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 هذا الكتاب 

تتناول هذه الرسالة جانبا مهام من جوانب السالم وردت  

به النصوص املقدسة، وهو السالم مع اجلسد والطني الذي خلقه  

 اهلل لإلنسان ليؤدي وظيفته التي كلف هبا عىل هذه األرض..  

فاإلنسان ـ كام ورد يف النصوص املقدسة ـ تراب وطني  

ناب  ومحأ مسنون، كام أنه روح سامية نفخت فيه من اجل

 املقدس..  

وكام أن اإلنسان مطالب بأن يسامل روحه، ويسامل كل  

الكون، فهو مطالب كذلك بأن يسامل جسده وطينه ومحأه  

املسنون، فال يصارعه، وال يذله، وال يتعامل معه بام خيالف  

 طبيعته. 

وقد حاولت يف هذه الرسالة أن أمجع أكرب قدر من  

حية، وأمزج بينها وبني ما  النصوص املقدسة التي ترتبط هبذه النا 

يقوله العلم احلديث، وقد خرجت بحمد اهلل بمنظومة شاملة  

تكفي لتحقيق العافية التي طولبنا بأن نحرص عليها، وأن  

 . نستعمل كل ما يمكننا من أدوات لتحصيلها واحلفاظ عليها



 

 رسائل السالم        
              (5 ) 
 

  
 

 العافية حصون
 رواية 

 نور الدين أبو لحية د.  
 الطبعة الثانية 

1436   –  2015 
 

 دار األنوار للنشر والتوزيع 
 



 

 

 

 

 
 



 

 فهرس املحتويات 

 9 املقدمة 

 12 البداية 

 30 أوال  ـ حصن االستقامة 

 37 اجتناب اإلثم 

 41 باطن اإلثم: 

 47 احلسد: 

 50 الغضب: 

 56 ظاهر اإلثم: 

 57 التدخني: 

 60 اخلمر: 

 65 املخدرات: 

 68 االنحراف اجلنيس: 

 72 اجتناب العدوان 

 73 العدوان عىل النفس: 

 75 العدوان عىل األرسة: 

 78 العدوان عىل املجتمع: 

 79 احلوادث: 

 81 العدوى:

 84 الطرق: 

 85 العدوان عىل البيئة: 



2 

 

 90 ثانيا ـ حصن الوقاية 

 97 احلمية 

 99 حتريم اخلبائث: 

 101 حتريم اخلنزير: 

 103 حتريم امليتة: 

 105 حتريم الدم: 

 106 حتريم اجلوارح: 

 108 ترشيع الصيام: 

 115 حتريم اإلرساف: 

 120 تنظيم احلياة: 

 124 العطاس:

 127 التثاؤب: 

 128 االتكاء عند األكل: 

 130 الرشب واألكل وافقًا:

 132 الطهارة 

 133 طهارة اإلنسان: 

 135 الطهارة اخلاصة: 

 137 الفم: 

 142 األنف: 

 143 اليدان:



3 

 

 144 األعضاء األخرى: 

 145 الطهارة العامة 

 148 خصال الفطرة 

 149 االستحداد: 

 150 نتف اإلبط: 

 151 قص الشارب: 

 151 إعفاء اللحية: 

 152 تقليم األظافر: 

 154 اخلتان:

 166 طهارة املحيط 

 167 طهارة املياه

 170 أسباب التلوث: 

 176 أمراض التلوث: 

 177 طهارة اهلواء 

 179 اختالل موازين اهلواء: 

 184 كائنات غريبة باهلواء: 

 187 أمراض التلوث: 

 188 طهارة اإليواء 

 190 تطهري الساحات: 

 191 تطهري األماكن العامة: 



4 

 

 193 تطهري الثياب: 

 194 طهارة الغذاء 

 195 حتريم اجلاللة: 

 195 اقتناء الكالب: 

 197 حتريم األسمدة النجسة: 

 197 حتريم الكيميائيات الضارة: 

 199 النظافة:

 201 ثالثا ـ حصن القوة 

 204 التغذية 

 209 كفاية األغذية: 

 212 الكفاية والزهد: 

 218 أركان الغذاء الصحي: 

 218 الطاقة: 

 223 بناء اجلسم وصيانته: 

 224 طيبة الغذاء: 

 227 سالمة الغذاء: 

 236 سالمة التغذية: 

 237 مواقيت الغذاء: 

 243 هيئة التغذية: 

 245 ترتيب األغذية: 



5 

 

 251 الرياضة 

 253 الرياضة والصالة: 

 261 رياضات مسنونة: 

 262 املسابقة: 

 264 الفروسية: 

 265 املصارعة: 

 267 الرمي: 

 268 السباحة: 

 268 محل األثقال: 

 270 الراحة 

 271 النوم 

 273 التدابري الوقائية 

 276 عبادة النوم 

 276 الطهارة:

 277 الدعاء:

 279 اهليئة: 

 283 النوم احلامل 

 290 مواقيت النوم 

 291 تعجيل النوم: 

 294 التبكري باالستيقاظ: 



6 

 

 296 القيلولة: 

 299 تعديل الساعة البيولوجية: 

 300 السكينة 

 305 اجلامل 

 313 اللهو 

 320 الصدق

 324 االعتدال

 326 فوائد الضحك: 

 332 فوائد البكاء: 

 339 موقف االعتدال: 

 340 السالم 

 341 العدوان عىل اخللق: 

 343 العدوان عىل الصحة: 

 346 العدوان عىل النفس: 

 348 العدوان عىل املال: 

 350 العدوان عىل احليوانات: 

 351 األدب 

 355 اللهو بالدين: 

 357 اللهو باألخالق: 

 358 رابعا ـ حصن التواصل 



7 

 

 360 النظر 

 367 األلوان املوجبة: 

 369 األلوان السالبة: 

 372 السمع 

 376 الكالم: 

 379 العالج بالوهم: 

 384 العالج باحلقيقة: 

 386 الصوت: 

 390 الشم 

 395 الذوق 

 397 عالمة الصحة: 

 401 عالمة الفساد: 

 406 فساد الذوق: 

 413 موازين األذواق: 

 418 اللمس 

 420 وظائف اجللد: 

 422 اجللد والنفس: 

 427 اجللد واجلامل: 

 450 االستبصار 

 454 حقيقة االستبصار: 



8 

 

 458 وظيفة االستبصار: 

 462 التحريك اخلارق: 

 465 اإلدراك احليس اخلارق: 

 470 حجب االستبصار: 

 478 اخلامتة 

 



9 

 

 املقدمة 

تتناول هذه الرسالة جانبا مهام من جوانب السالم وردت به النصوص املقدسة،  

وهو السالم مع اجلسد والطني الذي خلقه اهلل لإلنسان ليؤدي وظيفته التي كلف هبا عىل  

 هذه األرض..  

رد يف النصوص املقدسة ـ تراب وطني ومحأ مسنون، كام أنه روح  فاإلنسان ـ كام و

 سامية نفخت فيه من اجلناب املقدس..  

ويسامل كل الكون، فهو مطالب كذلك بأن    ،وكام أن اإلنسان مطالب بأن يسامل روحه 

يسامل جسده وطينه ومحأه املسنون، فال يصارعه، وال يذله، وال يتعامل معه بام خيالف  

 طبيعته. 

حاولت يف هذه الرسالة أن أمجع أكرب قدر من النصوص املقدسة التي ترتبط   وقد

هبذه الناحية، وأمزج بينها وبني ما يقوله العلم احلديث،  وقد خرجت بحمد اهلل بمنظومة  

شاملة تكفي لتحقيق العافية التي طولبنا بأن نحرص عليها، وأن نستعمل كل ما يمكننا من  

 يها.أدوات لتحصيلها واحلفاظ عل

وقد رأيت أن هذه املنظومة تتكون من أربعة أركان، خصصت كل ركن منها بحصن  

 ن: من احلصو

: وهو حصن االستقامة، فامللتزم بأحكام الرشيعة ال حيفظ روحه  احلصن األول 

فقط، بل حيفظ جسده أيضا، فاخلمر واملخدرات والفواحش وغريها من املحرمات الظاهرة  

تؤذي اجلسد أيضا.. وهكذا املحرمات الباطنة من احلسد والكرب  ال تؤذي الروح فقط، بل 

 وغريه من األمراض كلها تنهك الروح واجلسد. 

: وهو حصن الوقاية، وقد تناولت فيه الترشيعات املرتبطة بالوقاية  الثان احلصن 
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كالصوم وحتريم اإلرساف والطهارة وغريها، فكلها هلا دور مهم وفاعل يف احلفاظ عىل  

 كام أن هلا دورا فاعال يف احلفاظ عىل الروح. الصحة، 

: وهو حصن القوة، وقد تناولت فيه كل حاجات اجلسد التي تساهم  الثالث احلصن  

يف قوته واحلفاظ عليه كالتغذية والرياضة والراحة .. وقد حاولت أن أبني فيه مدى حاجة  

بي هذه احلاجات، وفق  اجلسم إليها مجيعا، ومدى العبودية التي يتحقق هبا اإلنسان حني يل

 ما تقتضيه آداب الرشيعة وقوانني الصحة. 

: وهو حصن التواصل، وتناولت فيه املنافذ التي جعلها اهلل للجسد  احلصن الرابع

للتواصل مع العامل، من السمع والبرص والشم والذوق واللمس واالستبصار.. وكيفية  

 ي مع العامل. االستفادة منها يف حتقيق العافية، ويف التواصل السلم

وقد قاد هذه الرحلة ـ كام قاد الكثري من رسائل السالم ـ معلم السالم الذي رحل  

 باملؤلف إىل احلصون التي أنشأها أهل مدائن السالم للتدريب عىل العافية. 

وقد لقي املؤلف يف رحلته هذه الكثري من العلامء واخلرباء .. ورأى الكثري من  

 حيتقر ما رآه بني قومه مما كان يفخر به.   األشياء العجيبة التي جعلته

وهي تنتقد الكثري من الظواهر السلبية التي تتالعب باجلسد والصحة يف سبيل  

أغراض خسيسة.. وتنتقد سكوت الفقهاء عىل ذلك مع كوهنم مطالبني باإلنكار عىل املنكر  

 مجلة وتفصيال.. 

جلهود ملقاومة جتار املدنية  وهي تدعو اجلميع ـ من اخلرباء والفقهاء ـ إىل بذل كل ا

احلديثة الذين يتالعبون بجسد اإلنسان إلرضاء الشيطان الذي أخرب أنه سيبذل كل جهوده  

ُعونَ   إِن   ﴿لتغيري خلق اهلل، كام قال تعاىل:   ُعونَ  َوإِن    إَِناًثا   إِاَل  ُدونِهِ  ِمن   َيد    َمِريًدا  َشي َطاًنا  إِاَل  َيد 

ُروًضا  َنِصيًبا  ِعَباِدكَ  ِمن   أَلَََّتَِذنَ  اَل َوقَ  اهللَُ َلَعنَهُ ( 117)   َوأَلَُمنَِّينَُهم   َوأَلُِضَلنَُهم  ( 118)  َمف 
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َن َعامِ  آَذانَ  َفَلُيَبتُِّكنَ  َوََلُمَرهَنُم   نَ  َوََلُمَرهَنُم   األ  ُ   ِمن   َولِيًّا  الَشي َطانَ  َيَتِخذِ  َوَمن   اهللَِ  َخل َق  َفَلُيَغريِّ

اًنا   َخِسَ  َفَقد   اهللَِ ُدونِ  َ  ( 119  – 117:  النساء ) ﴾ ُمبِينًا  ُخس 
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 البداية 

بعد عوديت من مستشفى السالم، وامتالء قلبي بتلك املعان السامية التي استفدهتا من  

معلمي ومن أطباء ذلك املستشفى املمتلئ بكل املعان املقدسة، كام حكيت لكم قصة ذلك يف  

)ابتسامة األنني( رصت ال أفرق بني البالء والعافية.. بل صار البالء يف ذهني ال خيتلف عن أي  

 النعم التي ينعم اهلل هبا عىل عباده..    نعمة من 

وقد جعلني ذلك أقرص كثريا يف مداراة بدن بام يطلبه مني من حاجاته.. بل رصت أنظر  

إليه كام أنظر إىل اخلرقة البالية التي أود التخلص منها أللبس بدهلا لبايس احلقيقي الذي ينتظرن يف  

 دار اخللود.. 

ذلك بني الناس، وأنا أصيح فيهم كل حني بقول  ومل أكتف بذلك، بل رحت أشيع 

 الشاعر: 

يــا خــادَم اجلســـم كم تشـــقى 

ــه  ــتـــــــــــ ــدمـــــــــــ خـــــــــــ ــِ  بـــــــــــ

 

ــه    ح فـيـام فـي ــب الـرـب أتـطـل

 خســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 

أقبــل عىل النفس واســـتكمــل 

ــا   ــهــــــــــ ــلــــــــــ ــائــــــــــ  فضـــــــــــــ

 

ـفأـنت ـبالنفس ال ـباجلســـم   

ــان  إنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

و  لكني .. ويف غمرة محاستي للمعان التي تلقيتها يف مستشفى السالم جاءن معلمي، وه 

يقول: تعال معي إىل حصون العافية.. لتعيد لنفسك توازهنا.. فال يصح للروح أن جتور عىل  

 الطني.. كام ال يصح للطني أن ينحرف بالروح. 

 قلت: مل أفهم.. 

قال: لقد تعلمت يف مستشفى السالم كيف تداوي روحك التي جرحتها آالم جسدك..  

يع روحك أن تؤدي رسالتها عىل هذه  لتستط  ، وستتعلم يف حصون العافية كيف حتفظ جسدك 

 األرض. 
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 قلت: مل أفهم. 

 قال: رس معي.. وستفهم.. فلن يفهم إال من سار. 

رست مع معلمي مسافات طويلة.. لست أدري هل كانت يف قريتي التي نشأت فيها، أم  

يف قرية أخرى.. بل لست أدري هل كنت حينها عىل األرض، أم كنت خارجها.. فقد كنت أرى  

 أشياء كثرية مل أرها يف حيايت قط، وال أحسب أن مثلها موجود عىل األرض. 

 فجأة الحت لنا حصون بديعة.. فسألت املعلم عنها، فقال: هذه حصونك.. فادخلها ..  

 قلت: ما تعني؟ 

قال: كام جعل اهلل لروحك حصونا حتفظها من الغفلة والتشتت والضالل، فقد جعل  

 م واألمراض واألسقام. لطينك حصونا حتفظها من اَلال 

 ؟ قلت: تقصد حصون العافية 

 قال: أجل .. فللعافية أسباهبا، كام للبالء أسبابه. 

 قلت: ولكني تعلمت يف رحلتي السابقة أن أسكن للبالء.. ال أن أواجهه. 

 قال: وستتعلم يف رحلتك هذه كيف تتقي البالء، وتتحصن منه. 

 قلت: أتريد أن تنسخ ما كنت قد علمتني إياه. 

قال: ال .. فرق بني أن ينزل بك البالء، وبني أن تنزل بنفسك البالء.. فاهلل كام جيازيك عىل  

 صربك عىل البالء، حياسبك عىل تعريض نفسك له. 

 قلت: مل أفهم .. ما  الذي تقصد؟ 

قال: إن اهلل خلق لك جسدك، وهو أمانة أعارك إياها لتؤدي وظيفتك، فال حيق لك  

: )ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى    ت حوسبت.. أمل تسمع قوله  التقصري فيها.. فإن قرص 

يسأل عن عمره فيام أفناه، وعن علمه فيام فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيام أنفقه، وعن  
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     ( 1) جسمه فيام أباله( 

 قلت: بىل.. فام فيه من العلم؟ 

أن اهلل يسأل عباده عن أجسامهم، وفيام أبلوها.. فمن فرط يف جسده   قال: لقد أخرب 

   بأن قرص يف حقه حوسب عىل ذلك بحسب تفريطه. 

 قلت: لكن اهلل أمرنا بأن نضحي بأجسامنا يف سبيله. 

قال: فرق بني أن تضحي بجسمك يف سبيل اهلل، وبني أن تضحي به يف سبيل شهوة من  

 الشهوات.. 

 جمال الطب، وال عالقة له بالدين.   قلت: لقد حسبت أن هذا 

قال: الدين الذي ال يعلمك كيف حتفظ روحك وجسدك وكل يشء ليس دين اهلل، بل  

 هو دينك ودين البرش.. 

 قلت: فهل سأتعلم يف هذه احلصون هذا العلم؟ 

 . وهي تعلمك من سنن اهلل ما جيعلك حمفوفا بالعافية. قال: أجل.. فهذه حصون العافية. 

 *** 

، وهوما مل  ه .. وقد فوجئت باحلراسة املشددة في املعلم إىل باب حصون العافية ت مع  دخل 

أما املعلم، فلم يتنبه له احلرس الواقفون أمام الباب، فلذلك    .. عند مدخل مستشفى السالم أحلظه  

 مل يتعرض ألي تفتيش. 

وال   .. واهلل إن ال أمحل سالحا  .. أما أنا، فأوقفون طويال، يفتشون، قلت هلم: يا قوم 

 فلامذا تفتشون كل هذا التفتيش؟   .. أعرفه 

 قال أحد احلرس: افتح فمك. 

 
 رواه الرتمذي.   (  1) 
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 أن أخبئ سالحا يف فمي؟ أتظن أن يمكن    .. قلت له: ما هذا؟ 

 بل راح ينظر إىل فمي مستعمال اإلنارة واملكربات التي يستعملها األطباء.   .. مل ينتبه ملا أقول 

 ال بد أن تغسل فمك أو ال، وتأيت.   .. قال يل: انرصف 

اضطررت أن أنفذ ما يقولون مع أن مل أكن ألغفل عن تنظيفه، ثم عاودت الدخول: فراح  

وهكذا ظللت أكثر يومي مع هؤالء احلرس املتشددين، أما معلم السالم، فلم   .. ينظر يف أنفي 

 يتدخل، بل تركهم يعملون ما شاءوا، ويدققون يف تفتيشهم ما حيلو هلم. 

بعد انتهاء التفتيش دخلت مع املعلم إىل هذا القسم، مل أجتارس أن أسأله عن تلك الشدة  

أحدهم، فلهم من األجهزة املتطورة ما أقنعني   التي القان هبا احلرس، فقد خشيت أن يسمعني 

 بأنني حتت حراسة مشددة. 

 . البد أن تصرب عىل حرس هذا احلصن قال يل املعلم:  

 قلت: ملاذا وضعوا فيه هؤالء احلرس األشداء؟ 

 بل هم أنصح لك من أبيك وأمك.   .. ليسوا أشداء   .. قال: ال 

 قلت: ولكنهم قساة. 

 مكتنفة بلطف.   قال: هي قسوة مملوءة برمحة، وشدة 

 قلت: أتقصد ما قال الشاعر: 

 قسا ليزدجروا ومن يك رامحا      فليقسوأحيانا عىل من يرحم 

   .. قال: هو  ذاك 

 ومرحبا بقسوة تنفعني.   .. قلت: فال خري يف رمحة ترضن 

 لقد أسأت فهمكم.    .. التفت إليهم مبتسام، وأنا أقول: جزاكم اهلل خريا 

لني بمعاينة وتفتيش كل داخل، ال يفرقون يف ذلك بني وجيه  مل يلتفتوا إيل، بل ظلوا منشغ 
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 ووضيع. 

 قلت للمعلم: مل كان هذ القسم تاليا للقسم السابق؟ 

 عاينت القسم السابق، بامذا حدثتك نفسك؟   ا قال: أجبني: عندم 

بل متنيت أن أدفن يف   .. مل أمر بقسم من األقسام إال متنيت املكث فيه  .. قلت: سأصدقك 

فمع أن العلة ال تزال تنخر يف جسمي إال أن الراحة التي كنت أشم عطرها يف تلك األقسام    .. ثراه 

 جعلتني أنسى كل علة، وأشعر بكل قوة، وأستغني عن كل دواء. 

   .. قال: فهذا القسم يدعوك إىل الفرار 

 بل مل أعش مثلها.   .. لفرار من تلك األحوال الربانية التي عشتها قلت: إىل ا 

 الفرار من بالء اهلل إىل عافية اهلل.   .. قال: ال 

 قلت: ولكن ما أمجل البالء الذي جير إىل مثل تلك العافية والسعادة التي عشتها. 

 كل يشء؟ إن رمحة اهلل تدرك املبتىل، وهي تدرك كذلك املعاىف، أمل تسع رمحته    .. قال: نعم 

   .. قلت: بىل 

 قال: فهي تشمل اجلميع إذن. 

 قلت: فام دامت تشمل اجلميع، ملاذا نفر من البالء؟ 

 والبالء عارض.   .. قال: ألن األصل هو  العافية 

 وأنا أرى يف واقعي البالء أصال والعافية عارضا.   .. قلت: كيف هذا 

فينسخ أحدكم القناطري املقنطرة    .. قال: ذلك ألنكم تنشغلون برؤية البالء عن رؤية العافية 

 من العافية بالدرهم الواحد من البالء. 

 *** 

 (  سلوا اهلل العافية   .. هلل العافية ا   سلوا ) مر علينا رجل ينادي يف اجلموع: إذ    كذلك بينام نحن    



17 

 

 قلت للمعلم: من هذا؟ 

ويدعوإىل سؤال    .. فهو حيذر من التعرض للبالء  .. قال: هذا املمرض مكلف هبذه املهمة 

 العافية. 

 فال أظن الناس حمتاجني ملن يذكرهم هبذا.   .. قلت: ومل يشغل نفسه هبذا؟ 

 بذلك.   قال: هو  حييي سنة من سنة املصطفى  

 هو ال يأمرهم بإعفاء اللحية، وال بتقصري القميص.   .. ضحكت، وقلت: أقوله هذا سنة 

 حيض أمته عىل طلب العافية؟   ل اهلل  أمل يكن رسو   .. قال: أجل 

قلت: بىل،  فقد كان يقول:)سلوا اهلل العافية، فام أعطى أحد أفضل من العافية إال  

   ( 1) اليقني( 

هل  ) : رجال من املسلمني قد صار مثل الفرخ فقال له رسول اهلل  قال: وقد عاد 

نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به يف اَلخرة فعجله  ) بيشء أو تسأله إياه(  قال:   كنت تدعو 

َرَبَنا آِتَنا يِف  ﴿  سبحان اهلل ال تطيقه، وال تستطيعه، فهال قلت: ) : يل يف الدنيا، فقال رسول اهلل 

ِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الَنارِ  َيا َحَسَنًة َويِف اَل  ن   . ( 2) شفاه قال: فدعا اهلله ف (،  201: )البقرة ﴾    الدُّ

لقد سألت اهلل    ) : اللهم إنى أسألك الصرب(، فقال  ) : وقال عىل مرة أمام رسول اهلل  

 ( 3) البالء فسله العافية( 

يستعيذ ىف دعائه من بالء الدنيا وبالء اَلخرة، وكان من دعائه     قلت: أهلذاـ  إذنـ  كان  

 : (   )( 4)   اللهم إنى أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة   

 
 النسائي.   (  1) 

 مسلم.   (  2) 

 رواه الرتمذى.   (  3) 

 رواه النسائي.   (  4) 
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اخلري الذى ال رش فيه العافية  )   : بعضهم ولكن هذا برشط حتقق الشكر، كام قال    .. قال: نعم 

عاىف فأشكر أحب إىل من أن أبتىل  ألن أ )   : آخر مع الشكر، فكم من منعم عليه غري شاكر(، وقال  

 فأصرب( 

ومل مل يرتك األمر هلل ليختار لعبده ما    .. قلت: مل ورد يف النصوص احلث عىل طلب العافية 

 يشاء؟ 

 قال: إن سؤالنا العافية من اهلل أدب مع اهلل وتعظيم هلل. 

 ا؟ فال نتدخل فيه   .. أليست  العبودية هي أن نسكن ملجريات األقدار   .. قلت: كيف هذا؟ 

 قال: أليس من رمحة اهلل بنا أن يبتلينا لنرجع إليه؟ 

 قلت: بىل. 

 قال: فكيف نرجع إليه؟ 

 قلت: نتوب. 

 قال: وهل حتدثنا نفوسنا، ونحن نرجع إىل اهلل بطلب عافية اهلل؟ 

 قلت: ال أكتمك بأن ذلك طبع. 

 قال: فهل هو  طبع طيب أم طبع خبيث؟ 

 وقد يكون طيبا وقد يكون خبيثا.   .. قلت: هو  طبع وكفى 

أجبني: هل من أسامء اهلل احلسنى    .. فاهلل تعاىل مل خيلقنا إال طيبني   .. هو  طبع طيب   .. قال: ال 

 التي أمرنا بإحصائها اسم املبتيل؟ 

 فأنا أحفظها مجيعا بحمد اهلل.   .. قلت: ال 

 قال: فعدها. 

   .. الرمحن الرحيم   .. قلت: هو  اهلل 
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 وحتقق بعبودية الرمحن الرحيم.   .. عافية طلب من الرمحن الرحيم فطلب ال   .. قال: حسبك 

 قلت: أطلب العافية عبودية؟ 

  .. وكان بجانبك منقذ ماهر يف السباحة   .. قال: أرأيت لوكنت يف بحر عميق، وغرقت فيه 

 أال متد يداك إليه لينقذك؟ 

 قلت: جمنون أنا إن مل أفعل؟ 

 البحر يلتهمني.   قال: أرأيت لوقلت: ال أمد يدي إليه، بل أترك 

 قلت: يف ذلك احلني إما أن أكون جمنونا، وإما أن أكون متكربا. 

وتذلك    .. فلذلك كان طلبك العافية من اهلل   .. بل يفعله املتكرب   .. قال: املجنون ال يفعل هذا 

 بني يديه عبودية هلل ال َّتتلف عن أي عبودية. 

 رجة سؤال اهلل البالء. قلت: لكني قرأت يف سري الصاحلني من يمتلئون باحلب إىل د 

أما   ، وممن أوىص هبم رسول اهلل.. قال: كامل ديننا نستلهمه من اهلل، ومن رسول اهلل 

الصاحلون ففيهم العارفون، وفيهم السالكون، وهم يمرون بمراحل يف سلوكهم وبمواجيد قد  

 أال تعرف سمنون؟   .. توحي هلم بام يقولون 

عرفه، لقد كان ورده يف كل يوم وليلة مخسامئة  ومن ال ي   .. سمنون املحب   .. قلت: إي واهلل 

 ركعة، وهوالقائل:  

ــ   كان يل قلب أعيش بـــــــــــــــــــــ
 

 ضاع مين يف تقلــــــــــــ ــــــــــــ  
ــ     رب فــارههع علف فقــــــــــــــــــــــــــــ

          
 ضـا  دـ ريف يف تبل   
 وأغـ  مـا ه يب ر رمـــــــــــــــــــــــــــــ   

            
ــ    اي غياث  ملستغي  بــــ
 وهوالقائل:  

وكان فؤ هيف خايل ق ــــــــــــــــــــــــــ  
ــ    حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

 

 وكان بذكر اخللق يلهـو ويمـرح  
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ــا قـلـ   ـ       ــا هعـــــ فـلـ ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــابــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أجــــــــــــــــــ

       

 فلست أراه عـن فـنـائك يبـرح  

 

 
رميـــب ب ن ماـــن  ن كاـــب 
 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا

       

 وإن كنت يف الدنيا بغـريك افـرح  

 

 
وإن كــان ءــــــــــــــف  يف     ه 
 أبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

       

 إذا غبت عن عيني لعينـي يمـلـح  

 

 

و دـــــــــــــلين و ن فان ءـــــــــــــ ب  
ــ ـــــــــــــــب   ت ـــــــــــــــــــــــــــــ    ءـــــــــــــــــــــــــــ

   

 فلست ارى قلبي لغريك يصـلـح  

 وهوالقائل:  

 ت كب   فؤ ه علــــي  ادــــاه            
 

 ورشدت نومي فام يل رقاد  

 

 
   .. وهو 

 قال: مل أقصد أن تروي أشعاره. 

ومل تكن أشعاره سوى زفرات من قلبه الذي امتأل   .. قلت: مل يكن شاعرا بل كان حمبا 

 عشقا. 

 قال: فقد دعاه حاله ومواجيده ألن يقول:  

ــ    ح          و يس يل يف ســ
 

 فكيفام شئت فاختربنى  

 

 
 لقد دعته ثقته بحبه هلل ألن يقول هذا.   .. أي حب هذا؟!    .. قلت: اهلل ! 

 السنة. قال: ولكن اهلل تعاىل ابتاله بعلة تدعوه إىل  

 قلت: كيف هذا؟ 

 قال: لقد ابتيل بعلة احلرص. 

 قلت: إهنا علة خطرية، فامذا فعل؟ 

 ادعوا لعمكم الكذاب( ) قال: كان بعد ذلك يدور عىل أبواب املكاتب، ويقول للصبيان: 

 *** 

ال يزال ذهني مضطربا، فكيف نجمع بني ما مر من نصوص تكاد ترغب    .. قلت: يا معلم 
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 أال تالحظ أن هناك تناقضا صارخا؟   .. من نصوص؟   يف البالء، وبني ما سقت 

ِفِه َتن ِزيٌل ِمن  َحِكيٍم   ﴿ كتاب اهلل  .. قال: معاذ اهلل  ِه َوال ِمن  َخل  ِ َيَدي  َباِطُل ِمن  َبني  ال َيأ ِتيِه ال 

 التعارض يف أذهانكم املشوشة التي متتلئ بالرصاع.   .. ( 42)فصلت:   ﴾ مَحِيدٍ 

 ونملؤها بالسالم؟ قلت: فكيف ننفي عنها الرصاع،  

أهيا الناس ال تتمنوا لقاء العدو، واسألوا اهلل العافية، فإذا لقيتم  ) : قال: أمل تسمع قوله 

فاصربوا، واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف، اللهم منزل الكتاب وجمري السحاب، وهازم  

   ( 1) األحزاب اهزمهم، وانرصنا عليهم( 

 قلت: بىل. 

عن متني لقاء العدو، وأمر يف نفس الوقت بالصرب حني لقائهم، حتى ال    قال: فقد هنى  

 يويل أحد دبره قائال: لقد هنينا عن لقاء العدو. 

 قلت: فهذا احلديث فرق البالء قبل نزوله وبعد نزوله. 

 فأمر بالصرب عىل البالء إن نزل، وهنى عن طلبه إذا مل ينزل.   .. قال: أجل 

 نفس املوقف من لقاء العدو. فاملوقف من البالء إذن هو     .. قلت: فهمت هذا 

 قال: وهل العدو إال بالء من البالء؟ 

 قلت: هذا مثال جيد نفى التعارض بإنزال كل حالة حملها اخلاص هبا. 

 متني املوت. عن    أمل ينه    .. قال: سأزيدك ما يزيدك طمأنينة 

لرض نزل به، فإن كان ال بد متمنيًا فليقل:  ال يتمنني أحدكم املوت  ) : قلت: بىل، فقد قال  

   ( 2) اللهم أحيني ما كانت احلياة خريًا يل، وتوفني إذا كانت الوفاة خريًا يل( 

 
 البخاري ومسلم.   (  1) 

 البخاري.   (  2) 
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فلهذا حيمل ما ورد من نصوص تدل عىل حمبة املوت أو الرغبة فيه عىل هذا املعنى  قال: 

وترك املنكرات وحب  اللهم إن أسألك فعل اخلريات  ) يف دعائه:  ، ومن ذلك قوله املحكم 

   ( 1) املساكني وإذا أردت يف الناس فتنة فاقبضني إليك غري مفتون( 

إرادتك التجريد مع إقامة اهلل إياك  ) قلت: لقد ذكرتني بحكمة البن عطاء اهلل يقول فيها: 

يف األسباب من الشهوة اخلفية، وإرادتك األسباب مع إقامة اهلل إياك يف التجريد انحطاط عن  

 ية(  اهلمة العل 

قال: صدق احلكيم، فام أدخلك اهلل فيه توىل إعانتك عليه، وما دخلت فيه بنفسك وكلك  

ٍق   ﴿ أمل يأمرنا اهلل تعاىل بأن نقول:  .. ا إليه  نِي ُُم َرَج ِصد  ِرج  ٍق َوَأخ  َخَل ِصد  ِخل نِي ُمد  َوُقل  َربِّ َأد 

َعل  يِل ِمن  َلُدن َك ُسل َطانًا َنِصرياً   ؟ ( 80االرساء: ﴾ ) َواج 

 قلت: بىل. 

 باهلل. فيه  فاملدخل الصدق أن تدخل فيه باهلل، واملخرج الصدق أن َّترج  قال:  

 *** 

فكيف يطلب منا أن نفر من البالء، واهلل تعاىل  ال يزال ذهني مضطربا،  .. قلت: يا معلم 

َقت ِل َوِإذًا ال مُتََتُعوَن ِإاَل َقِليالً  ﴿ يقول:  ِت أو ال  ُتم  ِمَن امل َو  ِفَراُر إِن  َفَرر    ﴾ ُقل  َلن  َين َفَعُكُم ال 

 (  16)األحزاب: 

ذ  َقاَلت  َطاِئَفٌة  َوِإ  ﴿ تعاىل: وقد ذم اهلل قوما تعللوا بأسباب واهية ليفروا من البالء، فقال 

َتأ ِذُن َفِريٌق ِمن ُهُم الَنبَِي َيُقوُلوَن ِإَن ُبُيوتَ  ِجُعوا َوَيس  َل َيث ِرَب ال ُمَقاَم َلُكم  َفار  َرٌة َوَما  ِمن ُهم  َيا َأه  َنا َعو 

َرٍة إِن  ُيِريُدوَن ِإاَل ِفَراراً   ( 13األحزاب: ﴾ ) ِهَي بَِعو 

ام يفرون اتقاء جلراح تصيبهم أو قتل يفتك هبم، فقال  وذم الفارين من الزحف، وهم إن 

 
 مالك.   (  1) 
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فًا لِِقَتاٍل أو ُمَتَحيِّزًا ِإىَل ِفَئٍة َفَقد  َباَء بَِغَضٍب ِمَن   ﴿ تعاىل:  َمِئٍذ ُدُبَرُه ِإاَل ُمَتَحرِّ م  َيو 
ِ اهلَلِ َوَمأ َواُه  َوَمن  ُيَوهلِّ

 ( 16ألنفال: ﴾ ) َجَهَنُم َوِبئ َس امل َِصريُ 

قال: إن اهلل تعاىل، مع مطالبته لنا بحفظ أجسادنا وقوانا، إال أنه طلب منا كذلك أن نبيعها  

ِمُنوَن ِباهلَلِ   ﴿ تعاىل: له، فقال  اَرٍة ُتن ِجيُكم  ِمن  َعَذاٍب َألِيٍم ُتؤ  ُكم  َعىَل جِتَ َا اَلِذيَن آَمُنوا َهل  َأُدلُّ َيا َأهيُّ

اِهُدوَن يِف َس  َلُمونَ َوَرُسولِِه َوجُتَ ٌ َلُكم  ِإن  ُكن ُتم  َتع  َوالُِكم  َوَأن ُفِسُكم  َذلُِكم  َخري  ﴾   ِبيِل اهلَلِ ِبَأم 

 (  11ـ    10)الصف: 

 قلت: ما معنى بيع أجسادنا هلل؟ 

قال: بأن نبذهلا هلل يف حال احلاجة إىل ذلك، فنضحي هبذه األجساد من أجل غاية سامية،  

 أو خدمة نبيلة. 

 عىل ذلك يقرب يل هذا املعنى. قلت: ارضب يل مثال  

قال: مثل ذلك مثل شخص يعتني بسيارته صيانة وتنظيفا، ال حرصا عليها، وبخال هبا،  

 وإنام لتكون يف خدمته أو خدمة نبله ومروءته متى احتاج إىل ذلك. 

قلت: أهلذا طلب اهلل تعاىل منا أن نعتني بقوانا لنبذهلا يف سبيله بأي صورة من صور البذل،  

ِهُبوَن ِبِه َعُدواهلَلِ َوَعُدَوُكم   ﴿ تعاىل: فقال  َي ِل ُتر  ُتم  ِمن  ُقَوٍة َوِمن  ِرَباِط اخل  َتَطع  وا هَلُم  َما اس  ﴾  َوَأِعدُّ

 (؟ 60: ألنفال ) 

قال: وبذلك يكون الفرار من البالء وأسباب البالء نوعا من أنواع اجلهاد يف سبيل اهلل،  

ساد، فإن أهلكناها من غري حاجة تدعو إىل ذلك كان ذلك  ألن مطيتنا لطاعة اهلل هي هذه األج 

 تلف لرأس مالنا. 

املؤمن القوي  ) : املؤمن القوي عىل املؤمن الضعيف، فقال    قلت: وهلذاـ  إذنـ  فضل  
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   ( 1) خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف، ويف كل خري( 

بل هذا ما نطق به القرآن الكريم، فاهلل تعاىل يقول عىل لسان إحدى ابنتي   .. قال: أجل 

َِمنيُ   ﴿ الشيخ الصالح:   َقِويُّ األ  َت ال  َتأ َجر  َ َمِن اس  ُه ِإَن َخري  ِجر 
َتأ   (  26القصص: ﴾ ) َيا َأَبِت اس 

ُكم    ﴿ للمأل حوله ُمتربا قواهم:   وعندما قال سليامن   َا امل أََلُ َأيُّ ِشَها َقب َل  َيا َأهيُّ  َيأ ِتينِي بَِعر 

ِلِمنيَ  َتَد    ﴿ وقال    ، ( 38النمل: ﴾ ) َأن  َيأ ُتوِن ُمس  ِكَتاِب َأَنا آِتيَك ِبِه َقب َل َأن  َير  اَلِذي ِعن َدُه ِعل ٌم ِمَن ال 

ِل َرِّبِّ لَِيب ُلوَ  ًا ِعن َدُه َقاَل َهَذا ِمن  َفض  َتِقره ُفَك َفَلاَم َرآُه ُمس  ُفُر َوَمن  َشَكَر َفِإَناَم  ِإَلي َك َطر  ُكُر َأم  َأك  ِن َأَأش 

ِسِه َوَمن  َكَفَر َفِإَن َرِّبِّ َغنِيٌّ َكِريمٌ  ُكُر لَِنف  اهلل تعاىل ألن القوة   محد سليامن  ( 40النمل: ﴾ ) َيش 

 التي تكون للمؤمن والصالح فضل عظيم من فضل اهلل، وفضل اهلل حيافظ عليه، وال يعبث به. 

 هذه النصوص تدعونا حلفظ قوانا. قلت: فكل  

 قال: ال بأن حتبسوها يف قفص ذهبي، وحترصوا عليها حرص البخالء. 

 قلت: فامذا نفعل هبا؟ 

وهل اجلهاد يف سبيل اهلل إال قمة الفتوة واملروءة    .. قال: تبذلوها للحق، وللمروءة، والنبل 

 !؟  

َوَما َلُكم  ال ُتَقاِتُلوَن يِف َسِبيِل اهلَلِ   ﴿ اهلمم بقوله: قلت: أهلذا إذن استثار اهلل تعاىل 

َقر   َنا ِمن  َهِذِه ال  ِرج  َداِن اَلِذيَن َيُقوُلوَن َرَبَنا َأخ  ِول   َوال 
ِ
َجاِل َوالنَِّساء َعِفنَي ِمَن الرِّ َتض  ُلَها  َوامل ُس  َيِة الَظامِلِ َأه 

َعل   َعل  َلَنا ِمن  َلُدن َك َنِصرياً َواج   ( 75النساء: ﴾ )  َلَنا ِمن  َلُدن َك َولِيهًا َواج 

َراِج الَرُسوِل َوُهم  َبَدُأوُكم  أوَل   ﴿ : قال: وبقوله  وا بِِإخ  اَمهَنُم  َوََهُّ مًا َنَكُثوا َأي  َأال ُتَقاِتُلوَن َقو 

هَنُم  َفاهلَلُ َأَحقُّ َأن    ِمننِيَ َمَرٍة َأََّت َشو  ُه ِإن  ُكن ُتم  ُمؤ   (  13التوبة: ﴾ ) ََّت َشو 

 *** 

 
 أمحد.   (  1) 
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رأيت يف مدخل هذا القسم أربع قاعات مجيلة بشكل قالع متينة، سألت املعلم عنها،  

 أال تستدعي الوقاية التحصن؟   .. فقال: هذه حصون هذا القسم 

 ولكن أي أعداء يرتبصون هبذا القسم حتى حيتاجون إىل هذه احلصون؟   .. قلت: بىل 

 وهذه احلصون تعلم كيفية مواجهة هؤالء األعداء.   .. قال: األعداء يرتبصون باإلنسان 

 ولكن مل كانت بشكل حصون؟   .. قلت: فهمت هذا 

 وما كان هلا أن تعلم التحصن، وهي غري حمصنة.   .. قال: لتذكر الداخل برضورة التحصن 

 قلت: فاحلراسة فيها مشددة إذن؟ 

 قال: أكثر مما تتصور. 

 صن األول منها؟ قلت: فام احل 

 قال:  حصن االستقامة. 

 قلت: فمام حيمي هذا احلصن؟ 

 قال: هذا حصن االحتامء من األمراض التي يفرزها السلوك املنحرف. 

 قلت: وما عالقة االنحراف السلوكي بانحراف الصحة؟ 

أمل تسمع قوله   .. قال: ألن االنحراف هو  السبب األكرب يف كل بالء حيدث، وأنة ترتفع 

وا ِإىَل اهلَلِ ِإنِّ َلُكم  ِمن ُه َنِذيٌر ُمِبنيٌ   ﴿ تعاىل:   ( 50)الذريات:   ﴾ َفِفرُّ

 قلت: فام احلصن الثان؟ 

 قال: حصن الوقاية. 

 قلت: فمام حيمي هذا احلصن؟ 

قال: هذا حصن الوقاية، واالبتعاد عن أسباب العلل، واحلفاظ عىل أمانة اجلسد التي أو  

فر من  ) : دعها اهلل اإلنسان، وعىل أمانة الوسط الذي يعيشه، وإىل هذا الركن يشري قوله 
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   ( 1) املجذوم فرارك من األسد( 

 قلت: فام احلصن الثالث؟ 

 قال: حصن القوة. 

 قلت: فام حصن القوة؟ 

 احلصن الذي يتم فيه تدريب قوى اجلسم ليخافها البالء، أو لتقاوم البالء.    قال: هو 

 قلت: فام احلصن الرابع؟ 

 قال: هذا حصن التواصل. 

 قلت: فام حصن التواصل؟ 

أَهية التواصل مع العامل الذي وجد فيه اإلنسان،   مدائن السالم قال: لقد عرف أهل 

 له قسام خاصا.   أت فأنش   .. بحفظ هذا التواصل وتقويته   ت فلذلك اهتم 

 مدائن السالم؟ قلت: أتقسيم هذه احلصون اجتهاد اجتهده أهل  

 قال: هو  اجتهاد باركته النصوص. 

 قلت: كيف تباركه النصوص؟ 

 امتأل بركة وخريا. قال: كل اجتهاد أشارت إليه النصوص  

 قلت: فام النصوص التي أشارت إىل هذا؟ 

إىل هذه احلصون األربعة عند ذكره ألدب من آداب النوم، باعتبار النوم    قال: لقد أشار  

 حمال للغفلة التي يتحينها األعداء. 

 فام هو  األدب الذي مجع هذه احلصون؟   .. قلت: آداب النوم كثرية 

عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثالث مرات،  إذا قام أحدكم  ) : قال: قوله  

 
 ابن جرير.   (  1) 
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باسمك رِّب وضعت جنبي وبك أرفعه،  ) فإنه ال يدري ما خلفه عليه بعده، وإذا اضطجع فليقل: 

فإن أمسكت نفيس فارمحها، وإن أرسلتها فاحفظها بام حيفظ به عبادك الصاحلني(، فإذا استيقظ  

   ( 1) ورد عيل روحي، وأذن يل بذكره( احلمد هلل الذي عافان يف جسدي،  ) فليقل: 

 قلت: أهذا احلديث يشمل احلصون األربعة؟ 

وإن أرسلتها فاحفظها  )   يف دعاء النوم:   أما حلصن األول، فيدل عليه قوله    .. قال: أجل 

بام حيفظ به عبادك الصاحلني( ففي ذكره للصاحلني دليل عىل أن اهلل حيفظ عباده باستقامتهم  

 وسلوكهم سبيله. 

احلمد هلل الذي عافان يف جسدي، ورد عيل  ) يف دعاء االستيقاظ:   إليه أيضا قوله    ويشري 

روحي، وأذن يل بذكره(، وهودليل عىل شعور قائله بنعمة اهلل عليه، بل التفاته إىل هذه النعم  

وانشغاله بذكر اهلل، وهوما يقيه كل األمراض السلوكية الناجتة عن الغفلة، وعن عدم رؤية نعم  

 اهلل.  

 قلت: والثان؟ 

إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره  ) : قال: يدل عليه قوله 

ثالث مرات، فإنه ال يدري ما خلفه عليه بعده(، فهواحتامء حيس ظاهر، واحتياط رشعي له تأثريه  

 يف احلفظ واحلامية. 

 قلت: والثالث؟ 

 أليس النوم سببا من أسباب القوة، وركنا من أركاهنا.   .. قال: هو  النوم نفسه 

 قلت: كيف هذا؟ 

 قال: أمل ينزل اهلل النوم عىل أهل بدر ليستعدوا للمعركة بأجساد قوية؟ 

 
 الرتمذي.   (  1) 
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 َماًء   ﴿ تعاىل: قلت: بىل، فقد قال 
ِ
ُل َعَلي ُكم  ِمَن الَساَمء يُكُم النَُّعاَس َأَمَنًة ِمن ُه َوُيَنزِّ ِإذ  ُيَغشِّ

َدامَ لُِيَطهِّ  َق  ِبَط َعىَل ُقُلوِبُكم  َوُيَثبَِّت ِبِه األ  َز الَشي َطاِن َولرَِي  ِهَب َعن ُكم  ِرج   ( 11)ألنفال: ﴾ َرُكم  ِبِه َوُيذ 

 قال: فقد جعل اهلل تعاىل النوم سببا من أسباب ربط القلوب. 

 قلت: والرابع؟ 

 ألدوات االتصال.    وأذن يل بذكره( فذكر اهلل اتصال باهلل، واستخدام )   : قال: قوله  

 ولكني أرى أعداء كثريين يرتبصون باإلنسان؟   .. قلت: فهمت هذا 

 قال: ويمكنك أن تتحصن منهم هبذه احلصون األربع. 

 قلت: كيف هذا؟ 

قال: ألن العدوإما أن يكون داخليا أو خارجيا، فإن كان خارجيا، فإما أن يكون ظاهرا أو  

 خفيا. 

سية الناجتة عن السلوك املنحرف، وأما  أما العدوالداخيل، فهواألمراض النف 

 العدواخلارجي الظاهر فهومسببات األمراض من اجلراثيم والفريوسات واحلوادث وغريها. 

أما العدواخلارجي اخلفي، فمنه ما نعرفه كالشياطني، ومنه ما نجهله وأمرنا باالستعاذة  

 منه. 

 أم نكتفي بام عرفنا عنها؟   .. قلت: فهل ندخل هذه احلصون األربعة 

  مدائن السالم فكل من دخل هذا القسم تلزمه إدارة  .. قال: ال مناص لنا من الدخول 

 بالتحصن هبذه احلصون. 

 قلت: مل أعلم أن حفظ الصحة إجباري. 

 قال: مدائن السالم حترص عىل حفظ صحة رعيتها أكثر من حرصكم عىل مجع الرضائب. 

 الرضائب يف حفظ العمران. قلت: مدنيتنا تستفيد من  
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 قال: ومدائن السالم تستفيد من صحة الرعية يف حفظ اإلنسان. 
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 أوال  ـ حصن االستقامة 

وا ِإىَل اهلَلِ ِإنِّ    ﴿ تعاىل: قصدنا احلصن األول، وقد كتب عىل بابه بحروف من نور قوله   َفِفرُّ

   ( 50الذريات: ﴾ ) َلُكم  ِمن ُه َنِذيٌر ُمِبنيٌ 

 عالقة هذه اَلية هبذا احلصن؟ قلت للمعلم: ما  

 قال: اهلل تعاىل يأمر عباده باللجوء إليه واالعتامد عليه يف أمورهم. 

وقد قرن ذلك بالتحذير واإلنذار ليدل عىل خطورة عدم الفرار إىل اهلل، وعدم  قلت: 

 ولكن ما عالقة ذلك هبذا القسم؟   .. اللجوء إليه 

 قال: أليست الصحة والعافية نعمة؟ 

 وهي نعمة ال تقدر بثمن.   .. بىل، وقد عرفنا ذلك قلت:  

سلوا اهلل العفووالعافية، فإن أحد مل  ) : بنعمة اليقني واإليامن، فقال  قال: بل قرهنا 

   ( 1) يعط بعد اليقني خريا من العافية( 

  عن كون الصحة نعمة عظيمة ال يلتفت إىل قيمتها كثري من الناس، فقال:   قلت: وأخرب  

   ( 2) يهام كثري من الناس: الصحة والفراغ( نعمتان مغبون ف ) 

 قال: فقد عرفت إذن؟ 

وتلك معلومة قديمة سبق أن حتدثنا   .. قلت: وما عرفت؟ مل أعرف إال أن الصحة نعمة 

 عنها. 

 قال: أمل جيعل اهلل تعاىل للنعم حصونا حتميها، ومعاقل حتفظها؟ 

   .. قلت: أجل 

 
 أمحد والرتمذي.   (  1) 
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قال: ومن هدم تلك املعاقل، أو كس تلك األبواب كان ذلك إيذانا بارتفاع العافية وحلول  

 البالء. 

  ﴿ تعاىل: قلت: وهلذاـ  إذنـ  يقرن اهلل تعاىل بني تبديل نعمة اهلل، وبني حلول البوار، كام قال  

رًا َوَأَحلُّوا قَ  َمَت اهلَلِ ُكف  َبَوارِ َأمَل  َتَر ِإىَل اَلِذيَن َبَدُلوا نِع  َمُهم  َداَر ال   ( 28ابراهيم: ﴾ ) و 

َمِئَنًة     ﴿ رضب اهلل تعاىل مثال عىل هذا، فقال: قد  قال: و  ط  َيًة َكاَنت  آِمَنًة مُّ َب اهللهُ َمَثاًل َقر  َورَضَ

ُعِم اهللهِ َفَأَذاَقَها اهللهُ لَِباَس  ن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرت  ِبَأن  ُقَها َرَغًدا مِّ ِف ِباَم َكاُنوا   َيأ ِتيَها ِرز  َو  ُوِع َواخل  اجل 

َعَذاُب َوُهم  َظاملُِونَ  نَُعوَن َوَلَقد  َجاَءُهم  َرُسوٌل ِمن ُهم  َفَكَذُبوُه َفَأَخَذُهُم ال  ـ   112النحل: ﴾ ) َيص 

113  ) 

 قلت: فقد كان هذا اللباس اجلديد من البالء بسبب املوقف الذي وقفوه من نعم اهلل؟ 

ومن حفظ اهلل يف صباه وقوته حفظه اهلل يف حال كربه، وضعف  ) وا: وهلذا قال   .. قال: أجل 

 قوته، ومتعه بسمعه وبرصه وحوله وقوته وعقله(  

جاوز مائة سنة وهوممتع بقوته وعقله، فوثب يومًا  بعضهم أنه رأى رجال قلت: لقد ذكر 

فحفظها اهلل  هذه جوارح حفظناها عن املعايص يف الصغر،  ) وثبة شديدة، فعوتب يف ذلك فقال: 

   ( 1) علينا يف الكرب( 

هذا الشيخ مل حيفظ  ) رأى شيخًا يسأل الناس، فقال:   هم قال: وعكس هذا ما وري أن بعض 

   ( 2) اهلل يف صغره، فلم حيفظه اهلل يف كربه( 

 *** 

هذا األثر  بصوت عذب سمعنا صوتا يف مدخل الباب يردد إذ بينام نحن كذلك 

 
 . 12/85البداية والنهاية:    (  1) 

 .466جامع العلوم واحلكم:    (  2) 
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وعزيت وجاليل ال يكون عبد من عبيدي عىل ما أحب، ثم ينتقل عنه إىل ما أكره إال إنتقلت  ) اإلهلي: 

له مما حيب عبيدي اىل ما يكره وال يكون عبد من عبيدي عىل ما أكره فينتقل عنه اىل ما أحب اال  

 إنتقلت له مما يكره اىل ما حيب(  

 ثم تتلوه أنشودة بلحن عذب تقول: 

 إ   كاــب يف مد ــر فــارع ــا
 

 فـــــذن   ـــــام ب ت اـــــ    اد   
 وحب ــا ببــاعــر رب   د ــاه  

 
ــ ا    اق     ف ب   د ــاه ســــــــــــ
ــا   ــ ـــــ ــ ـــ ــ  مـــ ــلـــ ــهـــ وإاي  و  ـــ

ــدــــــــــــــــــــــــب ــبــــــــــــــــــــــ ــتــــــــــــــــــــــ  إســــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 فهل    د اه ءــــــــ ا     ح   
ــاف  بقل ن بن    ر    وســــــــ

 
  ت  ـــــــ   قدر مم ق   ل  
 فتلـن مســـــــــــــــاكا   بدـ    

 
 ءـــــــــــــــ ـ ه عـلـيـ ـ  و تـتـ ـ   
 وما كان ءـء  علي    ضـ  

 
ــ    ــايف قــــ مم   هل  و    ــــ

 ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ــان ومم  ف   ت ك   مم جاـ
 

 ق ــــــ ر وأخ   علي       
 قلت للمعلم: من أين تصدر هذه األصوات اجلميلة؟  

 قال: من إذاعة هذا القسم. 

 ؟ السالم مدائن  ما أغنى    .. قلت: أهلذا القسم إذاعة 

 أنتم متخلفون كثريا بالنسبة للحضارة التي وصلوا إليها هنا.   .. قال: هي ليست كإذاعاتكم 

 قلت: فكيف وصلوا إليها؟ 

   .. قال: بربكات اهلل 

 قلت: ماذا تقول؟ 

َنا َعَلي ِهم  َبَرَكاٍت ِمَن   ﴿ تعاىل: قال: لقد سمعوا قوله  ا َلَفَتح  ُقَرى آَمُنوا َواَتَقو  َل ال  َوَلوَأَن َأه 

ضِ  َر   َواأل 
ِ
(، فآمنوا واتقوا، فلام رأى اهلل صدقهم أنزل عليهم بركات من  96)األعراف:   ﴾ الَساَمء
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 السامء واألرض. 

 اء كثرية. قلت: ولكن قومي، ومن غري أن يسمعوا إىل هذه اَلية، وصلوا إىل أشي 

قال: ليست العربة بالكثرة، وإنام العربة بالربكة، فقد يعطيك اهلل الكثري فيكون سببا  

 هلالكك، ويعطيك القليل املبارك فيفتح عليك به مفاتيح جنانه. 

 فنحن نجمع يف حياتنا صنوفا من النعم، ولكن ال نكاد نحس هبا.   .. قلت: هذا صحيح 

قال: ويوشك لو استمر بكم األمر عىل ما أنتم عليه من الغفلة أن تسلبوا ما أعطيتم من  

 النعم. 

 قلت: كيف؟ 

 قال: أال تعرف حضارة سبأ؟ 

قال   فهي حضارة راقية، فقد كانت هلا من اجلنات ما تنبهر له األبصار، كام  .. قلت: أجل 

ُكم    ﴿ تعاىل يصفها:  ِق َربِّ َكنِِهم  آَيٌة َجَنَتاِن َعن  َيِمنٍي َوِشاَمٍل ُكُلوا ِمن  ِرز  َلَقد  َكاَن لَِسَبٍأ يِف َمس 

َدٌة َطيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفورٌ  ُكُروا َلُه َبل   ( 15سـبأ: ﴾ ) َواش 

من حاد عن  قال: ولكنهم بإعراضهم عن اهلل وانحراهم عن سبيله أدركتهم سنة اهلل في 

َناُهم     ﴿ تعاىل يبني احلال التي انتقلوا إليها، وسببها: اهلل، قال   َعِرِم َوَبَدل  َنا َعَلي ِهم  َسي َل ال  َسل  َرُضوا َفَأر  َفَأع 

ٍر َقِليلٍ   ِمن  ِسد 
ٍ
ء ِ َذَوايَت  ُأُكٍل مَخ ٍط َوَأث ٍل َويَش  يه  فهذا الذي صار إل (، 16سـبأ: ﴾ ) بَِجَنَتي ِهم  َجَنَتني 

أمر تينك اجلنتني إليه بعد كفرهم ورشكهم باهلله وتكذيبهم احلق وعدوهلم عنه إىل الباطل، فبعد  

الثامر النضيجة واملناظر احلسنة والظالل العميقة واألهنار اجلارية تبدلت إىل شجر األراك  

 والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثري والثمر القليل.  

  بدائية بالنسبة حلضارتنا. قلت: ولكن مع ذلك فحضارة السبأيني 

قال: القرآن الكريم يعمم هذا النموذج عىل كثري من القرى التي انحرفت عن سبيل اهلل،  
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َكن  ِمن    ﴿ تعاىل يبني سنته يف ذلك: قال  َيٍة َبِطَرت  َمِعيَشَتَها َفتِل َك َمَساِكنُُهم  مَل  ُتس  َنا ِمن  َقر  َلك  َوَكم  َأه 

ِدِهم  ِإاَل َقِلي  َواِرِثنيَ َبع  ُن ال  َنا   ﴿ : قال تعاىل و ، ( 58القصص: ﴾ ) اًل َوُكَنا َنح  َلك  َأَفَلم  هَي ِد هَلُم  َكم  َأه 

ُشوَن يِف َمَساِكنِِهم  ِإَن يِف َذلَِك ََلياٍت أِلُويِل النَُّهى  ُقُروِن َيم  قال  و ، ( 128طـه: ﴾ ) َقب َلُهم  ِمَن ال 

اَمهَلُم  َفَصَدُهم  َعِن ال   ﴿ : تعاىل  َسِبيِل  َوَعادًا َوَثُموَد َوَقد  َتَبنَيَ َلُكم  ِمن  َمَساِكنِِهم  َوَزَيَن هَلُُم الَشي َطاُن َأع 

ينَ  َتب رِصِ َنا ِمن  َقب لِِهم  ِمَن  أو  ﴿ : قال تعاىل و ، ( 38العنكبوت: ﴾ ) َوَكاُنوا ُمس  َلك  مَل  هَي ِد هَلُم  َكم  َأه 

ُقرُ  َمُعونَ ال  ُشوَن يِف َمَساِكنِِهم  إَِن يِف َذلَِك ََلياٍت َأَفال َيس   ( 26السجدة: ﴾ ) وِن َيم 

 *** 

 قلت للمعلم: تلك عقوبات قدرية، قدرها اهلل عىل من مل حيرتموا نعمه. 

قال: واهلل بحكمته يرشع للعاصني من الترشيعات ما يعاقبهم به جزاء وفاقا عىل  

 معاصيهم. 

َوَعىَل   ﴿ تعاىل:  تعاىل بعض الطيبات عىل اليهود بسبب بغيهم، فقال قلت: لقد حرم اهلل 

َنا َعَلي ِهم  ُشُحوَمُهاَم ِإاَل َما مَحَ  َغَنِم َحَرم  َبَقِر َوال  َنا ُكَل ِذي ُظُفٍر َوِمَن ال  ا  اَلِذيَن َهاُدوا َحَرم  َلت  ُظُهوُرَُهَ

ِيِهم  َوِإَنا َلَصاِدُقونَ  َناُهم  ِبَبغ  َتَلَط ِبَعظ ٍم َذلَِك َجَزي  ََواَيا أو َما اخ  أي إنام  (، 146ام: األنع ﴾ ) أو احل 

حرمنا عليهم ذلك ألهنم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغياهنم، وُمالفتهم رسوهلم واختالفهم  

 عليه. 

َفِبُظل ٍم      ﴿ تعاىل: وقد رصح القرآن الكريم بالغرض من حتريم هذه الطيبات وغريها، فقال  

َنا َعَلي ِهم  َطيَِّباٍت ُأِحَلت  هَلُ  با َوَقد   ِمَن اَلِذيَن َهاُدوا َحَرم  ِذِهُم الرِّ ِهم  َعن  َسِبيِل اهلَلِ َكِثريًا َوَأخ  م  َوبَِصدِّ

َنا لِل َكاِفِريَن ِمن ُهم  َعَذابًا َألِيامً  َتد  َباِطِل َوَأع  َواَل الَناِس ِبال  لِِهم  َأم   (  161ـ    160النساء: ﴾ ) هُنُوا َعن ُه َوَأك 

مع أن الرشيعة يف األصل حترم قتل   ومثل ذلك ما أمر به بنوإرسائيل من قتل أنفسهم 

َل   ﴿ تعاىل: النفس مطلقا، قال  ِعج  َاِذُكُم ال  ُتم  َأن ُفَسُكم  ِباَّتِّ ِم ِإَنُكم  َظَلم  ِمِه َيا َقو  َوِإذ  َقاَل ُموَسى لَِقو 



35 

 

ٌ َلُكم  ِعن َد َباِرِئُكم  فَ  ُتُلوا َأن ُفَسُكم  َذلُِكم  َخري  َتاَب َعَلي ُكم  إَِنُه هو  الَتَواُب  َفُتوُبوا ِإىَل َباِرئُِكم  َفاق 

 ( 54البقرة: ﴾ ) الَرِحيمُ 

قال: وليس ذلك خاصا ببني إرسائيل، فالعقوبات الترشيعية مستمرة يف هذه األمة،  

ولوأهنا مل تتخذ الطابع اجلامعي، باعتبار عموم الرسالة وخلودها، فلذلك وضع الرشع احلدود  

 والزواجر عقوبة وردعا للمنحرفني. 

  ﴿ تعاىل: فمن ظاهر من زوجته مثال، أمر عقابا له هبذا التكفري الشديد، قال   .. قلت: أجل 

ِريُر َرَقَبٍة ِمن  َقب ِل َأن  َيَتاَمَسا ذَ  َا َقاُلوا َفَتح 
لُِكم  ُتوَعُظوَن  َواَلِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمن  نَِسائِِهم  ُثَم َيُعوُدوَن ملِ

َمُلونَ  َتطِع   ِبِه َواهلَلُ ِباَم َتع   ِمن  َقب ِل َأن  َيَتاَمَسا َفَمن  مَل  َيس 
ِ
ِن ُمَتَتابَِعني  َري   َخِبرٌي َفَمن  مَل  جَيِد  َفِصَياُم َشه 

ِمُنوا ِباهلَلِ َوَرُسولِِه َوِتل َك ُحُدوُد اهلَلِ َولِل َكاِفِريَن َعَذاٌب أَ  ِكينًا َذلَِك لُِتؤ  َعاُم ِستِّنَي ِمس  ﴾  لِيمٌ َفإِط 

 (( 4ـ    3ادلة: املج ) 

اَلِذيَن   ﴿ تعاىل: وسبب ذلك أن هؤالء املظاهرين يقولون منكرا من القول وزورا، قال 

هَنُم  َوِإهَنُم   َلَيُقوُلوَن ُمن َكرًا ِمَن    ُيَظاِهُروَن ِمن ُكم  ِمن  نَِسائِِهم  َما ُهَن ُأَمَهاهِتِم  ِإن  ُأَمَهاهُتُم  ِإاَل الاَلئِي َوَلد 

ِل   َقو   (  2املجادلة: ﴾ ) َوُزورًا َوِإَن اهلَلَ َلَعُفوَغُفورٌ ال 

قال: وهكذا كانت العقوبات قدرية وترشيعية قانونا إهليا وسنة من سنن الكون ال تكاد  

 تتخلف. 

  عبد اهلل بن عباس: ومن ذلك قوله  بيان أثري املعصية يف العافية،  ورد يف اَلثار  قلت: وهلذا  

وحمبة يف قلوب   ، وقوة يف البدن  ، وسعة يف الرزق  ، ونورا يف القلب  ، إن للحسنة ضياء يف الوجه ) 

  ، ونقصا يف الرزق   ، ووهنا يف البدن   ، وظلمة يف القرب والقلب   ، اخللق، وإن للسيئة سوادا يف الوجه 

 وبغضة يف قلوب اخللق( 

ذكروا تأثري املعايص يف الراحة النفسية، فهذا رجل يشكو لبعض الصاحلني وحشة  قد و 
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 نفسه فقال له: جيدها يف  

 إذا كنت قد أو حشتك الذنوب     فدعها إذا شئت واستأنس 

 *** 

رأيت بابني داخل هذا القسم، واملرىض يدخلون منهام بعد أن يتعرضوا لتفتيش شديد،  

سألت املعلم عنهام، فقال: هذان البابان حيويان العالج مما ينبغي الفرار منه من الذنوب املؤثر عىل  

 العافية. 

 راء تلك األبواب أطباء يعاجلون الذنوب؟ قلت: أو 

 قال: أجل. 

 قلت: هل يسقى املريض فيها ما جيعله بريئا من الذنوب كيوم ولدته أمه؟ 

بل يعطى من احلقائق والعلم، ممزوجا بالرتبية والتمرين ما يقلع منه أصول   .. قال: ال 

ألستم جتعلون يف مستشفياتكم حمال لتمرين املرىض وتأهيلهم للحياة   .. املعايص وفروعها 

 الصحية؟ 

 فبعض األمراض تستدعي ذلك؟   .. قلت: بىل 

افات اخللقية،  قال: فكذلك رأت إدارة هذا القسم أن أكثر األمراض ناشئة عن االنحر 

 فلذلك جعلت هذا القسم اخلاص بالوقاية منها. 

 قلت: وبذلك يتقون كل العلل التي تنبع من هذه االنحرافات. 

 فالوقاية خري من العالج.   .. قال: أجل 

 قلت: ولكن الذنوب كثرية جدا ال تكاد حتىص، فلم وضع هلا قسامن فقط؟ 

 قال: هذان القسامن حيويان أصول الذنوب. 

 َها؟   قلت: فام 
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قال: اجتناب اإلثم، واجتناب العدوان، فكالَها مما وردت النصوص بوجوب اجتنابه،  

َواِن   ﴿ تعاىل منكرا عىل من اتصف باإلثم والعدوان: قال  ُعد  ِم َوال  ث  ِ َوَتَرى َكِثريًا ِمن ُهم  ُيَساِرُعوَن يِف األ 

َمُلونَ  َت َلِبئ َس َما َكاُنوا َيع  ح  لِِهُم السُّ ِم   ﴿ : قال تعاىل و ، ( 62املائدة: ﴾ ) َوَأك  ث  ِ َتَظاَهُروَن َعَلي ِهم  ِباأل 

َواِن   ُعد  ث    ﴿ : قال تعاىل و ،  ( 85: البقرة ﴾ ) َوال  ِ َن ِباأل  َوان َوَيَتَناَجو  ُعد   ( 8: املجادلة ﴾ ) ِم َوال 

 قلت: فام الفرق بينهام؟ 

قال: مع أن كال املصطلحني قد يطلق عىل الذنوب مجيعا إال أن اقرتاهنام يف هذا املوضع  

 يدل عىل أن لكل منهام معنى خاصا يشري إىل نوع من أنواع االنحراف. 

اإلثم يعني الذنوب التي ترض  مما قيل يف التفريق بينهام أن    هذه احلصون وقد اختارت إدارة  

 عىل عكس العدوان الذي يتعدى طوره صاحبه اىل اَلخرين.   ، صاحبها فقط 

 اجتناب اإلثم  

َفَواِحَش َما َظَهَر    ﴿ تعاىل: اقرتبنا من الباب األول، فرأينا الفتة كتب عليها قوله   َرُبوا ال  َوال َتق 

، ورأيت عىل املدخل جهازا مل أر مثله يف حيايت، ال يسمح  ( 151: األنعام ﴾ ) ِمن َها َوَما َبَطَن 

 للدخول إىل القسم إال بعد املرور عليه. 

 قال يل املعلم: ادخل يف هذا اجلهاز، فإنه لن يسمح لك بالدخول إال بعد املرور عليه. 

 ا هذا اجلهاز؟ قلت: وم 

 قال: هذا جهاز يبني أنواع اإلثم التي متتلئ هبا نفسك. 

 هذا جهاز الفضائح إذن.   .. قلت: يا ويلتي 

 فإنه ال يسلم املعلومات لغريك.   .. هذا جهاز ناصح ال فاضح   .. قال: ال 

 فال أحد جيهل فضائحه؟   .. قلت: فام احلاجة إليه إذن 

 أال تعلم ثمرات الغفلة؟   .. هناك من ال يفرق بني الطاعة واملعصية   .. قال: ال 
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َيا َوُهم  حَي َسُبوَن َأهَنُم  حُي ِسُنوَن    ﴿ تعاىل: وقد قال    .. قلت: بىل  ن  ََياِة الدُّ ُيُهم  يِف احل  اَلِذيَن َضَل َسع 

 ( 104الكهف: ) ﴾ ُصن عاً 

َرُحونَ  ﴿ تعاىل: قال: وقال  َسَبَن اَلِذيَن َيف  َعُلوا َفال  ال حَت  بُّوَن َأن  حُي َمُدوا باَِم مَل  َيف 
ا َوحُيِ  ِباَم َأَتو 

َعَذاِب َوهَلُم  َعَذاٌب َألِيمٌ  َسَبنَُهم  ِبَمَفاَزٍة ِمَن ال   ( 188آل عمران: )   ﴾ حَت 

 ولكن ما فائدة أن يعطيك جريدة فضائحك؟   .. قلت: فهمت هذا 

 عالج؟ أال تعلم أن التشخيص هو  نصف ال   .. قال: لتعاجلها 

 قلت: أهذا جهاز أشعة إذن؟ 

وما يعطيك من نتائج هي التي تذهب هبا إىل األطباء ليعرفوا مبلغ العلة فيك،    .. قال: أجل 

 فيعاجلوك بحسب ما حتتاجه من أدوية. 

 مبلغا عظيام يف التطور.   مدائن السالم قلت: اهلل ! لقد بلغت  

   .. قال: أنت مل تر شيئا 

 اجلهاز؟ قلت: هل سندخل مجيعا هلذا  

 أنسيت أن معلم السالم؟   .. أما أنا فال عالقة يل هبذا   .. ادخل أنت فقط   .. قال: ال 

 قلت: ولكن هؤالء احلرس األشداء لن يرتكوك إال بعد أن متر. 

 ضحك، وقال: ال بأس إن طلبوا مني الدخول، فسأدخل. 

ه مع أن الذبابة  دخل معلم السالم من الباب، فلم أر أحدا  من احلراس انتبه له، وال اهتم ب 

   .. متر، فال يسمح هلا بالدخول حتى متر عىل ذلك اجلهاز 

أردت أن أدخل كام دخل معلم السالم، فواجهني أحد احلرس بشدة، وقال: مر عىل  

 اجلهاز أو ال. 

 قلت: ولكن معلم السالم مر عليكم دون أن يمر عىل اجلهاز. 



39 

 

 بعد أن متر عليه، فكيف يمر علينا  ضحكوا فيام بينهم، وقالوا: ال متر علينا الذبابة إال 

 معلمك هذا؟ 

مل أجد بدا من الدخول، ولكني مل أجد يف نفس الوقت بدا من سؤال املعلم عن رس عدم  

أمره باملرور عىل اجلهاز، فقال يل: إذا رصت مثيل، فلن يأمرك أحد، ولن حياسبك أحد، أمل تعلم  

 أن يعرفوا حسابا وال ميزانا؟   أن سبعني ألفا من هذه األمة يدخلون اجلنة من غري 

 قلت: فأنت منهم إذن. 

 هل جئت بالوثيقة معك؟   .. قال: دعك من هذا، ودعك مني 

   .. قلت: أجل 

 وال ترها أحدا من خلق اهلل إال ملن وكل اهلل إليهم عالجك.   .. قال: فاحتفظ هبا لنفسك 

 قلت: مل؟ 

املجاهرين، وإن من اإلجهار أن يعمل الرجل  كل أمتي معاىف إال  ) : قال: أمل تسمع قوله  

بالليل عمال ثم يصبح وقد سرته اهلل فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يسرته ربه فيصبح  

   ( 1) يكشف سرت اهلل عز وجل عنه( 

 *** 

يا  ) : بينام نحن كذلك مر علينا رجل، وهويصيح بصوت فيه قوة وحزم، وهويردد قوله  

ل مخس إذا ابتليتم هبن وأعوذ باهلل أن تدركوهن: مل تظهر الفاحشة يف قوم  معرش املهاجرين! خصا 

قط حتى يعلنوا هبا إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع التي مل تكن مضت يف أسالفهم الذين مضوا،  

ومل ينقصوا املكيال وامليزان إال أخذوا بالسنني وشدة املؤنة وجور السلطان عليهم، ومل يمنعوا زكاة  

م إال منعوا القطر من السامء، ولوال البهائم مل يمطروا، ومل ينقضوا عهد اهلل وعهد رسوله إال  أمواهل 

 
 البخاري ومسلم.     (  1) 
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سلط اهلل عليهم عدوهم من غريهم فأخذوا بعض ما كان يف أيدهيم، وما مل حيكم أئمتهم بكتاب  

   ( 1) اهلل عز وجل ويتخريوا فيام أنزل اهلل إال جعل اهلل بأسهم بينهم( 

 ول هذا؟ قلت للمعلم: ما يق 

 قال: هذا يذكر املرىض بالعقوبات القدرية التي ينزهلا اهلل تعاىل عىل اَلثمني. 

 قلت: أهي عقوبات كعقوبات عاد وثمود؟   

 ال يشرتط أن تأيت عن طريق اخلوارق، فاهلل يعاقب بسننه التي نظم هبا الكون.   .. قال: ال 

 قلت: ارشح يل هذا. 

، وقال يل برقة: أنا معارص  مدائن السالم أمسك بيدي شخص وقور أظنه يعمل طبيبا يف  

إن دالئل هذا يف الواقع منترشة، تدل عليها البحوث   .. لك، وأعلم كثريا مما يدور يف خلدك 

 العلمية، وتزيد يف توثيقها اإلحصاءت الدقيقة، وتزيد يف تأكيدها التجربة واملعايشة. 

 ال عىل ذلك. قلت: فارضب يل مثا 

قال: سأرضب لك مثاال بسيطا قد يعتربه نفر من قومي وقومك بأنه من القشور التي ال  

 يصح احلديث عنها. 

ولو أن طبعت عىل حب أكل القشور، كام    .. قلت: كثري من األشياء يعتربها قومي كذلك 

 أحب أكل اللباب. 

 عن النفخ يف الرشاب والطعام.   قال: لقد هنى  

 لقد وردت أحاديث كثرية يف هذا تدل عىل أَهية املسألة.   .. قلت: أجل 

قال: أتدري ما عاقبة التفريط يف تطبيق هذا النهي الرشعي مع بساطته مقارنة باألحكام  

 األخرى. 

 
 ابن ماجه واحلاكم.   (  1) 
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 وال أظن األمر له عواقب خطرية.   .. قلت: ال 

  قال: لقد تسبب التفريط يف هذا إىل يف حدوث أو بئة خطرية، فقد أجرى بعض الباحثني 

األمعاء يف السودان، فوجدوا أن السبب الرئييس لدرن األمعاء يف السودان هو    ( 1) دراسة عىل درن 

 جرثومة الدرن اإلنسانية، بعكس ما هو  معروف عامليا من أن السبب هو  اجلرثومة الدرنية البقرية. 

 قلت: فام رس هذا؟ 

اللبن وصنع الزبدة منه  قال: أرجع هؤالء الباحثون علة ذلك إىل العادة املتبعة يف خض 

حيث يتم ملء القربة إىل نصفها باللبن، ثم تنفخ املرأةـ  والتي قد تكون مصابة بدرن الصدرـ  بفمها  

يف القربة لتمأل النصف اَلخر باهلواء، ثم يبدأ خض اللبن وتفصل الزبدة ويرشب اللبن بدون  

ء اَلخرين، وتنترش  هذه العادة يف  غيل أو تسخني، وبالتايل ينتقل املرض من صدر املرأة إىل أمعا 

 كثري من بالد املسلمني مع أنه منهي عنها رشعا.  

 فيعاقبنا اهلل بام كنا يف غنى عنه.   .. إننا نحتقر مثل هذا   .. قلت: سبحان اهلل 

 *** 

َوال   ﴿ تعاىل: خل هذا احلصن، فسألت املعلم عنهام، فقال: أمل تقرأ قوله ا رأيت بابني د   

َفَواِحَش َما َظَهَر ِمن َها َوَما َبَطَن   َرُبوا ال   ؟ ( 151: األنعام ﴾ ) َتق 

 فام عالقة هذه اَلية بالبابني؟   .. قلت: بىل 

قال: اَلثام تنقسم إىل قسمني: آثام ظاهرة، وآثام باطنة، وكال القسمني له أثره اخلطري عىل  

 ذلك.   َّتصيص قاعتني لعالج هذه احلصون  الصحة، وقد رأت إدارة  

 : باطن اإلثم 

وقد كانت أشبه بحصن منيع، فشعرت بانقباض نفيس نتيجة   .. دخلنا القاعة األوىل 

 
 يعترب الدرن من األمراض الشائعة يف بعض الدول اإلسالمية، وهو ينتقل عن طريق اهلواء.   (  1) 
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لذكريات مرت عىل خاطري، لست أدري ما الذي جلبها إىل خاطري تلك اللحظة، وقد كانت  

من القوة بحيث شغلتني عن النظر يف جدر تلك احلصن وأبوابه مع أهنا كانت يف منتهى الروعة  

 ل. واجلام 

ثم ازدادت اخلواطر شدة حتى ذهلت عن معلم السالم، وأصبحت أهذي باحلديث عن  

أولئك األعداء الذين مل يكتفوا بتكدير حيايت، بل راحوا بأشخاصهم املخيفة يف زوايا صدري  

 السالم.   مدائن يكدرون تلك اللحظات السعيدة التي أعيشها يف  

الذين يمألون صدري بالوساوس وخواطر  قلت للمعلم: أنجدن من هؤالء األعداء 

 السوء. 

 قال: فمن تركهم يسكنون صدرك؟ 

 قلت: ظلمهم وحقدهم وطغياهنم. 

 قال: فلامذا جعلت صدرك فندقا هلم؟ 

 قلت: هم نزلوه غصبا عني. 

فأبواب حصونك مل جيعلها اهلل    .. قال: صدرك هو حصنك، وال يقتحمه إال من فتحت له 

 لغريك. 

قلت: أترى أن املفاتيح ضاعت مني، فأخذوها ووجلوا حصون صدري، أو تراهم  

   .. حطموا احلصون ودخلوا، أو تراهم 

 ن أن تعرف كيف َّترجهم. أ قال: ليس الشأن أن تعرف كيف دخلوا، ولكن الش 

 ن فنادق صدري. فإن لن أشعر بالسعادة ما داموا ينزلو   .. قلت: فكيف أخرجهم 

 ألسنا يف حصن االستقامة؟   .. قال: بالسلوك 

 قلت: فام حصن االستقامة؟ 
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قال: هو  احلصن الذي يطهر أرض النفس من األعشاب السامة، واألشواك اجلارحة،  

والظلمة القامتة، ألن امتداد هذه الظلامت يسي من النفس إىل الروح، ومن الروح إىل اجلسد،  

 صاله، وهيدم بنيانه. فينهك قواه، ويقطع أو  

 بحث يف هذا؟ حصون العافية ت قلت: أ 

بدفع اَلفات عن األجسام الظاهرة، ثم ترتك البواطن   احلصون قال: من احلامقة أن هتتم 

 مأوى للخفافيش والعقارب واحليات. 

ما أشد محاقة من دخلت األفاعي والعقارب حتت ثيابه  ) قلت: لقد ذكرتني بقول الغزايل: 

يطلب مذبة يدفع هبا الذباب عن غريه، ممن ال يغنيه وال ينجيه مما يالقيه من  وَهت بقتله، وهو 

   ( 1) تلك احليات والعقارب إذا َهت به( 

قال: وهلذا اعترب القرآن الكريم ما حيدث يف القلب من ظنون سيئة وأفكار رديئة مرضا،  

 َمَرضًا َوهَلُم  َعَذاٌب َألِيٌم ِباَم َكاُنوا  يِف ُقُلوهِبِم  َمَرٌض َفَزاَدُهُم اهلَلُ ﴿ بل مرضا خطريا، فقال تعاىل: 

ِذُبونَ   ( 10البقرة: ﴾ ) َيك 

وهذا املرض أخطر بكثري من مرض األجساد، ألن مرض القلب مرض للروح، ومرض  

ِعِهم  َوَعىَل   ﴿ تعاىل: الروح يمتد ليشمل كل وسائل اإلدراك، قال  َخَتَم اهلَلُ َعىَل ُقُلوهِبِم  َوَعىَل َسم 

َك اَلِذيَن َطَبَع اهلَلُ َعىَل  َلِئ أو  ﴿ : قال تعاىل و ، ( 7البقرة: ﴾ ) َأب َصاِرِهم  ِغَشاَوٌة َوهَلُم  َعَذاٌب َعِظيمٌ 

َغاِفُلونَ  ِعِهم  َوَأب َصاِرِهم  َوُأوَلئَِك ُهُم ال   ( 108النحل: ﴾ ) ُقُلوهِبِم  َوَسم 

فإذا شغل وسائل اإلدراك ومألها ظلمة مل جيد معه أي عالج، فلهذا ال تنفعهم رقى القرآن  

سًا ِإىَل   َوَأَما  ﴿ تعاىل: الكريم التي ينتفع هبا مجيع الناس، قال  ُم  ِرج  اَلِذيَن يِف ُقُلوهِبِم  َمَرٌض َفَزاَدهت 

ِسِهم  َوَماُتوا َوُهم  َكاِفُرونَ   ( 125التوبة: ﴾ ) ِرج 

 
 .1/39اإلحياء:    (  1) 
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 قلت: أهلذا تبتىل القلوب املريضة باهلم والغم والكآبة؟ 

ولكنهم يسرتونه بالزهو الكاذب، والفرح الذي ال يعدو أن يكون كربا   .. قال: أجل 

وا َوَتَتُقوا    ﴿ ىل: تعا وبطرا، قال   رِبُ َرُحوا هِبَا َوإِن  َتص  ُهم  َوإِن  ُتِصب ُكم  َسيَِّئٌة َيف  ُكم  َحَسَنٌة َتُسؤ  إِن  مَت َسس 

يطٌ  َمُلوَن حُمِ ُكم  َكي ُدُهم  َشي ئًا ِإَن اهلَلَ ِباَم َيع   ( 120آل عمران: ﴾ ) ال َيرُضُّ

 جسدهيا ونفسيها. قلت: واهلم والغم َها منبعا العلل ومصدرا األمراض  

بزي عرصي يتكلم بلغة عربية ُمتلطة بعجمة، سألت املعلم  رجال رأيت داخل القاعة 

، ليبني للمرىض العالقة بني  هلذه احلصون من قومك جاء أستاذا زائرا رجل عنه، فقال: هذا 

 األمراض احلسية واألمراض السلوكية. 

 قلت: مل؟ 

أرأيت لوأن حصنا منيعا   .. اجلسم من مجيع ثغراته قال: ال تكتمل العافية إال بتحصني 

التف األعدء به من كل ناحية، وكانت أبوابه موصدة مجيعا، لكن بابا من أبوابه فتح لدخول  

 األعداء، ومل يلق أي مقاومة، هل سيبقى احلصن منيعا؟ 

 سيستعمر هذا احلصن ال حمالة، وسيسبى أهله، أو يقتلون.   .. قلت: ال 

ال يكفي أن حتصنه من جهة، وترتك الرياح واألعاصري   .. جلسم قال: فكذلك حصن ا 

 تعبث به من جهات أخرى. 

، فسمعناه سائال يقول له: األمراض العصبية والنفسية تنترش يف عرصنا  الرجل اقرتبنا من  

 انتشارا شديدا متفاقام، فام أسباب ذلك؟ 

يئة واحلقد والقلق  قال: إن من األسباب الرئيسية هلذه األمراض الشعور باإلثم واخلط 

ومما يؤسف له أن كثريًا ممن يشتغلون بالعالج    .. والكبت والرتدد والشك والغرية واألثرة والسأم 

النفيس قد ينجحون يف تقيص أسباب االضطراب النفيس الذي يسبب املرض، ولكنهم يفشلون  
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يف نفوس هؤالء   يف معاجلة هذه االضطرابات ألهنم ال يلجأون يف عالجها إىل بث اإليامن باهلل 

 املرىض. 

ونحب فوق ذلك أن نتساءل عن هذه االضطرابات االنفعالية والعوامل التي تسبب تلك  

 األمراض، إهنا هي ذاهتا االضطرابات التي جاءت األديان لكي تعمل عىل حتريرنا منها. 

فقد علم اهلل بقدرته وحكمته حاجاتنا النفسية ودبر هلا العالج الكامل، وقد وصف  

صائيون النفسيون القفل الذي يغلق باب الصحة، وآتانا اهلل املفتاح الذي يفتح هذا الباب،  األخ 

وال يمكن أن يقودنا التخبط األعمى إىل فتح هذا القفل املعقد، بل إنه ال يستطيع أن يمدنا باملفتاح  

 ب. الذي يفتح باب الروح اإلنسانية، فاهلل وحده هو  الذي يستطيع أن هيدينا طريق الصوا 

فامذا خيربنا اهلل ـ  املستعان عىل فهم األمورـ عن هذه املفاتيح؟ إن ذلك يتلخص يف أننا  

نركب اإلثم والذنوب ونحتاج إىل عفواهلل ومغفرته، حتى نعود إىل رحابه ونعفو عن غرينا إن  

املذنبني الذين يناهلم هذا الصفح تتجىل يف نفوسهم روح اهلل فيذهب عنهم اخلوف القلق، وال  

 يكون هنالك سبيل إىل إصابتهم بالكبت والغرية واألثرة.  

فعتدما حتل حمبته يف القلب، تفارقها الرشور واَلثام، وال ينتاهبا السأم وتفيض باَلمال  

 احلية التي تنبعث منها احلياة. 

 سأله سائل آخر: اذكر لنا من واقع جتربتك ما يربهن عىل هذا؟ 

ممارستي للطب أن تسلحي بالنواحي الروحية إىل جانب إملامي  قال: لقد وجدت يف أثناء  

باملادة العلمية يمكنان من معاجلة مجيع األمراض عالجًا يتسم بالربكة احلقيقة، أما إذا أبعد  

 اإلنسان ربه عن هذا املحيط، فإن حماوالته ال تكون إال نصف العالج، بل قد ال تبلغ هذا القدر. 

ترجع إىل ما يأكله الناس كام يقال، وإنام إىل ما تأكل قلوهبم، والبد  فمعظم القرح املعدية ال  

لعالج املريض هبا من عالج قلبه وأحقاده أو الً، وليكن لنا أسوة باألنبياء الذين كانوا يصلون من  
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أجل أعدائهم ويدعون هلم باخلري، فإذا تطهرت قلوبنا ورصنا ُملصني، فإننا نشق طريقنا  

إذا كان العالج الروحي مصحوبًا بتناول املواد ضد احلامضية وغريها من  نحوالشفاء، وبخاصة  

 العقاقري التي تساعد عىل الشفاء من هذه القرح. 

وهنالك كثري من احلاالت النفسية التي يلعب اخلوف والقلق دورًا هامًا فيها، فإذا عولج  

فاء يعودان إىل اإلنسان  اخلوف والقلق عىل أساس تدعيم إيامن اإلنسان باهلل، فإن الصحة والش 

 بصورة كأهنا السحر يف كثري من احلاالت.  

ن من هذه األمة، وإنام قاله طبيب درس  و التفت إيل املعلم، وقال: هذا الكالم مل يقله الرباني 

الطب كام يدرس املعادالت الرياضية، ولكن خربته أرشدته إىل حقيقة األدواء التي تعان منها  

ارة التي هتتم بإحالل السالم عىل األرض، وتغفل عن النفوس، مع أن  احلضارة احلالية، احلض 

 السالم ال ينطلق إال من النفوس. 

 *** 

رأيت داخل احلصن أبوابا كثرية جدا، كل باب يدخل منه مرىض كثريون، سأت املعلم  

ل  عنه، فقال: هذه األبواب تؤدي إىل القاعات املكلفة بعالج العلل السلوكية املؤدية إىل العل 

 اجلسدية. 

 قلت: فمن يرسل املرىض إىل هذه األبواب؟ 

 . قال: مجيع أقسام هذه احلصون 

 قلت: كيف ذلك؟ 

قال: ربام يأيت املريض لعالج علة من العلل، فيجري الطبيب فحوصاته، فريى باطنه  

مملوءا بالكدورات، فال يرى له من عالج غري غسل تلك الكدورات ليستقيم له عالجه، وكثري  

  املرسلني إىل هذا احلصن يعودون إىل بيوهتم من غري أن يعودوا لالستشفاء. من املرىض 
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 قلت: مل؟ 

قال: ألن العلل التي كانت تكدر صفو حياهتم مل تكن علل أجساد، بل كانت علل قلوب  

 تفرز سمومها عىل أجسادهم. 

 قلت: فهل سندخل من هذه األبواب مجيعا؟ 

   .. أبدا هنا  قال: إذن لن نخرج من  

 لكن أنرتك الشياطني تعشش يف قلوبنا؟ قلت: و 

أما اَلن، فسنكتفي بزيارة قاعتني من    .. قال: لنا رحالت أخرى خاصة بعالج هذه العلل 

 هذه القاعات لنتبني من خالهلام أثر األمراض النفسية يف احلالة الصحية. 

 احلسد: 

دب فيكم داء األمم من قبلكم: احلسد    ) : دخلنا القاعة األوىل، وقد كتب عىل باهبا قوله  

لدين، والذي نفس حممد  والبغضاء، والبغضة هي احلالقة، ال أقول حالقة الشعر، ولكن حالقة ا 

   ( 1) بيده، ال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى حتابوا( 

 قلت للمعلم: أهذه القاعة ُمصصة لعالج احلسد. 

 يعترب احلسد داء من األدواء اخلطرية؟   أمل تر النبي    .. قال: أجل 

 قلت: وقد اعتربه حالقا للدين. 

 د يف دنياه، وال استقرار له يف دينه. قال: هو حالق للدين وللدنيا، فال راحة حلاس 

إياكم واحلسد، فإن احلسد يأكل احلسنات  ) : قلت: وقد ورد يف احلديث الرشيف قوله  

   ( 2) كام تأكل النار احلطب( 

 
 الرتمذي.   (  1) 

 (.4210باب احلسد رقم ) -ابن ماجه كتاب الزهد    (  2) 
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 قال: وهويأكل الصحة والعافية كام تأكل النار احلطب. 

كل طبيب حياول أن    .. رأيت مرىض كثريين يف هذه القاعة، ورأيت أطباء كثريين جمتمعني   

 يقنع مرضاه بخطورة احلسد. 

 قلت للمعلم: ملاذا اجتمع كل هؤالء األطباء لبيان خطورة احلسد؟ 

أال   .. قال: هذا هو  الركن األول من عالج احلسد، كام أنه الركن األول لعالج كل علة 

 ترى أنك ال تسارع للطبيب إىل إذا خشيت عىل صحتك من داء له خطر أو بعض اخلطر. 

 .. وسال الدم منها، ال أسارع للطبيب   .. فلو جرحت أصبعي مثال   .. قلت: أجل 

قال: فدور هؤالء األطباء هو  توعية املرىض بخطورة هذا الداء ليشعلوا يف قلوهبم النريان  

 التي حتثهم عىل طلب العالج. 

ولعظم رضر احلسد عىل اإلنسان وعىل   .. اقرتبنا من بعض األطباء، فسمعناه يقول: 

املجتمع، فقد نفر القرآن الكريم منه، وأمر باالستعاذة من رش احلاسد كام أمر باالستعاذة من نفث  

وهو نار تضطرم يف صدر احلسود، فام   .. الشيطان، فاحلسد مفسد للطاعات، باعث عىل اخلطايا 

َأم    ﴿ تعاىل: كاسف الوجه، قلق اخلواطر، غضبان عىل القدر قد عادى حكمة اهلل، قال تراه إال 

ِلهِ     .. ( 54: )النساء ﴾ حَي ُسُدوَن الَناَس َعىَل َما آَتاُهُم اهلَلُ ِمن  َفض 

احلسد يرض بالنفس ألنه يشغلها عن الترصف    .. ، فسمعناه يقول: ( 1) اقرتبنا من طبيب آخر 

، وذلك يسبب طول احلزن والتفكر، ثم إنه يرض باجلسد ملا يعرض للمحسود من  ن املفيد هلا وللبد 

 طول السهر وسوء االغتذاء، وينشأ عن ذلك رداءة من اللون وسوء السحنة وفساد املزاج.  

واحلسد يؤدي إىل ظهور انفعاالت نفسية   .. ، فسمعناه يقول: ( 2) اقرتبنا من طبيب آخر 

 
 هو أبو بكر الرازي يف كتابة: الطب الروحان.   (  1) 

 .1957لعام  11املجلد  6لطب واإلسالم « لواء اإلسالم القاهرة، ع هو د. حامد الغواِّب، » احلسد بني ا   (  2) 
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 ء، فيعتل جسمه ويذوب.  عصبية كام تضطرب عنده الغدد الصام 

فاحلاسد دومًا يف ضيق وقلق، وهذا يصحبه األرق، ومع استمرار األرق حيس باإلعياء  

والتعب ويفقد شهيته للطعام ويتناقص وزنه ثم تظهر عنده أعراض عصبية مزعجة، كالصداع  

 احتدمت  والطنني يف األذنني متنع عنه الراحة واهلدوء، وقد تظهر آالم خناقية يف صدره، وكلام 

 نزوات حسده زاد األمل وتكررت نوباته مما يعرضه لإلصابة بالذبحة الصدرية.  

واحلسد هييء لإلصابة بقرحة املعدة التي ثبت أهنا تنشأ من االنفعاالت أكثر مما تنشأ عن  

خطأ يف التغذية، وقد يؤدي الرتفاع الضغط الدموي، والذي يتناسب ارتفاعه مع زيادة  

خطره. ونحن نعلم أن أطباء القلب يوصون املرىض باهلدوء والراحة وترك   االنفعاالت ويعظم 

 اهلواجس، ونبذ انشغال الفكر بالغري والبعد ما أمكن عن االنفعاالت النفسية.  

وقد يسبب احلسد مرض السوداء ] املانخوليا [ عند احلاسد وحبه للوحدة والعزلة غري ما  

عىل الرتكيز، وكم سبب احلسد عند صاحبه من عقد   يؤدي إليه من ارتباك العقل وعدم القدرة 

 نفسية وتركت عنده أمراضًا ال يمحى أثرها.  

وأخريًا فإنك لن ترى حاسدًا حقودًا إال وقد رسم يف وجهه جتاعيد الشيخوخة ولفحة  

 الشيب ـ املبكرانـ  وإن كان يف عنفوان شبابه.  

ايل، وهويقول: اعلم أن احلسد  اقرتبنا من طبيب آخر، وقد كانت تلوح عليه سيام الغز 

 رضر عليك يف الدنيا والدين، وأنه ال رضر فيه عىل املحسود بل ينتفع به فيهام.  

أما كونه رضر عليك يف الدين فهو أنك باحلسد سخطت قضاء اهلل تعاىل وعدله الذي  

بحسدك أو    وأما كونه رضر عليك يف الدنيا فهوأنك تتأمل   … أقامه يف ملكه وهذه جناية ىل التوحيد  

تتعذب به، وال تزال يف كمد وغم بكل نعمة تراها عىل غريك.. وأما أنه ال رضر عىل املحسود يف  

دينه ودنياه فألن النعمة ال تزول بحسدك، بل قدر اهلل تعاىل من نعمة فال بد أن يدوم إىل أجل قدره  
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الدين فهوأنه مظلوم من   اهلل فال حيلة يف دفعه، ولكل أجل كتاب.. وأما أن املحسود ينتفع به يف 

جهتك ال سيام إذا أخرجك احلسد إىل الغيبة والقدح فيه، فهذه هدايا هتدهيا إليه من حسناتك  

 .  ( 1) حيث تأيت مفلسًا يوم القيامة 

 : الغضب 

ليس الشديد بالرصعة إنام الشديد الذي  ) : دخلنا القاعة الثانية، وقد كتب عىل باهبا قوله  

   ( 2) الغضب( يملك نفسه عند  

 قلت للمعلم: ال شك أن هذه القاعة ُمصصة لعالج الغضب. 

وهل هناك مصارع لدود أشد فتكا من    .. وهل هناك داء أدوى من الغضب؟   .. قال: أجل 

 الغضب؟ 

إىل أن القوي احلقيقي هو من استطاع التغلب عىل نزعة الغضب    قلت: لقد نبه النبي 

ما هذا؟(، قالوا: فالن ال يصارع أحدًا إال رصعه،  ) : التي تستفزه، فقد مر بقوم يصطرعون فقال 

أفال أدلكم عىل من هو  أشد منه؟ رجل كلمه رجل فكظم غيظه، فغلبه وغلب  ) : فقال النبي 

   ( 3) شيطانه وغلب شيطان صاحبه( 

  ﴿ تعاىل:   قال: وهلذا جعل اهلل تعاىل كظم الغيظ من صفات املؤمنني يف آيات كثرية، فقال 

ِفُرونَ َواَلِذيَن جَي تَ  َفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهم  َيغ  ِم َوال  ث  ِ قال  و ، ( 37)الشورى: ﴾ نُِبوَن َكَباِئَر األ 

بُّ   ﴿ : تعاىل 
َعاِفنَي َعِن الَناِس َواهلَلُ حُيِ َغي َظ َوال  َكاِظِمنَي ال   َوال 

ِ
اء  َوالرَضَ

ِ
اء اَلِذيَن ُين ِفُقوَن يِف الَسَ

ِسننِيَ  ُشوَن َعىَل   ﴿ ووصف عباد الرمحن فقال: ، ( 134)آل عمران: ﴾ امل ُح  َِن اَلِذيَن َيم  َوِعَباُد الَرمح 

 
 . 3/199اإلحياء:    (  1) 

 البخاري ومسلم.   (  2) 

 رواه البزار.   (  3) 
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َاِهُلوَن َقاُلوا َسالماً  ِض هو  نًا َوِإَذا َخاَطَبُهُم اجل  َر   ( 63الفرقان: ) ﴾ األ 

يكتفي بوصية من يستفزه الغضب برتك الغضب، ويكتفي   قلت: وقد كان النبي 

ال  ) : أو صني فقال: ال تغضب فردد مرارًا فقال: ، فقد روي أن رجاًل قال للنبي بذلك 

   ( 1) تغضب( 

ال  ) : قال: وقد قال له رجل: يا رسول اهلل، دلني عىل عمل يدخلني اجلنة، فقال   

من كظم غيظًا وهوقادر عىل أن ينفذه دعاه  ) بام هو  فوق ذلك، فقال:  ، بل أخرب ( 2) تغضب( 

   ( 3) رؤوس اخلالئق يوم القيامة حتى خيريه من احلور العني فيزوجه منها ما شاء( اهلل عىل  

إن الغضب يفسد اإليامن كام يفسد  ) الغضب مفسدا لإليامن، فقال:  قلت: واعترب 

   ( 4) الصرب العسل( 

قال: وهومفسد للخلق، فال يمكن ملن يستفزه الغضب أن حيسن خلقه، وقد قيل  

 ترك الغضب( ) ، فقال: :أمجل لنا حسن اخللق لبعضهم 

رأيت داخل هذه القاعة كثريا من املرىض، ومعهم كثري من األطباء، فسألت املعلم عنهم،  

فقال: هذا النوع من األمراض حيتاج أطباء كثريين بتخصصات ُمتلفة، فال يمكن أن تقتلع جذور  

 هذه العلل، أو توجه التوجيه الصحيح إال بجهد عظيم. 

اه يقول: إن االنفعاالت الشديدة والضغوط التي يتعرض هلا  اقرتبنا من أحدهم، فسمعن 

اإلنسان كاخلوف والغضب حيرض الغدة النخامية عىل إفراز هرموهنا املحرض إلفراز كل من  

اإلدرينالني والنور أدرينالني من قبل الغدة الكظرية، كام تقوم األعصاب الودية عىل إفراز النور  

 
 البخاري.   (  1) 

 الطربان.   (  2) 

 أمحد.   (  3) 

 الطربان يف الكبري وابن عساكر.   (  4) 
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 أدرينالني.  

 هرمون اإلدرينالني والنور أدرينالني يف الدم؟ قلت: فام يف ارتفاع  

قال: ارتفاعهام يؤدي إىل تسارع دقات القلب، وهذا ما يشعر به اإلنسان حني االنفعال،  

والذي جيهد القلب وينذر باختالطات سيئة، فهو يعمل عىل رفع الضغط الدموي بتقبيضه  

كام أن االرتفاع املفاجيء للضغط قد يسبب لصاحبه نزفًا دماغيًا   .. للرشايني واألوردة الصغرية 

صاعقًا يؤدي إىل إصابة الغضبان بالفالج، وقد يصاب باجللطة القلبية أو املوت املفاجئ، وقد يؤثر  

عىل أوعية العني الدموية فيسبب له العمى املفاجيء، وكلنا يسمع بتلك احلوادث املؤملة التي تنتج  

 . ( 1) عن حلظات غضب 

هذا وإن ارتفاع النور أدرينالني يف الدم حيرر   .. اقرتبنا من طبيب آخر، فسمعناه يقول: 

الغليكوجني من ُمازنه يف الكبد ويطلق سكر العنب مما يرفع السكر الدموي، إذ من املعلوم أن  

 معظم حادثات الداء السكري تبدأ بعد أنفعال شديد أو غضب. 

عمليات اإلستقالب األسايس ويعمل عىل رصف كثري   أما ارتفاع األدرينالني فيزيد من 

 .  ( 2) من الطاقة املدخرة مما يؤدي إىل شعور املنفعل أو الغضبان بارتفاع حرارته وسخونة جلده 

كام ترتفع شحوم الدم مما يؤهب حلدوث   .. اقرتبنا من طبيب آخر، فسمعناه يقول: 

التصلب الرشيان، ومن ثم إىل حدوث اجللطة القلبية أو الدماغية كام يؤدي زيادة اهلرمون إىل  

تثبيط حركة األمعاء ومن ثم إىل حدوث اإلمساك الشديد، وهذا سبب إصابة ذوي املزاج  

 العصبي باإلمساك املزمن.  

ول: ويزداد أثناء ثورات الغضب إفراز الكورتيزون من  اقرتبنا من طبيب آخر، فسمعناه يق 

 
 .1996، 1م 2د. حممود الربشة: الغضب وأثره اليسء عىل البدن، صدى اإليامن، ع    (  1) 

 . 1996 1م  2د. حممود الربشة: الغضب وأثره اليسء عىل البدن ، صدى اإليامن ع    (  2) 
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قرشة الكظر مما يؤدي إىل زيادة الدهون يف الدم عىل حساب الربوتني، وحيل الكورتيزون النسيج  

اللمفاوي مؤديًا إىل نقص املناعة وإمكانية حدوث التهابات جرثومية متعددة، وهذا ما يعلل  

ال الشديد، كام يزيد الكورتيزون من محوضة املعدة  ظهور التهاب اللوزات احلاد عقب االنفع 

وكمية الببسني فيها مما هييء لإلصابة بقرحة املعدة أو حدوث هجمة حادة عند املصابني هبا بعد  

 حدوث غضب عارم.  

وأثبتت البحوث الطبية احلديثة وجود عالقة   .. اقرتبنا من طبيب آخر، فسمعناه يقول: 

ومتكن العلم أن يبني   .. ومنها الغضب وبني اإلصابة بالسطان  وثيقة بني االنفعاالت النفسية 

مدى خطورة اإلصابة السطانية عىل إنسان القرن العرشين، قرن القلق النفيس، وأكدت  

الدراسات أن األشخاص الذين يعانون من انفعاالت نفسية مريرة بصورة مستمرة يموتون  

 بالسطان باحتامل نسبي أكرب.  

 النفعاالت النفسية بالسطان؟ قلت: فام عالقة ا 

قال: تولد االنفعاالت النفسية اضطرابًا هرمونيًا خطريًا يف الغدد الصاموية يؤدي إىل  

تأرجح يف التوازن اهلرمون بصورة دائمة، وهذا التأرجح يساعد عىل ظهور البؤرة السطانية يف  

 .  ( 1) أحد أجهزة البدن 

لتأثريات التي حتصل يف البدن نتيجة الغضب  اقرتبنا من طبيب آخر، فسمعناه يقول: إن ا 

الشديد والذي يسبب فيضًا هرمونيًا يؤدي إىل ما يشبه التامس الكهربائي داخل املنزل بسبب  

 اضطرابات الدارة الكهربائية، وما ينتج عن ذلك من تعطل يف كافة أجزاء الدارة الكهربائية.  

 *** 

 ا عالجه. قلت: لقد ذكر هؤالء ُماطر الداء، ومل يذكرو   

 
 . 1966ـ  8ع 1د. إبراهيم الراوي: موقف اإلسالم من اإلصابة السطانية، حضارة اإلسالم م    (  1) 
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قال: تفاصيل العالج حتتاج أدوية كثرية ومتارين خاصة، منها ما يؤدى هنا، ومنها ما له  

 أقسام خاصة به. 

 قلت: فلنمر عىل بعضها. 

من عالج   قال: سنكتفي باملرور ـ هنا  ـ عىل بعض أطباء يطبقون ما ورد عن النبي 

 الغضب حال حدوثه. 

جوههم عالمات اإليامن، وهم يقلبون دفاتر اهلدي  رسنا إىل طائفة من األطباء ترتسم يف و 

 النبوي، ويقارنونه بام توصلوا إليه من أبحاث. 

  .. قال أحدهم: ال شك أن رسعة الغضب من األمراض املهلكة للبدن واملستنفذة لقواه 

 وهلذا جاءت التعاليم النبوية بطرق ناجعة ملكافحته واحلد من تأثريه اليسء عىل البدن. 

يروض املسلم نفسه عىل احللم، فبه تستأصل جذور العداوات من النفس    وأول ذلك أن 

 وتستل اخلصومات من القلوب. 

: ومن ذلك أن يستعيذ الغضبان باهلل من الشيطان الرجيم، كام روي يف احلديث  ( 1) قال آخر 

إن  ) : وأحدَها يسب صاحبه مغضبًا قد امحر وجهه، فقال النبي    عند النبي  استبا    ني رجل أن  

   ( 2) ألعلم كلمة لوقاهلا لذهب عنه ما جيد، لوقال: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم( 

وهلذا ينصح علامء الطب النفيس األشخاص الذين يتعرضون إىل نوبات الغضب إىل  

سرتخاء يف الذهن يؤدي إىل انطفاء نار  فهي تؤدي إىل نتائج مذهلة، فهي تسبب ا   .. متارين خاصة 

 الغضب وإمخاد الثورة العصبية. 

وهذه احلقيقة    .. قبل أن ينطق بأي حرف   30.. وحتى  3ـ  2ـ  1ومنها أن يعده الشخص من  

 
 . 1974ـ  7ـ ع  15يم الراوي: اإلنفعاالت النفسية حضارة اإلسالم م د. إبراه   (  1) 

 البخاري ومسلم.   (  2) 
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حني أمر الغاضب أن يتعوذ باهلل عدة مرات،   يف جمال الطب النفيس اكتشفها نبي اإلسالم 

َتِعذ  ِباهلَلِ ِإَنُه َسِميٌع َعِليمٌ وَ   ﴿ تعاىل: وهذا واضح من مفهوم قوله   ٌغ َفاس    ﴾ ِإَما َين َزَغَنَك ِمَن الَشي َطاِن َنز 

 (  200)األعراف: 

الغاضب إىل السكوت وعدم النطق بأي   قال آخر: ومن هذا الباب دعوة النبي 

   ( 1) إذا غضب أحدكم فليسكت( ) : فقد قال  جواب،  

إذا غضب أحدكم  ) : الغضبان بتغيري الوضعية، فقد قال  : ويويص ( 2) قال آخر 

وهذا هدي نبوي كريم له فائدة    .. ( 3) وهوقائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع( 

عظيمة يف هتدئة ثورة الغضب، فالطب احلديث حيث كل من يتعرض للغضب الشديد  

 واللسان. واالنفعاالت النفسية باالسرتخاء قبل إطالق العنان للجوارح  

وهذه احلقيقة الطبية كان هلا بالغ األثر يف الوقاية من أخطر األزمات عندما يوفق املرء يف  

متالك نفسه عند الغضب، والتي اكتشفها نبي الرمحة يف أعامق النفس البرشية حني أمر الغاضب  

 الواقف أن جيلس.  

أن هرمون النور أدرينالني  : جاء يف كتاب هاريسون الطبي أنه من الثابت علميًا  ( 4) قال آخر 

أضعاف لدى الوقوف هبدوء ملدة مخس دقائق، أما هرمون األدرينالني فريتفع   3 _2يزداد بنسبة 

وال شك أن ارتفاع   … ارتفاعًا بسيطًا يف الوقوف لكن الضغوط النفسية تزيد من نسبته يف الدم 

 ري. العاملني معًا، الغضب والوقوف يرفع نسبة هذين اهلرمونني بشك كب 

 
 أمحد.   (  1) 

 . بترصف.1974ـ  7ـ ع  15د. إبراهيم الراوي: اإلنفعاالت النفسية حضارة اإلسالم م    (  2) 

 أمحد وأبو داود والبيهقي.   (  3) 

 . بترصف.1992هو د. حسان شميس باشا: قبسات من الطب النبوي ـ مكتبة السوداي   (  4) 
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إن الغضب مجرة يف قلب ابن آدم،  ) قال:   أن النبي    ي : ومن هذا القبيل ما رو ( 1) قال آخر 

،  ( 2) أال ترون إىل محرة عينيه وانتفاخ أو داجه، فمن وجد من ذلك شيئًا فليلصق خده باألرض( 

ففي هذا إشارة إىل األمر بالسجود ومتكني أعز األعضاء من أذل املواضع لتستشعر به النفس الذل  

 وتزيل به العزة والزهو الذي هو  سبب الغضب.  

إذا غضب    ) : الغضبان إىل االغتسال باملاء البارد،  كام قال    قال آخر: وقد ارشد النبي  

إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان  ) ويف رواية:  ( 3) أحدكم فليتوضأ، فإنام الغضب من النار( 

خلق من النار وإنام تطفأ النار باملاء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ( وهو ما يتوافق مع أحدث  

 فللغسل أثره البالغ يف هتدئة اجلهاز العصبي.   .. التوصيات الطبية 

رارة العامة والتعرق واإلحساس بالضيق، ويأيت املاء البارد ليخفف  فالغضب يتولد من احل 

يضفي، فوق ذلك، شعورًا بالعبودية هلل    والوضوء الذي وصفه النبي  .. من هذا األعراض 

 عند قيام الغاضب هبذا الفعل التعبدي، يزيد من إحساسه باألمن والرىض. 

 : ظاهر اإلثم 

وقد كانت هي األخرى أشبه بحصن منيع، فشعرت، وكأن   .. دخلنا القاعة الثانية 

،  ه احلصون يف هذ   ات قاذورات الدنيا مجيعا تلطخ جسدي وثياِّب، فقلت للمعلم: هل هناك محام 

 فإن أشعر بانقباض شديد نتيجة أو ساخ ال أعلم سببها. 

  أما ما شعرت به من شعور، فهو من آثار هذه القاعة،  .. ات محام ه احلصون قال: كل هذ 

فكل من دخلها يشعر بتقزز من الذنوب الظاهرة، كام أن من دخل القاعة السابقة يشعر بتقزز من  

 
 هو د. حسان شميس باشا.   (  1) 

 الرتمذي وقال حديث حسن.   (  2) 

 ود. أبو دا   (  3) 
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 الذنوب الباطنة. 

 قلت: أرى أبوابا كثرية يف هذه القاعة. 

 قال: كل باب منها يؤدي إىل قاعة لعالج إثم من اَلثام. 

 قلت: فهل سنذهب إليها مجيعا؟ 

تعالج هذا النوع من االنحرافات لرتى مدى  سأنقلك إىل أربعة منها فقط  .. قال: ال 

 األرضار الصحية النابتة من غرس اإلثم. 

 قلت: ما هي؟ 

 قال: التدخني، واخلمر، واملخدرات، واالنحراف اجلنيس. 

 قلت: فلم هذه األربعة بالضبط؟ 

قال: ألهنا من أنواع االنحراف املنترشة، بل أحالتها أعراف بعض جمتمعاتكم إىل  

 ال حرج فيها. سلوكيات شخصية  

 التدخني: 

وهي القاعة املكلفة بعالج املدخنني، فرأيت فقيها، وجمموعة أطباء   ، دخلنا القاعة األوىل 

 حيارضون، واملرىض ينصتون بخشوع منقطع النظري. 

قال الفقيه: التدخني من اَلفات اخلطرية التي ال شك يف حرمتها، وإمجاع العلامء قد انعقد  

وهو من املعايص التي رتب اهلل تعاىل   .. الرشيعة تدل عىل ذلك عىل ذلك، بل إن كل نصوص 

عقوباهتا التي ال شك يف حصوهلا، وهي عقوبات قدرية، أكدها الواقع وأثبتتها اإلحصائيات  

 الدقيقة. 

التدخني  ) األول: جاء يف تقرير جلنة خرباء منظمة الصحة العاملية حتت عنوان قال 

را رئيسيا يف حدوث كثري من األمراض، أكثرها أَهية  إن تدخني السجائر يلعب دو ) والصحة(: 
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أمراض قصور الدورة التاجية للقلب، ورسطان الرئة، وااللتهابات القصبية )الشعبية( املزمنة،  

 وانتفاخ الرئتني. 

قال الثان: إن تدخني السجائر يتسبب يف العديد من األمراض التى تؤدي إىل عجز مؤمل  

أن هناك عالقة ببن انتشار قرحة املعدة    ض الصدر والقلب،كام وواسع النطاق، ناتج عن أمرا 

   ( 1) واالثنى عرشي وبني التدخني،كام أن التدخني له عالقة بسطان الفم واحلنحرة والبلعوم( 

قال الثالث: يؤكد تقرير منظمة الصحة العاملية: أن الوفيات الناجتة عن التدخني هي أكثر  

بكثري من مجيع الوفيات الناجتة عن األمراض الوبائية جمتمعة، وأن تدخني السجائر ىف العرص  

 تسببه أشد األوبئة خطرا يف العصور السالفة.     احلديث يسبب من الوفيات ما كانت 

ثبتت اإلحصائيات الدقيقة يف أوربا وأمريكا أن كثريا من املدخنني  يعيشون  قال الرابع: أ 

حياة تعرتهيا األمراض واألسقام، وهلذا تتجه احلكومات، وخاصة يف البالد املتقدمة، إىل بذل  

 املجهودات ملحاربة التدخني والتقليل من آثاره الضارة. 

 *** 

قال املرشف عىل تلك اجللسة العالجية ُماطبا املرىض: إن مل يكفكم هذا، فاسمعوا  ماذا    

َأل  ِبِه َخِبرياً   ﴿ تعاىل: يقول اخلرباء، أمل يقل احلق    ( 59: الفرقان ﴾ ) َفاس 

 دخل مجع عليهم حلل األطباء والقضاة، حيملون أدوات األطباء، ومطرقة القضاة. 

ز التنفيس، وقد ثبت لدي ثبوتا ال شك فيه بضلوع  قال األول: أنا متخصص يف اجلها 

الدخان يف اجلرائم التالية: رسطان الرئة، ورسطان احلنجرة، وااللتهاب الشعبي )القصبي(  

   .. املزمن، واالمفيزيام )انتفاخ الرئة( 

قاطعه الثان، وقال: أما أنا فتخصيص يف القلب واجلهاز الدورى، وقد ثبت لدي ثبوتا ال  

 
 . 48، 46، 43، 39، 36الدكتور حممد عيل البار، » التدخني والصحة «،ص    (  1) 
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وع الدخان يف اجلرائم التالية: جلطات القلب وموت الفجاءة، وجلطات األوعية  شك فيه بضل 

 الدموية وما ينتج عنها من شلل، واضطراب الدورة الدموية يف األطراف وجلطاهتا. 

قاطعه الثالث، وقال: أما أنا فتخصيص يف اجلهاز اهلضمي، وقد ثبت لدي ثبوتا ال شك    

فيه بضلوع الدخان يف اجلرائم التالية:  رسطان الشفة، رسطان الفم والبلعوم، رسطان املرىء،  

 قرحة املعدة واالثنى عرش، رسطان البنكرياس. 

بت لدي ثبوتا ال شك فيه بضلوع  قال الرابع: أما أنا فتخصيص يف اجلهاز البويل، وقد ث 

 الدخان يف اجلرائم التالية:  اجلهاز البويل: أورام املثانة احلميدة، ورسطان املثانة، ورسطان الكىل. 

كثرة االجهاض، وقلة وزن الوليد، وزيادة وفيات املواليد، وزيادة األجنة    .. قال اخلامس: 

 ضع. امليتة، وزيادة االلتهابات الرئوية لدى األطفال الر 

التهاب عصب األبصار والعمى، وزيادة أمراض احلساسية مثل:   .. قال السادس: 

الربوواالرتكاريا )الرشى(، والتهابات اجللد وأمراض األنف واألذن واحلنجرة، ومضاعفة  

 أخطار ضغط الدم، والبول السكري، وارتفاع الكوليسرتول، والسمنة املفرطة. 

ون خطر رسطان الفم واملريء والبلعوم واحلنجرة  وجد أن املدخنني يواجه   .. قال السابع: 

بعرشة أضعاف ما حيتمل حدوثه بني غري املدخنني. وأن الوفيات الناجتة عن التدخني هي أكثر  

بكثري من الوفيات باألمراض الوبائية جمتمعة. وأنه من بني كل ثالثة مدخنني يالقي واحد منهم  

 حتفه نتيجة التدخني.  

