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 نعمة الصحة

 

إن الحؿد هلل، كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا 

ومـ سقئات أطؿالـا، مـ يفده اهلل فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال هادي لف، 

 ريؽ لف، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف.وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ ش

]آل  (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )

 .[201طؿران: 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ) ٻ پ پ پ پ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  .[2]الـساء:  (ٺ 

ے ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )

﮸  ﮹ ﮺ ﮻ ﮼   .[02-00]األحزاب:  (﮲﮳  ﮴﮵  ﮶﮷ 

ا بعُد:  أمَّ

، فننَّ خقر الؽالم كالُم اهلل، وخقر الَفدي َهدي محؿد 
 قر ُمحدثاهتا، وكؾَّ ُمحدثٍة بدطة، وكؾَّ بدطٍة ضاللة.وشر إم

ا بعد:   ثمَّ أمَّ

پ پ پ ڀ ڀ )طؾك طباده ترتى: قال تعالك:  فننَّ كَِعؿ اهلل 

 . [43]إبراهقم: (ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

o  p 
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إذا تلمؾفا اإلكسان يجدها ضاهرًة يف إديان ويف إبدان، ومِـ  كَِعؿ اهلل  

ا الؿممـقن )كعؿة الصحة( هذه الـعؿة العظقؿة، التل كَِعؿ اهلل العظقؿة طؾقـا أيف

، ويؼقؿ هبا القاجبات الؿـقصة يف ُطـؼف، واجب هبا يؼقؿ اإلكسان فرائض اهلل 

 الزوجة، وواجب القلد، وواجب الؿجتؿع، وواجب إمة.

 
َّ

فا الـَّبِل كِْعَؿتَاِن  »بالذكر، حقـؿا قال:  ولذلؽ خصَّ

ُة َوالَػَراغُ  َمْغبُوٌن فِقِفَؿا َكثِقرٌ  حَّ «ِمَن الـَّاِس: الصِّ
(2)

الصحُة تاٌج طؾك "، وقد ققؾ: 

 ."رؤوس إصحاء

 
َّ

ٓ يعرف ققؿة هذه الـعؿة إٓ َمـ ُسؾِبَفا، فلسلل اهلل تعالك أن ُيسبغ طؾل

وطؾقؽؿ وطؾك جؿقع الؿسؾؿقـ كَِعَؿف، وٓ سقؿا كعؿة الصحة والعافقة: فنهنا 

 لِؿــ.مِـ أجؾِّ الـِّعؿ، وأفضؾ ا

طؾك اهتبال فرصة الصحة قبؾ  ¶ولذلؽ حثَّ طبد اهلل بـ طؿر 

تَِك لَِؿَرِضَك....»الؿرض، فؼال:  «َوُخْذ ِمْن ِصحَّ
(2)

. 

وسقُسلل اإلكسان يقم الؼقامة، طـ صحتف، وطـ طافقتف، ماذا َطِؿَؾ يف ذلؽ  

 الزمان؟ وماذا َطِؿَؾ يف هذه الحال؟ حال الصحة والؿرض.

إلسالمقة السؿحة، جاءت بالعـاية بالصحة الخاصة ولذلؽ شريعتـا ا

والعامة، شريعٌة قائؿٌة طؾك القسطقة وآطتدال، شريعٌة تؼقم طؾك التقازن بقـ 

متطؾبات الروح، وبقـ متطؾبات الجسد: فؽؿا أكَّفا تدطق إلك السعل لمخرة، 

 كذلؽ تدطق إلك إتؼان العؿؾ يف الدكقا.

                                                                 

 .¶( مـ حديث ابْـ طبّاس 6412أخرجف البخاري ) (1)

 (.6416أخرجف البخاري ) (2)
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كعؿٌة طظقؿة، ولذلؽ حقـؿا كتلمؾ يف  -نأيفا الؿممـق-وإنَّ كعؿة الصحة 

كصقص الشريعة اإلسالمقة السؿحة، كجد أنَّ الشريعة حثَّت طؾك بذل 

القسائؾ، التل تعقـ طؾك الؿحافظة طؾك أن يؽقن اإلكسان صحقًحا يف بدكف، 

 صحقًحا يف طؼؾف، صحقًحا يف جؿقع أمقره وشموكف.

