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 خلص امل

ن خالل تشريع سنن الفطرة منوذجا، وذلك لخلداللة عخلى سبق يتحدث هذا البحث عن الطب الوقائي يف اإلسالم م
طائفة كبرية من املسخلمني من اإلهتمام واإللتزام هبا،  نخلمس تقصريا من اإلسالم يف تقرير مبدأ الوقاية خري من العالج، و

ومن خالل  ة.الدور الكبري الذي قام به اإلسالم لخلمحافظة عخلى صحة اإلنسان من خالل تشريعاته املعجز فهي تبني 
بني هذا البحث املنهج التحخليخلي، والذي يقوم عخلى: مجع املعخلومات املتعخلقة باملوضوع، مث التفسري، مث النقد، مث اإلستنباط، 

معىن الطب الوقائي، وسنن الفطرة، مث بني أمهية هذه السنن يف حياة اإلنسان، ودورها الكبري يف محايته من تعرضه 
وبني هذا البحث أّن املسخلم من خالل التزامه هبذه السنن، فإنه حيصل عخلى  إن ترك اإللتزام هبا.لألمراض اليت قد تخلم به 

خريي الدنيا واآلخرة، فهي من ناحية وقاية له من األمراض، ومن ناحية أخرى هي عبادة وقربة يتقرب هبا املسخلم هلل عز 
 وجل.

  سنة النبوية، سنن الفطرة، اجلمال، النظافة الشصصيةالطب الوقائي، اإلعجاز العخلمي يف ال الكخلمات املفتاحية:
 
 مقدمة: .1

احلمد هلل الذي خخلق اخلخلق فأبدع وسّن الدين وشرع، وأشهد أّن ال إله إال اهلل املتصف بصفات اجلمال  
والكمال، والصالة والسالم عخلى صاحب املقام احملمود واحلوض واملورود، املوصوف جبمال الطخلعة وهيبتها، 

 ؛ريب وسالمه عخليه وعخلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين وبعدفصخلوات 
لقد عين اإلسالم باحملافظة عخلى صحة املسخلم سخليما من األمراض واآلفات، وشرع له من األحكام ما يوصخله  

قبل  إىل ذلك، ومن أهم خصائ  اإلسالم أنه حيرص عخلى غخلق األبواب املؤدية إىل انتشار األمراض واألوبئة
 حدوثها، ومن ذلك تشريعه لسنن الفطرة.

وألجل الوقوف عخلى أمهية سنن الفطرة يف حياة اإلنسان، وما هلا من دور كبري يف محاية اإلنسان و اجملتمع  
 من تفشي األمراض واآلفات فيه، جاء هذا البحث.
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 تعريف الطب الوقائي وسنن الفطرة: .2
 : الطب الوقائي 2.1

ي احلديث بأنه العخلم املتعخلق بالوقاية من األمراض اجلرثومية، والعضوية، والنفسية عّرف العخلماء الطب الوقائ
ويعترب اإلنسان خمزنا لعدد كبري من الكائنات الدقيقة، يف أماكن مهمة يف  م(.1997 )الصاوي لخلفرد واجملتمع

 تحتوي عدد كبريا من جسمه تعمل كمصازن هلا، وأبرزها: اجلخلد والفم واألنف واحلخلق والقناة اهلضمية، واليت
 م(.1997 اجلسم لعدة أشهر أو سنوات)الصاويامليكروبات والفريوسات، واليت ميكن أن تبقى يف 

 : الفطرة لغة 2.2
َاُع،  ْخِتا بْتاَداُء َواالا َن 5/56ه، 1414 ، )ابن منظوروالفاْطرُة: اخلاخْلقةاالا (، والفاْطرُة: َما َفَطَر الخلَُّه َعخَلْيها اخلخلَق ما

َها اْلَمْوُلودا يفا َبْطنا أُمه، فَ َهذا اْلَمعْ  ها فاْطرُة اْلَمْوُلودا؛ وفاْطرٌة راَفةا باها. َوَقْد َفَطرُه يَ ْفطُرُه، والفاْطرُة: اخلْاخْلَقُة الَّيتا ُُيْخلُق َعخَلي ْ
َا اْلَعْبُد ُمْسخلاًما َوهاَي شهادُة َأن اَل إالَ  رُي هبا ه إاالَّ الخلَُّه وأَن حُمَمًَّدا َرُسولُُه َجاَء بااحلَْقِّ ماْن عاْنداها ثَاناَيٌة َوهاَي اْلَكخلاَمُة الَّيتا َيصا

ينا، )ابن منظورفَتاخْلَك  (، والفاْطرُة: السُّّنة يَ ْعينا ُسنن األَنبياء، َعخَلْيهاُم الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم، 5/56ه، 1414 الفاْطرُة لاخلدِّ
ْرنا َأن نَ ْقتَ   (.5/58ه، 1414 )ابن منظور داَي هبااْم فايَها،الَّيتا أُما

 الفطرة إصطالحا:  2.2
نوع من اجلبخلة والطبع املتهيء لقبول الدين، فخلو ترك عخليها الستمر عخلى لزومها، ومل يفارقها إىل غريها، وإمنا 

وسنن الفطرة: هي األشياء  (.3/457م، 1979 فات البشر والتقخليد، )ابن األثرييعدل عنه من يعدل آلفة من آ
تصف فاعخلها بالفطرة اليت فطر اهلل العباد عخليها، وحثهم عخليها، واستحبها هلم، ليكونوا عخلى ات، اليت إذا فعخل

 (.10/339ه، 1379 )ابن حجر أكمل الصفات وأشرف الصور،
ومسيت بسنن الفطرة، ألن هذه اخلصال جمتمعة يف أهنا حمافظة عخلى حسن اهليئة والنظافة، وكالمها حيصل به 

اخلخلقة اليت خخلق اإلنسان عخليها، وبقاء هذه األمور وترك إزالتها تشوه اإلنسان وتقبحه،  البقاء عخلى أصل كمال
 صال فطرة هلذا املعىن، )القرطيحبيث يستقذر وجيتنب، فيصرج عما تقتضيه الفطرة األوىل، فسميت هذه اخل

3/138.) 