انتهينا ربنا انتهينا(، وصاح  ) ما سمعت، ورصخ بعض املدخنني:   أصابني الدوار من هول 

 دلونا عىل الطريق دلكم اهلل(  ) آخرون: 

 فقد عافاك اهلل من هذا البالء.   .. أمسك املعلم بيدي، وقال: هيا بنا 

 ماذا سيفعل هبم؟   .. قلت: وهؤالء املرىض 
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 ولياء. قال: سيمرهنم األطباء عىل الكف عن هذا االثم بمعونة الفقهاء واأل 

 قلت: وما عالقة الفقهاء واألولياء هبذا؟ 

  .. قال: أما الفقهاء فيبينون هلم حكم اهلل ورشع اهلل، وأما األولياء فريفعون َهمهم إىل اهلل 

 فيرتفعون عن كل دنس. 

 اخلمر: 

وهي القاعة املكلفة بعالج آفة اخلمر، فرأيناها مثل القاعة األوىل   ، دخلنا القاعة الثانية 

 ىض، وباألطباء والفقهاء والصاحلني. غاصة باملر 

قال أحدهم، وأظنه فقيههم: إن إيراد حتريم اخلمر يف القرآن الكريم ويف آيات منه يدل عىل  

مدى اَلثار اخلطرية الناجتة عن معاقرهتا، فاهلل تعاىل يصفها بأهنا رجس من عمل الشيطان، قال  

َ  ﴿ تعاىل:  َا اَلِذيَن آَمُنوا ِإَناَم اخل  ٌس ِمن  َعَمِل الَشي َطاِن  َيا َأهيُّ الُم ِرج  َز  َن َصاُب َواأل  ُر َوامل َي ِسُ َواأل  م 

لُِحونَ  َتنُِبوُه َلَعَلُكم  ُتف   (  90املائدة: ﴾ ) َفاج 

َعَداَوَة   ﴿ تعاىل: ويبني علة صنع الشيطان هلا بقوله  ِإَناَم ُيِريُد الَشي َطاُن َأن  ُيوِقَع َبي نَُكُم ال 

ِر اهلَلِ َوَعِن الَصالِة َفَهل  َأن ُتم  ُمن َتُهونَ  ِر َوامل َي ِسِ َوَيُصَدُكم  َعن  ِذك  َم  َضاَء يِف اخل  َبغ   (  91املائدة: ﴾ ) َوال 

امم القرآن الكريم بتحريمها  قال آخر: وهي لذلك داء ال دواء، ومرضة ال منفعة، واهت 

 دليل عىل أن اخلمر ستلقى رواجها، وسيبقى تأثريها مستمرا يف جمتمعات البداوة واحلضارة. 

قال آخر: ولذلك اشتد العلامء والصاحلون يف التحذير منها حتى يف احلاالت التي يتوهم  

ب النبيذ ووصفه يل  أهنا للعالج، وقد قال أحدهم لإلمام جعفر الصادق : إن ِّب وجعا وأنا أرش 

الطبيب فقال له: ما يمنعك س املاء الذي جعل اهلل منه كل يشء حي؟ قال: ال يوافقني. قال: فام  

يمنعك من العسل الذي قال اهلل فيه شفاء للناس؟ قال: ال أجده، قال فام يمنعك من اللبن الذي  

ب اخلمر ال واهلل ال  نبت منه حلمك واشتد عظمك؟ قال: ال يوافقني. قال: تريد أن آمرك برش 
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 آمرك. 

ما أحببت أن أنظر إليه وال أشمه فكيف أتداوى  ) وسئل  عن الدواء يعجن باخلمر. فقال: 

 به؟(  

قال آخر، ويظهر من حركاته أنه صحفي: يف عرصنا الذي يسمونه عرص العلم وتطبيقات  

ناتور األمريكي وليم  العلم ال زالت البرشية مع إدراكها اخلمر تدمن عليها بل تعشقها، فهذا السي 

لقد وصلنا إىل القمر ولكن أقدامنا مازالت منغمسة يف  ) فولربايت  يقول عن مشكلة اخلمر: 

مليون مدمن مخر    11الوحل، إهنا مشكلة حقيقية عندما نعلم أن الواليات املتحدة فيها أكثر من  

 مليون شارب مخر(    44وأكثر من  

إن أكثر من  ) الشوق إىل اخلمر( جاء فيه: ) عنوان  وقد نقلت جملة النست الربيطانية مقاالً ب 

 ألف شخص يموتون سنويا يف بريطانيا بسبب اخلمر(    200

باملائة من سكان الواليات املتحدة يرشبون اخلمر، وأن    93وينقل الربوفسور شاكيت أن  

ن الرجال  باملائة م   10باملائة من النساء و   5باملائة من الرجال يعانون من أمراض عابرة بسببه و   40

 يعانون من أمراض مزمنة معندة.  

وهذه النسب اهلائلة من ضحايا اخلمر، هي يف احلقيقة ضحايا اإلثم، ألن اهلل تعاىل ما حرم  

 اخلمر لنشوهتا، بل حرمها ألرضارها. 

قال آخر: شارب اخلمر ال يرشب مخرا، وإنام يرشب سام، يقول الدكتور أو بري  

الوحيد املرخص بتداوله عىل نطاق واسع يف العامل كله، وجيده حتت  إن الكحول هو  السم  ) لويس: 

وهلذا يتناوله بكثرة كل مضطرِّب الشخصية ويؤدي هو    .. يده كل من يريد أن هيرب من مشاكله 

إن جرعة واحدة من الكحول قد تسبب التسمم وتؤدي إما  ..  إىل اضطراب الشخصية ومرضها  

الغيبوبة. أما شاربو اخلمر املزمنون فيتعرضون للتحلل   إىل اهليجان أو اخلمود وقد تؤدي إىل 
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   ( 1) األخالقي الكامل مع اجلنون( 

قاطعه آخر، وقال: بل إن جمرد استنشاق أبخرهتا يؤدي إىل اإلصابة بالتهاب القصبات  

َتنُِبوهُ  ﴿ تعاىل: والرئة، وإىل إصابة بطانة األنف مما يؤدي إىل ضعف حاسة الشم، وهلذا قال   ﴾  َفاج 

 (، فهذا اللفظ يعني النهي عن االقرتاب منه مطلقًا وهوأعم من النهي عن رشبه. 90: ائدة امل ) 

ــتواه  من  ( 2) قال آخر  : وهذا السم خيتلف تأثريه كلمـا تغري مسـتواه يف الدم فعندما يبلغ مس

ملغ  باملائة يسبب تغري املزاج وإىل عدم توازن العضالت واضطراب احلس، ويف مستوى  99ـ  20

ملغ  باملائة يظهر الغثيان وازدواج الرؤية واضطراب شديد يف التوازن. ويف   299ـ 100من 

ملغ  باملائة هتبط حرارة البدن ويضطرب الكالم ويفقد الذاكرة. ويف   399 ـ  300مستوى من 

ملغ  باملائة يدخل الشاب يف سبات عميق يصحبه قصور يف التنفس وقد   700ـ  400مستوى 

 ينتهي باملوت.  

قال آخر: رغم أن كل أعضاء اجلسم تتأثر من اخلمر، فإن اجلملة العصبية هي أكثرها تأثرًا  

ناطق الدماغية التي تقوم باألعامل األكثر تعقيدًا ويفقد قرش الدماغ قدرته عىل حتليل  حيث يثبط امل 

األمور، كام يؤثر عىل مراكز التنفس الدماغية حيث أن اإلكثار منه يمكن أن يثبط التنفس متامًا إىل  

 املوت. 

طون  قال آخر: وتأثريه ال يتوقف عىل اجلهاز العصبي بل إنه يمتد حتى إىل األجنة يف ب 

أمهاهتم، فالغول بعد أن يمتص من األمعاء ليصل الدم يمكن أن يعرب احلاجز الدماغي ويدخل  

إىل اجلنني عرب املشيمة، وأن يصل إىل كافة األنسجة. لكنه يتوضع بشكل خاص يف األنسجة  

 
الطبعة  -رئيس قسم األمراض النفسية يف جامعة لندن يف أكرب وأشهر مرجع طبي بريطان )مرجع برايس الطبي  ( 1) 

 العارشة.

 ت د. أمحد شوكت شطي. انظر: روائع الطب اإلسالمي د. حممد نزار الدقر، ونظرات يف املسكرا   (  2) 



63 

 

 الشحمية.  

ول  وكلام كانت األعضاء أكثر تعقيدًا وَّتصصًا يف وظائفها كانت أكثر عرضة لتأثريات الغ 

السمية، فال عجب حني نرى أن الدماغ والكبد والغدد الصامء من أو ائل األعضاء تأثرًا باخلمر  

 حيث حيدث الغول فيها اضطرابات خطرية. 

قال آخر: يف اجلهاز اهلضمي يؤدي مرور اخلمر يف الفم إىل التهاب وتشقق اللسان كام  

وقد يظهر سيالن لعاِّب مقرف،    يضطرب الذوق نتيجة ضمور احلليامت الذوقية، وجيف اللسان 

 ومع اإلدمان تشكل طالوة بيضاء عىل اللسان تعترب مرحلة سابقة لتطور رسطان اللسان. 

واخلمر يوسع األوعية الدموية الوريدية للغشاء املخاطي للمري مما يؤهب لتقرحه  

ن املصابني  باملائة م  90وحلدوث نزوف خطرية تؤدي َلن يقيء املدمن دمًا غزيرًا. كام تبني أن 

 بسطان املريء هم مدمنوا مخر.  

ويف املعدة حيتقن الغشاء املخاطي فيها ويزيد افراز محض كلور املاء والببسني مما يؤهب  

إلصابتها بتقرحات ثم النزوف وعند املدمن تصاب املعدة بالتهاب ضموري مزمن يؤهب  

  يرشب اخلمر.  إلصابة صاحبها بسطان املعدة الذي يندر جدًا أن يصيب شخصًا ال 

وتضطرب احلركة احليوية لألمعاء عند شارِّب اخلمر املتعدين وحتدث التهابات معوية  

مزمنة وإسهاالت متكررة عند املدمنني، وتتولد عندهم غازات كرهية، وحيدث عس يف  

 االمتصاص املعوي. 

ول  قال آخر: والغول سم شديد للخلية الكبدية، وتنشغل الكبد من أجل التخلص من الغ 

عن وظائفها احليوية، وحيصل فيها تطورات خطرية نتيجة اإلدمان. ففي فرنسا وحدها يموت  

ألف.   16ألف شخص بسبب تشمع الكبد الغويل، ويف أملانيا يموت حوايل  22سنويًا أكثر من 

حريرات تؤدي باملدمن إىل عزوفه عن   7غ منه 1كام أن الغول حيرتق ضمن الكبد ليطلق كل 
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 ن تعطيه هي أي فائدة مما يعرضه لنقص الوارد الغذائي. الطعام دون أ 

ويشكو املصاب من أمل يف منطقة الكبد ونقص يف الشهية وتراجع يف الوزن مع غثيان  

وقد خيتلط بالتهاب الدماغ الغويل ويصاب بالسبات أو    .. وإقياء، ثم يصاب باجلبن أو بالريقان 

 . النزف يف املريء، وكالَها يمكن أن يكون مميتاً 

قال آخر: وللخمر تأثرياهتا اخلطرية عىل القلب، حيث يصاب مدمن اخلمر بعدد من  

 . االضطابات اخلطرية واملميتة التي تصيب القلب 

قال آخر: وللخمر تأثرياهتا اخلطرية عىل اجلهاز العصبي، حيث تعترب اخلاليا العصبية أكثر  

الدماغ، بعضها عابر، وبعضها غري   عرضة لتأثريات الغول السمية، وللغول تأثريات فورية عىل 

حيث يؤكد د. براتر وزمالؤه أن تناول كأس واحد أو كأسني من اخلمر قد تسبب    .. قابل للرتاجع 

متوتًا يف بعض خاليا الدماغ، والسحايا قد تصاب عند املدمن عندها يشكواملصاب من الصداع  

صاب كلها معرضة لإلصابة بام يسمى  والتهيج العصبي، وقد تنتهي بالغيبوبة الكاملة، كام أن األع 

 باعتالل األعصاب الغويل العديد أو املفرد(  ) 

أما األذيات الدماغية فيمكن أن تتجىل بداء الرصع املتأخر الذي يتظاهر عند بعض  

 املدمنني بنوبات من اإلغامء والتشنج والتقلص الشديد. 

ث فقط، بل هي أم األمراض  التفت إىل املعلم، وقلت: ما هذا؟ إن اخلمر ليست أم البخائ 

 أيضا. 

قال: وهي وحدها كافية لتصحيح ما ورد يف النصوص من أن البالء موكل باملعصية،  

 والعافية موكلة باالستقامة. 

 قلت: فكيف يعالج هؤالء املرىض؟ 

 قال: بام يعالج به غريهم. 
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 قلت: واملدمنون؟ 

الناصحون هبذا املستشفى أن يضعوا  قال: تلك أحوال خاصة، وقد استطاع األطباء 

 احللول ملشكلتهم بحيث تنسجم حياهتم يف أقرص مدة. 

 قلت: بمعونة الفقهاء واألولياء. 

ولكن ال تسئ فهمي،   .. فالطبيب وحده أعجز من أن يفعل شيئا  .. قال: ال بد من ذلك 

 األطباء يف مهمتهم.   فالفقهاء هنا يدرسون كثريا من املعلومات الطبية، وبالتفاصيل الكافية إلعانة 

  .. نظرت إىل عيون املرىض، وهم يستمعون كانت أعني الكثري منهم تبكي من غري دموع 

عند ُمرج القاعة صاح   .. ورأيت بعضهم يمسك بقوة بيديه، وكأنه يصمم عىل يشء 

 انتهينا ربنا انتهينا(   )   انتهينا ربنا انتهينا( فردد صوته اجلميع: ) أحدهم: 

 املخدرات: 

وهي القاعة املكلفة بعالج آفة املخدرات، فرأيناها مثل القاعتني   ، اعة الثالثة دخلنا الق 

 السابقتني غاصة باملرىض، وباألطباء والفقهاء والصاحلني. 

مثل اخلمر يف احلرمة، ومثلها يف األرضار،  قال أحدهم، وأظنه فقيههم: إن املخدرات 

 ويتساهل مع اخلمر. ولوأن الواقع املنحرف يشتد عىل املخدارت،  

قال آخر: أرضار املخدرات كثرية َّتتلف باختالف أنواعها، وسنكتفي مما ذكره العلم  

 بثالثة أرضار: وهي إرضاراها بالوعي، والسلوك، وجهاز املناعة.  

أما الوعي، فإن املخدرات تسبب تأثريًا واضحًا عىل الوعي بأكثر من شكل، فمنها ما يقلل  

  – الكوكايني ) اهلريوين(، ومنها ما ينبه الوعي وينشطه  - األفيون ) الوعي أو يغييبه 

 احلشيش(    – البانجو ) األمفيتامينات(، ومنها ما يسبب اضطرابا ىف إدراك الواقع وهلوسة  

لسلوك، فإن املدمن يصبح مشغوال بتعاطي املخدر، وينسى مشاغل احلياة  أما تأثريها عىل ا 
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األخرى ويتعرض إىل حالة سيئة ويتأمل إذا مل جيد املادة املخدرة التى يتعاطاها، ويزداد أمر املدمن  

سوءا إذا اعتاد جسمه عىل املخدر، فيقل تأثريه عليه، وبالتايل تزداد اجلرعة التى يتعاطاها، فيسوء  

 أكثر.    األمر 

أما تأثريها عىل جهاز املناعة، فإن املواد املخدرة تضعف جهاز املناعة، ويصبح املدمن  

 عرضة للمرض، وأكثر معاناة منه.  

املورفني( فإن أهم   - الكودايني  - اهلريوين  - قال آخر: بالنسبة لفئة األفيونات )األفيون 

من السموم ـ هى معاناة   املشكالت الصحية ـ بعد توقف املدمن خالل مرحلة َّتلص اجلسم 

املدمن من التوتر والقلق واالضطراب الشديد واَلالم اجلسمية املربحة، وخاصة بالعظام  

والعضالت، مع الرشح وزيادة إفراز الدموع والعرق، كام يعان املدمن من األرق والتثاؤب معا  

وارتفاع ىف درجة  ومن اتساع حدقتي العينني، مع بثور وامحرار الوجه فضاًل عن إسهال وقيئ 

احلرارة وتقلصات للبطن وجفاف باحللق وفقدان الشهية وانخفاض الوزن واضطراب ضغط  

 الدم.  

واملنومات( فإن املدمن يعان خالل مرحلة   - قال آخر: أما العقاقري النفسية )املهدئات 

االنسحاب من قلق شديد، وعدم القدرة عىل االستقرار ىف موضع واحد، واضطراب اإلدراك  

احليس للزمان واملكان، كام يعان من األرق املستمر واهلذيان والرعشة والدوار وقد حتدث له  

 هالوس برصية ىف بعض األحيان. 

الحظت عىل املرىض يف هذه القاعة ما الحظت عىل القاعات السابقة، إال أن اليشء  

جريمة من اجلرائم   اجلديد الذي اسرتعى انتباهي هو الفتة معلقة جتعل من املتاجرة باملخدرات 

 الكربى التي يعاقب عليها باإلعدام. 

 قلت للمعلم: ما هذا القانون اخلطري؟ 
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قال: لقد أفتى فقهاء هذه القاعة هبذا، فقد رأوا أن السبب األكرب يف انتشار املخدرات هو   

أجل  ورأوا أهنم لن يردعوا إال بمثل هذا القانون، فآثروا التضحية بالبعض من  .. املتاجرون هبا 

 محاية الكل. 

 قلت: ولكنه قانون خطري. 

 ما تقول فيمن قتل نفسا متعمدا؟   .. قال: وجريمتهم أخطر 

َا اَلِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلي ُكُم   ﴿ قلت: وهل أقول شيئا مع قول اهلل تعاىل، فقد قال:  َيا َأهيُّ

َقت ىَل  ِقَصاُص يِف ال     ( 178: البقرة ) ﴾ ال 

 مرضة؟ قال: فهل يف قتل القاتل  

قلت: هي مرضة بسيطة، ولكن غايتها أعظم، فغايتها حفظ حياة اجلميع ابتداء من حياة  

َوَلُكم  يِف   ﴿ تعاىل: القاتل الذي يرتدع باخلوف من القتل عن جريمته، وقد مجع ذلك كله قوله 

َباِب َلَعَلُكم  َتَتُقونَ  َل  ِقَصاِص َحَياٌة َيا أويِل األ     ( 179البقرة: ) ﴾ ال 

ملتاجر يف املخدرات ال يقتل شخصا واحدا، بل يقتل أمة من الناس، فإنهـ  من أجل  قال: فا 

 فلذلك كان األحزم هو قانون شديد حيفظ البالد والعباد.   .. مال زهيدـ  يقيض عليهم نفسا نفسا 

أو كيف وافقت املجالس الترشيعية عىل هذا،    .. قلت: فكيف وافق السالطني عىل هذا؟ 

 ا ُمتلفة قد يكون لبعضها عالقة هبؤالء املتاجرين؟ وهي جمالس حتوي أجناس 

 قال: وما عالقة السالطني، أو هذه املجالس هبذا؟ 

 قلت: فمن يسن القوانني إذن؟ 

   ( 1) أنزلوا الناس منازهلم( ) : قال: أمل تسمع قوله  

 فام عالقته هبذا؟   .. قلت: بىل 

 
 مسلم وأبو داود.   (  1) 
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 ينتخبهم العامة والغوغاء. قال: يف مدائن السالم ليس احلكم للحاكم، وال ملن  

 قلت: فلمن إذن؟ 

ولكن املصالح املختلفة للرعية ترتبط   .. قال: هناك حاكم، وهناك جمالس استشارة 

فإذا أمجع األطباء عىل مرضة غذاء معني مل حيتاجوا لرفع األمر للسلطة، بل اكتفوا   .. باخلرباء 

 ت املناسبة. بإرسال التحذر من ذلك الغذاء لوزارة احلزم لتقوم باإلجراء 

 مل أسمع هبذه الوزارة.   .. قلت: وزارة احلزم 

دورها احلفاظ عىل املصالح العامة عن   .. قال: هذه وزارة ال يمكن ألي حاكم أن حيلها 

فام إن يأتيها مثل ذلك الطلب   .. طريق احلزم والشدة، فهي تقوم بدورها بعجلة منقطعة النظري 

وترسل إىل    .. ومتنع دخوهلا   .. ك األغذية من األسواق حتى تقوم مجيع أجهزهتا بتنفيذه، فتصادر تل 

فال يمر يوم وليلة حتى َّتلو مدائن السالم من ذلك الغذاء   .. كل املؤسسات بذلك التحذير 

 الضار. 

   .. قلت: ال شك أن هؤالء احلرس الواقفني يف مداخل هذا املستشفى يتبعون هذه الوزارة 

 وهم أرحم مما تتصور.    .. قال: أجل 

 االنحراف اجلنيس:  

وهي القاعة املكلفة بعالج االنحراف اجلنيس، فلم نر فيها أي   ، دخلنا القاعة الرابعة 

 مرىض، بل رأينا األطباء والفقهاء والصاحلني فقط. 

رأت يف  هذه احلصون سألت املعلم عن رس ذلك، فقال: هناك مرىض، ولكن إدارة 

ظهورهم أرضارا كبرية عىل نفوسهم وعىل املجتمع، بل رأت يف ذلك نوعا من إشاعة الفاحشة،  

فكلفت املهندسني، فوضعوا هلا تصميامت حتفظ رسية الداخل، بحيث ال يراه أحد حتى األطباء  

 دارة نفسها. اإل و 
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 قلت: كيف ذلك؟ 

 قال: أنا معلم السالم ولست معلم هندسة. 

من أخطر  ( 1) ، وأظنه فقيههم، قال: االنحراف اجلنيس سمعت أحدهم يتحدث 

ما من ذنب بعد  ) : ، وقال  ( 3) ال يزن الزان حني يزن وهومؤمن( ) : ، فقد قال  ( 2) املحرمات 

    ( 4) الرشك أعظم عند اهلل من نطفة وضعها رجل يف رحم ال حتل له( 

العقوبات  ولذلك علق الشارع عليه أشد العقوبات الترشيعية، ورتب عليه كذلك أشد 

 القدرية. 

قال آخر: ومل يكتف الرشع بتحريمه، بل حرم كل السبل املؤدية إليه، والتي يشري إليها قوله  

َنى ِإَنُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيالً   ﴿ تعاىل:  َرُبوا الزِّ (، فلم تقل االية الكريمة:ال  32)االرساء:   ﴾ َوال َتق 

 بل قالت: ال تقربوا، ليحرم كل املقدمات املؤدية إليه.   ، تزنوا 

مل تظهر الفاحشة يف قوم قط  ) عن هذه العقوبات القدرية، فقال:  قال آخر: وقد أخرب 

 وا(  حتى يعلنوا هبا إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع التي مل تكن مضت يف أسالفهم الذين مض 

وهذه العقوبة جزاء موافق متاما لنوع املعصية، فاملعصية التي تطلب اللذة املحرمة، جتازى  

 باألمل. 

عن هذا األمل املرتبط بفشو املعصية بالطاعون، وهويطلق يف اللغة العربية   وقد عرب 

 
انظر: األمراض اجلنسية، الدكتور حممد عيل البار، واألمراض املنتقلة باجلنس: د. عبد اللطيف ياسني  القاهرة،   ( 1) 

 واألمراض اجللدية: د. مأمون جالد، روائع الطب االسالمي : د حممد نزار الدقر.

ما من ذنب بعد الرشك أعظم عند :» :» ال يزن الزان حني يزن و هو مؤمن « أخرجه الشيخان، وقال فقد قال    (  2) 

 اهلل من نطفة وضعها رجل يف رحم ال حتل له « أخرجه ابن أِّب الدنيا.

 البخاري ومسلم.   (  3) 

 ابن أِّب الدنيا.   (  4) 
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 وغريها من اللغات عىل كل وباء. 

 تكن مضت يف أسالفهم الذين  مل ) عن أن هذه األوبئة املنترشة بسبب الفواحش    وأخرب  

 مضوا(، وذلك جزاء موافق للتفنن يف الفواحش الذي خيتلف باختالف البيئات والعصور. 

قال آخر: وبام أن هذا العرص هو  عرص فشو الفواحش والتفنن فيها، فقد ظهرت األوبئة  

 نتشارها. الكثرية التي مل تكن معهودة من قبل، وكانت الفاحشة هي السبب األول لظهورها وا 

م أثناء احلرب   1494السفليس( اخلطري كان يف عام ) فأول ظهور ملرض الزهري 

  (، الداء الفرنيس ) اإليطالية الفرنسية عندما انترش يف اجلنود خاصة الزنا، وسامه اإليطاليون 

وكذلك فعل اإلنجليز واألملان والنمساويون ألنه انترش بينهم بواسطة اجلنود الفرنسيني، أما  

 سيون فقد أسموه الداء اإليطايل. الفرن 

وملا وصل االستعامر الغرِّب إال البالد العربية ظهر ذلك الداء معهم فسامه العرب الداء  

 الفرنجي، وال يزال هذا االسم مستعمال حتى اليوم. 

ويف العصور احلديثة ظهر مرض اهلربس كوباء وهو مرض جنيس واسع االنتشار، ويبلغ  

 ة يف الواليات املتحدة نصف مليون حالة. معدل اإلصابة به السنوي 

م وألول مرة ظهر داء خطري جديد هو مرض فقدان املناعة املكتسب يف    1979ويف عام  

 الواليات املتحدة واملعروف باسم اإليدز، وانترش بسعة رهيبة يف الشاذين جنسيا. 

مراض املعدية  قال آخر: تتحدث املراجع الطبية عن األمراض اجلنسية باعتبارها أكثر األ 

انتشارا يف العامل.. ولقد تم التغلب عىل كثري من األمراض املعدية، ورغم ذلك ظهرت األمراض  

 اجلنسية بصورة وبائية مفزعة وخطرية. 

إن األمراض اجلنسية هي أكثر األمراض املعدية انتشارا يف  ) يقول مرجع مرك الطبي: 

منذ عقدين من الزمن تقريبا، وتقدر منظمة   العامل، ويزداد يف كل عام عدد املصابني هبا، وذلك 
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مليون شخص سنويا.. كام تقدر عدد    250الصحة العاملية عدد الذين يصابون بالسيالن بأكثر من  

مليون شخص سنويا.. ويقدر مركز أتالنتا ملكافحة األمراض املعدية يف    50املصابني بالزهري بـ  

ماليني   3بالسيالن يف الواليات املتحدة بـ والية جورجيا بالواليات املتحدة عدد املصابني 

 ألف شخص سنويا(    400شخص سنويا وعدد املصابني بالزهر بـ  

وقد انترشت أمراض ُمتلفة ومتنوعة بسبب انتشار الفاحشة وشيوعها وانتشار الشذوذ  

 اجلنيس وخاصة يف الغرب. 

تقريرا من فلوريدا بالواليات املتحدة قام به    Medicine Digestقال آخر: وتنقل جملة  

باملائة يف احلاالت    800أن هناك زيادة بنسبة  ) فريق من أخصائي أمراض النساء والوالدة جاء فيه: 

سنة وذلك يف خالل   22سنة إىل  15املشتبهة لسطان عنق الرحم للفتيات البالغ أعامرهن من 

لرهيبة إىل الزيادة املضطرة يف املامرسات اجلنسية دون  أربع سنوات، ويرجع الباحثون هذه الزيادة ا 

 متييز(  

 قلت للمعلم: فكيف يعالج هؤالء املرىض، وأطباؤهم ال يعرفوهنم؟ 

أمل تسمع    .. وهم يتخذون لذلك كل األساليب   .. قال: يعاجلون بالتعليم والرتبية واإلقناع 

 من استأذنه يف الزنا؟   بالكيفية التي عالج هبا  

فعندما جاءه ذلك الشاب يستأذنه يف الزنا بكل جرأة ورصاحة، حتى هَم  قلت: بىل، 

  ) : أترضاه ألمك؟!(، قال: ال، قال رسول اهلل  ) الصحابة أن يوقعوا به؛ فنهاهم وأدناه وقال له: 

فإن الناس ال يرضونه  ) أترضاه ألختك؟!(، قال: ال، قال: ) فإن الناس ال يرضونه ألمهاهتم(، قال: 

كذا صار الزنى أبغض يشء إىل ذلك الشاب فيام بعد، بسبب هذا اإلقناع  ، وه ( 1) ألخواهتم( 

 العقيل.  

 
 أمحد. (2)
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 قال: فهذا هو  أسلوب السالم. 

 قلت: ولكن من الناس من ال ينفع معه هذا األسلوب؟ 

 قال: إن مل تنفعه وزارة العقل أرسل إىل وزارة احلزم. 

 قلت: أهناك وزارة للعقل؟ 

 فلمن تكون الوزارة؟   .. قال: إن مل تكن للعقل وزارة 

   .. قلت: للنفط واملال 

واحتقرتم اإلنسان، فلذلك مل تروه    .. قال: أنتم عظمتم األشياء فخصصتموها بالوزارات 

 أهال لوزارة واحدة. 

 اجتناب العدوان 

،  ( 1) من ضار أرض اهلل به( )  : اقرتبنا من الباب الثان، فرأينا الفتة كتب عليها قوله 

 ورأيت عىل املدخل جهازا مثل اجلهاز السابق، ال يسمح للدخول إىل القسم إال بعد املرور عليه. 

مررت عىل اجلهاز، وأخذت النتيجة الدقيقة التي قام هبا، وكانت مملوءة بالتفاصيل  

 التي تعينني عىل ما يف نفيس من آثار العدوان. واإلرشادات  

قلت للمعلم: عرفت رس كون اإلثم من أبواب العلل التي ينبغي سدها، فام رس كون  

 العدوان من هذه األبواب؟ 

قال: العدوان هو الذنوب املؤثرة عىل سالمة الفرد واألرسة واملجتمع والكون، فهذه  

 إحالل البالء، ورفع العافية. الذنوب هلا آثارها اخلطرية يف  

ملعون من ضار مؤمنًا  أو مكر  ) : من ضار مؤمنا أو مكر به، فقال  وهلذا لعن 

 
 ابن ماجة وأبو داود.   (  1) 
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من ضار  ) أن من عامل غريه بالرضر عامله اهلل بجنس معاملته لغريه، فقال:   بل أخرب    .. ( 1) به( 

   ( 2) أرض اهلل به( 

 وكيف تعالج؟   .. قلت: فام هذه الذنوب 

هذه الذنوب يف أربعة أصناف خصت كل صنف منها  احلصون    هذه قال: حرصت إدارة  

 بقاعة خاصة، وسنحاول زيارهتا للتعرف عىل بعض ما فيها من أنواع األمراض والعالج. 

   : العدوان عىل النفس 

ُفَسُكم  ِإَن اهلَلَ َكاَن ِبُكم     ﴿ تعاىل: دخلنا القاعة األوىل، وقد كتب عىل باهبا قوله   ُتُلوا َأن  َوال َتق 

 ( 29: النساء ﴾ ) َرِحيامً 

 قال يل املعلم: أول عدوان عىل النفس هو  قتلها، وهو من كبائر املحرمات. 

قلت: ال أظن أن هناك حاجة لوضع قاعة َّتتص هبذا اجلانب، فاالنتحار ظاهرة مرضية  

   .. حمدودة 

يناقشون هذه الظاهرة بشدة، قال أحدهم، وكأنه يعلق عىل    ( 3) ء فجأة ظهر يل جمموعة خربا 

هذا غري صحيح، ظاهرة االنتحار ظاهرة متفشية، وهذا ما تدل عليه أكثر الدراسات   .. قويل: 

املرتبطة هبذه الظاهرة يف العرص احلديث، فقد أظهر أول استطالع عن االنتحار يف الصني أن  

   ألفًا كل عام.   287حاالت االنتحار يصل إىل  معدل  

من جمموع  يف املائة  3ر 6فقد ذكرت وكالة األنباء الصينية، أن حاالت االنتحار تشكل 

الوفيات يف الصني سنويًا، وهوما يشكل خامس أكرب مسبب للموت بعد أمراض األوعية القلبية  

 
 الرتمذي.   (  1) 

 ابن ماجة وأبو داود.   (  2) 

هذه اإلحصائيات التي أخربت هبا وكاالت األنباء عن األعداد اهلائلة لضحايا االنتحار، وأسباهبا، مقتبسة من بحث    (  3) 

 هـ1423أوزجان يشار، منشور يف موقع عشتار / التاريخ:  مهم يف هذا املوضوع هو » ظاهرة االنتحار « 
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 والقصبة اهلوائية ورسطان الكبد والتهاب الرئة. 

سنة    34و   15نتحار هو العامل القاتل ملن أعامرهم بني  قال آخر: وفقًا لالستطالع، فإن اال 

واملعدل للريفيات أعىل بكثري،  يف املائة عن معدل الذكور،  25وأن معدل انتحار اإلناث يزيد 

يف معظم    وأشارت إىل أن االستطالع يوضح أن هذا املعدل دليل عىل تباين كبري عام هو موجود  

 أضعاف معدل اإلناث.    ار الذكور غالبا إىل ما يزيد ثالثة  الدول املتقدمة حيث يصل معدل انتح 

قال آخر: ليست الصني وحدها من تعان من ارتفاع نسبة حاالت االنتحار حيث تسعى  

احلكومة الربيطانية إىل تنفيذ خطة للحد من ظاهرة عمليات االنتحار املنترشة بكثرة بني الشباب  

 الربيطان أيضًا.  

ة الوطنية للحد من عمليات االنتحار بأن احلكومة هتدف إىل خفض  فقد أشار تقرير للجن 

 .  2010باملائة يف حلول عام    20نسبة عمليات االنتحار إىل  

باملائة من األشخاص الذين يفكرون   50ويؤكد التقرير إن احلكومة َّتطط للوصول إىل 

نترش بكثرة بني األوساط  يف االنتحار وال يراجعون أطباء نفسيني، مشريًا إىل أن نسبة االنتحار ت 

 عامًا.    35تقل أعامرهم عن  

 قال يل املعلم: أتدري ما رس هذا االرتفاع يف نسبة االنتحار؟ 

   .. قلت: لعله اليأس 

قاطعني أحد احلارضين، وقال: إن القاسم املشرتك ملعظم حاالت االنتحار هو الشعور  

باليأس وفقدان األمل بالتقدم يف احلياة وليس بالرضورة بسبب أمراض عقلية، لذلك فإن  

 الباحثني يقولون بأن هناك حاجة لتقييم أوضاع األشخاص الذين يمكن أن يقدموا عىل االنتحار.  

ت اَلية التي تنهى عن قتل النفس بذكر رمحة اهلل، وكأهنا تشري بذلك إىل  قلت: أهلذا ختم 

 أن أعظم أسباب االنتحار هو  اليأس من رمحة اهلل. 
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  .. قال: أجل، وهي تشري بذلك إىل العالج الذي ينبغي إعطاؤه ملن وقع يف هذا اليأس 

 اليأس إىل قسم األمل. فإهنم يرسلون كل من يرون فيه أمارات    .. وهوالعالج الذي يعتمدونه هنا 

 فشعوبنا املحافظة َّتلومن هذا النوع من العدوان.   .. قلت: احلمد هلل 

 أنتم تتقنون فنا آخر من فنون االنتحار.   .. قال: ال 

 قلت: ألالتنحار فنون؟ 

 أبشعها ما تقعون فيه.   .. قال: أجل 

 قلت: كيف؟ 

  .. نتحرون رغم إرادتكم أما أنتم فت  .. قال: املنتحر ينتحر بإرادته، ويف الوقت الذي يريد 

 ويف الوقت الذي ال ترغبون فيه. 

 إن هذه دعوى خطرية لن يقبلها قومي إال ببينة.   .. قلت: ما هذا ـ يا معلم ـ 

قال: أخطر االنتحار وأعظمها انتشار تعريض النفس ألخطار األمراض دون االهتامم  

  : وكيف يذل نفسه؟ قال: ال ينبغي ملؤمن أن يذل نفسه(  قالوا  ) : أمل تسمع قوله  .. بصحتها 

 ؟ ( 1) يتعرض من البالء ملا ال يطيقه( ) 

   .. قلت: بىل 

 قال: فهذا أعظم أنواع االنتحار. 

 قلت: فكيف يعالج هذا؟ 

 قال: سنعرف الوقاية منه يف حملها من هذا القسم.  

   : العدوان عىل األرسة 

﴾  ُيوِصيُكُم اهلَلُ يِف أوالِدُكم   ﴿ تعاىل: دخلنا القاعة الثانية، وقد كتب عىل باهبا قوله 

 
 ابن ماجة وأمحد والرتمذي وقال: حديث حسن غريب.   (  1) 
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 ( 11: النساء ) 

 ال شك يف ذلك.   .. قلت: هذه قاعة عالج العدوان عىل األرسة 

فهي املحيط الصغري الذي يعيش فيه اإلنسان، وهلذا تشدد الرشع يف بيان   .. قال: أجل 

 االعتداء عليه أخطر من أي اعتداء. حرمة هذا الوسط، واعتبار  

ُبُدوا اهلَلَ َوال   ﴿  تعاىل: قلت: ال شك يف هذا، فقد وىص اهلل تعاىل بالوالدين، قال  َواع 

َسانًا   ِن ِإح  َوالَِدي  ُكوا ِبِه َشي ئًا َوِبال  ِ  ( 36: النساء ﴾ ) ُترش 

َن    ﴿ تعاىل: ووىص األمهات بإرضاع األوالد حفاظا عىل صحتهم، فقال   ِضع  َوالَِداُت ُير  َوال 

َن  َأَراَد َأن  ُيِتَم الَرَضاَعةَ 
ِ ملِ  َكاِمَلني 

ِ
َلني   (  233)البقرة: ﴾ أو الَدُهَن َحو 

 ( 11: النساء ﴾ ) ُيوِصيُكُم اهلَلُ يِف أو الِدُكم     ﴿ تعاىل: ووىص اَلباء بأوالدهم، فقال  

  : وأوىص كاًل من الزوجني باَلخر وعىل األخص الزوج بزوجته، فقال النبي 

   ( 2) اللهم إن أحرج حق الضعيفني: اليتيم واملرأة( )   : قال  و ،  ( 1) استوصوا بالنساء خريًا( ) 

والرجل راع يف بيته ومسؤول عن   ) : واعترب كال الزوجني مسؤوال عن البيت، فقال 

   ( 3) رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم( 

قال: وهلذا، فإن أي تقصري فيها يعترب من العدوان املحرم، فأعظم العدوان التقصري يف  

 الواجبات. 

كفى  ) : أن من أعظم الذنوب التقصري يف هذه املسؤولية، فقال  قلت: وهلذا أخرب 

   ( 4) املرء إثاًم أن يضيع من بقوت( ب 

 
 لبخاري ومسلم.ا   (  1) 

 رواه النسائي.   (  2) 

 البخاري ومسلم.   (  3) 

 أبو داود.   (  4) 
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قال: وهلذا رشعت الرشيعة الكثري من األحكام التي حتفظ لألرسة ماهلا سواء يف حال  

 حياة املسؤول عنها أو بعد وفاته. 

 قلت: يا معلم إن الكثري من العلل التي سبق ذكرها يف اَلثام هلا عالقة هبذا اجلانب. 

 قال: كيف ذلك؟ 

قلت: اخلمر مثال، فهي ـ وإن سميت إثام ـ إال أن هلا من اَلثار املتعدية ما حيوهلا عدوانا،  

   .. فمن مضار اخلمر عىل األرسة مثال 

، وقال: إن زواج الغوليني قضية خطرية ألن الزوج املولع  ( 1) قاطعني بعض اخلرباء 

اث الغويل، ويقصد به  بالرشب زوج غري صالح، ويرث نسله منه بنية مرضية خاصة تعرف بالرت 

ما حيمله نسل املخمورين من ضعف جسدي ونفسان، وقد ثبت أن األم احلامل تنقل الغول عرب  

 مشيمتها إىل اجلنني فتبليه وأنه ينساب بالرضاعة إىل الوليد. 

قال آخر: وقد اتضح أن أو الد مدمن اخلمر يكونون يف الغالب مدمنني وتكثر فيهم نزعة  

 فيهم اخللل العقيل والعتة واجلنون.  اإلجرام كام يكثر  

قال آخر: ومن مضار التدخني مثال تسببه يف زيادة خطر حوادث اإلجهاض أو موت  

ن يضعن عادة مواليد أوزاهنا أقل من املعتاد؛ مما   اجلنني، وقد لوحظ أن السيدات الاليت يدخِّ

ض صحة املولود للخطر، باإلضافة إيل أن نسبة املواليد امُلشوه  ني من السيدات املدخنات  يعرِّ

 تكون كبرية باملقارنة بغريهم. 

قال آخر: ومن مضار اإلدمان أداؤه إيل عيوب وراثية يف اجلنني، ينشأ عنها طفل يعان من  

 خلل يف جزء أو أكثر من أجزاء جسمه، وقد يؤدي إيل اإلعاقة العقلية والبدنية. 

 التفت للمعلم ليجيبني، فقال: لقد أجابوك. 

 
 د. أمحد شوكت الشطي.   (  1) 
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 ومل يعترب عدوانا؟   .. ذا اعترب ذلك إثام قلت: فلام 

 فال حدود ملا تنتجه املعايص من مضار.   .. وكل عدوان إثم   .. قال: كل إثم عدوان 

 قلت: فكيف يعالج املرىض هبذه العلل؟ 

   .. قال: يرسل كل مريض إىل املحل املناسب له 

 قلت: فإن مل ينفع ذلك يف ردعه عن العدوان؟ 

 وهي وزارة خيافها اجلميع وحيرتمها اجلميع.   .. احلزم قال: يرسل إىل وزارة  

 ولكن كيف حيرتموهنا؟   .. قلت: نعم خيافوهنا   

 قال: لسعيها يف مصاحلهم، ولعدهلا بني الناس. 

 : العدوان عىل املجتمع 

ِمنَ  ﴿ تعاىل: دخلنا القاعة الثالثة، وقد كتب عىل باهبا قوله  ِمننَِي َوامل ُؤ  ُذوَن امل ُؤ  اِت  َواَلِذيَن ُيؤ 

اًم ُمِبيناً  َتانًا َوِإث  َتَمُلوا هُب  َتَسُبوا َفَقِد اح  ِ َما اك   ( 58األحزاب: ﴾ ) بَِغري 

 ال شك يف ذلك.   .. قلت: هذه قاعة عالج العدوان عىل املجتمع 

فهي املحيط الكبري الذي يعيش فيه اإلنسان، وهلذا تشدد الرشع يف بيان حرمة    .. قال: أجل 

 ليه أخطر من أي اعتداء. هذا الوسط، وكون االعتداء ع 

هذه  ال    .. قلت: ولكني أرى أن حمل عالج االعتداء عىل املجتمع هو  املحاكم والسجون 

 ؟ املحال 

 فوزارة احلزم متشددة يف هذا الباب.   .. قال: هذا صحيح 

 فالقضاة عندنا أقسى من احلجارة.   .. قلت: ولكنها ليست متشددة كتشددنا 

 األرواح عندكم ال تساوي شيئا.   .. أنتم متساهلون جدا   .. قال: ال 

 قلت: بل تساوي. 
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 احلوادث: 

 كيف تعاملوهنم؟   .. قال: أخربن عن املجرمني املتسببني يف قتىل احلوادث 

بل إهنم معفون حتى من الدية، فالتأمني    .. فهذا من القتل اخلطأ   .. قلت: ال نعتربهم جمرمني 

 محاهم منها. 

   .. قال: ولذلك متتلئ طرقكم بالقتىل 

 قلت: فام تفعل وزارة احلزم غري هذا؟ 

ليس هذا   .. وتنزل هبم أقسى العقوبات  .. وال تعفيهم من الدية  .. قال: تعتربهم جمرمني 

 بل تتشدد مع كل حادث مهام كان بسيطا.    .. فقط 

 السالم خالية إذن من السيارات. قلت: فطرق مدائن  

ألن مصمميها    .. ولكنها َّتتلف عن سياراتكم كثريا   .. هي تعج بالرضوري منها   .. قال: ال 

 نظروا إىل اإلنسان قبل أن ينظروا إىل ما يف جيب اإلنسان.  

   .. قلت: ولكن الزمن املتسارع 

، بل رحتم  أنتم مل تكتفوا برصاع اهلل وأكوان اهلل  .. قال: تسارعكم بسبب رصاعكم 

 تصارعون أزمان اهلل. 

   .. قلت: هذا صحيح، فالسيارات عندنا تسري بسعة جنونية 

ثم سعيتم إىل األئمة املساكني ليقموا   .. قال: ثم إذا ما حصل يشء اعتربمتوه قتال خطأ 

 الصلح بني املجرمني وبني أهل القتىل. 

ٌ    ﴿ قلت: لكن   ل ُح َخري   ( 128: )النساء ﴾ الصُّ

 أما إذا جلب الرش، فال خري فيه.   .. إذا جلب اخلري قال: هو  خري  

 قلت: ال أعلم أن الصلح جيلب رشا. 
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 وهي رش حمض.   .. قال: رأيت جمالس صلحكم التي تقيموهنا يف املساجد 

 قلت: كيف هذا؟ 

وجيلس عىل يمينه   .. قال: رأيت اإلمام جيلس مستغال احلرمة التي أعطاه إياها املجتمع 

وهناك يف الساقة جيلس   .. حرتام املجتمع بطرق رشعية وغري رشعية بعض األعيان ممن كسبوا ا 

 وبجانبه املجرم.   .. اليتيم الذي فقد والده 

 قلت: هذا يشء مجيل، فقد سعى كل هؤالء لتطهري القلوب. 

 قال: القلوب تطهر بالرشع ال بالدجل. 

 وما يف هذا من ُمالفة الرشع؟   .. قلت: وما يف هذا من الدجل 

املسكني الذي أعطاه الرشع دية تغنيه مدى احلياة تكتفون بإعطائه بعض  قال: ذلك اليتيم  

وتستخدمون لذلك تلك الوجاهة التي كسبها اإلمام،   .. الدراهم التي جيهز هبا والده للقرب 

 وكسبها بجنبه األعيان. 

 قلت: نحن نرحم السائق املسكني. 

 وتقتلون الربيء.   .. قال: أنتم ترمحون املجرم 

 أن يفعل اإلمام؟ قلت: فام ينبغي  

 فيطالب املجرم بحق اليتيم كامال غري منقوص.   .. قال: حيكم باحلق 

 قلت: فإن مل يستطع؟ 

 إىل أن يكمل ما وجب عليه من دية.   .. قال: يعطيه كل شهر ما يكفيه من رزق مدى احلياة 

   .. قلت: ولكن هذا صعب 

أتعلم   .. املجرمني عن هذا قال: ولكن هذا هو  احلل الوحيد للتكفري عن جنايته، ولردع 

 أن هذا الذي جلس هذا املجلس اليوم، سيجلس مثله غدا وبعد غد؟ 
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 قلت: يمكن هذا. 

 قال: أتدري من يقتسم معه جريمته؟ 

َرى   ﴿ قلت:  َر ُأخ   ( 164: )األنعام ﴾ ال َتِزُر َواِزَرٌة ِوز 

 إهنم كانوا أعوانه يف جريمته.   .. قال: بل يتحمل اإلمام واألعيان وكل من سكت وزره 

 قلت: فام ترىـ  يا معلمـ  يف هذا الواقع الذي نعيشه. 

 فلستم أهال بعد المتطاء السيارات.   .. قال: أنصحكم بأن تعودوا للحمري واألحصنة 

 العدوى: 

ال يورد ممرض عىل  )  بينام كنت مع املعلم يف تلك القاعة إذ سمعت صائحا يصيح: 

 ( 1) مصح( 

 ا هذا؟ قلت للمعلم: م 

ولكنه يقتلهم   .. فقد ال يقتل شخص الناس بسيارته  .. قال: هذا من العدوان العظيم 

 بمرضه. 

 قلت: هو  مريض ال يملك من أمره شيئا. 

فال جيوز للمسلم أن يعدي أخاه، أو يتهاون يف ذلك، أو   .. قال: فليمنع إذيته عن الناس 

 جيلب أسباب العدوى إىل املجتمع. 

 نحن يف عرص قد قلت فيه األوبئة.   .. قلت: احلمد هلل 

 بل كل األدواء التي حيتمل حصول العدوى بسببها.   .. األوبئة فقط   مل يقصد    .. قال: ال 

 قلت: الزكام يسبب العدوى. 

 قال: فهو يدخل يف هذا. 

 
 البخاري ومسلم.   (  1) 
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 إن املصالح تتعطل بذلك.   .. م أن يلزم بيته و قلت: أنلزم املزك 

 نلزمه بأن يتخذ من األسباب ما يمنع من انتقال عدوى مرضه إىل غريه.   .. قال: ال 

سمعنا رجال يرتقي منصة، وقد التف حوله الناس، وهويقول: لقد أمر الرشع بمكافحة  

ال عدوى وال هامة وال صفر  ) : ، قال املريض أن يرد األماكن العامة  األوبئة، فلذلك هنى  

   ( 1) وال حيل املمرض عىل املصح، وليحل املصح حيث شاء قيل: ومل ذاك؟ قال: ألنه أذى( 

فر من املجذوم  ) : ويف مقابل ذلك أمر الصحيح أن يفر من كل أسباب العدوى، فقال  

   ( 2) فرارك من األسد( 

وفوق ذلك وضع ما يسمى باحلجر الصحي، وهو من أهم وسائل مقاومة انتشار  

:)الطاعون بقية رجز أو عذاب أرسل عىل طائفة من بني إرسائيل،  األمراض الوبائية، فقد قال  

فإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال َّترجوا منها فرارا منه، وإذا وقع بأرض ولستم هبا فال هتبطوا  

   ( 3) عليها( 

الطاعون كان عذابا يبعثه اهلل عىل من  ) رغبا يف عدم الفرار هبذا اجلزاء العظيم: م   وقال  

يشاء، وإن اهلل جعله رمحة للمؤمنني، فليس من أحد يقع الطاعون فيمكث يف بلده صابرا حمتسبا  

   ( 4) يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب اهلل له، إال كان له مثل أجر شهيد( 

لدخول إىل البلد املصاب بالطاعون، كام متنع أهل تلك  فهذه النصوص وغريها متنع من ا 

 البلدة من اخلروج منها.  

صاح صائح من الناس: إن منع السليم من الدخول إىل أرض الوباء مفهوم وواضح،  

 
 البخاري ومسلم.   (  1) 

 ابن جرير.   (  2) 

 البخاري ومسلم.   (  3) 

 البخاري.   (  4) 
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ولكن منع سكان البلدة املصابة بالوباء من اخلروج، وخاصة منع األصحاء منهم يبدوا عسريًا عىل  

 الفهم، فام رس ذلك؟ 

، والتي مل يتعرف عليها إال  ( 1) لقد بني الطب احلديث بعض النواحي الصحية يف هذا   قال: 

بالوسائل احلديثة، فاملنطق والعقل يفرض عىل السليم الذي يعيش يف بلدة الوباء أن يفر منها إىل  

 بلدة سليمة حتى ال يصاب هو  بالوباء !! 

اء قد يكون حاماًل  ولكن الطب احلديث يقول: إن الشخص السليم يف منطقة الوب 

للميكروب، وكثري من األوبئة تصيب العديد من الناس، ولكن ليس كل من دخل جسمه  

امليكروب يصبح مريضًا.. فكم من شخص حيمل جراثيم املرض دون أن يبدو عليه أثر من آثار  

 املرض.  

وهناك أيضًا فرتة حضانة، وهي الفرتة الزمنية التي تسبق ظهور األمراض منذ دخول  

مليكروب إىل اجلسم، ويف هذه الفرتة يكون انقسام امليكروب وتكاثره عىل أشده ومع ذلك فال  ا 

يبدوعىل الشخص يف فرتة احلضانة هذه أنه يعان من أي مرض.. ولكنه بعد فرتة قد تطول أو قد  

تقرص عىل حسب نوع املرض واملكروب الذي حيمله تظهر عليه أعراض املرض الكامنة يف  

 جسمه.  

ومن املعلوم أن فرتة حضانة التهاب الكبد الوبائي الفريويس قد تطول ملدة ستة أشهر..  

 كام أن السل قد يبقى كامنًا يف اجلسم لعدة سنوات.  

والشخص السليم احلامل للميكروب أو الشخص املريض الذي ال يزال يف فرتة احلضانة  

بل اعترب   .. لذا جاء املنع الشديد     .. يعرض اَلخرين للخطر دون أن يشعر هو  أويشعر اَلخرين 

 الفار كاهلارب من الزحف.  

 
 انظر: كتاب العدوى بني الطب وأحاديث املصطفى الدكتور حممد عيل البار..   (  1) 
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 الطرق: 

 ( 1) من آذى املسلمني يف طرقهم وجبت عليه لعنتهم( ) صاح آخر: 

 قلت: هذا يذكر حديثا يف النهي عن إذية املسلمني يف طرقهم. 

 قال: أجل، فالطرق حمال عامة ينبغي التأدب معها نظافة واحرتاما. 

 لألمراض؟ قلت: أهي كذلك مصدر  

رأيت بعضكم يضعون سلعهم يف الطرقات  لقد  .. لألمراض واحلوادث  .. قال: أجل 

 الناس.   يضيقون هبا عىل 

حتى أن الناس يف بعض الطرق يضطرون للسري يف طرق   .. هذا كثري  .. قلت: أجل 

 السيارات. 

   ( 2) من ظلم قيد شرب من األرض طوقه سبع أرضني( ) : قال: أمل يسمعوا قوله  

من مر يف يشء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل، فليمسك أو ليقبض عىل  ) آخر: صاح 

   ( 3) نصاهلا بكفه أن يصيب أحدًا من املسلمني منها بيشء( 

 قلت: هذا حلديث ينهى عن التسبب يف تعريض أي فرد ألي أذى. 

  .. ويدخل يف هذا الباب اَلثار اخلطرية التي حتدثها حوادث السيارات  .. قال: أجل 

 وكل ما يسبب األذى للناس.   .. دخني يف املواضع العامة والت 

قلت: لقد حصل خالف يف جمتمعاتنا يف اعتبار محل السالح حقا من احلقوق ال خيتلف  

 فامذا يرى املسؤولون يف مدائن السالم؟   .. رخصة السيارة   عن 

 
 الطربان يف الكبري بإسناد حسن.   (  1) 

 البخاري ومسلم.   (  2) 

 البخاري ومسلم.   (  3) 
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ومل يقم فيها السالم إال بعد أن شنقت آخر   .. قال: مدائن السالم ال تعرف السالح 

 صاصة بأمعاء آخر بندقية. ر 

 قلت: فكيف سمح جتار األسلحة هبذا؟ 

 قال: وزارة احلزم قامت باإلجراءات التي فرضت هذا النظام. 

 : العدوان عىل البيئة 

ِسِدينَ  ﴿ تعاىل: دخلنا القاعة الثالثة، وقد كتب عىل باهبا قوله  ِض ُمف  َر  ا يِف األ  َثو  ﴾  َوال َتع 

 ( 60: البقرة ) 

فقد ورد يف النصوص النهي    .. ال شك يف ذلك   .. قلت: هذه قاعة عالج العدوان عىل البيئة 

َظَهَر   ﴿ تعاىل: عن اإلفساد يف األرض، واعتبار الفساد يف األرض ناجتا عن سلوك منحرف، قال 

ِر بِ  َبح  رَبِّ َوال  َفَساُد يِف ال  ِجُعونَ ال  َض اَلِذي َعِمُلوا َلَعَلُهم  َير  ﴾  اَم َكَسَبت  َأي ِدي الَناِس لُِيِذيَقُهم  َبع 

 ( 41الروم: ) 

قال: وهلذا هنى مجيع األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ أقوامهم عن اإلفساد يف األرض  

ُبوا ِمن  ِرز    ﴿ : بمعناه الشامل، فقال تعاىل يف قصة موسى   َ ِض  ُكُلوا َوارش  َر  ا يِف األ  َثو  ِق اهلَلِ َوال َتع 

ِسِدينَ   ( 60: البقرة ﴾ ) ُمف 

ِض    ﴿ : وقال عىل لسان صالح   َر  ِد َعاٍد َوَبَوَأُكم  يِف األ  ُكُروا ِإذ  َجَعَلُكم  ُخَلَفاَء ِمن  َبع  َواذ 

ُكُروا  َباَل ُبُيوتًا َفاذ  ِ ِض   َتَتِخُذوَن ِمن  ُسُهوهِلَا ُقُصورًا َوَتن ِحُتوَن اجل  َر  ا يِف األ  َثو  آالَء اهلَلِ َوال َتع 

ِسِدينَ   ( 74)األعراف: ﴾  ُمف 

ِط َوال َتب َخُسوا الَناَس    ﴿ : وقال عىل لسان شعيب   ِقس  َياَل َوامل ِيَزاَن ِبال  ِم أو ُفوا امل ِك  َوَيا َقو 

ِسِدينَ  ِض ُمف  َر  ا يِف األ  َثو  َياَءُهم  َوال َتع  ا   ﴿ (: 85هود: ﴾ ) َأش  َثو  َياَءُهم  َوال َتع  َوال َتب َخُسوا الَناَس َأش 

ِسِدينَ  ِض ُمف  َر   ( 183الشعراء: ﴾ ) يِف األ 
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املخاوف التي جعلت املالئكة تبدي عجبها من خلق خليفة يف األرض هو    بل إن من 

ِسُد ِفيَها   ﴿ خشيتها من الفساد يف األرض، قال تعاىل ُمربا عن ُماوفهم:  َعُل ِفيَها َمن  ُيف  ﴾  َأجَت 

 ( 30: البقرة ) 

   .. قلت: ظاهر هذه النصوص يدل عىل الفساد السلوكي 

إفساد البيئة التي هي الوسط الصحي لإلنسان،  وهلذا  بل يشمل كل فساد بام فيها    .. قال: ال 

من قطع سدرة    ) : ورد يف النصوص النهي عن قطع األشجار من دون سبب معقول، وقد قال  

 ( 1) صوب اهلل رأسه يف النار( 

تعرضت يف عرصنا  التي تتنفس هبا  قلت: أتعلم يا معلم أن الغابات التي هي رئة األرض  

 املجازر. ملجازر دوهنا كل  

قال: أولئك املجرمون الذين نزع اهلل من قلوهبم الرمحة مل يلتفتوا إىل أناهتا فراحوا يسيموهنا  

 كل أنواع البالء. 

 قلت: بل يسيمون أنفسهم، فإن األرض بذلك ستصبح كوكبا غري مالئم هلم. 

  .. احذروا التلويث ) بينام نحن كذلك صاح صائح من من املمرضني أو من األطباء: 

 وا التلويث(  احذر 

 قلت: ما يقصد هذا؟ 

عن تلويث الغذاء واملاء   أمل تسمع إىل هني النبي  .. قال: يقصد كل ما يلوث البيئة 

 بمفرغات البدن التي حتمل اجلراثيم وتنقل العدوى. 

هنى رسول  ) : ويف احلديث ، ( 2) ال يبولن أحدكم يف املاء الراكد( ) : فقد قال قلت: بىل، 

 
 أبو داود.   (  1) 

 ابن ماجة.   (  2) 



87 

 

   ( 1) ( ه يف مستحم أن يبول الرجل     اهلل  

اتقوا  ) : كل ما يسبب تلويث البيئة من األمور التي جتلب اللعنة، فقال  واعترب 

   ( 2) الذي بتخيل يف طريق الناس ويف ظلهم( ) الالعنني(، قالوا: وما الالعنان؟ قال: 

اتقوا املالعن الثالث: الرباز يف املوارد، وقارعة الطريق،  ) : ويف حديث آخر قال 

   ( 3) والظل( 

 قاطعني أحد املتواجدين بتلك القاعة، فقال: أتدري ما رس االهتامم هبذه الناحية؟ 

شتمل عليه من  ت ، وما بالفضالت ودون أن أجيبه بادر يقول: إن تلويث موارد املياه 

جراثيم، عامل أسايس يف نقل األمراض، بصورة مبارشة من خالل املاء امللوث، أو غري مبارشة  

 ت والثمرات التي تسقى هبذا املاء.  من خالل تلوث اخلرضاوا 

 الظل بالذكر؟   قلت: فلم خصص  

فام يف الظل ال تطهره الشمس، فيبقى مرتعًا خصبًا للجراثيم،    .. قال: يف ذلك فائدة جليلة 

 ويعمل عىل تكثريها.  

 حيوا األرض(  أ   .. أحيوا األرض ) صاح صائح آخر: 

 ( 4) له( من أحيا أرضًا ميتة فهي  ) : قلت: أيقصد هذا قوله  

 وهي عبادة ال َّتتلف عن سائر العبادات.   .. فحياة األرض بزراعتها   .. قال: نعم 

ال يغرس املسلم غرسًا وال يزرع زرعًا، فيأكل منه إنسان وال    ) : فقد قال    .. قلت: أجل 

 
 الرتمذي.   (  1) 

 مسلم.   (  2) 

 أبو داود.   (  3) 

 الرتمذى.   (  4) 
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 ( 1) دابة وال يشء إال كانت له صدقة( 

  ى مح ) : ففي احلديث املحميات الطبيعية التي حتفظ للجو مجاله وصحته،    قال: بل أقام  

ال خيبط شجره، وال يعضد إال ما يساق به   كل ناحية من املدينة بريدًا بريداً  رسول اهلل 

   ( 2) اجلمل( 

املحميات النباتية بجانب إقامته املحميات احليوانية، وهلذا هني أن ينفر    قلت: لقد أقام  

إن اهلل حرم مكة يوم خلق الساموات واألرض، فهي حرام  ) : يف ذلك  د قال وق صيد احلرم، 

بحرمة اهلل إىل يوم القيامة، مل حتل ألحد قبيل وال حتل ألحد بعدي ومل حتل يل قط إال ساعة من  

   ( 3) الدهر، ال ينفر صيدها وال يعضد شوكها وال خيتىل خالها وال حتل لقطتها إال ملنشد( 

وحياة   .. حياة النبات  .. لريشد األمة إىل وجوب حفظ احلياة يف األرض قال: وذلك 

 احليوان. 

 قلت: وزارة احلزم هي التي تتوىل ذلك يف مدائن السالم؟ 

 وهي تقوم هبذا حتت إرشاف وزارة احلياة.   .. قال: كل الوزارات تتوىل هذا 

 دل. ما دورها؟ أتقسم احلياة بني الناس بالع   .. ضحكت، وقلت: أللحياة وزراة 

أما وظيفتها الكربى، فهي احلفاظ عىل احلياة وإمدادها   .. قال: ذلك جزء من وظيفتها 

 باحلياة. 

 قلت: كيف متد احلياة باحلياة؟ 

 قال: كام متدوهنا أنتم باملوت هناك من يمدها باحلياة. 

 
 مسلم.   (  1) 

 أبو داود.   (  2) 

 البخاري.   (  3) 
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 قلت: كيف هذا؟ 

 قال: أليس قلع األشجار أو حرقها إمداد لألرض باملوت؟ 

 قلت: بىل. 

 األشجار وتيسري احلياة عىل األرض إمداد باحلياة. قال: فغرس  

 ( 1) إماطة األذى عن الطريق صدقة( ) صاح صائح آخر: 

 وما عالقته بالبيئة؟   .. قلت: ما هذا يا معلم 

كانت  ) : تطهري الطريق وتنظيفها من أعامل اخلري العظيمة، فقد قال    قال: لقد اعترب  

فعزهلا عن طريق الناس، فلقد رأيته يتقلب يف  شجرة يف طريق الناس تؤذي الناس فأتاها رجل 

   ( 2) ظلها يف اجلنة( 

اإليامن بضع  ) : تنظيف الطريق من عالمات اإليامن وشعبه، فقال  قلت: واعترب 

وسبعون شعبه فأفضلها قول ال إله إال اهلل وأدناها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من  

 ولكن ما رسه؟   .. فهمت هذا   .. ( 3) اإليامن( 

 قال: هذا من إمداد الطريق باحلياة. 

 قلت: الطريق مجاد، فكيف نمدها باحلياة. 

   قال: عندما نملؤها بمظاهر احلياة وبطهارة احلياة نكون قد أمددناها باحلياة. 

 
 أبو داود.   (  1) 

 أمحد واخلرائطي يف مكارم األخالق.   (  2) 

 مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.   (  3) 
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 ثانيا ـ حصن الوقاية 

فرأيت اجلو نقيا صافيا، واهلواء نسيام عليال،   .. دخلنا احلصن الثان من حصون اجلسد 

َواهلَلُ َجَعَل َلُكم  مِمَا   ﴿ تعاىل: لروح، وينشط له اجلسم، ورأيت الفتة مكتوبا عليها قوله  تنتعش له ا 

اِبيَل َتِقيُكم   ََر َورَسَ اِبيَل َتِقيُكُم احل  َنانًا َوَجَعَل َلُكم  رَسَ َباِل َأك  ِ  َبأ َسُكم   َخَلَق ِظالالً َوَجَعَل َلُكم  ِمَن اجل 

ِلُمونَ  َمَتُه َعَلي ُكم  َلَعَلُكم  ُتس   ( 81النحل: ﴾ ) َكَذلَِك ُيِتمُّ نِع 

 أهذا هو  حصن الوقاية؟   قلت للمعلم: 

 قال: أجل. 

 قلت: فمم حيمي هذا احلصن؟ 

 قال: حيمي اإلنسان من أعدائه اخلارجيني املتسببني يف وقوعه يف األمراض واَلفات. 

 قلت: أي أعداء؟ 

 قال: كل ما يتسبب يف وقوعه يف األمراض عدوله حيب عليه ـ رشعا ـ أن جياهده. 

 فتوى الفقهاء. قلت: الوجوب الرشعي يفتقر إىل  

قال: حفظ الصحة، وجلب العافية واجب، ال يتسنى لإلنسان أداء وظائفه التي كلف هبا  

 فكان ما يؤدي إىل هذا احلفظ واجبا.   .. إال بذلك 

 قلت: هذا دليل عقيل. 

ُتُلوا َأن ُفَسُكم  ِإَن اهلَلَ َكاَن ِبُكم  َرِحيامً  ﴿ تعاىل: قال: إن شئت النقل، فاسمع قوله  ﴾  َوال َتق 

 . كل ما يتسبب يف قتل النفس أو إصابتها باَلفات (، فقد حرم اهلل تعاىل يف هذه اَلية  29: النساء ) 

 قلت: ما عالقة اَلية املعلقة عىل الباب هبذا املعنى؟ 

قال: هي من املنارات التي هنتدي هبا يف هذا الباب، فمن نعم اهلل عىل عباده أن خلق هلم  

وما هذه النعم إال حلفظ هذا    .. الشمس، ومن قر الربد، ومن أسنة الرماح ما حيتمون به من وهج  
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اجلسد من طوارق البالء، فتنعمه بالعافية هو  الوسط الصحيح ألدائه التكاليف، وهنوضه بام  

 تستوجبه اخلالفة. 

 *** 

     ( 1) فر من املجذوم فرارك من األسد( )   : رأيت الفتة مكتوبا عليها بحروف من نور قوله  

 هبذا إىل أخذ احتياطاتنا التي نتقي هبا مضار العدوى من اجلذام.   قلت للمعلم: ينبهنا  

بل هو  يف مفهومه الشامل ينبهنا إىل أخذ احتياطاتنا الوقائية من كل    .. قال: ليس ذلك فقط 

 ، فال فرق يف العلل بني اجلذام وغريه. ( 2) العلل 

 قلت: نحن نعرب عن هذا يف عرصنا بالوقاية. 

إنام العلم بالتعلم،  ) : وكذلك يف هذا املستشفى، وقد استنبطوا ذلك من قوله قال: 

ومن يتق الرش  ) : ، ففي قوله ( 3) واحللم بالتحلم، ومن يتحر اخلري يعطه، ومن يتق الرش يوقه( 

يوقه( يف معرض احلديث عن دور املجاهدة والسعي يف حتصيل العلم واحللم دليل عىل أن مفاتيح  

 والعافية بيد اإلنسان، فيمكنه أن يتقي العلل أو مضار العلل بالسعي واالجتهاد. الصحة  

 قلت: أهذا الباب يدخله األصحاء فقط؟ 

بل إن املريض أو ىل بالدخول يف هذا الباب، فحرصه عىل    .. يدخله املرىض أيضا   .. قال: ال 

 
 البخاري.   (  1) 

 من مراجع هذا املبحث العلمية:    (  2) 

 الفنجري، الكويت.. أثر اإلسالم وتعاليمه ىف احلفاظ عىل صحة الفرد واملجتمع، للدكتور أمحد شوقي 1

. فـقـــه الصحـــة، الدكتور حممد هيثم اخلياط، حمارضة ألقاها يف املؤمتر الرابع للطب اإلسالمي الذي عقد يف كرا تيش سنة 2

 للميالد(، ونرشت يف املجلد الذي أصدرته املنظمة اإلسالمية عن املؤمتر. 1984للهجرة ]  1405

تطبيق التعاليم اإلسالمية املتعلقة بالتحكم يف بعض األمراض السارية، للدكتور عدنان أمحد . الطب الوقائي يف اإلسالم،  3

 البار، والدكتور جنق ليو، اململكة العربية السعودية.

 ابن عساكر والدارقطني يف األفراد، واخلطيب يف التاريخ.   (  3) 
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م بالعافية التي قد ال  احلمية، وعىل التعايش مع املرض وإعطائه ما يستحقه من سلوك جيعله ينع 

 يشعر هبا األصحاء. 

 *** 

قلت: إن من قومي من يفصل بني الصحة والدين، بل يعترب أن املبالغة يف الوقاية من  

 احلرص عىل الدنيا. 

واهلل تعاىل يسأل عبده عنه كام يسأله عن    .. بل هذا اجلسد أمانة   .. قال: أخطأ من اعتقد هذا 

زول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم  ال ت ) : أمل تسمع قوله    .. أي أمانة 

،  ( 1) أفناه، وعن عمله فيم فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه،،وعن جسمه فيم أباله( 

 عن األمور العظمى التي هي حمل احلساب، وذكر الصحة من بينها.   فقد أخرب  

إن أول ما  ) : يسأل عنها، فقد قال قلت: ولكني أعلم أن الصحة نعمة تشكر ال أمانة 

   ( 2) حياسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: أمل أصح لك جسمك، وأروك من املاء البارد؟( 

معاتبا له  لبعض أصحابه    أمل تسمع قوله    .. وكل أمانة مسؤولية   .. قال: وكل نعمة أمانة 

أمل أخرب أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟   ) عىل كثرة عبادته التي جعلته يفرط يف بعض احلقوق: 

نفسك، فصم وأفطر، وقم ونم،   ( 4) عينيك ونفهت ( 3) فال تفعل، فإنك إذا فعلت ذلك هجمت 

فإن جلسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك  

أمثاهلا، فإن ذلك  حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثالثة أيام، فإن لك بكل حسنة عرشة  

 
 الرتمذي وقال: حديث صحيح.   (  1) 

 احلاكم وغريهم وصححه احلاكم ووافقه الذهبي.رواه الرتمذي وابن حيان و   (  2) 

 هجمت: أي غارت   (  3) 

 نفهت: أي أعيت وكلت.   (  4) 
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   ( 1) صيام الدهر كله( 

ما أطعمت زوجتك  ) : أن إعطاء اجلسد ما يتطلبه من غذاء صدقة، فقال  وأخرب 

فهولك صدقة، وما أطعمت ولدك فهولك صدقة، وما أطعمت خادمك فهولك صدقة، وما  

   ( 2) أطعمت نفسك فهولك صدقة( 

 *** 

َرُكم  ﴿  مرشعة قوله تعاىل: رأيت الفتة مكتوبا عليها بحروف تشبه رماحا  ﴾  َوُخُذوا ِحذ 

 ( 102: النساء ) 

 قلت للمعلم: أهناك ُماطر يف هذا القسم تستدعي أخذ احلذر؟ 

هذا تنبيه للمرىض واألصحاء بأخذ احلذر واحليطة خشية هجوم العلل والباليا،    .. قال: ال 

قاط الضعف التي توفر  فإهنا ال هتجم هجوما مبارشا، بل تتحني الفرص التي تنزل فيها، وتستغل ن 

ِلَحِتُكم    ﴿ تعاىل: أمل تسمع قوله  .. هلا اجلو املالئم للنزول  ُفُلوَن َعن  َأس  َوَد اَلِذيَن َكَفُروا َلوَتغ 

ِتَعِتُكم  َفَيِميُلوَن َعَلي ُكم  َمي َلًة َواِحَدًة    ( 102: النساء ﴾ ) َوَأم 

   .. قلت: بىل 

لة املقاومة ـ يؤدي إىل إغارة األعداء، بل  قال: فالغفلة عن حفظ السالح ـ الذي هو  وسي 

  ﴿ تعاىل: سعيهم الستصال عدوهم، بل إن اهلل تعاىل مع إجيابه محل األسلحة أو جب احلذر، فقال  

َرُكم   َا اَلِذيَن    ﴿ تعاىل: ( يف موضعني من اَلية، ويف آية أخرى قال  102: النساء ﴾ ) َوُخُذوا ِحذ  َيا َأهيُّ

َرُكم  َفان ِفُروا ُثَباٍت أو ان ِفُروا مَجِيعاً   ( 71النساء: ﴾ ) آَمُنوا ُخُذوا ِحذ 

  .. أليس هذا حتريفا للقرآن الكريم، فإن اَلية تتحدث عن صالة اخلوف  .. قلت: ولكن 

 
 البخاري ومسلم.   (  1) 

 أمحد والطربان يف الكبري.   (  2) 



94 

 

 ال باملرض؟   .. ولذلك عالقة باحلرب 

 فيك غفلة؟   أو ماذا يفعل بك لووجد   .. قال: ما غرض عدوك منك 

 قلت: يقتلني أو يأرسن. 

فإن ظفروا بك قتلوك وإال جعلوك   .. قال: فكذلك هناك أعداء أخفياء يرتبصون بك 

 حبيس الفراش. 

 قلت: فترشع جماهدهتم كام جياهد األعداء؟ 

 ويعبد اهلل بمجاهدهتم.   .. بل جتب جماهدهتم   .. قال: أجل 

 وأنت تعلم بغيض للقياس.   .. ولكنه قريب من القياس   .. قلت: إن ما ذكرته مجيل 

 قال: تريد نصوصا رصحية. 

 ولكن ليطمئن قلبي.   .. قلت: ال شكا فيام ذكرت 

إذا سافرتم يف اخلصب، فأعطوا اإلبل حظها من األرض، وإذا  ) : قال: أمل تسمع قوله  

سافرتم يف السنة فأرسعوا عليها السري، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق، فإهنا طرق الدواب،  

 ( 1) أوى اهلوام بالليل( وم 

 يف هذا احلديث إىل أخذ احلذر يف الطريق.    قلت: لقد نبه  

   ( 2) أن يبيت الرجل وحده، أو يسافر وحده( ) عن الوحدة، وهي    قال: ومن ذلك هنيه  

 قلت: وما اخلطر يف هذا؟ 

 قال: قد يتعرض اإلنسان أثناء نومه أو سفره ألي علة، فيحتاج ملن يقف معه فيها. 

فكثري من األمراض تستدعي حضور املريض يف وسط يكون فيه الناس   .. قلت: أجل 

 
 مسلم وأبو داود والنسائي.   (  1) 

 أمحد.   (  2) 
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 ليمدونه باإلسعافات الالزمة. 

وهي ال تشمل إسعاف   .. قسم خاص بتعليم هذه اإلسعافات قال: يف هذه احلصون 

 املرىض فقط، بل إسعاف األصحاء أيضا. 

 قلت: األصحاء؟! ملاذا؟ 

وهو ينبه إىل اإلسعافات التي يلزم اَّتاذها لتجنب    أمل تسمع قوله    .. قال: لئال يمرضوا 

 أسباب اهللكة عند النوم؟ 

أغلقوا أبوابكم، ومخروا آنيتكم، وأطفئوا رسجكم وأوكئوا  ) : قلت: أتقصد قوله 

أسقيتكم؛ فإن الشيطان ال يفتح بابا مغلقا، وال يكشف غطاء، وال حيل وكاء، وإن الفويسقة ترضم  

 ( 1) البيت عىل أهله( 

قال: أجل، فإن النوم من املواطن التي قد يغار فيها عىل اإلنسان من غري أن يشعر، وهلذا  

من أراد النوم إىل أخذ احتياطاته كاملة توقيا ألسباب اهللكة، وقد مجع هذا احلديث الكثري    نبه  

 منها. 

ربت عىل كتفي من غري شعور مني شخص، وقال يل هبمس، وكأنه يس يل شيئا: يف هذا  

 ديث الكثري من األوامر املرتبطة بالوقاية:  احل 

ففي األمر بإغالق البيوت محاية هلا من كل لص أو حيوان مفرتس أو حيوان مؤذ أو كلب  

 أو مصاب. 

 ويف األمر بتخمري اَلنية محاية هلا من الغبار ونحوه. 

النار يؤدي إىل  ويف األمر بإطفاء السج محاية للبيت من خطر احلرائق، فقد يتطاير رشر يف  

حريق البيت وإذية من فيهن، وقد ينترش من النار غاز أوكسيد الفحم بكمية تؤدي إىل تسمم من  

 
 مسلم وأبو داود والرتمذي.    (  1) 
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 .  ( 1) يف البيت 

أنه ربام جرت الفأرة فتيل الساج الزيتي، فيحرق الطرف املشتعل من   وهلذا أخرب 

 الفتيل البيت.  

 ثم انرصف عني من غري أن ينتظر جزاء وال شكورا. 

من بات    ) : عن تعريض النفس للخطر، فقد قال    علم: ومن هذا الباب هنيه قال امل 

   ( 2) عىل ظهر بيت ليس عليه حجاب، فقد برئت منه الذمة( 

أعرف بعض أقارِّب نام عىل سطح البيت هربا من احلر، فنهض   قلت: لقد ذكرتني، فإن 

 ليقيض حاجته، فسقط سقوطا مريعا ال يزال إىل اَلن يعان ويالته. 

ال: لقد رأيت رشفات عامراتكم العالية، وما حتوي من ُماطر، ثم ال تفكرون يف طريقة  ق 

 ون هبا اخلطر. ؤ تدر 

 لقد ترك قومي تلك الرشفات بدون محاية عمدا.   .. قلت: يا معلم 

 قال: ما منافع ذلك؟  

فليس عليه سوى أن يرمي نفسه    .. قلت: لييسوا ملن يريد االنتحار أيس السبل لالنتحار 

 من نافذته أو رشفته ليجد نفسه مع أهل القبور. 

 قال: فكيف تبحثون عن عالج االنتحار، وأنتم توفرون أسبابه؟ 

 *** 

داخل احلصن رأيت مرشدا يرشد الناس إىل الدخول إىل قاعتني تتم فيهام توعية املرىض  

 
وتبقى هذه الوصية نافذة بالنسبة للمدافئ املنزلية التي تعمل باملازوت أو الغاز أو الكهرباء، بسبب املخاطر التي قد    (  1) 

 يؤدي إهليا العوارض التي يمكن أن تطرأ عىل تلك اَلالت وسري العمل فيها.

 البخاري يف األدب.   (  2) 
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 واألصحاء بام جيب فعله حلامية أجسادهم من العلل. 

 قلت للمعلم: ما بال هذا املرشد حياول أن يقهر الناس عىل الدخول إىل هاتني القاعتني؟ 

قال: ألنه ال يمكن للجسم أن حيمى من العلل إال بالدخول إليهام واستيعاب ما فيهام من  

 إرشادات. 

 قلت: فام َها؟ 

 فيها عىل الطهارة.   قال: أما القاعة األوىل، فتعلم فيها احلمية، وأما القاعة الثانية، فيتدرب 

 قلت: احلمية والطهارة إذن َها ركنا احلامية. 

بُّ    ﴿ تعاىل: قال: أجل، وكالَها يف حقيقتهام طهارة، أمل تسمع قوله  
بُّ الَتَواِبنَي َوحُيِ

ِإَن اهلَلَ حُيِ

ِرينَ   ( 222: )البقرة ﴾ امل َُتَطهِّ

 طهارة؟   ولكني أعرف أن الطهارة طهارة، فكيف تكون احلامية   .. قلت: بىل 

قال: احلمية أن تطهر باطنك، فال متكن أسباب العلل من الدخول إليه، كام أنك بالطهارة  

 تطهر ظاهرك. 

 قلت: فاحلمية تطهري الباطن، والطهارة تطهري الظاهر. 

 هيا ندخل لنرى قواعد ذلك وضوابطه.   .. قال: أجل 

 احلمية 

َوُهواَلِذي َأن َشَأ َجَناٍت   ﴿ تعاىل: دخلنا قاعة احلمية، فوجدنا الفتة مكتوبا عليها قوله 

َماَن ُمَتَشاهِبًا َوغَ  ُتوَن َوالرُّ َع ُُم َتِلفًا ُأُكُلُه َوالَزي  َل َوالَزر  ُروَشاٍت َوالَنخ  َ َمع  ُروَشاٍت َوَغري  َ ُمَتَشاِبٍه  َمع  ري 

ِفنيَ ُكُلوا ِمن  َثَمِرِه ِإذَ  ِ بُّ امل ُس 
ُفوا ِإَنُه ال حُيِ ِ َم َحَصاِدِه َوال ُتس  َمَر َوآُتوا َحَقُه َيو   ( 141األنعام: ﴾ ) ا َأث 

 قلت للمعلم: ما احلمية؟ 

 قال: هي االبتعاد عن كل متعة قد تتسبب يف حصول العلة. 
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 قلت: فام عالقة اَلية املعلقة بباب هذه القاعة هبا؟ 

احلمية، فاهلل تعاىل بعد أن ذكر النعم العظيمة ـ التي تفتح الشهية   قال: هذه اَلية هي آية 

لتناوهلا ـ عقب ذلك بالنهي عن اإلرساف، باعتباره الداء القاتل الذي حيول النعم نقام، والعافية  

 بالء. 

قلت: لقد هنى اهلل تعاىل عن اإلرساف يف مواضع من القرآن الكريم، فقد أخرب تعاىل أنه  

َيا َبنِي آَدَم ُخُذوا   ﴿ : ني املسايرين ملا تقتضيه شهواهتم من غري نظر للعواقب، فقال ال حيب املسف 

ِفنيَ  ِ بُّ امل ُس 
ُفوا ِإَنُه ال حُيِ ِ ُبوا َوال ُتس  َ ِجٍد َوُكُلوا َوارش   (  31)األعراف: ﴾  ِزيَنَتُكم  ِعن َد ُكلِّ َمس 

والرشب، فاهلل تعاىل ينعت  ولكن اإلرساف يف القرآن الكريم مل يقترص ذكره عىل األكل 

 باإلرساف أقواما ُمتلفني، مل يكن إرسافهم قارصا عىل األكل والرشب: 

َوال   ﴿ : من املسفني، فيقول عىل لسان نبيه صالح  فاهلل تعاىل يعترب قوم هود 

ِفنيَ  ِ َر امل ُس  ِسُدوَن يِف    ﴿ تعاىل: (، ثم يفس هذا اإلرساف بقوله  151الشعراء: ﴾ ) ُتِطيُعوا َأم  اَلِذيَن ُيف 

ِلُحونَ  ِض َوال ُيص  َر   ( 152الشعراء: ﴾ ) األ 

ِفنيَ   ﴿ وقال تعاىل عن فرعون:  ِ ِض َوِإَنُه مَلَِن امل ُس  َر  َن َلَعاٍل يِف األ  َعو   ( 83: يونس ﴾ ) َوِإَن ِفر 

 احلقيقي الشامل ال تقترص عىل األكل والرشب. قال: وكذلك احلمية، فإهنا بمفهومها  

 قلت: فام تعني؟ 

وهذا امليزان    .. قال: تعني أن يضع املؤمن لنفسه ميزانا صحيا يتناسب مع متطلبات جسده 

(، ثم هنى عن جتاوز هذا  7: الرمحن ﴾ ) َوَوَضَع امل ِيَزانَ  ﴿ تعاىل: هو  ما نص عليه قوله  ( 1) الشامل 

 
وهذا امليزان الذي نص عليه القرآن الكريم هو الذي توصلت إليه البرشية بعد جتارهبا الطويلة، متصورة أنه من    ( 1) 

مكتشفات هذا العرص، فهم يتحدثون عن بعدين اثنني للصحة، َها امليزان الصحي، والرصيد الصحي كام يطلق عىل السبل 

الصحة، وعيل السبل املتخذة لزيادة الرصيد الصحي اسم تعزيز الصحة املتخذة للحفاظ عىل اعتدال امليزان الصحي اسم حفظ  

. وىف إطار هذين البعدين، صاغت منظمة الصحة العاملية قبل مخسني سنه فحسب، تعريفها للصحة عىل أهنا املعافاة الكاملة، 
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ا يِف امل ِيَزانِ   ﴿ امليزان، فقال:   (  8الرمحن: ﴾ ) َأاَل َتط َغو 

 قلت: فتجاوزه هو  اإلرساف املؤدي إىل كل العلل. 

وبذلك ال تكون الشهوات هي املتحكمة يف سلوكيات احلياة وأنامطها، وإنام    .. قال: أجل 

 ما تتطلبه الصحة والعافية هو  املتحكم يف ذلك. 

 قيق احلمية؟ قلت: فام الترشيعات التي وضعها الرشع لتح 

قال: األصل يف هذه الترشيعات أن يضعها األطباء، فهي ميداهنم، ولكن النصوص  

 الرشعية ـ مع ذلك، وخلطورة األمرـ  تنبه إىل القواعد التي يعتمد عليها هذا الباب. 

 قلت: فاذكر يل بعضها. 

 قال: سنذكر أربعة ترشيعات هي أصول أصول هذا الباب. 

 : حتريم اخلبائث 

 أو هلا؟ قلت: فام  

  .. لئال ينساق اإلنسان انسياقا مطلقا وراءها  .. قال: أو هلا حتريم الرشع لبعض الشهوات 

 وليكون يف ذلك بعض التدريب عىل ما يرِّب يف النفس وازع احلمية. 

اَلِذيَن    ﴿ تعاىل: قلت: لقد ذكر القرآن الكريم إباحة اهلل للطيبات، وحتريمه للخبائث، فقال  

ن ِجيِل َيأ   ِ َراِة َواأل  ُتوبًا ِعن َدُهم  يِف الَتو  َي اَلِذي جَيُِدوَنُه َمك  ُمِّ ُروِف  َيَتبُِعوَن الَرُسوَل الَنبَِي األ  ُمُرُهم  ِبامل َع 

الَل الَ َوَين َهاُهم  َعِن ا  َغ  ُهم  َواأل  َ ََباِئَث َوَيَضُع َعن ُهم  ِإرص  ُم َعَلي ِهُم اخل  لُّ هَلُُم الَطيَِّباِت َوحُيَرِّ
ِتي  مل ُن َكِر َوحُيِ

وُه َواَتَبُعوا النُّوَر اَلِذي ُأن ِزَل َمَعُه أو َلئَِك  ُم  هُ َكاَنت  َعَلي ِهم  َفاَلِذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعَزُروُه َوَنرَصُ

 
م اخلياط، فقه الصحة، حمارضة ألقاها يف جسميًا ونفسيًا واجتامعيًا، ال جمرد انتفاء املرض أو العجز« نقال عن الدكتور حممد هيث

للميالد(، ونرشت يف املجلد الذي أصدرته  1984للهجرة ]  1405املؤمتر الرابع للطب اإلسالمي الذي عقد يف كرا تيش سنة 

 املنظمة اإلسالمية عن املؤمتر.وقد استفدنا منها كثريا يف هذا الباب. 
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لُِحونَ   ( 157)األعراف: ﴾  امل ُف 

 قال: أتدري ما اخلبائث التي هنوا عن أكلها؟ 

قلت: للفقهاء تفاصيل واختالفات كثرية فيها، ولكنهم يتفقون عىل حتريم  حلم اخلنزير،  

   .. وحتريم امليتة، والدم، وهناك خالف طفيف يف اجلوارح 

 قال: أتدري مل حرمت هذه األنواع؟ 

 واخلبائث ترادف النجاسات.   .. اخلبائث قلت: لكوهنا من  

 قال: فهذه املأكوالت حمالت مالئمة للعلل، فلذلك اقتضت احلمية حتريمها. 

رأيت كثريا من الناس جيتمعون حول بعض األطباء، فسألت املعلم عنهم فقال: هؤالء  

لرشيعة  أطباء ينبهون إىل املخاطر التي حتوي عليها اخلبائث، وهم بذلك ينرصون ما وردت به ا 

 من حتريم هذه اخلبائث. 

 قلت: أفال يكتفي الناس بام ورد يف النصوص من حتريمها؟ 

قال: العبودية تقتيض التسليم هلل، ولكن الطمأنينة تقتيض مثل هذه التفاصيل، أمل تر كيف  

 سأل اهلل أن يريه كيف حييي املوتى مع أنه مؤمن بإحياء اهلل للموتى.   أن إبراهيم  

ِمن  ﴿ ل اهلل له: قلت: وعندما قا  َبىَل َوَلِكن  لَِيط َمِئَن   ﴿ ( قال: 260: )البقرة ﴾ أو مَل  ُتؤ 

 ( 260: )البقرة ﴾ َقل بِي 

قال: فكذلك هؤالء األطباء يمألون القلوب طمأنينة بام فتح اهلل عليهم من الكشوف، أمل  

 يعد اهلل هبذه الكشوف؟ 

 قلت:  أين؟ 

َم َيأ يِت َتأ ِويُلُه َيُقوُل اَلِذيَن َنُسوُه ِمن  َقب ُل َقد     ﴿ تعاىل: قال: يف قوله   َهل  َين ُظُروَن ِإاَل َتأ ِويَلُه َيو 

َقه  َنا ِباحل   ( 53)األعراف:   ﴾ َجاَءت  ُرُسُل َربِّ
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 قلت: تأويله املراد هنا هو  القيامة. 

بكل تفاصيلها،  قال: هذا صحيح، ولكن فيها إشارة إىل أن حقائق القرآن الكريم ستتجىل  

َا اَلِذيَن آَمُنوا   ﴿ تعاىل: وسيكون الزمن مرآة لتجليها، أمل تسمع ما قال ابن مسعود  يف قوله  َيا َأهيُّ

ُتم    َتَدي  ُكم  َمن  َضَل ِإَذا اه   (  105: )املائدة ﴾ َعَلي ُكم  َأن ُفَسُكم  ال َيرُضُّ

جلني بعض ما يكون بني  قلت: بىل، فقد كان عبد اهلله بن مسعود  جالسا، فكان بني ر 

الناس، حتى قام كل واحد منهام إىل صاحبه فقال رجل من جلساء عبد اهلله: أال أقوم فآمرَها  

َعَلي ُكم    ﴿ باملعروف وأهناَها عن املنكر، فقال آخر إىل جنبه: عليك بنفسك، فإن اهلله يقول: 

هذه بعد، إن القرآن أنزل حيث   اَلية، فسمعها ابن مسعود ، فقال: مه مل جييء تأويل  ﴾ َأن ُفَسُكم  

أنزل، ومنه آي قد مىض تأويلهن قبل أن ينزلن، ومنه آي قد وقع تأويلهن عىل عهد رسول اهلله  

 ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي ،   بيسري، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه أي

يوم احلساب ما ذكر من احلساب  تأويلهن عند الساعة وما ذكر من الساعة، ومنه آي يقع تأويلهن  

واجلنة والنار فام دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ومل تلبسوا شيعًا، ومل يذق بعضكم بأس  

بعض، فأمروا واهنوا، وإذا اختلفت القلوب واألهواء وألبستم شيعًا، وذاق بعضكم بأس بعض  

    ( 1) فامرؤ ونفسه، وعند ذلك جاءنا تأويل هذه اَلية( 

 حتريم اخلنزير: 

رأيت رجال، وقد علق صورة خنزير، وعليها إشارة حتذير، وهويقول: لقد أكد القرآن  

 من باب التأكيد عىل تشديد حتريمه، أتدرون ملاذا؟   ( 2) أربعة مواضع الكريم حتريم اخلنزير يف  

 
 الرازي.   (  1) 

ن ِزيِر ﴿ إِنَ تعاىل : هي قوله    ( 2)  ِ َمت  َعَلي ُكُم امل َي تَُة َوالَدُم وقالتعاىل : (، 173:البقرة)﴾اَم َحَرَم َعَلي ُكُم امل َي تََة َوالَدَم َوحَل َم اخل  ﴿ ُحرِّ

ن ِزيِر  ِ ُفوحًا َأو  ﴿ ُقل  ال َأِجُد يِف َما ُأوِحَي إِيَلَ حُمََرمًا َعىَل َطاِعٍم َيط عَ وقالتعاىل : (، 3:املائدة)﴾َوحَل ُم اخل  ُمُه إاَِل َأن  َيُكوَن َمي تًَة َأو  َدمًا َمس 
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إن حلم اخلنزير   .. ( 1) هذا اختصايص  .. أردت أن أجيب، فقاطعني قائال: كيف جتيب؟ 

ىل كمية كبرية من الدهون، ويمتاز باندحال الدهن ضمن اخلاليا العضلية للحمه عالوة  حيتوي ع 

عىل تواجدها خارج اخلاليا يف األنسجة الضامة بكثافة عالية، يف حني أن حلوم األنعام تكون  

الدهون فيها مفصولة عن النسيج العضيل، وال تتوضع خالياه، وإنام تتوضع خارج اخلاليا ويف  

 لضامة. األنسجة ا 

قاطعه آخر، وقال: لقد أثبتت الدراسات العلمية أن اإلنسان عندما يتناول دهون  

احليوانات آكلة العشب فإن دهوهنا تستحلب يف أمعائه ومتتص، وتتحول يف جسمه فإن  

استحالهبا عسري يف أمعائه، وإن جزيئات الغليسين الثالثية لدهن اخلنزير متتص هي دون أي  

 سجة اإلنسان كدهون حيوانية أو خنزيرية. حتول وترتسب يف أن 

والكلوسرتول الناجم عن حتلل حلم اخلنزير يف البدن يظهر يف الدم عىل شكل كولسرتول  

جزئي كبري الذرة يؤدي بالكثري إىل ارتفاع الضغط الدموي وإىل تصلب الرشايني، وَها من عوامل  

   .. اخلطورة التي متهد الحتشاء العضلة القلبية 

ث، وقال: وحلم اخلنزير غني باملركبات احلاوية عىل نسب عالية من الكربيت،  قاطعه ثال 

وكلها تؤثر عىل قابلية امتصاص األنسجة الضامة للامء كاإلسفنج، مكتسبة شكاًل كيسيًا واسعًا،  

وهذا يؤدي إىل تراكم املواد املخاطية يف األوتار واألربطة والغضاريف بني الفقرات، وإىل تنكس  

 . يف العظام 

واألنسجة احلاوية عىل الكربيت تتخرب بالتعفن منتجة روائح كرهية فواحة النطالق غاز  

 
ٌس  ِ اهلَلِ وقالتعاىل : (، 145:األنعام)﴾حَل َم ِخن ِزيٍر َفإَِنُه ِرج  ن ِزيِر َوَما ُأِهَل لَِغري 

ِ ﴿ إَِناَم َحَرَم َعَلي ُكُم امل َي تََة َوالَدَم َوحَل َم اخل 

 (115:النحل)﴾بِهِ 

 انظر: روائع الطب اإلسالمي د. حممد نزار الدقر.    (  1) 



103 

 

وقد لوحظ أن اَلنية احلاوية عىل حلم اخلنزير، عىل الرغم من أهنا حمكمة   .. كربيت اهلدروجني 

ملة  السد إال أنه يتعني إخراجها من الغرفة بعد عدة أيام نظرًا للروائح الكرهية النتنة وغري املحت 

 النامجة عنهًا.  

وباملقارنة فإن حلومًا أخرى ُمتلفة خضعت لنفس التجربة، فإن حلم البقر كان أبطأ تعفنا  

 من حلم اخلنزير ومل تنطلق منه تلك الروائح النتنة. 

قاطعه رابع، وقال: وحيتوي حلم اخلنزير عىل نسبة عالية من هرمونات النمو التي هلا تأثري  

الكرش( وزيادة  ) أكيد للتأهب لإلصابة بخامة النهايات عالوة عىل تأثريه يف زيادة نموالبطن 

   .. معدل النمو وخاصة نمو األنسجة املهيئة للنمو والتطور السطان 

اخلنزير عىل أكرب كمية من الدهن من بني مجيع أنواع اللحوم  قال خامس: حيتوي حلم 

املختلفة مما جيعل حلمه عسري اهلضم.. فمن املعروف علميا أن اللحوم التي يأكلها اإلنسان تتوقف  

سهولة هضمها يف املعدة عىل كميات الدهنيات التي حتوهيا وعىل نوع هذه الدهون، فكلام زادت  

 . صعب يف اهلضم كمية الدهنيات كان اللحم أ 

مرضًا وبائيًا، وهو    450بل اخلنزير مرتع خصب ألكثر من    .. قال سادس: ليس هذا فقط 

منها إىل اإلنسان، عدا عن األمراض التي يسببها أكل حلمه من عسة    57يقوم بدور الوسيط لنقل  

 هضم وتصلب للرشايني وسواها. 

 حتريم امليتة: 

ر، ورأينا أمامه جمموعة خرباء، قال أحدهم:  رأينا صورة حيوان ميت، وعليه إشارة حتذي 

ن ِزيِر َوَما ُأِهَل ِبِه    ﴿ لقد نص اهلل تعاىل عىل حتريم امليتة، فقال:  ِ ِإَناَم َحَرَم َعَلي ُكُم امل َي َتَة َوالَدَم َوحَل َم اخل 

َم َعَلي ِه ِإنَ  َ َباٍغ َوال َعاٍد َفال ِإث  ُطَر َغري  ِ اهلَلِ َفَمِن اض   (  173)البقرة:   ﴾  اهلَلَ َغُفوٌر َرِحيمٌ لَِغري 

وقد بني اهلل تعاىل أن امليتة حمرمة مهام كان نوعها سواء كانت منخنقة أو موقوذة أو مرتدية  
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ِ    ﴿ تعاىل: أو نطيحة، أو ما أكل السبع، قال   ن ِزيِر َوَما ُأِهَل لَِغري 
ِ َمت  َعَلي ُكُم امل َي َتُة َوالَدُم َوحَل ُم اخل  ُحرِّ

َيُة َوالنَِطيَحُة َوَما َأَكَل الَسُبُع ِإاَل َما َذَكي تُ  دِّ ُقوَذُة َوامل ُرَتَ   ﴾ م  َوَما ُذبَِح َعىَل النُُّصِب  اهلَلِ ِبِه َوامل ُن َخنَِقُة َوامل َو 

 (  3: )املائدة 

قال الثان: وقد أثبت العلامء مدى اخلبث الذي حتمله امليتة، وهو ما يبني احلكمة من  

حتريمها، فاجلراثيم تنفذ إىل امليتة من األمعاء واجللد والفتحات الطبيعية، لكن األمعاء هي املنفذ  

األكثر نفوذا، فهي مفعمة باجلراثيم، لكنها أثناء احلياة تكون عرضة للبلعمة ولفعل اخلامئر التي  

ملعي ومنها تنفذ إىل  أما بعد موت احليوان فإهنا تنمو وحتل مخائرها األنسجة وتدخل جدر ا   .. حتلها 

 األوعية الدموية واللمفاوية. 

أما الفم واألنف والعينني والرشج فتصل إليها اجلراثيم  عن طريق اهلواء أو احلرشات  

 والتي تضع بويضاهتا  عليها. 

 أما اجللد فال تدخل اجلراثيم عربه إال إذا كان متهتكًا كام يف املرتدية والنطيحة وما شاهبها.  

إن احتباس دم امليتة، كام ينقص من طيب اللحم ويفسد مذاقه فإنه يساعد    .. قال الثالث: 

 عىل انتشار اجلراثيم وتكاثرها فيه. 

وكلام طالت املدة بعد هالك احليوان كان التعرض للرضر أشد، ألن تبدل حلمها وفسادها  

أو   .. ساعات من املوت حيدث ما يسمى باملصل اجليفي  4ـ 3وتفسخه يكون أعظم، إذ أنه بعد 

حيث تتصلب العضالت لتتكون أمحاض فيها كحمض الفسفور واللبن   .. التيبس الرمي 

والفورميك، ثم تعود القلوية للعضالت، فيزول التيبس وذلك بتأثري التعفنات الناجتة عن التكاثر  

 اجلرثومي العفني التي تغزو اجلثة بكاملها. 

ات سامة ذات روائح كرهية، كام أن  قال الرابع: وينشأ عن تفسخ وحتلل جثامن امليتة مركب 

الغازات الناجتة عن التفسخ تؤدي إىل انتفاخ اجلثة خالل بضع ساعات، وهي أرسع يف احليوانات  
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آكلة العشب من إبل وضأن وبقر وغريها، كام تعطي بعض اجلراثيم أثناء تكاثرها مواد ملونة  

 وقوامه ألني من اللحم العادي.    تعطي اللحم منظرًا غري طبيعي ولونًا إىل األخرض أو السواد 

قال خامس: ويدخل يف هذا الباب ما قد تصاب به البهائم من أمراض جرثومية متنع تناول  

ويكون الرضر يف هذه احلالة شديدا، فيام لومات احليوان بذلك املرض    .. حلمها ولوكانت مذكاة 

 بشدة وزيادة مفرزاهتا السمية. نتيجة النتشار اجلراثيم يف جثته عن طريق الدم املحتبس وتكاثرها  

ومن هذه األمراض السل، وهلذا تويص كتب الطب بإحراق جثة احليوان املصاب بالسل  

 الرئوي وسل الباريتوان وكذا إذ وجدت اجلراثيم يف عشالت احليوان أو عقده اللمفاوية. 

دفنه حتى  ومنها اجلمرة اخلبيثة، واحليوان الذي أصيب هبا حيذر من مسه، بل يؤمر بحرقه و 

 ال تنترش جراثيمه وتنتقل العدوى إىل احليوان وإىل البرش. 

 حتريم الدم: 

 ؟ قال يل املعلم: إن شئت أن تدري مل حرم اهلل تعاىل الدم، فتعال بنا هلؤالء اخلرباء 

اقرتبنا من جمموعة من األطباء، وقد وضعوا أمامهم صورة دم وأمامها رمز التحذير،  

العلامء عىل أن الدم حرام ال يؤكل وال ينتفع به، ورس ذلك هو  ما  وسمعنا أحدهم يقول: اتفق 

حيمله من سموم وفضالت كثرية ومركبات ضارة، وذلك ألن إحدى وظائفه اهلامة هي نقل  

نواتج استقالب الغذاء يف اخلاليا من فضالت وسموم ليصار إىل اخلارج طرحًا، وأهم هذه املواد  

 وغاز  الفحم، كام حيمل الدم بعض السموم التي ينقلها من  هي البولة ومحض البول والكرياتنني 

 األمعاء إىل الكبد ليصار إىل تعديلها. 

وعند تناول كمية كبرية من الدم، فإن هذه املركبات متتص ويرتفع مقدارها يف اجلسم،  

يف  إضافة إىل املركبات التي يمكن أن تنتج عن هضم الدم نفسه مما يؤدي إىل ارتفاع نسبة البولة 

 الدم، والتي يمكن أن تؤدي إىل اعتالل دماغي ينتهي بالسبات.  
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هذه احلالة تشبه مرضيًا ما حيدث يف حالة النزف اهلضمي العلوي  إن   قاطعه آخر، وقال: 

ويلجأ عادة ـ هنا ـ إىل امتصاص الدم املرتاكم يف املعدة واألمعاء لتخليص البدن منه ووقايته من  

 حدوث اإلصابة الدماغية. 

كذا فإن الدم حيتوي عىل فضالت سامة مستقذرة، ولو أخذ  من حيوان سليم، عالوة  وه 

 عىل احتوائه عىل عوامل مرضية وجرثومية فيام لوأخذ من حيوان مريض باألصل. 

قال آخر: والدم وسط صالح لنمو اجلراثيم وتكاثرها، إذ أنه من املتفق عليه طبيًا أن الدم  

جلراثيم وتكاثرها، فهو أطيب غذاء هلذه الكائنات وأفضل تربة  أصلح األوساط لنمو شتى أنواع ا 

 لنموها وهلذا تستعمله املخابر لتحضري املزرعة اجلرثومية. 

فإن ما حيتويه من بروتينات   .. قال آخر: وزيادة عىل هذا، فالدم ال يصلح غذاء لإلنسان 

مل(، ومثل    100غ /  8) قابلة للهضم كاأللبومني والغلوبولني والفربينوجني هو  مقدار ضئيل  

اهليموغلوبني( وهي  ) ذلك الدسم، يف حني حيتوي الدم عىل نسبة كبرية من خضاب الدم 

 بروتينات معقدة عسة اهلضم جدًا، ال حتتملها املعدة غالبا. 

ثم إن الدم إذا َّتثر فإن هضمه يصبح أشد عسة، وذلك لتحول الفيربينوجني إىل مادة  

حترض ضمنها الكريات احلمر والفيربين من أسوأ الربوتينات وأعسها  الليفني الذي يؤلف شبكة  

 هضاًم. 

وهكذا فإن علامء الصحة مل يعتربوا الدم بشكل من األشكال يف تعداد األغذية الصاحلة  

 للبرش. 

 حتريم اجلوارح: 

، قد وضعت صورة ناب وُملب، وعليها صورة حتذير، وقد  ( 1) انتقلنا إىل جمموعة أخرى 

 
 انظر: اإلعجاز العلمى يف اإلسالم والسنة النبوية، ملحمد كامل عبد الصمد.   (  1) 
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حرم عىل أمتي كل ذي ُملب من الطري، وكل ذي ناب من  )  : وحة قوله كتب عىل الل 

   ( 2) ( ( 1) السباع 

قال أحد أطباء هذه املجموعة: لقد أثبت علم التغذية احلديثة أن الشعوب تكتسب بعض  

صفات احليوانات التي تأكلها الحتواء حلومها عىل سميات ومفرزات داخلية تسي يف الدماء  

 البرش، فتؤثر يف أخالقياهتم.. وتنتقل إىل معدة  

فقد تبني أن احليوان املفرتس عندما هيم باقتناص فريسته تفرز يف جسمه هرمونات ومواد  

 تساعده عىل القتال واقتناص الفريسة..  

، بقوله: إن هذه اإلفرازات َّترج يف جسم احليوان حتى  ( 3) قاطعه آخر، تظهر عليه العجمة 

 قطعة حلم لكي يأكلها. وهو حبيس يف قفص عندما تقدم له  

ثم ركز انتاهبه يف أحد املستمعني، وقد الحظ عليه عالمات الشك فيام قال، وقال: ما  

عليك إال أن تزور حديقة احليوانات مرة، وتلقى نظرة عىل النمر يف حركاته العصبية اهلائجة أثناء  

وجهه، ثم ارجع  تقطيعة قطعة اللحم ومضغها، فرتى صورة الغضب واالكفهرار املرسومة عىل  

ببرصك إىل الفيل وراقب حالته الوديعة عندما يأكل وهو يلعب مع األطفال والزائرين، وانظر إىل  

 األسد وقارن بطشه ورشاسته باجلمل ووداعته. 

قال آخر: لقد لوحظ عىل الشعوب آكالت حلوم اجلوارح أو غريها من اللحوم التي حرم  

 
آكالت اللحوم تعرف علميا بأهنا ذات الناب التي أشار إليها احلديث الرشيف، ألن هلا أربعة أنياب كبرية يف الفك   ( 1) 

ذلك الطيور أيضا إذ تنقسم إىل آكالت العشب والنبات كالدجاج واحلامم.. وإىل آكالت اللحوم  العلوي والسفيل.. ومثل

كالصقور والنسور، وللتمييز العلمي بينهام يقال: إن الطائر آكل اللحوم له ُملب حاد، وال يوجد هذا املخلب يف الطيور 

 املستأنسة الداجنة.

 أبو داود.   (  2) 

 هو الدكتور ) س ليبج( أستاذ علم التغذية يف بريطانيا.   (  3) 
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سة وامليل إىل العنف ولو بدون سبب إال الرغبة يف سفك  اإلسالم أكلها أهنا تصاب بنوع من الرشا 

 الدماء..  

وقد تأكدت الدراسات والبحوث من هذه الظاهرة عىل القبائل املتخلفة التي تستمرئ  

أكل مثل تلك اللحوم إىل حد أن بعضها يصاب بالرضاوة فيأكل حلوم البرش، كام انتهت تلك  

هذه القبائل وهي إصابتها بنوع من الفوىض   الدراسات والبحوث أيضا إىل ظاهرة أخرى يف 

اجلنسية وانعدام الغرية عىل اجلنس اَلخر فضال عن عدم احرتام نظام األرسة ومسألة العرض  

والرشف.. وهي حالة أقرب إىل حياة تلك احليوانات املفرتسة حيث إن الذكر هيجم عىل الذكر  

ذكر آخر أكثر شبابا وحيوية وقوة فيقتل   اَلخر من القطيع ويقتله لكي حيظى بإناثه إىل أن يأيت 

الذكر املغتصب السابق وهكذا.. ولعل أكل اخلنزير أحد أسباب انعدام الغرية اجلنسية بني  

األوربيني وظهور الكثري من حاالت ظواهر الشذوذ اجلنيس مثل تبادل الزوجات والزواج  

 اجلامعي. 

رشق آسيا إال نتيجة ألكل   وما وباء السارس الذي أجتاح الصني وجنوب  .. قال آخر: 

 حلم اجلوارح والكالب.   

وقد ذكر علامء من الصني أن الفريوس املسبب لاللتهاب الرئوي الالنمطي )سارس( قد  

 يكون انتقل إىل البرش من حيوانات كسنور )قطط( الزباد وكالب الراكون. 

يف بكني  وقد أجلأ اخلوف من انتشار السارس عن طريق احليوانات األليفة السلطات 

كام   .. واملدن األخرى إىل أن تأمر بجمع القطط والكالب الضالة واحليوانات األخرى وتقتلها 

 دفع ذلك أصحاب احليوانات األليفة إىل التخيل عن حيواناهتم. 

 : ترشيع الصيام 

 قلت: فام الترشيع الثان؟ 
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   .. قال: الصوم 

 قلت: ما عالقة الصوم باحلمية؟ 

 الترشيع الذي رشعه اهلل ليدرب عىل احلمية. قال: الصوم هو   

 ال محية للجسد.   .. وهي محية للروح   .. قلت: احلمية عن املعايص 

 وقد رشع لنا ما حيفظهام مجيعا، ويف وقت واحد.   .. قال: اهلل رب اجلسد والروح 

سببا    قلت: قد عرفت دور الصوم يف تربية اإلرادة، وغرس نبات الصرب، وهلذا جعله  

يا معرش الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج،  ) لعفة ودربا من دروهبا، فقال: من أسباب ا 

ولكني مل   .. ( 1) فإنه أغض للبرص وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء( 

 أعرف الصوم محية للجسد عن العلل. 

هوات، وهي  فاحلمية هي عدم االنسياق وراء الش  .. قال: أليست العفة نوعا من احلمية؟ 

ومع ذلك فقد جعل اهلل الصوم مدرسة من مدارس الصحة ال يفقهه إال   .. نفس ما تعنيه العفة 

 أولو األلباب. 

 أشار يل املعلم إىل باب داخل قاعة احلمية، ثم قال: أترى ذلك الباب؟ 

 قلت: أجل. 

األطباء من  قال: ذلك الباب يؤدي إىل قاعة عظمى، هي وحدها مستشفى قائم بذاته، فيه  

 كل التخصصات، يعاجلون املرىض بدواء واحد. 

 ما هذا الرتياق العجيب؟   .. قلت: بدواء واحد 

   .. قال: إنه الصوم 

 قلت: فهيا ندخل إليها لنرى عجائب العالج بالصوم. 

 
 البخاري ومسلم.   (  1) 
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 أما التخصص، فنرتكه للمتخصصني.   .. ولكنا سنكتفي بإلقاء نظرة عامة   .. قال: سندخل 

، فوجدناها بحد ذاهتا  ( 1) صوموا تصحوا( ) : دخلنا القاعة التي كتب عىل باهبا قوله 

، فسألت املعلم عن هذه األبواب الكثرية، فقال: كل باب  ( 2) مستشفى كبري يف سعته وكثرة أبوابه 

 تعالج فيه علة من العلل. 

 قلت: بالصوم وحده؟!  

 قال: بالصوم وحده. 

 قلت: فهلم ندخل إليها. 

 قال: إذن لن نخرج. 

 قلت: فامذا نفعل هنا؟ 

قال: هناك أطباء يف هذه الباحة يرشدون املرىض إىل مزايا الصوم ودور االحتامء به يف  

 الوقاية العالج، وسنستمع إليهم لرتى سببا من أسباب كون الصوم ركنا من أركان الصحة. 

ا معلم ـ الصوم ركن من أكان اإلسالم، ال ركن  استدركت عىل املعلم قائال: أخطأت ـ ي 

 من أركان الصحة. 

 أمل يأت اإلسالم حلفظ الروح واجلسد؟   .. قال: أركان اإلسالم هي أركان الصحة 

اقرتبنا من بعض األطباء، فسمعناه يقول: خالصة ما توصل إليه الباحثون يف هذا هي أن  

إذا امتنع عن الصوم فإنه ال بد من أن يصاب  الصوم رضوري حلياة اإلنسان وصحته، وأي ُملوق  

 ببعض األمراض. 

 
 ابن السني وأبو نعيم يف الطب.   (  1) 

تقوم مصحات كثرية يف العامل بالعالج بالصوم، وعملها َّتليص اجلسم من نفايات الغذاء، ودسمه، وكثرته، وكذلك    (  2) 

وبقاء فضالهتا يف اجلسم، ولعل أشهر املصحات هي املصحة التي حتمل اسم من السموم الناجتة عن التخمرات الغذائية، 

 د.هيزيج الهان، يف درسون بسكسونيا، ويقوم العالج فيها كامالً عىل الصوم.
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 سأل بعض املرىض: ما رس هذا؟ 

قال: الصوم يساعد اجلسم عىل تنشيط وظائفه، فعند الصيام تقل كمية الطعام وعدد  

الوجبات الغذائية، مما يؤدي إىل املساعدة يف تنظيم التنفس، ألن األمعاء بام فيها من طعام قليل لن  

 ىل الصدر والقلب، ومن ثم حيدث التنفس بصورة مرحية. يضغط ع 

وباإلضافة إىل هذا فإنه تقل عدد رضبات القلب ومرات التنفس، ألن اجلسم يف أثناء  

الصوم يكون يف غري حاجة لبذل جمهود كبري، أو دفع كمية كبرية من الدم إىل اجلهاز اهلضمي،  

 كام هو  احلال يف األيام اإلفطار العادية.    وذلك للمساعدة يف هضم الكميات اهلائلة من الطعام 

وباإلضافة إىل هذا، فإن اجلسم أثناء الصوم يستهلك كمية أقل من الغذاء لتزويده بالطاقة  

احلرارية الالزمة، وهذا يعني حصول اجلهاز اهلضمي، وغدده عىل فرتة من الراحة تسمح له  

 بتجديد خالياه وأنسجته التالفة. 

إىل تقليل العبء الواقع عىل اجلهاز القلبي والدوران والدم، بحيث  وهذا كله باإلضافة 

تقل كمية الطعام املهضوم املمتص الذي حيمله الدم عرب األوعية الدموية إىل مجيع أجزاء اجلسم ـ  

كلٌّ حسب نوعهـ  وبالطبع ينجم عن هذا قلة الفضالت النامجة عن عمليات التمثيل الغذائي التي  

 قًا للكليتني. يسبب وجودها إرها 

انتقلنا عىل طبيب آخر، فسمعناه يقول: من احلقائق التي توصل إليها العلامء أن اإلنسان  

عندما يفرط يف تناول األغذية واألدوية، فإنه قد ُيصاب بالتسمم بالعنارص الداخلة يف تركيبها،  

 عىل اجلسم.   فلذلك حيتاج إىل الصوم أيامًا متتالية، بل أسابيع لطرد هذه املواد الدخيلة 

وتشري الدراسات احلديثة إىل أن أول األعضاء التي يتغذى عليها جسم اإلنسان يف أثناء  

الصوم األعضاء املصابة باألمراض والشيخوخة، وخاصة املحتقنة، واملتقيحة، وامللتهبة، إذ تكون  

صوم يصغر  أول اخلاليا املستهلكة، وأول ما يتأكسد من أنسجة اجلسم وحيرتق لذلك، فإنه يف ال 
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 حجم اخلاليا التالفة، واألورام، والزوائد اللحمية، واألكياس الدهنية، واألورام الليفية. 

 قاطعه بعض املرىض قائال: ولكن سمعنا بأن الصوم يعطل التئام اجلروح والكسور. 

لقد أثبتت الدراسات عكس ما قلت متامًا، فإن    .. رد عليه الطبيب بقوة: أخطأ من قال هذا 

 تنفد أنسجته األقل أَهية يف إصالح األنسجة األكثر أَهية. اجلسم يس 

انتقلنا إىل طبيب آخر، فسمعناه يقول: لقد أكدت الدراسات الطبية أن املخ أثناء الصيام  

يفرز مادة الفيالدين ومادة األندوفرين اللتني تعمالن عىل ضبط األعصاب واستعادة توازهنا،  

 دئات. وهتدئة اإلنسان دون االستعانة بامله 

وباإلضافة إىل هذا، فإن الصوم يضبط الساعة البيولوجية للجسم، وُيعود املعدة عىل  

مواعيد الطعام املنتظمة يف اإلفطار والسحور، مما يريح اجلهاز اهلضمي، ويعني املعدة عىل جتديد  

 إفرازاهتا اهلاضمة، أما نسبتا السكر والكوليسرتول فإن الصوم خري وسيلة لضبطهام. 