م طؾقـا الخبائث، وبعث مِـ ذلؽ أنَّ اهلل تعالك أحؾَّ لـا الطقبات، و حرَّ

َـّ  محؿًدا  ڌ )طؾقـا بف يف ققلف:  هبذا: حقث امت

ڑ ک ک  ڈ ژ ژ ڑ  ڎ ڎ ڈ 

 . [250]األطراف: (گک ک

 لؿاذا؟

الذي خؾؼـا هق أدرى بؿا ُيصؾحـا ويـػعـا، وهق أدرى بؿا  ٕنَّ اهلل 

ـا طؾك ما فقف ُرشدكا وفالحـا، ويضركا  هناكا طؿا ، وُيػسد أحقالـا، ولذلؽ دلَّ

فقف فساد طؼقلـا وأرواحـا وأبداكـا، ولذلؽ جاء تحريؿ الخؿر يف الؽتاب 

والسـة، وذلؽ لِؿا فقفا مـ الؿػاسد العظقؿة، مػاسُد يف العؼؾ، ومػاسُد يف 

الؿال، ومػاسُد يف البدن، ومػاسُد يف العِرض، طافاكا اهلل وإياكؿ وجؿقع 

 الؿسؾؿقـ والؿسؾؿات!

س لؿسائؾ  ـقن، أنَّ الـبل ومِـ ذلؽ أيفا الؿمم أسَّ

الـاس طؾقفا، حقـؿا بقَّـ لؾـاس أن هـاك أشقاء ممذية،  الػطرة، التل فطر اهلل 

 قد تتعؾؼ باإلكسان، فِؿـ فطرتف أن يزيؾفا وأن ُيبعدها طـف.
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 -أَْو َخْؿٌس ِمَن الِْػطَْرةِ  -َخْؿٌس  اْلِػطَْرةُ »: قال  

ْستِْحَداُد، وَ 
ِ
اِرِب الِْختَاُن، َوٓا  .(1)«َتْؼؾِقُم اأْلَْضَػاِر، َوَكتُْف اْْلِبِِط، َوَقصُّ الشَّ

وهذه دطقة إلك أن يؽقن اإلكسان طؾك قدٍر مـ التجؿؾ، وطؾك قدٍر مـ 

 الـظافة، فقزيؾ ما دطت الػطرة إلك إزالتف.

، وأضافره صقيؾة، ولذلؽ حقـؿا دخؾ رجٌؾ إلك الـبل 

دخؾ رجٌؾ وأسـاكف فقفا بؼايا صعام، َكِرَه ذلؽ، وُطرف يف وجفف، وكذلؽ: 

 ، وُطرف ذلؽ يف وجفف.فَؽِرَه ذلؽ الـبل 

  يمكاااااد طؾاااااك السااااااقاك كثقاااااًرا: حتاااااك إكااااااف ♥ وكاااااان

  ما كان يدخؾ بقتاف إٓ ويساتاك، وكاان 
َواِك ِطـَْد ُكلِّ َصالَةٍ »يؼقل:  تِي، ألََمْرُتُفْم بِالسِّ َٓ أَْن أَُشقَّ َطَؾى أُمَّ «لَْو

(1)

 ، وقال يف

وووَواِك ِطـْوووَد ُكووولِّ »الحااديث أخااار:  تِوووي أَلََمووْرُتُفْم بِالسِّ َٓ أَْن أَُشووقَّ َطَؾوووى أُمَّ لَوووْو

«ُوُضوءٍ 
(4)

. 

وهق يقدع الدكقا، ودطفا وآخر شلٍء فعؾف  بؾ إنَّ الـبل 

، بؿسقاك طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر، أَِخل طائشَة أن استاك 

رضل اهلل تعالك طـفؿا وأرضاهؿا
(4)

. 

