتشار األمراض كتعزيز الصحة النفسية كالجسمية عند األفراد . 1
 .2كالجماعات(

 3"ىك عمـ المحافظة عمى الفرد كالمجتمع في أحسف حاالتو الصحية ىك ". 2

 :يةفي التعاليـ اإلسالم ةياالوق المطمب الثاني:  خصائص

 إف المتتبع لنظرية الطب الكقائي في اإلسبلـ يستطيع إدراؾ الخصائص التالية فييا:   

السبؽ المبكر: حيث أرست قكاعدىا قبؿ أكثر مف أربعة عشر قرنان مف الزمف يـك كاف العالـ . 1
 يغط في سبات عميؽ مف الجيؿ كقمة المعرفة.

                                                           
 4901ص  54اجلزء  1ور املصدر السابق  اجمللد السادسابن منظ - 1
مديرية المكتبات كالكثائؽ الكطنية عماف  تفكؽ الطب الكقائي في اإلسبلـ: عبد الحميد القضاة::عبد الحميد القضاة -2

 .14 -13 المرجع السابؽ  ص 1987، 1ط 
بحث في ندكة الطب في السنة  ،ذية كالطب الكقائي: دراسة في األحاديث الشريفةالتغ محمد عيد محمكد الصاحب: - 3

حياء التراث: عماف2003ىػ، 1424النبكية، )  .ص6 .ـ(، جمعية الحديث كا 
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كغاية يسعى العمـ الحديث لمكصكؿ  المصداقية: حيث أصبحت بديييات ىذا الطب أمبلن . 2
 إلييا كتحقيقيا، كىكذا يزداد اليقيف بيذا الديف رسكخان عمى مدل األياـ.

البساطة كاليسر: البساطة في التكميؼ كاليسر في التنفيذ؛ بحيث ال يستمـز كمفة مادية كال  .3
 جيدان مرىقان يقعد اليمـ.

سبة لممسمـ ال يحتاج إلى إجراءات معقدة تستمـز ال تستمـز المؤىبلت الصحية: فتطبيقيا بالن .4
قدران ىائبلن مف المعرفة، أك حدان متميزان مف الذكاء، أك مؤىبلن عمميان معينان، فكؿ فرد مف المسمميف 

 مؤىؿ لذلؾ.

الذاتية في التنفيذ: أم أف المسمـ يقـك بالتطبيؽ تعبدان  تعالى؛ فيك ال يحتاج إلى مدير  .5
طي يحاسبو؛ ألف الرقيب ىك ا تعالى، ككاعظ المؤمف ينبع مف أعماؽ نفسو، لذا يراقبو، أك شر 

 فالمجتمع اإلسبلمي في غنى عف الرقابة الحككمية في تنفيذ ىذه القكاعد الصحية.

الشمكلية: كنعني بيا أف قكاعد الطب الكقائي في السنة جزء مف كؿ، فيي مف حيث قكة  .6
ف نظرية الطب الكقائي المعاصر، إذ أنيا تتعامؿ مع اإلنساف اإللزاـ ككجكب النفاذ تتميز ع

 عمى أنو مادة كركح؛ كفؽ المنيج اإلسبلمي الشامؿ.

الحماية مف األمراض الجنسية: نظـ اإلسبلـ النشاط الجنسي تنظيمان متكازنان، فمـ يكبت  .7
محكمة، فسدَّت الغريزة، كلـ يطمؽ جماحيا، كلكف اعترؼ بيا كأشبعيا في إطار ضكابط شرعية 
 بذلؾ منابع األمراض الجنسية كاالجتماعية، التي تعاني منيا المجتمعات األخرل.

التركيز عمى الكقاية: تركز السنة عمى كقاية المسمـ مف األمراض، كال تدعو حتى يقع فييا  .8
لتعالجو؛ حيث إنيا تغمؽ منافذ المرض كميا، كتبشر مف يحمي مجتمعو مف األكبئة بالثكاب 

 األجر العظيـ.ك 

الديمكمة: االلتزاـ باألكامر اإلسبلمية الصحية ليس مرىكنان بمدة، أك بسف معينة، بؿ تبقى  .9
 كتطبؽ ما داـ اإلنساف قادران عمى العبادة.
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إف مجمكعة القكاعد الكقائية في اإلسبلـ رغـ كماليا ككفايتيا لمفرد كالمجتمع إال أنيا ال  .10
المسمـ االلتزاـ ببقية الحكاـ الشرعية االخرل، فيي جزء مف نظاـ كامؿ تؤتي ثمارىا، إذا ترؾ 

ينفع البشرية إذا سممتو زماميا كأكلتو قيادتيا، أما االلتزاـ ببعض أحكاـ اإلسبلـ كترؾ البعض 
اآلخر فيك نكع مف االلتزاـ الممقكت، كنكع مف التخبط كالضياع كىدر لمكقت كالجيد ...ألف 

 (1)ر إلى التنازؿ عف عدة حمقات حتى تنفرط السبحة عف آخرىا.التنازؿ عف حمقة يج

 :أقساـ التعاليـ اإلسالمية في مجاؿ الوقاية :المطمب الثالث

كثرت تشريعات اإلسبلـ في مجاؿ العناية بالصحة كالكقاية مف األمراض  كتعددت 
ا غير مصنفة أبكابيا كتشعبت أقساميا كأصنافيا سكاء في كتب الحديث أك كتب الفقو، كلكني

نما تـ تناكليا تبعا ألبكاب الفقو كالحديث المعركفة، كأبكاب  تحت عنكاف الكقاية أك الصحة، كا 
العبادات كالمعامبلت كغيرىا، كقد حاكلت بعض الدراسات الحديثة التي عنيت بالطب الكقائي 

العبادات، الطيارة كالنظافة، ك   ؿتركزت حك "بجمع ىذه التشريعات كتقسيميا إلى أقساـ عدة 
 2. "كالطعاـ كالشراب، كالبيئة، كالصحة العامة، كالصحة النفسية

 :فً انطٓبسح ٔانُظبفختششٌؼبد اإلعالو انٕقبئٍخ :انفشع األٔل

سنف الفطرة  ":يمكف أف تتمخص في ما يمي أنكاع كثيرة التشريعات ليذا القسـ مف
ناف، نظافة اليديف، السبيميف، نظافة الجمد كالشعر، نظافة الفـ كاألس ،(النظافة الشخصية)

 3"االىتماـ بمادة النظافة، كتفصيؿ ذلؾ ما يمي:

 (:النظافة الشخصية)سنف الفطرة  :أوال

شرعو النبي صمى ا عميو كسمـ مف خصاؿ  آداب، تكمؿ المرء  سنف الفطرة ىي ما
ريرة ليككف عمى أفضؿ الييئات كتشمؿ في مجمميا نظافة مختمؼ أجزاء الجسـ  فعف أبي ى

                                                           
 35-32ص المرجع السابؽ ،عبد الحميد القضاة: تفكؽ الطب الكقائي في اإلسبلـ، -1
ب الكقائي العبلجي المعاصر،بحث مقدـ  إلى مؤتمر السنة النبكية في عبد الرزاؽ األسكد: أثر السنة النبكية في الط -2

 02ص ـ2007 –ق 1428الدراسات المعاصرة بجامعة اليرمكؾ بإربد بالمممكة األردنية الياشمية 
 .04،المرجع السابؽ صعبد الرزاؽ األسكد -3
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الختاف، كاالستحداد، كقص : الفطرة خمس:" رضي ا عنو عف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ
 .1فراكتقميـ األظ،بطالشارب، كنتؼ اإل

كما كرد حديث آخر عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يبيف أنيا عشر فعف عائشة 
عفاء المحية  :الفطرةعشر مف " :رضي ا عنيا قالت قاؿ رسكؿ ا عميو كسمـ قص الشارب كا 

كالسكاؾ  كاستنشاؽ الماء  كقص األظافر، كغسؿ البراجـ، كنتؼ اإلبط كحمؽ العانة، كانتقاص 
 2."كنسيت العاشرة إال أف تككف المضمضة :قاؿ بعض الركاةك  الماء،

كسكاء كانت ىذه الخصاؿ خمسا أك عشرا فإنيا تعتني في مجمكعيا بالنظافة الشخصية 
 .لمفرد

تعرض لمخصاؿ المذككرة في الحديث األكؿ بشيء مف التفصيؿ كبياف أثرىا في الكقاية مف كسن 
كشفت لنا البحكث الطبية األىمية الصحية البالغة لتطبيؽ ىذه الخصاؿ كما  األمراض  حيث 

 .3يترتب عمى إىماليا مف أضرار

 : الختاف .1

كيراد بو ( الختف)ؽ لفظ الختاف في المغة مصدر مأخكذ مف الختف، كأصمو القطع، كيطم
الفعؿ ف كما يطمؽ كيراد بو مكضع القطع، كالمقصكد في ىذا المقاـ المعنى األكؿ كىك فعؿ 

كقيؿ إف الختاف لمرجاؿ، أما النساء فيطمؽ في حقيف  .الخاتف سكاء كاف برجؿ أك امرأة
 4.الخفض

جمدة ممتصقة "أف تزاؿ القمفة أك الغرلة كىي :في االصطبلح فيك بالنسبة لمرجؿ أما
كىي التي تزاؿ في عممية  تختفي تحتيا اإلفرازات كتتجمع فييا الميكركبات بحشفة القضيب

                                                           
 5441باب:تقميـ األظفار،الحديث: البخارم في كتاب:المباس، ركاه -1
 377باب:خصاؿ الفطرة، الحديث  ه مسمـ في كتاب:الطيارة،كركا -2
ـ(، ىيئة اإلعجاز العممي في  القرآف كالسنة: رابطة 1996ق، 1417، )1ط: االستشفاء بالصبلة، زىير رابح القرامي -3

 .28- 27 العالـ اإلسبلمي: مكة المكرمة.ص
 1102ص  14المصدر السابؽ  ج  :ابف منظكر -4
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..كأما ختاف المرأة فيك إزالة جمدة كعرؼ الديؾ فكؽ الفرج كىي قمفة صغيرة تقع عمى .الختاف
 1البظر"

كسمـ  كالختاف مف شعائر المسمميف كسنة مف السنف التي شرعو النبي صمى ا عميو 
 :كحث عمييا فعف شداد بف أكس رضي ا عنو يرفعو إلى النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ

كقد جاء رجؿ إلى النبي صمى ا عميو كسمـ فقاؿ: 2الختاف سنة لمرجاؿ مكرمة لمنساء ""
 3" ألؽ عنؾ شعر الكفر كاختتف" :أسممت. قاؿ

 :المعاصرة الطبية العممية بحكثال أكدتو ما كىذا الجسـ؛ لصحة كقائية فكائد كلمختاف

 
 الكقاية مف االلتيابات المكضعية في القضيب الناتجة عف كجكد القيٍمفة -1      

 .الكقاية مف التيابات المجارم البكلية -2

 .الكقاية مف سرطاف القضيب -3

 .الكقاية مف الكثير مف األمراض الجنسية -4

 .كقاية الزكجة مف سرطاف عنؽ الرحـ -5

 .(4)كقاية مف مرض الصداؼ الجمدمال -6

 : ستحداداال .2

بالحديد، استعممو عمى طريؽ الكناية التي يعني بيا  ىك حمؽ شعر العانة االستحداد
 .5حمؽ العانة بالحديد

                                                           
، الختاف، دار المنارة لمنشر كالتكزيع 1قبسات مف الطب النبكم الكقائي، مكسكعة سنف الفطرة  محمد عمي البار، -1

 1994 - 1414 1مكة  ط –جدة 
 20719 :أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده رقـ  -2

3
 356 ، رقـ :بالغسؿ فيؤمر يسمـ الرجؿ في باب الطيارة، في  أبكداكد أخرجو - 
 102 -76: المرجع السابؽ  رالبا محمدعمي :لمتكسع انظر -4
 .4/117ابف منظكر  لساف العرب مادة حدد  -5
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"    1كالعانة ىي "الشعر النابت عمى فرج اإلنساف، كقيؿ ىي منبت الشعر ىناؾ
ؿ ا صمى ا عميو كسمـ كدعا إلى االلتزاـ فاالستحداد أحد سنف الفطرة التي حث عمييا رسك 

بيا حفاظا عمى نظافة الجسـ كما كرد في األحاديث سالفة الذكر، كلـ ير العمماء تحديدا لكيفية 
إزالة ىذا الشعر  ماداـ المقصد ىك النظافة فتتحقؽ بالحمؽ كالقص كالنتؼ أك استعماؿ المراىـ 

 كغيرىا.

لحمقيا فالعبرة بطكؿ ىذا الشعر كتراكـ األكساخ تحتو كما أنيـ لـ يحددكا كقتا أدنى 
فمتى طاؿ حمؽ  ألف ذلؾ يختمؼ مف شخص آلخر عمى أنو يكره أف يتجاكز أربعيف يكما كحد 

" كقت لنا )أم النبي صمى ا عميو كسمـ( في  :أقصى فعف أنس بف مالؾ رضي ا عنو قاؿ
 2ال يترؾ فكؽ أربعيف ليمة".الشارب كتقميـ األظفار كفي اإلبط كحمؽ العانة أ

بالقبؿ كالدبر منطقة  طكينبع التكجيو النبكم ليذه السنة مف أف " ناحية العانة كما يحي
نو إف لـ يحمؽ شعرىا تراكمت عميو مفرزات العرؽ  كثيرة التعرؽ كاالحتكاؾ ببعضيا البعض، كا 

ذا ما تمكثت بمفرغات البدف مف بكؿ كبراز صعب تنظيفيا حي نئذ، كقد يمتد التمكث كالدىف، كا 
إلى ما يجاكرىا فتزداد كتتكسع مساحة النجاسة، كمف ثـ يؤدم تراكميا إلى تخمرىا، فتنتف 

 3كتصدر عنيا ركائح كريية جدا."

كثيرة كحكـ جميمة تنعكس إيجابا عمى صحة الفرد كالمجتمع أبرزىا  كلبلستحداد فكائد
مانيا مما يحمييا كيغطييا، ثـ إف تنظيؼ ىذه "إزالة الكسط المبلئـ لنمك العكامؿ المرضية، كحر 

..لذلؾ فإف إىماؿ ىذه المنطقة كترؾ الشعر يسبب .المناطؽ كتيكيتيا تفيد الجسـ صحيا كجنسيا
..كال تنحصر ىذه األمراض في الشخص ذاتو، بؿ تتعداه إلى أفراد .كثيرا مف األمراض كاآلفات

 4أسرتو، ك إلى أبناء المجتمع مف خبلؿ الحماـ المشترؾ، أك حكض السباحة العاـ"

 :فمف ذلؾ كىذا ما أكدتو البحكث العممية الطبية المعاصرة

 .الكقاية مف مرض قمؿ العانة .1

                                                           
 .17/174ابف منظكر  لساف العرب مادة عكف   -1
 .1/125أخرجو مسمـ في كتاب الطيارة باب خصاؿ الفطرة   -2
 50ص  2ج  نفسومحمد نزار الدقر، المرجع  -3
 213 - 212ص  1فارس عمكاف المرجع السابؽ ج -4
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 الكقاية مف التياب منطقة العانة. .2

 لكقاية مف تقشر جمد منطقة العانة.ا .3

 .1الكقاية مف أمراض الجيازيف البكلي كالتناسمي .4

 : قص الشارب. 3

كماركل عبد ا بف عمر رضي  األصؿ في قص الشارب ماكرد في حديث سنف الفطرة،
 2" احفكا الشارب كاعفكا المحى.":ا عنيا أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ

" جزكا :كىريرة رضي ا عنو حيث قاؿ قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـكما ركاه أب
 3الشكارب كارخكا المحى، خالفكا المجكس."

كلـ يختمؼ الفقياء في سنية ىذه الخصمة إال أنيـ اختمفكا في مقدار مايؤخذ مف  
قص الزائد الشارب" ألف قص الشارب سنة باالتفاؽ إنما يرل الشافعية كالمالكية التقصير، أم 

عف الشفة العميا بينما يرل الحنفية استئصاؿ الشارب كمو، كالحنابمة مخيركف بيف ىؤالء كىؤالء 
"4 

 :منيا لئلنساف كقائية فكائد صحيةكسكاء أخذ الشارب كمو أك قص مازاد عمى الشفة ففيو 

قد تدخؿ إلى إذا طالت الشكارب تمكثت بالطعاـ كالشراب، كقد تككف سببا في نقؿ الجراثيـ، ك . 1
 5الجكؼ.

يعرضو لمفرزات المنخريف كنخاميما، فيصعب تنظيؼ  ؼإف كجكد الشارب في أسفؿ األن .2
 6كمييما، كخاصة عندما يككف شعر الشارب نافرا إلى األماـ ككثيفا

                                                           
 لرزاؽ األسكد المرجع السابؽعبد ا -1
  380 رقـ:أخرجو مسمـ في كتاب الطيارة باب خصاؿ الفطرة  -2
  383 رقـ : أخرجو مسمـ في كتاب الطيارة باب خصاؿ الفطرة  -3
 307ص 1ج 1989 03اإلسبلمي كأدلتو  دار الفكر دمشؽ سكريا ط:كىبة الزحيمي الفقو -4
 4/94محمد نزار الدقر المرجع السابؽ  -5
 49-48فارس عمكاف المرجع السابؽ ص -6
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قص ما زاد عمى الشفة مف شعر الشارب أسمـ كأكثر مكافقة لمصحة، ألف ا سبحانو  .3
لحمايتو مف عكارض الطبيعة  -كمنو الشارب –كجو الرجؿ كتعالى خمؽ الشعر في 

كبخاصة عف أشعة الشمس كالحر كالبرد كما أنو يعمؿ عمى تصفية اليكاء الداخؿ إلى 
الرئتيف عف طريؽ األنؼ مف اليكاـ كالغبار كغيرىما، فيككف اإلبقاء عميو فكؽ الشفة العميا 

 1أنفع كأسمـ.