 : حكمة مشروعيتها 2.2
دنيوية، تدرك بالتتبع، منها تحسني اهليئة وتنظيف قال األمري الصنعاين:" يتعخلق هبذه اخلصال أمور دينية و 

البدن مجخلة وتفصيال، واالحتياط لخلطهارة، واإلحسان إىل املصالط بكف ما يتأذى برحيه، وخمالفة شأن الكفار من 
، فكأنه قال: ﴾فأحسن صوركم﴿اجملوس واليهود والنصارى، وامتثال الشرع واحملافظة عخلى ما أشار إليه قوله تعاىل
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صوركم فال تشوهوها مما يقبحها، واحملافظة عخليها حمافظة عخلى املروءة ألن اإلنسان إذا كان حسن اهليئة، حسنت 
 (.7/237م، 2011 ، ومحد رأيه"، ) األمري الصنعاينانبسطت إليه النفوس، فقبل قوله

 :األحاديث الواردة في خصال الفطرة 2.2
، »ُل اهللا صخلى اهلل عخليه وسخلم:َعْن َعائاَشَة رضي اهلل عنها، قَاَلْت: قَاَل َرُسو  َن اْلفاْطرَةا: َق ُّ الشَّارابا َعْشٌر ما

با  ، َونَ ْتُف اإْلا ما ، َوَحخْلُق اْلَعانَةا، َوانْتاَقاُص َوإاْعَفاُء الخلِّْحَيةا، َوالسَِّواُك، َواْستاْنَشاُق اْلَماءا، َوَق ُّ اأْلَْظَفارا، َوَغْسُل اْلبَ رَاجا طا
رََة إا ، قَاَل زَكَ «اْلَماءا  يُت اْلَعاشا  .(261)مسخلم،ح / الَّ َأْن َتُكوَن اْلَمْضَمَضةَ رايَّا: قَاَل ُمْصَعٌب: َوَنسا

َّ صخلى اهلل عخليه وسخلم يَ ُقوُل: ْعُت النَّيا ْستاْحَداُد، »َعْن َأيبا ُهَريْ رََة رضي اهلل عنه: مسَا الفاْطرَُة ََخٌْس: اخلاَتاُن، َواالا
، َوتَ ْقخلا   (.257مسخلم،ح/ ؛5891)البصاري،ح/ «يُم اأَلْظَفارا، َونَ ْتُف اآلبَاطا َوَق ُّ الشَّارابا

 
 الطب الوقائي في سنن الفطرة: .2

 : قص الشارب  2.1
هو الشعر النابت عخلى الشفة العخليا، واختخلف يف جانبيه، ومها السبالن، فقيل مها من الشارب،  الشارب

وورد يف ذلك عدة  (.10/346، ه1379 ا من مجخلة شعر الخلحية )ابن حجرويشرع قصهما معه، وقيل مه
َن الفاْطرَةا َق ُّ الشَّارابا »أحاديث، منها قوله صخلى اهلل عخليه وسخلم: (، وقوله صخلى اهلل 5888ح/ )البصاري، «ما

نَّا»عخليه وسخلم: ْن َشاراباها فَ خَلْيَس ما ، صححه األلباين(، وقوله صخلى اهلل عخليه 2761ح/ )الِتمذي، «َمْن ملَْ يَْأُخْذ ما
(، ويف 259ح/ (، ويف رواية"أْحُفوا"، )مسخلم،5893ح/ )البصاري، «انْ َهُكوا الشََّواراَب، َوَأْعُفوا الخلَِّحى»خلم:وس

(، وََكاَن اْبُن ُعَمَر" حُيْفاي َشارابَُه َحَّتَّ يُ ْنَظَر إاىَل بَ َياضا اجلاخْلدا، َويَْأُخُذ َهَذْينا، يَ ْعينا 259ح/ أخرى"ُجزُّوا "، )مسخلم،
 (. 7/159 شَّارابا َوالخلِّْحَيةا" )البصاري معخلقا،بَ نْيَ ال

(، واختخلف العخلماء يف أيهما أفضل 1/228وقد شرع ختفيف الشارب ليتم اجلمال، واملنفعة به، )ابن العريب، 
ل أحدمها استئصال حخلقه، يف ق  الشارب أم حخلقه؟، وملا جاء احلديث عنه عخليه الصالة والسالم بخلفظني، حيتم

ق  الشارب"، ومل يكن أحدمها ناسصا :"لشوارب"، والخلفظ اآلخر، حيتمل أخذ بعضه، وهو قولهأحفوا اقوله"
لآلخر وال دافعا له، دل عخلى أّن من أخذ بق  شاربه فهو مصيب، ومن استأصل حخلقه، فهو مصيب، ملوافقة 

ويفهم من  (،9/145م، 2003 حخلقه، الختالف اآلثار )ابن بطالذلك السنة، ولذلك اختخلف السخلف يف صفة 
 (. 10/347ه، 1379 بدو حرف الشفتني )ابن حجراألمر املبالغة يف أخذ الشارب حَّت ي

وقد بني العخلم احلديث أمهية ق  الشارب، حيث تستقر أعداد كبرية من البكترييا وغريها من األحياء الدقيقة 
ضرورة أّن تخلك الكائنات ستدخل املتطفخلة يف خاليا شعر الشارب الطويل الذي حييط بفتحة الفم، وهذا يعين بال