                                                                 

 .◙( مـ حديث أبل هريرة 257(، ومسؾؿ )5889أخرجف البخاري ) (1)

 .◙مـ حديث أبل هريرة  (252)مسؾؿ  خرجفأ (2)

(، والـسائل 115) "الؿقصل"(، وأخرجف مالؽ يف31 /3ذكره البخاري معؾًؼا ) (3)

 .◙(، مـ حديث أبل هريرة 3221) "الســ الؽربى"يف

ـُ ▲مـ حديث َطائَِشةَ  (892أخرجف البخاري )(4) ـِ بْ ْحَؿ ، قَاَلْت: َدَخَؾ َطبُْد الرَّ

 
ِ
َلقِْف َرُسقُل اهلل ُـّ بِِف، فَـَظََر إِ ، فَُؼؾُْت َلفُ: أَبِل بَْؽٍر َوَمَعفُ ِسَقاٌك يَْستَ

= 
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هذا دطقة إلك أن يؽـ الؿسؾؿ كظقًػا، صقبًا، صقب جؿقؾ الؿـظر،  كعؿ، يف

وتؼقم فرشاة إسـان، أو شلٌء مـ الؿـظػات مؼام الِؿسقاك طؾك الصحقح 

 مِـ ققلل أهؾ العؾؿ.

كعؿ طباد اهلل، تؼقم هذه إشقاء مؽان الؿسقاك أو السقاك إن فؼده 

 اإلكسان.

ٓغتسال: حتك طؾك الـظافة با أيًضا حثَّ كبقـا محؿد 

د طؾك آغتسال يف كؾ أسبقٍع مرة، يف يقم الجؿعة: فؼال  إكف أكَّ

:« ٍُغْسُل يَْوِم الُجُؿَعِة َواِجٌب َطَؾى ُكلِّ ُمْحتَؾِم»
(1)

، يف إشارة 

إلك أن يؽقن بدن اإلكسان كظقًػا، ولذلؽ ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك وجقب 

ا جؿاهقر العؾؿاء فذه  بقا إلك ُسـِّقتف واستحبابف.الُغسؾ يقم الجؿعة، وأمَّ

والؿؼصقد ُهـا أيفا الؿممـقن: الدطقة إلك أن يؽقن اإلكسان دائًؿا صاهًرا 

كظقًػا يف بدكف، فآغتسال ٓ شؽ أكف يزيؾ كثقًرا مـ إوباء وإمراض، أو 

 يؼطع كثقًرا مـ إوباء وإمراض التل قد يتعرض لفا اإلكسان.

ة إلك آبتعاد طـ الؿحرمات، كجد أن مِـ وحقـؿا كتلمؾ يف دطقة الشريع

معاكقفا وِحؽؿفا: هل قطع السبقؾ طـ إمراض الػتَّاكة، وإوباء الؿزمـة، 

،  [41]اْلسراء: (ژ ژ ڑ ڑ)مِـ ذلؽ تحريؿ الزكا: فاهلل تعالك قال: 

بؿعـك: ٓ تبذلقا القسائؾ، وٓ ،  (ەئ ەئ)ولؿ يؼؾ: )وٓ تزكقا(، قال: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فَلَْططَاكِقِف، فََؼَصْؿتُفُ، ثُؿَّ َمَضْغتُفُ  ـِ ْحَؿ َقاَك يَا َطبَْد الرَّ فَلَْططَقْتُفُ َرُسقَل »أَْططِـِل َهَذا السِّ

 
ِ
َـّ بِِف َوُهَق ُمْستَْسـٌِد إَِلك َصْدِرياهلل  .«، فَاْستَ

لخدري رضك اهلل مـ حديث أبل سعقد ا( 846مسؾؿ)و(، 858البخاري ) خرجفأ (1)

 طـف.
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ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )ل تمدي إلك الزكا، تؿشقا يف الطرق الت 

 [41]اْلسراء: (گ
(2)

. 