، فسمعناه يقول: تنقسم أمراض املخ واألعصاب إىل قسمني:  ( 1) انتقلنا إىل طبيب آخر 

أمراض عصبية مثل اجللطة واألورام؟ وأمراض نفسية مثل القلق واالكتئاب وأنواع اجلنون،  

والصوم ليس له تأثري مبارش عىل أمراض املخ واألعصاب بشقيها، ولكن هناك تأثريات غري  

طة املخ قد تتحسن حالته الصحية إذا صام ألن الصوم يقلل نسبة الدهون  مبارشة، فاملريض بجل 

 يف الدم، ومن ثم تنخفض نسبة تصلب الرشايني املسببة للجلطة. 

 سأله أحد املرىض: وما دور الصوم يف عالج األمراض النفسية؟ 

فأجاب: هي تنقسم إىل قسمني: أمراض عقلية كأنواع اجلنون املختلفة، وهنا يسقط  

يف بالصوم عن املصاب هبا، وأمراض عصبية مثل القلق النفسى واالكتئاب، ويستحب  التكل 

 الصوم هلؤالء ألن الصوم حيسن احلالة النفسية، وجيعلهم أكثر جتاوبًا مع العالج. 

 
 الدكتور صادق حممد حلمى ـ دكتوراه يف املخ واألعصاب ـ   (  1) 
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واملريض بقرحة املعدة يستحب له الصوم،   .. ، فسمعناه يقول: ( 1) انتقلنا إىل طبيب آخر 

بدورها إىل زيادة إفراز احلمض الذي يؤدي بدوره إىل زيادة تآكل  ألن كمية الطعام الزائدة تؤدي  

الطبقة املخاطية املبطنة جلدار املعدة إذا مل يأخذ املريض العالج املناسب املضاد هلذا احلمض،  

 . ( 2) وامتناع الصائم عن األكل والرشب طوال اليوم يقلل من إفراز هذا احلمض 

ينشط معه إنزيم الليوزيم املوجود ضمن  والصوم يوفر للفم الصحة والنظافة، إذ 

اإلفرازات اللعابية، ويمنحه الفرصة للقضاء عىل اجلراثيم املؤثرة عىل اللثة، كام يريح الصوم اللثة  

 لساعات طويلة من اجلروح واخلدوش التى حتدث بفعل األطعمة الصلبة واألمحاض الغذائية. 

م خيلص اجلسم من الدهون التى تسبب  ، فسمعناه يقول: إن الصو ( 3) انتقلنا إىل طبيب آخر 

السمنة املفرطة، ويساعد عىل َّتفيض ضغط الدم املرتفع وإعطاء املعدة فرتة من الراحة، وإراحة  

 األجهزة. 

يقول: وللصوم تأثري إجياِّب عىل املرىض املصابني باملياه الزرقاء، فهدوء   ( 4) سمعنا آخر 

 العني فتتحسن احلالة املرضية نسبيًا يف  األعصاب املصاحب للصوم يقلل من الضغط الواقع عىل 

كام تقل نسبة حدوث املضاعفات التى حتدث يف عني املرىض املصابني بالسكر وارتفاع    .. الصيام 

 ضغط الدم، كحدوث جلطة يف العني أو انسداد يف أحد الرشايني املوجودة يف العني. 

بلهجة َّتتلط فيها العربية بالعجمة يقول: إن األديان كافة تدعوالناس إىل   ( 5) سمعنا آخر 

 
 رحة املعدة ـالدكتور عامد عبد اهلل مرزوق ـ أخصائي األمراض الباطنية بق    (  1) 

وعىل العكس من ذلك يكون مريض اإلثنى عرش، إذ حيتاج باستمرار للطعام فال يستطيع الصوم ملنع احتكاك جدران     (  2) 

 اإلثنى عرش ببعضها يف حالة الصوم.

 الدكتور شكرى حممود ناصف ـ أستاذ املسالك البولية ـ   (  3) 

 الدكتور حسن السيد الباز ـ أستاذ جراحة العيون بجامعة األزهر ـ   (  4) 

 هو د.ألكسيس كاريل، انظر سلسلة كتاب اقرأ، د.مصطفى عبد الرمحن.   (  5) 
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وجوب الصوم، إذ حيدث أول األمر شعور باجلوع، وحيدث أحيانًا التهيج العصبي، ثم يعقب  

ذلك شعور بالضعف، بيد أنه حيدث إىل جانب ذلك ظواهر خفية، أهم بكثري منه، فإن سكر الكبد  

هن املخزون حتت اجللد، وبروتينات العضل والغدد، وخاليا الكبد،  سيتحرك، ويتحرك معه الد 

ي مجيع األعضاء بامدهتا اخلاصة، لإلبقاء عىل كامل الوسط الداخيل، وسالمة القلب، وهلذا   وتضحه

 فإن الصوم لينظف أنسجتنا. 

قال آخر: مجيع األطباء يؤكدون اليوم أن الصوم رضورة حيوية لكل إنسان حتى ولو كان  

صحيح اجلسم، فالسموم التي ترتاكم خالل حياة اإلنسان ال يمكن إزالتها إال بالصيام  يبدو 

حيث يدخل إىل جسم كل واحد منا يف فرتة حياته من املاء الذي    .. واالمتناع عن الطعام والرشاب 

يرشبه فقط أكثر من مئتي كيلوغرام من املعادن واملواد السامة!! وكل واحد منا يستهلك يف اهلواء  

لذي يستنشقه عدة كيلوغرامات من املواد السامة وامللوثة مثل أكاسيد الكربون والرصاص  ا 

فتأمل كم يستهلك اإلنسان من معادن ال يستطيع اجلسم أن يمتصها أو يستفيد منها،    .. والكربيت 

بل هي عبء ثقيل جتعل اإلنسان حيسه بالوهن والضعف وحتى االضطراب يف التفكري، فهذه  

سلبًا عىل جسده ونفسه، وقد تكون هي السبب اخلفي الذي ال يراه الطبيب   السموم تنعكس 

 لكثري من األمراض املزمنة. 

حيث يقدم الصوم للدماغ   .. قال آخر: والصوم هو أقوى سالح لالضطرابات النفسية 

وخاليا املخ اسرتاحة جيدة، وبنفس الوقت يقوم بتطهري خالبا اجلسم من السموم، وهذا ينعكس  

  عىل استقرار الوضع النفيس لدى الصائم. إجيابياً 

حتى إن الدكتور يوري نيكواليف مدير وحدة الصوم يف معهد موسكو النفيس عالج أكثر  

من سبعة آالف مريض نفيس باستخدام الصوم، حيث استجاب هؤالء املرىض لدواء الصوم فيام  

عترب أن الصوم هو  فشلت وسائل العالج األخرى، وكانت معظم النتائج مبهرة وناجحة! وا 
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الدواء الناجع لكثري من األمراض النفسية املزمنة مثل مرض الفصام واالكتئاب والقلق  

 واالحباط. 

فلدى البدء بالصوم يبدأ الدم بطرح الفضالت السامة منه أي يصبح أكثر نقاء، وعندما  

 لتفكري والتحمل. يذهب هذا الدم للدماغ يقوم بتنظيفه أيضًا فيكون لدينا دماغ أكثر قدرة عىل ا 

فقد أظهرت التجارب أن ممارسة الصيام عىل احليوانات    .. قال آخر: والصوم يطيل العمر 

ورس ذلك أن التنظيف املستمر للخاليا باستخدام الصيام   .. يضاعف من فرتة بقائها أو حياهتا 

ى إن حاجة  حت   .. يؤدي إىل إطالة عمر اخلاليا، وبالتايل تأخر الشيخوخة لدى من ينتظم يف الصيام 

اجلسم من الربوتني َّتف خالل الصيام إىل اخلمس! وهذا ما يعطي قدرًا من الراحة للخاليا،  

 حتى إن الصيام هو  وسيلة لتجديد خاليا اجلسم بشكل آمن وصحيح.  

قال آخر: من األشياء الغريبة يف الصوم أنه يساعد عىل شفاء آالم الظهر والعمود الفقري  

راسة نروجيية أن الصوم عالج ناجع اللتهاب املفاصل برشط أن يستمر  والرقبة. وقد أو ضحت د 

 الصوم ملدة أربعة أسابيع. 

 : حتريم اإلرساف 

خرجنا من القاعة أو املستشفى املختص بالعالج بالصوم، فصادفنا مبارشة باب كتب عليه  

ُفوا   ﴿ تعاىل: قوله   ِ ُبوا َوال ُتس  َ  ( 31)األعراف:   ﴾ َوُكُلوا َوارش 

قلت للمعلم: أهذه القاعة التي يدرب فيها عىل الترشيع الثالث من الترشيعات التي  

 وضعها اهلل للحمية؟ 

 .. فهي القاعة التي يمرن فيها عىل االقتصاد والقناعة   .. قال: أجل 

ويف كل الشهوات، بل يقدر ما  قلت: اإلنسان رشه بغريزته، يسف يف األكل والرشب، 

 يأكله اإلنسان العادي عادة من طعام ورشاب ثالثة أضعاف ما حيتاجه إليه. 
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قال: وهلذا فإن أكثر الراحلني من عامل الدنيا إىل عامل القبور مشنوقون بأفواههم، مصلوبون  

 بشهواهتم. 

 ا باألكل والرشب. قلت: وهلذا حرم اهلل تعاىل اإلرساف، وربطه بكل املواضع التي أمر فيه 

قال: بل أخرب القرآن الكريم أن الوقوف عند التلذذ بالطعام والرشاب والتمتع هبام إنام هو   

َعاُم    ﴿ تعاىل: من صفات الكافرين اجلاحدين، فقال   َن  َواَلِذيَن َكَفُروا َيَتَمَتُعوَن َوَيأ ُكُلوَن َكاَم َتأ ُكُل األ 

 ( 20ف: )األحقا ﴾ َوالَناُر َمث ًوى هَلُم   

 ؟ ( 1) املؤمن يأكل يف معي واحد والكافر يأكل يف سبعة أمعاء( ) : قلت:  أهلذا قال  

إن خريكم قرن، ثم  ) السمنة انحرافا يقع يف األمة، فقال:  وهلذا اعترب  .. قلت: أجل 

الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم، ثم يكون من بعدهم قوم يشهدون وال يستشهدون وخيونون وال  

 يؤمتنون وينذرون وال يوفون ويظهر فيهم السمن(  

إن من اإلرساف  ) من اإلرساف أن يأكل اإلنسان كلام اشتهى، فقال:   قال: وهلذا اعترب  

   ( 2) أن تأكل كل ما اشتهيت( 

أقرص عنا من جشائك، إن أطول الناس  ) فقال له:  بعضهم عند رسول اهلل وجتشأ 

   ( 3) جوعًا يوم القيامة أكثرهم شبعًا يف الدنيا( 

 *** 

دخلنا القاعة، فرأينا فيها جمموعة أطباء يلتف حوهلم مجاعة مرىض، وخلفهم لوحة كتب  

 
من  البخاري وغريه، وقد ورد يف سبب ورود هذا احلديث أن ثاممة ملا كان يف األرس مجعوا ما كان يف أهل النبي      (  1) 

:» إن الكافر طعام ولبن فلم يقع ذلك من ثاممة موقعا فلام أسلم جاءوه بالطعام فلم يصب منه إال قليال فتعجبوا فقال النبي 

 يف معي واحد « يأكل يف سبعة أمعاء وأن املؤمن يأكل

 ابن ماجة.   (  2) 

 الرتمذي، واحلاكم.   (  3) 
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ما مأل ابن آدم وعاء رشًا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيامت يقمن صلبه، فإن كان  )   : عليها قوله  

   ( 1) البد فاعاًل فثلث لطعامه وثلث لرشابه وثلث لنفسه( 

مراتب الغذاء ثالثة:  ) يث تعليقا مجيال، فقال: عىل هذا احلد بعضهم  قلت للمعلم: لقد علق  

أنه يكفيه   أحدها مرتبة احلاجة، والثانية مرتبة الكفاية، الثالث مرتبة الفضيلة، فأخرب النبي 

لقيامت يقمن صلبه فال تسقط قوته وال تضعف، فإن جتاوزها فليأكل بثلث بطنه وهذا من أنفع  

ن الطعام ضاق عن الرشاب فإذا أو رد عليه الرشاب  ما للبدن وما للقلب فإن البطن إذا امتأل م 

 ( 2) ضاق عن النفس وعرض عليه الكرب والتعب( 

 ، فاسمع إليه. هذا قال: فهذا الطبيب يؤكد  

قال الطبيب، وهويرشح احلديث السابق: يشكل اجلزء العلوي من املعدة جيبا ممتلئا باهلواء  

باهلواء كانت حركة احلجاب احلاجز فوقه سهلة،  يقع حتت احلجاب احلاجز، وكلام كان ممتلئًا 

وكان التنفس ميسورًا، فإذا امتأل هذا اجليب بالطعام والرشاب تعرقلت حركة احلجاب احلاجز  

، وال يتم  وكان التنفس صعبًا كام أن الصلب  ال يستقيم متامًا إال إذا كانت حركة املعدة مسرتحية 

 . ذلك إذا اَّتمت بالطعام 

يقول: اإلرساف يف الغذاء مرض بالصحة، ملا يؤدي   ( 3) خبريا آخر ثم التفت، فرأيت 

إليه بصورة مبارشة من اضطراب اهلضم والتخمة، وملا يؤدي إليه بصورة غري مبارشة من  

أَهها     أمراض التخمة(، ومن) أمراض الرخاء( أو  )أمراض فرط التغذية التي يقال هلا اليوم  

ايني القلب املحدثة للذبحة واجللطة،  السكري(، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض رش)

 
 أمحد والرتمذي وابن ماجة واحلاكم.   (  1) 

 .205الطب النبوي:    (  2) 

فـقـــه الصحـــة، الدكتور حممد هيثم اخلياط، حمارضة ألقاها يف املؤمتر الرابع للطب اإلسالمي الذي عقد يف كرا تيش    (  3) 

 للميالد( 1984للهجرة ]  1405سنة 
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وأمراض رشايني الدماغ املؤدية إىل السكتة والفالج، وما إىل ذلك. وبذلك تكون املعدة بيت  

 الداء حقًا، بصورة مبارشة أو غري مبارشة، وتكون مسؤولة عن طائفة من أخطر األمراض. 

 *** 

ل: إن احتياجات اإلنسان  انتقلنا إىل جمموعة أخرى من األطباء، فسمعنا أحدهم يقو   

الطبيعي من العنارص الغذائية األساسية تشمل السكاكر، والدسم، والربوتينات، ومن  

 الفيتامينات والعنارص املعدنية. 

إما أن  فيها واإلرساف .. نه وجنسه وعمله وحالته الغريزية وَّتتلف مقاديرها بحسب س 

اإلنسان، أو بازدراد الطعام دون مضغة جيدًا،  يكون بالتهام كمية كبرية من الطعام فوق حاجة 

 . ( 1) ويسمى ذلك بالرشه، وينتج عنه الكثري من األمراض 

قال آخر: من األمراض الناجتة عن ذلك هجمة خناق الصدر وخاصة إذا كانت الوجبة  

دسمة، وهي حالة من األمل الشديد خلف القص يمتد للكتف والذراع األيس والفك السفيل  

رتوية القلبية، تظهر هذه احلالة عادًة عند املصابني بأمراض األوعية القلبية إثر  بسبب نقص ال 

 اجلهد، فالوجبة الغذائية الكبرية تشكل عىل القلب عبئا يامثل العبء الناتج عن اجلهد العنيف.  

قال آخر: ومنها تعرض اإلنسان لإلصابة ببعض اجلراثيم، كضامت الكولريا وعصيات  

ألطوار االغتذائية لالميبا، وذلك لعدم تعرض كامل الطعام حلموضة املعدة  احلمى التيفية، وا 

وللهضم املبدئي يف املعدة حيث أن محوضة املعدة هي املسؤولة عادة عن القضاء عىل مثل هذه  

 اجلراثيم. 

قال آخر: ومنها بعض األمراض املتعلقة باملعدة، كتوسعها احلاد، وهي حالة خطرية قد  

 مل تعالج.  تؤدي للوفاة إذا  

 
 انظر: مع الطب يف القرآن الكريم، للدكتور عبد احلميد دياب والدكتور امحد قرقوز.   (  1) 
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أوكانفتال املعدة، وهي إصابة خطرية ونادرة حتدث بسبب حركة حويهة معاكسة لألمعاء  

 بعد امتالء املعدة الزائد بالطعام.  

زيادة عىل هذا، فإن املعدة املمتلئة بالطعام أكثر عرضًة للتمزق إذا تعرضت لرض خارجي  

بي إذا تعرض لرضب عىل الرشسوف  من املعدة الفارغة، وقد يتعرض املرء للموت بالنهي القل 

 فوق املعدة(  ) 

قال آخر: ومن األمراض الناجتة عن التخمة َهود يف النفس، وبالدة يف التفكري، وميٍل إىل  

النوم، كام أن الرشه يزيد الشهوة اجلنسية، ويغري من نفسية اإلنسان فيجعلها أقرب إىل نفسية  

 احليوان. 

الُسمنة، وهي املرض اخلطري الذي نجده غالبًا يف أبناء الطبقات  قال آخر: وأخطر ذلك كله  

الغنية، وعند أصحاب الوظائف الكسولة، وحيصل نتيجة اإلكثار من الطعام، وخاصة السكاكر  

والدهون، وبشكل خاص عند األفراد الذين لدهيم استعداد إرثي، وهي حتد من إمكانات الفرد  

األمراض اخلطرية، كاحتشاء العضلة القلبية، وخناق   ونشاطاته بشكل كبري، كام تشارك بعض 

 الصدر، والداء السكري، وفرط توتر الدم وتصلب الرشايني. 

قال آخر: ومنها نخر األسنان، وهومن األمراض الشائعة بسبب اإلكثار من تناول  

 السكاكر االصطناعية خاصة التي تسمح بتخمريها للعصيات اللبنية بالنمو يف جوف الفم.  

آخر: ومنها احلصيات الكلوية، وهي أكثر حدوثًا عن الذين يعتمدون بشكل رئييس    قال 

 عىل تناول اللحوم واحلليب واجلبن.  

قال آخر: ومنها تصلب الرشايني، وهو داء خطري يشاهد بشكل ملحوظ عند الذين  

 يتناولون كميات كبرية من الدسم، حيث يصابون بفرط تدسم الدم. 

داء امللوك(، وهوأمل مفصيل، يأيت بشكل هجامت عنيفة، وخاصة  )   قال آخر: ومنها النقرس 
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 يف مفاصل القدم واإلهبام، ويشاهد أكثر عند اللذين يتناولون كمياٍت كبرية من اللحوم. 

 : تنظيم احلياة 

ومجاله    .. خرجنا من القاعة التي يدرب فيها عىل االقتصاد، فصادفنا باب يف منتهى اجلامل 

ال إشعاعات أضوائه، وإنام يف تلك اخلطوط املنتظمة الدقيقة املتداخلة التي  مل يكن بكثرة ألوانه و 

 أكسبته هباء فوق هبائه، ومجاال فوق مجاله. 

 قلت للمعلم: ما هذا الباب اجلميل، وألي قاعة يؤدي؟ 

 قال: هذا باب يؤدي إىل القاعة أو املستشفى أو امليدان الذي تنظم فيه احلياة. 

 باحلمية؟ قلت: فام عالقة ذلك  

بل ما احلمية    .. قال: النظام هو  أساس مهم من أسس احلمية، وقاعدة كربى من قواعدها 

 إال نظام من أنظمة احلياة. 

 وما احلاجة إليه؟   .. قلت: فام النظام؟ 

 قال: أليس جسد اإلنسان مدينة من املدائن. 

 حد ذاهتا. قلت: بل قل عنه: إنه مدائن ال مدينة، فكل جهاز من أجهزة اجلسم مدينة ب 

 قال: فهل يمكن للمدائن أن تسري بدون نظام ينظم حياهتا؟ 

   .. البد للمدينة من نظام وقوانني ومبادئ   .. قلت: إذن َّترب املدينة 

 قال: فلذلك احتاج اجلسم إىل هذا النظام. 

 قلت: فمن يضع هذا النظام؟ 

ولكن هناك    .. م قال: لقد وكل اهلل أمر وضع هذا النظام للبرش، وللمختصني واخلرباء منه 

ال باعتبارها   .. أمور متس إليها احلاجة وتشتد، فلذلك كان من رمحة اهلل أن بينها لنا، ونبهنا إليها 

 التفاصيل النهائية، وإنام باعتبارها القواعد التي ننطلق منها يف تنظيم حياتنا. 
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كيف  والناس خيتلفون يف تصاريف حياهتم، ف  .. قلت: إن احلياة ـ يا معلم ـ يشء معقد 

 حيكمون بنظام واحد؟!  

قال: هناك أشياء كثرية يتفقون عليها، فالناس يأكلون ويرشبون وينامون، ويقومون  

 بجميع وظائفهم احلياتية. 

ففي كل ذلك طرائق َّتتلف   .. قلت: ولكن األعراف هي املتحكمة يف هذه اجلوانب 

 باختالف الشعوب والبيئات. 

ا اإلنسان دور كبري يف ذلك، ولكن مع ذلك، فإن  للبيئة والظروف التي يمر هب   .. قال: نعم 

 هناك أشياء كثرية مشرتكة. 

 قلت: ما هي، وكيف نتدرب عليها؟ 

 قال: هذه القاعة ُمتصة بالتمرين عىل هذا. 

 ماذا تعني؟!    .. قلت: التمرين؟! 

نظام معني يف احلياة يسري    يمكث أربعني يوما ليعود نفسه عىل   قال: من يدخل هذه القاعة 

 عليه بقية عمره. 

 قلت: ومل األربعون؟ 

 وقد أثبت فاعليته.   .. قال: هذا جمرد اجتهاد اجتهده أهل هذا املستشفى 

 قلت: فلم األربعون بالضبط؟ 

  ﴿ قال: ورد يف النصوص ما يشري إىل بعض اخلواص املتعلقة باألربعني، فاهلل تعاىل يقول: 

ِدِه َوَأن ُتم  َظاملُِونَ  َل ِمن  َبع  ِعج  ُتُم ال  َبِعنَي َلي َلًة ُثَم اََّتَذ  َنا ُموَسى َأر   ( 51)البقرة:   ﴾ َوِإذ  َواَعد 

 ليكلمه يف جبل الطور.   قلت: هذه اَلية الكريمة تتحدث عن مواعدة اهلل ملوسى  

 يف هذه الفرتة؟   قال: فامذا فعل موسى  
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 مه، وقد يكون أكثر يف هذه املدة من العبادة ما مل يكثر يف غريها. قلت: لقد صام، وترك قو 

قال: فهذا سلوك خاص سلكه هذه الفرتة ليهيئ نفسه للمناجاة، وقد كانت هذه الفرتة  

 كافية لتهيئته. 

 قلت: أال يمكن أن نرتك ذلك من غري تعليل؟ 

فهم حمكومون بقوانني    .. نبياء قال: ذلك يف أفعالنا، ال يف أفعال األنبياء، أو فيام يوحى به لأل 

 تعزب عنا تفاصيلها. 

 قلت: ولكن هذا الدليل وحده ال يكفي ملثل هذا. 

 قال: ورد يف النصوص ما يقوي هذا الدليل. 

من أخلص هلل أربعني يوما ظهرت ينابيع احلكمة من  )   : قلت: تقصد ما روي من قوله  

   ( 1) قلبه عىل لسانه( 

قال: ال أقصد هذا، فقد حتدث فيه العلامء جارحني، ولكن أقصد نصوصا أخرى قد جتعل  

أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة،    ) : من هذا األمر مقبوال، ومن ذلك ما روي من قوله  

ام   والذي نفس حممد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة احلرام يف جوفه ما يتقبل منه أربعني يومًا، وأيه

   ( 2) من السحت والربا فالنار أو ىل به(   عبد نبت حلمه 

 قلت: فام يف هذا احلديث من الداللة عىل هذا؟ 

قال: عدم قبول اهلل تعاىل منه هذه املدة دليل عىل أن أثر هذه اللقمة بقي يف جوفه أربعني  

 يوما. 

 
قال املنذري: ذكره رزين العبدري يف كتابه ومل أره يف يشء من األصول التي مجعها ومل أعثر له عىل إسناد صحيح وال    (  1) 

حسن، إنام ذكر يف كتب الضعفاء كالكامل وغريه، لكن رواه احلسني بن احلسني املروزي يف زوائده يف كتاب الزهد لعبد اهلل بن 

 و الشيخ ابن حبان وغريه.املبارك، فذكره مرسال وكذا رواه أب

 احلافظ ابن مردويه.   (  2) 
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من رشب اخلمر مل يرض اهلله عنه  ) : قلت: وقريب من هذا احلديث ما روي من قوله 

إن مات؛ مات كافرًا، وإن تاب تاب اهلله عليه، وإن عاد كان حقًا عىل اهلله أن يسقيه من    أربعني ليلة 

 ( 1) طينة اخلبال( 

ه  قال: ليس هذا فقط، بل كل األحاديث حتدثت عن األربعني يوما تشري إىل هذا، حتى أن 

 الدجال عندما خيرج يمكث يف األرض أربعني.   روي أن 

ال يف ُأمتي فيمكث أربعني، ال أدري أربعني يومًا،  خيرج الدج   ) : قلت: أجل، فقد قال  

 لكن ما رس مكوثه هذه املدة؟   ، ( 2)   ( .. أو أربعني شهرًا، أو أربعني عاماً 

قال: يف هذه املدة يزداد الثابت رسوخا يف ثباته، ويزداد املنحرف مع الدجال إمعانا يف  

 دجله. 

 قلت: وما النظام الذي يتعامل به األطباء مع هؤالء املرىض يف هذه املدة؟ وهل هو  قاس؟ 

 قال: قد يبدو هلم قاسيا، ولكنه ممتلئ رمحة. 

 أتطهر من أوزار جسدي. قلت: فدعني أمكث هنا أربعني يوما، لعيل  

 قال: ال يمكن أن تطهر جسدك قبل أن تطهر روحك، فالروح واجلسد صنوان. 

 قلت: فمتى أدخل هذه األربعينية؟ 

قال: عندما تنتهي دراستك االبتدائية، وتصري لك القوة الكافية، قد يؤذن لك يف هذه  

 األربعينية. 

 قلت: وقبل ذلك. 

 قال: تدرب عىل آداهبا. 

 
 أمحد، وتتمة احلديث: قالت، قلت: يا رسول اهلله! وما طينة اخلبال؟ قال: صديد أهل النار.   (  1) 

 مسلم.    (  2) 
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 هبا؟ قلت: فام آدا 

 قال: هي آداب النبوة. 

 قلت: فهيا لنتعلمها. 

 قال: كل رحلتنا يف مدائن السالم اقتباس من مشكاة النبوة. 

 قلت: فامذا نتعلم هنا، ويف هذه املرحلة. 

 ونشعل الشوق.   .. قال: هنا نستثري اهلمم 

 قلت: مل؟ 

 وال حركة بدون َهة.   .. قال: ألنه ال سري بدون شوق 

 *** 

دخلنا القاعة، فرأينا الناس فيها مثنى مثنى، عىل غري عهدنا يف سائر القاعات، فسألت  

املعلم عن ذلك، فقال: هؤالء الذين تراهم أصحاء ومرىض جلسوا يف هذه القاعة، وهي القاعة  

 الظاهرة من هذا القسم، ليتدربوا عىل بعض مبادئ اَلداب التي وردت هبا النبوة. 

 املساجد ال يف املستشفيات.   قلت: اَلداب تدرس يف 

تدرس ويتدرب عليها يف كل املحالت، وهنا يف هذا املستشفى    قال: آداب رسول اهلل  

 يتدرب عىل اَلداب التي هلا عالقة بالصحة. 

 العطاس: 

 اقرتبنا من أحدهم، فرأيته يعطس، فقال له مرشده: قل: احلمد هلل. 

 ولكن مل؟   .. قال: احلمد هلل 

هذا هدي من هدي   .. املوقف، وصحت فيه: كيف جترؤ عىل هذا السؤال أغضبني هذا 

إذا عطس أحدكم فليقل: احلمد هلل، وليقل له أخوه أو صاحبه:  ) : ، أمل تسمع قوله النبي 
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   ( 1) يرمحك اهلَل؛ فإذا قال له يرمحك اهلَل فليقل: هيديكم اهلَل ويصلح بالكم( 

أحدكم فحمد اهلَل فشمتوه، فإن مل حيمد اهلَل فال  إذا عطس ) بل اشتد يف ذلك، فقال: 

   ( 2) تشمتوه( 

فشمت أحدَها، ومل يشمت اَلخر، فقال الذي    وقد روي أن رجلني عطسا عند النبي  

   ( 3) هذا محد اهلَل، وإنك مل حتمد اهلَل( ) مل يشمته: عطس فالن فشمته وعطست فلم تشمتني؟ فقال: 

ىل املرشد، فقال له: تريد أن تعرف رس محد اهلل  عجب ذلك الرجل من موقفي، فالتفت إ 

 عند العطاس؟ 

أليس البحث عن طمأنية القلب سنة من    .. ولكن ليطمئن قلبي   .. ال إنكارا له   .. قال: أجل 

 سنن املرسلني، وهدي من هدهيم؟ 

 استحييت منه، فقلت: اعذرن، كنت أتصورك تنكر ذلك. 

 . نة املصطفى  فام أمجل أن نغري عىل س   .. قال: ال تثريب عليك 

وسيلة   ( 4) قال املرشد: احلمد ال يكون إال عىل نعمة، والعطاس نعمة من نعم اهلل، فهو 

دفاعية دماغية هامة لتخليص املسالك التنفسية من الشوائب، ومن أي جسم غريب يدخل إليها  

عن طريق األنف، فهو بذلك احلارس األمني الذي يمنع ذلك اجلسم الغريب من االستمرار يف  

 الولوج داخل القصبة اهلوائية. 

 
 البخاري.   (  1) 

 مسلم.   (  2) 

 البخاري ومسلم.   (  3) 

، وانظر: 1979لعام  6/ 5العدد  20لة حضارة اإلسالم املجلد د. إبراهيم الراوي: مقالته أثر العطاس عىل الدماغ جم   (  4) 

 اهلدي النبوي يف العطاس والتثاؤب، بقلم الدكتور حممد نزار الدقر. 
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 قلت: كيف ذلك؟ 

قال: إن جمرد مالمسة اجلسم الغريب لبطانة األنف، سواء كان حرشة ضارة أو ذات  

مهيجة وغريها، فإن بطانة األنف تتنبه بسعة عجيبة آمرة احلجاب احلاجز بصنع شهيق عميق ال  

ف لطرد الداخل اخلطري ومنعه  عن طريق األن  .. والذي هو  العطاس  .. إرادي يتبعه زفري عنيف 

 من متابعة سريه عرب املسالك التنفسية إىل الرئتني.  

 قلت: أرأيت لو دخل ذلك عن طريق الفم؟ 

قال: إذا دخل اجلسم الغريب عن طريق الفم، ووصل إىل القصبة اهلوئية، فإن ذلك ينبه  

الداخل إىل املجرى التنفيس، وال  اجلهاز التنفيس حمدثًا السعال لصد اخلطر وطرد اجلسم الغريب  

 حيدث العطاس إال حني دخول املواد املؤذية عن طريق األنف. 

 قلت: ولكن ملاذا مل مل يرشع احلمد عند السعال، ورشع فقط عند العطاس؟ 

وال يزال    .. قال: هناك فرق كبري بينهام، فالسعال ال يؤثر عىل الدماغ، وال حيدث العطاس 

ن حائرين أمام هذا الس املبهم، وال يزالون عاجزين عن إجياد أي تعليل  العلامء حتى اليوم يقفو 

 علمي عن آلية توليد العطاس لذلك الشعور باالرتياح يف الدماغ وخفة الرأس وانرشاح النفس.  

 قلت: فلم أمرنا بتشميت العاطس؟ ومل خص ذلك بطلب الرمحة له؟ 

شميت العاطس يوحي بأن هناك  بت  قال: هذا يذكرنا بأَهية العطاس للبدن، فأمره 

 خطرًا متوقعًا، فجاء العطاس، فطرد العدو املهاجم وانترص عليه وأبقى صاحبه معاىف. 

 قلت: ولكن العاطس قد ينقل العدوى لغريه بعطاسه، فكيف يكون رمحة؟ 

  قال: لقد نبهت السنة املطهرة إىل اَلداب التي حتفظ هذه الناحية، فقد كان رسول اهلل  

 وضع يده أو ثوبه عىل فمه، وخفض، أو غض من صوته. إذا عطس  

 قلت: من السنةـ  إذنـ  أن يضع العاطس يده عىل فمه؟ 
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قال: نعم، وذلك ليمنع من وصول الرذاذ إىل غريه، وهو من اَلداب الرفيعة التي تتفق مع  

لسني  مبادئ الصحة، ذلك أنه يندفع رذاذ العطاس إىل مسافة بعيدة يمكن أن يصل معها إىل اجلا 

مع العاطس، أو أن يصل إىل طعام أو إىل رشاب قريب منه، وهذا يمكن أن ينقل العدوى بمرض  

ما، كالزكام، إن كان العاطس مصابًا به، وليس من خلق املسلم أن يتسبب بيشء من ذلك، لذا  

األدب يف أن نضع يدنا أو مندياًل عىل فمنا عند العطاس ملنع وصول رذاذه    علمنا رسول اهلل  

 إىل الغري، ويف ذلك غاية األدب ومنتهى احلكمة. 

 التثاؤب: 

اقرتبنا من آخر، فرأيته يتثاءب، فيسارع املرشد، ليضع يده عىل فمه، ويقول له: لقد أخرب  

  (:وأما التثاؤب فإنام هو  من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم   .. أن التثاؤب من الشيطان، فقال

العطاس من اهلل،  ) : ، وقال  ( 1) ثاءب ضحك منه الشيطان( فلريده ما استطاع، فإن أحدكم إذا ت 

والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده عىل فيه، وإذا قال: آه آه، فإن الشيطان  

   ( 2) يضحك من جوفه وإن اهلل عز وجل حيب العطاس ويكره التثاؤب( 

 قلت: ما رس كراهية التثاؤب؟ 

 قال: ما التثاؤب؟ 

   .. قد كنت اَلن تذكره   .. تعرفه؟ قلت: أال  

 قال: فام هو؟ 

 قلت: إنه شهيق عميق جيري عن طريق الفم، فيدخل اهلواء إىل الرئتني. 

 قال: لقد أجبت نفسك. 

 
 البخاري.   (  1) 

 الرتمذي.   (  2) 
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 قلت: أجبت نفيس؟! ماذا قلت؟ 

قال: األصل يف اهلواء أن يدخل إىل الرئتني عن طريق األنف، ليتعرض للتصفية، فإذا  

دخل من غري ذلك الطريق كان فيه أذى، وكان يف نفس الوقت دليال عىل حاجة الدماغ إىل  

األوكسجني والغذاء، وعىل تقصري اجلهاز التنفيس يف تقديم ذلك إىل الدماغ خاصة وإىل اجلسم  

 دث عند النعاس وعند اإلغامء.  عامة، وهذا ما حي 

زيادة عىل ذلك، فإن التثاؤب قد يرض بالبدن، ألن اهلواء غري املصفى قد حيمل معه إىل  

برد التثاؤب قدر املستطاع، أو سد الفم براحة اليد اليمنى، أو    البدن اجلراثيم واهلوام، لذا أمر  

 . ( 1) بظهر اليد اليسى هو  التدبري الصحي األمثل 

 يس يف ارتباط التثاؤب بالكسل علة أخرى للكراهية؟ قلت: أل 

قال: هذا صحيح، حتى أن التثاؤب عند أهل اللغة من تثاءب وتثأب، أي أصابه كسل  

. وهلذا يفس علامء النفس التثاؤب عىل أنه دليل عىل الرصاع بني النفس  .. وفرتة كفرتة النعاس 

وهو من الناحية الطبية فعل    .. جهة أخرى   وفعالياهتا من جهة، وبني اجلسد وحاجته إىل النوم من 

 .  ( 2) منعكس من أفعال التنفس، وهو دليل عىل الكسل واخلمول 

قلت: وزيادة عىل ما ذكرت، فإن مظهر املتثائب، وهو يكشف عن فمه مفتوحا مما يثري  

 االشمئزاز يف نفس الناظر. 

ية، ومصلحة  قال: صدقت، وهلذا كان يف هذا اهلدي النبوي صحة جسدية، ومناعة نفس 

 وكذلك احلال يف كل هدي نبوي.   .. اجتامعية 

 االتكاء عند األكل: 

 
 د. عبد الرزاق الكيالن: احلقائق الطبية يف اإلسالم .   (  1) 

 د. غياث األمحد: الطب النبوي يف ضوء العلم احلديث .   (  2) 
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اقرتبنا من آخر، فرأيته يمد يده إىل األكل، وهو متكئ، فيسارع املرشد، ليمنعه من ذلك،  

آكل كام يأكل العبد(، وهلذا كان  ) عند األكل، وقال:   ( 1) عن االتكاء   ويقول له: لقد هنى النبي 

   ( 2) يأكل، وهومقع . 

 قلت: مل؟ ما رس ذلك؟ 

لها تكون عىل وضعها الطبيعي،  قال: هذه اهليئة أنفع هيئات األكل، ألن األعضاء ك 

فاجلهاز اهلضمي حيتاج إىل كمية كبرية من الدم ليستطيع القيام بام يلزمها الستقبال الطعام الوارد  

والتهيؤ هلضمه، لذا كان اإلجراء الطبي الصحيح لذلك وجوب اجللوس وثني الساقني حتت  

ى منثنية واليمنى مرتكزة عىل  اجلسم حلرص الدم يف منطقة اجلهاز اهلضمي، مع جعل الساق اليس 

وهذه أصح حالة    .. القدم جلعل املعدة حرة طليقة بعيدة عن أي ضغط مسلط باجتاهها من اخلارج 

 لعمل اجلهاز اهلضمي.  

 قلت: واالتكاء؟!  

قال: االتكاء يسبب التشنج واالضطرابات والتقلص يف عضالت البطن، فال تستطيع  

وألن املعدة تكون بوضعها الصحيح يف حالة انتصاب   .. املعدة استقبال الطعام بشكل صحيح 

 اجلذع وارتكازه عىل األرض دون جلوئه إىل االرتكاز اجلانبي يف حالة االتكاء. 

باإلضافة عىل هذا، فإن االتكاء يؤدي إىل انبساط املعدة، فتزيد قابليتها ألخذ الطعام  

يق حيز املعدة ويقلل اتساعها مما يؤدي  واملزيد منه، أما اإلقعاء بنصب الساقني أو أحدَها فمام يض 

هبا إىل االمتالء بمقدار أقل من الطعام حيث يشعر املرء بالشبع بآلية انعكاسية، فيقل مطعمه وال  

 يصاب بالتخمة. 

 
 فس االتكاء بالرتبع، وفس باالتكاء عىل اليشء وهو االعتامد عليه، وفس باالتكاء عىل اجلنب.    (  1) 

 يضع بطن قدمه اليسى عىل ظهر القدم اليمنى.اإلقعاء هو أن جيلس لألكل متوركًا عىل ركبتيه و   (  2) 
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 الرشب واألكل وافقًا: 

اقرتبنا من آخر، فرأيته يمد يده إىل املاء ليرشب، وهو واقف، فيسارع املرشد، ليمنعه من  

ال يرشبن  ) ، بل تشدد يف ذلك، فقال: ( 1) عن الرشب قائامً  له: لقد زجر النبي  ذلك، ويقول 

   ( 2) أحدكم قائاًم فمن نيس فليستقئ( 

 قلت: واألكل؟!  

هنى عن الرشب قائاًم وعن األكل قائاًم   أن النبي   ففي احلديث قال: واألكل كذلك، 

   ( 4) واجلاللة والرشب من يفه السقاء(   ( 3) وعن املجثمة 

 ؟ ( 5) قلت: فام رس ذلك 

قال: ألن الرشب وتناول الطعام جالسًا أصح وأسلم حيث جيري ما يتناول اَلكل  

 والشارب عىل جدران املعدة بلطف. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

السائل بعنف إىل قعر املعدة ويصدمها، وتكرار هذه    قال: الرشب واقفًا يؤدي إىل تساقط 

 العملية يؤديـ  مع طول الزمنـ  إىل اسرتخاء املعدة وهبوطها، وما ييل ذلك من عس هضم. 

زيادة عىل أن اإلنسان يف حالة الوقوف يكون متوترًا، ويكون جهاز التوازن يف مراكزه  

 
 مسلم.   (  1) 

 مسلم.   (  2) 

وهي الشاة التي تربط ويرمي إليها حتى متوت من جثم باملكان توقف فيه فإذا ماتت بالرمي مل حيل أكلها ألهنا موقوفة    (  3) 

 بخالف ما لو أخذت فذبحت.

 الرتمذي واحلاكم.   (  4) 

الراوي: أستشارات طبية يف انظر: د. عبد الرزاق الكيالن: احلقائق الطبية يف اإلسالم دار القلم دمشق، د. إبراهيم    ( 5) 

 (4، روائع الطب اإلسالمي الدكتور حممد نزار الدقر ج )1967ضوء اإلسالم و احلضارة العدد 

 



131 

 

العصبية يف حالة فعالة حتى يتمكن من السيطرة عىل مجيع عضالت اجلسم لتقوم بعملية التوازن  

 والوقوف منتصبًا.  

، مما  زيادة عىل أن الوقوف عملية دقيقة يشرتك فيها اجلهاز العصبي العضيل يف آن واحد 

جيعل اإلنسان غري قادر عىل احلصول عىل الطمأنينة العضوية التي تعترب من أهم الرشوط  

 املوجودة عند الطعام والرشاب. 

وهذه الطمأنينة حيصل عليها اإلنسان يف حالة اجللوس حيث تكون اجلملة العصبية  

ية اجلهاز اهلضمي  والعضلية يف حالة من اهلدوء واالسرتخاء، حيث تنشط األحاسيس وتزداد قابل 

 لتقبل الطعام والرشاب ومتثله بشكل صحيح. 

أردت أن أنرصف، فاستوقفني، وقال: وزيادة عىل ذلك كله، فإن الطعام والرشاب قد  

يؤدي تناوله يف حالة الوقوف إىل إحداث انعكاسات عصبية شديدة تقوم هبا هنايات  العصب  

 املبهم املنترشة يف بطانة املعدة. 

سات إذا حصلت ـ بشكل شديد ومفاجىء ـ قد تؤدي إىل انطالق رشارة  وهذه االنعكا 

 النهي العصبي اخلطرية لتوجيه رضبتها القاضية للقلب، فيتوقف حمدثًا اإلغامء أو املوت املفاجىء. 

أردت أن أنرصف، فعاد واستوقفني، وقال: زيادة عىل ذلك، فإن االستمرار عىل عادة  

األكل والرشب واقفًا خطرية عىل سالمة جدران املعدة وإمكانية حدوث تقرحات فيها  حيث  

يالحظ األطباء أن قرحات املعدة تكثر يف املناطق التي تكون عرضة لصدمات اللقم الطعامية  

 باملائة من حاالت اإلصابة بالقرحة.   95بة تبلغ  وجرعات األرشبة بنس 

زيادة عىل هذا، فإن عملية التوازن أثناء الوقوف ترافقها تشنجات عضلية يف املريء  تعيق  

مرور الطعام بسهولة إىل املعدة حمدثة يف بعض األحيان آالمًا شديدة تضطرب معها وظيفة اجلهاز  

 لطعام ورشابه. اهلضمي، وتفقد صاحبها البهجة عند تناوله ا 
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فقد أخذت بعض ما يكفي    .. بقيت متوقفا بعد انتهائه خشية أن يردن، فقال: انرصف اَلن 

 لتفهم رس هذا النهي النبوي. 

 لقد أخذت كثريا، فجزاك اهلل عني خريا.   .. قلت: ال 

فال يمكن أن حترص عقولنا الضعيفة، وُمابرنا الضيقة   .. مل نتوصل إال للقليل  .. قال: ال 

   دي النبوي. أرسار اهل 

 الطهارة  

ِفيِه ِرَجاٌل   ﴿ تعاىل: دخلنا القاعة الثانية من قاعات الوقاية، فرأينا الفتة مكتوبا عليها قوله 

ِرينَ  بُّ امل َُطهِّ
بُّوَن َأن  َيَتَطَهُروا َواهلَلُ حُيِ

 ( 108التوبة: ﴾ ) حُيِ

 هارة؟ قلت للمعلم: أهذه القاعة التي يتدرب فيها األصحاء واملرىض عىل الط 

 وحب الطهارة.   ، عىل الطهارة   .. قال: أجل 

 ما عالقة احلب هبذا؟   .. قلت: حب الطهارة 

 فلذلك من أحب الطهارة أخلص يف التعامل معها.   .. قال: ال إخالص إال يف احلب 

قلت: ال أفهم رس وجود النجاسة يف الكون، أمل خيلق اهلل تعاىل كل يشء يف الكون طاهرا  

 ن منفعته مرضة، ومن مصلحته مفسدة. مل يتدنس بأي أذى جيعل م 

ولكن التغري والتحلل الذي حيدث يف األشياء جيعلها عرضة للفساد الذي   .. قال: أجل 

تنتج عنه األمراض واألوبئة، لذلك وردت النصوص الكثرية مطالبة باحلفاظ عىل الطهارة،  

 طهارة كل يشء: اإلنسان، واهلواء، واملاء، والفضاء.. 

 قلت: مل؟ 

له مرتعا خصبا لألمراض  قال: ألن أي تنجس لإلنسان أو الوسط الذي يعيش فيه جيع 

 والعلل النفسية واجلسدية، الفردية واالجتامعية. 
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أن يطهر بيته، ألن البيت املتنجس ال يصلح لعبادة اهلل، فقال    وهلذا أمر اهلل نبيه إبراهيم  

ر  بَ  ﴿ تعاىل:  ك  ِِّب َشي ئًا َوَطهِّ ِ َبي ِت َأن  ال ُترش  َراِهيَم َمَكاَن ال  ب  َقاِئِمنَي  َوِإذ  َبَوأ َنا إِلِ ي ِتَي لِلَطاِئِفنَي َوال 

ُجودِ  َكِع السُّ  ( 26احلج: ﴾ ) َوالرُّ

ُل    ﴿ وأخرب عن اَلثار النفسية التي حتدثها الطهارة، فقال:  يُكُم النَُّعاَس َأَمَنًة ِمن ُه َوُيَنزِّ ِإذ  ُيَغشِّ

ِهَب َعن ُكم   َرُكم  ِبِه َوُيذ   َماًء لُِيَطهِّ
ِ
ِبَط َعىَل ُقُلوبُِكم  َوُيَثبَِّت ِبِه  َعَلي ُكم  ِمَن الَساَمء َز الَشي َطاِن َولرَِي  ِرج 

َدامَ  َق   (  11ألنفال: ﴾ ) األ 

 *** 

رأيت بابني داخل باحة الطهارة، فسألت املعلم عنهام، فقال: للطهارة ركنان أساسيان،  

 هذان الباب يمثالن حقائقهام ومعانيهام، وفيهام يتدرب األصحاء واملرىض. 

 فام َها؟ قلت:  

 قال: طهارة اإلنسان، وطهارة الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان. 

 قلت: فام وجه هذا التقسيم؟ 

قال: فهم وجه كوهنام ركنان يسري، فباستقراء الترشيعات املختلفة يف هذا اجلانب نجد أهنا  

 تتعلق باإلنسان، أو بالوسط الذي يعيشه اإلنسان. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

 اتني القاعتني ستعرف رس ذلك. قال: عندما ندخل إىل ه 

 : طهارة اإلنسان 

دخلنا القاعة األوىل، وهي القاعة املختصة بطهارة اإلنسان، قال يل املعلم: مل تكتف  

الرشيعة بمصادرها املختلفة باحلض عىل النظافة، وأنواع التطهر، وإنام رشعت لذلك الرشائع  

 جعلتها مفاتيح ألنواع التعبدات. املختلفة، بل ربطتها بالنواحي التعبدية، بل  
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 قلت: وهلذا نجد فقه الطهارة أول ما يتعلمه طالب الرشيعة، فهو أول األبواب الفقهية. 

قال: بل نجد احلض عىل التطهر وترشيعاته منصوصا عليه يف القرآن الكريم، مع أن عادة  

 القرآن الكريم يف كثري من القضايا اإلمجال ال التفصيل: 

حلائض، ويعلل ذلك باألذى الذي يتناىف مع الطهارة، قال  ا نهى عن معارشة فاهلل تعاىل ي 

َرُبوُهَن َحَتى   ﴿ تعاىل:  َتِزُلوا النَِّساَء يِف امل َِحيِض َوال َتق  َألوَنَك َعِن امل َِحيِض ُقل  هو َأذًى َفاع  َوَيس 

نَ   ( 222: البقرة ﴾ ) َيط ُهر 

من بات ويف يده  ) :  يده يشء، قال  أن يبيت النائم، ويف   قلت: ومن هذا الباب هنيه  

 ( 1) غمر، فأصابه يشء، فال يلومن إال نفسه( 

 *** 

رأيت ثالثة أركان، ويف كل ركن جمموعة من األطباء، سألت املعلم عنهم، فقال: هؤالء    

أطباء يتوزعون عىل أنواع الطهارة احلسية املتعلقة باإلنسان، والتي جاءت الترشيعات املختلفة  

 حتث عليها. 

 قلت: فام هي؟ 

مثلها الغسل،  وي  .. قال: الطهارة اخلاصة، وهي التي يمثلها الوضوء، والطهارة العامة 

 وخصال الفطرة. 

 قلت: كل هذه األنواع منصوص عليها يف كتب الفقه. 

 قال: وهي منصوص عليها كذلك يف كتب الطب. 

 قلت: آهلل رشعها لنا حلفظ أجسادنا؟ 

 قال: وحلفط أرواحنا، فالروح الطيبة ال بد هلا من اجلسد الطيب. 

 
 البخاري يف األدب والرتمذي واحلاكم.   (  1) 
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ت  وهلذا اشرتط  .. رشط للعبادة فالطهارة  .. قلت: ولكن اهلل ربطها بالشعائر التعبدية 

 وال يصح أن ننوي حفظ أجسادنا.   .. النية يف الطهارة الرشيعة  

   .. قال: ال يصح أن تفرد جسدك وحده بالنية، فتصبح عبدا جلسدك 

 قلت: بل ال يصح اعتباره يف النية مطلقا. 

 قال: ومن قال ذلك؟ 

 قلت: أال يرض ذلك يف سالمة التعبد هلل؟ 

وما دمت تعترب جسدك أمانة اهلل عندك    .. دام اهلل هو الذي أمر بذلك قال: ال يرض ذلك ما  

 تعبد اهلل بحفظها. 

 : الطهارة اخلاصة 

اقرتبنا من الركن املخصص للطهارة اخلاصة، فسمعنا قارئا يرتل بصوت مجيل قوله  

ِسُلوا ُوُج   ﴿ تعاىل:  ُتم  ِإىَل الَصالِة َفاغ  َا اَلِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقم  َسُحوا  َيا َأهيُّ ِدَيُكم  ِإىَل امل ََرافِِق َوام  وَهُكم  َوَأي 

  ِ َبني  َكع  ُجَلُكم  ِإىَل ال   ( 6: املائدة ﴾ ) ِبُرُؤوِسُكم  َوَأر 

  : بعد أن انتهى من قراءته هنض فقيه، وهو يقول: الطهارة مفتاح للصالة، كام قال 

 ، فال حتل الصالة بال طهارة. ( 1) مفتاح الصالة الطهور( ) 

وبام أن للصالة فريضة كانت أو تطوعا أوقاتا ُمتلفة، فإن للطهارة تلك األوقات مجيعا،  

ن أخرى مل ترشع فيها الصالة، فيستحب  بل إن الطهارة تزيد عىل الصالة، فقد رشعت يف مواط 

   ( 2) إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة(   ) : الوضوء قبل النوم، كام قال  

ال  ) ذلك باإليامن، فيقول:  بل يربط النبي  .. ويستحب املحافظة الدائمة عىل الطهارة 

 
 ابن ماجة والرتمذي.   (  1) 

 البخاري ومسلم.   (  2) 
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   ( 2) يامن( الوضوء شطر اإل ) ، بل جيعلها شطر اإليامن، فيقول: ( 1) حيافظ عىل الوضوء إال مؤمن( 

أما الوضوء فإنك إذا  ) : عقب عليه آخر، فقال: بل جيعل الوضوء من الكفارات، قال  

توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهام خرجت خطاياك من بني أظفارك وأناملك، وإذا مضمضت  

رجليك  و واستنشقت منخريك، وغسلت وجهك ويديك إىل املرفقني، ومسحت رأسك 

اغتسلت من عامة خطاياك، فإذا أنت وضعت وجهك هلل عز وجل خرجت من خطاياك كيوم  

   ( 3) ولدتك أمك( 

أتدرون اإلشارات التي    .. وكأنه وجد شيئا يفكر فيه، وهويقول: ما شاء اهلل   هنض طبيب، 

 حيملها هذا احلديث من لفظة اخلطايا؟ 

 قالوا مجيعا، وقد اختلطت أصواهتم: ال نعلم من اخلطايا إال الذنوب. 

يعرب تعبريا بليغا ومجيال عن أثر الوضوء يف تنقية    ولكن النبي    .. هذا صحيح   .. قال: نعم 

 د. اجلس 

 قالوا: كيف ذلك؟ 

امليكروبات واجلراثيم( لوجدنا  ) قال: لو أبدلنا لفظة اخلطايا الواردة يف احلديث بلفظة: 

 املعنى صحيحا. 

من كذب عيل متعمدا، فليتبوأ    ) : أمل يقل    .. ؟ قالوا: أتريد أن تبدل حديث املصطفى  

 ؟ ( 4) مقعده من النار( 

فأنا أضعف شأنا من أن أستدرك عىل معلم اإلنسانية وطبيبها،   .. قال: ال تعجلوا عيل 

 
 ابن ماجة.   (  1) 

 الرتمذي.   (  2) 

 النسائي.   (  3) 

 البخاري ومسلم وغريَها.   (  4) 
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وكام أن    .. ولكني أقول: إن اخلطايا التي تنخر الروح ال َّتتلف عن امليكروبات التي تنخر اجلسد 

يربط بني الطهارة من القاذورات املسببة    فكأنه    .. الطهارة تنقي الروح، فهي كذلك تنقي اجلسد 

من الذنوب املسببة لعلل القلوب، وهو ربط بني الطهارة احلسية  لعلل األجساد، والطهارة 

 واملعنوية، فال يصح اإلنسان إال بصحة جسده وروحه. 

 قالوا: كيف ذلك؟ 

 ؟ ( 1) مرضاة للرب(   ، السواك مطهرة للفم   ) : قال: أمل يقل  

 قالوا: بىل. 

يف هذا النوع من الطهارة بني الطهارة احلسية للفم، والطهارة املعنوية   قال: فقد ربط 

  وهلذا أمر إبراهيم    .. وهكذا، فاجلسد الطيب أرض طيبة للروح الطيبة   .. بداللة رىض الرب 

َرا َبي ِت   ﴿ تعاىل: بتطهري البيت ليصلح للعبادة، فقال   اَمِعيَل َأن  َطهِّ َراِهيَم َوِإس  َنا ِإىَل ِإب  َي لِلَطاِئِفنَي  َوَعِهد 

ُجودِ  َكِع السُّ َعاِكِفنَي َوالرُّ  (  125: )البقرة ﴾ َوال 

 قالوا: فهمنا ذلك، فكيف يساهم الوضوء يف تنقية األعضاء من العلل احلسية؟ 

 الفم:  

فالفم هو  املدخل الرئييس ألعضاء اجلسم الداخلية، ويمكن إدراك   .. قال: لنبدأ بالفم 

املخاطر التي يمكن أن تصيب هذه األجهزة، سواء اجلهاز التنفيس العلوي أو الرئتان أو اجلهاز  

 اهلضمي إذا ما أصيب الفم. 

بل إن اجلهاز العصبي املتصل باألسنان وبمنطقة الوجه يمثل خطورة كبرية عىل اإلنسان  

 هو  أقرب املناطق إىل اجلهاز العصبي  املركزي الرئييس )املخ( لذا كانت آالمه ال حتتمل.  إذا  

إذا توضأت   ) : للفم سنتني، أو هلام املضمضة، فقال  قال الفقيه: لقد سن النبي 

 
 النسائي وابن خزيمه.   (  1) 
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   ( 2) مضمضوا من اللبن، فإن له دساًم( ) ، وقال: ( 1) فمضمض( 

   .. والسنة الثانية 

فقد ثبت أن   .. لنتحدث أو ال عن هذه السنة  .. رويدك يا شيخ قاطعه الطبيب قائال: 

املضمضة حتفظ الفم والبلعوم من االلتهابات ومن تقيح اللثة،  وتقى األسنان من النخر بإزالة  

 الفضالت الطعامية التي قد تبقى فيها. 

ملا  بل قد ثبت علميا أن تسعني يف املئة من الذين يفقدون أسناهنم لواهتموا بنظافة الفم 

فقدوا أسناهنم قبل األوان، وأن املادة الصديدية والعفونة مع اللعاب والطعام متتصها املعدة  

وتسى إىل الدم.. ومنه إىل مجيع األعضاء وتسبب أمراضا كثرية، وأن املضمضة تنمى بعض  

العضالت يف الوجه وجتعله مستديرا.. وهذا التمرين مل يذكره من أساتذة الرياضة إال القليل  

 النرصافهم إىل العضالت الكبرية يف اجلسم. 

قال الفقيه: أما السنة الثانية، فهي السواك، فهو من السنن التي وردت هبا النصوص  

لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك مع كل  ) بالعبادات، فقال:  الكثرية، بل ربطه 

 عند كل وضوء(  ) ، ويف رواية: ( 3) صالة( 

  ، وكان ( 4) ليل وال هنار فيستيقظ إال تسوك قبل أن يتوضأ( ال يرقد من  )  بل كان 

   ( 6) كان إذا قام من الليل يشوص فمه بالسواك( ) ، و ( 5) إذا دخل  بيته بدأ بالسواك( ) 

 
 أبو داود.   (  1) 

 أبو داود وابن ماجة.   (  2) 

 البخاري ومسلم.   (  3) 

 أبو داود.   (  4) 

 مسلم.   (  5) 

 البخاري ومسلم.   (  6) 
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وهذه املرشوعية تشمل الصائم واملفطر، فكالَها حيتاج إىل حتصني فمه من أساب العلل،  

أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم! قلت: أي  فعن عبد الرمحن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل: 

قال: خللوف    النهار؟ قال: غدوة أو عشية! قلت: إن الناس يكرهونه ويقولون إن رسول اهلل  

فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك؟ قال: سبحان اهلل! لقد أمرهم بالسواك، وما كان بالذي  

   ( 1) ري يشء، بل فيه رش( يأمرهم أن ينتنوا  أفواههم عمدًا !  ما يف ذلك من اخل 

،  ولوأنكم متسكتم هبذه السنة  ( 2) قال الطبيب: لقد ورد يف الطب أحاديث مجيلة عنه 

ولو متسكتم بحرفية النصوص   .. ألغلقتم العيادات الكثرية التي تفتحوهنا لطب األسنان، بل 

ت األسنان،  وظواهرها ملا اضطررتم إىل اشرتاء تلك األنواع التجارية املختلفة من من معجونا 

 وما يقوم بخدمتها من أنواع الفرشاة. 

 صحت: أأنت طبيب، وتقول هذا؟ 

قال: وما يل ال أقوله؟ إن املخاطر التي تنجر من تلك األنواع املختلفة من املعجونات ال  

 تقل عن ُماطر التسوس نفسها. 

 قلت: كيف هذا؟ 

واعلم أن كل مركب صناعي ال حيوي من املنافع إال   .. قال: دعك من كيف وأخواهتا 

 بقدر ما حيوي من املضار. 

 وما تقول الدراسات يف ذلك؟   .. قلت: بني يل هذا 

ولكني سأسألك سؤاال: لوخريت بني حلم ضأن    .. قال: ال شأن لك بام تقول الدراسات 

 
 الطربان، قال احلافظ يف التلخيص: إسناده جيد.    (  1) 

د. امحد عبد  -استعامل السواك لنظافة الفم وصحته، دراسة رسيريه وكيميائية، د. حممود رجائي املصطيهي  ( 2) 

 أمحد رجائي اجلندي، د. الحسان شكري، الكويت.  -د. -العزيزاجلاسم، د. إبراهيم املهلهل الياسني
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إليه من النكهات ما   يعيش يف املروج، ويرشب املياه العذبة، وبني حلم صنعته املعامل، وأضافت 

 أضافت، فأي اللحمني َّتتار؟ 

 قلت: ال شك يف أن سأختار حلم الضأن. 

فالسواك فرشاته ومادته تنبتان يف الربية   .. قال: فكذلك األمر مع السواك والفرشاة 

 تتنسامن اهلواء العليل، وال تنضجهام املصانع املمتلئة بالدخان القاتل. 

ن بني املعجون الذي أرشف عىل مقاديره أطباء  كيف تقار  .. قلت: مالك يا فالن؟ 

ُمتصون، والفرشاة التي صنعتها األنامل الرقيقة لتداعب األسنان بلطف وحنان، بالسواك الذي  

 هو  وليد الرباري. 

،  وهوالسواك الذي ورد ذكره يف السنة،  ( 1) قال: فاسمع ملا يقول العلم يف سواك األراك 

ونات الكيميائية للسواك أن له تأثريا عىل وقف نمو البكرتيا بالفم،  فقد ذكر اخلرباء انطالقا من املك 

 وذلك يمكن أن يكون بسبب وجود مادة حتتوي عىل الكربيت. 

وبه مادة الرتيمثيل امني، وهي َّتفض من األس االيدروجيني للفم، وهو أحد العوامل  

 يلة.  اهلامة لنمو اجلراثيم، وبالتايل فإن فرصة نمو هذه اجلراثيم تكون قل 

وهو حيتوي عىل فيتامني ج ومادة السيتوستريول، واملادتان من األَهية بمكان كبري يف  

تقوية الشعريات الدموية املغذية للثة، وبذلك يتوفر وصول الدم إليها بالكمية الكافية، عالوة عىل  

 أَهية فيتامني ج يف محاية اللثة من االلتهابات.  

 
ألراك واسمها العلمي هو السلفادورا برسيكا، وهي تنمو يف مناطق عديدة حول مكة ويف املدينة املنورة هو من شجرة ا    (  1) 

وهي شجرة قصرية، ال يزيد قطر جذعها عن قدم، واجلزء املستعمل منها هو لب اجلذور، والستعامله . ويف اليمن ويف أفريقيا.

يدق بواسطة آلة حادة ثم يبدأ يف استعامله أو إذا كان جافا يغمس يف  جتفف ثم حيفظ يف مكان بعيد عن الرطوبة وقبل استعامله

املاء ثم تسوك به األسنان ويظل استعامله هكذا حتى إذا ضعفت وتآكلت يوقف استعامله ثم يقطع هذا اجلزء ويستعمل جزء 

 آخر وهكذا.
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 من قوة اللثة.  وهو حيتوي عىل مادة راتنجية تزيد  

وهو حيتوي عىل مادة الكلوريد والسيليكات، وهي مواد معروفة بأهنا تزيد من بياض  

 األسنان.  

 قلت: ولكن مع ذلك، فإن الصناعة أضافت للمعاجني تلك األذواق اجلميلة؟ 

بدراسة مقارنة بني السواك، وبعض املستحرضات  ( 1) قال: لقد قام جمموعة خرباء 

وقد أجروا البحث عىل ثامنني شخصا، قسموهم إيل أربعة جمموعات   .. األسواق املوجودة يف 

بحيث استعمل كل عرشين: السواك، والسواك  املسحوق، ومسحوق أسنان جتاري، ومادة  

أن تعاليم اإلسالم وتوجيهات رسول    السيري العديد من النقاط أَهها النشا، وقد أثبت البحث  

يف استعامل السواك متاثل متاما ما ترنوإليه مهنة طب األسنان احلديثة، أال وهو رضورة   اهلل 

 ، وهي بكر قبل نضوجها وازدياد عتوها عىل األنسجة الرخوة والصلبة. ( 2) إزالة اللوحية اجلرثومية 

 
أمحد رجائي اجلندي،  -د. -ملهلهل الياسنيد. امحد عبد العزيزاجلاسم، د. إبراهيم ا -هم د. حممود رجائي املصطيهي   (  1) 

 د. الحسان شكري، الكويت انظر البحث السابق.

تسبح األسنان دوما يف اللعاب وتكسو كل سن سليمة طبقة رقيقة من هذا اللعاب وتلتصق هبا فإذا ما اتسخت هذه    (  2) 

 ثيم.. اللعابية فان األسنان يعلوها الكلس واألوساخ التي تضم بني جنباهتا اجلرا

الغاللة يف اقل من ساعة، وال يزداد سمكها عن ميكرون واحد، وحاملا تتكون هذه الغاللة تبدأ اجلراثيم  -وتتكون هذه

ساعة، فيتضح بمجرد النظر لألسنان،  24املتواجدة بالفم يف االلتصاق هبا، أما إذا مل يتم إزالة هذه املادة الرخوة باستمرار ملدة 

 اتصال اللثة بأعناق األسنان. تواجد رواسب رخوة عند

يف أفواه   -وقد أثبت العلامء يف جتارهبم وعىل احليوانات أن ترسب هذه املادة الرخوة ال يتأثر إطالقا بمرور الطعام من عدمه

 رخوة.احليوانات التي تتغذى بطريقة األنابيب املعدية. وبذا ثبت أن مضغ الطعام للمواد الليفية ال يمنع تكون هذه الرواسب ال

ومل يتمكن العلامء حتى اَلن من معرفة كيفية التصاق هذه الرواسب اجلرثومية عىل أسطح األسنان ولكنه ثبت أن هذه 

االلتصاقات تزداد داخل أفواه األشخاص غري القادرين عىل تنظيف أسناهنم باستمرار، ورسعان ما تبدأ اجلراثيم الفمية بتكوين 

 هنجها االحتاليل عىل األسنان. مستعمراهتا االستيطانية، وحينئذ يبدأ 

وتسمى اجلراثيم امللتصقة عىل أسطح األسنان » اللوحية السنية « وقد اعتربها العلامء العامل األسايس يف نخر األسنان 

 وأمراض اللثة التي تصيب األنسجة املحيطة باألسنان.
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عملية استمرار السواك يوميا قبل الصالة وبصورة مكررة كام ورد يف تعاليم  ومنها أن 

 يف هذا املجال تؤدي إيل درجة عالية من نظافة الفم.    الرسول  

احتواء املسواك عىل املواد الطبيعية أعطى املسلم الذي داوم عىل استعامل املسواك  ومنها أن  

 منذ الصغر نعومة لألسنان، وصالبة يف مينائها، وقوة يف اللثة، وتقوية لألوعية الدموية اللثوية. 

مستعميل السواك املسحوق قد وصلت إىل درجة عليا من  أظهر البحث أن نظافة فم  وقد  

النظافة وغياب االلتهابات، وذلك باملقارنة مع املسحوق التجاري والنشا املستعملني يف  

 جمموعتني أخريني.  

وقد استخلص البحث رضورة تطبيق استعامل السواك يف البلدان اإلسالمية خاصة وأن  

، ورخيص الثمن، زيادة عىل أن املسلم قد تعود استعامله  املسواك متواجد بكثرة ن هذه البلدان 

 كجزء من تعاليم دينه. 

 األنف: 

 قال أحد احلارضين: حدثتامنا عن الفم، فحدثانا عن األنف؟ 

إذا توضأ أحدكم  ) : قال الفقيه: لقد وردت النصوص كذلك بنظافة األنف، فقال 

إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فلينتثر  ) : ، وقال  ( 1) فليستنشق بمنخريه من املاء ثم لينتثر( 

   ( 2) ثالث مرات، فإن الشيطان يبيت عىل خياشيمه( 

من آثار   قال الطبيب: وقد أثبت العلم احلديث بأجهزته املتطورة ما نص عليه 

 : ( 3) الوضوء 

 
 مسلم.   (  1) 

 مسلم.   (  2) 

  1994سنة  296انظر: اإلعجاز العلمى يف اإلسالم والسنة النبوية، حممد كامل عبد الصمد، وجملة اإلصالح العدد    (  3) 

 من ندوات مجعية اإلعجاز العلمي للقرآن يف القاهرة.
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فبعد الفحص امليكروسكوِّب للمزرعة امليكروبية التي عملت للمنتظمني يف الوضوء،  

 املنتظمني، ظهر بأن الذين يتوضئون باستمرار غالبية أنوفهم نظيفة طاهرة خالية من  ولغري 

امليكروبات، ولذلك جاءت املزارع امليكروبية التي أجريت هلم خالية متاما من أي نوع من  

امليكروبات، يف حني أعطت أنوف من ال يتوضئون مزارع ميكروبية ذات أنواع متعددة وبكميات  

يكروبات الكروية العنقودية شديدة العدوى.. والكروية السبحية السيعة االنتشار..  كبرية من امل 

 وامليكروبات العضوية التي تسبب العديد من األمراض. 

وقد ثبت أن التسمم الذايت حيدث من جراء نمو امليكروبات الضارة يف جتويفى األنف،    

األمراض املتعددة، وال سيام عندما  ومنهام إىل داخل املعدة واألمعاء وإلحداث االلتهابات و 

 تدخل الدورة الدموية.. لذلك رشع االستنشاق بصورة متكررة ثالث مرات يف كل وضوء. 

 اليدان: 

  ﴿ تعاىل: قال الفقيه: وقد وردت النصوص كذلك بنظافة اليدين إما عند الوضوء، كام قال  

ُتم  ِإىَل الَصالةِ  َا اَلِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقم  ِدَيُكم  ِإىَل امل ََرافِِق َيا َأهيُّ ِسُلوا ُوُجوَهُكم  َوَأي  (، وإما  6: )املائدة ﴾  َفاغ 

إذا أراد أن يأكل  )  عند مالمسة كل يشء قذر أو ملوث، أو قبل الطعام، فقد كان رسول اهلل 

 ( 1) غسل يديه( 

من بات ويف يده  ) : يأمر بغسل اليدين عند مآكل تؤثر يف نظافة اليدين، قال   وكان  

أكل كتف شاٍة  )  ، وقد ورد يف احلديث أنه ( 3) فأصابه يشء فال يلومن إال نفسه(  ( 2) ريح غمر 

   ( 4) فمضمض وغسل يديه( 

 
 النسائي.   (  1) 

 دسم.   (  2) 

 الرتمذي.   (  3) 

 ابن ماجة.    (  4) 
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ومما يتصل هبذا الباب ما ورد يف النصوص من تقليم األظفار، درءًا لتجمع األوساخ  

 وستعرفون تفاصيل هذا عند املكلفني بخصال الفطرة.   .. ا، ودفعًا ملا قد ينشأ من األرضار حتته 

قال الطبيب: لقد أثبت البحوث العلمية أن جلد اليدين حيمل العديد من امليكروبات التي  

قد تنتقل إىل الفم أو األنف عند عدم غسلهام.. ولذلك جيب غسل اليدين جيدا عند البدء يف  

إذا قام أحدكم من الليل فال يغمس يده يف اإلناء  ) : هذا يفس لنا قول الرسول الوضوء.. و 

   ( 1) حتى يغسلها ثالث مرات، فإنه ال يدري أين باتت يده( 

كام قد ثبت أيضا أن الدورة الدموية يف األطراف العلوية من اليدين والساعدين  

األخرى لبعدها عن املركز   واألطراف السفلية من القدمني والساقني أضعف منها يف األعضاء 

الذي هو  القلب، فإن غسلها مع دلكها يقوي الدورة الدموية هلذه األعضاء من اجلسم مما يزيد يف  

 نشاط الشخص وفعاليته. 

 األعضاء األخرى: 

بالعناية ما ورد من  قال الفقيه: ومن الترشيعات التي وردت يف َّتصيص أعضاء معينة 

باالنتعال، واإلكثار من ذلك، للحفاظ عىل صحة الرجلني، فعن جابر  قال سمعت رسول  األمر  

   ( 2) فإن الرجل ما يزال راكبا ما انتعل(   ، استكثروا من النعال ) يقول يف غزوة غزوناها:   اهلل  

الوقاية من الكثري من الديدان  املرتبطة هبذا من الفوائد الصحية  قال الطبيب: 

كاألنكلستوما والسرتنقولويديز ونحوها، والتي تصيب اإلنسان عن طريق اخرتاق جلد القدم،   

وحيصل ذلك عادة إذا ما سار اإلنسان حافيا خصوصا يف الطرقات العامة وأماكن الظل ومصادر  

ول والتربز يف هذه املناطق وسري اإلنسان حافيا فيها يعطي هذه  املياه كالعيون ونحوها، فالتب 

 
 مسلم.   (  1) 

 مسلم.   (  2) 
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 الديدان فرصة أكرب الخرتاق أمخص القدم وحصول املرض. 

ُتم  ِإىَل    ﴿ تعاىل: قال الفقيه: ومنها ما ورد يف نظافة الوجه، فقد قال   َا اَلِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقم  َيا َأهيُّ

ِسُلوا ُوُجوَهُكم     ( 6: )املائدة ﴾ الَصالِة َفاغ 

قال الطبيب: ومن الفوائد الطبية هلذا إزالة الغبار وما حيتوى عليه من اجلراثيم فضال عن  

وقد ثبت    .. الة العرق تنظيف البرشة من املواد الدهنية التي تفرزها الغدد اجللدية باإلضافة إىل إز 

علميا أن امليكروبات ال هتاجم جلد اإلنسان إال إذا أَهل نظافته.. فإن اإلنسان إذا مكث فرتة  

طويلة بدون غسل ألعضائه فإن إفرازات اجللد املختلفة من دهون وعرق ترتاكم عىل سطح اجللد  

نظيفة تدخل امليكروبات إىل  حمدثه حكة شديدة وهذه احلكة باألظافر.. التي غالبا ما تكون غري 

 اجللد. 

كذلك فإن اإلفرازات املرتاكمة هي دعوة للبكرتيا كي تتكاثر وتنمو، هلذا فإن الوضوء  

بأركانه قد سبق علم البكرتيولوجيا احلديثة والعلامء الذين استعانوا باملجهر عىل اكتشاف البكرتيا  

 فته التي تتمثل يف الوضوء والغسل. والفطريات التي هتاجم اجللد الذي ال يعتني صاحبه بنظا 

   ( 1) من كان له شعر فليكرمه(   ) : قال الفقيه: ومنها ما ورد يف نظافة الشعر، قال  

   .... قال الطبيب: 

نبهني املعلم، وقال: هناك تفاصيل كثرية ترتبط هبذا، هيا لنزور الركن اَلخر من أركان  

 الطهارة. 

 الطهارة العامة 

لطهارة العامة، فرأينا الفتة معلقة عىل زاويته، وقد كتب  اقرتبنا من الركن املخصص ل 

 
 أبو داود.   (  1) 
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 ( 1) حق اهلل عىل كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أيام: يغسل رأسه وجسده( ) : عليها قوله  

 قلت للمعلم: هذا الركن خاص بالغسل إذن؟ 

 قال: نعم، فهو ركن الطهارة العامة الشاملة. 

سمعت فقيه هذا الركن يقول بحامسة: لقد رشع اهلل تعاىل الغسل يف املناسبات املختلفة،  

ُتم     ﴿ تعاىل: فزيادة عىل غسل اجلنابة املنصوص عليه يف قوله   َرُبوا الَصالَة َوَأن  َا اَلِذيَن آَمُنوا ال َتق  َيا َأهيُّ

َلُموا َما َتُقوُلوَن َوال ُجُنبًا ِإ  َتِسُلوا  ُسَكاَرى َحَتى َتع  (، وقوله  43: )النساء ﴾ اَل َعاِبِري َسِبيٍل َحَتى َتغ 

وغسل احلائض والنفساء املنصوص عليه يف قوله  ،  ( 6: )املائدة ﴾ َوِإن  ُكن ُتم  ُجُنبًا َفاَطَهُروا    ﴿ تعاىل: 

َتِزُلوا النَِّساَء يِف امل َِحيضِ  ﴿ تعاىل:  َألوَنَك َعِن امل َِحيِض ُقل  هو  َأذًى َفاع  َرُبوُهَن َحَتى  َوَيس   َوال َتق 

بُّ  
بُّ الَتَواِبنَي َوحُيِ

َن َفأ ُتوُهَن ِمن  َحي ُث َأَمَرُكُم اهلَلُ ِإَن اهلَلَ حُيِ َن َفِإَذا َتَطَهر  َيط ُهر 

ِرينَ  من أتى  ) : فقد ورد يف السنة األمر بالغسل يوم اجلمعة، قال .. ( 222لبقرة: )ا ﴾ امل َُتَطهِّ

   ( 2) اجلمعة فليغتسل( 

ووردت النصوص باستحباب غسل العيدين، فعن زاذان قال: سأل رجل عليهًا عن  

يوم اجلمعة،  ) اغتسل كل يوم إن شئت(  فقال: ال، الغسل الذي هو  الغسل؟ قال: ) الغسل؟ قال: 

 ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر( 

الغسل عند اإلحرام للحج والعمرة، فقد روي أن النبي  بالدعوة إىل ووردت النصوص 

   ( 3) جتَرد إلهالله واغتسل . 

 ( 4) من غَسل امليت فليغتسل(   ) : االغتسال من غسل امليت؛ لقوله    ومثله الدعوة إىل 

 
 البخاري ومسلم.    (  1) 

 البخاري ومسلم.    (  2) 

 واحلاكم، وصححه. الرتمذي، وابن خزيمة   (  3) 

 أمحد وأبو داود والرتمذي.   (  4) 
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اذهبوا به إىل  ) : وعند الدخول لإلسالم، فقد روي أنه ثاممة بن أثال  أسلم فقال النهبيه 

أن يغتسل   ه أن يغتسل(، وعن قيس بن عاصم  أنهه أسلم، فأمره النهبيه  حائط بني فالن، فمرو 

 بامء وسدر. 

ومن حرص اإلسالم عىل هذه الشعرية أنه أمر بتغسيل امليت ليخرج طاهرا من هذه  

   .. الدنيا 

قال الطبيب: لقد أكد العلم احلديث ما وردت به النصوص مبينا آثار الغسل الوقائية يف  

اإلنسان، فرتاكم املفرزات العرقية والدهنية، وما ينضم إليها من الغبار واألوساخ  جسم 

 ويرض بالبدن رضرًا بالغًا.   ، وامللوثات املهنية يؤدي إيل سد املسام اجللدية مما يعيق وظائفه 

زيادة عىل ذلك، فإن تعرض اجللد نفسه لإلهتابات اجلرثومية والفطرية وانبعاث الروائح  

، تلك الرائحة التي ال يمكن إخفاؤها بالتأنق والزينة وإنام بالنظافة التامة التي حيفظها  الكرهية منه 

 .  ( 1) االغتسال املتكرر، والتي تضمن رونق اجللد ورائحته الطبيعية 

 
ويزيد عىل هذا االغتسال من اجلنابة ففيه حكم صحية جليلة أخرى، فالدراسات احلديثة حول العالقة اجلنسية بينت    (  1) 

ني بأي سبب كان يؤدي إىل فتور وارَّتاء يعلل طبيًا بوهن شديد يف اجلملة العصبية عند وصول رشيكي أن اجلامع، وقذف امل

اجلامع إىل اللذة والقذف، بحصول توسع يف األوعية الدموية املحيطة مما يؤدي بصاحبه إىل فقدان قسط كبري من نشاطه العضيل  

 والفكري.

واالغتسال عندها ينبه الشبكات العصبية احلسية لتوقظ اجلهاز العصبي من سباته و ليسرتجع بذلك حيويته و نشاطه كام 

 ينشط الدوران الدموي و يعيد إليه توازنه. 

زيادة عىل أن اللقاء اجلنيس يتسبب يف وهن نفيس ورغبة يف النوم، وعملية الغسل تفيد بتنشيط اجلسم و الروح و حيس 

 لبهجة و االنرشاح.با 

وتؤكد املصادر العلمية احلديثة أن اجللد أثناء عملية القذف يفرز من خالل مساماته عرقًا ذو تركيز عال بسمومه، و يمكن 

أن يعود فيمتصها ويتأذى بذلك، و االغتسال إجراء طبي حاسم لتطهري اجللد ومساماته من هذه السموم، وقد حث الشارع 

 حلدث األكرب. عىل رسعة التطهر من ا
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 خصال الفطرة 

اقرتبنا من الركن املخصص خلصال الفطرة، فرأينا الفتة معلقة عىل زاويته، وقد كتب    

ة مخس: اخلتان واالستحداد وقص الشارب وتقليم األظفار ونتف  الفطر ) : عليها قوله 

 ( 1) اَلباط( 

 فقلت للمعلم: هذا هو  الركن اخلاص بخصال الفطرة. 

 قال: أجل، فهي من أركان طهارة اإلنسان. 

 قلت: ما املقصود بخصال الفطرة؟ 

اجلسم، يستقذرها  قال: هي كل ما تستدعيه الفطرة السليمة من إزالة قاذورات معينة يف 

 الطبع السليم. 

قلت: لقد ورد التنصيص عىل هذه اخلصال يف أحاديث كثرية، وصنفت فيها رسائل  

خاصة، وقد مجعها ابن حجر مما ورد يف اَلثار الصحيحة، فوجدها مخس عرش خصلة وهي:  

اخلتان والسواك واالستحداد وتقليم األظافر ونتف اإلبط وقص الشارب وإعفاء اللحية  

نتضاح وغسل الرباجم واملضمضة واالستنشاق واالستنثار واالستنجاء وفرق الشعر  واال 

 وغسل اجلمعة. 

يقصد احلرص،    قال: من اخلطأ التعامل بحرفية مع مثل هذه املسائل، فام كان رسول اهلل  

 وال التحديد. 

 
زيادة عىل أن وجوب الغسل بعد اجلامع يقي من خطر اإلفراط اجلنيس، و الذي يؤدي بصاحبه إىل االنتهاك واملرض. فإن 

التفكري يف الغسل واإلعداد له جيرب عىل اإلعتدال يف طلب اللقاء اجلنيس وحيفظ بذلك قدرته وحيويته لعمر مديد، فقد قدر ما 

الطب منرب اإلسالم، إعداد و تأليف  حيوية يف كل لقاء جنيس بام حيتويه نصف لرت من الدم، انظر: يرصفه اإلنسان من عنارص

 الدكتور قاسم سويدان.

 مسلم.و البخاري (1)
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الفطرة مخس: اخلتان واالستحداد وقص الشارب وتقليم األظفار  ) : قلت: وقوله 

 ( 1) َلباط( ونتف ا 

مخس من الدواب كلهن فواسق يقتلن يف احلرم؛ الغراب واحلدأة  ) : قال: هذا كقوله 

 فلو أن أسدا دخل احلرم وأخاف الناس، هل يصح قتله؟   .. ( 2) والعقرب والفأرة والكلب العقور( 

 وال خالف يف غريه مما هو  من السباع الضارية.   .. قلت: ال خالف يف ذلك 

  .. قال: فال خالف إذن يف أن إزالة كل القاذورات التي تلحق اجلسم من خصال الفطرة 

عرش من الفطرة: قص الشارب واستنشاق  ) : وباإلضافة إىل هذا، فقد ورد يف حديث آخر قوله  

تقاص املاء وقص األظافر وغسل  املاء والسواك وإعفاء اللحية ونتف اإلبط وحلق العانة وان 

   ( 3) الرباجم(، قال الراوي ونسيت العارشة إال أن تكون املضمضة( 

 االستحداد:  

، قال: لقد وردت  ( 4) اقرتبنا من أحدهم، فسمعناه حيدث املستمعني له عن االستحداد 

من الفطرة حلق  ) : النصوص باحلث عىل االستحداد، واعتباره من سنن الفطرة، فقد قال 

   ( 5) نة وتقليم األظافر وقص الشارب( العا 

وهذه السنة تتناسب مع قواعد الطهارة التي جاءت الرشيعة لتحقيقها، فالعانة منطقة  

كثرية التعرق، واالحتكاك ببعضها البعض، فإذا مل حيلق شعرها تراكمت عليه مفرزات العرق  

يمتد التلوث إىل ما جياورها  والدهن، وإذا ما تلوثت بمفرغات البدن صعب تنظيفها حينئذ، وقد  

 
 البخاري ومسلم. (2)

 البخاري ومسلم.        (  2) 

 مسلم وابن خزيمة يف صحيحه.   (  3) 

 ستعامل احلديد )املوسى أو الشفرة(االستحداد هو حلق العانة، وسمي استحدادًا ال   (  4) 

 البخاري.   (  5) 
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فتزداد وتتوسع مساحة النجاسة، ومن ثم يؤدي تراكمها إىل َّتمرها فتنتن، وتصدر عنها روائح  

 كرهية جدًا، وقد متنع صحة الصالة إن مل تنظف وتقلع عنها النجاسات. 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن يف حلق شعر العانة وقاية من اإلصابة بعدد من األمراض  

كام   .. ة املؤذية: كقمل العانة الذي يتعلق بجذور األشعار ويصعب حينئذ القضاء عليها الطفيلي 

 خيفف احللق من إمكانية اإلصابة بالفطور املغبنية. 

وهلذا كله سنت الرشيعة حلق العانة كلام طالت تأمينًا لنظافتها املستمرة، وألهنا من أكثر  

 .  ( 1) مناطق اجلسم تعرضًا للتلوث واملرض 

 بط:  نتف اإل 

اقرتبنا من آخر، فسمعناه حيدث املستمعني له عن نتف اإلبط، فقال له بعض السائلني: ما  

 لشعر اإلبط بالنتف دون احللق؟   رس َّتصيص سول اهلل  

فيه بالنتف، ألنه    فقال: اإلبط حمل للتعرق الذي تنتج عنه الروائح الكرهية، وهلذا أمر  

مو األشعار حتت اإلبطني بعد البلوغ يرافقه نضوج غدد  يضعف إفراز الغدد العرقية والدهنية، فن 

عرقية خاصة تفرز مواد ذات رائحة خاصة إذا تراكمت معها األوساخ والغبار أزنخت وأصبح  

 هلا رائحة كرهية، وال خيفف تلك الرائحة إال النتف. 

قة  باإلضافة إىل ذلك، فإنه خيفف من اإلصابة بالعديد من األمراض التي تصيب تلك املنط 

كاملذح والسعفات الفطرية والتهابات الغدد العرقية )عروسة اإلبط( والتهاب األجربة الشعرية  

 وغريها،  كام يقي من اإلصابة باحلرشات املتطفلة عىل األشعار كقمل العانة. 

 سأل آخر: ولكنه يصعب عيل النتف. 

 
، د. عادل بربور وزمالؤه: الطب 1996د. عبد الرزاق الكيالن: احلقائق الطبية يف اإلسالم، دار القلم، دمشق،   ( 1) 

 1992الوقائي يف اإلسالم، دمشق 
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لنتف هو  أفضل  قال: ال بأس من استعامل أي وسيلة إلزالة الشعر، ولكنه مع ذلك يبقى ا 

وسيلة لورود التنصيص عليه، باإلضافة إىل ما فيه من الفوائد الصحية، زيادة عىل أن االعتياد عليه  

 منذ بدء نموه ودون أن حيلقه يضعف الشعر، وال يشعر املرء بأي أمل عند نتفه.  

 قص الشارب:  

  اقرتبنا من آخر، فسمعناه حيدث املستمعني له عن قص الشارب، قال:  لقد دعا النبي  

، بل  ( 1) من الفطرة قص الشارب( ) : إىل قص الشارب معتربا ذلك من سنن الفطرة، فقال 

 ( 2) من مل يأخذ من شارب فليس منا( ) يف ذلك، فقال:   تشدد  

 سأله بعض احلارضين: كيف يكون القص؟ 

عن كيفية ذلك، ولكنهـ  بناء عىل املقصد الرشعي من خصال الفطرة    قال: مل خيرب النبي  

ـ فإن القص يتحقق بكل ما حيقق الطهارة يف الشارب، باإلضافة إىل حتسني املنظر الذي ال يتناىف  

 مع األعراف.  

  وال شك يف أن الشوارب إذا ما طالت تلوثت بالطعام والرشاب ويصبح منظرها مدعاة 

 للسخرية، وقد تكون سببًا يف نقل اجلراثيم.  

 سأله آخر: مل مل يأت النص بحلق الشارب، كام ورد بالعانة؟ 

قال: ألن يف الشوارب مصلحة للجسد، فالشارب خلق للرجل املهيأ للعمل يف األجواء  

تني، وهو  املختلفة، ذلك أنه حيميه من آثارها السيئة، فهو يصفي اهلواء الداخل عرب األنف إىل الرئ 

 بذلك أنفع وأسلم. 

 إعفاء اللحية:   

 
 البخاري.   (  1) 

 النسائي وأمحد، ورواه الرتمذي.   (  2) 
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  اقرتبنا من آخر، فسمعناه حيدث املستمعني له عن إعفاء اللحية، قال:  لقد دعا النبي 

جزوا  ) : ، وقال  ( 1) احفوا الشارب وأعفوا  اللحى(   ) : إىل إعفاء اللحية  وعدم حلقها، فقال  

 ( 2) الشوارب، وأرخوا اللحي( 

 ألرسار الصحية التي ينطوي عليها هذا األمر؟ سأله بعض احلارضين: ما ا 

قال: هلذا األمر حكم صحية جليلة ترجع إىل ما يقتضيه عمل من كثر تعرضه ألشعة  

الشمس والرياح الباردة واحلارة والتي تؤثر سلبيًا عىل األلياف املرنة والكالجني املوجودين يف  

 اعيد والشيخوخة املبكرة. جلد الوجه، ويؤدي َّترهبام شيئًا فشيئًا إىل ظهور التج 

وهلذا خلق اهلل تعاىل اللحية يف وجه الرجل للتخفيف من تأثري هذه العوامل، ومل خيلقها  

 .  ( 3) للمرأة ألنه سبحانه خلقها للعمل يف البيت بعيدًا عن تأثري األشعة الشمسية وتقلبات الرياح 

 تقليم األظافر:  

األظافر، فسأله سائل عن رس    ( 4) املستمعني له عن تقليم اقرتبنا من آخر، فسمعناه حيدث  

: األصل يف األظافر أهنا حتمي هنايات األصابع وتزيد  ( 5) حرص الرشيعة عىل هذه السنة، فقال 

أما إذا   .. صالبتها وكفاءهتا وحسن أدائها عند االحتكاك أو املالمسة، هذا إذا كان طوهلا طبيعيا 

واخلارج عن طرف األنملة ال قيمة له، ووجوده ضار من نواح    زادت، فإن اجلزء الزائد من الظفر 

 عدة: 

منها تكون اجليوب الظفرية بني تلك الزوائد وهناية األنامل، والتي تتجمع فيها األوساخ  

 
 البخاري.   (  1) 

 البخاري ومسلم.   (  2) 

 د. عبد الرزاق الكيالن: احلقائق الطبية يف اإلسالم   (  3) 

 هو القطع، وهو تفعيل من القلم، وكلام قطعت منه شيئًا بعد يشء فقد قلمته.   (  4) 

 .1986د. حييى اخلواجي ود. أمحد عبد األخر: املؤمتر العاملي الرابع للطب اإلسالمي، الكويت، نوفمرب    (  5) 
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واجلراثيم وغريها من مسببات العدوى كبيوض الطفيليات، وخاصة من فضالت الرباز والتي  

هية، ويمكن أن تكون مصدرًا للعدوى لألمراض التي  يصعب تنظيفها، فتتعفن وتصدر روائح كر 

تنتقل عن طريق الفم كالديدان املعدية والزحار والتهاب األمعاء، خاصة وأن النساء هن اللوايت  

 حيرضن الطعام، ويمكن أن يلوثنه بام حيملن من عوامل ممرضة حتت ُمالبهن الظفرية.  

ًا ما حتدث أذى بسبب أطرافها احلادة قد  ومنها أن الزوائد )املخالب( الظفرية نفسها كثري 

تلحق الشخص نفسه أو اَلخرين، وأَهها إحداث قرحات يف العني واجلروح يف اجللد أثناء  

 احلركة العنيفة لألطراف خاصة أثناء الشجار وغريه. 

كام أن هذه الزوائد قد تكون سببًا يف إعاقة احلركة الطبيعية احلرة لألصابع، وكلام زاد طوهلا  

ن تأثريها عىل كفاءة أصابع اليد أشد، حيث نالحظ إعاقة املالمسة بأطراف األنامل وإعاقة  كا 

حركة انقباض األصابع بسبب األظافر الطويلة جدًا، والتي تالمس الكف قبل انتهاء عملية  

 االنقباض، وكذا تقييد احلركات الطبيعية لإلمساك والقبض وسواها. 

تلحق األظافر نفسها بسبب إطالتها، منها تقصفها   باإلضافة إىل هذا، فإن هناك آفات 

بسبب كثرة اصطدامها باألجسام الصلبة أو احرتاقها، ذلك أن طوهلا الزائد يصعب معه التقدير  

والتحكم يف البعد بينها وبني مصادر النار، كام أن تواتر الصدمات التي تتعرض هلا األظافر  

ة كخلخلة األظافر أو تضخمها لتصبح مشاهبة  الطويلة تنجم عنها إصابات ظفرية غري مبارش 

 للمخالب أو زيادة تسمكها أو حدوث أخاديد مستعرضة فيها أو ما يسمى بداء األظافر البيضاء. 

ويضاف إىل ذلك أن األظافر الطويلة ال يمكن أن نعقم ما حتتها والبد أن تعلق هبا اجلراثيم  

اجلراحون واملمرضات بقص أظافرهم دومًا    مهام تكرر غسلها، لذا تويص كتب اجلراحة أن يعتني 

 لكي ال تنتقل اجلراثيم إىل جروح العمليات التي جيروهنا وتلوثها.  

سأله سائل: ولكنا نرى يف عرصنا ـ وخاصة من النساء ـ من يعتقد أن إطالة األظافر من  
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 الزينة واجلامل. 

ألظافر هي خزان  قال: الزينة واجلامل ال تتناقضان مع الصحة والعافية، فأي زينة 

للقاذورات واألوساخ، وأي زينة ألظافر هي أذى لكل من يالمسها، وأي زينة ألظافر مهددة يف  

لودخلوا جحر  ) فإهنم:  . ولكن صدق رسول اهلل .. كل حني باالنكسار، أو باجليوب املؤذية 

    ( 1) ضب لدخلتموه( 

 اخلتان:  

 رأيت رجال يتحدث بحامسة، فقلت للمعلم: من هذا؟   

 قال: هذا طبيب متكلم. 

 قلت: كيف؟! وما معنى طبيب متكلم؟! أهناك طبيب أبكم؟!  

ألستم تطلقون عليهم هذا    .. أقصد ما تعربون به عن منارصي العقيدة والرشيعة   .. قال: ال 

 اللقب؟ 

 قلت: أجل. 

 قال: فهذا الطبيب يرد عىل من أنكر اخلتان، واعتربه عادة بدائية. 

 من يقول بذلك، ويسخر من اخلتان. قلت: صحيح، فبني قومي  

قال: فهذا الطبيب يبني مزايا اخلتان الصحية، ويعينه يف ذلك أطباء آخرون يف  

اختصاصات ُمتلفة، كام أن هناك أطباء آخرون كل منهم يرشح ما يتعلق به اختصاصه من هذه  

 اجلوانب. 

نسان مرضا بصحته  ونقول ملن يشكك يف اخلتان، فيعتربه منافيا حلقوق اإل   .. قال الطبيب: 

 
 البخاري ومسلم.   (  1) 
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من وجوه املصالح املعتربة يف    ( 1) خاليا من أي مصلحة معتربة: استمع لبعض ما أثبتته الدراسات 

  .. اخلتان، والتي تزيد يف تأكيد مرشوعيته: فاخلتان يقي من االلتهابات املوضعية يف القضيب 

إذ تتجمع فيه   فالقلفة التي حتيط برأس القضيب تشكل جوفًا ذو فتحة ضيقة يصعب تنظيفها، 

مفرزات القضيب املختلفة بام فيها ما يفرز سطح القلفة الداخيل من مادة بيضاء ثخينة تدعى  

اللخن وبقايا البول واخلاليا املتوسفة والتي تساعد عىل نمو اجلراثيم املختلفة مؤدية إىل التهاب  

 .  ( 2) احلشفة أو التهاب احلشفة والقلفة احلاد أو املزمن 

تان يقي من اإلصابة بالتهاب املجاري البولية، إذ ثبت يف عديد من  قال آخر: واخل 

الدراسات الطبية أن التهابات اجلهاز البويل يف الذكور، صغارًا وكبارًا، تزداد نسبتها زيادة ملحوظة  

يف غري املختونني، وأن عدوى األمراض املنقولة جنسيًا كالزهري والسيالن وعىل اخلصوص  

 غري املختونني أكرب بكثري منها يف املختونني. مرض اإليدز تكون يف  

باملائة من التهابات املجاري البولية عند األطفال حتدث عند   95وقد وجد جنز برغ أن 

غري املختونني، ويؤكد أن جعل اخلتان أمرًا روتينيًا جيري لكل مولود يف الواليات املتحدة منع  

 . ( 3) الكلية سنوياً ألف حالة من التهاب احلويضة و   50حدوث أكثر من  

لقد كنت من أشد أعداء اخلتان  ) يقول:  1990وهلذا كتب الربوفسور ويزويل يف عام 

ضد إجرائه، إال أنه يف بداية الثامنينات أظهرت   1975وشاركت يف اجلهود التي بذلت عام 

ني،  الدراسات الطبية زيادة يف نسبة حوادث التهابات املجاري البولية عند األطفال غري املختون 

وبعد متحيص دقيق لألبحاث التي نرشت، فقد وصلت  إىل نتيجة ُمالفة وأصبحت من أنصار  

 
 قبسات من الطب النبوي باختصار، األربعون العلمية، عبد احلميد حممود طهامز. (2)

 د. حممد عيل البار، اخلتان، دار املنار. (3)

 ( د. حسان شميس باشا: أرسار اخلتان تتجىل يف الطب والرشيعة، ابن النفيس، دمشق.1)
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 ( 1) جعل اخلتان أمرًا روتينيًا جيب أن جيري لكل مولود( 

 *** 

قلت للمعلم: إن من قومي من يتشددون يف اخلتان، فيضمون إىل ختان الذكور ختان    

 ق الذي تراه؟ اإلناث، وقد حدث بسبب هذا ضوضاء كبرية، فام احل 

 قال: سأنقلك إىل ركن هنا خاص بعالج هذه القضية من الناحية الرشعية والطبية. 

انتقلنا إىل جهة حماذية لتلك اجلهة، فسمعنا فقيها يقول: إن األرجح يف هذه املسألة هو  عدم  

 قيام األدلة عىل عىل اعتبار هذا النوع من اخلتان واجبا وال سنة وال مكرمة. 

 السائلني: فام هو  إذن؟ وكيف نص عليه الفقهاء؟   قال له أحد 

قال الفقيه: هو  عرف من األعراف التي وجدها اإلسالم يف البيئة العربية، فلم ينكرها،  

 بل أرشد إىل ما خيفف أرضارها، فلم ترشع ابتداء. 

 سأل آخر: ولكن السكوت وقت احلاجة ال جيوز. 

لوال أن قومك   ) لعائشة :  قال الفقيه: هناك مسائل قد يسكت عليها، أمل تقرأ قوله 

حديثوعهد بجاهلية ألنفقت كنز الكعبة يف سبيل اهلل وجلعلت باهبا باألرض وألدخلت فيها من  

 من جتديد بناء الكعبة خشية فتنة من أسلم حديثا.   ، فقد امتنع  ( 2) احلجر( 

سائدا يف بعض املجتمعات، كعرف من األعراف، فلذلك  وهكذا هذا األمر، فإنه كان 

 إىل تصليحه، ومل ينه عنه هنيا كليا.   أرشد  

قال له بعض السائلني ـ وقد كان عىل ما يبدوـ يرى خالف رأي الفقيه: كيف تقول هذا؟  

 
 .Amer.Famil J. Physicianالربوفسور ويزويل عن جملة  (2)

 [401( مسلم كتاب احلج باب نقض الكعبة وبنائها رقم ] 1)
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   .. ( 1) وقد قال مجاهري العلامء بخالفه، بل هناك من نص عىل وجوبه 

أم أن الفقهاء جمتهدون قد   .. يل من األدلة ال يصح خالفه؟ قال الفقيه: أقوال الفقهاء دل 

 يصيبون، وقد خيطئون؟ 

 قال: بل هم جمتهدون. 

هل بفرز أصوات الفقهاء كام تفرز صناديق   .. قال الفقيه: وأين نبحث عن احلق 

 االنتخابات، أم بالبحث يف األدلة؟ 

قال: بل، بالبحث يف األدلة، فاحلق قد يكون مع الفقيه الواحد، وال يكون مع مجاهري  

 الفقهاء. 

 قال الفقيه: فام هي األدلة التي نرجع إليها للبحث عن احلق؟ 

 ن. قال: الكتاب والسنة وَها املصدران األصليا 

 قال الفقيه: فهل يف الكتاب ذكر اخلتان؟ 

وال يشرتط أن يذكر يف الكتاب، فالقرآن الكريم هو  الكتاب الذي يتضمن   .. قال: ال 

 احلقائق الكربى، ال تفاصيل الفروع. 

   .. قال الفقيه: ففي السنة 

 وهذا ما سيدعوك للتسليم بام يقول الفقهاء.   .. قاطعه، وقال: يف السنة توجد النصوص 

قال الفقيه: قبل أن تورد يل نصوص السنة أجبني: هل كل نص ورد يف كتب احلديث  

 
قال النووي:» اخلتان واجب عىل الرجال والنساء عندنا، وبه قال كثريون من السلف، كذا حكاه اخلطاِّب، وممن أوجبه     (  1) 

وحكاه الرافعي وجها لنا، أمحد «، ورى عن الشافعي وجهان آخران، فقال:» وقال مالك وأبو حنيفة: سنة يف حق اجلميع 

وحكى وجها ثالثا أنه جيب عىل الرجل وسنة يف املرأة، وهذان الوجهان شاذان، واملذهب الصحيح املشهور الذي نص عليه 

الشافعي رمحه اهلل وقطع به اجلمهور أنه واجب عىل الرجال والنساء«، وقال اإلمام أمحد هو واجب ىف حق الرجال. وىف النساء 

 أظهرَها الوجوب. عنه روايتان
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 يصح االستدالل به؟ 

 فال يصح أن نطرح شيئا من السنة.   .. إال إذا كان ضعيفا أو منسوخا   .. قال: نعم 

 ن السنة. قال الفقيه: إذا قلت هذا، وسلمت به، فاذكر يل ما ورد م 

اخلتان سنة يف  ) : قال: أما احلديث الرصيح يف ذلك، والذي لن يبقي لك مقاال، فقوله  

 الرجال، مكرمة يف النساء(  

قال الفقيه: هذا احلديث توجه له العلامء بالنقد، فقد نص احلافظ العراقي يف تعليقه عىل  

ونقل قول اإلمام البيهقي    ، ( 1) إحياء علوم الدين( عىل ضعفه، ونص احلافظ ابن حجر عىل ضعفه ) 

 .  ( 2) إنه يدور عىل رواية راو ال حيتج به ) التمهيد(: ) وقال ابن عبد الرب يف    .. فيه: إنه ضعيف منقطع 

واحتج من جعل اخلتان سنة  ) وكالم احلافظ أِّب عمر ابن عبد الرب يف كتابه املذكور نصه: 

   ( 3) حيتج بام انفرد به( بحديث أِّب املليح هذا، وهويدور عىل حجاج بن أرطاة، وليس ممن  

وعىل ذلك فليس يف هذا النص حجة، ألنة نص ضعيف، مداره عىل راو الحيتج بروايته،  

فكيف يؤخذ منه حكم رشعي بأن أمرًا معينًا من السنة أو من املكرمات، وأقل أحواهلا أن تكون  

 
هذا النص الكامل لكالم ابن حجر يف احلديث:» رواه أمحد والبيهقي من حديث احلجاج بن أرطاة، عن أِّب املليح  (3)

بن أسامة، عن أبيه به، واحلجاج مدلس وقد اضطرب فيه، فتارة رواه كذا، وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أِّب املليح، 

وابن أِّب حاتم يف العلل والطربان يف الكبري وتارة رواه عن مكحول، عن أِّب أيوب أخرجه أمحد وذكره  أخرجه ابن أِّب شيبة

ابن أِّب حاتم يف العلل، وحكى عن أبيه أنه خطأ من حجاج، أو من الراوي عنه، عبد الواحد بن زياد، وقال البيهقي هو ضعيف 

ر عىل حجاج بن أرطاة، وليس بمن حيتج به. قلت: وله طريق أخرى من منقطع، وقال ابن عبد الرب يف التمهيد هذا احلديث يدو

غري رواية حجاج، فقد رواه الطربان يف الكبري والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا، وضعفه البيهقي يف السنن، وقال يف 

ورواته موثقون إال أن فيه  املعرفة: ال يصح رفعه، وهو من رواية الوليد، عن ابن ثوبان، عن ابن عجالن، عن عكرمة، عنه،

 . 153\4تدليسا، انظر: التلخيص احلبري: 

 . 14/124عون املعبود يف رشح سنن أِّب داوود لشمس احلق العظيم آبادي،  (1)

 . 21/59التمهيد:  (2)
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 مستحبة، واالستحباب حكم رشعي ال يثبت، إال بدليل صحيح.  

يا  ) ألم عطية وكانت خافضة:   فقد قال  قال: فقد ورد هلذا شواهد من حديث أم عطية،  

 أم عطية أشمي وال تنهكي، فإنه أرسى للوجه وأحظى عند الزوج(  

قال الفقيه: هذا احلديث رواه احلكم والبيهقي وأبوداوود بألفاظ متقاربة، وكلهم رووه  

بأسانيد ضعيفة، كام بني ذلك احلافظ زين الدين العراقي يف تعليقه عىل إحياء علوم الدين  

 .  ( 1) للغزايل 

روي عن عبيد اهلل  بن عمروعن عبد امللك  ) وقد عقب أبوداوود عىل هذا احلديث بقوله: 

   ( 2) وهذا احلديث ضعيف(   .. بمعناه وإسناده. وليس هو  بالقوي، وقد روي مرسالً 

  ( 3) وقد مجع بعض املعارصين طرق هذا احلديت، وكلها طرق ضعيفة ال تقوم هبا حجة 

فانظر رعاك اهلل إىل هذين اإلمامني  ) الصباغ يف رسالته عن ختان اإلناث: حتى قال العالمة حممد  

اجلليلني أِّب داود والعراقي وكيف حكام عليه بالضعف، وال تلتفت إىل من صححه من  

 املتأخرين(  

 
 . 148( انظر: اإلحياء: / 1)

 . 13/135( سنن أبى داوود مع رشحها عون املعبود،1)

املستدرك من طريق عبيد اهلل بن عمرو، عن زيد بن أِّب أسيد، عن عبد امللك بن عمري،  ( قال ابن حجر: رواه احلاكم يف 2)

ورواه الطربان وأبو نعيم يف املعرفة، والبيهقي من هذا الوجه، عن عبيد اهلل بن عمرو قال: حدثني رجل من أهل الكوفة، عن 

احلديث فقال: الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري،  عبد امللك بن عمري به، وقال املفضل العالئي: سألت ابن معني عن هذا

قلت: أورده احلاكم، وأبو نعيم يف ترمجة الفهري، وقد اختلف فيه عىل عبد امللك بن عمري، فقيل عنه كذا، وقيل: عنه عن عطية 

عن أم عطية، رواه أبو داود  القرظي، قال: كانت باملدينة خافضة يقال هلا: أم عطية، فذكره، رواه أبو نعيم يف املعرفة، وقيل: عنه،  

يف السنن، وأعله بمحمد بن حسان، فقال: إنه جمهول ضعيف، وتبعه ابن عدي يف جتهيله والبيهقي، وخالفهم عبد الغني بن 

سعيد فقال: هو حممد بن سعيد املصلوب، وأورد هذا احلديث من طريقه يف ترمجته من إيضاح الشك، وله طريقان آخران، رواه  

 ديث سامل بن عبد اهلل بن عمر « ابن عدي من ح
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 بكل طرقه ال خري فيه وال حجة تستفاد منه.   - إذن   - فحديث أم عطية 

تضبن غمسا، واخفضن، وال تنهكن، فإنه  يا نساء األنصار اخ   ) : قال السائل: فقد قال  

 أحظى عند أزواجكن، وإياكن وكفران النعم(  

قال الفقيه: هذا احلديث رواه البزار، ويف إسناده مندل بن عيل وهوضعيف، ويف إسناد ابن  

عدي: خالد بن عمروالقريش وهوأضعف من مندل، ورواه الطربان يف الصغري وابن عدي أيضا  

مد بن سالم اجلمحي، عن زائدة بن أِّب الرقاد، عن ثابت، عن أنس نحو  عن أِّب خليفة، عن حم 

حديث أِّب داود، قال ابن عدي: تفرد به زائدة، عن ثابت، وقال الطربان: تفرد به حممد بن سالم،  

وقال ثعلب: رأيت حييى بن معني يف مجاعة بني يدي حممد بن سالم فسأله عن هذا احلديث، وقد  

 . ( 1) : إنه منكر احلديث قال البخاري يف زائدة 

إذ التقى اخلتانان، فقد وجب الغسل(، وهذا احلديث صحيح،    ) : قال السائل: فقد قال  

ال يمكنك نقده، فقد رواه مالك يف املوطأ، ومسلم يف صحيحه، والرتمذي وابن ماجة يف سننهام،  

 وغريهم من أصحاب مدونات احلديث النبوي.  

قال الفقيه: نعم هذا حديث صحيح، وال يمكن رده، ولكني ال أرى فيه أي شاهد عىل ما  

 تقول؟ 

اخلتانان(، ويف ذلك ترصيح بموضع    ) : قال السائل: موضع الشاهد واضح، فقد قال  

 ختان الرجل واملرأة. 

 قال الفقيه: هذا االستدالل غري صحيح. 

 قال السائل: أراك تكابر يف رده، فالدليل واضح. 

 القمران؟   قال الفقيه: ما معنى قوهلم: 

 
 . 154\4التلخيص احلبري:    (  1) 
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 قال: الشمس والقمر. 

 والنريان؟ قال الفقيه:  

 قال: َها الشمس والقمر أيضًا. 

 قال الفقيه: والعشاءان؟ 

 قال: املغرب والعشاء. 

 قال الفقيه: والظهران؟ 

 أَّتتربن يف اللغة؟   .. ولكن ما الذي تريد بكل هذا   .. قال: الظهر، العرص 

 قال الفقيه: ال أختربك، ولكني أفس لك اخلتانني. 

 مل أرك تفسَها.   .. قال: كيف 

: يف اللغة العربية، وكام ذكرت بلسانك، قد تسمي الشيئني أو الشخصني أو  قال الفقيه 

 . ( 1) األمرين باسم األشهر منهام، أو باسم أحدَها عىل سبيل التغليب 

 أما نحن، ففي الرشع، وله لغته اخلاصة.   .. قال: ذلك يف اللغة 

اُبُه َوَهَذا    ﴿ تعاىل: قال الفقيه: فام معنى قوله   ٌب ُفَراٌت َسائٌِغ رَشَ َراِن َهَذا َعذ  َبح  َتِوي ال  َوَما َيس 

 ( أليس األول هنرا، والثان بحرا حقيقيا؟ 12: )فاطر ﴾ ِمل ٌح ُأَجاٌج  

 قال: أجل. 

 قال الفقيه: ومع ذلك، فإن اهلل تعاىل سمى كالَها بحرا. 

مكن أن تكون هناك نصوص  ولكن أال ي   .. وأسلم لك بكل ما قلت   .. قال: أسلم لك هبذا 

 أخرى تدل عىل ما ذهب إليه الفقهاء؟ 

قال الفقيه: وأنا أقول ذلك، وبنفس املنطق: أال يمكن أن تكون هناك نصوص أخرى تدل  

 
 . 119  -1/118(  انظر: النحو الوايف لعباس حسن، 1)
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وأزيدك شيئا هو أن املحدثني الذين أفنوا أعامرهم يف هذا العلم يقرون بعدم وجود    .. عىل ما أراه 

ليس يف اخلتان خرب يرجع إليه وال  ) ه، فقد قال ابن املنذر: حديث يف هذا الباب يصح االستدالل ب 

ومع كون احلديث ال يصلح لالحتجاج به، فهو ال حجة  ) ، وقال اإلمام الشوكان: ( 1) سنة تتبع( 

أحاديث األمر بختان املرأة ضعيفة مل يصح منها  ) ، وقال الشيخ سيد سابق: ( 2) فيه عىل املطلوب( 

    ( 3) يشء( 

 ؟!  .... قال السائل: ولكن 

   .. فاملسألة حتتاج حال صارما   .. قال الطبيب: بعد أن انتهى الطبيب أسمحوا يل أن أتدخل 

 هذه مسائل فقهاء ال مسائل أطباء.   .. قال السائل: وما عالقتك أنت هبذا 

فإن رأى الطبيب يف هذا   .. فبقي قول الطب  .. قال الفقيه: لقد عرفنا املسألة يف الفقه 

 فاملصالح أمر معترب يف الرشيعة.   .. سلمنا لقوله   مصلحة رشعية حتفظ الصحة 

فقد جر التطبيق السيئ هلذه العادة إىل آثار شديدة الرضر عىل    .. بالعكس   .. قال الطبيب: ال 

 الصحة، بل لقد عاد األمر إىل اجلاهلية األوىل جاهلية الفراعنة القدماء. 

 قال السائل: الفراعنة القدماء؟!  

قال الطبيب: نعم، فقد كانت عادة اخلفاض الفرعون عند الفراعنة القدماء، وباألخص  

يف عرص رمسيس قبل امليالد بأكثر من ألف سنة، ودخلت عىل السودان من طريق الفتوحات  

الفرعونية عىل بالد النوبة، كام أن ملوك بالد النوبة قد استولوا عىل مرص، فانترشت عادة اخلفاض  

  وادي النيل.  الفرعونى يف 

 
   126/ 14نقله عنه: شمس احلق العظيم آبادي يف رشحه لسنن أِّب داوود،  (2)

 .1/139نيل األوطار: (2)

 . 1/33فقه السنة:  (2)
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 وهو يامرس اَلن يف السودان والصومال وكينيا وأجزاء من أندونيسيا.  

وقد دلل املسح الديموغرايف الصادر عن منظمة الصحة العاملية أن مليون فتاة يف العامل  

دولة    28مليون فتاة وامرأة، يف    138خيضعن لعمليات اخلتان سنويًا، وتقول التقارير أن هناك نحو 

ة وبعض بلدان آسيا والرشق األوسط، شوهت أعضاءهن التناسلية، وبدرجات متفاوتة،  أفريقي 

 باملائة، يف قائمة تلك الدول.   97وبحسب منظمة العفو الدولية حتتل مرص الصدارة، بمعدل  

 أتدرون ما آثار هذا اخلفاض عىل الصحة اجلسدية والنفسية؟!  

 فام هي آثاره؟   .. قالوا: ال 

ر هو الصدمة اجلراحية: وهي صدمة االنخفاض املفاجىء يف وظائفه  قال الطبيب: أول أث 

اجلسم مجيعها، أما الصدمة اخلارجية فتنتج غالبًا من اجلراحة بدون َّتدير، وهذا ما حيدث يف  

اخلفاض الفرعون، وربام يودي هذا بحياة البنت نتيجة لالنخفاض الشديد يف ضغطها الدموي،  

بنت ذكرى نفسية حادة ال تنساها طوال حياهتا، وبالتايل تصبح  أو يورث ال  .. ويف نشاط تنفسها 

خائفة من اجلنس، وال تشعر نحوه بيشء إال اإلحساس بالرذيلة، إذ أن الفكرة بأن أعضاءها هذه  

 زوائد، وفرحة أهلها الشديدة بإزالتها، ستغرس متامًا هذه الفكرة يف رأسها الربيء.  

ر املضاعفات التي حتدث نتيجة إلجراء هذه  ومنها النزيف الدموي: ويعترب من أخط 

العملية وهو إما نزف بسيط يمكن التحكم فيه بالوسائل التقليدية الغري طبية التي متهد حلدوث  

االلتهابات مثل استعامل تراب الفرن أو مسحوق البن أو كام حيدث يف بعض األحوال حيث  

أتربة وتلوث ويف بعض األحيان  تستعمل بعض األعشاب القابضة مثل )القرض( بام فيها من 

يكون النزف شديدا نتيجة لقطع رشيان كبري أثناء اخلتان ويستدعى نقل احلالة إىل املستشفى  

 وإجراء جراحة عاجلة. 

ومنها االلتهاب والتعفن: وهذا حيدث عن جهل بأبسط قواعد الصحة، فالتعفن تسببه  
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بل إن منطقة األعضاء التناسلية هي أكثر  املكروبات التى تعيش حية معنا يف أجسامنا وأدواتنا. 

املناطق التى تعشعش فيها امليكروبات.كام أن املوسى غري املعقمة أو شبه املعقمة حتمل نفس السم  

 واألذى.  

وربام حتدث يف أثناء هذه العملية إصابة فتحة البول لقرهبا من موضع البظر، فيتأتى من  

لية. وقد يضيق الثقب، عند اندمال اجلرح بدرجة يتعذر  ذلك انحباس للبول يف األيام األوىل للعم 

 معها خروج البول ودم العادة.  

باملائة من   25 - 20ومنها العقم: وقد دلت اإلحصائيات داللة واضحة عىل أن ما بني 

حاالت العقم يف السودان ناتج من جراء هذه العملية الرهيبة، والتي تستلزم تضييق فتحة الفرج  

 إىل أقىص حد.  

