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اإلعجاز العلمي يف السنّة النبوية
Issue/Sayı: 76

"خصال الفطرة أمنوذجاً"

SCIENTIFIC MIRACLES IN THE SUNNAH
""THE QUALITIES OF INSTINCT AS A MODEL
ملخص المقالة

الكلمات المفتاحية  :اإلعجاز العلمي ،الشريعة ،الفطرة

Volume/Cilt: 8

في الفترة الزمنية األخيرة نالحظ أن اهتمام العلماء باإلعجاز العلمي في السنة النبوية قد زاد ،وجاءت االكتشافات مطابقة لإلشارات والحقائق العلمية الواردة
في األحاديث النبوية .ونشط العلماء المسلمون وغير المسلمي ن في دراسته والبحث فيه .لذلك كان هذا حافزا على اختياري لهذه المقالة والبحث فيها التي
.تناولت حديث خصال الفطرة وما تم اكتشافه طبيا حول ما ورد في هذا الحديث

ABSTRACT
jshsr.org

Recently, many studies have been done on the science of circumcision among scholars. There have been studies on
this subject both among Muslims and among non-Muslim scholars. Therefore, this article is devoted to this topic. This
article contains the hadith of fitra and its explanations in terms of medicine and health.
Keywords: science of ijaz, sharia, nature

مقدمة:

فقد تنبه علماء األمة اإلسال ال ال ال ال م ة ل ع از العلمي يف السال ال ال ال الالنة النبوية يف الة ا الةمن ة األاريا ،وزاد االهتمال لإلع از العلمي يف الععال ال ال ال الالر احلدي بعد أن
تقدمت العلول بع الالةة عامة والعلول اليو ة بع الالةة ااص الالة ،وشاءا االكتش الالافاا مطابقة ل ش الالاراا واحلقارد العلم ة الواردا يف األحادي النبوية ،وأص الالب
ل ع از العلمي يف السالنة شال ن عم م يف لاا الاقافة اإلسال م ة ويف لاا الدعوا ،و شالع العلماء اوساللمون وسري اوساللمني يف دراسالته والبح ف ه ،وكارا
اوؤلةاا واوؤمتراا والندواا احملل ة والعاو ة ،وكذلك احملاض ال الراا واألحادي يف وس ال الالارق اإلع ل اوقروءا واوس ال الالموعة واورر ة ،و س ال الس ال الت الل ان واجلمع اا
آَيتِنَا ِيف
{سنُ ِري ِه ْم َ
واهل ئاا ،وكلها تتسابد إىل عرض قض ة اإلع از العلمي للسنة ،مما يؤكد أن وعد هللا سبحا ه وتعاىل قد شاء ،وهو قوله سبحا ه وتعاىلَ :
ِ
ْاْلفَ ِ
احلد أَوَمْ يي ِ
ك أَ هُ َعلَى ُك ِق َشال ْيء َشال ِه د( صفعاللت . )53:ومما يدعو إىل التةاؤا والسالرور اإلع ن ع ملتقى
ِْ بَِربِ َ
اق َوِيف أَْال ُةسال ِه ْم َحى يَالتَالبَ َ
ني َهلُْم أَ هُ َْ َ َ
لنعال الالرا اوعال الالطةى ،وم ضال الالم حماوره اإلع از العلمي يف السال الالنة النبوية ،وكان علك حافةا قوَيا على حركة البح والدراسال الالة والت ل ِ يف اإلع از العلمي يف
السنة النبوية ،مما حاين على كتابة هذا اوقاا ،بعنوان" :اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية ،خصال الفطرة أمنوذجاً" وأس ا هللا أن يوفقنا يف هذا البح .

ISSN: 2459-1149

احلمد هلل الذي فطر عباده على معرفته وحمبته ،وفطرهم على حمبة اخلري وكراهة الشر وحمبة النافع وكراهة الضار وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك
له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،وعلى آله وأصحابه أمجعني .أما بعد:
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❖ أمهية البحث:
 -1يمهر هذا البح اإلع از العلمي للسنة النبوية ،يف لاا اعاا الةطرا.
 -2ب ان كماا الشريعة اإلس م ة ،واست عاهبا جلم ع حاشاا احل اا.
 -3أمه ة موضوع أحيال اعاا الةطرا يف ح اتنا اوعاصرا.
 -4اتعاا هذا اووضوع مبقاصد حةظ النةس وحتس ناهتا اتعاالا مباشرا.
 -5إن هذه الدراسة تتناوا علمني مهمني مها :الشريعة ،واإلع از العلمي.
❖ أهداف املوضوع:
 -1إدراك اإلع از العلمي يف السنة النبوية.
 -2الوقوف على معىن الةطرا ،لغوَيا وشرع ا.
 -3االط ع على مشروع ة اعاا الةطرا.
 -4التعرف على اعاا الةطرا ،كق واحدا بشيق مستقق.
 -5التعرف على االع از العلمي يف اعاا الةطرا.
❖ منهج البحث:
 -1قسمت البح إىل مته د وعشرا مطالب واامتة.
 -2أعكر اعلة الةطرا مب ن ا معىن مةرداهتا لغةا واصط ح ا ،وعلك للرشوع للمعاشم اوختعة.
 -3أعكر صورا اوس لة كما يعورها أهق االاتعاص.
 -4عكرا اوراشع واوعال الالادر ،الا ع االعتماد عل ها يف احلاشال ال ة ،مع عكر اوؤلِ واحملقد إن وشد ،مع ميان النشال الالر والدار الناشال الالرا ،و ري الطبعة
إن وشد ورقم الطبعة إن كا ت سري األوىل.
 -5ختريج اْلَيا بذكر رقم اْلية واسم السورا ،ووضعها بني قوسني مةهري .
 -6األحادي واحليم عل ها م قبق أهق علم احلدي  ،ووضعها بني مةدوشتني.
 -7حعرا النعوص اونقولة بني مةدوشتني ،لتم ةها ع بق ة الي ل.
 -8اتمت البح أبهم تارج البح  ،وتوص اا عامة.
 -9أتبعت الرسالة للةهارس الةن ة.
❖ صعوابت البحث:
إن تةرق او الالادا العلم الة يف اليت الالب الةقه الة م شه الالة ،واات ف من الالاهج الةقه الالاء راهم هللا تع الالاىل يف عكره الالا يف اوم الالان م شه الالة أار  ،ك الان م أبرز
الععولا الا واشهتين يف دراسا ،س ما ما تتم ة به اوسارق الطب ة العلم ة عامةا ،ومسارق اعاا الةطرا ااصةا ،م الدقة يف شةر اهتا والتدااق يف بعض
مسارلها ،مما تطلب اوةيد م الت ين أثناء الدراسة والبح .

خطة البحث:
يت لِ هذا البح م مقدمة ومته د وعشرا مطالب واامتة:
مقدمة  :وتشمق أمه ة البح  ،وأهدافه ،ومنهج البح  ،وصعولته.
التمهيد :ويشمق :مةهول الةطرا ،ومشروع تها.
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األول :قص الشالالار  ،واملطلب الثاين :إعةاء اللح ة ،واملطلب الثالث :الس الواك ،واملطلب الرابع :اوضالالمضالالة واسالالتنشالالاق اواء ،واملطب اخلامس:
املطلب ّ

قص األظافر ،واملطلب الساا س :سسالق الااشم ،واملطلب الساابع :تِ اإلبع ،واملطلب الثامن :حلد العا ة ،واملطلب التاساع :ا تقاص اواء ،واملطلب
العاشر :اخلتان.

اخلامتة :وتشمق أهم تارج البح  ،وتوص اا عامة.
الفهارس العامّة.
التمهيد :مفهوم الفطرة ومشروعيتها:
األول :مفهوم الفطرة:
الفرع ّ
أولً :املعىن اللغوي:
الةطْرا :تطلد يف اللغة على اخلِلْقة أو اجلِبِلة الا الِد الناس عل ها ،ويطلد ال َةطْر و ِ
ِ
الةطْرا ك مها على االبتداءص )1واالا اع ص.)2
ُ
اثنياً :جممل معاين الفطرة شرعاً:
 -1الفطرة مبعىن اإلسالم أو الستقامة أو عالمتهما:
وعلك كما شاء يف حدي اإلسالراء للن صاللى هللا عل ه وساللم إىل ب ت اوقدس ،فع أر هريرا رضالي هللا عنه ،قاا :قاا رسالوا هللا صاللى هللا عل ه وساللم:
مث أُتيت إبانءين يف أحدمها لنب ويف اآلخر مخر ،فقال :اش ااري أيهما ش ااخت ،فلخنبت اللنب فش ااربتأ ،فقيل :أخنبت الفطرة ،أما إنك لو أخنبت اخلمر
غوت أمتك"ص . )3قاا اإلمال النووي ،راه هللا " :وقوله :اا ا الةطرا » فس ال ال ال ال الالروا الةطرا هنا لإلس ال ال ال ال ال ل واالس ال ال ال ال الالتقامة ،ومعناه وهللا أعلم :اا ا ع مة
وشعق اللنب ع مة ليو ه سه ا ط ب ا طاهرا سارغ ا للشاربني سل م العاقبةص.")4
اإلس ل واالستقامةُ .
 -2ومبعىن هدي رسول هللا صلى هللا عليأ وسلم وطريقتأ:
كما ورد علك يف حدي حذيةة ب ال مان ،رضالي هللا عنه ،الذي رواه زيد ب وهب ،قاا ":رأى حنبيفة رجالً ل يتم الركوع والساجو  ،اال :ما صاليت،

ولو مُت مُت على غري الفطرة اليت فطر هللا حممداً صلى هللا عليأ وسلم"ص.)5
قاا او علي القاري" :أي الطريقة أو السنة أو اولة "ص.)6
الفرع الثاين :مشروعيتها:
وقد ورد يف لمق أحادي الةطرا لموعة م األحادي  ،أقتعر على أمهها:

 -1ع انفع ع اب عمر رض ال ال ال ال ال الالي هللا عنهما :أن رس ال ال ال ال ال الالوا هللا ص ال ال ال ال ال الاللى هللا عل ه وس ال ال ال ال ال الاللم قاا ":من الفطرة :حلق العانة ،وتقليم األظفار ،واص
الشاري"ص.)7
 -2ع أر هريرا رضال ال الالي هللا عنه قاا :نعت الن صال ال الاللى هللا عل ه وسال ال الاللم يقوا " :الفطرة مخس :اخلتان ،والسا ااتحدا  ،واص الشا اااري ،وتقليم
األظفار ،ونتف اآلابط"ص.)8

)(1

اب

منمور،

حممد

ميرل

ب

وآارون ،دار اوعارف ،القاهرا ،ص.3432
القاسم
األصةهاين،
الراسب
)(2

ب

ب

علي،

حممدص502-ه):

األ عاري
اوةرداا

الرويةعي
يف

اإلفريقيص 711-ه):

سريب

القرآن،

لسان

حتق د

العر ،
صة وان

حتق د

الداودي،

عبد
دار

هللا

اليبري

القلم،

دمشد،

الن اا،

ط ،1

ط1412 ،1ه1991/ل ،ص.640
)(3

البخاري،

هللا،

أبوعبد

حممد

ب

إناع قص 256-ه):

اجلامع

حتق د

العح ،

حممد

زهري،

دار

طوق

1422ه2001/ل ،برقم ،3394كتا أحادي األ ب اء ،ل ق وله تعاىل وهق أ ك حدي موسى ،ص.)152/4
)(4

النووي،

حيىي

ب

شرف،

احلةامي

الشافعيص676-ه):

اونهاج

شرح

صح

مسلم،

دار

إح اء

ال اث

العرر،

بريوا،

ط1392 ،2ه1970/ل.)212/2) ،
) (5البخاري :اجلامع العح  ،كتا األعان ،ل إعا م يتم الركوع ،برقم ،791ص.)158/1
)(6

اهلروي،

علي

ب

سلطان

حممد

القاريص 1014-ه):

مرقاا

اليتب العلم ة ،بريوا ،ط1422 ،1ه2001/ل،ص.)545 /1
) (7البخاري :اجلامع العح  ،كتا اللباس ،ل تقل م األظةار،برقم ،5890ص.)160/7
) (8اوعدر ةسه ،كتا اللباس ،ل تقل م األظةار ،برقم ،5891ص.)160/7

2879

اوةات

شرح

مشياا

اوعاب ،

حتق د

مجاا

الع تاين،

دار
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ع عارشالالة رضالالي هللا عنها قالت :قاا رسالالوا هللا صالاللى هللا عل ه وسالاللم  ":عشار من الفطرة :اص الشااري ،وإعفاء اللحية ،والساواو ،واساتنشاا

املاء ،واص األظفار ،وغسال الااجم ،ونتف اإلب ،،وحلق العانة ،وانتقاص املاء".ص )9ومما ينبغي أن يذكر يف هذا اوقال سالبب اات ف األحادي
يف عد اخلعاا اوذكورا ما بني اخلمسة والعشرا ،ولمق األشوبة يف هذا اوقال:
 -1أن احلعر ف ها سري مراد بداللة الرواَيا اوختلةة ،وداللة صم ) على التبع ض ،أظهر م احلعر.
 -2عكر اخلمس ال ينايف الةَيدا ،ألن العدد ال مةهول له.
 -3رمبا كان الن اوعطةى قد أعلم لخلمس ،مث أعلم للةَيدا.
 -4أن االات ف حبسب اوقال ،فذكر كق موضع ال رد لوخاطبني.
 -5رمبا أريد لحلعر اوبالغة لت ك د اخلمس ،وةيتها ع سريها م اعاا الةطراص.)10
اص الشاري:
املطلب األولّ :
الشار هو ما ينبت على الش َةة العل ا م الشعر ،ومجعهَ :شوار ص.)11
األول :اص الشاري يف الشريعة:
الفرع ّ

وقد ورد يف احل على قص الش ال الالار وتعهده للعناية ،أحادي عديدا ،منها قوله ص ال الاللى هللا عل ه وس ال الاللم" :خالفوا املشا ااركف ،وفّروا اللّحى وأحفوا الشا ااواري"ص،)12
ص)13
ِ
اص الش اااري"ص ،)14وحدي " :من مل أيخنب من ش اااربأ فليس منّا"ص .)15قاا اب
وقولهّ " :
جزوا الش ااواري ،وأرخوا اللحى ،خالفوا ا وس"  ،وقوله" :من الفطرة ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
صال ال ال ُق يف قَ ِ
ص الشال ال ال َوار وإحةارها وشهان :أحدمها :خمالةة ز ِي األعاشم " :االةوا اجملوس "َ .والااين :أن زواهلا ع مداق الطعال والشال ال الرا أبلغ يف
دق د الع دْ " :ألَ ْ
ِ ص)16
ض ِر الط َعال" .
النمافة ،وأ ةه م َو َ
الفرع الثاين :اص الشاري يف الطب:
تبدو لنا بدراس الالة س الالنة قص الش الالار  ،العدي ُد م اجلوا ب الع الالح ة الا تُمهر ما هلا م مةاَي وحس الالناا ،إع تس الالتقر أعداد كبريا م البي َي وسريها م األح اء الدق قة
اوتطةلة ،يف ا َي شالالعر الشالالار الطويق ،الذي حي ع بةتحة الةم ،وهذا يعين للضالالرورا أن تلك اليارناا ،سالالتداق الةم مع ما يداله م ُشَةيئاا الطعال والش الرا ،
الا تؤم بقاَيها ضم س ج الشار  ،ب ئة مناسبة تتياثر ا هلا األح اء اجملهرية ،مسببة الياري م األمراض االلتهاب ةص.)17
م شهة أار  ،فإن وشود ش الالعر الش الالار إىل األس الالةق م األ ِ ،عله عرض الالة وا ورج منه م س الوارق ومةرزاا ،ويةيد م رطوبة علك الوس الالع أيض ال ا ،ما يع الالله م
رعاع اللعا اوتطاير ،وهي عوامق تةيد م األشواء والمروف اوناسال الالبة ،لنمو األح اء الدق قة وتياثرها .وبناء عل ه ،سال ال عال الالب شال الالعر الشال الالار الطويق بؤرا فاسال الالدا ،ترتع
أمرا بقص
ت تعل ماا الشالالارع احلي م أشسالالامنا منها ،حني ْ
ف ها اوخلوقاا احل ة اجملهرية وتتياثر ،م سري رادع أو ما ع ،يقِ ح اا ما تسالالببه م األمراض ،الا َوقَ ْ
الشار وإهناكهص.)18
املطلب الثاين :إعفاء اللحية:
حلى بيسر ال ل وضمهاص.)19
اللح ة هي شعر اخلدي والذقَ  ،واجلمع :ا
األول :إعفاء اللحية يف الشريعة.
الفرع ّ

) (9مسلم ،أبو احلس  ،مسلم ب احل اج القشريي الن سابوريص 261-ه) :صح مسلم ،حتق د حممد ف ؤاد عبد الباقي ،دار إح اء ال اث العرر ،بريوا ،ط ،1د.ا ،كتا الطهارا ،ل اعاا الةطرا ،برقم  ،56ص.)223/1
أاد
ح ر،
اب
العسق ين،
)(10
بريوا ،ط1379 ،1ه1959/ل ،ص.)337/10

ب

علي

ب

ح ر

العسق ين

فت

ص:)852-

شرح

الباري

صح

البخاري،

دار

اوعرفة،

) (11معطةى ،إبراه م :اوع م الوس ع ،ميتبة الشروق الدول ة ،القاهرا ،ط1428 ،4ه2008/ل ،ص.479
) (12البخاري :اجلامع العح  ،كتا اللباس ،ل تقل م األظةار ،برقم  ،5892ص .)160/7
) (13مسلم ،ص مسلم ،كتا الطهارا ،ل اعاا الةطرا ،برقم  ،55ص.)222 /1
) (14البخاري ،اجلامع العح  ،كتا اللباس ،ل تقل م األظةار ،برقم ،5888ص.)160/7
شع بص 303-ه):
ب
أاد
الرا ،
عبد
أبو
النساري،
)(15
ط1421 ،1ه2001/ل ،كتا الطهارا ،ل قص الشار  ،برقم ،14ص.)14/1

السن

) (16اب دق د الع د ،حممد ب عليص :)702-إحيال األحيال ،مطبعة السنة احملمدية ،القاهرا ،د .ا ،ص.)124/1
) (17ا مر. Clinical Bacteriology, page 80 :
) (18علوان ،فارس :ويف الع ا صحة ووقاية ،دار اجملتمع ،شدا1407 ،ه1987/ل ،ص.26
) (19معطةى ،إبراه م :اوع م الوس ع ،ص.)286/2
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لا ختة ِ الش الالار وإعةاء اللح ة ،وم علك" :أنّأ حف خل رجل من ا وس على النيب ص الّى هللا عليأ وساالم ،واد أحفى يتأ
وقد مجت األحادي  ،بني فض ال َ

رّب أمرين أن أحفي شاارّب وأعفي ييت"(  ،)20وعن
لّن ّ
وأعفى شااربهأ ،فقال لأ :من أمرو ذنبا ،،اال :أمرين ّ
رّب  -يعين كسارى-فقال عليأ الصاالة والساالمّ ":
)
21
ص
ِ
ابن عمر رضي هللا عنهما اولأ" :أمر رسول هللا صلى هللا عليأ وسلم إبحفاء الشواري وإعفاء اللحى"  .إعا فإعةاء اللح ة م الةطرا ،واإلعةاء ِلل َْمد :توفريها
وتركها ،وااتلِ الس الاللِ فِ َما طاا ِم اللِ ْحَ ِة فق ق :الأبس أن يقبض عل ها ويقص ما حتت القبض الالة ،فعله اب عمر مث مجاعة م التابعني ،واس الالتحس الالنه الشال ال ْعِ واب
سريي  ،وكرهه احلس وقتادا ،وقالوا :ي كها عاف ةص.)22
الفرع الثاين :إعفاء اللحية يف الطب(.)23

يتعرض شلد الرشق اارج اونةا ،إىل ثري موشاا أشال ال ال الالعة الشال ال ال الالمس اوباشال ال ال الالرا ،وإىل ت اراا الرَيح الباردا واحلارا ،وهلذا ثري سال ال ال الالل يف صال ال ال الالحة أل اف اجللد Skin
 fibersواليوالشني يف الوشه ،إع يقود خترهبا إىل ظهور الت اع د بع ال ال الالورا لكرا ،ولش ال ال الالعر اللح ة دوره اهلال يف التقل ق م ه ول األش ال ال الالعة الش ال ال الالمس ال ال ال ة الض ال ال الالارا تلك،
ثري حدا الرَيح يف شلد الوشه ،مما ييةق س مته ،والوه مما قد يع يه م أضرار الحقة.