 : تقميـ األظافر. 4

 2القىٍمـ معناه القطع، كقمـ الظفر إذا قطعو، كما قطع منو يسمى القيبلمةالتقميـ ك  :لغة
 3.كالمقصكد بتقميـ األظافر إزالة ما يزيد عمى مبلمس رأس األصبع مف الظفر

كتقميـ األظافر أحد سنف الفطرة التي أكصى بيا رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ حيث ركل      
" مف الفطرة حمؽ :أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿعبد ا بف عمر رضي ا عنيما 

.4العانة، كتقميـ األظفار، كقص الشارب "  

" كقت لنا )أم  :أنس بف مالؾ رضي ا عنو قاؿأما تكقيت قص األظافر فقد كرد عف 
النبي صمى ا عميو كسمـ ( في الشارب كتقميـ األظفار كفي اإلبط كحمؽ العانة أال يترؾ فكؽ 

 .5بعيف ليمة"أر 
إف ترؾ األظفار مجمبة لمكثير مف األمراض كما أكدتو البحكث العممية الطبية 
المعاصرة، حيث تتجمع تحتيا مبلييف الخبليا الجرثكمية التي تؤدم دكران ميمان في نقؿ األمراض 
ب لمعيف كالمعدة كالجمد لمشخص نفسو، أك نقميا بالعدكل لآلخريف عف طريؽ تمكث الطعاـ كالشرا

 6بإخراجات المشتغميف باألغذية

 

                                                           

 217ـ ص 1996ق/1417دمشؽ دار القمـ  1عبد الرزاؽ الكيبلني الحقائؽ الصحية في اإلسبلـ  ط  -1
 490ص  12ابف منظكر لساف العرب ج -2
 54محمد نزار الدقر المرجع السابؽ ص  -3
 247ص 5440أخرجو البخارم كتاب المباس باب تقميـ األظفار ح -4
 بؽ تخريجو في عنصر االستحدادس -5
 المرجع السابؽ :عبد الرزاؽ األسكد -6
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 نتؼ اإلبط:. 5

الذم ركاه أبكىريرة، كالحديث الذم  كىك أحد سنف الفطرة التي كرد  ذكرىا في الحديث
عمى اإلبط مف الشعر بالنزع أك ما  تركتو عائشة رضي ا عنيا، كالمقصكد بو إزالة ما ينب

ا الشعر ىي الحيمكلة دكف تراكـ األكساخ مف إزالة ىذ ةمقامو مما يؤدم المقصكد. كالغاي ـيقك 
في منطقة اإلبط كخاصة أنيا منطقة كثيرة التعرؽ، فإذا ختمط العرؽ مع الشعر الكثيؼ كاف 

 سببا لحدكث الكثير مف األمراض الجمدية فضبل عف الركائح الكريية التي تنبعث منيا.

 كليذه السنة النبكية فكائد طبية جمة نذكر أىميا:
 مف الحكة بسبب الجرب.الكقاية  .1
 الكقاية مف االلتيابات المكضعية لئلبط. .2
 الكقاية مف الدمامؿ التي تصيب منطقة اإلبط. .3
 الكقاية مف تقشر جمد منطقة اإلبط. .4
 1الكقاية مف افتطار شعر اإلبط .5
 نظافة الجمد والشعر: :ثانيا

ض الكاجبات الدينية، أكجب اإلسبلـ عمى اإلنساف أف يغتسؿ حتى يتمكف مف أداء بع
كلكنو في سياؽ آخر قد شرع لو الغسؿ حفاظا عمى صحتو  ،حيث ال تصح مف دكف اغتساؿ

كجعمو  ،حيث جعؿ لو كقتا ال يمكف تجاكزه ،الشخصية مف خبلؿ جعؿ ذلؾ حؽ عمى المسمـ
 التي اليمكف التفريط بيا، فعف أبي ىريرة رضي ا عنو عف النبي صمى ا عميو ؽمف الحقك 

 .2حؽ عمى كؿ مسمـ أف يغتسؿ في كؿ سبعة أياـ يكمان يغسؿ فيو رأسو كجسده"كسمـ قاؿ:" 

قد شرع لنا فكىناؾ أحاديث كثيرة فيما يتصؿ باالغتساؿ الفرض؛ كاالغتساؿ المسنكف، 
: غسؿ الجنابة، كالحيض، يمف إحدل كعشريف غسبلن؛ كى اقريب صمى ا عميو كسمـرسكؿ ا 

دة، كالجمعة، كالعيديف، كاالستسقاء، كالخسكؼ، كالكسكؼ، كالغسؿ مف غسؿ كالنفاس، كالكال
الميت، كالكافر إذا أسمـ، كالمجنكف كالمغمى عميو إذا أفاقا، كعند اإلحراـ بالحج، كلدخكؿ مكة 

                                                           

 عبد الرزاؽ األسكد المرجع نفسو -1 
كالمفظ  847: رقـركاه البخارم في كتاب: الجمعة، باب: ىؿ عمى مف يشيد الجمعة غسؿ مف النساء كالصبياف؟،  -2

 .1402: رقـجمعة، لو، كركاه مسمـ في كتاب: الجمعة، باب: الطيب كالسكاؾ يـك ال
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المكرمة، كلدخكؿ المدينة المنكرة، كلمكقكؼ بعرفة، كلممبيت بمزدلفة، كلرمي الجمار الثبلث، 
 كلمطكاؼ.

الحرص عمى الغسؿ كالعناية بو ينبع مف اىتماـ اإلسبلـ الشديد بالنظافة التي ىي كىذا 
 .أساس حفظ الصحة كالكقاية مف األمراض

أثر عظيـ في كقاية البدف كصحتو، كتنظيؼ الجمد فيو كقاية لو مف الحكة  "كلمجمد
الجمد الكثيرة، كالتي  كااللتياب كالفطريات كانتشار الركائح الكريية الختمارىا بتأثير بعض جراثيـ

يفكؽ عددىا عمى عدد سكاف األرض قاطبة، كأف االستحماـ الكاحد يزيؿ عف جمد اإلنساف أكثر 
 .1"مف مائتي مميكف جرثكمة

إف االغتساؿ الذم دعا إليو اإلسبلـ كحث عميو سكاء كاف مفركضا أك عمى سبيؿ 
لبلئقة لتي أمره ا سبحانو كتعالى التطكع يعمـ كؿ إنساف أنو يجعؿ المرء يظير بمظير الزينة ا

منيا  كيتجنب الركائح الكريية التي تتقزز2"يبني آدـ خذكا زينتكـ عند كؿ مسجد." :بيا حيث قاؿ
نفسو كتؤذم غيره، كلكف العمـ الحديث قد أطمعنا بشكؿ دقيؽ عف االثار الصحية لبلغتساؿ، 

مككف مف آالؼ المساـ لتي تغطيو  -يكباألصح جمده الخارج -"فالعمـ يحدثنا أف جسـ اإلنساف 
تمؾ المادة تدعى  ،شيئا مف الحيكية عند اشتداد الحرارة كتفرز مادة ترطب الجسـ، كتعطيو

كتجمعيا فكؽ الجمد، مع ما في الجك مف غبار، كما يحممو اليكاء  ،كتكاثر ىذه المادة ،)العرؽ(
أك جزئية، مما يحتاج معو اإلنساف مف ىكاـ كغيرىا، يؤدم إلى انسداد ىذه المساـ بصكرة كمية 

بيف فترة كأخرل إلى إجراء غسؿ لسائر جسده، ليستعيد ىذا البدف قكتو كنشاطو كيستمر في 
كحيكيتو فكؽ ألرض، لذلؾ جاء التأكيد عمى االغتساؿ مف رسكؿ ا صمى ا عميو  عطائو
 3".كسمـ

ميو كسمـ قد خصو في كشعر اإلنساف يدخؿ في عمـك جسده إال أف النبي صمى ا ع
الحديث السابؽ بالذكر إلى جانب الجسد ليؤكد عمى ضركرة االعتناء بو ليظير اإلنساف بمظير 

                                                           
 عبد الرزاؽ األسكد المرجع السابؽ -1
 سكرة األعراؼ ،39األية  -2
 2010/2011رسالة ماجيستير جامعة لجزائر كمية العمـك اإلسبلمية  ،ببللي العيد، الكقاية الصحية في السنة النبكية -3

 489ص  ،2001 ،1ط ،ياضضا، اإلعجاز العممي في السنة النبكية، مكتبة العبيكاف الر ر نقبل عف صالح 
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الجماؿ البلئؽ، كيعكد عمى صحتو بالفائدة فعف أبي ىريرة رضي ا عنو أف رسكؿ ا صمى 
 .1"مف كاف لو شعر فميكرمو":الو عميو كسمـ قاؿ

يو كسمـ يعتني بشعره كيبالغ في إكرامو كيتعيده بالطيب ككاف رسكؿ ا صمى ا عم
" كأني أنظر إلى كبيض الطيب في مفارؽ النبي صمى ا :حيث قالت عائشة رضي ا عنيا

 .2عميو كسمـ"

إف اىتماـ النبي صمى ا عميو كسمـ بشعره كتكجييو المسمميف إلى العناية بيذه الخصمة 
المسمـ بمظير الجماؿ البلئؽ، كتجنيبو شر األمراض تنبع مف حرص اإلسبلـ عمى ظيكر 

 الجمدية لتي تنتج جراء التفريط في نظافة الشعر كالتي تجعمو مرتعا لمحشرات.

 
نظافة الفـ واألسناف: :ثالثا  

يحتؿ الفـ مكانة ىامة في جسـ اإلنساف،  إذ ىك المدخؿ الرئيسي ألعضاء الجسـ 
، حتى تضمف السبلمة ية عمى رعايتو، كتنظيفو باستمرارت التعاليـ اإلسبلمالداخمية، لذلؾ حرص

، كيظير ذلؾ مف خبلؿ كثرة األحاديث الثابتة عف النبي صمى ا لو كلبقية األعضاء األخرل
ى استعماؿ السكاؾ في مختمؼ مجاالت حياة اإلنساف، حيث تجاكزت إل تدعكعميو كسمـ كالتي 

 .3ات استحبابو كأحكاموفضمو كأكقعميو، كتذكر كميا تحث مائة حديث  

كقكلو ، 4" السكاؾ مطيرة لمفـ مرضاة لمرب":قكلو صمى ا عميو كسمـ مف ىذه األحاديث
 .صمى ا عميو كسمـ: " لكال أف أشؽ عمى أمتي ألمرتيـ بالسكاؾ عند كؿ صبلة"

كالسكاؾ في المغة بكسر السيف كيطمؽ عمى اآللة كالفعؿ، كما يقاؿ في اآللة مسكاؾ 
 .5الميـ، كساؾ الشيء دلكوبكسر 

                                                           
 2/430باب في إصبلح الشعر  ،أخرجو ابك داككد في الترجؿ -1
 41/ 4أخرجو البخارم في المباس، باب الفرؽ،  -2
، السكاؾ، دار المنارة 2محمد عمي البار،قبسات مف الطب النبكم الكقائي، مكسكعة سنف الفطرة انظر لمتكسع:  -3

 . 37 -23: 1994 - 1414  1مكة  ط –لمنشر كالتكزيع جدة 
، باب: سكاؾ الرطب كاليابس لمصائـ. -4   1/331 ركاه البخارم في كتاب: الصـك
 12/330ابف منظكر لساف العرب مادة سكاؾ  -5
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 1سناف إلذىاب الصفرة كالريح"كفي اصطبلح الفقياء:" ىك استعماؿ عكد أك نحكه في األ
 كتحصؿ مشركعية االستياؾ بكؿ شيء خشف نسبيا يصمح إلزالة بقايا الطعاـ كالرائحة المتغيرة"

يتكف كعكد شجر مف الفـ كالصفرة التي تعمك األسناف، كذلؾ كعكد شجر اآلراؾ كعكد شجر الز 
حيث إف بعض  النخؿ، كيكره أف يككف مف عكد شجر ال يعرؼ حتى ال تككف منو مضرة

العمماء استحباب استعماؿ عكد اآلراؾ لفعمو  أكثركيرل . 2األشجار بيا مكاد سامة أك ضارة"
فعف ابف مسعكد رضي ا عنيما" أف صمى ا عميو كسمـ بو كأمره لمصحابة لبلستياؾ بو 

 .3راؾ"آا صمى ا عميو كسمـ كاف يحتبي سكاكا مف رسكؿ 

 فوائد السواؾ:   

أخبر النبي صمى ا عميو كسمـ عف فكائد السكاؾ الجميمة كآثارىا عمى الصحة في 
تو عائشة رضي ا عنيا أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ: ما رك كثيرة منيا  أحاديث

 4"."السكاؾ مرضاة لرب مطيرة لمفـ

يأتي الطب المعاصر ليثبت ماجاء بو النبي صمى ا عميو كسمـ مف فكائد الستخداـ ك 
ال  كقائية لصحة الفـ كاألسناف كالمثة كالمسافال هفكائد حيث إفالسكاؾ كالمداكمة عمى التنظيؼ 

 :تعد كال تحصى منيا

 مف التيابات كتقرحات الفـ. الكقاية .1

 مف سرطاف الفـ. الكقاية .2

 مف تقرحات المثة كالتياباتيا. قايةالك  .3

 مف التيابات كتقرحات كاسكداد المساف. الكقاية .4

 منع تسكس كنخر كتمكث األسناف. .5
                                                           

فاطمة بنت عكيص بف محمد الجمسي الحربي  مقاصد الشريعة في حفظ الصحة البدنية في الفقو اإلسبلمي في  -1
   101/ص1كمية الشريعة ك الدراسات اإلسبلمية ج،دككتكراه  جامعة أـ القرل رسالة ،بابي العبادات كاألسرة

 1/264ق نقبل عف مكاىب الجميؿ لمحطاب  1427/1428
 15السكاؾ، المرجع السابؽ ص ،محمد عمي البار - 2
  أخرجو أحمد في مسنده -3
 سبؽ تخريجو -4
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 تبييض األسناف كمنع صفرتيا. .6

 إزالة الركائح الكريية مف الفـ. .7

 حماية المعدة مف بعض األمراض التي تصيبيا مف جراء إصابة الفـ كاألسناف. .8

ف تكرار السكاؾ عدة مرات في اليـك إلزالة الجراثيـ المسببة لتمؾ األمراض؛ كىذا كالبد م
ما حثت بو السنة النبكية عندما أمرت أتباعيا بالسكاؾ عند كؿ كضكء، كعند كؿ صبلة، كالقياـ 

، كدخكؿ البيت ، كعند إرادة النـك  .1مف النـك

 رابعا: نظافة اليديف:

ء البدف الظاىرة تعرضان لمتمكث كالتقذر، كأف إىماؿ ال يخفى أف اليديف ىما أكثر أعضا
نظافتيما كطيارتيما يسبب سرياف األمراض كالجراثيـ منيما إلى أماكف أخرل مف الجسـ، كفي 
تنظيفيما كقاية لمجسـ مف تمؾ األمراض الفتاكة، كقد حثت السنة عمى تنظيؼ اليديف في 

 مكاضع كثيرة، أىميا: 

-  : " إذا استيقظ أحدكـ مف نكمو فبل :صمى ا عميو كسمـلقكلو عند االستيقاظ مف النـك
 2يغمس يده في اإلناء حتى يغسميما ثبلثان فإنو ال يدرم أيف باتت يده"

بركة الطعاـ الكضكء قبمو  لقكؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: "قبؿ الطعاـ كبعده،   -
  3كبعده."

 :4يمي ير بماظتي تالة الكبيرة ك التي فييا الكقاية الصحي كغير ذلؾ مف األحاديث

 الكقاية مف كثير مف األمراض التي تصيب الجياز اليضمي مف جراء التسمـ الغذائي. -1

 الكقاية مف الحكة الجمدية. -2
                                                           

 . 159، 50 -41.: : المرجع السابؽالسكاؾ ،انظر لمتكسع: محمد عمي البار -1
 .157: رقـالبخارم في كتاب: الكضكء،  ركاه -2

 21783ركاه اإلماـ أحمد في مسنده  رقـ  - 3
ـ(، مؤسسة 1996ىػ، 1417، )4ط 177-175محمكد ناظـ النسيمي، الطب النبكم كالعمـ الحديث،-أنظر:  -4

 .الرسالة: بيركت

 دمشؽ، ،اآلية دار ،بيركت ،األكلى الطبعة النبكم الشريؼ. اإلعجاز العممي في الحديث ،عبد الرحيـ مارديني -     

 73ص  ـ 2002 المحبة دار
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 الكقاية مف كثير مف األمراض التي تصيب األنؼ أك العيف. -3

كالتي تسمى بأمراض التي تنتقؿ بتمكث األيدم الكقاية مف انتقاؿ عدكل بعض األمراض  -4
" الككليرا، كالحمى التيفية، كالزحار العصكم، كااللتياب المعكم بالعصيات :القذارة كىي

مراض أىـ المشاكؿ الصحية في البمداف الككلكنية، كتسمـ الطعاـ الجرثكمي، كتشكؿ ىذه األ
 .1النامية، كمسؤكلة لحد كبير عف ارتفاع معدؿ الكفيات فييا"

 يميف:نظافة السب :خامسا

كتككف بالماء  بعد قضاء الحاجةمف مخرج البكؿ كالغائط  إزالة النجاسة ابي كالمقصكد
 كىك ما يطمؽ عميو الفقياء االستنجاء، أما إذا كاف بالحجارة فيسمى االستجمار.  