الفم مع ما يدخخله من جزيئات الطعام والشراب، اليت تؤّمن بقاياها ضمن نسيج الشارب بيئة مناسبة تتكاثر 
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وق  الشارب أوىل من حخلقه،  م(2012 اخلراط)خالهلا األحياء اجملهرية، مسببة الكثري من األمراض االلتهابية 
خلد القاعدي، وسرطان احلنجرة، وسرطان الفم، نتيجة يهيج الفريوس احلخليمي ذلك ألن احلخلق قد حيدث سرطان اجل

 (.33ه، ص:1431 ود عخلى اجلخلد إن مت نتفه أو حخلقه )عبد الوهاباملوج

 : اعفاء اللحية 2.2
(، ويف احلديث عن الني صخلى 10/350ه،1379 ي اسم ملا نبت عخلى اخلدين والذقن )ابن حجرالخلحية ه
(، وقوله صخلى اهلل عخليه 259ح/ مسخلم، ؛5893ح/ )البصاري، «ُكوا الشََّواراَب، َوَأْعُفوا الخلَِّحىانْ هَ »اهلل عخليه وسخلم:

(، وقوله صخلى اهلل عخليه 259ح/ )مسخلم، «َخالاُفوا اْلُمْشراكانَي َأْحُفوا الشََّواراَب، َوأَْوُفوا الخلَِّحى»وسخلم:
ْشراكانَي، َوف ُِّروا الخلَِّحى، وَ »وسخلم،:

ُ
، وََكاَن اْبُن ُعَمَر إاَذا َحجَّ أَوا اْعَتَمَر قَ َبَض َعخَلى حلاَْيتاها، «َأْحُفوا الشََّوارابَ َخالاُفوا امل
 (.5892ح/ )البصاري، َفَما َفَضَل َأَخَذُه"

لقد بينت السنة النبوية وجوب إعفاء الخلحى عخلى خالف بني العخلماء يف احلد الواجب إعفاؤه منها، والذين يهمنا 
ن نبني العخلة اليت من أجخلها شرع اإلسالم إعفاء الخلحى، فمع كون إعفاء الخلحى فيه خمالفة يف هذا املوطن أ

لخلمجوس، إال أننا جند الدراسات الطبية احلديثة تؤكد أمهية الخلحية لخلرجل، وأن يف حخلقها أضرار جسيمة عخلى 
داخل اجلخلد، جسمه وصحته، فحخلق الخلحى يسبب التهاب حويصالت الشعر الكاذب، وقد تنغمس الشعرة 

وميكن أن حيدث حخلق الخلحى جرح يف جخلد الوجه، ويغري مناعة اجلخلد، لذلك ميكن أن ينشط ويتكاثر فيه فطر 
احلخلم، ويؤدي ملشاكل صحية جخلدية، كما ميكن أن يؤدي إىل يهيج الفريوس البشري احلخليمي، ويهيج الطفرات 

غريات اجلخلدية، لذلك أصدرت البحرية األمريكية الكامنة يف الوجه، والذي ميكن أن يسبب بعض األورام والت
كما أّن لشعر الخلحية دور هام  (.34ه، ص:1431)عبد الوهاب تعخليمات لخلعالج بالتوقف عن حخلق الخلحى، 

يف التقخليل من هجوم األشعة الشمسية الضارة، والتصفيف من تأثري الرياح يف جخلد الوجه، مما يكفل سالمته، 
 .م(2012اخلراط ، )أضرار الحقةوخخلوه مما قد يعِتيه من 

 السَِّواُك:  2.2
، يُ َقاُل: َساَك فَاه َيُسوُكُه إاذَ لغة السَِّواُك واْلماْسَواكُ  ا َدَلكه بالسِّواك،)ابن : َما تُْدَلُك باها األْسنَان ماَن العايدانا

 عنها، )النوويذهب الصفرة وغريها اصطالحا: استعمال عود أوحنوه يف األسنان لتو  (.2/425م، 1979 األثري
لقد بينت السنة النبوية املطهرة أمهية السواك واملداومة عخلى استعماله يف كثري من األحاديث،  (.3/142ه، 1392

َواُك َمْطَهرٌَة لاخْلَفما َمْرَضاٌة »ومع أن السواك مستحب يف مجيع املواطن واألوقات، لقوله صخلى اهلل عخليه وسخلم: السِّ
 (.، إال أنه يف بعض املواطن واألوقات أكثر استحبابا، ومن ذلك:3/31 )البصاري معخلقا،«لاخلرَّبِّ 
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i. :َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعخَلى أُمَّيتا أَلََمْرتُ ُهْم باالسَِّواكا عاْنَد ُكلِّ »عند الوضوء، قوله صخلى اهلل عخليه وسخلم
 (.3/31)البصاري معخلقا، «ُوُضوء  

ii. :ْن َأُشقَّ َعخَلى أُمَّيتا َأْو َعخَلى النَّاسا أَلََمْرتُ ُهْم باالسَِّواكا َمَع ُكلِّ َلْواَل أَ »عند الصالة، قوله صخلى اهلل عخليه وسخلم
 (.252، مسخلم، ح/887)البصاري،ح/ «َصالَة  

iii. َواٌك...»يوم اجلمعة، قوله صخلى اهلل عخليه وسخلم،:ل ، َوسا  )مسخلم،«ُغْسُل يَ ْوما اجلُُْمَعةا َعخَلى ُكلِّ حُمَْتخلام 
 (.846ح/

iv. صخلى اهلل عخليه وسخلم:عند القيام من ا ُّ ، َيُشوُص فَاُه باالسَِّواكا »لنوم، وَكاَن النَّيا َن الخلَّْيلا  «إاَذا قَاَم ما
 (.255ح/ مسخلم، ؛245ح/ )البصاري،

v. :صخلى اهلل عخليه وسخلم َّ َكاَن إاَذا َدَخَل بَ ْيَتُه   »عند دخول البيت، فَ َعْن َعْن َعائاَشَة رضي اهلل عنها َأنَّ النَّيا
 (.253ح/ )مسخلم، «باالسَِّواكا بََدأَ 

