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 الملخص

 حيح، كذلك من خبلؿ التثقيف الصح ي الصَّ )اجلسميَّة كالنفسيَّة( ةيَّ الصح   كاجملتمع اىتمَّ اإلسبلـ حبفظ سبلمة األفراد
أكثر من  حي  كالتثقيف الص   الوقائي   بُّ يف الطب  صي أغلب األكامر النبوية تى  تبشَّتَّ الوسائل، مثَّ ربط ذلك بالعقيدة، ككان

بني مجيع األفراد كيف األعمار  الصحيحة الصحيَّة  إجياد العبلج، فدرىم كقاية خري من قنطار عبلج، مثَّ بث  العادات
بوم يف زمانو لنَّ ابُّ لط  ، ككاف لب  دكره يف تقليل انتشار األمراض، كإبعاد اخلرافات عن الط   ككاف هلذا التثقيف ة،كافَّ 

رعاية األفراد كمحايتهم صحيَّان )جسميَّان كنفسيَّان(، ، من حيث: كالتثقيف الص ح ي الوقائي ب  قصب السبق يف جماؿ الط  
خركج حَّتَّ األصحَّاء من مكاف املرض إلٍمكانيَّة محىٍلهم للعٍدكىل، كالرتياؽ  ي كعدـح  الص   رً جٍ السٍَّبق العلمي كيتمثل: بالى 

 . الذم ميتهنو غري األكفاء اختيار الطبيب املاىر، كالتنفري من الطب الكاذبك )املضاد اليوم(، 

 المقدمة

 كصحبو أمجعني كبعد، المد هلل رب العاملني كالصبلة كالسبلـ على املبعوث رمحة للعاملني كعلى آلو

نذرين، فكانت بعض رين كمي سل مبش  الرُّ  لى كجل أنَّؿ االنساف على األرض كاستخلفو عليها ليػيعىم رىا، كأرسى   عََّّ اهلل فإفَّ 
ٍر نًٍعمىًِت إٍذ قىاؿى اللَّوي يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرَيىى اذٍكي : )مثل عيسى عليو السبلـ قاؿ تعاىل ةباألمور الطبي   سل زبتصُّ معجَّات الرُّ 

كىًإٍذ عىلٍَّمتيكى اٍلًكتىابى كىالًٍٍكمىةى كىالتػٍَّورىاةى  *عىلىٍيكى كىعىلىٰى كىاًلدىًتكى ًإٍذ أىيٍَّدتيكى ًبريكًح اٍلقيديًس تيكىل مي النَّاسى يف اٍلمىٍهًد كىكىٍهبلن 
يلى  رنا بًًإٍذِن  *كىاإٍلًذمًٍ ٍيئىًة الطَّرٍيً بًًإٍذِن فػىتػىنػٍفيخي ًفيهىا فػىتىكيوفي طىيػٍ كىًإٍذ  *كىتػيٍْبًئي اأٍلىٍكمىوى كىاأٍلىبٍػرىصى بًًإٍذِن  *كىًإٍذ زبىٍليقي ًمنى الط نًي كىهى

 (بًاٍلبػىيػ نىاًت فػىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا ًمنػٍهيٍم ًإٍف ىٰىذىا ًإالَّ ًسٍحره ميًبنيه  كىًإٍذ كىفىٍفتي بىًِن ًإٍسرىائًيلى عىٍنكى ًإٍذ ًجٍئتػىهيمٍ  *زبيٍرًجي اٍلمىٍوتىٰى بًًإٍذِن 
عن النيب صلى اهلل عليو كسلم بعض  تى كقد ثبى  كذلك لاجة الناس الدائمة إىل الطب كحفظ النفس، (،َُُ)املائدة:

  .ُحصلت معو يف املعجَّات الطبيةالوقائع الِت 

 الص حَّةاملطهَّرة حوؿ  النَّبويةا كرد يف القرآف الكرَي كالسنة فكثري دمَّ  الص حَّيان بالتثقيف اىتمامان خاصَّ  اإلسبلـي  لقد اىتمَّ ك 
ينطلق من  اسان شرعيان متينان أس الص حَّيمثقف ل للك  شى ، كىذه النصوص الشرعية تي الص حَّي التثقيف يندرج يف إطار

يكوف أجدل كأكثر كقعان يف نفوس الناس عندما ننطلق فيو من  الص حَّيالتثقيف ك  ،الص حَّي التثقيف خبلهلا يف أنشطة
 .ة عندما يعلموف أهنا جَّء من تعاليم دينهمالص حَّيمنطلقات شرعية كتوجيهات دينية، فالناس أكثر تقبُّبلن لئلرشادات 

                                                           
حديث شفاء عني علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو يف غَّكة خيْب، انظر: البخارم، حممد بن إمساعيل البخارم، اجلامع الصحيح، مثل  ُ

/ ِّٖٕـ، كتاب اجلهاد كالسري، باب غَّكة خيْب، حديثُٕٖٗىػ، َُْٕربقيق: مصطفى البغا، دار ابن كثري، بريكت، ط الثالثة، 
مسلم بن الجاج النيسابورم، صحيح مسلم، دار إحياء الرتاث العريب، بريكت، د.ط، د.ت، كتاب الصحابة، باب كمسلم، أبو السني 

 ، كغريىا من األحاديث يف دالئل النبوة.َِْٔفضل علي بن أيب طالب، حديث 
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 :2ومنها وفروعها التثقيف الصحي والطبِّ الوقائيوقد تناولت تعاليم اإلسالم الصحية جميع أبواب 

عر، األيدم كاألسناف كاألظافر كالشَّ  ؛، كمن ذلك نظافة البدفامالبيئة اإلسبلمية كنظافتهك  األفراد ةر صحَّ أكالن: أكام
 كنظافة الطعاـ كالشراب، كنظافة الشوارع كالبيوت كاملدف، كنظافة املياه كاألهنار كاآلبار. ،كنظافة امللبس

 ثانيان 
ي
عدـ الفرار منو، ك عدـ الدخوؿ على الوباء، ك عَّؿ املريض، ك كتشمل الجر الصحي، ، عدية: أكامر ملنع األمراض امل

 تعقيم األيدم قبل الدخوؿ على املريض كبعد اخلركج منو، االستعانة بالطب كالدكاء، كالتطعيم يف الوقاية كالعبلج.ك 

ير كاملخدرات، كمن األشربة منع َّ م اخلنكامليتة كالدـ كل،  بالصحة ةفقد منع األغذية الضارَّ ، ثالثان: أكامر يف التغذية
، كشجَّ  ،ع أكل اللحـو سواءن لم الْب كالبحراخلمر، كشجَّ  ع على أكل ما لو قيمة غذائية، إىل ككل مشتقات اللحـو

كمنع اإلسراؼ يف األكل، كاألكل دكف جوع، :اإلسبلـ أيضان بنظاـ الغذاء  جانب االىتماـ بنوعية الغذاء، كاىتمَّ 
 التخمة. كاألكل حَّت

كربرَي الرىبنة كاعتَّاؿ النساء، كمنع إتياف النساء يف احمليض،  ،كتحرَي الَّنا كاللواط كالعادة السرية،  ةة اجلنسيَّ رابعان: الصحَّ 
 .ر بالغسل بعد احمليض كبعد اجلماعكأم

اف باهلل كقدره، الصْب على كىي تعاليم ملنع أسباب التوتر العصيب، كذلك باألمر باإلمي، خامسان: الصحة النفسية كالعقلية
الشدة كاحملنة كاملصيبة كاملرض، ربرَي اليأس كاالنتحار، األمر بتعاكف الناس كترامحهم لتخفيف أعباء الياة، مث منع كل 

 .ضاربة كاللهو غري الْبمء، كالضجةبؤر التوتر يف اجملتمع كاملقامرة كالربا، كامل

لى اجلهاد، العمل اليدكم كالركة، تشجيع األلعاب الرياضية، املصارعة، ركوب ع الث  ب ،سادسان: تشجيع اللياقة البدنية
 اخليل، السباحة الرمي، املبارزة، السباؽ بأنواعو، كراىية السمنة كالكرش كاخلموؿ.

مبدأ التثقيف  سي ة انتشارىا، فلقد جاءت أحاديث كثرية تؤس  ة األمراض، كقلَّ فيو قلَّ  ظي كالناظر إىل اجملتمع النبوم يلحى 
من األحاديث ربثُّ على اؿ: يف العبادات كثري على سبيل املث يؤجر عليو املسلم، ديِني  عتقدو و كمي يكتبن   ،الوقائي الص حَّي

مثل أحاديث  ،، بل كمنها ما كانت النَّظافة شرطان لصحة القياـ بتلك العبادةالص حَّةالنظافة الشخصية كحفظ 
كالعناية  ،كتنظيف الفم على استعماؿ السواؾ الثٌ نوف(، كالوضوء يف اليـو مخس مرات، ك االغتساؿ )الواجب كاملس

، كالنهي عن شرب اخلمر، عن البدف كالثياب ، كإزالة النجاساتفيو ، كغسل الطبق بعد كلوغ الكلبباألسناف كاللثة
على دمارسة  الثٌ ك  ربرَي العبلقات اجلنسية احملرَّمة،، ككذلك ّرىابي إتياف املرأة يف دي كربرَي الَّنا ك  كأكل اليوانات احملرَّمة،

                                                           
  http://www.saaid.net/tabeeb/72.htmمحداف، سعيد بن صاحل، الطب الوقائي يف االسبلـ،  ِ
حيث أشار تقرير ملنظمة الص حَّة العاملية أف متعاطي املخدرات بالقن، كالرجاؿ ذكم العبلقات اجلنسية مع الرجاؿ، كعامبلت اجلنس  ّ

http://www.emro.who.int/ar/media/news/world-مَّيد: )بيوت الَّنا(، ىم العنصر الفعَّاؿ لنشر املرض، لل
2012.html-december-1-day-aids  
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كدعمها من خبلؿ النصوص الشرعية كالتوجيهات  ةالص حَّيككثري من األحاديث الِت تدؿُّ على تأسيس الثقافة  الرياضة،
 .إف شاء اهلل تعاىل نذكرىا يف ثنايا البحث النَّبوية،

عدـ خمالطة املريض )حالة ك ، غري املسلمنيبنظافة البيت كعدـ التشبُّو بيف اجلانب اجملتمعي كالبيئي: مثل حديث األمر ك 
عدم( كحديث )ال يورد دمرض على ميصح(

ي
من خبلؿ الىٍجر  ٌٓر من اجملذـك فرارؾ من األسد(، كحديث )فً ْاملرض امل

 ،ٔكحفظ األطعمة كاألشربة كتغطية اآلنية الص حَّي كعدـ انتقاؿ املرض، مثَّ عدـ خمالطة أصحاب األمراض املعدية،
 حفظ صحة اجملتمع.  الِت ترعى النَّبويةىا من األحاديث كغري 

كجعلو مربوطان دببدأ  ،للفرد كاجملتمع الص حَّيكغريىا من األمثلة الِت تبني تأسيس النيب صلى اهلل عليو كسلم ملبدأ التثقيف 
قٌصر

ي
 يف ذلك دنيويان كأخركيان. الثواب كاألجر، مثَّ حماسبة امل

 مشكلة البحث:

 ما مدلالعامة للفرد كاجملتمع؟  الص حَّةميكن تلخيص مشكلة البحث ضمن إطار األسئلة التالية: ىل اعتىن اإلسبلـ ب
رىا ثالنبوم؟ كما أ الص حَّياؼ التثقيف دما ىي أى ؟كالوقائي الص حَّيبدأ التثقيف ملد النيب صلى اهلل عليو كسلم ااعتم

عناية  لما مدك  ؟كالتثقيف فيو حَّت لو كانت فقرية الص حَّيالببلد اإلسبلمية متخلفة يف اجملاؿ  عدُّ تي ىل  ؟على اجملتمع
 .دين اإلسبلـ هبا

 أهداف الدراسة:

 (كاجملتمعيةالفردية )ة الص حَّي، كجعل الثقافة الص حَّيوم دببدأ التثقيف النبَّ  الدراسة إىل بياف مدل عناية الطب  هتدؼ 
كامر أك  النَّبويةمن خبلؿ السنة  يف اجملتمع السَّليمةة الص حَّيشر املفاىيم كاملعارؼ مثَّ نميعتقدان إسبلميان يؤجر عليو املسلم، 

ة الص حَّيبناء االذباىات ك  ،إمكاناهتم ة باستخداـالص حَّيمشاكلهم  مساعدة الناس يف حل  ، ك النيب صلى اهلل عليو كسلم

                                                           
/  مسلم، صحيح مسلم، كتاب السبلـ، ّْٕٓ، حديث ُُِٕ، ثٓالبخارم، اجلامع الصحيح، كتاب الطب، باب: ال ىامة، ج ْ

 . ُِِِ، حديث ُّ، صٕباب ال عدكل كال طرية، ج
ة، / ابن حنبل، أمحد بن حنبل الشيباِن، املسند، مؤسسة قرطبَّٖٓالبخارم، اجلامع الصحيح، كتاب الطب، باب اجلذاـ، حديث  ٓ

 .َِٕٗ، حديث ّْْ، صفحةِالقاىرة، د.ط ، د.ت، مسند أيب ىريرة، جَّء 
ٍيتيٍم  -عن جابر رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو ك سلم قاؿ: )ًإذىا كىافى جيٍنحي اللٍَّيًل  ٔ يىانىكيٍم فىًإفَّ الشٍَّيطىافى يػىٍنتىًشري  -أىٍك أىٍمسى فىكيفُّوا ًصبػٍ

ا ميٍغلىقنا كىأىكٍكيوا ًقرىبىكيٍم كىاذٍكيريكا اٍسمى اللًَّو سىاعىةه ًمنى اللٍَّيًل فىخىلُّوىيٍم كىأىٍغًلقيوا األىبٍػوىابى كىاذٍكيريكا اٍسمى اللًَّو فىًإفَّ الشٍَّيطىافى الى يػىٍفتىحي بىابن ًحينىًئذو فىًإذىا ذىىىبى 
ٍيئنا كىأىٍطًفئيوا مىصىابًيحىكيٍم( أخرجو البخارم، اجلامع الصحيح، كتاب بدء اخللق، باب كىمخى ريكا آنًيىتىكيٍم كىاذٍكيريكا اٍسمى اللًَّو كىلىٍو أىٍف تػىٍعريضي  وا عىلىيػٍهىا شى

األمر بتغطية اإلناء كإيكاء السقاء،  / كمسلم، صحيح مسلم، كتاب األشربة، بابَُّٔ، حديث ُُٓٗ، صّصفة إبليس كجنوده، ج
 .َُِِ، حديث َُٔ، صٔج
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نابع من معتقد ديِن حَّت  اخلاطئ إىل سلوؾ صحي صحيح السليم كتغري الص حَّيترسيخ السلوؾ ، كأخريان صحيحةال
 .يصبح عبادة يؤجر عليو

 :كما يأتي  ومبحثينتمهيد إلى  وقد قس مت البحث

 .الصِّح يفي اإلسالم، وتعريف التثقيف  الصِّح يالتمهيد وفيه: التثقيف 

 التثقيف الصِّح ي على المستوى الشخصي والبيئي. المبحث األول:

 التثقيف الصحي على املستول الشخصي.املطلب األكؿ: 

 املطلب الثاِن: التثقيف الصحي على املستول البيئي.