ومنها مشاكل متعلقة بالوالدة: حيث يصعب يف بعض احلاالت حتى فحص السيدة  

كام    .. وبالتايل يصعب حتديد وضعها ووضع اجلنني   .. فحصا نسائيا نظرا لوجود فتحة ضيقة جدا 

أن الوالدة قد تسبب متزقات وهتتكات خارجية تشمل فتحة البول وفتحة الرشج، ولذا البد من  

وقد تؤدى الوالدة املتعسة إىل وفاة اجلنني أثناء الوالدة أو    .. ا بعد الوالدة فتح اخلياطة، ثم إعادهت 

إىل والدة طفل متخلف عقليا نتيجة للضغط الزائد عىل الرأس بسبب طول مدة الوالدة أو بسبب  

 التدخل الستخراج اجلنني الذي تعس والدته باَلالت. 

 هذا اخلتان الذي ذكره هذا الطبيب؟ قال الفقيه متوجها للسائل: أتعلم ما هو  حكم  

 بل هو  عادة جاهلية.   .. لقد اقتنعت أنه ليس سنة وال مكرمة   .. قال السائل: نعم 

أما بعد البحث الطبي، فإن   .. ذلك عرفناه يف بحثنا الفقهي  .. قال الفقيه: ليس هذا فقط 

يم تبديل خلق اهلل،  هذا النوع من اخلتان كبرية من الكبائر، أمل تسمع ما ورد يف النصوص من حتر 

ُعوَن ِإاَل َشي َطانًا َمِريدًا َلَعَنُه اهلَلُ َوَقاَل أَلَََّتَِذنَ  ﴿ كامقال  تعاىل:  ُعوَن ِمن  ُدوِنِه ِإاَل ِإَناثًا َوِإن  َيد    إِن  َيد 
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ُروضًا َوأَلُِضَلنَُهم  َوأَلَُمنَِّينَُهم  َوََلُمَرهَنُم  فَ  َن َعاِم َوََلُمَرهَنُم   ِمن  ِعَباِدَك َنِصيبًا َمف  َلُيَبتُِّكَن آَذاَن األ 

انًا ُمِبيناً  َ َن َخل َق اهلَلِ َوَمن  َيَتِخِذ الَشي َطاَن َولِيهًا ِمن  ُدوِن اهلَلِ َفَقد  َخِسَ ُخس  ُ ـ   117)النساء: ﴾ َفَلُيَغريِّ

 (؟ 119

لجات للحسن،  لعن اهلل الواشامت واملستوشامت واملتنمصات واملتف ) : وكام قال 

، وهذه األمور املذكورة يف احلديث حمرمة كلها وما ماثلها، ويدخل فيها  ( 1) املغريات خلق اهلل( 

اخلفاض الفرعون، بل هو أوىل منها باحلرمة، وقد شهدت األحاديث بلعن فاعلها وأهنا من  

 الكبائر ألهنا من تغيري خلق اهلل. 

 قال السائل: هذا صحيح، وأسلم به. 

 .. : ليس هذا فقط قال الفقيه 

 قال السائل: وماذا تريد فوق هذا؟ 

قال الفقيه: هذا من اجلرائم التي يعاقب فاعلها بكل ما يراه اإلمام من صنوف التعزير،  

 زيادة عىل تعويض الفتاة عىل ما أصاهبا من أرضار نتيجة هذه العملية. 

 قال السائل: ما دليل هذا؟ 

ذكره الفقهاء من تضمني اخلاتن إذا ما تسبب يف   قال الفقيه: األمر يف هذا ال خيتلف عام 

اإلرضار باملختون، فقد اتفق الفقهاء عىل تضمني اخلاتن إذا مات املختون بسبب رساية جرح  

 اخلتان، أو إذا جاوز القطع إىل احلشفة أو بعضها أو قطع يف غري حمل القطع.  

 هنض السائل، وقبل رأس الفقيه، ثم مر عىل الطبيب وقبل رأسه. 

 قلت للمعلم: ما الذي دعا السائل إىل تقبيل رأيس الفقيه والطبيب؟ 

 قال: من عادة أهل هذا املستشفى أن يفعلوا هذا مع من صحح هلم خطأ، أو بني هلم حقا. 

 
 ( البخاري ومسلم.1)
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 قلت: فالسائل املعارض قد سلم بام قاال إذن؟ 

 قال: لومل يسلم ملا فعل هذا.  

 طهارة املحيط 

دخلنا القاعة الثانية، وهي القاعة املختصة بطهارة املحيط، وقد كانت قاعة يف منتهى  

النظافة واجلامل، وقد علقت فيها صورة كبرية ملدينة طاهرة ذات شوارع نقية، وأرصفة واسعة،  

 ومساحات خرضاء، ومياه مرتقرقة عذبة. 

ان يف مثل هذا اجلو؟ إن منظرها  ما أحىل أن يعيش اإلنس   .. ! ما أمجل هذه املدينة   .. قلت: اهلل 

 وحده كاف مللء النفس بالبهجة التي تقتل الداء، وتنزل الشفاء. 

  .. قال يل املعلم: هذه الصورة هي صورة للمحيط الذي أمركم اهلل بتحقيقه يف واقعكم 

 وهو الذي جاءت الترشيعات املختلفة لتخدمه. 

 قلت: فلم علقت هذه الصورة هنا؟ 

ب من يدخل هذه القاعة، فإذا خرجوا منها خرجوا،  وهي تعيش يف  قال: لتمتلئ هبا قلو 

 ومن خياهلم تقوم عىل أرضهم.   .. خياهلم 

 أليس هذا مستشفى؟   .. ما عالقتها بالصحة   .. قلت: ولكن 

 قال: وماذا يعالج املستشفى؟ 

 قلت: اإلنسان. 

 قال: وأين يعيش اإلنسان؟ 

 قلت: كل إنسان يعيش يف بيئة معينة. 

 عالقة بتلك البيئة؟   قال: وهل لصحته 

  .. فمن يعيش يف هذا الوسط الذي متثله هذه الصورة سيعيش مرتاحا سعيدا   .. قلت: أجل 
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 وال أحسب إال أن أمراضا كثرية ستنفر من مثل هذا. 

قال: فقد أدركت ـ إذن ـ قيمة الوسط يف الصحة، فلذلك من اخلطأ أن تداووا العلل  

 ومساكنها.   بمداواة األجسام، وتغفلون عن بيوت العلل 

 قلت: فأين تسكن العلل؟ 

 وغريها.   .. قال: يف املياه، والطرقات، والبيوت، واملالبس، واملطاعم 

 قلت: فامذا يفعل أطباء هذه القاعة؟ 

 قال: يقومون بتوعية الناس وتعليمهم وتدريبهم عىل طهارة املحيط بمبادئها وتفاصيلها. 

 *** 

اعة، فسألت املعلم عنها، فقال: هذه األبواب  رأيت أبوابا كثرية متتلئ هبا باحة هذه الق   

 تؤدي إل القاعات املختصة بالتدريب عىل طهارة املحيط. 

 قلت: فهل سنزورها مجيعا؟ 

 سنقترص عىل إطاللة خفيفة عىل أربعة منها، اخرتناها ألَهيتها الكربى.   .. قال: ال 

 قلت: فام هي؟ 

 طهارة اإليواء. قال: طهارة املياه، وطهارة اهلواء، وطهارة الغذاء، و 

 طهارة املياه 

 َحيٍّ َأَفال    ﴿ تعاىل: دخلنا القاعة األوىل، وقد كتب عىل باهبا قوله  
ٍ
ء  ُكَل يَش 

ِ
َنا ِمَن امل َاء َوَجَعل 

ِمُنونَ  وقد كانت أصوات خرير املياه تنبعث من جدارهنا التي اكتست بألوان    .. ( 30: االنبياء ﴾ ) ُيؤ 

 املياه العذبة، فكان مشهدا حيا امتألت نفيس له حياة وسعادة. 

 قلت للمعلم: أهذه قاعة املياه؟ 

فاملياه من نعم اهلل الكربى عىل عباده، وطهارهتا تقي اإلنسان من كثري من   .. قال: أجل 
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 جسمكمـ  معرش بني آدم ـ من املاء؟ العلل، أال تعلم أن أكثر  

 قلت: أجل، فنحن نسبح يف وسط حميط من املياه. 

فظتم عليها حافظتم عىل وجودكم،  ا قال: وتعيشون يف وسط حميطات من املياه، فإن ح 

 وإن فرطتم فيها فرطتم يف صحتكم وعافيتكم، بل هددتم وجودكم. 

ه القرآن الكريم يف قارئيه ومتدبريه،  يف وسط القاعة رأيت رجال يظهر عليه الوقار الذي يبث 

 فقلت للمعلم: من هذا؟ 

 قال: هذا الرجل هو  مدير هذه القاعة، واملسؤول عنها. 

 قلت: ولكني أرى عليه سيام القرآن الكريم التي متتلئ هبا وجوه قارئيه. 

 .. فللامء عالقة كبرية بالقرآن الكريم   .. وألجل ذلك جعل مديرا هلذه الدار   .. قال: أجل 

معت الرجل، وهويقول ـ ُماطبا اجلموع امللتفة حوله ـ: لقد أو ىل القرآن الكريم أَهية  س 

مرة، وامتن اهلل به عىل عباده ذاكرا وجوه احلكم يف خلقه، فقال    49فيه    كبرية للامء، فقد ورد ذكره 

عَ   ﴿ تعاىل:  اٌب َوِمن ُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن ُين ِبُت َلُكم  ِبِه الَزر  ن ه رَشَ   هو  اَلِذي َأنَزَل ِمَن الَساَمء َماء َلُكم مِّ

ٍم َيَتَفَكُرونَ  َناَب َوِمن  ُكلِّ الَثَمَراِت ِإَن يِف َذلَِك ََلَيًة لَِقو  َع  ُتوَن َوالنَِخيَل َواأل    10النحل: ﴾ ) َوالَزي 

 ( 11ـ 

ولكل هذه اخلريات النابعة من نعمة املاء يصفه القرآن الكريم بأنه مبارك أي كثري العطاء،  

َِصيدِ   ﴿ تعاىل: قال   َبت َنا ِبِه َجَناٍت َوَحَب احل   َماًء ُمَباَركًا َفَأن 
ِ
َنا ِمَن الَساَمء : ﴾ ) َوَنَزل     ( 9قه

 َماًء َطُهورًا  وَ  ﴿ تعاىل: ولكن كل هذه املنافع مقيدة بوصف الطهر، قال 
ِ
َنا ِمَن الَساَمء َزل  َأن 

َنا َأن َعامًا َوَأَنايِسَ َكِثرياً  ِقَيُه مِمَا َخَلق  َدًة َمي تًا َوُنس  ِيَي ِبِه َبل      ( 49،  48الفرقان:  ﴾ ) لِنُح 

ويف ذلك إشارة إىل أن منافعه تقتيض وجود طهوريته، فإن سلبها حتول من دور اإلحياء  

ِمُنونَ   ﴿ تعاىل: الذي نص عليه قوله    َحيٍّ َأَفال ُيؤ 
ٍ
ء  ُكَل يَش 

ِ
َنا ِمَن امل َاء ( إىل دور  30: االنبياء ﴾ ) َوَجَعل 
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 اإلماتة. 

ولعل أخطر ما يصيبه التلوث، وأسهل ما قد يتعرض للتلوث هو  املاء باعتبار سيولته  

 املستعدة لتحلل أي يشء فيه. 

عن البول يف   اء، فقد هنى وهلذا وردت النصوص باحلض عىل احلفاظ عىل طهارة امل 

بل ورد  ،    ( 2) ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري ثم يغتسل فيه( ) : ، قال  ( 1) املاء الراكد 

   ( 3) ال يبولن أحدكم يف املاء الراكد( ) : األمر مطلقا، فقال  

اإلناء،  إذا رشب أحدكم فال يتنفس يف  ) : ومن ذلك النهي عن النفخ يف الرشاب، قال  

إذا رشب أحدكم فال يتنفس  ) ، وقال: ( 4) وإذا أتى اخلالء فال يمس ذكره بيمينه وال يتمسح بيمينه( 

، وعندما قال له رجل معقبا عىل  ( 5) يف اإلناء، فإذا أراد أن يعود فلينح اإلناء ثم ليعد إن كان يريده( 

   ( 6) أهرقها(   ) : هذا النهي: القذاة أراها يف اإلناء قال له  

ىل هذا حتريم كل ما يمكن أن يتسبب يف اإلرضار بطهورية املاء، ألن اهلل تعاىل  ويقاس ع 

 عندما امتن علينا بطهارته، طلب منا أن نحافظ عىل هذه الطهارة، فاحلفاظ عىل النعمة واجب. 

 ولذلك ال شك يف حرمة كل ما يسبب تلوث املياه. 

 النص؟ قال رجل من احلارضين: أهذا من باب القياس، أم من باب  

 
والفائدة الصحية هلذا أن املاء الراكد يعترب جوا مالئام لنمو الكثري من البكرتيا كالكولريا والساملونيال والشيجال   ( 1) 

زيادة عىل أن كثريا من الديدان كالزحار األميبي والديدان املستديرة والبلهارسيا حتتاج إلكامل دورة . والليبتوسبايرا وغريها.

 يساعد التبول والتربز عىل نمو هذه الديدان ورسعة تكاثرها وانتشارها. حياهتا خارج جسم اإلنسان، و

 البخاري ومسلم.   (  2) 

 ابن ماجه.   (  3) 

 البخاري والرتمذي.   (  4) 

 ابن ماجه.   (  5) 

 الرتمذي، وقال:حديث حسن صحيح   (  6) 
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من باب النص ال من باب القياس، فاهلل تعاىل أخرب عن إنزال املاء، وجعله   .. قال: ال 

 َماًء َطُهوراً   ﴿ تعاىل: طهورا، فقال  
ِ
َنا ِمَن الَساَمء َزل  (، فلذلك كان كل سالب هلذه  48: )الفرقان ﴾ َوَأن 

 الطهورية من اإلفساد املنهي عنه. 

هورية املاء، فنحن نغتسل به، ونطهر به  فالبد أن تسلب ط  .. قال السائل: مل أفهم 

 النجاسات. 

اإلفساد العميق    .. بل أحتدث عن اإلفساد   .. قال: أنا ال أحتدث عن هذه األمور الرضورية 

 الذي تعرضت له مياه األرض. 

 أسباب التلوث: 

تدخل رجل كان يستمع بحامسة إىل ذلك الشيخ الوقور، مستأذنا يف احلديث، فسألت  

مجعية أصدقاء املياه(، وقد كلفته  ) املعلم عنه، فقال: هذا من أنصار مجعية مل تؤسس بعد يطلق عليها  

ولذلك ال يدع مناسبة وال سبيال إال   .. مجاعته باجلهاد يف طهارة املياه للحفاظ عىل بركتها 

 مله للتوعية والدعوة للحفاظ عىل بركات السامء. ويستع 

 قلت: فلامذا مل تؤسس بعد؟ 

قال: لقد رفضت السياسات املتحكمة يف العامل التصديق عىل هذه اجلمعية، بل اعتربهتا  

 من اجلمعيات املحضورة. 

 قلت: مل؟ 

   .. قال: لقد اعتربوها من اجلمعيات الداعية للتخلف 

 !  قلت: ما هذا؟! وما الذي تقول؟ 

املياه، ولو عىل حساب العمران واحلضارة   هذه اجلمعية تدعو إىل احلفاظ عىل  قال: ألن 

 التي تفخرون هبا. 
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قاطعني صديق املياه بصوته اجلوهري، وهويقول بصوت ممتلئ حزنا: ماء األرض  

 ؟ أتعلمون ما فعلت األمطار احلامضية يف البيئة من إفساد   .. يتعرض ألخطار عظيمة 

 صاح أحد احلارضين: املطر احلاميض؟!  

املطر اَلن يسقط يف مناطق كثريةـ  خاصة ىف البيئات    .. إنه عدو األرض األول   .. قال: أجل 

الصناعية ـ مطرًا محضيًا هيلك احلرث والنسل، فقد بلغ األس اهليدروجيني للمطر ىف بعض  

 درجة عالية جتعل مياه األمطار عالية احلموضة حمدثه أرضار كثرية.  اطق الصناعية املن 

لقد فقدت مئات من البحريات ىف أمريكا الشاملية وشامل غرب أو رباـ  نتيجة ارتفاع درجة  

بحرية ىف   90محوضة مياهها بسبب املطر احلميض ـ معظم ما هبا من ثروات سمكية وأصبحت 

ىف والية نيويورك ـ مثال ـ خالية متامًا من األسامك حتت تأثري احلموضة  منطقة جبال أدرونداك 

 املتزايدة ملياه البحريات، وهي محوضة قاتلة لألحياء.  

واليقترص تأثري املطر احلميض عىل األرضار بمياه األهنار والبحريات، وإنام يمتد تأثريه إيل  

يوها مبشري بالواليات املتحدة االمريكية  ُماطر كثرية، فقد أعلن فريق من الباحثني ىف جامعة ن 

( أن املطر احلميض يمنع حاسة الشم عند سمك الساملون، وهلذا يفقد قدرته عىل إجياد  1985) 

 طريقة نحو جماري األهنار العليا من أجل وضع بيضة وإمتام عملية الفقس. 

ت كبرية من  كام بدأت األمطار احلمضية ترض باملحاصيل الزراعية حتت تأثري ترسب كميا 

املواد احلمضية ىف الرتبة مما يغري من تركيبها الكياموي ىف اجتاه احلموضية املتزايدة التى ترض، بل  

تقتل النباتات إذ تعمل احلموضة الزائدة ىف الرتبة عىل إفقار الرتبة نتيجة إزالة الكاثيونات  

باتات مثل الكالسيوم واملغنيسيوم  األيونات املوجبة( منها التى تعترب القاعدة األساسية لتغذية الن ) 

 والبوتاسيوم.  

كام يؤدي املطر احلميض إىل تدمري الكثري من األشجار والنباتات حيث تصاب بظاهرة  
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املوت الرتاجعي حيث متوت األشجار واقفه ـ كام يقولون ـ إذ تتلف األوراق العلوية املعرضة  

، ثم ينتقل التأثري بعد ذلك اىل األوراق  مبارشة للمطر احلميض الذى يقتل املادة اخلرضاء فيها 

  560( أن مساحة من الغابات تقدر بنحو 1980التحتية، فقد أو ضح تقرير من أملانيا االحتادية ) 

باملائة من جمموع مساحات الغابات يف أملانيا قد دمرت أو أتلفت   7ر 7ألف هكتار أي حوايل 

 . بدرجات متفاوته نتيجة املطر احلميض والضباب احلميض 

قال الشيخ: فكل ما يؤدي إىل هذا املطر احلاميض جريمة كربى ينبغي التحذير منها،  

 والرشع ال يتوقف يف حتريمها. 

 والعمران؟!    .. والتطور   .. والصناعة   .. قلت: يا شيخ 

 قال: ال خري يف تطور خيدم العمران، وهيدم اإلنسان. 

 للرشب؟ فام مواصفات املاء الصالح    .. تدخل آخر، فقال: لقد أخفتنا 

قال صديق املياه: هو  املاء الطهور الرائق، عديم اللون والرائحة، مستطاب الطعم، وهو  

ــىل  غ باللرت، وهو خاٍل من  0، 15قليل املواد املعدنية، ال يزيد ما فيه من األمالح الكلسية ع

تدل عىل  األمونية )غاز النشادر( وأمالح النرتيت والنرتات وغري ذلك من املواد العضوية التي 

 تلوثه، كام أنه خال من املواد السامة كأمالح الرصاص والزرنيخ، ومن الغازات السامة.  

وهو ال حيتوي عىل يشء من الطفيليات أو بيوضها أو صغارها، وال من اجلراثيم املرضية  

 (  جرثومة يف كل سنتيمرت مكعب منه. 100مطلقًا، وال يزيد عدد اجلراثيم غري املرضية فيه عىل ) 

 ثم سكت هنيهة، وقال: هذا هو  املاء الذي نجاهد للحفاظ عليه. 

 قال السائل: فام املاء امللوث؟ 

قال: ذلك هو  عدونا األول، وهو املاء الذي حيتوي عىل مواد عضوية ناجتة عن التفسخ،  

أو عىل جراثيم مرضية، أو عىل طفيليات، أو عىل أشعة وأمحاض ومواد كيميائية، وهو يتصف  
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 كره وتلوثه، وبظهور رائحة خاصة وطعم خاص.  عادة بتع 

 قال السائل: فام أسباب تلوث املياه غري ما ذكرت من األمطار احلامضية؟ 

كثرية هي أسباب التلوث يف هذا العرص الذي أراد أن خيرب األرض،   .. قال: كثرية 

 ويعجل بفنائها. 

 قال السائل: فاذكر لنا بعضها لنحذره. 

  .. فاألرض تتعرض خلطر عظيم   .. وإنام لتحذروا منه   .. لتحذروه فقط قال: سأذكر ذلك ال  

 يلوث املاء ويدنسه يف ُمتلف مراحل استعامله له:    ( 1) فاإلنسان املتحرض 

يف استعامله الشخيص بام قد يلقيه فيه من فريوسات وجراثيم وطفيليات وغري ذلك من  

   ( 2) دكم يف املاء الراكد( ال يبولن أح ) : املفرغات العضوية؛ كام أشار إىل ذلك قوله  

وعند االستعامل املنزيل بام يصبه فيه من منظفات وغريها من املواد الكيميائية باإلضافة إىل    

 األحياء الدنيا. 

وعند االستعامل الزراعي بام يضيفه إليه من مبيدات حرشية وأسمدة، ومن مفرغات  

 حيوانية كثريا ما حتمل عوامل املرض. 

اعي، بام ينسكب فيه مبارشة من املصانع، أو بام يرتاسب  فيه مما  وعند االستعامل الصن 

 ينطلق من املصانع من ملوثات اهلواء.  

 فام املواد التي تتسبب يف التلوث؟   .. قال السائل: هذه األسباب 

 ال يمكن حرصها.   .. طويلة جدا   .. قال بأسف: طويلة 

 
انظر: املاء واإلصحاح يف اإلسالم، الدكتور حممد هيثم اخلياط، مدير حفظ الصحة وتعزيزها يف منظمة الصحة العاملية     (  1) 

 لرشق البحر املتوسط.

 ابن ماجه.   (  2) 
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 قال السائل: اذكر لنا بعضها لنحذره، ونحذر منه.   

قال: منها التلوث الناتج عن صناعات الطاقة النووية، سواء يف مرحلة تعدين الفلزات  

املشعة ومعاجلتها، أو استعامل املواد املشعة املكررة، واملفاعالت النووية يف الصناعة والتشخيص  

ىل األرض ويتساقط من هيال ذري مصدره  ويضاف إىل ذلك ما ينهال ع  .. الطبي والبحوث 

 التفجريات النووية املختلفة.  

فالنفط املنسفح من البوارج أو السفن أو من بعض احلوادث، أو من   .. ومنها النفط 

اإلَهال حني نقل النفط اخلام من أكرب ملوثات املياه، ويقدر أن مليونًا ونصف مليون طن من  

واملياه امللوثة بالنفط حتدث َّتريبًا كبريًا لألحياء املائية التي  النفط تنسفح يف  املحيطات كل عام، 

 تعيش عليها. 

 ومنها الكيامويات سواء كانت عضوية أو العضوية: 

وتدخل فيها املنظفات وغريها من وسائل التنظيف املنزلية ومبيدات    .. فالعضوية الرتكيبية 

 ألمر إىل املاء.  ، وكلها تصل يف هناية ا ( 1) احلرشات والكيامويات الصناعية 

كالزئبق الذي ينتقل من املجاري املائية، إىل األحياء املجهرية   .. والكيامويات الالعضوية 

ومصدر هذه املواد املعدنية عمليات   .. املائية، ثم إىل األسامك ثم طيور الصيد ثم إىل اإلنسان 

رية من ُمتلف أنواع  زيادة عىل الكميات الكب   .. التعدين والتصنيع، والري وعمليات حقول النفط 

 احلموض الناجتة عن الفضالت الصناعية.  

وعىل الرغم من أن القاذورات   .. ومنها الفضالت الصناعية ذات املنشأ احليوان والنبايت 

املنزلية هي املصدر األهم للفضالت العضوية القابلة للتفكك، فإن الصناعة تساهم بقدر ال يقل  

 
ولعل أَهها املبيدات احلرشية، كالـ د. د. ت، والدي إيلدرين والكلوردان، وغريها مما يستعمل يف إبادة اهلوام )اَلفات(     (  1) 

 الزراعية.
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صناعات الغذائية وصناعة الورق، التي تصب  يف املاء  عن ذلك من هذه الفضالت، وأَهها ال 

وتفكك هذه الفضالت العضوية بفعل اجلراثيم   .. كميات كبرية من األجزاء النباتية واحليوانية 

يستنضب األكسجني من املاء، مؤديًا إىل مشكالت كبرية، والسيام بقضائه عىل األسامك واحلياة  

 ث  اإلنتان.  املائية، وتوليده رشوطًا مناسبة للتلو 

وأَهها اجلراثيم والفريوسات وسائر األحياء املجهرية التي يمكن    .. ومنها العوامل احلية 

أن حتدث  املرض. وهى تدخل املاء مع القاذورات املنزلية أو مع بعض الفضالت الصناعية،  

 والسيام  تلك التي تتعلق بالدباغة واملذابح.  

ملواد التي تنشط نمو النبات، وهي كذلك من  وهي تلك ا  .. ومنها املخصبات النباتية 

مدنسات املاء الرئيسية، وأهم عنارص التلويث فيها النرتوجني والفسفور، ولو أنه قد توجد آثار  

زهيدة من بعض العنارص األخرى، وتنصب هذه العنارص يف املاء آتية مع القاذورات أو بعض  

والرتبة الغنية بالنرتات، وال تفلح معاجلة  الفضالت الصناعية أو ما ينزح من األرايض املسمدة 

بل إهنا جتعلها   .. املاء البيولوجية للتخلص من الفضالت يف إزالة هذه املغذيات النباتية من املاء 

أكثر قابلية لالستعامل من قبيل النباتات املائية، وبذلك تقوم بتخصيب هذه النباتات املائية من  

ة، وجيعل طعم املاء غري مستساغ ورائحته غري مقبولة،  طحالب وغريها، مما يولد مشاكل جسيم 

 فضال عام حيدثه النمو البالغ هلذه النباتات من استهالك لألكسجني.  

ومنها ازدياد استعامل املاء يف عمليات التربيد الصناعية، وهو يؤلف نوعًا جديدًا من  

طات توليد الكهرباء وتكرير النفط  التلوث، فهذه الكميات اهلائلة من املياه املستعملة للتربيد يف حم 

والصناعات البرتوكيميائية، تعود إىل البحريات أو اجلداول أو املياه الشاطئية التي اشتقت منها  

فرتفع حرارة املاء، وذلك يؤدي إىل إنقاص ذوبان األكسجني يف املاء مما ينقص تفكيك امللوثات  

حياء املائية؛ ومن جهة أخرى قد يكون  املستهلكة لألكسجني، ويضعف من تغذية األسامك واأل 
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للامء الساخن تأثري مبارش عىل هذه األحياء بتغيري بيئتها الفيزيائية مما يضعف تكاثرها. ثم إن  

 سخونة املاء تسع التفاعالت املستهلكة لألكسجني.  

 أمراض التلوث: 

 قال سائل آخر: فام األمراض التي تنقلها هذه املياه امللوثة؟ 

تدخل شخص يظهر عليه سيام األطباء، فقال: كثرية هي األمراض التي تنتقل باملاء  

فضالت  توي عليها حت امللوث، والسيام تلك التي تسببها بعض اجلراثيم أو الطفيليات التى 

، ويف مقدمتها احلمى التيفية ] التيفود [ وداء البلهارسيا، وداء الديدان الشصية  اإلنسان املريض 

 ]امللقوات، أو االنكيلوستوما[ وسائر الديدان. 

 سأل سائل: كيف تنتقل احلمى التيفية عرب املياه امللوثة؟ 

قال: جراثيم التيفود تكون يف أمعاء اإلنسان ودمه وبوله، فاتصال بول املصاب هبا أو  

 اتصال برازه باملاء، يمكن أن يؤدي إىل نقل جراثيمها إن كانت فيه. 

أهم وسائل نقل هذا املرض وانتشاره يف الناس قبل اَّتاذ الوسائل احلديثة    وقد كان املاء من 

 لتطهريه ومراقبته يف البلدان الراقية، ولكنه مازال عامال مهام يف نقلها يف البلدان املتخلفة.  

 سأل سائل آخر: فام الديدان الشصية، وما عالقة املياه هبا؟ 

املصاب هبا أملًا بطنيا موجعًا، وبعد مدة يظهر  قال: هي ديدان تكون يف األمعاء، وحتدث يف  

فقر الدم الشديد، وتصري األغشية املخاطية كلها شاحبة جدا، وينتفخ الوجه وتتوذم الرجالن ]  

نتفخان باملاء[، وقد يظهر يف املريض استسقاء، أي تراكم السوائل يف أنسجته وأجوافه )جوف  

 البطن مثال(.  

آخذ باملريض ال حمالة، فيعم االستسقاء مجيع األطراف، أو  وإذا مل يعالج املرض فالدنف  

ينحل املريض وهيزل جدا حتى  تبدو عظامه، ولكنه عىل كل حال يبقى منتفخ البطن بالسوائل،  
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 حتى يموت.  

وبيوض هذه الديدان التي تنطرح مع الرباز، تنفقس عن يرقاهتا إذا وجدت تربة رطبة،  

جم، فإذا المسها إنسان نفذت من  جلده مبارشة، وتابعت  كأرض احلقول أو املزارع أو املنا 

 مسريهتا فيه حتى تبلغ الدم، ثم تصل بالدوران إىل الكبد ثم الرئة ثم األمعاء.  

وأكثر من يتعرض لعدواها الزراع وعامل املناجم، ولكنها كذلك هتاجم األطفال الذين  

 خيوضون ىف الوحل املوبوء هبا حفاة فيصابون هبا.  

 سائل: فكيف نتقي هذه الديدان اخلطرية؟ قال ال 

قال: الوقاية منها هي أن نحول دون وصول شىء من الغائط إىل سطح األرض والسيام  

   ( 1) اتقوا املالعن الثالث: الرباز يف املوارد، وقارعة الطريق، والظل( ) : يف الظل، أمل تسمع قوله  

 قال السائل: فلم الظل بالضبط؟ 

طوبة الالزمة حلياة الريقات، وحيفظها من التأثري املطهر الذي  قال: حيافظ الظل عىل الر 

 تتصف به أشعة الشمس.  

 طهارة اهلواء 

دخلنا القاعة الثانية، فشممت رائحة النسيم العذب تنطلق منها، فتمأل نفيس باحلياة، قلت  

 للمعلم: ال شك أن هذه قاعة اهلواء؟ 

 فاهلواء السليم ركن من أركان الصحة.   .. قال: أجل 

قلت: فهل يعبئ أهل هذا املستشفى اهلواء يف قارورات ليبعثوا هبا إىل املرىض ليحفظوا  

 صحتهم؟ 

وبذلك ال حيتاجون إىل وضعه يف   .. قال: إهنم يدربون الناس عىل حفظ طهارة اهلواء 

 
 أبو داوود.   (  1) 
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 قارورات لريسلوها للمرىض. 

 ند إليه؟ قلت: فهل حلفظ اهلواء أصل رشعي تست 

 أمل خيلق اهلل اهلواء صافيا؟   .. قال: اهلواء الصايف هو  مصدري 

   .. قلت: أجل 

 قال: أمل خيلقه عىل الفطرة؟ 

   .. قلت: أجل 

َفَأِقم    ﴿ تعاىل: قال: فإخراجه عن فطرته التي فطره اهلل عليها تبديل خللق اهلل، أمل يقل اهلل 

يُن   يِن َحنِيفًا ِفط َرَت اهلَلِ اَلتِي َفَطَر الَناَس َعَلي َها ال َتب ِديَل خِلَل ِق اهلَلِ َذلَِك الدِّ َهَك لِلدِّ َقيُِّم َوَلِكَن  َوج  ال 

َثَر الَناِس ال  َلُمونَ   َأك   (  30)الروم: ﴾ َيع 

 واهلواء من الدنيا؟   .. ولكن هذه اَلية ترتبط بالدين   .. قلت: أجل 

 قال: وهل يمكن للدين أن يقوم بدون دنيا؟ 

 قلت: هذا دليل عام. 

 قال: وهو أفصح األدلة وأرصحها. 

 قلت: ولكني أريد دليال خاصا يدل عىل حفظ اهلواء. 

 يفعل إذا عطس؟   كيف كان    .. وسأذكره كمثال ال كدليل   .. قال: ال بأس 

 . ( 1) إذا عطس أن يغطي وجهه بيديه أو بثوبه ويغض هبا صوته   قلت: كان من هديه  

 يأمر عند التثاؤب؟   بامذا كان    .. قال: فهذا من حفظ اهلواء من تلويث العطاس 

يأمر املتثائب أن يكتم تثاؤبه، أو يضع يده عىل، وكان يقول:)إذا تثاءب   قلت: كان 

 
 الرتمذي.   (  1) 
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العطاس من اهلل،  ) ، ويقول: ( 1) أحدكم يف الصالة، فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل( 

والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده عىل فيه وإذا قال: آه آه فإن الشيطان  

   ( 2) وجل حيب العطاس ويكره التثاؤب(   يضحك من جوفه وإن اهلل عز 

 قال: فهذا من حفظ اجلسم من تسب اهلواء امللوث إليه. 

 قلت: فكال النصني يشريان إىل احلامية من التلوث. 

 أما أحدَها، فيحمي اهلواء، وأما الثان، فيحمي اإلنسان.   .. قال: أجل 

 *** 

صف طعاما شهيا يرغب يف  داخل القاعة رأينا رجال يتحدث بحامسة عن اهلواء، وكأنه ي 

 أكله واملحافظة عليه، قلت للمعلم: من هذا؟ 

   .. مجعية أصدقاء اهلواء( ) قال: هذا من  

 قلت: أهي مجعية حمظورة أيضا؟ 

 ألهنا هتدد احلضارة كام يقولون.   .. قال: أجل 

 اختالل موازين اهلواء:  

منه، فسمعته يقول: لقد  كان الرجل قد وضع خريطة، وهو يتكلم ويرشح بحامسة، اقرتبنا  

لتخدم اإلنسان، والكون الذي يعيش فيه اإلنسان،    .. ( 3) خلق اهلل تعاىل اهلواء بنسب معتدلة منظمة 

َناُه ِبَقَدرٍ   ﴿ تعاىل: كام قال    َخَلق 
ٍ
ء  ( 49)القمر: ﴾ ِإَنا ُكَل يَش 

فاهلواء الذي فوق األرض مكون من األوكسجني والنرتوجني واألرجون والنيون  

 
 مسلم وأبو داود.   (  1) 

 الرتمذي، وقال: حسن صحيح.   (  2) 

  مورسون رئيس أكاديمية العلوم يف واشنطن. انظر: كتاب العلم يدعو إىل اإليامن، أ. كرييس   (  3) 
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  1من  3/ 100والكنسيون والكريبتون، وهوحيتوي بخار املاء، وثان أو كسيد الكربون بنسبة 

 . 10000باملائة، أو نحوثالثة أجزاء من  

والغازات النادرة تظهر نفسها يف شكل األلوان احلمراء والزرقاء واخلرضاء بالفتات  

ائة فإنه يعطينا النور الساطع  بامل  1يف  6/ 10اإلعالن، أما األرجون الذي يوجد يف اهلواء بنسبة 

 الباهر الذي تتقدم به املدينة حيث يستخدم. 

باملائة تقريبًا يف اهلواء، يف حني حتدد نسبة األوكسجني عادة   78ويوجد النرتوجني بنسبة  

 باملائة.   21ب 

واهلواء يف مجلته يضغط عىل األرض بمعدل مخسة عرشة رطاًل تقريبًا عىل البوصة املربعة  

 ح بمستوى البحر. من السط 

واألوكسجني الذي يوجد يف اهلواء هو  جزء من هذا الضغط، وهوبمعدل نحو ثالثة  

أرطال عىل البوصة املربعة، وكل الباقي من األوكسجني حمبوس يف شكل مركبات يف قرشة  

 من مجيع املياه يف العامل.   8/ 10األرض، وهويكون  

ومن رمحة اهلل أن هذا    .. ي فوق األرض واألوكسجني هو  نسمة احلياة لكل احليوانات الت 

العنرص ذا النشاط البالغ من الوجهة الكياموية قد أفلت من االحتاد مع غريه وترك يف اجلوبنفس  

 النسبة تقريبًا، الالزم جلميع الكائنات احلية. 

باملائة فإن مجيع   21باملائة مثاًل أو أكثر من اهلواء بداًل من  50فلوكان األوكسجني بنسبة 

ملواد القابلة لالحرتاق يف العامل تصبح عرضة لالشتعال لدرجة أن أو ل رشارة من الربق تصيب  ا 

 شجرة البد أن تلهب الغابة حتى لتكاد تنفجر.  

باملائة أو أقل، فإن احلياة ربام طابقت    10ولوأن نسبة األوكسجني يف اهلواء قد هبطت إىل  

الة كان القليل من عنارص املدنية التي ألفها  نفسها عليها يف خالل الدهور، ولكن يف هذه احل 
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اإلنسان ـ كالنار مثاًل ـ تتوافر له،  وإذا امتص األوكسجني الطليق، ذلك اجلزء الواحد من عدة  

 ماليني من مادة األرض فإن كل حياة حيوانية تقف عىل الفور.  

: عرفنا هذا، وعرفنا أن لثان أوكسيد الكربون أ  ثره يف عامل النبات  صاح سائلـ  مقاطعا لهـ 

واحليوان، فحياة كل نبات كام هو  معروف، تعتمد عىل املقادير التي تكاد تكون متناهية الصغر،  

 من ثان أوكسيد الكربون املوجود يف اهلواء، والتي يمكن القول بأهنا تتنسمها. 

ري  بل قد اكتشف أخريًا أن وجود ثان أوكسيد الكربون بمقادير صغرية، هو  أيضًا رضو 

 ملعظم حياة احليوان، كام اكتشف أن النباتات تستخدم بعض األوكسجني.  

فإنا وإن كنا ال نتنسمه، فبدون اهليدروجني كان النبات ال   .. ومثل ذلك اهليدروجني 

   .. يوجد 

فاألوكسجني واهليدروجني وثان أو كسيد الكربون والكربون ـ سواء أكانت منعزلة أم  

وهي عني األساس    .. املختلفةـ  بعضها مع بعضـ  هي العنارص البيولوجية الرئيسية عىل عالقاهتا  

 الذي تقوم عليه احلياة. 

 ولكن ما الذي جعلك تتحمس وتثور ملعلومات هي معلومة أصال.   .. قد عرفنا كل هذا 

فأنتم تتالعبون هبذه النسب املنتظمة الدقيقة التي تعتمد عليها   .. قال: أنا أثور ألجلكم 

 ياة عىل األرض. احل 

 قال السائل: كيف ذلك؟ 

ولنبدأ بثان أكسيد الكربون، والذي يدخل اجلو من   .. قال: سأرضب لك بعض األمثلة 

 زفر احليوانات والنباتات وحماصيل االحرتاق. 

قال السائل: هذا معروف، وهو يستبعد من اجلو بفعل عملية الرتكيب الضوئي يف  

 ولكن ماذا حصل له؟   .. النبات 
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لقد عدلت هذه احلضارة املخربة من مقاديره تعديال كبريا، فزاد حمتوى اجلو من هذا  قال:  

باملئة يف القرن األخري، وهو مستمر يف الزيادة من جراء ما يقوم به اإلنسان من   25الغاز بمعدل 

حرق وقود املستحاثات، وقطع أشجار الغابات وأعشاب املروج، مما يزيد من إنتاجه، ويقلل من  

 كه. استهال 

   .. قال السائل: هذا صحيح 

   .. األوزون أيضا مسه َّتريبكم   .. قال: ليس هذا فقط 

(،  O  3قال السائل: األوزون هو  ذلك الشكل من األكسجني املؤلف من ثالث ذرات ) 

وهوغاز عجيب، فهويف طبقات اجلو الدنيا مادة مهيجة ُمرشة لألغشية املخاطية، وال سيام يف  

ات اجلو العليا مادة حافظة واقية بسبب قدرته االمتصاصية القوية  جهاز التنفس، وهو يف طبق 

لألشعة فوق البنفسجية اَلتية من الشمس ؛ فهو يستبعد معظم اإلشعاع فوق البنفسجي الذي  

 نانومرتات، وهو اإلشعاع الذي يمكن أن خيرب املادة احلية.     310تقل أطول موجاته عن  

العليا عندما يتم امتصاص األشعة الشمسية  قال: واألوزون يتولد يف طبقات اجلو 

القصرية املوجه من قبل األكسجني اجلزيئي، ولكنه يتحول ثانية إىل هذا األكسجني اجلزيئي يف  

تلك الطبقات اجلوية العليا نفسها بفعل التفاعالت الكيميائية الضوئية التي حيفزها عدد من  

( وأكسيد الكلور  CI( والكلور ) NO2وجني ) ( وثان أكسد النرت NOالغازات وال سيام النرتيك ) 

 (CIO  وتزداد مقادير احلفازات النرتوجينة بزيادة انطالق الغازات من عوادم حمركات الطائرات )

التي حتلق يف اجلو العلوي، وبزيادة استعامل األسمدة اَلزوتية، كام تزداد مقادير احلفازات  

  CFCI3الكلور وال سيام الفلوروكربونيات  الكلورية بزيادة استعامل الغازات املحتوية عىل 

، وهي ثابتة يف الطبقات اجلوية السفىل، ولكنها رسعان ما تتفكك يف الطبقات اجلوية  CF2  CI3و 

 العليا بفعل اإلشعاع فوق البنفسيجي مطلقة كلورها الفعال. 



183 

 

ة فوق  وهذا كله وغريه يعرض األحياء مجيعًا  بام فيها اإلنسان إىل اَلثار املرضة لألشع 

 البنفسجية.   

قال السائل: ولكن األوزون يوجد يف األصل يف مستوى صعيد األرض من جراء تسلله  

 من الطبقات اجلوية العليا. 

جزء بالبليون(، ولكن احلفازات النرتوجينية   30ــ  10) قال: ولكن برتاكيز غري مؤذية 

وال سيام تلك األكاسيد اَلزوتية  التي تفككه يف اجلو العلوي تساعد عىل توليده يف اجلو السفيل،  

عندما  ) واهلدروكربونيات التي تصدرها عوادم السيارت، فتبدأ آثاره الضاره بزيادة هجامت الربو 

باملليون( باإلضافة إىل َّتريبه وتأخريه لنمو   300) جزءًا بالبليون( وهتييج احلنجرة  150يبلغ 

 النبات.   

 والبرشية تشكو يف هذا العرص من كثرة هذه العلل.   .. قال السائل: هذا صحيح 

لقد ذكرنا األشعة فوق البنفسجية، فلنذكر نوعًا آخر من اإلشعاع   .. قال: ليس هذا فقط 

الشميس أال وهو األشعة حتت احلمراء، وهي أشعة تسقط من الشمس عىل سطح األرض،  

سيد الكربون وبخار املاء اللذان  فيمتصها، ثم يعيد إصدارها إىل األعىل، فيمتص معظمها ثان أك 

 يف اجلو، ثم ال يلبثان أن يعيدا إصدارها يف اجتاه األرض ويف اجتاه الفضاء اخلارجي.  

وهكذا يقوم بخار املاء وثان أكسيد الكربون بدور مالءة حتافظ عىل دفء سطح األرض،  

 وتعرف هذه الظاهرة إمجاالً بتأثري الدفيئة )البيت الزجاجي(  

يزيد حمتوى اهلواء من ثان أكسيد   - والسيام يف املدن  - واحرتاق الفحم والنفط والغاز 

، ويزيد من درجة حرارة  العامل عىل وجه اإلمجال،  الكربون، فريفع درجة حرارة اهلواء املوضعية 

ُماًل بامليزان احلراري الذي يضمنه سقوط األشعة حتت احلمراء، من الشمس وانعكاساهتا  

 املتكررة بني األرض واجلو.  
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 قلت: فنسب اهلواء يف اجلو معرضة خلطر شديد؟!  

 تنتبه البرشية،  وإذا مل  .. بل هي تعيش يف خطر شديد  .. ليست معرضة فقط  .. قال: ال 

 وظلت جتري الهثة وراء ما تسميه حضارة، ستقوم األرض بأعظم إرضاب يف تارخيها. 

 قلت: إرضاب؟!  

لتذيقكم الفناء الذي   .. قال: أجل ستخلع هذا الغالف الغازي الذي يلعب به صبيانكم 

 يتوج حضارتكم، وينتهي بذلك التاريخ الذي حتلمون بإهنائه.  

 : كائنات غريبة باهلواء 

حيمل  ) : انرصف مغضبا، فحل حمله آخر، فسألت املعلم عنه، فقال: هل سمعت بقوله  

   ( 1) هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني( 

 فام عالقة هذا هبم؟   .. هذا يف العلامء الذين حيفظون الدين من البدع   .. قلت: أجل 

 العلامء الذين حيفظون الكون من البدع. قال: هذا من  

 ضحكت، فقلت: وهل يف الكون بدع؟ 

 واسمع إليه يرشحها لك.   .. قال: أجل 

قال: سأبدأ كالمي بام قال ابن سينا، وهوحيذر من هذه البدع احلادثة يف هواء رب  

الروح،    واهلواء مادام معتدالُ وصافيًا، ليس خيالطه جوهر غريب مناف ملزاج ) العاملني، لقد قال: 

 فإذا تغري، فعل ضد فعله(    .. فهو فاعل للصحة وحافظ إياها 

اهلواء اجليد يف اجلوهر، هو  اهلواء  ) وفصل يف ذلك، فقال ـ انطالقا من معارف عرصه ـ: 

الذي ليس خيالطه من األبخرة واألدخنة يشء غريب، وهو مكشوف للسامء غري حمقون بني  

 
اخلطيب وابن عساكر والديلمي وغريهم، قال اخلطيب سئل أمحد بن حنبل عن هذا احلديث وقيل له كأنه كالم   ( 1) 

 موضوع قال: ال هو صحيح سمعته من غري واحد.
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يصيب اهلواء فساد عام، فيكون املكشوف أقتل له من  اجلدران والسقوف، اللهم إال يف حال ما 

 املغموم وا ملحجوب(  

 أتدرون املخاطر التي حيملها اهلواء الذي يعبث به املبتدعة؟ 

   .. قالوا بصوت واحد مستغربني: ال 

قال: هذا مشكل بدأ يتفاقم بعد الثورة الصناعية، وما جلبته من دمار، حيث صارت كثري  

جلو خانق فظيع، ومازال تلوث املدن يف ازدياد مستمر،، السيام بفعل   من املدن الكربى معرضة 

باملائة( ما يدنس اهلواء،    56وسائل النقل من سيارات وشاحنات تنفث عوادمها أكثر من نصف ) 

 ثم من طائرات وقطارات وبواخر يف أماكن وجودها. 

حمطات توليد الطاقة  وييل وسائل النقل يف  األَهية مصادر االحرتاق األخرى الثابتة مثل  

باملائة( ثم حرائق الغابات    15باملائة(، تليها املصانع املختلفة )    22الكهربائية وأجهزة التسخني ) 

 باملائة(.    2باملائة( ثم حماصيل ترميد الفضالت الصلبة )   5وحماصيل املزارع ) 

 قال أحد احلارضين: فام هذه العنارص الغريبة التي تريد مسخ فطرة اهلواء؟ 

ولكن أَهها ستة: أول أكسيد الكربون، واجلسيامت   .. هي كثرية  .. ال: بكل أسف ق 

 املعلقة، وأكاسيد الكربيت، واهلدروكربونيات الغازية، وأكاسيد النرتوجني، واألوزون.  

ويقدر ما ينطلق، يف اهلواء فوق الواليات املتحدة وحدها من هذه األصناف بمئة وأربعة  

مة صنف سابع من املدنسات يضم املواد السامة اخلطرة التي تنفثها  وث   .. وتسعني مليون طن مرتي 

 يف اهلواء بعض املصانع خلاصة. 

 وما مصدره؟   .. قال السائل: فام أول أكسيد الكربون؟ 

قال: هو  ذلك الغاز السام املشهور، ومصدره الرئييس هو  االحرتاق  غري الكامل للوقود  

 الكربون، وال سيام يف السيارت.  
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 وما مصدرها؟   .. لسائل: فام اجلسيامت املعلقة يف اهلـواء؟ قال ا 

قال: هي جسيامت صلبة أو سائلة، يرتاوح حجمها بني ما يمكن من دخان وسناج أو  

هباب، وبني ما ال يرى إال باملجهر اإللكرتون.. وهذه اجلسيامت الدقاق يمكن أن تبقى معلقة يف  

 مسافات بعيدة تذروها الرياح. اجلو مددًا طويلة، وأن حتمل إىل  

ومصادرها الرئيسية أجهزة احرتاق الوقود الثابتة، كأجهزة التدفئة وتوليد الطاقة، التي  

تنتج جل اجلسيامت املرئية، كام تنتج جزءًا كبريًا من الغازات  غري املرئية التي ال تلبث أن تتحول  

ت، مما يبقى عالقًا، ويمكن أن  إىل ضبائب، وتنضم إىل ذلك ذريرات الرمل واحلىص واألسمن 

حيمل إىل مسافات بعيدة، ويعيش أكثر من بليون نسمة يف مناطق يتجاوز التلوث باجلسيامت فيها  

 احلدود التي تسمح هبا منظمة الصحة العاملية.   

 وما مصدرها؟   .. قال السائل: فام األكاسيد الكربيتية 

الكربيتيك(، وسائر مركبات  ) قال: أَهها ثان أكسيد الكربيت، ومحض السلفوريك 

السلفات، وهي تصدر من الوقود الكربون وجله ملوث بالكربيت، كام تصدر من بعض أنواع  

 املصانع. 

وتدل بعض املعلومات التي مجعتها منظمة الصحة العاملية وبرنامج البيئة العاملي عام سبعة  

أن أكثر من ستمئة مليون إنسان، يعيشون يف مناطق حرضية، معدل التلوث فيها   وثامنني، عىل 

 بثان أكسيد الكربيت يفوق املقادير التي تسمح هبا املنظمة.  

 وما مصدرها؟   .. قال السائل: فام اهلدروكربونيات الغازية 

من أهم   قال: هي غازات غري سامة يف حد ذاهتا، وباملقادير التي توجد هبا، ولكنها تعترب 

 مدنسات اهلواء لدورها  يف تشكيل األوزون وسائر املؤكسدات. 

وجل هذه الغازات ينطلق يف املناطق احلرضية، حيث توجد مصانع تلميع املعادن،  
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 ومعامل الدهانات، واملطابع، وحمطات توزيع الغازولني والديزل، ومؤسسات التنظيف.  

 صدرها؟ وما م   .. قال السائل: فام األكاسيد النرتوجيية 

قال: هي تتشكل من احتاد النرتوجني باألكسجني يف احلرارات العالية التي حيرتق هبا  

 وخطرها يتمثل يف دورها يف توليد األوزون.    .. الوقود 

 قلت: فهل هناك غازات أخرى؟ 

وليس هناك من أهل السنة من يدعو   .. وكل يوم تظهر بدعة جديدة  .. قال: كثرية جدا 

 ونعم الوكيل.    إلماتتها، فحسبنا اهلل 

 أمراض التلوث: 

انرصفا غاضبا، وحل حمله طبيب بثياب مهنته، وهويقول من غري أن يسأل: هذا التلوث  

 الذي سمعتم نامذج عنه خطر عىل صحة اإلنسان، بل عىل وجوده. 

أال تذكرون ما حدث يف لندن عام اثنني ومخسني، يوم أدى الضخان القاتل إىل موت أربعة  

حدث يف دونورا، تلك املدينة الصناعية يف غرِّب بنسلفانيا، حيث مرض نصف    آالف نسمة ؛ وما 

سكان املدينة، ومات عرشون منهم بعد ضخان استمر مخسة أيام، وبقي األحياء منهم يعانون من  

اعتالل يف الصحة ؛ ثم ما حدث يف مدينة نيويورك سنة ثالث ومخسني حني مات مئتا نفس من  

 يت واجلسيامت املعلقة.  جراء مستوى أكاسيد الكرب 

وال يقل شأنًا عن هذه الكوارث الصارخة، تلك اَلثار الطويلة األمد عىل سكان األمصار  

الشعب  ) من جراء تلوث اهلواء، من علل تنفسية مزمنة كالنفاخ الرئوي والتهاب القصبات 

   … اهلوائية(  

صحاء من الكبار  فقد نقصت القدرة عىل أداء التامرين اجلسمية يف األ  .. ليس ذلك فقط 

واألطفال عىل السواء.. وازدادت نسبة الوفيات من األمراض األخرى كالسطان وأمراض  
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 القلب.. وازداد حدوث الربو وفرط التحسس وأمراض اجلهاز التنفيس يف األطفال. 

وهم يقدرون رضيبة التلوث التي يدفعها سكان الواليات املتحدة كل عام بخمسة عرش  

 ماليني يوم مرض، ومخسة عرش مليون يوم ناقص اإلنتاجية. ألف وفاة، وسبعة  

 طهارة اإليواء 

دخلنا القاعة الثالثة، فرأيناها قد صممت عىل هيئة بيت ممتلئ نظافة ومجاال، مل يكن فيه أي  

زخرفة، وكان طالؤه بسيطا، ومل يكن حيتوي من املتاع إال عىل ما هو  رضوري ونافع، ولكن  

 النفسـ  مع ذلكـ  تنرشح فيه انرشاحا عظيام. 

 ارة اإليواء. قلت للمعلم: ال شك أن هذه القاعة هي املختصة بطه 

قال: أجل، فاملأوى نعمة من نعم اهلل الكربى عىل اإلنسان، بل عىل كل يشء، فقد جعل  

ِل َأِن اََّتِِذي ِمَن   ﴿ اهلل لكل يشء مأوى يأوي إليه، أمل تسمع قوله تعاىل:  َحى َربَُّك ِإىَل النَح  َوَأو 

ِرُشونَ  َباِل ُبُيوتًا َوِمَن الَشَجِر َومِمَا َيع  ِ  ( 68لنحل: )ا ﴾ اجل 

قلت: أجل، وقد امتن اهلل عىل عباده بأن جعل هلم من بيوتا يأوون إليها حال سفرهم،  

َن َعاِم ُبُيوتًا    ﴿ تعاىل: وحال إقامتهم، فقال   َواهلَلُ َجَعَل َلُكم  ِمن  ُبُيوتُِكم  َسَكنًا َوَجَعَل َلُكم  ِمن  ُجُلوِد األ 

نُِكم  َوَيو   َم َظع  وهَنَا َيو  َتِخفُّ َعاِرَها َأَثاثًا َوَمَتاعًا ِإىَل  َتس  َباِرَها َوَأش  َواِفَها َوَأو  َم ِإَقاَمتُِكم  َوِمن  َأص 

 ( 80)النحل: ﴾ ِحنيٍ 

وبمثل ذلك امتن عىل ثمود بأن أعطاهم القدرات التي يبنون هبا البيوت يف السهول  

دِ  ﴿ واجلبال، فقال تعاىل:  ُكُروا ِإذ  َجَعَلُكم  ُخَلَفاَء ِمن  َبع  ِض َتَتِخُذوَن ِمن    َواذ  َر  َعاٍد َوَبَوَأُكم  يِف األ 

ِض   َر  ا يِف األ  َثو  ُكُروا آالَء اهلَلِ َوال َتع  َباَل ُبُيوتًا َفاذ  ِ ُسُهوهِلَا ُقُصورًا َوَتن ِحُتوَن اجل 

ِسِدينَ   ( 74)األعراف: ﴾ ُمف 

ي  جيب أن يكون لكل إنسان مسكن يأو  .. قال: ليس السكن نعمة فقط، بل هو  واجب 
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َعُلوا   ﴿ تعاىل: إليه، أمل تسمع قوله  َ ُبُيوتًا َواج  ِمُكاَم ِبِمرص  َحي َنا ِإىَل ُموَسى َوَأِخيِه َأن  َتَبَوءا لَِقو  َوَأو 

ِمننِيَ  ِ امل ُؤ  (، فقد قرن بني األمر ببناء البيوت وإقامة  87)يونس: ﴾ ُبُيوَتُكم  ِقب َلًة َوَأِقيُموا الَصالَة َوَبرشِّ

 الصالة. 

 قلت: مل؟ 

قال: ألنه ال تستقيم احلياة التعبدية إال بعد توفري املرافق الرضورية، فال يمكن لإلنسان أن  

 يصيل صالة خاشعة، وبطنه يلتهب من اجلوع، أو جلده حيرتق من الربد. 

جاء   بني إرسائيل ببناء البيوت يف مرص مع كون موسى  قلت: ومل أمر موسى 

 ليخرجهم منها؟ 

رشد الذي كان يعانيه بنو إرسائيل يف مرص، واحلياة الطفيلية التي كانوا  قال: ألن الت 

 ليخرجهم بتلك األخالق.   يامرسوهنا طبعتهم بأخالق معينة، ومل يكن موسى  

 قلت: فهل املساكن تطبع أصحاهبا بطابعها؟ 

 أليست سكنا؟   .. قال: أجل 

 قلت: فام أول رشوط املسكن الصحي؟ 

فالبيت الطاهر هو  البيت الذي   .. ألسنا يف القاعات املختصة بالطهارة؟  .. قال: الطهارة 

 ينتج الصحة والعافية. 

  .. بينام نحن كذلك إذ سمعنا شخصا داخل القاعة يقول: ال تكتفوا بتنظيف بيوتكم فقط 

 بل نظفوا اهلواء الذي يسكن بيوتكم، أو يدخل بيوتكم. 

 قلت: مل؟!  

اكن مل ينظر إليها إال مؤخرا عىل أهنا من املشاكل الصحية  قال: إن نوعية اهلواء داخل املس 

 الكامنة التي تؤثر يف كثري من الناس. 
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وأكثر ما تتجىل يف مساكن املاليني من سكان األرياف يف البلدان النامية، حيث الوقود  

   .. احليوي املنشأ أو الفحم يستعمل لألغراض املنزلية 

املية، أن حوايل مخسمئة مليون من الناس  وقد قدر تقرير حديث ملنظمة الصحة الع 

معظمهم من النساء واألطفال، يمكن أن  يتعرضوا إىل تأثريات ضارة من جراء األبخرة السامة  

 والدخان الذي يستديم يف منازهلم.  

ولكن أمثال هذه املشاكل ليست مقصورة عىل املساكن الريفية أو البلدان النامية، بل هناك  

اهلواء داخل املساكن يف كل مكان، يفسد بكثري من املصادر املنزلية واخلارجية،    بينات وفرية عىل أن 

 فيحدث آثارًا ضارة بالساكنني. 

وال ينبغي أن تنسوا التدخني، وما حيدثه دخان السجائر من تدنيس هلواء املكان الذي يقع  

 ني باإلكراه.   فيه التدخني، واملخاطر الصحية العديدة التي يتعرض إليها ضحاياه من املدخن 

 تطهري الساحات: 

بل وردت النصوص بام هو  أكثر من    .. قال املعلم: مل تأمر الرشيعة بتطهري البيوت وحدها 

إن اهلل تعاىل طيب   ) : بتنظيف األفنية والساحات املجاورة للبيوت، فقال  ذلك، فقد أمر 

حيب الطيب، نظيف حيب النظافة، كريم حيب الكرم، جواد حيب اجلود؛ فنظفوا أفنيتكم وال  

، وقال  ( 2) طيبوا ساحاتكم، فإن أنتن الساحات ساحات اليهود( ) : ، وقال ( 1) تشبهوا باليهود( 

 : ( )( 3) طهروا أفنيتكم، فإن اليهود ال تطهر أفنيتها   

لساحات يف عرصنا من شأن الدولة، فهناك العامل املختصون  قلت: إن تطهري األفنية وا 

 
 الرتمذي وقال: غريب.   (  1) 

 الطربان يف األوسط.   (  2) 

 الطربان يف األوسط.   (  3) 
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 بذلك. 

كل شخص، وعىل الدولة  عىل    النظافة واجب   .. قال: ولذلك متتلئ ساحاتكم بالقاذورات 

   . أن تعني يف ذلك أو حتزم يف التعامل معه 

 تطهري األماكن العامة: 

 األماكن العامة. قال املعلم: ليس هذا فقط، بل أمرت الرشيعة بتطهري مجيع  

 قلت: فام األماكن العامة؟ 

قال: هي املحال التي يقصدها اإلنسان للتعبد أو للراحة أو للعمل أو لغري ذلك من شؤون  

 حياته. 

سمعت رجال يف القاعة يقول: لقد وردت النصوص باالهتامم باألماكن العامة حرصا  

 عىل نظافتها، وعىل كوهنا جوا مناسبا للصحة ال للمرض: 

َراِهيَم   ﴿ فقد أمر الرشع بتنظيف دور العبادة، فقال تعاىل مشريا إىل ذلك:  َنا ِإىَل ِإب  َوَعِهد 

َرا َبي ِتَي لِ  اَمِعيَل َأن  َطهِّ ُجودِ َوإِس  َكِع السُّ َعاِكِفنَي َوالرُّ  ( 125: )البقرة ﴾ لَطاِئِفنَي َوال 

عرضت عيل أجور أمتي حتى القذاة  ) عن األجر اجلزيل عىل ذلك، فقال:  وأخرب 

خيرجها الرجل من املسجد، وعرضت عيل ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو  

   ( 1) آية أو تيها رجل، ثم نسيها( 

النخاعة يف املسجد خطيئة  ) : ل هذا األجر ورد ذم من يتسبب يف اتساخه، فقال  ويف مقاب 

، وقال  ( 3) البصاق يف املسجد خطيئة، وكفارهتا دفنها( ) : ، وقال ( 2) وكفارهتا دفنها( 

 
 أبو داود والرتمذي.   (  1) 

 أمحد وأبو داود.    (  2) 

 البخاري ومسلم.   (  3) 
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 : (  عرضت عيل أمتي بأعامهلا حسنها وسيئها، فرأيت يف حماسن أعامهلا إماطة األذى عن

 . ( 1) أعامهلا النخاعة يف املسجد مل تدفن( الطريق، ورأيت يف يسء  

إذا تنخم أحدكم وهو يف املسجد فليغيب نخامته ال تصيب جلد  ) ذلك بقوله:   وعلل  

 ( 2) مؤمن أو ثوبه فتؤذيه( 

ولكن بعض    .. فاملساجد النظيفة كاملغناطيس الذي جيذب القلوب   .. قلت: صدق الرجل 

   .. ة استدعت ذلك، فدورات املياه ولكن الرضور   .. املساجد تفوح منها الروائح املنفرة 

كيف تنرشون الروائح الكرهية يف   .. قاطعني املعلم، وقال: ليست هناك رضورة يف هذا 

 املساجد، ثم تقول رضورة؟! أين عقولكم؟ أين تدبريكم؟ 

ومن األماكن العامة التي أمر الرشع باحلرص عىل نظافتها األماكن  ..قال الرجل:

تلويتها من األمور التي جتلب اللعنة عىل أصحاهبا،    التي يسرتيح فيها الناس، فقد اعترب  

الذي يتخىل يف طريق الناس  )وما الالعنان؟(، قال:)أتقول الالعنني( قالوا:):فقال 

، وقال ( 4)  يف طريقهم وجبت عليه اللعنة(من آذى املسلمني):، وقال ( 3) وظلهم(

:(  اتقوا املالعن الثالث: أن يقعد أحدكم يف ظل يستظل فيه، أو يف طريق، أو يف نقع

  ( 5) ماء(

عىل طريق عامر من طرق   من سل سخيمته) من يلعن هؤالء، فقال: وبني 

 
 مسلم.   (  1) 

 أمحد وأبو يعىل وابن خزيمة، والبيهقي يف الشعب والضياء.   (  2) 

 مسلم.   (  3) 

 الطربان يف الكبري.   (  4) 

 أمحد.   (  5) 
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 ، وكفى هبذا ردعا.( 1) املسلمني فعليه لعنة اهلل ومالئكته والناس أمجعني(

وقد بني العلم احلديث اَلثار التي ينتجها تلويث مثل هذه املحال، فنص عىل أن  

املناطق الباردة الرطبة وذات الظل تعترب جوا مالئام لنمو أغلب أنواع البكترييا وبويضات  

الديدان، ويساعد يف ذلك خلوها من تأثري األشعة فوق البنفسجية القاتلة للجراثيم  

 والبويضات. 

ة اإلسكارس ـ مثال ـ يمكن أن تعيش يف هذه األجواء ملدة عامني مع  فبويضات دود

بقائها معدية، وبام أن البول والرباز يعتربان من مصادر هذه اجلراثيم والديدان، فإن البول  

 يف هذه املحال يعترب من اجلرائم املؤدية لذلك. 

 تطهري الثياب: 

 ( 4)املدثر: ﴾ ر  َوِثَياَبَك َفَطهِّ   ﴿ تعاىل: دخل آخر، وهو يقرأ قوله  

 فالثياب يف هذه اَلية حتتمل وجوها من التفسري.   .. قلت: عن أي الثياب يتحدث هذا؟! 

 قال: يتحدث عن املعنى الظاهر املتبادر من اَلية. 

 طهارة اإليواء(؟  ) ألسنا يف    .. قلت: وما عالقتها هبذا املحل؟ 

تسمع اهلل تعاىل، وهويقرن    قال: ثوبك هو  بيتك األدنى، كام أن بيتك هو  ثوبك األبعد، أمل 

 بني البيوت والثياب؟ 

َنانًا    ﴿ تعاىل: قلت: أجل، فقد قال   َباِل َأك  ِ َواهلَلُ َجَعَل َلُكم  مِمَا َخَلَق ظاِلالً َوَجَعَل َلُكم  ِمَن اجل 

اِبيَل َتِقيُكم  َبأ َسُكم  َكَذلَِك ُيِتمُّ  ََر َورَسَ اِبيَل َتِقيُكُم احل  َمَتُه َعَلي ُكم  َلَعَلُكم   َوَجَعَل َلُكم  رَسَ  نِع 

ِلُمونَ   ( 81)النحل: ﴾ ُتس 

 قال: فطهارة الثياب تدخل يف طهارة اإليواء، فال يصح أن تطهر بيتك، وتنجس ثوبك. 

 
 الطربان يف األوسط واحلاكم.   (  1) 
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قال ذلك الداخل، وكأنه يشري إيل: عليك أن تعتني بنظافة ثوبك وحسن هندامك، كام  

تعتني بنظافة جسمك وحسن خلقك، أمل تسمع ما روى جابر بن عبد اهلل  وهويتحدث عن سنة  

أما كان  ) فرأى رجاًل شعثًا قد تفرق شعره فقال:   يف هذا، فقال: أتانا رسول اهلل    رسول اهلل  

أما كان هذا جيد ما  ) ن به شعره؟(، ورأى رجاًل آخر وعليه ثياب وسخة فقال: هذا جيد ما يسك 

 يغسل به ثوبه(  

ال يدخل  ) : ارتباط النظافة باخليالء، فقد ورد يف احلديث الرشيف قوله  وقد نفى 

اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة من كرب(، فقال رجل: إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنًا، فقال  

 : ( إن اهلل )( 1)  مجيل حيب اجلامل، الكرِب بطر احلق وغمط الناس   

صحابته  بالثياب البيض، ألن الوسخ والنجاسة يظهران عليها   وهلذا أوىص 

عليكم بثياب البياض   ) :بجالء، وذلك مدعاة يف تنظيفها وتطهريها وعدم إَهاهلا، قال 

نوا موتاكم(   ( 2) فالبسوها فإهنا أطهر وأطيب وكفه

وقد رد العلامء والصاحلون عىل من أَهل نظافة الثياب بحجة النسك، فقال املناوي:  

وقد هتاون بذلك مجع من الفقراء حتى بلغ ثوب أحدهم إىل حد يذم عقاًل وعرفًا، ويكاد  

ل الشيطان ألحدهم فأقعده عن التنظيف بنحو: .. يذم رشعاً  نظف قلبك قبل ثوبك(  )سوه

تثال أو امر اهلل ورسوله وإقعاده عن القيام بحق جليسه  ال لنصحه، بل لتخذيله عن ام

 وجمامع اجلامعة املطلوب فيها النظافة، ولوحقق لوجد نظافة الظاهر تعني عىل نظافة الباطن(  

 طهارة الغذاء 

دخلنا القاعة الرابعة، فرأيناها قد صممت عىل هيئة مطعم بسيط، ولكنه يف منتهى اجلامل  

 
 مسلم.   (  1) 

 أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الرتمذي: حسن صحيح.    (  2) 
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 نها، فقال: هذه القاعة ُمتصة يف تعليم طهارة الغذاء. والنظافة، فسألت املعلم ع 

 أيتوضأ الطعام ويغتسل؟   .. قلت: طهارة الغذاء 

أم تريد أن تدخل الطعام إىل جوفك   .. له وضوؤه اخلاص، وغسله اخلاص  .. قال: نعم 

 بأتربته وغباره وأوساخه؟ 

 ولكني أتعجب أن َّتصص قاعة يف املستشفى ملثل هذا.   .. قلت: ال أقصد ذلك 

فالطعام مصدر   .. قال: لو فعلتم هذا لوقيتم أنفسكم من أمراض كثرية أنتم بمنأى عنها 

مهم من مصادر الصحة واملرض، وهلذا وردت النصوص الكثرية والترشيعات املختلفة تبني  

 كيفية التعامل معه. 

 حتريم اجلاللة: 

ريا  رأيت رجال داخل القاعة يضع خلفه صورة حيوانات ونباتات، وهو يتحدث، مش 

إليها اقرتبنا منه، فسمعته يقول: لقد حرم الرشع كل نجس أو متنجس من الطعام، حيوانا كان أو  

 غريه: 

فقد هني عن اجلاللة، وهي ما يأكل القاذورات من احليوانات، أو هي الدابة التي تتبع  

عن اإلبل   هنى رسول اهلل ) : ففي احلديث النجاسات وتأكل اجللة، وهي البعرة والعذرة، 

جلاللة أن يؤكل حلمها وال يرشب لبنها وال حيمل عليها إال األدم، وال يذكيها الناس حتى تعلف  ا 

 أربعني ليلة( 

عن اجلاللة يف اإلبل أن   هنى رسول اهلل )  : ففي احلديث بل ورد النهي عن ركوهبا، 

 يركب عليها أو يرشب من ألباهنا(، وقد علل ذلك بأهنا ربام عرقت، فتلوث بعرقها. 

 اء الكالب: اقتن 

 سأله سائل، فقال: ما تقول يف الكالب، فإن ألقوامنا غراما عظيام هبا؟ 
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إذا اقرتب الزمان ألن يرِّب  ) ، فقد أخرب عن عرصكم، فقال: قال: صدق رسول اهلل 

الرجل جروًا خري له من أن يرِّب ولدًا له، وال يوقر كبريًا وال يرحم صغريًا، ويكثر أو الد الزنى  

الرجل ليغشى املرأة عىل قارعة الطريق، يلبسون جلود الضأن عىل قلوب الذئاب أمثلهم  حتى إن  

 يف ذلك املداهن( 

 وصف ما يقع، وليس يف النص ما يدل عىل التحريم.   قال السائل: ولكنه  

  ومع ذلك فقد هنى     .. تربية الكالب من أصناف املحرمات   قال: يكفي ما قرن به  

ذ كلبًا إال كلب  ) : كثرية، مستثنيا مواضع احلاجة، فقال  عن تربية الكالب يف نصوص  من اَّته

ما هو  أعظم    ماشيٍة أو صيٍد أو زرٍع أنتقص من أجره كله يوٍم قرياط(، ويف حديث آخر ذكر  

 من اقتنى كلبًا إال كلب صيٍد أو ماشيٍة نقص من أجره كله يوٍم قرياطان(  ) من ذلك، فقال: 

إذا ولغ الكلب  ) : رتز من الكالب احرتازا شديدا، فقال  ليس هذا فقط، بل أمرنا أن نح 

إذا رشب  ) : ، ويف حديث آخر قال ( 1) يف إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أو الهن بالرتاب( 

 ( 2) الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعًا( 

، فقال: يف هذا احلديث قبس من معجزات النبوة، فالكلب مصدر  ( 3) تدخل أحد األطباء 

أمراض خطرية، لعل أشهرها داء الكلب، وهومرض مخجيٌّ خطريٌ  ينجم عن اإلصابة بحمٍة  

راشحٍة، هي محة الكَلب، هذه احلمة هلا انجذاب عصبي يف حال دخوهلا للجسم، كام أن هناية  

 املرض مميتٌة يف كل األحوال. 

ابة بمجرد دخول لعاب احليوان املصاب إىل دم اإلنسان سواء بعضه أو  وحتصل اإلص 

 
 أمحد ومسلم.   (  1) 

 البخاري ومسلم.    (  2) 

 انظر: اإلعجاز الطبي يف السنة النبوية، للدكتور كامل املويل.    (  3) 
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بمالمسته، أو بأن توجد سحجةٌ ، أو جرح يف اجللد، ويف هذه احلالة تنجذب احلمة إىل  

 األعصاب،وتنترش يف كل اجلملة العصبية، مؤدية إىل التهاب دماغ مميت. 

 بالغسل بالرتاب؟    سأل سائل: فام رس أمره  

قال: إن احلمة املسببة للمرض متناهية يف الصغر، وكلام قَل حجم احلمة ازداد خطرها،  

الزدياد إمكانية تعلقها بجدار اإلناء، والتصاقها به، والغسل بالرتاب أقوى من الغسل باملاء، ألن  

اراملاء، أو اليد عىل  الرتاب يسحب اللعاب، ويسحب الفريوسات املوجودة فيه بقوٍة أكثر من إمر 

 جدار اإلناء، وذلك بسبب الفرق يف الضغط احللويل بني السائل )لعاب الكلب(  وبني الرتاب. 

 حتريم األسمدة النجسة: 

أشار إىل بعض النباتات خلفه، هو  يقول: ومن هذا الباب هني الرشع أن تلقى يف األرض  

كنا نكري أرض رسول  ) هم قال: النجاسات ونحوها، لتكون سامدا لألرض، وقد روي عن بعض 

 ونشرتط عىل من يكرهيا أال يلقي فيها العذرة(    اهلل  

 حتريم الكيميائيات الضارة: 

ثم أشار إىل علب خلفه، قد رصمت عليها إشارات حمذرة، وقال: ليست العذرة فقط هي  

 إن أخطر ما يفسدها هو  هذه املواد السامة.   .. التي تفسد احليوان والنبات 

 ض احلارضين: تقصد املواد الكيميائية؟ قال له بع 

لقد صبحت الكيامويات جزءًا    .. ولألسف   .. فهي أخطر من كل الفضالت   .. قال: أجل 

دعم  فهي بحسب تصورهم املحدود ت  .. رضوريًا  ال يمكن االستغناء عنه من احلياة البرشية 

فهي تقي وتكافح كثريًا من األمراض، وتزيد اإلنتاجية الزراعية،  .  مناشط اإلنسان وتدعم تنميته. 

 وتعود بفوائد مجة عىل املجتمع.  

 قال السائل: فام اخلطر يف هذه الكيميائيات، نحن ننتفع هبا؟ 
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ولكن رضرها ـ الذي سببه سوء تعاملكم معها ـ أكثر من نفعها،   .. قال: نعم فيها منافع 

أثناء تصنيعها أو نقلها أو توزيعها أو تداوهلا أو استعامهلا أو   فاإلنسان قد يتعرض هلا مبارشة، 

 التخلص منها، وهذا قد حيدث آثارًا ضارة يف صحته. 

بل إن التخلص العشوائي من هذه الكيامويات وفضالهتا يمكن أن يدنس اهلواء واملاء  

 والرتبة، ويؤدي إىل تلوث الغذاء، مما حيدث آثارًا ضارة غري مبارشة. 

ر أن حوايل سبعني ألف مادة كياموية تدخل يف التعامل اليومي، منها ثامنية وأربعون  بل يقد 

 ألفًا بكميات ذات شأن من الوجهة التجارية. 

زيادة عىل أن جل هذه املواد املستعملة سوف تلوث اهلواء واملاء والغذاء والرتبة بعد  

ألف مادة كياموية جديدة إىل  ويضاف يف كل عام ما بني سبعمئة و  .. استعامهلا ورميها كفضالت 

 التجارة. 

ِض َوَلكِن    ﴿ قلت: صدق اهلل العظيم حني قال:  َر  ا يِف األ  َق لِِعَباِدِه َلَبَغو  ز  َوَلوَبَسَط اهلَلُ الرِّ

ُل ِبَقَدٍر َما َيَشاُء ِإَنُه بِِعَباِدِه َخِبرٌي َبِصريٌ  لقد بسط اهلل بعض فضله عىل أهل   .. ( 27)الشورى: ﴾ ُيَنزِّ

العرص بام فتح هلم من خزائن العلم من خزائن األرزاق، فراحوا يقتلون أنفسهم، ويقتلون   هذا 

 األرض معهم. 

قال: صدقت، فاملشكلة ال تكمن يف استغالل خريات السامء وبركات األرض، فتلك  

الزمة من لوازم التسخري، بل الزمة من لوازم العمران، ولكنها تكمن يف اإلرساف والطغيان  

بغري احلق، وكلها تؤدي إىل اإلخالل باملوازين إخالاًل يفسد هذه البيئة وجيعلها غري  والبغي  

 صاحلة حلياة الناس.  

َوال    ﴿ تعاىل: قلت: وهلذا هنى اهلل تعاىل عن اإلرساف املسبب هلذه العلل اخلطرية، كام قال  

ِض َوال  َر  ِسُدوَن يِف األ  ِفنَي اَلِذيَن ُيف  ِ َر امل ُس  لُِحونَ ُتِطيُعوا َأم   ( 152ـ    151)الشعراء: ﴾  ُيص 
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 النظافة: 

أشار إىل يده، وقال: هذه اليد التي نتناول هبا الطعام مصدر من مصادر الصحة واملرض،  

   ( 1) بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده( ) يقول:   وهلذا كان  

ومن هذا الباب أمر الرشع بتخصيص اليد اليسى للتنظيف، حرصا عىل نظافة اليد  

وكانت   قال: كنت طفال يف حجر رسول اهلل بعض الصحابة اليمنى، التي هي للطعام، فعن 

يا غالم سم اهلل، وكل بيمينك، وكل مما  ) : يدي تطيش يف الصفحة، فقال يل رسول اهلل 

   ( 2) يليك( 

بشامله   أن رجاًل أكل عند َرُسول اهلَلِ ففي احلديث بل قد ورد التشديد يف ذلك، 

ال استطعت!(، ما منعه إال الكرب، فام رفعها إىل    ) : كل بيمينك(، قال: ال أستطيع، فقال  ) فقال: 

 .  ( 3) فيه 

ويف هذا دليل عىل حرص الرشيعة عىل طهارة الطعام، ففي َّتصيص يد للتنظيف ويد  

 . فاظ عىل الطعام من ُماطر التلوث للطعام ح 

ثم أشار إىل فمه، وقال: وهذا من أخطر مصادر الصحة واملرض، وهلذا ورد الرشع آمرا  

َّتللوا فإنه نظافة، والنظافة تدعو   ) : بالتخلل وتنظيف الفم، فقال  بتنظيف الفم، فقد أمر 

   ( 4) إىل اإليامن مع صاحبه يف اجلنة( 

وضوء، واملتخللون من الطعام، أما َّتليل الوضوء:  حبذا املتخللون بال ) : وقال 

فاملضمضة واالستنشاق وبني األصابع، وأما َّتليل الطعان فمن الطعام فإنه ليس يشء أشد عىل  

 
 أمحد والرتمذي واحلاكم.   (  1) 

 البخاري ومسلم.   (  2) 

 ُمسلٌِم.   (  3) 

 الطربان يف األوسط.   (  4) 
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   ( 1) امللكني من أن يريا بني أسنان صاحبهام طعاما وهوقائم يصيل( 

مطهرة للفم مرضاة  تسوكوا، فإن السواك  ) : بالسواك يف نصوص كثرية، فقال    وأمر  

للرب، ما جاءن جربيل إال أو صان بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض عيل وعىل أمتي، ولوال  

   ( 2) أن أخاف أن أشق عىل أمتي لفرضته عليهم، فإن ألستاك حتى خشيت أن أحفي مقادم فمي( 

ذاذ  ومن هذا الباب ما ورد من النهي عن النفخ يف الطعام والرشاب، وذلك ألن نفخ الر 

وزفره  يؤدي إىل انتقال كثري من األمراض املعدية كاالنفلونزا والقوباء وشلل األطفال والنكاف  

واحلصبة األملانية والرشاح والتهابات احللق والعنجز والسل وغريها من األمراض، وخاصة  

 الفريوسية ولذلك فإنه ينصح  بعدم النفخ والتنفس يف آنية األكل والرشب. 

وهو جيمع ما عىل املؤمن    ما ورد من األمر بتغطية أو ان الطعام، قال ومن هذا الباب  

إذا سمعتم نباح الكلب وهنيق احلمري بالليل  ) التحصن منه من األعداء األخفياء والظاهرين: 

فتعوذوا باهلل من الشيطان، فإهنن يرين ما ال ترون، وأقلوا اخلروج إذا هدأت الرجل، فإن اهلل عز  

من خلقه ما يشاء، وأجيفوا األبواب واذكروا اسم اهلل عليها، فإن الشيطان ال   وجل يبث يف ليله 

   ( 3) يفتح بابا أجيف وذكر اسم اهلل عليه، وغطوا اجلرار، وأوكئوا القرب، وأكفئوا اَلنية( 

 
 الطربان يف الكبري.   (  1) 

 ابن ماجه.   (  2) 

 واحلاكم.أمحد والبخاري يف األدب وأبو داود وابن حبان    (  3) 
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 ثالثا ـ حصن القوة  

وا  وَ  ﴿ دخلنا احلصن الثالث، فرأينا عىل بابه مكتوبا بحروف تشبه عضالت قوية قوله تعاىل:  َأِعدُّ

ِهُبوَن ِبِه َعُدواهلَلِ َوَعُدَوُكم    َي ِل ُتر  ُتم  ِمن  ُقَوٍة َوِمن  ِرَباِط اخل  َتَطع   ( 60: ألنفال ﴾ ) هَلُم  َما اس 

 قلت للمعلم: هذه آية األمر باإلعداد للجهاد. 

وجهاد أعداء األرض،   .. جهاد أعداء اجلسم، وجهاد أعداء الروح  .. قال: كل جهاد 

 وجهاد أعداء السامء. 

 قلت: ما تقصد؟ 

 قال: القوة احلقيقية هي القوة التي ترهب عدوك، وجتعله ال يفكرـ  جمرد تفكريـ  يف غزوك. 

 قلت: تقصد بالعدو املحاربني. 

 قال: من البرش وغريهم. 

 تي كنا فيها. قلت: ولكنا قد حتصنا باحلصون ال 

قال: ال يكفي أن تتحصن من البالء، وأنت ال تزال ضعيفا مستضعفا، منحط القوى،  

 منهار العزيمة، ألنك بذلك ستكون عليال يف وسط حصنك، ميتا يف خالل حياتك. 

 قلت: وهلذا أمر الرشع باإلعداد؟ 

ء من حيث  قال: وهلذا يطالبك الرشع بأن ترفع من من درجة مقاومتك، فقد يأتيك األعدا 

 ال تشعر، أو يأتيك الداء من حيث أمنته. 

 قلت: فاَلية تشري إىل هذا املعنى؟ 

 فكيف تعد السالح من غري أن تعد اليد التي حتمل السالح؟   .. قال: بل ترصح به 

 قلت: فكيف يدرب هذا املستشفى قاصديه هبذه القوة؟ 
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 قال: بأمرين: 

 .. البالء قهرا، بل جيعله هباء أمام أعاصريه أما أوهلام، فباإليامن، فاإليامن يقهر  

 قلت: فهل يعلم اإليامن يف هذا القسم؟ 

يعلم يف األقسام األوىل التي زرناها، ويعلم يف غريها من مراكز السالم   .. قال: ال 

 ومؤسساته. 

 قلت: وما األمر الثان؟ 

  ﴿ تعاىل: شارة بقوله  وإليه اإل   .. قال: هو تقوية أسلحة اجلسم، وطاقاته التي يقاوم هبا البالء 

َوى   َ الَزاِد الَتق  (، فقد نزلت هذه اَليات آمرة بوجوب التزود يف  197: البقرة ﴾ ) َوَتَزَوُدوا َفِإَن َخري 

 احلج حلفظ الصحة، فال يمكن حفظ صحة الذي فرط فيام يتطلبه جسمه من غذاء. 

 *** 

عنها، فقال: هذا الركن من  رأيت ثالثة أبواب داخل باحة هذا احلصن، فسألت املعلم 

 بجميعها وردت النصوص.   .. أركان الصحة والعافية يقوم عىل ثالثة أركان ال بد منها 

 قلت: فام هي؟ 

 ولكل منها قسمه اخلاص.   .. قال: هي التغذية، والرياضة، والراحة 

 قلت: فهل يف القرآن الكريم إشارة إىل هذه األركان الثالثة؟ 

اٌب   ﴿ : يوب تعاىل أل فقد قال  .. قال: أجل  َتَسٌل َباِرٌد َورَشَ ِلَك َهَذا ُمغ  ُكض  ِبِرج  ار 

َباِب  َل  َرى أِلُويِل األ  ًة ِمَنا َوِذك  َ َلُه َوِمث َلُهم  َمَعُهم  َرمح  : ﴾ ) َوَوَهب َنا َلُه َأه   (  43ـ    42صه

 قلت: أهاتان اَليتان جتتمع فيهام تلك األركان؟ 

ففي األمر بالركض بالرجل إشارة إىل رضورة حتريك اجلسم وترويضه،   .. قال: أجل 

 فالصحة ال تستقيم إال بذلك. 
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اٌب    ﴿ ويف قوله:  َتَسٌل َباِرٌد َورَشَ إشارة إىل رضورة الغذاء والطهارة، زيادة عىل ما    ﴾ َهَذا ُمغ 

 يكسبه املغتسل البارد من راحة نفسية. 

َلُه َومِ   ﴿ وقوله:  وينتفي    توفري جلو اجتامعي يأنس فيه أيوب    ﴾ ث َلُهم  َمَعُهم   َوَوَهب َنا َلُه َأه 

 عنه السقم. 

 قلت: ما أمجل هذه اإلشارة !  

 قال: وهناك إشارة غريها قد تكون أرصح منها. 

 قلت: ما هي؟ 

ـ وهي يف الكرب الذي حل هبا قال: قوله   ـ عليها السالم  ِع    ﴿ : ( 1) تعاىل ملريم  ي ِإَلي ِك بِِجذ  َوُهزِّ

ي َعي نًا  النَ  ِِّب َوَقرِّ َ َلِة ُتَساِقط  َعَلي ِك ُرَطبًا َجنِيهًا َفُكيِل َوارش   ( 26ـ    25مريم: ﴾ ) خ 

َلِة ُتَساِقط  َعَلي ِك ُرَطبًا   ﴿ هبز اجلذع، فقال:  تعاىل اهلل فقد أمرها  ِع النَخ  ي ِإَلي ِك بِِجذ  َوُهزِّ

 . ( 2) (، وهويتطلب حركة رياضية معينة 25مريم: ﴾ ) َجنِيهاً 

ومما يزيد يف تأكيد هذه اإلشارة أن مريم ـ عليها السالم ـ كان يأتيها رزقها مهيئا رغدا من  

َراَب    ﴿ : تعاىل غري أن تتكلف أي حركة يف سبيل احلصول عليه، كام قال   ُكَلاَم َدَخَل َعَلي َها َزَكِرَيا امل ِح 

ُزُق َمن  َيَش  َيُم َأَنى َلِك َهَذا َقاَلت  هو  ِمن  ِعن ِد اهلَلِ إَِن اهلَلَ َير  قًا َقاَل َيا َمر  ِ  َوَجَد ِعن َدَها ِرز  اُء بَِغري 

لكريم داللة عىل أَهية الرياضة  (، فإيراد األمر بتلك احلركة يف القرآن ا 37: )آل عمران ﴾ ِحَساٍب 

 اجلسمية، وكوهنا ركنا من أركان الصحة. 

ِِّب    ﴿ تعاىل: ويف قوله   َ دليل عىل الركن الثان من أركان الصحة، وهو التغذية    ﴾ َفُكيِل َوارش 

 
يًا َمن ِسيهاً    (  1)   (23:مريم )﴾وهو كرب عظيم عربت عنه كام ينص القرآن الكريم بقوهلا:﴿ َيا َلي تَنِي ِمتُّ َقب َل َهَذا َوُكن ُت َنس 

تتناسب خاصة مع حاجة احلامل لبعض هذه احلركات، وهو نفس ما ينصح به األطباء احلامل قبل الوضع من امليش،    (  2) 

 والقيام ببعض التمرينات الرياضية البسيطة، يف الشهر أو الشهرين األخريين من احلمل؛ لتيسري عملية الوالدة.
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الصحية السليمة، ويف ذكر الرطب اجلني، وهو يتناسب مع حاجة احلامل دليل عىل أن هذه  

 التغذية ينبغي أن تكون وفق ما تتطلبه الصحة، ال ما تتطلبه الشهوة. 

ي َعي نًا  ﴿ تعاىل: ويف قوله  فسية، ألن احلزن واألسف  دليل عىل مراعاة الراحة الن  ﴾ َوَقرِّ

َبرَشِ َأَحدًا َفُقويِل ِإنِّ    ﴿ والتأمل من أعظم أسباب العلل، وهلذا طمأهنا اهلل تعاىل فقال:  َفِإَما َتَريَِن ِمَن ال 

َم ِإن ِسيهاً  َيو  مًا َفَلن  ُأَكلَِّم ال  َِن َصو  ُت لِلَرمح  ـ عليها السالم  مل يرتك مريم    تعاىل (، فاهلل  26: مريم ﴾ ) َنَذر 

  تعاىل لوساوسها وكيفية مواجهتها لقومها، بل أخربها بأنه قد عزهلا عن مواجهة قومها ليتوىل هو     ـ 

 بقدرته ذلك. 

ِك ِبَكِلَمٍة    ﴿ يف تبشريه هلا:   تعاىل بل يشري إىل هذا قوله   ُ َيُم إَِن اهللهَ ُيَبرشِّ ِإذ  َقاَلِت امل َآلِئَكُة َيا َمر 

ن  َيا َواَلِخَرِة َوِمَن امل َُقَرِبنَي َوُيَكلُِّم الَناَس مِّ ن  َيَم َوِجيهًا يِف الدُّ ُن َمر  ُمُه امل َِسيُح ِعيَسى اب  ِد  ُه اس  يِف امل َه 

نَي   اًل َوِمَن الَصاحِلِ ذكر حماسن هذا الولد الذي برشها به    تعاىل (، فاهلل  46ـ    45)آل عمران: ﴾ َوَكه 

 فرحا ورسورا. لتمتلئ نفسها أمال و 

 التغذية 

َوُكُلوا مِمَا َرَزَقُكُم اهلَلُ َحالاًل    ﴿ تعاىل: دخلنا القاعة األوىل، فقرأت الفتة كتب عىل باهبا قوله  

ِمُنونَ   ( 88املائدة: ﴾ ) َطيِّبًا َواَتُقوا اهلَلَ اَلِذي َأن ُتم  ِبِه ُمؤ 

 هذه قاعة التغذية؟ أ قلت للمعلم:  

 وهي ترصح بوجوب األكل مما رزق اهلل.   ..  ذلك فاَلية تشري إىل   .. قال: أجل 

 قلت: ال ـ يا معلمـ  فهذا األمر لإلباحة، كام قال األصوليون. 

األصل يف األمر داللته عىل الوجوب، وما كان هلم أن ينقلوا األمر من الوجوب    .. قال: ال 

 إىل اإلباحة. 
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 وال أحد إال ويأكل، فالطبيعة توجبه، وال حاجة إىل إجياب الرشع.   .. قلت: ولكنه أكل 

       ( 1) وما تقرب إيل عبدي بيشء أحب إيل مما افرتضت عليه( ) : قال: أمل تسمع قوله  

 فيه من االستدالل؟ قلت: بىل، فام  

قال: إذا أكلت طعامك، ونويت فيه أداء الواجب الذي أمرك اهلل به، تكون قد تقربت إىل  

 وإذا أكلته، ونويت فيه أداء الواجب الذي أمرك به طبعك، ملن تتقرب؟   .. اهلل بأحب يشء إليه 

   .. قلت: إىل نفيس 

 قال: وهي لن تزيدك من اهلل إال بعدا. 

 ؟!  .... قلت: لكن 

سأذكر لك دليال آخر، قد يقوي ما ذكرت، أمل يأت النص املحرم لتحريم طيبات ما    قال: 

 أحل اهلل؟ 

ُموا َطيَِّباِت َما َأَحَل اهلَلُ َلُكم  َوال    ﴿ تعاىل: فقد قال اهلل    .. قلت: أجل  رِّ َا اَلِذيَن آَمُنوا ال حُتَ َيا َأهيُّ

َتِدينَ  بُّ امل ُع 
َتُدوا إَِن اهلَلَ ال حُيِ  (  87املائدة: )   ﴾ َتع 

 قال: فهذا يصب يف الداللة عىل الوجوب. 

قلت: لست أدري رس حرصك الشديد عىل هذا ـ يا معلم ـ فال َّتف فإن الناس يأكلون  

فسيجدون من األعذار ما يبيح    .. سواء قلت بالوجوب أو قلت باإلباحة، حتى لو قلت بالتحريم 

 هلم األكل. 

  .. صده عظيم، فالنظرة الرشعية للغذاء تنطلق من هذا إن ما أق   .. أنا ال أقصد هذا   .. قال: ال 

 فالغذاء عبادة. 

إن ألحتسب هلل  ) قلت: هذا صحيح، وقد قال بعض الصاحلني يذكر نيته يف أكله ورشبه: 

 
 البخاري.   (  1) 
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 أكلتي ورشبتي كام أحتسب نومتي وقومتي( 

قال: وكونه كذلك جيعله مرتبطا باألحكام الرشعية يف مجيع تفاصيله، ألستم يف الصالة  

 سألون عن اجلزئيات والتفاصيل، وحترصون عليها؟ ت 

   .. قلت: أجل 

هي ال َّتتلف يف    .. هلا رشوطها وأركاهنا وسننها ونواقضها   .. قال: فكذلك عبادة الطعام 

 يشء عن سائر العبادات. 

 قلت: ولكني ال أرى يف كتب الفقه هذا. 

 قال: هذا تقصري من الفقهاء. 

 أو هو  باألحرى ميدان علامء التغذية.   .. هذا ميدان األطباء، ال الفقهاء   .. قلت: ال 

 أليس الفقه هو  الذي ينظم حياة املسلم؟   .. الفقه يدخل يف كل يشء   .. قال: ال 

   .. قلت: أجل 

 قال: أليس املسلم إنسان له احتياجات ُمتلفة؟ 

   .. قلت: أجل 

   .. قال: فالغذاء من حاجاته 

 من الثقافة ما يفتي به يف هذه املسائل.   قلت: ولكن الفقيه ليس له 

 قال: فليتعلم ما يفتي به يف هذه املسائل. 

 قلت: وعلامء التغذية ماذا يفعلون؟ 

 قال: هم يبحثون، والفقيه يتعلم منهم، أو فليتعاون الفقهاء وعلامء التغذية يف هذا. 

 قلت: وما رس إقحام الفقه يف هذه املسائل؟ 

أمل تر حرصهم عىل   .. يف حياهتم إال ما يفتيهم به الفقهاء قال: ألن الناس ال يفعلون 
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 األضاحي، وعىل تفاصيل ما جيوز منها، وما ال جيوز؟ 

   .. قلت: هذا صحيح 

قال: ولكنهم قد يسيئون تغذية أنفسهم وأوالدهم طوال العام، وال يعتقدون أن للرشع  

 ثم تشب أجيال سيئة الصحة، ألهنا سيئة التغذية.   .. أحكاما ترتبط بذلك 

قلت: ولكن الفقيه ينطلق من األدلة التفصيلية، وليس يف هذا الباب من األدلة التفصيلية  

 ما يرجع إليه. 

قال: ألستم تعتمدون يف مسائل كثرية، بل يف أبواب من الفقه عىل آية واحدة، أو حديث  

 واحد؟ 

 فنكتفي بالرجوع إىل العموميات.   .. ديثا وال آية بل أحيانا ال نجد ح   .. قلت: أجل 

قال: فالنصوص الرشعية فيها األدلة الكثرية التي تفيض بام يمكن االستفادة منه يف هذا  

الباب، ولو زاوجتم بينها وبني ما يقول املختصون ألنشأتم يف املجتمع ثقافة صحية يامرسها الناس  

 يف حياهتم كام يامرسون سائر العبادات. 

 : فام نسميها؟ ويف أي باب ندخلها؟ قلت 

 وال هيم التصنيف بقدر ما هيم الوعي.   .. قال: ذلك شأنكم 

 *** 

الغذاء يف املفهوم الرشعي   بينام نحن كذلك دخل رجل، وصاح يف اجلموع املتفرقة:   

الكامل الذي حتقق به الربانيون ال يعني ـ فقط ـ جمرد استجابة لشهوة األكل والرشب املودعة يف  

 اإلنسان، بل يعنيـ  قبل ذلكـ  استجابة ألوامر اهلل. 

 وما تقول يف الزهاد والناسكني؟   .. قال له أحد املستمعني: كيف ذلك 

قال: لقد استضافنا اهلل تعاىل يف أرضه، وعرض علينا صنوف رزقه، ومن البالدة أن نتكرب  
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، فإن املسلم ينطلق يف غذائه  وهلذا   .. عىل هذا األمر بدعوى االستعالء والتعفف أو الزهد واملسكنة 

 من العبودية هلل، ال من جمرد إشباع شهواته ورغباته. 

 ولكن ما رس إجياب اهلل علينا الغذاء؟   .. قال السائل: فهمنا هذا 

قال: من حكمة اهلل يف هذه النشأةـ  التي َّتتفي فيها القدرة يف ظالل احلكمةـ  أن جعل قوام  

 مطيته التي يستقلها ألداء رسالته عىل الغذاء.   حياة اإلنسان، أو جسد اإلنسان، أو 

أمل ينص    .. ولذلك وفر يف هذه األرض كل ما تتطلبه معيشة اإلنسان من أسباب ووسائل 

َنا   ﴿ : القرآن الكريم عىل ذلك يف مواضع كثرية، فاهلل تعاىل يقول  ِض َوَجَعل  َر  َوَلَقد  َمَكَناُكم  يِف األ 

ُكُرونَ َلُكم  ِفيَها َمَعاِيَش َقِلي  َنا َلُكم  ِفيَها َمَعايَِش  ﴿ : قال تعاىل و (، 10)األعراف: ﴾ اًل َما َتش  َوَجَعل 

ُتم  َلُه ِبَراِزِقنيَ   ( 20احلجر: ﴾ ) َوَمن  َلس 

 قال السائل: فام املعايش؟ 

قال: املعايش هي كل الوسائل التي وضعها اهلل يف األرض، ومكن منها اإلنسان، ليعيش  

 توفر له اجلو الذي يستطيع أن يؤدي فيه رسالته. احلياة املستقرة التي  

وقد بني اهلل تعاىل التسلسل التارخيي الطويل الذي وصلت به األرض إىل كوهنا صاحلة  

َبَعِة َأَيامٍ  ﴿ تعاىل: للمعيشة، فقال   ا يِف َأر  َواهَتَ ِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوَقَدَر ِفيَها َأق    َوَجَعَل ِفيَها َرَوايِسَ ِمن  َفو 

 ( 10فصلت: ﴾ ) َسَواًء لِلَساِئِلنيَ 

 *** 

رأيت بابني داخل باحة القاعة، فسألت املعلم عنهام، فقال: هذان البابان يمثالن أركان    

 الغذاء الصحي الذي أوجب اهلل عىل املؤمنني التغذي به. 

 قلت: فام َها؟ 

 قال: الكفاية، والطيبة. 
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 قلت: فام رس كوهنام ركنني؟ 

غذاء يغطي حاجاتك، وإال أصبت بسوء التغذية، وال بد من أن  قال: ال بد أن تتغذى 

 يكون الغذاء صحيا، وإال قتلك، وأصابك بالتسمم. 

 قلت: فهل تذكر يل مثاال يبني يل وجه احلرص يف هذا؟ 

قال: أرأيت لو أن أحدكم أراد أن يسري مسافة طويلة، ثم وضع قطرات من البنزين يف  

 سيارته أيمكنه أن يصل إىل غايته؟ 

 فستتوقف به سيارته أحوج ما يكون إليها.   .. قلت: ال 

َوى   ﴿ قال: وهلذا أمرنا اهلل تعاىل بأخذ كفايتنا من الزاد، فقال:  َ الَزاِد الَتق    ﴾ َوَتَزَوُدوا َفإَِن َخري 

 ( 197: )البقرة 

 الزاد. قلت: ما أرحم اهلل بعباده، فاَلية تتحدث عن احلج، ومع ذلك تضم إليه األمر بأخذ  

 قال: وهذا يصب فيام ذكرنا من الوجوب. 

 قلت: فالثان؟!  

 هل تسري به؟   .. قال: أرأيت لو مألها ببنزين ال يصلح هلا، أو هو  مغشوش 

 ستتلف السيارة هبذا.   .. قلت: ال 

وهيا ندخل إىل القاعتني لنعرف   .. قال: فهذا وجه االنحصار يف اعتبار هذين الركنني 

 بعض أصول ذلك.  

 غذية: كفاية األ 

هو    ﴿ تعاىل: عىل باهبا قوله وجدنا مكتوبا دخلنا القاعة األوىل من قاعات التغذية، وقد 

ِض مَجِيعاً  َر  (، وقد رسمت عىل جدراهنا أصناف املآكل  29: البقرة ﴾ ) اَلِذي َخَلَق َلُكم  َما يِف األ 

 إىل أكلها.   واملشارب، وكأهنا تدعو 
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 قلت: ما هذه القاعة؟ 

 فاية. قال: هذه قاعة الك 

 قلت: ما الكفاية؟ وما حاجة التغذية إليها؟ 

قال: هي التعبد بمقتىض اسم اهلل الكايف، فقد مأل اهلل تعاىل األرض بكل ما حيتاجه اإلنسان  

من أصناف املآكل واملشارب، ونوعها بتنوع حاجات اإلنسان، ومل يكتف بذلك، بل دعانا إىل  

   .. أكلها 

 دار امتحان؟ قلت: أنحن يف دار ضيافة أم يف  

فقد جعل اهلل تعاىل هذه الدار دارا لعرض نامذج عن فضله،   .. قال: نحن يف كال الدارين 

 وال تناقض بني األمرين.   .. كام أهنا الدار التي كلف فيها اخللق 

 والتكليف قد يقتيض البالء.   .. قلت: كيف هذا 

  .. رض مع الضيافة قال: والبالء ال يتعارض مع الضيافة، بل حتى العقوبة نفسها ال تتعا 

باإلحسان إىل األسري، أمل تر أن اهلل تعاىل ملا قدر عىل بني إرسائيل عقوبة التيه أدركهم    أمل يأمر 

برمحته ولطفهم، فوفر هلم يف التيه أقواهتم وأرزاقهم التي ال تقوم حياهتم إال هبا، بل جعل فيها من  

 اللذة ما يغرهيم بأكلها مع أهنم يف وسط العقوبة. 

َنا َعَلي ُكُم امل ََن َوالَسل َوى    ﴿ تعاىل ممتنا عليهم: : بىل، فقد قال  قلت  َزل  َغاَمَم َوَأن  َنا َعَلي ُكُم ال  َوَظَلل 

ِلُمونَ  َناُكم  َوَما َظَلُموَنا َوَلِكن  َكاُنوا َأن ُفَسُهم  َيظ   ( 57البقرة: ﴾ ) ُكُلوا ِمن  َطيَِّباِت َما َرَزق 

ه ال جيوز معاقبة أي أحد بحرمانه من األكل، فإن اهلل تعاىل مع  قال: فهذه اَلية تدل عىل أن 

 عقاب بني إرسائيل بالتيه وفر هلم فيه ما يكفيهم من الرزق. 

وهلذا مع تعدد العقوبات الرشعية، وتنوعها ال نرى عقوبة متنع اإلنسان   .. قلت: أجل 

 حاجياته األساسية. 
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ىل نفسه، ألن اهلل تعاىل هو  وحده املستأثر  قال: وهلذا ال جيوز أن حيرم أي إنسان أي طعام ع 

 بالتحليل والتحريم. 

ائيُل َعىَل    ﴿ قلت: ولكن اهلل تعاىل قال:  ائيَل ِإاَل َما َحَرَم إرِس  ُكلُّ الَطَعاِم َكاَن ِحالًّ لَِبنِي إرِس 

َراِة َفات   َراُة ُقل  َفأ ُتوا ِبالَتو  ِسِه ِمن  َقب ِل َأن  ُتَنَزَل الَتو  (، فقد  93)آل عمران: ﴾ ُلوَها ِإن  ُكن ُتم  َصاِدِقنيَ َنف 

مرض مرضًا شديدًا، وطال سقمه فنذر هلله نذرًا لئن شفاه اهلله من سقمه ليحرمَن أحب  ) روي أنه  

 الطعام والرشاب إليه، وكان أحب الطعام إليه حلم اإلبل، وأحب الرشاب إليه ألباهنا( 

 بني إسائيل اتبعوه عىل ذلك قبل أن تنزل التوراة.   وقد أقره اهلل تعاىل عىل ذلك، وأخرب أن 

 قال: صدقت، فاقرأ ما ورد بعدها. 

ِد َذلَِك َفُأوَلِئَك ُهُم الَظاملُِوَن   ﴿ تعاىل: قلت: جاء قوله  َكِذَب ِمن  َبع  رَتَى َعىَل اهلَلِ ال  َفَمِن اف 

ِكنيَ  ِ َراِهيَم َحنِيفًا َوَما َكاَن ِمَن امل رُش   ( 95،  94)آل عمران:   ﴾ ُقل  َصَدَق اهلَلُ َفاَتبُِعوا ِمَلَة ِإب 

أمل    .. وهي امللة التي ال حترم إال ما حرم اهلل ،  قال: فقد أمر اهلل  تعاىل باتباع ملة إبراهيم  

 عن حتريم ما أحل اهلل له؟   تقرأ هني اهلل تعاىل نبيه  

َواِجَك    ﴿ تعاىل: فقد قال    .. قلت: بىل  َضاَت َأز  ُم َما َأَحَل اهلَلُ َلَك َتب َتِغي َمر  رِّ َا الَنبِيُّ مِلَ حُتَ َيا َأهيُّ

 ( 1)التحريم: ﴾ َواهلَلُ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

 . ( 1) ه كام هو معروف العسل عىل نفس   وقد نزلت يف حتريمه  

  ﴿ حل اهلل من الطيبات، أمل يقل اهلل تعاىل: أ قال: بل هنى اهلل تعاىل هذه املة مجيعا عن حتريم ما  

بُّ  
َتُدوا إَِن اهلَلَ ال حُيِ ُموا َطيَِّباِت َما َأَحَل اهلَلُ َلُكم  َوال َتع  رِّ َا اَلِذيَن آَمُنوا ال حُتَ َيا َأهيُّ

َتِدينَ     ؟ ( 87)املائدة: ﴾ امل ُع 

سألوا أزواج النبي   قلت: بىل، وقد ورد يف احلديث أن نفرا من أصحاب رسول اهلله 

 

 البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري.   (1)
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  بعضهم: ال آكل اللحم، وقال بعضهم: ال أتزوج النساء، وقال  ، فقال عن عمله يف الس

ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا،  ) ، فقال: بعضهم: ال أنام عىل فراش، فبلغ ذلك النبي 

لكني أصوم وأفطر، وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس  

   ( 1) مني( 

يم االمتناع عن أكل ما خلق اهلل إال ما نزل الرشع  قال: فهذه النصوص كلها تدل عىل حتر 

 بتحريمه، أو حكم الطب برضره. 

 قلت: ولكن من الزهاد من اشتد يف هذا الباب. 

ولكن    .. كنوز الفقراء يف  حقيقته وميادينه  وقد  قال: الزهد مقام من مقامات الدين العالية،  

 الكفاية يف الغذاء ال تتعارض معه. 

 ن اشتد، فحرم اخلبز عىل نفسه. قلت: ولكن من الزهاد م 

 قال: هيا نقرتب من ذلك الرجل، ومن جيلس إليه، فهم يتحدثون عن هذا. 

 الكفاية والزهد: 

رأيت رجال تظهر عليها مظاهر النعمة ممزوجة بوقار العلامء، وبني يديه شباب ال يدل  

   .. ابن اجلوزي مظهرهم عىل أهنم من هذا العرص، سألت املعلم عنه، وعنهم، فقال: هذا  

 !؟   .. العامل اخلطيب   .. قلت: أبو الفرج عبد الرمحن 

 بعلمه وحكمته.   .. قال: أجل هو  هو 

 (  .. هو هو بشحمه وحلمه ) قلت: نحن نقول يف تعابرينا: 

 اإلنسان علم وحكمة، ال شحم وحلم.   .. قال: ال 

 قلت: فام الذي جاء به إىل هنا من عهده البعيد؟ 

 
 البخاري ومسلم.   (  1) 
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التي بثها بعض الزهاد، والتي تزهد يف الرضوريات التي   قال: جاء لريد عىل بعض الشبه 

 يترضر اإلنسان برتكها. 

 قلت: فام عالقتها بالكفاية؟ 

قال: ألن من الزهاد من تصور كامل الزهد يف التعفف عن املطاعم التي خلقها اهلل تعاىل،  

 والتي تتناسب مع احتياجات أجسامنا. 

: تأملت أحوال الزهاد فرأيت أكثرها منحرفًا عن الرشيعة بني  ( 1) اقرتبنا منه، فسمعته يقول 

   . جهل بالرشع، وابتداع بالرأي 

 سأله سائل: نراك قد اشتددت عليهم، فام أساس هذا االنحراف الذي وقعوا فيه؟ 

  .. قال: هم يستدلون بآيات ال يفهمون معناها وبأحاديث هلا أسباب ومجهورها ال يثبت 

َيا ِإاَل َلِعٌب َوهَل و َوَللَداُر   ﴿ تعاىل: ومن ذلك أهنم سمعوا يف القرآن الكريم قوله  ن  ََياُة الدُّ َوَما احل 

ِقُلونَ  ٌ لَِلِذيَن َيَتُقوَن َأَفال َتع  ِخَرُة َخري  َيا ِإاَل   ﴿ تعاىل: (، وقوله 32)األنعام:  ﴾ اَل  ن  ََياُة الدُّ َوَما َهِذِه احل 

َلُمونَ   هَل و َوَلِعٌب  ََيَواُن َلوَكاُنوا َيع  َي احل 
ِخَرَة هَلِ  ( وغريها من اَليات. 64)العنكبوت: ﴾ َوإَِن الَداَر اَل 

  .. للدنيا أهون عىل اهلل من شاة ميتة عىل أهلها( وغريه من األحاديث ) : وسمعوا قوله 

   . فراحوا يبالغون يف هجرها من غري بحث عن حقيقتها 

 سأل سائل: فام حقيقتها؟ 

قال: إذا بحثنا عن الدنيا رأينا هذه األرض البسيطة التي جعلت قرارًا للخلق َّترج منها  

   . ومثل هذا ال يذم ملوضع املصلحة فيه   .. أقواهتم ويدفن فيها أمواهتم 

وما    .. ورأينا ما عليها من ماء وزرع وحيوان كله ملصالح اَلدمي، وفيه حفظ لسبب بقائه 

   . ابد يمدح وال يذم كان سببًا لبقاء العارف الع 

 
 انظر:صيد اخلاطر، مواضع متفرقة منه، وبترصف.   (  1) 
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فإنه إذا اقتنى املال املباح   .. فبان لنا أن الذم إنام هو  ألفعال اجلاهل أو العايص يف الدنيا 

   . وأدى زكاته مل يلم 

وأما املطعم فاملراد منه تقوية هذا البدن خلدمة اهلل عز وجل وحق عىل ذي الناقة أن يكرمها  

   . لتحمله 

جد، فإن وجد اللحم أكله، ويأكل حلم الدجاج، وأحب  يأكل ما و  وقد كان النبي 

   . األشياء إليه احللوى والعسل وما نقل عنه أنه امتنع من مباح 

   . نوروزنا كل يوم   : يوم النوروز فقال   : ما هذا؟ قالوا   : وجيء عيل  بفالوذج فأكل منه، وقال 

   . ر وإنام يكره األكل فوق الشبع واللبس عىل وجه االختيال والبط 

   .. أمل تسمع بام يروى عن   .. قال له بعض احلارضين: ولكن 

أمل تسمع ما نقل   .. وتقول: فالن وفالن   .. قاطعه غاضبا، وقال: أقول لك رسول اهلل  

  : ، قال فقد قال إبراهيم   : ، فقال سنة النبي    : ما تقول يف النكاح فقال   : عن أمحد أنه قال له املروزي 

 جئتنا ببنيات الطريق.   : وقال فصاح ِّب  

أتظن أنا نظن أن طلحة    : كام قال رجل لعيل بن أِّب طالب    .. فاملحقق ال هيوله اسم معظم 

   .. ( تعرف أهله   إن احلق ال يعرف بالرجال، اعرف احلق   ) والزبري كانا عىل الباطل، فقال له: 

معه جاهل بالرشع  ولعمري إنه قد وقر يف النفوس تعظيم أقوام، فإذا نقل عنهم يشء فس 

تعنتت عيل نفيس فحلفت ال أرشب املاء  ) كام ينقل عن أِّب يزيد  أنه قال:   .. قبله لتعظيمهم يف نفسه 

وهذا إذا صح عنه كان خطأ قبيحًا وزلة فاحشة، ألن املاء ينفذ األغذية إىل البدن وال يقوم  ،  (  سنة 

   . ، فإذا مل يرشب فقد سعى يف أذى بدنه مقامه يشء 

 ، فقد كان يستعذب له املاء. اإلضافة إىل ذلكـ  خالف سنة رسول اهلل  وهوـ  ي 

أفرتى هذا فعل من يعلم أن نفسه ليست له، وأنه ال جيوز الترصف فيها إال عن إذن  
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   . مالكها 

رست إىل مكة عىل طريق التوكل حافيًا،   : وكذلك ينقلون عن بعض الصوفية أنه قال 

ها باألرض وال أرفعها، وكان عيل مسح فكانت عيني إذا  فكانت الشوكة تدخل يف رجيل فأحك 

   . آملتنبي أدلكها باملسح فذهبت إحدى عيني 

وربام محلها القصاص عىل الكرامات وعظموها عند العوام، فيخايل   .. وأمثال هذا كثري 

   . هلم أن فاعل هذا أعىل مرتبة من الشافعي وأمحد 

ؤالء، فتكاد قلوبنا تنشق شوقا إليهم، وتعظيام  سأله سائل: إن الوعاظ ـ عندنا ـ يذكرون ه 

 هلم. 

َوال   ﴿ لعمري إن هذا من أعظم الذنوب وأقبح العيوب، ألن اهلل تعاىل قال:  .. قال: ال 

ُتُلوا َأن ُفَسُكم  إَِن اهلَلَ َكاَن ِبُكم  َرِحيامً     ( 29: )النساء ﴾ َتق 

 ما بدايته؟ صحت فيه من بعيد: يا إمام، ما سبب هذا التفريط، وقبل ذلك  

التفت إيل، وقال: لقد نقل عن قدماء هذه األمة بدايات هذا التفريط وكان سببه من  

كم قد زوق قاص جملسه بذكر  . ف . قرب العهد بالرهبانية   : اجلهل بالعلم، والثان   : : أحدَها وجهني 

وأن اهلل تعاىل ال  أقوام خرجوا إىل السياحة بال زاد وال ماء وهوال يعلم أن هذا من أقبح األفعال،  

   . فربام سمعه جاهل من التائبني فخرج فامت يف الطريق فصار للقائل نصيب من إثمه   .. جيرب عليه 

قلت: لقد عهدناك يا إمام حمبا للصاحلني معظام لألولياء، فكيف تتجرأ عىل هذا النقد  

 الشديد، واإلنكار العظيم؟ 

والصاحلون هم الذين يتبعون   .. ولكنا ال نتبع إال ما صح  .. لسنا من املنكرين  .. قال: ال 

ال تشددوا عىل أنفسكم فيشدد  ) أمل تسمع ما ورد يف احلديث:  .. الرشع وال يتعبدون بآرائهم 

  ﴿ عليكم، فإن قوما شددوا عىل أنفسهم فشدد عليهم، فتلك بقاياهم يف الصوامع والديارات: 
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َتَدُعوَها َما َكتَ  َباِنَيًة اب      ( 1) (( 27: )احلديد ﴾ ب َناَها َعَلي ِهم   َوَره 

وكم حيثون عىل الفقر حتى محلوا خلقًا عىل إخراج أمواهلم، ثم آل هبم األمر إما إىل  

   . التسخط عند احلاجة، وإما إىل التعرض بسؤال الناس 

ثلث طعام وثلث رشاب   ) : وقد قال النبي  ! وكم تأذى مسلم بأمرهم الناس بالتقلل 

، فام قنعوا حتى أمروا باملبالغة يف التقلل، فحكى بعضهم: أن فيهم من كان يزن  ( 2) وثلث نفس( 

قوته بكربة رطبة، ففي كل ليلة يذهب من رطوبتها قليل، وكنت أنا ممن اقتدى بقوله يف الصبا،  

   . فضاق املعي وأوجب ذلك مرض سنني 

 ؟ أفرتى هذا شيئًا تقتضيه احلكمة أو ندب إليه الرشع 

   .. قلت: ال 

   .. ال: إنام مطية اَلدمي قواه فإذا سعى يف تقليلها ضعف عن العبادة ق 

أمل تسمع ما ورد يف النصوص من   .. قلت: ولكنهم كانوا حيرصون عىل احلالل املحض 

 فضل احلالل املحض؟ 

احلصول عىل احلالل املحض مستحيل، لذلك   : ولكن ال تقولن  .. قال: صحيح ذلك 

وجب الزهد جتنبًا للشبهات، فإن املؤمن حسبه أن يتحرى يف كسبه هو  احلالل، وال عليه من  

   . األصول التي نبتت من هذه األموال 

مذ خرجت من املعدن عىل وجه    - أفرتيد حالالً عىل معنى أن احلبة من الذهب مل تنتقل  

 . فهذا يشء مل ينظر فيه رسول اهلل    .. وز ال جي 

 وبسببه شددوا عىل أنفسهم.   .. قلت: ولكنهم نظروا يف ذلك 

 
 أبو داود.   (  1) 

 البيهقي يف الشعب وابن حبان.   (  2) 
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أو ليس قد سمعت أن الصدقة   .. وهل هم أكثر ورعا منه  .. قال: فهو املرجع أم هم !؟ 

   . عليه حرام، فلام تصدق عىل بريرة بلحم فأهدته جاز له أكل تلك العني لتغري الوصف 

 : ولكن يا إمام، أمل تقرأ النصوص التي وردت يف اجلوع؟ صاح صائح 

قال: ال هيولنك ما تسمعه من األحاديث التي حتث عىل اجلوع، فإن املراد هبا، إما احلث  

فأما تنقيص املطعم عىل الدوام فمؤثر يف القوى فال    .. عىل الصوم، وإما النهي عن مقاومة الشبع 

   . جيوز 

قال برش وقال إبراهيم بن   : حتتجن عيل بأسامء الرجال، فتقول  : ال واسمع مني بال حماباة 

ألن ألفعال أولئك وجوهًا نحملها عليهم بحسن  .. أقوى  أدهم فإن من احتج بالرسول 

   . الظن 

واسمع مني ما ال أحاِّب فيه أحدا: لقد رأينا وسمعنا من العوام أهنم يمدحون الشخص  

  ، وال يذوق من شهوات الدنيا شيئاً  ، وال يعرف زوجة  ، النهار  وال يفطر  ، ال ينام الليل  : فيقولون 

 . قد نحل جسمه ودق عظمه حتى إنه يصيل قاعدًا فهو خري من العلامء الذي يأكلون ويتمتعون 

 صاح صائح من احلارضين: نحن نسمع كثريا عن أمثال هؤالء، ونحن هلم. 