جند أن الدراسات الطبية احلديثة قد بينت أمهية السواك لإلنسان، ففي دراسة )العتيي(، خخل  الباحث اىل النقاط 
 التالية:

I.  أثبتت الدراسات العخلمية أن استصدام املسواك كان مفعوله أكثر من فرشاة األسنان يف تقخليل وجود الخلوحية
 خلى تحسني معدل صحة الخلثة.السنية، والقدرة ع

II. .أثبتت األحباث أن الستصدام املسواك قدرة عخلى تقخليل أعداد البكترييا الفموية، ومنعها من النمو 
III.  يعطي املسواك اخلاليا البشرية املناعية محاية من املوت، ومهامجة السموم القاتخلة اليت تفرزها البكترييا

 الفموية. 

َظأَفار   2.2  : َقصُّ األأ
(، واحلكمة من 10/345ه، 1379 س رأس اإلصبع من الظفر )ابن حجرإزالة ما يزيد عخلى ما يالب واملراد به

ملاء إىل ما جيب األمر بق  األظفار، ذلك ألّن الوسخ يتجمع فيه، فيستقذر، وقد ينتهي إىل حد مينع وصول ا
د ال يدخل فيه ضرر ح (، ويستحب االستقصاء يف إزالتها إىل10/345م، 1379 غسخله يف الطهارة )ابن حجر
 (.8/463ه، 1323 عخلى اإلصبع ) القسطالين

ففي دراسة أعدها  اإلنسان من تعاهد تقخليم أظفاره، وقد أثبتت الدراسات الطبية، الفائدة الكبرية اليت جينيها
 م(، بني أّن عدم العناية بتقخليم األظافر، يؤدي إىل حدوث أمرين:1996 )عبد اآلخر

i.  ،واليت تنشأ بني الزائدة الظفرية وهناية األمنخلة، وهبا تتجمع األوساخ وامليكروبات أوال: اجليوب الظفرية
وغريها من مسببات العدوى، حيث يصعب تنظيف هذه األماكن، كما يتعذر شطفها باملاء، لذلك جند 
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املراجع العخلمية لخلطب العالجي عند حديثها عن بعض األمراض اليت تنتقل عن طريق الفم، تذكر أحيانا 
 يف العالج ق  األظافر وتنظيفها بصفة مستمرة.

ii.  ،ثانيا: الزوائد الظفرية، وما تحدثه بسبب طوهلا وأطرافها احلادة من إصابات، تخلحق جبسم الشص  نفسه
 أو تخلحق باآلخرين، كما أهنا تكون سببا يف إعاقة احلركة الطبيعية ألصابع اليد وأطراف األنامل.

م   2.2 ُل الأبَ َراج   : َغسأ
م: هاَي الُعَقد الَّيتا يفا ُظُهورا اأْلَ الب َ  (، وهي سنة 1/113م، 1979 )ابن األثري َصاباعا جَيْتمع فايَها الَوَسخرَاجا

مستقخلة، ليست خمتصة بالوضوء، ويخلحق بالرباجم ما جيتمع من الوسخ يف معاطف األذن وهو الصماخ، فيزيخله 
تمع يف داخل األنف، وكذلك مجيع الوسخ اجملتمع عخلى أي باملسح، ألنه رمبا أضرت كثرته بالسمع، وكذلك ما جي

 (.3/150ه، 1392 من البدن بالعرق والغبار وحنوها )النووي موضع كان
الرباجم هي معاطف ظهور األنامل، كانت العرب ال تكثر  احلكمة من غسل الرباجم بقوله:"ويبني الغزايل

ك الغضون وسخ، فأمرهم رسول اهلل صخلى اهلل عخليه غسل ذلك لِتكها غسل اليد عقيب الطعام، فيجتمع يف تخل
 (.1/138وسخلم بغسل الرباجم"، )الغزايل،

وقد أثبت العخلم احلديث ما ليد اإلنسان من دور واضح يف نقل ما تحمخله من الكائنات احلية اجملهرية حنو الفم 
واملالمسة املباشرة، اليت تنقل  واجلهاز اهلضمي، واسهامها يف ظهور األوبئة وانتشارها بني الناس عرب املصافحة

العدوى بني مريض وآخر، وال شك أن سنة عظيمة كغسل الرباجم، تكفل يف احلد من تخلك الظواهر املرضية 
 م(.2012 )اخلراط اخلطرية

َدادُ  2.6 ت حأ سأ  : َحلأُق الأَعانَة ، اِل 
واملراد به نظافة ذلك  االستحداد: هو حخلق العانة، مسي استحداد الستعمال احلديدة، وهي املسوسى،

والعانة: الشعر الذي فوق  (.3/148املنهاج،  ،خلق، وجيوز بالق  والنتف والنورة )النووياملوضع، واألفضل فيه احل
أدى أصل السنة باإلزالة (، ويت3/148)النووي، املنهاج،  كذا الشعر الذي حوايل فرج املرأةذكر الرجل وحواليه، و 
 (.10/344ه، 1379 بكل مزيل )ابن حجر

وقد اثبتت الدراسات الطبية احلديثة بأّن إمهال ازالة شعر العانة إىل تزايد أعداد الكائنات احلية يف منطقة 
العانة، وجتمعها يف مستعمرات ضصمة، تِتاكم مع مفرزات العرق والدهون بصورة مستمرة وتدرجيية، وليس مثة حل 

ق العانة يقي من اإلصابة باألمراض الطفيخلية مثل قمل العانة، ناجع كحخلق العانة إلزالة تخلك األدران، كما أن حخل
ة واإلصابة بداء الفطور اجلخلدية، وتوضح الدراسات اليت أجريت عخلى مرضى اجلهاز البويل أن جتمع األنواع املصتخلف