قال كثقٌر مِـ أهؾ العؾؿ
(2)

اين مِـ ": (ڇ ڇ):  هل ما يؾؼاه الزَّ

إمراض وإسؼام، والعالؿ كؾف أن يعاين أمراًضا فتَّاكة، طجزت فـقن 

-الطب كؾفا طـ أن تجد لفا طالًجا، وٓ أدلَّ طؾك ذلؽ مِـ مرض اإليدز 

هذا الؿرض الخطقر، الذي  -ا اهلل وإياكؿ وجؿقع الؿسؾؿقـ والؿسؾؿاتطافاك

اذيـ طـ فِطرة  ، ومِـ غضبف هق كِؼؿٌة مِـ اهلل  طؾك همٓء الؿـحرفقـ، الشَّ

 ."، الراغبقـ الؿقغؾقـ يف الحرام، الؿبتعديـ طـ الحاللاهلل 

ِت َوَما اْكتََشر»: -وإن كان يف إسـاده كظر-ولذلؽ جاء يف الحديث 

َّٓ ابْتَالُهُم اهللُ  «فِي أَْساَلفِهِ باألَْسؼاِم التي لم َتُؽْن  الَْػاِحَشُة فِي َقْوٍم إ
(4)

 

 ومعـاه صحقح.

 كعؿ طباد اهلل، هذه شريعتـا تدطق إلك أن يؽقن اإلكسان طؾك أحسـ حال.

َما َمََلَ آَدِميٌّ »قال: أيًضا يف جاكب الِحؿقة: فالـبل 

ا ِمْن  َٓ َمَحالََة ِوَطاًء َشرًّ بَطٍْن، بَِحْسِب ابِْن آَدَم أُُكاَلٌت يُِؼْؿَن ُصْؾبَُه، َفإِْن َكاَن 

«َفثُُؾٌث لِطََعاِمِه َوُثُؾٌث لَِشَرابِِه َوُثُؾٌث لِـََػِسهِ 
(2)

. 

                                                                 

 (.72/ 5ابـ كثقر )"تػسقر"يُـظر:  (1)

 (.69/ 15لؾزحقؾل ) "التػسقر الؿـقر"يُـظر:  (2)

( مـ حديث طبد 582/ 4) "الؿستدرك"والحاكؿ يف (،4219أخرجف ابـ ماجف ) (3)

 "صحقح الرتغقب والرتهقب"وصححف إلباين يف رضك اهلل طـفؿا، اهلل بـ طؿر،

(2 /521.) 
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قال ابـ الؼقؿ )شؿس الديـ أبل طبد اهلل( رحؿة اهلل طؾقف وغقره مـ أهؾ  

َـّ الطب ب"العؾؿ:  "لسرههذا الحديث اختصر ف
(2)

. 

ا ِمْن بَطْـِهِ »كعؿ،  ، فالؿعدة كؿا يؼقل إصباء بقُت «َما َمََلَ آَدِميٌّ ِوَطاًء َشرًّ

الداء، ولذلؽ اإلكسان يؿشل يف قضقة إكؾ والشرب مشقًا رفقًؼا متلكقًّا، 

 .ُمـظًؿا ٕكؾف وشربف: وذلؽ لسالمة بدكف بنذن اهلل 

بذل القسائؾ الُؿعقـة طؾك بؼاء وكؿا أنَّ الشريعة اإلسالمقة حثَّت طؾك 

، كذلؽ حثَّت طؾك التداوي: فالشريعة لؿ الصحة، وبؼاء البدن معاىف بنذكف 

تجعؾ اإلكسان ُمذبذبًا بقـ التسؾقؿ لؾؼدر والؼضاء، وبقـ بذل القسائؾ يف 

التداوي، وإكؿا جعؾت إمر قائًؿا طؾك القسطقة وآطتدال، اطؼؾفا وتقكؾ 

 .طؾك اهلل 

، بعد ما سؿعقا مـف الحث ♥جاء الـاس إلك الـبل ولذلؽ 

، فؼالقا: يا رسقل اهلل أكتداوى؟ فؼال طؾك التقكؾ طؾك اهلل 

 :« 
ِ
َّٓ َقْد أَْكَزَل لَُه ِشَػاًء، ، َتَداَوْوا ِطبَاَد اهلل ِ َما أَْكَزَل اهللُ َداًء، إ