والتخة ِ م

وقد أثبت الطب احلدي أيض ال ا ،وشود ع قة مباشالالرا بني التعرض اوسالالتمر ألشالالعة الشالالمس م شهة ،وظهور سالالرطان اجللد م شهة أار  ،ويسالالهم شالالعر اللح ة هنا،
ثرياا سلب ة كتلك ،عا صده للياري م موشاا أشعة الشمس الضارا.

يف وقاية اجللد م

وم مض ال الالار حلد اللح ة ،ما حيدث أثناء اس ال الالتخدال آلة احل قة احلادا ،م هت ج اجللد وختر أ س ال ال ته الس ال الالطح ة ،وظهور اجلروح الع ال الالغريا ،مما يؤدي إىل كق طبقة
اجللد اخلارش ة ،وما يتبعه م فت منافذ العدو أمال سةو األح اء اجملهرية الدق قة ،وتع ال ال الالب طبقاا اجللد العم قة ميش ال ال الالوفة ،وأكار عرض ال ال الة ل ص ال ال الالابة مبا تس ال ال الالببه تلك
اجلراث م والةريوساا والةطرَيا م أمراض شلدية خمتلةة.
ومما ثبت م فوارد طب ة أار يف توفري شال ال الالعر اللح ة ،ما راه م عملها يف تدفئة شلد الوشه يف فعال ال الالق الشال ال الالتاء ،وهو عامق وقاري يسال ال الالهم يف ااية الععال ال الالب الوشهي
 ،Facial Nerveم التعرض اوباشر لت اراا اهلواء الباردا ،وللتايل وقايته م حدوث بعض حاالا الشلق .Nerve Palsy
املطلب الثالث :السواو:
يسوكه ،واسم العود :اوِسواك ،وله أن يذكر أو يؤ ص.)24
ساك الشيءَ َسوك ا أي دليه ،ومنه ساك َ
فمه للعُود ُ
الفرع األّول :السواو يف الشريعة.
كل ص ااالة"ص،)25
وقد ورد يف س الالنة السال الواك أحادي كرتةْ ،
حات على التةامه ،وم علك قوله عل ه العال ال ا والسال ال ل ":لول أن أش ا ّق على ّأميت ألمر ُم ابل ّ
س اواو مع ّ

وقوله" :لول أن أش ّق على ّأميت ألمر ُم ابلسواو مع الوضوء"ص.)26

يُع ال الالنع عود الس ال الواك م شذور ش ال ال را األراك  PersicaSalvadoriaأو م أسع ال الالاهنا ،وقد يؤاذ م أش ال ال ار أار كالبش ال الالال والس ال الرح والةيتون ،واألراك ش ال ال را
مباركة ،وتنمو يف السبخاا اواحلة ،وتي ريها مباء البحر ،وتيار يف صحار اوملية العرب ة السعودية وس ناء والسودان ولكستانص.)27
وما زاا العلماء ينقبون عما يف السواك م أسرار ،منذ أن ااوه قدت ا ،فها هو اب الق الم ما ا يقوا" :ويف السواك عدا منافع :يط ب الةم ،ويشد اللاة ،ويقطع البلغم،
ويع الالةي الع الالوا ،ويعني على هض الالم الطعال ،ويطرد النول ،ويرض الالي الر  ،ويع ب او رية"ص .)28والراش يف حيم الس الواك أ ه س الالنة ،ول س بواشب ،إع لوكان واشبا
ص)29
ألمرهم به سواء أشد عل هم ،أو م يشد عل هم ،واألحادي الواردا لألمر حممولة على الند  ،مجعا بني األحادي .

)(20

اب

عبد

الا،

يوسِ

عبد

ب

األ دلسيص 463-ه):

هللا

التمه د

يف

وا

م

اووط

واألسا د،

اوعاين

حتق د:

معطةى

العلوي وحممد البيري ،وزارا عمول األوقاف 1387ه1967/ل ،ص.)55/20
) (21مسلم :صح مسلم ،كتا الطهارا ،ل اعاا الةطرا ،برقم ،53ص.)222/1
) (22النووي ،حيىي ب شرفص676ه) :اجملموع شرح اوهذ  ،دار الةير ،بريوا ،د.ا ،ص.)290 /1
) (23الي ين ،عبد الرزاق :احلقارد الطب ة يف اإلس ل ،دار القلم ،دمشد ،ط1416 ،1ه1996/ل ،ص.64
) (24اب منمور :لسان العر  ،ص.)446/10
) (25البخاري ،كتا اجلمعة ،ل السواك يول اجلمعة ،برقم  ،887ص.)4/2
التم ميص354-ه):
حبان
ب
حممد
حبان،
اب
)(26
1413ه1993/ل ،كتا الع ا ،ل مواق ت الع ا ،برقم  ،1531ص.)399/4

صح

اب

حبان،

حتق د:

شع ب

األرانؤوط،

مؤسسة

بريوا،

الرسالة،

ط ،2

) (27الدقر ،حممد ةار :روارع الطب اإلس مي ،دار اوعاشم ،دمشد1415 ،ه1995/ل ،ص.79
)(28

اب

الق م،

مشس

الدي

حممد

ب

أر

بير

الةرعي

الدمشقي

الةير ،بريوا ،ص.249
 ))29النووي ،حيىي ب شرف :اجملموع شرح اوهذ ،ص.)271/1
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الفرع الثاين :السواو يف الطب:
أثبتت تارج عشال ال الراا الدراسال ال الالاا احلدياة ،ما للسال ال الواك م فوارد صال ال الالح ة عم مة ،وم علك دوره اوؤكد يف تطهري األسال ال الالنان واللاة ،وقدرته على أداء مهال فرشال ال الالاا
وقد ْ
ت يف ترك ب معاشني
الحت فواردها حدياا ،فدال ْ
األسال ال ال ال ال ال الالنان واوع ون معا ،كما أن أل افه دق قة تناسال ال ال ال ال ال الالب عمل ة تنم ِ األسال ال ال ال ال ال الالنان ،وف ه الياري م اوواد الا وضال ال ال ال ال ال ال ْ
األسنانص.)30
ويف اس الالتعماا الس الواك اوتيرر ،وال س ال ما عند كق ص ال ا ،وقاية حانة م تس الالوس األس الالنان ،وتنم ِ مس الالتمر ،وإلدا لكرا للمس الالتعمراا اجلرثوم ة ،الا تنمو بس الالرعة
مذهلة ض الالم اللاة ،وبني ثناَي األس الالنان ،ويقض الالي الس الواك على الياري م تلك األح اء اوس الالببة للعديد م األمراض االلتهاب ة ،ويرشع علك إىل وشود مض الالاداا ح وية
تشبه البنسلني ،ضم ميوانا س ج هذا العود اوباركص.)31
ويعد ال َقلَ  Tartarوهو الع الالةرا الا تعلو األس الالنان أحد أهم مماهر إمهاا مافة األس الالنان ،وهو تع الالبغ ينتج ع تراكم ترس الباا بعض اوواد العض الالوية واوعادن وبقاَي
الطعال والبي َي يف سط األسنان ،ميو ة طبقة صلبة عاا لون أصةر داك ص.)32
وقد أش ال الالار رس ال الالوا هللا ص ال الاللى هللا عل ه وس ال الاللم ،إىل ع ج ماق هذه احلالة بقوله يف احلدي " :مايل أراكم أتتوين الحاً ،اسا ااتاكوا"ص ،)33وقد أثبت العلم احلدي ص ال الالحة

علك ،فقد اكتشالالِ العلماء ،أن الس الواك سين مبادس الس ال ل يا  ،Silicaواليلوريد  Chlorideاوةيلتَني لل َقال ال ال ال ال ال ال اللَ  ،مما يسالالاعد يف تلم ع األسالالنان وتب ضالالها ،وحق ما
يمهر هبا م تعبغاا وشواربص.)34
قامت هبا شامعة م نوسالو األمريي ة ،أظهرا أن اوساللمني الذي يواظبون على اسالتخدال السالواك ،يتمتعون بسال مة األسالنان واللاة لديهم ،مقار ة مع
ويف دراسالة مقار ة ْ
سريهم مم ييتةون لستخدال فرشاا األسنان العادية ،وعُةي علك إىل احتواء السواك على مواد فعالة عاا اواص مطهرا ،ماق السن ري  Sinigrinواض التا ك
 Tannic acidوث ثي م ا ق األمني  ،Tri-methyl amineوهي أيض ا م اوواد القابضة ،الا توقِ ةف شروح اللاة.

ويف الس الواك أيض ال ا مواد أار  ،تغطي طبقة م ناء الس ال وتدعمها ،فتحم ها م التشالالققاا والتعالالدعاا ،مما يقلق م سالالبة حدوث النخر وتسالالوس األسالالنان ،وتط ب
تلك اوواد أيض ا م رارحة الةم ،ومنها :القلوَيا  Alkaliesواوواد العطرية والعمغ ة  Resinsومادا الا وس اانا .Thiocyanate
ويداق يف ترك ب س ال ج الس الواك ،معادن هامة تبين ا َي اجلس الالم ومتدها للطاقة ،ويتم امتع الالاص هذه اوعادن عا أ س ال ة الةم ،أثناء عمل ة التس الالوك ،لتع الالق منها إىل
لر الدل ،الذي ينشرها إىل أ س ة اجلسم اوختلةة ،وم علك :معدان احلديد واليالس ول.
التعماا السال ال الواك اونتمم أيضال ال ال ا ،عمل ة إفراز اللعا م قِبق الغدد اللعاب ة يف الةم ،وينشال ال الع أداءها ،وهذا عامق هال يس ال الالهم يف صال ال ال ا ة ص ال الالحة ويِ الةم،
وحيرض اس ال ال ُ
ص)35
والتخة ِ م حدا ما يَمهر ف ه م األمراض اوختلِ .
حاح الس الواك يف ع ج التهالا احلن را والوقاية منها ،وما له م
وتمهر دراسالالاا أار َ ،
يف شوف الةم.