ن ثخلث ما حوهلا، يضمن سهولة وصوهلا إىل خمرج البول، وتشري الدراسات إىل أو من البكترييا يف منطقة العانة 
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 نساء الغرب يعانني من التهابات املثانة البولية املستعصية عخلى العالج، بسبب إمهاهلن لنظافة منطقة العانة،
 زم(2012 )اخلراط  وقذارات السبيخلني الواضحة لديهن

ب ط   2.7  : نَ تأُف اْلأ 
بد شعره بوسخ املوضع شرع نتف اإلبط النه يسكن فيه الوسخ، وهو ابدا مغمور، فيتغري رحيه يف احلال، ويتخل

 (.10/344ه، 1379 باحلخلق وال سيما من يؤمله النتف )ابن حجر (، وتتأدى السنة1/299) ابن العريب،  وعرقه
زالة شعر اإلبط ميكن أن يصيب اإلبط اللتهابات خاصة بالغدد تسمى" إاتبتت الدراسات العخلمية أن عدم 

راة، نتيجة انسداد الغدد العرقية، وتحدث التهابات اإلبط " أو بطش احلmalaria rubraميالريا"، وحيدث مرض" 
ه، 1431 سرطان وأورام الثدي )عبد الوهابمن عدم إزالة شعر اإلبط أو احلخلق، اليت ميكن أن تؤدي إىل حدوث 

 (.34ص:
وحيد من  ووفقا لخلدراسات الطبية احلديثة فإن عمخلية نتف اإلبط ختفف كثريا مما يصدر من رائحة كريهة،
 )اخلراط اإلصابة باألمراض اجلخلدية، كالسعفة الفطرية، والتهاب الغدد العرقية، والتهاب اجلريبات الشعرية

 .م(2012

 : انأت َقاُص الأَماء   2.8
 ل املاء يف غسل مذاكريه، )النوويانتقاص املاء، هو االستنجاء، وقيل هو انتقاص البول بسبب استعما

، باحلجر أو باملاء، جاء: إزالة النجو، وهو األذى الباقي يف فم أحد املصرجنيواالستن (.3/150ه، 1392
وقد بينت السنة النوبية أمهية االستنجاء لخلمسخلم، بل عدة تركه من الكبائر اليت  (.1/238ه، 1323 )القسطالين

ُّ صخلى اهلل عخليه تعرض صاحبها لخلعذاب يوم القيامة، ففي احلديث َعنا اْبنا َعبَّاس  رضي اهلل عنهم، قَالَ  : َمرَّ النَّيا
َا، فَ َقاَل  بَانا يفا قُ ُبورامها َع َصْوَت إاْنَسانَ نْيا يُ َعذَّ دايَنةا، َأْو َمكََّة، َفَسما

َ
يطَانا امل َائاط  ماْن حا ُّ صخلى اهلل عخليه وسخلم حبا النَّيا

بَانا يفا َكباري  »وسخلم: ، َوَما يُ َعذَّ بَانا ي بَ خَلى»، مُثَّ قَاَل: «يُ َعذَّ ْن بَ ْولاها، وََكاَن اآلَخُر مَيْشا ُ ما ، َكاَن َأَحُدمُهَا اَل َيْسَتِتا
يَمةا   (.140ح/ )البصاري، «باالنَّما

وقد أثبتت الدراسات احلديثة، أن ما ُيرج من السبيخلني من سائل البوم وفضالت الرباز، حيمل أعدادا هائخلة 
 اجلسم أو الثوب، سببت له كثري من املضار واألضرار، من السموم واجلراثيم، اليت إن بقي منها شيء أو أثر يف

 .م(2012 )اخلراط وهلذا شرعت الفطرة، غسل أماكن اخلروج وتنقيتها مما عخلق هبا من ضرر و أذى

 : الأَمضأَمَضةَ  2.9
(، وتستحب املضمضة يف مواطن، 1/266ه، 1379 )ابن حجر املاء يف الفم مث يديره مّث ميجهوهي وضع 

 أمهها:
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i. ْن َماء ، امل ضمضة يف الوضوء: َعنا اْبنا َعبَّاس  رضي اهلل عنهم، أَنَُّه" تَ َوضََّأ فَ َغَسَل َوْجَهُه، َأَخَذ َغْرَفًة ما
َا َواْستَ ْنَشَق...   )البصاري،" مُثَّ قَاَل: َهَكَذا رَأَْيُت َرُسوَل الخلَّها صخلى اهلل عخليه وسخلم يَ تَ َوضَّأُ َفَمْضَمَض هبا

 (.358مسخلم،/ح ؛211ح/
ii.  :َخَرْجَنا َمَع َرُسولا الخلَّها صخلى اهلل عخليه وسخلم إاىَل "بعد الطعام: َعْن ُسَوْيدا ْبنا الن ُّْعَمانا رضي اهلل عنه، قَاَل

، فََأَكخْلَنا، فَ َقاَم إاىَل الصَّاَلةا  َ إاالَّ باَسوايق  ، َفَما ُأِتا َمْضَمَض  فَ تَ َخْيبَ َر، فَ خَلمَّا ُكنَّا باالصَّْهَباءا َدَعا باَطَعام 
َّ صخلى اهلل عخليه وسخلم اْبنا َعبَّاس  رضي اهلل عنهم:" وَعنا  .(5454ح/ ،)البصاري َوَمْضَمْضَنا" َأنَّ النَّيا

َاء  فَ َتَمْضَمَض، َوقَاَل: إانَّ َلُه َدمَسًا"   (.358مسخلم،ح/ ؛211ح/ )البصاري،َشراَب لَبَ ًنا، مُثَّ َدَعا مبا