فتناوهلا عامل يفتي عن اهلل وخيرب  قال: لو فقه هؤالء لعلموا أن الدنيا لواجتمعت يف لقمة، 

برشيعته كانت فتوى واحدة منه يرشد هبا إىل اهلل تعاىل خريًا وأفضل من عبادة ذلك العابد باقي  

   . عمره 

   . فقيه واحد أشد عىل إبليس من ألف عابد   : وقد قال ابن عباس 

مدح العاملني بالعلم  وإنام أ   .. ومن سمع هذا الكالم فال يظنن أنني أمدح من ال يعمل بعلمه 

   . وهم أعلم بمصالح أنفسهم 

وال    .. وكان فيهم من يستعمل رقيق العيش   .. فقد كان فيهم من يصلح عىل خشن العيش  
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، فإن اإلنسان أعرف بصالح  ينبغي أن يطالب اإلنسان بام يقوى عليه غريه فيضعف هو  عنه 

   . وذج فكله إن كان صالح قلبك يف الفال   : وقد قالت رابعة   .. نفسه 

    . ما أمجل قول رابعة   .. قلت: اهلل 

 عجبا لكم، وهلممكم.   .. انرصف مغضبا، وهويقول: أمل يرقك من حديثي إال هذا 

 أركان الغذاء الصحي: 

قلت للمعلم: فهمت هذا، وأيقنته، ولكنا ال نزال إىل اَلن يف حيز اإلمجال، فالتفاصيل  

 احلاجات. الفقهية تستدعي التفصيل يف أنواع  

 قال: ما تقصد؟ 

قلت: الفقهاء إذا حتدثوا عن الصالة مثال حتدثوا عن أركاهنا وسننها وما جيوز فيها وما ال  

 جيوز، وإن حتدثوا يف الزكاة حتدثوا عن وعائها، ومقدار الزكاة ومصارفها، وهكذا. 

ألحد من الناس أن  قال: فالغذاء الصحي الواجب له أركانه التي ال يتم إال هبا، وال جيوز  

 خيل هبا إال إذا قعدت به الرضورة عن ذلك. 

 قلت: فام هي هذه األركان؟ 

قال: لقد تكفل بالبحث يف هذا علامء التغذية وفقهاء آتاهم اهلل فهام يف كتابه، وهم يعقدون  

 يف هذه القاعة جمالس دورية تبحث يف هذا الشأن، فهيا لنزور بعضها. 

 نا سنكتفي بأصول هلذه التفاصيل. ولك   .. فذلك يطول   .. قال: ال 

رسنا يف القاعة، فرأينا منصة قد جلس فيها علامء من َّتصصات ُمتلفة، وقد علقوا خلفهم  

 صورا وجداول ُمتلفة. 

 الطاقة: 

اقرتبنا منهم، فسمعنا أحدهم يقول: املقاصد الرشعية التي هيدف الغذاء إىل حتقيقها تقوم  
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اخليا وخارجيا، فليس املقصد يف الرشيعة من الغذاء هو   عىل احلفاظ عىل سالمة اجلسم وقوته د 

 جمرد تلبية دواعي الشهوة، بل املقصد احلقيقي هو  احلفاظ عىل ما أو تيه اإلنسان من طاقات. 

سأله سائل، فقال: وهل هناك فرق بني تلبية دواعي الشهوة، وبني قوى البدن، أمل جيعل    

 اهلل الشهوة صيدا يصطاد به اجلسم غذاءه؟ 

فينرصف صاحبها عن   .. ولكن الشهوة قد َّتطئ، وقد يبالغ فيها  .. قال: هذا صحيح 

 املقاصد األصلية للغذاء إىل أشياء ال تنفع صحته، بل ترضها. 

 فال أرى تعارضا بني الشهوة والعافية إال إذا كان الطعام حمرما.   .. قال السائل: مل أفهم هذا 

 ؟ السكريات كل  ألستم تبالغون يف أ   .. قال: سأرضب لك مثاال 

 قال السائل: ومن قال بتحريمها؟ 

قال: أنا ال أقول لك: إهنا حمرمة، ولكني أقول: إن اإلفراط فيها له عواقب وخيمة عىل  

وقد ورد يف بعض   .. الصحة، فأكل السكر يؤدي إىل إدمان اجلسم عليه جسديا ونفسيا 

 . ( 1) سكر خالل السنة باوند من ال   150اإلحصائيات أن الفرد األمريكي يستهلك أكثر من  

مالعق شاي من السكر، وواحد    10وليس هذا غريبا، فعلبة من الكوال حتتوي عىل  

واأللبان ذات النكهات   .. ملعقة شاى من السكر 13كوب من صودا الربتقال حيتوي عىل 

أو نس، وواحدة كرة من األيس   6مالعق شاي من السكر بالنسبة ملقاس  5حتتوى عىل 

 ملعقة شاي من السكر. 11كريم حيتوى عىل  

 قال السائل: وما الرضر يف هذا؟

قال: باإلضافة إىل الرضر املرتبط باإلرساف، والرضر املرتبط بحرمان اجلسم من  

ل حاجات فرعية، فقد نص اخلرباء عىل األرضار الكثرية التي  حاجياته األساسية ألج

 
 م  1998لشهر نوفمرب من عام  (Nutrition Action Health)مقالة من    (  1) 
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، فالسكر األبيض مكرر بطريقة ال يمكن للجسم هضمه،  ( 1) حيملها هذا النوع من الشهوة

كام أن له أثره عىل اجلسم كاملواد املدمنة، فإن السكر يميش يف دم اإلنسان، ويعطي ردات  

افة إىل أنه يؤثر يف إضعاف جهاز املناعة،  فعل جتعل اجلسم يرغب يف زيادة السكر، باإلض

حيث يؤدي إىل إنقاص يف عدد كريات الدم البيضاء، والتي تقوم بدورها يف حماربة  

ونقص املناعة يؤدي أيضا إىل أمراض مزمنة مثل آالم املفاصل وأمراض القلب   ..البكترييا 

 والسطان.

ل اجلسم والسمنة  كام يسبب السكر التقلبات املزاجية، وهشاشة العظام وكس

 والسكري. 

كام أن استهالك األطعمة واملرشوبات الغنية بالسكر، مثل املربى والبسكويت  

واحللوى واملرطبات، يؤثر سلبًا يف مستويات الطاقة، فهي ترفع بسعة مستوى السكر يف  

الدم مما يدفع اجلسم إىل اإلفراط يف التعويض عن ذلك، فتنجم الحقًا مشاكل يف انخفاض  

توى السكر يف الدم وانخفاض مستوى الطاقة العقلية واجلسدية. وعىل املدى الطويل،  مس

 قد يتلف السكر املواد املغذية التي تؤدي دورًا أساسيًا يف توليد الطاقة يف اجلسم. 

تسبب   وباإلضافة إىل هذا كله، فقد اتضح أن املحليات الصناعية مثل السكريني

دكتور الربوفيسور )ريتشارد وارمتان(  يف جامعة  وقد بني ال. . السطان بعض أمراض

(MIT أن األشخاص الذين يتناولون معدل )حبوب من املحليات البديلة   5- 4

اإلصطناعية، تكون سببا كافيا حيث تؤثر عىل تركيب خاليا املخ، فمن املمكن أن يؤدي إىل  

 
يرشح فيه بوضوح أرضار  (Cynthia Lair)للمؤلفة  (Feeding the whole family)وهناك كتاب بعنوان    (  1) 

 السكر.
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تقلب املزاج، والتهيج اجللدي، والقلق النفيس، والكابة، والصداع، واإلصابة بإرتفاع يف  

 كل. ضغط الدم، كام يزيد من شهية األ

 قال السائل: فأنت حترم إذن كل السكريات؟

فالسكريات جزء أسايس من غذاء اإلنسان، ألهنا املصدر   .. أنا مل أقل هذا .. قال: ال 

الرئييس للطاقة، وهي يف صورهتا الصحيحة تلعب دورا هاما يف املحافظة عىل صحة  

 اإلنسان وحيويته. 

من املطاعم املرتبطة هبا، فاهلل قال الفقيه: وهلذا ورد يف النصوص احلث عىل كثري 

تعاىل ذكر التمر والعسل وكثريا من الفواكه يف القرآن الكريم، وهي من املصادر الصحيحة  

 للسكريات. 

 ـ ألَهية هذا العنرص يف التغذية ـ يبدأ فطوره عىل التمر قبل أن يصيل.   وقد كان 

ألن الصائم يعتمد عىل ما يوجد بجسمه من سكر،    .. قال اخلبري: هذا كالم مهم جدا 

ساعات، وبعد   6وخاصة املخزون منه يف الكبد، والسكر املوجود يف طعام السحور يكفي  

الكبد، ومن هنا فإن الصائم إذا أفطر عىل التمر أو  ذلك يبدأ اإلمداد من املخزون املوجود ب

الرطب، وهي حتتوي عىل سكريات أحادية، فإهنا تصل رسيعًا إىل الكبد، والدم الذي يصل  

بدوره إىل األعضاء وخاصة املخ، أما الذي يمأل معدته بالطعام والرشاب، فيحتاج ملدة من  

 ساعتني إىل ثالثة ساعات حتى متتص أمعاؤه السكر. 

التي تضيفوهنا ألطعمتكم    فللدهون ال اخلبري: وليس األمر قارصا عىل السكريات،  ق

 من املخاطر ما ال يقل عن ُماطر السكر. 

قال السائل: نحن نضيف الدهون للطعام جلعله كريمي امللمس ونكهته مميزه  

 فهل ترى حرمتها، وَّتليص الطعام من لذهتا؟ ..لألكل
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ثون بناء عىل ما أقوله عىل التحليل والتحريم،  الفقهاء هم الذين يتحد ..قال: ال

ولكني أقول: إن اجلسم حيتاجـ  يف احلقيقةـ  إىل الدهون لبناء جدار اخلاليا يف اجلسم، وتنظيم  

 اهلرمونات، ومنع اجللد والشعر من اجلفاف، ولكن املفتاح هو  أكل الدهون الصحيحة. 

 قال السائل: وهل هناك دهون خاطئة؟

َوَشَجَرًة ََّت ُرُج ِمن  ُطوِر   ﴿ تعاىل: اك دهون مباركة كالتي نص عليها قوله هن  .. قال: أجل 

ِكِلنيَ  ِن َوِصب ٍغ لآِل  ه  (، ونسميها الدهون األحادية غري املشبعة،  20)املؤمنون: ﴾ َسي َناَء َتن ُبُت ِبالدُّ

 وهي توجد يف اخلرضوات واملكسات مثل الكانوال والسمسم وزيت الزيتون.  

ومنها دهون مشبعة، وهي اخلطرية، وتوجد يف النارجني ويف دهون احليوانات  

أمراض  ومنتجات احلليب، فإن هدرجت الدهون تسبب تضيقا يف الرشايني مما يؤدي إىل 

 القلب.  

 قال السائل: فالدهون من األغذية التي جتتاجها أجسامنا إذن؟

فهي من املركبات   .. ولكن برشط أن تكون من الدهون النافعة ال الضارة  .. قال: أجل 

العضوية التي تقوم بتزويد اجلسم بالطاقة احلرارية التي تبلغ ضعف الطاقة املأخوذة من  

هون يف احتوائها عىل األمحاض الدهنية التي حيتاجها اجلسم وال  كام تكمن أَهية الد   .. السكريات 

وحتتوي الدهون باإلضافة إىل ذلك   .. يستطيع تصنيعها والتي تدخل يف بناء اخلاليا وتركيبها 

الفيتامينات الذائبة يف الدهون، والتي تقوم بدور عامل يف بناء أنسجة اجلسم مثل شبكة العني  

 نضارة اجللد ومتاسكه. والعظام، ويف املحافظة عىل  

قال السائل: فالدهون والسكريات تشرتكان إذن يف تزويد اجلسم بام يعطيه الطاقة  

 الالزمة؟ 

 هذا صحيح.  .. قال: أجل 
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َوُهواَلِذي   ﴿ قال الفقيه: ولعله ألجل هذا قرن بينهام يف القرآن الكريم فاهلل تعاىل يقول: 

َنا  َرج   َماًء َفَأخ 
ِ
اِكبًا َوِمَن   َأن َزَل ِمَن الَساَمء ِرُج ِمن ُه َحبهًا ُمرَتَ َنا ِمن ُه َخرِضًا ُنخ  َرج   َفَأخ 

ٍ
ء ِبِه َنَباَت ُكلِّ يَش 

  َ َتبِهًا َوَغري  َماَن ُمش  ُتوَن َوالرُّ َناٍب َوالَزي  ِعَها ِقن َواٌن َداِنَيٌة َوَجَناٍت ِمن  َأع  ِل ِمن  َطل  الَنخ 

 ( 99: )األنعام ﴾ ُمَتَشاِبهٍ 

اَلية بني التمر والعنب اللذان يعتربان من املصادر الصحية للسكريات،  فقد قرن يف 

 . ( 1) بالزيتون والذي يعترب من أهم وأصح مصادر الدهون 

َناَب َوِمن  ُكلِّ   ﴿ تعاىل: ويف آية أخرى يقول  َع  ُتوَن َوالَنِخيَل َواأل  َع َوالَزي  ُين ِبُت َلُكم  ِبِه الَزر 

ٍم َيَتَفَكُرونَ   ( 11)النحل: ﴾ الَثَمَراِت ِإَن يِف َذلَِك ََلَيًة لَِقو 

الً   ﴿ تعاىل: ويف آية أخرى جيمع بني التمر والعنب، فيقول   ُتونًا َوَنخ   (  29)عبس: ﴾ َوَزي 

ُتونِ   ﴿ تعاىل: جيمع بني التني والزيتون، فيقول    ويف آية أخرى   (  1)التني: ﴾ َوالتِّنِي َوالَزي 

 بناء اجلسم وصيانته: 

سأل سائل: قد عرفنا أغذية الطاقة ووجه احلاجة إليها، فام الركن الثان من أركان الغذاء  

 الصحي؟ 

ر، ويصح بعد  قال اخلبري: األغذية املتكفلة ببناء اجلسم، أال ترون اجلسم يكرب بعد صغ 

 بالء، ويرمم نفسه بعد عطب؟ 

 فام رس ذلك؟   .. قالوا: بىل 

 قال: أغذية جعل اهلل فيها من القوى ما يقوم هبذه األدوار مجيعا. 

 قالوا: فام هي؟ 

 
يعد زيت الزيتون من أغنى الزيوت النباتية من حيث القيمة الغذائية فهو يعطي قيمة حرارية عالية يف غذاء اإلنسان    (  1) 

 حريرة(. 224غرام منه يعطي  1)
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 قال: ثالثة مواد أساسية تتواجد يف أغلب األطعمة، أناط اهلل هبا هذا الدور. 

 قالوا: فام أوهلا؟ 

بالربوتينات، وهي عبارة عن مركبات عضوية تتكون من جزيئات  قال: أوهلا ما يسمى 

 كبرية تتفكك، وتفيض إىل وحدات مفردة اسمها األمحاض اَلمينية. 

وهذه األمحاض أساسية يف اجلسم للمكونات الرتكيبية للعديد من األنسجة مثل  

ويف الظروف القصوى، مثل اجلوع أو احلاجة إىل    .. العضالت واهلرمونات واألنزيامت اهلضمية 

  4بعض الطاقة فإنه يمكن استخدام األمحاض األمينية لتوفري الطاقة، حيث يطلق الربوتني 

 كيلووحدة حرارية من الطاقة لكل غرام من الربوتني املحروق. 

 قالوا: فام الثان؟ 

ة يف تركيبها، ويتطلبها  وهي جمموعة من املركبات العضوية املعقد  .. قال: الفيتامينات 

 جسم اإلنسان بكميات قليلة نسبيا، وهي رضورية لصيانة نمواجلسم ووقايته من األمراض. 

 قالوا: فام الثالث؟ 

باملائة من وزن اإلنسان، ويتطلب اجلسم بعض   4وهي تشكل  .. قال: العنارص املعدنية 

سم بعضا منها، ولكن  العنارص بكميات كبرية نسبيا، وتسمى العنارص الكربى، ويتطلب اجل 

 بكميات صغرية نسبيا وتسمى العنارص الصغرى أو النزرة. 

وهي مجيعا تلعب دورا هاما يف تنشيط التفاعالت احليوية داخل اجلسم، ويف تنظيم سوائل  

 القاعدي فيه.   – اجلسم وتنظيم التوازن احلاميض  

 طيبة الغذاء: 

َوحُيِلُّ هَلُُم   ﴿ تعاىل: ىل باهبا قوله دخلنا القاعة الثانية من قاعات التغذية، وقد كتب ع 

ََباِئَث   ُم َعَلي ِهُم اخل   (  157)األعراف: ﴾ الَطيَِّباِت َوحُيَرِّ
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 قلت للمعلم: هذه قاعة الغذاء الطيب؟ 

قال: أجل، فالطعام الطيب هو الطعام املبارك فيه، وهوالذي ال تستقيم احلياة الطيبة إال  

 به. 

َا   ﴿ تعاىل: قلت: وهلذا أمرنا اهلل أن ننتقيه يف صدقاتنا، فال نتصدق إال منه، كام قال  َيا َأهيُّ

 َ ِض َوال َتَيَمُموا اخل  َر  َنا َلُكم  ِمَن األ  َرج  ِبيَث ِمن ُه  اَلِذيَن آَمُنوا َأن ِفُقوا ِمن  َطيَِّباِت َما َكَسب ُتم  َومِمَا َأخ 

ُتم  ِبآ  َلُموا َأَن اهلَلَ َغنِيٌّ مَحِيدٌ ُتن ِفُقوَن َوَلس  ِمُضوا ِفيِه َواع   ( 267)البقرة:   ﴾ ِخِذيِه ِإاَل َأن  ُتغ 

 قال: أتدري األرسار الصحية املودعة يف هذه اَلية؟ 

 قلت: وما عالقة هذه اَلية باألرسار الصحية؟ 

قد  قال: إن اهلل تعاىل علم شح األغنياء بأمواهلم اجليدة، وطعامهم الطيب، فلذلك 

يتساهلون يف إعطاء الفقراء من اخلبيث الذي يمتلئ مرضة إقناعا ألنفسهم بكرمهم، فنهاهم اهلل  

 تعاىل عن ذلك. 

فلم يأكله ومل ينه عنه   ، بضب أيت  رسول اهلله يف احلديث أن فقد روي  .. قلت: أجل 

   ( 1) ال تطعموهم مما ال تأكلون( ) قلت: يا رسول اهلله نطعمه املساكني؟ قال: 

قال: ولذلك ورد يف النصوص األمر بالبحث عن اجلودة والطيبة، مهام كلف ذلك من  

 ثمن. 

 قلت: أين ذلك؟ 

َكى َطَعامًا    ﴿ تعاىل: قال: أمل تسمع قوله   َا َأز  َين ُظر  َأهيُّ َعُثوا َأَحَدُكم  ِبَوِرِقُكم  َهِذِه ِإىَل امل َِديَنِة َفل  َفاب 

يَ  ٍق ِمن ُه َول  َيأ تُِكم  ِبِرز  ِعَرَن ِبُكم  َأَحداً َفل   ( 19: )الكهف ﴾ َتَلَطف  َوال ُيش 

 قلت: فام حمل الشاهد من اَلية؟ 

 
 أمحد.   (  1) 
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 قال: لقد بعث هؤالء الفتية بكل ما عندهم من مال طلبا ألزكى الطعام وأطيبه. 

 قلت: الطعام الزكي هو  الطعام احلالل. 

يطعمنا سموما تقتلنا، بل  قال: والطعام احلالل هو  الطعام الذي ال رضر فيه، فاهلل مل 

 أطعمنا ما تنتفع به أجسامنا وتزكوبه أرواحنا. 

 قلت: أيمكن أن يكون الطعام سام؟ 

 قال: ال يكون السم إال يف الطعام. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

فهي تبحث عن كل ما يرض بالطعام    .. قال: هذه القاعة من هذا احلصن متخصصة يف هذا 

 لتحذر منه وتنبه إىل ُماطره. 

 يها خرباء تغذية إذن؟ قلت: فف 

 قال: وفيها فقهاء أيضا. 

 أحتولوا هم أيضا إىل خرباء؟   .. قلت: فقهاء ! 

وهم يف تشددهم   .. والفقهاء يفتون عىل أساس ما جيتهده اخلرباء  .. قال: اخلرباء يبحثون 

 ال يقلون عن اخلرباء. 

 قلت: فلم مل يكتف الناس باخلرباء؟ 

 والعبادة ال يفتي فيها إال الفقهاء. قال: أمل تعلم أن الغذاء عبادة،  

 *** 

رأيت بابني داخل هذه القاعة، سألت املعلم عنهام، فقال: أما الباب األول، فيبحث يف  

 وأما الباب الثان، فيبحث يف سالمة التغذية.   .. سالمة الغذاء 

 قلت: فام الفرق بينهام؟ 
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 غذاء إىل أفواهنا وأجهزتنا. قال: الغذاء هو  الطعام الذي نتناوله، والتغذية هي إيصال ال 

 قلت: فهمت رس كون الغذاء مسموما، ولكني مل أفهم رس التسميم يف التغذية. 

قال: قد تأكل طعاما طيبا، ولكنك تأكله يف غري مواقيته، وبغري أسلوب األكل الصحيح،  

 فينقلب مرضة وسموما. 

 قلت: وهل أشارت النصوص إىل كال األمرين؟ 

  كال القاعتني. وسنرى ذلك يف   .. قال: أجل 

 سالمة الغذاء: 

اِبَك مَل    ﴿ تعاىل: دخلنا القاعة األوىل، وقد كتب عىل باهبا قوله  َفان ُظر  ِإىَل َطَعاِمَك َورَشَ

 ( 259: )البقرة   ﴾ َيَتَسَنه  

 وما عالقة اَلية هبا؟ ..قلت: أي قاعة هذه

يتسبب يف  سالمة الغذاء(، وهي ُمتصة بحفظ الغذاء من كل ما )قال: هذه قاعة 

فساده، ولآلية عالقة كبرية هبذا، فاهلل تعاىل يرشدنامن خالهلا إىل أن الطعام قد يتغري  

 ويستحيل، ويصبح ال منفعة فيه. 

فقد ذكر املفسون أن هذ كان معه عنب وتني وعصري، فوجده مل يغري   .. قلت: أجل

 قص. منه يشء، ال العصري استحال، وال التني محض، وال أنتن، وال العنب ن

قال: واهلل تعاىل مل يذكر هذا عىل سبيل احلكاية فقط، بل ذكره لنعرب منه إىل طعامنا،  

 فنحفظه ونحافظ عليه. 

 قلت: أتقصد أن يف اَلية حكام ترشيعيا؟ 

 قال: كل القرآن الكريم ترشيع.

   ..قلت: وفيه عقيدة
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 ار اجلنة؟ تعاىل وهو يصف أهن أمل تسمع قوله   .. قال: عقيدته ترشيع، وترشيعه عقيدة

ِ آِسٍن   ﴿ قلت: بىل، فقد قال تعاىل:   َغري 
ٍ
َاٌر ِمن  َماء يَها َأهن 

َنَِة اَلتِي ُوِعَد امل َُتُقوَن فِ َمَثُل اجل 

َاٌر ِمن  َعَسٍل ُمَص  َاٌر ِمن  مَخ ٍر َلَذٍة لِلَشاِربِنَي َوَأهن  ُمُه َوَأهن  َاٌر ِمن  َلَبٍن مَل  َيَتَغرَي  َطع  ًى وَ َوَأهن  هَلُم  فِيَها  فه

ِم  َكَمن  هو  َخالٌِد يِف النَاِر َوُسُقوا َماًء مَحِياًم َفَقَطَع   ِفَرٌة ِمن  َرهبِّ ِمن  ُكلِّ الَثَمَراِت َوَمغ 

َعاَءُهم    ( 15)حممد: ﴾ َأم 

 قال: فهذه اَلية حتتوي عىل أرسار هذا الباب وترشيعاته. 

 قلت: كيف ذلك؟

اجلودة العالية التي حيتوي عليها نعيم اجلنة، فأهنارها غري  قال: لقد أخرب تعاىل عن 

آسنة، ولبنها مل يتغري طعمه، ومخرها ال حتتوي عىل أي مواد ضارة، وعسلها مصفى، وفيها  

 وهذه مجيعا رشوط ال تتم سالمة األغذية إال هبا.  .. إىل جانب ذلك الثمرات املتنوعة

 قلت: كيف ذلك؟

 قاعة وفقهاؤها األمثلة عىل ذلك.قال: سيرضب لك خرباء هذه ال

 *** 

رست مع املعلم يف أرجاء القاعة املمتلئة باخلرباء والفقهاء، اقرتبت من رجل يتكلم  

  ، فسمعته يقول: أتدرون مل قال ( 1) من غشنا فليس منا( ) : بحامسة، وقد علق خلفه قوله 

 هذا احلديث؟ 

كفه الرشيفة   ، فوضع ذات يوم عىل رجل يبيع طعاما  قال أحدهم: أجل، فقد مر 

من  ) : أي املطر(، فقال  ) أسفل منه، فوجده مبلوال، فسأل البائع عن ذلك فقال: أصابته السامء  

 
 مسلم وابن ماجة.   (  1) 
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   ( 1) غشنا فليس منا( 

 عن بيع الغرر؟  قال: أتدرون مل هنى 

 ألن ظاهره يغري املشرتي، ولكن باطنه املجهول يؤذيه.   ..قال أحدهم: أجل

قال: إذا عرفتم هذا، فاعلموا أن الغذاء من أكثر املواد عرضة للفساد، وذلك ملا حيتويه من  

الرطوبة والعنارص الغذائية الالزمة لنمو األحياء الدقيقة، فلذلك يتطلب َّتزينا جيدا، ويف ظروف  

 فاظ عىل أصالته وعدم تدنيسها بام ال يتوافق معه. ويتطلب إىل جانب ذلك احل   .. جيدة 

 أو بني لنا كيف نتقيه؟   .. قالوا: فارشح لنا هذا 

 قال: ليتني أستطيع أن أفعل ذلك. 

 قالوا: وما الذي منعك منه؟ 

قال: إن ابتغاء اخلبيث من الكسب جر اخلبث إىل الطعام، وال يمكن إحصاء تفاصيل  

 ذلك. 

 ا. قالوا: فارضب لنا أمثلة تنبهن 

 قال: سأرضب لكم أربعة أمثلة. 

 قالوا: فام املثال األول؟ 

 قال: أتعرفون اخلمرية؟ 

 هي الوسيط الذي نستعمله يف أغذية كثرية.   .. قالوا: ومن ال يعرفها 

 قال: أال تعلمون أن من أنواعها ما يؤدي إىل السطان؟ 

 قالوا: نعوذ باهلل منه، فكيف ذلك؟ 

مقالة  1984( عام East West) قال: لقد نرش الكاتب رونالد كوتسيش يف جريدة 

 
 مسلم، والرتمذي.   (  1) 
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من املعروف  ) ملاذا تؤدي اخلمرية املتعارف عليها إىل بعض األمراض؟(، ثم أجاب: ) تساءل فيها: 

عندما َّتمر اخلمرية تتفجر جزيئات اخلبز، فإن اجليزيئات التي تنتج تكون مماثلة للجزيئات املسببة  

 للسطان(  

وجد أن الطاقة   Jean Glaude Vincentورجوعا إىل الباحث الفرنيس 

 البيولوجية التي تصدر من العجينة املخمرة مماثلة للتي تسبب اخلاليا السطانية. 

احثان أملان وفرنيس وجدا أن السعة يف َّتمر العجينة ترسل إشارات  وهناك ب

 إلكرتونية إىل اجلسم  لينبه بحدوث رد عىل هذه اإلنفجارات وهو من مسببات السطان. 

ومن املؤسف أن الكثري من أنواع اخلبز يطلق عليه اخلبز الصحي واألسمر الكامل والبيتا  

 فيها اخلمرية السيعة الصناعية.   ورقائق اخلبز املالح ومجيعها تستخدم 

 قالوا: أفتأمرنا برتك اخلامئر، أو حترمها علينا؟ 

 ال رضر وال رضار(   ) :قال الفقيه: كل ما ثبب رضره ثبت حتريمه، أمل يقل 

 فهي من طعامنا الذي ال بد لنا منه؟  ..قالوا: فام البديل لذلك

  .. فهي صحية وطرية ولذيذة قال اخلبري: إن العجينة البلدي أفضل من هذ اخلامئر، 

 فإذا مل نجد العجينة املخمرة طبيعيا، فيمكن صناعة اخلبز يف املنزل. 

 قالوا: فام املثال الثان؟ 

   .. قال: املاء

 وهل يدخل الغش يف املاء؟  ..قالوا: ذلك ما ال يمكن تعويضه، فام الذي حصل له؟

فقد ذكرت بعض الدارسات عىل أن حواىل مليون أمريكي يرشبون املياه    .. قال: أجل

والذي هو   التي حتتوي عىل بعض املواد الكيميائية املؤدية إىل السطان، مثل مادة الزرنيخ 
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عنرص إشعاعي غازي، ومادة الكلور، لذلك يقرتح وضع إعادة تصفية املاء بطريقة  

 األسموزية أو الكربون لتنظيف املاء. 

ذلك ألن االوساخ والصداء املوجود يف االنابيب والسخانات تذوب يف املاء الذي  و

يمر فيها، وقد أثبتت البحوث والدراسات أن املواد الكيامئية املوجودة يف البالستيك تذوب  

 يف القوارير مع املاء املوجودة فيها.

 قالوا: فهل تنصحنا بحفر آبار يف بيوتنا لنرشب منها عذبا؟

قال بأن مياه آباركم عذبة؟ ألستم متلؤون جوف األرض بالقاذورات التي    قال: ومن

 فتلطخها ومتألها بالعلل.  ، تتسب إىل املياه اجلوفية

 قالوا: أفتنصحنا بالصوم عن املاء؟

ولكني أنصحكم باالستامع إىل أصدقاء املياه لتكسبوا    .. وما كنتم لتطيقون  ..قال: ال

 مياه طاهرة وصحة سليمة. 

 فام املثال الثالث؟  قالوا: 

   .. قال: امللح

فامللح رضوري لتنظيم جسم اإلنسان، وهو    .. قال أحدهم: ذلك مما ال مناص لنا منه 

كام يساعد يف تنظيم نظام املناعة ويمنع نمو   .. يدخل يف اتصال األعضاء وبناء العضالت 

ت النظام  البكترييا الضارة والفريوسات والفطريات والطفيليات ويعمل عىل زيادة ثبا 

 املعوي. 

فامللح أحد العنارص املهمة حلياة اإلنسان واحليوان وحتى    ..قال: ذلك صحيح

النبات، فهو يعمل عىل موازنة كمية املاء باجلسم واخلاليا التي يتكون منها أعضاء اجلسم،  
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لذا فإن تناول امللح وبكميات معتدلة رضوري    .. وهو مهم لعملية التمثيل الغذائي يف اخللية 

 جدًا للبقاء عىل قيد احلياة.  

 ن هذه املنافع ال تتحقق إال يف النافع منه. ولك

 قالوا: أهناك ملح ضار؟

ففي أسواقكم اليوم نوعان من األمالح: أحدَها متواجد ومنترش   .. قال: أجل

والثان قد اليكون معبأ    .. بكثرة،  ومعلب بشكل أنيق وهوملح مكرر مضاف إليه اإليودين

 بعلب أنيقة، وهوملح البحر.  

 بينهام؟  قالوا: فام الفرق 

 قال: لإلجابة عىل هذا السؤال البد من معرفة مكونات كل نوع من هذين النوعني:  

باملائة من كلوريد   99،9أما النوع األول، وهوامللح املكرر األنيق، فإنه يتكون من  

باملائة إيودين البوتاسيوم أو الكالسيوم، وتضاف إليه مادة اإليودين   0.1الصوديوم و 

ودين يف هذا النوع من امللح، وهي يف احلقيقة جمرد سد نقص هلذه املادة يف  لتعزيز نقص اإلي

كام يضاف إليه مادة سليكيت األمونيوم للمحافظة عىل إنسيابية امللح وعدم   .. امللح املكرر

 تكتله، ومما هو  معروف أن مادة سيليكيت األمونيوم مادة مرضة بالصحة.  

باملائة معادن   5ئة من كلوريد الصوديوم و باملا  95أما امللح البحري: فيتكون من

أخرى منها املنغنيز والكالسيوم والفوسفور واإليودين )من مصدره الطبيعي(، إضافة اىل  

 عنرصا معدنيا آخر.   70أكثر من  

فمن الفرق بني هذه املكونات يتضح لنا الفرق الشاسع بني هذين النوعني من امللح،  

عىل أكثر من مادة واحدة هي كلوريد الصوديوم، وهو فقري  فامللح املكرر هو  ملح ال حيتوي  

من املعادن األخرى الرضورية حلياة اخللية، لذا نرى رشكات إنتاج هذا النوع من امللح  
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حتاول سد العجز الكبري للمعادن بإضافة اإليودين به والدعاية هلذه اإلضافة وكأهنا ميزة  

 ة سد العجز الكبري بيشء صغري جدًا.  إضافية، وهي يف احلقيقة ليست أكثر من حماول

ويف مقابل ذلك، فإن امللح البحري حيتوي ـ إضافة إىل اإليودين ـ عىل معادن كثرية  

 جدًا، وبصورة متوازنة كام خلقها اهلل لنا يف الطبيعة ومتوافقة مع حياة اإلنسان. 

معدنا  80ويف املقابل، فإن ملح البحر حيوي إضافة إىل اإليودين عىل مايقارب 

حيتاجها اجلسم للحفاظ عىل حيويته، وإلمتام عملية التمثيل الغذائي بأفضل أداء، ولوعلمنا  

باملائة من امللح املوجود باجلسم يف العظام وذلك لنقصها يف الدم الناتج عن عدم  27أن 

 ملح متكامل.  كفاية مانتناوله من 

كام أن الشخص الذي ينتاول امللح املكرر عادة ما حيدث له رشاهة يف تناول امللح    

ألن اجلسم ال يشعر بالكفاية من املعادن املحلية األخرى، وبذلك يرتاكم كلوريد الصوديوم  

 باجلسم مسببًا مشاكل للكليتني.

معدالت استهالكه تصل   غ يف اليوم الواحد، لكن  3- 2فالفرد البالغ حيتاج ما بني 

غ يوميًا، وهذه الزيادة تسبب إرهاقا وتعبا للكىل، ويسبب متادي ذلك ضعف   18إىل 

 كفائتها. 

وتظهر أعراض زيادة امللح عىل شكل توترات عصبية وعضلية ونفسية وصداع   

مستمر وشعور بالقلق  والكآبة والضيق والضجر، ويف نفس الوقت يتفاقم نقص املعادن  

 وخاصة منها العظام.  .. جلسم مسببًا مشاكل صحية يف مناطق أخرى باجلسماألخرى با 

 قالوا: فبم تنصحنا؟
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(،  sea saltقال: ألجل هذا ينصح بأفضل أنواع امللح غري املكرر مثل: ملح البحر )

، وعدم إستخدام امللح املكرر ملا يسبب من  gomashio( الصويا، اجلامشيوMisoامليسو)

 .( 1) أرضار عىل اجلسم

 ؟ املثال الرابع قالوا: فام  

   .. قال: حلوى األطفال 

 .. قالوا: فام هبا؟ إن أطفالنا ال يسكتون إال هبا 

أال تعلمون أن حلوى األطفال كالشوكوالته   .. قال: أال تسكتوهم إال بقتلهم؟ 

والبسكويت ورقائق البطاطس اجلاهزة وغريها من املقرمشات التي يلتهمها أطفالكم برشاهة  

 ضارة بصحتهم؟ 

 قالوا: أصحيح ذلك؟ 

فالدراسات الكثرية تثبت ذلك، وآخرها دراسة بريطانية قامت هبا يف مطلع   .. قال: أجل 

ني األطباء واملرىض( عىل ثامنامئة طفل بريطان، وكشفت هذه الدراسة  مجعية الرشاكة ب ) هذا العام  

باملائة   75باملائة من هؤالء األطفال يعيشون عىل احللويات ورقائق البطاطس اجلاهزة، و  25أن 

منهم ليست لدهيم أية فكرة حول كمية الفواكه واخلرض التي حتتاجها أجسامهم، كام اعرتف  

هاهبم إىل املدرسة ال يتناولون فطورا منزليا، بل يتناولون بدال منه حلويات  مائتان منهم أهنم أثناء ذ 

 ورقائق بطاطس جاهزة.  

كام أشارت دراسة بريطانية أخرى متت عىل ألف وسبعامئة فتى وفتاة ترتاوح أعامرهم بني  

ملائة منهم  با   80التغذية وأنظمة الطعام العامة( إىل أن حوايل  ) الرابعة والثامنة عرشة كانت بعنوان  

يتغذون عىل األطعمة اجلاهزة، مثل: رقائق البطاطس املقلية، والبسكويت، والشكوالته. كام أن  

 
 (.Lenore Natural Cisine)مقتبسات من مطبخ لينور الطبيعي    (  1) 
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مستوى امللح يف أطعمتهم هو  ضعف املستوى املقبول صحيا، باإلضافة إىل أن األطفال  

 يستهلكون كثريا من األمالح املعدنية املضافة.  

ة من الذين شملهم البحث مل يتناولوا  وأوضحت الدراسة أن واحدا من بني كل مخس 

الفواكه عىل اإلطالق خالل فرتة إجرائه التي استغرقت أسبوعا، وقد حذرت تلك الدراسة من  

أن تناول الصغار ملثل تلك األطعمة قد يسبب هلم مشاكل صحية خطرية يف املستقبل؛ حيث إن  

اض السطان والقلب  الغذاء غري الصحي أحد أهم أسباب ارتفاع معدالت اإلصابة بأمر 

 والرشايني.  

ويف بحث أجرته هيئة املواد الغذائية بربيطانيا توصلت يف نتائجه إىل أنه مقابل كل طعام  

 صحي واحد يتناوله األطفال من األسواق، يوجد عرشة تصنف عىل أهنا كوارث غذائية!!  

 قالوا: فبم تنصحنا؟ 

 التغذية؟ قال: بم نصح به الناصحون من علامء  

 قالوا: فبم نصحوا؟ 

قال: أن متنعوا مجيع أفراد األرسةـ  وخصوًصا األطفالـ  من رشاء أو تناول هذه املأكوالت  

واملرشوبات الغازية؛ وأقرص سبيل إىل ذلك عدم تعويدهم عليها منذ الصغر، وأن تغرسوا فيهم  

لبناء أجسامهم ووقايتها    العلم بكوهنا مرضة ومسببة لألمراض، وأن الفاكهة واخلضار رضوريان 

 من األمراض. 

وال تكتفوا بذلك بل جيب إعداد وجبات رسيعة وخفيفة يف املنزل؛ لتحل حمل تلك  

 املأكوالت. 

ويف األخري ال تغرتوا بام هو  مدون عىل عبوات تلك األغذية من قبيل: غني بالكالسيوم،  

 ُأثبت عدم صدق هذه العبارات. أو غني بفيتامني يس، أو مواد مرصح هبا، أو مواد صحية، فقد  
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وأول ذلك كله: أن جتنبوا أطفالكم أخطار اإلشهارات التلفزيوينة، فقد أكدت دراسة  

علمية ُأجريت يف إحدى اجلامعات املرصية عىل إعالنات التلفزيون املرصي أن هذه اإلعالنات  

فإن اإلعالم ال يكف  ترِّب املجتمع عىل الرشاهة والتبذير والعنف والتفاخر وثقافة االستهالك، 

عن تقديم إعالنات تسعى لرتويج مثل هذه املنتجات حتى أهنم يف بعض األحيان يستخدمون  

أشخاصا يقومون بتمثيل دور األطباء يتحدثون عن تلك املنتجات، موَهني املستهلكني بأن  

 األطباء ينصحون هبا.  

 *** 

ناس، فسمعته يقول: لقد وردت  اقرتبنا من رجل آخر، عليه سيام الفقهاء حيدث مجعا من ال 

النصوص حترم كل ما فيه رضر بالصحة، فالنبات املأكول حالل كله ما مل يعرض له عارض من  

َا   ﴿ تعاىل: رسقة أو نجاسة وما مل يثبت رضره لسمية فيه، أو لكونه مسكرًا أو مفرتًا، كام قال  َيا َأهيُّ

ِض َحالاًل َطيِّ  َر  بًا َوال َتَتبُِعوا ُخُطَواِت الَشي َطاِن ِإَنُه َلُكم   الَناُس ُكُلوا مِمَا يِف األ 

 ( 168)البقرة: ﴾ َعُدوُمِبنيٌ 

أما املصدر احليوان للغذاء فقد حرم النص القرآن تناول امليتة والدم وحلم اخلنزير، وجاء  

وكل ماله ناب  ) يف السنة حتريم أكل احليوانات املفرتسة كالوحوش من أسد ونمر وذئب وفهد 

 س من السباع( ومثلها الطيور اجلارحة، أي ذوات املخلب من الطري كالصقر والباز والنس.  مفرت 

   ( 1) الكلب خبيث ثمنه( ) : كام حرمت النصوص حلوم الكالب، كام قال  

كام حرمت الضفادع للنهي عن قتلها كام حيرم أكل حرشات األرض كالثعبان والعقرب  

 . حتمله هذه احليوانات من أنواع العلل. والفأرة وغريها، وكل ذلك ملا  

 سالمة التغذية: 

 
 مسلم.   (  1) 
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   ( 1) سم اهلَل وكل بيمينك وكل مما يليك( ) : دخلنا القاعة الثانية، وقد كتب عىل باهبا قوله  

 قلت: هذه القاعة ُمتصة بسالمة التغذية؟ 

 قال: أجل، ففيها يدرب عىل الطريقة املثىل للتغذية من املواقيت واهليئات. 

 غذاء: مواقيت ال 

 قلت: أللتغذية مواقيت؟ 

 أمل نعرف أن الغذاء عبادة؟   .. قال: أجل 

   .. قلت: أجل 

إَِن الَصالَة َكاَنت  َعىَل   ﴿ قال: فقد رشع اهلل للعبادات مواقيت معلومة، فقال يف الصالة: 

ُقوتاً  ِمننَِي ِكَتابًا َمو  َِهَلِة ُقل  ِهَي َمَواِقيُت   ﴿ (، وقال يف احلج: 103: )النساء ﴾ امل ُؤ  َألوَنَك َعِن األ  َيس 

آُن ُهدًى لِلَناِس   ﴿ (، وقال يف الصيام: 189: )البقرة ﴾ لِلَناِس  ُقر  ُر َرَمَضاَن اَلِذي ُأن ِزَل ِفيِه ال  َشه 

هُ  َيُصم  َر َفل  َقاِن َفَمن  َشِهَد ِمن ُكُم الَشه  ُفر  َُدى َوال   ( 185: ة )البقر ﴾ َوَبيَِّناٍت ِمَن اهل 

 قلت: هذه شعائر تعبدية. 

قال: ويقاس عليها شعائر الغذاء الصحي، فاهلل تعاىل أعلم بمصالح أرواحنا وأجسادنا  

 منا. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

 بصيام األيام البيض.   أتعرف احلديث الذي يأمر فيه    .. قال: سأرضب لك مثاال 

إذا صمت من  ):وقد ورد حتديدها يف بعض النصوص، فقد قال .. قلت: أجل

  ( 2) الشهر ثالثًا فصم ثالث عرشة وأربع عرشة ومخس عرشة(

 
 البخاري ومسلِم.   (  1) 

 الرتمذي، َوَقاَل َحِديٌث َحَسٌن.   (  2) 
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وقد   .. واأليام بالبيض هي الليايل التي يكون القمر فيها من أول الليل إىل آخره

سميت كذلك ألن لياليها بيضاء من شدة ضوء القمر عند اكتامله.. وألهنا أشبهت بالنهار  

 لشدة ضوئها واكتامله..  

 ولكن ما عالقة هذا هبذا الباب؟

لقد   .. ربت عىل كتفي أحد اخلرباء املتواجدين يف القاعة، وقال: كيف تقول هذا؟

دها أن القمر عندما يكون بدرا، أي يف  ظهرت يف األعوام األخرية أبحاث علمية كثرية مفا 

الثالث عرش والرابع عرش واخلامس عرش، يزداد التهيج العصبي والتوتر النفيس إىل درجة  

إن هناك عالقة قوية  )بالغة.. فالدكتور ليرب عامل النفس بميامي يف الواليات املتحدة يقول:

ي الكحول، وامليالني إىل  بني العدوان البرشي والدورة القمرية وخاصة بينه وبني مدمن

احلوادث وذوي النـزعات اإلجرامية، وأولئك الذين يعانون من عدم االستقرار العقيل  

 والعاطفي(  

   80إن جسم اإلنسان مثل سطح األرض يتكون من )ويرشح ليرب نظريته قائال:

القمر التي   ومن ثم فهو يعتقد بأن قوة جاذبية ..باملائة من املاء والباقي هو  املواد الصلبة(

تسبب املد واجلزر يف البحار واملحيطات تسبب أيضا هذا املد يف أجسامنا عندما يبلغ القمر  

 أوج اكتامله يف أيام البيض. 

التأثري القمري( إنه نبه رشطة ميامي، كام طلب وضع  )ويقول الدكتور ليرب يف كتابه 

طوارئ حتسبا لألحداث  أخصائي التحليل النفيس يف مستشفى جاكسون التذكاري يف حالة  

التي ستقع نتيجة االضطرابات يف السلوك اإلنسان، واملتأثرة بزيادة جاذبية القمر.. ويقول  

إن ما حديث كان جحيام انفتح، فقد تضاعفت اجلريمة يف األسابيع الثالثة  )الدكتور ليرب: 

ا أي  ، كام وردت أنباء عن جرائم أخرى غريبة وجرائم ليس هل1973األوىل من يناير 
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دافع(.. وأصبح من املعروف أن للقمر يف دورته تأثريا عىل السلوك اإلنسان وعىل احلالة  

 املزاجية. 

اجلنون القمري( حيث يبلغ االضطراب يف السلوك اإلنسان  )وهناك حاالت تسمى  

 .( 1) أقىص مداه يف األيام التي يكون القمر فيها بدرا

ه بأرسار النفس وأرسار تكوينها  فام أحكمه وما أعلم  قلت: صدق رسول اهلل 

 وأخالطها وهرموناهتا. 

للتعرف عىل مواقيت الغذاء   قال: فلذلك كان من احلكمة الرجوع إىل هديه 

 وكيفياهتا. 

 قلت: أيف السنة كل ذلك؟

 وقد توصل نفر جمتهدون من قومك إىل كثري من ذلك.  .. قال: أجل 

 قلت: فهل سنعرف تفاصيل ذلك؟

ذلك يطول، ولكنا سنكتفي بالتعرف عىل وجبة مهمة ورد يف النصوص   ..قال: ال

 احلث عليها مطلقا يف اإلفطار والصيام. 

 قلت: ما هي؟ 

 قال: الفطور الصباحي. 

 قلت: ولكن الصائم ال جيوز له أن يفطر يف الصباح. 

 قال: لقد عوض الفطور بالنسبة له بالسحور، أمل ترد النصوص اَلمرة به؟ 

 
 موقع الدكتور حممد عىل البار عىل شبكة اإلنرتنت.   (  1) 
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فصل ما   ) :، وقال ( 1) تسحروا فإن يف السحور بركة(): قال  قلت: بىل، فقد

    ( 2) بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر(

 بتأخري السحور حتى يقارب الفجر؟  قال: أمل يأمر 

ثم قمنا إىل الصالة.   قلت: بىل، فعن زيد بن ثابت  قال: تسحرنا مع َرُسول اهللَِ 

 ( 3) قيل: كم كان بينهام؟ قال: قدر مخسون آية

 قال:  أتدري ما رس هذا االهتامم بالسحور؟ 

 قلت: ما رسه؟ 

 ألَهية الفطور، أال تعلم أَهيته؟   ..ربت عىل كتفي بعض اخلرباء، وقال: 

 قلت: فام تقولون؟ 

تزويد اجلسم بالغذاء  قال: بالرغم من أن الوجبات التقليدية تلعب دورا مهام يف 

الرضوري، فإن علامء التغذية يصنفون الفطور بأنه الوجبة األهم، واألساس السليم يف العادات  

 الغذائية الصحية ويوصون به. 

وقد أظهرت الدراسات أن تناول االفطار يرتبط بتحسن القدرة عىل التحمل يف أول  

 واجب يف العمل. النهار والقدرة عىل االستيعاب الدرايس أو القيام بال 

ويساعد االفطار عىل سد النقص يف مستويات جلوكوز الدم، وهذا أمر هام حيث أن  

الدماغ ذاته ليس لديه احتياطات من اجللوكوز، وجيب تعويض النقص احلاصل من اجللوكوز يف  

 الدماغ بصورة مستمرة. 

 
 البخاري ومسلم.   (  1) 

 مسلم.   (  2) 

 البخاري ومسلم.   (  3) 



241 

 

ن مشكلة يف  قد اكتشف الباحثون أن االطفال الذين ال يتناولون وجبة الفطور يواجهو و 

الرتكيز يف املدرسة ويصابون باألعياء وعدم االنتباه يف فرتة الظهرية، وقد تم ربط هذه املعضالت  

السلوكية بانخفاض مستوى السكر يف الدم، والذي ال يتم سد النقص فيه من خالل وجبة  

تأثري   وهذه السلوكيات هلا  .. الفطور مما يسمح باالعياء واالجهاد والتعب والضيق ألن حيدث 

   . سلبي عىل التحصيل العلمي 

 قلت: أصدقك القول، فإن أسمع الكثرين يذكرون تقصريهم يف حق الفطور. 

وكمثال   .. قال: ليسوا وحدهم، فاملاليني يف أرجاء املعمورة يتخطون هذه الوجبة اهلامة 

سنة تتجاوز تناول وجبة   34- 25عىل ذلك فإن امرأة من كل أربعة نساء يف الفئة العمرية بني 

 الفطور بانتظام.  

 قلت: عرفت الفطور، فهل نستطيع أن نستنبط من النصوص وجبات أخرى؟ 

   .. قاطعني أحدهم، وهويقول: ستة 

 قلت: وما ستة؟ 

   .. قال: ستة وجبات 

 ال؟   من أنت أو   .. قلت: مل أفهم 

قال يل املعلم: هذا رجل من عرصك حاول أن يستخلص من القرآن الكريم قوانني  

 . ( 1) التغذية، وقد أداه اجتهاده إىل أن عدد الوجبات الصحية ستة 

 التفت إليه، وقلت: كيف عرفت ذلك؟ 

قال: لقد تبيت ذلك من خالل شيفرة قرآنية مبنية عىل اإلعجاز العددي للقرآن الكريم،  

ىل رضورة تناول كل مادة غذائية خالل وقت حمدد يف النهار حدده اهلل سبحانه وتعاىل  باإلضافة إ 

 
 هو مجيل القديس الدويك، وقد استنبطنا ما نورده هنا من نص حوار معه يف جملة املجالس.   (  1) 



242 

 

يف الشيفرة القرآنية التي توزع كل هذه األغذية واألطعمة واملأكوالت واالرشبة القرآنية لتناوهلا  

 يف وقت حمدد من اليوم والليلة وال جيوز جتاوزها ضمن ستة من الوجبات. 

 ك؟ قلت: فام الغرض من ذل 

قال: ليعاد توازن النظام اهلرمون والنظام العصبي يف اجلسم، وَها النظامان االساسيان  

اللذان يسيطران عىل اجلسم وعىل مليارات من تفاعالته احليوية، كام أن تطبيق نظام الغذاء امليزان  

 يعيد توازن الساعة البيولوجية الداخلية يف اجلسم اإلنسان. 

 عدد الوجبات ستة، وليست ثالثة وال أربعة؟ ملاذا كانت    .. قلت: ولكن 

يف القرآن   ﴾ كلوا  ﴿ قال: لقد اكتشفت ذلك من خالل شيفرة قرآنية تتعلق بعدد أمر 

مرت مربع، قمت من خالهلا إىل تقسيم    6الكريم، ومن خالل لوحة عظيمة مساحتها تبلغ حوايل  

ول إىل عدد الوجبات املقررة  جزء، ومن خالل هذا التقسيم استطعت الوص   240القرآن كامال إىل  

يوميا، وخالل الفرتة املطلوبة التي توزع فيها األطعمة واملأكوالت واألرشبة حسب الشيفرة  

 القرآنية األوىل، ما أكد يل صحة عدد الوجبات من خالل أمر كلوا يف القرآن الكريم. 

 قلت: فهل ترى من رس هلذا الرقم؟ 

اس جيب أن يبنى عىل ستة، فقد اكتشف العلامء  قال: رقم ستة مملوء باملفاجآت، فكل أس 

أن جزئ اجللوكوز، وهو اجلزئ األويل الذي تصنع منه كافة أنواع الكربوهيدرات والربوتينات  

والدهون وغريها من املركبات األساسية يف اجلسم، هو  مركب سدايس، وكذلك العسل الذي  

هلل سبحانه أجسامهم عليه خيرج من  هو  شفاء للناس بإعادة بناء االساس الفطري الذي بنى ا 

 وهكذا.   .. خاليا نحل سداسية أيضا 

أردت أن أسأله، فانرصف، لقد كانت األشغال الكثرية التي التزم هبا حتول بينه وبني  

 اجللوس معي. 
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 يقول: مخسة.   ( 1) فجأة ربتت عىل كتفي يد أخرى، التفت فإذا بوجه أعرفه 

 قلت: أعرفك، فامذا تريد باخلمسة؟ 

 س وجبات نستطيع استنابطها من السنة. قال: مخ 

 قلت: كيف ذلك؟ وكيف نوفق بينك وبني من يقول بالستة؟ 

 ولكنهم سيتحدون.   .. وهم خيتلفون   .. قال يل املعلم: هؤالء جمتهدون 

 قلت: كيف يتحدون؟ 

قال: هذه بحوث جديدة، وهي حماوالت الستنباط هذا العلم من النصوص، وستزيد  

نضجا، وسنرى فتوحا كثرية يفتحها اهلل عىل البرش بربكة رجوعهم إىل كالم  األيام هذا البحث 

 .   اهلل، وإىل هدي رسول اهلل 

 هيئة التغذية: 

 قلت: عرفت مواقيت الغذاء، فام هيئته؟ 

 كيف نأكل؟   قال: هي الطريقة التي تأكل هبا، أمل يعلمنا النبي  

 لقد ورد من ذلك يف السنة الكثري.   .. قلت: أجل 

  يمكن أن يستفيد جسمك من غذائك إال إذا تأدبت بتلك اَلداب. قال: فال 

 ، أو اَلداب التي يصفها اخلرباء؟ قلت: آداب رسول اهلل  

وهل اخلرباء إال تالميذ بسطاء لرسول اهلل   .. إال سيد اخلرباء؟  قال: وهل رسول اهلل 

   ينقلون هديه أو يقيسون عليه؟ 

 
، ثم 64، َّترج من كلية العلوم جامعة أسيوط عام 1943هو الدكتور عبد الباسط سيد، ولد يف أسيوط يف مرص عام    (  1) 

 يف التمثيل الغذائي من جامعة القاهرة عام ، ثم عىل املاجستري69حصل عىل البكالوريوس يف الطب من جامعة القاهرة عام 

، صدر له 1978، حصل بعد ذلك عىل الدكتوراه يف جمال الفيزياء احليوية الطبية من جامعة ستوكهومل يف السويد عام 1971

 بحثًا نرشت يف املجالت الدورية املحلية والعاملية. 216
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 قلت: فام يقولون؟ 

 عضهم، فهذه القاعة ُمصصة لذلك. قال: هيا لنستمع لب 

اقرتبنا من بعضهم، فسمعناه يقول، وكأنه خياطب عدوا يرتبص به: لن يبارك لك يف  

أنت ال تزيد معدتك إال أملا   .. امأل بطنك بام شئت من شهوات  .. كل ما شئت أن تأكل  .. أكلك 

   .. وال تزيد جسدك إال جوعا وظمأ   .. وثقال 

 ما به منزعج هكذا.   .. وقلت: من هذا التفت للمعلم مستغربا،  

بل أنصحك،    .. أشار يل املعلم أن أسكت، فرأيته قد هدأ بعض اهلدوء، وقال: أنا ال ألومك 

 فأنت تؤذي جهازك اهلضمي، وتصيبه بالعطب.   .. حيزنني ما أراك عليه 

انظر جيدا ألسنانك، وهي متضغ  الطعام، أنت َّتفق يف املضغ اجليد، بسبب األكل بسعة  

ويمكن أن يؤدي اإلخفاق يف   .. أال تعلم أن املضغ يؤدي دورًا مهاًم يف عملية اهلضم  .. اهة ورش 

 ؟ املضغ جيدًا اىل تعطيل اهلضم والتخفيف من فاعلية العنارص األخرى يف العملية اهلضمية 

أال تعلم أن اهلضم إن كان بطيئًا جدًا، قد يتخمر الطعام غري املهضوم يف اجلهاز اهلضمي،  

   ؟ دي اىل االزعاج وسوء امتصاص املواد املغذية مما يؤ 

وأنت باإلضافة إىل ذلك تتناول وجبات كبرية ال يستطيع اجلهاز اهلضمي إنجاز الكثري  

 لذا، كلام تناولت وجبة أكرب، تضاءلت قدرة اجلهاز اهلضمي عىل هضمها جيدًا.   .. دفعة واحدة 

أال تعلم أن رشب الكثري    .. وأنت مع ذلك ترشب كميات كبرية من السوائل مع الوجبات 

احلمض، واإلنزيامت اهلضمية والصفراء( املسؤولة  ) من السوائل مع الوجبات خيفف االفرازات  

 ؟ والواقع أن َّتفيف هذه االفرازات يعطل فاعليتها ويعيق عملية اهلضم   .. عن عملية اهلضم 

كل هضمية  وأنت بعد ذلك تتأخر يف تناول وجباتك، لتنام بعدها، وهذا يؤدي إىل مشا 

 كثرية. 
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تركناه يف حديثه، ثم انرصفنا إىل آخر أكثر هدوءا، فسمعناه يقول: من أخطر عوارض  

فالطعام املهضوم بطريقة غري فعالة ينتقل بكميات أقل اىل   .. اهلضم اليسء االفتقاد اىل الطاقة 

اىل خاليا اجلسم  الدورة الدموية، ويبقى بالتايل جزء كبري منه عالقًا يف اجلهاز اهلضمي بدل نقله 

 لتوليد الطاقة.  

فالفيتامينات واملعادن األساسية للحياة تأيت عرب الغذاء،    .. ومن عوارضه النقص الغذائي 

وبالتايل فإن سوء اهلضم وامتصاص الطعام قد يؤدي اىل نقص غذائي، يمكن أن يسبب عواقب  

 رض القلب والسطان. طويلة األمد، بدءًا من الوهن اىل ازدياد خطر التعرض ألمراض مثل م 

فإن كان اجلهاز اهلضمي غري فعال، فإن الطعام غري   .. ومن عواقبه انزعاج هضمي 

وقد يؤدي ذلك اىل مشاكل يف توليد ريح    .. املهضوم أو املهضوم جزئيًا يمكن أن يتخمر يف األمعاء 

 البطن ـ انتفاخ وجتشؤـ  إضافة اىل انزعاج يف املعدة. 

لرجل قد جتشأ    خ البطن والتجشؤ املفرط، أمل تسمع قوله  ومن عوارضه الغثيان وانتفا 

   ( 1) فإن أكثر الناس شبعا يف الدنيا أكثرهم جوعا يف اَلخرة(   ، اقرص من جشائك ) عنده: 

ومن عوارضه التهاب غشاء املعدة الرغوي، أو قرحة يف املعدة أو اجلزء األول من األمعاء  

ومن العوامل املسهمة يف ذلك املضغ غري املالئم للطعام   .. الدقيقة املعروف باملعي االثنا عرشي 

 أو استهالك وجبات كبرية. 

 ترتيب األغذية: 

بينام كنت مستغرقا يف سامع الرجل، وهو يرغي ويزبد حول سوء اهلضم وأسبابه، أمسك  

بيدي رجل بحنان، وقال: صدق الرجل يف كل ما قاله، وسيطول بك املقام لو استمعت لكل  

 كالمه، فاكتف بام قاله، واسمع مني هذه النصيحة القرآنية الغالية. 

 
 هذا حديث حسن غريب.رواه احلاكم وقال: صحيح اإلسناد، وقال الرتمذي:    (  1) 
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 فالقرآن الكريم خري من نصح.   .. قلت: انصح 

 . ( 1) قال: إذا أكلت فاكهة وحلام أو أي غذاء، فابدأ بالفاكهة أو ال 

أم أنك أخذت من قرآن    .. يف أي سورة هذا؟   .. غضبت، وقلت: أهتزأ به، أم أنك متتحنني 

 شيعه الدجالون؟ الشيطان الذي ي 

 هذه إشارة قرآنية جليلة، وقد بحثت فيها، فرأيت مناسبتها للصحة.   .. قال: ال تغضب 

 قلت: ومن أين استنبطت ذلك؟ 

َتُهونَ  ﴿ تعاىل عند ذكر اجلنة: قال: من قوله  َناُهم  ِبَفاِكَهٍة َوحَل ٍم مِمَا َيش  َدد    ( 22)الطور: ﴾ َوَأم 

َتُهونَ  ﴿ رتتيب: وقوله يف موضع آخر حمافظا عىل نفس ال  ٍ مِمَا َيش  وَن َوحَل ِم َطري    ﴾ َوَفاِكَهٍة مِمَا َيَتَخرَيُ

 (  21ـ    20)الواقعة: 

إذا أفطر أحدكم فليفطر عىل متر فإنه بركة، فإن مل جيد مترا  ) : ويؤيد هذا من السنة قوله  

 . ( 2) فليفطر عىل املاء فإنه طهور( 

 احلقيقة الصحية التي َّتدمها؟ قلت: عرفت إشارة القرآن الكريم، فام  

قال: من املتفق عليه بني علامء التغذية أن تناول الفاكهة قبل الوجبة الغذائية له فوائد صحية  

جيدة، فالفاكهة حتوي سكاكر بسيطة سهلة اهلضم ورسيعة االمتصاص، فاألمعاء متتص هذه  

جلوع ونقص السكر، يف  السكاكر بمدة قصرية تقدر بالدقائق، فريتوي اجلسم، وتزول أعراض ا 

حني أن الذي يمأل معدته مبارشة بالطعام املتنوع حيتاج إىل ما يقارب ثالثة ساعات حتى متتص  

فالسكاكر البسيطة    .. أمعاؤه ما يكون يف غذائه من سكر، وتبقى عنده أعراض اجلوع لفرتة أطول 

 خلاليا اجلسد املختلفة. باإلضافة إىل أهنا سهلة اهلضم واإلمتصاص فإهنا مصدر الطاقة األسايس  

 
 انظر: مع الطب يف القرآن الكريم، الدكتور عبد احلميد دياب.     (  1) 

 الرتمذي، وقال: حديث حسن.   (  2) 
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ومن هذه اخلاليا التي  تستفيد إستفادة رسيعة من السكاكر البسيطة خاليا جدر األمعاء  

والزغابات املعوية حيث تنشط بسعة عندما تصلها السكاكر املوجودة بالفاكهة، وتستعد للقيام  

 خص بعد الفاكهة. بوظيفتها عىل أتم وجه يف امتصاص ُمتلف أنواع الطعام، والتي يأكلها الش 

 *** 

قال الرجل هذا، وانرصف من غري أن ينتظر مني كلمة شكر واحدة، فخطرت عىل بايل  

فكرة تعميم ما قاله، والبحث يف القرآن الكريم مجيعا، ويف السنة املطهرة، لنرى الرتتيب الذي ورد  

دعوة إىل مراعاة  فيه ذكر األغذية، ونقارنه بام يقوله العلم يف ذلك، خاصة، وأن النص ورد بال 

ملا فرغ من طوافه بالبيت عاد إىل    ترتيب ما يف القرآن الكريم من أشياء، كام ورد يف احلديث أنه  

َوَة ِمن  َشَعاِئِر   ﴿ تعاىل: الركن، فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا، وهو يقرأ قوله  إَِن الَصَفا َوامل َر 

   ( 1) بدأ اهلل به( أبدأ بام  ) (، ثم قال: 158: )البقرة   ﴾ اهلَلِ

، وقال: هو  نفس  ( 2) ما استتممت هذا اخلاطر حتى وقف بجانبي صاحب الوجبات الستة 

 اخلاطر الذي خطر ببايل. 

 وهل اطلعت عىل ما يف خاطري؟    .. قلت: أي خاطر؟ 

 قال: أليس املؤمنون إخوة؟ أليست األرواح جنود جمندة؟ 

 قلت: بىل. 

 واحد؟   قال: فكيف ال تتوارد خواطرنا عىل موضوع 

 قلت: أي موضوع؟ 

   .. قال: ترتيب األغذية يف القرآن الكريم 

 
 مسلم من حديث جابر الطويل.   (  1) 

 هو مجيل القديس الدويك، وقد استنبطنا ما نورده هنا من نص حوار معه يف جملة املجالس.   (  2) 



248 

 

 كنت أفكر يف هذا.   .. قلت: أجل 

 قال: لقد بحثت فيه بحثا مستفيضا، ووصلتـ  بحمد اهلل ومنته ـ إىل نتائج مذهلة. 

 قلت: فإالم وصلت؟ 

بحيث  قال: لقد اكتشفت وجود عالقات ثابتة وحمددة لبعض األغذية مع بعضها بعضها،  

 ال جيوز أن تؤخذ قبل أغذية أو أرشبة أخرى. 

 قلت: لقد عرفت مع أخينا السابق رس الرتتيب بني الفاكهة واللحم وغريه من الوجبات. 

 بل الرتتيب يسي يف أشياء كثرية يمكن أن تؤسس لعلم كامل.   .. قال: ليس ذلك فقط 

 قلت: فارضب يل أمثلة عىل ما اكتشفته. 

وارشبوا يف القرآن الكريم عددا من املرات، ويف كل املرات هذه  قال: لقد ورد أمر كلوا 

كان يرد أمر كلوا قبل ارشبوا، وليس هناك يف موضع واحد يف القرآن الكريم أمر ارشبوا قبل أمر  

كلوا أبدا، حتى يف قصة الرجل الذي أماته اهلل مائة عام ثم بعثه ذكر طعامه قبل رشابه، كام قال  

اِبَك مَل  َيَتَسَنه    ﴿   تعاىل:   ( 259: )البقرة   ﴾ َفان ُظر  ِإىَل َطَعاِمَك َورَشَ

 قلت: فامذا استنتجت من هذا؟ 

قال: استنتجت قاعدة ذهبية يف أسس علم التغذية والطاقة القرآن، وهي أنه ال جيوز  

  .. الرشب قبل األكل صحيا وطاقيا وغذائيا، وعممت ذلك أساسا يف كل وجبة من الوجبات 

 هرت يل نتائج جيدة بعد جتربة ذلك. وقد ظ 

 قلت: فاذكر يل مثاال آخر. 

قال: لقد اكتشفت أن هناك عالقات بني األغذية واألطعمة واألرشبة بحيث ال جيوز أخذ  

عن   أال تعلم هني النبي  .. بعضها قبل بعضها اَلخر، ومن أمثلة ذلك اللبن واخلل والعسل 

 انتباذ العسل واللبن؟ 
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 أن ينقعا ليلة كاملة مع بعضهام.   النبي    قلت: بىل، فقد هنى 

قال: لقد قرأت هذا احلديث، ورجعت إىل القرآن الكريم ألرى هل مجع العسل واللبن  

 معا. 

ِقيُكم  مِمَا يِف   ﴿ تعاىل: قلت: لقد مجع اهلل تعاىل بينهام، فقد قال  ًة ُنس  َ َعاِم َلِعرب  َن  َوإَِن َلُكم  يِف األ 

  ِ ٍث َوَدٍم َلَبنًا َخالِصًا َسائِغًا لِلَشاِرِبنيَ ُبُطونِِه ِمن  َبني  تعاىل  (، فهذا هو  اللبن، ثم قال  66)النحل: ﴾ َفر 

َباِل ُبُيوتًا َوِمَن الَشَجِر َومِمَا    ﴿ بعدها قريبا من هذه اَلية:  ِ ِل َأِن اََّتِِذي ِمَن اجل  َحى َربَُّك ِإىَل النَح  َوَأو 

ِرُشوَن ُثَم ُكيِل ِمن  ُكلِّ  َواُنُه  َيع  اٌب ُُم َتِلٌف َأل  ُلكِي ُسُبَل َربِِّك ُذُلاًل خَي ُرُج ِمن  ُبُطوهِنَا رَشَ  الَثَمَراِت َفاس 

ٍم َيَتَفَكُرونَ   ( وهذا هو  العسل. 69)النحل: ﴾ ِفيِه ِشَفاٌء لِلَناِس إَِن يِف َذلَِك ََلَيًة لَِقو 

 قال: ولكنه فصل بينهام بفاصل مل تقرأه. 

َناِب   ﴿ تعاىل يف اَلية التي تتوسط اَليتني: قلت: تقصد قوله  َع  َوِمن  َثَمَراِت النَِخيِل َواأل 

ِقُلونَ  ٍم َيع  قًا َحَسنًا ِإَن يِف َذلَِك ََلَيًة لَِقو   (  67)النحل: ﴾ َتَتِخُذوَن ِمن ُه َسَكرًا َوِرز 

ين: إن السكر هو   قال: أجل، فقد فصل اهلل تعاىل بذكر السكر، وقد قال بعض املفس 

اخلمر، ولكن هناك من قال بأن السكر هو  اخلل، وهواألرجح، فام من شئ يتسكر، فال يذهب  

 بالعقل ويبقى زرقا حسنا إال اخلل. 

قلت: ترجيحك صحيح، وقد كان يف نفيس يشء من اعتبار السكر مخرا، فكشفته كشف  

 اهلل كربك. 

 ك التفسري؟ قال: وما سبب هذا الكرب الذي عانيته بسبب ذل 

قلت: لقد كنت أقول: بأن هذه اَليات يف معرض امتنان، فكيف يمن اهلل علينا بام  

 حتى عرفت أنه اخلل.    .. يؤذينا؟ 
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اللهم بارك يف    ) : وقال  ،  ( 2) نعم اإلدام اخلل( ) : ، أمل يقل  ( 1) قال: واخلل رزق حسن 

   ؟   ( 3) اخللِّ فإَنه كان إدام األنبياء قبيل( 

اجلمع هبذا الفاصل يف موضع آخر من القرآن الكريم، فقد قال تعاىل  قلت: لقد ورد هذا 

َاٌر ِمن  َلَبٍن مَل     ﴿ يف وصف أهنار اجلنة:   آِسٍن َوَأهن 
ِ  َغري 

ٍ
َاٌر ِمن  َماء ََنِة اَلِتي ُوِعَد امل َُتُقوَن ِفيَها َأهن  َمَثُل اجل 

َاٌر ِمن  مَخ ٍر َلَذٍة لِل  ُمُه َوَأهن  ًى َوهَلُم  ِفيَها ِمن  ُكلِّ الَثَمَراِت  َيَتَغرَي  َطع  َاٌر ِمن  َعَسٍل ُمَصفه َشاِرِبنَي َوَأهن 

َعاَءُهم   ِم  َكَمن  هو  َخالٌِد يِف الَناِر َوُسُقوا َماًء مَحِياًم َفَقَطَع َأم  ِفَرٌة ِمن  َرهبِّ  ( 15)حممد: ﴾ َوَمغ 

سورة النحل، ثم ذكر مخر اجلنة،  قال: أجل، فقد ذكر اهلل تعاىل اللبن أو ال، كام حدث يف 

ُيَطاُف َعَلي ِهم ِبَكأ ٍس ِمن َمِعنٍي َبي َضاء َلَذٍة    ﴿ وهومخر يتخمر وال يسكر أبدا، فقد قال اهلل تعاىل فيه: 

ٌل َواَل ُهم  َعن َها ُينَزُفوَن  لَشاِرِبنَي اَل ِفيَها َغو  (، ومعنى الغول أهنا ال تغتال  46ـ  44)الشعراء: ﴾ لِّ

م، وال هي تسكرها، وال يصيبهام منها مرض وال صداع، ثم نرى اهلل تعاىل بعد ذكر أهنار  عقوهل 

 اللبن واخلمر الذي ال يسكر يذكر أهنار العسل متاما بنفس الرتتيب الذي ورد يف سورة النحل. 

 
التفاح ـ له فوائد عظيمة، فهو يقلل دهون الدم، وذلك إذا أخذ بواقع ملعقة عىل ماء السالطة  اخلل ـ وبخاصة خل  ( 1) 

اخلرضاء مع األكل، فهو يذيب الدهون، وذلك ألن اخلل هو محض األستيك، واملركب الوسطي يف جسم اإلنسان، والذي له 

منتظمة يف مكونات الطعام، أي يف السالطة اخلرضاء أو ملعقة وتناول اخلل بصفة  ..  عالقة بالربوتني،والدهون والكربوهيدرات

صغرية عىل كوب ماء، و بخاصة إذا كان خل التفاح، حيافظ عىل مستوى دهون اجلسم، كام يقلل من فرصة تصلب الرشايني أو 

 الغذائي. تنعدم متامًا، ألنه حيول الزائد منها إىل املركب الوسطي وهو األسيتوأسيتات الذي يدخل يف التمثيل

وخل التفاح أفضل أنواع اخلل، ألنه بجانب محض األستيك املكون األسايس له، فإنه حيتوي عىل عديد من األمحاض 

 العضوية الالزمة للجسم يف التمثيل الغذائي، إىل جانب العديد من املعادن الالزمة للجسم. 

عاء من اجلراثيم، كام أنه مطهر اللتهابات حوض وقد جاء يف كتاب الطب الشعبي للدكتور جارفيس أن اخلل مطهر لألم

 الكىل و املثانة، حيث ذكر أن اخلل يقيض عىل الصديد املوجود بالبول.

 أنه كان يأكل اخلل مع الزيت، يف عام الرماد كان عمر ال يأكل إال الزيت واخلل. وهلذا ثبت عن رسول اهلل  

 .مسلم    (  2) 

 .ابن ماجة   (  3) 



251 

 

 قلت: هذا مثال مجيل، فهل اكتشفت أمثلة أخرى؟ 

  بذاته. بل اكتشفت علام قائام   .. مل أكتشف أمثلة   .. قال: ال 

 قلت: كيف هذا؟ 

قال: بعد هذا االكتشاف، بدأت دراسة كل مادة غذائية يف القرآن الكريم عىل حدة، ومتى  

تذكر مفردة، ومتى تذكر جمتمعة مع غذاء آخر، وإذا ذكرت مع غذاء آخر هل هي قبله أم بعده  

ذية حسب شيفرتنا  دائام أم هي قبله أحيانا وبعده أحيانا أخرى، كام أنني قست مواقع هذه األغ 

القرآنية حسب الوحدة الزمنية التي حصلنا عليها من الشيفرة، فاكتشفت بذلك كثريا من النقاط  

 اإلعجازية الذهبية يف قواعد التغذية القرآنية. 

 قلت: فارضب يل أمثلة أخرى عىل ما اكتشفت؟ 

 هنا. سأشوقك إىل بعض ما اكتشفت، أما التفاصيل، فال يمكن أن تعرفها    .. قال: ال 

 فقد نصحك من شوقك إىل اخلري.   .. قلت: فشوقني 

وملاذا    .. قال: من ذلك أن اكتشفت ملاذا علينا أن نأكل الفواكه يف النهار، وال نأكلها يف الليل 

وملاذا إذا أكلنا    .. وملاذا علينا أال نأكل التمر والعنب عند العرص   .. علينا أال نأكل القمح يف الصباح 

وملاذا علينا    .. وملاذا علينا أن نرشب اخلل بعد اللبن   .. رمانا جيب أن يكون هذا الرمان آخر ما نأكل 

وملاذا علينا أن نأكل   .. وملاذا علينا أن نأكل القمح يف بداية الطعام  .. أن نرشب العسل بعد اخلل 

وملاذا جعل ترتيب هذه األطعمة هبذا التسلسل يف سور   .. قبل العنب يف معظم األحيان التمر 

ََناِم ِفيَها َفاكَِهٌة   ﴿ تعاىل: الرمحن، الفواكه فالنخل فاحلب فالرحيان، كام قال  َض َوَضَعَها لأِل  َر  َواأل 

اُن َفبِ  َ ِف َوالَرحي  َعص  َبُّ ُذوال  اَمِم َواحل  َك  ُل َذاُت األ  َبانِ َوالنَخ  ُكاَم ُتَكذِّ  (  13ـ    10)الرمحن:    ﴾ َأيِّ آاَلء َربِّ

 الرياضة 
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ال    ﴿ تعاىل: دخلنا القاعة الثانية من قاعات حصن القوة، فقرأت الفتة كتب عىل باهبا قوله  

ِر َوامل َُجاِهُدوَن يِف َسِبيِل اهلَلِ بِ  ُ أو يِل الرَضَ ِمننَِي َغري  َقاِعُدوَن ِمَن امل ُؤ  َتِوي ال  م  َوَأن ُفِسِهم  َفَضَل  َيس 
َواهِلِ َأم 

َنى َوَفَض  ُس  ً َوَعَد اهلَلُ احل  َقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكاله م  َوَأن ُفِسِهم  َعىَل ال 
َواهِلِ َل اهلَلُ  اهلَلُ امل َُجاِهِديَن ِبَأم 

رًا َعِظيامً  َقاِعِديَن َأج   ( 95النساء: ﴾ ) امل َُجاِهِديَن َعىَل ال 

 وما عالقة اَلية هبا؟   .. ذه القاعة؟ قلت للمعلم: ما ه 

قال: هذه قاعة الرياضة، وهي الركن الثان من األركان التي تنتظم هبا قوى اجلسم،  

 فاجلسم الذي يتغذى ال بد له من احلركة التي حتول من ذلك الغذاء طاقة حية ينتفع هبا اإلنسان. 

 قلت: فام عالقة اَلية بذلك؟ 

والقعود والتثاقل إىل األرض، فالقعود يعني الكسل، كام  قال: هذه اَلية تنهى عن الكسل  

 أن اجلهاد يعني بذل املجاهد كل طاقاته، واستخدامها، ال تركها معطلة ال ينتفع هبا، وال ينفع. 

 قلت: أتفهم من اجلهاد هذا املعنى؟ 

قال: ال يصح اجلهاد إال بعد هذا املعنى، فال يمكن أن نرسل للمعركة جنودا يقعد هبم  

 هم عن السري، وتقعد هبم طاقتهم عن احلركة. ضعف 

اللهم إن أعوذ بك من الكسل، وسوء الكرب، وأعوذ  ) من الكسل، فقال:   وهلذا استعاذ  

 ( 1) بك من عذاب القرب( 

اللهم إن أعوذ بك من العجز  ) وربط يف دعاء آخر بني العجز والكسل واجلبن، فقال: 

، فكل هذه األدواء يتولد بعضها  ( 2) القرب وفتنة الدجال( والكسل واجلبن والبخل واهلرم وعذاب  

 من بعض. 

 
 .طربان يف الكبريأبو داود وال   (  1) 

 .مسلم وغريه   (  2) 
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 قلت: فهل تدعو لفقه الرياضة كام دعوت لفقه الغذاء؟ 

 فللرياضة فقهها الذي ال خيتلف عن فقه الغذاء، ومن اخلطأ عدم االهتامم به.   .. قال: أجل 

يؤسس عليها    قلت: لقد وجدت يف النصوص ما تستلهم به املعان الكثرية التي يمكن أن 

 فقه الغذاء، فمن أين يتأسس فقه الرياضة؟ 

 قال: فقه الرياضة أيس. 

 قلت: كيف؟ 

 قال: ألنه ال جيوز لك أن تأكل يف صالتك، بينام جيوز لك أن متارس الرياضة فيها. 

 قلت: ما الذي تقوله؟  

 الرياضة والصالة: 

لتي ال َّتتلف عن أنواع  قال: لقد ربط الرشع أكثر العبادات وأَهها باحلركات البدنية ا 

 الرياضات، زيادة عىل ما فيها من توجه هلل، جيعل منها رياضة نفسية وجسدية متكاملة. 

قلت: أعلم ما يف الصالة من حركات قد تشبه حركات الرياضيني، ولكنها يشء ُمتلف  

 متاما. 

أشار إىل رجل، قد وضع صورا ألشكال حركات الصالة، وهو يقوم برشحها، وقال: هيا  

لنزور ذلك الرجل، فهو خبري ريايض يدرك أرسار احلركات وآثارها، وجيمع بني الرياضة  

 ( 14: )فاطر ﴾ َوال ُيَنبُِّئَك ِمث ُل َخِبريٍ   ﴿ والطب، لنسمع ما يقول،  

: أترون هذه احلركات الكثرية التي يفعلها املصيل من رفع  ( 1) اقرتبنا منه، فسمعته يقول 

 لليدين وركوع وسجود وجلوس وقيام وتسليم وغريه..  

 قالوا: نعرفها، ونامرسها بحمد اهلل ومنته. 

 
 .انظر: كتاب )الصالة والرياضة والبدن( لعدنان الطرشه   (  1) 
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قال: فهذه احلركات ال َّتتلف عن الكثري من التامرين الرياضية التي ينصح األطباء الناس  

بمامرستها، ذلك ألهنم يدركون أَهيتها لصحة اإلنسان ويعلمون الكثري   - وخاصة مرضاهم    - 

 عن فوائدها. 

فهي غذاء للجسم والعقل مًعا، ومتد اإلنسان بالطاقة الالزمة للقيام بمختلف األعامل،  

وهي وقاية وعالج؛ وهذه الفوائد وغريها يمكن لإلنسان أن حيصل عليها لو حافظ عىل الصالة،  

اج إىل نصيحة األطباء بمامرسة التامرين، ألنه يامرسها فعاًل ما دامت هذه  وبذلك فهو ال حيت 

 التامرين تشبه حركات الصالة. 

 قالوا: فام فوائد الصالة البدنية؟ ومن تشمل؟ 

 قال: هي كثرية، وهي تشمل مجيع فئات الناس. 

 قالوا: فاذكر لنا منها ما تطمئن به قلوبنا، ونعلم أن قد صدقتنا. 

سني عمل القلب، وتوسيع الرشايني واألوردة، وإنعاش اخلاليا، وتنشيط  قال: منها حت 

اجلهاز اهلضمي، ومكافحة اإلمساك، وإزالة العصبية واألرق، وزيادة املناعة ضد األمراض  

وااللتهابات املفصلية، وتقوية العضالت وزيادة مرونة املفاصل، وإزالة التوتر والتيبس يف  

وتار واألربطة وزيادة مرونتها، وتقوية سائر اجلسم وحتريره من  العضالت واملفاصل، وتقوية األ 

الرخاوة، واكتساب اللياقة البدنية والذهنية، وزيادة القوة واحليوية والنشاط، وإصالح العيوب  

اجلسمية وتشوهات القوام، والوقاية منها، وتقوية ملكة الرتكيز، وتقوية احلافظة، وإكساب  

واجلرأة، وإكساب الصفات اخُللقية كالنظام والتعاون والصدق  الصفات اإلرادية كالشجاعة 

 واإلخالص.. وما شابه ذلك. 

قالوا: لقد ذكرت لنا قائمة كبرية من فوائد الصالة، فام عالقة الصالة بالرياضة، فنحن يف  

 قاعة الرياضة؟ 
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لإلعداد  قال: كل ما ذكرناه ثمرة من ثامر الرياضة، فالصالة تشكل للرياضيني أساًسا كبرًيا  

البدن العام، وتسهم كثرًيا يف عمليات التهيئة البدنية والنفسية لالعبني ليتقبلوا املزيد من اجلهد  

 خصوًصا قبل خوض املباريات واملنافسات. 

والصالة وسيلة تعويضية ملا يسببه العمل املهني من عيوب قوامية وتعب بدن، كام أهنا  

 جلسم، ووسيلة للراحة اإلجيابية واملحافظة عىل الصحة. تساعد عىل النمو املتزن جلميع أجزاء ا 

ن ملفاصل اجلسم كافة، صغريها وكبريها، حركة انسيابية سهلة من دون إجهاد،   وهي تؤمِّ

 وتؤمِّن معها إدامة أدائها السليم مع بناء قدرهتا عىل حتمل الضغط العضيل اليومي.  

حة نسيجها، وتشد عضالت  وحركات اإليامن والعبادة تديم للعضالت مرونتها وص 

 الظهر وعضالت البطن فتقي اإلنسان من اإلصابة بتوسع البطن أو تصلب الظهر وتقوسه.  

ويف حركات الصالة إدامة لألوعية الدموية املغذية لنسيج الدماغ مما يمكنه من إنجاز  

 وظائفه بشكل متكامل عندما يبلغ اإلنسان سن الشيخوخة. 

التأقلم مع احلركات الفجائية التي قد يتعرض هلا كام حيدث  والصالة تساعد اإلنسان عىل  

عندما يقف فجأة بعد جلوس طويل مما يؤدي يف بعض األحيان إىل انخفاض الضغط، وأحياًنا  

فاملداومون عىل الصالة قلام يشتكون من هذه احلالة. وكذلك قلام يشتكي املصلون   .. إىل اإلغامء 

 من نوبات الغثيان أو الدوار. 

ة عامل مقٍو، ومهدئ لألعصاب، وجتعل لدى املصيل مقدرة عىل التحكم  والصال 

والسيطرة عىل انفعاالته ومواجهة املواقف الصعبة بواقعية وهدوء، وهي أيًضا حافز عىل بلوغ  

 األهداف بصرب وثبات. 

وهذه الفوائد جلميع فئات الناس: رجااًل ونساء، شيوًخا وشباًبا وأطفاالً، وهي بحق  

ة للمصيل تعود عىل نفسه وبدنه، فضاًل عن تلك املنافع واألجر العظيم الذي وعده  فوائد عاجل 
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 اهلل به يف اَلخرة. 

 إنا نامرس الرياضة يف أثناء عبوديتنا هلل، ونحن ال نشعر.   .. قالوا: اهلل 

علموا الصبي الصالة لسبع سنني  ) : قال: أتعلمون األرسار الصحية املودعة يف قوله 

 ( 1) عرش سنني(   وارضبوه عليها ابن 

 قالوا: فام فيه من الصحة؟ 

: لقد قمت بأبحاث يف هذا، وتوصلتـ  انطالقا منها ـ إىل نظرية جديدة عن صحة  ( 2) قال 

 الظهر انطالقا من ذلك احلديث. 

 قالوا: فام هي، وكيف توصلت إليها؟ 

واستمر يف هذا  قال: لقد اكتشفت أنه إذا بدأ اإلنسان يف تليني أسفل ظهره يف سن مبكرة،  

التمرين وحافظ عليه أثناء الكرب فإن فرصته يف اإلصابة باَلالم الشديدة واالنزالقات الغرضوفية  

 يف أسفل الظهر ستتقلص بشكل كبري. 

 قالوا: أهذا صحيح؟ وكيف توصلت إل هذا؟ 

قال: آالم أسفل الظهر من املشاكل الشائعة يف البالغني، وغالًبا ما تظهر بسبب فقدان  

يونة من الرباط الطويل اخللفي يف الظهر، وكذلك النسيج الليفي الذي يشكل الطبقات  الل 

اخلارجية من القرص الغرضويف، وعندما تفقد هذه األنسجة القدرة عىل التمغط، فإهنا تتمزق  

واحلركة التي تضع ضغًطا عىل هذه األنسجة هي    .. عند حصول حركة خاطئة تساعد عىل هتتكها 

 م والركب مفردة. ثني الظهر لألما 

 
 رواه أبو داود والرتمذي وغريَها بأسانيد صحيحة.    (  1) 

بحث للدكتور. حممد وليد الشعران استشاري جراحة املفاصل والعظام يف قطر، قام بإعداد البحث والتعديل الطفيف     (  2) 

 عليه فراس نور احلق.
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 وهذا التمزق نادر جًدا يف األطفال ألن أنسجتهم مرنة وتتمغط عند االنحناء.  

وقد قادن هذا إىل فرضية تنص عىل أنه لو حافظنا عىل ميزة مرونة الرباط والغضاريف  

املوجودة يف األطفال، فهل سيقلل هذا من نسبة اإلصابة بآالم أسفل الظهر واالنزالقات  

 يف الكبار، أم ال؟ الغرضوفية  

 قالوا: فام عملت إلثبات هذه الفرضية؟ 

من البالغني، وقد تم سؤاهلم    188قال: إلثبات مدى صحة هذا ُأجريت بحثا ميدانيا عىل  

إذا كانوا يشتكون من آالم أسفل الظهر أو عرق النسا، وعن شدة األمل إن وجد، ثم سئلوا عن  

 صالهتم متى انتظموا فيها، ومل يقطعوها؟ 

 الوا: فام كانت نتيجة ذلك؟ ق 

قال: لقد أثبتت النتائج بشكل قاطع وملحوظ صحة هذه الفرضية واكتسب الطب هذه  

باملائة فقط ممن يصلون قبل سن العارشة قد عانوا من آالم قوية أسفل   2،6النظرية حيث أن 

 والتفاصيل. باملائة ممن ال يصلون إطالقًا يعانون من آالم قوية    70الظهر، بينام  

 قالوا: وهل قبلت هذه النظرية؟ 

لقد قبلت هذه الدراسة ونوقشت يف املؤمتر القطري العاملي الثان لألطفال يف    .. قال: أجل 

م ويف املؤمتر الدويل السادس جلراحة الظهر، والذي عقد يف أنقرة  2000الدوحة يف إبريل سنة 

إرشاف نخبة من أطباء الظهر العامليني،  م، وذلك ب 2002من الرابع إىل السادس من سبتمرب عام  

 كام نرشت يف جملة الظهر األوروبية.  

 قالوا: فام هو  التفسري العميل الذي أعطيته لذلك؟ 

قال: يتمتع األطفال بلياقة كبرية مقارنة بالبالغني، وسبب هذه اللياقة هو  أن أنسجتهم  

من املنطقي أن تظل هذه األنسجة مرنة،  مرنة، وإذا ما حافظنا عىل هذه اخلاصية من الطفولة، فإنه  
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فتقاوم احلركات الشديدة، أما إذا أَهلت أو بمعنى أصح إذا حرمت من التمرين املستمر، فإهنا  

ستتيبس عند الكرب، فإذا تعرضت لشد قوي بسبب حركات شديدة، فإهنا قد تتمزق، وهذا يسبب  

 آالًما مربحة.  

يوم ابتداًء من سن السابعة وعىل األكثر سن   فإذا بدأ األوالد بالركوع مرات عديدة كل 

العارشة، فإن األربطة الطولية خلف الفقرات وألياف الغرضوف اخللفية حتافظ عىل ليونتها  

فيصعب متزقها يف الكرب، ويبقى الغرضوف آمًنا بني الفقرات، وهكذا تتقلص مشكلة صعبة تعان  

 منها فئة كبرية من الناس. 

 ارك اهلل لك يف هذا اجلهد. ب   .. قالوا: ما شاء اهلل 

إىل صالة   قال: ليس هذا فحسب، أال تعلمون األرسار الصحية املودعة يف دعوته 

اجلامعة يف املسجد، وبيانه أن يف كثرة اخلطا إىل املساجد األجر الكبري، وأنه كلام كانت املسافة التي  

إن أعظم الناس أجرا  ) : ام قال  يقطعها املصيل أبعد كلام كان األجر الذي يناله من اهلل أعظم، ك 

والذي ينتظر الصالة حتى يصليها مع اإلمام أعظم   .. يف الصالة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم 

   ( 1) أجرا من الذي يصليها ثم ينام( 

 قالوا: علمنا ما يف ذلك من األجر، فام يف ذلك من الصحة؟ 

: ملا كانت آلة الذهاب إىل املسجد هي امليش عىل القدمني، فإن كل مسلم مأمور أن  ( 2) قال 

يذهب إىل املسجد يف كل يوم مخسة مرات، فكل مسلم يستغرق ذهابه إىل املسجد والعودة منه  

عىل أقل تقدير مخسة دقائق، فبعملية حسابية بسيطة نجد أن كل مسلم يميش كل يوم ما ال يقل  

 قل تقدير. دقيقة كأ   25عن  

 
 مسلم.   (  1) 

 م.  20/8/2001م، موقع إسالم أون الين 2003 5/4انظر: موقع قناة اجلزيرة    (  2) 
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وقد جاءت األبحاث العلمية بنتائج ودراسات تبني فوائد امليش الصحية، وأصبح األطباء  

 يدعون الناس إىل امليش كل يوم نصف ساعة للمحافظة عىل صحة اجلسم.  

فقد نص باحثون يف جامعة إلينوي األمريكية عىل أن التامرين املعتدلة البسيطة مثل امليش  

يف تقليل ضغط الدم الرشيان إىل حدوده الطبيعية، وخاصة عند   نصف ساعة يوميا، يساعد 

 األمريكيني األفارقة. 

وأكد الباحثون أنه ليس بالرضورة أن تكون التامرين قاسية وعنيفة لتحقيق الفوائد  

الصحية، بل يكفي ممارسة رياضة معتدلة للمحافظة عىل سالمة اجلسم والتخلص من ارتفاع  

مليون شخص يف الواليات املتحدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم   40الضغط، وأشاروا إىل أن 

باملائة منهم   40مليمرت زئبق،  90/ 140الرشيان التي تزيد قراءاته االنقبايض واالنبساطي عن 

 من األمريكيني األفارقة.  

شخصا من األمريكيني   40وقام الباحثون يف الدراسة التي استمرت ستة أشهر بمتابعة 

عاما، إذ أعطوهم مقياسا   59و  35املصابني بارتفاع ضغط الدم تراوحت أعامرهم بني األفارقة 

ميل يوميا إضافة إىل نشاطاهتم العادية، أي ما يصل    1.5ملسافة السري عند مشيهم ثالثني دقيقة أو  

 أميال يوميا.    4و   3.5آالف خطوة أو ما بني    10إىل  

يف حياهتم العادية كاستخدام الدرج بدال  وينصح األطباء هؤالء املرىض بامليش واحلركة 

من املصاعد الكهربائية، ووقف السيارات يف أماكن بعيدة عن العمل واملنزل، وتقليل امللح يف  

غذائهم، وحذروا من أن ترك هذه احلالة دون عالج قد يؤدي إىل اإلصابة بمشكالت يف البرص  

 وأمراض القلب والسكتات وقصور الكىل. 

سيدة يف سن   15قة عن آثار امليش يف ضغط الدم العايل أجريت عىل وكانت دراسة ساب 

  1.9اليأس، وأوضحت الدراسة أن السيدات الاليت مشني مسافة ثالثة كيلومرتات أو حوايل 
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  24نقطة بعد مرور  11ميال يوميا، أظهرن انخفاضا يف قراءات ضغط الدم االنقبايض بحوايل 

سعرة حرارية،    60دهون، فامليش ملسافة ميل يساعد عىل حرق  أسبوعا، كام أن امليش يقليل نسبة ال 

دقيقة، فإن اجلسم   30ميل خالل  25وإذا ما زاد اإلنسان رسعته وخطوته أثناء امليش بمعدل 

 .  ( 1) سعرة حرارية   200سوف حيرق  

 أكل هذا نجنيه من مشينا لعبادة اهلل؟   .. قالوا: ما شاء اهلل 

ء أن  امليش يفيد يف حتسني أداء القلب واملحافظة  قال: ليس ذلك فقط، بل اكتشف العلام 

عىل صحته وخفض الكولسرتول وخفض ضغط الدم وحتسني التمثيل الغذائي واالستفادة من  

العنارص الغذائية، إذ تشري الدراسات إىل أن معدل التمثيل الغذائي يكون بطيئا لدى اإلنسان  

ذائي يكون رسيعًا لدى من يامرس احلركة أو  البدين الذي ال يامرس احلركة، بينام التمثيل الغ 

الرياضة ويقوي العظام وحيافظ عىل صحة املفاصل ويقوي العضالت وخيفف من حدة التوتر  

النفيس، إذ أن الرياضة بشكل عام تساعد عىل إفراز هرمون اإلندروفني الذي يمنح اإلنسان  

 الشعور بالراحة والسعادة.  

التوتر والشعور باالضطرابات النامجة عن ضغوط  ورياضة امليش بذلك َّتفف من حدة 

احلياة اليومية التي ال تنتهي، وعن طريق مزاولة األنشطة الرياضية بام يف ذلك رياضة امليش حيصل  

اإلنسان عىل مفهوم الذات من الناحية االجيابية حيث يشعر بالسعادة والسور والنظرة املتفائلة  

 عن شخصيته وذاته. 

 أليس يف امليش رضرا عىل املفاصل؟   . . قال بعضهم: ولكن 

قال: لقد اكتشفوا أن امليش من أقل التامرين الرياضية رضرًا عىل املفاصل، واألقل يف  

 احتامالت اإلصابة خالل التامرين.  

 
 م. 2003/ 5/4اجلزيرة نت    (  1) 
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فامليش من التامرين التي حيرق فيها األكسجني )أيروبك(، وهو بالتايل يفيد القلب والرئتني  

   وحيسن من الدورة الدموية. 

كام أن امليش من الرياضات املتوسطة اإلجهاد التي تساعد الناس عىل املحافظة عىل لياقتهم  

ورشاقتهم بحرق الطاقة الزائدة، ويقوي العضالت واجلهاز الدوري وحيسن من استخدام  

 األكسجني والطاقة يف اجلسم.  

القولون    ولذلك يقلل من املخاطر املرتبطة بالسمنة والسكري ورسطان الثدي ورسطان 

 وأمراض القلب.  

كام يعترب امليش مشاهبًا لتامرين محل األثقال، فامليش بقامة مستقيمة متزنة يقوي العضالت  

 يف األرجل والبطن والظهر، ويقوي العظام ويقلل من إصابتها باهلشاشة.  

ويفيد امليش يف التخلص من الضغوط النفسية والقلق واإلجهاد اليومي، وحيسن من  

نفيس ومن جتاوب اجلهاز العصبي، وهذا ناتج من املركبات التي يفرزها اجلسم خالل  الوضع ال 

 امليش.  

ويساعد امليش عىل التخلص من الوزن الزائد، وهذا بالطبع يعتمد عىل مدة امليش ورسعته  

  250  –   200كم/ ساعة حيرق ما بني    4)مقدار اجلهد املبذول(. فالشخص الذي يميش بمعدل  

 جرام من الدهون(   28  –   22يف الساعة ) سعرًا حراريًا  

الشهرية أنه للوقاية من مرض رشايني القلب   B.M.Tوأكدت مقالة نرشت يف جملة 

واجللطة القلبية جيب عىل اإلنسان أن يامرس نوعا من أنواع الرياضة البدنية كامليش السيع، أو  

 دقيقة مرتني أو ثالث مرات يف األسبوع عىل األقل.    30  -   20اجلري، أو السباحة ملدة  

 رياضات مسنونة: 

تركنا الرجل يرشح للمجتمعني حوله فوائد الصالة الرياضية والصحية، ورست مع  
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املعلم يف أرجاء القاعة، فالح يل من نافذة القاعة رجال يامرسون رياضات ُمتلفة، سألت املعلم  

عنهم، فقال: كام أن الرياضة ترتبط بحياتنا التعبدية والعادية، فإن هلا باإلضافة إىل ذلك شعائرها  

 صة. اخلا 

 قلت: ما أكثر الشعائر الرياضية التي نامرسها يف عرصنا. 

 قال: تقصد الكرة؟ 

   .. قلت: أي كرة تقصد، فالكرات كثرية منها الطائرة ومنها الزاحفة ومنها 

 قال: وهل حتسبون أنفسكم متارسون الرياضة بمامرستها؟ 

 فهي أكثر الرياضات شعبية، يامرسها العامل أمجع.   .. قلت: أجل 

 رسوهنا بعيوهنم، ال بأرجلهم. قال: يام 

 قلت: هذا صحيح. 

ثم    .. قال: ثلة من أنصاف العرايا جيرون، تلهث وراءهم عيون املاليني، خيادعون أنفسهم 

 متتلئ قلوهبم رصاعا. 

 قلت: وأيدهيم، فكم من املباريات التي سالت من أجلها الدماء. 

ألستم تضعون ميزانيات   .. قال: وأموالكم وأموال املستضعفني املغلوبني عىل أمرهم 

 الرياضة يف أيدي هذه الثلة؟ 

 إرضاء ملاليني األيدي املصفقة.   .. قلت: أجل 

 قال: ثم ال تبنون للمستضعفني ملعبا واحدا حيركون فيه أرجلهم. 

 وأخربنا ماذا يفعل هؤالء؟   .. قلت: دعنا من هؤالء 

 لنعرف ماذا يصنعون؟   .. قال: هيا لنزورهم 

 املسابقة: 
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ة إىل ساحة مجيلة مزدانة بأعشاب تونق خرضة ومتتلئ مجاال، فوجدنا قوما  خرجنا من القاع 

 يتسابقون، وهم يسبحون ويكربون، فتقدمت من أحدهم، وقلت: أهذه مباراة رسمية؟ 

 قال: ماذا تقصد؟ 

 قلت: أقصد أن جهة ما نظمتها. 

 . السنة ، ونحن نحيي هذه  اق سنة رسول اهلل  ب فهذا الس   .. قال: نعم 

 ماذا تقصد؟ أهذا السباق نظمته السنة؟ قلت:  

 ومل ينظمه اإلغريق وال الرومان الذين تستنون هبم.   .. قال: أجل 

 قلت: اعرف ما تقولـ  يا رجلـ  فليس من السهولة أن تنسب ترصفاتك إىل السنة. 

  يشجع الصحابة  عىل مثل هذه املسابقات، فعندما قفل الرسول  قد كان ل قال: 

 ( 1) إن شئتم( ) : وأصحابه من غزوة تبوك قالت االنصار: السباق. فقال النبي  

ال ُيسبق شدًا قال: فجعل يقول: أال ُمسابق إىل  كان من األنصار  رجال أن ديث احل ويف 

املدينة، هل من مسابق؟ فجعل ُيعيد ذلك، قال: فلام سمعت كالمه قلُت: أما تكرُم كرياًم وال هتاب  

قال: قلت: يا رسول اهلل بأِّب أنت وُأمي ذرن فأُلسابق    رشيفًا. قال: ال، إال أن يكون رسول اهلل  

فسبقته إىل   .. ت: اذهب إليك وثنيُت رجيل فطفرت فعدوت الرجل، قال: إن شئت، قال: قل 

   ( 2) املدينة( 

كان  ) ينظم مثل هذه املسابقات بني األطفال فعن عبداهلل بن احلارث   قال:  بل كان 

يصُف عبداهلل وعبيداهلل وكثريا من بني العباس، ثَم يقول: من سبق إيله فله كذا   رسول اهلل 

 
 ابن ماجة. ( ابن اِّب شيبة،1)

 مسلم.   (  2) 
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 ( 1) قعون عىل ظهره وصدره فيقبلهم ويلزُمُهم( وكذا، قال: فيتسابقون إليه في 

 قلت: صدقت، وسلمت، فذرون أحيي هذه السنة معكم. 

وادعهم   .. قال يل املعلم: ليس اَلن، نظم هذا السباق مع إخوانك إذا رجعت إىل أهلك 

 إىل إحياء هذه السنة باسم السنة، ال باسم اإلغريق وال الرومان. 

 قلت: فام فعل اإلغريق وما فعل الرومان؟ 

قال: هم يامرسون الرياضة ليعرضوا عضالهتم وقواهم ويتحدوا هبا، أما أنتم فامرسوها  

 من مواقع عبوديتكم هلل ونرصة املستضعفني.  

 الفروسية: 

صيلة يتسابقون، فتعجبت من رؤيتهم، فقال يل املعلم: هؤالء  رأيت رجاال عىل خيل أ 

ينظمها بنفسه،     حييون سنة الفروسية، فهي من الرياضات الواردة يف السنة، وقد كان الرسول  

سابق باخليل التي قد ُأضمرت من احلفياء، وكان أمدها ثنية الوداع    أن رسول اهلل     ففي احلديث 

 سبعة أميال ـ وسابق بني اخليل التي مل ُتضمر من الثنية إىل مسجد بني  ـ واملسافة بينها من ستة إىل 

   ( 2) ُزريقـ  وكانت املسافة بينها مياًل أو نحوه ـ( 

وأعطى   ، بني اخليل  سبهق النبي ) جيازي السابق تشجيعا له، ففي احلديث:  وكان 

 ( 3) السابق( 

 أرى إبال. قلت: ولكني ال أرى يف هذا املضامر خيال فقط، بل إن  

  كانت لرسول اهلل  ) : : احلديث   ففي قال: وهي من الفروسية التي وردت هبا النصوص،  

 
 ( أمحد.2)

 مسلم.   (  2) 

 ( أمحد.2)
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ناقٌة تسمى العضباء الُتسبق، فجاء أعراِّب عىل ُقعود فسبقها فشق عىل املسلمني، فلام رأى ما يف  

وجوههم، قالوا: يا رسول اهلل ُسبقت العضباء. قال: إن حقًا عىل اهلل أن ال يرتفع من الدنيا يشٌء  

   ( 1) إال وضعه( 

 ؟ األول زمن  يف ال قلت: أكان هذا النوع من الرياضة شائعا  

فقد روى ابن اِّب شيبة أن الصحابة  كانوا يسابقون عىل اخليل والركاب وعىل    .. جل قال: أ 

   ( 2) أقدامهم( 

 قلت: ولكني ال أرى سباق الدراجات النارية وال السيارات. 

 قال: ال خري يف ذلك السباق. 

 قلت: كيف؟ 

 وال خري يف رياضة يصحبها الرصاع.   .. قال: أراهم يتصارعون أكثر مما يتسابقون 

 رعة: املصا 

 قلت: ولكن أليست املصارعة رياضة. 

 وانظر إىل أو لئك، فإهنم حييوهنا.   .. قال: أجل 

نظرت، فرأيت قوما يتصارعون، ولكن من غري أن يؤذي بعضهم بعضا، فاقرتبت من  

 أحدهم، فسألته: أتعرف املالكمة؟ 

 قال: أعرفها، وأتقنها، ولكنا ال نامرس هذا النوع من املصارعة. 

 قلت: مل؟ 

 
 البخاري.   (  1) 

 . 508، ص 12الكتاب املصنف، ج    (  2) 
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، فليس هلا من هدف إال  ( 1) ال رضر وال رضار( واملالكمة رضر حمض ) : قال: لقوله 

 فهي رصاع ال مصارعة.   .. اإليقاع باخلصم وتشوهيه 

 قلت: فام متارسون؟ 

 قال: نحن نامرس املصارعة املسنونة التي تفيض بالرمحة، ومتتلئ بالسالم. 

 يف ذلك؟   قلت: أتستنون برسول اهلل  

وكان    ،   هذه الرياضة، فقد صارع ركانة فرصعه النبي    س النبي  فقد مار   .. قال: أجل 

 
من املضار الناجتة عن مثل هذه النوع من الرياضة تسببها يف أمراض عصبية ونفسية تصيب الالعب نتيجة تعرضه   ( 1) 

 لرضبات الرأس عىل املخ واجلهاز العصبي.

وال أدل عىل ذلك مما حدث ألسطورة املالكمة حممد عيل كالي حني أصيب وهو يف سن اخلمسني بالشلل الرعاش أو مرض 

للرضبات التي تلقاها يف رأسه أثناء املالكمة والتدريب، وأحصت دراسة عدد هذه الرضبات التي تلقاها يف باركنسون نتيجة 

 ألف رضبة. 29رأسه أثناء املالكمة والتدريب، فكان عددها حوايل 

 ويمكن مقارنة رضبات اليد إىل الرأس باصطدام الكرة بالرأس عند العبي كرة القدم.

لعلامء يف فنلندا.. تم فحص جمموعة كبرية من العبي كرة القدم باستخدام أشعة الرنني املغناطييس ففي دراسة مهمة قام هبا ا

حيث تبني وجود خاليا أصاهبا التلف والضمور يف اجلهاز العصبي بنسبة كبرية لالعبني رغم صغر سنهم نسبيًا وتم تفسري ذلك 

 تها شديدة حني تصطدم برأس الالعب. ألهنم يستخدمون رؤوسهم يف رضب الكرة وكثريًا ما تكون رسع

 35باملائة من بني الالعبني الذين تم فحصهم لدهيم أعرض فقدان الرتكيز والذاكرة قبل سن  16وهذه الدراسة أكدت أن 

مرات يف املباراة الواحدة، ومعنى  6عامًا، وتقول الدراسة: أن الالعب يف مباريات كرة القدم يرضب الكرة برأسه بمتوسط 

 تعدد املرات التي تصطدم فيها الكرة بشدة برأسه تؤثر عيل املخ بام يسبب التلف للخاليا العصبية.ذلك 

ميالً يف الساعة، وهذه السعة   74وتذكر الدراسة أيضًا أن وزن الكرة يمكن أن يزيد إذا ابتلت باملاء، ورسعة الكرة تصل إىل  

ة القدم أن كثري من الالعبني ال تبدو عليهم أية أعراض نتيجة لعب مع الوزن يمكن أن تؤدى لإلصابة.. ويرى بعض خرباء كر

الكرة بالرأس إال يف حالة اإلصابات.. لكن أحدهم ذكر أن كثريًا من الالعبني يبتعدون متامًا عن استخدام اجلزء القوي باجلبهة 

 خاليا املخ.يف استقبال الكرة وبمرونة متنع اإلصابة يف الرأس والتي يمكن أن تشكل خطورة عىل 

اإلسكندرية بعنوان تأثريات كرة القدم من ، استشاري الطب النفيس، انظر استشارة نفسية هلذا للدكتور لطفي الرشبيني

 النواحي النفسية والعصبية.
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  ) (1 )ذلك املوقف سببًا يف إسالم ُركانة  

صارع أفرادًا آخرين  غري ُركانة منهم: أبواألسود اجلمحي، وكان    وقد ُروي أن النبي  

 شديدًا قويًا.  

ويف هذه املصارعات، ومع املرشكني، واستغالل ذلك للدعوة هلل تعاىل دليل عىل جواز  

قيام املباريات بني املسلمني وغريهم، وأن الكامل هو  ظهور املسلم بمظهر القوة ليكون ذلك  

 لإلسالم. تشجيعا عىل الدخول  

 الرمي: 

رأيت رجاال يمسكون سهاما وأقواسان ويرمون بدقة عجيبة، فسألت املعلم عنهم، فقال:  

 هؤالء هم الرماة. 

 قلت: أهم يستعدون لتقديم فيلم تارخيي؟ 

 وما عالقة الفيلم التارخيي هبذا؟   .. قال: ال 

 علم الرمي به؟ قلت: ألن هذا السالح صار اَلن لعبة، ومل يبق سالحا، فام حاجة هؤالء لت 

 قال: أال تتعلمون الرمي إال لتصارعوا به؟ 

 قلت: فلامذا نتعلمه إذن؟ 

، وهلا تأثريها الكبري عىل الصحة، فهو رياضة للعضالت،  قال: هو  سنة رسول اهلل 

 والرتكيز. 

 ؟ قلت: هو  سنة 

﴾  َوَما َرَمي َت ِإذ  َرَمي َت َوَلِكَن اهلَلَ َرَمى   ﴿ : أمل تسمع قوله تعاىل خيرب عن نبيه    .. قال: أجل 

 ( 17: ألنفال ) 

 
  .87الفروسية البن القيم:    (  1) 
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: أن  ففي احلديث حيث عليها، بل وحذر من تعلمها ونسيها من اإلثم،    وقد كان النبي  

ارموا بني إسامعيل فإن  ) : بالسوق، فقال  ( 1) خرج عىل قوم من أسلم يتناضلون   رسول اهلل  

الن( ألحد الفريقني، فأمسكوا بأيدهيم، فقال: ماهلم؟ قالوا: وكيف  أباكم كان راميًا، وأنا مع بني ف 

   ( 2) نرمي وأنت مع بني فالن؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم( 

   ( 3) من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا( ) : رسول اهلل  ويف حديث آخر، قال  

 السباحة: 

رأيت مسبحا نظيفا، ورأيت قوما يسبحون فيه بثياب ساترة حمرتمة، فسألت املعلم عنهم،  

، وأخرب  فقال: هؤالء حييون سنة السباحة، فهي من الرياضات الواردة يف السنة، فقد أمر هبا 

كل يشء ليس من ذكر فهو لغو، وهلو  ) عن دورها الرتوحيي باإلضافة إىل الدور الريايض، فقال: 

إال من أربع خصال: ميش الرجل بني  الغرضني، وتأديبه فرسه، ومالعبته أهله، وتعلم  أوسهو،  

   ( 4) السباحة( 

نزلت ِّب   ) : ، قال ففي احلديث بل روي أن الرسول ما رس هذا النوع من الرياضة، 

   ( 5) أمي وأحسنت العوم يف بئر بني عدي بن النجار( 

 محل األثقال: 

األثقال، فعجبت لذلك، وقلت للمعلم: ما كنت أظن جواز  رأيت مجاعة يتبارون يف محل  

 
 يتناضلون: أي يتسابقون ويتنافسون يف رمي النبال.    (  1) 

 البخاري.   (  2) 

 مسلم.   (  3) 

 .193، ص 2املعجم الكبري، ج   (  4) 

مل أجد احلديث، وقد أورده السيوطي يف ] الباحة يف فضل السباحة، حتقيق جمدي فتحي السيد، دار الصحابة   ( 5) 

[،وقد أَلفه جالل الدين السيوطي يف فضل السباحة مَجَع فيه اَلثار التي وردت يف فضل السباحة  23هـ، ص1411للرتاث،

 واحلث عليها.



269 

 

 هذا النوع من الرياضة؟ 

 قال: مل؟ 

 قلت: ألن َهة من يامرسوهنا ال تعدوا أن يربزوا عضالهتم ويفخروا هبا. 

قلت: أولئك عاد وثمود، أما هؤالء فمسلمون ومساملون، ولذلك يصبغون هذه الرياضة  

رأى شبابا يرفعون حجرا لريوا األشد منهم، فلم ينكر      بصبغة السالم، أمل تسمع بأن رسول اهلل 

 هلذا النوع من الرياضة.   وعدم اإلنكار دليل عىل إقراره    .. ( 1) عليهم 

قلت: مل أسمع هذا، ولكني سمعت بأن ابن عباس  َمَر بقوم يرفعون حجرا، فقال: ما  

 ( 2) عامل اهلل أقوى من هؤالء(  ) شأهنم؟ فقيل له: ينظرون أهيم أقوى، فقال ابن عباس : 

ليس الشديد  ) : هذا ليس إنكارا عىل هذا النوع من الرياضة، بل هو  كقوله  .. قال: ال 

وهو دليل عىل أن الكامل يف ممارسة   .. ( 3) بالرصعة، إنام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب( 

 وحدها. كال الرياضتني الروحية واجلسدية، ال االقتصار عىل الرياضة اجلسدية  

قلت: ولكني مع هذا ال أرى يف هذا النوع من الرياضة إال نوعا من العبودية اخلفية  

 للعضالت. 

 فإنك إن أمت هذه السنة أحييت بدعا كثرية.   .. قال: ال تقل هذا 

 قلت: وما البدع التي حتييها؟ 

قال: أن تقعد عن إعانة املستضعفني أحوج ما يكونون إليك، أمل تقرأ كيف سقى موسى  

   .للفتاتني 

 
  37الفروسية، ابن القيم، ص    (  1) 

 .  444، ص 11املصنف، عبد الرزاق الصنعان، ج    (  2) 

 البخاري ومسلم.   (  3) 
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سقى هلام من غري أن يطلب    قلت: ذلك يف القرآن الكريم، فقد أخرب تعاىل أن موسى  

 أجرا. 