ثري مهدئ لألععالالا والتوتر والقلد ،ودور وقاري م ظهور داء السالالرطان

العرضي ،تنم ِ األسنان بتحريك
وقد شرح اهلدي النبوي ،الطريقة اوالى الستخدال السواك ،ويف علك إع از علمي آار أثبته طب األسنان احلدي  ،ويعين التسوك ْ
السواك م األعلى لألسةق ،للنسبة لعِ األسنان العلوي ،وم األسةق لألعلى لعِ األسنان السةلي.

العرضالالي تلك ،التخلص م بقاَي الطعال اوت معة بني ف واا األسالالنان ،كما أهنا تدعم اللاة ،وتقي م ظهور شروحها و ْةفها ،كما حتافظ على
وتسالالهق طريقة التسالالوك ْ
عرض ال ة) ،مما يةقد
بناء أ س ال ة الس ال  ،إع إن ا َي طبقة او ناء تنتمم بش الاليق أعمدا ،تض الالعِ وتتيس الر إن كا ت حركة التنم ِ للس الواك أو الةرش الالاا أفق ة صأي سري ْ
الس متا ته الطب ع ة تدر ا ،و عق سطحه اش اولمس ،وأكار عرضة للتآكق واليسر والنخرص.)36
املطلب الرابع :املضمضة واستنشا املاء:
ضمض اإلانءَ :سَ َسلهص.)37
يقااَ :م ْ
ض َمض اواءَ يف فمه ،إعا حركه لإلدارا ف هَ ،
وم َ
ب التنشد ،وهو َشالذ اواء إىل اونخري للن َةسص.)38
واالستنشاق لغة :طلَ َ
) (30الدقر ،حممد ةار :روارع الطب اإلس مي ،ص.81
) (31مشسي لشا ،حسان :صوموا تعح وا ،دار القلم ،دمشد1424 ،ه2003/ل ،ص.68
) (32اورشع ةسه ،ص.71
)(33

أاد

ب

حنبق،

أبو

عبد

هللا،

أاد

ب

حنبق

الش باينص 241-ه):

بريوا ،ط1416 ،1ه1995/ل ،برقم ،1835ص.)334 /3
).Clinical Preventive Dentistry Journal (34
) (35مشسي لشا ،حسان :صوموا تعح وا ،ص.70
) (36الدقر ،حممد ةار :روارع الطب اإلس مي ،ص.75
) (37معطةى ،إبراه م :اوع م الوس ع ،ص.)881/2
) (38اورشع ةسه ،ص.)931/2
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األول :املضمضة والستنشا يف الشريعة:
الفرع ّ
نيب هللا"ص ،)39وشاء يف
شاء يف احلدي "أ ّن علياً ،رض ااي هللا عنأ ،عا هبوض ااوء فمض اامت ،واس ااتنش ااق ،ونثر بيدع اليس اارى ،ففعل ذلك الاثً مث اال :هنبا طهور ّ
ضال العبد املممن فمضامت ،خرجت اخلطام من ِفيأ ،فاذا اساتنثر خرجت اخلطام من أنفأ"ص .)40ومما ورد يف االسالالتنشالالاق ،حدي الن صالاللى
حدي آار" :إذا تو ّ
الوا صالاللى هللا عل ه وسالاللم يفمر لوبالغة يف أدارها ،ويف علك
هللا عل ه وسالاللم " :إذا توضال أحدكم فليجعل يف أنفأ ماء مث لينثر"ص .)41وألمه ة سالالنة االسالالتنشالالاق ،ر الرسال َ
يقوا" :أسبغ الوضوء ،وخلّل بف األصابع ،وابلغ يف الستنشا  ،إلّ أن تّون صائماً"ص.)42
الفرع الثاين :املضمضة يف الطب:
يعد ويِ الةم ،ب ئة ما ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالال ة لنمو اليارناا احل ة الدق قة ،فهو وس ال ال الالع تتوافر ف ه عوامق الرطوبة الدارمة ،ودرشة احلرارا اوناس ال ال الالبة ،لإلض ال ال الالافة إىل وشود بقاَي الطعال
والشرا بني األسنان ،ويف ثناَي اللاة ،مما يؤم الغ ذاء ال زل ،لتبين األح اء الدق قة مستعمراهتا ،أبعداد كبريا ،إع تنمو عشراا األ واع م البي َي اوختلةة والطة ل اا
والةطرَيا والةريوس الالاا يف س الالارق اللعا  ،و وا او يني منها يف ويِ الةم .وتض الالم عمل ة اوواظبة على اوض الالمض الالة إ قاص ال ا واض الالح ا ،وا يت مع م األعداد اليبريا
م اليارناا اجملهرية الا تسالي ويِ الةم ،وتسالهم يف الوقاية مما ينتج عنها م أمراض التهاب ة عديدا ،وصاصالة إ ْن تيرر هذا الةعق ث ث مراا ،مع كق وضالوء يف

أوقاا الع ال ال ال الاللواا اخلمس ،ويةداد علك األثر اورشو لس ال ال ال الالتخدال عود الس ال ال ال الواك لتنم ِ األس ال ال ال الالنان ،ودلك اللاة أبص ال ال ال الالابع ال د النم ةة ،إلمتال عمل َا التنم ِ والتطهري
اوطلوبتَني .وتمهر لد الياريي مم شا بوا العال ال ال ال الوا وأمهلوا مافة أفواههم ،أمراض التهاب ة يسال ال ال ال الالببها سةو األح اء اجملهرية وتياثرها اوخ ِ دااق ويِ الةم ،وم

علك :اإل تاانا الةطرية اوتيررا ،وخنر األسال الالنان ،واراشاا اللاة ،والتهالا اللسال الالان ،وكاريا ما يعال الالب اوريض معال الالدر عدو و شاوره ،ف نقق إل هم اورض بسال الالهولة،
أثناء اق ابه منهمص .)43كما تمهر يف تلك احلاالا أيض الا ،الياري م َقرح الةم ،ومنها ما يُعرف للق ع  ، Aphthous ulcerوهي قرحة مؤوة عاا س الالط أب ض
وقاعدا اراء ،وتبدو حوا اللسان واللاة ،وتيار يف حاالا إمهاا مافة الةم واألسنان.

وم أض ال ال الرار إمهاا اوض ال ال الالمض ال ال الالة ،ما ي حظ م ظهور رارحة الةم اليريهة الا تُعرف للبَ َخر ،وتنتج ع تراكم البي َي ض ال ال الالم بؤر مركةا ،تعمق يف ختمري أ س ال ال ال ة الةم
الداال ة ،مما يؤدي إىل حدوث عمل ة التعة  ،وما يعالالحبها م إ تاج األااض اوسالالببة لتلك الروار  ،وهذا ال شالالك معالالدر لنةور الناس وإزعاشهم ،مما يسالالبب الضالالرر
هلم ،وهو مما يرفضه اإلس ل وال يرضى عنهص.)44
أما اسالالتنشالالاق اواء يف الطب :تي لنا تشالالب ه األ ِ مبعالالةاا دق قة ،تعمق يف تنق ة اهلواء ا لذي يداق إىل العالالدر عا عمل ة الشالاله د ،إع تعلد الش الوارب وعراا الغبار
الا حيملها اهلواء ،مبا ينبت يف األ ِ م الش ال ال الالعر ،وتتيون بطا ة األ ِ الداال ة م سال ال ال ال ج خماطي رطب ولةج ،وهو ف قوي تلتع ال ال الالد به األح اء اجملهرية الا تؤعي
دالت ف ه ،كالطة ل اا واجلراث م وسريهاص.)45
اجلسم إ ْن هي
ْ
مةرزاا وسالوارق ت اكم يف سال ج األ ِ الداالي ،وسالط ا يوعش ا لنمو البي َي واألح اء اجملهرية األار  ،ولعمل ا االسالتنشالاق واالسالتناار،
ويعد اوخاط وما شالاهبه م َ
دور هال يف ختة ِ تراكم تلك السال ال ال الوارق ،إع تقومان زالة ما مع منها يف ويِ األ ِ أوالا أبوا ،ويف علك إا ء لليارناا اجملهرية اوسال ال ال الالببة للياري م األمراض،
كالتهالا اجل و األ ة الة  ،Sinusitisوالتهالا البلعول واحلن را  Pharyngitisوعاا الررة  Pneumoniaوالسال ال ال ال ال ال الالق  Tuberculosisواأل ةلو ةا اوون ة
 ،Fluواورض اجلديد الذي ُعرف لسم أ ةلو ةا اخلنازير .Swine Flu
ب شو األ ِ الداالي ،وهذا يعين احملافمة على ص الالحة األسش ال ة اوبطنة لت ويِ األ ِ ،إع إن اجلةاف س الالبب رر س يف تش الالقد
وتيةق عمل ة االس الالتنش الالاق أيض ال ا ترط َ
تلك األسش ة ،وهذا يؤدي بدوره إىل حدوث األم وظهور التخريش.

لقد وشد لحاو العديد م الدراسالاا ،أ ه بعد الةراغ م االسالتنشالاق للمرا الاالاة ،يعالب شوف األ ِ اال ا م اليارناا اجملهرية ،وسالت اكم تلك األح اء يف األ ِ
بعد االسالالتنشالالاق بسالالاعاا ،إال أن الوضالالوء التايل س ال ةحيها ك ة ع أمينتها ،طاوا التةمنا بتعل ماا الرسالالوا اليرك ،حني اند بتيرار علك مخس مراا على األقق يف
ال ول والل لةص.)46
ويف دراسالة شامع ة مقار ة ،ظهر لط األ ِ لد م ال يتوضال  ،شالاحب اللون ،ودهين اولمس ،ويف مداله ت سالب األتربة والقشالور ،وتبدو فتحة األ ِ لةشة وداكنة
اللون ،ويتساقع هنا الشعر اوت صد واوغا بسهولة ،ا فا لباط أ وف اوتوضئني ،فقد بدا المعا واال ا م عراا األتربة ،وظهر شعر األ ِ هنا م ةا سل ما واض
اوعام.