 ىناؾ آدابان كثيرة لطيارة السبيميف، أىميا ما يمي:ك   

 النيي عف االستنجاء باليد اليمنى: -أ

ذكره بيمينو، كال يستنجي  " إذا باؿ أحدكـ فبل يأخذف:ى ا عميو كسمـصملقكلو 
 ، كىذا الحديث فيو الكقاية الصحية لئلنساف بشكؿ كاضح، كذلؾ مف خبلؿ:2"بيمينو

 الكقاية مف األمراض المنقكلة بكاسطة البكؿ كالحمى التيفية كالتياب المسالؾ البكلية. .1

بكاسطة البراز كالتيفكئيد كالييضة )الككليرا( كالزحار الكقاية مف األمراض المنقكلة  .2
 .3كالتياب األمعاء

البوؿ قاعدًا:  -ب  

صمى ا عميو ما ركتو عائشة رضي ا عنيا أنيا قالت:" مف حٌدثكـ أف النبي  كىك
 4كاف يبكؿ قائمان فبل تصدقكه، ما كاف يبكؿ إال قاعدان" كسمـ

 يمي: يماتتمثؿ فكلمبكؿ قاعدان كقاية طبية  

                                                           
 84عبد الرحيـ مارديني، المرجع نفسو ص   -1
 .150 رقـ:البخارم في كتاب: الكضكء، باب: ال يمسؾ ذكره بيمينو إذا باؿ،  ركاه -2
 53 ـ(، دار النفائس: دمشؽ. ص2001ىػ، 1422، )2،طالطب الكقائي النبكم ،محمكد الحاج قاسـ محمد  -3
  12: رقـ كتاب: الطيارة ،  باب: ما جاء في النيي عف البكؿ قائمان، في ركاه الترمذم -4
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 لتخمص مف اإلمساؾ.. ا1

 .1الكقاية مف حدكث مرض غشي التبكؿ الذم يؤدم إلى اإلغماء .2

 أف يكوف االستنجاء بالماء أو االستجمار بالحجارة ثالثًا:   -ج

 صمى ا عميو كسمـكىك ما ركاه عبد ا بف مسعكد رض ا عنو أنو قاؿ:" أتى النبي 
ثة أحجار فكجدت حجريف كالتمست الثالث فمـ أجده؛ فأخذت ركثة الغائط فأمرني أف آتيو بثبل

 .2فأتيتو بيا فأخذ الحجريف كألقى الركثة كقاؿ ىذا ركس"

 كىذا العمؿ فيو فائدة عظيمة كما أثبت الطب الكقائي، كذلؾ بما يمي:

 االلتيابات. ك كقاية الجياز البكلي مف القيح .1

 .3ابكقاية الشرج مف االحتقاف أك االلتي .2

في  اك ءكلـ يكف االستنجاء معركفا عند الغرب قبؿ ىذا القرف الميبلدم ك، كلكنيـ بد
مطمع الستينات يطبقكف ىذه السنة المطيرة مرغميف مكرىيف بعد أف ثبت ليـ فكائد االستنجاء، 
 كأثره عمى الكقاية مف األمراض، كىذا ما أشارت إليو الباحثة البريطانية )إنجيبل كيممارتكف( في

التي كتبتو بدمكعيا كآالميا بعد أف عانت كقاست ىي نفسيا  تفيـ التياب المثانة( كتابيا )كي
المزعج. كبالفعؿ شرعكا يقيمكف اآلف في أماكف الخبلء أدكات  رمف التياب المثانة البكلية المتكر 

 .4صحية خاصة  مف اجؿ عممية االستنجاء

السبيميف، كلـ يغفؿ إمكانية كجكد بيئات باستعماؿ الماء لتماـ نظافة  كقد أكصى الشارع
كسكاىا مف كرؽ كخرؽ  تفتقر حتى إلى ماء الشرب، فمفت النظر إلى إمكانية التطير بالحجارة

كحجر كالتي يمكف أف تتكفر في البيئة الريفية كالبدكية، كىي أنفع في قمع بعض المفرغات مف 

                                                           
 ،ـ(، مكتبة العبيكاف: الرياض. 2001ىػ، 1421، )1اإلعجاز العممي في السنة النبكية: ، ط، بف أحمد رضا صالح -1

1/478.  
 .152: رقـء، باب: ال يستنجى بركث، البخارم في كتاب: الكضك  ركاه -2
 6ص السابؽالمرجع  ،عبد الرزاؽ محمد اسكد -3
 997-993فارس عمكاف المرجع السابؽ ص  -4
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ف قد عرؼ بعد، فجعؿ مف كماؿ الماء ؛ كخاصة الدىكف كبيكض الديداف، كلـ يكف الصابك 
 .1الطيارة البدء باالستجمار بالحجر كنحكه، ثـ إتماـ ذلؾ بالماء

إف حرص اليدم النبكم عمى نظافة السبيميف جاء ليقطع الطريؽ عمى العكامؿ المرضية 
ف السبيميف كما يخرج منيما مف بكؿ كغائط إل ،أف تدخؿ عمى البدف فتكىنو كتفسدهالتي تريد 
 سباب لنقؿ العدكل باألمراض الجرثكمية كالطفيمية المختمفة.األ لمف أخطر

كأخيرا فإف اليدم النبكم في تعميـ المة قكاعد االستنجاء بكؿ تفصيبلتيا، إنما ىك 
إعجاز طبي، كسبؽ صحي في مجاؿ الطب الكقائي سبقت بو شريعتنا الغراء جميع األنظمة 

الصحة البدنية ك الكقائية مف  كافة متطمباتالصحية في العمـ قديميا كحديثيا، كتنسجـ مع 
 2كالحد مف انتشار األكبئة كاألمراض المعدية. التمكث الجرثكمي

 االىتماـ بمادة النظافة: :سادسا

بمادة التنظيؼ المعركفة في عصره كىي نبات السدر،  صمى ا عميو كسمـاىتـ النبي 
تساؿ بالماء كالسدر، كذلؾ عند غسؿ باالغ صمى ا عميو كسمـفاألحاديث كثيرة في أمره 

الميت، كاالغتساؿ مف الحيض، كغسؿ دـ الحيض الذم يصيب الثكب، كغسؿ الكافر إذا أسمـ، 
كلنبات السدر فكائد كثيرة مف الشفاء كالكقاية مف أمراض كثيرة كاإلسياؿ كالحمى كالحصبة، 

، كأكجاع كالمسالؾ البكلية، كأمراض الصدر كالتنفس، كالشرج، كقرحة الرئة ، كاألكراـ، كالركماتيـز
 .3الرأس

 

 

 :فً انؼجبدادتششٌؼبد اإلعالو انٕقبئٍخ  :انفشع انثبًَ

ت أصالة لتسمك بالعبد كتحسف عبلقتو الركحية، صمة بيف العبد كربو، كقد شرع العبادات
كلكنيا في إطار منظكمة اإلسبلـ المتناسقة تنعكس إيجابا عمى مختمؼ جكانب حياة اإلنساف 

                                                           
 2/81المرجع السابؽ   ،ركائع الطب اإلسبلمي، محمد نزار الدقر -1
 2/80محمد نزار الدقر المرجع نفسو  -2
 .1/160: جع  نفسو، المر ركائع الطب اإلسبلمي، محمد نزار الدقر -3
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جميعان شفاء نفسي فسيا كاجتماعيا كصحيا.... فقد أثبت العمـ عمى الصعيد الصحي أنيا ن
عظيـ، كعبلج كقائي لكؿ ما يصيب النفس اإلنسانية مف أمراض كاضطرابات؛ كتتجمى 

 في الكضكء كالصبلة كالصياـ كالزكاة كالحج: ىامظاىر 

 أوال: الوضوء:

ة كالنظافة، كسمي كذلؾ ألنو يترؾ الكضكء مشتؽ مف الكضاءة بمعنى الحسف كالبيج
كنظرا ألنو شرط أساسي  ،،في أبيى صكر الجماؿ كاألناقة كالنظافة-إف أحسنو -فاعمو دائما 

تجعؿ المسمـ يحافظ باستمرار عمى نظافة أجزاء  ،لمصبلة فيك يتكرر في اليـك مرات عديدة
 صمى ا عميو كسمـ فقد ثبت عف أبي ىريرة رضي ا عنو أف رسكؿ ا الجسـ المكشكفة

  ىؿ يبقى مف درنو شيء، ،قاؿ:"أرأيتـ لك أف نيرا بباب أحدكـ يغتسؿ منو كؿ يـك خمس مرات
 ،1".قاؿ فذلؾ مثؿ الصمكات الخمس يمحك ا بيف الخطاياقالكا ال يبقى مف درنو شيء 

ؿ لميلذنكب كالمعاصي مما يقترفو في االخطايا كا مف كما أنو يتعاىد المسمـ بتنقيتو
قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ:" مف  :فعف عثماف بف عفاف رضي ا عنو قاؿ ،كالنيار

  2تكضأ فأحسف الكضكء خرجت خطاياه مف جسده حتى تخرج مف تحت أظفاره."

أكاله اإلسبلـ لمنظافة الشخصية كخاصة الكضكء كربطيا  الذمالخاص  إف ىذا االىتماـ
مرات عديدة جعؿ العمماء يقفكف عمى أسرار  ا تتكرر في اليـكمرات عديدة كجعمي بالعبادة،

فيك يقي مف انتقاؿ الكثير مف األمراض  ،الكضكء كفكائده الصحية كالكقائية بشكؿ خاص
كما أنو "ينشط الدكرة  ،كالتي أىميا ما يسمى بأمراض القذارة ،المعدية التي تنتقؿ بتمكث األيدم

كضكء، مما يؤدم إلى تنبيو الدكرة الدمكية فييا، كتنشيط أثناء دلؾ أعضاء ال كذلؾ ،الدمكية
  3تغذية تمؾ األعضاء، كتنبيو األعصاب، كمف ثـ نشاط الجسـ كحيكيتو كمو."

 

                                                           
 497 رقـ: ،أخرجو البخارم كتاب مكاقيت الصبلة باب الصمكات الخمس كفارة - 1
 361 ، رقـ: كتاب الطيارة باب خركج الخطايا مع الكضكء  ،أخرجو مسمـ - 2
 1/15المرجع السابقو  ،محمد نزار الدقر - 3
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 :1الكضكء عبلج خفي لسائر األعضاء؛ كأجمؿ فكائده فيما يميف

 يعيد تكازف الطاقة التي تسرم في مسارات جسـ اإلنساف.. 1

عد تنقية المرء مف ذنكبو؛ التي تحدث خمبلن كاختبلفات كاضحة في يصمح ما بيا مف خمؿ ب .2
 مسارات الطاقة كالمجاؿ الحيكم المحيط بو؛ مما يؤثر فيما بعد عمى صحتو.

كما يحمي الكضكء المؤمف مف اآلثار السمبية لمتكنكلكجيا الحديثة كتمكث البيئة كنحكىا مف  .3
 المؤثرات عمى طاقة اإلنساف الحيكية.

ضكء يعتبر تدليكان ينشط الجياز الدكرم كالميمفاكم كينظـ الجياز العصبي، كىك أفضؿ الك  .4
 كسيمة لمتخمص مف التكتر اليكمي، كيجدد النشاط؛ خاصة عند اتباع سنة تخميؿ األصابع.

 .أما المضمضة فيي مف جممة التماريف التي تقي الكجو مف التجاعيد .5

 .الكجو النصفي كالجيكب األنفيةثبت أف الكضكء يعالج الصداع كشمؿ  .6

 يحمي الجسـ مف الجراثيـ الخارجية. .7

 يضبط حرارة الجسـ كيحمييا مف تقمبات الحرارة الخارجية. .8

 يمنع نفاذ الماء إلى داخؿ الجسـ كالعكس. .9

 الكقاية مف سرطاف الجمد. .10

 غسؿ القدـ يعتبر رياضة لعضبلت الجسـ كاألطراؼ كالحكض. .11

. يخفؼ .12  دكر الكمية في طرد السمـك

الكضكء بالماء البارد يؤدم إلى خركج المكاد السامة مف الدـ إلى خارج الجسـ، ككذلؾ فإف  .13
الكضكء بالماء البارد يعالج الحمى الناتجة عف األمراض الجرثكمية، كيبرد الدـ الذم يسخف في 

 شطة.األكردة الدماغية نتيجة التركيز كالتفكير، كيجعؿ الحكاس ن

 يساعد الكضكء عمى النـك اليادئ كعدـ األرؽ. .14

                                                           
، 19، 13، 12 ، الجكارح كأسرار الكضكء:ص:امرماجدة ع -محمد عبد الرزاؽ أسكد، المرجع السابؽ، نقبل عف:  -1 

23 ،24 ،33 ،36 ،44  
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 يقي الكضكء مف األمراض الرئكية. .15

كيكفي أف نذكر أف الكضكء كقاية مف أكثر مف سبعة عشر مرضان؛ أىميا: الرمد الجيبي 
، كأنو 1كاألنفمكنزا كالسعاؿ الديكي كالتياب المكزتيف كأمراض األذف كاألمراض الجمدية كغيرىا

لمشياطيف ذات الطيؼ النارم كيحضر المبلئكة ذات الطيؼ النكراني كالتردد العالي الذم طارد 
 .2يحيط المؤمف بيالة مف السكينة

 الصحاة: :ثانيا

صؿ في عمـ أف األال، كقد ذكر أىؿ الصبلة عماد الديف كىي صمة بيف العبد كربو
شريعيا أـ لـ تعرؼ، كلكف إذا سكاء عرفت الحكمة مف كرائيا كالقصد مف ت، العبادات ىك التعبد

" كفريضة الصبلة كىي الركف  ،كعرفت األسرار ازداد يقيف المرء، كقكم إيمانو ،ظيرت الحكـ
يظير حكمة  ماالثاني مف أركاف اإلسبلـ ليا مف الفكائد البدنية كالنفسية كاألسرار كالحكـ الطبية 

تيف، إذ قد ذكر عمماء الفقو اإلسبلمي المشرع جؿ كعبل بجعميا ركف اإلسبلـ الركيف، كبنيانو الم
مما يدؿ عمى أف  ،كأطباء المسمميف المعاصريف كثيرا مف المقاصد السامية كالحكـ الجميمة ليا

يفيده في جسمو كنفسو كركحو في  يصمح لو مف عبادات فشرع لو ما خالؽ اإلنساف  عمـ ما
 3الدنيا، إضافة إلى حسف الثكاب في اآلخرة."

إلى جانب العبادة الركحية فكائد اجتماعية كصحية؛ كمف أبرز يجني  المصميحيث إف 
 :الفكائد الصحية ما يمي

الصبلة تجعؿ المؤمف في حالة ركحية مطمئنة؛ تمكنو مف التخفيؼ مف حدة االنفعاالت؛  -1
 كفي ىذا كقاية لو مف األمراض النفسية كالجسدية.

 ـ كالمفاصؿ كالعضبلت.كالصبلة تقي مف أمراض الدكالي، كتقكم العظا .-2

                                                           
كما  78ـ(، دار ألفا: القاىرة.2002ىػ، 1423، )1، طالطب الكقائي مف القرآف كالسنة، عبد الباسط محمد السيد -1

 بعدىا 
(، 8القرآف كالسنة، العدد ) ، كتاب اإلعجاز فيالعبلج بالطاقة كأصكلو في القرآف كالسنة، عبد التكاب عبد ا حسيف -2
 كما بعدىا.  8/276 ـ(، جمعية اإلعجاز العممي لمقرآف كالسنة، القاىرة، 2004ىػ، 1425،)1ط
يحي بف نصير السرحاني الشيراني، اثر عبادة الصبلة لمكقاية مف الجريمة،  رسالة ماجستير كمية نايؼ لمعمـك  - 3

 1426/2005قسـ العدالة الجنائية   ،األمنية
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 تحمي الصبلة مف االنزالؽ الغضركفي. -3

 .تعتبر الصبلة رياضة كتسيـ في تخفيؼ الكزف -4

 تقكم الصبلة المناعة. -5

 تنظـ الصبلة اإليقاع البيكلكجي لمجسـ. -6

 .1تقي الصبلة مف ارتفاع ضغط الدـ، كىي ضماف لسبلمة القمب -7

مع نشاط اإلنساف( تؤدم إلى أعمى كفاءة لكظائؼ أجيزة  الصبلة عمى كقتيا )كىي متناسبة -8
 الجسـ.

 السجكد يقمؿ مف مجيكد ضخ الدـ إلى الدماغ. -9

 تقي الصبلة مف أمراض الرئة بسبب كضعيات الرككع كالسجكد كالقياـ. -10

كالصبلة كقاية كتنشيط العضبلت كالمفاصؿ كىضـ الحكامؿ؛ كخاصة في كضعية السجكد -11
 يا الحامؿ.التي ينصح ب

 إف الصبلة مفيدة لؤلطفاؿ تقييـ مف انسداد األكعية كتقي ظيكرىـ مف األمراض الحقان. -12 

 تقي الصبلة مف األمراض الدماغية كالجمطات. -13 

 تقكم الصبلة العظاـ. -14

إف تسكية الصفكؼ بالتصاؽ القدـ بالقدـ يؤدم إلى اتساع المسافة بيف القدميف مما يؤدم  -15
مى درجات التكازف لجسـ المصمي، كتعالج التشكىات في القدـ كعظاـ الحكض كتسيؿ إلى أع

 عممية السجكد. 