 الراحة 

  : دخلنا القاعة الرابعة من قاعات حصن القوة، فقرأت الفتة كتب عىل باهبا  قوله 

فأحسست براحة عظيمة تسي يف أوصايل، ومتلؤن بالنشاط،    ( 1) روحوا القلوب ساعة وساعة( ) 

 فقلت للمعلم: ال شك أن هذه القاعة قاعة الراحة، فجوها يوحي بذلك. 

فهناك   .. فالراحة هي الركن الثالث من األركان التي تنتظم هبا قوى اجلسم  .. قال: أجل 

ن واهلم والضيق والتعب الشديد  ارتباط كبري بني الراحة وبني القوة التي يتمتع هبا اجلسم، فاحلز 

 مرتع خصب جلميع األدواء. 

 قلت: ولكن املسؤوليات الثقيلة التي ينوء هبا ظهر املسلم ال تسمح له بمامرسة هذا الركن. 

 قال: ومن قال هذا؟ 

 قلت: أمل يذم اهلل تعاىل الساكنني اخلاضعني املتبعني للهو واللعب؟ 

أو ى إىل الظل بعد أداء ما تطلبته مروءته من  عندما  ولكنه مل يذم موسى  .. قال: بىل 

 تكاليف. 

َت    ﴿ قلت: أجل، فقد قال اهلل تعاىل عنه:  َزل  َفَسَقى هَلاَُم ُثَم َتَوىَل ِإىَل الظِّلِّ َفَقاَل َربِّ ِإنِّ ملَِا َأن 

ٍ َفِقريٌ   ( 24)القصص:   ﴾ ِإيَلَ ِمن  َخري 

يرتاح فيه ليتسجمع أنفاسه،  قال: فكذلك كل مؤمن، وبعد كل جهد، حيتاج إىل ظل 

 وحيفظ قوته. 

 
 الديلمي من رواية أبى نعيم وغريه.   (  1) 
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 قلت: أال يؤثر ذلك السكون، وتلك الراحة يف رحلته إىل اهلل؟ 

 .. بل يستعني هبا يف رحلته إىل اهلل   .. قال: ال 

 *** 

رأيت أربعة أبواب داخل باحة هذه القاعة، فسألت املعلم عنها، فقال: هذه األبواب    

تؤدي إىل أربعة أركان تقوم عليها الراحة، كل باب منها خيدم مصلحة من املصالح، ويدرأ مفسدة  

 من املفاسد. 

 قلت: ما هي؟ 

 قال: النوم، والسكينة، واجلامل، واللهو. 

 قلت: أهي أركان حمصورة؟ 

 وبجميعها وردت النصوص.   .. قريبا قال: ت 

 النوم 

َمُكم     ﴿ تعاىل: دخلنا القاعة األوىل من قاعات الراحة، وقد كتب عىل باهبا قوله   َنا َنو  َوَجَعل 

(، وقد كان الظالم شديدا يف أرجاء القاعة، فسألت املعلم عن رس هذا الظالم،  9النبأ: ﴾ ) ُسَباتاً 

 صويت.   فنبهتني يد لست أدري ملن هي تطلب مني خفض 

فخفضت صويت قدر ما استطعت، وسألت املعلم، فأجابني بصوت ال أكاد أسمعه: هيا  

 فهذه قاعة النوم، وقد وفر هلا من اجلو اهلادئ ما يمأل نوم أهلها بالراحة.   .. لنخرج 

 قلت: أحيتاج النوم إىل راحة؟ 

 وهلذا خلق اهلل تعاىل الليل، وجعله لباسا.   .. قال: أجل 

َم ُسَباتًا َوَجَعَل النََهاَر    ﴿ تعاىل: قلت: نعم، فقد قال   َوُهواَلِذي َجَعَل َلُكُم الَلي َل لَِباسًا َوالَنو 

 ( 47الفرقان: ﴾ ) ُنُشوراً 
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قال: بل إن اهلل تعاىل يف تعداده نعمه عىل خلقه جيعل الليل من النعم العظمى، وهو دليل  

ُتم  ِإن  َجَعَل اهلَلُ َعَلي ُكُم   ﴿ تعاىل: اإلنسان، قال عىل ما للراحة من أثر كبري يف حفظ قوى  ُقل  َأَرَأي 

َمُعوَن ُقل  َأَرأَ   َأَفال َتس 
ٍ
ُ اهلَلِ َيأ ِتيُكم  بِِضَياء ِقَياَمِة َمن  ِإَلٌه َغري  ِم ال  َمدًا ِإىَل َيو  ُتم  ِإن  َجَعَل اهلَلُ  الَلي َل رَس  ي 

َمدًا ِإ  ونَ َعَلي ُكُم النََهاَر رَس  ُكُنوَن ِفيِه َأَفال ُتب رِصُ ُ اهلَلِ َيأ ِتيُكم  ِبَلي ٍل َتس  ِقَياَمِة َمن  ِإَلٌه َغري  ِم ال  ﴾  ىَل َيو 

 ( 72ـ   71القصص: ) 

 فامذا يسبت؟   .. قلت: لقد اعترب اهلل تعاىل النوم سباتا 

قال: يسبت تعب اليقظة، ويمأل نفسك بالراحة التي جتعلك مولودا جديدا، بنشاط  

 فكأنه يقطع حياة لتبدأ حياة.   .. جديد 

ا َواَلتِي مَل  مَتُت     ﴿ تعاىل: قلت: هذا صحيح، وقد أشار إليه قوله   هِتَ َن ُفَس ِحنَي َمو  اهلَلُ َيَتَوىَف األ 

ًى إَِن يِف َذلِ  َرى ِإىَل َأَجٍل ُمَسمه ُخ  ِسُل األ  َت َوُير  ِسُك اَلتِي َقىَض َعَلي َها امل َو  َك ََلياٍت  يِف َمَناِمَها َفُيم 

ٍم َيَتَفَكُرونَ  وبالتايل تكون اليقظة نوعا    .. (، فقد أخرب تعاىل أن النوم نوع من الوفاة 42)الزمر: ﴾ لَِقو 

 من الوالدة. 

قال: وهلذا امتن اهلل تعاىل عىل الصحابة  يوم بدر بأن رزقهم النعاس والنوم يف وقت تنخلع  

ِإذ    ﴿ تعاىل: فيه القلوب، واعترب اهلل تعاىل ذلك من أسباب ربط قلوهبم وتثبيتها وتقويتها، قال 

 مَ 
ِ
ُل َعَلي ُكم  ِمَن الَساَمء يُكُم النَُّعاَس َأَمَنًة ِمن ُه َوُيَنزِّ َز الَشي َطاِن  ُيَغشِّ ِهَب َعن ُكم  ِرج  َرُكم  ِبِه َوُيذ  اًء لُِيَطهِّ

َدامَ  َق  ِبَط َعىَل ُقُلوِبُكم  َوُيَثبَِّت ِبِه األ   ( 11ألنفال: ﴾ ) َولرَِي 

َوِمن  آَياِتِه َمَناُمُكم  ِبالَلي ِل َوالنََهاِر   ﴿ تعاىل: قلت: بل اعترب اهلل تعاىل النوم من آياته، فقال 

ِتَغا  َمُعونَ َواب  ٍم َيس  ِلِه إَِن يِف َذلَِك ََلياٍت لَِقو   ( 23)الروم: ﴾ ُؤُكم  ِمن  َفض 

 قال: وهلذا، فإن النوم من العبادات التي وردت النصوص بوجوهبا. 

ضحكت، وقلت: عدتـ  يا معلمـ   إىل الوجوب مرة أخرى، أمل أذكر لك ما قال الفقهاء  
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 واألصوليون؟ 

لعبد اهلل بن عمرو عندما    قال: لن أناقشك يف هذا، ولكني أطلب منك أن تقرأ يل قوله  

 رآه مشتدا عىل نفسه. 

ياعبد اهلل أمل ُأخرب أنك تصوم النهار وتقوم الليل( قال: بىل يا رسول اهلل  ) قلت: لقد قال له: 

ليك حقا، وإن  فال تفعل، ُصم وأفطر وُقم ونم، فإن جلسدك عليك حقًا، وإن لعينك ع ) قال: 

 لزوجك عليك حقا(  

 وُقم ونم(    ، ُصم وأفطر ) بني أمور، فقال:   قال: فقد مجع  

 بعضها عادات وبعضها عبادات.   .. قلت: أجل 

 وكلها هلا من أحكام الدين ما ينظمها يف سلك العبادات.   .. قال: بل كلها عبادات 

 فقه النوم(؟ ) تسميته:   قلت: أتريد من الفقهاء يف هذا البابـ  أيضاـ  أن ينشئوا ما يمكن 

فالنوم صنو الغذاء، وحاجة اجلسم إليه شديدة، وال بد له من أحكام تنظمه،    .. قال: أجل 

 جتمع بني آداب الرشع، وخربة اخلرباء. 

 التدابري الوقائية 

رأيت رجال عىل باب قاعة النوم خياطب مجاعة من املستمعني، فسألت املعلم عنه،  

أو النوم الصحي الذي حيقق   .. املرىض واألصحاء كيفية النومفقال: هذا مدرب يعلم 

 مقاصد الرشيعة من ترشيع النوم. 

 ال مقاصد الرشيعة.  .. ضحكت، وقلت: مقاصد الطبيعة

 قال: من خلق الطبيعة هو  من رشع الرشيعة. 

اقرتبنا منه، فسمعته يقول: أول ما ينبغي أن تتعلموه للنوم الصحي اهلادئ هو  أن  

 لتدابري الوقائية التي متنع األخطار عنكم أثناء النوم. تتعلموا ا
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 قالوا: ما املقصد من ذلك؟ 

وهلذا أوىص   .. قال: النائم ـ كام تعلمون ـ يكون يف غفلة كاملة عام حييط به من أمور 

بجملة من التدابري الوقائية لتحمي املؤمن من التعرض أثناء نومه ألي أخطار   النبي 

  التهلكة. حمتملة قد تؤدي به إىل

 قالوا: فام هي هذه األخطار؟ 

قال: أوهلا وأخطرها النار، فهي عدو خطري لإلنسان، وقد ورد يف احلديث: احرتق  

إن هذه النار  )فقال:  بيت يف املدينة عىل أهله من الليل، فحدث بشأهنم رسول اهلل 

  ( 1) عدولكم فإذ ا نمتم فأطفئوها عنكم(

 فكم قتلت النريان يف عرصنا من قتىل.  ..قالوا: هذا صحيح 

أطفئوا املصابيح إذا رقدتم، وغلقوا  )بقوله:  قال: ومن هذه التدابري ما عرب عنه 

  ( 4) والرشاب( ( 3) ، ومخروا الطعام( 2) األبواب، وأوكوا األسقية

إىل جمموعة من التدابري الوقائية، انطالقا من الواقع الذي   ففي هذا احلديث ينبه 

، فقد كان الناس يستضيئون بفتيلة يغمسوهنا يف الزيت أو الدهن، فإذا نام  ه كان يعيش 

أهل البيت وتركوا املصابيح أو الفتيلة مشتعلة فقد جترها فأرة فتحرق البيت، ويقاس عىل  

 هذا يف عرصنا كل ما يمكن اشتعاله من األجهزة واألدوات. 

 
 البخاري.   (  1) 

 شدوا فم القرب.   (  2) 

 أي غطوه.   (  3) 

 البخاري.   (  4) 
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شوفة فقد تقع فيها اهلوام  ومنها تغطية أوان األكل والرشب، ألهنا إذا بقيت مك 

والغبار واحلرشات، وهذا كله ضار، وهلذا دعت السنة النبوية إىل تغطية آنية الطعام  

 والرشاب وشد فم القرب. 

 ونعم ما نصحنا به.  قالوا: صدق رسول اهلل 

قال: ومن التدابري الوقائية األمر بإغالق األبواب ليال عىل املنازل محاية ألهلها من  

إذا كان جنح الليل أو  ):شياطني اإلنس واجلن، ومن اللصوص وغريهم، فقد قال 

ن الشياطني تنترش حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم،  إأمسيتم فكفوا صبيانكم، ف

  ( 1) واذكروا اسم اهلل فإن الشيطان ال يفتح بابا مغلقا(وأغلقوا األبواب 

: هنى رسول  ورد يف احلديثعن النوم يف األماكن غري املحمية، كام  ومنها هنيه 

 .( 3) عليه ( 2) أن ينام الرجل عىل سطح غري حمجور اهلل 

إذا أوى أحدكم إىل فراشه  ):بتفقد الفراش قبل النوم، قال  ومنها أمره 

  ( 4) شه بداخلة إزاره فانه ال يدري ما خلفه عليه(فلينفض فرا

عن اجللوس بني الشمس والظل، ويقاس عليه النوم من باب أوىل،   ومنها هنيه 

، ويف حديث آخر: هنى  ( 5) إذا كان أحدكم يف الشمس وبعضه يف الظل فليقم(  ):فقد قال  

  ( 7) الشيطان(جملس )والظل، وقال:  ( 6) أن جيلس بني الضح رسول اهلل 

 
 البخاري.   (  1) 

 أي غري حماط بحاجز أو جدار.   (  2) 

 الرتمذي.   (  3) 

 البخاري ومسلم.   (  4) 

 رواه أبو داود.   (  5) 

 هو ضوء الشمس.   (  6) 

 صححه احلاكم ووافقه الذهبي.   (  7) 
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حد احلارضين، وقال: هذا صحيح، فأمر البدن ال يستقيم إال إذا سار العضو  أ تدخل  

عىل وترية واحدة يف مجيع أعضائه، ففي ضوء الشمس، عدا عن األشعة املرئية هناك األشعة  

 احلمراء التي تسخن األعضاء، واألشعة فوق البنفسجية التي تبيغ اجللد وحتمره. 

 جزء من البدن دون اجلزء اَلخر، ودونام حاجة إىل ذلك، تشوش  فإذ ا حصل ذلك يف

الدوران واضطربت وظائف األعضاء، وهذا ما حيصل عند اجللوس أو النوم بني الظل  

 والشمس. 

 عبادة النوم 

بينام هم كذلك إذ دخل عليهم رجل، وقال: لقد أعد املاء للطهارة قبل النوم، فهيا  

 لوضوء النوم. 

ال هذا يدعوهم إىل الوضوء، أهم يريدون قيام الليل، أم يريدون  قلت للمعلم: ما ب

 نوم الليل؟ 

 قال: أمل أقل لك: إن النوم عبادة؟ 

 .. قلت: بىل 

 الطهارة: 

ففي  يأمر بالوضوء قبل النوم،  قال: وكونه كذلك يستدعي الطهارة، وهلذا كان 

إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة، ثم اضطجع  )قال:  أن رسول اهلل احلديث 

عىل شقك األيمن، ثم قل: اللهم إن أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأجلأت  

ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجا منك إال إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت  

 ( 1) (ونبيك الذي أرسلت، واجعلهن آخر كالمك، فان مته مته عىل الفطرة 

 
 البخاري ومسلم.   (  1) 
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يف هذا احلديث يشبه نوم املؤمن بالصالة، فالطهارة طهارة   قلت: لكأن النبي  

   ..الصالة، والذكر دعاء استفتاحها 

عن احلديث بعد الدعاء داللة عىل هذا، فال جيوز احلديث يف    قال: ويف هني النبي  

 الصالة. 

 الدعاء:  

احلمد  )قول النائم، منها:فيام ي  قلت: لقد ورد يف النصوص أدعية كثرية عن النبي  

سبحانك )، ومنها:  ( 1) هلل الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن ال كايف له وال مؤوي(

رِّب وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفيس فارمحها وان أرسلتها فاحفظها بام حتفظ به  

  ( 2) عبادك الصاحلني(

 املصيل، لئال يشغله يشء عن صالته. قال: هي كأدعية االستفتاح الكثرية تطهر ذهن  

 قلت: وما فائدة أن ال يشتغل النائم عن منامه؟ 

 أليس األرق مرضا من األمراض؟  ..قال: لئال يصيبه األرق

رشاء النوم املطمئن  لفمن الناس من يبذل  ..وهو من األمراض اخلطرية  ..قلت: بىل 

 أعز ما يملك، ثم ال جيده. 

  ليغنيه عن كل دواء؟ قال: وملاذا ال يلتجئ إىل اهلل

 
 مسلم.   (  1) 

 البخاري ومسلم.   (  2) 
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قلت: تقصد ما ورد يف احلديث عن زيد أنه قال: أصابني أرق من الليل، فشكوت  

اللهم غارت النجوم، وهدأت العيون، وأنت حي  )، فقال: قل:ذلك إىل رسول اهلل 

 ؟ ..فقلتها فذهب عني ( 1) قيوم، يا حي يا قيوم أهدئ لييل، وأنم عيني(

 قال: هذا جزء مما أقصده. 

 قال: فام الكل الذي تقصده؟ 

قال: هذه األذكار التي أوردهتا مجيعا، بام فيها دعاء األرق نفسه أفضل عالج للنوم  

 الصحي اهلادئ الذي يستفيد منه اجلسم والنفس. 

 قلت: كيف؟

قال: هذه األذكار كلها تربط املؤمن باهلل، وجتعله منشغال باهلل، فينسى كل أمل يمنع  

 نومه. 

 ومشاكل يومه الكثرية، وتفكريه يف مستقبله الغامض، وأعدائه املرتبصني به. قلت: 

اللهم إن  )أن نلجئ أمورنا مجيعا إىل اهلل، أمل يقل يف دعاء النوم:  قال: وهلذا أمر 

أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال  

 ملجأ وال منجا منك إال إليك(؟ 

 بىل.قلت: 

ومن   .. ومن التجأ إىل اهلل هل خياف؟ .. قال: فمن أوكل أموره إىل اهلل هل حيزن؟

 ت يف العراء؟يأوى إىل اهلل هل يب

 فاهلل أكرم وأجود.  ..وحاشا  ..قلت: ال

 
 ابن السني وأبو أمحد ابن عدي يف الكامل والطربان يف الكبري.   (  1) 
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إن اضطراب النوم ناشئ من وساوس    ..قال: فمن أوى إىل اهلل كيف يضطرب نومه

 اللجوء إىل اهلل. ، فلذلك ال يعالج إال ب( 1) الغفلة والتدبري

إذا أو يت إىل فراشك فقل: اللهم رب  ) من األرق: ملن شكا له أنه ال ينام  قال وهلذا 

السموات السبع وما أظَلت، ورب األرضني وما أقَلت، ورَب الشياطني وما أضَلت، كن يل جارًا  

، عَز  جارك، وجَل ثناؤك، وال إله  من رشِّ خلقك كلِّهم مجيعًا أن يفرط عيله أحد وأن يبغي عيله

   ( 2) غريك، وال إله إال أنت( 

 قلت: ولكن من الناس من يداوم عىل هذه األذكار، ومع ذلك ال يرى تأثريها.  

قال: هذا يشبه من أمره الطبيب بأن يرشب الدواء، فراح واغتسل به، فهل ينفع  

 ذلك؟

   ..قلت: ال

تنطوي عليها هذه األذكار،   قال: فكذلك هؤالء أمروا أن يرشبوا احلقائق التي

 فراحوا يمألون هبا أفواهم، ويرتكون قلوهبم للشياطني متلؤها بالوساوس.

وهذا يسي يف كل يشء، فقد أضحى الدين لباسا نلبسه، ال   .. قلت: هذا صحيح

 معان نعيشها. 

 اهليئة:  

 
يتفق علامء النفس عىل أن اضطرابات النوم من أهم وأقسى االضطرابات التى تصيب اإلنسان، وهم يرجعون أسباهبا     (  1) 

 إىل أمرين:

األسنان أو حساسية الصدر  إما أسباب عضوية نتيجة ألمراض عضوية تصيب اإلنسان مثل نوبات الرصع احلادة أو آالم

 أو ما شاهبها... 

وإما إىل اضطرابات نفسية وخاصة االضطرابات املزاجية مثل االكتئاب الذى يبدأ غالبا بنوبات من األرق إذا مل تعالج ىف 

 حينها نتج عنها بعض االضطرابات النفسية.

 الرتمذي، وقال: هذا ليس إسناده بالقوي.   (  2) 
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 قط. قال يل معلم السالم: مل تكتف الرشيعة بربط النوم بالعبادة يف هذه النواحي ف

 قلت: أهناك نواح أخرى؟ 

 أليس يف الصالة ركوع وسجود وقيام؟  .. قال: أجل 

 قلت: بىل.

 قال: أليس ذلك هو  هيئات الصالة الرشعية؟ 

 قلت: بىل.

وها هو مدرب املنام    .. قال: فللنوم هيئته الرشعية أيضا، وهي التي وردت السنة هبا 

 يعلمهم هذه اهليئة. 

: إن االضطجاع عىل الفراش يمكن أن يكون عىل  ( 1) التفت إليه، فسمعته يقول

أمرنا بالنوم   البطن، أو عىل الظهر أو عىل أحد الشقني األيمن أو األيس، ولكن النبي 

 عىل الشق األيمن، أتدرون ملاذا؟

 قالوا: ملاذا؟

ىل بطنه يشعر بعد مدة بضيق يف التنفس، ألن ثقل كتلة  قال:  حني ينام الشخص ع

الظهر العظمية متنع الصدر من التمدد والتقلص عند الشهيق والزفري، كام أن هذه الوضعية  

 تؤدي إىل انثناء اضطراري يف الفقرات الرقبية. 

وقد الحظ بحث اسرتايل ارتفاع نسبة موت األطفال املفاجئ إىل ثالثة أضعاف  

 ن عىل بطوهنم نسبة إىل األطفال الذين ينامون عىل أحد اجلانبني.  عندما ينامو

 
. واملجلة الطبية العربية: أوضاع النوم 1968-1لعطار: اضطجع عىل شقك األيمن جملة طبيبك كانونانظر: د.ظافر ا    (  1) 

، د.أمحد محدي اخلياط: فن الصحة والطب الوقائي جامعة دمشق، و د.إبراهيم الراوي:النوم عىل 1993-196اخلاطئة ع:

 . 1975-9/10،العدد 16اجلهة اليمنى جملة حضارة اإلسالم املجلد؛
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رجال   رأى رسول اهلل ، فقد  قال بعض احلارضين: صدق رسول اهلل 

 ( 1) إن هذه ضجعة يبغضها اهلل ورسوله()مضطجعا عىل بطنه فقال: 

عىل رجل نائم يف املسجد منبطح عىل وجهه فرضبه برجله    قال آخر: وقد مر النبي  

 ( 2) قم واقعد فإهنا نومة جهنمية()وقال: 

قال املدرب: أما النوم عىل الظهر، فإنه يسبب التنفس الفموي، ألن الفم ينفتح عند  

وهذا ُمالف للصحة، فاألنف هو  املهيأ   ..االستلقاء عىل الظهر السرتخاء  الفك السفيل 

فيه من أشعار وُماط لتنقية اهلواء الداخل، ولغزارة أوعيته الدموية اهليأة لتسخني  للتنفس ملا  

 اهلواء. 

أما التنفس من الفم، فإنه يعرض صاحبه لكثرة اإلصابة بنزالت الربد والزكام يف  

كام أنه يثري حاالت كامنة من   الشتاء،كام يسبب جفاف اللثة، ومن ثم إىل التهاهبا اجلفايف،

 أو الضخامة اللثوية. فرط التصنع 

زيادة عىل هذا، فان رشاع احلنك واللهاة يعارضان فرجان اخليشوم ويعيقان جمرى  

كام يستيقظ املتنفس من فمه ولسانه مغطى بطبقة بيضاء  .. التنفس فيكثر الغطيط والشخري

 غري اعتيادية إىل جانب رائحة فم كرهية.  

ليس مستقيام وإنام حيوي عىل  وهذه الوضعية غري مناسبة للعمود الفقري، ألنه 

 انثنائني رقبي وقطني، كام تؤدي عند األطفال اىل تفلطح الرأس إذا اعتادها لفرتة طويلة. 

 سأل سائل: فام ُماطر النوم عىل الشق األيس؟ 

 
 الرتمذي بسند حسن.   (  1) 

 ابن ماجه.   (  2) 
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قال: النوم عىل الشق األيس غري مقبول أيضا من الوجهة الصحية، ألن القلب حينئذ  

التي هي أكرب من اليسى مما يؤثر يف وظيفته، ويقلل نشاطه  يقع حتت ضغط الرئة اليمنى، و

  - وخاصة عند املسنني، كام تضغط املعدة املمتلئة عليه فتزيد الضغط عىل القلب والكبد

ال يكون ثابتا بل معلقا بأربطة، وهوموجود عىل القلب، وعىل   - الذي هو  أثقل األحشاء 

 املعدة مما يؤخر إفراغها.     

جارب التي أجراها غالتيه وبواسيه أن مرور الطعام من املعدة إىل  وقد أثبتت الت

ساعة إذا كان النائم عىل اجلانب األيمن، وال   4.5-2.5األمعاء يتم يف فرتة ترتاوح بني 

 ساعات إذ ا كان عىل األيس.  8- 5يتم ذلك إال يف  

 سأل سائل: فلامذا كان النوم عىل الشق األيمن هو  الوضع الصحيح؟

ن الرئة اليسى أصغر من اليمنى، فيكون القلب أخف محال، وتكون الكبد  قال: أل

مستقرة ال معلقة، واملعدة جاثمة فوقها بكل راحتها، وهذا أسهل إلفراغ  ما بداخلها من  

 ه.. طعام بعد هضم 

كام يعترب النوم عىل اجلانب األيمن من أروع اإلجراءات الطبية التي تسهل وظيفة  

 سى يف رسعة طرحها إلفرازهتا املخاطية. القصبات الرئوية الي

بل إن سبب حصول توسع القصبات للرئة اليسى دون اليمنى هو ألن قصبات  

الرئة اليمنى تتدرج يف االرتفاع إىل األعىل حيث أهنا مائلة قليال مما يسهل طرحها ملفرزاهتا  

صعب معه طرح  بواسطة األهداب القصبية، أما قصبات الرئة اليسى فإهنا عمودية مما ي

املفرزات إىل األعىل، فترتاكم تلك املفرزات يف الفص السفىل مؤدية توسع القصبات فيه،  

والذي من أعراضه كثرة طرح البلغم صباحا، وهذا املرض قد يرتقى مؤديا إىل نتائج وخيمة  
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كاإلصابة بخراج الرئة والداء الكلوي، ومن أحدث عالجات هؤالء املرىض هو  النوم عىل  

 ق األيمن. الش

من هذا يتبني أن النوم عىل اجلانب األيمن هو  الصحيح من الناحية الطبية والذي  

تتمتع فيه كافة األجهزة بعملها األمثل أثناء النوم، فلذلك كان النوم عىل هذا الشق مرضاة 

 هلل بتطبيق سنة رسول اهلل، ومحاية للجسد بمراعاة ما خلقه اهلل فيه من أعضاء. 

سائل: ولكنا ال نطيق أن نبقى ملتزمني بالنوم عىل الشق األيمن، أمل يقلب اهلل  صاح 

 أهل الكهف، وهم نائمون؟

قال: صدقت، ولذلك ورد يف النصوص الرتغيب يف النوم عىل الشق األيمن،  

البطن، وسكتت النصوص عن النهي عن النوم عىل الشق   ووورد النهي عن النوم عىل 

 األيس وعىل الظهر. 

 السائل: مل؟  قال

 قال: حتى تكون لنا فسحة يف التقلب يف النوم دون حرج أو مشقة. 

 قال السائل: ولكن ملاذا رخص فيهام، ومل يرخص يف النوم عىل البطن. 

 قال: ألهنام أقل خطرا من النوم عىل البطن. 

 النوم احلامل 

معلمك  ربت عىل كتفي شخص لست أدري هل أعرفه أو ال أعرفه، وقال: صدق 

 يف كل ما قاله. 

 قلت: من أنت، فكأن أعرفك، وكأن ال أعرفك. 

 قال: كل الناس يقولون عني هذا.

 قلت: وما أدراك بكل الناس؟
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 قال: ألن أعرفهم مجيعا، وأزورهم مجيعا. 

 قلت: إذن أنت ابن عم ملعلم السالم. 

 أنا النوم احلامل.  ..قال: ال

 قلت: النوم احلامل !؟  

 تسمع به؟   أمل .. قال: أجل 

 قلت: أعرف أن النوم نوعان: 

يتميز   أما النوع األول، فهو ما يطلق عليه النوم الكالسيكى أو النوم البطىء، وهو 

بانخفاض رسعة التنفس، ورسعة رضبات القلب، وانخفاض الدم وهبوط درجة حرارة اجلسم،  

 وانخفاض رسعة االحرتاق الداخىل باجلسم. 

النوم النقيىض، أو النوم احلامل، وهذا النوع يتميز بحركات   أما النوع الثانى، ويطلق عليه 

ويصاحب هذا النوع من النوم نشاط ىف كل األجهزة،   … العني السيعة، وحتدث أثناءه األحالم 

   .. وتزداد حركة التنفس ورسعة القلب وضغط الدم وإفراز املعدة 

 فأنا النوم احلامل.  ..قاطعني، وقال: أنا هو  النوع الثان

 فام أحالك يف عيني.  .. فحدثني عنك  ..قلت: ترشفت بمعرفتك 

 قال: أنا نعمة من نعم اهلل أمحل بشائر الصحة والعافية. 

 قلت: كيف هذا؟ 

 قال: أليست الرؤى من املبرشات؟

إن الرسالة والنبوة قد  ):قال  رسول اهلله أن قلت: بىل، فقد ورد يف احلديث 

ولكن املبرشات( قالوا:  )فشق ذلك عىل الناس، فقال:  ،بعدي وال نبي(  انقطعت فال رسول 
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 ( 1) رؤيا الرجل املسلم وهي جزء من أجزاء النبوة()يا رسول اهلله وما املبرشات؟ قال:

قال: ليس هذا فقط، فقد ذهب فريق من املفسين إىل أن البرشى املرادة يف قوله  

ُز   ﴿تعاىل:  َفو  ِخَرِة ال َتب ِديَل لَِكلاَِمِت اهللَِ َذلَِك هو  ال  َيا َويِف اَل  ن  ََياِة الدُّ ى يِف احل  َ هَلُُم ال ُبرش 

َعظِيمُ   نفوس األولياء بالسعادة. (هي الرؤى اجلميلة الصادقة التي متتلئ هلا 64)يونس:﴾ ال 

 قلت: فأنت طبيب من أطباء النفس إذن. 

 أما غريها فقد أكون وباال عليها. .. قال: طبيب النفوس املؤمنة املستقرة

قلت: لقد ذكرتني بقول اخلرباء من أن احللم الذى يثري الفزع والقلق جيعل اجلسم  

وإذا حلم   .. صوت رضبات قلبه يفيض باألدرينالني، وجيعل صاحبه يصحو من النوم عىل 

بل من   .. اإلنسان بمنافسة ىف مباراة رياضية، فإنه سيصحو من نومه ليجد نفسه الهثاً 

الكوابيس العادية ما يشعر الضحية أن اخلوف قد شل حركته، بل يقال بأن هلذا اإلحساس  

معينة من  أساسًا من الواقع املادي ىف النوم اخلفيف، ألن اإلشارات العصبية إىل جمموعة 

العضالت توقف لفرتات قد تبلغ كل منها نصف دقيقة أو نحوًا من ذلك، ثم تندفع مرة  

وقد تكون ساقا صاحب احللم مشلولتني حتى يصل احللم إىل نقطة يستطيع فيها   .. واحدة

 أن هيرب، أو يصحومن نومه.  

 قال: هذا صحيح، وهلذا يعتربن الناس نعمة، كام يعتربونني نقمة. 

 ست كذلك، فأنت تفزعني ـ أحيانا ـ بكوابيسك !؟  قلت: أل 

أنا   ..ألن ال أريك إال الصور التي تطمئن إليها نفسك  ..لست كذلك  .. قال: ال 

 ولست شيئا خارجيا.  .. صورة منك 

 قلت: ما هذا؟ ما الذي تقوله؟ 

 
 أمحد والرتمذي.   (  1) 
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أجبني: هل رأيت نفسك يف يوم من األيام تلعب   ..قال: أنا صدى ألهواء نفسك

 كرة قدم؟ 

 مل أر يف حيايت رؤيا كهذه.  ..ال قلت: 

 قال: ألنك ال هتتم هبا يف حياتك، وال تنشغل هبا. 

 قلت: فهل هناك من يراها؟

 قال: هناك من ال يرى غريها. 

 قلت: ملاذا؟

قال: ألن عقله انشغل هبا انشغاال كليا، فراحت أحالمه حتقق له ما انشغل له عقله  

 وقلبه. 

 إذن؟قلت: فاألحالم تابعة للهمم 

فلذلك برش قومك املشغوفني بالبحث يف كتب اخلرافة عام جيرهم إىل   ..قال: أجل 

بأن يلتمسوه يف قلوهبم ووجداهنم، فإن وجدوه فيها فسيعيشون معه   رؤية رسول اهلل 

 يقظة ومناما. 

 ؟( 1) من رآن يف املنام فسريان يف اليقظة، وال يتمثل الشيطان ِّب(): قلت: أهلذا قال  

رآه كام يرى كل   ، وأحب رسول اهلل فمن عاش مع رسول اهلل  .. قال: أجل 

أال تعلم أن اهلل تعاىل هيدي هذه الرؤى للنفوس لينعم عليها بام حرمت منه   .. حبيب حمبوبه 

 يف حال يقظتها؟

 قلت: أعلم هذا. 

 
 البخاري ومسلم.   (  1) 
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قال: فهذه سنة من سنن اهلل، فاَّتذ منها سببا لتنال يف أحالمك ما عجزت عنه يف  

 يقظتك. 

 األحالم بضاعة الكساىل(  )ت: ولكن قومي يقولون:قل

 قال: دعك من قومك، فام وصل من صار ذيال لقومه. 

 قلت: ولكني أرى يف كالمهم بعض الصحة. 

 فخذ من حقهم، ودعك من باطلهم.  .. قال: هي حق أرادوا به باطال

 قلت: فام حقهم؟ 

 قال: أن تنشغل بالنوم عن اليقظة. 

 قلت: فام باطلهم؟

 أن تنشغل بالواقع عن األحالم. قال: 

 قلت: أليس هذا تناقضا؟

فالنوم يف الليل، واليقظة يف النهار، فللنوم واقعه، ولليقظة واقعها، وال   ..قال: ال

 ينبغي أن ننشغل بأحدَها عن اَلخر. 

إنام هي فروض تفرض    .. قلت: لكأن بك حتدثني عن األحالم، وكأهنا يشء يف أيدينا 

 علينا.

 أمل أخربك أهنا تبع هلممكم؟  ..هي يف أيديكم ..قال: ال

 قلت: فأرشدن إىل فائدة صحية هلذا. 

 قال: عاجلوا مرضاكم باألحالم الطيبة. 

 هذا يشء عجيب.  .. قلت: العالج باحللم 

 قال: لقد تعجبتم من كل يشء قبل أن جتربوه. 
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 قلت: كيف هذا؟ 

 ملرىض وقلوهبم بام يمأل نومهم باملبرشات.قال: اشغلوا عقول ا

 قلت: فإن رأوها؟

 قال: ستمسح عن نفوسهم ما علق هبا من أو هام. 

 أراد أن ينرصف، فقلت: مل حتدثني عن الكوابيس. 

 كفان احلديث عنها، أمل يدلكم عىل ما يرفعها أو يرفع آثارها؟ قال: ألن النبي 

 يفية التعامل معها.قلت: بىل، فقد ورد يف النصوص ما يبني ك

 قال: فام ورد من ذلك؟ 

إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثالثا  ):قلت: من ذلك قوله 

، ومنها قوله  ( 1) وليستعذ باهلل من الشيطان ثالثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه(

:( ،وليسأل اهلل من  إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليتفل عن يساره ثالثا

إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتفل  ):، ومنها قوله ( 2) خريها، وليتعوذ باهلل من رشها(

عن يساره ثالث مرات ثم ليقل: اللهم! إن أعوذ بك من الشيطان وسيئات األحالم فإهنا  

  ( 3) ال تكون شيئا(

حدكم  إذا رأى أ)عن احلديث عن هذه الرؤى املخيفة، فقال: وقد هنى النبي 

الرؤيا حيبها فإنام هي من اهلل فليحمد اهلل عليها وليحدث هبا، وإذا رأى غري ذلك مما يكره  

 .( 4) فإنام هي من الشيطان فليستعذ باهلل من رشها وال يذكرها ألحد فإهنا ال ترضه(

 
 مسلم.   (  1) 

 ابن ماجة.   (  2) 

 ابن السني.   (  3) 

 البخاري ومسلم.   (  4) 
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ثالثة أنواع من العالج يف هذا احلديث، كل عالج يقاوم علة،   قال: لقد ذكر النبي 

 ويرفع أملا. 

 قلت: فام األول؟ 

أن يميت احللم املفزع يف مهده، فلذلك أمر باالستعاذة    فقد أراد    .. قال: العالج النفيس 

 باهلل منه، وجعل ما أمر به من نفث وسيلة لتطمني القلب، ورفع ما أصابه من ضيق. 

 قلت: فالثان؟ 

ة النائم،  فالنوم املفزع والكوابيس من أسباهبا الكربى وضعي  .. قال: العالج اجلسدي 

إىل تبديل وضعيته حتى يسرتيح جسمه، وتلطف أحالمه، أمل تسمع عن تقليب    فلذلك أرشده  

 اهلل تعاىل ألهل الكهف أثناء نومهم؟ 

اَمِل    ﴿ تعاىل:   قلت: بىل، فقد قال  َيِمنِي َوَذاَت الشِّ ُبُهم  َذاَت ال   (  18: الكهف )   ﴾ َوُنَقلِّ

 قال: أتدري ما قال األطباء يف أرسار ذلك؟ 

، فمن اإلصابات الشائعة والصعبة العالج التي تعرتض األطباء املامرسني  ( 1) قلت: أجل 

يف املشايف ما يسمى بقرحة السير عند املرىض الذين تضطرهم حالتهم للبقاء الطويل يف السير،  

 كام يف كسور احلوض والعمود الفقري أو الشلل أو حاالت السبات الطويل. 

قرحات ومتوت يف اجللد واألنسجة التي حتته بسبب نقص  وقرحة السير عبارة عن 

الرتوية الدموية عن بعض مناطق اجللد، نتيجة انضغاطها بني األجزاء الصلبة من البدن ومكان  

االضطجاع، وأكثر ما حتصل يف املنطقة العجزية واإلليتني وعند لوحي الكتفني وكعبي القدمني،  

 ساعة.   12املريض دون تقليب أكثر من    وال وقاية من هذه القرحة سوى بعدم ترك 

قال: فام ذكروه يصب فيام ذكرنا، فالنفس صدى للجسد، كام أن اجلسد صدى من أصداء  

 
 انظر: مع الطب يف القرآن الكريم، الدكتور عبد احلميد دياب، الدكتور أمحد قرقوز.   (  1) 
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 النفس. 

 واقيت النوم م 

انرصف النوم احلامل عني، ومسحت عيني، لست أدري هل كانت غفوة غفوهتا، أم حقيقة  

ساعات معلقة، تشبه كثريا ما يعلق يف املساجد من  رأيتها، التفت، فرأيت عىل باب النوم جمموعة  

ساعات تبني مواقيت الصالة، فسألت املعلم عنها، فقال: هذه مواقيت النوم، أليس النوم عبادة  

 كسائر العبادات؟ 

 ولكني كنت أتصور أن لنا مطلق احلرية يف أن ننام متى نشاء.   .. قلت: بىل 

تتناسب مع وضعيات أعضائه، فله مواقيته   كام أن للنوم هيئته الصحيحة التي  .. قال: ال 

 التي تتناسب مع ساعة اجلسم والكون من حوله. 

 قلت: أهناك مواقيت نافعة، ومواقيت ضارة؟ 

 قال: كام أن هناك هيئات نافعة، وهيئات ضارة. 

 قلت: فام مواقيته النافعة، وما مواقيته الضارة. 

 اقيت. قال: لنقرتب من ذلك الرجل، فهو املكلف بتحديد املو 

إن أي إنسان يمكنه أن حيمل ساعة لتدله عىل أي وقت يشاء:   .. قلت: ومل خص بذلك؟ 

   .. وقت مكة أم وقت القدس أم وقت 

 هذا الرجل ال يعرف هذه الساعات مجيعا.   .. قال: ال 

 قلت: فمن أين له أن يعرف الوقت؟ 

 قال: هلذا الرجل ساعة داخلية يعتمد عليها، ويستن الناس به يف ذلك. 

 قلت: وكيف فضل هذا من دون اخللق هبذه الساعة؟ 
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، ولكنكم بسلوككم املنحرف مع  ( 1) كلكم له مثل هذه الساعة  .. مل يفضل  .. قال: ال 

 مواقيت أجسامكم ومواقيت الكون أفسدتم ما وهبكم اهلل من ساعات. 

 قلت: وهذا الرجل؟ 

حصون  قيت يف قال: بقي عىل الفطرة، فبقيت ساعته سليمة، فلذلك صار مستشار املوا 

 . العافية 

 تعجيل النوم: 

اقرتبنا منه، فسمعته يقول: األصل يف النوم هو نوم الليل، وهو كالصالة يستحب التعجيل  

يكره النوم قبل صالة العشاء   أن ينام بعد العشاء، وكان  هبا، وهلذا كان من سنة النبي 

 . ( 2) واحلديث بعدها 

إياك  ) ، ويقول: ( 3) ال ملصل أو مسافر( ال سمر إ ) : بل كان يشتد يف ذلك، فقد قال 

 
ينص العلامء عىل أن يف الدماغ ما يسمى بالساعة البيولوجية التي جتعلنا نستيقظ من النوم يف ساعة حمددة كل صباح،    (  1) 

 وتشعرنا بالنعاس يف الوقت ذاته من كل مساء إذا ما اعتدنا عىل ذلك.

ال ينفرد اإلنسان بوجود هذه الساعة بل هي موجودة عند احليوانات أيضا، فمن املعروف أن الرصاصري والبوم واخلفاش و

 واجلرذان تنشط ليال وهتجع يف النهار، بينام احليوانات األخرى يكون نشاطها األعظم أثناء النهار.

طلق للحقول جلمع الرحيق يف نيويورك عندما حيني موعد وقد تم نقل نحالت من منطقة باريس إىل نيويورك، فلوحظ أهنا تن

 مجع الرحيق يف باريس، وليس موعد اجلمع يف نيويورك، إذ أن ساعتها البيولوجية ما زالت مربجمة عىل توقيت باريس.

ط عندما ساعة، نالحظ أنه ينش  12وعندما ينتقل أحدنا غربا إىل اجلانب اَلخر من الكرة األرضية، حيث يتأخر الوقت نحو  

ظهرا حسب توقيت بالدنا، أي عندما ينتصف الليل يف  12حيني منتصف الليل. فجسمنا مربمج ألن نكون نشيطني يف الساعة 

نصف الكرة اَلخر، والعكس صحيح. من أجل ذلك تضطرب حياة من يضطر بحكم عمله إىل االنتقال باستمرار رشقا وغربا، 

حياة من يضطرون للقيام بمناوبات ليلية وهنارية كاملمرضات. وينطبق عىل ذلك من كام هو احلال مع أطقم الطائرات، وكذلك  

 حييلون ليلهم إىل هنار وهنارهم إىل ليل. انظر: من أرسار عامل النوم، الدكتور حسان شميس باشا، من موقعه عىل اإلنرتنت.

 الطربان يف الكبري.   (  2) 

 أمحد.   (  3) 
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من قرض بيت شعر  ) ، ويقول: ( 1) والسمر بعد هدأة الرجل، فإنكم ما تدرون ما يأيت اهلل يف خلقه( 

   ( 2) بعد العشاء مل يقبل اهلل له صالة تلك الليلة حتى يصبح( 

   .. سأل بعضهم: ولكن بعض رشاح هذه األحاديث قال 

فال ينبغي أن   .. هذا هو  األصل  .. قالوا، أو مما أولوا قاطعه مغضبا، وقال: دعني مما 

 . ( 3) بق يف وضع الرضورة ت ل ومن كانت له رضورة، ف   .. نستدرك عىل رسول اهلل 

 قلت: ما األرسار الصحية التي ينطوي عليها هذا اهلدي؟ 

قال: تلك الساعة يدق فيها جرس اجلسم والكون يطلبون النوم، فمن نام يف تلك الساعة  

 استفاد ما مل يستفد يف غريها. 

 قلت: كيف هذا؟ 

قال: الساعة البيولوجية التي خلقها اهلل فينا جتعلنا ننام يف تلك الساعة ليقوم اجلسم  

 بوظائف أخرى ال يكمل أداؤها ونحن مستيقظون. 

وقد أكد األطباء أن أهنأ نوم هو  ما كان يف أو ائل الليل، وأن ساعة نوم قبل منتصف الليل  

إن الذهاب  ) : Body Clockساعات من النوم املتأخر، ويقول الدكتور شابريويف كتاب  تعدل 

إىل النوم يف وقت حمدد كل مساء واالستيقاظ يف وقت معني كل صباح ال حيسن نشاط املرء يف  

 النهار فحسب، بل هييئ الشخص لنوم جيد يف الليلة التالية(  

تنام بسعة حني َّتلد إىل النوم فاهنض باكرا  إذا كنت تريد أن  ) ويقول الربوفسور أو زولد: 

يف الصباح. وافعل ذلك بانتظام، فبذلك حتصل عىل أفضل أنواع النوم. وتكون أكثر سعادة  

 
 احلاكم.   (  1) 

 أمحد.   (  2) 

 (3  )   . 
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   ( 1) وأعظم نشاطا طوال النهار( 

   .. قلت: ولكن 

 أخربن عن قومك كيف ينامون؟   .. قال: عدنا للكن 

 قلت: يسهرون كثريا. 

 قال: فيم؟ 

   .. ومباريات وأحاديث ومأكوالت   قلت: أفالم ومسلسالت 

 قال: هذه ليايل الشياطني، ال ليايل املؤمنني. 

 هؤالء مؤمنون.   .. قلت: كيف تقول هذا 

قال: إن هذا النوع من النوم ترتتب عليه الكثري من املضار الصحية والنفسية والعصبية  

 واالقتصادية وغريها. 

 قلت: أكل هذ بسبب تأخري النوم؟ 

ض فطرة النوم للخلل يتسبب حتاًم بتعريض غريها للخلل، ومن  فالذي ي   .. قال: أجل  عره

غري أن يشعر ابتداء، ولكنه سيكتشف ذلك انتهاء، وبعد فوات األوان، ألن هذه العادة تصبح  

 نوعًا من أنواع اإلدمان الذي يصعب اإلقالع عنه!! 

املنومة واملهدئة بعد  وهلذا فإن كثريًا من هؤالء قد يلجؤون يف النهاية إىل استعامل العقاقري  

أن تكون األعصاب قد أصبحت يف حالة شديدة من التوتر بسبب االفتقار إىل النوم الفطري  

 املريح. 

ومما ال شك فيه أن التوتر العصبي أو التشنج ينعكس سلبًا عىل عمل القلب واجلهاز  

مريكيني من  ففي الواليات املتحدة يعان نصف األ   .. اهلضمي والتنفس، ويسبب أمراضًا خطرية 

 
 انظر: من أرسار عامل النوم، الدكتور حسان شميس باشا، من موقعه عىل اإلنرتنت.   (  1) 
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األرق واضطرابات النوم، وقد ازدادت هذه النسبة عام كانت عليه، ويرشح الدكتور آلن باك املدير  

الطبي للمؤسسة الوطنية ألمراض النومـ  الذي أرشف عىل استطالع خلص إىل النتيجة املذكورة  

قدت الكثريين قدرهتم  إن طبيعة احلياة املعقدة يف املجتمع احلديث قد أف ) ـ سبب هذا املرض قائاًل: 

   ( 1) بسبب زمحة العمل وتوتر األعصاب(   .. عىل التمتع بالنوم 

 !؟    .. قلت: لكن 

 التبكري باالستيقاظ: 

وأجبني: املؤمن يعرف بالتبكري باالستيقاظ، فهل يبكر هؤالء يف   .. قال: دعني من لكن 

 االستيقاظ؟ 

   .. قلت: ال 

فهم يقلبون موازين الكون من حيث ال   .. قال: ألن سهرهم حيول بينهم وبني ذلك 

 ينامون وقت اليقظة، ويستيقظون وقت النوم.   .. يشعرون 

األمر بالتبكري والتحذير  التفت ألحد احلارضين، وقال: حدثه عام ورد يف النصوص من    

 من التأخري. 

اقرتب مني أحد املستمعني، يظهر عليه وقار املحدثني، وقال: لقد ورد يف النصوص  

  ، وكان رسول اهلل  ( 2) اللهم بارك ألمتي يف بكررها( ) : الكثرية احلض عىل التبكري، فقد قال  

 إذا بعث رسية بعثها أو ل النهار. 

 اعتباري، فمنا من يستيقظ وقت الضحى، ثم يزعم أنه بكر. قلت: التبكري يشء  

قال: ذلك تبكري املفاليس، أما تبكري املؤمنني، فيبدأ من الفجر، أمل تقرأ ما ورد يف النصوص  

 
 .6247الرشق األوسط: العدد ـ    (  1) 

 أمحد.   (  2) 
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 من الرتغيب يف صالة الفجر يف وقتها، والتحذير من تأخريها عن وقتها؟ 

، وقال  ( 1) صىله الليل كله( من صىله الصبح يف مجاعة فكأنام  ) : قلت: بىل، فقد قال 

 : (  ومعنى يف ذمة اهلل: أي يف )من صىله الفجر فهو يف ذمة اهلل فال يطلبنكم اهلل بيشء من ذمته

 حفظه وكالءته سبحانه وتعاىل. 

،  ( 2) من صىله الربدين دخل اجلنة( ) صالة الصبح أفضل الصلوات، فقال:  بل اعترب 

 والربدان الفجر والعرص.   

أثقل الصالة عىل املنافقني صالة العشاء  ) : قال: بل ورد ما هو  أخطر من ذلك، فقد قال  

 ( 3) وصالة الفجر، ولويعلمون ما فيهام ألتوَها ولوحبوًا( 

   .. قلت: لكن 

َوال ُيَنبُِّئَك ِمث ُل   ﴿  .. ينبئونك أرسار التبكري  ( 4) قال: اسكت أنت، فهؤالء أربعة خرباء 

 ( 14: )فاطر   ﴾ َخِبريٍ 

قال األول: لقد أثبت العلم الفوائد الصحية التي جينيها اإلنسان بيقظة الفجر، وهي كثرية  

تكون يف اجلو عند الفجر، وتقل تدرجييًا حتى تضمحل   نذكر منها: أن أعىل نسبة لغاز األوزون 

از العصبي، ومنشط للعمل الفكري والعضيل،  عند طلوع الشمس، وهلذا الغاز تأثري مفيد للجه 

بحيث جيعل ذروة نشاط اإلنسان الفكرية والعضلية تكون يف الصباح الباكر، ويستشعر اإلنسان  

عندما يستنشق نسيم الفجر اجلميل املسمى بريح الصبا لذة ونشوة ال شبيه هلا يف أي ساعة من  

 ساعات النهار أو الليل. 

 
 مسلم.   (  1) 

 البخاري.   (  2) 

 أمحد.   (  3) 

 10ـ 6انظر: أبحاث الدكتور إبراهيم الراوي يف جملة احلضارة العددان    (  4) 
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عند رشوقها قريبة إىل اللون األمحر، ومعروف تأثري هذا   قال الثان: إن أشعة الشمس 

اللون املثري لألعصاب، والباعث عىل اليقظة واحلركة، كام أن نسبة األشعة فوق البنفسجية تكون  

 أكرب ما يمكن عند الرشوق، وهي األشعة التي حترض اجللد عىل صنع فيتامني د. 

يل، وقد تبني أن اإلنسان الذي ينام ساعات  قال الثالث: االستيقاظ الباكر يقطع النوم الطو 

طويلة وعىل وترية واحدة يتعرض لإلصابة بأمراض القلب وخاصة مرض العصيدة  

الذي يأهب هلجامت خناق الصدر ألن النوم ما هو  إال سكون مطلق، فإذا دام طوياًل     الرشيان 

 يلية القلبية. أدى ذلك لرتسب املواد الدهنية عىل جدران األوعية الرشيانية اإلكل 

ِم  ُسَجدًا َوِقَياماً  ﴿ قلت: فاملؤمنون الذين:  ( بمنأى عن هذه  64: )الفرقان ﴾  َيِبيُتوَن لَِرهبِّ

 األمراض إذن؟ 

 قال: نعم، فهم بذلك قد جتنبوا سببا مهام من أسباب هذه العلل. 

الصباح حيث  قال الرابع: من الثابت علميًا أن أعىل نسبة للكورتزون يف الدم هي وقت 

بالسام، ومن املعروف أن الكورتزون هو  املادة السحرية     مل   100( مكروغرام /  22ـ    7تبلغ ) 

 التي تزيد فعاليات اجلسم بالطاقة الالزمة له. 

 فام الفوائد االجتامعية؟   .. قلت: هذه الفوائد الصحية 

الوضوء، جتد املؤمن  قال: إذا ما أضيف إىل هذه الفوائد ما ذكره اخلرباء يف فوائد الصالة و 

يستقبل يومه اجلديد بجد ونشاط، ويبارش أعامله اليومية يف الساعات األوىل من النهار، حيث  

تكون إمكاناته الذهنية والنفسية والعضلية عىل أعىل مستوى، مما يؤدي ملضاعفة اإلنتاج، كل ذلك  

أخذ طابعًا مجاعيًا فسيغدو    يف عامل ملؤه الصفاء والسور واالنرشاح، ولوتصورنا أن ذلك اإللزام 

 املجتمع املسلم جمتمعًا مميزًا فريدًا وأهم ما يميزه هو أن احلياة تدب فيه منذ الفجر. 

 القيلولة: 
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  .. أال ترى اإلرهاق الذي يصيب اإلنسان طيلة اليوم إذا ما استيقظ باكرا؟   .. قلت: ولكن 

 إنه ال يأيت املساء حتى جيد نفسه يف غاية التعب. 

 ؟ ( 1) قيلوا، فإن الشياطني ال تقيل( ) : أمل يقل    .. وال تتشبهوا بالشياطني   .. وا قال: فقيل 

 ولكن من قومي من يضحك عىل هذا، ويعتربه من الكسل.   .. قلت: بىل 

 أال يستحيون؟   .. قال: ينامون إىل الضحى، ثم يتحدثون عن الكسل 

تصور لو أن الدنيا توقفت    .. قلت: هم يتكلمون عن كسل اإلنتاج، ال عن كسل األعضاء 

 إن ذلك سيرض ال حمالة باإلنتاج.   .. عند منتصف النهار 

 قال: نشاط األعضاء هو  نشاط اإلنتاج، وكسل األعضاء هو  كسل اإلنتاج. 

   .. قلت: لكن 

 قال: اسكت أنت، ودع اخلرباء يتكلمون. 

من  تقدم أحدهم، وقال بصوت هادئ: ربام يتصور البعض أن هذا من الكسل، وليس 

الراحة، وهذا سوء فهم، فالعمل الذي ال يكون منطلقا من قوة وطاقة يكون ضعيف املردود،  

 منحدر الفاعلية. 

وقد أكد العلم احلديث دور القيلولة يف زيادة إنتاج الفرد، وحتسني قدرته عىل متابعة نشاطه  

أن القيلولة ملدة    2002العلوم النفسية(  عام  ) اليومي، فقد ذكر الباحثون يف دراسة نرشت يف جملة  

وليس أكثر( تكسب اجلسم راحة كافية، وَّتفف من مستوى هرمونات التوتر  ) دقيقة    40  –   10

 املرتفعة يف الدم نتيجة النشاط البدن والذهني الذي بذله اإلنسان يف بداية اليوم. 

حن  ويرى العلامء أن النوم لفرتة قصرية يف النهار يريح ذهن اإلنسان وعضالته، ويعيد ش 

 قدراته عىل التفكري والرتكيز، ويزيد إنتاجيته ومحاسه للعمل. 

 
 الطربان يف األوسط وأبو نعيم يف الطب.   (  1) 
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دقيقة ال تؤثر عىل فرتة النوم يف   40وأكد الباحثون أن القيلولة يف النهار ملدة ال تتجاوز 

 الليل، أما إذا امتدت ألكثر من ذلك، فقد تسبب األرق وصعوبة النوم. 

إن القيلولة  ) ان د. إيسكاالنتي: وتقول الدراسة التي متت حتت إرشاف الباحث األسب 

تعزز الذاكرة والرتكيز، وتفسح املجال أمام دورات جديدة من النشاط الدماغي يف نمط أكثر  

 ارتياحا(  

كام شدد الباحثون عىل عدم اإلطالة يف القيلولة، ألن الراحة املفرطة قد تؤثر عىل نمط النوم  

الغربية بدأت تدرج القيلولة يف أنظمتها اليومية،  د. إيسكاالنتي( إىل أن الدول  ) العادي، وأشار 

 .  ( 1) دقيقة   40  –   10وأوىص بقيلولة ترتاوح بني  

قلت: فمتى تكون القيلولة، فإن بعض قومي يقيلون بعد العرص، وبعضهم يقيل عند  

 الضحى. 

 قال: أفرطوا وفرطوا، والكامل يف الوسط. 

 قلت: عند اهلاجرة. 

 فيه اجلسم واجلو عىل طلب النوم. قال: نعم، فذلك وقت جيتمع  

 قلت: ونومة العرص؟ 

َمن نام بعد  )   : ورد يف بعض اَلثار قال: هي خطر عىل الصحة، ورضر عىل اإلنتاج، وقد 

 ، وقد قال الشاعر: ( 2) العرص، فاخُتِلَس َعقُله، فال يلومَن إال نفسه( 

َفَتى   َخَباالً َوَنو   َحى ُتوِرُث ال  َماِت الضُّ ُعَصي ـِر ُجُنونُ َأالَ إَن َنو   َماُت ال 

 
من املحارضة العلمية )صورة من إعجاز الطب والوقائي( التي ألقاها الدكتور حسان شميس باشا يف املؤمتر العاملية    (  1) 

 م. 2004ي عقد يف دِّب عامل لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة الذ

(. والسيوطي يف الآللئ املصنوعة 3/69يورده البعض حديثا، وهو خطأ، وقد أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات )   ( 2) 

 (. 839(. والذهبي يف ترتيب املوضوعات )2/279)
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وقد قال احلكامء يف نوم النهار: نوم النهار ثالثة: ُخلٌق، وُحرق، ومُحق. فاخُللق: نومة  

، واحُلرق: نومة الضحى، ُتشغل عن أمر الدنيا واَلخرة،  اهلاجرة، وهى ُخلق رسول اهلل 

 واحُلمق: نومة العرص.  

 تعديل الساعة البيولوجية: 

بأن جمموعة من العلامء ىف جامعة    ( 1) : لقد قرأت يف بعض املجالت قال بعض احلارضين 

يوتاه اكتشفوا اجلني املسؤول عن اضطراب النوم، وقد اعتربوا اكتشاف هذا اجلني بمثابة ثورة؛ إذ  

 سيساعد يف الكشف عن وسيلة لعالج الذين يعانون من اضطرابات النوم املزمنة. 

 مل مع ما اكتشفوه. ولكنهم يسيئون التعا   .. قال: هذا مجيل 

 قال السائل: كيف ذلك؟ 

 . ( 2) قال: ألهنم لن يفكروا إال يف وضع دواء ليعدلوا به ما تصوروه من خلل 

 
، وقد ذكرت أن اكتشاف اجلني املسؤول عن اضطرابات النوم، جاء بمساعدة نتائج تم احلصول 1437جملة املجتمع،      (  1) 

عليها عن طريق معرفة اخلريطة اجلينية لذبابة الفاكهة، وهو جزء من مرشوع اجلينوم العمالق الذي تم الكشف عنه يف السنوات 

 املاضية.

وقد حصل هذا بالفعل، وكمثال عىل ذلك ما ذكرته جملة » النفس املطمئة « يف بعض أعدادها من أنه أصبح يف إمكان    (  2) 

العاملني يف أنظمة املناوبات والصغار والكبار الذين يعانون من قلق واضطرابات النوم األخرى تنظيم دورات النوم و اليقظة 

 اطي مادة هرمونية يفرزها اجلسم بصورة طبيعية.و أنامطها يف الليل و النهار من خالل تع

وأوضح الباحثون أن هرمون امليالتونني الذي يتم إنتاجه و إفرازه بشكل رئييس يف الضوء اخلافت أثناء الليل قد اثبت 

ن فعاليته يف تنظيم و تقديم مواعيد النوم واالستيقاظ لألشخاص الذين يشكون من أنامط نوم متأخر، ويف عالج العميا 

 واملبرصين الذين يعانون من اختالل النوم واليقظة خالل األربع والعرشين ساعة.

و تقرتح التقارير الطبية إمكانية االستفادة من هرمون امليالتونني يف تنظيم دورات النوم واالستيقاظ عند األطفال املصابني 

 بنقص معني أو اضطرابات عصبية ومشكالت يف النمو.

  40مليغرامات،  10مليغرام،  1تي هدفت إىل اختبار قدرة ثالث جرعات ُمتلفة من امليالنني ) و أجريت الدراسة ال

متطوعني من الرجال األصحاء تراوحت أعامرهم بني  8مليغراما( عيل تشجيع املدة املعتدلة من النوم خالل أوقات النهار عيل 

 أيام فرتة راحة بينها. 7 – 4ة عالجية مع عاما، بحيث خضعوا جلرعة واحدة من اهلرمون يف كل جترب 30 – 18
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 قال السائل: أليس يف الدواء منفعة، أليس ذلك يف خدمة املريض؟ 

 قال: أمثال هذه األدوية َّتدم رشكات األدوية أكثر من خدمتها للمرىض. 

 يعاجلون؟ قلت: فكيف  

ٍم   ﴿ قال: بالتدريب وتنظيم احلياة وتغيري السلوك، أمل يقل اهلل تعاىل:  ُ َما ِبَقو  ِإَن اهلَلَ ال ُيَغريِّ

وا َما ِبَأن ُفِسِهم    ُ  (؟ 11: )الرعد ﴾ َحَتى ُيَغريِّ

 السكينة 

يَِك  َواق ِصد  يِف مَ   ﴿ تعاىل: دخلنا القاعة الثانية من قاعات الراحة، وقد كتب عىل باهبا قوله   ش 

َِمرِي   ُت احل  َواِت َلَصو  َص  تَِك إَِن َأن َكَر األ  ُضض  ِمن  َصو   (  19)لقامن:   ﴾ َواغ 

وقد كانت قاعة مملوءة هدوءا وسكينة حتى لوأن ذبابة طنت لسمعنا طنينها، قلت  

 ما أهدأ هذا املكان، إن العقل ليستجمع قواه فيه، واجلسم يمتلئ سكينة وراحة.   .. للمعلم: اهلل 

 قال: هذه قاعة السكينة واهلدوء، فهام من حقوق اإلنسان. 

 قلت: من حقوق اإلنسان؟ 

 فقد ال تقتل اإلنسان بسيفك، ولكنك تقتله بضجيجك.   .. قال: أجل 

 قلت: كيف هذا؟ فلم أعلم بأن الضجيج يقتل. 

وقد أدركت إدارة هذا املستشفى خطر الضجيج عىل   .. قال: هو  يقتل النفس واجلسد 

 
و أظهرت النتائج التي نرشهتا جملة ) أخبار الطب احلديثة( األمريكية، أن األشخاص الذين تناولوا جرعات امليالتونني يف 

وه خالل وقت مبكر من فرتة ما بعد الظهر إىل وقت متأخر من املساء استسلموا للنوم العميق بشكل أرسع من ألئك الذين تعاط

 النهار، وسجل شعورا أكرب باإلرهاق و اإلجهاد و النعاس الذي أعاق نشاطهم و أداءهم.. 

وبينت الدراسة أن اجلرعات الثالث من هرمون امليالتونني سهلت بدء النوم عند املشاركني واستمراره خالل فرتات النهار، 

ل األجل يف درجة حرارة اجلسم.. و أشار املختصون إىل أن وقلت املدة الكلية لليقظة بشكل ملحوظ كام سببت انخفاضا طوي

تعاطي امليالتونني قد يمثل أسلوبا عالجيا فعاال يف تشجيع النوم النهاري لدي العاملني بنظام املناوبة و اإلفراد الذين يسافرون 

 .2002، يناير 69إىل مناطق ُمتلفة األوقات..انظر: جملة النفس املطمئنة: العدد 
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دية والعقلية والنفسية، فأنشأت هذه القاعة اهلادئة لتبحث فيها سبل نرش اهلدوء  الصحة اجلس 

 والسكينة داخل النفس وخارجها. 

 قلت: وقد جعلت شعارها تلك اَلية املكتوبة عىل باب هذه القاعة؟ 

فاهلل تعاىل يدعو يف اَلية إىل أمرين كالَها يمآلن احلياة سكينة وهدوءا، أما   .. قال: أجل 

 هو القصد يف امليش، وأما الثان، فالغض من الصوت. ألول ف ا 

قلت: أدركت عالقة خفض الصوت يف احلد من الضجيج، ولكني مل أدرك عالقة القصد  

 يف امليش بذلك. 

قال: لقد قرن القرآن الكريم بني امليش والصوت يف موضع آخر من القرآن الكريم، فقال  

ِض هو نًا َوِإَذا َخاَطَبُهُم  َوِعَباُد الرَ  ﴿ تعاىل يف وصف عباد الرمحن:  َر  ُشوَن َعىَل األ  َِن اَلِذيَن َيم  مح 

َاِهُلوَن َقاُلوا َسالماً   (  63)الفرقان:   ﴾ اجل 

 قلت: فام رس هذا االقرتان؟ 

قال: ألن الضجيج له مصدران: األصوات واحلركات، فاألصوات يمثلها الكالم،  

 واحلركات يمثلها امليش. 

فهناك من يميش، فتندك األرض من حتت قدميه، وهناك من  قلت: صدقت ـ يا معلم ـ  

 يميش خفيفا لينا ال تشعر به األرض، وال يتأذى به من حوله. 

  ، وقد سمع النبي ( 2) والقصد ( 1) قال: وهلذا وصف اهلل تعاىل مشية الصاحلني باهلون 

تفعلوا، إذا أتيتم  ال  ) استعجلنا إىل الصالة(، فقال: ) ما شأنكم؟(، قالوا: ) جلبة خارج املسجد فقال: 

 
:إذا أتيتم الصالة فال تأتوها وأنتم تسعون وأتوها كام قال رسول اهلله  ي بسكينة ووقار من غري جترب وال استكبار،أ   (  1) 

 وعليكم السكينة فام أدركتم منها فصلوا وما فاتكم فأمتوا « 

 بني.وهو أن يميش مقتصدًأ مشيًا ليس بالبطيء املتثبط، وال بالسيع املفرط بل عدالً وسطًا بني    (  2) 
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   ( 1) الصالة فعليكم بالسكينة، فام أدركتم فصلوا، وما سبقكم فأمتوا( 

 قلت: وما يقاس عىل امليش يف عرصنا؟

 قال: أنتم أعلم بعرصكم، فهو عرص الضجيج. 

 قلت: هي سياراتنا ومصانعنا وأسواقنا، وال بد لنا منها مجيعا.

 الضجيج الذي متألون به أجواءكم. قال: ولكنكم تقتلون أنفسكم بذلك 

 قلت: فامذا نفعل؟ 

أو ضعوا من القوانني   .. قال: افصلوا مساكنكم التي تسرتحيون فيها عن ضجيجكم 

 ما حيميكم منه. 

 قلت: أو نخرتع من االخرتاعات ما يمتص الضجيج، فيوأد يف مهده. 

 ( 30: )الروم   ﴾ ال َتب ِديَل خِلَل ِق اهلَلِ    ﴿ قال: فاخرتعوا، ولكن ال تبدلوا خلق اهلل، فـ  

قلت: لقد ذكر تعاىل ـ بالنسبة للصوت ـ أمرين: أما األول، فهو تسليم عباد الرمحن  

 عىل اجلاهلني وإعراضهم عنهم، وأما الثان، فهو األمر بغض الصوت. 

قال: وهذان َها مصدرا الضجيج يف األصوات، فاألول يسد ذرائع الصخب  

 ن أساس الضجيج هو  اخلصام. واخلصام، أل

 وأما الثان، فتشري إليه كل النصوص التي تنهى عن رفع الصوت فوق ما حيتاج إليه. 

َواهَتُم  ِعن َد    ﴿ قلت: نعم، فقد قال تعاىل يذكر فضل غض الصوت:  وَن َأص  ِإَن اَلِذيَن َيُغضُّ

َتَحَن اهلَلُ ُقُلوهَبُ  ٌر َعِظيمٌ َرُسوِل اهلَلِ أو َلِئَك اَلِذيَن ام  ِفَرٌة َوَأج  َوى هَلُم  َمغ   (  3)احلجرات: ﴾ م  لِلَتق 

َثُرُهم     ﴿ ويعيب عىل غريهم من الغالظ، فيقول:  ُُجَراِت َأك   احل 
ِ
ِإَن اَلِذيَن ُيَناُدوَنَك ِمن  َوَراء

ِقُلونَ   ( 4)احلجرات:   ﴾ ال َيع 

 
 البخاري.   (  1) 
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 كل أنواع  قال: وهلذا هنى الرشع عن كل ما يسبب الضجة والصخب ورفع الصوت يف 

اختيار طريقة لتبليغ الناس دخول   وعندما أراد رسول  اهلل  .. ( 1) العبادات يف جمتمع اإلسالم 

وقت الصالة استشار أصحابه يف ذلك، ورفض اقرتاحات بعضهم باستعامل الناقوس أو الطبول  

أو األجراس، واختار األذان بصوت اإلنسان، ألنه أدعى إىل اهلدوء والسكينة والبعد عن  

 الصخب، وطلب تلقينه بالالً ألدائه ألنه أندى صوتًا! 

لم لصالته أمره الشارع أال يرفع صوته بأكثر من املطلوب ويف حد متوسط  وعند أداء املس 

َ َذلَِك   ﴿ تعاىل: مقبول، كام قال  َتِغ َبني  ا َواب  َهر  بَِصالِتَك َوال َُّتَاِفت  هِبَ َوال جَت 

 ( 110: )االرساء ﴾ َسِبيالً 

د  قاطعنا أحدهم، وقال هبدوء، وكأنه يس إلينا رسا: وهذا يسي يف كل يشء، فقد ور 

عىل أنفسكم،    يا أهيا الناس: أربعوا ) : النهي عن رفع الصوت أكثر من حاجة املستمعني، قال  

   ( 2) فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، وهو معكم( 

عن رفع الصوت أثناء تالوة القرآن يف املساجد، لئال يؤثر بعضهم عىل    وقد هنى النبي  

إن أحدكم إذا قام إىل الصالة فإنه يناجي ربه فليعلم أحدكم ما  ) : ل قراءة البعض اَلخر، فقا 

إذا كان أحدكم يف صالته  ) : ، وقال ( 3) يناجي ربه، وال جيهر بعضكم عىل بعض يف الصالة( 

   ( 4) فإنه يناجي ربه فلينظر أحدكم ما يقول يف صالته وال ترفعوا أصواتكم فتؤذوا املؤمنني( 

 
،  1985من املراجع التي يمكن االستفادة منها يف هذا: د. حممد خالد سلطان: الطب والرشيعة رسالة جامعية دمشق    (  1) 

د. أمحد شوقي الفنجري: الطب الواقائي يف اإلسالم اهليئة املرصية العامة للكتاب، د. حممد املرصي وآخرون: مقالة ُماطر 

، الصيديل عمر حممود عبد اهلل: 1997، 1كانون  137بية العربية دمشق ع التعرض للضجيج واألصوات العالية املجلة الط

 . وبحث للدكتور حممد نزار الدقر.1990الطب الوقائي يف اإلسالم الدوحة 

 البخاري ومسلم.   (  2) 

 الطربان وأمحد.   (  3) 

 البغوي.   (  4) 
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 الصحية التي ينطوي عليها كل هذا االهتامم الرشعي باهلدوء. قلت: ما األرسار  

 قال: هو  ذا اخلبري أمامك حيدثك عن أرسار ذلك. 

قال اخلبري: لنعرف ذلك ال بد أوال من معرفة عالقة الصوت باألذن، فالصوت ينشأ عن  

ما بني    حركة اهتزازية عىل درجات ُمتلفة، واألذن تسمع األصوات التي يكون مقدار اهتزازاهتا 

ألف هزة /ثا، وما زاد عن ذلك ال يسمع، ألنه حيدث اضطرابًا يف األذن وشعورًا مزعجًا    20ـ    16

 غامضًا.  

ويعرف العامل زيلر الضوضاء بأهنا األصوات التي حتدث اضطرابًا، واألصوات العالية  

صوات غري  حتدث اضطرابًا أكثر من املنخفضة، واألصوات احلادة أكثر خطورة من الغليظة، واأل 

 املنسقة أكثر من األصوات جيدة التلحني. 

وال شك بأن الضوضاء هي إحدى أسباب التوتر النفيس والقلق يف املجتمعات خاصة  

 بعد انتشار الراديووالتلفيزيون ومكربات الصوت ووسائط النقل وغريها من وسائل الضجة. 

 قلت: فأرضار الضجيج قارصة إذن عىل األرضار النفسية؟ 

مل يعد الضجيج مشكلة نفسية فقط، بل أصبح مشكلة جسامنية، فهويؤثر عىل   .. قال: ال 

 أعضاء السمع وأعضاء اجلسم جمتمعة.  

فمن أرضاره التي هلا عالقة بالسمع ضعف سمع عصبي مؤقت َّتتلف درجته حسب  

 نوع الضجيج وشدته ومدته، والتعرض له يرافقه طنني يف األذن. 

ومنها سمع عصبي دائم حيدث نتيجة التعرض املديد لألصوات العالية، وقد حيدث  

 انثقاب غشاء الطبل وحتطيم عظيامت السمع نتيجة التعرض لالنفجارات  املفاجئة.   

ومنها أرضار ال عالقة هلا بالسمع، كاالنزعاج املفرط من الضجيج والقلق واإلرهاق  

صبية املفرطة وعدم االستقرار واإلحباط واالكتئاب  واالضطرابات النفسية والسلوكية كالع 
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 وقد يصاب ببعض االضطرابات القلبية الوعائية كخناق الصدر وارتفاع الضغط.   .. وغريها 

وقد ذكر بعضهم أن سبب الصمم يرجع إىل تأثري األصوات العالية عىل عضوكوريت  

وم يؤدي إىل استحالة يف بعض  املوجود يف األذن الباطنية، وأن التعرض املديد لبضع ساعات كل ي 

أعضاء األذن الباطنية، وتؤثر الضوضاء عىل ُمتلف مراكز املخ ووظائفه، وبالتايل يمتد تأثريها إىل  

 العضوية كلها. 

وذكر بعضهم أن األبحاث الغريزية أثبتت أن التعرض املديد للضجيج يسبب ازديادًا يف  

ديادًا يف التوتر العضيل، وهلا تأثريًا سيئ عىل  عملية االستقالب واهلدم وارتفاعًا يف الضغط واز 

رجولة الرجل وأنوثة املرأة، وجمموع هذه االضطرابات يدل عىل أرضار تلحق اجلهاز العصبي  

 الالإرادي بشكل حاد نتيجة الضجيج. 

 اجلامل  

اٌل  َوَلُكم  ِفيَها مَجَ   ﴿ دخلنا القاعة الثالثة من قاعات الراحة، وقد كتب عىل باهبا قوله تعاىل: 

ُحونَ  َ  ( 6)النحل: ﴾ ِحنَي ُتِرحُيوَن َوِحنَي َتس 

  .. وهي قاعة قد مجعت مجيع أركان اجلامل، اجلامل الطبيعي الذي ال تكلف فيه وال صناعة 

وهو مجال يغذي كل جوارح اإلنسان، فروائحها طيبة، وألواهنا متناسقة تس العني، وتفرح  

 َلذان، وتنتيش هلا الصدور. الفؤاد، وقد تناغم ذلك مع أصوات تبتهج هلا ا 

هذه القاعة ال جيلس فيها مكلوم إال برئ، وال حزين إال فرح، وال   .. قلت للمعلم: اهلل 

 يائس إال طلق آالم يأسه. 

 فهذه قاعة اجلامل، وهي قاعة حتصن األصحاء، وتداوي املرىض.   .. قال: أجل 

 قلت: أهي فرع من فروع الراحة؟ 

 الراحة والصحة. قال: بل هي أساس من أسس  
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 فام عملت أن املرىض يداوون باجلامل.   .. قلت: كيف هذا 

 قال: إن جرعة مجال واحدة يذوقها املريض خري له من آالف السموم التي تسقوهنا له. 

 هل تريد أن نتخىل عن أدويتنا لنمأل نفوس املرىض مجاال؟   .. قلت: ما تقصد يا معلم 

 قال: ونفوس األصحاء حتى ال يمرضوا. 

هذا يصح فيام سبق ذكره من أمور، فالتغذية والرياضة والسكينة يمكن اعتبارها   قلت: 

ال أذكر أن هناك من بحث فيه من هذه الناحية، أو    .. حصونا للصحة، أو مشايف هلا، ولكن اجلامل 

 اعتربه مرَها من املراهم. 

 *** 

 . قال يل رجل يف القاعة تظهر عليه عالمات األسف واحلزن: أنا حزين ويائس   

 أأنت يف قاعة اجلامل وحتزن، أليست لك عينان؟   .. قلت: ما بك 

 وأنا طبيب نفيس.   .. قال: بىل 

 قلت: عهدي بأطباء النفس يعاجلون احلزانى. 

 قال: ولكنهم خيطئون يف عالجهم. 

 قلت: كيف هذا؟ 

 قال: ألهنم ال ينظرون إىل اإلنسان، فلذلك يتوجهون بالعالج إىل غريه. 

 قلت: وما غريه؟ 

 قال: ثيابه ونعاله ومراكبه. 

الثياب   .. ضحكت، وقلت: هذه أو ل مرة أسمع فيها أن أطباء النفس يعاجلون الثياب 

أطباء النفس أخطر    .. َّتاط ـ يا رجل ـ وال تعالج، وهي َّتاط عند اخلياطني، ال عند أطباء النفس 

 شأنا. 
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 لذي يقعون فيه. ولكني بعد أن خالطتهم عرفت مدى القصور ا   .. قال: قد كنت أقول هذا 

 قلت: فام عرفت؟ 

: إن علامء النفس املحدثني، يف حماولتهم لفهم شخصية اإلنسان والعوامل املحددة  ( 1) قال 

ويف   .. هلا، قد عنوا بدراسة أثر كل من العوامل البيولوجية واالجتامعية والثقافية يف الشخصية 

دراستهم لتأثري العوامل البيولوجية عىل الشخصية اهتموا بدراسة أثر كل من الوراثة والتكوين  

ويف   .. البدن، وطبيعة تكوين اجلهاز العصبي، واجلهاز الغدي وما يفرزه من هرمونات متعددة 

ات الطفولة  دراستهم لتأثري العوامل االجتامعية والثقافية عىل الشخصية، اهتموا بدراسة تأثري خرب 

وخاصة ىف األرسة وطريقة معاملة الوالدين، كام اهتموا بدراسة تأثري الطبقات االجتامعية،  

 والثقافات الفرعية املدرسة، املؤسسات االجتامعية املختلفة، ومجاعات الرفاق واألصدقاء. 

 فكيف قرصوا، وقد بحثوا يف كل هذا؟   .. قلت: ما شاء اهلل 

   .. لقد أَهلوا   .. دراستهم للشخصية   قال: لقد أغفلوا أهم يشء يف 

 ثم أجهش باكيا، قلت: كف عنك هذا ـ يا رجل ـ فال حتزن، قل يل: ما الذي أَهلوا؟ 

قال بصوت متقطع: لقد أَهلوا تأثري اجلانب الروحي من اإلنسان يف شخصيته وسلوكه،  

ية السوية   مما أدى إىل قصور واضح يف فهمهم لإلنسان ويف معرفتهم للعوامل املحددة للشخص 

وغري السوية، كام أدى إىل عدم اهتدائهم  إىل مفهوم واضح دقيق للصحة النفسية، وأدى ذلك  

وقد أدى   .. بالتايل إىل عدم اهتدائهم إىل الطريقة املثىل يف العالج النفيس الضطرابات الشخصية 

 فنحن نخادع الناس وال نكاد نعاجلهم.   .. ذلك كله إىل خداع الناس 

 تقول هذا، وآالف العيادات تنترش يف املعمورة؟   قلت: ولكن كيف 

 
يف، للدكتور حممد عثامن نجايت، الكويت، موقع انظر: مقال: مفهوم الصحة النفسية يف القرآن الكريم واحلديث الرش    (  1) 

 اإلسالم والطب.
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قال: وهي كلها مقرصة، ومل أقل أنا وحدي ذلك، بل قد الحظ كثري من علامء النفس  

فإريك فروم املحلل النفيس الحظ قصور علم النفس احلديث وعجزه عن فهم    .. املحرتمني هذا 

إن التقليد  ) نسان، فقد قال: اإلنسان فهام صحيحا بسبب إغفاله دراسة اجلانب الروحي يف اإل 

الذي يعد السيكولوجيا دراسة لروح اإلنسان دراسة هتم بفضائله وسعادته نبذ متامًا، وأصبح علم  

النفس األكاديمي يف حماولته ملحاكاة العلوم الطبيعية واألساليب املعملية يف الوزن واحلساب  

سان التي يمكن فحصها يف املعمل،  إذ حاول أن يفهم مظاهر اإلن   .. يعالج كل يشء ما عدا الروح 

وزعم أن الشعور وأحكام القيمة، ومعرفة خلري والرش، ما هي إال تصورات ميتافيزيقية تقع خارج  

مشكالت علم النفس، وكان اهتاممه ينصب يف أغلب األحيان عىل مشكالت تافهة تتمشى مع  

ت اإلنسان اهلامة.  منهج علمي مزعوم، وذلك بدأل من أن يضع مناهج جديدة لدراسة مشكال 

وهكذا أصبح علم النفس علام يفتقر إىل موضوعه الرئييس وهو الروح، وكان معنيًا  

بامليكانيزمات، وتكوينات ردود األفعال والغرائز، دون أن يعنى بالظواهر اإلنسانية املميزة أشد  

 التمييز لإلنسان: كاحلب والعقل والشعور(   

ملحدثني لإلنسان قد دفع أبرا هام ماسلو أيضا إىل  وهذا القصور يف فهم علامء النفس ا 

اقرتاح تصنيف جديد لدوافع اإلنسان يشمل الدوافع الروحية التي يغفلها عادة علامء النفس  

   . املحدثون قي دراستهم لدوافع اإلنسان 

إننا ال نستطيع أن نفهم اإلنسان فهام واضحًا دقيقًا، كام ال نستطيع أن نكون مفهومًا دقيقًا  

سلياًم عن صحته النفسية دون أن نفهم مجيع العوامل املحددة لشخصية اإلنسان، سواء أكانت  و 

 عوامل بيولوجية أم روحية أم اجتامعية أم ثقافية. 

 قال هذا، ثم انرصف أسيفا حزينا. 

 *** 
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 قال يل املعلم: أنت ال تزال يف شك من تأثري اجلامل عىل الصحة. 

 قلت: كذبت إن قلت خالف ذلك. 

 رس ذلك هو  تفريقك بني املنافع املادية والنفسية.   قال: 

 قلت: أجل، فاملنافع املادية نراها ونحس هبا بخالف املنافع النفسية، فهي أمور معنوية. 

قال: لقد اعترب اهلل تعاىل اجلامل مرَها من املراهم، وقرنه بالتغذية وباألشياء التي تنتفعون  

 هبا. 

 قال: أهذا يف القرآن الكريم؟ 

تغذوا بجامل األشياء قبل  ) لقد قرنه بالتغذية وبغريها من املنافع ليقول لكم:  .. : أجل قال 

 أن تتغذوا بعنارصها، وتداووا ببهائها قبل أن تتداوا برتياقها(  

 قلت: أهذا يف القرآن الكريم؟ 

قال: أجل، وسأذكر لك أربعة أمثلة قرآنية عىل ذلك، يمكنك أن تستلهم منها املعان  

 الكثرية التي تؤسس لعلم اجلامل من القرآن الكريم. 

 ؟ املثال األول قلت: فام  

 قال: ما منافع األنعام؟ 

قلت: نأكل حلمها، ونرشب لبنها، ونلبس صوفها أو وبرها، ونتخذ من جلودها نعاال،  

 وقد نمتطيها إذا كانت من املراكب، فنجدها مركبا صاحلا. 

ومرشوعة، ولكن اهلل تعاىل يضم إليها منفعة أخرى، تتغذى  قال: كل هذه منافع صحيحة  

َن َعاَم    ﴿ منها الروح، وتترشهبا الفطرة السليمة، وهي اجلامل، لقد قال تعاىل يعد منافع األنعام:  َواأل 

ٌء َوَمَنافُِع َوِمن َها َتأ ُكُلوَن َوَلُكم  ِفيَها مَجَاٌل ِحنَي ُتِرحُيونَ  ِمُل    َخَلَقَها َلُكم  ِفيَها ِدف  ُحوَن َوحَت  َ َوِحنَي َتس 

ُفِس ِإَن َرَبُكم  َلَرُؤوٌف َرِحيمٌ  َن  َقاَلُكم  ِإىَل َبَلٍد مَل  َتُكوُنوا َبالِِغيِه ِإاَل ِبِشقِّ األ   (  7ـ    5)النحل: ﴾ َأث 
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 قلت: لقد فصل اهلل تعاىل بني منافع األكل ومنافع االستعامل باجلامل. 

 املنافع ال َّتتلف عن املنافع األخرى.   قال: ليبني أن اجلامل منفعة من 

بَِغاَل   ﴿ قلت: وقد قال تعاىل يف آية أخرى يقرن بني منافع الركوب واجلامل:  َي َل َوال  َواخل 

َلُمونَ  ُلُق َما ال َتع  َكُبوَها َوِزيَنًة َوخَي  َِمرَي لرَِت   ( 8)النحل: ﴾ َواحل 

 فع الروح واجلسد. فالركوب حيقق منافع اجلسد، والزينة حتقق منا   .. قال: أجل 

 قلت: فكيف ينتفع هبذه املنفعة؟ 

قال: بالبرص املغذى بنور البصرية، فالبرص بال بصرية عمى، وهلذا قال تعاىل يلوم من  

 َكي َف   ﴿ قرصت بصريته عن مالحظة آيات اهلل: 
ِ
ِبِل َكي َف ُخِلَقت  َوِإىَل الَساَمء

ِ َأَفال َين ُظُروَن ِإىَل األ 

 ( 19ـ    17)الغاشية:   ﴾ َباِل َكي َف ُنِصَبت   ُرِفَعت  َوِإىَل اجل ِ 

ر  إَِناَم َأن َت   ﴿ تعاىل: أن ينبههم إىل هذه األشياء، فقال  قلت: وهلذا أمر رسول اهلل  َفَذكِّ

رٌ   (؟ 21)الغاشية: ﴾ ُمَذكِّ

رسالة مجالية من أغراضها األساسية التنبيه إىل اجلامل    فرسالة رسول اهلل  .. قال: أجل 

 الذي حيتوي عليه الكون، والتعريف باهلل اجلميل. 

 ؟ املثال الثان قلت: فهمت هذا املثال، فام  

 قال: ما منافع البحر؟ 

 قلت: كثرية، فالبحر آية من آيات اهلل يف األرض، ولواله خلسف بنا. 

در من مصادره، لقد قال اهلل تعاىل، وهويذكر منته  قال: وهو آية من آيات اجلامل، ومص 

َيًة   ﴿ عىل عباده بتسخري البحار:  ِرُجوا ِمن ُه ِحل  َتخ  ًا َوَتس  َر لَِتأ ُكُلوا ِمن ُه حَل اًم َطِريه َبح  َوُهواَلِذي َسَخَر ال 

ِلِه َولَ  ُفل َك َمَواِخَر ِفيِه َولَِتب َتُغوا ِمن  َفض  ُكُرونَ َتل َبُسوهَنَا َوَتَرى ال   ( 14)النحل: ﴾ َعَلُكم  َتش 

قلت: لقد مجع اهلل تعاىل بني منافع األكل من حلم البحر الطري، واجلامل الذي تظهره احليل  
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 املستخرجة منه. 

قال: بل إن يف وصف اللحم بالطراوة وصف جلامله، فاجلامل ال يتنتفع به العني وحدها،  

 بل لكل جارحة من اجلوارح حظها من اجلامل. 

 ؟ املثال الثالث فام    قلت: 

 قال: لقد ذكر اهلل منافع النباتات. 

ُروَشاٍت    ﴿ لقد ذكر اهلل تعاىل منافع النباتات، فقال:   .. قلت: أجل  َوُهواَلِذي َأن َشَأ َجَناٍت َمع 

َماَن ُمَتَشاهِب  ُتوَن َوالرُّ َع ُُم َتِلفًا ُأُكُلُه َوالَزي  َل َوالَزر  ُروَشاٍت َوالنَخ  َ َمع  َ ُمَتَشاِبٍه ُكُلوا ِمن  َثَمِرِه  َوَغري  ًا َوَغري 

ِفنيَ  ِ بُّ امل ُس 
ُفوا ِإَنُه ال حُيِ ِ َم َحَصاِدِه َوال ُتس  َمَر َوآُتوا َحَقُه َيو   ( 141)األنعام: ﴾ ِإَذا َأث 

 َماًء   ﴿ قال: وذكرها قبل ذلك، ويف السورة نفسها، فقال: 
ِ
َوُهواَلِذي َأن َزَل ِمَن الَساَمء

رَ  ِل ِمن  َطل عِ َفَأخ  اِكبًا َوِمَن النَخ  ِرُج ِمن ُه َحبهًا ُمرَتَ َنا ِمن ُه َخرِضًا ُنخ  َرج   َفَأخ 
ٍ
ء َنا ِبِه َنَباَت ُكلِّ يَش  َها  ج 

َ ُمَتَشاِبٍه ان ُظُروا ِإىَل ثَ  َتبِهًا َوَغري  َماَن ُمش  ُتوَن َوالرُّ َناٍب َوالَزي  َمَر  مَ ِقن َواٌن َداِنَيٌة َوَجَناٍت ِمن  َأع  ِرِه ِإَذا َأث 

ِمُنونَ  ٍم ُيؤ   ( 99)األنعام: ﴾ َوَين ِعِه ِإَن يِف َذلُِكم  ََلياٍت لَِقو 

 قلت: لقد اقترص اهلل تعاىل يف هذه اَلية عىل نعمة النظر. 

قال: ليبني أهنا منفعة من املنافع املهمة، والتي ال تقل عن سائر املنافع، فاجلامل أصل من  

 ثانوي مستغنى عنه.   أصول الكون ال جمرد يشء 

 ؟ املثال الرابع قلت: فام  

 قال: ما منافع اللباس التي ذكرها القرآن الكريم؟ 

َنا َعَلي ُكم  لَِباسًا   ﴿  : قلت: لقد ذكر اهلل تعاىل بعض هذه املنافع يف قوله  َزل  َيا َبنِي آَدَم َقد  َأن 

ٌ َذلَِك ِمن  آَياِت اهلَلِ َلَعَلُهم  َيَذَكُرونَ  َوى َذلَِك َخري  آِتُكم  َوِريشًا َولَِباُس الَتق    ﴾ ُيَواِري َسو 

 ( 26)األعراف: 
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سرت، وأما الثانية،  قال: لقد ذكر اهلل تعاىل للباس يف هذه اَلية ثالث منافع: أما األوىل، فال 

فاجلامل والزينة التي عرب عنها بالريش، وأما الثالثة، فالوقاية التي عرب عنها بلباس التقوى، والتي  

َنانًا َوَجَعَل   ﴿ تعاىل: جاء ذكرها يف قوله  َباِل َأك  ِ َواهلَلُ َجَعَل َلُكم  مِمَا َخَلَق ظاِلالً َوَجَعَل َلُكم  ِمَن اجل 

اِبيَل  َمَتُه َعَلي ُكم  َلَعَلُكم   َلُكم  رَسَ اِبيَل َتِقيُكم  َبأ َسُكم  َكَذلَِك ُيِتمُّ نِع  ََر َورَسَ َتِقيُكُم احل 

ِلُمونَ   ( 81)النحل: ﴾ ُتس 

 قلت: هذا صحيح، وقد جعل اهلل تعاىل الزينة وسطا يف هذه اَليات كام يف آيات األنعام. 

 ائر األرزاق؟ فالزينة رزق من رزق اهلل ال َّتتلف عن س   .. قال: أجل 

َيا َبنِي آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكم  ِعن َد ُكلِّ    ﴿ قلت: بىل، فقد ربط اهلل تعاىل بينها وبني الرزق يف قوله: 

ِفنيَ  ِ بُّ امل ُس 
ُفوا ِإَنُه ال حُيِ ِ ُبوا َوال ُتس  َ ِجٍد َوُكُلوا َوارش  ( فقد مجع بني األكل  31)األعراف:  ﴾ َمس 

 والرشب والزينة. 

َرَج   ﴿ تعاىل: ع بينهام يف اَلية التي بعدها بقوله قال: وقد مج  ُقل  َمن  َحَرَم ِزيَنَة اهلَلِ اَلتِي َأخ 

ِقَيامَ  َم ال  َيا َخالَِصًة َيو  ن  ََياِة الدُّ ِق ُقل  ِهَي لَِلِذيَن آَمُنوا يِف احل  ز  ُل  لِِعَباِدِه َوالَطيَِّباِت ِمَن الرِّ ِة َكَذلَِك ُنَفصِّ

ياِت لَِقو   َلُمونَ اَل   (، فقد مجع بني الزينة والرزق الطيب. 32)األعراف: ﴾ ٍم َيع 

 *** 

رأيت داخل القاعة نوافذ كثرية، سألت املعلم عنها، فقال: هذه نوافذ اجلامل، كل نافذة  

 منها تطلعك عىل عامل من عوامل اجلامل املبثوث يف الكون. 

 قلت: فام فائدة وجودها يف هذه القاعة؟ 

أعظم من أن حترصه قاعة أو حيتويه يشء، أمل تعلم بأن اهلل مجيل، وأنه بديع  قال: اجلامل 

 ومصور، ولذلك ال حدود للجامل وال حرص؟ 

 قلت: فلامذا هذه النوافذ؟ 
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قال: هذه املنافذ التي نتعرف هبا عىل اجلامل، وكل نافذة من النوافذ تطل بنا عىل بحر من  

 بحار اجلامل. 

 قلت: وهل اجلامل متعدد؟ 

 : هو  يف أصله واحد، ولكنه يف مظاهره متعدد. قال 

 قلت: هل سنزور هذه النوافذ مجيعا؟ 

 قال: إذن لن نخرج. 

 قلت: فام نفعل؟ 

 قال: سنطل إطالالت خفيفة عليها. 

 قلت: ولكني أريد أن أرتشف من بحار اجلامل حتى الثاملة. 

 قال: ذلك يف درس آخر من دروس السالم، فال تعجل.  

 اللهو 

ُه َمَعَنا َغدًا    ﴿ عة الرابعة من قاعات الراحة، وقد كتب عىل باهبا قوله تعاىل: دخلنا القا  ِسل  َأر 

َتع  َوَيل َعب  َوِإَنا َلُه حَلَاِفُظونَ   ( 12)يوسف: ﴾ َير 

وقد كانت قاعة كبرية تشبه املالعب التي نعرفها، بفارق بسيط، وهو أهنا ال حتوي  

 أركان كثرية ألنواع ُمتلفة من األلعاب.   مدرجات للمتفرجني، وإنام حتوي بدل ذلك عىل 

 قلت للمعلم: أهذه قاعة األلعاب هبذا املستشفى؟ 

   .. فال بد للمستشفى من مثل هذه القاعة، وهي للمرىض واألصحاء   .. قال: أجل 

 قلت: أيعالج فيها املرىض؟ 

ما أنزل اهلل داء إال أنزل  ) : هناك أطباء ُمتصون بالعالج باأللعاب، أمل يقل    .. قال: أجل 

 له دواء(  
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 فام عالقته هبذا؟   .. قلت: بىل 

قال: هناك أمراض حتتاج يف عالجها إىل اللعب، ولذلك صمم أطباء هذا املستشفى  

 بمعونة مهندسيه ألعابا كثرية تتناسب مع األمراض املختلفة. 

 ملاذا يسمح هلم باملجيء إىل هنا؟   .. قلت: واألصحاء 

 فالوقاية تستدعي أن يعطوا أنفسهم حظها من اللعب.   .. قال: لئال يمرضوا 

قلت: ولكن اهلل تعاىل اعترب اللهو واللعب قرين الغفلة، وقد ورد ذلك يف نصوص كثرية  

ٌ لَِلِذيَن   ﴿ يقول:   من القرآن الكريم، فاهلل تعاىل  ِخَرُة َخري  َيا ِإاَل َلِعٌب َوهَل وَوَللَداُر اَل  ن  ََياُة الدُّ َوَما احل 

ِقُلونَ  ِمُنوا َوَتَتُقوا   ﴿ (، ويقول: 32)األنعام: ﴾ َيَتُقوَن َأَفال َتع  َيا َلِعٌب َوهَل و َوإِن  ُتؤ  ن  ََياُة الدُّ ِإَناَم احل 

َأل كُ  تُِكم  ُأُجوَرُكم  َوال َيس  َواَلُكم  ُيؤ  َيا َلِعٌب   ﴿ (، ويقول: 36)حممد: ﴾ م  َأم  ن  ََياُة الدُّ َلُموا َأَناَم احل  اع 

ُكَفاَر َنَبا  َجَب ال  الِد َكَمَثِل َغي ٍث َأع  َو  َواِل َواأل  َم  ُتُه ُثَم هَيِيُج  َوهَل وَوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبي َنُكم  َوَتَكاُثٌر يِف األ 

ًا ُثَم   َفره اُه ُمص  َيا  َفرَتَ ن  ََياُة الدُّ َواٌن َوَما احل  ِفَرٌة ِمَن اهلَلِ َوِرض  ِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمغ  َيُكوُن ُحَطامًا َويِف اَل 

ُغُرورِ   ( 20)احلديد: ﴾ ِإاَل َمَتاُع ال 

قال: ولكن اهلل تعاىل مل ينه يف هذه اَليات عن اللعب، وإنام هنى عن االشتغال هبا، ونسيان  

 اإلنسان من أجلها.   الوظيفة التي خلق 

قلت: ولكن النصوص تثبت املعاناة التي يعيشها اإلنسان عموما، واملسلم خصوصا، فقد  

ن َساَن يِف َكَبدٍ   ﴿ تعاىل: قال   ِ َنا األ   ( 4)البلد: ﴾ َلَقد  َخَلق 

  ﴿ تعاىل: وقد أخرب تعاىل أن املؤمنني معرضون دائام ألنواع البالء ليثبتوا إيامهنم، كام قال 

َ َلُتب َلوُ  ِكَتاَب ِمن  َقب لُِكم  َوِمَن اَلِذيَن َأرش  َمُعَن ِمَن اَلِذيَن أو ُتوا ال  َوالُِكم  َوَأن ُفِسُكم  َوَلَتس  ُكوا  َن يِف َأم 

ُُمورِ  ِم األ  وا َوَتَتُقوا َفِإَن َذلَِك ِمن  َعز  رِبُ َأم    ﴿ : قال تعاىل و ، ( 186)آل عمران: ﴾ َأذًى َكِثريًا َوِإن  َتص 

َبأ َساُء َوالرَضَ َحِسب تُ  ا ِمن  َقب لُِكم  َمَست ُهُم ال  ََنَة َومَلَا َيأ ِتُكم  َمَثُل اَلِذيَن َخَلو  ُخُلوا اجل  ِزُلوا  م  َأن  َتد  اُء َوُزل 
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َ اهلَلِ َقِريٌب  ُ اهلَلِ َأال ِإَن َنرص  قال  و ،  ( 214)البقرة: ﴾ َحَتى َيُقوَل الَرُسوُل َواَلِذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنرص 

َلَم الَصاِبِرينَ  ﴿ : تعاىل  َلِم اهلَلُ اَلِذيَن َجاَهُدوا ِمن ُكم  َوَيع  ََنَة َومَلَا َيع  ُخُلوا اجل  )آل  ﴾ َأم  َحِسب ُتم  َأن  َتد 

َلِم اهلَلُ اَلِذيَن َجاَهُدوا  ﴿ : قال تعاىل و ،  ( 142عمران:  ُكوا َومَلَا َيع  َ ِمن ُكم  َومَل  َيَتِخُذوا   َأم  َحِسب ُتم  َأن  ُترت 

َمُلونَ  ِمننَِي َولِيَجًة َواهلَلُ َخِبرٌي ِباَم َتع   ( 16)التوبة: ﴾ ِمن  ُدوِن اهلَلِ َوال َرُسولِِه َوال امل ُؤ 

قال: وهذا يستدعي االستعانة باللعب لتملك القوة التي هتيئ املؤمن ملواجهة هذه األنواع  

 من البالء. 

  ﴿ تعاىل: كانت األخذ باجلد يف األمور كلها، أمل تسمع قوله      قلت: ولكن سنة رسول اهلل 

ِتَنُهم  ِفيِه وَ  َيا لَِنف  ن  ََياِة الدُّ َرَة احل  َواجًا ِمن ُهم  َزه  َنا ِبِه َأز  ٌ  َوال مَتَُدَن َعي َني َك ِإىَل َما َمَتع  ُق َربَِّك َخري  ِرز 

َم   ﴿ : (، أمل يقل اهلل تعاىل ليحي 131)طـه: ﴾ َوَأب َقى  ُك  ِكَتاَب ِبُقَوٍة َوآَتي َناُه احل  َيا حَي َيى ُخِذ ال 

  ﴿ تعاىل: (، أمل يأمر اهلل تعاىل بني إرسائيل بأن يأخذوا كتاهبم بجد وقوة، فقال 12)مريم: ﴾ َصِبيهاً 

َقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما آَتي َناُكم  ِبُقَوٍة َواذ   َنا َفو  َنا ِميَثاَقُكم  َوَرَفع  ُكُروا َما ِفيِه َلَعَلُكم   َوِإذ  َأَخذ 

 ( 63)البقرة: ﴾ َتَتُقونَ 

 قال: فهل هناهم اهلل تعاىل عن األكل والرشب ليكمل أخذ كتاهبم بقوة؟ 

 فال يمكن لإلنسان أن يقوم بال أكل وال رشب.   .. قلت: ال 

وَها فوق    .. قال: فكذلك اللهو واللعب رضوريان حلفظ جسد اإلنسان وصحة اإلنسان 

للمؤمن ثالث  ) ستكامل ما أنيط باإلنسان من وظائف، أمل تسمع قول عيل : ذلك خري عون ال 

ساعات: فساعة يناجي فيها ربه، وساعة يرم معاشه، وساعة خييل بني نفسه وبني لذهتا فيام حيل  

 وذلك عون عىل سائر الساعات(  ) وقد علل ذلك بقوله:   ( وجيمل 

   .. قلت: بىل 

وقد  لسور  والبهجة  يف  حياة  املسلمني، يدعوإىل إشاعة  مظاهر ا  قال: وهلذا كان 
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هاله كان معها  ) أن ُتزف فتاة إىل زوجها زفافًا صامتًا، مل يصحبه هلو وال غناء، وقال:  استنكر 

هاله بعثتم معها من تغني  وتقول: أتيناكم   ) هلو؟ فإن األنصار يعجبهم اللهو، أو الغزل(، ويف رواية: 

 فحيونا نحييكم(    … أتيناكم   

   .. ولكن   .. بىل   قلت: 

قال: إن أردت أن تستن بسنة الصاحلني ، فهذه سنتهم، وقد وصف أحدهم أصحاب  

وال متاموتني، كانوا يتناشدون    ( 1) متحزقني   مل يكن أصحاب رسول اهلل  ) ، فقال: رسول اهلل  

األشعار، ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم عىل يشء من أمر دينه دارت محاليق عينيه  

     ( 2) ه جمنون( كأن 

 !؟   .... قلت: 

 قال: أمل تقرأ ما يف الفتة الباب؟ 

 فال أرى لآلية موضعا يف هذا الباب.   .. ا وأنا متعجب منه   .. ا قرأهت   .. قلت: بىل 

 قال: وما رس إنكارك لذلك؟ 

  .. ، وقد احتالوا به عىل أبيهم ليقتلوا أخاهم هذا كالم إخوة يوسف  .. قلت: أو ال 

 فكيف يوضع نص مثل هذا يف ملعب يرى إباحة اللعب. 

 ومن بحرها سنعرف فقه اللعب.   .. قال: تلك اَلية املعلقة هي آية هذا الباب 

 قلت: أللعب فقه؟ مل أسمع هبذا. 

 قال: كام أن للغذاء فقها، وللنوم فقها، فللعب فقهه اخلاص به. 

 قلت: فامذا تستنبطون من اَلية؟ 

 
 التحزق: التجمع وشدة التقبض.    (  1) 

 ابن أِّب شيبة.   (  2) 
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 نستنبطه إباحة اللعب، بل استحبابه إن وضع يف حمله، وكان يف حله. قال: أول ما  

ال أرى يف النص دليال عىل جمرد اإلباحة، فأين ترى   .. قلت: استحباب اللعب 

 االستحباب؟  

 قال: لقد رصفك كون القول قول إخوة يوسف عن احلقائق التي حتتوي عليها هذه اَلية. 

 إىل النظر بعني السخط لكل ما قالوا:  قلت: ال أكتمك بأن بغيض لسلوكهم جرن  

 فدن    ضــــــــــــــــا عم كــ  عيــب
ــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــيــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــلــــــــــــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كليلر

و ــ ــم عــن   ســـــــــــــــ ــ   
ــ يف  ملســــــــــــــــــــــــــــــــاواي  ــ ــــــــــــــــ  تــــــــــــــــ

 
 قال: فانظر إىل قوهلم من جهة أخرى. 

 قلت: أي جهة؟ 

ِفِه َتن ِزيٌل ِمن     ﴿ وهو   .. الم اهلل قال: أليس الكالم ك  ِه َوال ِمن  َخل  ِ َيَدي  َباِطُل ِمن  َبني  ال َيأ ِتيِه ال 

 (؟ 42)فصلت:   ﴾ َحِكيٍم مَحِيدٍ 

   .. قلت: بىل 

ال من كونه كالم إخوة يوسف    .. قال: فقد استنبطنا هذا احلكم انطالقا من كونه كالم اهلل 

 . 

 قلت: فأين دليل االستحباب؟ 

 اَلية دليالن: دليل اإلقرار، ودليل الفعل. قال: يف  

 قلت: فام دليل اإلقرار؟ 

  إخوة يوسف يف طلبهم للعب واللهو، ومنع منهم يوسف    قال: لقد أقر يعقوب  

بالذهاب   من باب اخلوف عليه، ويف هذا االقرار دليل عىل إباحة اللعب، ويف إذنه ليوسف  

 معهم دليل عىل االستحباب. 

 ليال عىل االستحباب؟ قلت: كيف يكون د 
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معد ألمر عظيم، ولذلك كان تركه   كان يعلم أن يوسف  قال: ألن يعقوب 

 للذهاب معهم للعب دليل عىل أن اللعب ال يتناىف مع الكامل، بل قد يعني عليه. 

 قلت: فام دليل الفعل؟ 

 للعب معهم، فدليل الفعل مكمل لدليل اإلقرار.   قال: خروج يوسف  

 اَلية هي البحر الذي يغرتف منه فقه اللعب، فكيف ذلك.   قلت: لقد ذكرت أن 

 قال: هل صدق إخوة يوسف يف ادعائهم اللعب الربيء. 

  ﴿ : ﴾ َجاُءوا َعىَل َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب  َ ﴿ هلم بعد أن   قلت: بل كذبوا، وهلذا قال يعقوب  

ٌ مَجِيٌل َواهلَلُ رًا َفَصرب  َتَعاُن َعىَل َما َتِصُفونَ   َبل  َسَوَلت  َلُكم  َأن ُفُسُكم  َأم   ( 18)يوسف: ﴾ امل ُس 

 قال: فهذا هو  الضابط األول من ضوابط اللهو، وهو ضابط الصدق. 

 قلت: فام الضابط الثان؟ 

 قال: السالم. 

 قلت: من أين تستنبطه؟ 

 ، فقد اَّتذوا اللعب حيلة ووسيلة ومكيدة لقتل أخيهم. قال: من قصة إخوة يوسف  

 الضابط الثالث؟ قلت: فام  

 قال: االعتدال. 

 قلت: ومن أين تستنبطه؟ 

حمذرا هلم من عواقب   يف رده عىل إخوة يوسف  قال: من قول يعقوب 

ُب َوَأن ُتم  َعن ُه َغاِفُلونَ  ﴿ اإلرساف:  ئ  َهُبوا ِبِه َوَأَخاُف َأن  َيأ ُكَلُه الذِّ ُزُننِي َأن  َتذ    ﴾ ِإنِّ َلَيح 

ة يف هذا املوضع دليل عىل أهنا من املحاذير التي ينبغي جتنبها أثناء  (، ففي ذكر الغفل 13: )يوسف 

 اللعب. 
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 قلت: ولكن اللعب ال يكون لعبا إال إذا صحبته الغفلة. 

أما لعب املؤمنني، فهو لعب املعتدلني الذين جيمعون بني    .. ذلك لعب الغافلني   .. قال: ال 

 وأشواق الروح.   ، متطلبات النفس 

 ع؟ قلت: فام الضابط الراب 

 قال: األدب. 

 قلت: ومن أين تستنبطه؟ 

 فخري من دلك عىل األدب من أساء األدب.   .. قال: من سوء أدب إخوة يوسف مع أبيهم 

 قلت: وكيف أساءوا األدب؟ 

 قال: لقد فجعوا أباهم يف ابنه الذي حيبه متوسلني إىل ذلك بالنصح واملحبة. 

ولكني مستغرب من دور األطباء يف هذا امللعب، أهم يلعبون    .. قلت: فهمت هذا ووعيته 

 أم يدربوهنم عىل األلعاب؟   .. معهم؟ 

قال: يدربوهنم عىل الضوابط التي حتفظ ألعاهبم، فتجعلها منسجمة مع ما تتطلبه وظيفتهم  

وفيهم ُمرتعون اخرتعوا بعض األلعاب التي تتناسب مع علل معينة   .. وصحتهم من مطالب 

 لعالجها بطب اللعب كام ذكرت لك ذلك من قبل. 

 قلت: فهل سنزور هؤالء الالعبني؟ 

 ولكنا سنكتفي باملراكز األربعة التي يدرب فيها عىل هذه الضوابط.   .. قال: نعم 

 لكني أخشى أن يكون فضوال. قلت: أسألك سؤاال أخريا، قبل أن نزور هذه املراكز، و 

 قال: سل عام بدا لك. 

عن  أصحاب هذه احلصون  قلت: ال أرى يف هذا امللعب مدرجات للمتفرجني، أقرص 

 بناء مثل هذه املدرجات، أم أن املتفرجني جيلسون عىل البسط؟ 
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 قال: ليس يف مالعب السالم من يتفرج. 

 قلت: عهدي باملالعب تغص باملتفرجني. 

أما أهل السالم، فليس لدهيم   .. الرصاع والعدوان والتجارة والفراغ قال: تلك مالعب 

 من الوقت ما يشغلوه بمثل هذا اللهو الفارغ. 

 الصدق 

اقرتبنا من املركز األول من مراكز التدريب عىل اللهو، فقرأت الفتة عىل باهبا حتمل قوله  

 : ( )( 1) ويل للذي حُيدث فيكذب، لُيضحك القوم، ويل له، ويل له، ويل له   

ورأيت بجانبها قوما متتلئ أفواههمم بالضحك، وهم يتبادلون النكت مع طبيبهم، وقد  

، ومع معلم  حصون العافية كان أكثرهم ضحكا، فثارت يف محية لست أدري سببها، ونسيت أن يف  

 مع أهل املنكر. الصاحلني  سالم، ومل خيطر عىل بايل حينها إال مواقف  ال 

أنسيت    .. أترتك عملك، وتنشغل مع هؤالء املرىض   .. طبيب أنت قلت للطبيب بشدة: أي  

 مسؤولية العمل؟ 

تعجبت اجلامعة مني، لكن الطبيب أمسكني هبدوء، وقال: شكرا يا أخي عىل نصيحتك  

 وذكر اهلل لك هذا املوقف الذي أعلم أنك مل تقفه إال لوجهه.   .. الغالية 

 تك إذن. قلت بشديت التي أالهنا حديثه: فقد انتصحت بام نصح 

 ولكن اسمع مني ما أقول أو ال بأول، وال تقاطعني.   .. قال: أجل 

 قلت: سأسمع منك. 

وقد هدان اهلل لعالج كثري من األمراض بالضحك،    .. قال: نعم أنا طبيب هبذا املستشفى 

إن  ) ولذلك جتدن هنا معهم أدرهبم عىل الصدق يف الضحك، ألحطم أسطورة من يقول: 

 
 أبو داود والرتمذي.   (  1) 
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 لكذب(  الضحك ال حيلو إال مع ا 

فإن قومي ال يضحكون إال إذا كذبوا، وقد ابتدعوا لذلك بدعا، واخرتعوا   .. قلت: نعم 

 أعيادا. 

 قال: تقصد بدعة أبريل. 

 هم يسموهنا كذبة أبريل.   .. قلت: أجل 

 قال: فهل تعلم آثار تلك البدعة؟ 

 نحن نعان منها، فمن الناس من يروع، ومن الناس من يمتلئ حزنا بسببها.   .. قلت: أجل 

قال: فهذا ضحك املرىض، أما ضحكنا، فضحك الصادقني املؤمنني، ونحن نحيي به سنة  

 من سنن الرشع. 

 ما تفتأ تثري أعصاِّب؟   .. قلت: ما بك يا طبيب 

 قال: ما الذي حدث؟ 

َيب ُكوا    ﴿ تعاىل عن الكفار: قلت: كيف تزعم أن الضحك سنة، وقد قال   َحُكوا َقِلياًل َول  َفل َيض 

ِسُبونَ   ( 82)التوبة: ﴾ َكِثريًا َجَزاًء ِباَم َكاُنوا َيك 

َن َعاُم َوالَناُر َمث وًى    ﴿ تعاىل عنهم: قال: وقد قال   َواَلِذيَن َكَفُروا َيَتَمَتُعوَن َوَيأ ُكُلوَن َكاَم َتأ ُكُل األ 

 كفار يأكلون؟ (، فهل حترم األكل ألن ال 12: )حممد   ﴾ هَلُم  

 بل عرفتـ  مع معلم السالمـ  أن األكل واجب.   .. قلت: ال 

 أمل خيلق اهلل تعاىل الضحك يف اإلنسان.   .. أو قل بوجوبه   .. قال: فال حترم الضحك إذن 

 اإلنسان حيوان ضاحك(  ) بل عرف بعض الناس اإلنسان، فقالوا:   .. قلت: بىل 

 ه بكبتها؟ قال: فهل خلق اهلل تعاىل يف اإلنسان طاقة ثم أمر 

 قلت: ال أعلم ذلك. 
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َأال   ﴿ تعاىل: ال تناقض بني اخللق واألمر، فاهلل هو  اخلالق اَلمر، أمل تسمع قوله    .. قال: ال 

َعامَلنِيَ  ُر َتَباَرَك اهلَلُ َربُّ ال  َم  َل ُق َواأل   ( 54)األعراف:   ﴾ َلُه اخل 

 قلت: بىل. 

 اخللق واألمر. قال: فال تناقض بني احلقيقة والرشيعة، وال بني  

 ال يمكن أن تستنج مما ذكرت سنية الضحك.   .. قلت: ولكن 

 قال: أال تستنبط السنة من األقوال واألفعال والتقريرات؟ 

 قلت: بىل. 

يمزح وال يقول إال حقًا، وقد قال   قال: فقد ورد كل ذلك يف النصوص، فقد كان 

، فقال: كنت جاره، فكان إذا  ، وقد ُطلب إليه أن حيدثهم عن حال رسول اهلل  بعض الصحابة 

نزل عليه الوحي بعث إيله فكتبته له، فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا اَلخرة ذكرها  

   ( 1) ؟( فكل هذا أحدثكم عن رسول اهلل  ) معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، قال: 

 لعجوز؟ تلك املرأة ا   قال بعض احلارضين: أال تعلم كيف مازح رسول اهلل  

يا أم  )  : ضحكت، وقلت: تقصد التي قالت له: ادع اهلل أن يدخلني اجلنة، فقال هلا 

  فالن، إنه اجلنة ال يدخلها عجوز!(، فبكت املرأة، ألهنا أخذت الكالم عىل ظاهره، فأفهمها 

أهنا حني تدخل اجلنة لن تدخلها عجوزًا، بل شابة حسناء، وتال عليها قول اهلل تعاىل يف نساء  

َناُهَن َأب َكارًا ُعربًا أترابًا    ﴿ اجلنة:   ( 2) ( 37ـ   35)الواقعة:    ﴾ ِإَنا َأن َشأ َناُهَن ِإن َشاًء َفَجَعل 

 قال: أال يمكن أن تتكهن بتأثري هذه املزحة يف املرأة؟ 

قلت: ال شك أهنا مألهتا فرحا ورسورا، فقد علمتها علام، وبرشهتا بشارة، وكل ذلك يف  

 
 البيهقي.   (  1) 

 الرتمذي.   (  2) 
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 قالب مضحك مله. 