) (39النساري :السن اليا  ،كتا الطهارا ،ل االستناار لل سر  ،برقم ،94ص.)108/1
) (40اوعدر ةسه ،كتا الطهارا ،ل اوضمضة واالستنشاق ،برقم  ،98ص.)110/1
) (41البخاري ،اجلامع العح  ،كتا الوضوء ،ل االست مار وتران برقم  ،162ص.)43/1
الس ستاينص 275-ه):
األشع
ب
سل مان
داود،
أبو
)(42
1418ه1998/ل ،كتا الطهارا ،ل االستناار ،برقم  ،142ص.)77/1

السن ،

).Clinical bacteriology p.80 -(43
) (44الدقر ،حممد ةار :روارع الطب اإلس مي ،ص.65
) (45عامان ،ب ه :مع ةا الد اإل سان بني الطب والقرآن  ،سلسلة دعوا احلد1406 ،هال1986/ل ،ص.141
) (46الدقر ،حممد ةار :روارع الطب اإلس مي ،ص.65
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وظهرا هبا أ واع خمتلةة م البي َي ،ماق :البي َي العنقودية ،والبي َي العِقدية،
ولوحظ يف ةس الدراس ال ال ال ال الالة ،يو مس ال ال ال ال الالتعمراا شرثوم ة يف أ ِ م م يعت ْد الوض ال ال ال ال الالوء،
ْ

بدا هنا اال ة م اجلراث م ،ورسم أن بعضال ال ال ال الالها أظهر وشود شراث م
واليلبسال ال ال ال ال  ،Klebsiellaوالبي َي الرروية  ،Pneumococciأما أ وف اوتوضال ال ال ال الئني ،فقد ْ
ااتةت تباع ا ،بتعل م أصحاهبا طريقة االستنشاق واالستناار العح حتنيص.)47
قل لة ،إال أهنا
ْ
اص األظافر:
املطلب اخلامسّ :
قلَم أظافره صبةت ال ل) :أي قص ما طاا منها ،وقلمها صللتشديد) مبالغة يف "قلَم"ص.)48
األول :اص األظافر يف الشريعة:
الفرع ّ
والةطرا السالالل مة ،والذوق الرف ع ،يقتضالالي تقل م األظافر ،وقعالالها يدا على أانقة و مافة صالالاحبها ،ومما ش ال ع على تقل م األظافر ،ما ورد يف األحادي السالالابقة ،ح
ص )49

عد م الةطرا ،قص األظافر .واإلمجاع على أن تقل م األظافر سنة ،سواء ف ه الرشق واورأا ،وال دان والرش ن.
الفرع الثاين :اص األظافر يف الطب:

طوا المةر ،ازدهر يو تلالك اليالارنالاا ،وزاد تراكمهالا
يةداد تيالاثر اجلراث م وسريهالا م األح الاء الالدق قالة ،على مالا يطوا م األظالافر ،وهو تنالاس ال ال ال ال ال ال الالب طردي ،فيلمالا زاد ُ

ضم س ه وا َيه.

األظافر الطويلة اجلراث َم والةطور ،ل اه الةم أثناء عمل ة األكق ،وهذا يعين داوهلا إىل ويِ الةم ،ووصوهلا منه إىل اجلهاز اهلضمي ،مما حيمق بني ط اته اطر
وحتمق
ُ
ظهور العديد م األمراض االلتهاب ة.

وكاريا ما تَال ال ال ال ال ال ال الالمهر اجل و الم ْةرية  Nail pocketيف هناَيا األانمق ،حتت سال ج المةر الطويق ،وهي أمينة ت اكم هبا األوسالاو واجلراث م ومسالبباا العدو  ،ماق
ب ض الطة ل اا ،ومةرزاا الغدد العرق ة والدهن ة ،وتعب هذه الان اا مرتع ا اعب ا لنمو اوستعمراا اجلرثوم ة ،ويغدو الم ْةر بذلك معدرا لألع والعدو يف الياري
م األمراض ،كاإلصابة للديدان اوعوية والةحار  Dysenteryوالتها األمعاء .Enteritis
وتوض الدراساا الطب ة اوقار ة ،كارا ما يع ب األظافر الطويلة م أمراض ،مقار ة مع ما قال ال ال الاللم منها ،وم علك :داء زَيدا ناكة المةر ،Onchogryphosis
الذي يمهر المةر ف ه مش ال ال الالوها وش ال ال الالديد الس ال ال الالماكة ،مما يعرض ال ال الاله لس ال ال الالهولة اليس ال ال الالر ،ت ة أي رض يع ال ال الالا به .وم األمراض األار يف هذا اجملاا :التها األظافر

 ،Onychiaوداء تس ال ال الالاقع األظافر  ،Oncholysisوف ه ينةع ال ال الالق الم ْةر م س ال ال الريره ،أو ينيس ال ال الالر شةء منه ف تس ال ال الالاقع الحقا ،وييار حدوث علك يف االلتهالا
الياري م األمراض أثناء معافحة صاحبها لآلاري ص.)50
الةطرية ،الا تنتج ع تياثر الةطرَيا حتت س ج المةر الطويق .كما تنقق
األظافر الطويلة َ
ُ
املطلب السا س :غسل الااجم:
رمجةص.)51
العقد يف ظهر اليِ واألصابع ،والواحدا منها :بُ ُ
الااشم لغة هي ُ
األول :غسل الااجم يف الشريعة:
الفرع ّ

تعال ال ال ال ال ال ال الالد مافة ال َدي عموما ،إحد السالن الا أوالها اإلسال ل م عم م العناية والرعاية الشاليء الياري ،فقد ح على َس ْساللهما عدا مراا يف ال ول ،وأثناء الوضالوء،
وقبق الطعال وبعده ،وحني االست قاظ م النول ،وعند الةراغ م اخل ءص.)52
الفرع الثاين :غسل الااجم يف الطب:
ومما أثبته العلم احلدي أيضال ال ال ا ،ما لَِد اإل س ال الالان اولوثة م دور واضال ال ال  ،يف قق ما حتمله م اليارناا احل ة اجملهرية ،و الةم واجلهاز اهلض ال الالمي ،وإس ال الالهامها يف ظهور
األوبئة ،وا تشالارها بني الناس ،عا اوعالافحة واو مسالة اوباشالرا ،الا تنقق العدو بني مريض وآارص ،)53وال شالك أن سالنة عم مة ،كغسالق الااشم ،تيةق يف احلد م
تلك المواهر اورض ة اخلطريا.

) (47علوان ،فارس :ويف الع ا صحة ووقاية ،ص.58
) (48معطةى ،إبراه م ،اوع م الوس ع،ص.)762/2
) (49النووي ،حيىي ب شرف :اجملموع شرح اوهذ  ،ص.)286/1
) (50اخلواشي ،حيىي :أحباث اوؤمتر العاوي الرابع للطب اإلس مي ،اليويت 1986ل ،ص.223
)(51

اب

األثري،

لد

الدي

اجلةريص 606-ه):

النهاية

يف

سريب

العرر ،بريوا ،د .ا ،ص.)113 /1
) (52الدقر ،حممد ةار :روارع الطب اإلس مي ،ص.65
) (53علوان ،فارس :ويف الع ا صحة ووقاية ،ص.60
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يلومن إل نفسأ"ص ،)54والغَ َمر:
وم األحادي األار الا حات على تعهد مافة ال د ،قوله عل ه الع ا والس ل " :همن ه
ابت ويف يدع ريح غه همر فلصابأ شيء ،فال ّ
الةهومة م اللحم ،ويف هذا احلدي هني ص ال ال الري ع إمهاا مافة ال د بعد الةراغ م الطعال ،إع إن بقاء رارحة األكق يف يد النارم ذ احلش ال ال الراا ،مما قد
الدس ال ال الالم و ُ
يعرض الاله إىل لس الالعاهتا اوؤعية ،كما إن بقاَي الطعال يف براشم ال د يوفر ب ئة مناس الالبة لنمو اجلراث م وتياثرها ،مما يس الالبب االلتها الذي يَعرض يف يد اوريض الحق ا ،بمهور
الباور والدمامق واخلراشاا اوختلةة.
املطلب السابع :نتف اإلب:،
اوراد بنتِ اإلبع :هو إزالة شعر اإلبع للنتِ ،والنتِ هو ةع الشعرص.)55
األول :نتف اإلب ،يف الشريعة:
الفرع ّ
وراِ".
تِ اإلبع سنة لتةاق العلماء  .قاا اإلمال النووي راه هللا" أما تِ اإلبع فسنة لالتةاق ،واألفضق ف ه النتِ و قوي عل ه ،وحيعق أيضا لحللد َو ِللن َ

ص)56

الفرع الثاين :نتف اإلب ،يف الطب(:)57
ت يف اونطقة عراا
اوةرز ،وصاصال ال ال الة إعا تراكم ْ
العرق ة ،الا تنتج مواد عاا رارحة مم ةا ومنةرا ،متتةج مع سال ال ال الالارق العرق َ
ي افد يو شال ال ال الالعر اإلبع ،مع زَيدا شال ال ال الالاط الغدد َ

األوساو والغبار.