مضة الفم باملاء ثالث مرات، ختخلصه من عدد هائل من الكائنات وقد أثبتت الدراسات الطبية أّن مض
الدقيقة، حيث تستقر فيه أعداد وأنواع كثرية منها، كما توجد بعض الفطريات والطفيخليات األولية بأعداد هائخلة، 
لفم وهي تتغذى عخلى بقايا الطعام بني األسنان، وينتج من منوها وتكاثرها أمحاض وإفرازات كثرية، تؤثر عخلى ا

ورائحته، وعخلى لون األسنان وأدائها، واملضمضة باملاء ثالث مرات، يف َخس أوقات من اليوم، ختخل  الفم من 
 م(.1997 دد هائل من هذه الكائنات ومسومها )الصاويع

ت نأَشاُق الأَماء   2.10  :اسأ
قصود من االستنشاق االستنشاق: جذب املاء بريح األنف إىل أقصاه، واإلستنثار: إخراج ذلك املاء ، وامل

ه، 1379 مع املاء، فهو من متام االستنشاق )ابن حجرتنظيف داخل األنف، واالستنثار ُيرج ذلك الوسخ 
(، وقد بينت السنة أمهية االستنشاق، وحث الني صخلى اهلل عخليه وسخلم عخليه، وخ  العناية به يف موضع، 6/343

 منها:

i.  :َرْيها ماَن اْلَماءا مُثَّ لايَ ْنَتثارْ إاذَ »قوله صخلى اهلل عخليه وسخلم:عند الوضوء َْنصا ْق مبا  «ا تَ َوضََّأ َأَحدُُكْم فَ خْلَيْستَ ْنشا
 (.237ح/ )مسخلم،

ii. :ها فَ خْلَيْستَ ْنثاْر َثاَلَث »عند االستيقاظ من النوم: قوله صخلى اهلل عخليه وسخلم َقَظ َأَحدُُكْم ماْن َمَناما إاَذا اْستَ ي ْ
، فَإانَّ الشَّْيطَاَن يَبا  ها َمرَّات  يما  (.238ح/ مسخلم،) «يُت َعخَلى َخَياشا

وقد بينت الدراسات احلديثة، أّن استنشاق املاء واستنثاره يزيل املفرزات املِتاكمة يف جوف األنف، والغبار 
الالصق عخلى غشائه املصاطي، وقد وجد الباحثون أن نسبة التصخل  من اجلراثيم املوجودة بألنف تزداد بعدد مرات 

والستنشاق املاء واستنثاره  .م(1997 اليا متام منها )الصاويه بعد املرة الثالثة يصبح األنف خاالستنشاق، وأن
أيضا دور هام يف إزالة ما عخلق باألنف الداخي من ذرات الغبار، وبذور الفطريات وجزيئيات الريش واألخبرة 
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 اخلراط) والتهابات اجلهاز التنفسيالكيماوية، وهلا دور فاعل يف التقخليل من تفاعالت احلساسية ونوبات الربو 
 . م(2012

َتانُ  2.11   :الخ 
وهو قطع القخلفة اليت تغطي احلشفة من الرجال، وقطع بعض اجلخلدة اليت يف أعخلى الفرج من املرأة، كالنواة أو  

وقد اختخلف  (.8/461ه،1323 رجل"إعذارا"، وختان املرأة"خفضا" )القسطالينكعرف الديك، ويسمى ختان ال
اء يف حكم اخلتان، فمنهم من يرى أنه واجب، واستدلوا مبا ورد يف ذلك من أحاديث عن الني صخلى اهلل العخلم

يُم َعخَلْيها السَّاَلُم َوُهَو اْبُن مَثَانانَي َسَنًة باالَقدُّوما »:قوله صخلى اهلل عخليه وسخلمعخليه وسخلم، ك  )البصاري، «اْخَتََتَ إابْ رَاها
ِّ صخلى اهلل عخليه وسخلم فَ َقاَل:" َقْد  َعْن ُكخَلْيب  ورد  َوما، (.2370ح/ ،مسخلم ؛3356ح/ اجُلَهين أَنَُّه َجاَء إاىَل النَّيا

ُّ صخلى اهلل عخليه وسخلم:  ، قَاَل: وَأْخبَ َرينا آَخُر، َأنَّ «اْحخلاقْ »يَ ُقوُل:  «أَْلقا َعْنَك َشْعَر اْلُكْفرا »َأْسخَلْمُت، فَ َقاَل َلُه النَّيا
َّ صخلى اهلل ع َخَر َمَعُه:النَّيا ْ »خليه وسخلم قَاَل آلا  ، وحسنه األلباين(.356ح/ )أبو داود، «أَْلقا َعْنَك َشْعَر اْلُكْفرا َواْخَتَتا

 ميز املسخلم من الكافر )الكرماينفمنهم من ذهب إىل أّن اخلتان فرض، كونه شعار الدين كالكخلمة، وبه يت
حلاجة اخلتان، فخلو مل يكن اخلتان واجبا ملا جاز (، وكون أن سِت العورة واجب وكشفه جائز 21/110م، 1937

ترك الواجب لتحصيل املندوب، وأيضا قطع عضو سخليم حرام، وهاهنا جائز، فخلو مل يكن القطع واجبا لبقي أصل 
ومنهم  (.3/787م، 1997 ي البول يف القخلفة، فيمنع الصالة ) الطييالتحرمي عخلى ما كان، وأيضا إذا مل ُيَت بق

ه، 1387 الم اليت ال يسع تركها يف الرجال )ابن عبد الربمن مؤكدات سنن املرسخلني، ومن فطرة اإلسمن يرى أنه 
21/59.) 