 المبحث الثاني: الدواء والمداواة في اإلسالم.

 على املداكاة كأفَّ لكل داء دكاء. الثٌ : األكؿاملطلب 

 ذبريد الطب من الشعوذة كالدجل.: الثاِناملطلب 

 (.اىر: اختيار االختصاصي املناسب )الطبيب املثالثاملطلب ال

 ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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 التمهيد                                                     
  ان جذريان يف أاماط األمراض كانتشارىا بني أفراد اجملتمع من األمراض املعديةشهد الناس يف العقود املاضية تغريُّ  لقد

 عنها بأمراض النمط عْبَّ ما األمراض الِت يي السيَّ  ،غري املعدية كالسرطاف بأنواعو ، إىل األمراض املَّمنةكاألمراض اجلنسية
غذائي أك كثري من ىذه األمراض إاما ىي نتيجة لسلوؾ ,( اليومي،كالسكرم ،كالقلب ،كأمراض الضغط)املعيشي 
 عنصر فعَّاؿ بل ىو أكؿ  ،مراضو حجر الَّاكية للوقاية من ىذه األى الص حَّيالتثقيف  كمن ىنا فإفَّ  ،خاطئمعيشي 

ة الص حَّيهات كتغيري السلوكيات جُّ التو املعلومات كبناء ة، ك الص حَّيبالثقافة فمن خبللو يتم االرتقاء  ،الص حَّةتعَّيَّ ل
  اخلاطئة إىل توجهات صحيحة.

رَّس يف املعاىد دٌ الِت تي  الص حَّة( فأصبح علمان من علـو الص حَّيالتثقيف ) هـواالرتقاء دبف كخبلؿ السنوات األخرية تَّ 
كمبادئ اإلعبلـ لبلرتقاء  ،ككسائل التعليم ،كأساليب االتصاؿ ،كالرتبوية ،يستخدـ النظريات السلوكية، ك ٕكاجلامعات
 .للفرد كاجملتمع الص حَّيباملستول 
  :في اإلسالم الصِّح يالتثقيف 
 ؛الص حَّةاملطهَّرة حوؿ  النَّبويةفكثري دما كرديف القرآف الكرَي كالسنة  ،الص حَّيان بالتثقيف اإلسبلـ اىتمامان خاصَّ  لقد اىتمَّ 

، ابتداءن بالتثقيف الصح ي كالوقاية، مثَّ اجملتمعية الص حَّةعلى العناية باجلسم ك  الثٌ ك  ،الص حَّييندرج يف إطار التثقيف 
، كىذه باملضادات اليوية، مث بالث  على العبلج كالتداكم، كاختيار الطبيب املاىر بعملو، كترؾ الشعوذة كما يتصل هبا

، الص حَّيأنشطة التثقيف ينطلق من خبلهلا يف  ،أساسان شرعيان متينان  الص حَّيللمثقف  لشك  النصوص الشرعية تي 
كتوجيهات دينية  ،يكوف أجدل كأكثر كقعان يف نفوس الناس عندما ننطلق فيو من منطلقات شرعية الص حَّيفالتثقيف 

بُّ التػَّوَّاًبنيى ، قاؿ تعاىل: )عندما يعلموف أهنا جَّء من تعاليم دينهم ،ةالص حَّيفالناس أكثر تقبُّبلن لئلرشادات  ًإفَّ اهللى ُيًي
بُّ اٍلميتىطىه رًينى  كاملتطهركف أم باملاء من اجلنابة كاألحداث؛ يف تعليقو على اآلية:  ٖقاؿ القرطيب(، ِِِ( )سورة البقرة:كىُيًي

ابن عطية: كأنو نظر إىل قولو  ،: من إتياف النساء يف أدبارىنٌ ان أيضكقاؿ جماىد: من الذنوب؛ كعنو قالو عطاء كغريه. 
 .)ِٖاألعراؼ: ) (أىٍخرًجيوىيٍم م ن قػىٍريىًتكيٍم ًإنػَّهيٍم أينىاسه يػىتىطىهَّريكفى ) :تعاىل حكاية عن قـو لوط

فاملسلم يبدأ يومو بغسل  كىو ما تتميَّ بو اجملتمعات اإلسبلمية، ،كعباداتو هارة كالنظافة ىي األصل يف حياة املسلمفالطَّ 
هي ًِف يديو قبل البدء بأم عمل امتاالن لقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: ) ًإذىا اٍستػىيػٍقىظى أىحىديكيٍم ًمٍن نػىٍوًمًو فىبلى يػىٍغًمٍس يىدى

 .ٗ(نى بىاتىٍت يىديهي يىٍدرًل أىيٍ  اإًلنىاًء حىَّتَّ يػىٍغًسلىهىا ثىبلىثنا فىًإنَّوي الى 

                                                           
 افتتحت بعض اجلامعات قسمان مستقبلن يف كليات التمريض امسو )قسم التثقيف الصحي(، كيعطى فيو دراسات عليا. ٕ
 –دار الكتب املصرية  ربقيق: أمحد الْبدكِن كإبراىيم أطفيش، القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر، اجلامع ألحكاـ القرآف، ٖ

 .ُٗ، صّـ، ج ُْٔٗ -ىػ ُّْٖالثانية ،  القاىرة،
ا ًِف اإًلنى  ٗ هي اٍلمىٍشكيوؾى ًِف ذمىىاسىًتهى ًة غىٍمًس اٍلميتػىوىض ًئ كىغىرٍيًًه يىدى ا ثىبلىثنا، جمسلم، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب كىرىاىى ، ُاًء قػىٍبلى غىٍسًلهى

 / كالديث ركاه أصحاب السنن.ٓٔٔ، حديثَُٔص
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بُّوفى أىف يػىتىطىهَّريكا( ، كجعل الشرط األساسي لصحة الصبلة (َُٖ)التوبة:  كأثىن اهلل على املتطهرين فقاؿ: )ًفيًو رًجىاؿه ُيًُّ
كىأىٍيًديىكيٍم ًإىلى اٍلمىرىاًفًق كىاٍمسىحيوا الوضوء فقاؿ تعاىل: )يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا قيٍمتيٍم ًإىلى الصَّبلىًة فاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم 

يف حثو  كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، (ٔ)املائدة: (ًبريؤيكًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم ًإىلى اٍلكىٍعبىنًي كىًإف كيٍنتيٍم جينيبنا فىاطَّهَّريكا
ت ىل يبقى من درنو شيء؟ قالوا: ال على النظافة كاالغتساؿ: )لو أف هنرا بباب أحدكم يغتسل منو كل يـو مخس مرا

 .َُيبقى من درنو شيء...( الديث

، كمن ُُألداء أىم  أركانو كىي الصبلة، كذلك طلبها يف كثري من العبادات ان كما جعل اإلسبلـ طهارة البدف شرط
، كمنهم ُِخاصَّة يف كتبهماب أبو بوم يف النَّ  ثوف على إفراد أحاديث الطب  ة دأب العلماء كاحملد  خبلؿ األحاديث الطبيَّ 

 .ُّيف مصنَّفو مستقلي  من أفردىا بالتأليف

 :الصِّح يوالتثقيف  الصِّح ة

العاملية  الص حَّةحة، حيث عرَّفت منظمة للص   حديثو  علميي  ة العاملية على تعريفو الص حَّياتَّفقت املنظمات كاهليئات 
 من اخللو جمرد كليست كالركحني ،كاالجتماعي ،كالعقلي ،كالنفسي ،البدِن التكامل من( بقوهلا: )ىي حالو الص حَّة)

 .ُْ(العجَّ أك املرض

 : ُٓنذكر منها ما يلي اتريفتع ةعدَّ  الص حَّيذكر للتثقيف تي ك 

  عملية إعبلمية ىدفها حثُّ الناس على تبٌِن امط حياة كدمارسات صحية سليمة. -
 ساعدة الناس على ربسني سلوكهم دبا ُيفظ صحتهم. م -
ىو السعي املتواصل لتعَّيَّ صحة الفرد كاجملتمع، كحماكلة منع أك التقليل من حدكث األمراض كذلك من  -

 خبلؿ التأثري على املعتقدات، االذباىات، كالسلوؾ فرديان كجمتمعيان. 
عن طريق تَّكيد الفرد باملعلومات كاخلْبات بقصد التأثري  الص حَّيىو عملية يتحقق عن طريقها رفع الوعي   -

 .يف معرفتو كميولو ك سلوكو من حيث صحتو ك صحة اجملتمع الذم يعيش فيو
                                                           

/ مسلم، صحيح مسلم،   َٓٓ، حديث ُٕٗ، صُاقيت، باب الصلوات اخلمس كفارة، جالبخارم، اجلامع الصحيح، كتاب املو  َُ
 .ُْٓٓ، حديث ُُّ، صِكتاب املساجد، باب املشي إىل الصبلة، ج

 مثل مس  املصحف، كالطواؼ بالكعبة، كاملكوث يف املسجد كاالعتكاؼ، كغريىا من العبادات. ُُ
شربة، كتاب السبلـ(، كأبو داكد كالرتمذم كالنسائي كابن ماجو أفردكا يف سننهم كما فعل البخارم )كتاب الطب(، كمسلم )كتاب األ  ُِ

 )كتاب الطب(.
 كما فعل ابن القيم اجلوزية بتأليفو كتاب )الطب النبوم(.  ُّ
 )موقع منظمة الص حَّة العاملية( /http://www.who.int/suggestions/faq/arللمَّيد انظر:  ُْ
 ar.wikipedia.org/wiki// للمَّيد يينظر: موقع منظمة الص حَّة العاملية، الق يف الص حَّة/ كموقع كيكبيديا )التنور الص حَّي(  ُٓ
  Peter R. Koongstvedt, "The Managed Health Care Handbook," Fourth Edition, 

0-1726-8342-ISBN 0 , 2001, page 788Aspen Publishers, Inc. 

 

http://www.who.int/suggestions/faq/ar/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0834217260
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 الوسائلىو ): اإلسبلمي الص حَّيكننا القوؿ بأف التثقيف مي الص حَّيسابقة للتثقيف ال اتريفكمن خبلؿ التع
 ةالص حَّيكغرس السلوكيات  لدل الفرد كاجملتمع بناء على العقيدة، ةلص حَّيا علوماتالػهادفة إىل االرتقاء بامل

   ة(.من خبلؿ النصوص الشرعيَّ  للفرد كاجملتمعحة الص حَّي
 ة،الص حَّيكاجملتمع يف أحسن حاالتو احملافظة على الفرد  الوقائي يتداخبلف يف  كالطبُّ  الص حَّيكالتثقيف 

 :كذلك عن طريق
 .األمراض قبل كقوعها، كمنع انتشار العدكل إذا كقعتكقايتو من  -ُ
 .، كحث و على طلب العبلجكإبعاد ما يضرُّ بصحتو صيانة صحتو بتحسني ظركؼ معيشتو  -ِ

 :الصِّح ي التثقيف أهــداف
 للتثقيف الصحي عده أىداؼ يسعى للوصوؿ إليها مثَّ تعَّيَّىا، منها:

 .اجملتمع يف السَّليمة ةالص حَّي كاملعارؼ املفاىيم نشر-
 .كاحتياجاهتم ةالص حَّي مشاكلهم ربديد من الناس سبكني-
 .إمكاناهتم باستخداـ ةالص حَّي مشاكلهم حل يف الناس مساعدة-
 .16صحيح صحي سلوؾ إىل اخلاطئ السلوؾ ريكتغي السليم الص حَّي السلوؾ ترسيخ-

 :هو الصِّح ي للتثقيف النهائي الهدف
، كالوفيات اإلعاقات خفض، ك األمراض حدكث خفض، ك كاجملتمع الفرد مستول على الص حَّة ربسني-

 كاجملتمع. للفرد الياة نوعية ربسنيمثَّ 
 ؟الصِّح ي التثقيف لماذا

، رجاالن كنساء ، األمي كاملتعلػػم ألنو يعمل على ربسني   الص حَّي التثقيف اجلميع ُيتاج إىل كباران كصغارا ن
 .الوعي كرفع مستول االىتماـ كاإلدراؾ لدل كافة شرائح باجملتمع

 :الصِّح ي التثقيف ناصرع
( ةالص حَّيفيو نقل الرسالة )املعلومات كاملعارؼ  صاؿ حيث يتمُّ ات  يف حقيقتو ىو عملية  الص حَّيالتثقيف 

عن طريق كسيلة للتثقيف  ؛(الص حَّيإىل املستقبل )املستهدؼ بالتثقيف  (الص حَّيف املثق  )من املرسل 
 .17الص حَّي

 الص حَّيف املثق  ة، الص حَّي: الرسالة عناصره ىي كمن ىنا فإفَّ  
ي
كسيلة التثقيف  ؼ بالتثقيف،ستهدى ، امل

  .الص حَّي

                                                           
education/physical-http://www.emro.who.int/ar/health-موقع منظمة الص حَّة العاملية،  ُٔ

activity/background.html  
  /http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/arموقع منظمة الص حَّة العاملية،  ُٕ

 

http://vb.elmstba.com/t247664.html
http://vb.elmstba.com/t247664.html
http://vb.elmstba.com/t247664.html
http://vb.elmstba.com/t247664.html
http://vb.elmstba.com/t247664.html
http://vb.elmstba.com/t247664.html
http://www.emro.who.int/ar/health-education/physical-activity/background.html
http://www.emro.who.int/ar/health-education/physical-activity/background.html
http://www.emro.who.int/ar/health-education/physical-activity/background.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/ar/
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، فاعلة كمؤثرة يستلَـّ أف ربقق ىذه العناصر بعض املتطلبات الص حَّي التثقيف كلكي تكوف عملية 
 : جيدىا اشتملت على ىذه املتطلبات كىي النَّبويةكالناظر إىل التوجيهات 

قة كمشو   ،كمفهومة كيف مستول املتلقي ،ككاضحة ،ة جيب أف تكوف املعلومة صحيحةالص حَّيالرسالة  -
يف اخلطاب النبوم، من حيث سهولة اخلطاب، التشويق بربطو ، كيظهر ذلك جليان كربقق اهلدؼ املنشود

 باألجر كالثواب.
، كمؤمنان كيكوف مقتنعان  ،توصيلها: تكوف لديو املعرفة )املعلومة(مع القدرة على الص حَّيف املثق   - 

)إاما ىي  النَّبوية، كذلك متحق قه يف النصوص الشرعية لديو مهارات اتصاؿك  ،بالرسالة الِت ينوم إيصاهلا
 كحي إهلي(.