ووفق ا وا أثبتتْه الدراساا الطب ة احلدياة ،فإن اوواظبة على تِ َشعر اإلبع يُضعِ إفراز الغدد العرق ة والدهن ة ،ويضعِ أيض ا يو الشعر مع مرور الوقت ،كما ختةِ
العرق ة Sweat
عمل ة النتِ كاريا مما يعال ال ال الالدر ع اإلبع م رارحة كريهة ،وحيد كذلك م إصال ال ال الالابته لألمراض اجللدية ،كالسال ال ال الالعةة الةطرية  Tineaوالتها الغدد َ
الشعرية [.Hair folliculitis ]96
 gland disordersوالتها اجلريباا َ

ومالنْع لتياثرها ف ه ،إع تةضق تلك األح اء االستقر َار يف ب ئة سن ة للشعر اليا ِ
ويف إزالة َشعر اإلبع أيض ا وقاية م يو القمق وسريه م احلشراا اوتطةلةَ ،
أثبتت الدراس الالاا احلدياة ،أن كق س الالنت م مربع م اجللد الطب عي ا ويش الالوف ،تنمو ف ه أكار م مل ون شرثومة ،وترتةع هذه النس الالبة وتتض الالاعِ مراا عديدا يف
وقد ْ
شلد اإلبع ،ح تتياثر األح اء اجملهرية يف ثناَي اجللد هناك وحتت شذور الشال ال ال الالعر ،ولذلك فإن احلرص على مافة اإلبع ،وإزالة ما ينمو ف ه م َشال ال ال العر ،يعد اخلطوا
الرر سة ويافحة يو اجلراث م واليارناا اجملهرية األار .
عر اإلبع م شذوره ،وهي أفضال ال ال الالق بياري م ح قته ،إع إن احل قة ال تضال ال ال الالم وحدها إزالة كق اليارناا اجملهرية ،كما هو احلاا مع عمل ة
وتةيق عمل ة النتِ َشال ال ال ال َ
النتِ.
املطلب الثامن :حلق العانة:
ص)59

ينبت م الشعر أسةق البط  ،حوا ع َكالر الرشق وقبُق اورأاص.)58واالستحداد ،يف األصق ،استعماا احلديدا ،وصار كناية ع حلد العا ة.
العا ة :ما ُ
األول :حلق العانة يف الشريعة:
الفرع ّ

ص)60
اص الشاااري،
ومما روي م أحادي احل على إزالة شالالعر العا ة حدي  " :من الفطرة حلق العانة ،وتقليم األظافر ،واص الشاااري"  ،وحدي " :واّت لنا يف ّ

وتقليم األظافر ،ونتف اإلب ،،وحلق العانة ،ألّ نرتو أكثر من أربعف ليلة"ص .)61واألصالالق يف االسالالتحداد احللد ،أاذا بماهر حدي الةطرا ،و وز إزالته أبية وس ال لة
ص)62
أار  ،مادامت حتقد اوقعود.
الفرع الثاين :حلق العانة يف الطب:
م اوعلول تشال ال الالرحي ا ،أن العا ة منطقة قريبة مما ورج م السال ال الالب لَني ،ولذلك يسال ال الالهق تلوث ما ينبت ف ها م الشال ال الالعر ،ببوا اإل سال ال الالان وسارطه ،وهي منطقة سةيرا التعرق،
وسن ة لوةرزاا الدهن ة.

) (54ال مذي ،أبو ع سى ،حممد ب ع سىص :)279 -اجلامع اليبري ،حتق د بشار معروف ،دار الغر اإلس مي ،بريوا ،ط1417 ،1ه 1996/ل ،كتا األطعمة ،ل ما شاء يف كراه ة الب توتة ويف يده ري سمر ،برقم،1860
ص.)436/3
) (55الة ومي ،أاد ب حممدص :)770 -اوعباح اونري ،اويتبة العلم ة ،بريوا ،د .ن .ا ،ص.105
) (56النووي ،حيي ب شرف :اونهاج شرح صح مسلم ،ص.)149/3
) (57علوان ،فارس :ويف الع ا صحة ووقاية ،ص.62
) (58معطةى ،إبراه م ،اوع م الوس عص.)644/2
ص (59النووي ،حيي ب شرف :اجملموع ،ص.)285 /1
) (60البخاري :اجلامع العح  ،كتا اللباس ،ل تقل م األظةار ،برقم  ،5890ص.)160/7
) (61مسلم ،صح مسلم ،كتا الطهارا ،ل اعاا الةطرا ،برقم ،258ص.)222 /1
 ))62النووي ،حيي ب شرف :اجملموع ،ص.)285 /1
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وتع ش يف السال الالنت م اوربع الواحد م منطقة العا ة م يني اجلراث م ،ويقود إمهاا إزالة شال الالعرها ،إىل تةايد أعداد تلك اليارناا احل ة ،و معها يف مسال الالتعمراا ضال الالخمة،
العرق والدهون بعورا مستمرا وتدر ة ،ول س مثة حق انشع كحلد العا ة إلزالة تلك األدران.
مةرزاا َ
ت اكم مع َ
ويقي حلد شال ال الالعر العا ة كذلك ،م اإلصال ال الالابة لألمراض الطة ل ة ماق قمق العا ة  ، Pediculosisالذي تسال ال الالببه حشال ال الالرا القمق الا تع ش يف مناطد الشال ال الالعر الغةير،
ك َشال ال العر فروا الرأس و َشال ال العر اإلبع ومنطقة العا ة ،وتتغذ لمتع ال الالاص الدل ،وتتياثر بس ال الالرعة ملحوظة ،وتي أن تنتقق م العا ة و أماك أار م َشال ال العر اجلس ال الالم،

وتمهر يف اجللد اوعا بقع شلدية زرقاء ،تنش ع عضة احلشرا وما تةرزه

ص )63
بعض األمراض ،ماالق مرض احلمى الراشعالة
م لعالا
ومةرزاا خمرش ال ال ال ال ال ال الالة ،وينتج ع علالك التهالالا شلالديالة ،متتالاز حبيالة ش ال ال ال ال ال ال الالديالدا  ،وقالد تنقالق احلشال ال ال ال ال ال الالرا أيض ال ال ال ال ال ال الا َ
َ

 ،Relapsing feverومرض الت ةوس .Typhus

كما يقي حلد شالالعر العا ة أيض ال ا ،م اإلصالالابة بداء الةطور اجللدية  ،Fungal Infectionsوينتشالالر علك بيارا عند سري اوسالاللمني ،الذي يهملون ح قة شالالعر
يت على مرض ال ال ال الالى اجلهاز البويل ،أن مع األ واع
عا تهم ،مما يؤدي إىل ظهور التقرحاا اوةمنة وااللتهالا اجللدية أبش ال ال ال الالياهلا اوختلةة .وتوض ال ال ال ال الدراس ال ال ال الالاا الا أشر ْ

اوختلةة م البي َي يف منطقة العا ة وما حوهلا ،يض ال ال الالم س ال ال الالهولة وص ال ال الالوهلا إىل خمرج البوا ،ومنه إىل اإلحل ق  ،Urethraمؤدَيا إىل التهابه ،وقد ييون االلتها قوَيا
مبيان ،ف س الاللك طريقه و أشةاء اجلهاز البويل األار  ،ل ع الالق إىل اواا ة واحلالب واليلى .وتش الالري دراس الالة حدياة ،إىل أن ثل س الالاء الغر يعا ني م التهالا اواا ة
البول ة اوستعع ة على الع ج ،وعلك بسبب إمهاهل لنمافة منطقة العا ة ،وقذارا السب لَني الواضحة لديه ص.)64
املطلب التاسع :انتقاص املاء:
ص)65
الع ِالذراص.)66
سسق الذ َكر به ،وق ق :هو اال تضاح لواء  ،أما االستن اء فهو إزالة الن ْ و ع البدن للغسق واوس  ،والن و هو البوا و َ
يعين ا ُ
تقاص البوا لواء َ

األول :انتقاص املاء يف الشريعة:
الفرع ّ
ذن ،فاّنّا جتزئ عنأ"ص ،)67وقوله حمذرا
وم أحادي ا تقاص اواء ،قوله عل ه الع ا والس ل" :إذا ذهب أحدكم إىل الغائ ،،فلينبهب معأ بثال ة أحجار يستطيب ّ
عامة عنباي القا منأ"ص.)68
م إمهاا علكّ ":
تنزهوا من البول ،فا ّن ّ
الفرع الثاين :انتقاص املاء يف الطبص.)69
ييون االسال ال ال ال ال ال الالتااء م البوا ل تمالالار اروشالاله اليالالامالالق ،حى آار قطرا م اواالالا الالة ،وهو فعالالق أكمالالق للطهالالارا ،وأط الالب للرارحالالة ،وأحةظ للاو  ،ووةيالالد م االطمئنالالان،
وضمان حدوث اورشو م النمافة ييون للضغع على العضو الذكري ،لضمان اروج ما حيتبس به م قطراا البوا الا قد خترج الحق ا.
ِ
الببت له الياري
وحيمق ما ورج م السالب لَني م سالارق البوا وفضال ا الااز ،أعدادا هارلة م السالمول واجلراث م ،الا إ ْن بقي منها شاليء أو أثر يف اجلسالم أو الاو  ،س ْ
سس َق أماك اخلروج وتنق تها ،مما علد هبا م ضرر وأع .
م اوضار واألمراض ،وهلذا
ْ
شرعت الةطرا ْ
ويية نالا يف هالذا اجملالاا معرفالة أن اجلرال الواحالد م الااز ،حيمالق مئالاا او يني م اجلراث م ،ولنالا بالذلالك أن تخ الق مالا قالد ينتج ع إمهالاا النمالافالة الشال ال ال ال ال ال الالخعال ال ال ال ال ال ال الة يف تلالك
اونطقة ،م ضرر وأع للغَني.
ص على مافة الس الالب لَني عامق هال يف وقاية اجلس الالم م حدوث س الالرطان األعض الالاء التناس الالل ة ،وهلذا تقق أعداد اوع الالابني
وقد ْ
أفادا الدراس الالاا العلم ة احلدياة ،أن احلر َ
هبذا الداء بني صةوف اوسلمني ،حلرصهم على تقعي النمافة ل تقاص اواء وسسق الدبر.
ويؤدي أيض ال ال ا عدل إزالة آكر البوا وبقاءه يف األ س ال ال ة اجملاورا ،إىل حدوث مش ال الالي ا بول ة عديدا ،فهو وس ال الالع م رم لنمو اجلراث م وتياثر األح اء الدق قة األار ،
اوسببة ألمراض اجلهاز البويل والتناسلي ،كالتها اواا ة وسدا الاوستاا والقنواا اونوية والاب واخلع ة ،وقد ينتج ع علك ظهور العقم عند الرشاا.
املطلب العاشر :اخلتان:
املعىن اللغوي :اخلتان م اخلَْْت وهو القطْع ،واخلتان ييون للذكر واأل اى ص.)70