يفيد الرككع في استطالة عضبلت الرجميف الخمفية، كيساعد عمى امتبلء األكعية الدمكية  -16
في عضبلت الرجميف، كيقكم عضبلت الظير كالبطف كالذراعيف، كيزيد مف سعة الرئتيف، كيزيد 

 .2ية الدـ في الرأس، كيخفؼ الصداع كيقكم البصركم

                                                           
 .بعدىا كما 69—96 -51-49االستشفاء بالصبلة: نقبل عف  ،نفسو ،عبد الرزاؽ محمد أسكد - 1
 4/10المكسكعة العممية الشاممة في اإلعجاز النبكم: د.سمير عبد الحميـ: عبد الرزاؽ محمد أسكد، نفسو، نقبل عف  -2

 كما بعدىا.
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تعتبر الصبلة مف أساليب العبلج باالسترخاء النفسي كالعضمي كما يسمى بتقميؿ  -17 
 .1الحساسية االنفعالية

أما صبلة قياـ الميؿ ففييا خصكصية رفع اليمـك كاألحزاف كخاصة قبيؿ أذاف الفجر؛  -18 
لكقاية مف كثير مف األمراض كالسرطاف كالربك كشراييف القمب كتزيد مف إفراز الميبلتكنيف في ا

 .(2)كالماء األبيض كالقرحة كالخرؼ المبكر، كتقكم المناعة

 الصيام:ثالثا: 

الصياـ فريضة شرعية ثابتة كىي ركف مف أركاف اإلسبلـ فرضيا ا سبحانو كتعالى 
رج مف طمكع الفجر إلى غركب عمى عباده شيرا في السنة يمتنعكف فيو عف شيكتي البطف كالف

"ياأييا الذيف آمنكا كتب عميكـ الصياـ كما كتب عمى الذيف مف قبمكـ  :الشمس قاؿ ا تعالى
 .3لعمكـ تتقكف أياما معدكدات"

 ،" بني اإلسبلـ عمى خمس شيادة أف الإلو إال ا:كقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ
قاـ الصبلة ،كأف محمدا رسكؿ ا يتاء الزكاة ،كا   4كصـك رمضاف." ،حجالك  ،كا 

ككما أسمفنا فإف العبادات الغرض منيا التعبد عرفت حكمتيا أـ جيمت إال أنيا تنطكم 
كقد نجد أف بعضا مف ىذه التشريعات قد  ،عمى فكائد جمة تنعكس إيجابا عمى الفرد كالمجتمع

في الحث عمى الصياـ مكضحا  مثؿ ما أرشد إليو اليدم النبكم ،أشير إلى الحكمة منيا مباشرة
الحكمة الجميمة، كالفائدة العظيمة التي تترتب عنو حيف قاؿ صمى ا عميو كسمـ: " صكمكا 

 .5تصحكا"

فبالصياـ تحصؿ الصحة كتدـك العافية " فيك مف الناحية الصحية حمية كقائية تجاه 
الصياـ المستكفي  بعض الناس، أك حمية كقائية تجاه آخريف أك أنو كبلىما معا، حيث إف

                                                           
 .3/234ـ المعارؼ الطبية في ضكء القرآف كالسنة:  أحمد شكقي إبراىيعبد الرزاؽ محمد أسكد، نفسو، نقبل عف  -1
ىػ، 1420، )1ط ، مصطفى سمماف محمد الخمؼ األسرار الطبية لصبلة الميؿ:مصطفى سمماف محمد الخمؼ -2

 .115-114ـ(، دار الصفكة: بيركت.ص 1999
 183سكرة البقرة،  - 3
 1/20،  8، رقـ:أخرجو البخارم في باب اإليماف  - 4
 9و صسبؽ تخريج -5
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لمقكاعد الصحية يريح جياز اليضـ كخاصة عند المصابيف بالتخـ كبعض االضطرابات 
اليضمية، كيذيب الفضبلت السامة كيقي مف تراكميا في البدف...فالصـك إذا جنة أم كقاية بيف 

 1اإلنساف كبيف ما يؤذم حياتو الركحية كالبدنية عاجبل كآجبل." 

 :2يمي كثيرة كقائية لمصياـ؛ أىميا ما دذكر العمماء فكائ كقد

في الصياـ تتحكؿ كميات ىائمة مف الشحـك المختزنة إلى الكبد؛ فينتفع بيا كتيستخرج منيا  -1
 السمـك الذائبة كتزاؿ سميتيا كتطرحيا.

في الصياـ تيبنى خبليا جديدة كتنشط خبليا كترمـ كتقـك بكظائفيا بأعمى مستكل، كتقـك  -2
 ريا.بالتياـ البكت

 يعتبر الصياـ اإلسبلمي النمكذج الفريد لمكقاية كالعبلج مف السمنة في كقت كاحد. -3

 الصياـ يحٌسف القدرة عمى التعمـ كتقكية الذاكرة. -4

 الصياـ ينشط اآلليات لسبلمة كظائؼ الكمى. -5

 ينشط الصياـ كريات الدـ الحمراء. -6

 يثٌبط تٌككف القرحة المعدية. -7

 الحيض عند المرأة كيعالج العقـ كيحسف الخصكبة عند الرجؿ كالمرأة.ينظـ دكرة  -8

 يقكم الصياـ جياز المناعة. -9

 يحسف الصياـ مف حالة التياب المفاصؿ. -10

 يقي الصياـ مف تككف حصيات الكمى. -11

 يعالج الصـك تصٌمب الشراييف كأمراض الدكرة الدمكية.  -12

                                                           
 1منشكرات المجنة العممية لنقابة أطباء حمب، ط ،محمكد ناظـ النسيمي، الصياـ بيف الطب كاإلسبلـ -1

 9-8ـ ص 1963ق/1383
ـ(، ىيئة اإلعجاز العممي في  القرآف كالسنة: 2000ىػ، 1421، )2، طالصياـ معجزة عممية، عبد الجكاد الصاكم -2

 بتصرؼ 144-123رابطة العالـ اإلسبلمي مكة المكرمة ص 
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 الزكاة رابعا:

حيث  ،ا سبحانو كتعالى عمى كؿ مسمـ تكفرت فيو شركطيا الزكاة فريضة أكجبيا
" خذ مف :يؤخذ جزء مف ماؿ الغني يعطى لمفقراء لسد حاجاتيـ المختمفة حيث قاؿ ا تعالى

حيث قاؿ رسكؿ ا ة كىي أحد أركاف اإلسبلـ الخمس  1".أمكاليـ صدقة تطيرىـ كتزكييـ بيا
 ،كأف محمدا رسكؿ ا ،خمس شيادة أف الإلو إال ا بني اإلسبلـ عمى" :صمى ا عميو كسمـ

قاـ الصبلة يتاء الزكاة ،كا   2."كصـك رمضاف ،حجالك  ،كا 

جاءت لتبيف عناية اإلسبلـ بالفرد الذم  -كغيرىا مف شعائر اإلسبلـ  –"ففرضية الزكاة 
الزكاة مف  فتحرر معطي 3يعتبر المبنة األساسية في بناء المجتمع السميـ الخالي مف المشاكؿ"

 كما تحرر المحتاج الذم يأخذ الماؿ مف فقره كمعاناتو. ،األنانية كعبادة المادة كطغيانيا

كالمتمعف في حكمة الزكاة يجدىا تحقؽ الغايات االجتماعية كالصحية التي تعكد بالفائدة 
 .4عمى الفرد كشخص محتاج كعؿ المجتمع كييئة متكافمة ك متضامنة

رؼ في معالجة حاالت فردية لتخفيؼ الغبف كدفع المرض، إف أمكاؿ الزكاة قد تص
كلكف يمكف أف تستثمر فيما يعكد عمى المجتمع بأكممو بالفائدة العميمة،  ،كاسترجاع الصحة

عؿ مف أكلكيات ذلؾ بناء كإقامة المرافؽ العامة التي تتكقؼ عمييا حياة األمة كسعادتيا. كل
قامة المستشفيات التي يعالج فييا المرضى عمى  ي يتعمـ فييا أبناء المجتمع،تلالمدارس ا كا 

اختبلؼ فئاتيـ. فتككف الزكاة بيذا التكجو قد راعت جكانب عديدة تعكد بالفائدة عمى صحة 
 .5المجتمع كأفراده

يرل العمماء أف أساس الصحية العقمية في شعكر الفرد بأنو يؤدم خدمة لممجتمع؛  ك
ا تعب في جمعو يبني بو مجتمعان مترابطان، كالزكاة أيضان كليس كالزكاة كسيمة يشعر المرء بأف م

                                                           
 .993 سكرة التكبة اآلية - 1
 05، صسبؽ تخريجو - 2
 313احميدة بف زيطة المرجع السابؽ، ص  - 3
 313السابؽ ص ،احميدة بف زيطة - 4

 .104ـ(، ص1983ق/1403، )11محمكد شمتكت،  اإلسبلـ عقيدة كشريعة، دار الشركؽ بيركت، ط  -5
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لى االنتحار أحيانان   ،1تجعؿ اإلنساف يتحرر مف عبادة الماؿ الذم يؤدم بو إلى القمؽ كالمرض كا 
الصحة النفسية؛ كتتككف لديو مناعة مف الكقكع في الضيؽ بو الدعـ اإليجابي لمنفس تتكازف ف

 2.كاإلحباط

 الحج خامسا:

ف أساس مف أركاف اإلسبلـ الخمسة، كفريضة أكجبيا ا عمى المستطيع مف الحج رك
 3."عمى الناس حج البيت مف استطاع إليو سبيبلأمتو، حيث قاؿ ا تعالى:" ك 

كىأىذّْف ًفي النَّاًس "  :كقد نادل ا سبحانو كتعالى عباده كدعاىـ إلى تمبية نداء الحج فقاؿ
جّْ يىٍأتيكؾى رً  اًمرو يىٍأًتيفى ًمف كيؿّْ فىجٍّ عىًميؽو ًباٍلحى مىى كيؿّْ ضى اال كىعى ـى   جى كا اٍس يىٍذكيري ـٍ كى نىاًفعى لىيي ًليىٍشيىديكا مى

قىييـ مّْف بىًييمىًة األىٍنعىاـً فىكيميكا ًمٍنيىا كىأىٍطًعميكا اٍلبىاًئسى الٍ  زى مىى مىا رى  .4"فىًقيرى المًَّو ًفي أىيَّاـو مٍَّعميكمىاتو عى

يف ا تعالى بعضا مف حكـ الحج الجميمة كالمتمثمة في المنافع التي تحصؿ حيث ب
لمناس عمى فمف ذلؾ تطيير النفس كتنقيتيا مف آثار الذنكب حتى تعكد كيـك كالدتيا، كفي ىذا 

" مف حج ىذا البيت فمـ :يقكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ ،نفع عظيـ لنفس اإلنساف كصحتو
 .5ف ذنكبو كيـك كلدتو أمويرفث كلـ يفسؽ، خرج م

بيت ا الحراـ أكبر مستشفى لمعبلج الركحي أك النفسي، كالكعبة جياز لمعبلج ك 
ف الطكاؼ حكؿ الكعبة يشبو حركة األلكتركف الدائرية   –الركحي كأجيزة العبلج باألشعة، كا 

ة تشبو ، كحركة السعي بيف الصفا كالمرك -كبنفس االتجاه عكس عقارب الساعة كحركة الككف 
حركة األلكتركف المستقيمة؛ كالتي ينشأ عنيا مغناطيس قطباه عند نيايتي الحركة، فطكاؼ 
الناس حكؿ الكعبة ينشأ عنو مجاؿ ركحي أقكل ما يككف في مركز الدكراف، كىذا المجاؿ 
الركحي ينتشر حكؿ الكعبة كيقؿ كمما ابتعدنا عنيا؛ كتزداد شدة المجاؿ الركحي كمما كاف عدد 

كعند الحجر  –باعتباره داخؿ الكعبة –ئفيف أكثر، كيزداد ىذا المجاؿ في حجر إسماعيؿ الطا
                                                           

-
 . 116 المرجع السابؽ صبكم:محمكد الحاج قاسـ محمد الطب الكقائي الن 1

-
 .3/236المرجع السابؽ أحمد شكقي إبراىيـ المعارؼ الطبية في ضكء القرآف كالسنة:  2
 97سكرة آؿ عمراف، اآلية  - 3
 28-27سكرة الحج، اآلية،  - 4
 1/212أخرجو البخارم في الحج، باب قكؿ ا تعالى ال فسكؽ كال جداؿ في الحج، - 5
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ف لـ يستطع فإف رفع يمينو  األسكد، كلذا فإف الطائؼ يستمـ الحجر األسكد فتغمره األنكار؛ كا 
كاإلشارة إلى الحجر تؤدم عمؿ اليكائي الذم يتمقى المكجات كتكصميا إلى جسـ الطائؼ؛ كلذا 

بلة بالبيت الحراـ بمئة ألؼ صبلة؛ ألف المسمـ أقرب إلى ربو؛ ألف المجاؿ الركحي فإف الص
 .1النكراني في الكعبة كما حكليا أقكل ما يككف

كالحاج يتحمؿ المشاؽ كيضبط شيكاتو كمع ذلؾ يشعر بسعادة غامرة؛ فتسمك نفسو فكؽ 
 .2ىمـك الحياة كما تؤدم إليو مف قمؽ كانفعاؿ

 .3سيط فيك ضركرة حتمية لمنع انتشار األمراض في الزحاـأما زم اإلحراـ الب

 

 :في الطعام والشراب تشريعات اإلسالم الوقائية :الفرع الثالث

يظير ىذا النكع مف الكقاية مف خبلؿ المظاىر التالية: تحريـ أكؿ بعض الحيكانات كشرب     
 .الطعاـ كالشراب شراب، كآدابألبانيا، كأسمكب ذبح الحيكانات الجائز أكميا، كنظافة الطعاـ كال

 تحريم أكل بعض الحيوانات وشرب ألبانها: -1

نكاع مف الحيكانات كقاية لو مف األمراض؛ األتناكؿ لحـك كألباف بعض  اإلسبلـ لقد حٌرـ 
كالميتة، كالدـ  كأكؿ الجبللة  ،كتحريـ أكؿ لحـ الخنزير،مف التمؼ كالفساد كحفظان عمى صحتو
كسنكتفي ،كغيره مف أنكاع األكؿ كالشرابكأكؿ مالـ يذكر اسـ ا عميو  ،ركألبانيا، كشرب الخم

 ثمة عف ذلؾ مع تبييف مااكتشفو العمـ الحديث مف مضار عمى صحة آكمييا. بذكر بعض األم

 

 

 
                                                           

 أسكد، نفسو نقبل عف:  عبد الرزاؽ محمد -1
                                                                                                                               ،67-65-62-51ص ،الكعبة كالعمـ الحديث،عمي محمد مطاكع-    
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 تحريـ أكؿ لحـ الخنزير .أ

"حرمت عميكـ الميتة كالدـ :جاء النيي صريحا عف أكؿ لحـ الخنزير في قكلو تعالى
" قؿ :، كقد قرف ا سبحانو كتعالى التحريـ بعمتو في قكلو1الخنزير كما أىؿ لغير ا بو."كلحـ 

ال أجد فيما أكحي إلي محرما عمى طاعـ يطعمو إال أف يككف ميتة أك دما مسفكحا أك لحـ 
ثبت العمـ الحديث مايخفيو كقد أ ،مغة معناه القذر كالنجاسةكالرجس في ال 2خنزير فإنو رجس"

 .الخنزير مف أمراض تخرب أجساـ آكميو إف لـ يكف عاجبل فحتما سيككف في اآلجؿلحـ 

"فقد ثبت أف الخنزير مرتع ألكثر مف أربعمائة كخمسيف مرضا كبائيا كىك يقـك بدكر 
كتشاركو بعض الحكانات الخرل في  ،الكسيط لنقؿ حكالي ثمانية كخمسيف منيا إلى اإلنساف

منيا داء الكمب الكاذب،  ،ف كالمصدر الرئيسي ليذه األمراضلكنو يبقى المخز  ،بعض األمراض
 .3كغيرىا" ،كالحميرة الخنزيرية ،كالحمى اليبانية، كالحمى المتكجة

كلحـ الخنزير زيادة عمى ىذه األمراض فإنو يحتكم عمى دىكف أكثر مف ضعفي دىكف 
في الدـ كالذم ينتج عنو المحـك األخرل، كىذا يعني أنو كسيمة سيمة لزيادة نسبة الككليستيمكر 

 4مراض الضغط الدمكم كالسكرم.، كأمراض القمبكأ تصمب الشراييف

 
تحريـ أكؿ الجاللة وألبانيا مف الحيوانات:   .ب  

عف أكؿ  صمى ا عميو كسمـ:" نيى رسكؿ ا ابف عمر رضي ا عنيما قاؿ لرك 
 .5الجبللة كألبانيا"

ات كالمستقذرات فيو فائدة عظيمة كما أثبت كتحريـ أكؿ الحيكاف الذم يأكؿ النجاس
الطب الكقائي، كذلؾ حتى ال تنتقؿ األمراض الفتاكة إلى جسـ اإلنساف، كقد ظير في أكركبا 