 ال يكتفي بالصدق فقط يف مزاحه، بل جيعل من مزاحه تعليام.   قال: فقد كان  

ال  ) : قال آخر، والضحك يسبق حديثه: وجاء رجل يسأله أن حيمله عىل بعري، فقال له  

أمحلك إال عىل ولد الناقة!( فقال: يا رسول اهلل، وماذا أصنع بولد الناقة؟! ـ  انرصف ذهنه إىل  

   ( 1) وهل تلد اإلبل إال النوق؟( ) : ل  احُلوار الصغري ـ فقا 

ضحكنا مجيعا حلديثه، فقال آخر: أما أنا فأحدثكم حديث زيد بن أسلم  وهوأن امرأة يقال  

أهوالذي   .. ؟ ومن هو  ) : ، فقالت: إن زوجي يدعوك، فقال هلا أم أيمن جاءت إىل النبي 

عينه بياضًا(، فقالت: ال، واهلل،  بىل إنه ب ) : ؟(، قالت: واهلل ما بعينه بياض! فقال  ( 2) بعينه بياض 

 ( 3) ما من أحد إال بعينه بياض( ) : فقال  

ع ذلك  ، وم انظروا كيف أضحككم رسول اهلل ضحكنا مجيعا حلديثه، فقال الطبيب:  

 ؟ مل يكذب كذبة واحدة 

قال: ال ينبغي أن تفهموا من إيراد هذه الروايات أن النكت توقيفية،  سكت قليال، ثم 

 تبدعون كل من ينطق بنكتة، أو يضحك خلق اهلل بطرفة. فرتوحون  

 قلت: أتعني جواز وضع النكت؟ 

عىل أن ال توضع عن ناس ُمصوصني معروفني، فيكون من الكذب الذي   .. قال: أجل 

، والذي نتدرب يف هذا القسم عىل تركه، والربهنة عىل أن ما يف الصدق يغني  حرمه رسول اهلل  

 عام يف الكذب. 

 
 الرتمذي.   (  1) 

 أراد به البياض املحيط باحلدقة.   (  2) 

 ابن أِّب الدنيا.   (  3) 
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فإن ال   .. أما إن قلت ذلك، فسأطرفكم اليوم بطرف مل تسمعوها يف حياتكم مجيعا قلت:  

 أروي النكت فقط، بل أخرتعها اخرتاعا. 

 قالوا: فأضحكنا أضحك اهلل سنك. 

قلت: دخل صديقان املطعم وطلبا الطعام.. ولكن النادل الحظ أن أحدَها يأكل..  

 أتدرون بم أجاب؟   .. يا سيدي؟ هل تنتظر شيئًا؟   والثان ال يأكل.. فسأله النادل: ملاذا ال تأكل 

 قال أحدهم: مل يعجبه الطعام. 

 قال آخر: ليس لديه املال. 

 أجاب الرجل: أنتظر طقم أسنان الذي يأكل به صديقي.   .. قلت: ال 

ضحكوا مجيعا، فقلت: ذهب الطباخ إىل حمام وسأله: ماذا تريد أن تأكل؟ فدهش املحامي،  

ل حمامي(  ) أجاب الطباخ: عندي قضية.. وقالوا يل: وقال له: ماذا تقصد؟     وكِّ

ضحكوا، فزاد ذلك من جرأيت، فقلت: قال الزبون للنادل: أين التخفيض الذي تتحدثون  

 عنه؟ فقال النادل: التخفيض يف كمية الطعام يا سيدي.. وليس يف السعر. 

ادل: وكيف  ضحكوا مجيعا، فقلت: قال الزبون: أهنئكم عىل نظافة مطعمكم، فقال الن 

 عرفت ذلك؟ فقال الزبون: األكل كله صابون. 

   .. ضحكوا، فقلت: قال الزبون   

 أنسيت مل جئت إىل هنا؟    .. أمسك بيدي املعلم، وقال: ما بك؟ 

 ماذا قال الزبون؟   .. ارتد إيل عقيل، وتصنعت بعض اجلد، فسألني القوم: مل تكمل 

 وداعا، سألتقي بكم يف نكتة أخرى. قلت: عندما انتهى من أكله، قال ملن معه:  

 االعتدال  

اقرتبنا من املركز الثان من مراكز التدريب عىل اللهو، فقرأت الفتة عىل باهبا كتب عليها  
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َحَك َوَأب َكى  ﴿ تعاىل: قوله  (، ورأيت قوما جالسني، وقد انقسموا إىل  43)لنجم:   ﴾ َوَأَنُه هو  َأض 

 فريقني:  

راده النكت فيام بينهم، ويضحكون ضحكا شديدا إىل درجة  أما أحدَها، فكان يتبادل أف 

 أن ضحكت لضحكهم من غري أن أعلم سببا لذلك. 

وأما الثان، فكان أفراده يتبادلون املواعظ، وهم ينظرون بحزن وأسف للفريق األول،  

وأعينهم تنهمر، وتكاد قلوهبم تتفطر، وقد أثر يف منظرهم، فكادت دموعي تنحدر، وكاد قلبي  

 فطر. يت 

وبينام َها كذلك إذ صعد املنصة رجل يرتدي حلة أطباء هذا املستشفى، فسألت املعلم  

 عنه، فقال: هذا خبري قدمت به إدارة املستشفى ليفس هذه اَلية. 

 قلت: ومن هؤالء احلارضون؟ 

قال: هؤالء فريقان من الناس اختلفوا فيام بينهم، فبعضهم قدم الضحك عىل البكاء،  

 بكاء عىل الضحك. وبعضهم قدم ال 

 قلت: أهؤالء كالذين اختلفوا يف الفقري الصابر، والغني الشاكر. 

وقد وصل اخلالف بينهم إىل احلد الذي استدعت فيه إدارة هذا املستشفى   .. قال: تقريبا 

 هذا اخلبري ليرشح فوائد الضحك. 

 قلت: أإدارة املستشفى ـ إذن ـ تفضل الضحك عىل البكاء؟ 

 بل تعالج هبام مجيعا.   .. هي ال تفضل أحدَها عىل اَلخر   .. قال: ال 

 وملاذا اكتفت بخبري الضحك؟      .. قلت: فأين خبري البكاء؟ 

وسيعود بعد أن    .. ولكنه ذهب ليمسح عينيه من البكاء ليتمكن من الكالم   .. قال: هو هنا 

 ينتهي خبري الضحك. 
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 فوائد الضحك: 

الضحك نعمة من نعم اهلل عىل عباده،  ـ والضحكة متأل فمه ـ: ( 1) قال خبري الضحك 

 وهوبلسم يداوي اجلراح، وترياق يمسح اهلموم، ووصلة رمحة تربط بني أفراد املجتمع. 

 صحت: أكل هذا يف الضحك؟ 

 التفت إيل ضاحكا، وقال: أجل، فهو دواء للبدن، وللنفس، وللمجتمع. 

 ف عتاهبم عنا. صاح أحد الضاحكني: فحدثنا عن دوره الصحي لتقنع البكائني بام يك 

قال: لقد أثبتت الدراسات العلمية أن الضحك يساعد عيل زيادة األوكسجني الذي يصل  

إىل الرئتني، وهوبالتايل ينشط الدورة الدموية، ويساعد عيل دفع الدم يف الرشايني، فيتولد إحساس  

 أال تالحظون االمحرار الذي يكسو وجه الضاحك؟   .. بدفء األطراف 

 رسه؟ فام    .. قالوا: أجل 

قال: رسه هو الضحك الصادق الذي ينبع من القلب، فهو يغذي الدم الذي يمأل الوجه  

 باحلمرة. 

 وما فائدة االمحرار!؟   .. الوجه األمحر   .. قال أحد البكائني: أهذا ما يفخر به الضاحكون؟ 

فقد ذكرت الدراسات أن الضحك يعالج اإلجهاد، وحاالت   .. قال: ليس ذلك فقط 

هر، وسوء اهلضم، واضطراب رضبات القلب، وأنه بديل ناجح ألنواع  الصداع، وآالم الظ 

 العالج والعقاقري املهدئة. 

 قلت: هذا دواء مبارك، فحدثنا عن رس الرتياق النفيس الذي حتمله عصارة الضحك. 

قال: لقد أثبتت الدراسة العلمية أن الذين يتمتعون باحلس الفكاهي يأيت ترتيبهم متأخرًا  

 شخاص املعرضني لإلصابة باألمراض النفسية. جدًا يف سلم األ 

 
 الضحك.. خري عالج، د. لطفي الرشبيني، استشاري الطب النفيس.   (  1) 
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 قلت: ما رس ذلك؟ 

قال: مرجع ذلك إىل أن الذين يضحكون جيدون يف الفكاهة احلل التلقائي ملا يصيبهم من  

وقد نرشت إحدى املجالت الطبية الربيطانية دراسة لطبيب نفيس أثبت فيها بأسلوب   .. توتر 

 ية واالضطرابات املرتتبة عليها!  دقيق أن الضحك هو  أفضل عالج للضغوط النفس 

 قلت: ال أزال أسأل عن رس ذلك. 

قال: ألن الضحك دواء مضاد للتشاؤم واليأس، وهو ترياق الرتويح عن النفس، ووسيلة  

وهلذا يعد الضحك    .. دفع امللل الناتج عن حياة اجلد والرصامة، ومرقاة التنفيس عن آالم الواقع 

زعم أن اإلنسان ينفرد هبا عام سواه من املخلوقات من حيوان  أحد مناهج احلياة التي يمكن أن ن 

ونبات ومجاد، وهلذا وجد من يصف اإلنسان بأنه حيوان ضاحك، بل إن الطفل الصغري يضحك  

 قبل وقت طويل من قدرته عيل الكالم والسري. 

باإلضافة إىل هذا، فإن الضحك ظاهرة جتمع بني اللهو واحلركة واللعب، حتى إنه يمكن  

تباره مترينا رياضيا، فهو وسيلة إلطالق طاقة نختزهنا يف داخلنا وندخرها ملواجهة املواقف  اع 

 اجلادة يف احلياة. 

ونحن نطلق هذه الطاقة يف صورة ضحك حني يتبني لنا أن احلياة ليست هبذه اجلدية  

ذه  واخلطورة، وال يلزم هلا كل هذا التحفز واالنفعال، فنضحك ألننا أخذنا املسائل بكل ه 

 الرصامة التي ال لزوم هلا!  

 قال أحد البكائني: كيف تقول هذا! إن احلياة جد حمض، وهي أقرص من أن نقتلها بالعبث. 

قال اخلبري: أرأيت لوأقنعتك بأن الضحك يساعد عىل حتقيق الرسالة التي كلف هبا  

 اإلنسان، أتقرن عىل استعامل هذا العالج؟ 

 ق، وغضضت طريف عنه. وظامل أنا إن رأيت احل   .. قال: أجل 
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قال: إن وظائف اإلنسان مجيعا تنحرص يف أمور ثالثة ال تعدوها: اإلدراك، وهو التفكري  

الواعي، والوجدان، وهوالعواطف املتدفقة، والنزوع، وهوالسلوك بمختلف أنواعه، وللضحك  

 عالقة هبؤالء مجيعا. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

يتعرض ملوقف فيه دعابة حيس بالسور  قال: الضحك عملية عقلية، ألن املرء حني 

  .. ينبعث يف نفسه حني يفهم ما يعنيه املوقف، ويدركه، ثم يكون التعبري عن ذلك بالضحك تلقائياً 

 وبالتايل يساهم الضحك يف تغذية هذه اجلوانب النفسية مجيعا. 

  قال أحد البكائني: ولكن أال يقوم الضحك عىل مبدأ اللذة؟ حيث أن اإلنسان جينح إىل 

املواقف التي تؤدي إىل احلصول عيل اللذة، ويتجنب األمل، ومن خالل هذه الرؤية، فالضحك  

 يتضمن إنكارًا للواقع وحتررًا منه، وهوال خيتلف يف ذلك عن األحالم. 

فلوال تنفيس اإلنسان عىل نفسه بالضحك    .. وهو من مظاهر رمحة اهلل   .. قال اخلبري: أجل 

إنام هو  وسيلة صحية للتهرب وقتيًا من َهوم احلياة    النقطعت قواه، وهو ليس هروبا من الواقع، 

املعتادة، ومن ثم فإنه استجابة سوية وصحية للتخلص من ضغوط الواقع اخلارجي لكنه يظل  

 حتت ضبط وسيطرة اإلرادة.  

ى علامء النفس يربطون بني الضحك والعدوان، لكثرة ما  قال أحد البكائني: ولكنا نر 

 يالحظون من أن الناس يضحكون أحيانًا للمصائب واملواقف التي يتورط فيها اَلخرون. 

بل إنه من املالحظ أن الناس عادة ما يضحكون إذا تعرض شخص   .. قال: هذا صحيح 

 من علية القوم ملوقف أو مأزق، لذلك بدافع العداء نحوه. 

 أليس ذلك رشا؟ قلت:  

 قال: بل هو  رش، ولكن الرش ال ينفي اخلري. 
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 . دور الضحك االجتامعي قلت: فحدثنا عن  

قال: لقد وردت النصوص الكثرية حتث عىل جعل االبتسامة الشعار الذي يلقى به املسلم  

أخاه، بل ورد ما هو  أكثر من االبتسامة، وهو طالقة الوجه، ألن االبتسامة ُمتصة بعضو واحد،  

وهلا وقتها املحدود بخالف طالقة الوجه، فإهنا مستمرة دائمة يعرب هبا الوجه عام خيتلج يف صدر  

 صاحبه. 

وهلذا ال تذكر وجوه املؤمنني يف القرآن إال مستبرشة منطلقة مسفرة ضاحكة، وال تذكر  

  يف موقف من املواقف  وجوه غريهم إال وعليها غربة ترهقها قرتة، وعندما عبس رسول اهلل 

نزل النهي القرآن عن ذلك العبوس، ونزل األمر بتبديله برشا وانطالقا حتى ال يؤثر يف وجه  

 املؤمن أي موقف من املواقف.  

طالقة الوجه وانرشاح األسارير    قال أحد الضاحكني: وهلذا كان من سنة رسول اهلل  

ما رأيت أحدا أكثر تبسام  واالبتسامة إىل درجة أن لوحظ ذلك عليه، فعن عبد اهلل بن احلارث قال:  

 .    (1 )من رسول اهلل  

قال آخر: ولذلك نحن نحيي هذه السنة، فليت الذين يعبسون يف وجه الناس ويقطبون  

أن يلتفتوا هلذه السنة فيحيوها، فهي أكرب أثرا وأصح نقال، وأعظم أجرا من كثري من سنن األكل  

 والرشب واللباس. 

السنن الفعلية التي قد خيتلف يف تفسريها أو يقال    قال آخر: ومل تكن هذه السنة كذلك من 

بتخصيصها أو يعتقد جبليتها، وإنام وردت هبا األحاديث الكثرية العامة والرصحية، فاعتربت  

ال حيقرن أحدكم شيئا من املعروف، وإن مل جيد فليلق أخاه  ) :  طالقة الوجه من املعروف، قال  

 
 أمحد.و الرتمذي (1)
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 ( 1) ( ا، فأكثر مرقته، واغرف جلارك منه بوجه طليق، وإن اشرتيت حلام أو طبخت قدر 

: )تبسمك يف  قال آخر: بل اعتربت من الصدقات، بل قرنت مع أصول للدين، قال 

وجه أخيك لك صدقة، وأمرك باملعروف وهنيك عن املنكر صدقة، وإرشادك الرجل يف أرض  

الضالل لك صدقة، وبرصك للرجل الرديء البرص لك صدقة، وإماطتك احلجر والشوكة  

 ( 2) ( والعظم عن الطريق لك صدقة،وإفراغك من دلوك يف دلوأخيك لك صدقة 

ال مجيعا يدل عىل أن هناك عالقة بينها مجيعا، وكأنه  بني هذه اخلص   قال اخلبري: ومجعه  

   يقول: ليس الكامل أن تفعل اخلري، ولكن الكامل أن تفعله، وأنت منرشح الصدر، منطلق

األسارير، فإذا أمرت باملعروف، أو هنيت عن املنكر، أو أرشدت الضال، أو فعلت اخلري، فافعله  

 ك، بل حييل خرييته رشا، وحالوته مرا.  مبتسام ال ضجرا، ألن ضجرك سريفع ثواب عمل 

كان ال خيص هذا السلوك من اشتد يف    قال آخر: ومن دالئل سنية هذه السنة أن النبي  

الدين عوده فحسب، بل كان يبدأ به من دخل يف اإلسالم لتوه، فعن بعضهم أنه أتى رسول اهلل  

 :فإالم تدعو؟ قال: أدعو إىل اهلل  ، فقال: أنت رسول اهلل، أو قال: أنت حممد فقال: نعم، قال

وحده من إذا كان بك رض، فدعوته كشفه عنك، ومن إذا أصابك عام سنة، فدعوته أنبت لك،  

ومن إذا كنت يف أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك قال: فأسلم الرجل، ثم قال: أوصني يا  

إىل أخيك وأنت   رسول اهلل، فقال له: ال تسبن شيئا، وال تزهد يف املعروف، ولوبسط وجهك 

تكلمه وأفرغ من دلوك يف إناء املستسقي واتزر إىل نصف الساق، فإن أبيت فإىل الكعبني وإياك  

 ( 3) ( وإسبال اإلزار قال: فإهنا من املخيلة واهلل ال حيب املخيلة 

 
 الرتمذي. (3)

 الرتمذي.و ابن حبان (1)

 أمحد. (2)
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الثمرة التي جتنى من هذا السلوك السهل البسيط الذي ينتفع به   قال آخر: وقد بني 

إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط  ) هل واملجتمع بقوله:  اجلسم والروح واأل 

 ( 1) ( الوجوه وحسن اخللق 

َفَلاَم َجاَءُهم  ِبآياِتَنا ِإَذا ُهم  ِمن َها   ﴿ قال أحد البكائني: ولكن اهلل تعاىل ذم الضحك، فقال: 

َحُكونَ  َحُكونَ إَِن اَلِذيَن    ﴿ : قال تعاىل و ،  ( 47)الزخرف:   ﴾ َيض  َرُموا َكاُنوا ِمَن اَلِذيَن آَمُنوا َيض    ﴾ َأج 

َحُكونَ   ﴿ : قال تعاىل و ،  ( 29)املطففني:  ُكَفاِر َيض  َم اَلِذيَن آَمُنوا ِمَن ال  َيو   ( 34)املطففني: ﴾ َفال 

قال اخلبري: لقد ذم اهلل تعاىل وضع الضحك يف غري موضعه، فهذا الضحك مرض ال  

 ال الوفاق االجتامعي.    ، ج الشقاق االجتامعي صحة، وبالء ال عافية، وهو ينت 

بل هناك من الضحك ما يمكن تسميته بالنفاق االجتامعي، فهناك الضحك االجتامعي  

أنه واجب اجتامعي، وعيل اإلنسان الذي    ملجاملة اَلخرين، ففي اليابان مثاًل ينظر للضحك عىل 

اَلخرين، وهوما يطلق عليه أحيانًا    أملت به كارثة أن يرسم عيل وجهة ابتسامة وهو يتلقى مواساة 

 )قناع السعادة(  

بل هناك حاالت ومواقف مرضية نجد رد الفعل فيها بالضحك نتيجة لبعض  

االضطراب النفيس املؤقت مثل الضحك اهلستريي، ونوبات الضحك البديلة للتشنج، والتي ال  

 تكون خالهلا سيطرة العقل كاملة عيل السلوك. 

تيجة ملواد خارجية تؤثر عيل األعصاب مثل غاز أكسيد النرتيك  بل من الضحك ما هو  ن 

 املعروف بغاز األعصاب، واملستخدم يف احلروب الكياموية. 

ومع ذلك كله، فقد ذكرت معلومات إحصائية أن اإلنسان يف عرصنا احلايل يضحك أقل  

قليلة الباقية لتعليل  مما كان يفعل الذين سبقونا يف العصور القريبة، ولعل ذلك هو  أحد األسباب ال 

 
 ابن أِّب شيبة. (1)
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 زيادة انتشار األمراض النفسية بالصورة اهلائلة التي نراها اليوم. 

 فوائد البكاء: 

قال هذا، ثم نزل، ليصعد رجل آخر، وقد حفر عىل خده خطان تسيل من خالهلام الدموع،  

 فقلت للمعلم: ال شك أن هذا هو  خبري البكاء، وزعيم فرقته. 

 وقد حرض لتوه ليبني فوائد البكاء، ويرد الفريقني إىل االعتدال.   .. قال: أجل 

قال اخلبري: أما البكاء، فهو سمة الصديقني، وأحباب اهلل الذين مسحوا بدموعهم أوزار  

 ذنوهبم، فخرجوا منها كيوم ولدهتم أمهاهتم. 

قَ  ﴿ وهو صفة املنيبني الذين إذا ذكروا اهلل أو قرأوكالمه  َذ  وَن لأِل  رُّ
اِن َيب ُكوَن َوَيِزيُدُهم   خَيِ

 ( 109)االرساء:   ﴾ ُخُشوعاً 

وهوصفة املنعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني الذي قال اهلل تعاىل  

َنا َمَع نُ  ﴿ فيهم:  َيِة آَدَم َومِمَن  مَحَل  َعَم اهلَلُ َعَلي ِهم  ِمَن الَنِبيِّنَي ِمن  ُذرِّ َيِة  أو َلِئَك اَلِذيَن َأن  وٍح َوِمن  ُذرِّ

وا ُسَجدًا َوبُ  َِن َخرُّ َتَبي َنا ِإَذا ُتت ىَل َعَلي ِهم  آَياُت الَرمح  َنا َواج  ائيَل َومِمَن  َهَدي  َراِهيَم َوإرِس    ﴾ ِكيهاً إِب 

 ( 58)مريم: 

وهو صفة الصادقني الذي عربوا بدموعهم عام يف قلوهبم من حقائق الصدق، فأثنى اهلل  

ُينُُهم     ﴿ عليهم، فقال:  ا َوَأع  ُِلُكم  َعَلي ِه َتَوَلو  ِمَلُهم  ُقل َت ال َأِجُد َما َأمح  َك لَِتح  َوال َعىَل اَلِذيَن ِإَذا َما َأَتو 

ِع َحَزنًا َأاله جَيُِدوا َما ُين ِفُقونَ   (  92)التوبة:   ﴾ َتِفيُض ِمَن الَدم 

قلت: يا رسول    عن النبي  وهلذا ورد احلث عليه من قديم، ففي حديث أِّب ذر  الطويل     

كانت عربا كلها، عجبت ملن أيقن باملوت وهويفرح،  ) اهلل ما كانت صحف موسى؟، قال: 

 ( 1) وعجبت ملن أيقن بالنار وهويضحك( 

 
 ابن حبهان يف صحيحه.   (  1) 
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ما يل ال أرى ميكائيل يضحك؟(، فقال  ) ، فقال: جربيل  وقد سأل النبي    

   ( 1) ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار( ) جربيل: 

عينان ال  ) عن األجر العظيم الذي يناله البكاؤون من خشية اهلل، فقال:  وقد أخرب 

هام النار، عني بكت من خشية اهلل، وعني باتت حترس يف سبيل اهلل(     ( 2) متسه

ورجل ذكر اهلل  ) من بني السبعة الذين يظلههم اهلل يف ظلهه يوم ال ظله اال ظلهه:   وقد ذكر     

   ( 4) ال يلج النار رجل بكى من خشية اهلل(   ) : وقال    .. ( 3) خاليا ففاضت عيناه( 

، فقد كان غزير الدمعة، وقد بكى ملا مات ابنه  صاح أحدهم: هو  سنة رسول اهلل 

تدمع العني، وحيزن القلب، وال نقول إال ما يريض  ) إبراهيم، ودمعت عيناه، وبكى رمحة له، وقال: 

ملا قرأ عليه ابن مسعود  سورة النساء، وانتهى فيها  وبكى    .. ( 5) ربنا، وإنا بك يا إبراهيم ملحزونون( 

 َشِهيداً   ﴿ تعاىل: إىل قوله  
ِ
  .. ( 41)النساء: ﴾ َفَكي َف ِإَذا ِجئ َنا ِمن  ُكلِّ ُأَمٍة ِبَشِهيٍد َوِجئ َنا ِبَك َعىَل َهُؤالء

وبكى ملا كسفت الشمس، وصىل صالة الكسوف، وجعل   .. وبكى ملا مات عثامن بن  مظعون 

رب أمل تعدن أال تعذهبم وأنا فيهم وهم يستغفرون،  ) يبكي يف صالته، وجعل ينفخ، ويقول: 

 وكان يبكي أحيانا يف صالة الليل.   .. ( 6) ونحن نستغفرك( 

يف غاية األدب، فلم يكن بشهيق ورفع صوت، ولكن كانت    قال آخر: وقد كان بكاؤه  

 عيناه حتى هتمال، ويسمع لصدره أزيز. تدمع  

 
 أمحد.   (  1) 

 أبو يعىل والضياء.   (  2) 

 البخاري ومسلم.   (  3) 

 أمحد والرتمذي والنسائي واحلاكم.   (  4) 

 ابن سعد.   (  5) 

 أبو داود والبيهقي.   (  6) 
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قال آخر: وكان بكاؤه تارة رمحة للميت، وتارة خوفا عىل أمته وشفقة عليها، وتارة من  

   .. خشية اهلل، وتارة عند سامع القرآن 

، وقد رؤي عيله  يف بعض مواقفه، وقد أرخى  ني من هذه األمة قال آخر: وهو سنة الصاحل 

د متثهل يف حمرابه قابضا عىل حليته، يتململ متلمل السليمـ  اللديغ  الليل ستوره، وغارت نجومه، وق 

ع اليه ) ـ ويبكي بكاء احلزين، وهو يقول:  نا، يا ربهنا..( يترضه يا دنيا، يا دنيا، ايله  ) ثم يقول:   .. يا ربه

ي غريي، وقد بتتك ثالثا ال رجعة يل فيك، فعمرك   تعرضت، أم ِّب تشوقت، هيهات هيهات غره

 قري، وخطرك كبري، آه من قلهة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق(  قصري وعيشك ح 

واهلل لقد رأيت  ) أحسن وصف، فقال:  قال آخر: وقد وصف  أصحاب رسول اهلل 

فام أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غربا، بني أعينهم    أصحاب رسول اهلل  

دا وقياما  ، يتلون كتاب اهلل، يراوحون بني جباههم  أمثال ركب املعزى، فقد باتوا هلل سجه

وأقدامهم، فاذا أصبحوا ذكروا اهلل عز وجل، مادوا كام يميد الشجر يف يوم الريح، وَهلت أعينهم  

 واهلل لكأن القوم باتوا غافلني(  ) حتى تبله ثياهبم(، ثم يقول: 

  .. ألسنا يف مستشفى   .. ال يكفي هذا لتذكروا فضل الضحك عىل البكاء   .. صحت: ولكن 

 وأنتم تبحثون عن عالجهم؟   .. وبني مرىض 

 وهذا من عالجهم.   .. قال اخلبري: أجل 

ويداوي    .. ويمسح كم َها   .. الضحك حيرك كم عضلة   .. يا رجل   .. قلت: أي عالج هذا 

 فامذا يفعل البكاء غري نرش احلزن واألمل؟   .. كم مرضا 

فكثري من   .. نحن نستعمل البكاء عالجا يف هذا املستشفى، وقد أثبت جدواه  .. قال: ال 

املرىض جاءوا بقلوب حمطمة، وأجسام عليلة، فام إن حفرنا يف خدودهم أخاديد الدموع حتى  

ارتدت إليهم صحتهم، وانرشحت صدورهم، فخرجوا، والعافية تغمر وجوههم، والسكينة متأل  
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 نفوسهم. 

   .. قلت: هذه دعاوى 

 لدعاوى إن مل تقيموا عليها بينات فأبناؤها أدعياء وا 

قال: سأحدثك مع طائفتي عن أرسار الصحة التي حيتوهيا البكاء، والتي جتعله عالجا  

 ناجعا لكل األدواء. 

 وال أريد من احلديث إال صادقا مدعام.   .. قلت: فحدثني 

 ادق. بل أنا صادق ص   .. أو نقلت كذبا   .. قال: فكيف أكون بكاء إن كنت كاذبا 

 لصحية اعرف البكاء أو ال. ا : قبل أن تعرف أرسار البكاء  ( 1) قال أحدهم 

قال اخلبري: البكاء من الناحية اجلسمية هو خروج ما تفرزه الغدد الدمعية لوسط العني،  

ويصاحبه سيالن مائي باألنف والبلعوم وتقلص للعضالت العينية مع قبض عضالت الوجه  

 وأحيانا يرافقه سعال خفيف.    .. احلاجز والبطن وارتفاع باحلجاب  

 فال أحد منا إال وبكى يف يوم من األيام.   .. قلت: عرفنا هذا 

  .. قال اخلبري: وهلذا فوائد طبية عظيمة، فالبكاء كاملطر الذي يغسل األرض من أوزارها 

  فالبكاء حيدث نتيجة شحن العواطف باالنفعاالت النفسية،  فتعمل عىل حث املراكز السمباثوية 

باجلهاز العصبي، فرتسل إشارات للغدد الدمعية بالتحضري واالنقباض وارَّتاء القنوات  

الدمعية، فتندفع الدموع خارج الغدة للعني فتغسلها وتنقيها متامًا من أي ميكروبات أو افرازات  

 أخرى. 

وبعض من هذه الدموع يصل لألنف عن طريق قناة توصل بينهم مما يساعد عىل تطهري  

ول السائل منها، فالسائل الدمعي حيتوي عىل سائل نقي به بعض األمالح واملواد التي  األنف ونز 

 
 .2002مارس  5هـ املوافق   1422ذو احلجة  21انظر: مقالة حممد زاهر نقالً عن جريدة البيان تاريخ الثالثاء    (  1) 
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 تفرز من الغدد الدمعية، لذا فهو ذو طعم مالح قلياًل مما يساعده عىل تعقيم العني وامللتحمة.  

قال آخر: لفهم فوائد البكاء بتفصيل أكرب البد من التحدث قليال عن ماهية الدمع  

ه يشكل املادة األساسية للبكاء، فهو سائل كالبالزما الدموية دون وجود كريات  ووظائفه حيث إن 

   .. دم، وهو غني بالبوتاسيوم، حيث حيتوي عىل أربعة أضعاف تركيزه يف الدم 

وهو حيتوي عىل عنارص مناعية دفاعية، وهي اجللوبولينات املناعية، ودورها معروف يف  

الدفاع عن اجلسم ضد األخطار اخلارجية كاجلراثيم والفريوسات، وكذلك عىل مخرية انزيم  

جرام/لرت( وهي مخرية ذات قدرة كبرية مضادة للبكترييا، وذلك بحلها للغالف    15الليزوزيم ) 

 راثيم )موجبة اجلرام( الحتوائها عىل مورامينيدايز.  اخللوي لبعض اجل 

قال آخر: وحيتوي الدمع كذلك عىل الالكتوفريين، وهي مادة بروتينية ذات خاصية  

جذب عالية لعنرص احلديد الرضوري لنمو البكترييا، وبالتايل تلعب دورا أساسيا يف مقاومة  

، وخاصة جذر اهليدروكيس الضار خلاليا  وتلعب دورا كذلك يف تعديل اجلذور احلرة   .. البكترييا 

  .. وتلعب أيضا دورا مثبطا للمتممة، وهذا يمنح الدمع دورا مضادا لاللتهابات أيضا  .. اجلسم 

 ومثل ذلك الشوارد املغذية األخرى واألوكسجني واجللوكوز.  

قال آخر: يف احلالة الطبيعية تستوعب العني الرتوج امللتحمة وسطح القرنية امللتحمة  

ميكرولرتات( من الدمع وكل ما يزيد عىل ذلك يفيض ويسيل   30لطرق املفرغة بحدود ) وا 

خارج األجفان، وهوما نسميه بالدماغ، وهذا ما خيلص العني من األجسام العالقة كالغبار يف  

 حال َّتريشها. 

فنستطيع من هذا أن نلخص فوائد الدمع بأشكال احلامية املختلفة التي يؤمنها للعني  

ة امليكانيكية والبرصية وهويشكل حاجزا مقاوما وسطحا انزالقيا ممتازا أو مرطبا دائام  كاحلامي 

 للعني وحافظا للحرارة السطحية حيميها من اجلفاف ويؤمن سطحا برصيا منتظام.  
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قال آخر: وبوجود املخاطية يف الرشيط الدمعي يلتقط اجلزيئات الغريبة والبكترييا العالقة  

 ان طرحها خارجا. حيث يؤمن رفيف االجف 

قال آخر: ومن احلاميات محاية مضادة للبكترييا ومحاية فيزيائية بتغيري درجة محض الدمع  

مما جيعلها وسطا غري مالئم لنمواجلراثيم املمرضة، ومحاية كيميائية كوجود عنارص ليزوزيم  

اعية ومحاية  واالكتوفريين معدلة الديفانات املفرزة من قبل بعض اجلراثيم، ومحاية مناعية دف 

عالجية، حيث يشكل الرشيط الدمعي وسطا ممتازا الستقبال االدوية املوضعية ومحاية غذائية  

حيث يغذي القرنية وامللتحمة باستمرار فهووسط تباديل فعال لالوكسجني واجلولوكوز  

 والشوارد وبقية العنارص.  

  .. كبري من فوائد البكاء ال  ا قال اخلبري: وفوائد البكاء ال تقترص عىل البدن، فللنفس حظه 

فالبكاء هو  املخرج األفضل لكل التوترات النفسية واالنفعاالت، ألنه لو أخفى اإلنسان هذه  

التغريات النفسية والعصبية بداعي الرجولة واخلوف من الضعف أمام اَلخرين أو الشعور  

بل حتى الطب   .. باالهنزامية، فإنه سيعان من العقد واملشكالت التي يزخر هبا الطب النفيس 

 العادي. 

قال آخر: ألن ذلك سيؤدي الرتفاع ضغط الدم املنترش كثريًا هذه األيام، وربام إلظهار  

 داء السكري إذا كانت عنده ميول أو تاريخ أرسي للسكري. 

قال آخر: ثم إن حبس البكاء واملشاعر كثريًا ما يؤدي إىل تقرح باملعدة وأمراض القولون  

أن النساء  ـ وهن أكثر قدرة عىل البكاء، بسبب االختالف الفسيولوجي  وهلذا نجد  .. العصبي 

   .. واهلرمون عن الرجالـ  أقل عرضة لكثري من األمراض التي تنجم عن عدم البكاء 

قال آخر: البكاء هو  جالء للهموم، والتامس للراحة، ورقة للقلب، ونقاوة للنفس، وهو  

 عزاءه فيها.    بالنهاية ملجأ كل مصاب يسلو إليها، ويرى 
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قال آخر: ولذلك كله ينصح األطباء املريض أو أي فرد يتعرض ملواقف حمزنة أو مؤملة أن  

فالكبت   .. فمن خالله يشعر اإلنسان باالرتياح من ثقل يتعب كاهله  .. يعرب عن شعوره بالبكاء 

د املريض  قد يؤدي إىل نتائج وخيمة، واملصابون باالكتئاب هم أكثر الناس عرضة للبكاء، حيث جي 

متنفسا هلمومه، غري أنه يف حاالت االكتئاب الشديدة تستعيص الدموع، حيث يتمنى املريض  

 لوأنه يستطيع البكاء..  

فالطفل الصغري يبكي، فنلبي   .. قال آخر: البكاء هو  أصدق تعبري عن املشاعر اإلنسانية 

يتمكن من التواصل مع  حاجته، وهوأداة تعبريه الوحيدة التي تعوضه عن الكالم واحلركة حتى  

 اَلخرين. 

قال آخر: يؤدي البكاء وظيفة سيكولوجية مهمة بالنسبة للطفل، فهو بمثابة التنفيس  

االنفعايل والتعبري السلوكي عن مشاعر الغضب أو احلزن أو الرفض ملا يتعرض له ويشعر به،  

 وهذا أمر الزم ورضوري إلخراج هذه الطاقة االنفعالية املكبوتة. 

وكف البكاء أو عدم البكاء قد يكون مؤرشًا لكبت هذه الشحنة االنفعالية يف   قال آخر: 

النفس، وقد تنتقل إىل الالشعور حيث ينساها الطفل لكنها ال َّتتفي متاما، وتبقى لتعرب عن نفسها  

 يف الكرب بأساليب رمزية أو مرضية كالقلق والعدوان املدمر الظاهر كلام أتيحت الفرصة للطفل. 

لقد وجد ـ حديثًا ـ أن هناك عالقة وثيقة بني الوظائف الفسيولوجية   قال آخر: 

والسيكولوجية لالنفعاالت عمومًا، ووسائل التعبري عنها، سواء بالبكاء أو غريه من األساليب،  

فقد تبني مثاًل أن البكاء ينشط الغدد الدمعية، ويغسل مقلة العني ويطهرها، ويقلل من الضغط  

تبني أنه يؤثر عىل األجهزة الفسيولوجية األخرى مثل الرشايني واألعصاب  الذي نتعرض له، كام  

التي تصبح متوترة يف حالة االنفعال، كام تزداد رضبات القلب ومعدل النبض والتعرق ويزيد  

إفراز األدرينالني من الكليتني، وهي من املؤرشات الفسيولوجية للقلق واالضطراب االنفعايل  
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ث أن َّتف حدهتا بعد نوبة البكاء وتفريغ الطاقة والشحنة االنفعالية التي  لدى الطفل الذي ال تلب 

لدى الطفل، لذلك جيب أال ينزعج اَلباء واألمهات من بكاء أطفاهلم باعتباره أحد وسائل  

وبالتعلم االجتامعي تقل نوبات البكاء لدى الطفل حني يعرف أن البكاء وحده ليس    .. التنفيس 

 وتغيري العامل املحيط به. كافيًا لتحقيق ما يريد  

 موقف االعتدال: 

ما إن انتهى فريق البكاء من تقرير حججه عىل فضل البكاء وفوائده العالجية حتى قام  

خبري الضحك، ومد يده خلبري البكاء، وعيناه تنهمران، وقال له: بارك اهلل فيك، لقد تعلمت منك  

  لنا البكاء إال لنبكي. فام خلق اهلل   .. علام عظيام وسلوكا رفيعا وترياقا شافيا 

فرد عليه خبري البكاء، وهويضحك: نفس ما تعلمته مني تعلمته منك، فبورك فيك،  

 وقد عرفت أن اهلل ما خلق لنا الضحك إال لنضحك.   .. وزادك اهلل من العلم 

 ثم قام الفريقان، يصافحان بعضهام، ومل نخرج إال بعد أن تركناَها فريقا واحدا. 

 فاستبرشت خريا، وقلت للمعلم: ما أحىل أن يتصافح املختلفون!  

 قال: فادع قومك الذين قتلهم الشقاق ألن جيلسوا هذه املجالس. 

 ولكنهم ال يتصافحون عند اخلروج كام يتصافح هؤالء.   .. قلت: هم جيلسون أحيانا 

 قال: وماذا يفعلون؟ 

 قلت: يتالكمون ويتصارعون ويمتلئون أحقادا. 

 فادعهم جللسات ال يتكلمون فيها. قال:  

 قلت: وماذا يفعلون؟ 

 قال: يبكون أو يضحكون. 

 قلت: مل، وما فائدة الضحك والبكاء؟ 
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 قال: يبكون عىل تضييع الوحدة فيام بينهم، والتي أمرهم اهلل بحفظها. 

 قلت: ومل يضحكون؟  

الكثرية  قال: عىل تلك السفاسف التي فرقت بينهم، والتي استطاعت أن حتطم األصول  

 التي جتمعهم. 

 قلت: فهل ترى يف ذلك حال؟ 

 أليس كل يشء جتربونه؟   .. قال: جربوه 

 .. قلت: بىل 

 قال: فجربوا هذا. 

 السالم  

اقرتبنا من املركز الثالث من مراكز التدريب عىل اللهو، فقرأت الفتة مكتوبا عىل باهبا قوله  

 :   ( )( 1) ال يأخذ أحدكم متاع أخيه العبًا وال جادًا 

ورأيت بجانبها قوما يلهون ويلعبون بأكف ألني من احلرير، ويف أفواههم تنترش البسامت  

 العذبة، ومن عيوهنم يشع بريق السالم اهلادئ. 

 ما أحىل هلو هؤالء، لكأنه نابع من بحر السالم العذب.   .. قلت للمعلم: اهلل 

ما يغنيهم عن    وقد اخرتعوا من لعب السالم   .. فهؤالء يلعبون لعب السالم  .. قال: أجل 

 لعب العدوان التي تنرشوهنا، فتجرحون هبا أيديكم، وتقتلون هبا أنفسكم. 

وقد نص عىل هذا علامء النفس واالجتامع، فمعظم هلونا يمتلئ   .. قلت: صحيح هذا 

 بالرصاع والعدوان والعنف. 

قال: بل إن إدمان الرصاع الذي امتألتم به جعلكم ال تستحلون إال ما يغذي جذور  

 
نه.   (  1)   الرتمذي وحسه



341 

 

 اع الذي تعيشونه. الرص 

 العدوان عىل اخللق: 

رأيت رجال يقف أمام شاشة تلفاز، ولكنها ليست كشاشاتنا، هي تشبه نافذة مطلة عىل  

 اجلامل، فقلت للمعلم: ما هذا؟ 

 قال: هذه شاشة تلفاز، وهم يسموهنا هنا الرائي. 

أفالم الرعب، أو فيام حربيا،  قلت: ائذن يل ـ يا معلم ـ  أن أتفرج فيلام بوليسيا، أو فيلام من  

 فإن أحب مثل هذه األفالم؟ 

 قال: أحتب هذه األفالم؟ 

 قلت: ال أكتمك ذلك، فكل قومي حيبوهنا، وهم يتابعون أحداثها بشغف عظيم. 

 فتصبح حياتكم بأيدي الرشطة والعسكر والغيالن.   .. قال: ثم يقلدوهنا يف حياهتم 

شيئا، فقد أصبحت هذه األفالم جزءا من    ولكنا ال نملك من أمرنا   .. قلت: هذا صحيح 

 حياتنا، ال نستحيل غريه، بل ال نتصور وجود غريه. 

وكلها يف غاية اجلامل، ومع   .. قال: ولكن ُمرجي مدائن السالم أخرجوا آالف األفالم 

 ذلك مل تسفك فيها قطرة دم واحدة. 

 أو بال سالح؟   .. أيمكن أن يكون هناك فيلم بال قتىل   .. قلت: عجيب هذا 

قال: األفالم كاألحالم تعرب عام جييش يف نفس صاحبها من معان، فإن امتأل بالسالم  

 أمتأل ما خيرجه املخرج، أو ما يكتبه الكاتب من السالم. 

أمسك بيدي أحدهم، وقال: أنا صحفي من صحفيي الرصاع، وقد هدان اهلل،  

 فتبت، ورصت صحفيا يف مدائن السالم. 

 أم أنك تؤجلها لعيون الطهارة؟ ..قلت: فام رس توبتك؟
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لقد قمت مرة بإحصاء مشاهد العنف التي رآها   .. سأذكرها اَلن  ..قال: ال

  670، فكانت كالتايل: 1988املشاهدون خالل أسبوع واحد يف فرنسا من شهر أكتوبر 

حالة تراشق بالرصاص أو انفجار،    419مشاجرة،    848حالة اغتصاب،    15جريمة قتل،  

مشهد تعذيب، علاًم أن مل آخذ  يف    27حالة احتجاز رهائن،    32رسقة،    حالة خطف أو  14

 احلسبان مشاهد العنف النفيس أو اللفظي أو اإلجياِّب. 

 قلت: فام فائدة هذا اإلحصاء؟ 

قال: بعد هذا اإلحصاء بحثت فيام تقوله الدراسات الغربية كافة، فوجدت أن الذين  

بل قد   .. ني عىل مشاهدة برامج التلفزيون العنيفةيقومون باألعامل العدوانية هم من املدمن 

باملائة لدى الفتيات   13.5أثبت باحثان أمريكيان أن معدل انتحار املراهقني ازداد بنسبة 

باملائة لدى الصبيان خالل األيام التي تعقب اإلشارة أو اإلعالن عن وقوع حالة   5.2و

 انتحار يف األخبار املصورة أو يف أحد األفالم. 

أن التلفاز بام يعرضه من أفالم ومناظر  )توصلت الدراسات التحليلية إىل   وقد

قد يؤدي إىل انحراف كثري من النشء عن طريق ما َّتلفه من خياالت  ( 1) إجرامية أو انحاللية

يعيشها، كام تبني من جمموعة ذكور منحرفني قد تناولتهم تلك الدراسة أن أحد األفالم أثار  

سالح، وعلمهم كيفية ارتكاب السقات وتضليل البوليس،  فيهم الرغبة يف محل ال

    ( 2) وشجعهم عىل املخاطرة بارتكاب اجلرائم(

ويف والية ميامي هاجم اثنان من الفتيان الصغار امرأة فرضباها عىل رأسها بمؤخرة  

 
لبيان أثر مشاهد العنف واجلريمة التي يعرضها  134راجع كتاب: األرسة املسلمة أمام الفيديو والتلفزيون، ص   ( 1) 

 التلفاز عىل الشباب.

حيث يقول د ستيفن بانا حبيب بجامعة كولومبيا: إذاكان السجن هو  32راجع: اإلعالم اإلذاعي والتلفزيون، ص    (  2) 

 هو املدرسة اإلعدادية النحراف األحداث.جامعة اجلريمة، فإن التلفزيون 
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املسدس، وما إن أغمي عليها حتى قاما بركلها بأرجلهام متامًا مثلام شاهدا يف األفالم  

 . ( 1) سيةالبولي 

ويف واشنطن قام أحد الصغار بسحب وقود سيارة جارهم وصبه عليه وهونائم، ثم  

أشعل الثقاب، ورماه عىل اجلار الذي أخذ يركض والنار تلتهمه، وكان عمر هذا الصغري  

 .( 2) ست سنوات

 قلت: فكيف تبت بعد أن علمت هذا؟ 

 عيون الطهارة(  ) قال: ستعرف رس ذلك عندما تغتسل يف  

 قلت: واَلن؟ 

فال خري فيمن يبحث يف الرش، ثم ال يبحث يف   .. قال: دعني أواصل بحثي يف البدائل 

 درئه. 

 العدوان عىل الصحة: 

اقرتبت مع املعلم من الرائي العجيب، والذي ال خيتلف عن أي نافذة من النوافذ، فسألت  

 ا هذا التلفاز العجيب؟ الواقف أمامه: م 

 قال: تقصد هذا الرائي؟ 

   .. قلت: أجل 

وقد صممه من أعشاب البحر، وقطر   .. قال: لقد اخرتعه بعض املهندسني من أهل اهلل 

 املطر، وأطياف السامء. 

 قلت: أمل يمزجه بألوان قوس قزح؟ 

 
 . 190 189اإلسالم يف مواجهة اجلاهلية، ص   (  1) 

 .185اإلسالم يف مواجهة اجلاهلية، ص   (  2) 
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 قال: هو  يعمل بتقنية قوس قزح. 

األجهزة التي تدمر صحتنا، وتنرش  قلت: فارشحها يل ألعلمها لقومي، فنتخلص من 

 العمى يف أبصارنا. 

 قال: ذلك يستدعي مقدمات نظرية كثرية يف علوم ال تتقنوهنا. 

 وهي األسس التي تقوم عليها علومنا.   .. قلت: نحن نتقن الفيزياء والكيمياء والرياضيات 

 قال: وأين علم السالم من هذه العلوم؟ 

 طلبة التقنيات؟ فكيف ندرسه ل   .. قلت: السالم ليس علام 

 قال: لئال خيرتعوا إال ما يتناسب مع السالم. 

 مل نعلمهم ذلك بعد.   .. قلت: ال 

 قال: فلن يفهموا إذن مجيع ما يرتبط هبذا اجلهاز من نظريات. 

 قاطعنني الصحفي التائب، وقال: أتدري ما السموم الصحية التي تنرشها أجهزتكم؟ 

 ريا يف هذه األجهزة. فإن أراك خب   .. قلت: علمني مما علمك اهلل 

 قال: وخربيت هي سبب توبتي. 

 قلت: فام يف أجهزتنا من مظاهر العدوان عىل الصحة؟ 

قال: لقد بينت بعض الدراسات أن ألجهزة التلفزيون دورا فعاال يف إحداث السطان  

 . ( 1) مرض العرص الذي حار فيه األطباء 

لألمهات احلوامل حتذيرًا  من اجللوس أمام التلفزيون   ( 2) وقد وَجهت صحيفة األهرام 

أكدت نتائج بحث علمي مرصي أن تعرض األم  ) كي ال يصاب اجلنني بإشعاعاته، فقالت: 

 
 ، دراسة أجراها د جون عىل أثر األشعة عىل النباتات والفئران.122األرسة املسلمة ص    (  1) 

 . 126م كام يف األرسة املسلمة ص17/2/1984بتاريخ    (  2) 
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احلامل ملصادر اإلشعاع الشديد املوجودة حولنا يف كل مكان ينتج عنه تشوهات يف األجنة قد  

 ( 1) تتسبب يف موت اجلنني قبل أو بعد الوالدة( 

ا ينصح األطباء السيدات احلوامل، ومثلهم األطفال بعدم اجللوس لفرتات  وهلذ

طويلة أمام أجهزة التلفزيون امللون املوجودة حاليًا يف معظم البيوت؛ إذ به مصدر لإلشعاع  

القاتل للجنني، كام أنه يؤدي إىل ضعف اإلبصار عند األطفال إضافة إىل تأثريه عىل عدسة  

 َثَم درجة مالءمتها لقوة العني.     زجاج النظارة الطبية ومن

إن رشكات التلفزيون تكذب وَّتدع الناس  )وقد قال الدكتور )كروب( قبل موته: 

عندما تزعم أن هناك حدًا أدنى للطاقة اإلشعاعية ال ترض.. فالعلم بعد التجارب العديدة  

سبة  يقول: إن أية كمية من اإلشعاع مرضة باجلسم عىل درجات متفاوتة، وذلك حسب ن 

 التعرض واجللوس أمام التلفزيون(  

االقتصاد( التي  )وأيهد كل من د. هاسل، ود. المب أقواَل د. كروب، وطالبت جملة  

نقلت هذه املعلومات يف هناية مقرتحاهتا أن عىل كل أب وكل أم أن يتناولوا مطرقة ضخمة،  

  ( 2) وحيطموا هبا كل ما لدهيم من أجهزة تلفزيونية(

 أخطار تنتجها هذه األجهزة؟ قلت: أكل هذه  

قال: ليس ذلك فقط بل هناك أمراض يمكن تسميتها بأمراض اجللوس الطويل أمام  

التلفزيون، ومنها األمراض التي تنشأ عن ركود الدورة الدموية بسبب تقييد حركة اجلسم،  

 وحرمانه من الرياضة والنشاط العضيل.  

 
وهلذا أصدرت وزارة العمل يف كندا قانونا بإعفاء النساء احلوامل من العمل يف أقسام الكمبيوتر طوال فرتة احلمل   ( 1) 

 . 124األرسة املسلمة، ص

 التلفاز وحكمه يف الرشيعة اإلسالمية، لعبد اهلل بن محيد.   (  2) 
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ي نتيجة للطعام التلفزيون املتميز  ومنها الرتهل والسمنة التي هي أم األمراض، وه 

 بااللتهام السيع، واالزدراد النهم لكميات كبرية من املأكوالت واملسليات.                                    

ومنها ما أظهرته الفحوص الطبية لألطفال املتقدمني للمدارس املغرمني باجللوس  

 .   ( 1) وضعف البرص   الطويل أمام التلفاز إصابتهم من انحناء الظهر 

 يوشك أن تنشأ أجيال عاجزة يف شباهبا.   .. قلت: أكل هذه أخطار اجللوس الطويل؟ 

 العدوان عىل النفس: 

 قال: ليس ذلك فقط، بل إن له أخطارا كبرية عىل الصحة النفسية. 

أليس التلفزيون من وسائل التسلية التي متأل النفس   .. قلت: الصحة النفسية أيضا 

 بالسعادة والراحة؟ 

أما تلفزيونكم، فإن الدراسات العلمية التي أجريت   .. قال: ذلك عندما يسلم التلفزيون 

لدراسة آثار التلفاز عىل الصحة النفسية جتمع عىل أنه يدرب مشاهديه عىل الكسل الذهني، ويشيع  

لهم إَمعات يميلون مع الريح حيث مالت، وأنه ينفث يف روعهم روح  فيهم روح السلبية، وجيع 

عدم املسؤولية( واالستسالم، واالهنزامية، ويرصفهم عن معايل األمور، ويشغلهم عن  ) 

 . ( 2) األهداف السامية، ويزيد رقعة اخلواء الفكري يف نفوسهم 

ت البوليسية ومشاهد  وهو يولد الغلظة يف املشاعر، والبالدة يف احلس، كام تؤثر املسلسال 

 .  ( 3) العنف والقتل عىل نفسية األطفال 

وهو يظهر للصغار أن الكبار حييون حياة حافلة بالرصاع والتنافس فيشوه مفاهيمهم  

 
 .32بصامت عىل ولدي، ص   (  1) 

 . 114 ـ113انظر األرسة املسلمة، ص   (  2) 

 .24ـ 23انظر بصامت عىل ولدي ص    (  3) 
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 مبكرًا.    

وهو يعود عىل الضجيج والصخب الذي يرض بحاسة السمع، فيسبب كثريًا من حاالت  

 الصداع واالضطرابات العصبية والتوتر. 

بينام هو  حيدثني إذ حرض شيخ جليل، ما إن رآه القوم حتى هنضوا من أماكنهم يقبلون  

يده، فسألت املعلم عنه، فقال: هذا مرشد هذا اجلناح، وكل ما تراه من اخرتاعات هذا اجلناح  

 يرتبط بنظرياته، فقد انطلق من السالم ليمأل حياة الناس بالسعادة والراحة. 

ٍم َعَسى َأن    ﴿ تعاىل: قوله  اقرتبت منه فسمعته يقرأ  ٌم ِمن  َقو  َخر  َقو  َا اَلِذيَن آَمُنوا ال َيس  َيا َأهيُّ

ِمُزوا َأن ُفَسُكم  َوال تَ  ًا ِمن ُهَن َوال َتل   َعَسى َأن  َيُكَن َخري 
ٍ
ًا ِمن ُهم  َوال نَِساٌء ِمن  نَِساء َناَبُزوا  َيُكوُنوا َخري 

ُم ال   َقاِب ِبئ َس ااِلس  َل  ياَمِن َوَمن  مَل  َيُتب  َفُأوَلِئَك ُهُم الَظاملُِونَ ِباأل 
ِ َد األ   ( 11احلجرات: ﴾ ) ُفُسوُق َبع 

فال حيق   .. ثم قال: إياكم وإراحة أنفسكم باللهو الفارغ الذي يمأل حياة غريكم بالتعاسة 

لك أن تضحك، وقلب أخيك يسيل دما، وال حيق لك أن تضحك، وقد مألت قلب أخيك  

 باألسى. 

ك ال يصح أن جتعل من أخيك أضحوكة أو مسخرة، تلهو به وتلعب كام يلهو  فلذل 

 املحجوبون بالكرات اجلوفاء. 

ب امرئ من الرش أن حيقر أخاه املسلم( :) اسمعوا قوله      ( 1) بحس 

يا عائشة، لقد قلت كلمة  ) لعائشة  عندما وصفت إحدى نسائه بالقرص:   احفظوا قوله  

الت : وحكيت له إنسانًا ـ أي قلدته يف حركته أو صوته أو نحو  لوُمزجت بامء البحر ملزجته(، وق 

 ( 2) ما أحب أن حكيت إنسانًا وأن يل كذا وكذا( ) ذلك  ـ فقال: 

 
 مسلم.   (  1) 

 أبو داود والرتمذي.   (  2) 
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أما ما يفعله املحجوبون من وضع املرعبات املخيفات يف اللهو، ليمألوا قلوب الناس  

ع   ) : بالفزع، فليس من السالم وال من دين السالم، أمل يسمعوا قوله  ال حيل لرجل أن يروِّ

   ( 1) مسلاًم( 

 العدوان عىل املال:  

كان يتكلم بخشوع، وكان القوم مطأطئي رؤوسهم كأن عىل رؤوسهم الطري، فلم أجد  

نفيس إال وأنا أصيح من غري أن أشعر: يا من هداك اهلل، فطهرت أرض السالم من ُمرتعات  

 نبحث عن املال يف كل حركة وسكنة. نبئني عن رس اللهو الذي مأل حياتنا، فنحن    .. الرصاع 

 قال: ما تقصد؟ 

 قلت: مسابقات كثرية متأل شاشاتنا وهواتفنا لترتك أثرها يف حياتنا. 

 قال: وما أثرها؟ 

 قلت: هلث وراء املال ال يرتوي، وجري وراء الذهب ال ينقطع. 

 . قال: فحدثني، فقد زرت مدائن الرصاع، ولكني انشغلت عنها بحيايت يف عامل السالم 

قلت: إعالنات كثرية متأل شاشاتنا الصغرية والكبرية واملتوسطة تدعونا كل حلظة لكسب  

 اَلالف، ومئات اَلالف، واملاليني. 

 قال: تقصد املسابقات. 

   .. قلت: أجل 

 فكيف تشاركون فيها؟   .. قال: هي يشء طيب 

إن ذلك    .. أم تريد أن تشارك يف هذه املسابقات   .. ضحكت، وقلت: ما بالك أغرك إعالمنا 

 سهل جدا فام عليك إال أن تتصل برقم من أرقام اهلواتف املعلنة. 

 
 الطربان يف الكبري.   (  1) 
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 قال: وهل األجر الذي تطلبه هذه اهلواتف سهل ميسور؟ 

 فاالتصال بتلك األرقام ليس باألجور العادية، وإنام بأجور مرتفعة جدًا.   .. قلت: كال 

 تلك املكاملات؟ قال: ومن ينال ثامر  

 قلت: اجلهة التي أجرت املسابقة، وجزء منها لرشكة اإلتصاالت. 

 قال: فام هي األسئلة التي تطرحها مثل هذه املسابقات؟ 

   .. ليس هناك أسئلة تقريبا   .. قلت: ال 

 قال: فلم كانت مسابقة إذن؟ 

أن  وهدف االتصال هو أن تدفع ماال، أال تعلم ب  .. قلت: هدف املسابقة هو أن تتصل 

الذين يتصلون هبذه اجلهات يغرمون العرشات، أو املئات، وأحيانًا اَلالف، يمنيهم الشيطان  

وهذه اجلهات    .. باحلصول عىل املبالغ الضخمة، والسيارات الفاخرة، وغري ذلك مما هو  معلن عنه 

 تنال بسببهم أمواال ضخمة. 

راء، فوضعوا أسئلة  وبعض هؤالء رأوا أن الدعوة إىل اإلتصال فقط قد ال تكفي لإلغ 

 ساذجة ودعوا إىل االتصال لإلجابة عنها. 

مسابقة  ) بل إهنم جيعلون األسئلة دينية أحيانا، ويسمون هذا النوع من املقامرة باسم: 

 رمضان(   

 قال: فأين الرقابة؟ 

بل إن هذا النوع من املسابقات ال   .. الرقابة ال عالقة هلا هبذا  .. ماذا تعني  .. قلت: الرقابة 

ي جهة رقابية، ولذلك يعلن املقامرون ما شاءوا، حتى أعلن بعضهم عن جوائز  خيضع أل 

بعرشات املاليني من الدوالرات، واملخدوعون هبذه اإلعالنات ال توجد أي جهة تضمن هلم  

احلصول عىل يشء مما يأيت يف اإلعالنات، بل يمكن أن يغرموا مبالغ املكاملات اهلاتفية، ثم يظهر  
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 جمرد رساب خدعوا به.   أن املاليني كانت 

 قال: فهذا من القامر الرصيح، أمل يسمعوا ما ورد يف النصوص من النهي عن القامر؟ 

 ولكنهم يأبون إال أن يلهوا؟   .. قلت: بىل 

اليأخذن أحدكم متاع  ) : قال: فهل يلهون بمد أيدهيم جليوب الناس، أمل يسمعوا قوله  

 ( 1) َدها( أخيه العبًا والجادًا، ومن أخذ عصا أخيه فلريُ 

ولكن حدثني ما   .. ولكنهم وجدوا من التأويالت ما يرفع حكمه  .. قلت: بىل سمعوه 

 أال جترون عىل هذه املرائي مسابقات؟   .. البديل الذي وضعتموه 

 بل إننا نشغل حياة األصحاء واملرىض هبا.   .. وكثريا ما نجرهيا   .. نجرهيا   .. قال: بىل 

َا اَلِذيَن    ﴿ تعاىل: أمل تسمع قوله    .. وأنتام يف اهلم رشق   .. قلت: فلم تعاتب إعالمنا إذن  َيا َأهيُّ

َعُلونَ  تًا ِعن َد اهلَلِ َأن  َتُقوُلوا َما ال َتف  َعُلوَن َكرُبَ َمق   (؟  3)الصف: ﴾ آَمُنوا مِلَ َتُقوُلوَن َما ال َتف 

َيَتَناَفِس امل ُ   ﴿ تعاىل: وقد سمعنا معه قوله    .. قال: بىل  (،  26: )املطففني ﴾ َتَناِفُسونَ َويِف َذلَِك َفل 

 فرحنا نضع احلوافز ملن يعلم علام، أو ييس حياة، أو يكتشف دواء. 

 قلت: فأنبئني من ذلك ما أبرش به قومي ليتخلوا عن مسابقات الرصاع. 

 مفاتيح املدائن.   متلك   قال: ستعرف ذلك عندما 

 العدوان عىل احليوانات:  

وهو   ـ  تحلق الآللئ حول التيجان، وقال ت حلقون حوله كام ت التفت للقوم الذين كانوا ي 

: لقد زرت أرض هذا يف يوم من األيام، فرأيت من العجائب ما أذهلني ومأل حيايت  يشري إيل ـ 

 باألسى. 

 قلت: وما رأيت؟ 

 
 أبو داود.   (  1) 
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قال: رأيت قوما يركبون ثريانا يطعنوهنا بعد أن يذيقوها من ألوان العذاب ما يذيقوها،  

أو كأن دماء الثور املسكني    .. نساؤهم يصفقون ضاحكني، وكأهنم مل يروا شيئا والناس رجاهلم و 

 ال تعني هلم أي يشء. 

ثم   .. كل رجل حيمل ديكا  .. فقال: ورأيت قوما معهم ديوك  .. طأطأت رأيس خجال 

 لتمتلئ قاعة اللعب دماء، ومتتلئ أفواَهم بسامت.   .. حيرضون بينها 

  .. وقوما بني الكباش   .. رشون بني الكالب فقال: ورأيت قوما حي   .. طأطأت رأيس خجال 

وقوما جيعلون هذه احليوانات املسكينة أغراضا يستهدفوهنا، فتمتلئ قلوهبم   .. وقوما بني القطط 

 بالنشوة إذا ما أصابوا مقاتلها. 

لعن من أَّتذ شيئًا فيه الروح  ) : أمل يسمعوا قوله  .. قال بعض احلارضين: وحيهم 

هنى   أن رسول اهلل ففي احلديث عن التحريش بني البهائم،  أمل يسمعوا هنيه  .. ( 1) ( غرضاً 

 . ( 3) بني البهائم   ( 2) عن التحريش 

 فهو أدرى بقومه.   .. قال: اسأل هذا 

  ﴿ تعاىل: ولكن الفطر املنكوسة ال يفيدها السامع، أمل تسمعوا قوله  .. سمعوه  .. قلت: بل 

َمُعونَ َوال َتُكوُنوا َكاَلِذيَن َقاُلوا َسِمع      ؟ ( 21)ألنفال:   ﴾ َنا َوُهم  ال َيس 

 األدب  

اقرتبنا من املركز الرابع من مراكز التدريب عىل اللهو، فقرأت الفتة مكتوبا عىل باهبا قوله  

َم َنن َساُهم  َكاَم َنُسوا لِقَ   ﴿ تعاىل:  َيو  َيا َفال  ن  ََياُة الدُّ ُُم احل  ِمِهم  َهَذا  اَلِذيَن اََّتَُذوا ِدينَُهم  هَل وًا َوَلِعبًا َوَغَرهت  اَء َيو 

 
 البخاري ومسلم.   (  1) 

 التحريش هو: إغراء وحتريض البعض عىل اَلخر.   (  2) 

 املعجم الكبري، الطربان.   (  3) 
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 (  51)األعراف:   ﴾ َوَما َكاُنوا ِبآياِتَنا جَي َحُدوَن  

ال َّتتلف كثريا عن   ورأيت مركز اللعب ال خيتلف كثريا عن املسجد، وأدوات اللعب 

املسابح التي يذكر هبا اهلل، أما رئيس امللعب، فكان كخطيب عىل املنرب يتلو آيات اهلل، وجيمع  

 القلوب عىل اهلل. 

 قلت: ما هذا ـ يا معلمـ   أنحن يف مسجد، أم يف ملعب؟ 

 قال: وما يمنع امللعب أن يكون مسجدا، أو املسجد أن يكون ملعبا؟ 

 بإنزال األشياء منازهلا.   لقد أمرنا   .. قلت: ال 

 قال: وكال الوظيفتني تصلحان للملعب واملسجد. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

 قال: أليس امللعب هو  الذي متتلئ فيه القلوب باملسة، واألرواح بالراحة؟ 

   .. قلت: بىل 

  أرحنا هبا يا بالل(، فقد اعترب )  وهو يدعو بالال إلقامة الصالة:  قال: فقد قال 

 راحة. الصالة حمال لل 

وا ِإَلي َها َوَتَرُكوَك َقاِئاًم ُقل  َما ِعن َد    ﴿ قلت: ولكن اهلل تعاىل قال:  اَرًة أو هَل وًا ان َفضُّ ا جِتَ َوِإَذا َرَأو 

ُ الَراِزِقنيَ  وَوِمَن التَِّجاَرِة َواهلَلُ َخري  ٌ ِمَن الَله  (، فقد اعترب ما عند اهلل خريا من  11)اجلمعة:   ﴾ اهلَلِ َخري 

 والتجارة.   اللهو 

وهو يدل عىل ما ذكرنا، فام عند اهلل من الراحة يفوق كل ما عند البرش    .. قال: ذلك صحيح 

 من وسائل اللهو. 

 قلت: فكيف مجع هذا املركز بني اللهو والعبادة، وبني اللعب واألدب؟ 

 قال: ذلك يشء بسيط، مل يبتدعوه ابتداعا، بل ساروا عىل هدي الصاحلني فيه. 
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 ذلك، مل أعلم أن من الصاحلني من سنوا من اللهو ما يمأل النفوس بالراحة؟ قلت: كيف  

أمل يكن الصاحلون جيتمعون عىل سامع القصائد التي متأل القلوب   .. لقد سنوا  .. قال: ال   

 ؟ حمبة هلل، وانشغاال به عام سواه 

 وما أمجل األحلان التي نقلت لنا من تلك القصائد.   .. قلت: بىل 

 قال: أتدري رس اهتامم الصاحلني هبذا؟ 

   .. قلت: ال 

 قال: لقد علموا أن اللهو قد يشغل عن اهلل، فجعلوا من اللهو حادهيم إىل اهلل. 

 قلت: ولكن بعض قومي يشنعون عىل هذا، ويعتربونه من البدع. 

 . رسول اهلل  هذا سنة    .. من قال هذا؟   .. قال: ال 

َبي ِت ِإاَل ُمَكاًء   ﴿ تعاىل: قلت: هم يستدلون عىل ذلك بقوله  َوَما َكاَن َصالهُتُم  ِعن َد ال 

ِدَيةً  (، فقد ذكر اهلل تعاىل يف هذه اَلية أن املرشكني كانوا جيعلون صالهتم عند  35)ألنفال: ﴾ َوَتص 

 . ( 1) البيت تصفيقا وصفريا 

ومن فعل هذا فقد وقع فيام وقع فيه املرشكون من حتريف   .. قال: هذا استهزاء بالدين 

 للدين. 

 قلت: ولكن هؤالء أيضا جيعلون من الدين غناء وأناشيد. 

قال: إن حرفوا الدين وقعوا فيام وقع فيه املرشكون من التحريف، وإن مل حيرفوا، وإنام  

 ل أصابوا السنة. اَّتذوا من اإلنشاد أسلوبا من أساليب الرتيبة والرتفيه فقد أحسنوا، ب 

 احلكم بالسنية صعب.   .. كيف هذا؟   .. قلت: السنة !؟ 

 بل احلكم بالبدعة أصعب منه.   .. ليس صعبا   .. قال: ال 

 
 عن ابن عباس قال: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق، واملكاء الصفري، والتصدية التصفيق.   (  1) 
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 قلت: فام النص الدال عىل السنية؟ 

 قال: بل قل: ما النصوص الدالة عىل السنية؟ 

 قلت: أهناك نصوص ال نص واحد؟ 

  اخلندق؟ يف   أمل تر كيف كان صحابة رسول اهلل    .. قال: أجل 

لقد اجتهدوا جهدا عظيام، وقد روى الرباء  قال: ملا كان يوم األحزاب   .. قلت: أجل 

ويف    . . ( 1)   رأيته ينقل من تراب اخلندق حتى وارى الرتاب عنى جلدة بطنه   وخندق رسول اهلل  

 هذا دليل عىل اجلهد العظيم الذي كان يبذله. 

ل كان يدعوهم إىل نوادي اللهو  خيفف عىل أصحابه، ه  قال: فكيف كان رسول اهلل 

 واللعب؟ 

يشاركهم يف أراجيزهم التي ينشدوهنا ليخففوا   لقد كان  .. قلت: كيف تقول هذا؟ 

أن األنصار واملهاجرين كانوا يرجتزون وينقلون الرتاب  ففي احلديث  بعض التعب الذي يصيبهم،  

 عىل متوهنم، وهم يقولون:  

 نحن الذين بايعوا حممدًا       عىل اإلسالم ما بقينا أبداً 

 :  فيجيبهم الرسول  

 ( 2) اللهم إنه ال خري إال خري اَلخرة      فبارك ىف األنصار واملهاجرة 

هلم عىل تلك التضحيات التي قدموها، وقد  للصحابة  أكرب حافز    وقد كانت مشاركة  

 : كانوا يقولون عندما يرون جهد الرسول  

 لئن قعدنا والنبي يعمل    لذاك منا العمل املضلل 

 
 ( البخاري.1)

 ( البخاري. 2)
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 وقد كان من أراجيز املسلمني يف ذلك املحل الشديد: 

 واهلل لوال اهلل مــا اهتــدينــا 

 

ــا وال   ــدقــن وال تصـــ

ــنـــــــــا ــيـــــــ  صــــــــــــلـــــــ

 

ــا  ن غـوا عـلــي ــا إذا قـوم ـب  إن

 

ا   ة أبيـن  وإن أرادوا فتـن

ــا   ن ـي ـل ــة ـع ن ـي ـــك زـلن ســ ــأـن  ف

 

ــدام إن   ــت األق ــب وث

ــنـــــــــــــا  ــيـــــــــــ  القـــــــــــ

 

 قال: أتعلم املعان العظيمة التي حتتوي عليها هذه األراجيز؟ 

إهنا   .. إهنا معان عظيمة متأل القلوب شعورا باهلل وحمبة له وسكونا إليه  .. قلت: أجل 

 لتوضع عىل جبل اهلموم، فيندك، وعىل طوفان اَلالم، فيغور. 

   .. قال: فقد عرفت سنية اللهو التعبدي 

 ؟ قلت: سنية أن أعبد اهلل باللهو 

لدنيا معه ألنه سبيل الغفلة وطريق  فاهلل تعاىل ذم اللهو يف القرآن الكريم، وذم ا   .. قال: أجل 

 احلجاب، فإذا صار اللهو عني اليقظة رفعه اهلل ليصبح عني القرب. 

فقد عرفنا أن النوم ليس إال عبادة ال    .. وهو نفس ما ذكرته يل يف النوم   .. قلت: فهمت هذا 

 َّتتلف عن سائر العبادات. 

ذا النوع من اللهو يعاجلون  فجعلوا هذه القاعة خاصة هب   .. قال: وقد أدرك أهل السالم هذا 

 به املرىض وحيفظون به األصحاء. 

 اللهو بالدين: 

بينام نحن كذلك إذ دخل شيخ مهيب ال خيتلف عن املرشد السابق، وقد عاله الغضب،  

فامحر وجهه، وانتفخت أو داجه، فبادر إليه القوم يسألونه عن رس غضبه، فقال: لقد نزلت اليوم  

   .. وسمعت عجبا   .. مدائن الرصاع، فرأيت عجبا 

 لقد أفزعتنا.   .. وما سمعت؟   .. فقيل: ما رأيت؟ 
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قال: جلست مع بعضهم، فسمعته حيكي نكتا كثرية جتعل من شعائر الدين لعبا وتسلية  

 وضحكا. 

 قلت: فاذكر يل بعض ما سمعت. 

أمل تسمع    .. كيف أسمح للسان أن يستهزئ بدين اهلل   .. نظر إيل شزرا وقال: أحتسبني جمنونا 

َبُحوا َبَقَرًة َقاُلوا   ﴿ : تعاىل حاكيا عن موسى قوله  ِمِه ِإَن اهلَلَ َيأ ُمُرُكم  َأن  َتذ  َوِإذ  َقاَل ُموَسى لَِقو 

َاِهِلنيَ  (، فقد استعاذ باهلل من اجلهل إن  67)البقرة: ﴾ َأَتَتِخُذَنا ُهُزوًا َقاَل َأُعوُذ ِباهلَلِ َأن  َأُكوَن ِمَن اجل 

 كذب عىل اهلل، أو اَّتذ دين اهلل هزوا. 

َا اَلِذيَن آَمُنوا ال َتَتِخُذوا   ﴿ ذر اهلل من مواالة املستهزئني بدين اهلل، فقال تعاىل: أمل حي  َيا َأهيُّ

ُكَفاَر أو لَِياَء وَ  ِكَتاَب ِمن  َقب ِلُكم  َوال  اَتُقوا اهلَلَ ِإن   اَلِذيَن اََّتَُذوا ِدينَُكم  ُهُزوًا َوَلِعبًا ِمَن اَلِذيَن أو ُتوا ال 

ِقُلونَ ُكن ُتم    ٌم ال َيع  ُتم  ِإىَل الَصالِة اََّتَُذوَها ُهُزوًا َوَلِعبًا َذلَِك ِبَأهَنُم  َقو  ِمننَِي َوِإَذا َناَدي  ـ    57)املائدة: ﴾ ُمؤ 

58  ) 

َذلَِك َجَزاُؤُهم    ﴿ تعاىل: أمل خيرب اهلل تعاىل عن املصري الذي أعده هلؤالء املستهزئني، فقال 

 ( 106)الكهف: ﴾ اََّتَُذوا آَيايِت َوُرُسيِل ُهُزواً َجَهَنُم ِباَم َكَفُروا وَ 

بعض الكرب،    نفوسهم قلت: ولكن هؤالء ال يقصدون ما يذكرون، بل هم ينفسون عىل  

 وال يقصدون الكفر. 

ما الفرق بينهم وبني من قال اهلل تعاىل    .. قال: أمل جيدوا إال دين اهلل هيزؤون به ويسخرون 

َتُهم  لَ   ﴿ فيهم:  ِزُئونَ َوَلئِن  َسَأل  َته    ﴾ َيُقوُلَن ِإَناَم ُكَنا َنُخوُض َوَنل َعُب ُقل  َأِباهلَلِ َوآَياِتِه َوَرُسولِِه ُكن ُتم  َتس 

 ( 65)التوبة: 

قلت: أتعلم يا شيخ أن كثريا من وسائل اإلعالم عندنا ال جتد ضالتها من التنفيس عىل  

 نفسها وعىل الناس إال بمثل هذا؟ 
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   .. قال: فبرشهم 

 يفعلون هذا، ثم أبرشهم؟ قلت: أ 

َِديِث لُِيِضَل    ﴿ تعاىل: قال: برشهم باهلوان، أمل تسمع إىل قوله   ي هَل و احل 
رَتِ َوِمَن الَناِس َمن  َيش 

ِ ِعل ٍم َوَيَتِخَذَها ُهُزوًا أو َلئَِك هَلُم  َعَذاٌب ُمِهنيٌ   ( 6)لقامن: ﴾ َعن  َسِبيِل اهلَلِ ِبَغري 

 اللهو باألخالق: 

صحفي السالم بيدي، وقال: هو  مغضب، فال تناقشه، وتعال أريك شيئا يف هذه  أمسك  

 القاعة ستس له أيام رسور. 

رست معه، فرأيت صبية يمثلون متثيلية مجيلة تشع بالنبل والكرم واألخالق الرفيعة،  

لك  هؤالء صبية، ومع ذ   .. ما أسهل اخلري   .. وفيها من اللهو ما مأل صدري باالنرشاح، فقلت: اهلل 

 نجحوا يف إيصال ما يريدون من اللهو واخلري إىل نفيس. 

 قال: فقارن هذا بام يفعله قومك. 

 قلت: وما يفعلون؟ 

قال: كثري من األطفال يف بداية سن املراهقة أو قبلها يعتربون يف تلفزيونات الرصاع  

 مصدرا رئيسيا للمعلومات حول السلوك املنحرف. 

إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل، إذا  ) : وهم يقتلون بذلك احلياء الذي قال فيه  

 ( 1) مل تستح فاصنع ما شئت( 

 فمن أخطر مفاسد التلفزيون هو  القضاء عىل ذلك اخللق الفطري األصيل.   .. قلت: أجل 

 
 أمحد والبخاري وأبو داود.   (  1) 
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 رابعا ـ حصن التواصل 

َواهلَلُ   ﴿ ة ترسم حروف قوله تعاىل: دخلنا احلصن الرابع، فرأينا عىل بابه صورا لنوافذ كثري 

ِئَدَة َلعَ  َف  َب َصاَر َواأل  َع َواأل  َلُموَن َشي ئًا َوَجَعَل َلُكُم الَسم  َرَجُكم  ِمن  ُبُطوِن ُأَمَهاتُِكم  ال َتع  َلُكم   َأخ 

ُكُرونَ   ( 78)النحل: ﴾ َتش 

 قلت للمعلم: ما هذا احلصن؟ وما عالقة اَلية به؟ 

فاهلل تعاىل جعل يف جسم اإلنسان وروحه ما يمكنه من   .. التواصل قال: هذا حصن 

 نعمة التواصل.   .. واَلية الكريمة متن عىل اخللق هبذه النعمة   .. التواصل مع العامل الذي يعيش فيه 

 فال يدرك الشكر إال بإدراك النعمة.   .. قلت: بني يل رس كون التواصل نعمة 

   .. قال: ال قيمة للوجود بال تواصل 

 كيف ذلك؟ قلت:  

فال ترى ما فيه وال تسمع، بل وال تلمس    .. قال: أرأيت لو عزلت عن هذا العامل عزال تاما 

 فهل يكون لوجودك أي معنى؟   .. وال تشم، وال تدرك ما فيه من حقائق ومجال 

 إن يف تلك احلالة أشبه باجلامد.   .. قلت: ال 

تي متد حياتك باحلياة،  قال: ولذلك كان التواصل وأدوات التواصل من النعم الكربى ال 

 ووجودك بالوجود. 

 لكن ما عالقة هذا بالصحة، وبحصون الصحة.   .. قلت: أدركت هذا، وفقهته 

ولنؤدي هبا   .. قال: لقد أمدنا اهلل بوسائل اإلدراك لنرتقي هبا يف سلم الوصول إليه   

 فبحفظها حيفظنا اهلل.   .. وكل ذلك يستدعي حفظها   .. الوظائف التي كلفنا هبا 

 حفظنا ألدوات التواصل التي أمدها اهلل لنا هو سبب حفظنا؟ قلت: أ 
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من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له  ) : أمل تسمع قوله  .. قال: أجل 

 اجلنة ملن ضمن حفظ جوارحه وأدوات تواصله.   فقد ضمن    .. ( 1) اجلنة( 

 قلت: هذا يف اَلخرة. 

فال حتفظ الدنيا، وال يستثمر ما فيها من اخلري إال بحفظ أدوات   .. قال: ومثل ذلك الدنيا 

 التواصل وتوجيهها الوجهة الصحيحة. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

ألستم تعتقدون بأن املدارس واجلامعات هي املزرعة   .. قال: سأرضب لك مثاال بسيطا 

 التي تنبت فيها األجيال التي تكمل مسرية األمة وحتفظ وجودها. 

ولو أن ـ عىل حسب ما أرى من الواقع ـ هناك تقصري كبري    .. صحيح  ذلك   .. قلت: أجل 

 يف هذ املجال. 

 قال: ما سببه؟ 

ولكن    .. فجامعاتنا ال تنقصها األجهزة والوسائل   .. قلت: أسبابه سلوكية يف أكثر األحيان 

 ينقصها الطلبة املهيئون للتعامل مع تلك األجهزة والوسائل؟ 

 قال: وما سبب عدم هتيئتهم؟ 

وانشغاهلم بام تتطلبه نفوسهم من   .. قلت: انرصاف نفوسهم عن التوجه الصادق للعلم 

 أسباب اللهو. 

 قال: هم يطلبون التواصل اخلاطئ إذن. 

 قلت: أهلذا األمر عالقة بالتواصل؟ 

هو من االستعامل اخلاطئ ألدوات التواصل التي خلقها اهلل لنا للتعرف عىل  و   .. قال: أجل 

 
 البخاري.   (  1) 
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ِض  ﴿ تعاىل: أمل يقل اهلل  .. حقائق العامل  َر  ( لقد  101: )يونس ﴾ ُقِل ان ُظُروا َماَذا يِف الَساَمَواِت َواأل 

 فإالم ينظر شبابكم؟   .. أمر اهلل تعاىل يف هذه اَلية املؤمنني بالنظر يف السموات واألرض 

 تنا ومدننا. ا قلت: إىل صنوف املعارض التي تزخر هبا جامع 

والتوجيه اخلاطئ   .. قال: تلك املعارض هي التي حجبتهم عن اهلل، وعن علوم أهل اهلل 

 ألبصارهم هو السبب يف كل ذلك. 

 قلت: ما البرص إال نافذة واحدة من نوافذ التواصل؟ 

 قوا أسوارك من باب أو نافذة. قال: واألعداء ال هيمهم أن خيرت 

 *** 

  .. رأيت ستة نوافذ تطل عىل عوامل كثرية، سألت املعلم عنها، فقال: هذه نوافذ التواصل   

 كل نافذة تطل عىل من عوامل اهلل. 

 قلت: ولكني أعلم أن النوافذ مخسة. 

وسنطل عليها لرتى ما تتطلبه هذه النوافذ من السلوك املرتبط   .. قال: هي هنا ستة 

 لصحة.  با 

 النظر 

اقرتبنا من النافذة األوىل من نوافذ االتصال، وقد اَّتذت صورة عني حوراء مجيلة، قلت  

 للمعلم: أهذه عني من عيون احلور العني؟ 

 هذه العني تشري إىل نافذة البرص، ومنها نطل عىل مجال األشياء التي تراها العني.   .. قال: ال 

 قلت: لتس العني. 

 قال: ولتبعث برسائل السور إىل القلب، ومنه إىل اجلسد، فيملتئ باجلامل. 
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 قلت: فيصح باجلامل. 

 قال: وتكون له من القوة ما يواجه به كل علة. 

 ن العالج؟ قلت: فمن أين نستمد هذا النوع م 

قال: من كتاب اهلل الناطق الذي دلنا عىل نواحي اجلامل يف كتابه الصامت، أمل تقرأ ما ورد  

 يف القرآن الكريم من احلث عىل النظر، واإلشارة إىل نواحي اجلامل التي متتلئ هبا ألشياء؟ 

َأَفَلم     ﴿ بجامهلا: قلت: بىل، فقد قال تعاىل يصف السامء، وحيث عىل النظر إليها، واالمتالء  

َقُهم  َكي َف َبَني َناَها َوَزَيَناَها َوَما هَلَا ِمن  ُفُروٍج   َفو 
ِ
: ﴾ َين ُظُروا ِإىَل الَساَمء َوَلَقد    ﴿ : قال تعاىل و ، ( 6)قه

 ُبُروجًا َوَزَيَناَها لِلَناِظِرينَ 
ِ
َنا يِف الَساَمء َعَل يِف  َتَباَرَك اَلِذي َج  ﴿ : قال تعاىل و ، ( 16)احلجر: ﴾ َجَعل 

اجًا َوَقَمرًا ُمنرِياً   ُبُروجًا َوَجَعَل ِفيَها رِسَ
ِ
 (    61)الفرقان: ﴾ الَساَمء

َقي َنا ِفيَها َرَوايِسَ   ﴿ قال: وقال يصف األرض وما احتوته من زينة:  َناَها َوَأل  َض َمَدد  َر  َواأل 

ٍج هَبِيٍج  َبت َنا ِفيَها ِمن  ُكلِّ َزو  : ﴾ َوَأن  َزَل َلُكم     ﴿ : قال تعاىل و ،  ( 7)قه َض َوَأن  َر  َأَمن  َخَلَق الَساَمَواِت َواأل 

َبت َنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت هَب َجٍة َما َكاَن َلُكم  َأن  ُتن ِبُتوا َشَجَرَها َأِإَلٌه َمَع اهللَِ   َماًء َفَأن 
ِ
ٌم  ِمَن الَساَمء  َبل  ُهم  َقو 

ِدُلونَ   ( 60)النمل: ﴾ َيع 

احتوت عليه من اجلامل، موجها النظر إليها، قال   قلت: وقد وصف احليوانات وما 

ُحونَ   ﴿ تعاىل:  َ  ( 6)النحل: ﴾ َوَلُكم  ِفيَها مَجَاٌل ِحنَي ُتِرحُيوَن َوِحنَي َتس 

اهلَلُ اَلِذي َجَعَل   ﴿ تعاىل: قال: وقد وصف اإلنسان وما زينه اهلل به من أنواع الزينة، فقال 

َض َقَرارًا َوالَساَمَء بِ  َر  َسَن ُصَوَرُكم  َوَرَزَقُكم  ِمَن الَطيَِّباِت َذلُِكُم اهلَلُ َربُُّكم   َلُكُم األ  َناًء َوَصَوَرُكم  َفَأح 

َعامَلنِيَ  َقِّ َوَصَوَرُكم    ﴿ : قال تعاىل و ، ( 64)غافر: ﴾ َفَتَباَرَك اهلَلُ َربُّ ال  َض ِباحل  َر  َخَلَق الَساَمَواِت َواأل 

َسَن ُصَوَرُكم  َوِإَلي هِ   ( 3)التغابن: ﴾ امل َِصريُ   َفَأح 

قلت: إن مظاهر اجلامل يف القرآن الكريم عامة شاملة ال يمكن حرصها، فاهلل تعاىل ذكر  
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َسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي مَتُرُّ َمَر الَسَحاِب ُصن َع اهلَلِ    ﴿ تعاىل: تزيينه وإتقانه لكل يشء، قال   َباَل حَت  ِ َوَتَرى اجل 

 
ٍ
ء َقَن ُكَل يَش  َعُلونَ اَلِذي َأت   َخَلَقُه    ﴿ : قال تعاىل و ،  ( 88)النمل: ﴾  إَِنُه َخِبرٌي باَِم َتف 

ٍ
ء َسَن ُكَل يَش  اَلِذي َأح 

 ((.  7: )السجدة   ﴾ 

 قال: ألن ما يف الكون أثر من آثار البديع، ونفحة من نفحات املصور. 

 *** 

بينام نحن كذلك إذ ربت عىل كتفي رجل شدن إليه لباسه، فقد حوى كل األلوان، ومع    

 ذلك بدت فيه متناسقة ال تنافر بينها وال خصام. 

 قلت: ال شك أنك معلم األلوان. 

 قال: ومن أين عرفت ذلك؟ 

 قال: سالم األلوان معك وتناسقها دليل عىل أنك معلمها. 

 بيب ال أعالج إال باأللوان. قال: أنا معلمها وطبيبها، أنا ط 

 فكيف ينزل إىل معدهم، وكيف متتصه دماؤهم؟   .. قلت: أتسقي مرضاك ألوانا 

قال: أسقي عيوهنم، فإذا ترشبت ألوان رست أطيافها إىل قواهم لتمألها بالنشاط، فتقيض  

 عىل العلة، ومتسح آثارها. 

 تلف طوال وقرصا. قال: ولكن هل يف طاقة األلوان أن تعالج، وما هي إال موجات َّت 

فقال: لوال القدرات العجيبة التي أو دعها اهلل فيها ما ذكر خربها يف القرآن الكريم، فليس  

 يف القرآن الكريم إال جمامع احلقائق؟ 

 قلت: فامذا ورد؟ 

هُنَا َتُسُّ   ﴿ قال: أمل يقل احلق تعاىل يف خطابه لبني إرسائيل:  َراُء َفاِقٌع َلو  ِإهَنَا َبَقَرٌة َصف 

 (؟ 69: البقرة ﴾ ) الَناِظِرينَ 
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َوَما َذَرَأ َلُكم     ﴿ عام ذرأ يف األرض:   تعاىل أمل ينبه القرآن الكريم إىل اختالف األلوان، فقال  

ٍم َيَذكَ  َواُنُه ِإَن يِف َذلَِك ََلَيًة لَِقو  ِض ُُم َتِلفًا َأل  َر   (  13)النحل: ﴾ ُرونَ يِف األ 

ُلكِي ُسُبَل َربِِّك ُذُلاًل خَي ُرُج ِمن    ﴿ وقال عن ألوان الرشاب:  ُثَم ُكيِل ِمن  ُكلِّ الَثَمَراِت َفاس 

ٍم َيَتَفَكُرونَ  َواُنُه ِفيِه ِشَفاٌء لِلَناِس ِإَن يِف َذلَِك ََلَيًة لَِقو  اٌب ُُم َتِلٌف َأل   ( 69)النحل: ﴾ ُبُطوهِنَا رَشَ

ِض ُثَم خُي ِرُج    ﴿ عن ألوان الثامر: وقال   َر   َماًء َفَسَلَكُه َيَناِبيَع يِف األ 
ِ
َأمَل  َتَر َأَن اهلَلَ َأن َزَل ِمَن الَساَمء

َرى  ًا ُثَم جَي َعُلُه ُحَطامًا إَِن يِف َذلَِك َلِذك  َفره اُه ُمص  َواُنُه ُثَم هَيِيُج َفرَتَ عًا ُُم َتِلفًا َأل  يِل  أِلُو ِبِه َزر 

َباِب  َل   ( 21)الزمر: ﴾ األ 

َواهُنَا     ﴿ وقال عن ألوان اجلبال:  َنا ِبِه َثَمَراٍت ُُم َتِلفًا َأل  َرج   َماًء َفَأخ 
ِ
َأمَل  َتَر َأَن اهلَلَ َأن َزَل ِمَن الَساَمء

َواهُنَا َوَغَراِبيُب ُسودٌ  َباِل ُجَدٌد ِبيٌض َومُح ٌر ُُم َتِلٌف َأل  ِ  ( 27)فاطر: ﴾ َوِمَن اجل 

َواُنُه    ﴿ وقال عن ألوان الناس والدواب واألنعام:  َعاِم ُُم َتِلٌف َأل  َن  َوِمَن الَناِس َوالَدَوابِّ َواأل 

ُعَلاَمُء ِإَن اهلَلَ َعِزيٌز َغُفورٌ   ( 28)فاطر: ﴾ َكَذلَِك ِإَناَم خَي َشى اهلَلَ ِمن  ِعَباِدِه ال 

  تعاىل ويف القرآن الكريم نجد لونا خاصا لقي عناية خاصة، هو  اللون األخرض، فاهلل 

ُمَتِكِئنَي َعىَل    ﴿ : تعاىل يصف أهل اجلنة وهم عىل فرشهم يف جو رفيع من البهجة واملتعة بقوله 

ٍ َوَعب َقِريٍّ ِحَسانٍ  َيُهم  ِثَياُب  َعالِ ﴿ : تعاىل (، ويصف ألوان ثياهبم بقوله  76الرمحن: ﴾ ) َرف َرٍف ُخرض 

ابًا َطُهوراً  ُم  رَشَ ٌق َوُحلُّوا َأَساِوَر ِمن  فَِضٍة َوَسَقاُهم  َرهبُّ َ َترب  ٌ َوإِس   (  21االنسان: ﴾ ) ُسن ُدٍس ُخرض 

 لقد أخرب اهلل تعاىل عن كل هذا.   .. قلت: صحيح 

 التداوي.   ات ن الكريم به إىل صيدلية من صيدلي قال: لقد أشار القرآ 

 ؟ هذا لنستعمله دواء، فكيف نستعمله هلل تعاىل ذكر  قلت: فلنفرض أن ا 

 . نتم أعلم بامور دنياكم فأ قال: لقد ترك اهلل الكيفيات لكم،  

 صعب جدا.   .. ولكن البحث يف مثل هذا صعب   .. قلت: بىل 
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 قال: ولكنه يسري عىل من يسه اهلل له. 

 قلت: ولكن قومي لن يقبلوه. 

 أرساره. قال: بل قبلوه، وهم يبحثون عن  

 قلت: قبلوه!  

أَهية اللون يف التدخل يف صحة اإلنسان، وقد   ( 1) فقد أثبت العلم احلديث  .. قال: أجل 

إن تأثري اللون يف اإلنسان بعيد الغور، وقد أجريت جتارب  ) قال أحد علامء النفس وهو أردتشام: 

وبالسور أو الكآبة،    دة، متعددة بينت أن اللون يؤثر يف إقدامنا وإحجامنا، ويشعر باحلرارة أو الربو 

 بل يؤثر يف شخصية الرجل ويف نظرته إىل احلياة(   

ويسبب تأثري اللون يف أعامق النفس اإلنسانية فقد أصبحت املستشفيات تستدعي  

االخصاصيني القرتاح لون اجلدران الذي يساعد أكثر يف شفاء املرىض، وكذلك املالبس ذات  

 األلوان املناسبة. 

ب أن اللون األصفر يبعث النشاط يف اجلهاز العصبي، أما اللون  وقد بينت التجار 

األرجوان فيدعو إىل االستقرار، واللون األزرق يشعر اإلنسان بالربودة، عكس األمحر الذي  

يشعره بالدفء، ووصل العلامء إىل أن اللون الذي يبعث السور والبهجة وحب احلياة هو  اللون  

 ضل يف غرف العمليات اجلراحية لثياب اجلراحني واملمرضات. األخرض، لذلك أصبح اللون املف 

 بالك فرايار( ) قلت: لقد ذكرتني بجس  

 قال: ما به؟ 

 قلت: هو  موجود بلندن. 

 قال: وما يفيدن وجوده بلندن أو باملريخ؟ 

 
 انظر: مع الطب يف القرآن الكريم، للدكتور عبد احلميد دياب، و الدكتور أمحد قرقوز.    (  1) 
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قلت: لقد كان يعرف بجس االنتحار، ألن أغلب حوادث االنتحار تتم من فوقه، وقد  

، فلام حول لونه إىل اللون األخرض اجلميل انخفضت حوادث االنتحار بشكل  كان لونه أغرب قامتا 

 ملحوظ. 

قال: هذا صحيح، فاللون األخرض يريح البرص، وذلك ألن الساحة البرصية له أصغر من  

الساحات البرصية لباقي األلوان، كام أن طول موجته وسطي، فليست بالطويلة كاللون األمحر،  

 .  وليست بالقصرية كاألزرق 

بينام نحن كذلك إذ جاء شيخ هرم، يلبس لباسا أميل إىل الصفرة، فقلت ملعلم األلوان:  

 من هذا؟ أهوشيخك أم صاحبك؟ 

قال: هو  تلميذ من تالميذي، ولكن له آراؤه اخلاصة التي قد ال أشاركه فيها مجيعا، ومع  

 احلقائق. ذلك فهو ال يكف عن صحبتي، وتعجبني جرأته يف الكالم يف  

 قلت: فمن هو؟ 

 قال: هو  ينتمي إىل ما يسميه قومك بالطب البديل. 

 قلت: إهنم يبالغون يف أشياء كثرية. 

 قال: ذاك عيبكم، تنعتون باملبالغة ما ال تفهمونه، أو ما تعجزون عن فهمه. 

 ؟ ( 1) قلت: فمم ينطلق أصحاب هذا العلم يف العالج باأللوان 

 جييبك. قال: هو  ذا الشيخ  

قال الشيخ: لقد مزج اهلل تعاىل بنية االنسان بعنارص ومتوجات كهربائية وإشعاعات ذاتية،  

بحيت تتجانس كلية مع العنارص املوجودة يف الكون املحيط به من موجات كهرومغناطيسية  

وإشعاعات كونية وذبذبات لونية، وكالَها مكون من درجات ُمتلفة من الذبذبات املوجية،  مما  

 
 .كتاب الوصفة الطبية للعالج بالتغذية، ود.م / حييى محزة كوشك انظر::   (  1) 
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 هل اإلنسان اىل احلياة بواسطة هذه الطاقات الكهربائية واإلشعاعية. يؤ 

قلت: قد ال خيالفك يف هذا الكالم أحد، فاإلشعاعات والتموجات يمتلئ هبا الكون، بام  

 فيه اإلنسان. 

قال: لكن اجلديد الذي مل هتتموا به، أو مل تعرفوه، هو  أن لكل شخص إشعاعات َّتتلف  

بتها وتردداهتا عن غريه، وبذلك يكون كل شخص مستقال عن غريه  يف طول موجتها وعدد ذبذ 

يف الصفات والطبائع، وبذلك يكون لكل شخص لون خاص يتميز به، أو طول موجة وذبذبة  

 ترددية خاصة به مثلام هو  األمر بالنسبة لبصامت األصابع. 

كل فرد   قلت: وهذا أيضا ليس غريبا، فتميز أفراد اإلنسان ليس بالبصامت وحدها، بل 

 يتميز عن غريه متيزا تاما، وهو من دالالت عظمة اخلالق، فاخلالق ال يكرر، بل يبدع. 

قال: وانطالقا من ذلك، فإن كل إنسان تنبعث منه إشعاعات خاصة به، ويستقبل  

إشعاعات من الكون من اإلشعاعات والذبذبات اللونية التى حتيط به يف البيئة التي يعيشها،  

واحلب والكراهية،    - بإذن اهلل    - عاعات املوجية والذبذبات الصحة واملرض  وكذلك تسبب اإلش 

وبذلك لو كانت املوجات املرسلة واملستقبلة بني شخص وآخر متقاربة نتج عن ذلك تفاهم وحمبة  

 قوية، وكلام تنافرت كلام نتج عنها خالف وكراهية. 

األرواح جنود جمندة فام تعارف  ) : قلت: هذا تفسري مجيل لس املودة والبغض، وقد قال  

 ( 1) منها ائتلف وماتناكر منها اختلف( 

قال: وانطالقا من هذا أخذت مع زمالئي من علامء األلوان ـ مستعينني بمعلم األلوان ـ  

 يف إجراء الدراسات عىل تأثري األلوان عىل حالتنا النفسية والصحية، وطريقة تفكرينا. 

 ون ما يناسب كل شخص من األلوان؟ قلت: هذا مبحث مهم، ولكن كيف تعرف 

 
 البخاري ومسلم.   (  1) 
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قال: ذلك سهل، فالشخص الذي يفضل لونا معينا ـ مثال ـ عىل لون آخر يكون له عالقة  

 بتأثري ذلك اللون عىل إحساس ذلك الشخص. 

 كيف يؤثر هذا اللون عىل الصحة؟   .. قلت: ولكن 

طول موجي    قال: عندما يدخل اللونـ  الذي هو  عبارة عن ضوء أو طاقة مشعة مرئية ذات 

معني ـ إىل املستقبالت الضوئية يف العني تنبه الغدة النخامية والصنوبرية، وهذا يؤدي اىل إفراز  

 هرمونات معينة، تقوم بإحداث جمموعة من العمليات الفيسولوجية. 

 وهو سهل اهلضم والقبول.   .. قلت: هذا تفسري مجيل 

 ا ومزاجنا وسلوكياتنا. قال: وهذا التفسري يرشح سبب سيطرة األلوان عىل أفكارن 

قلت: كل هذا مجيل، ولكنه يكاد يكون متفقا عليه، فام اجلديد الذي أضفتموه لتصبح  

 األلوان عالجا؟ 

قال: لقد استقرأنا تأثريات األلوان عىل الصحة، وانطالقا من ذلك قسمناها إىل ألوان  

 . ( 1) موجبة وألوان سالبة 

 األلوان املوجبة: 

 ؟ قلت: فام األلوان املوجبة 

قال:هي األلوان التي متتاز بتفاعالهتا احلمضية حيث تكون إشعاعاهتا منشطة ومثرية،  

 وهي اللون األمحر، والربتقايل واألصفر وحتت األمحر، واألسود. 

 قلت: فام تأثرياهتا الصحية؟ 

قال: أما اللون األمحر فنعالج به فقر الدم )االنيميا( والضعف العام، والكساح، وهو  

لتئام اجلروح، ويشفي اإلكزيام واحلروق وبعض احلميات احلادة مثل احلمرة واحلمى  يساعد عىل ا 

 
 .كتاب الوصفة الطبية للعالج بالتغذية، ود.م / حييى محزة كوشك انظر::   (  1) 
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القرمزية واحلصبة، وهو يقوي مناعة اجلسم لألمراض، ويزيد معدل رضبات القلب والنشاط  

 املوحي للمخ ومعدل التنفس. 

واملشاكل  وهو لون العواطف والطاقة وهو يساعد عىل الشفاء التهاب املثانة البولية 

 اجللدية. 

وهلذا، فإن عىل الذين يعانون من عيوب يف احلركات التناسقية أال جيلسوا يف الغرف ذات  

الديكور األمحر، ويرتدوا اللون االمحر، ومثلهم الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وعىل  

 عكسهم من يعانون من انخفاض ضغط الدم. 

 ات؟ أللون األمحر كل هذه التأثري   .. قلت: اهلل 

 وكل لون من األلوان له تأثرياته اخلاصة.   .. قال: أجل، فقد ثبت لدينا كل ذلك 

 قلت: فالربتقايل؟ 

قال: هو مقو للقلب، ومنشط عام ومضاد لإلحساس باهلبوط والفتور واالكتئاب  

والنعاس واالضطهاد واليأس وكافة املشاعر السيئة، ويساعد عىل الشفاء من أمراض القلب  

 واالضطرابات العصبية والتهابات العينني مثل القرنية. 

وهو من أحسن األلوان، وذلك لفتحة للشهية، وخاصة لرفع معدل الشهية عند املرىض،  

ولذلك يوضع مفارش برتقالية عىل الطاولة، وعند الشعور بالتعب أو االرهاق حاول ارتداء  

 الربتقايل فذلك من شأنه أن يرفع من مستوى طاقتك. 

 ت: فاألصفر؟ قل 

قال: هو  من أشد األلوان ايقاعًا يف الذاكرة، فكلام أردت أن تتذكر شيئًا اكتبه عىل ورقة  

صفراء، ولكنه يرفع ضغط الدم، ويزيد معدل نبضات القلب، ولكن بصورة أقل من األمحر،  

  ولكنه لون مثري للطاقة، ويساعد عىل التخلص من االكتئاب وأمراض اجلهاز التنفيس كالربد 
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واحللق والسعال، وهو يؤثر عىل البنكرياس والكبد والطحال حيث يساعد عىل إعادة بناء  

 االنسجة فيها، ولكن حيظر استعامله للحوامل ألنه يؤثر عىل عمل الكليتني. 

 قلت: فاللون حتت األمحر؟ 

قال: هذا اللون ال يستعمل بتاتًا يف حاالت االحتقان، ولكنه يساعد يف بناء كريات الدم  

حلمراء، ويستعمل كمهدئ َلالم التهاب األعصاب، ويشفي ـ بإذن اهلل ـ أمراض فقر الدم  ا 

 والسل. 

 قلت: فاألسود؟ 

قال: هذا اللون غري موجود يف ألوان الطيف، وهو ضد اللون األبيض، وينطلق من املواد  

بط  املخدرة والسامة، ويسمى بلون القوة، ويعطي إحساسا بالقوة والثقة بالنفس، ولكنه حم 

 للشهية، فإذا أردت إنقاص وزنك فافرش طاولة طعامك بغطاء أسود. 

 األلوان السالبة: 

 قلت: فام األلوان السالبة؟ 

قال: هي األلوان التي متتاز بتفاعالهتا القلوية، حيث تكون إشعاعاهتا باردة ومهدئة، وهي  

ألبيض، واألخرض،  األزرق، والنييل، والبنفسجي، والوردي، واللون فوق البنفسجي، واللون ا 

 وفوق األخرض.  

 قلت: فام اكتشفتم من تأثريات اللون األزرق؟ 

قال: هو  لون مهم، فهو جمدد لنشاط اجلهاز العصبي باجلسم ومهدئ لألشخاص  

املفرطني يف العصبية واملصابني بارتفاع ضغط الدم واألمراض الروماتزمية وتصلب الرشايني،  

 د مرات التنفس. ويؤدي اىل االسرتخاء، وخيفض من عد 

وقد أجريت جتربة عىل هذا اللون، فعندما أتوا بأطفال عدوانيني، ووضعوهم يف فصل  
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 درايس أزرق، الحظوا هدوءا نسبيا وانخفاضا يف العدوانية. 

وقد الحظوا أن اللون األزرق يلطف اجلو، ويربده للناس الذين يعيشون يف األجواء  

 م القرح والظهر والروماتيزم واالضطرابات االلتهابية. احلارة الرطبة، وهو يساعد عىل َّتفيف آال 

 قلت: فالنييل؟ 

قال: هو يشابه اللون األزرق يف التأثري، وهذا اللون منشط للذاكرة والتفكري، ويشفي ـ  

بإذن اهلل ـ االضطرابات املعوية، ويؤثر عىل اجلهاز التنفيس والرشايني، ويشفي كافة اضطرابات  

 التنفس. 

 ي؟ قلت: فالبنفسج 

قال: هو  مهدئ بوجه عام، وخاصة يف األمراض العصبية والنفسية، ولكن جيب  

استخدام جرعات صغرية منه، فهذا اللون يؤثر عىل األذن اليمنى واألسنان والعظام واملثانة  

 والطحال. 

وهو يعالج األمراض املعدية وحتلل اخلاليا واألنسجة، ويزيد من استفادة اجلسم بالغذاء،  

وا يبعث عىل اإلحساس بالسلم واألمان، ولكنه حمبط للشهية، وهو جيد ألمراض  وهو يوفر ج 

 فروة الرأس ومشاكل الكىل وأنواع الصداع النصفي. 

 قلت: فالوردي؟ 

قال: له تأثري ملطف عىل اجلسم، حيث يقوم بإرخاء العضالت، وقد وجد أنه مهدئ  

يستخدم يف السجون واملستشفيات ومراكز  للعدوانيني والذين يميلون للعنف، وهلذا عادة ما 

 األبحاث ومراكز عالج اإلدمان. 

واللون الورديـ  زيادة عىل هذاـ  لون مناسب لغرف النوم، حيث أنه يصنع جوًا رومانسيا  

 مجيال. 
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 قلت: فاللون فوق البنفسجي؟ 

قال: له تأثري سالب، فهو مرض يف حالة اإلصابة بأمراض القلب والرئتني، ويسبب  

 فصال الشبكي بالعني، وال يستعمل يف عالج السطان. اإلن 

 وهو مع ذلك يشفي ـ بإذن اهلل ـ من الكساح، وهو مطهر وقاتل لبعض اجلراثيم. 

 قلت: فاألبيض؟ 

قال: هو يشمل كافة ألوان الطيف الضوئي، ويستخدم لعالج مرض الصفراء وخاصة  

األبيض الشديد عليهم فوق   للمصابني هبا من األطفال حديثي الوالدة، حيث يسلط الضوء 

 منطقة الكبد، فيتم الشفاء بإذن اهلل. 

وينصح األطباء مرىض الدرن الرئوي بالرتيض يف ضوء الشمس القوي وارتداء الثياب  

 البيضاء. 

 قلت: فاألخرض؟  

قال: يستعمل لتهدئة االَلم يف حالة اإلصابة بالسطان، وهو يؤثر عىل اللسان واملخ  

 طرابات العصبية واإلهناك ومشاكل القلب. والصفراء ويريح اإلض 

وهلذا عندما تكون ـ السمح اهلل ـ مريضًا حاول أن جتلس بجانب اهلضاب أو منطقة  

 خرضاء، وركز تفكريك عىل اجلزء املصاب الذي تتمنى شفاءه. 

 قلت: فاللون فوق األخرض؟ 

وى من كافة  قال: هو قاتل للجراثيم ويلحم االنسجة احلية واجلروح، وهذا اإلشعاع أق 

 األلوان األخرى، وهو موجود يف كافة املضادات احليوية. 

 *** 

 بعد أن أهنى الرجل كل ما لديه، تدخل املعلم، فقال: أهذا ما اكتشفتموه؟ 
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 قال الشيخ: وهل هناك أشياء يف طي الغيب مل تكشف؟ 

حتملون ملعقة صغرية،  و أنتم جتلسون أمام حميط عميق،  .. قال: إن كل يشء مل يكشف 

 تغرتفون هبا من املحيط، وتنشغلون هبا عن املحيط. 

 قال الشيخ: فعلمني علم األلوان. 

 قال: أنا معلم السالم، ال معلم األلوان. 

ثم صاح بصوت هو  أقرب إىل اهلمس منه إىل اإلعالن: يا أهيا الذين ال يزال يف قلوهبم  

 يزال يف أجسادهم روح اإلنسان: حافظوا عىل ألوان الكون قبل أن يدمرها جشع  رمحة.. وال 

 ورصاع اإلنسان. .. وحرص اإلنسان .. اإلنسان 

 السمع 

اقرتبنا من النافذة الثانية من نوافذ االتصال، فسمعت أحلانا عذبة مادت هلا كل خالياي،  

 ت، أهي بقايا من مزامري آل داود؟ قلت للمعلم: ما هذه األصوات اجلميلة التي ترتنح هلا الكائنا 

قال: هذه أصوات عذبة مزجت من ألسنة الكائنات، واستخدمت يف هذا املستشقى  

 ليعالج هبا املرىض، وحتفظ هبا صحة األصحاء. 

 قلت: أيعاجلون اَلذان؟ 

أليست األذن منفذا من منافذ اإلنسان التي يتطلع هبا إىل   .. قال: بل يعاجلون اإلنسان 

 العامل. 

   .. قلت: أجل 

 قال: فهي منفذ من منافذ الصحة. 

 قلت: أملجرد كوهنا منفذا من منافذ اإلنسان تصري منفذا من منافذ الصحة؟ 
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 هي منفذ للصحة، ومنفذ للمرض.   .. قال: أجل 

 قلت: مل أفهم ـ يا معلمـ   ما تقصد. 

حلكامء من األطباء ال يرتكون وسيلة ينتفع هبا املريض إال وعاجلوه هبا، وهم  قال: إن ا 

 ينطلقون من املنافذ التي جتعلهم يصلون إىل باطن اإلنسان. 

 قلت: ليعاجلوا باطنه؟ 

 فاإلنسان واحد ال مركب، وكل ال أجزاء.   .. قال: ليعاجلوا باطنه وظاهره 

 به علم العالج باأللوان. قلت: أهناك علم العالج باألمواج الصوتية، يش 

قال: العالج باألصوات مقدم عىل العالج باأللوان، وال يمكن العالج باأللوان قبل  

 أمل يرد يف القرآن الكريم تقديم السمع عىل البرص؟   .. العالج باألصوات 

قلت: بىل، ففي كل القرآن الكريم نجد تقديم حاسة السمع عيل حاسة اإلبصار، وقد ثبت  

 . ( 1) سبقها يف مراحل خلق اإلنسان علميا  

فمجال السمع    .. ولكن تأثريات السامع تفوق بكثري تأثريات البرص   .. قال: ليس ذلك فقط 

 . ( 2) واسع جداً 

 
لقد ثبت أن حاسة السمع تعمل عقب الوالدة مبارشة حيث يستطيع الوليد ان يسمع األصوات العالية عقب والدته    (  1) 

بينام حيتاج إىل فرتة من الزمن لكي يستطيع أن يرى األشياء بوضوح إذ أن نمو التكوين الشبكي بالعني ال يكتمل إال  -مبارشة 

 شهور من الوالدة. 6-4بعد 

 الت األخرى التي ذكرها العلامء لس تقديم البرص عىل السمع:من التعلي   (  2) 

فمن املمكن لإلنسان إذا فقد برصه أن  –أوال: أن السمع أهم من البرص يف عملية اإلدراك احليس والتعلم وحتصيل العلوم 

  - اإلدراك ويف تعلم اللغة  ومما يدل عىل أَهية السمع يف  –ولكنه إذا فقد سمعه تعذر عليه ذلك  –يتعلم اللغة وحيصل العلوم 

ِقُل َما ُكنَا يِف  َمُع َأو  َنع  َحاِب الَسِعرِي(  أن القرآن ذكره وحده مع العقل للداللة عىل العالقة الوثيقة بينهام:﴿ َوَقاُلوا َلو  ُكنَا َنس  َأص 

ربنا أننا سمعنا مناديا ينادى لأليامن (، كام يذكر القرآن يف كثري من اَليات السمع بمعنى الفهم والتدبر والتعقل:﴿ 10)امللك:

 ( 13) اجلن / ﴾( ﴿ وأنا ملا سمعنا اهلدى آمنا به 193) آل عمران /  ﴾ان آمنوا بربكم فأمنا 
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  90باملائة من علومهم، كام أن أكثر من  90قلت: أجل، فبه يتعلم طالب العلم أكثر من 

  ذلك؟ ولكن ما رس   .. باملائة من العلوم اإلنسانية قد قامت عليه 

قال: ألن البرص يتشت عىل املرئيات املختلفة، وال يمكن ضبطه، وال تركيزه إال بعناء،  

 بخالف السمع، فإنه ال يسمع إال شيئا واحدا، فلذلك هو  كالدواء املركز الذي مل خيلط بيشء. 

 قلت: ولكن اإلنسان قد يسمع أشياء كثرية يف نفس الوقت؟ 

 صوت واحد. قال: ولكن تركيزه مع يشء واحد، و 

قلت: أهلذا ـ إذن ـ يرد السمع يف القرآن الكريم بصيغة املفرد، بينام يرد البرص بصيغة  

ِعِهم  َوَعىَل   : ﴿ تعاىل يف أكثر القرآن الكريم، كام قال  ( 1) اجلمع  َخَتَم اهلَلُ َعىَل ُقُلوهِبِم  َوَعىَل َسم 

َعُكم     وقال تعاىل: ﴿ ، ( 7ة: )البقر ﴾ َأب َصاِرِهم  ِغَشاَوٌة َوهَلُم  َعَذاٌب َعِظيمٌ  ُتم  إِن  َأَخَذ اهلَلُ َسم  ُقل  َأَرَأي 

َع    وقال تعاىل: ﴿ ،  ( 46: )األنعام ﴾ َوَأب َصاَرُكم    لُِك الَسم  ِض َأَمن  َيم  َر   َواأل 
ِ
ُزُقُكم  ِمَن الَساَمء ُقل  َمن  َير 

َب َصاَر    (  31: )يونس ﴾ َواأل 

 قال: هذا رس من أرسار ذلك. 

قلت: هناك من يعلل ذلك بام تقول الفيزياء احلديثة من أن األمواج الصوتية املسموعة  

 
ثانيا: أن حاسة السمع تؤدي وظيفتها إذا أغمض اإلنسان عينيه أو إذا نام ويستطيع الصوت الشديد أن يوقظ اإلنسان من 

  تعاىل يف قصة أهل الكهف أنه رضب عىل آذاهنم يف الكهف سنني عددا.ولذلك فقد ذكر اهلل –نومه 

ثالثا: أن حاسة السمع تعمل يف كل األوقات سواء يف الضوء أو يف الظالم بينام حاسة البرص ال ترى ويذكر القرآن السمع 

سلوب القرآن حيث أن حاسة السمع  وذلك من أدلة األعجاز يف أ  –مفردا، بينام يذكر األبصار يف معظم اَليات يف صيغة اجلمع  

تستقبل األصوات الصادرة من مجيع اجلهات بينام العني ال ترى إال إذا اجته اإلنسان نحو اليشء الذي يريد أن يراه وإذا حدث 

صوت يف مكان جيتمع فيه مجع من الناس فاهنم يسمعون نفس الصوت يف وقت واحد بينام هم يرون اليشء املوحدون زوايا 

 بمعنى أن رؤيتهم لليشء الواحد ال تكون مماثلة. ُمتلفة

ِعِه  : ﴿ تعاىل وقد جاء السمع والبرص بصيغة املفرد كقوله    (  1)  َذ إهَِلَُه َهَواُه َوَأَضَلُه اهللَُ َعىَل ِعل ٍم َوَخَتَم َعىَل َسم  َت َمِن اََّتَ َأَفَرَأي 

ِد اهللَِ َأَفال َتَذَكُرونَ  ِه ِغَشاَوًة َفَمن  هَي ِديِه ِمن  َبع 
 (23اجلاثـية:)﴾َوَقل بِِه َوَجَعَل َعىَل َبرَصِ
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 ور واأللوان املرئية تزيد عىل املاليني. معدودة ال تتجاوز عرشات اَلالف، بينام أمواج الن 

 قال: هذا يصب فيام ذكرنا، وهوجزء من أرسار ذلك. 

 قلت: فام دليل صحة االستشفاء باألصوات؟ 

 قال: هو  حصول الشفاء هبا. 

 قلت: أريد حتليال علميا لذلك. 

 قال: ما القصد من األدوية؟ 

 قلت: حصول الشفاء. 

 قال: ومتى تقبل األدوية؟ 

 إذا أثبت العلمـ  بمخابرهـ  جدواها. قلت:  

قال: فلنفرض أن دواء معينا أثبتت املخابر جدواه، لكنه مل يناسب طبائع معينة، أيعد دواء  

 نافعا أم ضارا؟ 

 قلت: بل ضارا، وهلذا يستدرك واضعوا األدوية، فيضعون املحاذير املرتبطة بأدويتهم. 