كأف تتوفر فيو الرغبة يف التغيري مع  ،جيب ربديد درجة فهمو كثقافتو :الص حَّياملستهدؼ بالتثقيف -
 .ةالص حَّيالرتكيَّ على حاجتو 

 : الصِّح ي التثقيف وسائل-
إىل  ،من كسائل تقليدية امطية ،ةالص حَّياملستخدمة يف نشر املعلومات  الص حَّي التثقيف تتنوع كسائل

ما كاف تأثريىا ة كلَّ كزباطب أكثر من حاسَّ  ،ما كانت كسيلة االتصاؿ تفاعليةككلَّ  ،تقنيات عصرية حديثة
استخداـ كافَّة الوسائل املتاحة لتوصيل املعلومات،  صلى اهلل عليو كسلمكيف عصره حاكؿ النيب  ،أكْب

 كمن خبلؿ عدَّة كسائل منها:
ة، حيث كاف يتوضأ أماـ الصحابة، كيغسل يديو قبل الص حَّياألسلوب التفاعلي يف إيصاؿ املعلومة  -ُ

ـى كىىيوى جينيبه تػىوىضَّأى عىٍن عىاًئشىةى أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صلى اهللفالطعاـ،   عليو كسلم كىافى ًإذىا أىرىادى أىٍف يػىنىا
ٍيوً  كيضيوءىهي لًلصَّبلًة، كىًإذىا أىرىادى أىٍف يىٍأكيلى غىسىلى يىدى

ُٖ. 
استخداـ املنْب )كىو أكْب كسيلة إعبلمية كقتها(: فقد نقلت كثري من أحاديث النيب صلى اهلل عليو  -ِ

 .، أك يف اجملالس العامَّة كاللقاتنْب، كتعليم الناس ما ُيتاجونوكسلم من خبلؿ حديثو على امل
ة عبارة عن توجيو نبوم قبل الص حَّيالتوجيو الفردم كقت الاجة: حيث كانت بعض األحاديث  -ّ

 كقت الاجة إليو.
 
 
 

                                                           
أبو داكد، سليماف بن األشعث، سنن أيب داكد، / ُِْٖٗ، حديثُُٗ، صٔأمحد، املسند، مسند عائشة رضي اهلل عنها، ج ُٖ

أبو عبد الرمحن أمحد بن  ،/النسائيِِِ، حديثٖٖ، صُدار الفكر، بريكت، د.ط، د.ت، كتاب الطهارة، باب اجلنب يأكل، ج
ٍيًو ًإذىا طىًعمى، ج نعم حسن شليب، باب غيٍسلي اجلٍينيًب يىدى

ي
، َْٕٔ، حديثِٓٓ، صٔشعيب، السنن الكْبل، ربقيق: حسن عبد امل

 كالديث صحَّحو الشيخ شعيب األرنؤكط كاأللباِن.

 

http://vb.elmstba.com/t247664.html
http://vb.elmstba.com/t247664.html
http://vb.elmstba.com/t247664.html
http://vb.elmstba.com/t247664.html
http://vb.elmstba.com/t247664.html
http://vb.elmstba.com/t247664.html
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 المبحث األول: التثقيف الصِّح ي على المستوى الشخصي والبيئي.
 على املستول الشخصي. الص حَّييف ثقاملطلب األكؿ: الت

ة الص حَّية أفراده كافَّة من خبلؿ ثقافة أفراده كاتبَّاعهم السلوكيات تنطلق قوة اجملتمع كسباسكو، مثَّ مدل صحَّ 
كاملعارؼ الِت  حة،الص حَّي كاألاماط املعيشية ةالص حَّيحة، كيكوف ذلك من خبلؿ معرفتهم بالطرؽ الص حَّي

كالدتو  ذة من بداية حياة اإلنساف، فمنة الشخصيَّ الص حَّيتدعم ىذه السلوكيات، كقد اعتىن اإلسبلـ بالثقافة 
كالعمل هبا، على املستول الفردم، كاملستول  سلوكيات صحيَّة ينبغي على الفرد اتَّباعهاحَّت دماتو ىناؾ 

 .االجتماعي
حة الِت ربفظ صحَّة اجملتمع الص حَّيسبلـ بالسبلمة العامَّة، كالسلوكيَّات البيئيَّة كعلى املستول البيئي؛ اعتىن اإل

 .الحقان عند بياف صحة اجملتمع كسبلمة أفراده، كذلك من خبلؿ ما سيأيت معنا
 
 الص حَّةة يرل أهنا سبقت سائر األمم يف تثبيت الص حَّيالناظر إىل تعاليم اإلسبلـ كأكامره ألفراده من الناحية و

العامة كعقيدة يتبنَّاىا اجملتمع، مثَّ يؤجر عليها الت باع أكامر دينو كعقيدتو، فمنذ اليـو األكؿ لوالدة الطفل شرع 
: )مىعى اٍلغيبلىـً عىًقيقىةه فىأىٍىرًيقيوا عىٍنوي دىمنا كىأىًميطيوا اإلسبلـ إماطة األذل عن الطفل، فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم

كقيل قلفة الذكر الِت تقطع عند  ،عند الوالدة قيل ىو الشعر الذم يكوف على رأسو ، كاألذل:ُٗل(عىٍنوي األىذى 
 ، كأمُّ األمور كانت: فهو لفظ نبوم عاـ فيو أمر بإزالة األذل عن الطفل.اخلتاف

صرُيةن، فعىٍن  مثَّ أمر اإلسبلـ بسنن الفطرة الِت تشمل الذكر كاألنثى، كالِت مل تيذكر يف أكامر الديانات األخرل
: اخٍلًتىافي،  -رىًضيى اللَّوي عىٍنوي -أىيب ىيرىيٍػرىةى  : )اٍلًفٍطرىةي مخىٍسه ٍعتي النَّيًبَّ صلى اهلل عليو كسلم يػىقيوؿي قاؿ: مسًى

ادي، كىقىصُّ الشَّاًرًب، كىتػىٍقًليمي األىٍظفىاًر، كىنػىٍتفي اآلبىاط( كىااًلٍسًتٍحدى
هلل رضي ا–، كيف ركاية مسلم عن عائشة َِ

قىصُّ الشَّاًرًب كىًإٍعفىاءي الل ٍحيىًة كىالس وىاؾي كىاٍسًتٍنشىاؽي اٍلمىاًء كىقىصُّ األىٍظفىاًر كىغىٍسلي  :)عىٍشره ًمنى اٍلًفٍطرىةً  -عنها
ٍلقي اٍلعىانىًة كىانًٍتقىاصي اٍلمىاًء(، قىاؿى زىكىرًيَّاءي  : كىنىًسيتي اٍلعىاًشرىةى ًإالَّ أىٍف تىكيوفى  اٍلبػىرىاًجًم كىنػىٍتفي اإًلٍبًط كىحى قىاؿى ميٍصعىبه

اًء يػىٍعًِن اٍلمىٍضمىضىةى، زىادى قػيتػىٍيبىةي قىاؿى كىكً   .21(ااًلٍسًتٍنجىاءى  يعه: انًٍتقىاصي اٍلمى

                                                           
/ أبو داكد، ُْٓٓ، حديث َِِٖ، صٓ كالعقيقة، جركاه البخارم، اجلامع الصحيح، كتاب العقيقة، باب إماطة األذل عن الصيب ُٗ

 .ُِْٖ، حديث ٔٔ، صّالسنن، كتاب الضحايا، باب العقيقة، ج
/ كمسلم، الصحيح، كتاب َٓٓٓ، حديثَِِٗ، صٓركاه البخارم، اجلامع الصحيح، كتاب اللباس، باب قص الشارب، ج َِ

قطع قلفة الذكر كىي اجللدة الِت تكوف على أعلى الذكر عند )اخلتاف(: / َِٔ، حديث ُِٓ، صُالطهارة، باب خصاؿ الفطرة، ج
الوالدة، )االستحداد(: حلق شعر العانة، كىي الشعر الذم يكوف حوؿ الفرج أك الذكر، )اإلبط(: ما ربت مفصل العضد مع الكتف، 

 )تقليم(: من القلم كىو القطع كالقص.
/ أبو داكد، السنن، كتاب الطهارة، باب السواؾ  ِٕٔ، حديث ُّٓ، صُمسلم، الصحيح، كتاب الطهارة، باب خصاؿ الفطرة، ج ُِ

 .ّٓ، حديث ُٗ، صُمن الفطرة، ج
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ا تَّيد على ثبلثني، كنقل ابن حجر عن ابن العريب أفَّ سنن الفطرة تبلغ ثبلثني خصلة، كذكر ابن حجر أهنَّ 
 ،من ذلك فبل تنحصر يف الثبلثني كإف أراد أعمَّ  ،: )فإذا أراد خصوص ما كرد بلفظ الفطرة فليس كذلكقاؿف

  .ِِ(بل تَّيد كثريان 
ة من سنن اإلسبلـ، كرسَّخت ىذه الص حَّيالِت جعلت ىذه العادات  ؛النَّبويةكمن خبلؿ النظر يف ىذه السنن 

ح ألفراده، فمن بداية الص حَّي الص حَّياملفاىيم يف عقيدة أفرادىا، نرل مدل عناية اإلسبلـ دبفهـو التثقيف 
ة مطلوبة منو بعد بلوغو كُياسب الص حَّية كينشأ عليها، كتبقى العادات الص حَّيحياة الفرد يسري مع العادات 

، كىي دما تتبنَّاه الدكؿ الديث ح كالطبُّ الص حَّيىذه العادات يراىا مطلب يفرضو العقل  كالناظر إىل عليها،
 اجملتمعات )املسلمة كغري املسلمة(. افَّةكتسعى لنشره بني أفرادىا يف ك

ربسني  كيتعلَّقي هبذه اخلصاؿ مصاحل دينية كدنيوية، تدرؾ بالتَّتبًُّع كالنَّظر، كيطوؿ استقصاؤىا ىنا، نذكر منها:
اهليئة، كتنظيف البدف مجلةن كتفصيبلن، كاالحتياط للطهارتني، كاإلحساف إىل املخالط كاملقارف؛ بكف  ما يتأذل 
بو من رائحة كريهة، كخمالفة غري املسلمني هبذه العادات، كامتثاؿ أمر اإلسبلـ، كاحملافظة على ما أشار إليو 

( قولو تعاىل: )كىصىوَّرىكيٍم فىأىٍحسىنى صيوىرى  كيٍم كىرىزىقىكيٍم ًمنى الطَّي بىاًت ذىًلكيمي اللَّوي رىبُّكيٍم فػىتىبىارىؾى اللَّوي رىبُّ اٍلعىالىًمنيى
( ملا يف احملافظة على ىذه اخلصاؿ من مناسبة ذلك، ككأنو قيل: قد حسَّنتي صوركم فبل تشو ىوىا ْٔ)غافر:

 احملافظة عليها حمافظة على املركءة كعلى التللف دبا ييقب حها، أك حافظوا على ما يستمرُّ بو حسنها، كيف
 املطلوب يف اجملتمع كبني الناس، حَّت بني الَّكج كزكجتو.

فثقافة الس واؾ: ىي عبارة عن تنظيف األسناف، كالعناية هبا، حَّت يسنُّ للمسلم أف يستاؾ للمسلم مخس 
ا عناية، كيف  مرات، أم يقـو بتنظيف أسنانو يف اليـو مخس مرات، كفيو تظهر مدل العناية باألسناف كالفم أميُّ

ألىمىٍرتػيهيٍم بًالس وىاًؾ مىعى كيل  صىبلىةو( -الديث: )لىٍوالى أىٍف أىشيقَّ عىلىى أيمًَِّت، أىٍك عىلىى النَّاًس 
، فإفَّ الفم ُيتوم ِّ

على رائحة الفم على مبليني اجلراثيم بامللمرت املكعب الواحد من اللعاب، كىي تتضاعف كل ساعة، كتؤثر 
كاألسناف، كتتكوف على األسناف لوُية جرثومية تلتصق هبا، كتتكوف سريعان على األسناف، كىذه اللوُية ىي 
املسؤكلة عن أمراض اللثة كاألسناف، كليس للطعاـ دخل هبا كما يعتقد الناس، أاما تتكوف بشكل متكرر بفعل 

الفم: كتسوُّس األسناف، كالتهاب اللثة، كالتهاب اللوزتني، كعن طريق ىذه اجلراثيم تكثر أمراض ، ِْاجلراثيم
 كغريىا من األمراض.

                                                           
 .ّّٕ، صَُج ىػ،ُّٕٗبريكت ،  -أمحد بن علي العسقبلِن، فتح البارم شرح صحيح البخارم، دار املعرفة ابن حجر،  ِِ
/ مسلم، ْٕٖ، حديثَّّ، صُعن أيب ىريرة مرفوعان، اجلامع الصحيح، كتاب اجلمعة، باب السواؾ يـو اجلمعة، ج ركاه البخارم ِّ

 .ُِٔ، حديث ُُٓ، صُالصحيح، كتاب الطهارة، باب السواؾ، ج
لدكتور ىو . )كإُْـ، صُٕٖٗالقضاة، عبد الميد، تفوؽ اإلسبلـ يف الطب الوقائي، املستشفى اإلسبلمي، األردف، ط أكىل،  ِْ

 خمتص بعلم اجلراثيم(.
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كهلذا حثَّ النيب صلى اهلل لعيو كسلم على استخداـ السواؾ، حَّت ليس يف كقت الصبلة، عند دخوؿ البيت، 
، كللصائم كللمفطر.  ك عند النـو كبعد االستيقاظ من النـو

 اة األسناف كغريىا بعدة أمور منها:كيتميََّّ عود األراؾ عن غريه كفرش
أليافو الدقيقة اللطيفة الِت تقـو بتنظيف األسناف، مثَّ احتواؤه على مواد منظفة كبلورات السيليس، كأمبلح 
معدنية كمواد صمغية، كاحتواؤه على مواد كيميائية مضادة للعفونة كقاتلة للجراثيم فهو ُيتوم على مادة 

سنجرين كىي ذات تأثري شديد على اجلراثيم، كمادة محض العفص كىو قاتل شبيهة بالبنسلني، كمادة ال
لسيليكوف اللتاف للجراثيم كمطهر قوم كيعاجل جركح اللثة كالتهاباهتا، كذلك احتواؤه على مادة الفلورايد كا

 .ِٓمة البكترييا كاأللواف املرتسبة، عدا عن رائحتو العطرية املَّكية للفمتساعداف على مقاك 
املسلم يف اليـو مخس مرات،  يقـو هبا ،الِت ىي من سنن الوضوء كاملضمضة؛ االستنشاؽ كاالستنثار كأمَّا

ة فمو يعتِن املسلم بصحَّ  :كاملضمضة ،ِٔللصغري كالكبري، كالذكر كاألنثى، كمن خبلؿ االستنشاؽ االستنثار
 ، فيحمي نفسو من األكساخ كأنفو، كإخراج ما فيها من األكساخ الِت قد تكوف دخلت فيو خبلؿ اليـو

ؿ اجلهاز كاألمراض الِت قد تدخل من ىذين املنفذين، ال سيَّما كأفَّ كثري من األمراض تدخل من خبل
 التنفسي كاجلهاز اهلضمي.