ـ( مرض عرؼ باسـ "مرض جنكف البقر"؛ كىذا المرض يياجـ مخ الحيكاف فيدمره 1986عاـ )
                                                           

 03المائدة اآلية  - 1
 145اآلية ،األنعاـ - 2
 56-3/48محمد نزار الدقر المرجع السابؽ  - 3
 257ص ،احميدة بف زيطة، المرجع السابؽ - 4
 .3291: رقـكد في كتاب: األطعمة، باب: النيي عف أكؿ الجبللة كألبانيا، أبك دا ركاه -5
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لسيطرة عمى ذاتو كيييج ىياجان شديدان كمتآكمة، فيفقد ا مخربةتدميران بتحكيمو إلى حالة إسفنجية 
حتى المكت، كقد ثبت انتقاؿ ىذا المرض إلى اإلنساف الذم يأكؿ لحمو أك يشرب لبنو، كسبب 
ىذا المرض ىك تغذية كؿ مف األغناـ كالماشية كالدكاجف بفضبلت ذبح الحيكانات مف الدماء، 

، كاألحشاء، كمساحيؽ العظاـ، كذلؾ طمعان في زيادة  إنتاجيا مف المحـك كاأللباف كالشحـك
كالبيض، كبعد الخسارات الكبيرة التي كقعت بيا أكثر الدكؿ غير اإلسبلمية فقد أصدرت قراران 

 .(1)بمنع إطعاـ تمؾ الحيكانات تمؾ المكاد المستقذرة

 تحريـ أكؿ ذي الناب والمخمب مف الحيوانات:   -ج

صمى ا عميو نيى رسكؿ ا :" لمحديث الذم ركاه ابف عباس رضي ا عنيما قاؿ
 .2عف كؿ ذم ناب مف السباع ككؿ ذم مخمب مف الطير" كسمـ

كعمة تحريـ أكؿ لحـك كشرب ألباف ىذا النكع مف الحيكانات ىك أكميا لمنجاسات مف 
الجيؼ كغيرىا مما يؤدم إلى انتقاؿ األمراض إلى جسـ اإلنساف، كىناؾ كقاية طبية نفسية 

ث كىك أف أكؿ الحيكانات المفترسة البد أف ينعكس عمى أخبلؽ كطباع لئلنساف في ىذا الحدي
آكمو بشيء مف التكحش كالقسكة كالغضب كالميؿ إلى العنؼ، كالرغبة في سفؾ الدماء، كىذا ما 

 . 3أثبتتو بعض البحكث كالدراسات العممية المعاصرة

 أسلوب ذبح الحيوانات الجائز أكلها: .2

 عميو كسمـ أف نذكر اسـ ا تعالى عند الذبح؛ فقاؿ صمى لقد أمرنا رسكؿ ا صمى ا
" ما أنير الدـ، كذكر اسـ ا عميو فكمكه ما لـ يكف سف كال ظفر، كسأحدثكـ :ا عميو كسمـ

 4عف ذلؾ، أما السف فعظـ كأما الظفر فمدل الحبشة"

ه رجسا حيث قاؿ كما نيانا ا سبحانو كتعالى عف أكؿ مالـ يذكر اسـ ا عميو  كسما
نَّوي لىًفٍسؽه " :تعالى مىٍيًو كىاً  ـي المًَّو عى ـٍ ييٍذكىًر اٍس  .1" كىالى تىٍأكيميكا ًممَّا لى

                                                           
 .92 -2/89 المرجع السابؽ إلعجاز العممي في السنة النبكية:، ازغمكؿ النجار -1
 .5104: رقـركاه البخارم في كتاب: الصيد كالذبائح، باب: أكؿ كؿ ذم ناب مف السباع،   -2
 .195-3/193  السابؽ،، زغمكؿ النجار -3
  5117: رقـ  البخارم في كتاب: الذبائح كالصيد، باب: إذا أصاب قـك غنيمة فذبح بعضيـ غنمان أك إببلن، ركاه -4
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يتعمؽ بأمر عقيدم كأمر عبادم كأمر صحي؛ كقريبان تبيف لنا السبب  التحريـ ىذاك 
كبدا عقيمان الصحي؛ فقد تبيف أف المحـ الذم ذكر اسـ ا عند ذبحو كاف زىرم المكف فاتحان، 

مف الناحية الجرثكمية كالفطرية بدرجة كبيرة؛ أما الذم لـ يذكر اسـ ا عمييا فقد بدا لكنو أحمر 
قاتمان يميؿ لمزرقة؛ كبدا فيو نمك جرثكمي كثيران كغزيران كأف النسيج المحمي فيو عدد أكبر مف 

ح في حالة مف اليدكء كريات الدـ الحمراء كالبيضاء؛ فاألكؿ الذم ذكر اسـ ا عميو أصب
النفسي كاالنصياع إلرادة ا؛ كأصبحت أخبلطو كأحشاؤه في حالة ال يحدث معيا اختبلط أك 

 . 2تمكث

 نظافة الطعام والشراب:  .3

يؤكد الطب الكقائي الحديث عمى أىمية نظافة األدكات المستخدمة في الطعاـ كالشراب، 
 :كمف ذلؾكاألدكات الشخصية؛ 

" غطكا اإلناء، كأكككا :الطعاـ كالشراب: يقكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ تغطية أكاني -1
، ينصح الحديث بتغطية أكاني الطعاـ كالشراب كعدـ 3السقاء، كأغمقكا الباب، كأطفئكا السراج..."

تعرضيما لمجك، حتى ال يتمكث ما بيا؛ كلئبل تتعرض لناقبلت األمراض مثؿ الذباب كالفئراف 
 .4كغيرىا

ير أكاني الطعاـ كالشراب التي كلغ فييا الكمب: يقكؿ صمى ا عميو كسمـ:" طيكر إناء تطي -2
؛ كىذه الكصفة الكقائية النبكية 5أحدكـ إذا كلغ فيو الكمب أف يغسمو سبع مرات أكالىف بالتراب"

لمكقاية مف مرض المشككات كطكره اليرقاني الذم يصيب اإلنساف في مختمؼ أجزاء جسمو، 
شارة إلى العدكل بداء الكمب ) السعار( مف خبلؿ خدكش في المثة أك الغشاء المخاطي كفيو اإل

لمفـ باألكؿ مف إناء كلغ فيو الكمب، كفي الحديث إشارة إلى الدكر الميكانيكي كالكيميائي 

                                                                                                                                                                                
 919األنعاـ  -1
  212 ص، ـ(، دار القبمة: جدة2004ىػ، 1424، )1،  طالعمـك كاإليماف، خميؿ إبراىيـ مبل خاطر العزامي  -2
غبلؽ األبكاب، ركاه مسمـ في كتاب: األشربة، با -3 يكاء السقاء كا   .3755: رقـب األمر بتغطية اإلناء كا 
 .91د.: المرجع السابؽ لطب الكقائي مف القرآف كالسنةا عبد الباسط محمد السيد -4
 . 167: رقـركاه البخارم في كتاب: الكضكء، باب: الماء الذم يغسؿ بو شعر اإلنساف،  -5
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 .1كالحيكم لمتراب في القضاء عمى الطفيميات كالفيركسات كالجراثيـ عند كلكغ الكمب في اإلناء

 الطعام والشراب:آداب  .4

كسأتناكؿ مثاليف اثنيف مف ىذه اآلداب التي نجدىا كثيرة في السنة النبكية: كاخترت مف 
 آداب الطعاـ ما يمي:

 النيي عف األكؿ متكئًا:  -أ

صمى ا عميو كسمـ بسنتو الفعمية الييئة الصحية في الجمكس لؤلكؿ رسكؿ ا ف بيٌ 
نما ذلؾ ألجؿ أف يككف الجياز اليضمي في (2)متكئان"" ال آكؿ :لقكلو صمى ا عميو كسمـ ؛ كا 

أتـ االستعداد الستقباؿ كجبة الطعاـ؛ كألجؿ قدـك أكبر كمية ممكنة مف الدـ كافية لمجياز 
اليضمي كاف كجكب الجمكس كثني الساقيف لحصر الدـ في الجياز اليضمي، كتقميؿ اتساع 

اب بالتخمة، كىذه الجمسة تجعؿ المعدة حرة المعدة فيشعر المرء بالشبع فيقؿ طعامو كال يص
دكف ضغط عمييا، كفي ىذه الجمسة تسيؿ سير الطعاـ في المرمء، كيسيؿ اليضـ بخبلؼ 

 األكؿ حاؿ االتكاء أك الكقكؼ أك السير.

أما االتكاء أثناء الطعاـ فإنو يسبب تشنج كاضطراب تقمصات البمعـك فبل يستطيع 
ذه الكضعية تحدث ارتخاء في عضبلت البطف فبل تستقبؿ المعدة اإلنساف بمع األكؿ بارتياح؛ كى

الطعاـ بصكرة صحيحة، أما األكؿ قائمان فإنو يكٌتر األعصاب  كيؤدم إلى دفع الدـ إلى 
العضبلت بدالن مف الجياز اليضمي؛ كىذا يؤدم إلى عسر اليضـ كظيكر األمراض 

 .3اليضمية
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 النيي عف الشرب مف فّي السقاء:  -ب

ما ركاه أبك ىريرة رضي ا عنو قاؿ:" نيى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  صؿ في ىذاكاأل
 .1..".عف الشرب مف فـ القربة أك السقاء

مف أجؿ ما يخاؼ مف أذل؛ عساه أف يككف فيو كال يراه الشارب حيث إف ىذا النيي 
في الشرب مف فـ فيدخؿ في جكفو، كلكف الشرب في إناء ظاىر يبصر إف كاف بو أذل؛ كلما 

، كيتسبب في نقؿ األمراض (2)السقاء تمكيث لو؛ كلما فيو مف نقؿ لمجراثيـ مف الفـ إلى السقاء
 .(3)المعدية إلى بقية الشاربيف

 :فً انجٍئختششٌؼبد اإلعالو انٕقبئٍخ انفشع انشاثغ: 

مى بقاء إف مسؤكلية نظافة البيئة تقع عمى كؿ أفراد المجتمع؛ لذا حافظ اإلسبلـ بيديو ع
بيئة المجتمع اإلسبلمي نظيفة خالية مف األمراض؛ كيمكف أف نقسـ الطب الكقائي في البيئة مف 

 .ميف؛ نظافة الطريؽ، كنظافة الماءالنبكية إلى قس تعاليـخبلؿ ال

 :نظافة الطريق – 1

كتشتمؿ عمى نظافة المساكف كأماكف االستراحات كظؿ الشجر؛ كالحث عمى التشجير 
.. نظفكا أفنيتكـ كال تشبيكا ." :نات الضارة كمف ذلؾ قكلو صمى ا عميو كسمـكقتؿ الحيكا

، كقد ثبت عمميان كجكد مجمكعة مف األمراض تزيد كتنتشر في األماكف سيئة النظافة 4بالييكد"
اإلسياؿ كالتياب الحمؽ المتكرر كالدرف كالحمى الركماتزمية؛ كتزيد :كالتيكية، كمف تمؾ األمراض

 .5 طرؽ مف تكاثر الحشرات كالذباب كالفئراف كالصراصير..قذارة ال

                                                           
 .5196: رقـالبخارم في كتاب: األشربة، باب: الشرب مف فـ السقاء،  ركاه -1
  31ص المرجع السابؽ ، محمد عيد محمكد الصاحب -2
 .28/ 2، المرجع السابؽ سمير عبد الحميـ -3
 . 2723: رقـ  ، باب: ما جاء في النظافة،صمى ا عميو كسمـالترمذم في كتاب: األدب عف رسكؿ ا  ركاه -4
(، 5تاب اإلعجاز في القرآف كالسنة، العدد )ك ،أصكؿ الطب الكقائي في الحديث النبكم::أيمف محمكد السعيد  -5
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 :نظافة الماء -2

جزء مف نظافة البيئة؛ كلذلؾ فإف النبي صمى ا عميو كسمـ نيى عف تنجيسو كخاصة 
الماء الراكد ؛ كما ركل جابر بف عبد ا رضي ا عنيما: " أف رسكؿ ا صمى ا عميو 

، كيركز الحديث عمى الماء الراكد الذم ال نبع لو كالساكف 1الراكد"كسمـ نيى أف يباؿ في الماء 
الذم ال يتحرؾ؛ كالذم يعتبر بيئة مثالية لحياة كتكاثر الميكركبات كبعض الديداف، كىذا الماء 
ينقؿ عدكل المرض مف المريض إلى الماء، كمنو إلى كؿ مف يشربو أك يممسو في بعض 

نيي عف االغتساؿ مف الماء الراكد ال مجاؿ لبيانو في ىذا ، ىذا كقد كردت أحاديث ت2األمراض
 .المجاؿ

 :فً انصحخ انؼبيختششٌؼبد اإلعالو انٕقبئٍخ  :انفشع انخبيظ

جكانب طبية كقائية عديدة في الصحة العامة منيا:  التشريعات اإلسبلميةتناكلت 
صحي عند كقكع التحذير مف عدكل األمراض كالجذاـ كالطاعكف، كما يعرؼ اآلف بالحجر ال

 ينتج عنيما مف أمراض جنسية تخرب الفرد كالمجتمع. كما الزنى كالمكاطكالتحذير مف  ،األكبئة

 الحجر الصحي: - 1

 :الحجر في المغة

ٍجري  :جاء في لساف العرب  ٍجري ك الًحٍجري ك الحي كؿ ذلؾ الحراـ، كالكسر أفصح كقرئ بيف "  ،الحى
كاألصؿ في  ، أم ضيقت ما كسعو ا ،سعو اكيقاؿ تحجرت عمى ماك  3كحرث ًحٍجره "
 .4الحجر المنع

  :صطالحالحجر في اال

أك أماكف، أك حكانات، قد تحمؿ خطر العدكل، كتتكقؼ مدة الحجر  ،"ىك عزؿ أشخاص بعينيـ
 1الصحي عمى الكقت الضركرم لتكفير الحماية، في مكاجية خطر انتشار أمراض بعينيا."

                                                           
 .423: رقـمسمـ في كتاب: الطيارة، باب: النيي عف البكؿ في الماء الراكد،  ركاه -1
 38 المرجع السابؽ،ص،أيمف محمكد السعيد -2
 138األنعاـ  -3
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حركات األصحاء الذيف اختمطكا بمف أصيب بمرض سار كيعني أيضا:" الحد مف ت
كاليدؼ مف ىذا اإلجراء ىك الحد مف انتشار المرض السارم في  ،خبلؿ فترة القابمية لمعدكل

المخالطيف الذيف يبدكف بصحة جيدة قد تككف العدكل بالمرض أصابتيـ  ىؤالءالمجتمع، ألف 
 2رة الحضانة لممرض"كلكف لـ تظير األعراض عمييـ ألنيـ مازالكا في فت

كىي الفترة الزمنية التي تسبؽ ظيكر األعراض منذ دخكؿ الميكركب  ،فترة الحضانةك 
كلكف  ،كفي ىذه الفترة ال يبدك عمى الشخص أنو يعاني مف أم مرض ،كتكاثره حتى يبمغ أشده

 -عمى حسب نكع المرض كالميكركب الذم يحممو  -بعد فترة مف الزمف قد تطكؿ كقد تقصر 
ىي يـك أك  -مثبلن  -كنزا يففترة حضانة اإلنفمو، ير عميو أعراض المرض الكامنة في جسمتظ

كما أف ميكركب  ،بينما فترة حضانة التياب الكبد الفيركسي قد تطكؿ إلى ستة أشير ،يكماف
كلكنو ال يمبث بعد تمؾ الفترة  ،قد يبقى كامنان في الجسـ عدة سنكات دكف أف يحرؾ ساكنان  ،السؿ
 3.ستشرم في الجسـأف ي

 كقد عرؼ المسممكف نكعيف مف الحجر الصحي، الحجر المكاني لؤلشخاص، كحجر
 تنتشر كقد نيى الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ عف الدخكؿ أك الخركج مف البمد الذم ،الحيكانات

لترعى مع  فيو األكبئة كالطاعكف مثبل، كما أمر أال يأتي صاحب الحيكانات المريضة بحيكاناتو
 .4لحيكانات السميمةا

 أما الحجر الصحي الذم تقرره الدكؿ فيعكد إلى مدينة البندقية في القرف الرابع عشر
 حيث أدركت سمطات المدينة أف السفف المقبمة مف شرقي البحر المتكسط كانت سببنا الميبلدم،

ىذه  كلكف ،اكفي البداية كانت السفف تعزؿ لمدة ثبلثيف يكمن  ،األكبئة إلى المدينة في نقؿ بعض
كذلؾ  كقد افتتحت البندقية أكؿ محجر صحي، .المدة زيدت في كقت الحؽ إلى أربعيف يكمنا

كأصبح  ، كسرعاف ما تبنت الببلد األخرل ىذا النظاــ1432عمى جزيرة قريبة منيا في عاـ 
ا لعممية ضبط الحجر الصحي الدكلي عمى امتداد قركف أعقبت ذلؾ  .نمكذجن

                                                                                                                                                                                

 9/88مرجع سابؽ  ، أحمد محمد كنعاف -1
 704نفسو ص ،أحمد محمد كنعاف -2

ٍجر الصحي في السنة النبكية -3   ، مقاؿ منشكر شبكة األنترنيت تحت العنكاف التالي:مبادئ الحى
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=31983 

