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 في التصور اإلسالمي بناء الجسم اإلنساني ورعايتو 
 عطية السيد عطية العادلي

 الدعكة كالثقافة اإلسبلمية قسـ
 بكمية أصكؿ الديف كالدعكة بالمنصكرة
atiaaladly737.el@azhar.edu.eg 

 ممخص:
ييدؼ ىذا البحث إلى بياف منيج اإلسبلـ في بناء الجسـ    

كرعايتو، كقد تناكؿ البحث مسيرة ىذا البناء منذ بزكغ فكرة االرتباط بيف 
األب كاألـ، لينشأ مف عبلقتيما جنيف لو حقكؽ مكفكلة شرعنا مف كجكب 
النفقة عمى األـ الحامؿ كرعايتيا، كرضاع بعد خركجو لمحياة، كما تناكؿ 

بحث منظكمة اإلسبلـ المحكمة في بناء الجسـ بعد مرحمة الطفكلة مف ال
خبلؿ تكفير الضركرات الحياتية مف مأكؿ كمشرب كممبس كمسكف، كمف 
خبلؿ التعاليـ غير المسبكقة الدافعة لمطيارة كحسف النظافة، مع الحث 
عمى ضركرة ممارسة ألكاف الرياضة البدنية المختمفة، كأكدت الدراسة عمى 

بناء الجسـ ليس مقصكدنا لذاتو بقدر ما ىك حمقة في سمسمة بناء  أف
الكياف اإلنساني ككؿ نفسينا كرحينا كعقمينا فجسـ سميـ معناه كياف إنساني 

 مستقيـ.  
 .التصكر -الرياضة -الطفكلة -الميبلد  –الجسـ  الكممات المفتاحية:
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Building and caring for the human body in Islamic 

perception 

Attia Al-Sayed Al-Adly 

Dawa and Islamic Culture  epartment 

College of Fundamentals of Religion 

and Da`wah in Mansoura 

atiaaladly737.el@azhar.edu.eg 
Abstract: 

   This research aims to show the method of Islam 

in building and caring for the body, and the research 

dealt with the march of this construction since the idea 

of the relationship between the father and mother 

emerged, to create from their relationship a fetus that 

has rights legally guaranteed from the necessity of 

alimony to the pregnant mother and her care, and 

breastfeeding after his departure from life, as the 

research dealt with Islam’s tight system in building the 

body after childhood by providing life necessities such 

as food, drink, clothing, and housing, and through 

unprecedented teachings that drive purity and good 

hygiene, while urging the necessity of practicing the 

different colors of physical exercise, and the study 

emphasized that body building is not intended for itself 

as much What It is a link in the chain of building the 

human being as a whole psychologically, spiritually and 

mentally. A healthy body means a straight human being. 
Key words: body - birth - childhood - sport - visualization. 
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 المقدمة
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

الحمد هلل الذم خمؽ بمطيؼ حكمتو بنياف اإلنساف، كسخر لو ما في 
األرض كالسماء مف شمس كقمر كنجكـ كجماد كنبات كحيكاف، كالصبلة 
كالسبلـ عمى لبنة التماـ كحسف الختاـ سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كمف 

 تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف. 
 كبعد..

البشرم بعد ما خمؽ الككف، فقد شاء اهلل تعالى أف يخمؽ العنصر 
ىئ  ی  ی  چ كأشار في كتابو الكريـ إلى الغاية الكبرل مف خمقو، فقاؿ: 

فأكدت ، ( 1) چحب    خب  مب  ىب      جبی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ
 اآلية عمى أمريف ميميف:

ًمؽى مف عناصر التربة األرضية في أصؿ  األكؿ: أف اإلنساف خي
لى باطنيا يعكد مرة  تككينو األكؿ، فاألرض أيمُّو منيا خمؽ كعمييا درج كا 

 أخرل. 
الثاني: عىًيد اهلل إليو أف يككف أداةى التعمير األكلى ليذه األرض بعد 

 .( 2) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ أف ميدت لو 
القياـ بيذه الميمة مف الصعكبة بمكاف فقد أكجد اهلل تعالى  كلما كاف

مف األسباب ما يذلؿ صعابيا كييسر عسيرىا كييمىكّْفي ىذا المخمكؽ مف 
أداء ميمتو. ككاف عمى رأس ىذه األسباب خمؽي اإلنساف في صكرة تمكنو 
مف أداء ميمتو. كتؤىمو ألف يككف سىيّْدى ىذا الككف الذم سخره اهلل لو، 

                                                 
 .ٔٙٛٞك:  (ُ)

(ِ)  :ٖٚٛ٘. 
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ڀ  ڀ  چ  مقو في أحسف كأجمؿ كأكمؿ صكرة كأتـ بنياف، قاؿ تعالى: فخ

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ ، كقاؿ سبحانو:  ( 1) چڀ  ٺ  ٺ  ٺ     

چ    ڃڃ    ڃ  ڃچ ، كقاؿ جؿَّ شأنو: (2) چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

، ثـ ىيَّأ لو مف األسباب ما يؤىمو لبلستمرار كالبقاء فخمؽ  (3) چچ  
ألبينا آدـ مخمكقنا مف جنسو كىى أمُّنا حكاء؛ لتكتمؿ بيا المنظكمة 
اإلنسانية لتسير عمى ساقي " الذكر كاألنثى" كما اكتممت مف قبميا 

كقاؿ ، ( 4) چىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ    چ المنظكمة الككنية 
كأكدع في كياف ، ( 5) چڃ     ڃ  ڃ  چ  چ   ڄ  ڃ چ سبحانو:  

المخمكقيف مف الغريزة كالشيكة ما يككف سببا لميؿ أحدىما إلى اآلخر 
كالرغبة في التكاصؿ معو؛ ليتكالد عف ىذه الحاجة الجسدية كالميؿ القمبي 

 مخمكؽ جديد بو تستمر الحياة كيبقى إلى أف يشاء اهلل .
يكفؿ ككف ىذا المخمكؽ الجديد قكم ككضع مف التعاليـ اإلليية ما 

البنياف سميـ الجسد معافى مف كؿ داء، بداية مف ضكابط اختيار كبل 
الزكجيف أحدىما اآلخر، ثـ حاؿ تككنو جنيننا في أحشاء أمو كبعد ميبلده 
ا طرينا كصبينا يافعنا كشابنا قكينا ثـ رجبلن مكتمؿ  كليدنا رضيعنا ثـ طفبلن غضن

 عنكم.البنياف المادم كالم
نت ىذه الضكابط اإلليية منظكمة متكاممة لـ يعيد ليا مثيؿ عند  ككىكَّ
ًيػػػػدى عنػػػػػد أمػػػػة اإلسػػػػبلـ، ككممػػػػا اسػػػػتطاعت األمػػػػػة  ػػػػة مػػػػف األمػػػػـ كمػػػػا عي أيمَّ

                                                 
 .ٗاُز٤ٖ:  (ُ)

 .٨ – ٧االٗلطبه:  (ِ)

 .ٖاُزـبثٖ:  (ّ)
 .٩ٗاُناه٣بد:  (ٗ)

 .ٖٔاُؾغواد:  (٘)
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اإلسػػبلمية أف تيٍسػػًقطى ىػػذه التعػػاليـ عمػػى أرض الكاقػػع أسسػػت مجتمعنػػا سػػميـ 
فػػي العيػػد الجسػػد قػػكم البنيػػاف معػػافى مػػف األمػػراض كاألسػػقاـ، حػػدث ىػػذا 

ف تفاكتػػػت  النبػػكم المبػػارؾ عمػػى يػػػد الجيػػؿ األكؿ ثػػـ فػػػي األجيػػاؿ التاليػػة كا 
 نسب االلتزاـ بتمؾ التعاليـ كاالرتقاء إلييا.

كألف األمة اآلف تمر بمرحمة مف الضعؼ كالكىف كشيء مف التخمؼ 
الذم طاؿ كؿ مجاالت الحياة كمنيا مجاؿ بناء اإلنساف حتى استطاعت 

ف كانت  -بشرية مقطكعة الصمة بالكحي اإلليي  أمـ أخرل بتعاليـ كا 
أف تصؿ في ىذا  -تقاليدىا تكافقو في بعض ىداياتو عمى غير إيماف

المضمار إلى شىٍأكو بعيًد المدل، في الكقت الذم تمكنت فيو األمراض 
كاألسقاـ كالكىف البدني مف عدد ال يستياف بو مف أبناء المسمميف، كما 

مكـ األمة نفضت عنيا غبار الجيؿ بتعاليـ ربيا كاف ىذا ليحدث لك أف ع
 كخالقيا في مجاؿ بناء جسـ اإلنساف.

 كمف ىنا جاءت فكرة ىذا البحث الذم كسمتو بعنكاف:
 ) بناء الجسـ اإلنساني كرعايتو في التصكر اإلسبلمي (
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 خطة البحث: 
اقتضى التنظيـ الييكمي لخطة ىذا البحث أف يأتي في مقدمة  

 كخاتمة اشتممت عمى أىـ النتائج كالتكصيات.كفصميف 
أما المقدمة فقد اشتممت عمى أىمية المكضكع، كأسباب اختياره، 
كمنيج البحث ،كالتعريؼ بمفردات عنكاف البحث، ثـ جاءت الخطة عمى 

 النحك التالي: 
 عناية اإلسبلـ بالجسـ قبؿ الميبلد.   الفصل األول:
 لبعضيما.  حسف انتقاء الزكجيف المبحث األول:

 رعاية الجنيف في بطف أمو. المبحث الثاني: 
 عناية اإلسبلـ بالجسـ بعد الميبلد.   الفصل الثاني:
 االعتناء بالجسـ في مرحمة الطفكلة. المبحث األول:
 تككيف منظكمة البناء الجسمي المبحث الثاني:
 تكفير الضركرات كالحاجيات الحياتية.  المطمب األول:
 العناية بالطيارة كالنظافة البدنية. المطمب الثاني:
 دكر العبادات اإلسبلمية في سبلمة الجسـ. المطمب الثالث:
 دكر الرياضة البدنية في المحافظة عمى الجسـ. المطمب الرابع:

 العناية بالصحة العبلجية. المطمب الخامس:
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 أىمية الموضوع:-أ
إلسبلمي( تكمف أىمية مكضكع ) بناء الجسـ كرعايتو في التصكر ا

 فيما يمي:
: إف بناء الجسـ كالحرص عمى رعايتو كسبلمتو مطمب أساس  أوًلا

الستمرار بقاء اإلنساف كالمحافظة عمى كجكده لتمكينو مف أداء الكظائؼ 
 المنكطة بو مف أداء العبادات، كعمارة األرض.

مف كؿ تشريع مف التشريعات  ييٍبًرز المقصدى الشرعيَّ الميتىغىيَّا ثانياا:
ٍيًد إلى مرحمة  اإلسبلمية الرامية إلى حفظ الجسـ كرعايتو مف قىٍبًؿ المى

 المحد.
يرسـ المكضكع خطة تعميمية بجانب ككنيا إرشادية إليجاد  ثالثاا:

جسـ قكم يحكم عقبلن سميمنا يحسف التفكير كيجيد التدبير تدكر في فمكيما 
 مراض النفسية المدمرة.نفس سكية خمت مف نتكءات األ

 أسباب اختيار الموضوع:-ب  
 دعاني الختيار المكضكع األسباب اآلتية:

بياف أف عناية اإلسبلـ بالبدف قسيمة العناية بالديف، تأسيسنا عمى قكؿ  -ُ
: العمـ عمماف: عمـ األدياف، كعمـ -رحمو اهلل -اإلماـ الشافعي

 األبداف.
اإلسبلمي فيما يخص البناء دراسة جانب ضركرم مف جكانب التشريع  -ِ

 كالرعاية لجسـ اإلنساف.
إبراز سبؽ اإلسبلـ لمنظريات الغربية كالشرقية في برامج بناء الجسـ   -ّ

 كرعايتو، مع بياف شمكليتو كصبلحيتو لكؿ زماف كمكاف. 
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 منيج البحث: -ج
اعتمدت في ىذا البحث عمى عدة مناىج حيث إف الفصؿ بينيا صعب 
المناؿ، فقدمت المنيج االستقرائي المعتمد عمى استقراء النصكص 
الشرعية، مع استقراء لحقائؽ العمـ الحديث كاكتشافاتو، كاستمـز ذلؾ 
االستئناس بالمنيج التحميمي المعتمد عمى تفكيؾ الكميات إلى جزئيات، كما 

عمى المنيج االستنباطي المعتمد عمى استنطاؽ ما خمؼ اعتمدت 
 النصكص كما بيف السطكر.    

 التعريف بمفردات البحث: -د
 بناء: 

، كالجمع أىٍبًنيىةه، كالًبٍنيىةي كالبيٍنيىةي: ما بىنىٍيتىوي، كالبىٍنيي نقيض  البناء: ٍبًنيُّ المى
، كىذه المعاني المغكية كميا  (1)نىى اليدـ، كبىنى البىنَّاءي الًبنىاءى بىٍنينا كًبناءن كبً 

تدكر في فمؾ الداللة عمى أف البناء عمؿ منظـ لو ضكابط كمعايير يرجى 
منو القكة كاالستمرار في أداء ميمة معينة، كما أنو يشمؿ الجانب المادم 

 كالمعنكم.        
ساـ، كجسماف الرجؿ  :لجسما ًسيـه كجي ، فيك جى ـى ـى الشيءي أم عىظي سي جى

، كالجسـ في التعبير القرآني ىك الجسد الذم دبت فيو (2)كجثمانو كاحد
قاؿ تعالى عف طالكت مبينان  مرتيف بيذا المعنى، كرد في القرآفالحياة ك 

ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  چ  ا عمى بني إسرائيؿ:ىبلتو ليككف ممكن مؤ 

ككرد في الحديث عف المنافقيف ، ( 3) چ     ۓھ  ھ  ے  ے  ۓ
  .(4)چ    ۉۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ قكلو تعالى: 

                                                 
ٓبكح )ث٠٘(،  أثٞ اُلَٚ عٔبٍ اُل٣ٖ ٓؾٔل ثٖ ٌٓوّ اثٖ ٓ٘ظٞه األكو٣و٢ أُٖو١، َُبٕ اُؼوة،  (ُ)

 (.ٓٙٔ/ٕ)ّٔ، ٓظٕٗٔٓا٤ُٜئخ أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة،

 (.٧ٗٔ/ٖ)ٕٓظ (،عََُْبٕ اُؼوة، ٓبكح ) (ٕ)
 .   ٧ٕٗاُجووح:  (ّ)

 .ٗأُ٘بكوٕٞ:  (ْ)
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كمف تماـ بياف معنى الجسـ أف أذكر معنى الجسد في المغة كأسكؽ 
  مكارده في القرآف ليتضح الفرؽ بيف كبل المفظيف. 

 معنى الجسد:
"  قال الراغب في المفردات:  كقاؿ ، ( 1)" الجسد كالجسـ لكنو أخصُّ

كالجسد الجسـ الذم ال ركح فيو، فيك خاص بجسـ الطاىر بف عاشكر: " 
كدىؿَّ كركد التعبير بالجسد في القرآف الكريـ ، (2) "الحيكاف إذا كاف ببل ركح

عمى ىذا المعنى عبر أربعة مكاضع، منيا مكضعاف في كصؼ العجؿ 
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ  فقاؿ تعالى: الذم اتخذه بنك إسرائيؿ ،

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ كقاؿ تعالى: ، ( 3) چ  ﮶ۓ   ﮲    ﮳  ﮴ ﮵ 

ككصؼ األنبياء الكراـ بككنيـ ليسكا أجسادا ىامدة ال ركح ، ( 4) چٻ  پ  
، ( 5) چھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ ﮲   ﮳           ﮴ چ  فييا، فقاؿ:

ڻ  ڻ   ڻ  چ :كقاؿ في كصؼ الجسد الذم فتف بو نبيو سميماف 

 (6) چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    
أف الجسـ ييطمؽ عمى البدف الذم فيو حياة خبلؿ ما تقدـ يتبيف  كمف
الجسد يطمؽ عمى التمثاؿ الجامد أك بدف اإلنساف بعد أما ك كة، كركح كحر 

، كىذا ما استدعى الباحث إيثار لفظة الجسـ عمى كفاتو كخركًج ركحو
 الجسد في عنكاف البحث.

                                                 
ٕلٞإ ػلٗبٕ  أثٞ اُوبٍْ اُؾ٤َٖ ثٖ ٓؾٔل اُواؿت األٕلٜب٢ٗ، أُلوكاد ك٢ ؿو٣ت اُووإٓ،  (ٔ)

 (.٩ٙٔ/ٔٛـ، )ٕٔٗٔ، ٔ، ٛكْٓن ث٤وٝد -اُْب٤ٓخ كاه اُوِْ، اُلاه ، اُلاٝك١

، اُلاه اُز٤َٗٞخ ُزؾو٣و ٝاُز٣ٞ٘و، آؾٔل اُطبٛو ثٖ ٓؾٔل ثٖ ٓؾٔل اُطبٛو ثٖ ػبّٞه اُز٢َٗٞ (ٕ)

 (.ٓٔٔ/٩ّ، ) ٩٨ُِْٗٔ٘و، رٌٞٗ، 

 .٨ٗٔاألػواف:  (ٖ)

(ٗ)  :ٚٛ٨٨. 

 .٨األٗج٤بء:  (٘)

(ٙ)  :ٖٓٗ. 
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 رعايتو: 
ًف: جاء في مقاييس المغة: "  ٍرؼي اٍلميٍعتىؿُّ أىٍصبلى الرَّاءي كىاٍلعىٍيفي كىاٍلحى

ري الرُّجيكعي  ا اٍلميرىاقىبىةي كىاٍلًحٍفظي، كىاآٍلخى ديىيمى قىٍبتيوي; ، أىحى ؿي رىعىٍيتي الشٍَّيءى، رى فىاأٍلىكَّ
ٍظتىوي  حى ٍيتيوي، ًإذىا الى كىرىعى

(1) 
: كثر  بالكسر:-الرِْعى و  الكؤلي نفسيو كالٍمرعىى. كقد أىٍرعىٍت األىٍرضي
 -أيَّا كاف نكعو-ما تىٍغتىًذل بو الماشيةي مف نباتو غضٍّ طىرمٍّ  كىك:، ًرٍعيييا

يتيح ليا المرعى كيمكنيا كيراقبيا ، الراعي: حافظ الماشيةك  فيحفظ حياتيا
صالح كالرعاية كالمراعاة: النظر في م، كيحفظيا مف الضباع كالسباع

 .( 2)اإلنساف كتدبير أمكره 

كيبلحظ مف المعنى المغكم دكرانو في فمؾ الحفظ كالمصمحة كحسف 
 التدبير.

 .التصكر: حصكؿ صكرة الشيء في العقؿ التصور:
 ىػػػػػك إدراؾ الماىيػػػػػة مػػػػػف غيػػػػػر أف يحكػػػػػـ عمييػػػػػا بنفػػػػػي  التصوووووور:و 
 .أك إثبات
العمـ يطمؽ باالشتراؾ عمى العمـ بمعنى اإلدراؾ كعمى قسـ مف ك 

 .(3)المقابؿ لمتصديؽ كيسٌميو بعضيـ بالمعرفة
 
 

    
                                                 

ػجل اَُالّ ٓؾٔل ، رؾو٤ن: ٓؼغْ ٓوب٤٣ٌ اُِـخ، اُوي٢٘٣ٝ اُواى١ أؽٔل ثٖ كبهً ثٖ ىًو٣بء (ٔ)

 (.٨ٓٗ/ٕ، )٩٧٩ّٔ -ٛـ ٩٩ٖٔ، كاه اُلٌو ،ٛبهٕٝ
، ٔاُوبٛوح، ٛ -، ٌٓزجخ ا٥كاةأُؼغْ االّزوبه٢ أُؤَٕ ألُلبظ اُووإٓ اٌُو٣ْ، ٓؾٔل ؽَٖ عجَ (ٕ)

ٕٓٔٓ( ،ّٕ/٨ٔ٘.) 
ّٔل ٕ(ٖ) ًْبف   بثو اُلبهٝه٢ اُؾ٘ل٢ اُزٜب١ٞٗ،ٓؾٔل ثٖ ػ٢ِ اثٖ اُوب٢ٙ ٓؾٔل ؽبٓل ثٖ ٓؾ

ّ، ٩٩ٙٔ ،ٔٛ ث٤وٝد، ،رؾو٤ن: ك. ػ٢ِ كؽوٝط، ٌٓزجخ ُج٘بٕ ،إطالؽبد اُلٕ٘ٞ ٝاُؼِّٞ
(ٔ/ٗ٘٘.) 
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 الفصل األول:   عناية اإلسالم لمجسم قبل الميالد.  
 المبحث األول: حسن انتقاء الزوجين لبعضهما.

ا سنة مف سنف  كما أف الزكجية سنة مف سنف اهلل الككنية ىي أيضن
اهلل اإلنسانية، بؿ ىي نعمة كبرل عمى بني اإلنساف بيا تقر أعينيـ 

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  چ بأبنائيـ كأحفادىـ، قاؿ تعالى: 

كعمى آدـ كحكاء قاـ عبئيا األكؿ، ، ( 1) چمب  ىب  يب  جت  حت  
شباع  كىك عبء امتزج بمتعة الركح كلذة الجسد في إركاء الغريزة كا 
الشيكة، كما امتزج بمتعة اإلحساس بترقب مكلكد ينشأ في دؼء 
أحضانيما تكمؤه عنايتيما كتحرسو رعايتيما، ككؿ ىذه المشاعر 

يـ في قكؿ اهلل كاألحاسيس يصكرىا دعاء عباد الرحمف الكارد عمى ألسنت
،  (2)چڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ تعالى: 

كامتدت ، ( 3) چ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ كما يؤكدىا قكلو سبحانو: 
ىذه الغريزة الجبمية في أبناء آدـ جيبلن بعد جيؿ، يتكارثيا األصاغر عف 

 األكابر.
كحتى تظؿ ىذه الغريزة قائمة في إطارىا السميـ كضع اإلسبلـ 
الضكابط المحكمة، كالمرتكزات الكطيدة التي ينطمؽ منيا كبل الزكجيف في 
اختيار شريؾ حياتو إلقامة أسرة آمنة مستقرة قاـ أصؿ عقدىا عمى نية 
 االستمرار كالدكاـ، ال عمى نية االنقطاع كالتأقيت، كلما كاف تحصيؿ الكلد
مَّف اإلسبلـ تعاليمو ما يفيد  مقصدا نبيبل مف مقاصد الزكاج فقد ضى

                                                 
     .٧ٕاُ٘ؾَ:  (ٔ)

 .٧ٗاُلوهبٕ:  (ٕ)

 . ٙٗاٌُٜق:  (ٖ)
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الحرص عمى مراعاة سبلمة المكلكد المرتقب مف الناحية الصحية 
 كالجسدية أثناء عممية االختيار.

 ومن ىذه التعاليم:
: أن تكون المرأة ولوداا ودوداا:  أوًلا

ؿي لمرَّجيؿ نكاح المرأة الكلكد عمى غيرىا، ألف القصد  فاإلسبلـ ييفىضّْ
مف النكاح إيجاد النسؿ، فإذا عيًرفىت بككنيا عاقرنا فميبتعد عنيا، كقد كردت 

 عدة أحاديث نبكية تؤكد ىذا المعنى، كمنيا:      
 قاؿ: أف رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنيما -عف عبد اهلل بف عمرك -ُ

 .(1)مَّيات األكالد، فإني أباىي بيـ يكـ القيامة""اٍنكحكا أي 

ٍعًقًؿ ٍبًف يىسىارو  -ِ :عىٍف مى : إني فىقىاؿى  جاء رجؿ إلى النبي ، قىاؿى
نيا ال تمد أفأتزكجيا؟ قاؿ: ال، ثـ  أصبت امرأة ذات جماؿ كحسب، كا 

كا  : »رىسيكؿي المًَّو  أتاه الثانية فنياه، ثـ أتاه الثالثة، فقاؿ كَّجي ديكدى تىزى اٍلكى
ـى  ـي اأٍليمى ليكدى، فىًإنّْي ميكىاًثره ًبكي  .(  2)«اٍلكى

يَّركا قالت : قاؿ رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنيا –عف عائشة  -ّ : " تىخى
 ( 3)لنطفكـ، كانكحكا األكفاء، كأنكحكا إلييـ" 

اختاركا  ": قالت: قاؿ رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنيا –عف عائشة  -ْ
 .(4)لنطفكـ المكاضع الصالحة " 

                                                 
(، ) ٩٨٘ٙثوهْ ) –ه٢ٙ هللا ػٜ٘ٔب  -أفوعٚ اإلٓبّ أؽٔل ك٢ َٓ٘لٙ ٖٓ َٓ٘ل ػجل هللا ثٖ ػٔوٝ   (ُ)

(، ٝهبٍ ا٤ُْـ أؽٔل ّبًو ٓؼِوًب ػ٠ِ اُؾل٣ش: " أٜٓبد األٝالك: ٣و٣ل ثٚ أُوأح اُُٞٞك، ال ٧ٕٔ/ٙ
 اَُو٣خ اُوه٤ن، ًٔب ٣لْٜ ٖٓ ا٤َُبم. 

(، ٝهبٍ: ؽل٣ش ٕؾ٤ؼ اإلٍ٘بك، ٨ٕ٘ٙاٌُ٘بػ، ثوهْ ) أفوعٚ اإلٓبّ اُؾبًْ ك٢ أَُزلهى، ًزبة   (ِ)

ثبة: ا٢ُٜ٘ ػٖ ري٣ٝظ ٖٓ ُْ ٣ِل ٖٓ   ،أثٞ كاٝك ك٢ ٍ٘٘ٚ، ًزبة اٌُ٘بػُْٝٝ ٣قوعبٙ ثٜنٙ ا٤َُبهخ،  
 (.٧ٕٕٖاَُ٘بئ٢ ك٢ اٌُ٘بػ، ثبة: ًوا٤ٛخ ري٣ٝظ اُؼوْ، ثوهْ) ٝ(، ٕٓ٘ٓاَُ٘بء، ثوهْ )

(، ٝاُلاههط٢٘ ك٢ ٩ٙ٨ٔزبة اٌُ٘بػ، ثبة األًلبء، ثوهْ ) أفوعٚ اإلٓبّ اثٖ ٓبعخ ك٢ ٍ٘٘ٚ ، ً  (ّ)

 (.  ٧٨٨ٍٖ٘٘ٚ، ثبة أُٜو، ثوهْ ) 

 (.  ٧٨ٖٙأفوعٚ اُلاههط٢٘ ك٢ ٍ٘٘ٚ، ثبة أُٜو، ثوهْ )  (ْ)
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كذكر اإلماـ الماكردم أف مف شركط النكاح: " األكفاء الذيف ينتفي 
بيـ العار، كيحصؿ منيـ االستكثار، كركم أف أكثـ بف صيفى قاؿ لكلده، 
يا بني، ال يحممنكـ جماؿ النساء عف صراحة النسب فإف المناكح الكريمة 

أبك األسكد الدؤلي لبنيو: قد أحسنت إليكـ صغارنا مىٍدرىجةه لمشَّرؼ، كقاؿ 
ككبارنا، كقبؿ أف تكلدكا. قالكا: ككيؼ أحسنت إلينا قبؿ أف تكلد؟ قاؿ: 

    (1)اخترت لكـ مف األميات مف ال تيسبكف بيا " 
 ثانياا: أًلا تكون من القرابة القريبة:

حيث إف الزكاج مف األقارب في حاالت كثيرة يككف مظنة ضعؼ 
الكلد كقمة نجابتو، كلذلؾ نجد فقيينا مثؿ ابف قدامة المقدسي يقكؿ: " 

فإف كلدىا أنجب، كليذا يقاؿ: اغتربكا ال تضككا يعني: كيختار األجنبية 
انكحكا الغرائب كي ال تضعؼ أكالدكـ. كقاؿ بعضيـ: الغرائب أنجب، 

 .(2)" عـ أصبركبنات ال
 يبةه سً نى  ره كٍ بً  ةه نى يّْ كيستحب دى  كعمى لساف اإلماـ النككم يرد قكلو: "

 (3)" ليست قرابة قريبة
كعمَّؿ اإلماـ أبك حامد الغزالي النيي عف زكاج األقارب بعمة ضعؼ 

إف الشيكة إنما تنبعث بقكة اإلحساس بالنظر الشيكة تجاه األقارب حيث: " 
نما يقكل اإلحساس باألمر الغريب الجديد فأما المعيكد الذم داـ  كالممس كا 

                                                 
أثٞ اُؾَٖ ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔل ثٖ ؽج٤ت اُجٖو١ أُبٝهك١، أكة اُل٤ٗب ٝاُل٣ٖ، رؾو٤ن: ٖٓطل٠   (ٔ)

  .ّٕ٘ٓ، ٓ ٩ٕٓٓاَُوب، اُوبٛوح: ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة 
 (ٕٖ٘/ ٩ّ، ) ٩٩ٙٔ -ٛـٙٔٗٔ، ٔ، أُـ٢٘، اُوبٛوح: كاه اُؾل٣ش، ٛاثٖ هلآخ أُول٢ٍ (ٕ)

ف ا١ُٝٞ٘، ٜٓ٘بط اُطبُج٤ٖ ٝػٔلح أُلز٤ٖ ك٢ اُلوٚ، رؾو٤ن: أثٞ ىًو٣ب ٓؾ٢٤ اُل٣ٖ ٣ؾ٠٤ ثٖ ّو (ٖ)

 . ٧ّٕٖ، ٓ ٕ٘ٓٓ -ٛـٕٙٗٔ، ٔث٤وٝد، كاه أُٜ٘بط، ٛ –ٓؾٔل ٓؾٔل ٛبٛو ّؼجبٕ، ُج٘بٕ 
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النظر إليو مدة فإنو يضعؼ الحس عف تماـ إدراكو كالتأثر بو كال تنبعث 
 (1) "بو الشٍَّيكىةى 

ا، فيحذر مف زكاج األقارب  كيأتي العمـ الحديث فيزيد األمر كضكحن
نظرنا لمخاطر األمراض الكراثية

، فقد أشارت ( 3)قد تنجـ عنوالتي  ( 2)
الدراسات الطبية إلى ظيكر مجمكعة مف األمراض الكراثية الناتجة مف 

مرض الترؼ الدمكم ) الييمكفيميا(، كمرض السكر   زكاج األقارب مثؿ:
كارتفاع الدـ كتصمب الشراييف، كمرض عمى األلكاف ، كفقر دـ البحر 

ألبيض المتكسط، كفقر الدـ المنجمي، كمرض الكيٍميىة الذم يؤدم إلى ا
الفشؿ الكمكم، باإلضافة إلى أمراض الحساسية كالصراع كداء السكرم 
كاألمراض القمبية كالتي تزداد في بعض العائبلت كتتضاعؼ احتمالية 

 .( 4)تكارثيا إلى األبناء مف خبلؿ الزكاج مف األقارب

                                                 
 (. ٔٗ/ ٕ، ك. ٛ، ك. د،) ث٤وٝد –كاه أُؼوكخ أثٞ ؽبٓل اُـيا٢ُ، إؽ٤بء ػِّٞ اُل٣ٖ،  (ٔ)
ماد األػواٗ اُٖؾ٤خ  ٖٓ األٓواٗؿ٤و ٓزغبَٗخ األٓواٗ اُٞهاص٤خ ٢ٛ ػجبهح ػٖ ٓغٔٞػخ  (ِ)

أَُزؼ٤ٖخ ػ٠ِ اُؼالط اُ٘بعغ، ٣زْ رٞاهصٜب ٖٓ اُٞاُل٣ٖ إ٠ُ األث٘بء ٝاُج٘بد ػٖ ٛو٣ن ر٘بٍَ 
اٗظو: ٤ِٛخ ث٘ذ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ٓؾٔل ا٤ُبثٌ، األٓواٗ  .أُبكح اُٞهاص٤خ) اُؾو٤جخ اُٞهاص٤خ(

٢ٓ، هٍبُخ كًزٞهاٙ، عبٓؼخ اإلٓبّ ٓؾٔل ثٖ ٍؼٞك اُٞهاص٤خ ؽو٤وزٜب ٝأؽٌبٜٓب ك٢ اُلوٚ اإلٍال
ٛـ، ٗواًل ػٖ: ٓؾَٖ اُؾبى٢ٓ، أٓواٗ اُلّ ٖٔٗٔاإلٍال٤ٓخ، ٤ًِخ اُْو٣ؼخ ثبُو٣بٗ هَْ اُلوٚ، 

    (.  ٩ٖٕ/ٖاُٞهاص٤خ، )ثؾٞس اُلٝهح اَُبثؼخ ػْوح ُِٔغٔغ اُلو٢ٜ ثغلح( )

ش ٕؾ٤ؼ ك٢ أُ٘غ ٖٓ ىٝاط األهبهة، ثَ أٗٚ ُْ رأد آ٣خ أٝ ؽل٣ ٣ضجذثبُ٘ظو ك٢ اُووإٓ ٝاَُ٘خ   (ّ)

ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ : ٝهك ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ هٍٞ هللا رؼب٠ُ

  چ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ (، ودلَّ قوله تعالى: ٠٥ألحزاب: ) ا

ػ٠ِ ىٝاط اُ٘ج٢  (٧ٖألؽياة: )ا چڳ  ڱ  ڱ  ڱ         ڳک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

  اث٘خ ػٔزٚ أّ أُؤ٤ٖ٘ٓ ى٣٘ت ث٘ذ عؾِ ه٢ٙ هللا ػٜ٘ب، ًٔب كُذ اَُ٘خ اُ٘ج٣ٞخ ػ٠ِ ري٣ٝظ ٖٓ
، ٝٛنا ًِٚ ٣لٍ ػ٠ِ اٗزلبء ؽٌْ اث٘زٚ كبٛٔخ اُيٛواء الثٖ ػٔٚ ػ٢ِ ثٖ أث٢ ٛبُت  اُ٘ج٢ 

 اُؾوٓخ ػٖ ىٝاط األهبهة.  

ٛلٟ ػجل هللا اُؾ٤َٖ، ىٝاط األهبهة ٝاألٓواٗ اُٞهاص٤خ، أُغِخ اإلٌُزو٤ٗٝخ اُْبِٓخ ٓزؼلكح   (ٗ)

   www.eimj.org ،ّٔٔ، ٩ٕٓٔٓ( ٕاُزقٖٖبد، اُؼلك اُضبٖٓ ّٜو )

http://www.eimj.org/
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كىذا ال يعني أف زكاج األقارب يؤدم حتمنا إلى كالدة أطفاؿ 
ميشىكًَّىيف أك مرضى مصابيف بأمراض كراثية، كأف جميع األمراض الكراثية 
سببيا زكاج األقارب، فيذا خطأ شائع، فقد يككف لزكاج األقارب فائدة في 
 بعض الحاالت إذا كجدت صفات كراثية جيدة بالعائمة مثؿ الجماؿ كالذكاء
كغيرىا مف الصفات المرغكبة عند الناس، كلمتكفيؽ بيف رغبات الناس 
وى الراغبكف في الزكاج  ًة كما تقرره مكتشفات العمـ الحديث أف يتكجَّ الميًمحَّ
مف األقارب إلى معامؿ الفحص الطبي لمتأكد مف صبلحية ىذا الزكاج مف 

ىذا يقع في  عدمو، كيؿُّ حالة عمى حدة؛ ليقكؿ الطب كممتو األخيرة، ككؿ
 إطار األخذ باألسباب كالتككؿ عمى اهلل تعالى. 

يضاؼ إلى ذلؾ أف الفقياء قد أفاضكا في بياف العيكب التي تبيح 
نياء الزكجية، كعممكا ذلؾ الفسخ بالضرر الذم يمحؽ  لمزكجيف فسخ العقد كا 

 أحد الزكجيف أك كمييما.
المرأة،  كالرأم الراجح أف العيكب سكاء أكانت في الرجؿ أـ في

حدثت قبؿ العقد أك بعده، إذا كانت عيكبنا مستحكمة تىحيكؿي دكف عبلقة 
 .(1)طبيعية نفسينا كمادينا فإنيا تبيح حؽ طمب التفريؽ

فإذا جاز ذلؾ بعد الزكاج كقياـ العشرة فمف باب أكلى اشتراط 
الكشؼ الطبي قبؿ عقد الزكاج دفعنا لؤلضرار المادية كالمعنكية الناتجة 

 تفريؽ.   عف ال

                                                 
، ٔا٣ٌُٞذ: ٌٓزجخ اُلالػ، ٛ اُوؽٖٔ اُٖبث٢ٗٞ، أؽٌبّ اُيٝاط ك٢ اُلوٚ اإلٍال٢ٓ، اٗظو: ػجل  (ُ)

ّ ٝرٚٔ٘ٚ هبٕٗٞ ٩ٙٗٔ، كول أّبه ألٍٝ ٓوح إ٠ُ ٙوٝهح اُلؾٔ اُطج٢ ٍ٘خ ٧ٕٔٓ  ّ،٩٨٧ٔ
 األؽٞاٍ اُْق٤ٖخ.
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 المبحث الثاني: رعاية الجنين في بطن أمه.

: تعريف الجنين:  أوًلا
لىدي  الجنيف في المغة: مف أجفَّ عنو كاستجف: أم استتر، كالجنيف:" اٍلكى

ـى ًفػػػي بىٍطػػػفً  ػػػا دىا ٍمعيػػػوي أىًجنَّػػػةه أمػػػو السػػػتتاره فيػػػػو مى كأجػػػنف، كالجنػػػيف كػػػػؿ  ، كىجى
 (  1)مستكر، كأجنتو الحامؿ أم سترتو 

كالجنيف في اصػطبلح الفقيػاء ال يغػاير االصػطبلح المغػكم، كييسػمَّى 
جنيننا منذ المحظة التي يمتقي فييػا الحيػكاف المنػكم بالبكيضػة مكػكنيف خميػة 

 ( 2)تتكاثر حتى تصبح خمقنا مصكرنا متكامبلن إلى ما قبؿ مكلده
 ثانياا: التشريعات الضامنة لحفظ حياة الجنين: 

اإلسبلمية بالجنيف قبؿ كجكده فحثت األب أف كما عينيت الشريعة 
يحسف اختيار األـ، كحثت األـ ككليَّيا أف يحسنا اختيار الزكج، عينيت بو 
ا بعد كضع بذرتو في رحـ األـ، كشرعت لو مف األحكاـ ما يكفؿ  أيضن
استمراره كبقاءه كاطراد نمكه، كما حافظت عمى دمو فأكجبت عقكبة عمى 

 مى ىذا االىتماـ في األمكر اآلتية:مف يعتدم عميو، كقد تج
أكجب الشرع الحنيؼ عمى األب اإلنفػاؽ عمػى الحمػؿ، حتػى لػك كانػت  -ُ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ األـ مطمقػػػػة طبلقنػػػػا بائننػػػػا، لقكلػػػػو تعػػػػالى: 

ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ڀپ  پ     پ  پ     ڀ

كلحػػػػػديث فاطمػػػػػة بنػػػػػت قػػػػػيس: كاهلل مالػػػػػؾ نفقػػػػػة إال أف ، ( 3) چ     ٿٿ
                                                 

: رؾو٤ن، ٓقزبه اُٖؾبػ، ى٣ٖ اُل٣ٖ أثٞ ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ أث٢ ثٌو ثٖ ػجل اُوبكه اُؾ٘ل٢ اُواى١ (ٔ)

ٛـ / ٕٓٗٔ، ٘، ٤ٕٛلا –اُلاه اُ٘ٔٞمع٤خ، ث٤وٝد  -أٌُزجخ اُؼٖو٣خ  ،٣ٍٞق ا٤ُْـ ٓؾٔل
(، أثٞ اُلَٚ عٔبٍ اُل٣ٖ ٓؾٔل ثٖ ٌٓوّ ثٖ ٓ٘ظٞه األكو٣و٢، َُبٕ اُؼوة، ٕٙ/ٔ، )٩٩٩ّٔ

 (.٧ٕٔ/ ٖ)ٕٓظ

ؽَٖ ػ٢ِ اُْبم٢ُ، ؽن اُغ٤ٖ٘ ك٢ اُؾ٤بح ك٢ اُْو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ، ثؾش ْٓ٘ٞه ٖٙٔ أػٔبٍ ٗلٝح   (ٕ)

ّ، ٍَِِخ ٓطجٞػبد ٓ٘ظٔخ اُطت ٩٨ٖٔٓب٣ٞ  ٕٗاإلٗغبة ك٢ ٙٞء اإلٍالّ، أُ٘ؼولح ثزبه٣ـ 
 . ٨٨ٖ، ٓ ٩٩ٔٔ، ٕاإلٍال٢ٓ)اإلٍالّ ٝأٌُْالد اُطج٤خ أُؼبٕوح( ٛ

     .ٙاُطالم:  (ٖ)
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 بػػؿ إف النفقػػة تجػػب لمحمػػؿ حتػػى لػػك كػػاف مػػف زنػػا ،  ( 1)تكػػكني حػػامبلن 
أك في شبية نكاح، فضبلن عف التفريؽ بسبب الطبلؽ أك الرّْدَّة، ككذلؾ 

فػػي مسػػألة مػػا لػػك طمػػؽ  -رحمػػو اهلل -النشػػكز، قػػاؿ اإلمػػاـ ابػػف قدامػػة
ذا طمػػؽ الرجػػؿ زكجتػػو : "  ال يممػػؾ فيػػو الرجعػػة الرجػػؿ زكجتػػو طبلقنػػا كا 

ال يممػػػؾ فيػػػو الرجعػػػة، فػػػبل سػػػكنى ليػػػا، كال نفقػػػة، إال أف تكػػػكف  طبلقػػػا
كجممػػة األمػػر أف الرجػػؿ إذا طمػػؽ امرأتػػو طبلقػػا بائنػػا، فإمػػا أف  ،حػػامبل

يكػػػػكف ثبلثػػػػا، أك بخمػػػػع، أك بانػػػػت بفسػػػػخ، ككانػػػػت حػػػػامبل فميػػػػا النفقػػػػة 
، كتسػتمر النفقػة طػكاؿ مػدة الحمػؿ،  (2)"  كالسكنى، بإجماع أىػؿ العمػـ

األب أك إعسػػػاره عمػػػى سػػػائر مػػػف تجػػػب عميػػػو نفقػػػة  كتجػػػب عنػػػد فقػػػد
 األقارب بعده.