وقد أثبتت األحباث العخلمية احلديثة، ما أخرب به احلبيب املصطفى صخلى اهلل عخليه وسخلم قبل أربعة قرون 
ورة منتظمة متاما، كما يتم توفري املطاعيم ونيف، فقد دعت دراسة أكادميية إىل توفري اخلتان لخلمواليد اجلدد بص

(، وذلك ملا يف www.alarabiya.net) األمهات عخلى ختان أبنائهم الذكورلألطفال، فضال عن حث اآلباء و 
 اخلتان من فوائد طبية كثرية، ومن ذلك:

i. :املتحدة ففي بيان مشِتك اعده كل من منظمة الصحة العاملية، وبرنامج األمم  الوقاية من مرض اإليدز
املشِتك ملكافحة اإليدز، واليونسف وصندوق األمم املتحدة لخلسكان، وقد أوقفت الدراسة ألهنا  بينت 

  (.www.who.int) أن خماطر اإلصابة بفريوس اإليدز تنصفض بنسبة النصف بني الرجال املصتونني
ii.  فائدة لخلصتان، هي احلماية احلماية من التهاب املسالك البولية: فقد أشارت األحباث إىل أن أكرب وأهم

 (.www.alarabiya.net) من التهابات املسالك البولية اليت ميكن أن تسبب أضرار لخلكخليتني
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بني لنا أمهية اخلتان من ناحية طبية، حيث رجع يف دراسته إىل  م(1994 دراسة عن اخلتان قام هبا )البار ويف
   لنا أمهية اخلتان، يف كونه:أكثر من سبعني دراسة وكتاب عخلمي يف جمال الطب، ليخلص

أوال: اخلتان وقاية من االلتهابات املوضعية يف القضيب والقخلفة، ثانيا: اخلتان وقاية من التهابات اجملاري 
 البولية

ثالثا: اخلتان وقاية من سرطان القضيب، رابعا: اخلتان وقاية من اصابة املرأة بسرطان الرحم، خامسا: اخلتان 
 اجلنسية، كالسيالن وغريه.وقاية من األمراض 

 مسألة: توقيت ق  الشارب ، وتقخليم األظفار، ونتف اإلبط وحخلق العانة:

ُرَك قَاَل أََنٌس رضي اهلل عنه:" ، َوَحخْلقا اْلَعانَةا، َأْن اَل نَ ت ْ باطا ، َوتَ ْقخلايما اأْلَْظَفارا، َونَ ْتفا اإْلا ُوقَِّت لََنا يفا َق ِّ الشَّارابا
ْن أَرْ  خَلةً َأْكثَ َر ما  ؛4200/)أبو داود ".َوقََّت لََنا َرُسوُل الخلَّها صخلى اهلل عخليه وسخلم" ( ، ويف رواية258")مسخلم/.بَعانَي لَي ْ
وما يف احلديث إمنا هو حد يف أكثر ذلك، واملستحب تفقد ذلك من اجلمعة  ، صححه األلباين(.2759الِتمذي/

أو شعر إبط قصَّه وأزاله،  إذا كثر ذلك وطال من شارب إىل اجلمعة، وإال فال تحديد فيه عند العخلماء، إال أنه
 (.2/62م، 1998 )عياض

 
 النتائج: .2

توصل البحث إىل أن اإلسالم له السبق يف تقرير مبدأ الطب الوقائي وخصوصا من خالل تشريعه لسنن  
ية احلديثة ان كل أثبتت الداراسات العخلمية الطبولقد  الفطرة وما يرتبط هبا من قضايا مهمة يف الطب الوقائي.

أّن املسخلم من و  واحدة من سنن الفطرة هلا دور كبري وفعال يف وقاية جسم اإلنسان من األمراض اليت تفتك به.
خالل سنن الفطرة ينال الصحة والعافية يف حياته الدنيا، واألجر والثواب يف اآلخرة، وهذا يدل عخلى ان االسالم 

تبني مما سبق ان بعض هذه اخلصال ما هو واجب وبعضها ما و  ية واألخروية.دين التوازن يف رعايته املصاحل الدنيو 
 هو مستحب مسنون، وال ُيفى عخلى كوهنما يؤديان دورا مهما لخلحفاظ عخلى صحة اإلنسان وعافيته.

 
 التوصيات: .2

ة الني يوصي الباحث املصتصني يف جمال الطب مبزيد من العناية بالقضايا الطبية املوجودة يف كتاب اهلل وسن 
ومن ناحية أخرى فإن لغة العخلم  حلفاظ عخلى صحة اإلنسان من ناحية،صخلى اهلل عخليه وسخلم، وذلك لدورها يف ا

يوصي و  هي السائدة يف هذا العصر، فقد يكون هلذه الدراسات دور يف هداية كثري من غري املسخلمني يف العامل.
املوضوعي والتحخليخلي لخلقضايا املعاصرة، ألن هلا دور يف  الباحث املصتصني يف الدراسات اإلسالمية مبزيد من البحث

يوصي الباحث األئمة واخلطباء والوعاظ والعخلماء تبني أمهية سنن الفطرة لعامة الناس،  و  تطور اجملتمع ويف عمرانه.
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ات يوصي الباحث املؤسس كون كثري من أبناء املسخلمني جيهخلون هذه القضايا، فالبد من تكثيف اجلهود يف نشرها.
التعخليمية، والوزارات املصتصة بعقد ندوات وورشات عمل تبني أمهية الطب الوقائي يف حياة اإلنسان، وربطها 

  تكن موجودة يف العصور السابقة.بقضايا اجملتمع، وخصوصا مع تفشي كثري من األمراض اليت مل
 

 الخاتمة:
عخليه خاليا من األمراض، من خالل احلث عخلى مما سبق يتبني لنا مدى اهتمام االسالم بصحة االنسان واحلافظة 

كما أننا جند ان العخلوم  احملافظة عخلى سنن الفطرة اليت شرعها االسالم لتكون حصنا لخلمسخلم من األمراض واألوبئة.
الطبية بينت ما وقف اإلسالم عخليه منذ قرون، وما ذلك اال ليدلل عخلى أن االسالم دين معجز بكل ما فيه من 