«َطؾَِؿُه َمْن َطؾَِؿُه َوَجِفَؾُه َمْن َجِفَؾهُ 
(3)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "الســ الؽربى" والـسائل يف (،3349) وابـ ماجف (،2382خرجف الرتمذي )أ (1)

 مـ حديث الؿؼدام بـ معدي كرب، (17186) "الؿسـد"(، وأحؿد يف6737)

 (.1434/ 3) "مشؽاة الؿصابقح"يف رضك اهلل طـف، وصححف إلباين

 (.16)ص:  "الطب الـبقي" (2)

الســ "(، والـسائل يف3578)"الؿسـد"(، وأحؿد يف3438أخرجف ابـ ماجف ) (3)

(، مـ حديث طبد اهلل بـ مسعقد، رضك اهلل طـف،وصححف إلباين 6834) "الؽربى

 (.45/ 2) "السؾسؾة الصحقحة"يف
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 اء طؾى كوطقن:والدو 

، ومِـ خالل مراجعة إصباء دواٌء صبقعّي، ِمن خالل العؼاققر -

 الؿعروفقـ بالتخصص يف إمراض.

قى الشرطقة - ، القاردة يف الؽتاب والسـة، فالـبل وطالٌج طن صريق الرُّ

 رقاه جربيؾ
(1)

، ورقك غقره
(2)

، ودطا إلك الرققة 

لشرطقة الؼرآكقة، ، بشرط أن تؽقن بالؾغة العربقة، وبأيات ا♥

 .وبإوراد وإذكار الـبقية، الثابتة طـ كبقـا 

شػاًء، شػاًء لألبدان، وشػاًء لألرواح، وشػاًء  ولذلؽ الؼرآن أكزلف اهلل 

ۀ ۀ ہ ہ )، لؾؼؾقب، وشػاًء لؾؿجتؿعات بنذن اهلل 

 . [21]اْلسراء: (ھہ ہ ھ ھ

حقحقـ مِـ حديث وسقرة الػاتحة تصـُع صـًعا طجقبًا، حقث جاء يف الص

أبل سعقٍد الُخدري، يف قصة الؾديغ الذي لدغتف حقٌَّة أو طؼرب، وقالقا 

ـْ َراٍق: فننَّ َسقَِّد الؼقِم قد ُلِدَغ؟ فجاء َرُجٌؾ 
ٕصحاب أبل سعقد: )َهْؾ مِـُْؽْؿ مِ

                                                                 

( مـ حديث أبل سعقد الخدري، رضك اهلل طـف: أَنَّ ِجبِْريَؾ 2186أخرجف مسؾؿ ) (1)

 
َّ

ُد اْشتََؽقَْت  أَتَك الـَّبِل  »قَاَل: « كََعؿْ »؟ فََؼاَل: فََؼاَل: يَا ُمَحؿَّ
ِ
بِاْسِؿ اهلل

 
ِ
ـِ َحاِسٍد، اهللُ يَْشِػقَؽ بِاْسِؿ اهلل ـْ َشرِّ ُكؾِّ كَْػٍس أَْو َطقْ

ٍء يُْمِذيَؽ، مِ ْ
ـْ ُكؾِّ َشل

أَْرقِقَؽ، مِ

 «.أَْرقِقَؽ 

ـْ َطبِْد الَعِزيِز، قَاَل: َدَخؾُْت أَكَا َوثَابٌِت َطؾَك 5742أخرجف البخاري ) (2) ـِ ( َط أَكَِس بْ