كالنفقة ىنا تشمؿ رعاية األـ الحامؿ صحينا كغذائينا كنفسينا، نظرنا 
ألف الحامؿ تتعرض لتغييرات فسيكلكجية كبيرة في شيكر الحمؿ، كقد 
تتعرض لمخاطر الحمؿ، كمضاعفاتو، األمر الذم يتطمب مف األـ االلتزاـ 

 قائي كعبلجي لخصو المتخصصكف في النقاط التالية:ببرنامج ك 
 االىتماـ بالتغذية المتكازنة مف حيث الكـ كالنكع.-أ

متابعة سير الحمؿ لدل الطبيب المختص لعمؿ الفحكصات -ب
كالتحميبلت البلزمة لتشخيص أم مرض كعبلجو فكرنا خكفنا مف 

 ( 3)المضاعفات
اتباع العادات الصحية كذلؾ باالمتناع عف التدخيف كالبعد عف أماكنو، -ج

كعدـ تناكؿ األدكية كالعقاقير إال بأمر الطبيب المختص، كعدـ 

                                                 
 (.٨ٓٗٔاإلٓبّ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُطالم، ثبة أُطِوخ اُجبئٖ ال ٗلوخ ُٜب، ثوهْ)  أفوعٚ  (ٔ)

  (٧ٕٕ/ ّٔٔ، ) ٩٩ٙٔ -ٛـٙٔٗٔ، ٔ، أُـ٢٘، اُوبٛوح: كاه اُؾل٣ش، ٛاثٖ هلآخ أُول٢ٍ  (ٕ)
   .ّٕٖ، ٓ ٩٨٘ٔاٗظو: ٤ٍ٘خ اُ٘وبُ ػضٔبٕ، ٛلِي ؽز٠ اُقبَٓخ، ث٤وٝد، كاه اُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ،   (ٖ)
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التصكير باألشعة، كتجنب الحاالت العصبية كاالبتعاد عف 
المشاجرات، كعدـ رفع األشياء الثقيمة مع ممارسة رياضية خفيفة 

 لتجنب زيادة الكزف. 
عمى األـ أخذ قسط كافر مف النكـ كحماية نفسيا مف األمراض  -د

 .( 1)المعدية
كقد أكدت الدراسات الحديثة أف كثيرنا مف الحاالت التي يكلد الطفؿ 
فييا ضعيفنا أك متخمفنا أك مشكىنا تعكد جذكرىا في األصؿ إلى كضعية 

مؿ بيئية الحامؿ السيئة، كأف كثيرنا مف العاىات الجنينية تعكد إلى عكا
سيئة، ككاف باإلمكاف تبلفييا، كيأتي في مقدمة ذلؾ إصابة الحامؿ ببعض 
األمراض الحادة أك بسبب تناكليا بعض العقاقير الطبية، أك حبكب منع 
الحمؿ، أك المشركبات الكحكلية، أك التدخيف، أك تعرضيا لحاالت 

 .(2)انفعاالت عنيفة، أك بفعؿ سكء التغذية
جو الحامؿ إلى الجيد مف الطعاـ كالرطب فإنو يقكم أف يكجو األب زك -ىػ

الرحـ، كيساعد عمى يسر الكالدة، كيخفؼ نزيؼ الدـ بعد الكالدة، 
كيجنبيا النشكيات كالسكريات كالدىكف خاصة في األشير األخيرة، 

 .(3)كذلؾ حفاظنا عمى متكسط كزف الجنيف
  

                                                 
 .ٕٖأُوعغ اَُبثن، ٓ  (ٔ)

ثـلاك، كاه صوبكخ األٛلبٍ، ٍَِِخ كهاٍبد،  آهاء ؽل٣ضخ ك٢ رل٤َو ٗٔٞ اُطلَ ٝروث٤زٚ، ،ٗٞه١ عؼلو (ٕ)

ٔ٩٨٧ ٓ ،ٔٓ. 

، َٓؤ٤ُٝخ األة أَُِْ ك٢ روث٤خ اُُٞل ك٢ ٓوؽِخ اُطلُٞخ، علح: كاه ػلٗبٕ ؽَٖ ٕبُؼ ثبؽبهس  (ٖ)

 . ّٕ٘، ٕٓ٘ٓٓ -ٛـٕٙٗٔ، ٓٔأُغزٔغ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، ٛ 
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 إباحة الفطر لؤلـ الحامؿ في شير رمضاف: -ِ
ػػػزَّ  » قػػػاؿ: فعػػػف أنػػػس بػػػف مالػػػؾ الكعبػػػي أف رسػػػكؿ اهلل  إفَّ المَّػػػوى عى

ٍبمىػػى كىاٍلميٍرًضػػًع  ػػٍف اٍلحي ًة، كىعى ػػبلى شىػػٍطرى الصَّ ػػٍكـى كى ػػاًفًر الصَّ ػػٍف اٍلميسى ػػعى عى ػػؿَّ كىضى كىجى
ٍكـى   (1)«الصَّ

كمعنػى ذلػؾ أف الشػػرع قػد أبػػاح لػؤلـ أف تفطػر فػػي شػير رمضػػاف إذا 
سػػػيا ككلػػػدىا الضػػػرر، كعمييػػػا القضػػػاء فػػػي خافػػػت عمػػػى نفسػػػيا، أك عمػػػى نف

طعاـ مسكيف عف كؿ يكـ في الحالة الثانية، قاؿ  الحالة األكلى، كالقضاء كا 
: " كالحامػػػؿ كالمرضػػػع إذا خافتػػػا الضػػػرر -رحمػػػو اهلل-ابػػػف قدامػػػة المقدسػػػي

ف خافتػػػػا عمػػػػى كلػػػػدييما أفطرتػػػػا كقضػػػػتا  عمػػػػى أنفسػػػػيما أفطرتػػػػا كقضػػػػتا، كا 
 .(2)كأطعمتا عف كؿ يكـ مسكينا" 

قَّة عمػػى األـ حتػػى تضػػع حمميػػا، بػػؿ كحتػػى يػػتـ -ّ تأجيػػؿ العقكبػػة الميٍسػػتىحى
فػػي حػػديث الغامديػػة التػػي اعترفػػت  فطػػاـ رضػػيعيا، فقػػد ركل بريػػدة 

، فمما قدمت  بارتكابيا لجريمة الزنا، كاستحقت الرجـ، أنيا كانت حامبلن
تَّػى ليقيـ عمييا الحػد ليطيرىػا قػاؿ ليػا: "  عمى رسكؿ اهلل  فىػاٍذىىًبي حى

: «تىًمًدم لىٍدتيػوي، قىػاؿى ًبيّْ ًفي ًخٍرقىةو، قىالىٍت: ىىذىا قىػٍد كى لىدىٍت أىتىٍتوي ًبالصَّ ، فىمىمَّا كى
تَّػػى تىٍفًطًميػػوً » ػػًبيّْ ًفػػي يىػػًدًه «اٍذىىبًػػي فىأىٍرًضػػًعيًو حى تٍػػوي أىتىتٍػػوي ًبالصَّ ػػا فىطىمى ، فىمىمَّ

، فىقىالىٍت: ىىذىا يىػا ٍبزو ، فىػدىفىعى  ًكٍسرىةي خي ـى قىػٍد أىكىػؿى الطَّعىػا نىبًػيَّ اهلًل قىػٍد فىطىٍمتيػوي، كى
ػػٍدًرىىا،  ًفػػرى لىيىػػا ًإلىػػى صى ػػرى ًبيىػػا فىحي َـّ أىمى ، ثيػػ ػػؿو ًمػػفى اٍلميٍسػػًمًميفى ػػًبيَّ ًإلىػػى رىجي الصَّ

ميكىىػػػػا ػػػػرى النَّػػػػاسى فىرىجى قػػػػاؿ: "  ، كفػػػػي الحػػػػديث أف رسػػػػكؿ اهلل  .(3)" كىأىمى
                                                 

ٓؾٔل ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔل اًُْٞب٢ٗ، ٤َٗ األٝٛبه ّوػ ٓ٘زو٠ األفجبه ٖٓ أؽبك٣ش ٤ٍل األف٤به،   (ٔ)

٤َّْْ ًزبة ا٤ُٖبّ،  اُ َٝ  ِ٘ ِو٣ َٔ ُْ ب َعبَء ك٢ِ ا َٓ غِ ثَبُة  ِٙ ْو ُٔ ُْ ا َٝ  َِ ِٓ َُْؾب ا َٝ ٤َْقِخ  َّْ اُ َٝ ( ٩ٕٙٔ، ثوهْ ) ـِ 
 (٩ٕٕ/ّٗ، ) ٩٩ٓٔ/ٕٓٗٔ، ٔرؾو٤ن: ك. ًٔبٍ اُغَٔ ٝآفوٕٝ، أُٖ٘ٞهح: ٌٓزجخ اإل٣ٔبٕ، ٛ

(، ٝهل أكبٗ ك٢ ث٤بٕ افزالف ا٥هاء ٨ٗٔ/ٗاثٖ هلآخ أُول٢ٍ، أُـ٢٘ ) اُْوػ اٌُج٤و (، )  (ٕ)

 اُلو٤ٜخ ؽٍٞ أَُأُخ ُٖٔ ٣و٣ل أُي٣ل. 
 (.٩٘ٙٔأفوعٚ اإلٓبّ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُؾلٝك، ثبة: ٖٓ اػزوف ػ٠ِ ٗلَٚ ثبُي٠ٗ، ثوهْ )  (ّ)
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مػػػدنا ال تيٍقتىػػػؿ حتػػػى تضػػػع مػػػا فػػػي بطنيػػػا إف كانػػػت المػػػرأة إذا قىتىمىػػػٍت ع
ـٍ حتػػػى تضػػػعى مػػػا فػػػي  ف زنػػػت لػػػـ تيػػػٍرجى ، كحتػػػى ييٍكفىػػػؿى كلػػػديىا، كا  حػػػامبلن

أف المرأة  كقد ركم عف سيدنا عمى ، ( 1)بطنيا، كحتى يكفؿ كلدىا" 
 .(2)الحامؿ المرتدة ال تيٍقتىٍؿ حتى تضع كلـ يرجميا

جياضػػػػو حتػػػػى لػػػػك كػػػػاف بػػػػإرادة حػػػػـر الشػػػػرع الحنيػػػػؼ إسػػػػقاط الجنػػػػيف -ْ كا 
، كقػد (3)األبكيف إال إذا كجػدت أعػذار قكيػة تبػيح لػؤلـ أف تسػقط جنينيػا

، كعػالجكا القضػية مػف  أكسع فقياؤنا األجبلء ىذا األمر بحثنػا كتفصػيبلن
خػػػبلؿ مراحػػػؿ ثػػػبلث يمػػػر بيػػػا الحمػػػؿ، كىػػػي: األكلػػػى: مػػػا قبػػػؿ بمػػػكغ 

ػػا ، كالثانيػػة: مػػا بعػػد بمك  غػػو األربعػػيف كقبػػؿ بمكغػػو الجنػػيف األربعػػيف يكمن
األربعػػػة أشػػػير، كالثالثػػػة: مػػػا بعػػػد بمكغػػػو األربعػػػة أشػػػير إلػػػى مػػػا قبػػػؿ 
كالدتػػو، كفػػي كػػؿ ىػػذه المراحػػؿ اتفقػػت كممػػة الفقيػػاء عمػػى أنػػو ال يحػػؿ 

حيػث إف ( 4)إطبلقنا إسقاط الجنيف إال إذا كجد عذر يعتبره الشػرع كييًقػرُّه 

                                                 
 (.٩ُٕٗٙؾبَٓ ٣غت ػ٤ِٜب اُوٞك، ثوهْ ) ثبة ا أثٞاة اُل٣بد، أفوعٚ اثٖ ٓبعٚ ك٢ ٍ٘٘ٚ،  (ُ)

  (.٩ٓٗ/ٔٔاثٖ هلآخ أُول٢ٍ، أُـ٢٘، )  (ِ)
ٛنٙ األػناه ٜٓ٘ب ٓب ٛٞ ٓوجٍٞ ّوًػب، ٜٝٓ٘ب ٓب ال ٣وجَ ّوًػب، كٖٔ األػناه أُوجُٞخ: اُقٞف ػ٠ِ   (ٖ)

 ْٔ ُٜ٘ب ٖٓ اَُؾ ٌِّ َٔ َ، أٝ ٖٓ ؽ٤بح األّ ٖٓ ثوبء ع٤ٜ٘٘ب ك٢ ثطٜ٘ب، ًإٔ ًبٗذ ٓو٣ٚخ ثٔوٗ ال ٣ُ
رطٞهاد اُؾَٔ.. ك٤غٞى إٍوبٛٚ إؽ٤بء ُألّ، ٖٝٓ ثبة اُزٚؾ٤خ ثبُلوع ك٢ ٍج٤َ ثوبء األَٕ، أٝ 
اُزٚؾ٤خ ثبُغيء ك٢ ٍج٤َ إثوبء اٌَُ، ٝمًو اُؾ٘ل٤خ ػنًها آفو، ٝٛٞ" إٔ ٣٘وطغ ُجٖ األّ ثؼل 

إما اٗوطغ ظٜٞه اُؾَٔ، ٤ٌُٝ ألث٢ اُٖج٢ ٓب ٣َزأعو ثٚ اُظئو ٣ٝقبف ٛالًٚ" ٝٛنا ٓؼ٘بٙ أٗٚ 
لِّ ؽبعخ اُو٤ٙغ ثِجٖ آوأح  ٍَ  ٖٓ ُٚ٘ ٌِّ َٔ ُجٖ األّ ػٖ أف٢ اُؾَٔ ) اُو٤ٙغ( ٤ٌُٝ ُوة األٍوح ٓب ٣ُ
أفوٟ أٝ ثٔب ٣وّٞ ٓوبّ ٛنٙ األُجبٕ اُطج٤ؼ٤خ كل٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٣وٟ ثؼ٘ كوٜبء اُؾ٘ل٤خ عٞاى إٍوبٛ 

اُؾ٤بح ك٢ اُْو٣ؼخ  اُؾَٔ إؽ٤بء ُألؿ اُو٤ٙغ. اٗظو:  ؽَٖ ػ٢ِ اُْبم٢ُ، ؽن اُغ٤ٖ٘ ك٢
   ، ثزٖوف. ٓٓٗاإلٍال٤ٓخ، ٓ

  ٖٓ األػناه اُز٢ ٣زؼَِ ثٜب اُجؼ٘: ف٤ْخ اُلوو ٖٓ ًضوح اََُ٘، ٝٛٞ ػنه ٓوكٝك ثوُٞٚ رؼب٠ُ:  (ٗ)
، ًٝنُي  (31اإلسراء: )  چڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڍڇ  ڇ  ڍ  ڇچ  چ   چ  چ  ڇچ 

اُقٞف ٖٓ اُؼبه إما ىٗذ أُوأح ال ٣ِٖؼ ػنًها؛ ألٜٗب هل اهرٌجذ ع٘ب٣خ ٓؼبهجًب ػ٤ِٜب، ٝػ٤ِٜب 
رؾَٔ ٗزبئغٜب ٝال رَزو اُغ٘ب٣خ ثغ٘ب٣خ أفوٟ، ٝأٓب أُـزٖجخ اُز٢ أًوٛذ ػ٠ِ اُيٗب كول افزِق 

ى، ًٔب كوهٞا ث٤ٖ ٓب إما ِّٞ َغ ُٓ ًبٕ اُغ٤ٖ٘ هل ٗلقذ ك٤ٚ  اُلوٜبء ك٢ ؽٌْ إٍوبٛ ع٤ٜ٘٘ب ٓب ث٤ٖ ٓبٗغ ٝ
اُوٝػ ثؼل أهثؼخ أّٜو ٝػْوا أٝ ُْ ر٘لـ ك٤ٚ، ُِٝزٍٞغ ك٢ ٛنٙ اُو٤ٚخ ٣وع٠ ٓطبُؼخ: أُـزٖجخ 
ٝأؽٌبّ اَُزو ػ٤ِٜب ك٢ اُلوٚ اإلٍال٢ٓ، ك. ى٣٘ت ػجلاَُالّ أثٞ اُلَٚ، أُٖ٘ٞهح: كاه أٌُِخ 

 .    ٨ٙ-٩ّ٘، ٓ ٕ٘ٔٓ -ٛـٖٙٗٔ،ُِْٔ٘و ٝاُزٞى٣غ، ٛ
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لجنػيف منػذ بدايػة خمقػو كائننػا الفقياء كاألطباء كعمماء األجنة يعتبركف ا
حينػا، بػػؿ ىػػك إنسػػاف مصػػغر فػػي أصػػغر صػػكرة ممكنػػة يأخػػذ فػػي النمػػك 
كالتطػػكر كالترقػػي شػػيئنا فشػػيئا حتػػى يظيػػر مػػا كػػاف مسػػتترا مػػف أجزائػػو، 
ذا كػػػاف كػػػذلؾ كػػػاف  فيػػػك كػػػائف حػػػي، كأصػػػؿ الحيػػػاة اإلنسػػػانية فيػػػو، كا 

 أك أـ  معصػػػػـك الػػػػدـ، فػػػػبل يبػػػػاح قتمػػػػو أك االعتػػػػداء عميػػػػو، كلػػػػيس ألب
 أك غيرىمػػػا كاليػػػة االعتػػػداء عميػػػو، ألف الكاليػػػة عميػػػو ىػػػي كاليػػػة حفػػػظ 

 ال إىبلؾ، كرعاية ال إزىاؽ.   
أكجػب الشػػارع عقكبػػات لمػػف سػػكلت لػو نفسػػو االعتػػداء عمػػى الجنػػيف مػػف -ْ

ػػػرب بطػػػف  خػػػبلؿ االعتػػػداء عمػػػى أمػػػو، فػػػاتفؽ الفقيػػػاء عمػػػى أنػػػو لػػػك ضي
ػػػرَّة(حامػػػؿ فألقػػػت جنينػػػيف أك أجنػػػة ففػػػي كػػػؿ كاحػػػد  ألنػػػو ضػػػماف  (1)) غي

ف ألقػػتيـ أحيػػاء فػػي كقػػت يعيشػػكف فػػي مثمػػو ثػػـ  آدمػػي فتعػػدد بتعػػدده، كا 
ف كػػػػاف بعضػػػػيـ حينػػػػا فمػػػػات، (2)مػػػاتكا ففػػػػي كػػػػؿ كاحػػػػد ديػػػػة كاممػػػػة  ، كا 

كبعضيـ ميتنا ففي الحي دية، كفي الميػت غػرة، بػؿ إنيػـ قػالكا بأنػو إذا 
مػػات مػػػف مػػات عػػاجبلن بعػػد الضػػرب ألف مكتػػو بػػالفكر يػػدؿ عمػػى أنػػو 

   قػػػػاؿ: مػػػػف حػػػػديث أبػػػػي ىريػػػػرة  ففػػػػي الصػػػػحيحيف، (3)ضػػػػرب الجػػػػاني
ػػا  مى ػػرو فىقىتىمىٍتيىػػا كى جى ا األيٍخػػرىل ًبحى ػػٍت ًإٍحػػدىاىيمى مى ، فىرى اٍقتىتىمىػػًت اٍمرىأىتىػػاًف ًمػػٍف ىيػػذىٍيؿو

 ، ػمَّـى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ػميكا ًإلىػى النَّبًػيّْ صى ػى أىفَّ  »ًفي بىٍطًنيىػا، فىاٍختىصى فىقىضى
                                                 

وَّ   (ٔ) ـُ ب اُ ًٚ حُ ًَ ٢ّء أُٝٚ، ٝاُـوح أ٣ ح ثْٚ اُـ٤ٖ ٢ٛ ث٤بٗ ك٢ عجٜخ اُلوً كٞم اُلهْٛ، ُٝؿوَّ

اُؼجل ٝاألٓخ، ٝك٢ االٕطالػ اُلو٢ٜ: اٍْ ُِٚٔبٕ أُب٢ُ اُن١ ٣غت ثبُغ٘ب٣خ ػ٠ِ اُغ٤ٖ٘، ٝهل 
ح؛ ألٗٚ أٍٝ ٓولاه ظٜو ك٢ ثبة اُل٣خ. اٗظو: ؽَٖ ػ٢ِ اُْبم٢ُ، ؽن اُغ٤ٖ٘  ك٢ ه٤َ إٗٚ ٢ٍٔ ُؿوَّ

 .ٙٓٗاُؾ٤بح ك٢ اُْو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ، ٓ 

َّ٘خُ اُ٘ج٣ٞخ ٓوبك٣و اُل٣بد ٍٞاء ٖٓ اإلثَ، أٝ اُنٛت، أٝ اُلٚخ، أٝ اُـْ٘،   (ٕ) َُّ َذ اُ ك٢ٜ ٖٓ  ث٤ََّ٘

عواّ( ٖٝٓ اُلٚخ اص٘ب ػْو ٕٔٗ.ٗاإلثَ ٓبئخ، ٖٝٓ اُنٛت أُق ك٣٘به) ٝىٕ اُل٣٘به ٖٓ اُنٛت 
ٖٓ اُجوو ٓبئز٤ٖ، ٖٝٓ اُـْ٘ أُل٢ ّبح. اٗظو: ٍٖ٘ أث٢ عواّ ( ٨٘ٝ.ٕأُق كهْٛ) ٝىٕ اُلهْٛ 

  (.  ٕٗ٘ٗكاٝٝك، ًزبة اُل٣بد، ثبة: اُل٣خ ًْ ٢ٛ؟ ثوهْ) 
(، اُْجوا٢َِٓ، ٜٗب٣خ ٖ٘ٔ/٘(، ٓبُي ثٖ أٌٗ، أُلٝٗخ )٩ٕٓ/ٖاٌُبٍب٢ٗ، ثلائغ اُٖ٘بئغ )   (ٖ)

 (. ٕٔٔ/٧أُؾزبط )
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مىػػػػػػػى  ػػػػػػٍرأىًة عى ػػػػػػى أىفَّ ًديىػػػػػػةى المى قىضى ًليػػػػػػدىةه، كى ٍبػػػػػػده أىٍك كى ػػػػػػرَّةه، عى ًنيًنيىػػػػػػا غي  ًديىػػػػػػةى جى
اًقمىًتيىا كقد أباف الفقياء أنو إذا لـ تكجػد الغػرة ) العبػد أك األمػة( ، (1) «عى

أديػػت مػػف أحػػد األجنػػاس التاليػػة:مف اإلبػػؿ خمسػػة أبعػػرة، كمػػف الػػذىب: 
 . (2)ف الفضة: ستمائة درىـخمسكف دينارا ، كم

كخبلصة ىذا الفصؿ أف اإلسبلـ اعتنى باإلنساف قبؿ ميبلده بتكجيو 
كبل الزكجيف بحسف االختيػار كاالنتقػاء، كمػا كضػع التػدابير الكافيػة لحمايػة 

 حياتو جنيننا في بطف أمو.

                                                 
اُل٣بد، ثبة ع٤ٖ٘ أُوأح ٝإٔ اُؼوَ ػ٠ِ اُٞاُل أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة   (ُ)

(، َِْٝٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُوَبٓخ ٝأُؾبهث٤ٖ، ثبة ٩ٔٓٙٝػٖجخ اُٞاُل ال ػ٠ِ اُُٞل، ثوهْ )
 (.٨ٔٙٔك٣خ اُغ٤ٖ٘، ٝٝعٞة اُل٣خ ك٢ هزَ اُقطأ، ّٝجٚ اُؼٔل ػ٠ِ ػبهِخ اُغب٢ٗ، ثوهْ )

 .٩ْٓٗو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ، ٓ ؽَٖ ػ٢ِ اُْبم٢ُ، ؽن اُغ٤ٖ٘ ك٢ اُؾ٤بح ك٢ اُ (ٕ)
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 الفصل الثاني: عناية اإلسالم بالجسم البشري بعد الميالد.  
 االعتناء بالجسد في مرحلة الطفولة.المبحث األول: 

مما ال شؾ فيو أف الكلد ) ذكرنا كأنثى ( نعمة ييبيا اهلل تعالى  مف 
  ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۈۇ  ۆ   ۆ  ۈچ  يشاء مف خمقو، قاؿ تعالى:

لكف اليبة ال تكتمؿ إال  ،(1) چۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  
ال فسكؼ تتحكؿ إلى نقمة يعاني  إذا كانت مصدر متعة كراحة لئلنساف، كا 

 اإلنساف مف لييب جكارىا.
كلما كانت الطفكلة بمثابة األساس مف البناء اإلنساني، فقد اعتنى  

ا كأكالىا رعاية فائقة ظيرت في مظاىر شتى،  اإلسبلـ بيا اعتناء خاصن
 أذكر منيا:

َضاع:  المطلب األول: حق الطفل في الرَّ

مػػػف مظػػػاىر عنايػػػة اإلسػػػبلـ بالطفػػػؿ بعػػػد أف يسَّػػػر اهلل لػػػو السػػػبيؿ    
بػػالخركج مػػف بطػػف أمػػو، أف كفػػر لػػو مػػادة الحيػػاة األكلػػى بالنسػػبة لػػو كىػػي 

 المبف، كذلؾ بإيجاده في ثدم األـ، عبر عممية إعجازية كىي الرضاعة.
العمميػػة فػػي عػػدد مػػف سػػكر القػػرآف  كقػػذ أشػػار اهلل تعػػالى إلػػى ىػػذه   

ۓ  ۓ  ﮲    ےھ  ھ  ھ   ھ  ے  چ ، فقػػػاؿ تعػػػالى: (2)الكػػػريـ

، (4) چ  ٿٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿچ ، كقػػػػاؿ سػػػػبحانو: (3) چ    ﮵﮳  ﮴
ففػػػػي ىػػػػاتيف اآليتػػػػيف حػػػػث إليػػػػي عمػػػػى دفػػػػع األميػػػػات بػػػػأف يغػػػػذيف األكالد 
 الصػػغار ممػػا كىػػبيف اهلل مػػف المػػبف فػػي أثػػدائيف، كفػػي معنػػى قكلػػو تعػػالى: 

                                                 
 .٩ٗاُْٞهٟ:  (ٔ)

ٝهكد ًِٔخ اُوٙبػخ ْٝٓزوبرٜب ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ إؽلٟ ػْوح ٓوح، ًٔب رٌوهد ًِٔخ اُلٖبٍ  (ٕ)

  ْٝٓزوبرٜب صالس ٓواد ك٢ ٍجغ ٍٞه ٝصٔبٕ آ٣بد ًو٣ٔبد.
  . ٖٖٕاُجووح:  (ٖ)

 .٧اُؤٖ:  (ٗ)
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       ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  ﮼﮶   ﮷      ﮸  ﮹   ﮺  ﮻چ 

    ڭ  ڭ  ڭ                       

ۈ   ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    ۈڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ

، " نىيىػػػػى المَّػػػػوي أىٍف  ،( 1) چ  يبحب  خب   مب  ىب ػػػػًف الزٍُّىػػػػًرمّْ قىػػػػاؿى ييػػػػكنيسي عى
: أىٍف تىقيكؿى الكىاًلدىةي: لىٍستي ميٍرًضعىتىوي، كىًىػيى أىٍمثىػؿي لىػوي  ذىًلؾى لىًدىىا، كى ارَّ كىاًلدىةه ًبكى تيضى

مىٍيػػػًو كىأىٍرفىػػػؽي  ٍيًرىىػػػا، فىمىػػػٍيسى لىيىػػػا أىٍف تىػػػٍأبىى، بىٍعػػػدى أىٍف ًغػػػذىاءن، كىأىٍشػػػفىؽي عى بًػػػًو ًمػػػٍف غى
لىػػًدًه  ػػارَّ ًبكى ٍكليػػكًد لىػػوي أىٍف ييضى لىػػٍيسى ًلٍممى مىٍيػػًو، كى عىػػؿى المَّػػوي عى ػػا جى ييٍعًطيىيىػػا ًمػػٍف نىٍفًسػػًو مى

ٍيًرىىا كىاًلدىتىوي، فىيىٍمنىعىيىا أىٍف تيٍرًضعىوي ًضرىارنا لىيىا ًإلىى غى
(2 ) 

لشػػػرع الحنيػػػؼ مػػػدة الرضػػػاعة النمكذجيػػػة  بعػػػاميف، كيجػػػكز كحػػدد ا  
پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ الفطاـ قبؿ انقضػاء العػاميف، فقػاؿ تعػالى: 

 چ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ       پ   ڀ
 ، كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحانو: ( 3)

 .( 4) چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
 حكمة تحديد الرضاعة بعامين:
ى، كتأكيػػػد اآليػػػات القرآنيػػػة مىػػػثٍ الرضػػػاعة المي  ىػػػذا التحديػػػد الػػػدقيؽ لفتػػػرة

إال مف خبلؿ األبحػاث الطبيػة الحديثػة  ةعميو لـ يتيسر تقريره كحقيقة عممي
بعػػد مػػا ثبتػػت العبلقػػة بػػيف تمػػاـ الرضػػاعة ككفػػاءة الجيػػاز المنػػاعي كالقػػدرة 

أف كفػػػاءة الجيػػػاز " عمػػػى مقاكمػػػة األمػػػراض، حيػػػث أثبػػػت الطػػػب الحػػػديث 
أمثػػؿ صػػكرة إال عنػػد عػػاميف أمػػا قبػػؿ ذلػػؾ فيكػػكف  المنػػاعي ال تصػػبح فػػي

                                                 
 .ٖٖٕاُجووح:  (ٔ)

ۓ  ۓ    ےھ  ھ  ھ   ھ  ے  چ  :اٗظو: ٕؾ٤ؼ اإلٓبّ اُجقبه١، ًزبة اُ٘لوبد، ثبة  (ٕ)

 .٩٘٧، ٓ  چ    ﮵﮲  ﮳  ﮴
  .٘ٔاألؽوبف:  (ٖ)

 .ُٗٔؤبٕ:  (ٗ)
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الرضيع في حاجة إلى مناعة مكتسػبة فػي صػكرة أجسػاـ مضػادة تنتقػؿ فػي 
 .(1)" لبف األـ إلى الطفؿ عبر الرضاعة

 الفوائد الصحية لمبن األم:
مػػػػف مػػػػزيج متكامػػػػؿ يتكػػػػكف حميػػػػب األـ  يؤكػػػػد الطػػػػب الحػػػػديث أف 

ات كسػػكريات كدىػػكف يػػكبركتينكمتػػكازف كمنسػػجـ مػػف مػػاء كمػػكالح كمعػػادف 
كذىنية كغيرىا مف المككنات التي يصؿ عددىا إلػى المئػة  ةكأحماض أميني

بنسػػب تتغيػػر مػػف كقػػت آلخػػر مػػع كػػؿ فتػػرة مػػف فتػػرات النمػػك كتتغيػػر أيضػػا 
حسب احتياجات الطفؿ كظركفو ككضػعو الخػاص مػف ثػدم إلػى ثػدم لػؤلـ 

 .(2)بلؿ الكجبة نفسياالكاحدة كبيف امرأة كأخرل كبيف كجبة كأخرل كحتى خ
أىػػػـ الخبليػػػا التػػػي يحتاجيػػػا الرضػػػيع  عمػػػىحميػػػب األـ كمػػػا يحتػػػكم 

% مػػف خبليػػا حميػػب األـ َٖالخبليػػا الممتيمػػة أك اآلكمػػة التػػي تشػػكؿ كىػػي 
كتتػػػػكلى ميمػػػػة قتػػػػؿ البكتيريػػػػا كالطفيميػػػػات كالفيركسػػػػات كمػػػػا تبػػػػرز أىميػػػػة 

ؼ مػػف شػػتى األجسػاـ المضػػادة التػػي تتػكلى حمايػػة الجسػػـ الصػغير كالضػػعي
 .( 3)أنكاع األمراض المكجكدة في البيئة المحيطة بو 

  لقد عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمران ليا بعنكافك 
"Complementary feeding ة مفادىا: كجاء بنتيج ََُِ" عاـ 

The first two years of a child’s life are a critical window 

during which the foundations for healthy growth and 

                                                 
ّ  ٖٕٓٓ،ٕهّبك ػ٢ِ ػجل اُؼي٣ي ٠ٍٞٓ، ػِْ أٛٞاه اإلَٗبٕ، اُوبٛوح: كاه اُلٌو اُؼوث٢، ٛ  (ٔ)

ٖٖٓٔ. 

، عو٣لح اُج٤بٕ االهزٖبك١، اإلٓبهاد، األّ: أُؼغيح أُزغلكح ؽ٤ِت، ك. ؽَٖ ٣ٍٞق ؽط٤ٜاٗظو:   (ٕ)

-https://www.albayan.ae/economy/2009-11-10ّ. ٩ٕٓٓ/ٔٔ/ٓٔثزبه٣ـ 
1.489797 

 
 أُٖله اَُبثن.  (ٖ)

https://www.albayan.ae/economy/2009-11-10-1.489797
https://www.albayan.ae/economy/2009-11-10-1.489797
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development are built. Infant and young child feeding is 

a core dimension of care in this period
(1) 

نافػذة حرجػة يػتـ خبلليمػا إف السنتيف األكلييف مف حياة الطفؿ ىمػا " 
بناء التأسيسات لمنمك كالتطكر الصحي. إف تغذية الطفؿ الرضػيع ىػي بعػد 

 ." جكىرم لمعناية خبلؿ ىذه الفترة
ػػػػ ا أف المػػػػدة المثاليػػػػة لئلرضػػػػاع ىػػػػي كجػػػػاء فػػػػي نتيجػػػػة المػػػػؤتمر أيضن

سػػػنتاف، ألف الطفػػػؿ خػػػبلؿ ىػػػاتيف السػػػنتيف يكػػػكف بحاجػػػة ماسػػػة لؤلجسػػػػاـ 
ازه المنػػاعي، كىػػذه األجسػػاـ ال يجػػدىا إال فػػي حميػػب المناعيػػة لتطػػكير جيػػ

 .األـ
كلذا فػإف حميػب األـ يمتػاز بككنػو دكاء بجانػب ككنػو غػذاء، فالحميػب 

 ٕ-ّالػػذم يفػػرزه ثػػدم األـ بتركيػػز مرتفػػع جػػدنا بعػػد الػػكالدة مباشػػرة كيسػػتمر 
أيػػاـ( ميػػـ لحيػػاة الطفػػؿ كمناعتػػو ضػػد األمػػراض، فيػػك يحتػػكم عمػػى نسػػبة 

سػػػػػاـ المضػػػػػادة ) الجمكبيكلينػػػػػات( منيػػػػػا جمكبيػػػػػكليف أ ك ج عاليػػػػػة مػػػػػف األج
المناعييف، كىما ضػركرياف لمقاكمػة مختمػؼ أنػكاع البكتيريػا، كبعػض أنػكاع 
الفيركسػػات مثػػؿ فيػػركس شػػمؿ األطفػػاؿ كفيػػركس الحصػػبة كفيػػركس النكػػاؼ 
كفيػػػركس التيػػػاب الػػػدماغ اليابػػػاني، كيحميانػػػو مػػػف التيابػػػات األنػػػؼ كاألذف 

اليضػػمي عػػبلكة عمػػى احتكائػػو عمػػى البركتينيػػات المناعيػػة كالحمػػؽ كالجيػػاز 
كاالنترفيركف المقاكـ الفيركسات، كالبلكتكفيريف كالميازكزيـ، كمجمكعة كبيرة 
مػػف خبليػػا الػػدـ البيضػػاء المقاكمػػة لؤلمػػراض، كالخبليػػا الممفاكيػػة نػػكع )ب( 
 ّكالحبيبيػة كالبمعميػة، حيػػث تحتػكم ممعقػػة شػام )صػػغيرة( مػف حميػػب األـ 

                                                 
(ٔ)  Complementary feeding, Report of the global consultation, Geneva, 

10-13 December 2001 
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ػػا مػػف جميػػع مبل يػػيف خميػػة مناعيػػة، فػػي حػػيف يخمػػك الحميػػب الصػػناعي تمامن
 .(1)األجساـ المضادة كالخبليا كالبركتينات المناعية

كما ثبت عممينا حماية الرضاعة الطبيعية لمرضيع مف مػرض سػكرم 
البػػػػكؿ )النػػػػكع األكؿ ( الػػػػذم يصػػػػيب األطفػػػػاؿ فػػػػي مرحمػػػػة مبكػػػػرة،  كمػػػػف 

ػػا حػػادة فػػي المػػرض الجػػكفي، الػػذم يصػػيب  الجيػػاز اليضػػمي كيسػػبب آالمن
الػػػػػػبطف، كمػػػػػػف تصػػػػػػمب الشػػػػػػراييف ، ضػػػػػػغط دـ األطفػػػػػػاؿ، كبعػػػػػػض أنػػػػػػكاع 

  (2)السرطاف، كالكساح، اإلمساؾ أك اإلسياؿ، التيابات المسالؾ البكلية
( كمنظمػػة األمػػـ المتحػػدة  WHOكذكػػرت منظمػػة الصػػحة العالميػػة )

نصػػؼ المميػػكف مػػف ( أف مميػػكف ك UNICEFاليكنيسػػيؼ ) -لرعايػػة الطفكلػػة
األطفػػاؿ يمكتػػكف سػػنكينا فػػي العػػالـ، نتيجػػة لعػػدـ إرضػػاعيـ حميػػب أميػػاتيـ، 
كأف أغمػػػػب ىػػػػذه الكفيػػػػات ناتجػػػػة عػػػػف تغذيػػػػة األطفػػػػاؿ باأللبػػػػاف الصػػػػناعية 
)حميػػب البقػػر كخبلفػػو ( بكاسػػطة القػػاركرة حيػػث ال يػػتـ التعقػػيـ كمػػا ينبغػػي، 

التغذيػػة، ألف كمػػا يصػػاب أكثػػر مػػف تسػػعة مبليػػيف طفػػؿ بػػنقص شػػديد فػػي 
، ممػػػا يػػػؤدم إلػػػى إصػػػابتيـ  الحميػػػب يكػػػكف مخففنػػػا بالمػػػاء أكثػػػر مػػػف الػػػبلـز

 .( 3)بالعديد مف األمراض كالكفيات المبكرة
كىػػػػػػذه الحقػػػػػػائؽ تسػػػػػػتدعي المقارنػػػػػػة المػػػػػػكجزة بػػػػػػيف لػػػػػػبف األـ كالمػػػػػػبف 

 الصناعي مف باب كبضدىا تتمايز األشياء.
  

                                                 
ك٢ٜٔ ٖٓطل٢ ٓؾٔٞك، إػغبى اُووإٓ اٌُو٣ْ ك٢ ٓلح اُوٙبػخ ٝٗٞػ٤زٜب، ثؾش ْٓ٘ٞه ػ٠ِ  (ٔ)

 https://www.ioqas.org.sa  ،ٔأُٞهغ اُو٢ٍٔ ُواثطخ اُؼبُْ اإلٍال٢ٓ، ٓ 
  أُٖله اَُبثن.  (ٕ)
اُووإٓ اٌُو٣ْ ك٢ ٓلح اُوٙبػخ ٝٗٞػ٤زٜب، ثؾش ْٓ٘ٞه ػ٠ِ ك٢ٜٔ ٖٓطل٢ ٓؾٔٞك، إػغبى   (ّ)

 https://www.ioqas.org.sa  ،ٔأُٞهغ اُو٢ٍٔ ُواثطخ اُؼبُْ اإلٍال٢ٓ، ٓ 
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 حميب األم والحميب الصناعي: 
األـ بأنكاع الحميب الصناعي يتبيف الفرؽ اليائؿ مف بمكازنة حميب 
 : خبلؿ عدة عناصر

 البروتينات واألحماض األمينية: - أ
ظؿ أطباء األطفاؿ كلسنكات طكيمة، يعتقدكف أف محتكل حميب 

مرات مما يحتكيو حميب األـ، لكف  ْ-ّالبقر مف البركتينات، أكثر 
نما بالكيؼ كالنكع، حيث إف  البحكث الطبية أكدت أف العبرة ليست بالكـ كا 

% كاسييف، ّٓ% مصؿ الحميب كٓٔبركتينات حميب األـ تتككف مف 
% ِٖ% مصؿ الحميب كُٖبينما تتككف بركتينات حميب البقر مف

 كاسييف.
عبلكة عمى ما سبؽ، فإف بركتينات حميب األـ سيمة اليضـ، إذ يتـ 

ناعي ىضميا في أقؿ مف خمس عشرة دقيقة، أما بركتينات الحميب الص
فيي عسرة اليضـ كيتطمب ىضميا إلى ما يزيد عف الساعة، مما يجعؿ 
نسبة منيا تصؿ األمعاء قبؿ اليضـ فتحدث أنكاعنا مف الحساسية عند 

 أطفاؿ الحميب الصناعي.
 السكريات: - ب

% بينما في حميب ٕنسبة سكر الحميب ) البلكتكز( في حميب األـ 
في حميب األـ حيكية لتككيف % ، كبالتالي فإف نسبتو العالية ٕ.ْالبقر

الدماغ كنمكه كخاصة في األشير األكلى مف عمر الرضيع لنمك دماغ 
 الكليد. 
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 المعادن والفيتامينات:-ج
يحتكم حميب األـ عمى المعادف المطمكبة كبكميات متناسبة 
كمتناسقة يسيؿ امتصاصيا أما الحميب الصناعي فقد تككف الكميات فيو 

 أقؿ كتسبب إرىاقنا لكيٍميىًة الطفؿ.أكبر لكف فائدتيا 
 مقاومات البكتريا والجراثيم:-د  

مرة عف  َّيحتكم حميب األـ عمى تركيز عاؿ مف الميسكزايـ يزيد 
ما ىك مكجكد في الحميب الصناعي كىذا ميـ لمقاكمة بكتيريا الجياز 
ا عمى عشر أضعاؼ ما ىك  اليضمي الضارة، كما يحتكم حميب األـ أيضن

 ي الحميب الصناعي مف العكامؿ التي تساعد عمى نمك بكتيريا مكجكد ف
 . (1)ال كتكبسيبلس

 المطلب الثاني: حق الطفل في الحضانة والنفقة:

 الحضانة في المغة:-أ
ٍضف، كىك الضـ ،  انة بفتح الحاء ككسرىا مأخكذة مف الحى الحىضى

ف الطائر بيضو: إذا  نت المرأة طفميا: إذا ضمتو، كحضى ضمو يقاؿ: حىضى
انىةن إلى نفسو، كجعمو تحت جناحو، ك  لىدىىىا حىضى ٍرأىةي كى نىًت اٍلمى اًضنىةي كى ، حىضى حى
مىٍيًو ًفي تىٍرًبيىًتوً  ًبيّْ الًَّتي تىقيكـي عى عىمىوي ًفي ًحٍضًنوً  ،الصَّ فى الشٍَّيءى جى كىاٍحتىضى

(2 ) . 
  