 9/88 السابؽ،المرجع  أحمد محمد كنعاف ، - 4  
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فر الفيـ األكضح لؤلمراض المعدية فإف الحجر الصحي لمبشر نادرنا ما كمع تكا أما اليـك
يحصؿ غير أف الحجر الصحي الدكلي ربما يستمر العمؿ بو في المكانئ كالمطارات كنقاط 

 أك ،مثؿ الككليرا ،كذلؾ في حالة ما إذا تـ العثكر عمى إصابة أكيدة بمرض معدو خطر الحدكد،
ذا ما كجد مثؿ ىذا المرض ،أك طائرة أك قطار الطاعكف الدبمي عمى متف سفينة السفينة  فإف ،كا 

 .1ية الصفراءاالبد ليا مف المككث في المرفأ مع رفعيا لمر 

 قامت دكؿ كثيرة بإصدار قكانيف لحماية أراضييا كمكاطنييا مف األمراض، فعمى سبيؿ
 بكضع لكائح ـ 1979المثاؿ قامت الحككمة البريطانية بمقتضى قانكف تـ إصداره في سنة 

تطبؽ عمى أم سفينة أك طائرة تصؿ بريطانية عمى متنيا حالة مؤكدة مف  لمحجر الصحي ي
ا السفف  خضاعإ  -بمقضى ىذا القانكف  -حاالت اإلصابة بكباء يتعرض لو البشر، كما يتـ أيضن

مثؿ الحمى ،إذا ما كصؿ مف ببلد تنتشر فييا عدكل أمراض معدية ،لمحجر الصحي كالطائرات
 .فراءالص

 كيستمر ىذا الحجر في بعض البمداف ،خضاع الحيكانات لمحجر الصحيإكغالبنا ما يتـ 
 كلدل كثير مف البمداف لكائح ،كالقصد منو ىك إبعاد اإلصابات بداء الكمب ،عادنة ستة أشير

الماشية  فمف المحظكر استيراد ،صارمة بشكؿ خاص لمحيمكلة دكف أمراض الحيكانات كالنباتات
صحية كقد  كالبد مف أف تككف الحيكانات األخرل مصحكبة بشيادات ،ـ إلى تمؾ البمدافكاألغنا

كاردات مف  كيتـ بصفة خاصة معالجة أم ،يتـ عزليا في محطات لمحجر الصحي لمدد طكيمة
كتطبؽ ضكابط  كذلؾ لتبلفي أم عدكل محتممة، ،المكاد الحيكانية الخاـ، مثؿ الشعر أك الجمكد

 2.تات المستكردة، سكاء أكانت حية أـ ميتةمماثمة عمى النبا

لى إنبينا فقد بالحجر الصحي  المتعمقةالقكاعد الصحية  كضعكاف لئلسبلـ السبؽ في 
لى غيره كىك ما يسميو إضركرة عزؿ المريض بمرض يخشى انتشاره خكفا مف انتشار العدكل 

فمنع  ،ر شديدضرب حكلو حصا ،ذا ظير مرض معد في بمد ماإف ،سبلـ الحجر الصحياإل
قاؿ رسكؿ ا فقد كذلؾ حتى تنكمش رقعة الداء في أضيؽ نطاؽ  ،الدخكؿ فيو كالخركج منو

                                                           
  9/88 نفسوالمرجع  - 1

 9/88 نفسوالمرجع  - 2
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ذا كقع بأرض كانتـ بيا فبل ا  اذا سمعتـ بالطاعكف بأرض فبل تدخمكىا ك "صمى ا عميو كسمـ 
 .2"مصح عمى ممرض يكرد الكقاؿ أيضا:". 1"تخرجكا منيا

كب مف القضاء المحتـك اك ىر  ،ضعؼ في اليقيف كقد يحتج باف الخكؼ مف العدكل
الى الشاـ لما ظير فييا مرض الطاعكف فقيؿ  الدخكؿ ف عمر بف الخطاب رفضإف ،كىذا خطأ

 .نفر مف قدر ا الى قدر ا :لو: تفر مف قدر ا؟ قاؿ

 ،سس الطب الكقائيأف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ قد كضع أمف ذلؾ كمو يتجمى لنا 
عجازا عمميا سبؽ أحدث إالحجر الصحي منذ أكثر مف أربعة عشر قرنا..مما يعد  كمنو

 .لؾالنظريات الحديثة في ذ

  تحريـ الزنى والمواط -2

كالتقربكا الزنى " :ـ ا سبحانو كتعالى الزنا ألنو فاحشة كمنكر عظيـ قاؿ ا تعالىحرٌ 
 اكم 4الفكاحش ما ظير منيا كما بطف" " كال تقربكا:كقاؿ أيضا  ،3إنو كاف فاحشة كساء سبيبل"

ر ا سبحانو كتعالى مف انتشار الفاحشة كالمكاط حيث أخبرنا بمصير قـك لكط الذيف كانكا حذٌ 
ليكطان  ":أكؿ مف مارس الشذكذ الجنسي، فكاف عاقبتيـ أف دمرىـ ا سبحانو كتعالى حيث قاؿ كى

اؿى شىٍيكىةن مّْف ديكًف النّْسىاء بىٍؿ أىنتيـٍ ًإٍذ قىاؿى ًلقىٍكًمًو أىتىٍأتيكفى اٍلفىاًحشىةى  ـٍ لىتىٍأتيكفى الرّْجى كفى أىًئنَّكي كىأىنتيـٍ تيٍبًصري
 .5"قىٍكـه تىٍجيىميكفى 

" يا معشر المياجريف، خمس إذا ابتميتـ بيف، :صمى ا عميو كسمـرسكؿ ا يقكؿ 
كا بيا إال فشا فييـ الطاعكف كأعكذ با أف تدرككىف، لـ تظير الفاحشة في قـك قط حتى يعمن

 .6"...كاألكجاع التي لـ تكف مضت في أسبلفيـ الذيف مضكا

                                                           

   5396، رقـ : باب ما يذكر في الطاعكف  ، أخرجو البخارم - 1
 5774  رقـ: ،عدكل ال باب ،بالط كتاب:البخارم أخرجو  2
  32اآلية  ،اإلسراء -3
 151اآلية  ،األنعاـ  -4
 55-54 ،النمؿ  -5
 870: رقـركاه مالؾ في المكطأ في كتاب: الجياد، باب: ما جاء في الغمكؿ،  - 6
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يعتبر ىذا الحديث مف أكبر شكاىد اإلعجاز النبكم حيث أصبحت الكثير مف 
الفتاكة التي تنخر عظاـ البشرية مثؿ  ضالمجتمعات اليـك تعيش تحت كطأة األمرا

نط التناسؿ كجرب التناسؿ، كقمؿ العانة كالكبلميديا، كس ،اإليدز،كالسيبلف كاليربس التناسمي
كالسبب في انتشار  ،دكاء ،   كالتي لـ يجد معيا طب كال1كالميككببلزما كغيرىا مف األمراض
كىذه اإلباحية راجعة إلى أسباب  ،كتعدد العبلقات الجنسية ،األمراض الجنسية يعكد إلى اإلباحية

 يمي: عديدة منيا ما

 دية كالبعد عف الديف كاألخبلقيات.انتشار الما –1

 انتشار كسائؿ منع الحمؿ. –2

 لمعمؿ أك لمسياحة كثرة االنتقاؿ سكاء –3

 تساىؿ المجتمع تجاه الزنى كالمكاط، كغيرىما مف العبلقات الجنسية الشادة.  -4

 2نشر المعمكمات الجنسية بكسائؿ اإلعبلـ، كفي الغالب بصكرة مثيرة -5

، كالتشجيع عمى ماكتجريمي كالمكاط يعات كقائية منيا تحريـ الزنىتشر  اإلسبلـ سفلقد 
االختبلط ككذا تحريـ الزكاج، كغض البصر عف النظر المحٌرـ، كحفظ العكرة، كحجاب المرأة، 

الفاسد بيف الجنسيف، كتحريـ الخمكة بيف الرجؿ كالمرأة األجنبية التي يحؿ لو الزكاج بيا، كالتفريؽ 
طفاؿ كالشباب، كاالستئذاف، كتحريـ لمس المرأة األجنبية كالرجؿ األجنبي، في المضاجع بيف األ

 .كتحريـ قذؼ المرأة كالرجؿ بالفاحشة

كبمخالفة ىذه التشريعات تنتشر األمراض كمرض اإليدز؛ ىذا المرض يأتي عف طريؽ 
، االتصاؿ الجنسي غير الشرعي؛ مف تعدد اتصاؿ المرأة برجاؿ متعدديف بعبلقات غير شرعية

كيأتي مف خبلؿ جماع المرأة في دبرىا، أك المكاط بيف الرجميف، كقاؿ بعضيـ: إنو يحدث مف 
 .خبلؿ لكاط اإلنساف بالحيكانات

                                                           

  114 ،4جدة، السعكدية ط ،محمد  عمي البار، األمراض الجنسية أسبابيا كعبلجيا.، دار المنار -1
 993-115ص  ،األمراض الجنسية ،مد  عمي البار نفسو نقبل عف شكفيمدمح -2
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كصكر انتقاؿ اإليدز: الزنى أك المكاط أك نقؿ الدـ الذم يحمؿ الفيركس إلى غيره، 
لممرض، كما  ككذلؾ عف طريؽ حقف المخدرات، أك ينتقؿ المرض إلى الجنيف مف أـ حاممة

ينتقؿ المرض عف طريؽ كصكلو مف مصاب إلى سميـ عف طريؽ الجركح كمنيا استعماؿ 
أدكات الحبلقة الممكثة بالدـ؛ إذف فالعدكل تنتقؿ بالدـ أك المني أك مفرزات الميبؿ كعنؽ الرحـ، 

 1.ككذلؾ المفرزات المخاطية في الشرج كالفـ أيضان 

الكقائي، كصدؽ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كىذا المرض ليس لو عبلج إال العبلج 
" ما ظير الغمكؿ في قـك قط إال ألقى في قمكبيـ الرعب، كال فشا الزنى في قـك قط إال :إذ يقكؿ

 .2" ...كثر فييـ المكت
  

                                                           
 كمابعدىا 3ص ،محمد عبد الرزاؽ أسكد، التشريعات اإلسبلمية الكقائية كالعبلجية لؤلمراض الجنسية، -1
 سبؽ تخريجو -2
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 :فً انصحخ انُفغٍختششٌؼبد اإلعالو انٕقبئٍخ  :انفشع انغبدط

ة النفسية منيا ؛ اإليماف بالقضاء تناكلت السنة جكانب طبية كقائية عديدة في الصح
كالقدر، كالصبر، كالعفك كعدـ الغضب، كالذكر، كالتككؿ، كالرقية، كالتكبة، كاالستقامة، 

 كسنذكر كمثاؿ عف ذلؾ الكقاية مف األمراض بترؾ الغضب . .كالدعاء

كفي ىذا كقاية لممؤمف مف األمراض التي تنجـ عف  :الكقاية مف األمراض بترؾ الغضب
ب كالشقيقة )الصداع النصفي(، كالربك، كالذبحة الصدرية، كقرحة االثنا عشرية، كارتفاع الغض

، كارتفاع الككلستركؿ كالشحـك الثبلثية في الدـ مما ينتج 1الضغط، كأمراض القمب، كالسكرم
أمراض القمب أك الجمطة، كالغضب أيضان يؤدم إلى إضعاؼ المناعة، كالسرطاف، كاإلمساؾ 

قرح المزمف في الككلكف؛ كىذا العبلج الكقائي كمو في كصية الرسكؿ صمى ا عميو المزمف، كالت
؛ كما ركل أبك ىريرة رضي ا عنو أف رجبلن قاؿ بكممة كاحدة كررىا تأكيدان عمى الكصية كسمـ 

، بؿ إنو (2) " ال تغضب، فردد مراران قاؿ: ال تغضب":قاؿ ،لمنبي صمى ا عميو كسمـ: أكصني
 عميو كسمـ نصح بإجراءات كقائية تخفؼ مف الغضب كالجمكس أك االضطجاع  صمى ا

 3كالكضكء كخاصة بالماء البارد ككذلؾ أكصى بالسككت عند الغضب.
  

                                                           
 كما بعدىا،  57 ص المرجع السابؽ سمير عبد الحميـ -1
 .5651: رقـالحذر مف الغضب،  ركاه البخارم في كتاب: األدب، باب: -2
 .14عبد الرزاؽ محمد أسكد، نفسو ص -3
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 انؼالج يجذأ :ثبنثانًجحث ان

مطالب، تناكلت في المطمب األكؿ مفيـك العبلج إلى ثبلثة  المبحثكقد قسمت ىذا 
كفي المطمب الثالث ،ي خصائص العبلج في التعاليـ اإلسبلميةكمشركعيتو، كفي المطمب الثان

 .أنكاع العبلج في التعاليـ اإلسبلمية

 مفيـو العالج ومشروعيتو :المطمب األوؿ

 :مفيـك العبلج – 1

أم عاناه، كالمعالج ىك المداكم سكاء عالج مريضا،  ،عالج المريض معالجة كعبلجا :في المغة
 1أك جريحا، أك دابة.

جة المرض أك الكقاية لالعبلج كيسمى التداكم ىك تعاطي الدكاء بقصد معا :صطالحفي اال
 2منو.

 :مشروعية العالج

حاثة المسمـ عمى  ،لقد حفمت السنة النبكية بكثرة األحاديث الداعية إلى التداكم كالعبلج
ى عدـ االستسبلـ لممرض كاليأس، كدفعو ما استطاع إليو سبيبل حيث ثبت عف رسكؿ ا صم

 .3"لكؿ داء دكاء فإذا أيصيب دكاء الداء برئ بإذف ا":ا عميو كسمـ أنو  قاؿ

 .4أنزؿ ا مف داء إال أنزؿ لو شفاء" " ما:كقاؿ أيضا

الحديث عمى مشركعية التداكم كاستحبابو كأف ا جعؿ لكؿ داء دكاء، كفي ىذا  فدؿٌ  
ة األمراض كما بيف النبي صمى ا عميو لجاتشجيع لمبحث كالتفتيش عف األدكية المناسبة لمع

في ىذا الحديث القكاعد األساسية في معالجة األمراض، كىي تشخيص الداء أكال، كمعرفة  كسمـ

                                                           
 35/3066نفسو، ج  ،ابف منظكر - 1
 193ص  المرجع السابؽ، ،محمد أحمد كنعاف - 2
 2/280باب لكؿ داء دكاء،  ،أخرجو مسمـ في السبلـ - 3
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 انفصم انثبًَ: انًجبدئ األعبعٍخ نحفظ انصحخ فً اإلعالو

112 
 

حقيقتو بكاسطة الطبيب المختص، ثـ كصؼ الدكاء المنسب ليذا الداء، كالشؾ أف اشفاء متكقؼ 
 1ة ا كقدرتو.عمى اإلصابة بإذف ا، كمدار ذلؾ كمو متكقؼ عمى إراد

"نعـ يا :فقاؿ ،رسكؿ ا أنتداكل؟ كسألت األعراب النبي صمى ا عميو كسمـ فقالكا يا
ىك  عباد ا تداككا فإف ا عز كجؿ لـ يضع دكاء إال كضع لو شفاء غير داء كاحد قالكا ما

 2قاؿ اليـر "

 ."مو مف جيمواف ا لـ ينزؿ داءن اال لو شفاء عممو مف عممو كجي ":كفي لفظ

يت رقى نسترقييا كدكاءه نتداكل بو كتقاةه نتقييا أرسكؿ ا أر  قمت يا "قاؿ: ةبى خزامأعف 
 .3"مف قدر ا يىؿ ترد مف القدر شيئا ؟ فقاؿ: ى

 كما ال ينافيو دفع ،كأنو ال ينافي التككؿ ،األحاديث الصحيحة أمر بالتداكمه في ىذ"ف
التي  بؿ ال يتـ حقيقة التكحيد إال بمباشرة األسباب ،بأضدادىاداء الجكع كالعطش كالحر كالبرد 

 .4"ا قدرا كشرعاتينصبيا ا مقتضيات لمسببا

تتنافى مع التككؿ  كعميو فإف التداكم كالمجكء إلى الطبيب ىي أسباب لدفع المرض كال
 بؿ ىي مف صميـ التككؿ عمى ا سبحانو كتعالى.