َمالٍِؽ رضك اهلل طـف، فََؼاَل ثَابٌِت: يَا أَبَا َحْؿَزَة، اْشتََؽقُْت، فََؼاَل أَكٌَس رضك اهلل طـف: أََٓ 

 
ِ
الؾَُّفؿَّ َربَّ الـَّاِس، »؟ قَاَل: بَؾَك، قَاَل: أَْرقِقَؽ بُِرقْقَِة َرُسقِل اهلل

افِل، َٓ َش  َّٓ أَكَْت، ِشَػاًء َٓ يَُغاِدُر َسَؼًؿاُمْذِهَب البَاِس، اْشِػ أَكَْت الشَّ  إِ
َ

 «.افِل
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قال: أكا أُرقل، فؾؿا جاءه قال: قرأ طؾقف بسقرة الػاتحة، فؽلكؿا كَِشَط مِـ 

ِطؼال(
(1)

 .إشارةٍ إلك تلثقر الؼرآن طؾك أمراض البدن بنذن اهلل  ، يف

وهذا ٓ يعـل بالضرورة أبًدا أنَّ يستسؾؿ اإلكسان فقرتك التداوي الطبقعل 

 مـ خالل الذهاب إلك الؿستشػقات.

وأيًضا أيفا الؿممـقن شريعتـا اإلسالمقة، كؿا أهنا حثَّت طؾك الصحة 

يف صقٍر كثقرة، سلذكرها بنذن اهلل  الخاصة، كذلؽ حثَّت طؾك الصحة العامة،

 .يف ُخطبتل الثاكقة 

أققُل ما تسؿعقن، وأستغػُر اهلل لل ولؽؿ، ولسائر الؿسؾؿقـ مِـ كؾ ذكٍب  

 وخطقئة، ويا فقز الؿستغػريـ، أستغػر اهلل.

 

 

 

                                                                 

 (.2221(، ومسؾؿ )2276أخرجف البخاري )(1)
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 اخلطبة الثانية
 

الحؿُد هلل وكػك، وصؾك اهلل وسؾؿ وبارك طؾك الـبل الؿصطػك، وطؾك 

 لثره اقتػك، إلك يقم الحشر والؿـتفك.َمـ ب

ا بعُد:  أمَّ

، كجد فقا أيفا الؿممـقن، حقـؿا كستؼرأ سقرة الـبل 

يدطق أمتف إلك أن يؽقكقا طؾك أحسـ حاٍل يف إديان  كبقـا 

، وإلك آطتؼاد الصحقح، كذلؽ ويف إبدان، فؽؿا أكف دطاهؿ إلك رهبؿ 

ـٌ يدطق  وجففؿ إلك أن يؽقكقا يف أبداهنؿ طؾك أحسـ حال، فديـ اإلسالم دي

إلك الـظافة، ويدطق إلك التجؿؾ، ويدطق إلك أن يؽقن اإلكسان يف مظفره 

 جؿقاًل جذابًا، وأن ُيدخؾ السرور والبشاشة طؾك أخريـ.

ا ما يؼال مِـ التبذل وغقر ذلؽ مِـ إمقر التل يصـعفا َمـ ٓ خالق  أمَّ

محؿد  ، ديـلفؿ، ففذا لقس مـ ديـ محؿٍد 

قائٌؿ طؾك أن يؾبَس اإلكسان الثقب الجؿقؾ، وأن يتـاول  ♥

 .الطعام الجقد الـافع بنذن اهلل 

قائٌؿ إلك أن يتداوى اإلكسان، وإلك أن  ديـ محؿٍد 

قا طؾك أنَّ اإلكسان لق لؿ يجد  يسعك يف إصالح كػسف، حتك إنَّ أهؾ العؾؿ كصُّ

–ـده، كصَّ طؾك ذلؽ أحؿد وغقره إٓ صبقبًا كافًرا جاز لف أن يذهب فقتطبب ط

 رضل اهلل تعالك طـ الجؿقع.
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ومِـ ذلؽ أيفا الؿممـقن ما يتعؾؼ بؿسمولقة الجؿاطة طؿقًما طـ صالح 