 ة والتشريعية والسخلوكية.النواحي الطبي

 

 
 المراجع:

النهاية يف غريب ه(، 606)ت:  ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد الشيباين اجلزري
 م.1979 -ه1933، تحقيق: طاهر أمحد الزاوي، وآخرون، املكتبة العخلمية، بريوت، احلديث واألثر
، تحقيق: أبو متيم ياسر شرح صحيح البصاري ه(،449عبد املخلك)ت: بن خخلف بن ن عخليابن بطال، أبو احلس

 م.2003-ه1423(، 2بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط)
 ه.1379، تحقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار املعرفة، بريوت، فتح الباري شرح صحيح البصاريابن حجر، 
التمهيد ملا يف املوطأ من (، 463)ت: حممد بن عبد الرب القرطي أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بنابن عبد الرب، 

تحقيق: مصطفى بن أمحد العخلوي، حممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون ، املعاين واألسانيد
 ه.1387اإلسالمية، املغرب، 

لسان ه(، 711فريقي)ت:ابن منظور، أبو الفضل حممد بن مكرم بن عخلي ابن منظور األنصاري الرويفعي اإل
 ه.1414(، 3) ، دار صادر، بريوت، لبنان، طالعرب

، ارضة األحوذي بشرح صحيح الِتمذيه(، ع543)ت: أبو بكر ابن العريب، حممد بن عبد اهلل بن حممد املعافري
 .دار الكتب العخلمية بريوت، لبنان

، تحقيق: حممد حميي الدين عبد السننه(، 275) أبو داود، سخليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاين
 احلميد، املكتبة العصرية، بريوت.
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، التنوير شرح اجلامع الصغري(، 1182)ت األمري الصنعاين، حممد بن امساعيل بن صالح الكحالين الصنعاين
 م.2011-ه1432(، 1تحقيق: حممد اسحاق حممد ابراهيم، مكتبة دار السالم، الرياض، ط)

 م.1994 -ه1414(، 1خلتان، دار املنارة لخلنشر والتوزيع، جدة، السعودية، ط)البار، حممد عخلي، ا
اجلامع املسند الصحيح املصتصر من أمور ه(، 256)ت:  البصاري، أبو عبد اهلل حممد بن امساعيل البصاري اجلعفي

(، 1لنجاة، ط)، تحقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر، دار طوق ارسول اهلل صخلى اهلل عخليه وسخلم وسننه وأيامه
 ه.1422

، تحقيق: أمحد شاكر وآخرون، مكتبة السننه(، 279) الِتمذي، أبو عيسى حممد بن امساعيل بن سورة الِتمذي
 م.1975-ه1395(، 2ومطبعة مصطفى البايب احلخلي، مصر، ط)

حلميد ، تحقيق: عبد االكاشف عن حقائق السننه(، 743) الطيي  الطيي، شرف الدين احلسني بن عبد اهلل
 م.1997 -ه1417(، 1هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة، السعودية، ط)

، مكتبة اآلداب ، تقخليم األظافر يف ضوء السنة النبوية والعخلوم الطبيةعبد اآلخر، أبو الوفا عبد اآلخر وحيىي ناصر، 
 .م1996-ه1416

، جمخلة اإلعجاز العخلمي، اهليئة العاملية لإلعجاز ، طرةاإلعجاز العخلمي يف سنن الفعبد الوهاب، منال مجال حممد، 
 ه .1431العخلمي يف القرآن والسنة، العدد السابع والثالثون، رمضان 

 ، دار املعرفة، بريوت.إحياء عخلوم الدينه(، 505الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي)ت:

إكمال املعخلم بفوائد ه(، 544حصي البسيت)ت: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض الي القاضي عياض، 
 م.1998-ه1419(، 1، تحقيق: حييىى إمساعيل، دار الوفاء لخلطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط)مسخلم

 .املفهم ملا أشكل من تخلصي  كتاب مسخلمالقرطي، أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم األنصاري القرطي، 
، إرشاد الساري لشرح صحيح البصاري(، 923حممد بن أيب بكر القسطالين)ت: القسطالين، أبو العباس أمحد بن

 ه. 1323(، 7املطبعة الكربى األمريية، مصر، ط)
ه(، الكواكب الدراري يف شرح صحيح البصاري، دار 786الكرماين، حممد بن يوسف بن عخلي بن سعيد)ت:

 م.1981-ه1401(، 2إحياء الِتاث العريب، بريوت، لبنان، ط)
املسند الصحيح املصتصر بنقل العدل عن ه(، 261م، أبو احلسن مسخلم بن احلجاج القشريي النيسابوري) ت:مسخل

 تحقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار احياء الِتاث العريب، بريوت. العدل اىل رسول اهلل صخلى اهلل عخليه وسخلم،
، دار اج شرح صحيح مسخلم بن احلجاجاملنهه(، 676النووي، أبو زكريا حميي الدين ييحىي بن شرف النووي)ت

 م.1392(، 2إحياء الِتاث العريب، ط)
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م، موقع 2012-ه1433، من اإلعجاز العخلمي يف السنة النبوية، سنن الفطرة منوذجااخلراط، حذيفة أمحد، 
 (.http://www.alukah.net) األلوكة،
، جمخلة اإلعجاز طب الوقائي والكائنات الدقيقةمن اعجاز القرآن الكرمي والسنة املطهرة يف العبد اجلواد،  الصاوي،

 م، موقع اعجاز،1997-ه1418العخلمي، اهليئة العاملية لإلعجاز العخلمي يف القرآن والسنة، العدد الثالث، 
(http://www.eajaz.org.) 

http://www.alarabiya.net/ar/medicine-and-health (.العربية.نت) 
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http://www.alarabiya.net/ar/medicine-and-health )العربية.نت(. 
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