                                                 
 أُٖله اَُبثن ثزٖوف.  (ٔ)
أٌُزجخ ، ٓقزبه اُٖؾبػ، ى٣ٖ اُل٣ٖ أثٞ ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ أث٢ ثٌو ثٖ ػجل اُوبكه اُؾ٘ل٢ اُواى١ (ٕ)

أؽٔل ثٖ ٓؾٔل . ٧٘، ٓ ٩٩٩ّٔٛـ / ٕٓٗٔ، ٘، ٤ٕٛلا –ه اُ٘ٔٞمع٤خ، ث٤وٝد اُلا -اُؼٖو٣خ 
، ث٤وٝد –أٌُزجخ اُؼ٤ِٔخ ، أُٖجبػ ا٤ُ٘ٔو ك٢ ؿو٣ت اُْوػ اٌُج٤و، ثٖ ػ٢ِ اُل٢ٓٞ٤ صْ اُؾ١ٞٔ

ٓٔٗٓ . 
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 الحضانة في اًلصطالح: - ت
كعرفيػا المالكيػة بأنيػا: حفػظ ، ( 1) عرفيا األحناؼ بأنيا : تربية الكلػد

ػػػػٍف كعرفيػػػػا الشػػػافعية بأنيػػػػا: ، ( 2) الكلػػػد ، كالقيػػػػاـ بمصػػػالحو ـي ًبًحٍفػػػػًظ مى  اٍلًقيىػػػا
ػػػػا ييٍؤًذيػػػػوً  ًكقىايىتًػػػًو عىمَّ وي، كى ػػػػا ييٍصػػػػًمحي تىٍرًبيىتًػػػًو ًبمى يّْػػػزي كىالى يىٍسػػػػتىًقؿُّ بًػػػػأىٍمًرًه، كى  الى ييمى

(3) ،
كعرفيػػػا الحنابمػػػة بأنيػػػا : حفػػػظ صػػػغير كنحػػػكه عمػػػا يضػػػره، كتربيتػػػو بعمػػػؿ 

 .( 4)مصالحو 
كيبلحظ أف كؿ ىذه التعريفات تتفؽ في أف الحضانة ىي: الحفظ 

ٍكًمو.   كالرعاية لمكلد، كمىٍف كافى في حي
 المقاصد الشرعية لمحضانة: -ج

مما ال شؾ فيو أف لمحضانة مقاصدى شرعية تتعدد بحسب تعدد 
آثارىا ما بيف صحية كنفسية كخمقية، كلما كاف البحث يدكر حكؿ الجانب 
الجسماني سكؼ أركز ىنا عمى بياف المقاصد الشرعية لمحضانة مف زاكية 

 حفظيا لمجانب الصحي كالجسماني، كمف أىـ ىذه المقاصد:
الحفاظ عمى حياة الطفؿ كصحتو: فيي المقصكد األسمى مف -ُ

في حياة كريمة، فبل حضانة كال رعاية  الحضانة، حتى يأخذ فرصتو
مع التقصير في رعاية المحضكف أك إتبلفو! كألف المقاصد األخرل 
تبع ليا، كقد يمكف تداركيا كالتعكيض عنيا، أما الحياة فبل يمكف 

                                                 
، هك أُؾزبه ػ٠ِ اُله ثٖ ػبثل٣ٖ، ٓؾٔل أ٤ٖٓ ثٖ ػٔو ثٖ ػجل اُؼي٣ي ػبثل٣ٖ اُلْٓو٢ اُؾ٘ل٢ا (ٔ)

 (. ٘٘٘/ّٖ، )٩٩ٕٔ -ٛـٕٔٗٔ، ٕث٤وٝد، ٛ -به، كاه اُلٌوأُقز

، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢ ػ٠ِ اُْوػ اٌُج٤و، كاه اُلٌو، ك. ٛ، ٓؾٔل ثٖ أؽٔل ثٖ ػوكخ اُلٍٞه٢ أُب٢ٌُ  (ٕ)

 (. ٕٙ٘//ٕك.د، ) 

، رؾو٤ن: ى٤ٛو هٝٙخ اُطبُج٤ٖ ٝػٔلح أُلز٤ٖ، أثٞ ىًو٣ب ٓؾ٢٤ اُل٣ٖ ٣ؾ٠٤ ثٖ ّوف ا١ُٝٞ٘ (ٖ)

 (.٩/٩٨ّ، )٩٩ٔٔ -ٛـٕٔٗٔ، ٖ، ٛػٔبٕ -كْٓن -أٌُزت اإلٍال٢ٓ، ث٤وٝداُْب٣ِٝ، 

اُوٝٗ أُوثغ ّوػ ىاك ، ٖٓ٘ٞه ثٖ ٣ٌٞٗ ثٖ ٕالػ اُل٣ٖ اثٖ ؽَٖ ثٖ إكه٣ٌ اُجٜٞر٠ اُؾ٘ج٠ِ (ٗ)

 .٧ٕٙ، ٓ ٓؤٍَخ اُوٍبُخ -كاه أُؤ٣ل ، أَُزو٘غ
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تداركيا، كال بديؿ عنيا. كيدخؿ تحت ىذا المقصد القياـ بإرضاعو 
 كما سبؽ كفصمت القكؿ فيو آنفنا.

 ف الشافعية قد قسمكا الحضانة إلى: )حضانة صغرل( كليذا فإ 
( ك) حضانة كبرل(، ففي مغني المحتاج: "  ًبيٍّ انىةي اٍلكيٍبرىل )ًحٍفظي صى كىاٍلحىضى

ًثيىاًبًو(  بىدىًنًو كى تىٍعيىديهي ًبغىٍسًؿ رىٍأًسًو كى اًدًؽ ًبالذَّكىًر كىاأٍليٍنثىى، )كى أىٍم ًجٍنًسًو الصَّ
تىٍطًييًرًه ًمٍف النَّ  دىٍىًنًو(كى اسىاًت، )كى ٍغرىل: ... جى انىةى الصُّ ييسىمَّى اٍلحىضى اعي كى ٍرضى كىاإٍلً

ثىبلن الثٍَّدمى  ٍضًعًو ًفي ًحٍجًرىىا مى  .( 1)"أىٍف تيٍمًقمىوي بىٍعدى كى
الحفاظ عمى سبلمة جسـ الطفؿ: مف أف يجرح نفسو، أك يسرقو أحد، -ِ

: أك يعتدم أحد عمى جسمو بإتبلؼ أك ىتؾ عرض، إعماالن لقكلو 
ـٍ مىسٍ "  كيمُّكي ، كى ـٍ رىاعو مىسٍ ؤ كيمُّكي ـي رىاعو كى كؿه عىٍف ؤ كؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، اإًلمىا

ؿي رىاعو ًفي أىٍىًمًو كىىي  كؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، كىالمىٍرأىةي رىاًعيىةه ًفي ؤ كى مىسٍ رىًعيًَّتًو، كىالرَّجي
مىسٍ  ٍكًجيىا كى مىسٍ ؤ بىٍيًت زى اًؿ سىيًّْدًه كى ـي رىاعو ًفي مى اًد كؿه ؤ كلىةه عىٍف رىًعيًَّتيىا، كىالخى

كمف ىذه المسئكلية تعكيده عمى المحافظة عمى ، ( 2) «عىٍف رىًعيًَّتوً 
النجاسات كتقميـ أظافره، كعدـ سبلمتو الصحية مف نظافة كبيٍعدو عف 

   كشؼ عكرتو إال عند الضركرة .
كمف الزمات الحضانة إنفاؽ األب عمى طفمو، حيث إف نفقتو ليست 
نما كاجب كفرض أكجبو الشرع عميو، ككاف  امتناننا مف األب أك حاضنو كا 

بىابي كيجيكًب مف فقو اإلماـ البخارم في صحيحو أف بكَّب بابنا بعنكاف )  
مىى األىٍىًؿ كىالًعيىاؿً النَّ  ٍنوي،  يأىبي ( كأخرج فيو حديث فىقىًة عى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى ىيرى

                                                 
ٓؼوكخ ٓؼب٢ٗ أُلبظ أُٜ٘بط،  ٌّٔ اُل٣ٖ ٓؾٔل ثٖ أؽٔل اُقط٤ت اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط إ٠ُ  (ٔ)

 (.ٖٙٗ/ّٖ، )٩٩ٗٔ-ٛـ٘ٔٗٔ، ٔكاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ٛ

(. ٨٩ٖأفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُغٔؼخ، ثبة اُغٔؼخ ك٢ اُووٟ ٝأُلٕ، ثوهْ)  (ٕ)

َٝ َِْٝٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اإلٓبهح،  َُْغبئِِو،  ُػوُٞثَِخ ا َٝ  ، ٍِ َُْؼبِك ِّ ا ب َٓ ٤َِِخ اإْلِ ِٚ ْكِن ثَبُة كَ َُْؾشِّ َػ٠َِ اُوِّ ا
 ْْ ِٜ وَِّخ َػ٤َِْ َْ َٔ ُْ ٍِ ا ْٖ إِْكَفب ٢ِْٜ َػ اَُّ٘ َٝ ِػ٤َِّخ،   (. ٨ٕ٩ٔ، ثوهْ )ثِبُوَّ
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 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى النًَّبيُّ صى دىقىًة مىا تىرىؾى ًغننى، كىاليىدي »قىاؿى ؿي الصَّ أىٍفضى
ٍيره ًمفى اليىًد السٍُّفمىى، كىاٍبدىٍأ ًبمىٍف  ٍرأىةي: ًإمَّا أىٍف « تىعيكؿي العيٍميىا خى تىقيكؿي المى

يىقيكؿي  يىقيكؿي العىٍبدي: أىٍطًعٍمًني كىاٍستىٍعًمٍمًني، كى مَّا أىٍف تيطىمّْقىًني، كى تيٍطًعمىًني، كىاً 
ٍف تىدىعيًني : أىٍطًعٍمًني، ًإلىى مى ٍيرىةى، سىًمٍعتى ىىذىا ًمٍف  ؟ااًلٍبفي "، فىقىاليكا: يىا أىبىا ىيرى

:  ًو رىسيكًؿ المَّ  ٍيرىةى »؟ قىاؿى  .( 1)«الى، ىىذىا ًمٍف ًكيًس أىًبي ىيرى
اءىٍت ًىٍنده ًبٍنتي عيٍتبىةى، كعف عائشة رضي اهلل عنيا قالت:  قىالىٍت: جى

ـى  رىجه أىٍف أيٍطًع مىيَّ حى ، فىيىٍؿ عى ؿه ًمسّْيؾه فىقىالىٍت: يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإفَّ أىبىا سيٍفيىافى رىجي
: ًمفى الًَّذم لىوي  كؼً »ًعيىالىنىا؟ قىاؿى  (2) «الى، ًإالَّ ًباٍلمىٍعري

ٍمييػػكري ًإلىػػى أىفَّ اٍلكىاًجػػبى أىٍف ييٍنًفػػؽى قػػاؿ اإلمػػاـ ابػػف حجػػر: "  ذىىىػػبى اٍلجي كى
مىػى اأٍلىبً  َـّ الى نىفىقىػةى عى كَّجى اأٍليٍنثىػى ثيػ تَّى يىٍبميغى الػذَّكىري أىٍك تىتىػزى ـٍ حى مىٍيًي كحكػى  .(3)" عى

قاؿ: أجمع كؿ مف نحفظ عنو مػف أىػؿ العمػـ عمػى : أف عمػى ابف المنذر، 
و، كىك  المرء نفقة أكالده األطفاؿ الذيف ال ماؿ ليـ، كألف كلدى اإلنساف بىٍعضي
بعػػػض كالػػػده، فكمػػػا يجػػػب عميػػػو أف ينفػػػؽ عمػػػى نفسػػػو كأىمػػػو، كػػػذلؾ عمػػػى 

 .( 4)بعضو
كىكذا يتبيف لكؿ ذم بصيرة أف اإلسبلـ قد سبؽ كؿ المذاىب 

ة كالبرامج البشرية كالمكاثيؽ الدكلية في مجاؿ حماية الطفؿ اإلنساني
  كرعايتو في مرحمة الطفكلة مف خبلؿ تشريع الحضانة البلزمة لو.   

 

                                                 
أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُ٘لوبد، ثبة ٝعٞة اُ٘لوخ ػ٠ِ األَٛ ٝاُؼ٤بٍ، ثوهْ   (ٔ)

(ٖ٘٘٘.) 

َٗلَوَِخ أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُ٘لوبد، ث (ٕ) َٝ ُعَٜب،  ْٝ َْٜ٘ب َى ْوأَِح إَِما َؿبَة َػ َٔ بة َٗلَوَِخ اُ

َُلِ  َٞ   (.٩ٖ٘٘، ثوهْ )اُ
 (. ٖٓٙ/٩اثٖ ؽغو اُؼَوال٢ٗ ، كزؼ اُجبه١، )  (ٖ)

 (. ٖٖٕ/ٔٔاثٖ هلآخ، أُـ٢٘، )   (ٗ)
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 المطلب الثالث: الختان:

 مػػػػف األمػػػػكر التػػػػي سػػػػنيا اإلسػػػػبلـ بالنسػػػػبة لممكلػػػػكد أف يػػػػتـ اختتانػػػػو
فالختاف سنة مف سنف الفطرة، كقػد عرفػو أربػاب المغػة فقػالكا: الختػاف بكسػر 

 .(1)الخاء: مكضع القطع مف الذكر
ػػػػػتىف  تػػػػػيفه كفػػػػػي القػػػػػامكس المحػػػػػيط: خى لىػػػػػدى يىٍخًتنيػػػػػو كيىٍختينيػػػػػو، فيػػػػػك خى الكى

: قىطىعى غيٍرلىتىو : مىٍكًضعيو مف الذَّكىرً ، كمىٍختكفه : القىٍطعي ، كالًختافي ٍتفي  .(2) كالخى
تًػػػػػيف: كفػػػػػي لسػػػػػاف العػػػػػرب:  ػػػػػاًء. كالخى ٍفػػػػػضي ًلمنّْسى ػػػػػاًؿ، كالخى ػػػػػٍتف ًلمرّْجى الخى

، الذَّكىري كاألينثى ًفي ذىًلؾى سىكىاءه   (3) المىٍختيكفي
ككما ىك كاضح فالمعنى المغػكم لمختػاف يػدكر فػي فمػؾ قطػع مكضػع 
مػػف ذىكىػػر الرجػػؿ،  تسػػمى القمفػػة أك الغرلػػة، كخفػػض المػػرأة بقطػػع جػػزء مػػف 

 بظرىا.
ٍرًدمُّ  ػػػػاكى ػػػػػفىةى :  قىػػػػاؿى اٍلمى شى ًختىػػػػافي الػػػػذَّكىًر قىٍطػػػػػعي اٍلًجٍمػػػػدىًة الَّتًػػػػي تيغىطّْػػػػي اٍلحى

ػػػا ييٍجػػػًزئي أىٍف  ػػػفىًة كىأىقىػػػؿُّ مى شى ًؿ اٍلحى ٍسػػػتىحىبُّ أىٍف تيٍسػػػتىٍكعىبى ًمػػػٍف أىٍصػػػًميىا ًعٍنػػػدى أىكَّ  كىاٍلمي
ػػػػفى  شى ػػػػٍيءه ًمػػػػفى اٍلحى ػػػػا يىتىغىشَّػػػػى بًػػػػًو شى ٍيفً  ،ةً الى يىٍبقىػػػػى ًمٍنيىػػػػا مى ػػػػرىمى ـي اٍلحى ػػػػا قىػػػػاؿى ًإمى  :كى

تَّػػى  ػػفىةى حى شى ػػاًؿ قىٍطػػعي اٍلقيٍمفىػػًة كىًىػػيى اٍلًجٍمػػدىةي الَّتًػػي تيغىطّْػػي اٍلحى ؽُّ ًفػػي الرّْجى  اٍلميٍسػػتىحى
الى يىٍبقىى ًمفى اٍلًجٍمدىًة شىٍيءه ميتىدىؿٍّ 

(4) 
 ككرد ذكػػػر الختػػػاف فػػػػي عػػػدد مػػػف األحاديػػػػث النبكيػػػة، كمػػػف أصػػػػحيا 

ًف النًَّبيّْ  كأىبً ما ركاه  ٍنوي، عى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى :  ىيرى  قىاؿى

                                                 
ّ، ) ٩٨ٕٔ، ٖإٍٔبػ٤َ ثٖ ؽٔبك اُغٞٛو١، اُٖؾبػ، رؾو٤ن: أؽٔل ػجل اُـلٞه ػطب، ٛ  (ُ)

٘/ٕٔٓ٧) . 

ٓغل اُل٣ٖ ٓؾٔل ثٖ ٣ؼوٞة اُل٤وٝى آثبك١، اُوبًٓٞ أُؾ٤ٜ، رؾو٤ن: ٓوًي اُوٍبُخ ُِلهاٍبد   (ٕ)

ّ، ثبة إُ٘ٞ، كَٖ ٕٕٔٓ -ٛـٖٖٗٔ، ُٖج٘بٕ، ٛ -ٝرؾو٤ن اُزواس، ٓؤٍَخ اُوٍبُخ، ث٤وٝد
 .٩ٖٔٔاُقبء، ٓ 

 (. ٕٓ/ ٘) ٖفزٖ ( ٓظ َُبٕ اُؼوة، ٓبكح ) (ٖ)

 (.ٓٔٗ/ٓٔ) أُٖله ٗلَٚ  (ٗ)
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قىػصُّ الشَّػاًرًب،  نىتٍػؼي اإًلٍبػًط، كى ، كىااًلٍسػًتٍحدىادي، كى : الًختىػافي ٍمػسه " الًفٍطرىةي خى
ـي األىٍظفىاًر" تىٍقًمي  .( 1) كى

 حكم الختان: 
 اختمفػػػت آراء الفقيػػػاء حيػػػاؿ قضػػػية الختػػػاف، ككػػػاف لكػػػؿ مػػػنيـ حجتػػػو
 كدليمو، كأعرض ىنا ىذه اآلراء مختصرة بما يتناسب مع مكضكع البحث.

أف الختػػاف غيػػر كاجػػب لمػػذكر أك لؤلنثػػى "كىػػك سػػنة  حنػػاؼيػػرل األ  
فييما، غير أنو لك  ةه نَّ ، كقيؿ: سي لممرأة، إذ جماع المختكنة ألذُّ  ةه مى ري كٍ لمرجؿ مى 

  .( 2) تركو يجبر عميو إال مف خشية اليبلؾ
المالكية أنو سنة مؤكدة بالنسبة لمػذكر، كمنػدكب أم أفضػؿ كيرل    

لمػػف تخفػػض اإلنػػاث: )أخفضػػي كال تنيكػػي(، أم:  النبػػي   لؤلنثػػى، كقػػاؿ
ال تجػػكرم فػػي قطػػع المحمػػة الناتئػػة بػػيف الشػػفريف فػػكؽ الفػػرج، فإنػػو يضػػعؼ 

 (3) بريؽ الكجو كلذة الجماع
الصػػحيح  كيػػرل الشػػافعية أنػػو كاجػػب فػػي الػػذككر كاإلنػػاث عمػػى القػػكؿ

كعند الحنابمة ، ( 4)عندىـ كأف عمى الكلي األب القياـ بذلؾ في حاؿ الصغر
 .( 5)كالشافعية يجب الختاف

                                                 
أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة االٍزئنإ، ثبة اُقزبٕ ثؼل اٌُجو ٝٗزق اإلثٜ،  (ٔ)

 (. ٧ٕ٘(. ٝاإلٓبّ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة: اُطٜبهح، ثبة فٖبٍ اُلطوح، ثوهْ )٩٧ٕٙثوهْ)

اُؼ٤ِٔخ ، كزؼ اُول٣و، كاه اٌُزت ، ًٔبٍ اُل٣ٖ ٓؾٔل ثٖ ػجل اُٞاؽل ا٤َُٞا٢ٍ أُؼوٝف ثبثٖ أُٜبّ (ٕ)

 (.  ٖٙ/ٔ، )ٕٙٗٗٔ/  ٔٛ ،ث٤وٝد 

ٌٓزجخ ، ثِـخ اَُبُي ألهوة أَُبُي إ٠ُ ٓنٛت اإلٓبّ ٓبُي ،أؽٔل ثٖ ٓؾٔل اُٖب١ٝ أُب٢ٌُ (ٖ)

ًزبة . ٝاُؾل٣ش ك٢ ٍٖ٘ أث٢ كاٝك، (ٕٖٔ/ٔ ، )ّ ٩ٕ٘ٔ -ٛـ  ٧ٕٖٔ ،ٖٓطل٠ اُجبث٢ اُؾِج٢
خ أُي٣ل ٖٓ ٛنٙ األؽبك٣ش، ٣واعغ: (، ُٝٔطبُؼ٧ٕٔ٘األكة، ثبة ٓب عبء ك٢ اُقزبٕ، ثوهْ ) 

، ٔاُقزبٕ ٝأؽٌبٓٚ ك٢ ٙٞء اَُ٘خ اُ٘ج٣ٞخ، ك. ًٔبٍ ػ٢ِ ػ٢ِ اُغَٔ، كاه أٌُِخ، أُٖ٘ٞهح، ٛ
ٔ٩٩٨.ّ 

أٌُزت ، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ، رؾو٤ن: ى٤ٛو اُْب٣ِٝ، أثٞ ىًو٣ب ٓؾ٢٤ اُل٣ٖ ٣ؾ٠٤ ثٖ ّوف ا١ُٝٞ٘ (ٗ)

 (.٨ٕٔ-٨ٓٔ/ٓٔ) ٩٩ّٔٔٛـ / ٕٔٗٔ، ٖ،ٛػٔبٕ -كْٓن -اإلٍال٢ٓ، ث٤وٝد

ٓؾٔل ثٖ ٓلِؼ ثٖ ٓؾٔل ثٖ ٓلوط، أثٞ ػجل هللا، ٌّٔ اُل٣ٖ أُول٢ٍ اُوا٠٘٤ٓ صْ اُٖبُؾ٢ اُؾ٘ج٢ِ  (٘)

 ّ،ٖٕٓٓ-ٛـٕٗٗٔ، ٔرؾو٤ن: ػجل هللا ثٖ ػجل أُؾَٖ اُزو٢ً، ٓؤٍَخ اُوٍبُخ، ٛ اُلوٝع،
 .(ٖٗٔـ  ٖٖٔ/ٔ)
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كخبلصة ىذه اآلراء أف الختاف أمر مف أمكر الفطرة كىك مسمَّـه بو 
 في حؽ الذككر، كأما في حؽ اإلناث فيجب النظر في عدة احترازات:

مناخان كسمككان، فقد يككف المناخ حاران مدل تأثير البيئة عمى األنثى  -ُ
إلى درجة تدفع إلى ثكراف الدـ كقكة الحركة في الغريزة المتطمعة إلى 
الجنس اآلخر، كقد ينتشر في ىذه البيئة سمكؾ غير متحفظ بيف 

 .الجنسيف يدفع كذلؾ إلى يقظة ىذه الغريزة
 طبيعة العضك، فقد تككف قطعة المحمة المعركفة في أعبله كالتي -ِ

يطمقكف عمييا )عرؼ الديؾ( مف الكبر كاالمتداد بحيث يكلد أم 
احتكاؾ بيا حساسية خاصة تثير األنثى كتطمؽ ككامف نفسيا كتكقظ 

، كقد تكلد البنت كىذه القطعة في فييا الرغبة إلى الجنس اآلخر
كىـ ىنا  حجميا الطبيعي الذم ال تحتاج معو إلى عممية الختاف، كالحى

 الذم يدلي برأيو بأمانة كنزاىة.ىك الطبيب المسمـ 
كبيذا نكفؽ بيف مف رأل المنع المطمؽ، كمف رأل الكجكب الميٍمًزـ،  

كندفع عف تعاليـ اإلسبلـ تيمة لطالما ألصقت بو كىي الجكر كالحيؼ 
عمى جسد المرأة مف خبلؿ ىذه العممية، كقد يككف ليؤالء عذرىـ حيث 

اطؽ كثيرة مف العالـ إنيـ حكمكا بحكميـ مف خبلؿ ما يتـ في من
 اإلسبلمي مثؿ الصكماؿ كالسكداف كأرياؼ مصر مف أخذ البظر بأكممو 
أك أخذ البظر كالشفريف الصغيريف أك أخذ ذلؾ كمو مع إزالة الشفريف 
الكبيريف، كىك أمر مخالؼ لتعاليـ السنة النبكية، كيؤدم إلى مضاعفات 

عمى كصفو  –كثيرة، كىك الختاف المعركؼ باسـ الختاف الفرعكني، كىك 
 . ال عبلقة لو بالختاف الذم أمر بو النبي  -ىذا
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 :(  1)ى مضار متعددة منياكىذا النكع يؤدم إل
المضػػاعفات الحػػادة: مثػػؿ النػػزؼ كااللتيابػػات الميكركبيػػة نتيجػػة إجػػراء  - أ

عمميػػة الختػػاف فػػػي مكػػاف غيػػػر معقػػـ، كأدكات غيػػػر معقمػػة، كبكاسػػػطة 
 خاتنة ال تعرؼ مف الطب كالجراحة إال ما تعممتو مف الخاتنات مثميا.   

مضػػاعفات متػػأخرة: مثػػؿ البػػركد الجنسػػي، كالرتػػؽ كىػػك التصػػاؽ فتحػػة  - ب
الفرج مما يؤدم إلى صعكبة الجمػاع، كصػعكبة الػكالدة، كتعسػرىا عنػد 

 حدكثيا. 
 الفوائد الطبية والصحية لمختان:

إذا كاف لمختاف أضراره إذا تـ بصكرة غير دقيقة لـ يمتـز فييا بأكامر 
تمامنا عف إتماـ ىذه العممية حسبما الشرع كتعاليمو، فإف العكس يحدث 

 جاء بو الشرع الحنيؼ، كيصبح لو فكائد جمو ييذكر منيا:
الكقاية مف االلتيابات المكضعية في القضيب الناتجة عف كجكد القمفة  -ُ

كيسمى ضيؽ القمفة، كيؤدم إلى حقب البكؿ، كالتيابات حشفة 
 يصاب القضيب، كىذه كميا تستدعي إجراء الختاف لعبلجيا، حتى ال

 الطفؿ في المستقبؿ بسرطاف القضيب.
الكقاية مف التيابات المجارم البكلية: فقد أثبتت األبحاث العممية أف  -ِ

األطفاؿ غير المختكنيف يتعرضكف لزيادة كبيرة في التيابات المجارم 
ضعؼ ما ىي عميو  ّٗالبكلية، كبمغت النسبة في بعض الدراسات لػ 

بالمئة مف األطفاؿ الذيف  ٓٗتبيف أف عند األطفاؿ غير المختكنيف، ك 
يعانكف مف التيابات المجارم البكلية ىـ مف غير المختكنيف بينما 

 .(2)بالمئة ٓكانت نسبة األطفاؿ المختكنيف ال تتعدل 
                                                 

ّ.ٓ ٩٩ٗٔ -ٛـٗٔٗٔ، ٌٔٓخ، ٛ -اُزٞى٣غ، علحٓؾٔل ػ٢ِ اُجبه، اُقزبٕ، كاه أُ٘بهح ُِْ٘و ٝ  (ٔ)
  ٝٓب ثؼلٛب. ٧ٔ

 ، ٝٓب ثؼلٛب.٧ٙ، ٓ ٓؾٔل ػ٢ِ اُجبه، اُقزبٕ (ٕ)
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 المبحث الثاني: تكوين منظومة لمبناء ا لجسمي.
 المطمب األول: توفير الضرورات الحياتية.

الحياتية البلزمة لضماف استمرار  الضركراتنى اإلسبلـ بتكفير عي 
كتمتعو  كاستقرار معيشتو كسبلمتو مف العمؿ كاألمراض الحياة لئلنساف

إلى ما شاء اهلل، كقد تعارؼ الناس عمى  فترة بقائو عمى ظير البسيطةب
، كسكؼ تجسد ىذه الضركرات في المأكؿ كالمشرب كالممبس كالمسكف

 ت عمى حدة:أعرض لكؿ كاحدة مف ىذه الضركرا
 الفرع األول: ضرورة الغذاء لسالمة الجسم:

اإلسبلـ عناية بالغة بتغذية الجسـ بطريقة لـ يسبقو إلييا ديف  عيني
أك تشريع؛ كلذا فبل تكاد تخمك مدكنة مف مدكنات الفقو أك الحديث مف 
كتاب األطعمة كاألشربة، كلما كانت حاجة الجسـ لمشراب كخاصة الماء 
مقدمة عمى حاجتو لمطعاـ سكؼ أبدأ بعرض األشربة التي تؤىؿ الجسـ 

يما معافى، كأبدأ منيا بما ىك حبلؿ كنافع، ثـ أذكر ما ىك محـر ليحيا سم
 كضار.

 أوًلا األشربة المباحة: 
 الماء:  -أ

لما خمؽ اهلل تعالى الككف أباف في محكـ التنزيؿ أف كؿ كائف حي 
ں   ں  ڻ  ڻ       چ : مىرىدُّ أصؿ حياتو إلى عنصر الماء، فقاؿ تعالى

( 2) چ  ٿڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿچ ، كقاؿ سبحانو: ( 1) چۀ  ہ    ۀڻ  ڻ

ذا كانت األرض أـ األنساف منيا خمؽ كعمييا درج كمف خيراتيا يطعـ  كا 

                                                 
 . ٖٓاألٗج٤بء:  (ُ)

 .٘ٗاُ٘ٞه:  (ِ)
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ٱ  ٻ  ٻ  چ فإف حياتيا ال تكتمؿ إال بعنصر الماء، قاؿ سبحانو: 

 چ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

ا:،  (1) ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے      ے   ۓ    ۓ  چ  كقاؿ أيضن

،  كبالدرجة ذاتيا مف  (2) چ﮷  ﮸     ﮶﮲  ﮳  ﮴  ﮵
ؿَّ شأنو: عىؿى الماءى المادةى األكلى لخمؽ اإلنساف، فقاؿ جى ەئ  چ  اإلعجاز جى

ٿ  چ وقال :  ،(3) چېئ  ېئ  ېئ    ۈئەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ

كجعؿ اهلل ، ( 4) چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   
ڭ   ڭ  ڭ  چ : تعالى التدبر في آية الماء تفسيرنا دقيقنا آلية الطعاـ، فقاؿ

 .(5) چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     
أىمية الماء لبناء جسـ اإلنساف كالحفاظ عمى  إلىىذه اآليات  تشير

 حيكيتو، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ الحقائؽ العممية اآلتية:
يحتػاج اإلنسػػاف العػػادم يكمينػػا فػػي المتكسػط إلػػى حػػكالي لتػػريف كنصػػؼ  -ُ

مػػف المػػاء، كيخػػرج نسػػبة عاليػػة مػػف ىػػذا المػػاء عمػػى ىيئػػة بػػكؿ، كليػػذا 
 مػػػػػػػبلح الزائػػػػػػػدة؛ فائػػػػػػػدة بالغػػػػػػػة األىميػػػػػػػة، ألف البػػػػػػػكؿ يحمػػػػػػػؿ معػػػػػػػو األ

ػػػ  ؿَّ إذ لػػػك تجمعػػػت ىػػػذه النفايػػػات كتكقفػػػت الكمػػػى عػػػف أداء كظيفتيػػػا لحى
 .( 6)اإلغماء كاليبلؾ بالكائف الحي
                                                 

 ٩ٖكِٖذ:  (ٔ)
 .٧ٕاَُغلح:  (ِ)

 .ٗ٘اُلوهبٕ:  (ّ)
 .٧ – ٘اُطبهم:  (ٗ)

 .  ٕ٘ - ٕٗػجٌ:  (٘)

اُووإٓ اٌُو٣ْ، ٌٓزجخ كاه اُيٓبٕ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، أُل٣٘خ ؿبُت ٓؾٔل هعب اُيػبه٣و، أُبء ك٢  (ٙ)

، ٗواًل ػٖ: ػجل أُؾَٖ ٕبُؼ، ٖٓ ًَ ٢ّء ٓٞىٕٝ، ٖٙٛـ، ٓ ٕٗٗٔ -ّٖٕٓٓ، ٔأُ٘ٞهح، ٛ
 .ّٕٕٔ، ٩٨ٗٓٔ، ٔاَُؼٞك٣خ، ٛ -ػٌبظ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ
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كلمَّا كاف الماء أىـ األشياء كأنفعيا لصحة األجساـ كسبلمة 
األبداف، فإف نقصانو عف الحد الطبيعي البلـز يعني اختبلالن في حياة 

 الكائف الحي. 
يفقد جسـ اإلنساف كاحدنا بالمائة فقط مف كزنو مف الماء يأتيو فعندما 

% جؼ الحمؽ كالفـ ّاإلحساس  بالعطش، فإذا زاد فقده لمماء إلى حكالي
ذا كصمت النسبة ما بيف  % مف كزف الجسـ، أصابو ٖ-ٓكالمساف، كا 

 . (1)التدىكر الصحي كالذىني، كربما يؤدم في النياية إلى المكت
ا كبيرنا في المحافظة عمى اتزاف حرارة أجساـ الكائنات يؤدم الماء دكرن  -ِ

الحية، كبناء الخبليا، كتككيف الدـ، كتنظيـ التفاعبلت الكيميائية 
 ( 2) كىضـ الطعاـ

 العسل: -ب
مف المشركبات النافعة التي ذكرىا اهلل تعالى في القرآف الكريـ عسؿ 

التي يمتص  النحؿ، كىك طعاـ كشراب كغذاء كدكاء؛ الختبلؼ األزىار
النحؿ رحيقيا، كىك المادة السكرية التي تجمعيا شغاالت النحؿ مف رحيؽ 
األزىار؛ لتحكلو داخؿ الخبليا إلى عسؿ ناضج، تخزنو في أقراصيا، ثـ 
تخرجو بقدرة الخالؽ مادة طبيعية، حمكة شافية مغذية، تعطي النشاط كتيب 

ـ في معرض تعديد نعـ اهلل كقد أتى ذكره في القرآف الكري، ( 3)القكة كالحيكية
ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  چ تعالى عمى اإلنساف في قكلو تعالى: 

  ںک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

                                                 
 . ٖٙأُوعغ اَُبثن، ٓ   (ٔ)

-ٍالّ: اُووإٓ اٌُو٣ْ، اُلاه أُٖو٣خ اُِج٘ب٤ٗخٓؾٔل ًبَٓ ػجل أُٖل، اإلػغبى اُؼ٢ِٔ ك٢ اإل  (ٕ)

  .٨ّٕٔ، ٩٩٧ٓٔ-ٛـ٧ٔٗٔ، ٗاُوبٛوح، ٛ
ّ، ٓ ٨ٕٔٓ، ٔا٤َُل ٓؾٔل اُل٣ت، ٍالٓخ اإلَٗبٕ ك٢ اإلٍالّ، ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة، ٛ  (ٖ)

 ، ثزٖوف.٧ّٕ، ٩٩٧ٓٔ/ٔ/ٕٕ، ٗواًل ػٖ: عو٣لح األٛواّ، ٕ٘
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ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ہں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

 .( 1) چے  
كتتضح مدل أىمية العسؿ كشراب مفيد لمجسـ مف خبلؿ معرفة 

( ُٗتركيبتو كحاجة الجسـ إلى كؿ مادة منيا، حيث يتككف العسؿ مف )
مادة حيكية كمفيدة لجسـ اإلنساف، منيا البركتيف الذم يعطي الطاقة 
الحرارية كيساعد في نمك العضبلت.. كالكربكىيدرات عمى شكؿ السكر 

 ُمتصاصو فيغذم المرضى كالناقييف كفيتاميف بالذم يسيؿ ىضمو كا
، كما يشتمؿ عمى أمبلح E، كحامض النيككتنيؾ، كفيتاميفٔ+ بِ+ ب

، كالمنجنيز كالحديد  ، كالمغنسيـك ، كالكالسيـك الصكديـك كالبكتاسيـك
كالنحاس كالفسفكر كالكبريت كالكمكريف، كبعض ىذه المعادف تككف في 
صكرة أمبلح، تساعد عمى تيدئة األعصاب في حاالت االضطراب 

عمى النفسي كالعصبي، كبعضيا كأمبلح الكالسيـك يساعد األطفاؿ 
ا  المشي، كظيكر األسناف، كبعضيا كأمبلح الحديد تقكم الدـ كخصكصن

 .(  2)في األطفاؿ كالناقييف، كتزيد نسبة الييمكجمكبيف في كرات الدـ 
كما أثبتت الدراسات الحديثة احتكاء العسؿ عمى اإلنزيمات، التي 
تساعد عمى عممية التمثيؿ الغذائي، كيحتكم عمى نسبة عالية مف المكاد 
السكرية، كيعد لئلنساف الغذاء الكامؿ، مف حيث سيكلة اليضـ كزيادة 
المناعة، كىك يمثؿ المرتبة األكلى في محتكاه مف السعرات الحرارية، كىك 

 .(3)الغذاء الكحيد الذم ال يفسد مع مركر الزمف 

                                                 
 . ٩ٙ - ٨ٙاُ٘ؾَ:  (ٔ)

ّ، ٖٕٔٓ، ٔأؽٔل ّٞه٢ اُل٘غو١، اُطت اُٞهبئ٢ ك٢ اإلٍالّ، ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة، ٛ  (ٕ)

 ، ثزٖوف ٤َ٣و.ٕٖٓ-ٖٔٓٓ 
 . ٧ٕا٤َُل ٓؾٔل اُل٣ت، ٍالٓخ اإلَٗبٕ ك٢ اإلٍالّ، ٓ  (ٖ)
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 المبن:-ج
أشرت قبؿ ذلؾ إلى أف الرضاع حؽ مف حقكؽ الطفؿ الرضيع كأف 
ىذه العممية قكاميا لبف األـ، كتظؿ حاجة اإلنساف إلى المبف مستمرة ال 

 تنقطع عمى مدل مراحؿ حياتو العمرية. 
فالمبف شراب ذك قيمة عالية أشار إلييا النص القرآني في معرض  

ٹ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ عدّْه آية مف آيات اهلل الككنية، فقاؿ تعالى: 

 ، كقاؿ سبحانو: ( 1) چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 .(2)چ ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڎ  ڎ    چڃ  ڃ  چ   چ    چچ 

كما كرد ذكره في السنة النبكية في معرض اإلشارة إلى ككنو رمزنا 
 لمفطرة. 

ٍيرىةى  يأىبي  فعف مَّـى لىٍيمىةى  ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : " أيًتيى رىسيكؿي المًَّو صى
، قىاؿى  أيٍسًرمى ًبًو ًبًإيًميىاءى  ذى المَّبىفى لىبىفو فىنىظىرى ًإلىٍيًيمىا فىأىخى ، كى ٍمرو ٍيًف ًمٍف خى ًبقىدىحى

ٍت أيمَّتيؾى  ٍمرى غىكى ٍذتى الخى ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم ىىدىاؾى ًلٍمًفٍطرىًة، لىٍك أىخى : الحى  .(3)" ًجٍبًريؿي
قىاؿى اٍلقيٍرطيًبيُّ يىٍحتىًمؿي أىٍف يىكيكفى سىبىبي تىٍسًميىًة "  قاؿ اإلماـ ابف حجر:

يىشيؽُّ أىٍمعىاءىهي كىالسّْرُّ ًفي  ٍكليكًد كى ؿي بىٍطفى اٍلمى ؿي شىٍيءو يىٍدخي المَّبىًف ًفٍطرىةن أًلىنَّوي أىكَّ
ٍيًؿ النًَّبيّْ  ٍأليكفنا لىوي كىأًلى  مى ٍيًرًه ًلكىٍكًنًو كىافى مى نَّوي الى يىٍنشىأي عىٍف ًجٍنًسًو ًإلىٍيًو ديكفى غى

ٍفسىدىةه   (4) "مى

                                                 
 .ٙٙاُ٘ؾَ:  (ٔ)

 .ٕٔأُؤٕٓ٘ٞ:  (ٕ)
ْٞ  أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُزل٤َو، ثبة:  (ٖ) ِغِل هَ َْ َٔ َٖ اُ ِٓ ِٙ ٤َُْاًل  َوٟ ثَِؼْجِل ٍْ ِٚ: أَ ُِ

 ِّ (، ٝاإلٓبّ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة األّوثخ، ثبة عٞاى ّوة اُِجٖ،  ٧ٓ٩ٗ، ثوهْ )اَُؾَوا
 (.ٕٓٗ٘ثوهْ)

 (.ٕٙٔ/٧كزؼ اُجبه١، )  (ٗ)
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أىمية المبف الغذائية كالصحية كما كرد في السنة ما يؤكد عمى 
لئلنساف، كأف المبف غذاء كامؿ أك ىك أكمؿ غذاء لئلنساف، كال يكجد ما 

 .ىك خير منو لئلنساف
الترمذم في سننو أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  ل اإلماـرك  
إذا أكؿ أحدكـ طعاما فميقؿ الميـ بارؾ لنا فيو كأطعمنا خيران منو " قاؿ: 
ذا سي  ا فميقؿ الميـ بارؾ لنا فيو كزدنا منو، فإنو ليس شيء يجزمء قى لبنن كا 

 .( 1)" مف الطعاـ كالشراب إال المبف
انات النبكيػة، تؤكػد الدراسػات العمميػة كبجانب اإلشارات القرآنية، كالبي

 أف المػػبف يمػػد الجسػػـ بعػػدد مػػف العناصػػر كالمركبػػات الغذائيػػة الحيكيػػة التػػي 
 :(2)ال غنى لئلنساف عنيا، كالتي يمكف إيجازىا فيما يمي 

يعد المبف مكردنا ميًيمّّا كجيػدنا لمبركتينػات ذات القيمػة الغذائيػة المرتفعػة،  -ُ
جسػػػػػـ اإلنسػػػػػػاف باألحمػػاض األمينيػػة األساسػػية كتمػػػػػػد بركتينػػات المػػبف 

بمقادير كتركيزات مرتفعة باإلضافة إلى أنو قد ثبت أف بركتينات المبف 
غنيػػػة بالفكسػػػفكر الػػػذم يسػػػاعد عمػػػى امتصػػػاص الكالسػػػيـك مػػػف القنػػػاة 
اليضػػمية كبالتػػالي يسػػتفيد الجسػػـ مػػف الكالسػػيكـ، ىػػذا عػػبلكة عمػػى أف 

ػػا بالكا لسػػػيكـ، لػػػذا فػػإف األطفػػػاؿ كالبػػػالغيف الػػػذيف المػػبف ذاتػػػو غنػػػي أيضن
يتناكلكف المبف في غذائيـ ال تظير عمييـ أعراض أمراض ليف العظاـ 

 ف األسناف.كُّ كى ضعؼ تى  اح أكسى كالكي 
يحتػػػػػكم دىػػػػػف المػػػػػبف عمػػػػػى كثيػػػػػر مػػػػػف المػػػػػكاد الحيكيػػػػػة الميمػػػػػة مثػػػػػؿ:  -ِ

األحمػػػػاض الدىنيػػػػة األساسػػػػية، كالفيتامينػػػػات الذائبػػػػة فػػػػي دىػػػػف المػػػػبف، 

                                                 
ب، ثوهْ)  (ٔ) ًٓ  (.ٖ٘٘ٗأفوعٚ اإلٓبّ اُزوٓن١ ك٢ ٍ٘٘ٚ، أثٞاة اُلػٞاد، ثبة ٓب ٣وٍٞ إما أًَ ٛؼب

، ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة ـ اُوبٛوح ،، اُِجٖ ٝه٤ٔزٚ اُـنائ٤خ ـ أٌُزجخ اُضوبك٤خاُْؾبد ػ٢ِ أؽٔل (ٕ)

ٕٓٔٔ.ّ  
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النسبة بيف الدىف كالسكر في  دركبات الدىنية الفكسفاتية. كذلؾ تعكالم
 المبف ميمة جدّّا؛ إذ إنيا تنشط نمك البكتريا النافعة باألمعاء.