) (63علوان ،فارس :ويف الع ا صحة ووقاية ،ص.78
) (64علوان ،فارس :ويف الع ا صحة ووقاية ،ص.78
) (65اب األثري :النهاية يف سريب احلدي واألثر ،ص.)107/5
) (66اوعدر ةسه ،ص.)26/5
) (67أبو داود ،السن  ،كتا الطهارا ،ل االستن اء لحل ارا ،برقم ،40ص1ل.)30
)(68

الدارقطين،

أبو

احلس ،

علي

ب

عمرص:)385-

سن

الدارقطين،

1424ه2004/ل ،كتا الطهارا ،ل حاسة البوا ،برقم ،459ص.)231 /1
 )69العودا ،سلمان :داء الةطرا لد الرشق واورأا ،دار الراية ،الرَيض1409 ،هال1989/ل ،ص.33
) (70معطةى ،إبراه م ،اوع م الوس ع .217 /1
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املعىن الشرعي  :هو مبعناه الذي عكرانه يف اللغة .قاا احلافظ اب ح ر" :هو قطع بعض خمعوص م عضو خمعوص"ص.)71
الفرع األول :اخلتان يف الشريعة :
دعا اإلس ل إىل اخلتان دعوا صرحية ،وشعله ع لى رأس اعاا الةطرا البشرية ،فقد ورد يف العح ع أر هريرا أن الن صلى هللا عل ه وسلم ،قاا ":الةطرا مخس:

اخلتان والستحدا ونتف اإلب ،وتقليم األظافر واص الشاري"ص .)72و" اختنت إبراهيم بعدما مرت عليأ مثانون سنة ،اختنت ابلقدوم"ص ،)73والقدول آلة صغريا،
ك أ َِن اتبِ ْع ِملةَ إِبْالَر ِاه َم َحنِ اةا([النحق .]123:وأل ه لو م يي واشبا وا
وق ق :هو موضع للشالص .)74يقوا النووي" :و ب اخلتان ،لقوله
ُ
تعاىل{:مث أ َْو َحْ النَا إِلَْ َ
كشةت له العورا ،ألن كشِ العورا حمرل ،فلما كشةت له العورا دا على وشوبه"ص.)75
الفرع الثاين :اخلتان يف الطبص:)76

وقد أثبت الطب احلدي  ،ما للختان م فوارد شل لة ،إع يؤدي العةوف عنه إىل بقاء ِشلد القلةة فوق رأس القض ب ،وهو ميان قذر يةدهر ف ه يو البي َي والةطور،
العرق ة ،وما يتس الالاقع
ويةيد يف علك مرور س الالارق البوا ،وتمهر ح نها ترس الالباا تمهر يف ص الالورا مادا ب ض الالاء ،متتةج ا هلا اليارناا احل ة الدق قة ،مع اوةرزاا الدهن ة و َ
م ا َي وأ س ة بعورا دارمة.

وكاريا ما حيدث أن تداق تلك اوواد اوؤعية عا فتحة اإلحل ق ،وتنتش الالر و اواا ة واليلى مس الالببة االلتهالا البول ة ،وقد تع الالق إىل سدا الاوس الالتاا واخلع ال ة والاب ،
ورمبا سبب علك االلتهالا اجلنس ة ،الا تنتهي لإلصابة للعقم وسريه م اوضاعةاا.
ينتش ال الالر يف الدوا الا ال ختْت موال دها الذكور ،كما هو احلاا يف الع ال الالني ما ا ،ويف علك يقوا الدكتور "دلنر"  Dillnerوهو أحد اوهتمني أبحباث اخلتان يف معهد

األورال يف سالتوكهوم ،معلق ا على هذه اوسال لة :صتقلق عمل ة اخلتان الا ر على اووال د ،م سالبة إصالابة القضال ب بسالرطان اخل َي احلرشالة ة squamous cell
.)77 (carcinoma

الحت قلة حاالا سالالرطان سدا الاوسالالتاا ،وسالالرطان اخلع ال ة والاب  ،لد عكور اوسالاللمني ،ت ة التةامهم بعمل ة اخلتان ،ولبعدهم
وشاءا تارج دراسالالاا عدا ،أوضال ْ
ْ
ع ارتيا احملرماا كالشذوع اجلنسي والةىن.
يت على ع ال ال الالِ مل ون طةق أمرييي ،على أن س ال ال الالبة االلتهالا
وم او َحظ أيضال ال ال ال اكارا اإلص ال ال الالابة للتهالا اجملاري البول ة ،لد سري اوختو ني ،وتنص أحباث أشر ْ
اللت إىل ث ثة وتسالالعني ضالالعةا عند سري اوختو ني ،وتنص دراسالالة أار على أن اخلتان يف أمرييا ،تنع حدوث عش الري ألِ حالة م داء التها اليل ة عند
هذه ،وصال ْ
األطةاا سنوَيا.
وتنتش ال ال ال ال ال الالر األمراض اجلنسال ال ال ال ال ال ال ة بع ال ال ال ال ال الالورا أوضال ال ال ال ال ال ال  ،بني ص ال ال ال ال ال الالةوف سري اوختو ني ،ماق داء اهلربس  Herpesوالةهري  Syphilisوااللتهالا الةطرية والسال ال ال ال ال ال ال ن
 Gonorrheaوالاؤلوا اجلنسي  Wartsوداء قص اوناعة اوعروف لإليدز  ،AIDSوقد شاءا تارج أكار م ستني دراسة علم ة لتابت صحة علكص.)78
ويف دراسال ال ال ال الالة للدكتور "ول م ب يرز"  ،William Backersيقوا" :إن أطهر الةروج الا فحعال ال ال ال الالتُها كا ت يف اجلةيرا العرب ة صيعين لد اوسال ال ال ال الاللماا) ،فقد كا ت

مج عها س ال الاللب ة للنس ال الالبة لألمراض اجلنس ال ال ة كالس ال ال ن واهلربس وس ال الالرطان عند الرحم" ،وقد عةا "ب يرز" تار َ ه تلك ،إىل اتان الرشاا ،وقلة ارتيا فاحش ال الالة الةىن بني

صةوف اوسلمنيص.)79

عت تارج هذه الدراس ال ال الالاا واألحباث العلم ة ،الغر َ على إعادا حس ال ال الالالته ،ومراشعة مواقةه الس ال ال الالابقة اوعادية لس ال ال الالنة اخلتان ،فمهر االهتمال هبا شل ا ،وأاذ
وقد ش ال ال ال ْ
بعضهم يق بذلك اطوا م الةطرا ،و ري عمل ة اخلتان لنةسه رسم كا سنه.
الةقت مرحبا بقرار مجع ة األطباء يف كال ةور ا ،لإلمجاع على أن اتان الول د وس ال لة
اشعت ع عداري الطويق للختان ،وص ال ُ
ويف علك يقوا أحد علماء الغر " :لقد تر ُ
ص الالح ة فعالة ،وتش الالري احلقارد إىل أن  %15م األطةاا الذكور سري اوختو ني س الالوف حيتاشون إىل إشراء اخلتان يف س ال متقدمة م العمر ،بس الالبب حدوث تض ال د يف
أعلنت ف ها بعال ال الري العبارا ،ض ال الالرورا إشراء
الدرا األكادت ة األمريي ة لطب األطةاا ،إرش ال الالاداا وتوش هاا،
ْ
القلةة  Phimosisأو التها احلش ال الالةة اوتيرر" .وأص ال ال ْ
اخلتان على و منتمم على مج ع اووال د م الذكور ،فوصق العدد إىل أكار م مل ون طةق يتم اتاهنم سنوَيا يف الوالَيا اوتحدا األمريي ة.

) (71اب ح ر ،أاد ب علي ب ح ر العسق ين :فت الباري شرح صح البخاري ،ص.)340/10
) (72البخاري ،اجلامع العح  ،كتا اللباس ،ل تقل م األظةار ،برقم  ،5891ص.)160/7
) (73البخاري :اجلامع العح  ،كتا االستئذان ،ل اخلتان بعد اليا ،برقم ،6298ص.)66/8
حممد
الدي
مشس
الق م،
اب
)(74
األرانؤوط ،دار الب ان ،دمشد1971/1391 ،ل ،ص.154

ب

أر

بير

الةرعي

الدمشقيص 751-ه):

) (75النووي ،حيي ب شرف ،ص 676-ه) :اجملموع شرح اوهذ  ،دار الةير ،بريوا ،د.ا ،ص.)297 /1
) (76الدقر ،حممد ةار :روارع الطب اإلس مي ،ص.66
) (77علوان ،فارس :ويف الع ا صحة ووقاية ،ص.216
).Postgraduate Medicine Journal -(78
).Etiology of squamous cell carcinoma of the penis-(79
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ومما يض ال ال الالاف إىل القارمة الطويلة الا تنتج ع إمهاا اخلتان ،ما ثبت م معلوماا حوا قق الرشق الغري خمتون ،ما يع ال ال ال به م االلتهالا اوختلةة إىل شس ال ال الالم زوشه،
ومما ييار حدوثه هنا يف شسال ال الالم اورأا :التهالا اوهبق  ،Vaginitisوالغدد التناسال ال الل ة ،وعند الرحم ،واوب ض ،وقد يقود علك إىل اإلصال ال الالابة للعقم الدارم ،كما ثبت
حديا ا أن إمهاا اخلتان عامق هال يف إصابة اورأا بسرطان عند الرحم  ،Cancer cervixوهو أقق حدوكا لد زوشاا الذكور اوختو نيص.)80
اخلامتة:
وبعد هذه اجلولة اوتواض ال الالعة يف ش ال الالرح اع ال الالاا ِ
الةطرا ،وب ان كاري مما يتعلد هبا م األحيال واْلدا  ،قدل يف هذه اخلامتة ،تلخ ع ال الا وتذكريا أبهم تارج هذا البح ،
وهي :
 -1اهتم اإلسال ال ل اهتماما كبريا با ب الطهارا ،والنمافة الش الالخعال ال ة للمس الاللم ،وقد وردا يف علك النع الالوص الياريا يف اليتا والس الالنة ،وعدا بعض أ واع
هذه الطهاراا شرط ا م شروط صحة العبادا ،ياا اوسلم على فعلها ،ويعاقب على تركها.