مف األصكؿ  -عز كجؿ  -سباب مع تفكيض األمر  إفَّ نظرة اإلسبلـ إلى األخذ باأل
رة شرعنا، كقد ربطت السنَّة النَّبكيَّة بيف األسباب كالمسببات، أك بيف المرض كالعبلج،  المقرَّ
كأكَّدت عمى أىميَّة االستعانة بالطب كالدكاء، ككؿ كسائؿ العبلج المتاحة، سكاء في الكقاية مف 

  5دكثيا.األمراض، أك في معالجتيا عند ح

                                                           
يكسؼ الحاج أحمد، مكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ كالسنة المطيرة، مكتبة دار بف حجر دمشؽ،  - 1

 563ص  ،1423/2003، 2دمشؽ، ط
 2/361أخرجو أبك داككد في الطب باب في الرجؿ يتداكل،  - 2
 2144باب ماجاء في الرقى كاألدكية  ،أخرجو الترمذم - 3
 10المرجع السابؽ، ص،  قيـ الجكزية، الطب النبكمابف  - 4

ا ،إبراىيـ محمد عبدالرحيـ -5  ، مقاؿ منشكر عمى شبكة األنترنتالطب اإلسبلمي كقاية كعبلجن

 http://www.alukah.net/sharia/0/4286/#ixzz3tRklSfi3 :رابط المكضكع

http://www.alukah.net/authors/view/home/1237/
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 ،"كتختمؼ تعاليـ اإلسبلـ اختبلفا جذريا عف غيره مف األدياف في مكاجية المرض
تعاليـ معظـ الشَّرائع السَّابقة عمى اإلسبلـ تعتمد في معالجة المرض عمى الرُّقى،  أفَّ كالمبلحظ 

شمكع، كالتَّمائـ، كاألحجبة، كعمى دعكات رجاؿ الديف لطىٍرد األركاح الشريرة، كعمى إضاءة ال
كقد كاف ..كدىف جسـ المريض بالزَّيت... إلى غير ذلؾ مف التَّعاليـ التي أبطميا العمـ الحديث

الخطر مف كراء ىذه التَّعاليـ أنَّيا ال تعترؼ بالطب كال الدَّكاء؛ بؿ تعتبر أفَّ المريض ال بدَّ كأف 
ية مف المرض، سكاء يشفى بالدعاء كحده، كال يذكر أم ديف مف ىذه األدياف شيئنا عف الكقا

 1."بالنَّظافة، أك بالعزؿ، أك بالبيٍعد عف مصدر العدكل

كالبحث عف الدكاء لمعالجة األسقاـ كزكاؿ العمؿ أف النبي  ،كمما يؤيد مشركعية التداكم
بو الصحابة رضكاف ا عمييـ فعف ابف عباس  كأمر ،صمى ا عميو كسمـ مارسو في حياتو

 .2كأعطى الحجاـ أجرتو" تجـ النبي صمى ا عميو كسمـاح"رضي ا عنيما قاؿ: 

كقد جاء القرآف الكريـ  ليبيف فضؿ ا عمى عباده بأنو أكجد ليـ شفاء في العسؿ مما 
:" كأكحى ربؾ إلى النحؿ أف اتخذم مف الجباؿ يصيبيـ مف عمؿ حيث قاؿ ا سبحانو كتعالى

يخرج مف  الثمرات ك اسمكي سبؿ ربؾ ذلبلبيكتا كمف الشجر كمما يعرشكف , ثـ كمي مف كؿ 
 .3"إف في ذلؾ آليات لقـك يتفكركف بطكنيا شراب مختمؼ ألكانو فيو شفاء لمناس

كما أرشد ا سبحانو كتعالى عباده إلى أف القرآف شفاء مف األمراض حيث قاؿ تعالى: 
 4"كننزؿ مف القرآف ماىك شفاء كرحمة لممكمنيف".

ألحاديث التي مؤلت كتب الطب النبكم كالتي تذكر فضؿ إضافة إلى كؿ ىذا كثرة ا
 :فقاؿ أف رجبلن جاء إلى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ" :أنكاع مف األدكية. مف ذلؾ، ما ركم

ثـ جاء فقاؿ  .فقاؿ لو صمى ا عميو كسمـ )اسقو عسبلن( فسقاه عسبلن  ،إف أخي استطمؽ بطنو
( فذىب فسقاه عسبلن  :قاؿ .ستطبلقان اال يا رسكؿ ا سقيتو عسبلن فما زاده إ )أذىب فاسقو عسبل ن
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فقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ )  .ثـ جاء فقاؿ يا رسكؿ ا ما زاده ذلؾ إال استطبلقاي 
 .1"صدؽ ا ككذب بطف أخيؾ اذىب فأسقو عسبلن( فذىب فسقاه عسبلن فبرئ

 نما الحمى مف فيح جينـ فأبردكىا"إ:كعف ابف عمر أف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ
 .3"" الحبة السكداء شفاء مف كؿ داء إال الساـ:":كقكلو صمى ا عميو كسمـ 2بالماء"

كندب، ككراىة كتحريـ  ،كبغض النظر عف اختبلؼ الفقياء في حكـ العبلج مف كجكب
تو كيكفى تقتضيو حاالت اإلنساف كاحتياجو ليذا العبلج، فإنيـ يتفقكف عمى مشركعي حسب ما

المحافظة  المتمثمة فيأنو مما البد منو لتحقيؽ أحد المقاصد الضركرية لمشريعة اإلسبلمية ك 
 كذلؾ بدفع الخمؿ الطارئ عمييا.   ،عمى النفس

 خصائص العالج في التعاليـ اإلسالمية: :المطمب الثاني

ي" في مقابمة العبلج في التعاليـ اإلسبلمية أك التداكم أك ما يطمؽ عميو "الطب العبلج
عجزت عف تحقيقو فنكف  "الطب الكقائي" يتفرد بخصائص عديدة تجعمو ممتازا كمتميزا محققا ما

باعتباره ينطمؽ مف النصكص الشرعية، كييتدم بيداىا، كيتقيد بضكابطيا كمف 4العبلج األخرل 
 ىذه الخصائص:  

أمكر تجرم عمي المرض كالشفاء  عتقاد المسمـ بأفاطب أيماني كيتمثؿ في  أنو  .1
الشفاء مف ا مع أخذه بأسمكب العبلج كفي مقدمتيا  ؿإساف بقضاء ا كقدره فيك يتطمع ناإل

عبلجات ذات طبيعة أيمانية كركحانية ككاف مف  هالعبلج بالدعاء كالرقية كبالقرآف الكريـ كىذ
 .ا عميو كسمـ العبلج باألدكية الركحانية ىىديو صم

في اىتماماتو بحيث يعطي اىتمامات متساكية لكؿ مف الجسد ي كمشامؿ طب أنو . 2 
قاؿ  ،باعتباره كحدة مترابطةيتعامؿ .فيك يتعامؿ مع الجسد 5كلمفرد كما لممجتمع ،كالعقؿ كالركح

                                                           
 4/33،  5684 رقـ، كتاب الطب، باب الدكاء بالعسؿ، أخرجو البخارم  - 1
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رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ:" مثؿ المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ كتعاطفيـ مثؿ الجسد 
  .1" لو سائر الجسد بالسير كالحمى الكاحد إذا اشتكى منو عضك تداعى

فبل فائدة لمعبلج إذا عاج عضكا كأضر ببقية األعضاء، كما ال يصبح لو أم معنى إذا 
 أصمح الجسد كأىمؿ العقؿ أك العكس.  

بما ىك مف نجد أساليب عبلجية مختمفة منيا العبلج نظاـ عبلجي متكامؿ ففيو   -3
كالعبلج بما  ،كالقسط اليندم كباألعشاب بصفة عامةمثؿ العبلج بالحبة السكداء أصؿ نباتي 

كالعبلج الطبيعي في شقو الحركي  ،ألباف البقرىك مف أصؿ حيكاني مثؿ العبلج بأبكاؿ اإلبؿ ك 
الصبلة كشقو المائي ممثؿ في الكضكء كعبلج الحمي بالماء البارد كأسمكب عبلج  ممثبل في

لمناسبة مما اليضر المريض كأسمكب عبلجي التغذية ممثبل في الصياـ كالحمية كاألطعمة ا
 .بالطاقات الجسدية ممثبل في الكي كالحجامة الجافة

التقيد بالضكابط الشرعية في العبلج: كىذه ميزة فريدة ميزت الطب العبلجي عف   -4
دليؿ  فكؿ مناىج األرض في جميع العمـك تبتكر كتنفددكف ضابط شرعي، أك ،غيره مف المناىج
أك بطبلف عمؿ مف األعماؿ لكف الطب اإلسبلمي تميز بأنو كاف يستمد  إليي عمى صحة

ف كالسنة آكليس معنى ىذا أف القر  .أصكال كثكابت مف القرآف كالسنة ميزتو عف شتى المناىج
كلكف معناه أف ىناؾ  ! نعالج مرضا إال بدليؿ كضعا التفاصيؿ الدقيقة لعبلج األمراض؛ فبل

اإلسبلـ لتككف ىاديا لؤلطباء المسمميف كلكؿ العمماء كعمـك  أطرا عامة كحدكدا خاصة كضعيا
لى الخير كالصبلح في كؿ فركع الحياة  2.الناس لكي ينجحكا في الكصكؿ إلى الحؽ، كا 

االعتماد عمى التجريب كالتطبيقات الكاقعية:فقد اعتمد المسممكف المنيج التجريبي  -5
فة لمعبلج، كمبلحظة الفركؽ بيف ىذه الطرؽ، فكانكا يقكمكف في ذلؾ بتجربة طرؽ متعددة كمختم

 كاىتـ المسممكف بتسجيؿ المبلحظات اىتماما بالغا فكانكا يدكنكف ما كتسجيؿ ذلؾ بعناية كدقة.
يشاىدكنو في الحاالت المرضية المختمفة، كما اىتمكا بمحاكلة تبرير ىذه المبلحظات بما 
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الة كبذلؾ حدث المزج الرائع بيف العمـك ك محاكلة ابتكار العبلج المناسب لكؿ حأيستطيعكف، 
 .1ابقيف كالبلحقيفادت البشرية مف جيكد العمماء السالنظرية كالعمـك العممية، كاستف

 أنواع العالج في التعاليـ اإلسالمية: :المطمب الثالث

 .المادمالعبلج كالفرع الثاني  النفسيالفرع األكؿ العبلج يف عفر قسمت ىذا المطمب إلى 

 :أٔ انشٔحً انُفغً انؼالج :األٔلانفشع  

تعددت الكصايا النبكية في العبلج الركحي كالنفسي سكاء لممتاعب النفسية أك البدنية؛ 
كمف تمؾ الكصايا قراءة القرآف، كالتكبة، كاالستقامة، كالتككؿ، كالصبر، كاالستغفار، كاإليماف، 

 مف ذلؾ. اكسنتناكؿ نمكذجكالدعاء، 

 الدعاء

في استجابة ا لدعائو يخفؼ مف كربو كىمو، كيمده بقكة تعينو عمى إف أمؿ المؤمف 
التحمؿ كالصبر، كتبث فيو الشعكر بالراحة النفسية، فالمؤمف يعمـ أف ا إما أف يستجيب لو، 
ما أف يكٌفر عنو ذنكبو؛ لذا  ما أف يصرؼ عنو ببلءان لـ ينزؿ، أك يدخر لو ثكابان في اآلخرة، كا  كا 

 .عاء خير كفائدة في الداريف عمى أم حاؿىك يعتقد أف الد

يعٌمـ أصحابو االستعانة بالدعاء في عبلج كثير  صمى ا عميو كسمـككاف رسكؿ ا 
؛ كمف ذلؾ أف 2مف االضطرابات النفسية؛ مثؿ: الكرب كاليـ كالحزف كاألرؽ كالفزع مف النكـ

رجؿ مف األنصار يقاؿ لو أبك دخؿ ذات يـك المسجد فإذا ىك ب صمى ا عميو كسمـرسكؿ ا 
أمامة فقاؿ:" يا أبا أمامة؛ مالي أراؾ جالسان في المسجد في غير كقت الصبلة، قاؿ: ىمـك 
لزمتني كديكف يا رسكؿ ا؛ قاؿ: أفبل أعممؾ كبلمان إذا أنت قمتو أذىب ا عز كجؿ ىمؾ 

ذا أمسيت: الميـ إني كقضى عنؾ دينؾ، قاؿ: قمت: بمى يا رسكؿ ا؛ قاؿ: قؿ إذا أصبحت ك  ا 
أعكذ بؾ مف اليـ كالحزف؛ كأعكذ بؾ مف العجز كالكسؿ؛ كأعكذ بؾ مف الجبف كالبخؿ، كأعكذ 
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بؾ مف غمبة الديف كقير الرجاؿ، قاؿ: ففعمت ذلؾ فأذىب ا عز كجؿ ىمي كقضى عني 
 .1دىيني"

 :انطت انؼالخً انًبدي :انفشع انثبًَ

العبلج المادم، كذلؾ بأدكية عديدة؛ فمف ىذه  تعددت الكصايا كالكصفات النبكية في
ىك عبلج بما مف  كماالكصايا ما ىك عبلج مف أصؿ نباتي، كما ىك عبلج مف أصؿ حيكاني، 

  .2طبيعة األرض

 :العالج بدواء نباتي :أوالً 

، كالحناء ،كأمثمة ىذا العبلج كثيرة جدان؛ منيا: الكمأة، كالسنا، كالقسط أك العكد اليندم
ًبر، كالحبة السكداء،  ،كالثفاء )حب الرشاد( ،كالحمبة ،كالخؿ، كالذريرة كالكرس، كالقثاء، كالصَّ

 كسأتناكؿ ىنا بالبياف الحبة السكداء كنمكذج عمى ذلؾ.

" الحبة السكداء شفاء مف كؿ داء إال الساـ، كالساـ :صمى ا عميو كسمـيقكؿ فييا 
 .3المكت، كالحبة السكداء الشكنيز"

يث أف في الحبة السكداء نسبة مف الشفاء في كؿ داء؛ كقد ثبت أف الحبة يعني الحدك 
تنظـ تكازف أعضاء الجسـ كتمنع عنيا الخمؿ كاالضطرابات كتستخدـ الحبة السكداء في السكداء 

 عبلج األمكر التالية:
 تسكف اآلـ األسناف. -1
 تعالج السعاؿ. -2
 تعالج نزؼ األنؼ. -3
 تعالج النقرس. -4
 المغص المعدم.  تعالج -5
 تعالج الثعمبة كالصدؼ كاإلكزيمة كالفطكر كالبياؽ. -6
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 تعالج الربك كالزكاـ كالتياب القصبات. -7
تعالج األمراض الناجمة عف نقص المناعة كالسرطاف كاإليدز أك تخفؼ منو؛ ألنيا تقكم  -8

 المناعة.
 تقي مف الجمطات. -9
 بكؿ كتطرح الفضبلت.تقي مف الحصيات البكلية؛ ألنيا تدر ال -10
 تقي مف ارتفاع ضغط الدـ كتعمؿ عمى تخفيضو. -11
 تقي مف تضخـ البركستات. -12
 .  1تؤخر أعراض الشيخكخة -13

 :العالج بدواء حيواني :ثانياً 

كالسمؾ  ،كالكبد كالطحاؿ ،كألية الشاة ،كأمثمة ىذا العبلج كثيرة؛ منيا: ألباف البقر
مكذج لمعبلج رير، كأبكاؿ اإلبؿ، كسأتناكؿ ىنا أبكاؿ اإلبؿ كنكالح ، كالمسؾ،كالعسؿ، كالحكت

 .النبكم مف الحيكاف

، 2المدينة فاجتككىا صمى ا عميو كسمـكرد أف ناسان مف عرينة قدمكا عمى رسكؿ ا 
" إف شئتـ أف تخرجكا إلى إبؿ الصدقة، فتشربكا مف :صمى ا عميو كسمـفقاؿ ليـ رسكؿ ا 

 ،3يا؛ ففعمكا فصحكا، ثـ مالكا عمى الرعاة فقتمكىـ كارتدكا عف اإلسبلـ؛ كساقكا ذكدألبانيا كأبكال
 4فبعث في أثرىـ، فأتى بيـ، فقطع أيدييـ كأرجميـ؛ كسمؿ صمى ا عميو كسمـفبمغ ذلؾ النبي 

 .5أعينيـ؛ كتركيـ في الحرة حتى ماتكا"

 ر التالية:كقد استخدـ بكؿ اإلبؿ العربية منذ قركف في عبلج األمك    

                                                           
، 2ط ،،العممي في حديث الحبة السكداء شفاء مف كؿ داءمف أكجو اإلعجاز  ،أسامة قنديؿك أحمد القاضي،  -1
 .   25-24ـ(، ىيئة اإلعجاز العممي في  القرآف كالسنة: رابطة العالـ اإلسبلمي: مكة المكرمة، 2000ىػ، 1421)

ىكاؤىا.انظر: ابف األثير  أم أصابيـ الجكل: كىك المرض كداء الجكؼ إذا تطاكؿ، كذلؾ إذا لـ يكافقيـ -2
 .173ص  ،لنياية في غريب الحديث كاألثرا،الجزرم

 .330 ، السابؽالذكد مف اإلبؿ: ما بيف الثنتيف إلى التسع، كقيؿ: ما بيف الثبلث إلى العشر. انظر:ابف األثير الجزرم -3
 .442 ، السابؽأم فقأىا بحديدة محماة أك غيرىا. انظر: ابف األثير الجزرم -4
 .3162: رقـاربيف كالقصاص كالديات، باب: حكـ المحاربيف كالمرتديف، ركاه مسمـ في كتاب: القسامة كالمح -5
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 عبلج الحبف ) االستسقاء (. .1

 عبلج الشعر كتحسينو فيعالج القرع كتساقط الشعر كالقشرة. .2

صابات األظافر. .3  تطيير الجركح كالقركح، كالحساسية كالحركؽ كحب الشباب كا 

 عبلج السرطاف. .4

 .1سات العمميةكقد شفى عدة حاالت مف تميؼ الكبد... كغيرىا مما شيدت بو التجارب كالدرا .5

 :العالج بدواء مف طبيعة األرض :ثالثاً 

 ،كالماء العادم ،كاألمثمة عمى ذلؾ متنكعة؛ مثؿ: ماء زمـز النابع في مكة المكرمة
كسأشرحو كنمكذج لمعبلج النبكم مف طبيعة  ، كتراب المدينة المنكرة؛كالرماد ،كاإلثمد كىك الكحؿ

 صمى ا عميو كسمـأف رسكؿ ا  " عنيااألرض؛ كذلؾ مف خبلؿ ما ركتو عائشة رضي ا
 .2ييشفى سقيمنا بإذف ربنا"ا تربة أرضنا، بريقة بعضنا،  باسـ كاف يقكؿ لممريض

 

                                                           
كما  46،صـ(، مكتبة منياج النبكة: القاىرة2003ىػ، 1424ط، )التداكم بألباف كأبكاؿ اإلبم، شياب البدرم يس -1

 بعدىا. 
 4/44  ،5745: رقـ، صمى ا عميو كسمـركاه البخارم في كتاب: الطب، باب: رقية النبي  -2
. 
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الحمد  الذم كفقنا إلنجاز ىذا البحث كاالنتياء مف فصكلو كالذم كاف ييدؼ إلى 
كتنكع   عمى اختبلؼ مستكياتيا إظيار مدل عناية التشريعات اإلسبلمية بصحة اإلنساف

مجاالتيا ، كمحاكلة كضع تصكر كمي عف ىذه العناية ، حيث إنو بعد إنجاز ىذا البحث 
 تـ التكصؿ إلى النتائج التالية:

أكال: أف التشريعات اإلسبلمية اىتمت بصحة اإلنساف اىتماما بالغ العناية شمؿ 
ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ السبلمة جميع مناحي الحياة ، كمختمؼ أنشطة اإلنساف، ككؿ 

 .تؤىمو لحمؿ األمانة ، كالقياـ بكظيفة االستخبلؼ المنكطة بو  المنشكدة التي

ثانيا: العناية بالجانب الكقائي أخذ الحيز األكبر في التشريعات اإلسبلمية حيث  
انتيجت ذكر التفاصيؿ الدقيقة، ككضع التدابير الكقائية البلزمة إلى حد تدبير الحركة 

لسككف ،المأكؿ كالمشرب كالراحة كالنـك  ، كىذا يدؿ عؿ شمكليتيا كحرصا الشديد عمى كا
 الكقكؼ أماـ أم خمؿ قد يطرأ عمييا .  