كجيتمع فيها  سخي ىي املواضع الِت تتَّ ك ، أمَّا غسل الْباجم: كىي العيقىد الِت يف ظهور األصابع، كاحدهتا برمجة
فيجتمع  ،كانت العرب ال تغسل اليد عقب الطعاـ  :كقاؿ الغَّايل ،ن ال يكوف طرم البدفما دمَّ كال سيَّ  ،الوسخ

يعِن أهنا  ،ة بالوضوءليست خمتصَّ  ،كىي سنة مستقلة :قاؿ النوكم ،يف تلك الغضوف كسخ، فأمر بغسلها
لق هبا إزالة ما جيتمع من الوسخ يف معاطف األذف كقد أي  ،كالتنظيف ،كالغسل ،ُيتاج إىل غسلها يف الوضوء

 .ِٕبالسمع يف بقائو إضراران  فإفَّ  ،كقعر الصماخ
، كفيها الفاظ على نظافة اجلسم السَّليمةفهي من األمور الِت تطلبها الًفطىر  ق العانة:لٍ أمَّا نتف اإلبط كحى 

ن املظهر، سٍ حفاظ على النظافة الشخصية كحي كعدـ تفش ي األمراض فيها، كالقمل كاألمراض اجللديَّة، كفيها 
 الفرد بني الناس. كإزالة ما يينف ري 

سبيََّّ هبا املسلموف قدميان، حيث كاف العرب يستنجوف بالجارة أك دما  اأمَّا االستنجاء )انتقاص املاء(: فهي دمَّ 
ة، مثَّ أمر باالستنجاء الص حَّيجيدكنو يف الْبيَّة من عظم أك ركث اليوانات، فجاء اإلسبلـ كرسَّخ ثقافة النظافة 

س مرات يف كغسل القبل كالدبر بعد قضاء الاجة، كىي من شركط صحة الصبلة الِت تطلب من املسلم مخ

                                                           
/ الشمَّرم، عبد اهلل، السواؾ َِللمَّيد ينظر: كامل، حممد، اإلعجاز العلمي يف اإلسبلـ، دار الكتب الديثة، مصر، ط الثانية، ص ِٓ

 ـ.ُٖٓٗأجر كعبلج، اجمللة العربية، إصدار شهر آذار، 
املاء الذم يستنشقو املتوضئ أم جيذبو بريح أنفو لتنظيف ما يف داخلو فيخرج  كاالستنشاؽ إدخاؿ املاء إىل األنف، كاالستنثار :ىو طرح ِٔ

 .ِِٔ، صُبريح أنفو/ ابن حجر، فتح البارم، ج
 .ّّٖ، صَُللمَّيد يينظر: ابن حجر، فتح البارم، ج ِٕ

 



13 
 

، كهنى اإلسبلـ عن االستنجاء بكل  ما يستفاد منو يف البيئة احمليطة كالعظم كالنباتات الِت تكوف طعامان   اليـو
للحيوانات، مثَّ هنى اإلسبلـ عن االستنجاء باليد اليمىن، الِت تكوف لؤلكل كالشرب عادةن، كجعل اليد 

عالية، ترتكَّ بالفاظ على صحة الفرد من انتقاؿ بعض اليسرل لبلستنجاء، كيف ىذا األمر ثقافة صحيَّة 
 األمراض من األكساخ، مثَّ دخوهلا اجلسم عن طريق اليد يف الطعاـ.

يف اليد، كال  الناس أفَّ األظافر ىي من األماكن الِت ذبتمع فيها األكساخ لاألظافر: من املعلـو لد أمَّا قصُّ 
املهن اليدكيَّة، فجاء اإلسبلـ داعيان أفراده )ذكوران كإناثان( ، كخاصَّة ألصحاب تذىب بالغسل العادم لليد

لقص  األظافر، كتنظيفها عند الاجة، كليس كما يفعل بعض املسلمني اآلف من خمالفة السنة كات باع غري 
سنن املسلمني  يف إطالة أظافرىم، فمن سنن اإلسبلـ كدمَّا أمر بو النيب صلى اهلل عليو كسلم قصَّ األظافر، ك 

 اإلسبلـ أٍكىل باالت باع من سنن غري املسلمني.
ة، كمدل حرص الص حَّيكمن خبلؿ ما سبق يف بعض السنن الِت شرعها اإلسبلـ نرل مدل ترسيخ الثقافة  

الفرد من األمراض، كذلك إبعاد ما يينف ر الفرد يف جمتمعو كالعناية دبظهره، كيف ىذه السنن  اإلسبلـ على محاية
، كاالستنثار ،كاالستنشاؽ ،الِت تكوف أحيانان مطلب يومي يتعدَّل مخس مرات يف اليـو )كاملضمضة

مرة كاحدة حسب ، كمنها ما يكوف يف كل فرتة )كغسل الْباجم( (، كمنها ما يكوف مرة يف اليـوكالسواؾ
 .ق العانة، كقص األظافر(، كمنها ما يكوف مرة كاحدة يف العمر )كاخلتاف(لٍ )كنتف اإلبط، كحى  الاجة

 غسل اليد قبل الطعام: -
ـى كىىيوى جينيبه تػىوىضَّأى كيضيوءىهي لًلصَّ  - ًة، كىًإذىا بلعىٍن عىاًئشىةى أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صلى اهلل عليو كسلم كىافى ًإذىا أىرىادى أىٍف يػىنىا

ٍيوً  أىرىادى أىٍف يىٍأكيلى غىسىلى يىدى
لىوي كىاٍلويضيوءي بػىٍعدىهي(ِٖ  .ِٗ، كيف ركاية عند أيب داكد: )بػىرىكىةي الطَّعىاـً اٍلويضيوءي قػىبػٍ

كيف ىذه األحاديث داللة على عناية اإلسبلـ بصحة اجلسم، كمحايتو من األمراض الِت تنتقل عن طريق اليد 
م املرء ما عىًلقى بيده قبل الطعاـ، فجاء األمر النبوم جبعل غسل اليد سنَّة يتبعها املسلم يف إىل الفم، فبل يدر 

 حياتو اليومية.
 
 
 
 
 
 

                                                           
نعم حسن شليب، باب غيسٍ  النسائي، ِٖ

ي
يًٍو ًإذىا طىًعمى، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب، السنن الكْبل، ربقيق: حسن عبد امل لي اجلٍينيًب يىدى

 َْٕٔ، حديثِٓٓ، صٔج
 ، كالديث ضعيف.ّّٕٔ، حديثَْٓ، صّأبو داكد، السنن، كتاب األطعمة، باب يف غسل اليد قبل الطعاـ، ج ِٗ
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 تثقيف الصحي على المستوى البيئي.المطلب الثاني: ال
اجملتمعية كالبيئة احمليطة بالناس، فاملسلموف  الص حَّةجاءت عدة نصوص شرعية تدعو املسلمني بالفاظ على 

يتميََّّكف بالنظافة )إٍف اتَّبعوا أكامر اإلسبلـ(، كينبغي على اجملتمع املسلم أف جيعل البيئة احمليطة هبم مثاالن على 
 ة العلية الِت تعلَّموىا من دينهم، كمن ىذه النصوص الِت نقف معها:الص حَّيالثقافة 

بُّ الطَّي بى  - النيبٍعًد ٍبًن أىًِب كىقَّاصو عىٍن أىبًيًو عىًن عن عىاًمري ٍبني سى  - صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: )ًإفَّ اللَّوى طىي به ُيًي
بُّ اجلٍيودى فػىنىظ فيوا أيرىاهي قىاؿى أىٍفًنيىتىكيٍم كىالى  بُّ اٍلكىرىـى جىوىاده ُيًي بُّ النَّظىافىةى كىرَيه ُيًي ، كيف َّ تىشىبػَّهيوا بًاٍليػىهيوًد(نىًظيفه ُيًي

 .ُّ، كىالى تىشىبػَّهيوا بًاٍليػىهيوًد ذبىٍمىعي األىٍكنىاؼى يف ديكرًىىا(وا أىفٍػنىاءىكيٍم كىسىاحىاًتكيمٍ : )فػىنىظ في ازاد كالبََّّار ركاية أيب يعلى
 األشجار وفي الظل: تمنع التبو ل في األماكن العامة، أو تح -

: )اتػَّقيوا اللَّ  -صلى اهلل عليو كسلم-عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  عَّانػىنٍيً، قىاليوا كىمىا اللَّعَّانىاًف يىا رىسيوؿى اللًَّو؟ قىاؿى
: الًَّذم يػىتىخىلَّى ًِف طىرًيًق النَّاًس أىٍك ًِف ًظل ًهٍم(  .ِّقىاؿى

اتقوا املبلعن الثبلث: الْباز يف املوارد، كقارعة : )قاؿ القرطيب: )كجاء يف الرتمذم من حديث معاذ مرفوعان 
و ضرر عظيم كمسيت ىذه مبلعن ألهنا ذبلب اللعن على فاعلها العادم كالشرعي؛ ألنَّ ، كالظل خبرأة(، لطريقا

: ، كيفهم من ىذاضهم للتنجيس، كمينعهم من حقوقهم يف املاء كاالستظبلؿ كغري ذلكباملسلمني؛ إذ يعر  
ن لو ظبلؿ ، كإف مل يككل موضع كاف للمسلمني إليو حاجة، كمجتمعاهتم، كشجرىم املثمر  ي يفربرَي التخل  
 .ّّكغري ذلك(

 
 
 

                                                           
،  بريكت، د.ط، د.ت –الرتمذم، حممد بن عيسى، السنن، ربقيق: أمحد حممد شاكر كآخركف، دار إحياء الرتاث العريب ركاه الرتمذم،  َّ

(/  ِٕٗٗ، حديث َْٗ، صْكتاب األدب، باب ما جاء يف النظافة، ج اًلدي ٍبني إًٍليىاسى ييضىعَّفي . كىخى ا حىًديثه غىرًيبه )قىاؿى أبو ًعيسىى ىىذى
/ َْٕٓ، حديث ُِّ، صِىػ، د.ط، جُُْٓالقاىرة ،  -الطْباِن، أبو القاسم سليماف بن أمحد، املعجم األكسط، دار الرمني 

 . ِّٔ، حديثِّٓ، صُكالديث صحَّح الشيخ األلباِن طريق الطْباِن منو، انظر: السلسلة الصحيحة، ج
أبو بكر أمحد بن عمرك، البحر الَّخار / البَّار، ُٕٗ، حديث ّٖٔ، صُاملسند، جأمحد بن علي بن املثيىن املوصلي، أبو يعلى،  ُّ

ـ(، ََِٗـ ، كانتهت ُٖٖٗة، ربقيق حمفوظ الرمحن زين اهلل كآخركف، ط األكىل ، ) بدأت املدينة املنور  -مكتبة العلـو كالكم  )املسند(،
، دار املعارؼ، الرياض، ُ/ كالديث صححو األلباِن، حممد ناصر الدين، السلسلة الصحيحة، طُُُْ، حديث َِّ، صّج

 .ِّٔ، حديث ِّٓ، صُـ، جُِٗٗ
/ أبو داكد، السنن، كتاب ُْٔ، حديث ٔٓ، صُخلي يف الطرؽ كالظبلؿ، جمسلم، الصحيح، كتاب الطهارة، باب النهي عن الت ِّ

 .ِٓ، حديث ُُ، صُالطهارة، باب األماكن الِت هنى النيب عن التبوؿ فيها، ج
دار  -أبو العباس أمحد بن عمر، املفهم  ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ربقيق: حمي الدين مستو كآخركف، دار ابن كثريالقرطيب،  ّّ
/ كمل َُٓ، صّ، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف النهي عن التبوؿ يف الطرقات كالظل جـُٔٗٗ -قُُْٕم الطيب، ط األكىل، لالك

 أقف على ركاية الرتمذم الِت ذكرىا القرطيب كاشار إليها يف كبلمو.
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 النهي عن التبو ل في الماء الراكد الذي ال يجري: -
ابًرو عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو  اًء الرَّاًكًد( )أىنَّوي نػىهىى أىٍف يػيبىاؿى يًف  -صلى اهلل عليو كسلم -عىٍن جى ، كيف ركاية أيب ىريرة ّْاٍلمى

: ) -صلى اهلل عليو كسلم - النيبعىًن  ائًًم مثيَّ يػىٍغتىًسلي ًمٍنوي( يػىبيولىنَّ أىحىديكيٍم يف الى قىاؿى اًء الدَّ  .ّٓاٍلمى
ا يستعملو الناس ملصالهم الدينية أك الدنيوية،  الص حَّةكيف الديث دليل على حفظ  العامَّة للمجتمع، فردبَّ

رافق العامة، دمَّا جيعلو منبعان كردبا تىرًدي عليو البهائم للشرب منو، عدا عن جعل ىذا املاء مىٍكرىة صحيَّة يف امل
ا  كذلك يف الديث محاية من نقل العدكل من األمراض الِت تنتقل  لؤلمراض كالقاذكرات يف البيئة، باملاء، فردبَّ

قاؿ النوكم يف تعليقو على  اد مصابان دبرض ميعدم، فينتقل لغريه بسبب تبوُّلو يف ىذا املاء،يكوف أحد األفر 
ا النػٍَّهي يف بػىٍعض اٍلًميىاه لًلتٍَّحرًًَي، كىيًف بػىٍعضهىا لًٍلكىرىاىىًة، كىيػيٍؤخىذ ذىًلكى ًمٍن حيٍكم اٍلمىسٍ  أىلىة، فىًإٍف  الديث: )كىىىذى

ٍفهيوـً الٍىًديث، كىلىًكنَّ  ًثرينا جىارًينا ملٍى ُيىٍرـي اٍلبػىٍوؿ ًفيًو ًلمى اأٍلىٍكىلى ًاٍجًتنىابو، كىًإٍف كىافى قىًليبلن جىارًينا فػىقىٍد  كىافى اٍلمىاء كى
؛ أًلىنَّوي يػيقىذ رهي كىيػينىج سوي عىلىى اٍلمىٍشهيور مً  ابنىا: ييٍكرىه كىاٍلميٍختىار أىنَّوي ُيىٍرـي ٍن مىٍذىىب الشَّاًفًعٌي قىاؿى مجىىاعىة ًمٍن أىٍصحى

( كىغىرٍيه، كىيػىغيٌر غىرٍيه فػىيىٍستػىٍعًملوي  سه مىعى أىنَّوي ذمًى
ّٔ. 

 في حال وجود مرض ُمْعٍد: الصِّح يالحجر  -
، كيف ّٕقىاؿى النَّيًبُّ صلى اهلل عليو كسلم: )الى ييورًدىفَّ دميًٍرضه عىلىى ميًصحي( -رضي اهلل عنو –عن أيب ىريرة 

ٍعتيٍم بًالطَّاعيوًف بًأىٍرضو حديث آخر: )أيسىامىةى ٍبنى زىٍيدو ُييىد ثي سىٍعدان، عىًن النَّيب  صلى اهلل علي : ًإذىا مسًى و كسلم قىاؿى
ٍعتىوي ُييىد ثي سى  ا ، كىالى يػيٍنًكريهي قىاؿى فىبلى تىٍدخيليوىىا ، كىًإذىا كىقىعى بًأىٍرضو كىأىنٍػتيٍم هًبىا فىبلى زبىٍريجيوا ًمنػٍهىا فػىقيٍلتي أىٍنتى مسًى ٍعدن

نػىعىٍم(
ّٖ. 