،  تكجػػد بعػػض فيتامينػػات المػػبف ذائبػػة فػػي الػػدىف، كىػػي فيتامينػػات أ، د -ّ
، ُىػػػػ، ؾ، كالػػػبعض اآلخػػػر ذائبنػػػا فػػػي مػػػاء المػػػبف: كىػػػي فيتامينػػػات ب

 ، ككميا ضركرية لمنمك الجسماني. ؾ الككليف، ج، ككذلِب
كمف تتمة القكؿ أف أشير ىنا إلػى بعػض الضػكابط الشػرعية المتعمقػة 

 بالشرب، كمف أىميا:
ا ال عبنا لقكلو النبي  -ُ بيكا كىاًحػدنا كىشيػٍرًب »: أف يشرب الماء مصن الى تىٍشػرى

سىػمُّكا  ، كى ثى ثيػبلى ٍثنىى كى بيكا مى لىًكٍف اٍشرى ػديكا ًإذىا البىًعيًر، كى ، كىاٍحمى ًإذىا أىٍنػتيـٍ شىػًرٍبتيـٍ
فىٍعتيـٍ  العمة مف ذلػؾ، بقكلػو: " إنػو أركل كأبػرأ  ، كيبيف النبي ( 1)«أىٍنتيـٍ رى
، يعنػػػي أكثػػػر إذىابنػػػا لمعطػػػش كأبعػػػد عػػػف األمػػػراض، كأىنػػػأ ( 2)كأمػػػرأ " 

براد المعدة.  لمنفس كأقكل عمى اليضـ كأقؿ في إضعاؼ األعضاء كا 
: " إذا شرب أحدكـ فبل يتنفس فػي أال يتنفس في اإلناء، لقكؿ النبي  -ِ

ػػؿى لىػػوي ، كأبػػاف ابػػف حجػػر عمػػة النيػػي بقكلػػو: " (3)اإلنػػاء"  ػػا حىصى بَّمى أًلىنَّػػوي ري
ػػػثىبلن  ػػػٍأكيكؿو مى ػػػافى ميتىغىيّْػػػرى اٍلفىػػػـً ًبمى تىػػػنىفًّْس كى ػػػٍكًف اٍلمي ػػػا ًلكى  تىغىيُّػػػره ًمػػػفى الػػػنَّفىًس ًإمَّ

ػػػػػاًر أىٍك  ػػػػػًة أىٍك أًلىفَّ الػػػػػنَّفىسى يىٍصػػػػػعىدي ًببيخى ػػػػػكىاًؾ كىاٍلمىٍضمىضى ٍيػػػػػًدًه ًبالسّْ ًلبيٍعػػػػػًد عى
ًعدىةً   .(4)"اٍلمى

  

                                                 
 أفوعٚ اإلٓبّ اُزوٓن١ ك٢ ٍ٘٘ٚ، ًزبة األّوثخ، ثبة ٓب عبء ك٢ اُز٘لٌ ك٢ اإلٗبء، ثوهْ  (ٔ)

 (ٔ٨٨٨ٙ.) 
أفوعٚ اإلٓبّ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة األّوثخ، ثبة ًواٛخ اُز٘لٌ ك٢ ٗلٌ اإلٗبء ٝاٍزؾجبة   (ٕ)

   (.ٖٕٗ٘اُ٘لٌ صالصًب فبهط اإلٗبء، ثوهْ) 
 أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة األّوثخ، ثبة ا٢ُٜ٘ ػٖ اُز٘لٌ ك٢ اإلٗبء، ثوهْ  (ٖ)

 (ٖ٘ٙٓ) 

 (. ٩ٕ/ٕٓٔؾ٤ؼ اُجقبه١، )  اثٖ ؽغو اُؼَوال٢ٗ، كزؼ اُجبه١ ّوػ  (ٗ)
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 ثانياا: األشربة المحرمة:
إذا كاف اإلسبلـ قد أباح لئلنساف األشربة السػابقة لمػا فييػا مػف فكائػد 

 رأسػػػيا كمنػػػافع لجسػػػمو، فإنػػػو قػػػد حػػػـر عميػػػو األشػػػربة الضػػػارة، كيػػػأتي عمػػػى 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  چ ، قػػػػػاؿ تعػػػػػالى: (1) أـ الخبائػػػػػث ) الخمػػػػػر(

 .(2) چپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    

 " كالخمكر ىي تمؾ السكائؿ الميعىدَّة بطريؽ تخمر بعض الحبكب 
أك الفكاكو، كتحكؿ النشا أك السكر الذم تحتكيو إلى كحكؿ بكاسطة بعض 
كائنات حية ليا القدرة عمى إفراز مكاد خاصة يعد كجكدىا ضركرينا في 
عممية التخمر، كسميت خمرنا ألنيا تخمر العقؿ كتستره، أم تغطيو كتفسد 
ر إدراكو، كالمادة الفعالة في المشركبات الكحكلية كفي أنكاع الخمك 

   (3)المختمفة ىي الكحكؿ اإليثيمي" 
 أضرار الخمر:

لـ يحـر اهلل عزَّ كجؿَّ شيئنا كفيو نفع لجسـ اإلنساف كبدنو عمى 
نما حرمو لعمة عرفيا النابيكف كغفؿ عنيا اآلخركف، كمف  اإلطبلؽ، كا 

 العمؿ الطبية التي أثبتيا العمـ الحديث ما يمي:
خطكرة الخمر عمى الجياز التنفسي: حيث تضعؼ حاسة الشـ،  -ُ

كتصيب األنؼ بالكـر الفقاعي، كبإصابة البمعكـ بااللتيابات المتكررة، 
ضعاؼ قدرة الرئتيف عمى استيعاب أحجاـ  كالحنجرة بالسرطاف، كا 
معينة مف الغازات، كالسعة االنتشارية ليا، كيتسبب الكحكؿ بتأثيره 

                                                 
٣لفَ ك٢ إٛبه اُقٔو ًَ اُؼوبه٤و اُز٢ ر٤ٖت اُؼوَ ثبُزقٔو ٝكولإ اُٞػ٢ ًبُؾ٤ُٞبد ٝأٗٞاع   (ٔ)

    أُقلهاد.
 .   ٩ٓأُبئلح:  (ٕ)

٤ٍٔو ٍبُْ ا٤ُٔالك١، اُـناء ٝاُزـن٣خ ك٢ اإلٍالّ، ٓ٘ظٔخ األؿن٣خ ٝاُيهاػخ، أٌُزت اإله٢ٔ٤ِ   (ٖ)

 .ّٕٗ، ٩٩٩ٓٔ-ُِْٕٙٓٗٔوم األك٠ٗ، 
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ية األكسجيف في الدـ كرفع نسبة ثاني أكسيد الساـ  في تقميؿ كم
الكربكف، كتحاكؿ الرئتاف جاىدتاف التخمص مف ىذا السـ؛ كليذا نشـ 
 رائحة الكحكؿ في زفير السكير، كما أنيا تؤدم إلى مرض الدرف 

) السؿ( نظرنا النخفاض القدرة المناعية عند المدمنيف 
(1) . 

فيو ىي خبليا القشرة مف تؤثر عمى الجياز العصبي: كأكؿ ما تتأثر  -ِ
 ( 2)المخ أم الخبليا المسؤكلة عف التفكير كاإلرادة كالحكمة كالعمـ

تؤثر عمى الجياز اليضمي الذم يبدأ بالفـ كالبمعكـ كالمرمء كالمعدة  -ّ
فاالثنى عشر فاألمعاء الدقيقة فالغميظة فالمستقيـ فالشرج، كالفـ أكؿ 

)ب( المركب،  ما يمحقو الضرر فيصاب بأعراض نقص فيتاميف
كيصاب المساف بضمكر الحممات المسانية، كيصاب بعض المدمنيف 
ببقع بيضاء في ألسنتيـ يككف مقدمة لسرطاف المساف، كما تؤدم إلى 
التياب المرمء المزمف ككثيرنا ما تككف مصحكبة بالتياب البمعـك 

 . (3)كالتياب المعدة
لجسـ كخبلصة األمر أف الخمر تطاؿ مضارىا بقية أعضاء ا

 كتصيبو باألمراض المزمنة كالفتاكة.  
 ثالثاا: األطعمة المباحة: 

لما كاف األصؿ في األشياء اإلباحة ما لـ يرد نص أك قرينة تدؿ 
فإف اهلل تعالى قد كسَّع  -حسب القاعدة الفقيية المعركفة  -عمى التحريـ 

 عمى اإلنساف دائرة الحبلؿ في الكقت الذم ضيقت دائرة الحراـ.

                                                 
، ٓغِخ اإلػغبى اُؼ٢ِٔ، ا٤ُٜئخ أٙواه اُقٔو ػ٠ِ اُغٜبى اُز٘ل٢َ، ّج٤ت ثٖ ػ٢ِ اُؾبٙو١ (ٔ)

 اُؼْوٕٝ.اُؼب٤ُٔخ ُإلػغبى اُؼ٢ِٔ ك٢ اُووإٓ ٝاَُ٘خ،  اُؼلك 
، ُِٙٔي٣ل اٗظو: ٓؾٔل ػ٢ِ اُجبه، اُقٔو ث٤ٖ اُطت ٝاُلوٚ، اُلاه اَُؼٞك٣خ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ،ٛ  (ٕ)

 .ّ٘ٗٔ,٩٨ٗٓٔ -ٛـٗٓٗٔ
   ٝٓبثؼلٛب.٨٘ٔ، ٓٓؾٔل ػ٢ِ اُجبه، اُقٔو ث٤ٖ اُطت ٝاُلوٚ (ٖ)
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چ ، فقاؿ تعالى: (1)كليذا كاف األمر اإلليي لئلنساف بضركرة األكؿ

ۈئ      ۈئ    ۆئې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ

 ( 2) چېئ   ېئ  
، فقاؿ سبحانو: ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  چ  بؿ شمؿ األمري األنبياءى كالرسؿى

كاتسعت اإلباحة لتشمؿ ما ، ( 3) چہ  ھ     ھ  ھ      ہۀ  ہ  ہ
المؤمنيف كأىؿ الكتاب؛ لما يترتب عمى ىذا الحؿ مف حفًظ النكع بيف 

اإلنساني كصيانتو مف اإلبادة، كأف التناكؿ المتبادؿ ليذا الطعاـ يذيب 
حزازات النفكس، كيسيـ في التقريب بيف المتباعديف في العقيدة، بخاصة 
 إذا تحقؽ ذلؾ بصكرة جماعية أك في أثناء األزمات، أك نقص الغذاء، قاؿ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې    ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ  تعالى:

 .( 4) چ  ىې
كأشار القرآف الكريـ إلى عدة أنكاع مف المطعكمات الحبلؿ التي بيا 

 قكاـ اإلنساف كسبلمة صحتو كتماـ عافيتو، كمنيا:
 المحوم: -أ

ما لحـ أسماؾ ، فأما األكؿ  كالمحـ نكعاف إما لحـ طير أك حيكاف كا 
ژ  چ  في القرآف الكريـ في أكثر مف مكضع فقاؿ تعالى:فقد كرد ذكره 

ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ    کژ  ڑ  ڑ  ک

                                                 
 عبء مًو األٓو ثبألًَ ك٢ اُووإٓ ث٤ٖـخ اُغٔغ فٌٔ ػْوح ٓوح.   (ٔ)

 .٨ٙٔاُجووح:  (ٕ)

 .ٔ٘أُؤٕٓ٘ٞ:  (ٖ)
 .٘أُبئلح:  (ٗ)
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كقاؿ تعالى آمرنا عباده باألكؿ مف ( 1) چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڱڱ  ڱ  ڱ
ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ  األنعاـ :

 (2) چہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ
كاشترط الشرع إلباحتو كًحمّْو الذكاة ) الذبح( بقطع الحمقـك   

كالمرمء كالحكمة في ذلؾ تطيير الحيكاف مف الدـ المحبكس في العركؽ 
كالذم يحمؿ العديد مف الميكركبات، كليكف ذلؾ بإراحة الذبيحة كما أمر 

: " إف اهلل كتب اإلحساف عمى كؿ شيء، فإذا قتمتـ فأحسنكا النبي 
ذا ذبحتـ فأحسنكا الذٍّْبحة، كٍلييًرح أحدكـ ذبيحتو كليحد شفرتو"   .(3)الًقٍتمىة، كا 

كفي إراحة الذبيحة حكمة مفادىا" الحصكؿ عمى لحـ ذم طعـ 
مستساغ، حيث يتحكؿ الجبليككجيف المكجكد في العضبلت بعد ذبح 

ى حامض البلكتيؾ، كالذم يقـك بدكره بحفظ المحـ، ككذلؾ يعمؿ الحيكاف إل
عمى تطرية المحـ، كفي حاؿ تعرض الحيكاف لئلجياد قبؿ الذبح فإنو 
سيؤدم إلى استنفاد كمية الجبليككجيف، كمف ثـ التقميؿ مف تككف حامض 

 .( 4)البلكتيؾ، فبل تتـ عممية التطرية بالشكؿ المطمكب" 
ية عمى أف " المحكـ غنية بمجمكعة مف كأكدت الدراسات العمم

المعادف مثؿ الحديد كالفكسفكر كالزنؾ كفيتامينات النياسيف كالريبكفبلفيف 
كالثياميف، كيحتكم الكبد عمى الفيتماينات كالحديد بنسبة أكبر مف المحكـ، 

 .( 5)كما يحتكم الكبد كالكبلكل عمى األحماض النككية" 
                                                 

 .ٔأُبئلح:  (ٔ)

  .٨ٕاُؾظ:  (ٕ)
أفوعٚ اإلٓبّ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة ا٤ُٖل ٝاُنثبئؼ ٝٓب ٣ؤًَ ٖٓ اُؾ٤ٞإ، ثبة األٓو ثئؽَبٕ   (ٖ)

 (.٩٘٘ٔاُنثؼ ٝاُوزَ، ٝرؾل٣ل اُْلوح، ثوهْ )

 .ٖٔٓ، ٤ٍٔو ٍبُْ ا٤ُٔالك١، اُـناء ٝاُزـن٣خ ك٢ اإلٍالّ (ٗ)

 أُوعغ ٗلَٚ.   (٘)
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يك السمؾ، كقد أباح اهلل عز كجؿ أكمو كأما النكع الثاني مف المحكـ ف
  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پچ  كالتمتع بو، فقاؿ تعالى:

، ( 1) چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
 .( 2) چۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  كقاؿ تعالى:

ماؤه، الًحؿُّ  كري يي ك الطَّ ى"   عف ماء البحر قاؿ:  كلما سئؿ النبي 
يٍ  " وتي تى مى

(3).  
كىك مف المصادر اليامة لمبركتيف كالدىكف كالفيتامينات خاصة 
فيتاميني)أ(، ك)د( كالمعادف، كما أنو غني باليكد كىك عنصر ضركرم 

المسئكؿ عف نمك  Thyroxinلكظائؼ الغدة الدرقية التي تفرز ىرمكف 
البدف ، كيحتكم عمى الزيكت الطبية كالفكسفكر المغذم لخبليا المخ 
كالعظـ كاألعصاب، كما أف األسماؾ الصغيرة مصدر جيد لمكالسيكـ عند 

% بركتيف تتراكح َِأكميا بعظاميا، كتحتكم بعض األسماؾ عمى حكالي 
 .( 4)اـ جر  ََُسعرنا حرارينا لكؿ  َٖك -ٓقيمتو الحرارية ما بيف 

كبالرغـ مف ىذه الحقائؽ العممية فقد ظيرت منذ عدة سنكات دعكات 
لنبذ أكؿ المحكـ بشتى أنكاعيا، كاالستعاضة عنيا بالنباتات، كأطمؽ 
ا بأف التجارب العممية  أصحاب ىذه الدعكات عمى أنفسيـ النباتييف، عممن

كضعؼ  أثبتت " أف اإلنساف إذا عاش عمى النباتات كحدىا أصيب باليزاؿ

                                                 
 .٩ٙأُبئلح:  (ٔ)

   .ٗٔاُ٘ؾَ:  (ٕ)

(، ٝاإلٓبّ اُزوٓن١ ٕٔأفوعٚ اإلٓبّ ٓبُي ك٢ أُٞٛأ، ًزبة ا٤ُٖل، ثبة ٓب عبء ك٢ ٤ٕل اُجؾو)  (ٖ)

ؽل٣ش ؽَٖ  (.ٝهبٍ :٩ٙك٢ ٍ٘٘ٚ، أثٞاة اُطٜبهح، ثبة ٓب عبء ك٢ ٓبء اُجؾو أٗٚ ٜٛٞه، ثوهْ)
  ٕؾ٤ؼ.

، ٓؾٔل ػجل اُؾ٤ٔل، أَُي ٓ٘بكؼٚ ٖ٘-ٕ٘ٓ ٤الك١، اُـناء ٝاُزـن٣خ ك٢ اإلٍالّ،٤ٍٔو ٍبُْ أُ (ٗ)

 . ٨٧ٕ،٨ّٕٙ، ٓ ٩ٖ٘ٔ(، ا ٣٘ب٣و ُٖألٕؾبء ٝأُو٠ٙ، ٓوبُخ ثٔغِخ اُٜالٍ، ػلك)
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كبحسب الدراسة الصادرة عف ، (1)البنية كتىعىرَّضى ألمراض فقر الدـ" 
فإف « الطب السريرم»نشرت في مجمة التي جامعة أكترخت في ىكلندا، ك 

النباتييف معرضكف لئلصابة بأسكأ صداع، مقارنة بمف يتناكلكف المحكـ، 
مخالفة  ، مما يعني(2)كذلؾ بسبب افتقادىـ الثنيف مف العناصر الغذائية

 ىذه الدعكات لنكاميس الككف، كتحريميا ما أحمو اهلل. 
 الفواكو والخضروات:-ب

كثر ذكر  العديد مف أنكاع الفكاكو كالخضركات في القرآف الكريـ 
نظرنا لحاجة الجسـ إلييا كانتفاعو بيا، كمف الفكاكو التي جاءت في القرآف 

 الكريـ:
: كقد جاء ذكره في القرآف الكريـ في معرض البمح والرطب والتمر-

بياف قيمتو الغذائية العالية، خاصة لممرأة الحامؿ كالنفساء، قاؿ تعالى آمرنا 
ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  چ السيدة مريـ بنت عمراف: 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  كقاؿ سبحانو:، ( 3) چ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻيئ   

 (4) چڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ      ڇڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ
ييٍفًطري عمى ريطىبىاتو قبؿ أف يصمي، فإف لـ  كاف رسكؿي اهلًل ك" 

، فإف لـ تكف تىمىراته حسا حسكىاتو مف ماء  .(5) "تكف ريطىبىاته فعمى تىمىرىاتو

                                                 
 .55ص ،أؽٔل ّٞه٢ اُل٘غو١، اُطت اُٞهبئ٢ ك٢ اإلٍالّ (ٔ)
ُِٔي٣ل ٖٓ أُؼِٞٓبد ؽٍٞ فطٞهح االًزلبء ثبُزـن١ ػ٠ِ اُ٘جبربد اٗظرو: ٓوربٍ ثؼ٘رٞإ: ٓربما ٣ؾرلس  (ٕ)

 ُغَرررررررررررٔي إما إٔرررررررررررجؾذ فٚررررررررررربه٣ًب؟ ْٓ٘رررررررررررٞه ػِررررررررررر٠ ّرررررررررررجٌخ اُ٘جرررررررررررأ أُؼِٞٓبر٤رررررررررررخ،
https://m.annabaa.org/arabic/health/21040 

   .ٕٙ – ْٕ٘: ٓو٣ (ٖ)

 .٧ٙاُ٘ؾَ:  (ٗ)

، ٝأثٞ كاٝٝك ك٢ ٍ٘٘ٚ، ًزبة اُّٖٞ ، ثبة اُوٍٞ (٧ٕٙٙٔ)أفوعٚ اإلٓبّ أؽٔل ك٢ َٓ٘لٙ ثوهْ   (٘)

(،ٝاُزوٓن١ ك٢ ٍ٘٘ٚ، أثٞاة اُّٖٞ، ثبة ٓب عبء ٓب ٣َزؾت ػ٤ِٚ ٖٕٙ٘ػ٘ل اإلكطبه، ثوهْ ) 
ٌٖ َؿِو٣تٌ (، ٝهبٍ:  ٩ٙٙاإلكطبه، ثوهْ ) ََ   .ََٛنا َؽِل٣ٌش َؽ

https://m.annabaa.org/arabic/health/21040
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اًئشىةي، بىٍيته »ككاف يقكؿ ألـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا:  يىا عى
اعى »أىٍك « ًفيًو ًجيىاعه أىٍىميوي، يىا عىاًئشىةي، بىٍيته الى تىٍمرى ًفيًو ًجيىاعه أىٍىميوي الى تىٍمرى  جى

ثنا « أىٍىميوي  تىٍيًف أىٍك ثىبلى  .( 1) «قىالىيىا مىرَّ
ا: بىتىٍييىا» كقاؿ أيضن مىٍف أىكىؿى سىٍبعى تىمىرىاتو ًممَّا بىٍيفى الى

(2)  ، ًحيفى ييٍصًبحي
ّـّ حى  رَّهي سي ـٍ يىضي  . (3)«تَّى ييٍمًسيى لى

قاؿ ابف البيطار: " كالتمر إذا أنقع في المبف الحميب كأيًخذى أنعظ 
قكينا، كأجكد استعمالو في الزماف البارد، فإنو يخصب عميو  ( ْ)إنعاظنا 

ا  سّْفي المكف، كيستأصؿ أمراضن بدنو، كيزيد في الباه زيادة كبيرة، كييحى
.(5) كأكجاعنا باردة إف كانت بو"

 

 ِّٓأثبتت التحاليؿ أف كؿ مائة جراـ مف لحمية التمرة تعطي  كقد
 سعرنا حرارينا، كأىـ السكريات المكجكدة في الرطب كالتمكر، كالجمكككز
) سكر العنب أك الديكستركز( كالميفرلكز) سكر الفكاكو أك الفركتكز( كىذه 

السكريات أحادية التسكر، ال تحتاج إلى تبسيط تركيبيا الكيماكم كما في 
 .( 6)األخرل، لذلؾ فيي تيمتص بسيكلة كبسرعة في جدراف األمعاء الدقيقة
 كما ثبت فاعمية التمر في عبلج اإلمساؾ حسب ما كرد بمجمة:

 Journal The American dietetic Association) ( 
األمريكية المتخصصة في مجاؿ التغذية، كما أف التمر غني باأللياؼ 

                                                 
ٍِ أفوعٚ اإلٓبّ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة األّوثخ،   (ٔ) ِِْؼ٤َب اِد ُِ َٞ َٖ اأْلَْه ِٓ  ِٙ ِٞ َْٗؾ َٝ ِو  ْٔ َفبِه اُزَّ ، ثَبٌة ك٢ِ اكِّ

 .(ٕٙٗٓ)ثوهْ 

 ا٤ُٔٚو ك٢ الثز٤ٜب ٣ؼٞك ػ٠ِ أُل٣٘خ أُ٘ٞهح.  (ٕ)

 .(٧ٕٗٓ)األّوثخ، ثبة كَٚ رٔو أُل٣٘خ، ثوهْ  أفوعٚ اإلٓبّ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة (ٖ)
غ (ٗ) َٓ ْوأَح إِما اّزٜذ إَٔ رُغب َٔ ُْ بع، ٝأٗؼظذ ا َٔ ُِْغ ز٠ٜ ا ّْ . أثٖٞٓ٘ٞه، ٓؾٔل ثٖ أؽٔل أٗؼع اُوعَ إِما ا

 (.٨ٓٔ/ّٕ، )ٕٔٓٓ، ٔث٤وٝد، ٛ -األىٛو١، رٜن٣ت اُِـخ، كاه إؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢
 -ُٔلوكاد األك٣ٝخ ٝاألؿن٣خ اُغبٓغ ٤ٙبء اُل٣ٖ أث٢ ٓؾٔل ػجلهللا ثٖ أؽٔل األٗل٢َُ،  اثٖ اُج٤طبه  (٘)

 (.1/191،)٩٩ّٕٔ-ٛـٕٔٗٔ، ُٔج٘بٕ، ٛ-، ث٤وٝدكاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ

 .٩٘ٓ ٤ٍٔو ٍبُْ ا٤ُٔالك١، اُـناء ٝاُزـن٣خ ك٢ اإلٍالّ، (ٙ)
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جـ مف األلياؼ التي تفيد في الكقاية كالعبلج  ٖ.ٓجـ يحكم ََُفكؿ 
مف السمنة كحصيات المرارة كالتياب القكلكف التشنجي كمرض السكر، 

 .( 1)كارتفاع ضغط الدـ المتسبب في السكتة الدماغية كجمطة القمب
كيكفي لمداللة عمى أىميتو كفائدتو لئلنساف أف يقع في  التين:-

، كأثبت (2) چٱ  ٻ    چ نطاؽ القسـ بو في القرآف الكريـ، قاؿ تعالى: 
العمـ الحديث أنو مصدر لكثير مف العناصر الغذائية، نظرنا لغناه باأللياؼ 
الغذائية كبمجمكعة مف المعادف كالفيتامينات، كما أنو مفيد لمحامؿ 

 .(3)ضع كالمر 
ۓ  چ كىك مما ذكره اهلل تعالى في كتابو فقاؿ:  الرمان: -

ۋ  ۅ  ۅ    ۉ    ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۇڭ  ڭ   ڭ  ڭ

، كىكمف الفكاكو التي تحتكم عمى نسبة عالية مف ( 4) چۉ  ې    
الذم يساعد عند احتراقو عمى تقميؿ أثر الحمكضة في  حامض الميمكنيؾ

البكؿ كالدـ، كفيو نسبة ال بأس بيا مف السكريات السيمة االحتراؽ كالمكلدة 
لمطاقة، كبو نسبة كبيرة مف األنزيمات كالمكاد المساعدة في اليضـ، 
كشرابو مسكف لآلالـ، كقاتؿ لمديداف المعكية، كمنقكع قشر ثماره مانع 

لدمكم خاصة في حاالت البكاسير كاألغشية المخاطية كقرحات لمنزيؼ ا
 .( 5)المثة

                                                 
 .ٖ٘، ٨ٖؽَبٕ ٢َّٔ ثبّب، األٍٞكإ: اُزٔو ٝأُبء ث٤ٖ اُووإٓ ٝاَُ٘خ، كاه أُ٘بهح، علح، ٓ   (ٔ)
 . ٔاُز٤ٖ:  (ٕ)

 .ٙٙ، ٓ ٍبُْ ا٤ُٔالك١، اُـناء ٝاُزـن٣خ ك٢ اإلٍالّ ٤ٍٔو (ٖ)

 .٩٩األٗؼبّ:  (ٗ)

 .٧ٙ، ٓ ٤ٍٔو ٍبُْ ا٤ُٔالك١، اُـناء ٝاُزـن٣خ ك٢ اإلٍالّ (٘)
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العنب: كرد ذكره في القرآف الكريـ في مكاضع عدة، منيا: قكلو -
ں  ں      ڻ  ڻ  چ ، كقكلو سبحانو:  (1) چې  ې    چ تعالى: 

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ ، كقكلو جؿ شأنو:  (2) چۀ    ڻ  ڻ

 . (3) چى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    ىې  ې  ې  
كىك مف أغنى الفكاكو بالفكائد حيث يحتكم عمى مكاد سكرية تبمغ 

% جمكككز، كتزداد نسبتو كمما نضجت الثمرة، ٕ% منيا حكالي ُٓقيمتيا
كىك مف أسيؿ المكاد السكرية تركيبنا كأسيميا ىضمنا كامتصاصا كتمثيبلن 

كمية مف الطاقة تعادؿ جـ مف العنب يعطي الجسـ ََُبالجسـ، كتناكؿ 
سعرنا حرارينا، كيعتمد الكبد عمى المكاد السكرية المخزكنة فيو  ٕٓحكالي 

لبلستفادة منيا عند الحاجة إلييا عند الصياـ، كما يحتكم عمى نسبة مف 
، كالفكسفكر، كالحديد   .( 4)األمبلح مثؿ البكتاسيكـ، كالكالسيـك

كقػػد كرد عػػدد منيػا فػػي طمػػب بنػػي إسػػرائيؿ مػػف سػػيدنا  الخضووروات:-
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    چ ، قػػػاؿ تعػػػالى: مكسػػػى 

، كاآليػػػػة ( 5) چ ۓہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ
قػػػػد اشػػػػتممت عمػػػػى أنػػػػكاع مػػػػف الخضػػػػركات المفيػػػػدة لجسػػػػـ اإلنسػػػػاف كىػػػػي: 
البقكؿ، كالقثاء، كالعدس كالبصؿ، كفي شأف البصؿ كالثػكـ، ركل جػابر بػف 

                                                 
 .٨ٕػجٌ:  (ٔ)

 .ٗاُوػل:  (ٕ)

 .ٕٖاٌُٜق:  (ٖ)
، ًزبة ٕٕ-٨ُِٔٔي٣ل ٖٓ اُلٞائل هاعغ: فَ٘بء ؽَٖ اُ٘ؼ٤ْ، اُلٞائل اُؼالع٤خ ُِلٞاًٚ، ٓ   (ٗ)

  https://books.google.com.eg ٌزو٢ٗٝ ْٓ٘ٞه ػ٠ِ ٛنا اُواثٜإُ
 .ٔٙاُجووح:  (٘)

https://books.google.com.eg/
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ػػػػػا قػػػػػاؿ: "  أف رسػػػػػكؿ اهلل  -رضػػػػػي اهلل عنيمػػػػػا -عبػػػػػد اهلل ػػػػػؿى ثيكمن ػػػػػٍف أىكى  مى
، فىٍميىٍعتىًزٍلنىا  بلن : فىٍميىٍعتى  -أىٍك بىصى ٍليىٍقعيٍد ًفي بىٍيًتًو  -ًزٍؿ مىٍسًجدىنىا أىٍك قىاؿى  .(1)" كى

ـ النبي  رّْ نما أمر المسمـ أف يعتزؿ  فمـ ييحى تناكؿ البصؿ كالثكـ، كا 
الجماعات حتى ال يؤذم الناس بالرائحة الكريية المنبعثة مف المعدة عبر 

 الفـ إثر تناكليما. 

كنافعة كال شؾ أف كؿ ىذه األنكاع مف الخضركات مفيدة لمجسـ 
 ألعضائو.

 رابعاا: األطعمة المحرمة:
ذكرت قبؿ ذلؾ أف اهلل تعالى تجمت حكمتو في تكسيع دائرة المباح، 
كتضييؽ دائرة الحراـ؛ كلذا فقد كرد ذكر أنكاعيا في القرآف الكريـ، فقاؿ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  چ تعالى: 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 ( 2) چ  ڦڦ  ڦ  ڤڤ   ڤ

كسكؼ أبيف ىنا الحكمة مف تحريـ كؿ نكع مف ىذه المحرمات 
 يتناسب مع مساحة البحث، كمكضكعو. بإيجاز

الميتة إما أف تككف منخنقة أك مكقكذة أك نطيحة أك ما  الميتة والدم: - أ
، كالقاسـ المشترؾ الذم يجمع ىذه األنكاع في بكتقة (3)أكؿ السبيع

                                                 
َِ أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة ثلء األمإ،  (ٔ) َٖ اُجَ َٝ ِّ ا٢ُِِّّ٘  ب َعبَء ك٢ِ اُضُّٞ َٓ ثَبُة 

اسِ  ٌُوَّ اُ  (. ٨٘٘، ثوهْ)َٝ
     .ٖ أُبئلح: (ٕ)
َْ٘قِ٘وَخُ  (ٖ) ُٔ ُْ ْ٘وًب: ا ُُٔٞد َف هَُٞمحُ ، ٢َِٛ اَُّز٢ِ رَ ْٞ َٔ ُْ ا َٞد : َٝ ُٔ ب َؽز٠َّ رَ ًٖ ْٝ َػ َوُة ثَِؾَغٍو أَ ْٚ ْٝ رُ ٠ أَ َٓ ٢َِٛ اَُّز٢ِ رُْو

٤ًَِخٍ  ْٖ َؿ٤ِْو رَْن ٣َخُ ، ِٝٓ زََوكِّ ُٔ ُْ َِ : ا ْل َُّ ِّٞ إ٠َُِ اُ ُُْؼُِ َٖ ا ِٓ ْٝ ك٢ِ ٢َِٛ اَُّز٢ِ رَزََوكَّٟ  ٍَ أَ ْٖ َعجَ ِٓ َٕ َمَُِي  ب ًَ ُُٔٞد،  كَزَ
 ِٙ ِٞ َْٗؾ َٝ بحُ  :اَُِّ٘ط٤َؾخُ ، ٝثِْئٍو  َّْ ٠ًَّ. ٝٓب ك٢ ؽٌٜٔب اُ ْٕ رَُن ََ أَ ُُٔٞد هَْج ْٝ َؿ٤ُْو َمَُِي كَزَ ْ٘طَُؾَٜب أُْفَوٟ أَ  رَ

، أثٞ ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ أؽٔل ثٖ أث٢ ثٌو ثٖ كوػ األٖٗبه١ اُقيهع٢ ٌّٔ اُل٣ٖ اُووٛج٢اٗظو: 
 . ٩ّٙٗٔ -ٛـ ٨ٖٗٔاُطجؼخ: اُضب٤ٗخ، ، اُوبٛوح –كاه اٌُزت أُٖو٣خ اُغبٓغ ألؽٌبّ اُووإٓ، 
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التحريـ، ىك أف الدـ بقي في جسميا، كمف الدـ تنتقؿ الجراثيـ مع 
الدكرة الدمكية إلى جميع أجزاء الجسـ ألف الحيكاف لـ يمت بعد، كما 

اء إلى المحـ بسبب نقص المقاكمة في جدر ىذه تخرج مف جدار الدم
ا ليذه الجراثيـ  األكعية الدمكية فيصبح الحيكاف مستكدعنا ضخمن
الضارة، ثـ تفتؾ ىذه الجراثيـ المتكاثرة بصحة الحيكاف حتى المكت، 
كمكتو في ىذه الحالة يعني كجكد خطر كبير في جسد ىذه الكائف 

كاف بالطريقة المعيكدة عند الذم يمكت ببل ذبح، أما عند ذبح الحي
المسمميف، فيتـ استخبلص المصدر األساسي لنقؿ ىذه الجراثيـ كىك 
الدـ، كال يمكف بعدىا السماح بانتقاليا إلى األعضاء؛ ألف الدـ ىك 
السائؿ الحيكم الميـ في جسـ الكائف الحي كالذم يستطيع مقاكمة 

مضادة ما داـ مبلييف الطفيميات بما يحكيو مف كرات بيضاء كأجساـ 
الكائف حينا كفي درجة حرارتو الطبيعية، فإذا مات الحيكاف كتكقؼ الدـ 
عف الجرياف أصبحت الميكركبات بدكف مقاكمة، كفي ىذه الحالة 
خراجو مف الجسـ  يككف أسمـ الطرؽ ىك اإلراقة الكاممة ليذا الدـ، كا 

 .   (1)في أسرع كقت ممكف
 أف ىناؾ أسبابنا خمسة لتحريمو. أبانت األبحاث العمميةلحم الخنزير:  - ب
كثرة إصابة الخنزير بأنكاع خطيرة مف الديداف كدكدة التنيا كدكدة  -ُ

 التريكينا
قابمية لحـ الخنزير لنقؿ جميع األمراض الميكركبية المعدية مف كؿ  -ِ

 المحـك األخرل.

                                                 
اٗظو: ّؾبرٚ ٓؾٔل ٕوو، أٍُٞٞػخ ا٤َُٔوح ك٢ اإلػغبى اُؼ٢ِٔ ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝاَُ٘خ،   (ٔ)

 ، ْٓ٘ٞهح إٌُزو٤ًٗٝب ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٨ٗ:٢ُٔ-٨ٕٔاُٖؾ٤ؾخ أُطٜوح، ٓ 
https://books.google.com.eg 

https://books.google.com.eg/
https://books.google.com.eg/
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انتماء الخنزير إلى فصيمة الحيكانات آكمة المحكـ ألنو مف ذكات  -ّ
عيا بطابع العنؼ كالضراكة حتى المستأنس منو فإف األنياب، مما يطب

أصؿ أجداه تظؿ فيو، كتنتقؿ ىذه الضراكة كالميؿ إلى العنؼ آلكمو 
كتؤثر في أخبلقو، كلعؿ ىذا ىك السر في انتشار ظاىرة العنؼ في 

 المجتمع األكركبي كاألمريكي.
 تأثير لحـ الخنزير عمى العفة الجنسية كالغيرة البشرية: -ْ

المعركؼ أف الحيكانات اآلكمة لمحكـ ال ترتبط بنظاـ األسرة فمف 
الكاحدة، كغالبنا يككف لمذكر أكثر مف أنثى كما أف األنثى ال ترتبط بذكر 
كاحد، كلعؿ لحـ الخنزير ىك أحد أسباب ضعؼ العفة الجنسية كظيكر 
الكثير مف الظكاىر الشاذة كتبادؿ الزكجات بيف الكثيريف مف شعكب العالـ 

 .(  1)ربيالغ
أف الخنزير بطبعو الخبيث يأكؿ ركثو المختمط ببكلو كما بو أيضا مف  -ٓ

لحمو بكميات كبيرة تضر  يحمض البكليؾ يجعؿ تراكـ ىذا الحمض ف
 .( 2)بصحة اإلنساف كىذا يدؿ عمى نجاسة لحمو 

 خامساا: أسس الغذاء وضوابط التغذية في اإلسالم:
كضركرة حياتية يبنى بو لـ يقتص األمر في جانب تكفير الغذاء 

باحة  جسـ اإلنساف كتسمـ بو صحتو، عمى بياف الحبلؿ منيا كالحراـ، كا 
نما تخطى األمر لبياف خطة عممية كقكاعد  النافع كالنيي عف الضار، كا 
سمككية لتناكؿ األطعمة كاألشربة الحبلؿ بطريقة متكازنة بيا يسمـ الجسـ 

 في عدة أمكر:مف األمراض كالعمؿ، كقد اتضح ذلؾ جمينا 
                                                 

 .٨ٕ٘-٧٧ٕ، ٓأؽٔل ّٞه٢ اُل٘غو١، اُطت اُٞهبئ٢ ك٢ اإلٍالّ (ٔ)

ؽ٘ل٢ ٓؾٔٞك ٓلث٢ُٞ، اإلػغبى اُؼ٢ِٔ ك٢ رؾو٣ْ ُؾْ اُق٘ي٣و، أُؤرٔو اُؼب٢ُٔ اُؼبّو ُإلػغبى   (ٕ)

ٝهل اهزٖود ٛ٘ب ػ٠ِ األٍجبة ، www.eajaz.org ،ٖٙ٘اُؼ٢ِٔ ك٢ اُووإٓ ٝاَُ٘خ، ٓ

 اُغٞٛو٣خ، ٝإال كل٢ أُوعؼ٤ٖ أُنًٞه٣ٖ اٌُض٤و ُٖٔ أهاك أُي٣ل.

http://www.eajaz.org/
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 اًلعتدال وعدم اإلسراف: -1
إذا كػاف المسػمـ مػأمكرنا بػالرفؽ مػع كػػؿ مػف يشػتبؾ معػو فػي أم دائػػرة 

ػػػٍيءو ًإالَّ زىانىػػػوي، »:  مػػػف دكائػػػر التعامػػػؿ، فقػػػاؿ  ٍفػػػؽى الى يىكيػػػكفي ًفػػػي شى  ًإفَّ الرّْ
ػػانىوي  التػػي بػػيف فػػإف رفػػؽ اإلنسػػاف مػػع نفسػػو ، (1) «كىالى ييٍنػػزىعي ًمػػٍف شىػػٍيءو ًإالَّ شى

 جنبيو مف باب أكلى.
 كقػػػد جػػػاء األمػػػر اإلليػػػي باالعتػػػداؿ فػػػي الطعػػػاـ كالشػػػراب فػػػي قكلػػػو: 

ٺ        ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ چ 

 .( 2) چٺ   
ػاءن شىػػرِّا »:  يػأتي قػكؿ الرسػكؿ كفػي اإلطػار ذاتػو  ى آدىًمػيّّ ًكعى ػا مىػؤلى مى
ٍسػػًب اٍبػػفً  . ًبحى الىػػةى فىثيميػػثه  ًمػػٍف بىٍطػػفو ػػٍمبىوي، فىػػًإٍف كىػػافى الى مىحى ته ييًقٍمػػفى صي ـى أيكيػػبلى آدى

ثيميثه ًلنىفىًسوً  ثيميثه ًلشىرىاًبًو كى  .(3)«ًلطىعىاًمًو كى
 ،مرتبػػػػة الحاجػػػػة :كمراتػػػػب الغػػػػذاء ثبلثػػػػةيقػػػػكؿ ابػػػػف قػػػػيـ الجكزيػػػػة: " 

فػػأخبر النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ: أنػػو ، مرتبػػة الفضػػمة، ك مرتبػػة الكفايػػةك 
يكفيو لقيمات يقمف صمبو، فبل تسقط قكتو، كال تضعؼ معيا، فإف تجاكزىا 
فميأكؿ في ثمث بطنو، كيدع الثمػث اآلخػر لممػاء، كالثالػث لمػنفس، كىػذا مػف 
أنفع ما لمبدف كالقمب، فإف البطف إذا امتؤل مف الطعػاـ ضػاؽ عػف الشػراب، 

 .(4) "فإذا كرد عميو الشراب ضاؽ عف النفس، كعرض لو الكرب كالتعب

                                                 
 (٩ٕٗ٘أفوعٚ اإلٓبّ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُجو ٝاُِٖخ ٝا٥كاة، ثبة كَٚ اُوكن، ثوهْ )  (ٔ)

 . ٖٔاألػواف:  (ٕ)

 أفوعٚ اإلٓبّ اُزوٓن١ ك٢ ٍ٘٘ٚ، أثٞاة اُيٛل، ثبة ٓب عبء ك٢ ًوا٤ٛخ ًضوح األًَ، ثوهْ  (ٖ)

ِؾ٤ؼٌ »(، ٝهبٍ: ٨ٓ٩ٖٕ) َٕ  ٌٖ ََ  . «ََٛنا َؽِل٣ٌش َؽ

أثٞ ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ أث٢ ثٌو، ىاك أُؼبك ك٢ ف٤و ٛل١ اُؼجبك، رؾو٤ن: ّؼ٤ت األهٗؤٝٛ، ٓؤٍَخ   (ٗ)

 (. ٨ٔ/ٗ، )٩٩ّٗٔٛـ /٘ٔٗٔ ،٧ٕ، ٛ اُوٍبُخ
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 كمػػػػػف تمػػػػػاـ االعتػػػػػداؿ أال يأكػػػػػؿ اإلنسػػػػػاف إال مػػػػػا طابػػػػػت بػػػػػو نفسػػػػػو، 
، فقػػد  كال يجبرىػػا عمػػى تنػػاكؿ مػػا قػػد تعافػػو حتػػى كلػػك كػػاف فػػي أصػػمو حػػبلالن

إذا عافػت نفسػو الطعػاـ لػـ يأكمػو، كلػـ يحمػؿ نفسػو عمػى  كاف مػف ىديػو 
ػػا قىػػطُّ، كػػاف إذا اشػػتيى شػػيئنا أكىمىػػو مػػا كػػره  ف حيػػث إنػػو ) مػػا عػػاب طعامن كا 

   . (1)كرىو تركو( 
 التنوع:-ِ

مػػف أسػػس التغذيػػة السػػميمة فػػي ضػػكء القػػرآف الكػػريـ كالسػػنة النبكيػػة، 
عػدـ االقتصػػار عمػػى نػػكع كاحػد مػػف أنػػكاع الغػػذاء ال يتخطػاه إلػػى غيػػره، بػػؿ 

 مف األجدل تنكع الغذاء كتعدد ألكانو عمى مدل مراحؿ عمر اإلنساف.
ڱ  ڱ    چ كقد أشار القرآف الكريـ إلى ذلػؾ فػي قكلػو تعػالى: 

، فجمػػع بػػيف تنػػاكؿ الفاكيػػة كالمحػػـ كلكػػؿ منيمػػا فكائػػده ( 2) چڱ   ڱ  ں     
 لمجسـ.

ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  چ  كفػػػػػػي قكلػػػػػػو سػػػػػػبحانو:

 .( 3) چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  
الغػػػػذاء اإلنسػػػػاني يجػػػػب أف كلػػػػذلؾ فػػػػإف عممػػػػاء التغذيػػػػة يؤكػػػػدكف أف 

 يحتكم عمى مجمكعة متنكعة مف األطعمة كىي :
) المحػػػػكـ، كالػػػػدكاجف، كاأللبػػػػاف، كالبػػػػيض،  أغذيووووة البنوووواء مثوووول: -

 كالبقكؿ، كغيرىا(.

                                                 
(، ٝأثٞ ٕٗٙٓأفوعٚ اإلٓبّ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُِجبً ٝاُي٣٘خ، ثبة ال ٣ؼ٤ت اُطؼبّ، ثوهْ )  (ٔ)

(، ٝاُزوٓن١ ك٢ اُجو ٧ٖٖٙكاٝٝك ك٢ ٍ٘٘ٚ، ًزبة األٛؼٔخ، ثبة ًوا٤ٛخ مّ اُطؼبّ، ثوهْ ) 
  (، ٝهبٍ: ؽَٖ ٕؾ٤ؼ.ٖٕٔٓٝاُِٖخ، ثبة ٓب عبء ك٢ روى اُؼ٤ت ُِ٘ؼٔخ، ثوهْ )

  . ٕٕطٞه: اُ (ٕ)

 .ٕٖ – ٧ٕػجٌ:  (ٖ)
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)األطعمػة كاألشػربة مػف النشػكيات كالسػكريات  أغذية الطاقة وىي:-
 كغيرىا(
 .(1)) الخضركات، كالفكاكو بأنكاعيا المختمفة( أغذية الوقاية وىي:-

كالعمة في ىذا أف الغذاء المتزف لئلنساف البد أف يحتػكم عمػى المػكاد 
اآلتيػػػػة: المػػػػاء، البركتينػػػػات، الكربكىيػػػػدرات،) المػػػػكاد السػػػػكرية، كالنشػػػػكية(، 
الػػػدىكف، الفيتامينػػػات، المعػػػادف، كىػػػذه المػػػكاد تتػػػكزع عمػػػى أنػػػكاع األطعمػػػة 

 متفاكتة تساعد عمى البناء السميـ لجسـ اإلنساف. السابقة بنسب
 تنظيم وقت تناول الوجبات:-3

مػػػػػف الضػػػػػكابط التػػػػػي كضػػػػػعيا اإلسػػػػػبلـ لمتغذيػػػػػة اإليجابيػػػػػة، تنظػػػػػيـ  
الكجبات، بتحديد أكقػات معينػة متباعػدة لتنػاكؿ الطعػاـ، يكػكف الميػزاف فييػا 

معػػػدة الحاجػػػة إلػػػى الطعػػػاـ، كعػػػدـ إدخػػػاؿ الطعػػػاـ عمػػػى الطعػػػاـ، صػػػيانة لم
 كالجياز اليضمي بشكؿ عاـ.

يقػػػكؿ ابػػػف القػػػيـ مبيننػػػا أف أكثػػػر األمػػػراض الماديػػػة التػػػي تعتػػػرم بػػػدف 
ًؿ، اإلنسػػػػاف تكػػػػكف بسػػػػبب: "  مىػػػػى اٍلبىػػػػدىًف قىٍبػػػػؿى ىىٍضػػػػـً اأٍلىكَّ ػػػػاؿ الطَّعىػػػػاـً عى إٍدخى

يىادىةي ًفي اٍلقىٍدًر الًَّذم يىٍحتىاجي ًإلىٍيًو اٍلبىدىفي   .( 2)" كىالزّْ

 اًلمتناع عن تناول الطعام الحار والتنفس والنفخ في أواني الطعام:-4
 أف يتنػػاكؿ الطعػػاـ بػػاردا، كلػػـ يػػرد أنػػو أكػػؿ  كػػاف مػػف ىػػدم النبػػي 

ػارَّ فىػًإفَّ » أك شرب شيئنا سػاخننا، بػؿ نيػى عػف ذلػؾ كقػاؿ: ـى اٍلحى أىٍبػًرديكا الطَّعىػا
ٍيري ًذم بىرىكىةو  ارَّ غى ـى اٍلحى  .(3)«الطَّعىا

                                                 
، ٗواًل ػٖ: ٓؾٔل ػجل اُٞٛبة، اُطؼبّ، كاه ٖٕ، ٓ ا٤َُل ٓؾٔل اُل٣ت، ٍالٓخ اإلَٗبٕ ك٢ اإلٍالّ (ٔ)

 ّ. ٖٕٓٓاُٜالٍ، أثو٣َ 

 . ٙٔاثٖ اُو٤ْ، اُطت اُ٘ج١ٞ، ٓ   (ٕ)

 (. ٧ٕٔ٘أفوعٚ اإلٓبّ اُؾبًْ ك٢ أَُزلهى، ًزبة األٛؼٔخ، ثبة، ثوهْ)  (ٖ)
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نيى أف ييتىنىفَّس  : " أف النبي -رضي اهلل عنيما–كعف ابف عباس 
 .(1)في اإلناء أك يينفىخى فيو " 

كأثبت الطب الحديث أف األطعمة كاألشربة الحارة جدنا يمكف أف 
تؤدم كثيرنا إلى حركؽ تبدك غالبنا في قبة الحمؽ أك المنطقة الشفكية، 

السرطانات في القسـ العمكم كتعزك الكتب الطبية المدرسية كثرة حدكث 
مف جياز اليضـ، كخاصة سرطاف المرم إلى االعتياد عمى المشركبات 

 .(2)شديدة الحرارة
كأما النفخ فإف ىكاء الزفير مفعـ بغاز الفحـ كفضبلت الجسـ الطيارة 
 كالتػػػػػػػي تكثػػػػػػػر نسػػػػػػػبتيا عنػػػػػػػد المصػػػػػػػابيف بالتسػػػػػػػمـ البػػػػػػػكلي )األكريميػػػػػػػائي(

ييف( كمػػا الػػنفخ إال اخػػتبلط ليػػذه الفضػػبلت أك االنسػػماـ الخمػػكني ) السػػكر  
بالطعػػػاـ كالشػػػراب كمػػػف ثػػػـ إعادتيػػػا إلػػػى الجسػػػـ عنػػػد تناكلػػػو لتػػػؤدم فعميػػػا 

 . (3)السٌمي
 الفرع الثاني: ضرورة الممبس والمسكن:

ركاء ظمأه  يتكازل مع حرص اإلسبلـ عمى سد جكعة اإلنساف كا 
عبر ممبس بالطعاـ كالشراب، حرصو عمى حفظ البدف مف الحر كالبرد 

 كثير، كمسكف أنيؽ.
كقد أشار القرآف الكريـ إلى ىاتيف الضركرتيف لحفظ الكياف 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک           ک  ک  چ اإلنساني، فقاؿ تعالى: 

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ       ڳڳ       ڳ    ڳگ  گ  گ  گ  

                                                 
(، ٝهبٍ ٨٨٨ٔأفوعٚ اُزوٓن١، أثٞاة األّوثخ، ثبة ٓب عبء ك٢ ًوا٤ٛخ اُ٘لـ ك٢ اُْواة، ثوهْ )  (ٔ)

 اُزوٓن١: ؽل٣ٌش ؽَٖ ٕؾ٤ؼ. 
 (.ٗ/ّٗٗ )٩٩٧ٔ، ٔٗياه اُلهو، هٝائغ اُطت اإلٍال٢ٓ، كاه أُؼبعْ، كْٓن، ٛ  (ٕ)
ّ ، اُؼلك اُواثغ، ػبّ إثوا٤ْٛ اُيا١ٝ، اٍزْبهاد ٛج٤خ ك٢ ٙٞء اإلٍالّ، ٓغِخ ؽٚبهح اإلٍال  (ٖ)

ٔ٩ٙٙٓ ،ّٖٗ. 
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. فأبانت اآلية أف اإلنساف بحاجة ماسة لستر بدنو كعكرتو (1) چ   ڻڻ
عمى األخص، مما دفع آدـ كحكاء إلى البحث عف كسيمة لستر بدنيما 

 كمكاراة عكراتيما، فقاؿ سبحانو:
 .(2) چ  جبىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  چ 

ثـ امتف اهلل تعالى عمييما بإلباسيما ما يكارم أجساميـ، فقاؿ 
 .(3) چ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ لى: تعا

ـٍ : " كجاءت السنة النبكية فأمرت المسمـ أال يتعرل، فقاؿ  "ًإيَّاكي
ؿي ًإلىى  ـٍ ًإالَّ ًعٍندى الغىاًئًط كىًحيفى ييٍفًضي الرَّجي ـٍ مىٍف الى ييفىاًرقيكي كىالتَّعىرّْمى فىًإفَّ مىعىكي

ـٍ  "أىٍىًمًو، فىاٍستىٍحييكىي ـٍ  .( 4) كىأىٍكًرميكىي
 إذا استجٌد ثكبان سمَّاه باسمو: إما قميصان  :كاف رسكؿي اهلل ك 

يًره،  أك ًعمامةن، ثـ يقكؿ: "الميـ لؾى الحمدي، أنتى كسىٍكتىًنيًو، أساليؾى ًمف خى
ًنعى لو" ًنع لو، كأعيكذي ًبؾ ًمٍف شرًّْه، كشرّْ ما صي يًر ما صي  (5)كخى

مىٍف لىًبسى ثىٍكبنا كقاؿ في معرض االمتناف بنعمة اهلل عميو بالمباس: " 
مَّؿي ًبًو ًفي  ا أيكىاًرم ًبًو عىٍكرىًتي، كىأىتىجى ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم كىسىاًني مى : اٍلحى ًديدنا فىقىاؿى جى

دَّؽى  يىاًتي، ثيَـّ عىمىدى ًإلىى الثٍَّكًب الًَّذم أىٍخمىؽى، أىٍك أىٍلقىى، فىتىصى ًبًو، كىافى ًفي  حى
مىيّْتنا. قىالىيىا ثىبلثنا يِّا كى ًفي ًسٍتًر المًَّو، حى ًفي ًحٍفًظ المًَّو، كى  (6)"كىنىًؼ المًَّو، كى

 كبيذا يتضح أف المباس في اإلسبلـ أدل كظيفتيف:
                                                 

  .٧ٕاألػواف:  (ٔ)

 .22األعراف:  (ٕ)
 .26األعراف:  (ٖ)
أفوعٚ اإلٓبّ اُزوٓن١ ك٢ ٍ٘٘ٚ، أثٞاة األكة، ثبة ٓب عبء ك٢ االٍززبه ػ٘ل اُغٔبع،  (ٗ)

 (. ٨ٕٓٓثوهْ)

 (.ٕٓ٘ٗأفوعٚ أثٞ كاٝٝك ك٢ ٍ٘٘ٚ، أٍٝ ًزبة اُِجبً، ثبة ٓب عبء ك٢ اُِجبً، ثوهْ)  (٘)

 أفوعٚ اإلٓبّ اثٖ ٓبعخ ك٢ ٍ٘٘ٚ، أثٞاة اُِجبً، ثبة ٓب ٣وٍٞ اُوعَ إما ُجٌ صٞثًب عل٣لا، ثوهْ   (ٙ)

 (ٖ٘٘٧.) 
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األكلى: ستر العكرة بصفة خاصة، كالثانية: حفظ الجسـ مف تقمبات 
 الجك كعادياتو بصفة عامة.

نما  ا، كا  كليذا لـ يضع اإلسبلـ نظامنا معيننا يفرضو عمى الناس فرضن
كضع قكاعد عامة كمبادلء كمية في ضكئيا يمبس المسمـ كالمسممة ما 

 طاب ليما، كمف ىذه الضكابط:
تحريـ أنكاع مف المبلبس عمى الرجاؿ كىي الحرير كالذىب، مع  -ُ

ًميَّ ٍبفى أىًبيحميما لممرأة كتمتعيا بيما، عف  : ًإفَّ طىاًلبو  عى ، يىقيكؿي
اًلًو  نىًبيَّ المًَّو  عىمىوي ًفي ًشمى ذى ذىىىبنا فىجى عىمىوي ًفي يىًميًنًو، كىأىخى ًريرنا فىجى ذى حى : أىخى
 : مىى ذيكيكًر أيمًَّتي»ثيَـّ قىاؿى رىاـه عى  (1)«ًإفَّ ىىذىٍيًف حى

ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى أف ال يقصد بو الكبر كالخيبلء،  -ِ ، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو عىٍف عى
 : مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍف يىجيرُّ »صى ًة ًإلىى مى الى يىٍنظيري المَّوي يىٍكـى اٍلًقيىامى

ءى  يىبلى  .( 2)«ثىٍكبىوي خي
أف يككف ساترنا لعكرة الرجؿ ) ما بيف ركبتو كسرتو( كحد أدنى،  -ّ

  كاصفنا مجسّْماكلجسـ المرأة كمو عدا الكجو كالكفيف، فبل يككف 
 ا كاشفا، قاؿ تعالى: كال رقيقن 

ٍمقىمىةى، عىٍف ، ك (3) چ   ڻں  ڻ  ڻ  ڻچ  ٍمقىمىةى ٍبًف أىًبي عى عىٍف عى
ًو، أىنَّيىا قىالىٍت:  ٍكًج النًَّبيّْ  »أيمّْ اًئشىةى زى مىى عى ٍبًد الرٍَّحمىًف عى ةي ًبٍنتي عى ٍفصى مىٍت حى دىخى

                                                 
(، ٓغ األفن ٧٘ٓٗأفوعٚ اإلٓبّ أثٞ كاٝٝك ك٢ ٍ٘٘ٚ، ًزبة اُِجبً، ثبة ك٢ اُؾو٣و َُِ٘بء، ثوهْ )  (ٔ)

: هفٔ ك٢ ُجٌ اُوعَ اُؾو٣و ُؼنه ًؾٌخ )عوة( ثغِلٙ،  ك٢ االػزجبه إٔ اُ٘ج٢  ٍَ ٌٍ، هَب ْٖ أََٗ َػ
ٍُ هللاِ » ٍُٞ َٔ َه َٔ  -َهفَّ ْٝ ُهفِّ َُْؾِو٣ِو  -أَ ٌِ ا ٍف ك٢ِ ُُْج ْٞ ِٖ َػ ِٖ ْث َٔ ْؽ َػْجِل اُوَّ َٝ  ، ِّ ا َّٞ َُْؼ ِٖ ا ث٤َِْو ْث ُِِيُّ

ب َٔ ِٜ بَْٗذ ثِ ًَ ٍخ  ٌَّ بة إثبؽخ ُجٌ اُؾو٣و ُِوعَ إما ًبٕ ثٚ ٕؾ٤ؼ َِْٓ، ًزبة اُِجبً ٝاُي٣٘خ، ث «.ُِِؾ
 (. ٧ٕٙٓؽٌخ أٝ ٗؾٞٛب، ثوهْ )

 (.ٔٔأفوعٚ اإلٓبّ ٓبُي ك٢ أُٞٛأ، ًزبة اُِجبً، ثبة ٓب عبء ك٢ إٍجبٍ اُوعَ صٞثٚ، ثوهْ) (ٕ)

  .ٖٔاُ٘ٞه:  (ٖ)
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 ، مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىسىٍتيىا صى اًئشىةي كى ًقيؽه، فىشىقٍَّتوي عى ةى ًخمىاره رى ٍفصى مىى حى كىعى
 . ( 1)«ًخمىارنا كىًثيفنا

دًّْثيف  كبرز اىتماـ المسمميف بيذه القضية مف خبلؿ اىتماـ الميحى
كالفقياء بإفراد باب كامؿ في مدكناتيـ أطمقكا عميو باب المباس، كأشبعكا 

تيسبؽ إليو أمة مف األمـ، كال ممة مف القكؿ في تفاصيمو كآدابو، بما لـ 
 الممؿ.  

ىذا بالنسبة لمممبس كضركرتو لئلنساف كأما المسكف، فإنو قد ذكر 
في القرآف الكريـ في أكثر مف مكضع، ككميا تدؿ عمى أنو مكضع السكف 
كالراحة كاليدكء كاالطمئناف، كمصدر حماية لمخمؽ مف الحر، كالبرد، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ـ، كالدكاب، فقاؿ تعالى: كالغبار، كاألخطار، كاليكا

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ ، كقاؿ سبحانو: ( 2) چٺ  

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   

 .( 3) چ  ڇچ  چ  ڇ
 كمف جماليات التعبير في ىذه اآلية أنيا جمعت بيف الستريف 
) المباس كالسكف( فكبلىما كقاية مف األذل، فالمباس يقي مف أذم الحر 

 كالبرد، كعيكف اآلدمييف، كالسكف كذلؾ. 

                                                 
 (.ٙأفوعٚ اإلٓبّ ٓبُْ ك٢ أُٞٛأ ، ًزبة اُِجبً، ثبة ٓب ٣ٌوٙ َُِ٘بء ُجَٚ ٖٓ اُض٤بة، ثوهْ) (ٔ)

 .   ٨ٓاُ٘ؾَ:  (ِ)

 .٨ٔاُ٘ؾَ: (ّ)
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في معرض حفظ خصكصيات اإلنساف كصيانة  المسكفكما ذكر 
وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ أسراره، فقاؿ تعالى: 

 (1) چی  ی  ی  جئ  حئ    یېئ   ىئ  ىئ  ىئ
أف   -السبلـ ماعميي-ىاركف  كأخيومكسى  نبيو طمب اهلل مفك 
لقكميما بيكتان أم مساكف في مصر كأف يجعمكا بيكتيـ قبمة أم يتخذا 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ  تعالى: مصمى، قاؿ اهلل

، كأشار ( 2) چې  ې  ېۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ
إلى أف قكـ ثمكد قد برعكا في نحت البيكت في أحضاف كقمـ الجباؿ، فقاؿ 

 .( 3) چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ سبحانو: 
ككانت األمنية الجميمة التي تمنتيا امرأت فرعكف أف يككف ليا بيت 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ في الجنة، فقالت: 

 .(4) چۅ  ۉ  ۉ       ې   
مف مستمزمات البيت: السقؼ الذم تحممو أباف القرآف الكريـ أف ك 

الذم يصعد عميو لسطح البيت  ـي مَّ جدراف الحجرات كالمعراج كىك السُّ 
ر كىى فرش ري كاألبكاب كىى فتحات دخكؿ الناس كاليكاء كغيرىما كالسُّ 

ېئ   چ  النـك كالجمكس كالزخرؼ كىى الزينة التي تجمؿ البيت قاؿ تعالى:

                                                 
   .٧ٕاُ٘ٞه:  (ٔ)
(ِ)  :ٌٗٞ٣٨٧. 

 .٩ٗٔاُْؼواء:  (ّ)

 .ٔٔاُزؾو٣ْ:  (ْ)
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ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی   جئ  حئ  مئ  ىئ    ېئ  ېئ

 . (1) چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻيئ  جب  حب  خب   
: ك  ا، قىاؿى مَّى اهللي  »عىًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنييمى رىأىٍيتيًني مىعى النًَّبيّْ صى

ييًظمًُّني ًمفى  مَّـى بىنىٍيتي ًبيىًدم بىٍيتنا ييًكنًُّني ًمفى المىطىًر، كى سى مىٍيًو كى الشٍَّمًس، مىا  عى
ٍمًؽ المَّوً  ده ًمٍف خى مىٍيًو أىحى انىًني عى  . (2)«أىعى

 الفرع الثالث: النوم. 
خمؽ اهلل تعالى الميؿ كالنيار كناط بكؿ منيما كظيفة كغايػة، فالنيػار 
ذا كػاف السػعي بالنيػار لبنػاء  لمسعي عمى المعاش، كالميؿ لمسككف كالنكـ، كا 
 الحيػػاة فػػإف النػػـك بالميػػؿ لبنػػاء الجسػػـ كراحتػػو، كال يتػػأتى نجػػاح فػػي النيػػار 

ذ ا كانػػت كممػػة الطػػب إال إذا أخػػذ الجسػػـ قسػػطنا كافػػرنا مػػف الراحػػة بالميػػؿ، كا 
الحػػديث تتفػػؽ عمػػى أف النػػـك عامػػؿ أسػػاس مػػف عكامػػؿ نمػػك الطفػػؿ، حيػػث 
يحتػػػاج فػػػي شػػػيكره السػػػت األكلػػػى إلػػػى مػػػا ال يقػػػؿ عػػػف عشػػػريف سػػػاعة مػػػف 
النػػػكـ، كبعػػػد البمػػػكغ يحتػػػاج إلػػػى ثمػػػاف سػػػاعات فػػػي اليػػػكـ، كىػػػذا يعنػػػي أف 

أف النـك اإلنساف يقضي ثمث يكمو نائمنا. فإف كؿ ىذه الحقائؽ  تؤكد عمى 
 ضركرة مف ضركرات الحياة لئلنساف.  

كالعمـ الحديث يكضح فكائد النكـ فيؤكد عمى أنو " يكجد مقدار مف  
فقر الدـ في الجياز العصبي، فحيف النـك تسترخي العضبلت، كيصبح 
التنفس بطيئنا، كيقؿ نشاط القمب كييبط ضغط الدـ، فتخؼ أعماؿ الجياز 

الجسـ كافة أف تستعيد نشاطيا كتزيد  اليضمي كتتاح الفرصة ألنسجة
 . (3)حيكيتيا" 

                                                 
 .ٖٗ – ٖٖاُيفوف:  (ٔ)
 .(ٕٖٓٙأفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة االٍزئنإ، ثبة ٓب عبء ك٢ اُج٘بء، ثوهْ) (ٕ)
ك٢ اُٖؾخ ٝاَُالٓخ اُؼبٓخ، كاه ا٤َُٔوح ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ  ربال هط٤ْبد ٝآفوٕٝ، ٓجبكٟء (ٖ)

   .ّٗ٘، ٓ ٕٕٓٓ، ٔٝاُطجبػخ، األهكٕ، ٛ
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كما يؤكد عمى أف " الجسـ أثناء نشاطو العضمي كالعصبي في حالة 
اليقظػػة كمػػف خػػبلؿ العمميػػات الكيماكيػػة الحيكيػػة كاحتػػراؽ الطاقػػة المختمفػػة، 
، تػػػزداد  كاألنشػػػطة كاالنفعػػػاالت يتشػػػكؿ فيػػػو العديػػػد مػػػف الفضػػػبلت كالسػػػمـك

 ـ كفػػػػي السػػػػائؿ الػػػػدماغي الشػػػػككي، كتتركػػػػز عنػػػػد الػػػػدماغ تػػػػدريجينا فػػػػي الػػػػد
أك الجيػػػػاز العصػػػػبي بمقػػػػدار يكػػػػبح نشػػػػاطيما، فيشػػػػعر اإلنسػػػػاف بػػػػالخمكؿ 
، كأثناء النػـك يػتخمص الجسػـ مػف ىػذه  كالنعاس، ثـ تزداد حتى يحدث النـك
النػػكاتج الضػػارة عػػف طريػػؽ انحبلليػػا كتأكسػػدىا، فيسػػتعيد الجيػػاز العصػػبي 

 .  ( 1)قظ اإلنساف " نشاطو، كعندىا يستي
كلذا فقد كرد ذكره في القرآف الكريـ في معرض اآلية كالمعجزة، فقاؿ 

﮷  ﮸  ﮹    ﮶ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵چ تعالى: 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     چ ، كقاؿ تعالى: (2) چ﮺   ﮻   ﮼

 . (3) چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ   ڈ   ڈ      
چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ كقاؿ سبحانو: 

 (4) چڍ  ڌ     
فيك نعمة امتف اهلل بيا عمى اإلنساف ليرتاح جسده مف حركات 
الحياة الدائبة، كحتى تككف لو المقدرة عمى االستمرار في أمكر المعاش 

                                                 
٤ُٝل ٓؾٔل ػجل اُؼي٣ي اُؾٔل، ظبٛوح اُّ٘ٞ ك٢ اُووإٓ ٝاَُ٘خ، ٓغِخ اُْو٣ؼخ ٝاُلهاٍبد اإلٍال٤ٓخ   (ٔ)

٢ُٞ، ، ٗواًل ػٖ: أؽٔل ٖٓطل٠ ٓزّٓٗ، ٓ ٧ٕٓٓ -ٛـ٨ٕٗٔ(، ٧ٔ، عبٓؼخ ا٣ٌُٞذ، ػلك)
-ٛـٕٙٗٔأٍُٞٞػخ اُنٛج٤خ ك٢ إػغبى اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝاَُ٘خ اُ٘ج٣ٞخ، كاه اثٖ اُغٞى١، اُوبٛوح، 

ٕٓٓ٘ ٓ ،ّٖٓٗ-ٖٓ٧ . 
 .ٖٕاُوّٝ:  (ٕ)
 .٧ٖاُؤٖ:  (ٖ)
 .٧ٗاُلوهبٕ:  (ٗ)
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بعد ما ينالو مف كد كتعب كنصب، كال غنى لئلنساف عنو بأم حاؿ مف 
 األحكاؿ.

ككما أنو مصدر لمراحة فيك منبع مف منابع الطمأنينة كاألماف،  
كيؤكد ىذا ما امتف اهلل بو عمى المؤمنيف في غزكة بدر، كنزؿ فيو قكلو 

، كاألمر ذاتو حدث في  غزكة (1) چڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  چ تعالى: 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ أحد كنزؿ فيو قكلو تعالى: 

 .(2) چ  ڀڀ   ڀ
ذا كانت األمكر تتمايز بأضادىا فإف البحث عف أثر حرماف  كا 

 اإلنساف مف النكـ يبيف مدل أىميتو لئلنساف كضركرتو.
كقد قاـ مركز ألبحاث النكـ تابع لجامعة لكبركؽ لمتكنكلكجيا في 
كسط إنجمترا بدراسة أضرار الحرماف مف النكـ كمظاىرىا، كالتي تمثمت 

 في:
 كالتييج العصبي كشركد الذىف.القمؽ كالتكتر كاألرؽ  -
 ضعؼ المنشطات كاالستجابات. -
 إمكانية حدكث نكبات مف الصرع كالجنكف. -
ضعؼ الرؤية كاضطرابيا فتبدك األشياء المرئية كما لك كانت  -

 .( 3)مزدكجة
كمف قبؿ ىؤالء فقد أشار اإلماـ ابف القيـ إلى أضرار الحرماف مف 

  ": كىمىا أىفَّ كىٍثرىةى النٍَّكـً ميكًرثىةه ًليىًذًه اآٍلفىاًت، فىميدىافىعىتيوي كىىىٍجريهي النكـ قائبلن كى
ييٍبًسًو، كىاٍنًحرىاًؼ النٍَّفًس،  : ًمٍف سيكًء اٍلًمزىاًج كى ميكًرثه آًلفىاتو أيٍخرىل ًعظىاـو

                                                 
 .ٔٔاألٗلبٍ:  (ٔ)

 .ٗ٘ٔآٍ ػٔوإ:  (ٕ)
 .٤ُٝٗ٘ل ٓؾٔل ػجل اُؼي٣ي اُؾٔل، ظبٛوح اُّ٘ٞ ك٢ اُووإٓ ٝاَُ٘خ، ٓ  (ٖ)
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ييكًرثي  مىى اٍلفىٍيـً كىاٍلعىمىًؿ، كى فىاًؼ الرَّطيكبىاًت اٍلميًعينىًة عى ٍتًمفىةن  كىجى ا مي  أىٍمرىاضن
اًحبييىا ًبقىٍمًبًو كىالى بىدىًنًو مىعىيىا  (1)" الى يىٍنتىًفعي صى

كمف ىنا فقد كضع الشارع الحكيـ التدابير كاآلداب التي بيا يكتمؿ 
ا، كمف  انتفاع اإلنساف بيذه النعمة الجميمة فيصح جسمنا كيسمك ركحن

 أىميا:
التبكيػػػر بػػػالنكـ: فػػػالنكـ بعػػػد العشػػػاء مبكػػػرنا، كصػػػية نبكيػػػة، كتػػػدبير مػػػف  -ُ

 التػػػدابير الكقائيػػػة الصػػػحية، فعػػػف أبػػػي بػػػرزة األسػػػممي أف رسػػػكؿ اهلل 

) كػػاف يكػػره النػػكـى قبػػؿ العشػػاء كالحػػديثى بعػػدىا(  
كيؤكػػد اإلمػػاـ ابػػف  (2)

ٍنفىعيػػػوي نىػػػٍكـي فىأىٍعػػػدىؿي النَّػػػٍكـً كىأى القػػيـ عمػػػى مػػػا يشػػػير إليػػػو الحػػديث فيقػػػكؿ: " 
، كىىىػذىا  ػاًف سىػاعىاتو سيديًسػًو اأٍلىًخيػًر، كىىيػكى ًمٍقػدىاري ثىمى ًؿ، كى ًنٍصًؼ المٍَّيػًؿ اأٍلىكَّ
ـٍ ًفػي  مىٍيػًو أىٍك نىقىػصى ًمٍنػوي أىثَّػرى ًعٍنػدىىي ػا زىادى عى مى أىٍعدىؿي النَّػٍكـً ًعٍنػدى اأٍلىًطبَّػاًء، كى

سىًبوً   (3)" الطًَّبيعىًة اٍنًحرىافنا ًبحى
ػاًزبو أف يناـ عمى كضكء مستمقينا عمى شقو األيمػف،   -ِ ػًف اٍلبىػرىاًء ٍبػًف عى عى

: كىػافى رىسيػكؿي المَّػًو  َـّ  قىاؿى ػًف، ثيػ مىػى ًشػقًّْو اأٍلىٍيمى ـى عى ًإذىا أىكىل ًإلىػى ًفرىاًشػًو نىػا
فىكَّ  ، كى ٍيػتي بًػكىٍجًيي ًإلىٍيػؾى ، كىكىجَّ : المَّييَـّ أىٍسمىٍمتي نىٍفًسي ًإلىٍيػؾى ٍضػتي أىٍمػًرم قىاؿى

ػأى ًمٍنػؾى  ٍمجى ػا كىالى مى ٍنجى ، الى مى ، رىٍغبىػةن كىرىٍىبىػةن ًإلىٍيػؾى ػٍأتي ظىٍيػًرم ًإلىٍيػؾى ، كىأىٍلجى ًإلىٍيؾى

                                                 
ٓلاهط اَُب٤ٌُٖ ث٤ٖ ٓ٘بىٍ إ٣بى ، ٓؾٔل ثٖ أث٢ ثٌو ثٖ أ٣ٞة ثٖ ٍؼل ٌّٔ اُل٣ٖ اثٖ ه٤ْ اُغٞى٣خ (ٔ)

، ٖ، رؾو٤ن: ٓؾٔل أُؼزْٖ ثبهلل اُجـلاك١، كاه اٌُزبة اُؼوث٢، ث٤وٝد، ٛٗؼجل ٝإ٣بى َٗزؼ٤ٖ
 (.٧٘ٗ/ٔ)ّ، ٩٩ٙٔ-ٛـٙٔٗٔ

أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة ٓٞاه٤ذ اُٖالح، ثبة ٓب ٣ٌوٙ ٖٓ اُّ٘ٞ هجَ اُؼْبء،   (ٕ)

  (.٨ٙ٘ثوهْ)
ٓؾٔل ثٖ أث٢ ثٌو ثٖ أ٣ٞة ثٖ ٍؼل ٌّٔ اُل٣ٖ اثٖ ه٤ْ اُغٞى٣خ، ٓلاهط اَُب٤ٌُٖ ث٤ٖ ٓ٘بىٍ إ٣بى  (ٖ)

 (.٧٘ٗ/ٔ، )ٗؼجل ٝإ٣بى َٗزؼ٤ٖ



659 

 

 
 م9109لعام –كفر الشيخببهات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

ٍمتى "، قىاؿى رىسيػكؿي  نىًبيّْؾى الًَّذم أىٍرسى ، كى ٍلتى ، آمىٍنتي ًبًكتىاًبؾى الًَّذم أىٍنزى ًإالَّ ًإلىٍيؾى
ٍف قىالىييفَّ ثيَـّ  : »المًَّو  مىى اٍلًفٍطرىةً  مى  .( 1)«مىاتى تىٍحتى لىٍيمىًتًو مىاتى عى

 كالنكـ عمى الجانب األيمف لو فكائده الصحية، كمنيا:
يمنع ضغط الكبد عمى المعدة مما يعطييا الحرية الكاممة كيساعدىا  -

 عمى تفريغ محتكياتيا.
يسيؿ عمؿ القمب فيمنع ضغط المعدة كالحجاب الحاجز عميو، كىذا ما  -

يجعؿ بعض الناس الذيف ينامكف عمى الجانب األيسر يستيقظكف 
، كىـ يحسكف أف قمكبيـ تكشؾ أف تتكقؼ عف العمؿ.  فجأة مف النـك

: مىرَّ ًبيى النًَّبيُّ أال يناـ عمى بطنو:  -ّ كىأىنىا ميٍضطىًجعه  عىٍف أىًبي ذىرٍّ قىاؿى
 : قىاؿى ًني ًبًرٍجًمًو كى مىى بىٍطًني، فىرىكىضى ، ًإنَّمىا ىىًذًه ًضٍجعىةي أىٍىًؿ يىا جي »عى نىٍيًدبي

 .(2)«النَّارً 
كالعمة في ىذا النيي أنو يمنع عظاـ الصدر مف التحرؾ بحرية أثناء 
الشييؽ كالزفير، فيختنؽ النفس، كيتراكـ غاز ثاني أكسيد الكربكف في الدـ 

 . (3)بدالن مف الخركج فيتعب القمب، كيتخدر الدماغ
عىف جابر: أف أال يناـ بعضو في الشمس كبعضو في الظؿ: لما كرد  -ْ

نيى أف يناـ الرجؿ بعضو في الشمس كبعضو في  رسكؿ اهلل 
 .(4)الظؿ

   
                                                 

 أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُلػٞاد، ثبة اُّ٘ٞ ػ٠ِ اُْن األ٣ٖٔ، ثوهْ (ٔ)

 (ٖٙٔ٘.) 
أفوعٚ اإلٓبّ اثٖ ٓبعٚ ك٢ ٍ٘٘ٚ، ًزبة األكة، ثبة ا٢ُٜ٘ ػٖ االٙطغبع ػ٠ِ اُٞعٚ، ثوهْ   (ٕ)

(ٖ٧ٕٗ.) 
عبٓؼخ اُقوّٛٞ، ٤ًِخ  ٛ٘ل اُيث٤و ثبثٌو ٤ٍِٔبٕ، اُطت اُٞهبئ٢ ك٢ اَُ٘خ اُ٘ج٣ٞخ، هٍبُخ ٓبعَز٤و،  (ٖ)

 . ّٙٗٔ، ْٓ٘ٞهح ػ٠ِ اُْجٌخ اُل٤ُٝخ اُؼٌ٘جٞر٤خ، ٓ ٩ٕٓٓا٥كاة، 
، اُطت اُ٘ج١ٞ، كاه أثٞ ٗؼ٤ْ أؽٔل ثٖ ػجل هللا ثٖ أؽٔل ثٖ إٍؾبم ثٖ ٠ٍٞٓ ثٖ ٜٓوإ األٕجٜب٢ٗ (ٗ)

  .ّٕٗٙ، ٕٓٙٓٓ، ٔاثٖ ؽيّ، ٛ
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 :بالطهارة والنظافة البدنية العنايةالمطمب الثاني: 

خمؽ اهلل تعالى الككف كصبغ عكالمو العمكية كالسفمية بصبغة الجماؿ 
كنجػػػػكـ مزىػػػػرة كأقمػػػػار مسػػػػتنيرة، إلػػػػى أرض مميػػػػدة، فمػػػػف سػػػػماء محكمػػػػة 

امػػػػتؤلت بالحػػػػدائؽ الغنػػػػاء كالبسػػػػاتيف اليانعػػػػة، كاألشػػػػجار المثمػػػػرة، بألكانيػػػػا 
 البييجة، كمناظرىا الخبلبة، إلى أنيار ترقرقت بخرير الماء كصفائو.

كلمػػػا كانػػػت كػػػؿ ىػػػذه العػػػكالـ مسػػػخرة لخدمػػػة اإلنسػػػاف كراحتػػػو ليقػػػـك 
ف، خمؽ ىػك اآلخػر عمػى أحسػف حػاؿ، كأجمػؿ قػكاـ، بميمتي العبادة كالعمرا

كمػػا كػػاف لمحسػػف أف يػػتـ كال لمجمػػاؿ أف يكتمػػؿ إال بػػدكاـ الطيػػارة كاسػػتمرار 
 النظافة.

كمف ىنا فقد جعؿ اإلسبلـ الطيارة كالنظافة لئلنساف قيمة تميػزه عػف 
بقية المخمكقات كيسمك بيا عمييا، كجاءت التعاليـ القرآنية تؤكد ىذه القيمة 

ٍعًمػػي شػػأنيا، كتجعميػػا شػػاممة لمبػػدف كالممػػبس كالمسػػكف، بػػؿ ارتقػػى إلػػى مػػا كتي 
الطُّييػػكري شىػػٍطري : " ىػػك أبعػػد مػػف ذلػػؾ حػػيف جعميػػا شػػطر اإليمػػاف، فقػػاؿ 

يمىافً   (1)" اإٍلً
كلمػػا كانػػت الحكمػػة اإللييػػة قػػد اقتضػػت أف يكػػكف قػػكاـ البػػدف كنمػػاؤه 
ا أف يستفيد الجسـ بجػزء مػف ىػذا الغػذاء  بالطعاـ كالشراب فقد اقتضت أيضن
ثػػـ يػػتخمص مػػف الجػػزء اآلخػػر ممػػا ال حاجػػة لػػو إليػػو عبػػر مػػا تعػػارؼ عميػػو 
البشر بعمميػة ) قضػاء الحاجػة( كيتػكازل معيػا الػتخمص مػف كػؿ الفضػبلت 

تػػػػػؤذم الجسػػػػػـ كتضػػػػػره كحمػػػػػؽ الشػػػػػعر أك تقصػػػػػيره، كحػػػػػؼ الشػػػػػارب التػػػػػي 
عفػػػاء المحيػػػة كتيػػػذيبيا، كتقمػػػيـ األظػػػافر كغسػػػميا، كنتػػػؼ شػػػعر  كتنظيفػػػو، كا 
اإلبطػػػػػيف كتنظيفيمػػػػػا، كحمػػػػػؽ العانػػػػػة كغسػػػػػميا، كمػػػػػع الػػػػػتخمص مػػػػػف تمػػػػػؾ 

                                                 
 (.ٖٕٕاُٞٙٞء، ثوهْ )أفوعٚ اإلٓبّ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُطٜبهح، ثبة كَٚ   (ٔ)
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الفضػػػػبلت أيًمػػػػػرى المسػػػػمـ بالكضػػػػػكء كالغسػػػػؿ، السػػػػػتكماؿ منظكمػػػػة الطيػػػػػارة 
 كالنظافة الشخصية. 