ثالثا: إف نصكص التعاليـ اإلسبلمية في مجاؿ العبلج تمتاز بالعمكـ، فيي نصكص 
ف، ألف عامة تحث عمى التداكم كضركرتو لدفع العمؿ كاألسقاـ التي قد تحؿ باإلنسا

األصؿ في ذلؾ ىك الكقاية كما حصكؿ المرض إال استثناء كجب أف يصده باألخذ 
باألسباب البلزمة لذلؾ . كمع ذلؾ فقد ذكر النبي صمى ا عميو كسمـ بعض تفاصيؿ 
العبلج التي مارسيا أك داكل بيا أصحابو انطبلقا مف المبدإ العاـ الذم يقرر إنو لكؿ داء 

كجيمو مف جيمو ، كحتى يترؾ المجاؿ أماـ الناس لمبحث  دكاء عممو مف عممو ،
 كاالكتشاؼ.

رابعا: إف الكثير مما جاءت بو التشريعات اإلسبلمية قد أثبت العمـ الحديث فاعميتو، 
كنجاعتو سكاء في الكقاية مف األمرض، أك عبلجيا، مما يجعؿ المجاؿ مفتكحا أماـ 

ظيارىا لمناس حتى يستفيدكا منيا ، كإلثبات اإلعجاز  العمماء كالباحثيف الكتشاؼ كنكزىا كا 
 العممي خاصة في المجاؿ الطبي.
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مف خبلؿ ربط نتيج األسمكب العقائدم السمكؾ الصحي لئلنساف يجب أف يإف خامسا:
، ألف طبيعة النفس البشرية تستجيب لؤلكامر الدينية أكثر تصرفاتو في ىذا المجاؿ بخالقو 
تمتـز بتعاليـ السماء أكثر مما تمتـز بتعاليـ البشر، فالعقيدة مما تستجيب لؤلكامر المدنية، ك 

الدينية ليا في النفس مكانة مقدسة تجعؿ الناس تطيع أكامر الديف الخكفا مف النار 
كالعقاب فحسب ، كلكف بمحبة كتطكع ، كبنفس راضية، ثـ تقبؿ عمى تنفيذ ىذه التعاليـ 

تقاف .  بإخبلص كا 
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 القرآف الكريـ.

  ابف القيـ الجكزية،  الطب النبكم تحقيؽ عبد الغني عبد الخالؽ،  دار الكتاب العربي
 ـ.1991بيركت الطبعة الثانية 

  ضبط كتعميؽ د خالد رشيد  – 1991 -9دار األبحاث ط–لساف العرب  –ابف منظكر
 .7القاضي ج

 عراقي، بيركت، لبناف، دار أبك حامد الغزالي، إحياء عمـك الديف، تخريج: الحافظ ال
 .الكتاب العربي، ط: بدكف تاريخ

 ،سنف أبي داكد، تحقيؽ: عزت عبيد  أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني األزدم
 الدعاس كعادؿ السيد، بيركت، لبناف،دار ابف حـز لمطباعة كالنشر كالتكزيع،

 .ـ9/9007ط:  

  لبخارم، )ت: مصطفى ديب البغا (، محمد بف إسماعيؿ البخارم، صحيح اأبك عبد ا
 ـ.9017ق/9997، 3بيركت، دار بف كثير، ط

  أبك عبد ا محمد بف إسماعيؿ البخارم، الجامع الصحيح المسند مف حديث رسكؿ ا
كسننو كأيامو، تحقيؽ: محب الديف الخطيب، القاىرة، مصر،  -صمى ا عميو كسمـ-

 ـ.9/9011المطبعة السمفية كمكتبتيا، ط: 

  سنف ابف ماجة، ، تحقيؽ: بشار عكاد ابف ماجوأبك عبد ا محمد بف يزيد القزكيني ،
 ـ9/9001معركؼ، بيركت، لبناف، دار الجيؿ، ط: 

 سكرة الترمذم، الجامع الكبير)سنف الترمذم(، تحقيؽ: بف  أبك عيسى محمد بف عيسى
 .9/9003بشار عكاد معركؼ، لبناف، بيركت، دار الغرب اإلسبلمي، ط: 

  أبك نعيـ أحمد بف عبد ا بف أحمد بف إسحاؽ األصفياني، مكسكعة الطب النبكم
 .1993تحقيؽ الدكتكر مصطفى خضر دكنمر التركي، دار ابف حـز الطبعة األكلى 

  ق 9991 -9أحمد الريسكني  نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي  دار الكممة  ط– 
 .ـ9007
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  أكجو اإلعجاز العممي في حديث الحبة السكداء شفاء أحمد القاضي، كأسامة قنديؿ، مف
ـ(، ىيئة اإلعجاز العممي في  القرآف كالسنة: 1999ىػ، 9919، )1مف كؿ داء، ط

 .رابطة العالـ اإلسبلمي: مكة المكرمة

 3أحمد شكقي الفنجرم: الطب الكقائي في اإلسبلـ،   الييئة المصرية العامة لمكتاب ط  
9009. 

 ات في اإلسبلـ أحكميا كحكميا، القاىرة، دار الثقافة، أحمد يكسؼ، العباد
 ـ.9009ق/9999

  احميدة بف زيطة، الرعاية الصحية لمفرد في الفقو اإلسبلمي، رسالة دكتكرة، كمية العمـك
 .1997-1993اإلسبلمية، قسـ الشريعة، جامعة الجزائر، 

 ـ.9017ق/9991، 1السيد سابؽ، فقو السنة، بيركت دار الكتاب العربي،ط 

  العيد ببللي الكقاية الصحية في السنة النبكية مذكرة ماجستير كمية العمـك اإلسبلمية
 ـ.1999/1999( سنة 9جامعة الجزائر)

  أيمف محمكد السعيد:أصكؿ الطب الكقائي في الحديث النبكم:، كتاب اإلعجاز في
مقرآف ـ(، جمعية اإلعجاز العممي ل1999ىػ، 9911،)9(، ط5القرآف كالسنة، العدد )

 .كالسنة: القاىرة

 ـ(، دار 1999ىػ، 9919، )9خميؿ إبراىيـ مبل خاطر العزامي، العمـك كاإليماف،  ط
 .القبمة: جدة

  راغب السرجاني، قصة العمـك الطبية في الحضارة اإلسبلمية، مؤسسة إقرأ لمنشر
 .ـ1990ق/9939 9كالتكزيع كالترجمة، ط

 المكرمة ىيئة اإلعجاز العممي في القرآف  زىير رابح قرامي، االستشفاء بالصبلة، مكة
 ـ.9003ق/9997كالسنة، رابطة العالـ اإلسبلمي، 

 9زيد بف محمد الرماني مقاصد الشريعة اإلسبلمية  دار الغيث لمنشر كالتكزيع ط -
 .ق 9995
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  ،9001سالـ مختار الطب اإلسبلمي بيف العقيدة كاإلبداع، مؤسة المعارؼ بيركت. 

 المكتبة  ،طفؿ في الشريعة اإلسبلمية كمنيج التربية النبكيةسياـ ميدم جبار، ال
 .9007-ػق9997، 9العصرية، بيركت، ط

 ( ،مكتبة منياج 1993ىػ، 9919شياب البدرم يس، التداكم بألباف كأبكاؿ اإلبمط ،)ـ
 .النبكة: القاىرة

  ،صالح  بف أحمد رضا، اإلعجاز العممي في السنة النبكية، مكتبة العبيكاف الرياض
 .1999، 9ط

 ـ(، 1991ىػ، 9913، )9عبد الباسط محمد السيد، الطب الكقائي مف القرآف كالسنة، ط
 .دار ألفا: القاىرة

 1عبد الباسط، محمد السيد، التغذية في اإلسبلـ، ألفا لمنشر كالتكزيع، ط ،
 .ـ1990/ػق9939

 ب اإلعجاز عبد التكاب عبد ا حسيف، العبلج بالطاقة كأصكلو في القرآف كالسنة، كتا
ـ(، جمعية اإلعجاز العممي لمقرآف 1999ىػ، 9915،)9(، ط1في القرآف كالسنة، العدد )

 .كالسنة، القاىرة

 ـ(، ىيئة اإلعجاز 1999ىػ، 9919، )1عبد الجكاد الصاكم، الصياـ معجزة عممية، ط
 العممي في  القرآف كالسنة: رابطة العالـ اإلسبلمي مكة المكرمة.

 حمد فرفكر، مع الطب في القرآف الكريـ، مؤسسة عمـك القرآف دمشؽ عبد الحميد دياب كأ
، 9محمد عمي البار،قبسات مف الطب النبكم الكقائي، مكسكعة سنف الفطرة  9الطبعة 

 .9009 – 9999 9مكة  ط –الختاف، دار المنارة لمنشر كالتكزيع جدة 

 ،الطبعة األكلى،  عبد الرحيـ مارديني: اإلعجاز العممي في الحديث النبكم الشريؼ
ـ  عبد الرزاؽ الكيبلني الحقائؽ الصحية  1991بيركت، دار اآلية، دمشؽ، دار المحبة 

 ـ.9003ق/9997دمشؽ دار القمـ  9ط في اإلسبلـ  
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   عبد ا ناصح عمكاف  تربية األكالد في اإلسبلـ، دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع
 .ـ9001ق/9991، 19ط 

 1993  9ر مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة دار الغرب اإلسبلمي طعبد المجيد النجا. 

  عبلؿ الفاسي، مقاصد الشريعة اإلسبلمية،منشكرات،المكتبة الكحدة العربية، الدار
 .البيضاء، بدكف تاريخ

 1عبد الكىاب خبلؼ، عمـ أصكؿ الفقو،  مكتبة الدعكة اإلسبلمية شباب األزىر، ط 
 .بدكف تاريخ

  يز بف عبد السبلـ، قكاعد األحكاـ  في أصكؿ األناـ، تحقيؽ الدكتكر عز الديف عبد العز
 .نزيو حماد كماؿ،كالدكتكر عثماف جمعة ضميرية، دار القمـ دمشؽ بدكف تاريخ

  ،ـ.9010ق/9990فارس عمكاف، في الصبلة صحة ككقاية، القاىرة دار السبلـ 

 فظ الصحة البدنية فاطمة بنت عكيص بف محمد الجمسي الحربي  مقاصد الشريعة في ح
في الفقو اإلسبلمي في بابي العبادات كاألسرة، رسالة دكتكراه  جامعة أـ القرل،كمية 

 ػ.ق 9917/9911الشريعة ك الدراسات اإلسبلمية  

  ماىر حامد الحكلي، الطب الكقائي في اإلسبلـ، صادر عف كمية الشريعة كالقانكف
 ـ.1997بالجامعة اإلسبلمية بغزة سنة 

 ي البار، األمراض الجنسية أسبابيا كعبلجيا.، دار المنار، جدة، السعكدية محمد  عم
 .999، 9ط

  ـ المكسكعة الطبية 1999ق/9919 9ط9محمد أحمد كنعاف  دار النفائس بيركت
 .الفقيية

  9071الشركة التكنسية لمتكزيع  تكنس  –مقاصد الشريعة  –محمد الطاىر بف عاشكر. 

 9071 الشريعة، الشركة التكنسية لمتكزيع، تكنس، محمد الطاىر بف عاشكر، مقاصد. 

  ،محمد اليكبي مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية، دار اليجرة
  .9ـ ط9001 ػق9991
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  محمد بف إسحاؽ الشاطبي، المكفقات في أصك الشريعة تحقيؽ عبد ا دراز الناشر دار
 .المعرفة

  البخارم، )ت: مصطفى ديب البغا (، بيركت، دار محمد بف إسماعيؿ البخارم، صحيح
 ـ.9017ق/9997، 3بف كثير، ط

  ،محمد عبد الرزاؽ أسكد، اثر السنة النبكية في الطب الكقائي كالعبلجي المعاصر
 .ـ1997مطبعة جامعة اليرمكؾ بإربد بالمممكة األردنية الياشمية سنة 

 ة كالعبلجية لؤلمراض الجنسية،، محمد عبد الرزاؽ أسكد، التشريعات اإلسبلمية الكقائي
 .بحث غير مطبكع

 ـ(، دار 1999ىػ، 9919، )9محمد عثماف نجاتي، لحديث النبكم كعمـ النفس،: ط
 .الشركؽ: القاىرة

  السكاؾ، 1محمد عمي البار، قبسات مف الطب النبكم الكقائي، مكسكعة سنف الفطرة ،
 .9مكة  ط –دار المنارة لمنشر كالتكزيع جدة 

 محمكد الصاحب التغذية كالطب الكقائي: دراسة في األحاديث الشريفة محمد عيد. 

  محمد عيد محمكد الصاحب:التغذية كالطب الكقائي: دراسة في األحاديث الشريفة: بحث
حياء التراث: 1993ىػ، 9919في ندكة الطب في السنة النبكية، ) ـ(، جمعية الحديث كا 

 عماف.

 ي في اإلسبلـ: السنة النبكية: محمد كامؿ عبد محمد كامؿ عبد الصمد: اإلعجاز العمم
 .ـ(، الدار المصرية المبنانية: القاىرة1999ىػ، 9919، )5الصمد، ط
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http://www.acnut.com/v/images/stories/pdf/6e.pdf
http://www.acnut.com/v/images/stories/pdf/6e.pdf
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=31983
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=31983
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 يهخص انشعبنخ

كىذه  ،اىتـ اإلسبلـ باإلنساف اىتماما بالغ العناية جسما كركحا باعتباره خميفة ا في األرض
بالصحة في إطار منظكمتو المتناسقة الدراسة تأتي لكضع تصكر عاـ لمنيج اإلسبلـ في عنايتو 

بدءا ببناء الصحة كتككينيا ثـ كقايتيا مف األمراض ثـ إيجاد الحمكؿ ليا إذا طرأ عمييا الفساد، 
كأخيرا عناية اإلسبلـ بالمريض كتأىيمو لمساعدتو عمى الشفاء كحصكؿ العافية. كلف يحصؿ ىذا 

لعقائدم ألف طبيعة النفس البشرية تستجيب إال إذا كاف السمكؾ الصحي لئلنساف ينتيج األسمكب ا
 لتعاليـ السماء أكثر مما تستجيب لتعاليـ البشر.

 .الطب النبكم - العبلج – الكقاية – الصحة – التعاليـ الدينية -الكممات المفتاحية: 
 
 

Abstract 

Islam has given very important interest in the human being’s care, of the body 

and the spirit as well, human being considered as the successor of ALLAH on earth. 

This study is an attempt to develop a general perception of Islam and its approach 

of the manner if taking care of health, starting by its building up, preventing it from 

diseases and finding out solutions. Finally, the Islam’s care given to the patient 

and how to help him recover his good health. This will not happen unless the man’s 

behavior follows the religion healthy style, since the human nature 

responds to religious instructions, more than to human ones. 

Key Words: 

- Religious Instructions - Health – Prevention – Cure – Medicine  

 

  

Résumé 

L’islam s’est intéressé énormément à l’homme, de part le corps et son esprit, en 

tant que représentant et successeur d’Allah sur terre. 

Cette étude est une tentative de mettre en place une perception  de la 

méthodologie de l'Islam quant à son approche des soins à apporter à la santé, dans 

la perspective de son système cohérent, à commencer par la constitution de la santé, de 

ses éléments, jusqu’à sa protection des maladies et les remèdes à y porter. 

Enfin, les soins donnés par l'Islam au malade et sa réhabilitions à recouvrer sa 

pleine santé. Ceci ne devant se produire qu’à travers un comportement humain 

empruntant un cheminement dogmatique, du fait que la nature humaine réponde 

beaucoup plus aux préceptes divins qu’aux injonctions des hommes. 

 Mots clés: 

- Instructions Religieuses – Santé – Prévention – Cure – Médecine. 

 