كاالبتعاد عن العدكل يف األمراض املعدية،  الص حَّيكقد فهم كبار الصحابة ىذا الفهم، من خبلؿ الجر  
ركل كيػيعىدُّ ىذا من قدر اهلل كما قاؿ عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو: )نفرُّ من قدر اهلل إىل قدر اهلل(، فقد 

خىرىجى ًإىلى الشَّاـً حىَّتَّ ًإذىا كىافى ًبسىرٍغى  -رىًضيى اللَّوي عىٍنوي -اخٍلىطَّاًب  البخارم عىٍن عىٍبًد اهلًل ٍبًن عىبَّاسو أىفَّ عيمىرى ٍبنى 
ةى ٍبني اجلٍىرَّاًح كىأىٍصحىابيوي  أبولىًقيىوي أيمىرىاءي األىٍجنىاًد   :قىاؿى اٍبني عىبَّاسو  ،فىأىٍخبػىريكهي أىفَّ اٍلوىبىاءى قىٍد كىقىعى بًأىٍرًض الشَّاـً  ،عيبػىٍيدى

فىاٍختػىلىفيوا  ،كىأىٍخبػىرىىيٍم أىفَّ اٍلوىبىاءى قىٍد كىقىعى بًالشَّاـً  ،فىدىعىاىيٍم فىاٍستىشىارىىيمٍ  ،عيمىري ادٍعي يل اٍلميهىاًجرًينى األىكًَّلنيى  :فػىقىاؿى 

                                                           
مسلم، الصحيح، كتاب الطهارة، /ِّٔ، حديث ْٗ، صُالبخارم، اجلامع الصحيح، كتاب الوضوء، باب البوؿ يف املاء الراكد، ج ّْ

 .ُٖٔ، حديثُِٔ، صُباب النهي عن البوؿ يف املاء الراكد، ج
 .ِٖٔ، حديث ُِٔ، صُمسلم، املصدر السابق، ج ّٓ
،  ىػُِّٗبريكت، ط الثانية ،  –أبو زكريا ُيىي بن شرؼ، املنهاج شرح صحيح مسلم بن الجاج، دار إحياء الرتاث العريب النوكم،  ّٔ
 .ْٔٓ، صُج
الى / مسلم، الصحيح، كتاب السبلـ، باب ّْٕٓ، حديثُِٕٕ، صٓالبخارم، اجلامع الصحيح، كتاب الطب، باب ال ىامة، ج ّٕ

امىةى كىالى صىفىرى كىالى نػىٍوءى كىالى غيوؿى كىالى ييورًدي دميًٍرضه عىلىى ميًصحي، ج  .ِِٗٓ، حديثُّ، صٕعىٍدكىل كىالى ًطيػىرىةى كىالى ىى
/ مسلم، الصحيح، كتاب ّٔٗٓ، حديثُِّٔػ صٓالصحيح، كتاب الطب، باب ما جاء يف الطاعوف، جالبخارم، اجلامع  ّٖ

 .َّٗٓ، حديثِٔ، صٕالسبلـ، باب الطاعوف كالطرية كالكهانة، ج
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سيوًؿ ًقيَّةي النَّاًس كىأىٍصحىابي رى مىعىكى بى  :كىقىاؿى بػىٍعضيهيمٍ  ،، كىالى نػىرىل أىٍف تػىٍرًجعى عىٍنوي : قىٍد خىرىٍجتى ألىٍمرو فػىقىاؿى بػىٍعضيهيمٍ 
ا اٍلوىبىاءً اهلًل صلى اهلل عليو كسلم اٍدعيوا يل  :مثيَّ قىاؿى  ،اٍرتىًفعيوا عىِن   :فػىقىاؿى  ،، كىالى نػىرىل أىٍف تػيٍقًدمىهيٍم عىلىى ىىذى

مثيَّ  ،اٍرتىًفعيوا عىِن   :فػىقىاؿى  ،ٍختػىلىفيوا كىاٍخًتبلىًفًهمٍ فىسىلىكيوا سىًبيلى اٍلميهىاًجرًينى كىا ،فىاٍستىشىارىىيمٍ  ،فىدىعىٍوتػيهيمٍ  ،األىٍنصىارى 
 ،فػىلىٍم َيىٍتىًلٍف ًمنػٍهيٍم عىلىٍيًو رىجيبلىفً  ،فىدىعىٍوتػيهيمٍ  ،ادٍعي يل مىٍن كىافى ىىاىينىا ًمٍن مىٍشيىخىًة قػيرىٍيشو ًمٍن ميهىاًجرىًة اٍلفىٍتحً  :قىاؿى 

ا اٍلوىبىاءً بًالنَّاسً : نػىرىل أىٍف تػىٍرًجعى فػىقىاليوا  ًإِن  ميصىب حه عىلىى ظىٍهرو  :فػىنىادىل عيمىري يف النَّاسً  ،، كىالى تػيٍقًدمىهيٍم عىلىى ىىذى
ةى ٍبني اجلٍىرَّاحً  أبوقىاؿى  ،فىأىٍصًبحيوا عىلىٍيوً  ًر اهللً  :عيبػىٍيدى  ؛نػىعىمٍ  ،عيبػىٍيدىةى لىٍو غىيػٍريؾى قىاهلىىا يىا أىبىا  :فػىقىاؿى عيمىري  ؟أىًفرىارنا ًمٍن قىدى

ًر اهللً  ًر اهلًل ًإىلى قىدى اُهيىا خىًصبىةه  ؛أىرىأىٍيتى لىٍو كىافى لىكى إًًبله ىىبىطىٍت كىاًديىان لىوي عيٍدكىتىافً  ،نىًفرُّ ًمٍن قىدى كىاأليٍخرىل  ،ًإٍحدى
ًر اهللً  ،جىٍدبىةه  ًر اهللً كىًإٍف رىعى  ؟أىلىٍيسى ًإٍف رىعىٍيتى اخٍلىٍصبىةى رىعىٍيتػىهىا بًقىدى عىٍبدي الرَّمٍحىًن  فىجىاءى  :قىاؿى  ؟ٍيتى اجلٍىٍدبىةى رىعىٍيتػىهىا ًبقىدى

ًتوً ٍبني عىٍوؼو  ا ًعٍلمنا :فػىقىاؿى  ،، كىكىافى ميتػىغىي بنا يًف بػىٍعًض حىاجى ٍعتي رىسيوؿى اهلًل صلى اهلل عليو  ؛ًإفَّ ًعٍنًدم يف ىىذى مسًى
ٍعتيٍم بًًو بًأى  : ًإذىا مسًى ، كىًإذىا كىقىعى بًأىٍرضو كىأىنٍػتيٍم هًبىا فىبلى زبىٍريجيوا ًفرىارنا ًمٍنوي قىاؿى فىحىًمدى ضو فىبلى تػىٍقدىميوا عىلىٍيوً رٍ كسلم يػىقيوؿي

اللَّوى عيمىري مثيَّ اٍنصىرىؼى 
ّٗ. 

 : أو النفخ فيه س في اإلناءالتنف   النهي عن -
: َْ)نػىهىى أىٍف يػىتػىنػىفَّسى يًف اإًلنىاًء( -صلى اهلل عليو كسلم -عىٍن أىًِب قػىتىادىةى أىفَّ النًَِّبَّ  ، كيف ركاية ابن عباس قىاؿى

 .ُْاإًلنىاًء أىٍك يػينػٍفىخى ًفيًو( أىٍف يػيتػىنػىفَّسى يًف  -عليو كسلم صلى اهلل -)نػىهىى رىسيوؿي اللًَّو 
اجلهاز  كجاء النهي عن التنٌفس يف اإلناء أك النفخ فيو لعدة أسباب، منها: لعدـ انتقاؿ األمراض عن طريق

فردبا يقع فيو شيء من فم النافخ أك املتنف س يف الطعاـ،  ،سفٌ التنفسي يف األطعمة، كمنها تغريُّ الطعاـ من النػَّ 
 رائحة الطعاـ من نػىفىس النافخ لوجود رائحة يف نفسو، كانتقاهلا يف املكاف الذم جيلس فيو مع غريه، أك تغريُّ 

ما بينهم، قاؿ ابن حجر يف الفتح: )كجاء يف النهي عن النفخ يف اإلناء كفيو من الذكؽ الذم ال ُيبُّو الناس في
عدة أحاديث، ككذا النهي عن التنفس يف اإلناء، ألنَّو ردبا حصل لو تغري من النفس، إما لكوف املتنفس كاف 

النفخ يف متغري الفم دبأكوؿ مثبلن، أك لبعد عهده بالسواؾ كاملضمضة، أك ألفَّ النفس يصعد ببخار املعدة، ك 
 . ِْىذه األحواؿ كلها أشدُّ من التنفس(

                                                           
/ مسلم، الصحيح، كتاب ّٕٗٓ، حديثُِّٔ، صٓالبخارم، اجلامع الصحيح، كتاب الطب، باب ما جاء يف الطاعوف، ج ّٗ

 .ُٓٗٓ، حديثِٗ، صٕالسبلـ، باب الطاعوف كالكهانة كالطرية، ج
ح، كتاب / مسلم، الصحيُِٓ، حديثٗٔ، صُالبخارم، اجلامع الصحيح، كتاب الوضوء، باب النهي عن االستنجاء باليمني، ج َْ

 .ّٔٔ، حديثُٓٓ، صُالطهارة، باب النهي عن االستنجاء باليمني، ج
باب يف النػٍَّفًخ يف الشَّرىاًب /أبو داكد، السنن، كتاب األشربة،  َُٕٗ، حديثَِِ، صُأمحد، املسند، مسند عبد اهلل بن عباس، ج ُْ

، ْشربة، باب النهي عن النفخ يف الشراب أك التنفس فيو، ج/ الرتمذم، السنن، كتاب األَّّٕ، حديثِّٗ، صّكىالتػَّنػىفًُّس ًفيًو، ج
حممد ناصر الدين،  خ شعيب: إسناده صحيح على شرط البخارم، كالديث صحَّحو األلباِن،ي، قاؿ الشُٖٖٖ، حديث َّْص

 .ُِٕٕٔ، حديث ُِٖٕصحيح كضعيف اجلامع الصغري كزيادتو، املكتب اإلسبلمي، د.ط، د.ت، ص
 .ِٗ، صَُبارم، جابن حجر، فتح ال ِْ
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 تغطية اآلنية واألطباق قبل النوم: -
اًبرو عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو ): يًب  صلى اهلل عليو كسلم قىاؿى عىًن النَّ  ابًرو رىًضيى اللَّوي عىٍنوي عىٍن جى  ى اهلل عليو صل -عىٍن جى
ًسقىاءن كىالى  كىأىٍطًفئيوا الس رىاجى فىًإفَّ الشٍَّيطىافى الى ُيىيلُّ  ،كىأىٍغًلقيوا اٍلبىابى  ،كىأىكٍكيوا الس قىاءى  ،غىطُّوا اإًلنىاءى  :أىنَّوي قىاؿى  -كسلم

ٍد أىحىديكيٍم ًإالَّ أىٍف يػىٍعريضى عىلىى ًإنىائًًو عيودنا ،كىالى يىٍكًشفي ًإنىاءن  ،ان يػىٍفتىحي بىاب فىًإفَّ  ،ًو فػىٍليػىٍفعىلٍ كىيىٍذكيرى اٍسمى اللَّ  ،فىًإٍف ملٍى جيًى
فىكيفُّوا  -ًإذىا اٍستىٍجنىحى اللٍَّيل، أىٍك كىافى جيٍنحي اللٍَّيًل )، كيف ركاية: ّْ(اٍلفيوىٍيًسقىةى تيٍضًرـي عىلىى أىٍىًل اٍلبػىٍيًت بػىٍيتػىهيمٍ 

يىانىكيمٍ  ٍسمى اهلًل فىًإفَّ الشَّيىاًطنيى تػىٍنتىًشري ًحينىًئذو فىًإذىا ذىىىبى سىاعىةه ًمنى اٍلًعشىاًء فىحيلُّوىيٍم كىأىٍغًلٍق بىابىكى كىاذٍكيًر ا ،ًصبػٍ
مى اهلًل كىلىٍو تػىٍعريضي عىلىٍيًو كىأىٍطًفٍئ ًمٍصبىاحىكى كىاذٍكيًر اٍسمى اهلًل كىأىٍكًؾ ًسقىاءىؾى كىاذٍكيًر اٍسمى اهلًل كىمخى ٍر ًإنىاءىؾى كىاذٍكيًر اسٍ 

ٍيئنا  (.شى
كيف ىذا الديث داللة كاضحة على الرص النبوم، كالتثقيف الصح ي العايل، فإفَّ كثريان من القوارض الِت 

 مدل حياة اإلنساف، كمن خبلؿ ىذا التدبري كالتثقيف النبوم يتبنيَّ  دي تنتشر يف الليل كربمل األمراض هتد  
فاملسلم ُيرص  ،اجملتمع، كحفظ األطعمة الِت تكوف يف املطبخ ةً اهلل عليو كسلم على صحَّ  حرص النيب صلى

على نظافة طعامو كشرابو، عدا عن تطبيق السنة النبوية الِت ىي كحيه من اهلل تعاىل، كهلذا ذبدي كثريان من اجملتمع املسلم املثايل 
 قليل األمراض انطبلقان من تطبيقو لؤلكامر النبوية.

 ضع اليد على الفم عند العطاس )الكمامات(:و  -
 . ْْعن أيب ىريرة: أف النيب صلى اهلل عليو ك سلم كاف إذا عطس غطى كجهو بيده أك بثوبو كغض هبا صوتو

انتقاؿ الرذاذ إىل  منع كيف الديث داللة كاضحة على حفظ اجملتمع من انتقاؿ األمراض، كذلك من خبلؿ
ا تنتقل بالعطاس كرذاذه، ككذلك بالنػَّفىس، كفيو داللة  اجلالسني، كاحتماليَّة انتقاؿ بعض األمراض الِت ثبت أهنَّ

، أك ما يقـو على جواز لبس الكمَّامات حاؿ اخلوؼ من انتقاؿ بعض األمراض عن طريق النفس كالعطاس
 .يط باملريضمقامها ملنع انتقاؿ الرذاذ إىل املكاف احمل

 
 

                                                           
43
/ مسلم، الصحيح،  كتاب َُّٔ،حديثُُٓٗ، صّالبخارم، اجلامع الصحيح، كتاب بدء اخللق، باب صفة إبليس كجنوده، ج 

ا كىًإٍطفىاءً األشربة،  الس رىاًج كىالنَّاًر ًعٍندى النػٍَّوـً كىكىف  الص بػٍيىاًف  باب األىٍمًر بًتػىٍغًطيىًة اإًلنىاًء كىًإيكىاًء الس قىاًء كىًإٍغبلىًؽ األىبٍػوىاًب كىًذٍكًر اٍسًم اللًَّو عىلىيػٍهى
شدكا رأس السقاء بالوكاء كىو اخليط لئبل يسقط فيو  (أككوا)  الديث: كلمات/ ّٖٔٓ، حديثَُٔ، صٔبػىٍعدى اٍلمىٍغًرًب، ج ياٍلمىوىاشً كى 

  ( ذبعل على عرض اإلناء شيئان )تعرض عليو شيئان  ،من التخمري كىو التغطية (رٍ مخى  ) ،فيو املاء أك اللنب كرمو ذلككالسقاء ما يوضع  ،شيء
)كأطفئوا مصابيحكم( اذىبوا نورىا كال يكوف مصباحا إال بالنور كبدكنو فتيلة كاملراد إذا مل تضطركا إليو ،ألمر الشارع كعود كرموه امتثاالن 

الفويسقة ذبر الفتيلة  بأفَّ  طفاءكجاء يف حديث تعليل األمر باإل ئلرشادلنحو برد أك مرض أك تربية طفل أك رمو ذلك كاألمر يف الكل ل
 .فتحرؽ البيت

، كقاؿ الرتمذم: حسن ِْٕٓ، حديثٖٔ، صٓوت كزبمري الوجو عند العطاس،جالرتمذم، السنن، كتاب األدب، باب خفض الص ْْ
حديث صحيح اإلسناد كمل َيرجاه، كصحَّح كقاؿ: ىذا ، ٕٕٔٗ، حديثِّٓ، صْصحيح/ الاكم، املستدرؾ، كتاب األدب،  ج