، ومسمولقن أمام وٓة البقئة وكظافتفا، فالـاس كؾفؿ مسمولقن أمام اهلل 

لذلؽ إمر طـ الـظافة العامة، أو الصحة العامة، أو أن تؽقن بقئتفؿ كظقػة، 

بقَّـ أنَّ هـاك أماكـ ٓ يجقز لإلكسان أن ُيحدث فقفا  ♥كبقـا 

ِطـَقْنِ »حدًثا، حتك قال:  ُؼوا الالَّ «اتَّ
(2)

ُؼوا الَؿاَلِطَن »، ويف حديٍث آخر:  اتَّ

 «الثَّاَلَث 
(2)

اَكقْنِ »، ويف ُضبَِط:  عَّ ُؼوا الؾَّ « اتَّ
(4)

، قالقا: وما هؿا يا رسقل اهلل؟ 

ِفمْ الَِّذي يَتَ » ى فِي َصرِيِق الـَّاِس، أَْو فِي ضِؾِّ  .«َخؾَّ

ه إماكـ العامة، التل هل مـتديات  ث وشقَّ وهذا فقف إشارة إلك َمـ لقَّ

الـاس، ومؾتؼقاهتؿ، أو الؿحال، التل يجؾسقن فقفا، أو إشجار التل 

يستظؾقن بظؾفا، أو الحدائؼ العامة، أو إماكـ العامة، ففذا يجُؾب الؾعـة 

ف والعقاذ باهلل، يجؾب الؾعـة طؾقف: ٕن الـاس إذا رأْوا َمـ تغقط، أو تبقل، طؾق

أو خؾَّػ شقئًا مِـ الـػايات يف هذا الؿؽان، الذي ُوضع لؿصؾحة العامة، 

 ولؿصؾحة إمة، فال شؽ أهنؿ سقبادرون إلك لعـف، إلك سبِّف.

                                                                 

 (، وابـ حبان8853) (، وأحؿد269وأخرجف مسؾؿ ) (،25طـد أبل داود )(1)

 ( مـ حديث أبل هريرة، رضك اهلل طـف.1415)

 رضك اهلل طـف، ؾ،مـ حديث معاِذ بـ جب (328وابـ ماجف ) (،26أخرجف أبق داود )(2)

 (.568/ 6) "السؾسؾة الصحقحة"وصححف إلباين يف

حديث أبل هريرة  مـ( 1415وابـ حبان) (،8853وأحؿد) (،269أخرجف مسؾؿ )(3)

 رضك اهلل طـف.
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طؾك أن تؽقن شقارطـا أيًضا جقدًة،  ♥وأيًضا حثَّ كقـا  

 ًة: حتك ٓ تجؾب إمراض وإسؼام، مِـ ذلؽ: أكف وكظقػ
الجـة َذَكر أنَّ رجاًل وجد شجرًة يف صريؼ الـاس فلزاحفا فلدخؾف اهلل 

(1)

. 

ث هبذا، ٓ مـ باب التسؾقة، وإكؿا  الـبل  حقـؿا حدَّ

مـ باب التعؾقؿ، يف دطقة إلك أن يؽقن كؾ مسؾٍؿ يحؿؾ هذا الفؿ، وأٓ َيؽِؾ 

ك أخريـ، حتك ولق كاكقا مقضػقـ هبذا الؼصد، ولؽـ طؾقف الؿسمولقة إل

أيًضا أن يؽقن إكساكًا إيجابقًّا، فاطاًل مصؾًحا، بؿعـك أن ُيسفؿ يف قضقة رفع 

 إذى طـ صريؼ الـاس.

كذلؽ أيفا الؿممـقن: ما يتعؾؼ بؼضقة إوباء العامة: فالـبل 

َفالَ َتْدُخُؾوَها، َوإَِذا َوَقَع إَِذا َسِؿْعتُْم بِالطَّاُطوِن بِلَْرٍض »قال:  ♥

«بِلَْرٍض َوأَْكتُْم بَِفا َفالَ َتْخُرُجوا ِمـَْفا
(1)

. 