الصػػػفحات القادمػػػة أعػػػرض التطبيقػػػات العمميػػػة لطيػػػارة المسػػػمـ  كفػػػي
 كنظافتو مف خبلؿ العناصر التالية:

: اًلسووتنجاء:  أمػػر اهلل تعػػالى المسػػمـ بػػالتخمص مػػف آثػػار قضػػاء أوًلا
﮽   ﮾    ﮿  ﯀  ﯁       چ حاجتػػو بػػكالن كػػاف أـ غائطنػػا، فقػػاؿ تعػػالى: 

                       

 .( 1) چ                  ڭ  ڭ   
فأبانػػػت اآليػػػة أف األصػػػؿ فػػػي التطيػػػر مػػػف الغػػػائط اسػػػتعماؿ المػػػاء، 

كىػافى رىسيػكؿي قػاؿ:  كأكدت السنة العممية األمر ذاتو، فعف أنػس بػف مالػؾ 
ػمَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ػبلىءى، فىأىٍحًمػؿي أىنىػا كىغيػبلىـه »المًَّو صى ؿي الخى ػاءو يىػٍدخي ًإدىاكىةن ًمػٍف مى

اءً  نىزىةن، يىٍستىٍنًجي ًباٍلمى   ( 2)«كىعى
ذا تعذر استعماؿ الماء استعممت األحجار،  اًئشىةى، أىفَّ رىسيػكؿى كا  عىٍف عى

ـٍ ًإلىػى اٍلغىػاًئًط، فىٍميىػٍذىىٍب مىعىػوي  ػديكي : "ًإذىا ذىىىػبى أىحى مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى المًَّو صى
ثىػػػػًة أى  ٍنػػػػوي"ًبثىبلى ػػػػارو فىٍميىٍسػػػػتىًطٍب ًبيىػػػػا؛ فىًإنَّيىػػػػا تىٍجػػػػًزم عى ، أك مػػػػا يقػػػػـك مقػػػػاـ ( 3)ٍحجى

مما لـ يرد بػو نيػي كػالعظـ كركث البيػائـ، فعػف أبػي ( 4)األحجار في التنقية

                                                 
 .ٖٗاَُ٘بء:  (ٔ)

أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُٞٙٞء، ثبة ؽَٔ اُؼ٘يح ٓغ أُبء ك٢ االٍز٘غبء،   (ٕ)

(، ٝاإلٓبّ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُطٜبهح، ثبة االٍز٘غبء ثبُٔبء ٖٓ اُزجوى، ٕ٘ٔثوهْ)
 (.٧ٕٔثوهْ)

(، ٝاإلٓبّ اَُ٘بئ٢ ك٢ ٍ٘٘ٚ، ًزبة ٧٧ٕٔٗبئْخ، ثوهْ )أفوعٚ اإلٓبّ أؽٔل ك٢ َٓ٘لٙ، ٖٓ َٓ٘ل ػ  (ٖ)

َٕ َؿ٤ِْوَٛباُطٜبهح، ثبة  ُِْؾَغبَهِح ُكٝ زَِطبثَِخ ثِب ٍْ (، ٝاُلاه هط٢٘ ك٢ ٍ٘٘ٚ، ٗٗ، ثوهْ )ااِلْعزَِياُء ك٢ِ ااِل
 (. ٧ًٗٔزبة اُطٜبهح، ثبة االٍز٘غبء، ثوهْ)

 ٜٝٓ٘ب أُ٘بك٣َ اُٞهه٤خ.  (ٗ)
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ٍكثو أىٍك ىريػػػرة  ى بًػػػرى ػػػمَّـى نىيىػػػى أىٍف ييٍسػػػتىٍنجى سى مىٍيػػػًو كى ػػػمَّى اهللي عى : ًإفَّ النَّبًػػػيَّ صى قىػػػاؿى
ٍظـو  : كى  ،عى  .(1)«ًإنَّييمىا الى تيطىيّْرىافً »قىاؿى

: كعػػف  ٍبػػدى المَّػػًو يىقيػػكؿي ػػًمعى عى ػػٍف أىًبيػػًو، أىنَّػػوي سى ًد، عى ًف ٍبػػفي األىٍسػػكى ٍبػػدي الػػرٍَّحمى عى
« ، ػػارو ًني أىٍف آًتيىػػوي ًبثىبلىثىػػًة أىٍحجى ػػمَّـى الغىػػاًئطى فىػػأىمىرى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى أىتىػػى النَّبًػػيُّ صى

ٍدتي حى  ػذى فىكىجى ٍكثىػةن فىأىتىٍيتيػوي ًبيىػا، فىأىخى ػٍذتي رى ـٍ أىًجٍدهي، فىأىخى ٍيًف، كىالتىمىٍستي الثَّاًلثى فىمى رى جى
ٍكثىةى  ٍيًف كىأىٍلقىى الرَّ رى جى : « الحى قىاؿى  (2)«ىىذىا ًرٍكسه »كى

كممػػػا أثبتػػػو العمػػػـ الحػػػديث أف االسػػػتنجاء يحمػػػي مجػػػرل البػػػكؿ مػػػف 
االلتيابات أك ترسب األمبلح الفكسفاتية التي قد تككف نكاة لتككيف حصػكة، 
كما يحمي دبػر اإلنسػاف مػف اإلصػابة بالطفيميػات كالديػداف كخاصػة ديػداف" 
اإلكسيكرس" كىي ديداف خيطية صغيرة تخرج مع الغائط كتحيا حكؿ الدبر 

ضػػع بكيضػػاتيا خػػارج الجسػػـ، ثػػـ تنتقػػؿ إلػػى مبلبػػس اإلنسػػاف... كمػػا أف كت
يقػػػي اإلنسػػاف مػػػف األمػػػراض  -عمػػى كجػػػو الخصػػكص –االسػػتنجاء بالمػػػاء 

المعديػػػػة الخطيػػػػرة مثػػػػؿ التيفػػػػكد، ككبػػػػاء الكػػػػكليرا، ككبػػػػاء الكبػػػػد الفيركسػػػػي، 
كيحمػػػػي الػػػػدبر مػػػػف االلتيابػػػػات كاالحتقػػػػاف، ممػػػػا قػػػػد يػػػػؤدم إلػػػػى تجمعػػػػات 

 .( 3)كث ناصكر شرجي صديدية كحد
كمف جماليات التعاليـ النبكية إزاء أمر االستنجاء فيما يتعمػؽ بالطػب 

الى يىبيػػػكلىفَّ »المسػػػمـ أف يبػػػكؿ فػػػي المػػػاء، فقػػػاؿ:  الكقػػػائي أف ينيػػػى النبػػػي 
َـّ يىٍغتىًسػػؿي ًفيػػوً  ػػاًء الػػدَّاًئـً الَّػػًذم الى يىٍجػػًرم، ثيػػ ـٍ ًفػػي المى ػػديكي ٍحػػر، ( 4)«أىحى ، أك فػػي جي

                                                 
 ( ٕؾ٤ؼ.ٕ٘ٔ٘٘ٚ، ًزبة اُطٜبهح، ثبة االٍز٘غبء، ثوهْ)أفوعٚ اُلاههط٢٘ ك٢ ٍ  (ٔ)

 (.ٙ٘ٔأفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١، ًزبة اُٞٙٞء، ثبة ال ٣َز٘غ٢ ثوٝس، ثوهْ )  (ٕ)
هاعغ: ؽ٢ِٔ اُق٢ُٞ، اُٖالح ٕٝؾخ اإلَٗبٕ، ٍَِِخ كهاٍبد إٍال٤ٓخ، أُغٌِ األػ٠ِ ُِْؤٕٝ   (ٖ)

-ّٕٖ، ٧ٕٓٓٓكجوا٣و -ٛـ٨ٕٗٔ(، أُؾوّ ٩ٖٔاإلٍال٤ٓخ، ٝىاهح األٝهبف أُٖو٣خ، ػلك)
 بتصرف  .ٙ،٘، ٗوال ػٖ: ٓؾٔٞك أؽٔل ٓغ٤ت، اُطت اإلٍال٢ٓ ّلبء ثبُٜل١ اُووآ٢ٗ، ٓ ٖٖ

ِْ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُٞٙٞء، اإلٓبّ  أفوعٚ (ٗ) ائِ بِء اُلَّ َٔ ٍِ ك٢ِ اُ ْٞ (، ٩ٖٕ، ثوهْ)ثَبُة اُجَ

 (.٨ٕٕ)ثبة ا٢ُٜ٘ ػٖ اُجٍٞ ك٢ أُبء اُلائْ ههْ  ،اُطٜبهح ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة َِْٓ ك٢ ٝاإلٓبّ
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: ؿ: فقا ٍحرو »قىاؿى ـٍ ًفي جي ديكي ا ييٍكرىهي ًمفى اٍلبىٍكًؿ ًفي « الى يىبيكلىفَّ أىحى مى ًقيؿى ًلقىتىادىةى: كى
ػػاًكفي اٍلًجػػفّْ  : ييقىػػاؿي ًإنَّيىػػا مىسى ٍحػػًر؟ قىػػاؿى ، أك عمػػى قارعػػة الطريػػؽ كفػػي ( 1)" اٍلجي

ػػكىاًرًد،  "اتَّقيػػكا المىبلًعػػفى الثبلثػػةى: البىػػرازى فػػيأمػػاكف اسػػتظبلؿ النػػاس، فقػػاؿ:  المى
" ًة الطىريًؽ، كالٌظؿّْ  .(2) كقاًرعى

 ثانياا: الوضوء:
الكضكء في فضاء المغة العربية مأخكذ مف الكضاءة، كىي الحسف 
كالبياء، كلـ يكجد في تعاليـ أم ممة مف الممؿ دعكة إلى غسؿ األطراؼ 

 الظاىرة مف جسـ اإلنساف مثؿ ما كجد في دعكة اإلسبلـ لمكضكء.
ٱ  ٻ  چ كقد كرد األمر بو في القرآف الكريـ في قكلو تعالى: 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

 .(  3)چ  ٿٺ      ٺ  ٺ  ٺ

عىًف اٍبًف كأبانت السنة النبكية الفعمية التطبيؽ العممي لآلية القرآنية، ف
، أىنَّوي  بَّاسو ، فىمىٍضمىضى ًبيىا »عى ذى غىٍرفىةن ًمٍف مىاءو أى فىغىسىؿى كىٍجيىوي، أىخى تىكىضَّ

افىيىا ًإلىى يىًدًه  عىؿى ًبيىا ىىكىذىا، أىضى ، فىجى ذى غىٍرفىةن ًمٍف مىاءو كىاٍستىٍنشىؽى، ثيَـّ أىخى
ذى غىرٍ  ، فىغىسىؿى ًبيىا يىدىهي الييٍمنىى، األيٍخرىل، فىغىسىؿى ًبًيمىا كىٍجيىوي، ثيَـّ أىخى فىةن ًمٍف مىاءو

ذى  ، فىغىسىؿى ًبيىا يىدىهي الييٍسرىل، ثيَـّ مىسىحى ًبرىٍأًسًو، ثيَـّ أىخى ذى غىٍرفىةن ًمٍف مىاءو ثيَـّ أىخى
ذى غىٍرفىةن أيٍخرىل مىيىا، ثيَـّ أىخى تَّى غىسى مىى ًرٍجًمًو الييٍمنىى حى ، فىرىشَّ عى ، غىٍرفىةن ًمٍف مىاءو

                                                 
ٍِ ك٢ِأفوعٚ اإلٓبّ اَُ٘بئ٢ ك٢ اَُٖ٘ اٌُجوٟ، ًزبة اُطٜبهح، ثبة  ( ٔ ْٞ ُْجَ ٤َخُ ك٢ِ ا ِٛ َوا ٌَ ُْ ُُْغْؾوِ  ا ، ا

 (.ٖٓثوهْ)
ٕ ) 

أفوعٚ اإلٓبّ أثٞ كاٝٝك ك٢ ٍ٘٘ٚ، ًزبة اُطٜبهح، ثبة أُٞاٙغ اُز٢ ٠ٜٗ ػٖ       .ٙأُبئلح:  (ٖ)

(، ٝاثٖ ٓبعخ ك٢ ٍ٘٘ٚ، ًزبة اُطٜبهح ٍٜٝ٘٘ب، ثبة ا٢ُٜ٘ ػٖ اُقالء ػ٠ِ ٕٙاُجٍٞ ك٤ٜب، ثوهْ) 
 (، ٝك٢ إٍ٘بكٙ ٙؼق. ٨ٕٖهبهػخ اُطو٣ن، ثوهْ)
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مَّى اهللي « فىغىسىؿى ًبيىا ًرٍجمىوي، يىٍعًني الييٍسرىل : ىىكىذىا رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو صى ثيَـّ قىاؿى
أي  مَّـى يىتىكىضَّ سى مىٍيًو كى  .(1)"  عى

كلزيادة تحفيز المسمـ عمى إسباغ الكضكء كااللتزاـ بو فقد بىيَّف رسكؿ 
طراؼ الناتجة عف : أف نقاكة البدف ككضاءة الكجو كنظافة األاهلل 

الكضكء في الدنيا دليؿ عمى نقاكة البدف ككضاءة الكجو كغرة الجبيف في 
 اآلخرة.

: عف أبي ىريرة  ٍقبيرىةى، فىقىاؿى مَّـى أىتىى اٍلمى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى
نَّا ًإٍف شىاءى اهللي » ، كىاً  ـٍ دىارى قىٍكـو ميٍؤًمًنيفى مىٍيكي ـي عى ًدٍدتي أىنَّا السَّبلى ، كى ًحقيكفى ـٍ الى  ًبكي

: « قىٍد رىأىٍينىا ًإٍخكىانىنىا ؟ يىا رىسيكؿى اهلًل قىاؿى لىٍسنىا ًإٍخكىانىؾى اًبي »قىاليكا: أىكى أىٍنتيـٍ أىٍصحى
ـٍ يىٍأتيكا بىٍعدي  ٍخكىانينىا الًَّذيفى لى ـٍ يىٍأًت بىٍعدي ًمٍف أيمَّ « كىاً  ؟ فىقىاليكا: كىٍيؼى تىٍعًرؼي مىٍف لى ًتؾى

 : مىةه بىٍيفى ظىٍيرىٍم »يىا رىسيكؿى اهلًل فىقىاؿى جَّ ٍيؿه غيرّّ ميحى أىرىأىٍيتى لىٍك أىفَّ رىجيبلن لىوي خى
ٍيمىوي؟ ٍيؿو ديٍىـو بيٍيـو أىالى يىٍعًرؼي خى ـٍ « خى : " فىًإنَّيي قىاليكا: بىمىى يىا رىسيكؿى اهلًل قىاؿى
كءً  ًميفى ًمفى اٍلكيضي جَّ ٍكضً يىٍأتيكفى غيرِّا ميحى مىى اٍلحى ـٍ عى    (2)" ، كىأىنىا فىرىطييي

ذا استنطقنا الفكائد الصحية كالطبية لمكضكء فإنيا ستفيد بأف  كا 
الكضكء في حقيقتو عممية تنظيفية ألكثر مف عضك مف أعضاء الجسـ 

% مف كزف ُٓيأخذ فييا الجمد الحظ األكفى مف ىذه العبادة فيك " يمثؿ 
بقات، لكؿ طبقة كظيفة خاصة تقكـ بيا، الجسـ الكمي، كيتككف مف عدة ط

كيكجد بالجمد غدد إلفراز الدىكف كاألمبلح كالعرؽ، كبو األظافر كيعمكه 

                                                 
أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُٞٙٞء، ثبة ؿََ اُٞعٚ ثب٤ُل٣ٖ ٖٓ ؿوكخ ٝاؽلح،  (ٔ)

 (ٓٗٔثوهْ)

ٞءِ أفوعٚ اإلٓبّ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُطٜبهح،  (ٕ) ُٙ ُٞ ُْ َِ ك٢ِ ا اُزَّْؾِغ٤ َٝ ِح  وَّ ـُ ُْ زْؾجَبِة إَِٛبَُِخ ا ٍْ ، ثَبُة ا

 .(ٕٙٗ)ثوهْ 
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الشعر، كما يؤدم عدة كظائؼ حيكية كحماية الجسـ كأنسجتو كتنظيـ 
 .(1)حرارتو بغدد العرؽ كاألكعية الدمكية السطحية" 

ا كحماية ألجزاء الجمد   المتعرضة لتقمبات كلذا كاف الكضكء سياجن
الجك كعكامؿ التعرية المختمفة المحممة بأنكاع البكتيريا كالميكركبات 

 المتعددة.
كلما كانت األيدم أكثر األعضاء مبلمسة لؤلشياء، فبيا يصافح 
ؿَّ شؤكنو، مما  اآلخريف، كيتناكؿ غذاءه، كيحمؿ أغراضو، كيقضي جي

يكركبات كجراثيـ؛ لكؿ جعميا مظنة نقؿ األمراض كالعدكل بما تحممو مف م
 ىذه األسباب جعمت أكؿ ما يبدأ بو في الكضكء.

كثنى اإلسبلـ بالفـ كىك المدخؿ الرئيس لمغذاء، كالقنطرة التي يعبر 
منيا إلى المعدة، كفضبلت الطعاـ مرتع خصب لنماء الجراثيـ 
كالميكركبات، التي مف السيؿ انتقاليا لمجياز اليضمي، باإلضافة إلى 

ناف، كانبعاث الرائحة الكريية مف الفـ مما يؤدم بدكره إلى تسكس األس
صنع حاجز نفسي بيف أفراد المجتمع، كيحمي مف كؿ ىذا غسؿ الفـ عبر 

 ما يسمى بػ ) المضمضة( كالتي تعني تدكير الماء في جنبات الفـ كمو.
بالمضمضة مع بعض األطعمة المتسمة  كزاد اىتماـ النبي 

، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو عىًف ابٍ بالدسـ كالمبف،  ، ًف عىبَّاسو " شىًربى لىبىننا فىمىٍضمىضى
 : قىاؿى  (2)«ًإفَّ لىوي دىسىمنا»كى

كجعؿ مف تماـ نظافة الفـ استعماؿ السكاؾ ليتمـ بو إزالة ما بقي 
مف فضبلت ككقاية مف أمراض المثة كاصفرار األسناف، كلما رأل رسكؿ 

                                                 
 . ٧ٖ، ٓؽ٢ِٔ اُق٢ُٞ، اُٖالح ٕٝؾخ اإلَٗبٕ (ٔ)

 (.ٕٔٔأفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُٞٙٞء، ثبة َٛ ٣ٔٚٔ٘ ٖٓ اُِجٖ، ثوهْ)  (ٕ)
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أسنانيـ حتى اصفرَّ لكنيا فقاؿ بعض أصحابو ييممكف في نظافة  اهلل 
ا! استاككا "ليـ:  مىيَّ قيٍمحن مكفى عى  .( 1) " تىدخي

ا عمى االستياؾ،  كقدَّـ  : القدكة لؤلمة فكاف حريصن ذىٍيفىةى، قىاؿى عىٍف حي
ـى ًمفى المٍَّيًؿ، يىشيكصي فىاهي ًبالسّْكىاؾً »كىافى النًَّبيُّ   .( 2)«ًإذىا قىا

اًئشىةى،  ، فىيىٍستىٍيًقظي  أىفَّ النًَّبيَّ »عىٍف عى كىافى الى يىٍرقيدي ًمٍف لىٍيؿو كىالى نىيىارو
أى   .( 3)«ًإالَّ تىسىكَّؾى قىٍبؿى أىٍف يىتىكىضَّ

 السكاؾ كالكسائؿ الحديثة: 
بالرغـ مما استحدثتو البشرية مف بدائؿ ككسائؿ لتنظيؼ الفـ 

أف السكاؾ أثبت أنو األجدر كاألبقى  كاألسناف كالفرشاة كالمعجكف إال
كاألنفع، حيث إنو منظؼ كيماكم مستمر، أما الفرشاة فبعد عشريف دقيقة 
فقط مف استعماليا مع معجكف األسناف تسمح لمجراثيـ بالعكدة مرة أخرل، 
كمعظـ معاجيف األسناف عبارة عف مكاد صابكنية فقط، أما السكاؾ فبو 

جيد، كىي مادة لعبلج االلتيابات  مادة العفص بتركيز عاؿ كبطعـ
 (4)المثكية

كما " يمتاز السكاؾ بأنو يتككف كيماكيا مف ألياؼ السميمكز، كبعض 
الزيكت الطيارة، كبو راتنج عطرم، كأمبلح معدنية، فيك فرشاة طبيعية 

 . (5)زكدت بمسحكؽ مطير" 

                                                 
أفوعٚ اإلٓبّ اُج٤ٜو٢ ك٢ ٍ٘٘ٚ، ًزبة اُطٜبهح، ثبة اُل٤َُ ػ٠ِ إٔ اَُٞاى ٍ٘خ ٤ٌُ ثٞاعت، ثوهْ   (ٔ)

ٍٞ روى اَُٞاى. هِؾب: عٔغ أهِؼ، ٝاُوََِؼ: ٕلوح رٌٕٞ ك٢ األٍ٘بٕ ٍٝٝـ ٣وًجٜب ٖٓ ٛ(، ٝ٘٘ٔ)
 .(ٕٗٗ/ ٕ)ؿو٣ت اُؾل٣ش ، ػج٤ل ٞأث

 َِْٓ ك٢ (، ٝاإلٓبّٕ٘ٗأفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُٞٙٞء، ثبة اَُٞاى، ثوهْ )  (ٕ)

 (. ٣ْٝٞٓ: ٣ٔوٙ ػ٠ِ أٍ٘بٗٚ ٣ٝلٌُٜب ثٚ. ٕ٘٘)وهْ ، ثثبة اَُٞاى ،اُطٜبهح ًزبة

 (.٧٘بهح، ثبة اَُٞاى ُٖٔ هبّ ٖٓ ا٤َُِ، ثوهْ )أفوعٚ اإلٓبّ أثٞ كاٝٝك ك٢ ٍ٘٘ٚ، ًزبة اُطٜ  (ٖ)

 ، ثزٖوف. ٨ٗ، ٓ ؽ٢ِٔ اُق٢ُٞ، اُٖالح ٕٝؾخ اإلَٗبٕ (ٗ)
اثٖ ه٤ْ اُغٞى٣خ، اُطت اُ٘ج١ٞ، رؼ٤ِن ك. ػجل أُؼط٢ أ٤ٖٓ هِؼغ٢، كاه اُزواس اُؼوث٢، اُوبٛوح،   (٘)

ٕٛ ،ٔ٧ّٖٔ، ٓ ٩٨ٕ. 
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كبعد المضمضة يأتي دكر االستنشاؽ كاالستنثار كيقصد بيما غسؿ 
كتنظيفيا مف الداخؿ بإدخاؿ المػاء فييػا عبػر االستنشػاؽ ثػـ إخراجػو  األنؼ

منيػػا عبػػر االسػػتنثار، كىػػذا المطمػػب الشػػرعي لػػو دالالت طبيػػة متميػػزة ، " 
فمعظػػـ الميكركبػػات التػػي تنتقػػؿ إلػػى اإلنسػػاف بػػالرذاذ مثػػؿ اإلنفمػػكنزا كشػػمؿ 

كالن األطفػػػاؿ كالػػػدفتريا ككثيػػػر غيرىػػػا يصػػػؿ الميكػػػركب إلػػػى األنػػػؼ كالحمػػػؽ أ
كمػػػػف ىنػػػػاؾ تنتقػػػػؿ إلػػػػى داخػػػػؿ الجسػػػػـ كتصػػػػيبو بػػػػالمرض، كىػػػػذا الغسػػػػيؿ 
المتكػػػػرر يجػػػػرؼ معػػػػو تمػػػػؾ الميكركبػػػػات إلػػػػى الخػػػػارج كيقػػػػي اإلنسػػػػاف مػػػػف 

 .( 1)المرض"
كمػػػػا ثبػػػػت أف " االستنشػػػػػاؽ كاالسػػػػتنثار يقضػػػػياف عمػػػػػى أحػػػػد عشػػػػػر 
ميكركبنا بكتيرينا خطيرنا تكجػد فػي األنػؼ كتصػيب اإلنسػاف بػأمراض الجيػاز 

 .( 2)نفسي كااللتياب الرئكم كالحمى الركماتيزمية كالجيكب األنفية" الت
كبعػػد غسػػؿ اليػػديف كالمضمضػػة كاالستنشػػاؽ كاالسػػتنثار يػػأتي غسػػؿ 
الكجػػو الػػذم ىػػك فػػي الحقيقػػة عنػػكاف اإلنسػػاف ككاجيتػػو كفيػػو تغسػػؿ العينػػاف 

 المتاف تتعرضاف لجراثيـ الرمد الحبيبي )التراخكما( أك الرمد الصديدم.
كأمػػػا األمػػػر بمسػػػح الػػػرأس فمػػػو غايػػػة جميمػػػة تتمثػػػؿ فػػػي إكػػػراـ الشػػػعر 

  .( 3)«مىٍف كىافى لىوي شىٍعره فىٍمييٍكًرٍموي »كتيذيبو، تنفيذا ألمر رسكؿ اهلل : 
 ثػػػػـ يػػػػؤمر المسػػػػمـ بغسػػػػؿ األذنػػػػيف إلزالػػػػة مػػػػا عمػػػػؽ بيمػػػػا مػػػػف غبػػػػار 

ىػػػا أك نفايػػػات اليػػػكاء الجػػػكم التػػػي تتػػػراكـ عمػػػى المػػػادة الشػػػمعية التػػػي تفرز 
األذف، ممػػا قػػد يػػؤدم إلػػى ضػػعؼ السػػمع أك التيػػاب األذف الػػذم إذا انتشػػر 

                                                 
 .٧ٖاإلٍالّ، ٓأؽٔل ّٞه٢ اُل٘غو١، اُطت اُٞهبئ٢ ك٢   (ٔ)

 . ٕ٘، ٓ ؽ٢ِٔ اُق٢ُٞ، اُٖالح ٕٝؾخ اإلَٗبٕ (ٕ)
 (، ؽَٖ ٕؾ٤ؼ.ٖٙٔٗأفوعٚ أثٞ كاٝٝك ك٢ ٍ٘٘ٚ، ًزبة اُزوعَ، ثبة ك٢ إٕالػ اُْؼو، ثوهْ)  (ٖ)
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أدَّل إلػػػػػى -التػػػػػي بيػػػػػا مركػػػػػز تػػػػػكازف كضػػػػػع الجسػػػػػـ -إلػػػػػى األذف الداخميػػػػػة
 اضطراب تكازف الجسـ.

كما أف ىناؾ نكع مف الفطريات يصيب الجمد كراء األذف كخاصة 
فطر إال النساء النساء كيسبب رائحة كريية، كال ينجك مف اإلصابة بيذا ال

 .( 1)المسممات المحافظات عمى الكضكء
كينتيي الكضكء بغسؿ الرٍّْجمىيف لما بيا مف إفرازات العرؽ كالدىكف 

 كخاصة في المكاسـ الحارة، مما قد يؤدم إلى التيابات بيف األصابع .
كمما ىك مستحب في الكضكء تدليؾ األعضاء، كقد أثبت عمـ 

تدليؾ ىذه التقاط يعيد التكازف كالنشاط أف  ( 2)تدليؾ النقاط االنعكاسية 
مف خبلؿ ( 3)ألجيزة الجسـ الداخمية كيستثير القدرة الشفائية الذاتية لمجسـ

 ،المخمفات الضارة المتراكمة في الجياز الممفاكم كاليضميالتخمص مف 
يزداد نشاطو الحيكم كتتكازف طاقة أعضاء جسمو الحيكية كبالتالي يتكقى ف

 كثو مف عمؿ أك يصمح بعض ما حؿ بو عطب.ما يمكف حد
ندركفيف مادة اإل مف بما تفرزهتدليؾ اليديف كالقدميف مسكف لآلالـ ك 

كىي مادة المكرفيف المسكنة بقكة آلالـ الطبيعة الداخمية كبالتالي تجعؿ 
 .(4)اإلنساف يشعر باالسترخاء كتخمصو مف التكتر كالغضب

بعد أف أكجب اإلسبلـ عمى المسمـ أف يتخمص مف ثالثاا: الغسل: 
الفضبلت الزائدة كيتطير منيا، كأكجب عميو غسؿ أطرافو المتعرضة 

                                                 
 ، ثزٖوف. ٗ٘، ؽ٢ِٔ اُق٢ُٞ، اُٖالح ٕٝؾخ اإلَٗبٕ (ٔ)

ٝٛٞ ػِْ  ُطت أٌَُٔ أٝ اُجل٣َٖٓ ػِّٞ ا Reflolxolgy ِْ رل٤ُي اُ٘وبٛ االٗؼٌب٤ٍخ ك٢ اُغَْػ (ٕ)

ٓج٢٘ ػ٠ِ ٝعٞك َٓبهاد ُِطبهخ اُل٤َُٞٞع٤خ ؿ٤و ٓوئ٤خ ك٢ اُغَْ،ٝإ ٛ٘بى ٗوبٛبً ػل٣لح ػ٠ِ 
ٍطؼ اُغَْ رورجٜ ثطبهخ أعٜيح ٝأػٚبء اُغَْ اُلاف٤ِخ، ٝٓؼظْ ٛنٙ اُ٘وبٛ ٣زوًي ك٢ األٛواف 

 ٝاُٞعٚ ٝا٤ُل٣ٖ ٝاألم٤ٖٗ ٝاُول٤ٖٓ. 

 http://www.eajaz.org  ٖٓ ٓ٘ظٞه ػِْ اُ٘وبٛ االٗؼٌب٤ٍخ، ٓبعلح ػبٓو، اُٞٙٞء )ّ(
 أُوعغ ٗلَٚ.   (ٗ)

http://www.eajaz.org/
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لعكامؿ الجك كتقمباتو، شرع لو بعد ذلؾ غسؿ جميع البدف، كجعؿ منو ما 
 ىك كاجب كما ىك مستحب.

 أما األغساؿ الكاجبة فجاءت عمى النحك التالي: 
كاء أكانت بخركج المني دكف جماع ألم سبب الغسؿ مف الجنابة س -ُ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ ، كيدؿ عميو قكلو تعالى:  كاف أـ بجماع

﮴    ﮳   ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ﮲   

﯀  ﯁          ﮶﮵ ﮽   ﮾    ﮿   ﮷  ﮸            ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  

                           

 .( 1) چڭ              ڭ  
 فأشارت اآلية إلى االغتساؿ مف الجنابة التي ىي أثر االحتبلـ غالبنا 

 أك الجماع.
مىٍيـو ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو ك  اءىٍت أيُـّ سي مىمىةى، قىالىٍت: جى  فىقىالىٍت:  عىٍف أيْـّ سى

ٍرأىًة ًمٍف غيٍسؿو ًإذىا  مىى المى ؽّْ، فىيىٍؿ عى يىا رىسيكؿى المًَّو ًإفَّ المَّوى الى يىٍستىٍحًيي ًمفى الحى
مىمىةى، تىٍعًني كىٍجيىيىا، « ًإذىا رىأىًت المىاءى : »اٍحتىمىمىٍت؟ قىاؿى النًَّبيُّ  فىغىطٍَّت أيُـّ سى

قىالىٍت: يىا رىسيكؿى المًَّو أىكى  ـي ال كى : تىٍحتىًم ٍرأىةي؟ قىاؿى ـى »مى ، تىًربىٍت يىًمينيًؾ، فىًب ـٍ نىعى
لىديىىا  ( 2) «ييٍشًبيييىا كى

فإذا ارتفعا فكبلىما أذل يصيب المرأة الغسؿ مف الحيض كالنفاس،   -ّ
ۀ    ڻڻ   ڻ  ڻچ عنيا كجب عمييا الغسؿ، لقكلو تعالى: 

                                                 
  .ٖٗاَُ٘بء:  (ٔ)

(،ٝاإلٓبّ َِْٓ ٖٓٔأفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُؼِْ، ثبة اُؾ٤بء ك٢ اُؼِْ، ثوهْ)  (ٕ)

 (ٖٖٔ ) وهْث ،ػ٠ِ أُوأح ثقوٝط ا٢ُ٘ٔ ٜٓ٘ب ثبة ٝعٞة اُـََك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُؾ٤٘، 
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ۓ  ﮲    ۓھ  ھ  ے  ے   ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

﮼  ﮽   ﮾        ﮸﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  .( 1) چ﮹  ﮺  ﮻  
. كىٍيؼى تىٍغتىًسؿي ًمٍف  عىٍف عىاًئشىةى قىالىٍت: سىأىلىًت اٍمرىأىةه النًَّبيَّ ك 

ةن ًمٍف ًمٍسؾو  ذي ًفٍرصى . ثيَـّ تىٍأخي مَّمىيىا كىٍيؼى تىٍغتىًسؿي : فىذىكىرىٍت أىنَّوي عى ًتيىا؟ قىاؿى ٍيضى حى
 .( 2)" فىتىطىيَّري ًبيىا

 األغساؿ المستحبة فكثيرة كمنيا:كأما 
غسؿ يكـ الجمعة، كغسؿ العيديف، كاالستسقاء، كالخسكؼ 
كالكسكؼ، كالغسؿ مف غسؿ الميت، كغسؿ الكافر، كالغسؿ لئلحراـ، 

 كلدخكؿ مكة، كلمكقكؼ بعرفة.
كلعظـ األمكر الثبلثة السابقة كاف االعتناء بإنشاء الحمامات في 

رىا المختمفة بشكؿ لـ تشيده حضارة الحضارة اإلسبلمية عمى مر عصك 
مف الحضارات، ففي مصر كاف أكؿ حماـ أنشأه المسممكف بإمرة عمرك 

في مدينة الفسطاط، كينقؿ المستشرؽ آدـ متز عف الخطيب  بف العاص
البغدادم أف " بغداد كاف بيا ستكف ألؼ حماـ كذلؾ في القرف الرابع 

يدت أكج عزىا أياـ عبدالرحمف كفي قرطبة العظيمة كالتي ش، ( 3)اليجرم" 
الناصر، إذ بمغ عدد سكانيا أكثر مف نصؼ مميكف، كانت تحتكم عمى 

  .(4)حماـ ََّمسجد ك ََٕ

                                                 
 .ٕٕٕاُجووح:  (ٔ)

ِ٘  أفوعٚ اإلٓبّ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُؾ٤٘،  (ٕ) َُْؾ٤ْ َٖ ا ِٓ َِِخ  َِ زَ ـْ ُٔ ُْ ٍِ ا ب َٔ زِْؼ ٍْ زِْؾجَبِة ا ٍْ ثَبُة ا

 ِّ غِ اُلَّ ِٙ ْٞ َٓ ٍي ك٢ِ  َْ ِٓ  ْٖ ِٓ خً  َٕ  (.ٕٖٖ، ثوهْ )كِْو

اُووٕ اُواثغ اُٜغو١، روعٔخ: ٓؾٔل ػجل اُٜبك١ أثٞ ه٣لح،  آكّ ٓزي، اُؾٚبهح اإلٍال٤ٓخ ك٢  (ٖ)

 (. ٕٕٙ/ّٕ، )٨ٕٓٓأُوًي اُو٢ٓٞ ُِزوعٔخ، اُوبٛوح، 

ٝأُزق٤َ(،  اُؼوث٤خ اإلٍال٤ٓخ ) اُلٚبء أؽٔل ثِؾبػ أ٣خ ٝاهٛبّ، عٔب٤ُبد اُؾٔبٓبد ك٢ اُؾٚبهح (ٗ)

 .٧٩ٓكاه األٓبٕ، اُوثبٛ، 
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بؿ كصؿ الرقي كالسمك عند المسمميف لدرجةو جعمتيـ يحبسكف 
األكقاؼ عمى الحمامات ففي مدينة البكسنة التي فتحيا المسممكف سنة 

 .( 1)ـ أنشأكا فييا حمامات مف الكقؼ اإلسبلمي ُُْٓ
كمف الجدير بالذكر أف أشير إلى أف اإلسبلـ رفع الحرج عف المسمـ 

ساؿ لعذر شرعي كجرح يخشى عميو مف إذا تعذر عميو الكضكء أك االغت
الماء أك إصابتو بمرض يتعذر معو استعماؿ الماء، كاستعاض الشرع عف 

 كؿ منيما بالتيمـ. 
 رابعاا: نظافة وطيارة الممبس:

ذكرت سابقنا أف الممبس ضركرة حياتية لئلنساف أينا كاف، لكف 
ڭ  چ  اإلسبلـ يرتقي بالمسمـ فيأمره بكجكب تطيير ثيابو، قاؿ تعالى: 

، كجعؿ طيارة الثياب شرط صحة ألداء الصبلة، ككاف رسكؿ ( 2) چۇ     
ا عمى تأصيؿ ىذا السمكؾ في المسمميف، فإذا رأل أحد  اهلل  حريصن

أصحابو ييمؿ في تنسيؽ ثيابو كجماؿ ىندامو نياه عف ذلؾ، ككجيو إلى 
 ارتداء ألبسة أفضؿ.

اًحبه لىنىا : " كاف  -رضي اهلل عنيما-عف جابر بف عبد اهلل ًعٍندىنىا صى
: فىجى  نىا، قىاؿى يّْزيهي، يىٍذىىبي يىٍرعىى ظىٍيرى يٍَّزتيوي ثيَـّ أىٍدبىرى يىٍذىىبي ًفي الظٍَّيًر، نيجى

مَّـى ًإلىٍيًو  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : فىنىظىرى رىسيكؿي المًَّو صى مىقىا، قىاؿى مىٍيًو بيٍردىاًف لىوي قىٍد خى كىعى
 : ٍيري ىىذىٍيًف؟»فىقىاؿى ا لىوي ثىٍكبىاًف غى : بىمىى يىا رىسيكؿى المًَّو، لىوي ثى « أىمى ٍكبىاًف ًفي فىقيٍمتي

 : ا، قىاؿى  .( 3)«فىاٍدعيوي فىميٍرهي فىٍميىٍمبىٍسييمىا»اٍلعىٍيبىًة كىسىٍكتيوي ًإيَّاىيمى

                                                 
أؽٔل ثِؾبط أ٣خ ٝاهٛبّ، عٔب٤ُبد اُؾٔبٓبد ك٢ اُؾٚبهح اُؼوث٤خ اإلٍال٤ٓخ ) اُلٚبء ٝأُزق٤َ(،   (ٔ)

ٓ٨ٙ 

 .ٗأُلصو:  (ٕ)

 (. ٔأفوعٚ اإلٓبّ ٓبُي ك٢ أُٞٛأ، ًزبة اُِجبً، ثبة ٓب عبء ك٢ ُجٌ اُض٤بة ُِغٔبٍ ثٜب، ثوهْ)  (ٖ)
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 خامساا: نظافة وطيارة الطرقات والمساكن:
امتدت عناية اإلسبلـ بطيارة المسمـ كنظافتو إلى االعتناء بطيارة 
مّْييىا مف الفضبلت  كنظافة المرافؽ الحياتية لو كالطرقات كالمساكف، فىييخى
كالقمامات، حتى ال تككف مباءة لمحشرات، كمظنة لؤلمراض، كمما أثر في 

، نىًظيؼه ييًحبُّ النَّظىافىةى، ًإفَّ المَّوى طىيّْبه ييًحبُّ الطَّيّْبى »: ذلؾ قكؿ النبي 
ـٍ كىالى تىشىبَّييكا ًباليىييكدً  كدى، فىنىظّْفيكا أىٍفًنيىتىكي كىاده ييًحبُّ الجي ـى، جى  .  ( 1)«كىًريـه ييًحبُّ الكىرى

 .دور العبادات اإلسالمية في سالمة الجسمالمطلب الثالث: 

لمف في عالـ الماديات كؿ آلة قد يصيبيا العطب فتتكقؼ كتحتاج 
يعيد ليا سيرتيا األكلى، كالكاقع يثبت أف أكلى الناس لمقياـ بيذه الميمة 
ىك صانعيا كمخترعيا، كلما كاف اإلنساف صنعة اهلل، فإف الصانع قد دىلَّو 

 عمى ما يصمح شأنو، كيضمف لو قيامو بميمة الخبلفة.
مَّفو كمما دىلَّو عميو لصبلح أمره القياـ بالعبادات كأداء الشعائر التي كى 
 -بيا، كسكؼ أقتصر ىنا عمى عرض نمكذج لعبادتيف إسبلميتيف أسيمتا 

 في بناء الجسـ كسبلمتو كىما: الصبلة، كالصياـ.  -كال زالتا
شرع اهلل تعالى الصبلة لغايات سامية كأىداؼ نبيمة، منيا ما  الصالة: -ُ

ىك ركحي، كمنيا ما ىك مادم، فيي في المقاـ األكؿ صمة بيف العبد 
، كراحة لمنفس كطمأنينة لمقمب، تعتمد عمى مبدأ إقامة العبلقة كربو

بيف العبد كربو، كبجانب كفي المقاـ  -النافية لمكساطة-المباشرة 
الثاني رياضة بدنية ليا أثرىا اإليجابي عمى  صحة الجسـ كسبلمتو، 
كاالرتباط بيف كبل الجانبيف ال ينفؾ بأم حاؿ مف األحكاؿ فالراحة 

فاء الركحي ليما أثرىما اإليجابي عمى الصحة الجسدية النفسية كالص
كما أف الصحة الجسدية ال تكتمؿ في ظؿ غياب الراحة النفسية، 

                                                 
 (. 2799أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه، كتاب األدب، باب ما جاء يف النظافة، برقم ) (ٔ)
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كاالطمئناف القمبي، كسكؼ أركز ىنا عمى دكر الصبلة عمى حفظ 
 الجسـ كسبلمتو مف خبلؿ تتبع حركاتيا ككيفية أدائيا.
لحركات تتكرر فكؿ ركعة مف ركعات الصبلة، تتككف مف عدد مف ا

 في كؿ ركعة، كىذه الحركات ىي:
الكقكؼ، كالرككع، الرفع مف الرككع، السجكد، الرفع مف السجكد، ثـ 

الرجؿى الذم أساء في صبلتو كلـ  السجكد مرة أخرل، كقد عمَّـ النبي 
يؤدىا أداء يحقؽ نفعيا، أف صبلتو غيري معتد بيا كأمىرىه بالصبلة مرة 

مَّمىو األداء السميـ،  : أخرل، كلما لـ يحسف األداء في المرة الثانية عى فىقىاؿى
ا تىيىسَّرى مىعىؾى ًمفى ا» لقيٍرآًف، ثيَـّ اٍركىٍع ًإذىا قيٍمتى ًإلىى الصَّبلىًة فىكىبٍّْر، ثيَـّ اٍقرىٍأ مى

تَّى تىٍطمىًئفَّ  ٍد حى ا، ثيَـّ اٍسجي تَّى تىٍعًدؿى قىاًئمن تَّى تىٍطمىًئفَّ رىاًكعنا، ثيَـّ اٍرفىٍع حى حى
بلىًتؾى كيمّْيىا اًلسنا، كىاٍفعىٍؿ ذىًلؾى ًفي صى تَّى تىٍطمىًئفَّ جى  .( 1)«سىاًجدنا، ثيَـّ اٍرفىٍع حى

لمصبلة ترتيبنا متكالينا محكمنا  قد رتب األداء كيبلحظ أف النبي 
تبدك حكمتو في فيما أفاده خبراء الرياضة البدنية مف ككف ىذا األداء بيذه 
الصكرة ىك تمريف رياضي متكامؿ، صالح لعضبلت الجسـ كمفاصمو، 

الذم ال يزيد عمره عف مائة  –كبينو كبيف النظاـ السكيدم في الرياضة 
حركات الجسـ أثناء الصبلة أحكـ شبو كبير، بؿ إف  -سنة إال قميبلن 

كأصمح لكؿ سف كجنس، فالصبلة تبدأ بالتكبير برفع اليديف، كتحريؾ 
مفصمي الكتفيف إلى أعمى كىذا مف التمرينات التي تنصح النظـ السكيدية 
بعمميا عمى أساس أنيا تفتح الصدر، ثـ يركع المصمي بثني جذعو لؤلماـ 

سـ بيذا الكضع بأنو يحرؾ مفصؿ كاضعنا يديو عمى ركبتيو فيستفيد الج

                                                 
ُّْ أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة األمإ،   (ٔ) َْ اَُِّن١ الَ ٣ُزِ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٕ ِو اَُّ٘ج٢ِِّ  ْٓ ثَبُة أَ

ًَُٞػُٚ ثِبإِلَػبَكحِ  ثبة ٝعٞة هواءح  ،اُٖالح ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة َِْٓ ك٢(، ٝاإلٓبّ ٧٩ٖ، ثوهْ )ُه
 (.٩٧ٖ)وهْ ث ،اُلبرؾخ ك٢ ًَ هًؼخ
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الفخذيف، كيبسط العمكد الفقرم كضغط الركبتيف لمخمؼ، ثـ يسجد بثني 
الركبتيف، كثني الجذع، ككضع الجبية عمى األرض في حركة السجكد مع 
كضع اليديف عمى األرض كنصب القدميف، كىذه الحركات مف أفيد 

لجياز اليضمي مما الحركات في عمؿ نكع مف التدليؾ الذاتي لممعدة كا
يساعد عمى اليضـ كيمنع اإلمساؾ، كليذا كاف األمر النبكم بالسجكد 

، " أيًمرى النًَّبيُّ صٌمى اهلل عميو كسمـ أىٍف عمى سبعة أعظـ،  ف عىًف اٍبًف عىبَّاسو
ٍبيىًة، كىاليىدىيٍ  اءو، كىالى يىكيؼَّ شىعىرنا كىالى ثىٍكبنا: الجى مىى سىٍبعىًة أىٍعضى دى عى ًف، يىٍسجي

ٍكبىتىٍيًف، كىالرٍّْجمىٍيًف "  ( 1) كىالرُّ
"  يؤدم إلى زيادةكيثبت العمـ الحديث أف السجكد بيذه الكيفية 

سرياف الدـ إلى المخ أثناء السجكد بفعؿ ميؿ الرأس إلى أسفؿ كما أف 
انطكاء الجسـ عمى نفسو أثناء السجكد يساعد عمى تكجيو الدـ مف 

 ،كالمخ األطراؼ إلى األعضاء الداخمية
معدالت ثاني أكسيد الكربكف تزداد في الدـ بشكؿ كظيفي كما أف 

أثناء ميؿ الرأس إلى أسفؿ أثناء السجكد كذلؾ نتيجة ضغط األحشاء عمى 
الرئتيف ىذا االرتفاع في نسبة ثاني أكسيد الكربكف بالدـ يساعد عمى 

 . (2)" إضافة المزيد مف تدفؽ الدـ إلى المخ
 .(3)قكم لمرض دكالي الساقيف كما أف الصبلة معالج

                                                 
(، ٨ٓ٩أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة األمإ، ثبة اَُغٞك ػ٠ِ ٍجؼخ أػظْ، ثوهْ )  (ٔ)

، ثبة أػٚبء اَُغٞك ٝا٢ُٜ٘ ػٖ ًق اُْؼو ٝاُضٞة ،اُٖالحٝاإلٓبّ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة 
   (.٩ٓٗ) وهْث
، ثؾش ْٓ٘ٞه ػ٠ِ أصو اُٖالح ػ٠ِ ًلبءح اُلٝهح اُل٣ٞٓخ ثبُلٓبؽ، ػجلهللا ٓؾٔل ٖٗوداٗظو:   (ٕ)

 http://www.eajaz.org أُٞهغ اُو٢ٍٔ ُواثطخ اُؼبُْ اإلٍال٢ٓ:
ٗبٍ كهعخ  ًٔب أصجذ مُي ك/ رٞك٤ن ػِٞإ ك٢ ثؾش ُٚ أػلٙ ث٤ٌِخ اُطت ثغبٓؼخ اإلٌٍ٘له٣خ (ٖ)

(،ٝهل ٓؼغيح اُٖالح ك٢ اُٞهب٣خ ٖٓ ٓوٗ كٝا٢ُ اَُبه٤ٖاُزقٖٔ أُبعَز٤و رؾذ ػ٘ٞإ )
روعْ اُجؾش ٖٓ اُِـخ اإلٗغ٤ِي٣خ إ٠ُ اُِـخ اُؼوث٤خ ْٝٗو ثلاه اُٞكبء، أُٖ٘ٞهح، اُطجؼخ األ٠ُٝ 

 ّ. ٩٨٨ٔ -ٛـ٨ٓٗٔ

http://www.eajaz.org/
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كلمجياز العظمي حظو ىك اآلخر مف إقامة الصبلة فيي مقكية 
لعضبلت العمكد الفقرم كمانعة مف انحنائو بتحريكو كتميينو بالرككع الذم 
يتكرر عمى األقؿ سبع عشرة مرة؛ كليذا فإف مف يحافظ عمى إقامة 

محتفظنا بعضبلت الصبلة كيصؿ إلى سف الكيكلة أك الشيخكخة يظؿ 
الظير قكية، كالمفاصؿ بيف الفقرات ال تعاني مف التيبس، كما تحميو مف 

    (1)اإلصابة باالنزالؽ الغضركفي أك االلتحاـ العظمي بيف الفقرات
الصياـ: كما أف لمصبلة أىدافيا الركحية كالمادية فكذلؾ الصياـ -ِ

شبكبة، كالشيكات يكفكؼ مف غمكاء كثافة الغرائز المرسمة كالنزعات الم
 -الشراب -الجامحة، فتتدرب اإلرادة عمى ترؾ أعتى الشيكات) الطعاـ

الغريزة الجنسية(، كيتحكؿ زماـ النفس البشرية مف ربقة اليكل إلى صفاء 
نَّةه : " الركح، كلعؿ قكلو  ٍكـي جي يحكم كؿ ىذه المعاني السامية،  (2)" الصَّ

 ركحينا كمادينا.كالجنة تعني الكقاية بمفيكميا الشمكلي 
كلما كاف الصياـ ضركرة مف ضركرات اإلنساف النفسية  كالركحية 
كالجسدية فقد فرض عمى جميع األمـ عمى اختبلؼ ألكانيا كألسنتيا، قاؿ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  چ تعالى: 

 (3) چڦ   ڦ  ڦ  
نما  بؿ إنو ثبت أف اإلنساف ليس ىك الكائف الكحيد الذم يصكـ، كا 
شاركو في ىذا كؿ الكائنات الحية حيث تمر بفترة صـك اختيارم مع تكافر 

                                                 
: ػجل اُواىم ٗٞكَ، اإلٍالّ ، ٗوال ػ٨ٖٖ-٨ٕاٗظو: ؽ٢ِٔ اُق٢ُٞ، اُٖالح ٕٝؾخ اإلَٗبٕ، ٓ   (ٔ)

 .٩ٗٔٝاُؼِْ اُؾل٣ش، ٓ
(، ٕٙٔٙأفوعٚ اإلٓبّ اُزوٓن١ ك٢ ٍ٘٘ٚ، أثٞاة اإل٣ٔبٕ، ثبة ٓب عبء ك٢ ؽوٓخ اُٖالح، ثوهْ )  (ٕ)

 (.٩٧ٖٖٝاإلٓبّ اثٖ ٓبعخ ك٢ ٍ٘٘ٚ، ًزبة اُلزٖ، ثبة ًق اَُِبٕ ك٢ اُلز٘خ، ثوهْ)
 .٨ٖٔاُجووح:  (ٖ)
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الغذاء في البيئة مف حكليا، كالحظ العمماء أف ىذه الكائنات تخرج مف ىذه 
 الفترة بنشاط زائد كحيكية فعالة.