 الذىيب يف التلخيص.
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 التوصية بالمضادات والترياق: -
جاء يف عدة أحاديث نبوية إشارات على الرتياؽ كاملا يقـو مقامو كاملضاد اليوم كاملطعـو يف عصرنا 

 عىنٍ  الديث، كالوصية بأكل العجوة صباحا، كذلك العسل كالبة السوداء، كنذكر من ىذه األحاديث:
مىٍن تىصىبَّحى سىٍبعى سبىىرىاًت عىٍجوىةو ) :قىاؿى  -صلى اهلل عليو كسلم - النيبعىاًمًر ٍبًن سىٍعًد ٍبًن أىًِب كىقَّاصو عىٍن أىبًيًو عىًن 

كيف ركاية مسلم أكؿ الباب زيادة )حَّت ميسي( أم كأف ىذا الرتياؽ  ،ْٓ(ملٍى يىضيرُّهي ذىًلكى اٍليػىٍوـى سىمٌّ كىالى ًسٍحره 
ًإفَّ ًِف ) :قىاؿى  -صلى اهلل عليو كسلم-عىٍن عىاًئشىةى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو كيف ركاية مسلم  ساعة تقريبان، ُِدة فعاؿ مل

، كىو ما يستعمل ، كيف ىذه االحاديث نصٌّ على الرتياؽْٔ(عىٍجوىًة اٍلعىالًيىًة ًشفىاءن أىٍك إًنػَّهىا تًٍريىاؽه أىكَّؿى اٍلبيٍكرىةً 
يف خواص العسل كالبة  ْٖ، كاملضاد اليوم اآلف، كذلك أثبتت الدراساتْٕجلسم منولدفع السم  كحفظ ا

داللة نبوية الستخداـ ما كفيو السوداء ما يثبت أهنا من املضادات اليوية، كاملقوية جلهاز املناعة يف اجلسم، 
ذلك يف كل ُيمي اجلسم من املضادات الِت ليس فيها ضرر للجسم، كما زالت الدراسات تثبت صحية 

 عاـ.
 جدول يبيُِّن أسماء بعض األمراض وكيفية انتقالها:

 طريقة االنتقال والَعْدوى. اسم المرض
 الطعاـ كالشراب امللوَّث فوئيدالت

قلَّة النَّظافة الشخصية )مبلمسة براز املريض، انتقاؿ العدكل من خبلؿ اليد  (A/Eإلتهاب الكبد )
 كاملبلمسة يف حاؿ عدـ نظافتو(.

)اخلنازير،  االنفلونَّا بأنواعها
 الطيور، الشتاء، كوركنا(

 عاب.التنفس كالرذاذ من العطاس كاللُّ 

 الدـ، كلدغ الشرات الناقلة للمرض. املبلريا
 .الرذاذ السحايا

 نقل الدـ، االتصاؿ اجلنسي، دـ األـ للجنني عن طريق املشيمة. ، الَّىرم، السفلساإليدز
الدـ امللوث من املريض، السوائل الناذبة من اجلسم، االتصاؿ اجلنسي،  B/C/Dإلتهاب الكبد 

                                                           
، ّْْٓ، حديث ُِٖٕ، صٓباب شرب السم كالدكاء بو كدبا َياؼ منو كاخلبيث، جركاه البخارم، اجلامع الصحيح، كتاب الطب،  ْٓ

/ أبو داكد، َْٔٓ، حديث ُِّ، صٔ/ مسلم، الصحيح، كتاب األشربة، باب فضل سبر املدينة، جّْٓٓ، كحديثُُّٓكحديث
 .ّٖٕٖ، حديثٖ، صْالسنن، كتاب الطب، باب سبرة العجوة، ج

/ أمحد، املسند، مسند عائشة رضي اهلل عنها، ِْٔٓ، حديثُِّ، صٔمسلم، الصحيح، كتاب األشربة، باب فضل سبر املدينة، ج ْٔ
 .ُِْٖٕ ، حديثَُٓ، صٔج
(، أبو الفرج عبدالرمحن بن علي، غريب  تًٍريىاؽه التػ ٍريىاؽي ما ييٍستػىٍعمىلي قاؿ ابن اجلوزم : ) ْٕ ٍفًع السُّم  كىو ركميٌّ ميعىرَّبه كيػيقىاؿي ًدٍريىاؽي كًطٍريىاؽي ًلدى

 .َُٔ، صُـ، جُٖٓٗاألكىل ، ط  بريكت، -دار الكتب العلمية   الديث،
للمَّيد ينظر: النسيمي، الدكتور الطبيب حممود ناظم، الطب النبوم كالعلم الديث، الشركة املتحدة للتوزيع، بريكت، ط األكىل،  ْٖ

القضاة، كما بعدىا )كيف الكتاب ذكر الطبيب كثريان من الدراسات كاملؤسبرات الِت تثبت ذلك(/ ِّٕك ص َٖ-َٕ، صّـ، جُْٖٗ
 .ِٓكص ِِكحي، صشرؼ، ىل أحاديث الطب النويب 
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 املشيمة للجنني
مبلمسة دـ األنساف املريض أك اليواف املريض، أك أم سائل َيرج من  إيبوال

 اجلسم للمريض.
 

 المبحث الثاني: الدواء والمداواة في اإلسالم.
 داء دواء. على المداواة وأن  لكلِّ  الحث  : ولالمطلب األ

، ككاف أىل البادية يعرفوف األمور الطبية كاألعشاب الْبية كاف العرب قبل اإلسبلـ دمن برع يف الطب  
ة، كفوائدىا، كذلك لاجتهم هلا يف حياهتم اليومية، كىذا ما تتناقلو األجياؿ الِت تكوف قريبة من الياة البدكيَّ 

بة كغريىا دما تتناقلو األجياؿ، لٍ عرت كالنعناع كالي باتات كالََّّ النَّ  ة، فيعرؼ اجلميع خصائص بعضأك الياة القركيَّ 
و كسلم، ة ككحي جاء عن النيب صلى اهلل عليها كعقيدلً عٍ ز ىذه الثقافة لدل األفراد، كجى مثَّ جاء اإلسبلـ ليعَّ  

 ا سيأيت معنا.حوؿ بعض العادات الِت كاف ميارسها كيتداكل هبا الناس كم ،كتصحيح بعض املفاىيم اخلاطئة
 ،على التداكم شرع اإلسبلـ البحث عن الدكاء لكلَّ مرض، كىو من باب األخذ باألسباب الثٌ كيف باب 

مع التوكل  تداكم كالبحث عن عبلج ىذه األدكاء،على ال ة أحاديث ربثُّ فقد جاءت عدَّ  كالتوكل على اهلل،
، الص حَّةالِت ربثُّ على التداكم كحفظ  مع بعض ىذه األحاديث ىنا على اهلل كطلب الشفاء منو، كنقف

 :منها
: )مىا أىنٍػَّىؿى اللَّوي دىاءن ًإالَّ أىنٍػَّىؿى لىوي قىاؿى عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى، رىًضيى اللَّوي عىٍنوي، عىًن النَّيًب  صلى اهلل عليو كسلم  .ُ

ًشفىاءن(
ْٗ. 

اهلل أال نتداكل؟ قاؿ: نعم عن زياد بن عبلقة عن أسامة بن شريك قاؿ: قالت األعراب يا رسوؿ  .ِ
يا رسوؿ اهلل مل يضع داء إال كضع لو شفاء أك قاؿ دكاء إال داء كاحد قالوا  يا عباد اهلل تداككا فإفَّ 

(اهلل كما ىو  .َٓ؟ قاؿ اهلـر
قد أنَّؿ لو  ، إالما أنَّؿ اهلل داءقولو: ) ركل اإلماـ أمحد كغريه عن النيب صلى اهلل عليو كسلمك  .ّ

 .ُٓ، ك جهلو من جهلو(شفاء، علمو من علمو

                                                           
/ ابن ماجو، ٖٕٔٓ، حديثُٖٓ، صٕركاه البخارم، اجلامع الصحيح، كتاب الطب، باب مىا أىنٍػَّىؿى اللَّوي دىاءن ًإالَّ أىنٍػَّىؿى لىوي ًشفىاءن، ج ْٗ

، ْء، جحممد بن يَّيد القَّكيِن، السنن، دار أيب املعاطي، مصر، د.ط ، د.ت، كتاب الطب، باب ما أنَّؿ اهلل من داء إال لو شفا
 .ّّْٔ، حديث ْٕٗص
بريكت د.ط، كتاب الطب،  –دار إحياء الرتاث العريب ربقيق: أمحد حممد شاكر كآخركف، حممد بن عيسى، السنن،  ركاه الرتمذم، َٓ

، )قاؿ أبو عيسى: كيف الباب عن ابن مسعود ك أيب ىريرة ك أيب خَّامة عن أبيو َِّٖ، حديث ّّٖ، صْباب الدكاء كالٌث عليو، ج
بىابي  ابن عباس كىذا حديث حسن صحيح ، كقاؿ الشيخ األلباِن: صحيح (/ كابن ماجو، حممد بن يَّيد، السنن، كتاب الطب، باب:ك 

 .ّّْٔ، حديث ْٕٗ، صْمىا أىنٍػَّىؿى اللَّوي دىاءن ، ًإالَّ أىنٍػَّىؿى لىوي ًشفىاءن، ج
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 ، علمو من علموأنَّؿ أك خلق لو دكاء )إف اهلل مل ينَّؿ داء أك مل َيلق داء إال  .ْ
 (.اهلل ك ما الساـ ؟ قاؿ: املوت : يا رسوؿجهلو من جهلو إال الساـ، قالوا ك

)عليكم هبذه البة السوداء،  رتمذمال ، كيف ركايةِٓ)يف البة السوداء شفاء من كل داء إال الساـ.( .ٓ
 .ّٓفإف فيها شفاء من كل داء، إال الساـ(

جل حيث خلق الداء خلق إف اهلل عَّ ك اهلل عليو كسلم قاؿ: )ركل أنس بن مالك عن النيب صلى  .ٔ
 .ْٓالدكاء فتداككا(

 كغريىا من األحاديث الِت ذكرىا العلماء يف كتبهم يف خواص  بعض العادات، كبعض النباتات.
 كقد ذكر ابن حجر يف شرحو لبداية كتاب الطب يف صحيح البخارم أفَّ الطب نوعاف: 

 كىو املراد ىنا. ،جسد طبُّ  -
 قلب، كمعاجلتو خاصَّة دبا جاء بو الرسوؿ عليو الصبلة ك السبلـ عن ربو سبحانو كتعاىل. كطبُّ  -

كمنو ما جاء عن غريه، كغالبو راجع  ،كأمَّا طبُّ اجلسد فمنو ما جاء يف املنقوؿ عنو صلى اهلل عليو ك سلم 
إىل التجربة، مثَّ ىو نوعاف: نوع ال ُيتاج إىل فكر كنظر، بل فطر اهلل على معرفتو اليوانات، مثل: ما يدفع 

 اجلوع كالعطش.
كىو إمَّا إىل حرارة أك  ،كنوع ُيتاج إىل الفكر كالنظر، كدفع ما ُيدث يف البدف دما َيرجو عن االعتداؿ 

 كل منهما إما إىل رطوبة أك يبوسة أك إىل ما يرتكب منهما، كغالب ما يقاـك الواحد منهما بضده.بركدة، ك 
كالوقاية،  الص حَّيإمَّا قبل املرض كالتثقيف  بالبدف، ما يضرُّ  إبعادىو الذم يسعى يف  املاىر فالطبيب الاذؽ

 .أك بعد املرض

                                                                                                                                                                      
، )قاؿ شعيب األرنؤكط: صحيح لغريه كىذا ّٖٕٓث ، حديّٕٕ، صُابن حنبل، أمحد، املسند، مسند عبد اهلل بن مسعود، ج ُٓ

 –قَُْْدمشق، الطبعة األكىل،  –دار املأموف للرتاث  إسناد حسن(/ أبو يعلى،  أمحد بن علي املوصلي، ربقيق: حسني سليم أسد،
 / كالبيهقي يف السنن الكْبل.ُّٖٓ، حديثُُّ، صٗـ، جُْٖٗ

/ مسلم، الصحيح، كتاب السبلـ، ّْٔٓ، حديثُِْٓ، صٓبة السوداء، جالبخارم، اجلامع الصحيح، كتاب الطب، باب ال ِٓ
 . )كالديث خمرج يف السنن(.ٖٔٗٓ، حديثِٓ، صٕباب التداكم بالبة السوداء، ج

كيف الباب عن بريدة ك ابن عمر قاؿ الرتمذم: ) َُِْ، حديثّٖٓ، صْالرتمذم، السنن، كتاب الطب، باب البة السوداء، ج ّٓ
، َٓٓ، صْ(/ ابن ماجو، السنن، كتاب الطب، باب البة السوداء، جيث حسن صحيح كالبة السوداء ىي الشونيَّكعائشة كىذا حد

/ كقد أثبتت عدة دراسات مدل ذماعة البة السوداء يف شفاء عدة أمراض منها: الربو القصيب، كالسعاؿ، كزبفيض ضغط ّّْٖحديث
القاضي رئيس مؤسسة الطيب اإلسبلمي يف أمريكا أهنا تيعدُّ من أقول املضادات اليوية؛ الدـ، كعبلج تليف الكبد، كما أفاد الدكتور امحد 

، ّٕحيث ترتفع قوة اخلبليا القاتلة للجراثيم بنسبة  % إذا أخذت بنسبة غراـ كاحد صباحان كمساءن،  كما إذا خيلطت مع العسل كالثـو
معيات األمريكية للعلـو اليوية التجريبية، للمَّيد ينظر: حممد كامل، %، كقد اعرتفت بذلك ارباد اجلََّترتفع ىذه اخلبليا بنسبة 

كما بعدىا بتصرؼ بسيط/ القضاة، شرؼ، حبث حمكم بعنواف: )ىل أحاديث الطب النبوم كحي(  َٖاإلعجاز العلمي يف اإلسبلـ، ص
 ـ.ََِِ، جملة جامعة مؤتة، األردف، ُٗص-ُٖص
، ) كعلَّق عليو الشيخ شعيب األرنؤكط: صحيح لغريه، ُُِٖٔ، حديثُٔٓ، صّابن حنبل، املسند، مسند أنس بن مالك، ج ْٓ

 .ُِّٖٖ، حديث ّٗٓ، صٕكىذا إسناد حسن(/ ابن أيب شيبة، املصنف، كتاب الطب، باب مٍن رخَّص يف الدكاء كالطب، ج
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ية كالتثقيف الص حي، فأشار ابن القيم لذلك يف كتابو يف كقد التفت علماء الديث من قبل إىل مسألة اًلمٍ  
ذكر ابن حجر أفَّ الط ب النبوم، كصرَّح بذلك ابن حجر العسقبلِن يف بداية شرح كتاب الطب للبخارم، ف

ـي يدكر حوؿ ثبلثة أشياء مدار الطب   ، كقد جاءت يف الص حَّةكحفظ  الص حَّيكذكر أكَّهلا التثقيف  ،بشكل عا
 اإلسبلـ ىذه األشياء الثبلثة:

، كاالحتماء عن املؤذم، كاستفراغ املادة الفاسدة، كقد الص حَّةفقاؿ: )كمدار ذلك على ثبلثة أشياء: حفظ 
 (أيخىرى فىمىٍن كىافى ًمٍنكيٍم مىرًيضنا أىٍك عىلىى سىفىرو فىًعدَّةه ًمٍن أىيَّاـو قولو تعاىل )أشري إىل الثبلثة يف القرآف، فاألكؿ: من 

بيح ، فإذا كقع فيو الصياـ ازداد فأي الص حَّةات غري  السفر مظنة النصب، كىو من مي  ، كذلك أفَّ (ُْٖ)البقرة:
 الفطر، إبقاء على اجلسد، ككذا القوؿ يف املرض.