وهذا الحديث يؿثؾ قاطدة ٕهؾ الطب، ولعؾؿاء البقئة، ما يسؿك 

با)الحجر الصحل(، َمـ كان مقجقًدا يف داخؾ البؾد الذي ُوجد فقف الطاطقن 

 فال يخرج، لؿاذا؟

 وسقـشر طدوى هذا الطاطقن.ٕكف سقُعدي أخريـ، 

أكف أكؾ  وبالؿـاسبة، لؿ يثبُت أبًدا يف حديٍث طـ الـبل 

مع مجذوم، وجؿقع إحاديث القاردة يف هذا الباب، أحاديث ٓ تصح طـ 

                                                                 

 (مـ حديث أبل هريرة رضك اهلل طـف.1914(، ومسؾؿ )652أخرجف البخاري ) (1)

ديث أسامة بـ زيد، رضك اهلل ( مـ ح2218(، ومسؾؿ )5728أخرجف البخاري ) (2)

 طـف.
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رَّ ِمَن الَْؿْجُذوِم فَِراَرَك ِمَن »، بؾ الصحقح طـف أكف قال: ♥كبقـا 
فِ

«اأْلََسدِ 
(2)

. 

إَِذا َسِؿعتُُم الطَّاُطوَن : »حديثيؼقل كؿا يف هذا ال ♥وكان 

«يف بََؾٍد َفاَل َتْدُخُؾوا إِلَقْهِ 
(1)

، وذلؽ حؿايًة لإلكسان مِـ أن تصقبف إمراض 

 وإسؼام.

كذلؽ الؿسؾؿ مدطقٌّ إلك أن يبتعد طـ جؿقع إماكـ الؿقبقءة، 

الؿريضة، الؿؾقئة هبذه إمراض وإسؼام، يبتعد طـفا، ويبتعد طـ أهؾفا، 

 لؽ حؿايًة لـػسف، مِـ أن هتؾؽ.وذ

أيفا الؿممـقن! بؾغـا أنَّ وزارة الصحة يف هذه الدولة الؿباركة، تؼقم 

 يف كثقٍر مـ الؿـاصؼ وإمارات، وذلؽ لقضع إسرتاتقجقة 
ّ

بؿسٍح صحل

صحقة، الؼصد مـفا إيجاد قاطدة بقاكات طظقؿة، وذلؽ لـشر إشقاء الطقبة، 

 .يف صحٍة تامٍة بنذن اهلل  الؿعقـة طؾك أن يؽقن اإلكسان

ووزارة الصحة هتقب بجؿقع الؿقاصـقـ التعاون معفؿ، وأيًضا إبداء 

الؿعؾقمات الصحقحة، وذلؽ حتك تؽقن الخطط اإلسرتاتقجقة الؿقضقطة 

يف هذا الشلن طؾك قدٍر كبقٍر مـ إهؿقة والػائدة الؿمثرة بنذن اهلل 

اض وإسؼام التل ، والؼصد مـ ذلؽ الـػع العام، وقطع إمر

بدأت تـتشر مِـ حقلـا، كسلل اهلل تعالك أن يعافقـا وإياكؿ، وأن يؾفؿـا ُرشدكا 

 وثقابـا، إنَّ ربل سؿقٌع مجقب.

                                                                 

 ( مـ حديث أبل هريرة، رضك اهلل طـف.5727أخرجف البخاري ) (1)

 سبؼ تخريجف. (2)
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هذا وصؾقا وسؾؿقا طؾك الـبل الؿصطػك، والرسقل الُؿجتبك، إذ أمركؿ  

ڄ ڄ )بالصالة والسالم طؾقف: فؼال سبحاكف وهق أصدق الؼائؾقـ:  اهلل 

 (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڃڃڄ ڄ ڃ 

 . [55]األحزاب:

 

 

 

 