، كمف ىنا فقد بدأ العمماء رحمة  البحث عف الفكائد الحيكية لمصـك
 كالتي أسفرت عف النتائج التالية:

أثبػػت العمػػـ الحػػديث أف الصػػـك يفيػػد فػػي " تنشػػيط التفػػاعبلت الكيمائيػػة  - أ
أك البيكلكجية التي تحدث داخؿ الجسػـ عنػد الجػكع أك الصػـك ذلػؾ أف 
جسػػػـ الكػػػائف الحػػػي فػػػي حالػػػة الصػػػياـ يبػػػدأ باسػػػتيبلؾ المػػػكاد الغذائيػػػة 

ة فيػػػو، كعنػػػدما ينتيػػػي المخػػػزكف مػػػف الغػػػذاء تبػػػدأ البركتينػػػات المخزكنػػػ
نػػة ألعضػػاء الجسػػـ المختمفػػة، كأكليػػا الكبػػد كالعضػػبلت، بػػالتحرؾ  المككّْ
كالتخمخؿ فإذا كاف الصـك لمػدة مناسػبة محػدكدة كغيػر زائػدة عػف الحػد 
المعقػػكؿ، كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي صػػـك رمضػػاف، فػػإف ىػػذا التخمخػػؿ فػػي 

يجعميا أكثػر قابميػة لمتجػدد كالنشػاط كاسػتعادة بركتينات أعضاء الجسـ 
    (1)شبابيا كحيكيتيا " 

الكبد بو مخزكف مػف السػكر يحػتفظ بيػا لمطػكارمء، كزيػادة ىػذه الكميػة  - ب
قد تككف ليا آثار كخيمة، كعند الصػكـ فػإف سػكر الكبػد يتحػرؾ متجينػا 

 لمدـ كاألنسجة.
عنػد الصػـك يتحرؾ الدىف المخزكف تحت الجمد كفي األمػاكف األخػرل  - ج

 .(2)كىي فرصة سانحة لمتخمص مف ىذا العبء الزائد المسبب لمسمنة

                                                 
(، اُو٣بٗ، ٖٕٔأؽٔل كؤاك ثبّب، ٓوبهثبد ػ٤ِٔخ ُِٔوبٕل اُْوػ٤خ، ًزبة أُغِخ اُؼوث٤خ، ػلك)  (ٔ)

 . ٗٗٛـ، ٓ ٧ٖٗٔ
ّ، ٩٨ٕٔ-ٛـٕٓٗٔاٗظو: ٗغ٤ت ا٤ٌُال٢ٗ، اُّٖٞ ٝاُٖؾخ، ٓؤٍَخ اُوٍبُخ، اُطجؼخ اُضبُضخ،  (ٕ)

ٖٓٔ. 
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ػػػر فػػػي  -د يعػػػالج الصػػػياـ اضػػػطرابات األمعػػػاء المزمنػػػة كالمصػػػحكبة بتخمُّ
 .(  1)المكاد الزاللية كالنشكية 

يريح الجياز اليضمي كيتيح ألغشية الجسـ فرصػة تػتخمص فييػا ممػا  -ىػ
يتجمع حكليا مػف النفايػات كالمػكاد الحامضػية كالتككسػينات التػي تتكلػد 
باستمرار في الجسـ، كما أنو يعطي األنسجة كاألعضػاء المصػابة مػف 

 التقيح أك االحتقاف أك االلتياب مجاالن لمشفاء.
التػػي تتكػػكف  ض البػػؤرات الصػػديديةكػػؿ امػػرمء معػػرض لئلصػػابة بػػبع -ك

داخؿ الجسػـ كتمكثػو بمػا تصػبو مػف تككسػينات فػي مجػرل الػدـ، كخيػر 
طريقػة لتجنػب اإلصػابات بػالبؤرات الصػػديدية الصػكـي مػف حػيف آلخػػر؛ 
ألنو في خبلؿ فترة الصػـك يتغػذل الجسػـ بأنسػجتو الداخميػة، فػإف كػاف 

يب األنسػجة فػإف شيء مف االحتقاف أك التقيح أك االلتياب قد بػدأ يصػ
 .(2)أكؿ ما يتيدـ منيا الخبليا المصابة فتتأكسد كيتخمص الجسـ منيا 

أظيػػرت أحػػدث الدراسػػات العمميػػة أف دكريػػة صػػياـ رمضػػاف، أم إيقػػاع -ز
تػػػردده مػػػرة كػػػؿ عػػػاـ، يعمػػػؿ عمػػػى تحسػػػيف إيقػػػاع ىرمػػػكف الميبلتػػػكنيف 

Melatonin  المسػػػػػؤكؿ عػػػػػف انتظػػػػػاـ اإليقػػػػػاع األساسػػػػػي لحيػػػػػاة كػػػػػؿ
كؿ نسيج ككؿ خمية في الجسػـ، فتظػؿ أجيػزة الجسػـ متكافقػة عضك، ك 

كعاممة معنا في تكامؿ كتناغـ، كال تكاد خمية كاحدة في جسـ اإلنساف، 
 (3)أك جياز كامؿ مف أجيزتو، ال يتعامؿ مع ىذا اليرمكف كيتأثر بو

ىذه أىـ الفكائد الصحية كالكقائية كالعبلجية لمصكـ بصفة عامة 
خاصة، فإف ىذه الفكائد لـ تصؿ إلى النتيجة  كعند المسمميف بصفة

                                                 
 .ّٖٗ، ٩٨ٖٓٔ -ٛـٖٓٗٔ، ٔػجل اُواىم ٗٞكَ، ّٕٞ هٓٚبٕ، كاه اُْوٝم، اُوبٛوح، ٛ  (ٔ)

  . ثزٖوف.ٖٙػجل اُواىم ٗٞكَ، ّٕٞ هٓٚبٕ، ٓ   (ٕ)
 . ٔ٘أؽٔل كؤاك ثبّب، ٓوبهثبد ػ٤ِٔخ ُِٔوبٕل اُْوػ٤خ، ٓ (ٖ)
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المرجكة منيا في أم نظاـ لمصكـ عند األمـ كما كصمت إليو في النظاـ 
اإلسبلمي الدقيؽ الذم حدد المدة الزمانية مف طمكع الفجر الصادؽ إلى 

ساعة يكمينا حسب  ُٕ -ُِغركب الشمس، كىي فترة تتراكح ما بيف 
ار، أك صيؼ يطكؿ فيو النيار، كىي فترة الفصؿ مف شتاء يقصر فيو الني

تعتبر مناسبة، فبل ىي قصيرة فتنعدـ منيا الفائدة، كال  -بمغة العمـ -
كال أزعـ ىنا   ( 1)طكيمة كما في بعض أنكاع الصكـ عند غير المسمميف

أنني قد أتيت عمى كؿ الفكائد فإف ىذا مما أفردت لو بحكث كرسائؿ 
 أجداىا كأنفعيا.    عممية، كلكف حسبي اإلشارة إلى

 المطلب الرابع: دور الرياضة البدنية في المحافظة على الجسم.

ابتكر اإلنساف منذ بداية الخميقة أساليب رياضية يقكم بيا جسده 
كينمي عضبلتو كيحافظ عمى لياقتو، كتناقمت األجياؿ ذلؾ، ككؿ جيؿ 
يطكر ما ابتكره الجيؿ الذم سبقو، كال يكاد ىذا األمر يغيب عف أمة مف 
األمـ، أكشعب مف الشعكب، كلما جاء اإلسبلـ كاف ألىؿ الجاىمية 

اضية كالرماية كالفركسية كالمصارعة فمـ ينكر اإلسبلـ عمييـ ممارسات ري
ممارستيا، بؿ أقرىـ عمييا مع كضع الضكابط الشرعية كالمبادمء العامة 
، كشجع المسمميف عمى مزاكلتيا، كاالبتكار فييا  لما يحؿ منيا كما يحـر
ال كالتطكير، فتعاليـ اإلسبلـ تنشد في منتسبييا القكة ال الضعؼ، كاإلقداـ 

 اإلحجاـ، كالشجاعة ال الخكر.
 إشارات قرآنية لمرياضة البدنية:

جاءت اآليات القرآنية تؤسس لما أشرت إليو آنفنا، كتضع لو األسس 
 كالضكابط، كمف تمؾ اإلشارات:

                                                 
ٓٔب ٣ؤك١ ثلٝهٙ إ٠ُ  ٖٓ اُغل٣و ثبُنًو ٛ٘ب إٔ ثؼ٘ األْٓ ٣ٔزل اُّٖٞ ك٤ٜب إ٠ُ ٤ٓٞ٣ٖ ًب٤ِٖٓ  (ٔ)

     ٖٓ كفٍٞ اُغَْ ك٢ ٓوؽِخ ػلّ اُزٞاىٕ ٛجٞٛ ؽبك ثوٟٞ اُغَْ ٖٓ فالٍ ٓب ٣َججٚ ٗؤ اَُٞائَ
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ قكلو تعالى:  - أ

ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  

بمعناىا العاـ الذم يدخؿ في إطاره كيؿُّ ، كالقكة ىنا تأتي (1) چ   ەئەئ
ما يؤدم إلى الغمبة عمى العدك كتأتي عمى رأس ذلؾ القكة البدنية 

 لممسمميف.
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ قكلو سبحانو عمى لساف أبناء يعقكب:   - ب

ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ

 (2) چچ 
غبلبا، كقيؿ: بالرمي أم كنىٍستىًبؽي معناه: عمى األقداـ أم نجرم " 

 .(3)" ننتصؿ. كىك نكع مف المسابقة

ما كرد عمى لساف ابنة الرجؿ الصالح حاؿ كصفيا لنبي اهلل مكسى  - ج
  :چے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳       چ بالقكة في قكلو تعالى 

(4). 
ې  ې  ې     ۉۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ أشار في قكلو تعالى: -د

 كىذا  إعجاب الناس باألجساـ،إلى ، (5) چ  ەئى        ائ  ائ  ىې
ال يتأتى في الغالب إال بككنيا قكية البنياف مستقيمة القامة، كىك أمر 

 ناتج عف ممارسة المرء لمكف مف ألكاف الرياضة البدنية المختمفة.

                                                 
   ٓٙاألٗلبٍ:  (ٔ)

 .٣ٔ٧ٍٞق:  (ٕ)
أُؾوه اُٞع٤ي ك٢ ، أثٞ ٓؾٔل ػجل اُؾن ثٖ ؿبُت ثٖ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ رٔبّ ثٖ ػط٤خ األٗل٢َُ (ٖ)

 (. ٕٕٙ/ٖ، )ٛـ ٕٕٗٔ ،ٔ، ٛث٤وٝد –كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ، رل٤َو اٌُزبة اُؼي٣ي

      .ٕٙاُؤٖ:  (ٗ)
   .ٗأُ٘بكوٕٞ:  (٘)
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 اىتمام السنة النبوية بالرياضة البدنية:
لو كما أشارت اآليات القرآنية إلى أىمية الرياضة لئلنساف بما تحقؽ 

مف قكة كصبلبة، فقد كاف لمسنة النبكية نصيبيا األكفى مف األمر الصريح 
 بممارسة الرياضة كالحرص عمى المكاظبة عمييا، كمف ألكاف تمؾ الرياضة:

أىالى ًإفَّ اٍلقيكَّةى الرماية: كقد كرد ذكرىا في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: "  - أ
، ، أىالى ًإفَّ اٍلقيكَّةى الرٍَّميي أىالى ًإفَّ اٍلقيكَّةى الرٍَّميي "  الرٍَّميي

(1 ). 
مَّى اهللي  كعف : مىرَّ النًَّبيُّ صى ٍنوي، قىاؿى مىمىةى ٍبفى األىٍككىًع رىًضيى المَّوي عى سى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، فىقىاؿى النًَّبيُّ صى مىى نىفىرو ًمٍف أىٍسمىـى يىٍنتىًضميكفى مَّـى عى سى مىٍيًو كى عى
ـٍ كىافى رىامً » ، فىًإفَّ أىبىاكي : « ينا اٍرميكا، كىأىنىا مىعى بىًني فيبلىفو اٍرميكا بىًني ًإٍسمىاًعيؿى قىاؿى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ـٍ دي الفىًريقىٍيًف ًبأىٍيًديًي مىا »فىأىٍمسىؾى أىحى
؟ ـٍ الى تىٍرميكفى مَّى اهللي عى «لىكي ؟ قىاؿى النًَّبيُّ صى مىٍيًو ، قىاليكا: كىٍيؼى نىٍرًمي كىأىٍنتى مىعىييـٍ

 : مَّـى سى ـٍ كيمّْكيـٍ »كى  .( 2)«اٍرميكا فىأىنىا مىعىكي
المصارعة: كقد كرد في السيرة النبكية الممارسة العممية مػف رسػكؿ اهلل  - ب

  ،اؽى : : ليا ، قىاؿى كىافى " قىاؿى اٍبفي إٍسحى اؽي ٍبفي يىسىارو ٌدثىًني أىًبي إٍسحى كىحى
ػػٌد  ريكىانىػػةي  نىػػاؼو أىشى ٍبػػًد مى ٍبػػًد اٍلميٌطًمػػًب ٍبػػًف عى ٍبػػًد يىًزيػػدى ٍبػػًف ىىاًشػػـً ٍبػػًف عى ٍبػػفي عى

ػػػا ًبرىسيػػػكًؿ المٌػػػًو  ػػػبلى يىٍكمن ، فىخى ٍيشو ٌكػػػةى ، فىقىػػػاؿى لىػػػوي قيػػػرى ًفػػػي بىٍعػػػًض ًشػػػعىاًب مى
ػا أىٍدعيػكؾ إلىٍيػًو ؟  رىسيكؿي الٌمًو  تىٍقبىػؿي مى قىػاؿى إٌنػي يىا ريكىانىػةي أىالى تىتًٌقػي المٌػوى كى

تٌبىٍعتيػػػؾ ، فىقىػػػاؿى ) لىػػػوي ( رىسيػػػكؿي المٌػػػًو  ػػػٌؽ الى ـي أىٌف الٌػػػًذم تىقيػػػكؿي حى  لىػػػٍك أىٍعمىػػػ
ـٍ حتػػى  ـٍ قىػػاؿى فىقيػػ ػػٌؽ؟ قىػػاؿى نىعىػػ ػػا أىقيػػكؿي حى ـي أىٌف مى ػػرىٍعتيؾ، أىتىٍعمىػػ أىفىرىأىٍيػػت إٍف صى

ػػاًرعىؾ ػػاًرعيوي فىمىٌمػػا بى  ،أيصى ـى إلىٍيػػًو ريكىانىػػةي ييصى  طىػػشى بًػػًو رىسيػػكؿي المٌػػًو قىػػاؿى فىقىػػا
                                                 

َّْ أفوعٚ اإلٓبّ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اإلٓبهح،   (ٔ) ُٚ صُ َٔ ْٖ َػِِ َٓ  ِّّ َم َٝ  ،ِٚ َُْؾشِّ َػ٤َِْ ا َٝ  ٢ِ ْٓ َِ اُوَّ ْٚ ثَبُة كَ

 َُٚ٤ َِ  (.٩ٔ٧ٔ، ثوهْ)َٗ

أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُغٜبك ٝا٤َُو، ثبة اُزؾو٣٘ ػ٠ِ اُو٢ٓ،   (ٕ)

 (.٨٩٩ٕثوهْ)
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ٌمػػػدي فىعىػػػادى  ػػػٍد يىػػػا ميحى ـٌ قىػػػاؿى عي ػػػٍيئنا، ثيػػػ عىوي كىىيػػػكى الى يىٍمًمػػػؾي ًمػػػٍف نىٍفًسػػػًو شى أىٍضػػػجى
رىعىوي   (1)"فىصى

العىٍدك: كىك التدرب عمى سػرعة المشػي كالجػرم، كممػا يػدؿ عميػو قكلػو  - ج
 : َّػػػيكه كلىيػػػكه إال ػػػىء لىػػػيسى ًمػػػف ًذكػػػًر اهلًل فيػػػك سى أربىعنػػػا، مىشػػػىى  "كيػػػؿُّ شى

بىتىػػػػو ةى، كميبلعى ػػػػباحى ػػػػو السّْ ػػػػو، كتىعىمُّمى ػػػػيًف، كتأديبىػػػػو فرىسى ػػػػًؿ بىػػػػيفى الغىرىضى  الرَّجي
 .( 2)أىمىو"

ف كاف فييا ليك  كىذه األمكر األربع مف أسباب القكة لممسمـ، كا 
تقاف التصكيب، كتأديب  كلعب، فالمشي بيف الغرضيف لتعمـ فف الرماية، كا 

ككف كسيمة مف كسائؿ الجياد تبرز بيا قكة الفرس كحسف سياستو لي
 المسمميف، ككذلؾ السباحة.
رياضة الجرم كبدا ذلؾ في منافستو ألمنا  كقد مارس النبي 

في سفىرو  أنَّيا كانىت معى النَّبيّْ "  ، فقد ركت-رضي اهلل عنيا –عائشة 
ممتي المَّحـى  ، فممَّا حى : قالت: فسابقتيوي فسبقتيوي عمى رجميَّ سابقتيوي فسبقىني فقاؿى

 (3)" ىًذًه بتمؾى السَّبقةً 
كحرض  ىذه بعض النماذج لؤللعاب الرياضية التي مارسيا النبي 

عمى ممارستيا، كامتدت العناية بيا بعد  -رضكاف اهلل عمييـ –الصحابة 
العيد النبكم عمى امتداد عصكر الحضارة اإلسبلمية المختمفة، كاعتنى بيا 

                                                 
أُِي ثٖ ْٛبّ ثٖ أ٣ٞة اُؾ٤ٔو١ أُؼبكو١، ا٤َُوح اُ٘ج٣ٞخ، رؾو٤ن: ٖٓطل٠ اَُوب ٝآفوٕٝ،  ػجل  (ٔ)

ّ. ٝالؽع ٛ٘ب إٔ ٛنٙ اُٞاهؼخ ًبٗذ ثؼل ٩٘٘ٔ -ٛـ٧ٖ٘ٔ، ٕٓطجؼخ ٖٓطل٠ اُجبث٢ اُؾِج٢، ٛ
 ٍٖ األهثؼ٤ٖ ٝرقطبٙ، ًٝبٕ مُي ك٢ ٌٓخ هجَ اُٜغوح.  اُجؼضخ اُ٘ج٣ٞخ أ١ ثؼل إٔ ثِؾ اُ٘ج٢ 

عٚ اإلٓبّ اُج٤ٜو٢ ك٢ ٍ٘٘ٚ اٌُجوٟ، ًزبة اَُجن ٝاُو٢ٓ، ثبة اُزؾو٣٘ ػ٠ِ اُو٢ٓ، ثوهْ ) أفو(ٕ)

 (. ٧٨٘ٔ(، ٝاإلٓبّ اُطجوا٢ٗ ك٢ اٌُج٤و، ثوهْ) ٩٧٧ٔٔ

(، ٧٨ٕ٘أفوعٚ اإلٓبّ أثٞ كاٝٝك ك٢ ٍ٘٘ٚ، ًزبة اُغٜبك، ثبة ك٢ اَُجن ػ٠ِ اُوعَ، ثوهْ)  (ٖ)

اَُجن ٝاُو٢ٓ، ثبة ٓب عبء ك٢ أَُبثوخ ثبُؼلٝ، ٝاإلٓبّ اُج٤ٜو٢ ك٢ ٍ٘٘ٚ اٌُجوٟ، ًزبة 
 (.٩٧٨٩ٔثوهْ)
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ـ المسممكف أنفسيـ، ككمما زادت الحضارة اإلسبلمية نماء الخمفاء كالحكا
كانتشارنا زادت معيا العناية بألكاف الرياضة البدنية

(1). 
 الفوائد الصحية لمرياضة البدنية: 

في العصر الحديث انتشرت األلعاب الرياضية، كتعددت مجاالتيا 
كأفاض المتخصصكف  كأشبعكا القكؿ في ضركرتيا لبناء الجسـ بؿ 
لسبلمة العقؿ، حتى تعارؼ الناس عمى المقكلة التي طارت شيرتيا 
كعمت اآلفاؽ) العقؿ السميـ في الجسـ السميـ(، مما دفعيـ دفعنا حثيثنا إلى 
إلقاء النظرات الفاحصة كالدقيقة عمى مككنات الجسـ كما قد يمحؽ بيا مف 

 ضرر إذا لـ تتحرؾ كتتريض.

الفاحصة ألجزاء الجسـ كسكؼ أشير ىنا إلى بعض ىذه النظرات 
 كمككناتو األساسية كمدل حاجتيا لممارسة الرياضة البدنية:

: عظمات  َِٔحيث يتككف جسـ الشخص البالغ مف  العظام: أوًلا
كىي عامؿ رئيس في حركة الجسـ باإلضافة إلى كظيفتيا في تكفر 
الحماية لؤلجيزة الحيكية، فيي مخزف لؤلمبلح العضكية مثؿ الكالسيـك 

كسفكر، كتنتج كرات الدـ الحمراء التي تساعد عمى نقؿ األككسجيف كالف
َـّ يقؿ  لمخبليا، كنقص الحركة أك عدميا ييٍضًعؼي مف صبلبة العظاـ كمف ث
تدفؽ الغذاء كالماء كاألكسجيف إلييا تدريجينا فتصبح ىشة التركيب عرضة 
لمكسر بسيكلة كيصبح مف الصعب التئاميا مرة أخرل خاصة مع تقدـ 

مًُّؿ ال عمر، بينما تساعد الحركة كالنشاط البدني عمى تىكىيًُّؼ الًعظىاـ لتىحى

                                                 
ُِٞهٞف ػ٠ِ ٓلٟ ػ٘ب٣خ اُؾٚبهح اإلٍال٤ٓخ ثبُو٣بٙخ اُجل٤ٗخ، ٣واعغ: أ٤ٖٓ أٗٞه اُق٢ُٞ،   (ٔ)

اُزوث٤خ ّ.ػجل اُواىم اُطبئ٢، ٩٩٘ٔاُو٣بٙخ ٝاُؾٚبهح اإلٍال٤ٓخ، ، كاه اُلٌو اُؼوث٢، اُوبٛوح، 
-٧ٗ٩ /ٛ ٙ٘ٙ-ٕٖٔاُجل٤ٗخ ٝاُو٣بٙخ ك٢ اُزواس اُؼوث٢ اإلٍال٢ٓ فالٍ اُؼٖو اُؼجب٢ٍ، 

 ّ.٩٩٩ّٔ، كاه اُلٌو، اُوبٛوح، ٨ٕ٘ٔ
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الضغكط المستمرة فتتماسؾ أجزاؤىا أكثر كتتحسف حالتيا فتظؿ صمبة 
ذا كسرت فإنيا تمتئـ بسرعة  .(1)قكية غير قابمة لمكسر بسيكلة كا 

 كىذه كظيفتيا الربط بيف عظمتيف  المفاصل واألربطة: ثانياا:
ثر، كيجب أف تتحرؾ حتى تحتفظ بمركنتيا ألف الحمؿ الثابت أك أك

المستمر لؤلطراؼ نتيجة عدـ الحركة بأم مفصؿ ييشىكّْؿي ضغطنا مستمرنا 
عمييا فيضغط تككينيا الغضركفي كيجعمو رقيقنا ال يتحمؿ الضغكط، 
كحكؿ المفصؿ تكجد األربطة التي تقصر إذا لـ يتحرؾ كألقصى درجة 

يضعفيا كيجعميا سيمة التمزؽ عند أم التكاء، أك شد  ممكنة لو، كقصرىا
و لمخمع بسيكلة. ؿ ككؿ كييعىرّْضي  بالمفصؿ، مما ييٍضًعؼي الًمٍفصى

عضمة ما بيف  ََٔيحتكم الجسـ عمى أكثر مف  ثالثاا: العضالت:
عضبلت ىيكمية، كناعمة، كعضمة القمب، كحركة اإلنساف تعتمد عمى 

تقكل بالحركة كتضعؼ كتترىؿ بالرككف انقباض العضبلت الييكمية، كىي 
 غمى الراحة.

كىي التي تسيطر عمى حركة عضبلتنا، كحركة  رابعاا: األعصاب:
اإلنساف تتيح لو المزيد مف المدارؾ كتساعد عمى الربط بيف الجيازيف 

 العضمي كالعصبي في تكافؽ كانسجاـ.
مرة كؿ  َٕينقبض القمب أك يدؽ بمعدؿ  خامساا: عضمة القمب:

يقة، كيضخ الدـ المكجكد في أجسامنا أثناء الراحة مرة كؿ دقيقة أم دق
حكالي ستة لترات كؿ دقيقة، كاضطراب القمب، كعدـ انتظاـ دقاتو أك أم 
خمؿ بأجزائو يعني آالما كثيرة، كممارسة الرياضة تؤثر تأثيرنا إيجابينا عمى 

 القمب مف خبلؿ:

                                                 
 -ٛـٙٔٗٔ، ٔكبهٝم ػجل اُٞٛبة، اُو٣بٙخ ٕؾخ ٤ُٝبهخ ثل٤ٗخ، كاه اُْوٝم ، اُوبٛوح، ٛ  (ٔ)

ٔ٩٩٘ ٓ ،ّٕٕ ،ٕٗ .  
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 زيادة حجـ القمب. -ُ
 يزيد حجـ الدـ الذم يدفعو القمب كؿ دقيقة.اتساع حجرات القمب مما  -ِ
زيػػػػادة اتسػػػػاع كتفػػػػرغ الشػػػػراييف التاجيػػػػة التػػػػي تمػػػػد القمػػػػب نفسػػػػو بالػػػػدـ  -ّ

 كالغذاء.
يقكـ الجياز التنفسي باستقباؿ غاز  سادساا: الجياز التنفسي:

األكسجيف مف خبلؿ الشييؽ، كالتخمص مف غاز ثاني أكسيد الكربكف 
الساـ مف خبلؿ الزفير، كممارسة النشاط الرياضي يؤثر عمى الجياز 

 التنفسي مف خبلؿ:

 زيادة التيكية الرئكية. -ُ
 زيادة القدرة عمى استيبلؾ األكسجيف أثناء أداء المجيكد البدني. -ِ
 .( 1)يادة قكة عضبلت التنفسز  -ّ

مييا  كبعد أف بينت ىذه الفكائد الطبية كالمنافع الصحية التي ييحىصّْ
المسمـ مف ممارسة الرياضة، أرل أف أختـ ىذا المطمب بالكقكؼ عمى أىـ 

 الضكابط الشرعية كالمبادمء الكمية لممارسة ألكاف الرياضة المختمفة.
 الضوابط الشرعية لممارسة الرياضة:

مراعػػػاة المقاصػػػد الشػػػرعية مػػػف مزاكلػػػة الرياضػػػة: فػػػاألمكر بمقاصػػػدىا  -ُ
كغاياتيا، كالرياضة في حد ذاتيا ليست غاية بقدر ما ىي كسيمة يتبمغ 
بيػػا المسػػمـ إلػػى غايػػات سػػامية كحفػػظ الصػػحة كالسػػبلمة كالعافيػػة مػػف 
األمػػػػػراض كاآلفػػػػػات، كالمركنػػػػػة كالسػػػػػػرعة فػػػػػي حركػػػػػة الجسػػػػػـ، كالقػػػػػػكة 

كالتحمػػؿ، كعمػػى ىػػذا األسػػاس يجػػب النظػػر فػػي  كالصػػبلبة، كالخشػػكنة
لػػكف الرياضػػة المرغػػكب فػػي ممارسػػتيا، كأف يخمػػص نيتػػو هلل تعػػالى أف 

                                                 
  ، ثبفزٖبه ٝرٖوف.٩ٕ -ٕ٘، ٤ُٝبهخ ثل٤ٗخكبهٝم ػجل اُٞٛبة، اُو٣بٙخ ٕؾخ  (ٔ)
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يكػػػػكف مؤمنػػػػا قكينػػػػا، مػػػػدافعنا عػػػػف الحػػػػؽ، يىػػػػريدُّ األذل عػػػػف نفسػػػػو كعػػػػف 
 اآلخريف.

المحافظػػة عمػػى سػػتر العػػكرة: كيػػزداد األمػػر تأكيػػدنا بالنسػػبة لمنسػػاء فػػي  -ِ
سَّػػدي  فييػػا العػػكرات كالسػػباحة، كالتزحمػػؽ عمػػى الجميػػد، األلعػػاب التػػي تيجى

ذا جػػػػاز أف يكػػػػكف ذلػػػػؾ فػػػػي أكسػػػػاط النسػػػػاء مػػػػع  كالجػػػػرم، كالقفػػػػز، كا 
بعضيف فإنو ال يجكز بأم حاؿ في كجكد الرجػاؿ، كمػف ىنػا ال يجػكز 
تصػػػكير ىػػػذه المشػػػاىد الرياضػػػية المتعمقػػػة بالنسػػػاء كنقميػػػا عػػػف طريػػػؽ 

 التمفاز كالفضائيات كغيرىا. 
رر بالغ جراء ممارسػة لػكف مػف ألػكاف الرياضػة، كخاصػة عدـ كقكع ض -ّ

، (1)في الرياضات التي يتبارل فييا خصماف مثؿ المصارعة كالمبلكمػة
، ( 2) چچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ      چڃ  چ  چچ عمبلن بقكلػو تعػالى: 

فػالنفس البشػرية كديعػة مػف ، ( 3): " ال ضػرر كال ضػرار" كبقكؿ النبػي 
يحػػؿ لػػو أف يؤذييػػا إال بضػػركرة ممحػػة، كمػػا أف حفػػظ اهلل لئلنسػػاف، ال 

الػػػػنفس مػػػػف الضػػػػركريات الخمػػػػس التػػػػي أجمػػػػع العممػػػػاء عمػػػػى كجػػػػكب 
 صكنيا كحفظيا.

عػػػػدـ اإلسػػػػراؼ كالمبالغػػػػة فػػػػي االىتمػػػػاـ بيػػػػا: فاالعتػػػػداؿ مطمػػػػكب فػػػػي  -ْ
پ  ڀ     چاألمكر كميا، حتى في ضركرات الحياة، فقاؿ تعػالى: 

، فإذا كاف النيػي عػف اإلسػراؼ فػي ( 4) چٺ        ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ    ڀ

                                                 
أكز٠ ثؼ٘ اُؼِٔبء ثزؾو٣ْ ُؼجخ أُالًٔخ أُلزٞؽخ، اُز٢ ٣غٞى ُِٔبًْ ك٤ٜب إٔ ٣وزَ فٖٔٚ   (ٔ)

  ثبُٚوثخ اُوب٤ٙخ أٝ ٤ٖ٣جٚ ثؼبٛخ َٓزل٣ٔخ.
 .٩ٕاَُ٘بء:  (ٕ)

ًزبة  خ ك٢ ٍ٘٘ٚ،بعاثٖ ٓ(، ٨ٙ٧ٕٝثوهْ) )َٓ٘ل ػجل هللا ثٖ ػجبً( أفوعٚ اإلٓبّ أؽٔل ك٢ َٓ٘لٙ (ٖ)

 (. ٝك٢ ٍ٘لٙ ٙؼق.ٕٔٗٗ)وهْ ث ،ثبة: ٖٓ ث٢٘ ك٢ ؽوٚ ٓب ٣ٚو ثغبهٙ ،األؽٌبّ

 .ٖٔاألػواف:  (ٗ)
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ضركرات الحياة مطمب قرآني فيك في غيره أكلػى كآكػد، كالنيػي يشػمؿ 
 اإلسراؼ في إنفاؽ الكقت كالجيد كالماؿ.

الكمية كالضكابط الشرعية يمارس المسمـ  كفي ظؿ ىذا المبادلء
الرياضة البدنية كيتخذ منيا ميزاننا كضابطنا يحكـ بو عمى جكاز ممارسة 

 المعبة مف عدميا.  
 المطلب الخامس: العناية بالصحة العالجية.