فإنو استنبط منو جواز التيمم عند  (ِٗ)النساء: (كىالى تػىٍقتػيليوا أىنٍػفيسىكيمٍ الثاِن كىو المية، من قولو تعاىل ) 
 خوؼ استعماؿ املاء البارد.

فإنو أشري بذلك إىل جواز حلق الرأس  (ُٔٗ)البقرة: (أىٍك بًًو أىذنل ًمٍن رىٍأًسًو فىًفٍديىةه كالثالث من قولو تعاىل ) 
 املوطأ عن زيد احملتقن يف الرأس، كأخرج مالك يف الستفراغ األذل الاصل من البخار ؛نع منو احملـرالذم مي 

 ؟خري كيف الطب   :قاال يا رسوؿ اهلل ؟كما أطبُّ سلم قاؿ لرجلني: أيُّ إف النيب صلى اهلل عليو ك  بن أسلم مرسبلن 
 .ٓٓأنَّؿ الداء الذم أنَّؿ الدكاء( :قاؿ

ـ هلىيٍم، كى  ا ًإٍعبلى ًإٍذف ًفيًو، كىقىٍد كقاؿ النوكم: )قػىٍولو صىلَّى اللَّو عىلىٍيًو كىسىلَّمى: )أىنٍػَّىؿى الدَّكىاء الًَّذم أىنٍػَّىؿى الدَّاء( ىىذى
ًئكىة اٍلميوىكًَّلنيى دبيبىاشىرىًة خمىٍليوقىات اأٍلىٍرض ًمٍن  دىاء كىدىكىاء، كىذىكىرى بػىٍعض اأٍلىًطبَّاء يًف يىكيوف اٍلميرىاد بًًإنٍػَّىاًلًو ًإنٍػَّىاؿ اٍلمىبلى

يع ضيريكب اٍلميعىافىاة قػىٍولو صىلَّى اللَّو عىلىٍيًو كىسىلَّمى: )شىٍرطىة حًمٍجىم أىٍك شىٍربىة عىسىل أىٍك لىٍذعىة بًنىارو( أىنَّوي ًإشىارىة ًإىلى مجىً 
كىاللَّوي أىٍعلىم(

ٓٔ. 
العامة ألفراد اجملتمع، كذلك من خبلؿ تثقيفهم أكَّالن، مث  الص حَّةـ بكدمَّا سبق يتَّضح لنا مدل اىتماـ اإلسبل

، فاملسلم يسعى ألف يكوف صحيحان سليمان من كل مرض،  حث هم على طلب الدكاء كالعبلج إٍف أملَّ هبم مرضه
، النَّبويةكذلك عمبلن باألكامر  ،سارع إىل األخذ باألسباب كطلب التداكم ؛كإٍف قدَّر اهلل ككقع بو مرض

 فاملؤمن القوم أحبُّ إىل اهلل من املؤمن الضعيف، كيف كلي خري.
 : تجريد الطب من الشعوذة والدجل.نيالمطلب الثا

حة يف مستويات حياة الفرد كافَّة، فبدأ باملفاىيم الدينية، مثَّ الص حَّيسعى اإلسبلـ إىل ترسيخ املفاىيم 
اجملتمع من السري كراء أم  كىمو ردبا ينجرُّ إليو الفرد، ففي كل  زماف الدنيوية، كسعى اإلسبلـ إىل حفظ أفراد 

لضعيفة من يستغلُّ حاجة الناس، كخاصَّة دمن ىم حباجة ماسَّة إىل العوف اكمكاف يوجد من أصحاب النفوس 
لناس الِت تستغلُّ حاجة ا ، ككاف من أصحاب ىذه النفوس املريضةالذين يبحثوف عن عبلج املرضىككالعبلج  

                                                           
 .ُّْ، صَُىػ، جُّٕٗبريكت ،  -دار املعرفة  صحيح البخارم، ابن حجر، أمحد بن علي العسقبلِن، فتح البارم شرح ٓٓ
 .َُْْ، حديث َّٔ، صٕاملنهاج شرح صحيح مسلم بن الجاج، ج النوكم، ٔٓ
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و الناس قبل اإلسبلـ، فجاء الناس بالباطل، كىذا األمر عرف اف كاملشعوذين، الذين يأكلوف أمواؿهَّ الكي  ىم
يدَّعوف معرفة الطب دكف دليل أك خْبة علميَّة،  اإلسبلـ كحذَّر من التعاطي مع مثل ىؤالء املشعوذين الذين

ككاف الطبُّ قبل اإلسبلـ عند اجملتمعات كافَّة َيتلط بالكهانة كالشعوذة كالطب عند املصريني كالبابليني 
اٍعرًضيوا عىلىىَّ ريقىاكيٍم الى بىٍأسى ىذا األمر قاؿ: )كالصينيني كالعرب، فعندما جاء النيب صلى اهلل عليو كسلم كرأل 

من أدعية ككبلـ لشفائو، كىو دما يعرفو العرب  كالرقية ىنا ما يقرأ على املريض، ٕٓ(بًالرُّقىى مىا ملٍى يىكيٍن ًفيًو ًشٍرؾه 
: أف يكوف ثبلثة كقد أمجعوا على جواز الرقى بشركط): قاؿ ابن حجرقبل اإلسبلـ، ككذلك مجيع األدياف، 

ال تؤثر بذاهتا  ، كأف يعتقد أف الرقيةيكوف بالعريب أك دبا يعرؼ معناه ، كأفبكبلمو تعاىل أك أمسائو أك صفاتو
 .ٖٓ(بل بتقديره تعاىل

ا يدخل فيها ما ليس بصحيح، أك ما يكوف خمالفان لئلسبلـ، أك من يدَّعي معرفة الطبَّ  كمن خبلؿ الرقية ردبَّ
كنشر موقع )رسالة اإلسبلـ( الذم يشرؼ عليو الدكتور عبد العَّيَّ الفوزاف، يف دراسة  كىو باملشعوذ،

حجم اإلنفاؽ على األعماؿ اخلرافية من دجل كشعوذة يف العامل العريب بلغ حيث أشارت إىل أف  ، ٗٓللموقع
  .العامل العريب بو أكثر من ربع مليوف مشعوذ كدجاؿ ، كأفَّ مليار دكالر سنويان  َُ

فعن عبد اهلل بن  كهنى النيب صلى اهلل عليو كسلم عن مثل ىذه األعماؿ كبنيَّ أهنا من الشرؾ كالشعوذة،
 :قىالىتٍ  ،تَّمىائًمى كىالتػ وىلىةى ًشٍرؾه ًإفَّ الرُّقىى كىال)قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:  مسعود رضي اهلل عنو قاؿ:

ا  :قػيٍلتي  نىٍت.  فىًإذىا رىقىاِن  يػىٍرًقيًِن فيبلىفو اٍليػىهيوًدل  تػىٍقًذؼي كىكيٍنتي أىٍختىًلفي ًإىلى  كىاللًَّو لىقىٍد كىانىٍت عىٍيًِن مًلى تػىقيوؿي ىىذى سىكى
  ا كىافى يىٍكًفيًك أىٍف تػىقيويل فػىقىاؿى عىٍبدي اللًَّو ًإامَّىا ذىاًؾ عىمىلي الشٍَّيطىاًف كىافى يػىٍنخىسيهىا بًيىًدًه فىًإذىا رىقىاىىا كىفَّ عىنػٍهىا ًإامَّى 

الى ًشفىاءى  النَّاًس اٍشًف أىٍنتى الشَّايف  ًىًب اٍلبىاسى رىبَّ أىذٍ  )يػىقيوؿي  -صلى اهلل عليو كسلم-كىمىا كىافى رىسيوؿي اللًَّو 
 .َٔ(ان ًشفىاءن الى يػيغىاًدري سىقىمًإالَّ ًشفىاؤيؾى 

قاؿ صاحب )عوف املعبود(  ح،الص حَّيفبنيَّ النيب صلى اهلل لعيو كسلم مدل كذب املشعوذين، كأخْب الطريق 
ًيمىةن فىبلى أىتىَّ يف شرحو للحديث: ) كىيف الٍىًديث " التَّمىائًم كىالرُّقىى ًمٍن الش ٍرؾ " كىيف حىًديث آخىر " مىٍن عىلَّقى سبى

                                                           
، جمسلم، الصحيح، كتاب السبلـ،  ٕٓ / أبو داكد، السنن، كتاب ِٖٔٓ، حديثُٗ، صٕباب الى بىٍأسى بًالرُّقىى مىا ملىٍ يىكيٍن ًفيًو ًشٍرؾه

 .ّٖٖٖ، حديثُِ، صْالرُّقىى، ج مىا جىاءى يف باب  الطب،
 .ُٓٗ، صَُابن حجر، فتح البارم، ج ٖٓ
 ـ.ََِٗ/َُ/ْالدراسة للباحثة رشا عرفة، تاريخ  ٗٓ
التميمة : ما يعلق كيعتقد فيو دفع األذل، / ّٖٖٓ، حديث ُُ، صْأبو داكد، السنن، كتاب الطب، باب يف تعليق التمائم، ج َٔ

أرادكا هبا دٍفع املقادير املكتوبة عليهم، فطلبوا دٍفع األذىل من غري الٌلو الذم ىو داًفعو/ التولة : نوع من السحر ُيبب كىي عادة جاىلية 
 املرأة إىل زكجها.
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ـي الدَّكىاء كىالش فىاء كىًإامَّىا جىعىلىهىا ًشرٍكنا أًلىنػَّهي  ا دىٍفع اٍلمىقىاًدير ٍم أىرىاديكا هًبى اللَّوي لىوي " كىأىنػَّهيٍم كىانيوا يػىٍعتىًقديكفى أىنػَّهىا سبىىا
 .ُٔ(اٍلمىٍكتيوبىة عىلىٍيًهٍم كىطىلىبيوا دىٍفع اأٍلىذىل ًمٍن غىرٍي اللَّو الًَّذم ىيوى دىاًفعو اًنٍػتػىهىى

قىاؿى رىسيوؿي  :عىٍن أىًِب الدٍَّردىاًء قىاؿى نُّ العبلج فيو، فظى كقد هنى النيب صلى اهلل عليو كسلم عن التداكم حبراـ، حَّت كإف كاف يي 
اكى ) :-صلى اهلل عليو كسلم-لًَّو ال اكىٍكا حًبىرىاـو  ،ٍكاًإفَّ اللَّوى أىنٍػَّىؿى الدَّاءى كىالدَّكىاءى كىجىعىلى ًلكيل  دىاءو دىكىاءن فػىتىدى  .ِٔ(كىالى تىدى

 
 : اختيار الطبيب الحاذق الماهر.المطلب الثالث

كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى ال يعلموف فقاؿ تعاىل: )أمر اإلسبلـ اجملتمع املسلم برتؾ ما ال يعلموف، كعدـ اد عاء ما 
 (.ّٔ( )اإلسراء:لىكى بًًو ًعٍلمه ًإفَّ السٍَّمعى كىاٍلبىصىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ أيكلىًئكى كىافى عىٍنوي مىٍسئيوالن 

لساف كدعا املسلمني للبحث عن الشخص املاىر يف عملو، االمني يف صنعتو، فقاؿ تعاىل خمْبان كموج هان على 
يػٍرى مىًن اٍستىٍأجىٍرتى اٍلقىًومُّ اأٍلىًمنيي ابنة الرجل الصاحل: ) اُهيىا يىا أىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى (، ِٔ( )القصص:قىالىٍت ًإٍحدى

( قىاؿى اٍجعىٍلًِن عىلىى خىَّىائًًن اأٍلىٍرًض ًإِن  حىًفيظه عىًليمه كقاؿ تعاىل على لساف يوسف عليو السبلـ: )
يف اآليات توجيو ربَّاِن باختيار القوم العارؼ بصنعتو، كاألمني على ىذه الصنعة كما يتبعها (، ك ٓٓ)يوسف:

 من تبعات، كعليم هبا ماىر بإدارهتا كحسن التصرؼ فيها.
 ؟ أىيُّكيمىا أىطىبُّ  :إف النيب صلى اهلل عليو ك سلم قاؿ لرجلني كأخرج مالك يف املوطأ عن زيد بن أسلم مرسبلن 

يػٍره يىا رىسيوؿى اللًَّو ؟ فػىَّىعىمى زىٍيده فػىقىاالى: أى  : كى يف الط ًب خى  .ّٔأىنٍػَّىؿى الدَّكىاءى، الًَّذم أىنٍػَّىؿى األىٍدكىاءى  أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو ؟ قىاؿى
ىم  األمور الِت جيب على الفرد ختيار أىل الكفاءة يف شؤكف الياة كافَّة، الدينية كالدنيوية، كمن أاكتأيت 

ختيار األكفأ فيها ىي األمور الطبية، ففي الطب  ُيفظ اجلسم الذم ىو من الضركرات اخلمس يف االسبلـ ا
كىو)حفظ النفس(، فمن يباشر مهنة الطب بغري علم؛ يف األغلب جيِن على الناس جبهلو، كاد عائو ملهنة 

أىلو أفَّ عليو الضماف فيما من  سجعل اإلسبلـ على من ادَّعى الطبَّ كىو ليكقد الطب  لكسب املاؿ، 

                                                           
،  ىػُّٖٖعوف املعبود شرح سنن أيب داكد، املكتبة السلفية، املدينة املنورة، ط الثانية،  أبو الطيب حممد مشس الق، ،العظيم آبادم ُٔ

 .َٖٓ، صٗـ، جُٖٔٗ
/ كالديث صححو األلباِن يف السلسلة الصحيحة، ّٕٖٔ، حديثٔ، صْأبو داكد، السنن، كتاب الطب، باب األدكية املكركىة، ج ِٔ
 .ُّّٔ، حديثّٕٕ، صِج
، باب تعاجل مصر، د.ط، د.ت، كتاب العني –دار إحياء الرتاث العريب مالك، ابن أنس، املوطأ، ربقيق: حممد فؤاد عبد الباقي،  ّٔ

، ُّٔ، صٕ/ ابن أيب شيبة، املصنف، كتاب الطب، باب من رخص يف الدكاء كالطب، جُٖٗٔ، حديثّْٗ، صِاملريض، ج
 .ِّٖٖٔحديث
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مىٍن تىطىبَّبى كىالى يػيٍعلىمي ًمٍنوي ًطبٌّ فػىهيوى تسبَّب بو من أذل للمريض، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: )
 .ْٔ(ضىاًمنه 