 -2حات الشريعة اوسلم على العناية مبمهره ،يف سري مبالغة أو تيلِ .
 -3س الالن الةطرا هي الس الالنة القدتة الا ااتارها األ ب اء ،واتةقت عل ها الش الرارع ،في هنا أمر ِشب فُطروا عل ه ،وهي آدا تتعلد بطهارا البدن و مافته وزينته
.
 -4اعالاا الةطرا كاريا ،وهي اعالاا سري حمعالورا ،منها ما شاء منعالوصال ا عل ه يف أحادي اعالاا الةطرا ،ومنها ما ُعد م سالن اورساللني ،ومنها ما تي
إحلاقه للنعوص اوذكورا.
❖ التوصيات:
•

إ شاء مركة أو مجع ة فقه ة طب ة لت سري الع قة بني األوساط العلم ة الشرع ة ،والب ئة الطب ة.

•

الق ال بندواا ولقاءاا تاق ة ة للم تمع لتوض بعض القضاَي الطب ة ،واحليم الشرعي منها ،يقول بتلك الندواا واللقاءاا أطباء وشرع ون.

•

إعداد دراساا لقضاَي طب ة شرع ة ،والعمق على شرها يف اجملتمع بشيق عال.

فهرس اآلمت القرآنية حسب ترتيب القرآن الّرمي
السورة

اآلية
ك أ َِن اتبِ ْع ِملةَ إِبْال َر ِاه َم َحنِ اةا(
ُ
{مث أ َْو َحْالنَا إِلَْ َ

رام السورة

النحل

16

صفحة ورو ها

رام اآلية

18

123

فهرس األحا يث النبوية
الصفحة

طرف ا ديث
إعا توض أحدكم فل عق

10

إعا عهب أحدكم إىل الغارع

16

إعا توض العبد اوؤم

10

أسبغ الوضوء ،والق

10

أن عل ا دعا بوضوء

10
16

تنةهوا م البوا

مث أت ت انءي يف أحدمها

3

رأ حذيةة رش ال يتم

3
17-3

الةطرا مخس
لوال أن أشد على أما ألمرهتم للسواك مع كق ص ا

7

لوال أن أشد على أما ألمرهتم للسواك مع الوضوء

7

مايل أراكم توين قلحا

8

م أمرك هبذا

6

م لا ويف يده ري سمر

14

م الةطرا حلد العا ة

3

م الةطرا قص الشار

5

م م يفاذ م شاربه

5

وقت لنا يف قص الشار

14
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فهرس املصا ر واملراجع:
◌ القرآن الّرمي
أ -املصا ر
 -1اب حبان ،حممد ب حبان التم ميص354-ه) :صحيح ابن حبّان ،حتق د :شع ب األرانؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوا ،ط1413 ،2ه1993/ل.
 -2اب دق د الع د ،حممد ب عليص :)702-إحّام األحّام ،مطبعة السنة احملمدية ،القاهرا ،د .ا.
 -3اب عبد الا ،يوس ال ال ال الالِ ب عبد هللا األ دلس ال ال ال الاليص463-ه) :التمهيد ملا يف املوطل من املعاين واألس ا ا ااانيد ،حتق د :مع ال ال ال الالطةى العلوي وحممد البيري ،وزارا عمول
األوقاف 1387ه1967/ل.

 -4اب الق م ،مشس الدي حممد ب أر بير الةرعي الدمشقي)751-ه) :الطب النبوي ،حتق د عبد الغين عبد اخلالد ،دار الةير ،بريوا.
 -5اب األثري ،لد الدي اجلةريص606-ه) :النهاية يف غريب ا ديث واأل ر  ،حتق د طاهر الداودي ،دار إح اء ال اث العرر ،بريوا ،د .ا.
 -6الراسب األصةهاين ،القاسم ب حممدص502-ه) :املفر ات يف غريب القرآن ،حتق د صةوان الداودي ،دار القلم ،دمشد ،ط1412 ،1ه1991/ل.
 -7اب منمور ،حممد ب ميرل ب علي ،األ عاري الرويةعي اإلفريقيص711-ه) :لسان العري ،حتق د عبد هللا اليبري وآارون ،دار اوعارف ،القاهرا.
 -8أبو داود ،سل مان ب األشع الس ستاينص275-ه) :السنن ،حتق د عةا الدعاس ،دار اب حةل ،بريوا ،ط1418 ،1ه1998/ل.
 -9أاد ب حنبق ،أبو عبد هللا ،أاد ب حنبق الش باينص241-ه) :املسند ،حتق د شع ب األرانؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوا ،ط1416 ،1ه1995/ل.
-10

البخاري ،أبو عبد هللا ،حممد ب إناع قص256-ه) :اجلامع الصحيح ،حتق د حممد زهري ،دار طوق الن اا ،ط1422 ،1ه2001/ل.

-11

الال ال ال ال مال ال ال الالذي ،أبال ال ال الالو عال ال ال ال سال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالى ،حمال ال ال المال ال ال الالد بال ال ال ال عال ال ال ال سال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالىص :)279-اجلا ا اااما ا ااع ال ا ا اّ ا ا ابا ا ااري ،حتال ال ال القال ال ال ال ال ال ال الالد بشال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالار مال ال ال العال ال ال الالروف ،دار الال ال ال الغال ال ال الالر

اإلس مي ،بريوا ،ط1417 ،1ه1996/ل.
-12

ال ال ال الالدارق ال ال الط ال ال الالين ،أب ال ال الالو احلس ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال  ،ع ال ال الل ال ال الالي ب ال ال ال ع ال ال الم ال ال الالرص :)385-سا ا ا ا ا ا ا ان ا اان الا ا ااداراا ا اط ا ااين  ،حت ال ال الق ال ال ال ال ال الالد ش ال ال ال ال ال ال ال ال ال الع ال ال ال ال ال الالب األرانؤوط ،م ال ال الالؤسال ال ال ال ال ال السال ال ال ال ال ال ال ال ال الالة

-13

الة ومي ،أاد ب حممدص :)770-املصباح املنري ،اويتبة العلم ة ،بريوا ،د .ن .ا.

-14

مسالاللم ،أبو احلس ال  ،مسالاللم ب احل اج القشالالريي الن سالالابوريص261-ه) :صاحيح مسالم ،حتق د حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إح اء ال اث العرر ،بريوا،

الرسالة ،بريوا ،ط1424 ،1ه2004/ل.

ط ،1د.ا.

-15

الال الالنسال ال ال ال ال ال ال ال ال الالارال الالي ،أبال الالو عال الب ال ال الالد الال الالراال ال  ،أا ال ال الالد بال ال شال ال ال ال ال ال ال ال الع ال ال ال ال الالبص303-ه) :السا ا ا ا ا ا انا اان الا اّا اااى  ،حتال الق ال ال ال الالد حسال ال ال ال ال ال ال ال ال شال ال ال ال ال ال ال ال الل ال ال  ،مال الالؤسال ال ال ال ال ال السال ال ال ال ال ال ال ال ال الالة

-16

ال ال ال ال الن ال ال ال الالووي ،حي ال ال ال الالىي ب ال ال ال ال شال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالرف ،احل ال ال ال الةام ال ال ال الالي الشال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاف ال ال ال الع ال ال ال الاليص676-ه) :ا ا ا ام ا ا ااوع ش ا ا ا ا ا ا ا اارح امل ا ا اه ا ا اانبي ،دار ال ال ال ال الة ال ال ال الي ال ال ال الالر ،ب ال ال ال الالريوا،

الرسالة ،بريوا ،ط1421 ،1ه2001/ل.

د .ا.

 :املنهاج شرح صحيح مسلم ،دار إح اء ال اث العرر ،بريوا ،ط1392 ،2ه1970/ل.
-17

اهل ال ال الالروي ،ع ال ال الل ال ال الالي ب ال ال ال سال ال ال ال ال ال ال ال ال الل ال ال الط ال ال الالان حم ال ال الم ال ال الالد ال ال ال الق ال ال الالاريص1014-ه) :م ا ااراا ا اااة املا ا افا ا اااتا ا اي ا ااح ش ا ا ا ا ا ا اارح مشا ا ا ا ا ا ا اّا ا اااة املصا ا ا ا ا ا ا ااابا ا اي ا ااح ،حت ال ال الق ال ال ال ال ال الالد

مجاا الع تاين ،دار اليتب العلم ة ،بريوا ،ط1422 ،1ه2001/ل.
ي -املراجع
 -1اخلواشي ،حيىي :أحباث املممتر العاملي الرابع للطب اإلسالمي ،اليويت1986ل.
 -2مشسي لشا ،حسان :صوموا تصحوا ،دار القلم ،دمشد1424 ،ه2003/ل.
 -3الدقر ،حممد ةار :روائع الطب اإلسالمي ،دار اوعاشم ،دمشد1415 ،ه1995/ل.
 -4عامان ،ب ه :معجزة خلق اإلنسان بف الطب والقرآن ،سلسلة دعوا احلد1406 ،هال1986/ل.
 -5علوان ،فارس :ويف الصالة صحة ووااية ،دار اجملتمع ،شدا1407 ،ه1987/ل.
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 -6العودا ،سلمان :نداء الفطرة لدى الرجل واملرأة ،دار الراية ،الرَيض1409 ،هال1989/ل.
 -7الي ين ،عبد الرزاق :ا قائق الطبية يف اإلسالم ،دار القلم ،دمشد ،ط1416 ،1ه1996/ل.
 -8معطةى ،إبراه م :املعجم الوسي ،،ميتبة الشروق الدول ة ،القاهرا ،ط1428 ،4ه2008/ل
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