كما أف أحرؼ العمة في المغة قمة كاستثناء، فإف عمة اإلنساف 
ا عرض كاستثناء، فاألصؿ في الحياة السبلمة، كخطكرة  كمرضو ىي أيضن
المرض كامنة في ككنو اعتبلؿ عضك حسي في الظاىر، لكنو اعتبلؿ 
الفكر في الباطف، كالفكر مييمف عمى ركح المرء كمعنكياتو، عمى لذاتو 

رتو لمحياة، كقمما مرض إنساف فظؿ في حالتو الفكرية كسعادتو عمى نظ
السميمة، بؿ يصبح فريسة الكآبة، كريشة في ميب اليكاجس، كلما كاف 
الفكر ىك الميزة التي تميز بيا اإلنساف عف المخمكقات، كاف حرص 
اإلسبلـ عمى بقاء آلة الفكر في اإلنساف دكف عطب، كلف يتأتى ذلؾ إال 

 لجسمي لئلنساف، كبرلء مف األمراض كاألسقاـ.إذا استقاـ البنياف ا
: " إذا استطعت أف تقيـ -رحمو اهلل–كما أبدع قكؿ األستاذ الزيات 

البناء مف ناخر الحجر، كتنسج الرداء مف رثيث الخيط، استطعت أف 
تؤلؼ مف ميازيؿ المرض كسيقَّاط الكىف شعبنا يستغؿ األرض كجيشنا 

 .( 1)يحمي الكطف" 
عناية اإلسبلـ بصحة اإلنساف عناية فائقة، فأشار كمف ىنا كانت 

چ القرآف الكريـ إلى بعض كسائؿ الشفاء مف األمراض كالعسؿ، فقاؿ: 

                                                 
، ٕٖٖأُوٗ، ٓوبُخ ثٔغِخ اُوٍبُخ، ػلك  -أؽٔل ؽَٖ اُي٣بد، ٝىاهح اُْؤٕٝ االعزٔبػ٤خ  (ٔ)

   .٨ٕٓٔ-٧ّٕٓٔ، ٓ ٩ٖ٩ٔٗٞكٔجو ٖٔ
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، كأباف أف المرض ( 1) چہں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ
رّّ ييطمب كشفو برحمة اهلل، كأف اهلل قد دؿَّ اإلنساف عمى ضركرة األخذ  ضي

ىذا المعنى، فقاؿ  بأسباب الشفاء، كقد جسدت قصة نبي اهلل أيكب 
ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب      مب  ىب  يب  چ جؿ شأنو: 

مَّـ النبي (2) چمت  ىت  يت  جث       ختجت  حت عمكـ األمة الطريؽ  ، كعى
الذم ينبغي أف يسمكو المريض في رحمة العبلج، كأف يترؾ ما كاف يفعمو 
الناس في جاىميتيـ مف تعميؽ التمائـ كتقديـ القرابيف كقراءة التعاكيذ، فقاؿ: 

ا أىٍنزىؿى المَّوي دىاءن ًإالَّ أىٍنزىؿى لىوي ًشفىاءن  » ا ًلكيؿّْ دىاءو دىكىاءه، فىإً  »، كقاؿ: (3) «مى ذى
ؿَّ   .(4) «أيًصيبى دىكىاءي الدَّاًء بىرىأى ًبًإٍذًف اهلًل عىزَّ كىجى

دؿ الصحابة عمى ألكاف مف األدكية كالعبلج  بؿ إف النبي 
: " الشّْفىاءي ًفي ثىبلىثىةو: المناسب ليـ، ف ا، قىاؿى ٍنييمى عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى

شىٍرطىًة  ، كى ، كىأىٍنيىى أيمًَّتي عىًف الكىيّْ "شىٍربىًة عىسىؿو كىيًَّة نىارو ، كى ـو عىٍف ، ك ( 5) ًمٍحجى
: أىًخي يىٍشتىًكي  مَّـى فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : أىفَّ رىجيبلن أىتىى النًَّبيَّ صى أىًبي سىًعيدو

 : : « اٍسًقًو عىسىبلن »بىٍطنىوي، فىقىاؿى ثيَـّ أىتىاهي « عىسىبلن  اٍسًقوً »ثيَـّ أىتىى الثَّاًنيىةى، فىقىاؿى
 : : « اٍسًقًو عىسىبلن »الثَّاًلثىةى فىقىاؿى ؟ فىقىاؿى : قىٍد فىعىٍمتي دىؽى المَّوي، »ثيَـّ أىتىاهي فىقىاؿى صى

، اٍسًقًو عىسىبلن  كىذىبى بىٍطفي أىًخيؾى عىاًئشىةى، أىنَّيىا ، كعف ( 6)"  فىسىقىاهي فىبىرىأى « كى

                                                 
    .٩ٙاُ٘ؾَ:  (ٔ)

(ٕ)  
لَبءً أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُطت،   (ٖ) ِّ  َُُٚ ٍَ َْٗي ُ َكاًء إاِلَّ أَ ٍَ هللاَّ َْٗي ب أَ َٓ ، ثوهْ ثَبُة 

(٘ٙ٧٨.) 
١ِٝأفوعٚ اإلٓبّ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اَُالّ،   (ٗ) زِْؾجَبِة اُزََّلا ٍْ ا َٝ اٌء  َٝ َِّ َكاٍء َك ٌُ ، ثَبُة ُِ

 (.ٕٕٗٓثوهْ)

 (.٨ٓٙ٘أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُطت، ثبة اُْلبء ك٢ صالس، ثوهْ)  (٘)

َِ  أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُطت، (ٙ) ََ اِء ثِبَُؼ َٝ  (. ٨ٗٙ٘، ثوهْ )ثَبُة اُلَّ
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مَّى اهللي عى  : سىًمعىًت النًَّبيَّ صى مَّـى يىقيكؿي سى بَّةى السٍَّكدىاءى ًشفىاءه »مىٍيًو كى ًإفَّ ىىًذًه الحى
، ًإالَّ ًمفى السَّاـً  : المىٍكتي « ًمٍف كيؿّْ دىاءو ـي؟ قىاؿى ا السَّا مى : كى  .( 1)" قيٍمتي

عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى الشفاء لنفسو في الحجامة، ف كطمب النبي 
ٍنييمىا، عىًف النًَّبيّْ  :  المَّوي عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـى »صى ا جَّ ـى كىأىٍعطىى الحى اٍحتىجى

 .(2)«أىٍجرىهي، كىاٍستىعىطى 
أكؿ مف طبؽ نظاـ الحجر الصحي في األمراض  ككاف النبي 

المعدية كالطكاعيف، قبؿ أف تتكاصى البشرية بتطبيؽ الحجر الصحي، 
قىعى ًبأىٍرضو كىأىٍنتيـٍ ًإذىا سىًمٍعتيـٍ ًبالطَّاعيكًف ًبأىٍرضو »فقاؿ:   ذىا كى ميكىىا، كىاً  فىبلى تىٍدخي

كا ًمٍنيىا  .(3)«ًبيىا فىبلى تىٍخريجي
نىبَّو عمكـ األمة إلى تكخي الحذر كأخذ الحيطة مف كؿ  كما أنو 

ما قد يضرىـ في ذكاتيـ، فيأمر بعدة تدابير احترازية يجب عمى المسمـ أف 
ٍنحي المٍَّيًؿ، فىكيفُّكا : " ًإذىا اٍستى يفعميا في الميؿ، فقاؿ : جي ، أىٍك قىاؿى ٍجنىحى المٍَّيؿي

، فىًإذىا ذىىىبى سىاعىةه ًمفى الًعشىاًء  ، فىًإفَّ الشَّيىاًطيفى تىٍنتىًشري ًحينىًئذو ـٍ ًصٍبيىانىكي
ـى المَّ  ـى المًَّو، كىأىٍطًفٍئ ًمٍصبىاحىؾى كىاٍذكيًر اٍس ، كىأىٍغًمٍؽ بىابىؾى كىاٍذكيًر اٍس ـٍ مُّكىي ًو، فىخى

كىأىٍكؾً 
مٍّْر  (4) ـى المًَّو، كىخى ًسقىاءىؾى كىاٍذكيًر اٍس

لىٍك  (5) ـى المًَّو، كى ًإنىاءىؾى كىاٍذكيًر اٍس
مىٍيًو شىٍيئنا " تىٍعريضي عى

(6).  
بالصحة الكقائية  كمما ىك جدير بالذكر ىنا أف عناية النبي

                                                 
 (.٨٧ٙ٘، ثبة اُؾجَّخ اَُٞكاء، ثوهْ)أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُطت (ٔ)

ََّؼٞٛ، ثوهْ)ٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُطتأفوعٚ اإل (ٕ) (، ٝاإلٓبّ َِْٓ ك٢ ٩ٔٙ٘، ثبة اُ

 (.ٕٕٓٔ)وهْ ث ،أعوح اُؾغبٓخ َِّ ثبة ؽِ  ،أَُبهبحٕؾ٤ؾٚ، ًزبة 
 (.٧ٕ٨٘، ثبة ٓب ٣ُنًو ك٢ اُطبػٕٞ، ثوهْ )أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة اُطت (ٖ)
 ، ٣ْل ثٚ ك٢ كْ اُووثخ ٝٗؾٞٛب ٖٓ اإل٣ٌبء ٝٛٞ اُْل ٝاًُٞبء اٍْ ٓب (ٗ)

 .ٖٓ اُزق٤ٔو ٝٛٞ اُزـط٤خ (٘)

(، ٨ٕٖٓثلء اُقِن، ثبة ٕلخ إث٤ٌِ ٝع٘ٞكٙ، ثوهْ ) أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة (ٙ)

 (. ٕٕٔٓ)ثبة األٓو ثزـط٤خ اإلٗبء ٝإ٣ٌبء اَُوبء ههْ  ،األّوثخ ًزبة َِْٓ ك٢ ٝاإلٓبّ
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عمماء كالعبلجية لئلنساف، ككصاياه المتصمة بيذا الشأف، دفعت عددا مف 
المسمميف لرصد ىذه العناية النبكية، لدرجة تدكينيـ ذلؾ في مؤلفات طار 

، كلدرجة جعمت بعض المستشرقيف (1)صيتيا كسمكىا ) الطب النبكم(
يشيد بيذه العناية النبكية، بؿ يؤكد كماليا، يقكؿ غكستاؼ لكبكف: " كليس 

 (2)فيما نيسب إلى النبي مف الكصايا الصحية ما ينتقد" 
 اع عمماء المسممين في مجال الطب:إبد

كمف خبلؿ الفيـ السميـ لنصكص القرآف الكريـ كالسنة النبكية 
المطيرة، حفظ لنا التاريخ اإلسبلمي نبكغ عدد مف عمماء المسمميف أحدثكا 
طفرة ىائمة في عالـ الطب، في الكقت الذم كانت فيو أمـ األرض األخرل 

يعالجيـ، كييترككف نيبنا ألنياب تدب فييا األمراض فبل يجدكف مف 
األمراض تنيشيـ إلى أف يقضكا نحبيـ، كقد برز مف ىذه األسماء 

 البلمعة:
ـ( صاحب كتاب الحاكم الذم ظمت كميات ِّٗ -َٖٓالرازم ) -

 الطب في أكركبا تعتمد عميو زمنا طكيبل.

ـ( الممقب بالرئيس صاحب كتاب )القانكف( َُّٕ-َٖٗابف سينا)  -
ظائؼ األعضاء، كعمـ الصحة، كعمـ األمراض، كعمـ الحاكم لعمـ ك 

 المعالجة. 

ىػ (، صاحب كتاب ُِٖٔ-ُِّّأبك الفرج بف يعقكب بف القؼ) -
(، كقد اشتمؿ عمى جامع الغرض في حفظ الصحة كدفع المرض)

 .( 3)ستيف فصبل تتناكؿ مكضكعات مختمفة خاصة بالصحة كالنظافة

                                                 
 ٖٓ أّٜو اٌُزت ك٢ ٛنا اإلٛبه، ًزبة ) اُطت اُ٘ج١ٞ ( الثٖ ه٤ْ اُغٞى٣خ.   (ٔ)

ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ ٕٓٓٓؿٍٞزبف ُٞثٕٞ، ؽٚبهح اُؼوة، روعٔخ: ػبكٍ ىػ٤زو، ٌٓزجخ األٍوح،   (ٕ)

 . ٩ٕٗاُؼبٓخ ٌُِزبة، ٓ 
ّ، ٣ٝوغ ك٢ ٩٨٩ٔ-ٛـ ٩ٕٓٔله اٌُزبة ػٖ ػٔبكح اُجؾش اُؼ٢ِٔ ك٢ اُغبٓؼخ األهك٤ٗخ ٜٗب٣خ ػبّ   (ٖ)

 ( ٕلؾخ ٖٓ اُؾغْ أُزٍٜٞ.٧ٓٓ)
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كرىـ فضبل عف حصرىـ كغير ىؤالء كثير ممف يضيؽ المقاـ ىنا بذ
كعدىـ، كيكفي أف نشير إلى ما قالو غكستاؼ لكبكف حكؿ تقدـ األطباء 
المسمميف في مجاالت الطب المختمفة:" إف أىـ تقدـ لمعرب في عالـ 
الطب ىكما كاف في الجراحة ككصؼ األمراض كأنكاع األدكية كالصيدلة، 

ا بعد إىماليا كظيرت لمعرب ًعدَّة طيريؽ يعكد الطب الحديث إلى بعضي
مَّى التيفكئيد، كالطب مديف  قركننا كثيرة كاستعماؿ الماء البارد في معالجة حي
لمعرب بعقاقير كثيرة كالسَّميخة كالسَّنا المىكّْي كالرَّاكند كالتمر اليندم كجكز 
القيء كالًقٍرًمز كالكافكر كالكحكؿ كما إلى ذلؾ، كىك مديف ليـ بفف 

رات التي ال تزاؿ تستعمؿ كؤلشربة كالٌمعيكؽ الصيدلة كبكثير مف المستحض
 (1)كالمزقات كالمراىـ كالدىاف كالمياه الميقىطَّرة" 

كلـ تقتصر عناية المسمميف بالطب كما يتصؿ بو عمى فئة  
األطباء؛ بؿ تعدت لتصؿ إلى فئة الحكاـ مف خبلؿ عنايتيـ بإنشاء 

حة عمكـ الناس المستشفيات، كاإلنفاؽ عمييا مف خزانة الدكلة حفظنا لص
 كأبدانيـ.

 عناية الحكام المسممين بإنشاء المستشفيات:
كاف المسممكف أكؿ مف أسسكا المستشفيات في العالـ، كسبقكا   

، يتمقى غيرىـ في ىذا الشأف بأكثر مف تسعة قركف، كسميت بالبيمارستاف
فييا المرضى العبلج المبلئـ ألمراضيـ، ككاف الخميفة األمكم الكليد بف 
عبد الممؾ أكؿ مف أسس مستشفى إسبلمي، يقكؿ المقريزم: " كأكؿ مف 
ا  بنى المارستاف في اإلسبلـ كدار المرضى الكليد بف عبد الممؾ، كىك أيضن

عؿ في أكؿ مف عمؿ دار الضيافة، كذلؾ في سنة ثماف كثمانيف، كج

                                                 
 . ٩ٗٗؿٍٞزبف ُٞثٕٞ، ؽٚبهح اُؼوة، ٓ (ٔ)
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المارستاف األطباء، كأجرل ليـ األرزاؽ، كأمر بحبس المجذكميف لئبل 
كأنشئت بعد ذلؾ عدة  (1)يخرجكا، كأجرل عمييـ كعمى العمياف األرزاؽ" 

 . (2)مستشفيات 

ىذا التاريخ المشرؽ دفع عددنا مف المستشرقيف لئلشادة بمشافي 
رب التي أنشئت المسمميف، يقكؿ غكستاؼ لكبكف: " كيظير أف مشافي الع

فيما مضى أفضؿ صحينا مف مشافينا الحديثة فقد كانت كاسعة ذات ىكاء 
 (3)كثير كماء غزير" 

كىذا التاريخ ذاتو يحتـ عمى المسمميف اآلف إعادة النظر في  
عنايتيـ بمجاؿ الصحة الكقائية كالعبلجية ليقدمكا لمعالـ بأسره األنمكذج 

نظر العالـ إلييـ نظرة اإلعجاب المحتذل كما قدمو أسبلفيـ مف قبؿ ف
 كاإلجبلؿ كاإلفادة مف عمكميـ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
أؽٔل ثٖ ػ٢ِ ثٖ ػجل اُوبكه، أثٞ اُؼجبً اُؾ٢٘٤َ اُؼج٤ل١، رو٢ اُل٣ٖ أُوو٣ي١، أُٞاػع  (ُ)

 (. ٨ٖ٘/ٖٛـ، )٨ٔٗٔ، ٔٝاالػزجبه ثنًو اُقطٜ ٝا٥صبه، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ث٤وٝد، ٛ

ٖ أُؼِٞٓبد ؽٍٞ ٛنٙ أَُزْل٤بد، ٣واعغ: هاؿت اَُوعب٢ٗ، ٓبما هلّ إَُِٔٔٞ ُِؼبُْ ُِٔي٣ل ٓ  (ِ)

، ٗ) إٍٜبٓبد ا٤َُِٖٔٔ ك٢ اُؾٚبهح اإلَٗب٤ٗخ(، ٓؤٍَخ اهوأ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ ٝاُزوعٔخ، ٛ
 (. ٧٨٘-٧ٗ٘/ّٕ، )ٕٓٔٓ-ٛـٖٔٗٔ

 .٩ٕٗؿٍٞزبف ُٞثٕٞ، ؽٚبهح اُؼوة، ٓ  (ٖ)
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 الخاتمة
بعد ىذه الرحمة الشائقة التي قضيتيا مع مكضكع ىذا البحث، كالتي 
اجتيدت خبلليا أف أرسـ صكرة كاضحة عف التصكر اإلسبلمي لبناء 

ربو،  الجسـ ال مف الميبلد بؿ مف قبمو كمف بعده كحتى انتقالو إلى جكار
 بعد ىذه الرحمة   أستطيع أف أخمص إلى:

: النتائج:  أوًلا
 ىذا البحث قد خمص إلى النتائج التالية:  
تىفىرُّد المنيج اإلسبلمي بمصدريو الكحي اإلليي كالفكر اإلنساني بتقديـ  -ُ

 خطة راشدة محكمة لبناء جسـ إنساني قكم سميـ.
لكؿ مراحؿ حياة اإلنساف جنيف كمكلكد  شمكلية ىذا المنيج ككاقعيتو -ِ

.  كصبي كشاب فتي كرجؿ قكم كشيخ ىـر

اتفاؽ كممة العمـ الحديث كالطب المعاصر مع التعاليـ اإلسبلمية فيما  -ّ
 يخص جانب البناء لجسمو كرعايتو.

حاجة المسمميف في الحاضر كالغد إلى اإلفادة مف ىذه التعاليـ الراقية  -ْ
 ى حيز التطبيؽ عمى أرض الكاقع .كنقميا مف حيز النظريات إل

 ثانياا: التوصيات:  
غناء المكتبة اإلسبلمية بالمكضكعات البحثية المتصمة  -ُ ضركرة إثراء كا 

 بقضية النظرة اإلسبلمية لبناء اإلنساف.

تضميف المناىج الدراسية في مختمؼ المراحؿ الدراسية مف الركضة   -ِ
 ئـ مع عقمية المتمقي.إلى الجامعة ليذه التعاليـ اإلسبلمية بما يتبل

ضركرة التعاكف بيف األزىر الشريؼ ككسائؿ اإلعبلـ المختمفة في   -ّ
 تقديـ البرامج اليادفة الشارحة لممنيج اإلسبلمي في بناء اإلنساف. 
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 ثبت المصادر والمراجع:
: القرآن الكريم.  أوًلا

 ثانياا : المصادر والمراجع: 
أبػػػك منصػػػكر، محمػػػد بػػػف أحمػػػد األزىػػػرم، تيػػػذيب المغػػػة، دار إحيػػػاء   .ُ

 ـ.ََُِ، ُبيركت، ط -التراث العربي
إبػػػراىيـ الػػػزاكم، استشػػػارات طبيػػػة فػػػي ضػػػكء اإلسػػػبلـ، مجمػػػة حضػػػارة  .ِ

 ـ.ُٔٔٗاإلسبلـ ، العدد الرابع، 
ابػػػف البيطػػػار ضػػػياء الػػػديف أبػػػي محمػػػد عبػػػداهلل بػػػف أحمػػػد األندلسػػػي،  .ّ

-دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػركت -يػػػة كاألغذيػػػة الجػػػامع لمفػػػردات األدك 
 .ـُِٗٗ-ىػُُِْ، ُلبناف، ط

ابف عابػديف، محمػد أمػيف بػف عمػر بػف عبػد العزيػز عابػديف الدمشػقي  .ْ
، ِبيػػركت، ط -الحنفػػي، رد المحتػػار عمػػى الػػدر المختػػار، دار الفكػػر

 ـ.ُِٗٗ -ىػُُِْ
 -ىػػُُْٔ، ُابف قدامة المقدسي، المغني، القػاىرة: دار الحػديث، ط .ٓ

 ـ.ُٔٗٗ
ابف قيـ الجكزية، الطب النبكم، تعميؽ د. عبد المعطي أميف قمعجي،  .ٔ

 ـ.ُِٖٗ، ِدار التراث العربي، القاىرة، ط
أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعمػاف  .ٕ

بػػػف دينػػػار البغػػػدادم الػػػدارقطني، سػػػنف الػػػدار قطنػػػي، تحقيػػػؽ: شػػػعيب 
 -ىػػػػػػ  ُِْْ، ُبنػػػػػاف، طل –األرنػػػػػؤكط، مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة، بيػػػػػركت 

 ـ. ََِْ
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أبك الحسف عمي بف محمػد بػف حبيػب البصػرم المػاكردم، أدب الػدنيا  .ٖ
كالػػػديف، تحقيػػػؽ: مصػػػػطفى السػػػقا، القػػػاىرة: الييئػػػػة المصػػػرية العامػػػػة 

 ـ. ََِٗلمكتاب 
أبػػػػك الفضػػػػؿ جمػػػػاؿ الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف مكػػػػـر ابػػػػف منظػػػػكر األفريقػػػػي  .ٗ

 ـ.َُِْمكتاب،المصرم، لساف العرب، الييئة المصرية العامة ل
أبػػػك القاسػػػـ الحسػػػيف بػػػف محمػػػد الراغػػػب األصػػػفياني، المفػػػردات فػػػي  .َُ

 -غريػػب القػػرآف، صػػفكاف عػػدناف الػػداكدم، دار القمػػـ، الػػدار الشػػامية 
 ىػُُِْ، ُدمشؽ بيركت، ط

بيػركت، د. ط،  –أبك حامد الغزالي، إحياء عمكـ الػديف، دار المعرفػة  .ُُ
 د. ت. 

اني، سنف أبػي داككد، تحقيػؽ: أبك داككد سميماف بف األشعث السجست .ُِ
الحػػػػافظ أبػػػػك طػػػػاىر زبيػػػػر عمػػػػي زئػػػػي، دار السػػػػبلـ لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع، 

 ـ. ََِٗ -ىػَُّْ،ُالرياض، ط
أبػػػك زكريػػػا محيػػػي الػػػديف يحيػػػى بػػػف شػػػرؼ النػػػككم، ركضػػػة الطػػػالبيف  .ُّ

 -كعمدة المفتيف، تحقيؽ: زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، بيركت
 ـ.ُُٗٗ -ىػُُِْ، ّعماف، ط -دمشؽ

أبػػػك زكريػػػا محيػػػي الػػػديف يحيػػػى بػػػف شػػػرؼ النػػػككم، منيػػػاج الطػػػالبيف  .ُْ
كعمػدة المفتػيف فػي الفقػو، تحقيػؽ: محمػد محمػد طػاىر شػعباف، لبنػاف 

 ـ. ََِٓ -ىػُِْٔ، ُبيركت، دار المنياج، ط –
أبػػك عبػػد اهلل أحمػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ بػػف ىػػبلؿ بػػف أسػػد الشػػيباني،  .ُٓ

محمػػد شػػاكر، الناشػػر: مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ، تحقيػػؽ: أحمػػد 
 ـ. ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٔ، ُالقاىرة، ط –دار الحديث 
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أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيػو بػف نيعػيـ  .ُٔ
بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم، المستدرؾ عمى الصحيحيف، 

بيػػركت،  –تحقيػػؽ: مصػػطفى عبػػد القػػادر عطػػا، دار الكتػػب العمميػػة 
 ـ. َُٗٗ -ىػ ُُُْ، ُط

أبػك عبػػد اهلل محمػد بػػف أبػي بكػػر، زاد المعػاد فػػي خيػر ىػػدم العبػاد، تحقيػػؽ  .ُٕ
 ـ. ُْٗٗىػ /ُُْٓ، ِٕشعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، الطبعة:

أبػػػك عبػػػػد اهلل محمػػػػد بػػػػف إسػػػماعيؿ البخػػػػارم، صػػػػحيح البخػػػػارم، دار  .ُٖ
 ـ.ُٗٗٗ -ىػُُْٗ، ِالسبلـ لمنشركالتكزيع، الرياض، ط

يزيد القزكيني، سنف ابف ماجو، تحقيػؽ: محمػد أبك عبد اهلل محمد بف  .ُٗ
 فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة.

أبػػك عيسػػى محمػػد بػػف عيسػػى بػػػف سػػكرة بػػف مكسػػى الترمػػذم، جػػػامع  .َِ
 -ىػػػػػَُِْ، ُالترمػػػػذم، دار السػػػػبلـ لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع، الريػػػػاض، ط

 ـ. ُٗٗٗ
بػف عطيػػة أبػك محمػد عبػد الحػػؽ بػف غالػب بػػف عبػد الػرحمف بػػف تمػاـ  .ُِ

األندلسػػػي، المحػػػرر الػػػكجيز فػػػي تفسػػػير الكتػػػاب العزيػػػز، دار الكتػػػب 
 ىػ. ُِِْ، ُبيركت، ط –العممية 

أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بػف ميػراف  .ِِ
، ط  ـ. ََِٔ، ُاألصبياني، الطب النبكم، دار ابف حـز

أيػػػة كارىػػػاـ، جماليػػػات الحمامػػػات فػػػي الحضػػػارة العربيػػػة  أحمػػػد بمحػػػاح .ِّ
 اإلسبلمية ) الفضاء كالمتخيؿ(، دار األماف، الرباط.

ٍكًجردم الخراسػاني، أبػك  .ِْ ٍسػرى أحمد بف الحسػيف بػف عمػي بػف مكسػى الخي
بكػػر البييقػػي، المحقػػؽ: محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا، الناشػػر: دار الكتػػب 

 ـ. ََِّ -ىػ  ُِْْلثة، لبناف، الطبعة: الثا –العممية، بيركت 
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أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف حجػػػػر العسػػػػقبلني، فػػػػتح البػػػػارم بشػػػػرح صػػػػحيح  .ِٓ
البخػػػارم، تحقيػػػؽ: عبػػػد العزيػػػز بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف بػػػاز، دار الحػػػديث، 

 ـ. ُٖٗٗ-ىتُُْٗ، ُالقاىرة، ط
أحمػػد بػػف عمػػي بػػف عبػػد القػػادر، أبػػك العبػػاس الحسػػيني العبيػػدم، تقػػي  .ِٔ

كر الخطط كاآلثار، دار الكتػب الديف المقريزم، المكاعظ كاالعتبار بذ
 ىػ. ُُْٖ، ُالعممية، بيركت، ط

أحمد بف فارس بف زكريػاء القزكينػي الػرازم، معجػـ مقػاييس المغػة، تحقيػؽ:  .ِٕ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗعبد السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر، 

أحمد بف محمد الصاكم المالكي، بمغة السالؾ ألقػرب المسػالؾ إلػى مػذىب  .ِٖ
 ـ.ُِٓٗ -ىػ  ُِّٕمصطفى البابي الحمبي، اإلماـ مالؾ، مكتبة 

أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي الفيػػكمي ثػػـ الحمػػكم، المصػػباح المنيػػر فػػي  .ِٗ
 بيركت.  –غريب الشرح الكبير، المكتبة العممية 

أحمػػد شػػكقي الفنجػػرم، الطػػب الكقػػائي فػػي اإلسػػبلـ، الييئػػة المصػػرية  .َّ
 ـ.َُِّ، ُالعامة لمكتاب، ط

ممقاصػػػد الشػػػرعية، كتػػػاب المجمػػػة أحمػػػد فػػػؤاد باشػػػا، مقاربػػػات عمميػػػة ل .ُّ
 ىػ. ُّْٕ(، الرياض، ُِّالعربية، عدد)

أحمػػد مصػػطفى متػػكلي، المكسػػكعة الذىبيػػة فػػي إعجػػاز القػػرآف الكػػريـ  .ِّ
 ـ. ََِٓ-ىػُِْٔكالسنة النبكية، دار ابف الجكزم، القاىرة، 

آدـ متػػػػز، الحضػػػػارة اإلسػػػػبلمية فػػػػي القػػػػرف الرابػػػػع اليجػػػػرم، ترجمػػػػة:  .ّّ
ريػػػػدة، المركػػػػز القػػػػكمي لمترجمػػػػة، القػػػػاىرة، محمػػػػد عبػػػػد اليػػػػادم أبػػػػك 

 ـ.ََِٖ
إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػكىرم، الصػػحاح، تحقيػػؽ: أحمػػد عبػػد الغفػػكر  .ّْ

 ـ. ُِٖٗ، ّعطا، ط
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أمػػػػيف أنػػػػكر الخػػػػكلي، الرياضػػػػة كالحضػػػػارة اإلسػػػػبلمية، ، دار الفكػػػػر  .ّٓ
 ـ. ُٓٗٗالعربي، القاىرة، 

ر تػػاال قطيشػػات كآخػػركف، مبػػادلء فػػي الصػػحة كالسػػبلمة العامػػة، دا .ّٔ
 ـ.ََِِ، ُالمسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، األردف، ط

تكفيؽ عمػكاف، معجػزة الصػبلة فػي الكقايػة مػف مػرض دكالػي السػاقيف،  .ّٕ
 ـ. ُٖٖٗ -ىػَُْٖ، ُدار الكفاء، المنصكرة، ط

حساف شمسي باشا، األسكداف: التمػر كالمػاء بػيف القػرآف كالسػنة، دار  .ّٖ
 المنارة، جدة.

ف فػي الحيػاة فػي الشػريعة اإلسػبلمية، حسف عمي الشاذلي، حػؽ الجنػي .ّٗ
بحث منشكر ضمف أعماؿ ندكة اإلنجاب في ضكء اإلسبلـ، المنعقدة 

ـ، سمسمة مطبكعات منظمة الطب اإلسبلمي ُّٖٗمايك  ِْبتاريخ 
 . ُُٗٗ، ِ)اإلسبلـ كالمشكبلت الطبية المعاصرة( ط

حسػػف يكسػػؼ حطػػيط، حميػػب األـ: المعجػػزة المتجػػددة، جريػػدة البيػػاف  .َْ
ـ. ََِٗ/ُُ/َُتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم، اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات، بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ االق

https://www.albayan.ae/economy/ََِٗ-ُُ-َُ-ُ.ْٖٕٕٗٗ 
حممػػي الخػػكلي، الصػػبلة كصػػحة اإلنسػػاف، سمسػػمة دراسػػات إسػػبلمية،  .ُْ

المصػػػػػػػرية،  المجمػػػػػػػس األعمػػػػػػػى لمشػػػػػػػؤكف اإلسػػػػػػػبلمية، كزارة األكقػػػػػػػاؼ
 ـ.ََِٕفبراير -ىػُِْٖ(، المحـر ُّٗعدد)

حنفػػػي محمػػػكد مػػػدبكلي، اإلعجػػػاز العممػػػي فػػػي تحػػػريـ لحػػػـ الخنزيػػػر،  .ِْ
المػػػػػػؤتمر العػػػػػػالمي العاشػػػػػػر لئلعجػػػػػػاز العممػػػػػػي فػػػػػػي القػػػػػػرآف كالسػػػػػػنة، 

www.eajaz.org ، 
كتاب إلكتركني منشكر  خنساء حسف النعيـ، الفكائد العبلجية لمفكاكو، .ّْ

  https://books.google.com.egعمى ىذا الرابط 

https://www.albayan.ae/economy/2009-11-10-1.489797
http://www.eajaz.org/
http://www.eajaz.org/
https://books.google.com.eg/
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راغب السرجاني، ماذا قدـ المسممكف لمعالـ ) إسيامات المسمميف فػي  .ْْ
، ْالحضػػػػارة اإلنسػػػػانية(، مؤسسػػػػة اقػػػػرأ لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع كالترجمػػػػة، ط

 ـ. ََُِ-ىػُُّْ
عبػػػد العزيػػػز مكسػػػى، عمػػػـ أطػػػكار اإلنسػػػاف، القػػػاىرة: دار رشػػػاد عمػػػي  .ْٓ

 ـ.ََِِ، ِالفكر العربي، ط
زيف الديف أبػك عبػد اهلل محمػد بػف أبػي بكػر بػف عبػد القػادر الحنفػي الػرازم،  .ْٔ

الػدار  -مختار الصػحاح، تحقيػؽ: يكسػؼ الشػيخ محمػد، المكتبػة العصػرية 
 ـ.ُٗٗٗىػ / َُِْ، ٓصيدا، ط –النمكذجية، بيركت 

بػػف أحمػػد بػػف أيػػكب بػػف مطيػػر المخمػػي الشػػامي، أبػػك القاسػػـ سػػميماف  .ْٕ
ـي الكىًبير، ط  ـ.  ََِٔ -ىػ ُِْٕ، ُالطبراني، الميٍعجى

سػػمير سػػالـ المػػيبلدم، الغػػذاء كالتغذيػػة فػػي اإلسػػبلـ، منظمػػة األغذيػػة  .ْٖ
 ـ.ُٗٗٗ-قَُِْكالزراعة، المكتب اإلقميمي لمشرؽ األدنى، 

سػػػػػنية النقػػػػػاش عثمػػػػػاف، طفمػػػػػؾ حتػػػػػى الخامسػػػػػة، بيػػػػػركت، دار العمػػػػػـ  .ْٗ
 ـ،.  ُٖٓٗلممبلييف، 

السػػػيد محمػػػد الػػػديب، سػػػبلمة اإلنسػػػاف فػػػي اإلسػػػبلـ، الييئػػػة المصػػػرية  .َٓ
 ـ.َُِٖ، ُالعامة لمكتاب، ط

شػػػبيب بػػػف عمػػػي الحاضػػػرم، أضػػػرار الخمػػػر عمػػػى الجيػػػاز التنفسػػػي،  .ُٓ
العممػػي فػػي القػػرآف  مجمػػة اإلعجػػاز العممػػي، الييئػػة العالميػػة لئلعجػػاز

 كالسنة،  العدد العشركف.
شػػػحاتو محمػػػد صػػػقر، المكسػػػكعة الميسػػػرة فػػػي اإلعجػػػاز العممػػػي فػػػي  .ِٓ

القػػػرآف الكػػػريـ كالسػػػنة، الصػػػحيحة المطيػػػرة، منشػػػكرة إلكتركنينػػػا عمػػػػى 
 الرابط التالي: 
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شمس الديف محمد بػف أحمػد الخطيػب الشػربيني، مغنػي المحتػاج إلػى  .ّٓ
-ىػػػػُُْٓ، ُدار الكتػػب العمميػػػة، ط معرفػػة معػػػاني ألفػػاظ المنيػػػاج،

 ـ. ُْٗٗ
عبػػػػد الػػػػرازؽ الطػػػػائي، التربيػػػػة البدنيػػػػة كالرياضػػػػة فػػػػي التػػػػراث العربػػػػي  .ْٓ

ـ، ُِٖٓ-ْٕٗ/ ٛ ٔٓٔ-ُِّاإلسبلمي خػبلؿ العصػر العباسػي، 
 ـ.ُٗٗٗدار الفكر، القاىرة، 

، ُعبػػػػػد الػػػػػرازؽ نكفػػػػػؿ، صػػػػػـك رمضػػػػػاف، دار الشػػػػػركؽ، القػػػػػاىرة، ط .ٓٓ
 ـ.ُّٖٗ -ىػَُّْ

عبد الرحمف الصابكني، أحكػاـ الػزكاج فػي الفقػو اإلسػبلمي، الككيػت:  .ٔٓ
 ـ. ُٕٖٗ، ُمكتبة الفبلح، ط

 -عبد المحسف صالح، مف كػؿ شػيء مػكزكف، عكػاظ لمنشػر كالتكزيػع .ٕٓ
 ـ.ُْٖٗ، ُالسعكدية، ط

عبػػد الممػػؾ بػػف ىشػػاـ بػػف أيػػكب الحميػػرم المعػػافرم، السػػيرة النبكيػػة،  .ٖٓ
مصػػطفى البػػابي الحمبػػي، تحقيػػؽ: مصػػطفى السػػقا كآخػػركف، مطبعػػة 

 ـ. ُٓٓٗ -ىػُّٕٓ، ِط
عبػػػػػداهلل محمػػػػػد نصػػػػػرت، أثػػػػػر الصػػػػػبلة عمػػػػػى كفػػػػػاءة الػػػػػدكرة الدمكيػػػػػة  .ٗٓ

بالدماغ، بحث منشكر عمى المكقع الرسػمي لرابطػة العػالـ اإلسػبلمي: 
http://www.eajaz.org 

ـ فػػي تربيػػة الكلػػد عػػدناف حسػػف صػػالح باحػػارث، مسػػؤكلية األب المسػػم .َٔ
، َُفػػػػي مرحمػػػػة الطفكلػػػػة، جػػػػدة: دار المجتمػػػػع لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع، ط 

 ـ. ََِٓ -ىػُِْٔ

http://www.eajaz.org/
http://www.eajaz.org/
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عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني، بدائع الصػنائع   .ُٔ
 -ىػػ َُْٔفي ترتيب الشرائع، دار الكتب العمميػة، الطبعػة: الثانيػة، 

 ـ.  ُٖٔٗ
غذائيػة ػ المكتبػة الثقافيػة، الييئػة عمػي أحمػد الشػحات، المػبف كقيمتػو ال .ِٔ

 ـ. َُُِالمصرية العامة لمكتاب ػ القاىرة، 
غالب محمد رجا الزعارير، الماء في القرآف الكريـ، مكتبة دار الزماف  .ّٔ

 ىػ.ُِْْ -ـََِّ، ُلمنشر كالتكزيع، المدينة المنكرة، ط
غكسػػػػتاؼ لكبػػػػكف، حضػػػػارة العػػػػرب، ترجمػػػػة: عػػػػادؿ زعيتػػػػر، مكتبػػػػػة  .ْٔ

 ـ، الييئة المصرية العامة لمكتاب. َََِاألسرة، 
فػػػاركؽ عبػػػد الكىػػػاب، الرياضػػػة صػػػحة كلياقػػػة بدنيػػػة، دار الشػػػركؽ ،  .ٓٔ

أحمػػػد حسػػػف الزيػػػات، كزارة  ـ.  ُٓٗٗ -ىػػػػُُْٔ، ُالقػػػاىرة، ط
، ِّّالمػػػرض، مقالػػػة بمجمػػػة الرسػػػالة، عػػػدد  -الشػػػؤكف االجتماعيػػػة

 ـ.  ُّٗٗنكفمبر ُّ
فػػػي مػػػدة الرضػػػاعة فيمػػػي مصػػػطفي محمػػػكد، إعجػػػاز القػػػرآف الكػػػريـ  .ٔٔ

كنكعيتيػػػػػػػا، بحػػػػػػػث منشػػػػػػػكر عمػػػػػػػى المكقػػػػػػػع الرسػػػػػػػمي لرابطػػػػػػػة العػػػػػػػالـ 
 https://www.ioqas.org.saاإلسبلمي،  

كمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف عبػػد الكاحػػد السيكاسػػي المعػػركؼ بػػابف اليمػػاـ،  .ٕٔ
 ق.  ُِْْ/  ُفتح القدير، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط

سػػنة النبكيػػة، ، دار كمػػاؿ عمػػي الجمػػؿ الختػػاف كأحكامػػو فػػي ضػػكء ال .ٖٔ
 ـ.ُٖٗٗ، ُالكممة، المنصكرة، ط

ماجػػػػػػػدة عػػػػػػػامر، الكضػػػػػػػكء مػػػػػػػف منظػػػػػػػكر عمػػػػػػػـ النقػػػػػػػاط االنعكاسػػػػػػػية،  .ٗٔ
http://www.eajaz.org 

http://www.eajaz.org/
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مالػػؾ بػػف أنػػس بػػف مالػػؾ بػػف عػػامر األصػػبحي المػػدني، المدكنػػة، دار  .َٕ
 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ، ُ، طالكتب العممية

مالػػػػؾ بػػػػف أنػػػػس، المكطػػػػأ، شػػػػرح: محمػػػػد فػػػػؤاد عبػػػػد البػػػػاقي، دار     .ُٕ
 ـ.  ََِٓ -ىػُِْٔالحديث، القاىرة، 

مجػػػػد الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف يعقػػػػكب الفيػػػػركز آبػػػػادم، القػػػػامكس المحػػػػيط،  .ِٕ
تحقيػػػؽ: مركػػػز الرسػػػالة لمدراسػػػات كتحقيػػػؽ التػػػراث، مؤسسػػػة الرسػػػالة، 

 ـ.َُِِ -ىػُّّْ، ّلبناف، ط -بيركت
ف محمػػػد الطػػػاىر بػػػف عاشػػػكر التكنسػػػي، محمػػػد الطػػػاىر بػػػف محمػػػد بػػػ .ّٕ

 ـ.ُْٖٗالتحرير كالتنكير،. الدار التكنسية لمنشر، تكنس، 
محمد بف أبي بكر بف أيكب بػف سػعد شػمس الػديف ابػف قػيـ الجكزيػة،  .ْٕ

تحفة المكدكد بأحكػاـ المكلػكد، تحقيػؽ، عبػد القػادر األرنػاؤكط، مكتبػة 
 ـ. ُُٕٗ-ىػُُّٗ، ُدار البياف، دمشؽ، ط

بكر بف أيكب بػف سػعد شػمس الػديف ابػف قػيـ الجكزيػة،  محمد بف أبي .ٕٓ
يػاؾ نسػتعيف، تحقيػؽ: محمػد  مدارج السػالكيف بػيف منػازؿ إيػاؾ نعبػد كا 

، ّالمعتصػػػػػػػػـ بػػػػػػػػاهلل البغػػػػػػػػدادم، دار الكتػػػػػػػػاب العربػػػػػػػػي، بيػػػػػػػػركت، ط
 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ

محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عرفػػة الدسػػكقي المػػالكي، حاشػػية الدسػػكقي عمػػى  .ٕٔ
 د. ط، د.ت،  الشرح الكبير، دار الفكر،

محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد الشػػػػككاني، نيػػػػؿ األكطػػػػار شػػػػرح منتقػػػػى  .ٕٕ
األخبار مف أحاديث سيد األخيار، تحقيؽ: د. كمػاؿ الجمػؿ كآخػركف، 

 ـ.َُٗٗ/َُِْ، ُالمنصكرة: مكتبة اإليماف، ط
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محمػػػػد بػػػػف مفمػػػػح بػػػػف محمػػػػد بػػػػف مفػػػػرج، أبػػػػك عبػػػػد اهلل، شػػػػمس الػػػػديف  .ٖٕ
الفػركع، تحقيػؽ: عبػد اهلل بػف  المقدسي الرامينى ثـ الصالحي الحنبمػي،
 ـ.ََِّ-ىػُِْْ، ُعبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، ط

محمػد حسػف جبػػؿ، المعجػـ االشػػتقاقي المؤصػؿ أللفػػاظ القػرآف الكػػريـ،  .ٕٗ
 ـ.ََُِ، ُالقاىرة، ط -مكتبة اآلداب

محمد عبد الحميد، السػمؾ منافعػو لؤلصػحاء كالمرضػى، مقالػة بمجمػة  .َٖ
 ـ.ُّٓٗ (، ا ينايرّاليبلؿ، عدد)

 ـ. ََِّمحمد عبد الكىاب، الطعاـ، دار اليبلؿ، أبريؿ  .ُٖ
مكػػة،  -محمػػد عمػػي البػػار، الختػػاف، دار المنػػارة لمنشػػر كالتكزيػػع، جػػدة .ِٖ

 ـ. ُْٗٗ -ىػُُْْ، ُط
محمػػد عمػػي البػػار، الخمػػر بػػيف الطػػب كالفقػػو، الػػدار السػػعكدية لمنشػػر  .ّٖ

 ـ.ُْٖٗ -ىػَُْْ، ٔكالتكزيع،ط
محمد كامؿ عبد الصمد، اإلعجاز العممي في اإلسبلـ: القرآف الكريـ،  .ْٖ

 ـ. ُٕٗٗ-ىػُُْٕ، ْالقاىرة، ط-الدار المصرية المبنانية
مسػػمـ بػػف الحجػػاج أبػػك الحسػػف القشػػيرم النيسػػابكرم، صػػحيح مسػػمـ ،  .ٖٓ

 المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي
المغتصػػػػػبة كأحكػػػػػػاـ السػػػػػػتر عمييػػػػػػا فػػػػػػي الفقػػػػػػو اإلسػػػػػػبلمي، د. زينػػػػػػب  .ٖٔ

عبدالسػػػػػبلـ أبػػػػػك الفضػػػػػػؿ، المنصػػػػػكرة: دار الكممػػػػػػة لمنشػػػػػر كالتكزيػػػػػػع، 
 ـ.    َُِٓ -ىػُّْٔ،ُط

منصػػكر بػػف يػػكنس بػػف صػػبلح الػػديف ابػػف حسػػف بػػف إدريػػس البيػػكتى  .ٕٖ
مؤسسػػػة  -الحنبمػػػى، الػػػركض المربػػػع شػػػرح زاد المسػػػتقنع، دار المؤيػػػد 

 الرسالة.
 بيركت. –الناشر: دار إحياء التراث العربي  .ٖٖ
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الصػػـك كالصػػحة، مؤسسػػة الرسػػالة، الطبعػػة الثالثػػة،  نجيػػب الكيبلنػػي، .ٖٗ
 ـ.ُِٖٗ-ىػَُِْ

، ُنػػػػزار الػػػػدقر، ركائػػػػع الطػػػػب اإلسػػػػبلمي، دار المعػػػػاجـ، دمشػػػػؽ، ط .َٗ
 ـ.ُٕٗٗ

نػػكرم جعفػػر، آراء حديثػػة فػػي تفسػػير نمػػك الطفػػؿ كتربيتػػو، بغػػداد، دار  .ُٗ
 .ُٕٖٗثقافة األطفاؿ، سمسمة دراسات، 

مػػػػراض الكراثيػػػػة، المجمػػػػة ىػػػػدل عبػػػػد اهلل الحسػػػػيف، زكاج األقػػػػارب كاأل .ِٗ
( ِاإللكتركنيػػػة الشػػػػاممة متعػػػددة التخصصػػػػات، العػػػدد الثػػػػامف شػػػػير )

   www.eimj.orgـ، َُِٗ
ىنػػد الزبيػػر بػػابكر سػػميماف، الطػػب الكقػػائي فػػي السػػنة النبكيػػة، رسػػالة  .ّٗ

ـ، منشػػػػكرة عمػػػػى ََِٗماجسػػػػتير، جامعػػػػة الخرطػػػػكـ، كميػػػػة اآلداب، 
 الشبكة الدكلية العنكبكتية. 

ىيمػػة بنػػت عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد اليػػابس، األمػػراض الكراثيػػة حقيقتيػػا  .ْٗ
كأحكاميا في الفقو اإلسبلمي، رسالة دكتكراه، جامعة اإلماـ محمد بػف 

 ىػ.     ُُّْسعكد اإلسبلمية، كمية الشريعة بالرياض قسـ الفقو، 
القػرآف كالسػنة، مجمػة  كليد محمػد عبػد العزيػز الحمػد، ظػاىرة النػكـ فػي .ٓٗ

(، ُٕالشػػػػػػػػريعة كالدراسػػػػػػػػات اإلسػػػػػػػػبلمية ، جامعػػػػػػػػة الككيػػػػػػػػت، عػػػػػػػػدد)
 ـ.ََِٕ -ىػُِْٖ

 

http://www.eimj.org/