كالدخوؿ فيو بكلفة ككونو  ،الشيءف على تكلُّ  يدؿُّ  لً ، كلفظ التفعُّ من تعاطى الطب كمل يسبق لو ذبربةأم 
من سبق لو كأمَّا  ،ره بإقدامو على ما يقتللتهوُّ  ،بالدية إف مات بسببو ،وليس من أىلو )فهو ضامن( ملن طبَّ 

دكف كبذؿ اجلهد  فطبَّ  من اىل العلم كحاز على ما يثبت ذلك، بأخذه عن أىلو ،ذبربة كإتقاف لعلم الطب  
 .فبل ضماف عليوتقصري 

ي علمان أك عمبلن ال كاملتعاط ،فتلف املريض كاف ضامنان  ،لال أعلم خبلفان يف املعاجل إذا تعدَّ ): قاؿ اخلطايب 
نو ال يستبد بذلك دكف إذف كسقط عنو القود أل ،، فإذا تولد من فعلو التلف ضمن الديةيعرفو متعدم

 .ٓٔ(ة الفقهاء على عاقلتويف قوؿ عامَّ  ، كجناية الطبيباملريض
، كىذا يشمل مجيع أنواع  ، لكل من ادَّعى نوعان من أنواع العبلج أك الطب  كلفظ الديث جاء بصيغة العمـو

،كمشل اخلْب من قاؿ املناكم: )األطباء كاملعاجلني،  كدبركده  ،كىو ما َيص باسم الطبائعي ،كصفو أك قولو طبَّ
كدبحامجو كشرطو كىو  ،كبريشتو كىو الفاصد ،كىو اخلاتن كدبوساه ،راُهو كىو اجلرائحيكدب ،اؿكىو الكحَّ 

فاسم الطبيب  ،كبقربتو كىو الاقن ،كدبكواتو كناره كىو الكواء ،كخبلعو ككصلو كرباطو كىو اجملْب ،الجاـ
 .ٔٔ(رؼ حادثكزبصيصو ببعض األنواع عي  ،يشمل الكل

يف مهنتو، كحماسبة املقص ر يف دببدأ اختيار الطبيب املاىر يف عملو، األمني  من ىنا نرل مدل عناية اإلسبلـ
كىالى تػيٍلقيوا بًأىٍيًديكيٍم ًإىلى : )استخداـ ىذه املهنة، فلقد هنى القرآف الكرَي عن إلقاء النفس يف اهلبلؾ فقاؿ تعاىل

الضرر للنفس، أك التسبب يف  (، كهنى النيب صلى اهلل عليو كسلم عن جلبُٓٗ( )البقرة:التػٍَّهليكىًة كىأىٍحًسنيوا
  .ٕٔ(أىٍف الى ضىرىرى كىالى ًضرىارى ) :صىلَّى اهلل عىلٍيًو كسىلَّمى  رىسيوؿى اهللً  جلبو لآلخرين فقاؿ

فاإلسبلـ دين شامل لنواحي الياة كافَّة، فيو اخلري للفرد كللمجتمع، كلسائر األرض، فمن تبع ىدل اهلل فلن 
 راضيان. ، كيف آخرتو سعيدان ، سعيد النفس سليم البدفمعاِف حان ضل أك يشقى، فيحفظ يف دنياه صحيي

كصلى اهلل على سيدنا حممد كعلى آلو كصحبو كسلم، فما أصبنا فمن اهلل كحده التوفيق، كما أخطأنا فمن 
 أنفسنا كتقصرينا، نسألو سبحانو كتعاىل القبوؿ.

                                                           

، ج أبو داكد، السنن، كتاب الديات، بابْٔ  / النسائي، السنن،  ْٖٖٓ، حديثَِّ، صًْفيمىٍن تىطىبَّبى كىالى يػيٍعلىمي ًمٍنوي ًطبٌّ فىأىٍعنىتى
 . )كالديث حسَّنو األلباِن(.َّْٖ، حديثَٓ، صٖالقسامة، صفة شبو العمد كعلى من دية األجنة كشبو العمد،ج كتاب

، ّٖ، صْـ، جُِّٗ -ىػ  ُُّٓاخلطايب، أبو سليماف أمحد بن حممد، معامل السنن، املطبعة العلمية، حلب، الطبعة األكىل  ٓٔ
 .ُِِْحديث

لبناف الطبعة االكىل  -دار الكتب العلمية بريكت  عارفني بن علي، فيض القدير شرح اجلامع الصغري،عبد الرؤكؼ بن تاج ال املناكم، ٔٔ
 .ُّٕ، صٔـ، جُْٗٗ –ق  ُُْٓ

ابن ماجو، السنن، كتاب األحكاـ، بىابي مىٍن بػىىنى يف حىق ًو مىا / ِٕٖٔػ حديثُّّ، صُأمحد، املسند، مسند عبد اهلل بن عباس، ج ٕٔ
 ، كالديث صحيح.َِّْ، حديثَّْ، صّ، جيىضيرُّ جًبىارًهً 
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 الخاتمة وفيها أهم  النتائج:
كالصبلة كالسبلـ على املبعوث رمحة للعاملني، كبعد؛ تتلخص أىمُّ نتائج البحث دبا المد هلل رب  العاملني 

 يأيت:
اىتمَّ اإلسبلـ بتعَّيَّ الثقافة الصحيَّة بأفراده كافَّة دكف سبييَّ بني ذكر أك أنثى، صغري أك كبري، بل   .ُ

 اىتمَّ بصحة الطفل الوليد.
و إىل زماننا، منها: الجر الصحي للمرض كاف للطب النبوم قصب السٍَّبق يف عدة أمور يف زمان .ِ

املعدم اخلطري، ليس فقط للمرضى يف ذلك املكاف، كإاما لؤلصحَّاء الحتمالية محلهم للعدكل فيما 
ى دكر الضانة يف اجلسم للمرض، أك أف يكوف الشخص ذا مناعة للمرض، كلكنَّو قد ينقلو يسمَّ 

 لشخص ذا مناعة أقل.
يف الصحي كاف أكْب من إجياد العبلج، كوف الوقاية أسهل من إجياد إفَّ عناية اإلسبلـ بالتثق .ّ

 العبلج، كذلك أقل كلفة كأسهل لؤلفراد، أمَّا العبلج فقد أكجد اإلسبلـ بعض األمثلة لذلك.
حثَّ اإلسبلـ على التداكم كطلب العبلج، كجعل ذلك من األخذ باألسباب كمن التوكل على اهلل  .ْ

 تعاىل.
 كاألظافر كاألسناف كاأليدم البدف نظافة ذلك كمن ا،مكنظافته البيئةالفرد ك  ةصحَّ ب اعتىن اإلسبلـ .ٓ

 املياه كنظافة كاملدف، كالبيوت الشوارع كنظافة كالشراب، الطعاـ كنظافة امللبس كنظافة كالشعر،
 .كاآلبار كاألهنار

عدية، األمراض ملنع كضع اإلسبلـ قواعد .ٔ
ي
 الدخوؿ كعدـ املريض، كعَّؿ الصحي، الجر كتشمل امل

 .كالعبلج الوقاية يف كالتطعيم كالدكاء، بالطب االستعانة ،منو الفرار كعدـ الوباء، على
 بالصحة، الضارَّة األغذية منع فقد ،كأشاع الثقافة الصحية الغذائية أمر اإلسبلـ بسبلمة الغذاء .ٕ

 الْب لم سواءن  اللحـو أكل كشجَّع اخلمر، منع األشربة كمن كاملخدرات، اخلنَّير كلم كالدـ كامليتة
، مشتقات ككل كالبحر،  بنوعية االىتماـ جانب إىل غذائية، قيمة لو ما أكل على كشجَّع اللحـو
 كاألكل جوع، دكف كاألكل األكل، يف اإلسراؼ كمنع :الغذاء بنظاـ أيضان  اإلسبلـ كاىتمَّ  الغذاء،

 .التخمة حَّت
 احمليض يف النساء إتياف كمنع السرية، كالعادة كاللواط الَّنا كتحرَي اجلنسيَّة، الصحَّةب أىتمَّ اإلسبلـ .ٖ

 .للَّكجني اجلماع كبعد للنساء، احمليض بعد بالغسل كأمر ،كيف الدبر
 التوتر أسباب ملنع تعاليم كىي ة،كالعقليَّ  ةالنفسيَّ  ةالصحَّ اشتمل أيضان التثقيف الصحي على جانب  .ٗ

 اليأس ربرَي كاملرض، كاملصيبة كاحملنة الشدة على الصْب كقدره، باهلل باإلمياف باألمر كذلك العصيب،
 اجملتمع يف التوتر بؤر كل منع مث الياة، أعباء لتخفيف كترامحهم الناس بتعاكف األمر كاالنتحار،

 .كالضجة الْبمء، غري كاللهو كاملضاربة كالربا، كاملقامرة
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 كالركة، اليدكم العملك  ،كتعلم طرقو اجلهاد على بالث   البدنية، اللياقة شجَّع اإلسبلـ على .َُ
 .موؿكاخلي  نةمٍ السُّ كذلك هنى عن  بأنواعو، السباؽك  ،الرياضية األلعاب تشجيع

 
 قائمة المصادر والمراجع:

 ـ.َُْٗيب شيبة، أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة، املصنف، مكتبة الرشد، الرياض، ط أكىل، أابن   .ُ
 ـ.ُِٗٗ، دار املعارؼ، الرياض، ُالسلسلة الصحيحة، ط الدين،، حممد ناصر األلباِن .ِ
 .، املكتب اإلسبلمي، د.ط، د.تصحيح كضعيف اجلامع الصغري كزيادتو ___، .ّ
دار ابن كثري، بريكت، ط  اجلامع الصحيح، ربقيق: مصطفى البغا، حممد بن إمساعيل البخارم،البخارم،  .ْ

 ـ.ُٕٖٗىػ، َُْٕالثالثة، 
، ربقيق حمفوظ املدينة املنورة -مكتبة العلـو كالكم  ، البحر الَّخار )املسند(،أمحد بن عمركأبو بكر البَّار،  .ٓ

 .ـ(ََِٗـ ، كانتهت ُٖٖٗبدأت الطبعة ، ) األكىلالرمحن زين اهلل كآخركف، ط 
، بريكت –الرتمذم، حممد بن عيسى، السنن، ربقيق: أمحد حممد شاكر كآخركف، دار إحياء الرتاث العريب  .ٔ

 د.ت. د.ط،
، األكىلط  ،بريكت -دار الكتب العلمية   ، غريب الديث،أبو الفرج عبدالرمحن بن عليابن اجلوزم،  .ٕ

 ـ.ُٖٓٗ
 ط بريكت، العلمية، الكتب دار الصحيحني، على املستدرؾ الاكم، اهلل عبد أبو اهلل عبد بن حممد الاكم، .ٖ

 .ـَُٗٗ ىػ،ُُُْ أكىل
 .ىػُّٕٗ ، بريكت - املعرفة دار البخارم، صحيح شرح البارم فتح العسقبلِن، علي بن أمحد حجر، ابن .ٗ

 .ت.د ط،.د القاىرة، قرطبة، مؤسسة املسند، الشيباِن، حنبل بن أمحد حنبل، ابن .َُ
 -ىػ  ُُّٓاخلطايب، أبو سليماف أمحد بن حممد، معامل السنن، املطبعة العلمية، حلب، الطبعة األكىل  .ُُ

 .ـُِّٗ
 .ت.د ط،.د بريكت، الفكر، دار داكد، أيب سنن األشعث، بن سليماف داكد، أبو .ُِ
 .ىػ، د.طُُْٓالقاىرة ،  -الطْباِن، أبو القاسم سليماف بن أمحد، املعجم األكسط، دار الرمني  .ُّ
أبو الطيب حممد مشس الق، عوف املعبود شرح سنن أيب داكد، املكتبة السلفية، املدينة املنورة،  ،العظيم آبادم .ُْ

 .ـُٖٔٗىػ ، ُّٖٖط الثانية، 
 مستو الدين حمي: ربقيق مسلم، كتاب تلخيص من أشكل ملا  املفهم عمر، بن أمحد العباس أبو القرطيب، .ُٓ

 .ـُٔٗٗ -قُُْٕ األكىل، ط الطيب، الكلم دار -كثري ابن دار كآخركف،
القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر، اجلامع ألحكاـ القرآف، ربقيق: أمحد الْبدكِن كإبراىيم  .ُٔ

 ـ.ُْٔٗ -ىػ ُّْٖالثانية،  ط القاىرة، –أطفيش، دار الكتب املصرية 
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 .ـُٕٖٗردف، ط أكىل، القضاة، عبد الميد، تفوؽ اإلسبلـ يف الطب الوقائي، املستشفى اإلسبلمي، األ .ُٕ
 ، د.ت.كامل، حممد، اإلعجاز العلمي يف اإلسبلـ، دار الكتب الديثة، مصر، ط الثانية .ُٖ
 .ت.د ، ط.د مصر، املعاطي، أيب دار السنن، القَّكيِن، يَّيد بن حممد ماجو، ابن .ُٗ
 .د.ط، د.تمصر،  –دار إحياء الرتاث العريب مالك، ابن أنس، املوطأ، ربقيق: حممد فؤاد عبد الباقي،  .َِ
صحيح مسلم، دار إحياء الرتاث العريب، بريكت، د.ط، مسلم، أبو السني مسلم بن الجاج النيسابورم،  .ُِ

 د.ت.
 بريكت العلمية الكتب دار الصغري، اجلامع شرح القدير فيض علي، بن العارفني تاج بن الرؤكؼ عبد املناكم، .ِِ

 .قُُْٓ ،كىلاأل ط ،لبناف –
النسائي، سنن النسائي، مكتب املطبوعات اإلسبلمية، حلب، ط الثانية، النسائي، أمحد بن شعيب  .ِّ

 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ
النسيمي، الدكتور الطبيب حممود ناظم، الطب النبوم كالعلم الديث، الشركة املتحدة للتوزيع، بريكت، ط  .ِْ

 .ـُْٖٗاألكىل، 
 –ار إحياء الرتاث العريب النوكم، أبو زكريا ُيىي بن شرؼ، املنهاج شرح صحيح مسلم بن الجاج، د .ِٓ

 .ىػُِّٗبريكت، الطبعة الثانية ، 
أبو يعلى، أمحد بن علي بن املثىن املوصلي،  مسند أيب يعلى، دار املأموف للرتاث، دمشق، ط أكىل،  .ِٔ

 ىػ.َُْْ
 المواقع اإللكترونية:البحوث العلمية و 

 .ـُٖٓٗآذار،  الشمَّرم، عبد اهلل، السواؾ أجر كعبلج، اجمللة العربية، إصدار شهر .ِٕ
القضاة، شرؼ، حبث حمكم بعنواف: )ىل أحاديث الطب النبوم كحي(، جملة جامعة مؤتة، األردف،  .ِٖ

 .ـََِِ
محداف، سعيد بن صاحل، الطب الوقائي يف االسبلـ،  .ِٗ

http://www.saaid.net/tabeeb/72.htm  
 :الص حَّة العاملية()موقع منظمة  .َّ

-1-day-aids-http://www.emro.who.int/ar/media/news/world
2012.html-december  

int/suggestions/faq/arhttp://www.who./  
ُّ. Peter R. Koongstvedt, "The Managed Health Care Handbook," 

Fourth Edition, Aspen Publishers, Inc., 2001, page 788 ISBN 0-
8342-1726-0 
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