 لتحاليل. قال: فالعربة إذن بحصول الشفاء، ال بام تقول ا 

 قلت: إن شئت احلق، فإن املريض ال هيمه أي حتليل، ولذلك يتعلق بأي قشة. 

 أليس التجريب أساسا من أسس العالج؟   .. قال: فليتعلق هبذا، فلعله جيده مستندا صاحلا 

 ولكن كيف يتم العالج بالسمع؟   .. قلت: بىل 

 . األرض السامء أو  ، ال يف أدوية  العافية قال: نحن اَلن يف حصون  

قلت: ولكن أدوية القوة يستعملها األصحاء واملرىض، فهي بالنسبة هلم أنواع من أنواع  

 العالج. 

قال: إن شئت ذلك، فهي نوعان: نوع يرجع إىل معان الكالم الذي يستقبله السمع، ونوع  
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 يرجع إىل األحلان التي َّترج هبا الكلامت، فتأثريالكالم ال يعدو هذين السببني. 

ونساء األمة   نساء النبي يف خطاب    تعاىل صحيح، وإىل ذلك اإلشارة بقوله  قلت: هذا 

ِل َفَيط َمَع اَلِذي يِف   : ﴿ تبع هلن  َقو  َن ِبال   إِِن اَتَقي ُتَن َفال ََّت َضع 
ِ
ُتَن َكَأَحٍد ِمَن النَِّساء ِبِه  َيا نَِساَء الَنِبيِّ َلس   َقل 

ُروفاً  اًل َمع  ( فقد دعت اَلية النساء إىل عدم اخلضوع بالقول،  32حزاب: )األ  ﴾ َمَرٌض َوُقل َن َقو 

وهو ترقيقه وتليينه، وهو بمثابة إعطاء حلن مؤثر له، ودعتهن كذلك إىل الكالم املعروف الذي  

 حيمل املعان الرشعية الطيبة.  

قال: وقد ذكر القرآن الكريم تأثري كال النوعني يف النفوس املريضة، وهو لذلك من  

 ألدوية املؤثرة. األغذية وا 

 الكالم: 

 قلت: ما مدى تأثري الكالم املجرد يف الصحة؟ 

قال: إلدراك ذلك ال بد أوال من إدراك مدى تأثري الكالم يف توجيه اإلنسان، وتغيريه،  

 وحتويله من صورة إىل صورة، ومن وجهة إىل وجهة. 

 الكالم ما كان  قلت: ال شك يف أن الكالم هو  املؤثر األكرب يف سلوك اإلنسان، بل لوال 

 إيامن وال كفر، وال طاعة وال معصية. 

 قال: أينقلب اإلنسان بالكالم شخصا آخر؟ 

وهو حيكي دعاء    تعاىل قلت: بل ال ينقلب اإلنسان شخصا آخر إال بالكالم، أمل تسمع قوله  

ِفر  َلَنا ُذنُ   : ﴿ املؤمنني  ُكم  َفآَمَنا َرَبَنا َفاغ  ِياَمِن َأن  آِمُنوا ِبَربِّ َنا ُمَناِديًا ُيَناِدي لإِل  ر  َعَنا  َرَبَنا ِإَنَنا َسِمع  وَبَنا َوَكفِّ

َرارِ  َب  (، فقد أخربوا أن سامعهم هو  الذي ساقهم إىل  193)آل عمران: ﴾ َسيَِّئاِتَنا َوَتَوَفَنا َمَع األ 

 ن. اإليام 

َوِإَذا َسِمُعوا َما ُأن ِزَل ِإىَل   : ﴿ عن تأثري السامع يف ترقيق القلوب، فقال  تعاىل وقد أخرب   
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ُتب َنا مَ  َقِّ َيُقوُلوَن َرَبَنا آَمَنا َفاك  ِع مِمَا َعَرُفوا ِمَن احل  ُينَُهم  َتِفيُض ِمَن الَدم  َع  الَرُسوِل َتَرى َأع 

 (  83)املائدة: ﴾ الَشاِهِدينَ 

َمُعوَن   : ﴿ حرص اإلجابة يف املستمعني، فقال  تعاىل إن اهلل  بل  َتِجيُب اَلِذيَن َيس  ِإَناَم َيس 

َجُعونَ  َتى َيب َعُثُهُم اهلَلُ ُثَم ِإَلي ِه ُير   ( 36)األنعام: ﴾ َوامل َو 

وهلذا كان من نعم اهلل الكربى عىل عباده الصاحلني أن هيدهيم إىل السامع، كام أن من  

أو مَل  هَي ِد لَِلِذيَن   : ﴿ تعاىل كربى عىل الضالني أن ال يوفقهم إىل السامع املؤثر، كام قال عقوباته ال 

َبُع َعىَل ُقُلوهِبِم  َفُهم  ال   لَِها َأن  َلوَنَشاُء َأَصب َناُهم  بُِذُنوهِبِم  َوَنط  ِد َأه  َض ِمن  َبع  َر  َيِرُثوَن األ 

َمُعونَ  َمَعُهم    ﴿ وقال تعاىل: ، ( 100)األعراف: ﴾ َيس  َمَعُهم  َوَلوَأس  ًا أَلس  َوَلوَعِلَم اهلَلُ ِفيِهم  َخري 

ِرُضونَ  ا َوُهم  ُمع   (  23)ألنفال: ﴾ َلَتَوَلو 

قال: فإذا كان للكالم هذه القدرة التأثريية عىل تغيري اإلنسان تغيريا كليا، أفال يستطيع أن  

 يغري بعض ما حيصل باإلنسان من علل؟ 

 بذلك؟ قلت: ما تقصد  

واملرض بعض، فهو ال يصيب إال أجزاء    .. قال: من قدر عىل الكل لن يعجز عىل البعض 

 من اجلسم ال تعدوها. 

 أبجرعات كالمية؟   .. قلت: فكيف تعالج هذه األجزاء؟ 

قال: إذا عجزت اجلرعات الدوائية، فيمكن االستعانة باجلرعات الكالمية، أمل تسمع قوله  

 : (  إذا دخلتم عىل املريض فنفسوا له يف األجل، فإن ذلك ال يرد شيئا، وهويطيب بنفس

 ( 1) املريض( 

يسأل املريض عن شكواه، وكان يقوُل له: )اَل َبأَس َطُهوٌر إن    وقد كان    .. قلت: أجل 

 
 ابن ماجة.والرتمذي    (  1) 
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 اهلل( َشاَء  

يستعمل دواء بث الطمأنينة مع املرىض لعالجهم، كام استعمل دواء   قال: فالنبي 

 البشارة مع األصحاء هلدايتهم. 

 قلت: ولكني أخشى أن يعرض هذا الدواء الذي تصفه عىل املخابر، فيثبت عدم جدواه. 

 قال: وهل يف قدرة املخابر أن تثبت ذلك؟ 

ائة أو مائتني، أو ألف أو ألفني، ثم حياولون جتريب  سيأتون بعينة تتكون من م   .. قلت: أجل 

هذا النوع من العالج عليها، فإن ثبت جدواه أقر عالجا، وإن مل يثبت طرح يف القاممات، واعترب  

 من الشعوذة. 

 قال: وما أدراهم أن العينة التي خيتاروهنا تكون سليمة السمع. 

قد يزودون قارصي السمع بام  هم يتأكدون قبل ذلك عند أطباء اَلذان، و  .. قلت: ال 

 جيعلهم يسمعون. 

 قال: ولكنهم مع ذلك قد يضعون أصابعهم يف آذاهنم لئال يسمعوا. 

 قلت: ال يمكن ذلك، ألنه يمنع عىل العينة أن تفعل ذلك، وإال استبعدت. 

 قال: ومع ذلك قد تظل تسمع، وهي ال تسمع. 

 يسمع؟ قلت: وهل يمكن أن يسمع اإلنسان شيئا ثم نقول: إنه مل  

َمُع آَياِت اهلَلِ ُتت ىَل َعَلي ِه ُثَم ُيرِصُّ   : ﴿ يف وصف الكافر  تعاىل أمل يقل اهلل  .. قال: أجل  َيس 

ُه ِبَعَذاٍب َألِيمٍ  َها َفَبرشِّ  َمع  رِبًا َكَأن  مَل  َيس  َتك  (، فهومل يسمع، ألنه مل يرد أن يسمع،  8)اجلاثـية: ﴾ ُمس 

 وألن كربه حيول بينه وبني السامع. 

 قلت: فالسامع املؤثر هو  سامع املستجيب؟ 

ِمَن اَلِذيَن    : ﴿ تعاىل د أخرب أن سامع العايص اجلاحد املكابر ال ينفعه، كام قال  فق   .. قال: أجل 
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َمٍع َوَراِعَنا َليهاً  َ ُمس  َمع  َغري  َنا َوَعَصي َنا َواس  َكِلَم َعن  َمَواِضِعِه َوَيُقوُلوَن َسِمع  ُفوَن ال    َهاُدوا حُيَرِّ

يِن َوَلوَأهَنُ  نًا يِف الدِّ ِسَنِتِهم  َوَطع  َوَم َوَلِكن   ِبَأل  ًا هَلُم  َوَأق  َنا َلَكاَن َخري  َمع  َوان ُظر  َنا َواس  َنا َوَأَطع  م  َقاُلوا َسِمع 

ِمُنوَن ِإاَل َقِليالً  ِرِهم  َفال ُيؤ   (  46)النساء: ﴾ َلَعنَُهُم اهلَلُ ِبُكف 

 قلت: ولكن التجربة ستفشل بذلك. 

 قال: ملاذا؟ 

الج، وبالتايل تكون النسبة مائة باملائة، وهي نسبة  قلت: ألن املرىض سيستجيبون مجيعا للع 

 ال َّتتلف عن نسبة االنتخابات العربية. 

 قال: وما عالقة ما نحن فيه باالنتخابات العربية؟ 

قلت: يشكك يف نسبها، فلذلك يشكك يف كل ما اكتملت فيه النسبة، وسيشكك يف هذا  

 العالج نفسه. 

 العالج بالوهم: 

  .. أبعده عن وجهك  .. احذر  .. ن أين خرج، وقال: احذر صاح ِّب رجل، لست أدري م 

 أبعده عن عينيك. 

أرسعت بيدي كليهام إىل وجهي وعيني أمسح عنهام، وقد متلكني ذعر شديد، لكني مل  

كيف أذن لك   .. حصون العافية أجد شيئا، فنظرت إليه شزرا، وقلت: أتلعب لعب الصبيان يف 

 حرسه األشداء بالدخول؟ 

 ضحك، وقال: أنا طبيب من أطباء هذا املستشفى، فكيف ال يؤذن يل؟ 

 قلت: طبيب وتسخر باخللق. 

 أنا أسخر باملرىض فقط.   .. قال: ال 

 قلت: املرىض حيتاجون إىل الرمحة، ال إىل السخرية. 
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 الشدة. قال: وقد تلبس الرمحة لباس السخرية، كام لبست لباس  

 قلت: ال أعلم السخرية إال نوعا من اهلزل الثقيل. 

 قال: وقد تكون من اجلد اجلميل. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

ألن الغرض هو  حتصيل املقاصد، وهي قد حتصل    .. قال: إذا حتقق هبا ما مل يتحقق باجلد 

 باجلد، وقد حتصل باهلزل. 

 قلت: أنت منفعي براغاميت إذن. 

ضار، ومصالح َّتبئ مفاسد، أما ما أعالج به فهو مصلحة  تلك منافع تنتج م  .. قال: ال 

أال تعلم قصة إبرازي طبيب األمري منصور    .. وهو أسلوب كان يستعمله أطباء املسلمون   .. حمضة 

 بن نوح السامي؟ 

 قلت: ال أعرف الطبيب، وال املريض. 

ن  قال: أراد إبرازي عالج األمري منصور بن نوح السامي من مرض يف مفاصل ساقيه أزم 

حتى أقعده عن امليش، فجرب كل األدوية بال فائدة فعمد إىل حيلة، وهي أنه أجلس األمري يف  

وسط محام هنر  جيحون،  وصب عليه ماء فاترا، وسقاه رشابا، وانتظر إىل أن يؤثر الرشاب يف  

املفاصل، وكان قد أغلق باب احلامم واستفرد باألمري، وأخذ يشتمه، وهيدده بأنه سيزهق روحه،  

فغضب األمري غاية الغضب، وهنض عىل ركبتيه، وهو يف مكانه، فأخرج إبرازي سكينا، وأوسعه  

 إهانة، فنهض األمري غضبًا أو فرقًا، وشفي من علته. 

 قلت: هذا عالج باستثارة االنفعاالت النفسية إذن؟ 

إن إثارة  الغضب عند األمري قوت حرارته الغريزية، وحللت األخالط التي    .. قال: نعم 
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 ..  ( 1) يف املفاصل كام ينص أطباء اإلسالم 

 فام اسم الدواء الذي تعالج به؟   .. قلت: عرفت هذا 

 . palceboالبـالسيـبـو   .. قال: الوهم 

 قلت: تعالج بالوهم؟ 

 قال: أجل، فهوعالج ناجع. 

 قلت: ما األساس الذي تنطلق منه يف العالج؟ 

فالتوهم جند من جند اهلل أمتطيه لعالج املرىض، والرأفة    .. قال: قدرة اإلنسان عىل التوهم 

 باألصحاء. 

 قلت: وهل يمكن أن يستجيب اإلنسان للوهم إىل هذه الدرجة؟ 

ويف الليل فاجأته   .. نزل أحد املصابني بالربو يف فندق فخم  .. قال: سأرضب لك مثاال 

اح الضوء، وحني مل جيده بدأ  األزمة، وشعر بحاجة للهواء املنعش، فاستيقظ ُمنوقًا يبحث عن مفت 

يتلمس طريقه للنافذة حتى شعر بملمس الزجاج البارد، ولكنه عجز عن فتح النافذة فكس  

 الزجاج، وأخذ يتنفس بعمق حتى خفت األزمة. 

وحني استيقظ يف الصباح فوجئ بأن النافذة كانت سليمة متامًا، أما الزجاج الذي كسه،  

ودة يف الغرفة!! ما حدث هنا أن الرجل وقع حتت تأثري  فكان خزانة الساعة الضخمة املوج 

 البالسيبو، أوالعالج بالوهم.  

 قلت: وهل نسبة املستجيبني للوهم كثرية؟ 

أي أنه لو أخذ تسعة    .. باملائة من أي عالج   30فالوهم يلعب دورًا ال يقل عن    .. قال: أجل 

قل قبل أن يبدأ مفعول  أشخاص حبوب أسبريين ملقاومة الصداع سيشفى ثالثة منهم عىل األ 

 
 (. 8.-79ص  1949الة )أربع مقاالت( للنظامي العرويض السمرقندي )القاهرة جهاز مق   (  1) 
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 االسربين احلقيقي!  

ويف التجارب التي جترهيا رشكات األدوية عىل العقاقري اجلديدة يقسم املرىض إىل  

جمموعتني؛ األوىل تعطى العقار احلقيقي يف حني تعطى املجموعة الثانية بدون علمها مواد غذائية  

  30وغالبًا ما تنتهي التجربة بشفاء  .. تشبه العقار اجلديد، وغالبًا ما تكون حبوب سكر أو ملح 

 باملائة من املجموعة التي مل تعط غري احلبوب الوَهية، وهذا يشء متوقع. 

باملائة وفاشاًل    30أما املجموعة الثانية، فيعد العقارناجحًا إذا جتاوز نسبة التأثري الوَهي الـ 

 إذا تساوى معها أو قل عنها!!  

 أي أن الداء ال يزال ينخر يف اجلسد.   .. د وهم ولكن ذلك جمر   .. قلت: أعرتف هبذا 

إن أكثر ما نستعمله من أدوية من املهدئات، فليكن هذا من املهدئات عىل    .. قال: وما هيم 

 األقل، فهو خال من املضاعفات. 

 !؟   .... قلت: 

قال: ومع ذلك، فإن هناك فرضية جديدة تنص عىل أن هناك تأثريًا ماديًا حقيقيًا، وليس  

 فقط للبالسيبو. نفسيا  

ففي جتارب وَهية كثرية بدا، وكأن اجلسم استجاب لدواء حقيقي مادي.. خذ مثاًل  

صديقنا الذي كس الزجاج ؛ من املعتقد أنه حتسن بالفعل ألن رئتيه ترصفت، وكأن هناك  

 أوكسجني حقيقي دخل الغرفة. 

ب اجلسم،  ويف التجارب التي يعطى فيها املرىض أدوية وَهية كحبوب السكر يستجي 

 وكأنه يتلقى بالفعل العالج احلقيقي!!  

 قلت: لكن أطباء قومي يرفضون مثل هذا. 

  .. قال: هم ال يرفضونه، ولكنهم خيشون أن يغلقوا عياداهتم إن انترش مثل هذا العالج 
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بل إن هناك مدرسة طبية   .. ولكن األطباء املخلصني ينظرون بتقدير أكرب لتأثري الوهم يف العالج 

 ادي بإتاحة الفرصة للجسم ليعالج نفسه بنفسه من خالل تقنيات البالسيبو..  جديدة تن 

وقادة هذا التيار عىل قناعة بأن اجلسم يصل إىل حدود مدهشة إن أتيحت له فرصة كهذه؛  

ففي مستشفى مونرتيال مثاًل قام األطباء بعمليات جراحية وَهية ملرىض الزهايمر مل يفعلوا خالهلا  

 ثم إعادة تلحيمها..    غري فتح اجلمجمة، 

ومن املعروف أن هذا املرض ناجم عن تآكل حقيقي لبعض خاليا الدماغ، ولكن األطباء  

وحني استيقظوا وشاهدوا آثار جراحة   .. أقنعوا املرىض أهنم سيزرعون يف أدمغتهم خاليا بديلة 

 حقيقية شهد ثلثهم حتسنًا فوريًا!! 

فيف األمل بخداع الدماغ ذاته، فقد اتضح أن  غري أن أهم جمال يتفوق فيه البالسيبو هو َّت 

باملائة من املرىض خيف لدهيم األمل إن أقنعتهم أن هذه احلبة أو تلك احلقنة هي فاليوم أو   50

 مورفني.  

 قلت: كيف تفس هذا؟ 

قال: ما حيدث هنا هو  أن الدماغ ـ حتت تأثري الوهم ـ يقطع االتصال مع هنايات  

 األعصاب، وكأنه واقع بالفعل حتت تأثري الفاليوم أو املورفني.  

وليس ذلك فقط، بل إن إحدى الطبيبات كانت ترشف عىل عالج طفلة مصابة بأنيميا  

ظام واملفاصل، وعند اللزوم يعطى  منجلية حادة، وهذا املرض يسبب آالمًا ال تطاق يف الع 

ومع األيام تعلمت الطفلة أن هذه احلقنة جتلب    .. األطفال حقنة بيثيدين كمخدر لتسكني اَلالم 

 هلا الراحة، فأصبحت تطالب هبا باستمرار. 

ولكن خشية اإلدمان أصبحت الطبيبة تعطيها حقنة ماء وملح عىل أنه بيثيدين، فأحدث  

 من َّتفيف األمل فورًا ودخول الطفلة يف نوم عميق..  ما حتدث احلقنة احلقيقية  
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ولكن ماذا لوجربت   .. هذا عالج جيد يقي من مضاعفات األدوية  .. قلت: ما شاء اهلل 

 هذه الطبيبة الصدق مع هذه املريضة، فأخربهتا بأن تلك احلقنة هي ماء وملح. 

اخلرب  فقد أفشت إحدى املمرضات رس احلقنة اجلديدة، فوصل  .. قال: حصل ذلك 

للطفلة فتالشى مفعوهلا.. ليس هذا وحسب، بل أصبحت عىل قناعة أنه حتى حقن البيثيدين  

 جمرد خداع فلم تعد تؤثر فيها!  

 قلت: ما أقسى تلك املمرضة. 

 قال: جرها احلرص عىل الصدق عىل فعل ما فعلت. 

 ؟ مل تعلم، فإنام شفاء العي السؤال قلت: أمل تسأل إذا  

 قال: وعام تسأل؟ 

بجواز الكذب يف كثري من األمور إذا ارتبط باملصلحة، فقد قال   أمل خيرب النبي قلت: 

 : (  )وقال ( 1) ليس الكذاب بالذي يصلح بني الناس فينمي خريا، ويقول خريا ، : (   كل

الكذب يكتب عىل ابن آدم، إال ثالثا: الرجل يكذب يف احلرب، فإن احلرب خدعة، والرجل  

   ( 2) يكذب املرأة فريضيها، والرجل يكذب بني الرجلني ليصلح بينهام( 

 العالج باحلقيقة: 

 قال يل املعلم: ومع ذلك، فإن العالج باحلقيقة ال يقل عن العالج بالوهم. 

 ما للوهم من تأثريات عالجية.   لقد عرفت   .. قلت: كيف ذلك   

 قال: وللحقيقة التي توضع يف قالب مجيل مؤثر، وينتهز هلا الوقت املناسب هذه التأثريات. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

 
 البخاري ومسلم.   (  1) 

 الطربان يف الكبري وابن السني يف عمل اليوم والليلة.   (  2) 
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 قال: تعرف ذلك بمعرفة رس تأثري الوهم. 

 قلت: فام رس تأثري الوهم؟ 

 بل هو  يؤثر يف اإلرادة، فاإلرادة هي التي تفعل، ال الوهم.   .. قال: الوهم ال يفعل بذاته 

 قلت: كيف ذلك؟ 

 قال: عندما يقتنع اإلنسان بفعل يشء معني يفعله، وعندما يقتنع برضره يرتكه. 

 قلت: هذا صحيح. 

 قال: فبم يفعله؟ وبم يرتكه؟ 

 قلت: باإلرادة. 

 ت هي يف األعضاء. قال: فالوهم حياول إقناع اإلرادة بجدواه، فإذا اقتنعت أثر 

 قلت: هذا صحيح. 

قال: فلذلك قد نخاطب اإلرادة باحلقيقة، ونقنعها بقدرهتا عىل التأثري فيها، فيحدث هبا ما  

 حدث بالوهم. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لو أقنعنا الطفلة مثال بأن الدواء املكون من املاء وامللح ال خيتلف تأثريه عن البيثيدين،  

 عة بتأثريه، وال نكون قد كذبنا عليها. وبالتايل ستستعمله مقتن 

 نكون قد كذبنا عليها ألن املاء وامللح خيتلف عن البيثيدين.   .. قلت: ال 

قال: فلنقنعها ـ إذن ـ بأهنا قد شفيت، ومل تعد بحاجة إىل أخذ هذا الدواء، وأن يف أخذها  

 له رضرا بصحتها. 

 قلت: ال شك أن هذا سيؤثر فيها. 

 قط، بل ينفعها، فالدواء باحلقيقة رضوري يف أحيان كثرية. قال: هو ال يؤثر فيها ف 
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 قلت: مل؟ 

قال: ألن املريض ـ كام سنرى ـ حيتاج إىل معرفة مرضه، وكيفية التعامل معه، فال جيدي  

 العالج إال بذلك. 

 لصوت: ا 

 قال يل املعلم: ذاك عالج بالكالم، وبمعان الكالم، وهناك عالج باألصوات. 

 خالف الكالم؟ قلت: وهل الصوت  

قال: الكالم صوت من األصوات، وليس كل األصوات، فخرير املياه صوت، وتغريد  

 العصفاير صوت، ونغامت العود صوت. 

 قلت: تقصد باألصوات األحلان اجلميلة؟ 

 فهي غذاء ودواء.   .. قال: أجل 

 قلت: ماذا تغذي، وماذا تداوي؟ 

 قال: تغذي الروح واجلسد، وتداوهيام. 

 يعتمد هذا املستشفى العالج هبذه الوسيلة؟ قلت: فهل  

 قال: هو  يداوي هبا املرىض، ويعالج هبا األصحاء لئال يمرضوا. 

 قلت: أين؟ 

قال: هناك قاعة خاصة لألصوات، وهناك قاعة خاصة للبحث يف املوجات الصوتية التي  

 تتناسب مع األحوال املختلفة. 

 هيتم بالعالج باملوجات الصوتية؟   قلت: تقصد أن هناك مركز أبحاث يف هذا املستشفى 

هو  يبحث يف تأثرياهتا املختلفة حتى يستخلص منها اجلرعات املناسبة   .. قال: أجل 

 لألحوال املختلفة. 
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 قلت: ولكن الناس خيتلفون يف ترشب النغامت املختلفة. 

د  قال: هم خيتلفون عندما َّتتلف طبائعهم، أما عندما توجه طبائعهم وتستقيم، فإهنا ال تكا 

 َّتتلف. 

 قلت: فهل للعالج باألصوات اجلميلة من أصول؟ 

قال: لقد ذكرت لك بأن األذن منفذ من منافذ الروح، ومادامت كذلك فهي منفذ من  

 منافذ اجلسد، وهي بذلك منفذ من منافذ الصحة. 

 أمسك بيدي رجل، وقال: ال تشكك يف هذا، فإن هذا عندنا معلوم بالرضورة. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

من األصوات ما يفرح،  ) فـ  .. لألصوات اجلميلة تأثريات عجيبة يف األرواح قال: إن 

ومنها ما حيزن، ومنها ما ينوم، ومنها ما يضحك ويطرب، ومنها ما يستخرج من األعضاء  

   ( 1) حركات عىل وزهنا باليد والرجل والرأس( 

 قلت: ذلك ليس غريبا، فباختالف املعنى خيتلف التأثري. 

بل أقصد األصوات ال املعان، أمل تسمع ما قيل من أن من مل حيركه    .. قال: ال أقصد ذلك 

 الربيع وأزهاره، والعود وأوتاره، فهو فاسد املزاج ليس له عالج. 

ثم كيف تقول هذا؟ أال ترى الصبى يف مهده كيف يسكنه الصوت الطيب عن بكائه،  

 ؟ وتنرصف نفسه عام يبكيه إىل اإلصغاء إليه 

ة طبعه يتأثر باحلداء تأثرا يستخف معه األمحال الثقيلة، ويستقرص  بل إن اجلمل مع بالد 

لقوة نشاطه يف سامعه املسافات الطويلة، وينبعث فيه من النشاط ما يسكره ويوهله، فرتاها إذا  

طالت عليها البوادي واعرتاها اإلعياء والكالل حتت املحامل واألمحال إذا سمعت منادى احلداء  

 
 . 2/275اإلحياء:    (  1) 
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ىل احلادي ناصية آذاهنا، وتسع يف سريها حتى تتزعزع عليها أمحاهلا  متد أعناقها، وتصغى إ 

 وحماملها، وربام تتلف أنفسها من شدة السري وثقل احلمل، وهي ال تشعر به لنشاطها. 

 قلت: هذا عجيب، وهل ذلك ممكن؟ 

، فقد قال:  بن داود الدينوري املعروف بالرقي أمل تسمع ما حكى أبوبكر حممد    .. قال: أجل 

البادية، فوافيت قبيلة من قبائل العرب، فأضافني رجل منهم، وأدخلني خباءه، فرأيت يف  كنت ب 

اخلباء عبدا أسود مقيدا بقيد، ورأيت مجاال قد ماتت بني يدي البيت، وقد بقى منها مجل،  

أنت ضيف، ولك حق فتشفع يف إىل موالي،  ) وهوناحل ذابل، كأنه ينزع روحه، فقال يل الغالم: 

 يفه، فال يرد شفاعتك يف هذا القدر فعساه حيل القيد عني(  فإنه مكرم لض 

إن هذا  ) ال آكل ما مل أشفع يف هذا العبد(، فقال: ) فلام أحرضوا الطعام امتنعت وقلت: 

إن له صوتا طيبا، وإن كنت أعيش  ) ماذا فعل؟( فقال: ) العبد قد أفقرن وأهلك مجيع مايل( فقلت: 

اال، وكان حيدوهبا حتى قطعت مسرية ثالثة أيام يف ليلة  من ظهور هذه اجلامل، فحملها أمحاال ثق 

واحدة من طيب نغمته، فلام حطت أمحاهلا ماتت كلها إال هذا اجلمل الواحد، ولكن أنت ضيفي  

 فلكرامتك قد وهبته لك(  

فأحببت أن أسمع صوته، فلام أصبحنا أمره أن حيدو عىل مجل يستقى املاء من بئر هناك،  

لك اجلمل وقطع حباله، ووقعت أنا عىل وجهي، فام أظن أن سمعت قط  فلام رفع صوته هام ذ 

 صوتا أطيب منه. 

 قلت: فمن مل يتأثر للصوت اجلميل شاذ عن الطبيعة إذن؟ 

ألن تأثري السامع يف القلب حمسوس، ومن مل حيركه السامع فهو ناقص مائل   .. قال: أجل 

ثافته عىل اجلامل والطيور، بل عىل مجيع  عن االعتدال بعيد عن الروحانية، زائد يف غلظ الطبع وك 

  ولذلك كانت الطيور تقف عىل رأس داود  .. البهائم، فإن مجيعها تتأثر بالنغامت املوزونة 
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 الستامع صوته. 

 قلت: لقد ذكرتني باملستشفيات اإلسالمية، فقد كانت تزود باملوسيقى لراحة املرىض. 

أن    ( 1) املسلمني يعاجلون باملوسيقى، ومما يروى يف ذلك قال: نعم، فقد كان كثري من أطباء  

الكنديـ  وقد كان من علامء املوسيقى، وله فيها تأليف مشهور بني فيها تأثريات األحلان يف النفس  

البرشية ثم يف البدن ـ كان له جار تاجر كبري أصيب ابنه فجأة بالسكتة، أي فقدان النطق، وكان  

رة والده ومعرفة خرجه ودخله، فأصاب الرجل هم كبري، ومل يدع طبيبا  االبن هو  املتويل أمور جتا 

إال جلأ إليه، فلم يستطع أحد له عالجًا، وكان التاجر كثري االزراء عىل الكندي والطعن عليه، لكنه  

 أضطر إىل االلتجاء إليه. 

فتوجه الكندي إىل داره، فلام رأى الولد، وجس نبضه أمر بإحضار بعض تالميذه يف  

املوسيقى ممن حيسن رضب العود ويعزف الطرائق املحزنة واملفرحة واملقوية للقلوب والنفوس..  

فأمرهم أن يديموا الرضب عند رأسه، وأن يأخذوا يف طريقة وقفهم عليها، وأراهم مواقع النغم  

هم عىل الدساتني ونقلها، فلم يزالوا يرضبون يف تلك الطريقة، والكندي آخذ جمس  هبا من أصابع 

الغالم، وهويف خالل ذلك يمتد نفسيه ويقوى نبضه، ويرجع إليه نفسه شيئًا بعد يشء، إىل أن  

 حترك ثم جلس وتكلم. 

 قلت: فهل يستعمل أهل هذا املستشفى املوسيقى وسيلة من وسائل العالج؟ 

   .. ابتكروا وسائل صوتية أكثر مجاال لقد    .. قال: ال 

 قلت: أكثر مجاال !؟ 

ألهنا من الطبيعة الرصفة، وال تدخل فيها اَلالت التي تستعملوهنا، وال أثر    .. قال: أجل 

 فيها للتكلف الذي متقته الفطرة. 

 
 من الطبعة األوروبية التي أعيد نرشها يف بغداد( 377 -376انظر: مجال الدين القفطي، أخبار احلكامء )ص    (  1) 
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قلت: صدقت، فكثري من هذه اَلالت تصيب األذن بالطنني، والنفوس باالنزعاج، فال  

 داء، وال تزيد الصحيح إال ضجرا. تزيد العليل إال  

قال: وهلذا نعتمد يف هذا القسم عىل القرآن الكريم، فنجعل من معانيه السامية رشابا، ومن  

 األصوات اجلميلة التي يؤدى هبا مسوغات. 

 قلت: فتمزجون بذلك بني العالج بالكالم، والعالج بالصوت. 

 باألصوات؟ بتزيني القرآن الكريم    أمل يأمر النبي    .. قال: أجل 

فإن الصوت احلسن  ) ، وىف لفظ: ( 1) زينوا القرآن بأصواتكم( ) : قلت: بىل، فقد قال 

ما أذن اهلل ليشء، ما أذن  ) ، وقال: ( 2) ليس منا من مل يتغن بالقرآن( ) يزيد القرآن حسنًا(، وقال: 

 ( 3) لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، جيهر به( 

 الشم 

نوافذ االتصال، وقد كانت بشكل زهرة تفوح بجميع أنواع  اقرتبنا من النافذة الثالثة من 

العطور، فاهتزت نفيس لعطورها، وانرشح صدري ألرجيها، حتى خلتني أطري يف فضاء تشكل  

 الزهور كواكبه، والعطور نجومه. 

 لكأن الروح تتغذى هبا.   .. ما أعظم نعمة اهلل عىل عباده بالعطور   .. قلت للمعلم: اهلل 

حبب إيل من دنياكم  النساء والطيب، وجعلت  ) ، وهويقول: ع إليه  أمل تسم   .. قال: أجل 

    ( 4) قرة عيني يف الصالة( 

 
 أمحد وأبو داود والنسائي وابن حبان واحلاكم.   (  1) 

 البخاري.   (  2) 

 البخاري ومسلم.   (  3) 

 البخاري ومسلم.   (  4) 
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 يكثر التطيب، وتشتد عليه الرائحة الكرهية، وتشق عليه.   قلت: وهلذا كان  

 قال: ذلك ألن له شبها من املالئكة، فاملالئكة حتب الرائحة الطيبة. 

 وائح الطيبة يف العالج والقوة. قلت: أعرف هذا، ولكني أتساءل عن جدوى الر 

 قال: أليس الشم منفذا من منافذ اجلسم؟ 

 قلت: بىل، وهو منفذ من منافذ الروح أيضا. 

قال: فام دام كذلك، فكيف ال يستفاد منه يف بث القوة يف األعضاء لتستقيم الصحة، وتقهر  

 العلة؟ 

   .. قلت: هذا صحيح، ولكن 

 الكريم، فال َّتف. قال: لقد دل عىل هذا القرآن  

 قلت: القرآن الكريم نص عىل هذا !؟  

ُقوُه َعىَل    : ﴿ عىل لسان يوسف    تعاىل أمل تسمع قوله    .. قال: أجل  َهُبوا ِبَقِمييِص َهَذا َفَأل  اذ 

َِعنيَ  لُِكم  َأمج  ِه َأِِّب َيأ ِت َبِصريًا َوأ ُتوِن ِبَأه    (، فقد كان لرائحة يوسف 93يوسف: ﴾ ) َوج 

 تأثريها يف شفاء والده. 

قلت: ولكن من علامء عرصنا من اكتشف عالجا للعني من أرسار هذه اَلية، وهويرتبط  

 بالعرق، ال بالشم. بامدة موجودة  

ولكن أرسار القرآن الكريم ال هناية    .. قال: ما ذهب إليه صحيح، وهو فتح فتح اهلل به عليه 

ولوكان األمر عائدا إىل نفس العرق دون تأثري الشم وغريه ملا بعث له بقميصه، وال كتفى   .. هلا 

 بأي قميص آخر. 

 قلت: فهل هناك من يعالج بالعطور؟ 

وهي هتتم بالعطور، وتأثرياهتا النفسية    .. ستشفى هيئة خاصة بذلك يف هذا امل   .. قال: أجل 
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 والصحية، وحتاول البحث عن أحسن العطور وأكثرها مناسبة للصحة. 

رأيت رجال حيمل جمموعة من األزهار يقلب طرفه فيها، وجيذب بأنفه أرجيها، اقرتبت  

 منه، فقلت له: أأنت عطار هذا املستشفى؟ 

   .. أحبها كام ال أحب شيئا آخر   .. أنا هاو للعطور   .. قال: ال 

 قلت: فام رس تعلقك هبا؟ 

 قال: هو  الس الذي جيذب املريض إىل طبيبه. 

 قلت: أتقصد أنك تتداوى هبا؟ 

وأتقوى هبا، وقد دفعني هذا إىل التخصص يف مجعها، والبحث عن   .. قال: أتداوى هبا 

ذا املستشفى للعمل يف متيز العطور وفوائدها  توارخيها وتفاصيلها، ولذلك انتدبتني إدارة ه 

 الصحية. 

 أم هي سنة قديمة؟   .. قلت: أهي بدعة ابتدعها هذا املستشفى 

قال: بل هي سنة قديمة، وال يمكن إال أن تكون سنة قديمة، فكل ما تناسب مع الفطرة  

 قديم قدم الفطرة. 

 قلت: هل تعرف الشعوب التي استعملت العالج بالعطور؟ 

لشعوب استعملته، فالزيوت العطرية كانت عالجا يف الصني، ويف احلضارة  قال: كل ا 

املرصية منذ اَلف السنني،كام كانت شائعة االستعامل يف معظم احلضارات القديمة، وعىل رأسها  

 احلضارة اإلسالمية. 

 قلت: كيف تستعمل العطور دواء؟ 

ا أثناء القيام بتدليك  قال: باإلضافة إىل شمها، أو وضعها يف البيوت، جيري استعامهل 

اجلسم، وهنا تكون االفادة مزدوجة، فالزيوت العطرية تدخل اجلسم عرب الفتحات اجللديه كام  
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 يتم استنشاقها يف الوقت نفسه. 

قلت: إن معاهد ومراكز التجميل الطبيعية تستعمل مثل هذه الزيوت العطرية عىل نطاق  

 واسع يف بشكل كريامت، أو مراهم أو سوائل. 

ليس يف مراكز التجميل وحدها، بل إن استخدام الزيوت العطرية أو الطيارة يف   قال: 

 عالج االمراض نظام طبي قديم جدا هيدف اىل املحافظة عىل صحة اإلنسان.  

 قلت: فام هي استخداماهتا العالجية؟ 

  فزيت القرنفلـ  مثالـ  يزيل آالم األسنان، وزيت النعناع يعالج عس اهلضم،   .. قال: كثرية 

 وزيت اليوكاليبتوس استنشاقه يفيد يف عالج الربد والرشح والزكام وآالم التنفس. 

باإلضافة إىل هذا فإن الكثري من الزيوت العطرية تدخل يف صناعة االدهنة املطهرة والقاتلة  

للجراثيم، واالستنشاقات، ومقويات الشعر ودهانات األمراض اجللدية وحممرات اجللد  

   .. يزم ولعالج االم الرومات 

 للجسد، فام استخداماهتا ألدوية النفس؟   ة قلت: هذا يف استخداماهتا كأدوي 

والبالدة   .. قال: هي أكثر، فالغضب نعاجله بزيوت البابونج والرتنجان والورد واليالنج 

واالضطراب التشوييش وصعوبة   .. نعاجلها بزيوت الياسمني،والعرعر،والباتشويل،واحلصلبان 

ودوام التفكري   .. بزيوت الرحيان والسعد ولبان الذكر والنعناع والباتشويل  اَّتاذ القرارات نعاجله 

واخلوف وجنون   .. العميق املقلق يف أحداث املايض املؤملة نعاجله بزيوت اجلاوي ولبان الذكر 

واحلزن نعاجله بزيوت الزوفا    .. االضطهاد نعاجله بزيوت الرحيان والقصعني والياسمني والعرعر 

  .. وزيادة احلساسية النفسية نعاجلها بزيوت البابونج والياسمني والرتنجان   .. د والربدقوش والور 

ونفاذ الصرب   .. واالكتئاب والوسوسة والوهم باملرض نعاجله بزيوت الياسمني والرتنجان 

والذعر   .. والتوتر نعاجله بزيوت البابونج والكافور والسعد والالفندر والربدقوش ولبان الذكر 
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   .... بزيوت البابونج والقصعني والياسمني والالفندر والربدقوش و واهلسرتيا نعاجله  

أمسك املعلم بيدي، وقال: هيا بنا، فلو ظللت اليوم مجيعا معه، فلن ينتهي من عد أعشابه  

 وما تعاجله من علل. 

 قلت: أتنكر عليهـ  يا معلم ـ  استعامل العطور يف مثل هذا؟ 

هذه التفاصيل، فالرياحني كاألغذية، فقد يشتهي  قال: ال أنكر عليه، ولكني ال أرى كل 

 هذا ما يعيبه ذاك. 

 قلت: فالعربة إذن بانرشاح الصدر بالعطر، ال هبذه التفاصيل. 

فهؤالء يشبهون من وضعوا القواميس ملا يرى يف األحالم، ثم يطبقون ذلك    .. قال: أجل 

 عىل اخللق مجيعا، مع أن تأويل كل حلم خيتلف من شخص إىل آخر. 

 قلت: فلامذا تبحث إدارة املستشفى يف هذا إذن؟ 

وهو مما يرتبط بالصحة، وإدارة هذا املستشفى ال ترتك شيئا له عالقة    .. قال: هذا من العلم 

 ألستم تأخذون باألحاديث الضعيفة يف فضائل األعامل؟   .. صحة إال استعملته بال 

 قلت: بىل. 

 قال: مل؟ 

قد قال ذلك احلديث، فيفوتنا من األجر يف    قلت: تورعا واحتياطا، فقد يكون النبي   

 حال صحته ما يفوتنا. 

 ة األمر؟ يف حقيق   قال: ولو فرضنا أن احلديث الذي حكمنا عليه بالضعف مل يقله النبي  

قلت: لن نخس شيئا، فاحلديث يصب يف فضائل األعامل، بل سنستفيد فضال نجازى  

 عليه بحسب نيتنا. 

قال: فكذلك هذا املستشفى يقبل اليقيني من الدواء، وما يقاربه، وكل ذلك برشط واحد  
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 هو  عدم إرضاره باملرىض واألصحاء. 

 الذوق 

إذا اشتهى مريض    ) : ل، وقد علق عليها قوله  اقرتبنا من النافذة الرابعة من نوافذ االتصا 

   ( 1) أحدكم شيئا، فليطعمه( 

 فقلت للمعلم: ال شك أن هذه نافذة الذوق.  

قال: أجل، فالذوق نعمة من نعم اهلل، وهو نافذة من نوافذ اإلنسان التي يمكن الولوج  

 منها حلفظ قواه. 

 يتطلبه ذوقه؟ قلت: أتقصد أن يأكل اإلنسان كل ما يشتهي ليحقق ما  

أما من انحرفت   .. قال: اإلنسان املعتدل، صاحب الفطرة السليمة يمكنه أن يفعل ذلك 

فالدواء يسلك    .. أمل أخربك أن منافذ الصحة هي نفسها منافذ املرض   .. فطرته، فلو فعل ذلك هللك 

 نفس طريق العلة. 

دًا، وال يتكلف  يردُّ موجو ) يف الطعام، فلم يكن    وقد كان هذا هو  هديه    .. قلت: أجل 

َب إليه يشٌء من الطيبات إال أكله، إال أن تعاَفه نفُسه، فيرتَكه من غري حتريم، وما   مفقودًا، وما ُقرِّ

ُه ومل حيرمه عىل األمة،   َتد  ، إن اشتهاه أكله، وإال تركه، كام ترك أكل الَضبِّ مَلا مَل  َيع  عاب طعامًا قطُّ

 بل ُأِكَل عىل مائدته وهوينظر(  

شيئا من الطيبات تشتهيه النفوس من باب الزهد الذي ادعاه أقوام   : فهل ترك قال 

 منكم. 

فقد أكل احللوى والعسل، وكان حُيبهام، وأكل حلم اجلزور، والضأن،   .. قلت: ال 

 
 ( ص(.3440ابن ماجه كتاب الطب باب املريض يشتهي اليشء رقم )   (  1) 
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والدجاج، وحلم احُلبارى، وحلم مِحار الوحش، واألرنب، وطعام البحر، وأكل الشواء، وأكل  

طَب والتمَر، ورشب ا  للبَن خالصًا ومشوبًا، والسويق، والعسل باملاء، ورشب نقيع التمر،  الرُّ

َطِب، وأكل األَِقَط، وأكل التمر باخلبز، وأكل اخلبز باخلل،  ( 1) وأكل اخَلِزيَرة  ، وأكل الِقَثاء بالرُّ

وأكل الثريد، وهواخلبز باللحم، وأكل اخلبز باإِلهالة، وهوالشحم املذاب، وأكل من الَكِبِد  

ن،  امَلشِويَ  َباء املطبوخَة، وكان حُيبُّها، وأكَل املسُلوقَة، وأكَل الثريَد بالَسم  ِة، وأكل الَقِديد، وأكَل الدُّ

ِد، وكان حُيبه، ومل يكن   ب  َطِب، وأكل التمر ِبالزُّ وأكَل اجُلبَن، وأكَل اخلبز بالزيت، وأكل البطيخ بالرُّ

 يردُّ َطيِّبًا، وال يتكلفه. 

مثل الشخصية اإلنسانية يف أوج اعتداهلا، فابحثوا فيام اشتهى،  ي  قال: رسول اهلل 

  فستجدون علوما نافعة تتوازن هبا قواكم، وحتفظ هبا صحتكم، ولكن ال تنسوا أن رسول اهلل  

ـ الذي ذكرت عنه ما ذكرتـ  كان يرِبُط عىل بطنه احلجر من اجلوع، وُيرى اهلالُل واهلالُل واهلالُل،  

 ناٌر. وال ُيوقد يف بيته  

 ؟ قلت: ما تقصد هبذاـ  يا معلم ـ 

  قال: إن نفرا من قومك استغرقوا يف الشهوات، واعتقدوا أهنم يطبقون سنة رسول اهلل  

 يف استغراقهم، فمألت الشهوات قلوهبم قسوة، وصحتهم أدواء. 

 ؟ قلت: ولكن ذلك نقل عن رسول اهلل  

معني، فرحت ورشبت منه  قال: أرأيت لوأن شخصا نقل لك أنه انتفع بكأس من دواء 

 براميل، أينفعك ذلك أم يرضك؟ 

 قلت: بل يرضن. 

  قال: فكذلك من اختار من السنة ما يتناسب مع هواه، فاختار ما اشتهى رسول اهلل 

 
 وهي َحَساء يتخذ من اللبن والدقيق.   (  1) 
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 من األطعمة، ومل جيع جوعه، ويسغب سغبه، ويعان معاناته. 

 قلت: أفمن السنة أن نعصب بطوننا باحلجارة؟ 

السنة أن تتناولوا ما اشتهى، فمن السنة أن تعصبوا بطونكم باحلجارة،  قال: إن كان من 

 ومن السنة أن يمر اهلالل واهلالل واهلالل، وال توقد يف بيوتكم النريان. 

 قلت: أذلك من الزهد؟ 

 كنوز الفقراء. فابحث عنه يف  أما الزهد،    .. من الصحة   .. قال: ال 

 قلت: وهل لذلك عالقة بنافذة الذوق؟ 

 فنافذة الذوق قد حتتاج من احلمية ما يعيد هلا سالمتها وقوهتا وصالحها.   . . قال: أجل 

 قلت: أيمكن أن تفسد هذه النافذة؟ 

افذ الصحة واملرض،  فكل يشء معرض للفساد، أمل نقل بأن هذه املنافذ هي من   .. قال: أجل 

 ؟ والقوة والضعف 

 قلت: فام عالمة صحتها؟ 

 عالمة الصحة: 

 الذي سأجيبك عن هذا السؤال. أمسك رجل بيدي، وقال: أنا  

 قلت: أأنت معلم األذواق؟ 

رأوا فطرة ذوقي سليمة، فقبلون يف اللجان املكلفة   .. أنا ذواقة هبذا املستشفى  .. قال: ال 

 بالبحث يف هذه النافذة. 

 قلت: فأجبني عن سؤايل. 

 قال: أي سؤال؟ 

ن له صحة، وقد  قلت: لقد ذكر يل املعلم بأن الذوق قد يفسد، فال تراعى أحكامه، وأ 
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 سألت عن عالمة صحته. 

 قال: عالمة صحته أن تصح أحكامه. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لقد جعل اهلل اللسان أول محاة اجلسم، فلذلكـ  كان من عالمة صحتهـ  أن يشتهي ما  

 حيتاجه اجلسم من العنارص، وأن يبتعد عام يرض اجلسم منها. 

 قلت: هذا كالم طيب، ولكنه حيتاج إىل إثبات. 

قال: هذا يكاد يكون من املتفق عليه، فاهلل تعاىل برمحته وحكمته جعل يف اإلنسان دوافع  

دوافع فيسولوجية(، وهي  تنشأ نتيجة  ) حتفظ عليه صحته، وحتفظ جلسمه حاجته، وهم يسموهنا  

اختالل يف االتزان العضوي والكيميائي للبدن، وهو ما يعرف يف الدراسات الفيسولوجية  

 والنفسية احلديثة باالتزان احليوي. 

وحينام ينبعث الدافع، فإنه يدفع اإلنسان واحليوان  إىل القيام بنشاط توافقي هيدف إىل  

 التخلص من هذا االختالل، وإىل إعادة البدن إىل حالته السابقة من  االتزان. 

ئية اهلامة  وقد بينت الدراسات التجريبية احلديثة أن وجود نقص يف بعض العنارص الغذا 

 يف البدن حيدث مياًل  ألنواع معينة من األطعمة التي حتتوي عىل هذه العنارص.  

 قلت: إثبات مثل هذا صعب، فكيف أثبتوه؟ 

قال: هناك جتارب كثرية أجريت إلثبات هذه احلقيقة، ففي إحدى التجارب استؤصلت  

 كبرية من امللح. الغدتان  الكظريتان عند بعض الفئران مما جعل أبداهنا تفقد كمية  

وقد وضعت أمام هذه الفئران أو عية حتتوي عىل ماء عذب، وأوعية أخرى حتتوي عىل  

ماء مالح، وكانت النتيجة أن هذه الفئران بعد استئصال الغدتني الكظريتني أخذت ترشب  

ا  كميات كبرية جدا من املاء املالح تزيد بمقدار عرشين مرة تقريبا عن الكميات التي كانت ترشهب 
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 قبل إجراء عملية االستئصال. 

وهذا يدل عىل أن نقص امللح يف أبداهنا أحدث لدهيا دافعا لرشب املاء املالح، وهودافع مل  

 يكن موجودا لدهيا قبل استئصال الغدتني الكظريتني. 

 قلت: وهل أجريت مثل هذه التجارب عىل اإلنسان؟ 

لقد أجريت جتارب عىل جمموعة من األطفال الصغار أثناء مرحلة الفطام،   .. قال: أجل   

وقد فحصت حاالهتم الصحية بدقة، وقدرت أوزاهنم، ثم ترك هلؤالء األطفال احلرية التامة يف  

اختيار األطعمة التي يشتهوهنا من بني جمموعة كبرية من أنواع األطعمة املختلفة التي وضعت  

 أمامهم.  

 الزمن تبني أن مجيع هؤالء األطفال حتسنت صحتهم بشكل واضح.    وبعد فرتة من 

 قلت: فام النتيجة النهائية التي خلصت إليها هذه الدراسات؟ 

قال: لقد خلصت هذه التجارب إىل أن اختالل االتزان الكيميائي يف البدن نتيجة نقص  

لتي حتتوي هذه العنارص  عنارص غذائية معينة يولد ميال واشتهاء إىل أنواع معينة من األطعمة ا 

ومن الواضح أن تناول هذه األطعمة يمد البدن بالعنارص  الغذائية التي حيتاجها، وأن    .. الغذائية 

 ذلك يفيد البدن. 

يف احلديث الذي جعله هذا املستشفى شعارا    قلت: أهذاـ  إذنـ  ما أشار إليه رسول اهلل  

   ( 1) شيئا، فليطعمه( إذا اشتهى مريض أحدكم  ) : هلذه النافذة، فقد قال  

قال: نعم، فشهوة املريض الذي مل تفسد فطرته الذوقية دليل عىل العنارص الغذائية التي    

 حيتاجها جسمه. 

  وقد كان هذا أمرا مشتهرا وردت به النصوص، فعن عيل  أنه دخل عىل رسول اهلل 

 
 ابن ماجه.   (  1) 
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باإلجياب، فرمى    يا عيل أتشتهيه؟(، فأجاب عيل ) متر يأكله فقال:  وهورمد، وبني يدي النبي 

   ( 1) حسبك يا عيل( ) إليه بتمرة، ثم رمى إليه بأخرى، حتى رمى إليه بسبع مترات، ثم قال: 

ويف هذا دليل عىل مراعاة شهوة املريض، مع وضع حد لذلك بحيث ال يقع املريض يف  

 اإلرساف املؤذي. 

قلت: أال يدخل يف هذا الباب ما ورد يف النصوص من عدم إكراه املريض عىل الطعام،  

   ( 2) ال تكرهوا مرضاكم عىل الطعام والرشاب، فإن اهلل تعاىل يطعمهم ويسقيهم( ) : فقد قال  

 ويدل عليه ما سبق.   .. وهو مكمل ملا سبق   .. هذا صحيح   .. قال: أجل 

 قلت: كيف ذلك؟ 

رضاكم عىل الطعام والرشاب(، ليس معناه أال نطعم املرىض،  ال تكرهوا م ) : قال: قوله  

 وإنام يعني عدم إجبارهم عىل تناول طعام معني، بل يرتك هلم تناول ما يرغبون فيه من الطعام. 

فإن اهلل تعاىل   .. علل يف هناية احلديث ذلك النهي بقوله:)  قلت: ولكن رسول اهلل 

 يطعمهم ويسقيهم( 

 ب فيام ذكرنا من جهتني: وهو يص   .. قال: هذا صحيح 

أما اجلهة األوىل، فهي أن الطبِّ احلديث أثبت أَن معظم األمراض ترافق بنقص الشهية  

إىل الطعام، ولذلك فإَن إجبار املريض عىل الطعام يعني عدم استفادة املريض منه، فذلك يسبب  

 له عس هضم، وهي حالة تزيد مرضه سوءًا. 

ه إذا كان فقدان الرغبة يف الطعام أو نقصاهنا من دالئل املرض،  وال بد من اإلشارة هنا إىل أن 

 فإَن عودة الرغبة إىل الطعام إىل سابق ما كانت عليه قبل املرض هو  من دالئل الشفاء. 

 
 ابن السني وأبو نعيم معا يف الطب وسنده حسن.   (  1) 

 الرتمذي وابن ماجة واحلاكم.   (  2) 
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وأما الثانية، فهي أن الطب احلديث يؤكد أن املريض يكسب الطاقة من مصادر داخلية،  

الكبد والعضالت، وهذا املصدر رسيع النفاذ، فإذا استمر    فيبدأ باستقالب الغليكوجني املَدخر يف 

املرض حتول اجلسم إىل املصدر الثان، وهواستحداث السكر، أي: توليد الغلوكوز من مصارد  

شحمية وبروتينة، حيث تتحلل الربوتينات إىل محوض أمينية، وتتحلل الشحوم إىل محوض  

املريض، وهذا ما يظهر خارجيًا   شحمية، ومن هنا تنقص الشحوم وتضمر العضالت عند 

 باهلزال. 

عىل أنه متى عاد املريض إىل رغبته يف الطعام قبل املرض يعود اجلسم فيَدخر  الغذاء عىل  

 .  ( 1) شكل شحوم وبروتينات، فيكتنز ما حتت اجللد بالشحوم، وتنموالعضالت 

 قلت: فام التعامل السديد مع شهية املريض؟ 

  .. من الطعام والرشاب إال القدر الذي يستطيع التعامل معه قال: أن ال ندخل عىل معدته  

وهلذا يستحب أن يكون    .. فمقدار الطعام مرتبط بمقدار فعالية اجلهاز اهلضمي وقدرته عىل العمل 

 مقدار الطعام قلياًل، وحيدد هذا املقدار رغبة املريض وشهيته. 

وسهل االمتصاص أي: يستفاد  باإلضافة إىل هذا يستحب أن يكون الطعام سهل اهلضم،  

 منه بأقل عمل ممكن من جهاز اهلضم، ومثل ذلك الرشاب. 

 التمر لعيل ، عند مرضه؟   قلت: أال يشري إىل ذلك إعطاؤه  

فالتمر حيوي سكريات سهلة االمتصاص، تعطي املريض كثريا من الطاقة   .. قال: أجل 

 التي حيتاجها. 

 عالمة الفساد: 

 عالمات صحة الذوق، فام عالمة فساده؟ قلت للمعلم: عرفت  

 
 انظر: انظر: اإلعجاز الطبي يف السنة النبوية، للدكتور: كامل املويل.   (  1) 
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 أنسيت؟   .. فأنا خبري الذوق   .. قاطعني الذواقة، وقال: أنا أنبئك هبذا 

 قلت: فام عالمة فساد الذوق؟ 

 قال: لتفهم ذلك، وتستنتج قاعدته ال بد أن جتيبني بكل رصاحة عام أسألك عنه. 

 قلت: أتريد أن تستجوبني؟ 

 يتعلق بطعامك ورشابك. لن أستجوبك إال فيام    .. قال: ال َّتف 

 أعاهدك عىل ذلك.   .. قلت: ال بأس، فلن أكتمك شيئا 

 قال: أعرف أنك قد مررت بأزمة مالية منعتك من رشاء اللحم مدة طويلة من الزمن. 

 فكيف عرفت؟   .. قلت: هذا صحيح 

ملا فرج اهلل عليك كربتك، ورزقك من فضله،   .. ولكن أجبني  .. قال: ال هيمك ذلك 

 بامذا شعرت؟   .. ذلك العشاء الذي تربع اللحم عىل عرشه   فأكلت تلك الليلة 

لقد كنت أنظر إليه كام ينظر العشيق إىل   .. ال تذكرن بتلك الليلة اجلميلة  .. قلت: اهلل 

وعندما وضعته يف فمي أحسست بأن كل خلية من خالياي تتنعم بمطعمه، وتتلذذ   .. عشيقه 

 بمذاقه. 

   .. ايل متعددة متتالية قال: وبعد ذلك يس اهلل عليك، فأكلته لي 

 وهلل احلمد واملنة.   .. قلت: أجل 

 قال: فهل بقي تلذذك به مساويا لتلذذك به تلك الليلة؟ 

ومع أن حاولت إعادهتا بتنويع طرق الطبخ إال أن املذاق   .. فتلك ليلة يتيمة  .. قلت: كال 

 اخلاص الذي ذقته تلك الليلة ال يتكرر. 

 قال: أتدري سبب ذلك؟ 

 قلت: دوري اَلن يف السؤال والتحقيق ال دورك. 
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إن السبب لذلك هو  سالمة فطرة ذوقك يف تلك الليلة، وقد صدقت يف   .. قال: أجل 

، فجسمك بخالياه وأجهزته فرح لذلك القادم، واستقبله  اإلخبار بأن كيانك كله قد تذوقك 

 واستفاد منه. 

 قلت: وسائر الليايل؟ 

قال: ضعفت حاجة جسمك إليه بسبب إرسافك، فلذلك مل يعد يشعر باحلاجة إليه،  

 فأرسل الرسائل إىل لسانك خيربه بذلك، ومل يكن للسانك إال أن يطيع أو امره. 

 إىل اخلطاب منه إىل العلم.   ولكنه أقرب   .. قلت: هذا كالم مجيل 

 قال: مل؟ 

 قلت: لوكان األمر كذلك ملا وجد يف الدنيا مدمن. 

 قال: وما عالقة اإلدمان هبذا؟ 

 قلت: أليس اإلدمان هو  املبالغة يف تناول أدوية أو عقاقري معينة؟ 

 ويشمل غريها أيضا كالتدخني واخلمر.   .. قال: أجل 

م الرسائل التحذيرية إىل اللسان، فكف عن  قلت: فلوكان األمر كام ذكرت ألرسل اجلس 

 أكل ما يرض بالصحة. 

فاملدمن بفعل تعاطيه ما تعاطى من    .. إنه يصب فيام ذكرنا   .. أنت مل تفهم اإلدمان   .. قال: ال 

 العقاقري وغريها يتغري جسمه ليتناسب مع ما يقتضيه إدمانه. 

 قلت: كيف هذا؟ 

َكَسُهم  باَِم َكَسُبوا َأُتِريُدوَن    ﴿ تعاىل: قال: أمل تسمع إىل قوله    َواهلَلُ َأر 
ِ
َفاَم َلُكم  يِف امل َُناِفِقنَي ِفَئَتني 

ِلِل اهلَلُ َفَلن  جَتَِد َلُه َسِبيالً   (  88)النساء:   ﴾ َأن  هَت ُدوا َمن  َأَضَل اهلَلُ َوَمن  ُيض 

 فقني، فام عالقتها بام نحن فيه؟ قلت: هذه اَلية تتحدث عن املنا 
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 قال: إن ما ينطبق عىل املنافقني هو  نفس ما ينطبق عىل املدمنني. 

 وما أدراك هبذا؟   .. قلت: أتقصد أن كل املنافقني مدمنون 

إنام قصدت أن اإلدمان هو  نفاق اجلسد، وهو ال خيتلف يف صورته وخطره عن    .. قال: ال 

 نفاق الروح. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

قال: املنافق يقلب احلقائق، فتنقلب عليه، فهو خيادع اهلل، بينام هو  ال خيادع يف احلقيقة إال  

 نفسه. 

 قلت: واملدمن؟ 

 ويصيبه باإلدمان.   .. فينقلب عليه ذوقه   .. خيادع ذوقه   .. قال: يفعل نفس اليشء 

 قلت: لن أفهم هذا إال إذا فهمت اإلدمان. 

 قال: فام هو  اإلدمان؟ 

 حتى تفهم التحمل واالعتامد. قال: لن تفهمه  

قلت: أنا أعرف  التحمل، فهو مصطلح يف علوم احلديث يقصد منه استيعاب الراوي  

 ولكن ما عالقته هبذا الباب؟   .. للحديث، وهو ما يمهد لروايته 

 قال: حتمل املحدثني ال خيتلف عن حتمل املدمنني إال يف يشء واحد. 

 قلت: ما هو؟ 

 اديث، واملدمنون يتحملون العقارات واألدوية والسموم. قال: املحدثون يتحملون األح 

 قلت: كيف حيصل ذلك؟ 

قال: عند جلوسهم إىل مشايخ احلشيش واألفيون ليتلقوا منهم علومهم، يبادرهم هؤالء  

 املشايخ ببعض العقاقري. 
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 قلت: هبة أم بيعا؟ 

التي ال تزال عىل  قال: يف أول األمر هيبوهنم، فإذا التهموا ما وهبوه إياهم تقوم أجسامهم  

 فطرهتا بتحطيم وطرد كل ما يدخلها من عقاقري إىل خارج اجلسم. 

ولدى تكرار تناوله، فإن مقدرة اجلسم عىل حتطمه وطرده تزداد بسب النشاط الزائد  

لألنزيامت املحطمة هلذا العقار ىف الكبد، مما يستدعي زيادة الكمية املأخوذة ىف املرات الالحقة،  

 صول عىل نفس املفعول احلادث ىف املرات السابقة.  وباستمرار، للح 

وإذا استمر نفس الشخص بتناول نفس الكمية السابقة من نفس العقار، فإن خاليا جهازه  

العصبي تعتاد عىل ذلك العقار، وال تعود تتأثر به كالسابق، وبالتايل حتتاج إىل كمية أكرب للحصول  

 عىل التأثري السابق نفسه.  

زيادة مقدرة اجلسم عىل حتطيم العقار، وتعوده عليه، ثم حاجته ـ نتيجة   قلت: أتقصد أن 

 لذلكـ  إىل كمية أكرب للحصول عىل نفس التأثري السابق هو  ما يسمي بظاهرة التحمل.. 

 هو  ذاك، فإذا حصل هذا دخل اجلسم يف االعتامد.   .. قال: أجل 

 قلت: وما االعتامد؟ 

 للحالة املزاجية لإلنسان، وهونوعان: نفيس، وجسدي. قال: االعتامد عىل العقاقري املغرية  

 قلت: فام االعتامد النفيس؟ 

قال: يتعلق االعتامد النفيس بالشعور واألحاسيس، وال عالقة له باجلسد، وهو تعود  

الشخص عىل االستمرار ىف تعاطي عقار ما، ملا يسببه من الشعور باالرتياح واإلشباع دون أن  

 استمرار حياته. يعتمد عليه ىف  

وبتعبري آخر هو  ظاهرة نفسية اعتاد فيها عقل الشخص وتكيف عىل تكرار أخذ اجلرعة  

 من العقار بصورة متصلة، لتحقيق الراحة واللذة والنشوة ولتجنيب الشعور بالقلق والتوتر. 
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فاالعتياد عىل يشء جيعل الرتابط متينًا مع هذا اليشء، وجيعل االبتعاد عنه من األمور  

 لصعبة بل شبه مستحيلة أحيانًا.  ا 

 قلت: فام االعتامد اجلسدي؟ 

قال: هو ظاهرة تضطرب فيها األعامل الوظيفية الطبيعية جلسم املدمن بسبب استمراره ىف  

أخذ العقار، بحيث يصبح تناول هذا العقار، بشكل طبيعي دائم رضورة ملحة الستمرار حياة  

 اإلنسان املدمن وتوازنه بشكل طبيعي. 

بح العقار املخدر رضوريًا له كالطعام والرشاب واملاء، بل أهم من ذلك، بحيث  ويص 

حيدث منعه عنه مصاعب كبرية جدًا وأعراضًا خطرية قد تدفعه إىل ارتكاب أية جريمة للحصول  

 عىل العقار املخدر املنشود، أو ربام يسبب له الوفاة املفاجئة أحيانًا. 

 فساد الذوق: 

مواد معينة، ونخلطها باألغذية، لنكون منها نمطا معينا من   قلت: أال يمكن أن نصنع 

 االستهالك؟ 

 قال: ذلك ممكن جدا. 

 قلت: فلم ال يفعل هذا جتار األعذية، فيبيعون سلعهم من غري حاجة إىل إشهارها؟ 

 قال: ومن قال بأهنم ال يفعلون ذلك؟ 

 فهم يبذلون أمواال طائلة يف التشهري؟   .. قلت: ومل ال يكتفون بذلك 

 قال: هم يشهرون ليصطادوا زبائن جددا. 

 قلت: وكيف عرفت ذلك؟ 

 قال: سأرضب لك مثاال بسيطا، يغرم به قومك. 

 قلت: ما هو؟ 
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 قال: رشاب البيبيس. 

بل أجدن أعافه   .. قلت: أنا حمتار يف إعجاهبم به مع أن ال أجد له يف نفيس أي مذاق 

 وأستقذره. 

ل: ولكنهم يقبلون عليه، ألن ما حيويه من مواد هلا مفعول العقاقري يف أذواق الناس  قا 

 الباطنة والظاهرة. 

بينام نحن كذلك إذ تدخل رجل، وكأنه كان يتنصت علينا، وقال: ال تذكرون بذلك  

 . بسببه   وهم اَلن مجيعا يف هذا املستشفى   .. فقد دمر حياة أوالدي   .. البيبيس 

 الد؟   قلت: وكم لك من أو 

 وكلهم يف هذا املستشفى بسببه.   .. قال: أربعة 

 وكلهم يف هذا املستشفى !؟   .. قلت: أربعة  !؟ 

 قال: أجل. 

 قلت: فامذا حصل لألول؟ 

قال: أصابه سوء هضم، وضعف بنية، واضطرابات عصبية، وصداع وأرق،  وكآبة،  

 وتشنجات عضلية. 

 البيبيس. قلت: كل هذه األمراض حصلت البنك بسبب  

أال تعلم أن العلبة الواحدة من هذه املرشوبات حتتوي عىل   .. قال: البيبيس والكوكاكوال 

والذي يؤدي نقصه إىل ما     .. ب( ) مالعق سكر، وهي وحدها كافية لتدمري فيتامني    10ما يعادل   

 حصل لولدي من علل. 

 قلت: والثان؟ 

سمه من كل الطعام الذي بذلت  فلم يستفد ج   .. قال: لقد أصيب بعرقلة يف عملية اهلضم 
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 كل جهدي إلحضاره، وبذلت أمه كل جهدها لطبخه. 

 قلت: مل؟ 

وهو يؤدي    .. قال: أال تعلم أن هذا املرشوب املشؤوم حيتوي عىل غاز ثان اكسيد الكربون 

إىل حرمان املعدة من اخلامئر اللعابية اهلامة يف عملية اهلضم، وذلك عند تناوهلا مع الطعام، أو  

فال يستفيد األكل من   .. بل إنه يؤدي إىل إلغاء دور االنزيامت اهلاضمة التي تفرزها املعدة  .. بعده 

 أمل تسمع بام حصل يف  جامعة دهلي يف اهلند؟   .. أكله غري إتعاب معدته 

 قلت: فام حصل؟ 

قال: قبل فرتة بسيطة متت مسابقة يف تلك اجلامعة فيمن يرشب أكرب كمية من بيبيس كوال،  

 ائز قد رشب ثامن علب من الكوكا كوال. وكان الف 

 فام أكرم رشكة كوكا كوال؟   .. قلت: فبأي جائزة فاز 

وذلك الرتفاع نسبة غاز ثان أوكسيد الكربون يف دمه مما    .. قال: لقد تويف يف نفس املكان 

 أدى إىل عدم متكنه من احلصول عىل األكسجني الالزم. 

 قلت: والثالث؟ 

رن به، فقد كان عىل شفري املوت لوال ما من اهلل علينا به من  قال: ال حتدثني عنه، وال تذك 

 أطباء هذا املستشفى. 

 قلت: فام أصابه؟ 

قال: لقد أصيب بزيادة رضبات القلب، وارتفاع ضغط الدم والسكر، وزيادة احلموضة  

  وقد  .. املعدية، وزيادة اهلرمونات يف الدم، مما سبب له التهابات وتقرحات للمعدة واالثنا عرش 

والذي أدى إىل ارتداد الطعام واألمحاض من داخل    .. ضعف لذلك ضغط صامم املريء السفيل 

 املعدة إىل املريء مسببًا له آالما مربحة، والتهابات شديدة. 
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 قلت: وما سبب كل هذا؟ 

 قال: أال تعلم أن هذا السم حيتوي عىل الكافايني الذي يؤدي إىل كل تلك العلل. 

 قلت: والرابع؟ 

 املسكني شاب، وهو مل يعد سن الشباب، وهرم وهوملا يعش زهرة عمره. قال: ذلك  

 قلت: ما الذي حصل له؟ 

 قال: لقد تقوس ظهره، وانحنت عظامه، ونخرت أسنانه. 

 قلت: وما سبب ذلك؟ 

قال: أال تعلم أن هذا السم حيتوي عىل أمحاض فسفورية تؤدي إىل هشاشة العظام  

 وضعفها، وخاصة يف سن املراهقة. 

توي عىل أمحاض الفسفوريك واملاليك والكاربونيك التي تسبب تآكل طبقة املينا  وهو حي 

 احلامية لألسنان.  

أال تعلم أن معدل احلموضة يف هذا السم تبلغ أربعة درجات، وهذه الدرجة من  

احلموضة كافية إلذابة األسنان والعظام مع مرور الوقت، فأجسامنا تتوقف عن بناء العظام بعد  

باملائة سنويًا بحسب كمية األمحاض التي   18- 8ثني، وتبدأ بعد ذلك بالتحلل بنسبة مرور الثال 

ونسبة األمحاض ال تعتمد عىل مذاق طعامنا، ولكنها تعتمد عىل نسبة كل   .. نستهلكها يف غذائنا 

 من البوتاسيوم، الكلور، املنغنيز وغريها من األمالح الفسفورية. 

خر ما يتحلل من جسم اإلنسان، فهي تتحلل بعد موته  أال تعلم أن األسنان والعظام هي آ 

بعدة سنوات، ولكن هذه املياه الغازية تذيبه خالل أيام قليلة، فتخيل ماذا يمكن أن تفعله يف بقايا  

 اخلاليا الطرية. 

وانتظر عرشة أيام، وقل يل:    .. إن شككت يف قويل فضع سنًا مكسورًا داخل زجاجة بيبيس 
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 ماذا ترى؟ 

 أرى؟ قلت: وماذا س 

 قال: جتد السن قد حتللت.  

 قلت: فلم مل جيعلوه من املحلالت، فإهنم سيجدون من يشرتيه؟ 

 بل إن من أقارِّب من يفعل ذلك.   .. قال: ليتهم فعلوا ذلك 

 قلت: ماذا يفعل؟ 

قال: خالتي تسكب علبة كوكا كوال يف املرحاض، وترتكها ملدة ساعة واحدة، ثم تسحب  

 مجيع البقع. السيفون، فتزيل بذلك  

 فام رسه؟   .. قلت: أصحيح ذلك 

بل إن عمي يزيل الصدأ عن صدام سيارته    .. قال: حامض السيرتيك يؤدي ذلك بفعالية 

 أو عن صامولة صدئة بفرك قطعة قامش مبللة بالكوكا كوال.  

 قلت: وخالك ماذا يفعل مع الكوكا كوال؟ 

علبة عىل أصابع البطارية، فتنطلق  قال: خايل ينظف أصابع البطارية من التآكل، فيسكب  

 فهي تعمل بفعالية عىل تفتيت التآكل وإزالته.    .. فقاعات الغاز 

 قلت: وجدتك؟ 

قال: تزيل بقع الدهون عن مالبس جدي، وذلك بإضافة مقدار علبة كوكاكوال إىل مواد  

 فتالحظ اختفاء بقع الزيت.   .. الغسيل 

 قلت: فعائلتك مجيعا يف هذا املستشفى إذن؟ 

 ليس يف املستشفى من عائلتي إال أوالدي.   .. : ال قال 

 أمل يصبهم شؤمه؟   .. قلت: والباقي 
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لقد كانت فطر أذواقهم سليمة مل تتدنس، فلذلك أنفوا أن يدخلوا عىل معدهم    .. قال: ال 

 ما ال تشتهيه ألسنتهم.  

قلت: أرى أنك من عائلة غنية، فكيف تسفون يف استعامل الكوكاكوال كل هذا اإلرساف  

 ع غالء أسعارها؟ م 

 قال: ومن قال لك بأننا نشرتهيا؟ 

هل عثرتم عىل بئر كوكا كوال، فأنتم   .. قلت: فكيف حصلتم عىل كل هذه الكميات؟ 

 تستقون منه؟ 

لقد فاز ابن عمي ـ ال جزاه اهلل خريا ـ يف مسابقة أجرهتا هذه الرشكة املشؤومة،    .. قال: ال 

فرحنا لذلك نسف بام شاء لنا    .. ا من رشاهبا باملجان وكانت جائزته أن يستفيد هو  وعائلته مجيع 

 اإلرساف. 

 قلت: فأين ابن عمك هذا، لنعاتبه ونشتد عليه، أو لرتسل به وزارة احلزم إىل سجوهنا. 

 قال: أمل أخربك عنه؟ 

 قلت: من هو؟  

 قال: ذلك الذي رشب ثامن علب من الكوكا كوال. 

 جامعة دهلي يف اهلند؟   قلت: من؟ أذلك الذي ذكرت أنه شارك يف مسابقة 

 فهو ابن عمي.   .. قال: أجل 

 قلت: ولكنك عرِّب. 

 وقد ذهب املسكني ليحصل علوم اهلند، فقتلته علوم األمريكان.   .. قال: هو أيضا عرِّب 

 *** 

 ال يقل عن حديثه مع الكوكاكوال.   .... أمسك بيدي شخص آخر، وقال: إن حديثي مع 
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 قلت: وكم لك من األوالد؟ 

   .. قال: سبعة 

 قلت: وكلهم يف هذا املستشفى. 

 قال: كلهم ما عدا أصغرهم، فهومل يذق منه بعد. 

 قلت: فام أصاهبم؟ 

أمسك بيدي املعلم، وقال: لو بقيت مع هؤالء،   .. بدأ املسكني يتحدث أحاديث طويلة 

   .. فلن نخرج 

 قلت: فكيف نسحب تأثري هذه العقارات من نفس من اعتمدها، وملكها كيانه؟ 

 أمل نقل بأن املدمن ال خيتلف عن املنافق؟   .. بدعوته إىل اإليامن قال:  

 أم إيامن اجلسد؟   .. قلت: إيامن الروح 

أما إيامن الروح، فيعطيه اإلرادة التي تقهر االعتامد النفيس، وأما إيامن   .. قال: كالَها 

 اجلسد، فيقهر السموم التي نرشها اعتامد اجلسد. 

 إيامن اجلسد. قلت: عرفت إيامن الروح، فام هو   

 قال: عودته إىل فطرته األصلية. 

 قلت: وكيف ذلك؟ 

 قال: بتخلصه من السموم التي تشوه ذوق لسانه وذوق كيانه. 

 قلت: فكيف أَّتلص من السموم؟ 

 أمل متر عليه يف القسم السابق؟   .. قال: ذلك علم آخر 

ِهق   ﴿ لقد نسيت، فـ  .. قلت: بىل  ِن ِباَم َنِسيُت َوال ُتر  اً ال ُتَؤاِخذ  ِري ُعس    ﴾ نِي ِمن  َأم 

 ( 73: )الكهف 
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 قال: تعال أريك شيئا قد ينفعك يف هذا السبيل. 

 موازين األذواق: 

رأيت رجال صينيا بلحيته ولباسه، حيمل مخسة أكياس، وهو حياول أن يزهنا بميزان حيمله،  

، أمل تسمع ما  ويدقق يف ذلك امليزان، قال يل املعلم: هيا نقرتب من ذلك الرجل، فلديه علوم نافعة 

 اطلب العلم ولو بالصني( ) قيل: 

 وقد استفدنا منهم كثريا بحمد اهلل.   .. قلت: بىل 

 فإن أراك تدقق تدقيقا عجيبا.   .. اقرتبنا منه، فبادرته قائال: أي أنواع اجلواهر تزن؟ 

 قال: أنا أزن جواهر الذوق. 

ال أعرف اجلواهر إال ما تضعه النساء يف احليل، وامللوك عىل    .. قلت: وهل الذوق جواهر؟ 

 التيجان. 

 قال: فأنت ال تعرف أصناف اجلواهر إذن. 

 قلت: بل أنت الذي تسلك سبيل املجاز، فتسمي األشياء بغري أسامئها. 

قال: أرأيت لو أن ملكا من امللوك فقد أذواقه اخلمسة، فلم يعد يستحيل طعاما، وال  

، ثم قيل له: لن نبيعك هذه األذواق إال بخمسة من أغىل اجلواهر التي تزين  يستمرئ رشابا 

 تاجك، أفيعطيهم جواهره؟ 

 فال خري يف ملك ال يستحيل طعاما، وال يلذ له رشاب.   .. قلت: ال شك يف ذلك 

 قال: فاألذواق إذن أفضل من مجيع اجلواهر. 

 قلت: فأنت هلذا تزهنا، وتبالغ يف التدقيق يف وزهنا. 

ألحفظها، فإنه إذا طغى بعضها عىل بعض انحرفت، فإذا انحرفت فسد   .. أجل  قال: 

 مزاجي، وقد رأيت من عواقب فساد الذوق ما رأيت. 
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فأنا أشعر   .. وكيف تزعم أهنا مخسة؟  .. ولكن كيف تزن األذواق؟  .. قلت: هذا صحيح 

 بمذاقات كثرية. 

 إن شئت أن حتمله عنا، فسلم لنا.   .. قال: هذا علم من علومنا 

 فتحدث، ولن أجادلك.   .. قلت: أنا مسلم لكل من يعلمني 

 قال: أتدري مل يسف الناس يف األكل، فيأكلون مع كوهنم مصابني بالتخمة؟ 

 قلت: هي شهوة لألكل. 

 قال: فام سببها؟ 

قلت: لوعلمت رسها خللصت الناس من رش التخمة، ووقيت الفقراء رش املسغبة التي  

 يوقعهم فيها األغنياء بتخمتهم. 

قال: إن رس ذلك كام حفظته عن أجدادي، وهم عن أجدادهم هو أن اجلسم حيتاج اىل  

فاألشياء التي نتذوقها   .. : احلالوة، وامللوحة، واملرارة، واحلموضة، واحلرارة ( 1) مخس نكهات 

تغذي األعضاء الداخلية، وإذا نقصت أي من هذه النكهات يف الوجبة التي نتناوهلا، فإن أجسامنا  

 صة من رغبة التذوق، وهذا سيسبب الرغبة امللحة يف األكل. ستكون ناق 

 قلت: مل أفهم حقيقة تأثري ذلك. 

وهي متمة لبعضها بعضًا، فأكل احللويات ـ   .. قال: هذه النكهات مقابلة لبعضها بعضاً 

 فالعملية متضادة.    .. مثالـ  يسبب رغبة يف أكل املالح أو اململح، والعكس أيضا يسبب هذا 

تأكل وجبة تشتمل عىل مجيع النكهات سوف تشعر متامًا بأنك شبعان، ولن   وهلذا عندما 

 حتتاج إىل أكل وجبات اضافية بني الوجبات إلشباع  رغبة توازنك املختل. 

وهو قمن أن يؤثر يف الشهية، بحيث حيد من رغبتها بإعطائها   .. قلت: هذا مبدأ مهم 

 
 من موقع طبيعي للطب البديل. Lenore Y. Baum ،M.A( انظر يف هذا: مقالة للكاتب )لينور بوم   (  1) 
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 حاجتها. 

 بيتهم هلذه الدواعي من غري سبلها الصحيحة. قال: ولكن اخلطأ الذي يقع فيه الناس هو تل 

 قلت: كيف ذلك؟ 

احلالوة، وهي نكهة من النكهات تعرب عن حاجة    .. قال: سأرضب لك مثاال يوضح ذلك 

 معينة من حاجات اجلسم. 

 فهي تلبي حاجة اجلسم إىل سعرات حرارية ليؤدي وظائفه.   .. قلت: عرفت هذا 

 قال: ولكن قومك يتالعبون هبذه النكهة. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

 قال: خيدعوهنا. 

 قلت: أخيدعون أنفسهم؟ 

فهم خيتارون احللويات أو املياه الغازية أو املعجنات التجارية التي تباع يف   .. قال: أجل 

 وهم يقتلون أنفسهم بذلك من حيث ال يشعرون.   .. االسواق، والتي حتاول أن تشبع هذه الرغبة 

 وال بد لنا منها.   .. وهي رمز حلضارتنا   .. قلت: هي حلوياتنا 

ي حيتاج سكريات طبيعية مثل:  بل ه  .. قال: ولكن أجسامكم ال تطلب تلك االشياء 

   .. اجلزر، والذرة احللوة، البطاطا، والبصل، والقرع الشتوي 

   .. قلت: والتمر والعسل والفواكه 

فالبنكرياس الذي ينظم نسبة السكر يف الدم يشعر بالراحة واالكتفاء عندما   .. قال: أجل 

أال تعلم علة انتشار داء    .. تصله مثل هذه األطعمة، بخالف السموم التي يأكلها قومك ويرشبوها 

 يف مجيع أنحاء العامل؟   الثان السكري من النوع  

 ال يمكن حرصها هنا.   .. قلت: هي علل كثرية 
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ففي أثناء    .. ولن يصعب عيل إثبات ذلك   .. قال: أهم علله زيادته ارتفاع استهالك السكر 

ة األمرييكية، ُسجل  احلرب العاملية الثانية، عندما انخفض استهالك السكر يف الواليات املتحد 

 تراجع حاد يف حاالت اإلصابة هبذا النوع من السكري. 

باملائة من حاالت اإلصابة بالسكري   98أما اليوم، فيشكل هذا النوع من املرض حتديدًا  

يف أمريكا، وُيعتقد بأنه عىل عالقة باألنظمة الغذائية املتبعة والغنية جدا بالسكريات، فهو يصيب  

ن يف  اإلنسان عندما ترت  اجع قدرة اخلاليا يف اجلسم عىل التجاوب مع مادة األنسولني املكوه

 البنكرياس، وعىل امتصاص الطاقة من الطعام املستهلك.  

وهلذا تتحول السعرات احلرارية الزائدة إىل دهون، وترتاكم عىل األنسجة الدموية مسببة  

 مشاكل ومضاعفات صحية خطرة.  

غذية عىل أن اإلستهالك املفرط للسكريات  وهلذا جُيمع معظم اختصاصيي الت 

 والكربوهيدرات املكررة، هو  السبب الرئييس لإلصابة هبذا املرض. 

 فام مثال امللوحة؟   .. قلت: فهمت مثال احلالوة 

قال: امللوحة ال يلبي حاجتها إال امللح ذوالنقاوة اجليدة، فهو عند االعتدال رضوري  

ت، باإلضافة إىل أنه يساعد جهاز املناعة بمنع نمو  للهضم، واتصال العصب، وانقباض العضال 

 وازدياد البكرتيا املؤذية والفريوسات، والطفيليات، والفطريات. 

 قلت: فام امللح الذي يلبي هذه الرغبة؟ 

وهناك أيضًا مصادر مهمة    .. قال: املصدر الذي علت نقاوته هو  امللح البحري غري املكرر 

 ، وملح السمسم. مثل شوربة امليسو، وأعشاب البحر 

 قلت: فاحلموضة؟ 

 قال: هي نكهة حيتاجها اجلسم لتغذية الكبد واملرارة.  
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 قلت: فام مصادرها الصحيحة؟ 

 قال: من أهم مصادرها الليمون، والليم، وهونوع من الليمون احلامض. 

قلت: هذه األطعمة هي من األطعمة احلامضة، ولكن معظم الناس ال يتناولون هذه  

 بشكل أسايس. االطعمة  

قال: هي تشمل ـ كذلك ـ املخلل، أو الكبيس املخمر بطريقة طبيعية، فهو طريقة سهلة  

باإلضافة إىل اخلوخ الربي أو خل الرز   .. ليعطينا الطعم احلامض وامللح املطحون ألي وجبة 

 فهذه االشياء جتعل الطعام ذامحوضة لذيذة عند رشها عىل اخلضار املطبوخ.   .. البني 

 رارة؟ قلت: فامل 

 قال: هذه نكهة مهمة، ولكن كثريا من الشعوب تقرص فيها. 

 فاملرارة عندي ال َّتتلف عن احلالوة.   .. ولكني شاذ عنهم يف ذلك   .. قلت: أجل 

فالطعام املر حيمي   .. فاستحالء املرارة نعمة  .. قال: فأبرش بصحة مذاقك هلذه النكهة 

د بأن نقصان هذه النكهة من الطعام  القلب، وهلذا نجد الطب التقليدي يدافع عن هذا، ويؤك 

 يساهم يف انتشار أمراض القلب. 

 قلت: فكيف نتدارك نقصان هذه النكهة يف أطعمتنا؟ 

قال: هناك بعض الطرق السهلة لتفادي هذا النقصان مثل إدخال اهلندبا يف السلطة، أو  

املرة،  وضع البقدونس مع شوربة اجلارنش، وال تنسوا أكل عيدان الكرفس، والبقوليات 

 كامللفوف، والكرنب، واللفت. 

 قلت: فاحلرارة؟ 

ومن    .. قال: هي ـ مع تقصريكم يف حقها ـ مهمة جدا، فهي تساعد الرئة واألمعاء الغليظة 

خصائصها املهمة أهنا  تساعد اجلسم عىل تذويب الدهون من األكالت املشبعة بالدهون، فهي  
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 تعمل عىل امتصاص الزيوت منها. 

 قلت: فام مصادرها الصحية؟ 

وبعض اخلرضوات كالثوم الطازج، والزنجبيل، واللفت، والكراث،   .. قال: التوابل 

 والفجل األمحر، والفجل احلار، والفجل األبيض. 

فمن    .. ولكن هذا حيتاج منا إىل متلك موازين كامليزان الذي حتمله   .. قلت: فهمت كل هذا 

 أين اشرتيته ألشرتي مثله؟ 

ضحك، وقال: لن حتتاج إليه، فاألمر بغاية البساطة، فالوجبة املتوازنة قد تكون وجبة  

لبخار، ومعها  بسيطة خفيفة مثل شوربة الفاصوليا، أو ذرة مطبوخة، أو بقوليات مطبوخة عىل ا 

 القليل من املخلل أو الكبيس. 

 اللمس 

َقاَل َفاذ َهب     ﴿ اقرتبنا من النافذة اخلامسة من نوافذ االتصال، وقد علق عليها قوله تعاىل:  

ََياِة َأن  َتُقوَل ال ِمَساَس   ( 97: )طـه   ﴾ َفإَِن َلَك يِف احل 

ينم ظاهره عن باطنه،  وقد رأيت عىل نافذهتا ستارا عجيبا ال يمكن وصفه، فقد كان 

وباطنه عن ظاهره، وفوق ذلك جيعل الباطن حمميا من تلوثات الظاهر، ويزين الظاهر بجمبع  

 معان الباطن. 

فاحرتت، هل هلذا الستار من موازين العدل ما وفق به بني الظاهر والباطن، أم له من  

 لستار العجيب؟ العقل  ما مجع به بني خدمة الظاهر والباطن، فقلت للمعلم: ما هذا ا 

   .. فقال: جلدك 

فتلمست أعضائي، وقلت: هو ذا جلدي يكسو أعضائي، فكيف حتول ستارا يؤلف بني  
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 الظاهر والباطن؟ 

قال: هذا الستار يمثل جلدك، وقد صممه نساجو هذا املستشفى مستوحني حقائق جلدك  

 ولو رأيتها لزاد عجبك.   .. وفيه أشياء كثرية مل ترها بعد   .. ووظائفها 

أليست    .. وما رس اَلية التي علقت عىل الفتة هذه النافذة، فإن ال أرى هلا حمال هنا   قلت: 

 تتحدث عن عقوبة السامري؟ 

 فقد أجرم جرما عظيام؟   .. قال: وما كانت عقوبة السامري 

 قلت: لقد كانت عقوبته يف الدنيا أن يقول: ال مساس. 

 قال: وما معنى ذلك؟ 

عا عىل السامري، ولعنه بعد ثبوت جرمه  د  قلت: لقد ذكر املفسون أن موسى 

وخطئه، فابتاله اهلله بـمـرض غـامض خفي جعلهـ  ما دام حياـ  ال يمكن ألحد أن يمسه، واذا مسه  

فسيبتىل باملرض، أو أن الـسامري قد ابتيل بمرض نفيس ووسواس شديد، واخلوف من كل  

 ي(  ال متسن ) إنسان، إذ كان بمجرد أن يقرتب منه أي إنسان يرصخ: 

 أو مل كانت هذه عقوبة؟   .. قال: وما كان القصد من هذه العقوبة؟ 

 وال يقربه أحد.   .. فال يقرب أحدا   .. قلت: هذه عقوبة خطرية تستهدف عزله عن املجتمع 

 قال: فقد فهمت إذن رس وضع هذه اَلية الفتة عىل هذه النافذة. 

فاَلية    .. م رس وضعها هنا ولكني ال أفه   .. قلت: لقد كنت أفهم اَلية قبل أن أجيء إىل هنا 

 يف السامري. 

قال: عبارهتا يف السامري، أما إشارهتا فيمكن أن تصل إىل كل الناس، وكل احلقائق،  

 فالقرآن الكريم ليس قصصا للسامري، وغري السامري. 

 قلت: فام موضع اإلشارة منها هنا؟ 
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أنه يمس الناس  قال: كل من قرأ هذه اَلية سيستشعر نعمة اهلل عليه بقدرته عىل 

 فالعقوبة هي الوجه اخلفي املظهر للنعمة.   .. ويمسونه 

 قلت: أتقصد أن اجللد السليم الذي زود اهلل به جسد اإلنسان نافذة من نوافذ االتصال؟ 

فلواله لعزل اإلنسان عن كثري من    .. فهو ال خيتلف كثريا عن السمع والبرص   .. قال: أجل 

 بل لواله لعزل عن العامل.   .. أحداث العامل 

 قلت: كيف هذا؟ 

أمسكت بيدي يد، قال صاحبها: هيا بنا إىل أولئك القوم، فقد وهبهم اهلل من العلوم ما  

وحتافظ عليه، فهو ركن من أركان   .. لتحمد اهلل عىل نعمة هذا الستار  .. يقنعونك هبذه املعان 

 صال. االت 

 قلت: ومن أنت؟ 

 أدل السالكني عىل النعم املبثوثة فيها.   .. قال: أنا مرشد هذه النافذة 

 قلت: فكيف جعلتك إدارة هذا املستشفى مرشدا عىل هذه النافذة؟ 

 عيون الطهارة(  ) ستعرفه عند رحيلك إىل    .. قال: ذلك حديث طويل 

 وظائف اجللد: 

وآالء   .. املرشد: هؤالء قوم يذكرون اهلل رست مع املرشد، فرأيت قوما جمتمعني، قال يل 

 وقد اجتمعوا هنا ليتذاكروا نعمة اهلل عليهم هبذه النافذة من نوافذ االتصال.   .. اهلل 

قال أحدهم: من نعم اهلل يف اجللد أنه عضو اإلحساس العام، فهو وسيلة استقبال  

َنا َعَلي َك   ﴿ تعاىل: وله للمؤثرات املختلفة بني اإلنسان وبني العامل املحيط به، أمل تسمعوا ق  َوَلوَنَزل 

ٌر ُمِبنيٌ  ِدهِيم  َلَقاَل اَلِذيَن َكَفُروا ِإن  َهَذا ِإاَل ِسح  َطاٍس َفَلَمُسوُه ِبَأي  (، فقد  7)األنعام: ﴾ ِكَتابًا يِف ِقر 

 أشارت هذه اَلية إىل أن حاسة اللمس أداة يستعني هبا االنسان لتحس األشياء للتعرف عليها. 
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بل هو  اجليش الذي جعله اهلل حاميا عىل ثغور اجلسم، فهو يصد كل   .. فقط   وليس ذلك 

 املؤثرات اخلارجية عن اجلسم وأعضائه الداخلية. 

 قلت: كيف هذا؟ 

نظر إيل، وقال: اجللد يتكون من جمموعة من الطبقات بعضها فوق بعض مؤلفة غطاء  

اجلبهة الداخلية، وبذلك يعترب اجللد ـ بحق ـ  كثيفا حيول دون العوامل املمرضة من أن تنفذ إىل 

خط الدفاع األول واألهم جلسم اإلنسان، وقد حباه اهلل تعاىل بإمكانات جتعله كفئا هلذه املهمة  

 اخلطرة. 

فهو حاجز منيع يف االجتاهني الداخيل واخلارجي، وله القدرة عىل محاية اإلنسان من  

امة والصدمات الفيزيائية بفعل املادة الفردية )اإلسفنجية(  اإلشعاعات املميتة واملواد الكياموية الس 

واأللياف التي حيتوهيا، والتي تعمل كنوابض ماصة للصدمات، ثم تعيد اجللد إىل حالته األوىل  

 بعد زوال املؤثر. 

قال آخر: واجللد وسيلة من وسائل اإلحساس التي نتعرف هبا عىل العامل، ففيه ترتكز  

كافة املؤثرات اخلارجية من أمل وحرارة وبرودة وضغط وحفظ لتوازن  املستقبالت العصبية ل 

اجلسم والتعرف عىل البيئة وخصائصها وطريقة التعامل مع كل طارئ، وبالتايل القدرة عىل التعبري  

 عن الذات بطريقة خاصة لكل شخص. 

ئ  قال آخر: ويعترب اجللد مستودعا للدم لغناه باألوعية الدموية، فلهذا إذا حدث طار 

واحتاج اجلسم بأعضائه احليوية للدم مثل املخ والكليتني تقدم اجللد بكل زهد وتواضع وَّتىل  

 عن تسعني باملئة من حصته من الدم لتعطي للمستحقني حتى يأذن اهلل بالفرج. 

قال آخر: وللجلد قدرات متيزه عن جلد باقي الكائنات احلية مثل انقباض األوعية  

ادة العرق والتي هبا يستطيع اإلنسان ضبط حرارة جسمه تبعا  الدموية وتوسعها، وإفراز م 
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 للمحيط. 

قال آخر: ومن قدرات اجللد الوظيفة االستقالبية مثل إنتاح فيتامني د والتنفس، وهو  

 تناول األكسجني وطرح ثان أكسيد الكربون مبارشة من اجلو، وال يستطيع عضو آخر فعل ذلك. 

املناعية، حيث حيتوي اجللد عىل خاليا كبرية هلا زوائد  كام أن من وظائفه املهمة الوظيفة 

وأطراف متتد لتلتقي مع بعضها البعض مكونة شبكة كاملة كاألسالك الشائكة أمام األجسام  

الغريبة املتسللة، فإذا ما وصل أحدها تم التعرف عليه، وأخرب جهاز املناعة بذلك، فتصنع له  

 أجسام مضادة تقيض عليه وعىل أمثاله. 

ل آخر: وللجلد ميزات فريدة حقا، فهو العنرص األثقل بعد العظام يف اإلنسان، إذ يبلغ  قا 

وزنه اإلمجايل حوايل عرشة كيلوجرامات يف اإلنسان البالغ، وكذلك هو  العنرص األوسع انتشارا  

ت  إذ يغطي مساحة تبلغ مائة وسبعني سنتميرتا مربعا يف اإلنسان البالغ، وهلذا أَهية كبرية يف حاال 

فقدان السوائل واجلفاف واحلروق وااللتهابات احلادة واملزمنة، وباألخص عندما يكون املريض  

 طفال أو تكون املساحة املصابة واسعة. 

قال آخر: وفوق ذلك كله فاجللد، هو  الشاشة أو املرآة التي تنعكس عليها حالة اجلسم،  

عليه، مثل السطانات الداخلية  وهلذا يعتمد األطباء يف تشخيص أعداد كبرية من األمراض 

 والسكري والسل وأمراض الكبد والكىل وغريها. 

 اجللد والنفس: 

 قال آخر: ليسوا وحدهم يف ذلك، فهو دليل للمتوسمني املتفرسني. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

قال: اجللد خري مرتجم ألحاسيس الناس وانفعاالهتم وشخصيتهم الكامنة وراء  

  .. فكأن اجللد ناطق بال لسان، ومتكلم بال بيان  .. قسامته ضلوعهم عن طريق تقاطيع الوجه و 
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 وهلذا، فإن له عالقة وطيدة باحلالة النفسية لإلنسان. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

فليس عليك إال أن ترى تأثري االنفعاالت عىل املظهر   .. قال: سهل أن تستدل عىل ذلك 

 اخلارجى ألى شخص. 

 فاخلجل ينم عنه االمحرار الذي يكسو الوجه، واخلوف ينم عنه الشحوب واالصفرار. 

 قلت: أهلذا يستعمل اجللد يف أجهزة كشف الكذب؟ 

تخدام ذلك يف  فالتطبيق املبارش لتأثري األنفعاالت الداخلية عىل اجللد هو  اس   .. قال: أجل 

عمل أجهزة كشف الكذب، حيث تقوم فكرة هذه األجهزة عىل وضع أقطاب عىل سطح اجلسم  

تتأثر بحرارة اجللد وإفراز العرق، وحني يتم استجواب الشخص يتم رصد توصيل اجللد  

للشحنات الكهربية، فإذا بدأ يف الكذب زاد التوتر لديه، وظهر ذلك من خالل توصيل اجلهاز..  

 !!   ( 1) األمر وانكشف  

 
 هناك نوعان من أجهزة كشف الكذب:   (  1) 

وهو يتطلب توصيل عدة أسالك  ،Lie detection machineاو  Polygraphنوع قديم يسمى باالنجليزية  

بالشخص املراد التحقق من صدق أو كذب حديثه، ويقوم اجلهاز بقياس التغريات الطفيفة التى تطرأ عىل جسم الشخص من 

 حيث رضبات القلب والتنفس وتصفد العرق، ويقوم املحلل بعدها بتحليل هذه القراءات لتظهر له بعد فرتة النتيجة.

 Computerizedأو  CVSAختصارا االنوع الثان، وهو األحدث، فهو عبارة عن منظومة حاسب آىل، ويسمى  أما 

Voice Stress Analysis ،   وهذا النظام ال يتطلب توصيل أسالك بالشخص املراد التحقق من صدق حديثه، ويعطى نتيجة

هو مطلوب أن حيوى اجلهاز بطاقة صوت وناقل  فورية، وقد تم تطوير نسخ حديثة تعمل عىل جهاز حاسب نقال، وكل ما 

 للصوت أو ميكروفون.

 ومن أهم مزايا هذا النظام أن بإمكانه حتليل تسجيالت صوتية مما ساعد ىف حل حاالت جنائية قديمة. 

عند ويقوم النظام بقياس التغري يف الذبذبات املنخفضة للصوت، فيحدث ما يسمى باإلجهاد أو الرتكيز عىل نغامت معينة 

 الكاذب، فعند الكذب حيدث نوع من املط للصوت.
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 قلت: ولكن هذه األجهزة قد تكذب يف كشف الكذب. 

ولكن مع ذلك فهناك حاالت    .. فمن الصعب حرص احلاالت النفسية   .. قال: هذا صحيح 

 نفسية معينة ال يمكن للجلد أن يكذب فيها. 

 قلت: وما هي؟ 

 قال: هناك أمراض جلدية تنتج عن احلالة النفسية للشخص. 

قلت: أليس منها مرض السامري، فنفسه املريضة التي كانت تريد أن تزاحم نبوة موسى  

   .أثر يف إصابتها بذلك املرض الذي عزهلا عن الناس 

فإن شئت أن حترضه إىل عياديت، فأحرضه ألرى مدى صدق    .. قال: أنا طبيب ُمتص هبذا 

 ذلك. 

 ار تتالعب به الرياح. أو غب   .. إن جسده اَلن شوك من الشوك   .. قلت: كيف أحرضه؟ 

 قال: فام اهتاممك له إذن؟ 

 قلت: هو  جمرد فضول. 

قال: فبدل فضولك هذا تعلم ما ينفعك، وحيمي جلدك، وجيعله ستارا صاحلا حيميك،  

 وينم عنك بأحسن ما فيك. 

 قلت: فعلمني من علوم اجللد ما تطمئن له نفيس، ويرتاح له جسدي. 

 السيكوساماتك(؟ ) قال: أتعلم  

أو لعكم معرش علامء النفس هبذه املصطلحات، ففس يل ما تقول فإنه يصعب   قلت: ما 

 
وقد كشف بعض الباحثني، وهو م/ حممد خالد الكيالنى، من بنغازى بليبيا، وهو مهندس إلكرتونيات وحاسب آىل، عىل 

تَُهم  بِ تعاىل : وجه اإلعجاز القرآن يف هذا اجلهاز من نص قوله   َناَكُهم  َفَلَعَرف  ِل َواهللَُ ﴿ َوَلو  َنَشاُء أَلََري  َقو  ِرَفنَُهم  يِف حَل ِن ال  ِسياَمُهم  َوَلَتع 

اَمَلُكم   َلُم َأع   (30حممد:)﴾َيع 

 ففي هذه اَلية الكريمة إشارة رصحية إىل أن للحن القول داللة عىل الشخص، ومن هذه الدالالت عىل الكذب.
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 عىل لسان نطق ما قلت؟ 

 قال: األمراض اجللد النفسية. 

 فأنت عرِّب فصيح.   .. مل تدخل هذه العجمة عىل لسانك؟   .. قلت: فقلها مبارشة 

 إذا رطنت  قال: نحن نقول ما علمونا، وما نستطيع أن نفهم به الناس، فهم ال يفهمون إال 

 هلم هبذه العجمة. 

 قلت: فحدثني عنها. 

قال: إن ما ذكرناه عن االنفعاالت النفسية عىل اجللد يف احلاالت السابقة حتدث يف  

 الشخص العادى، غري أن هناك بعض احلاالت أكثر تعقيدًا. 

 قلت: ما هي؟ 

لوقت طويل  قال: االنفعاالت النفسية والرصاعات الداخلية التي يتم كبتها داخل النفس  

تؤثر سلبيا عيل اجلهاز العصبي الذايت، وعيل عمل الغدد الصامء يف اجلسم، ويبدو ذلك يف صورة  

 أمراض جلدية أصلها نفيس. 

 ويطلق عيل هذه احلاالت يف الطب النفيس األمراض السيكوساماتية أو النفسية اجلسدية. 

 قلت: فاذكر يل أمثلة عنها. 

اجللدية التي تنشأ نتيجة للقلق والغضب واالنفعاالت الشديدة  قال: من ذلك األمراض  

التي ال يتم التنفيس عنها كالطفح اجللدى املعروف، وحكة اجللد، وزيادة إفراز العرق، وحاالت  

سقوط الشعر، وحب الشباب، ومرض الصدفية، وقائمة طويلة من األمراض اجللدية ثبت  

 يس والتوتر العصبي. وجود عالقة مبارشة هلا مع االضطراب النف 

 قلت: فهذه األمراض تعالج عند النفسانيني ـ إذنـ  ال عند أطباء اجللد؟ 

قال: قد يتم وصف أنواع من العالج باألدوية والدهانات املوضعية لعالج هذه  
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ألن هذه األمراض نفسية جسدية كام ذكرنا، وجيب التعامل    .. وكل ذلك ال جدوى منه   .. احلاالت 

 نفسية هلذه احلاالت، وليس مع الطفح أو البقع اجللدية السطحية فقط. هنا مع اجلذور ال 

 قلت: كيف ذلك؟ 

قال: يفيد التفسري النفيس لألمراض اجللدية يف كثري من االحيان يف فهم املغزى وراء  

ظهور مثل هذه األعراض، فسقوط الشعر يف األطفال ـ مثال ـ حيدث عادة بعد وقت قصري من  

 حلزن لفقد شخص عزيز لديه كان يرتبط به عاطفيا. تعرض الطفل ملشاعر ا 

وسقوط الشعر يف الكبار الذى يعرف بالثعلبة قد يكون تعبريًا عن مشاعر عدوانية مكبوته  

وغيظ مل يتم التعبري عنه، وقد وجد أن احلالة تتحسن ويعود الشعر ايل النموحني تتاح هلؤالء فرصة  

 فلذلك كان للدراسة النفسية للشخص أثرها الكبري يف عالجه.   .. التعبري عن انفعاالهتم املكبوتة 

   .... قلت: 

قاطعني، وقال: وهكذا كثري من األمراض اجللدية، فبعض األمراض اجللدية مثل الطفح  

اجللدى املصحوب برغبة شديدة يف االحتكاك هو رمز للبكاء املكبوت ومشاعر الغضب  

 الداخيل. 

 تستدعي االبتعاد عن هذه األسباب.   قلت: فوقاية اجللد إذن وحفظ قواه 

وهلذا كان اإليامن بام يبثه من سكينة يف النفس خري عالج للجلد وخري    .. قال: هذا صحيح 

 حافظ له. 

فام يصف غريك ممن    .. تصف اإليامن عالجا هلذه احلاالت   حصون العافية قلت: أنت يف  

 مل يترشف باالنتساب هلذا املستشفى؟ 

فإنه ال جيد عالجا أفضل منه، ولكن من مل يعرفه ينصح عادة  قال: كل من عرف اإليامن،  

باالبتعاد عن مصادر القلق والتوتر والتخيل عن الطموحات والتطلعات غري الواقعية حتي  
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 يتجنب املصاب الضغوط النفسية الزائدة. 

   .. قلت: ومشاعر الرضا والتفاؤل 

ا تقي من كل أمراض  وهي ال تقي من األمراض اجللدية، فحسب، بل إهن  .. قال: نعم 

 العرص التي تثبت أن العوامل النفسية تكان تكون السبب الرئييس وراء حدوثها. 

 اجللد واجلامل: 

 قال آخر: أما أنا، فسأحدثكم عن اجللد واجلامل. 

ولوال اجللد ما متيز مجيل عن دميم، وال أبيض   .. قلت: اجللد هو  مظهر اجلامل والدمامة 

 عن أسود. 

ويرى هل نقتنع باألقنعة أم نبحث   .. اهلل باأللوان لريى تواضعنا وتكربنا   قال: لقد ابتالنا 

 عن اللباب؟ 

قلت: ولكن األلوان تؤثر يف نفوس أصحاهبا، وهناك املعقدون الذين مل جيرهم إىل العقد  

 إال ألوان جلودهم، وأشكال جسومهم. 

ل بذلك املشكلة  وح   .. قال: وقد عالج القرآن الكريم هؤالء املرىض عالجا نفسيا عميقا 

 التي يغرق فيها قومك. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لقد أخرب اهلل تعاىل أن اجلامل مجال الروح، فاهلل ال ينظر إىل األجساد، ولكنه ينظر إىل  

 القلوب. 

 قلت: هم يعرفون هذا، ولكنهم مع ذلك حيزنون. 

 قال: أال يتعلمون أن احلزن عدو السالم؟ 

 دون إال أن حيزنوا. ولكنهم ال جي   .. قلت: هم يعلمون 
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 قال: فبرشهم. 

 قلت: بم؟ 

 قال: بأن ألواهنم بأيدهيم يمكن أن يصيغوها كام يشاءون. 

 قلت: كيف؟ فألواهنم صورها املصور. 

قال: ولكن اهلل تعاىل جعل هلم يف هذه الدار حرية اختيار اللون الذي يتلونون به يف دار  

 القرار. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لقد ذكر اهلل تعاىل ألوان الوجوه وهيآهتا يف اَلخرة ليختار كل امرئ ما يشاء من  

 األلوان واهليئات. 

 قلت: فصل يل ذلك، وامألن به.  

قال: لقد تكرر يف القرآن الكريم يف آيات ُمتلفة منه أوصاف وجوه املؤمنني ووجوه  

يف وصف وجوه الذين  تعاىل   تسمع قوله الكافرين جامعا بينهام، أو مفردا أحدَها عن اَلخر، أمل 

َوَدٌة َأَلي َس يِف َجَهَنَم َمث ًوى    ﴿ كذبوا عىل اهلل:   ِقَياَمِة َتَرى اَلِذيَن َكَذُبوا َعىَل اهلَلِ ُوُجوُهُهم  ُمس  َم ال  َوَيو 

ينَ  ِ  (؟ 60)الزمر: ﴾ لِل ُمَتَكربِّ

ِذيَن َكَسُبوا الَسيَِّئاِت َجَزاُء  َوالَ  ﴿ بل شبه سواد وجوههم بقطع الليل املظلم،فقال تعاىل: 

ِشَيت  ُوُجوُهُهم  ِقَطًعا مِ  َهُقُهم  ِذَلٌة َما هَلُم  ِمن  اهلَلِ ِمن  َعاِصٍم َكَأَناَم ُأغ  ِلاًم  َسيَِّئٍة ِبِمث لَِها َوَتر  ن  الَلي ِل ُمظ 

َحاُب الَناِر ُهم  ِفيَها َخالُِدونَ   ( 27)يونس:   ﴾ أو َلِئَك َأص 

د يف اَلخرة ليس سوادا طبيعيا، قد يتأقلم معه صاحبه، بل هو  سواد احلزن الدائم  والسوا 

ة   ﴿ :  تعاىل واهلم املقيم، قال   َهُقَها َقرَتَ ٌة َتر  َمِئٍذ َعَلي َها َغرَبَ  ( 41،  40)عبس:   ﴾ َوُوُجوٌه َيو 

َمِئذٍ ﴿ وقال تعاىل يبني هذا اللون النفيس الذي يغشى وجوه أهل النار:   ةٌ َوُوُجوٌه َيو    ﴾  َبارِسَ
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 (، أي كاحلة عابسة كئيبة. 24)القيامة: 

ويبني بشاعة منظرهم وشفاههم التي كانوا يتفننون يف متطيطها يف الدنيا، وملئها بالسخرية  

  ﴾ َتل َفُح ُوُجوَهُهم  الَناُر َوُهم  ِفيَها َكاحِلُونَ  ﴿  تعاىل من خلق اهلل، وكيف يئول مصريها بقوله 

 والكلوح هو  تقلص الشفتني عن األسنان. (  104)املؤمنون: 

 نعوذ باهلل منها.   .. قلت: هذه وجوه قبيحة 

قال: وعىل عكسها وجوه املؤمنني يوم القيامة فهي وجوه مستنرية مسفرة نارضة، ولو  

ِرُف يِف ُوُجوِهِهم    ﴿ كانت يف الدنيا سوداء كاحلة مظلمة، قال تعاىل يف وصف وجوه املؤمنني:  َتع 

َة الَن َ  (، فهي نرضة حسية تنبئ عن رىض نفيس عميق. 24)املطففني:   ﴾ ِعيمِ َنرض 

وكل أو صاف القرآن لوجوه املؤمنني يف اجلنة يقرتن فيها احلسن احليس بالرضا واجلامل  

ةٌ   ﴿ : تعاىل النفيس، قال   َتب رِشَ ِفَرٌة َضاِحَكٌة ُمس  َمِئٍذ ُمس  ُوُجوٌه    ﴿ : تعاىل (، وقال  39)عبس: ﴾ ُوُجوٌه َيو 

َمئِذٍ  ةٌ َيو  َهُق ُوُجوَهُهم     ﴿ :  تعاىل (، وقال  22)القيامة: ﴾  َنارِضَ َنى َوِزَياَدٌة َواَل َير  ُس  َسُنوا احل  لَِلِذيَن َأح 

ََنِة ُهم  ِفيَها َخالُِدونَ  َحاُب اجل   ( 26)يونس: ﴾ َقرَتٌ َواَل ِذَلٌة أو َلئَِك َأص 

 قلت: ما أمجل ما يعالج به القرآن الكريم العقد النفسية. 

فالقرآن الكريم جيعل املؤمن غري مبال بلونه الدنيوي، وال هيئته الدنيوية، بل    .. أجل قال:  

يرفع عنه رداء الكرب هبام، أو الفخر والتطاول هبام عىل اخللق، وجيعل فرحه ـ إن فرح هبام ـ فرح  

  املستشعر بفضل اهلل عليه، وهو فرح يسلب عنه كل ما ييسء إىل غريه أو ييسء إىل نفسه، وهلذا 

 اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي(  )   يقول يف دعائه:   كان  

،حيث قدم شكر اهلل عىل الطلب، وشكر اهلل عىل  قلت: يف هذا الدعاء أدب عظيم منه  

 ما منه وما ال يمكن تغيريه، وسأل اهلل توفيقه ملا طلب منه. 

فهو نعمة    خيترص يف إجياز موقف املؤمن من جسده،    قال: هذا الدعاء الذي ورثناه منه  
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بأي صورة كان، واملؤمن غري مطالب بتغيريه، بل هو  مطالب بالرىض به ومحد اهلل عليه وعدم  

اإلعجاب بأي حسن قد يرصفه عن حقيقته أو وظيفته يف هذا الوجود، فكل من فرح بغري اهلل  

سيحزن، وكل من ريض بغري اهلل سيسخط، وكل من نيس اهلل سينسى نفسه وحقيقته وسيخترص  

َواَل َتُكوُنوا َكاَلِذيَن َنُسوا اهلَلَ   ﴿ ده يف قالب طيني رسعان ما يعود إىل أصله،قال تعاىل: وجو 

َفاِسُقونَ   ( 19)احلرش: ﴾ َفَأن َساُهم  َأن ُفَسُهم  أو َلئَِك ُهم  ال 

 قلت: ولكن الغارقني يف أوحال أجسامهم يأبون هذا. 

 قال: ولذلك يسقطون يف شباك جتار اجللود. 

 جتار اجللود. قلت:  

أولئك الذين يصنعون املساحيق ومستحرضات التجميل، فاجللود عندهم   .. قال: أجل 

 مناجم ذهب. 

 قلت: مناجم ذهب !؟ 

 فماليني الناس يقعون ضحايا هلذه الصناعات التي ال تزيدهم إىل دمامة.   .. قال: أجل 

هاب اجللدي،  قاطعنا بعض احلارضين، وقال بصوت مملوء حزنا: أنا جمرم من جمرمي اإلر 

 وقد تبت إىل اهلل، وقد جعلت هلل عيل أن ال أدع جملسا إال حذرت من سوء أفعايل. 

 ومل؟   .. ومن قتلت؟   .. قلت: وماذا فعلت؟ 

ومل    .. قال: كنت أعمل يف رشكة من الرشكات الكربى املختصة بمستحرضات التجميل 

نكن نعرف من هذا اجللد الذي وهبه اهلل نعمة خللقه سوى ما يعرف الفالح من أرضه حني يقلبها  

 ويسمدها ويزرعها لتنبت له ما يشاء من الغالل. 

   .. وهي جتارة ال َّتتلف عن جتارة الرقيق   .. كنا نتاجر باجللود 

وقد    .. توبة جتب ما قبلها قال هذا، ثم أجهش بالبكاء، فبادرته اجلامعة قائلة: أال تعلم أن ال 
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 تبت إىل اهلل؟ 

بل إن ال أحيص عدد من ساَهت    .. قتلت املئات، بل اَلالف   كيف تقول ذلك، وقد قال:  

 يف تشوهيهم. 

 قلت: لعلك تبالغـ  يا رجلـ  فحدثنا عن شأنك. 

( ملستحرضات التجميل، وكانت وظيفتي يف هذه  .... قال: كنت موظفا خطريا يف رشكة ) 

وقد كانت مزرعتي التي أجري عليها جتارِّب هي جلود    .. وظيفة املهندس الفالحي الرشكة تشبه  

   .. الناعامت 

 قلت: فامذا كنت تفعل؟ 

ومل أكن أبايل باَلثار الصحية التي   .. قال: مل أكن أبايل من أي مادة أحرض مستحرضايت 

وهي األلوان الرباقة   .. بل كانت َهتي ال تتعدى ما يمليه عيل رؤسائي  .. حتدثها تلك املواد 

كانت املرأة بالنسبة يل دمية أتفنن يف تزيينها وعرضها من غري أن أعرف لذلك علة وال   .. املغرية 

 وال يبالني بيشء.   .. وكان النساء يتهافتن عىل ما نعرضه من سلع   .. سببا 

إلعالنات التي تساهم فيها وسائل اإلعالم  قلت: ولكنك لست وحدك يف هذا، فلوال ا 

 ما استطعتم أن تعملوا شيئا. 

وهي وسائل إعالم رشهة، تعلم ما تقول الدراسات العلمية عن   .. قال: أجل 

املستحرضات التي نعدها، ولكنها مع ذلك حتاول التكتم عليها لتبقى حمافظة عىل ما تدره عليها  

 إعالناتنا من أموال. 

 وما عالقة الدراسات العلمية هبذا؟   .. لمية !؟ قلت: الدراسات الع 

قال: لقد كشفت الدراسات العلمية رس أالعيبنا، واملخاطر التي حتتوي عليها املواد التي  

 نصنعها، وكيفية تصنيعنا هلا. 
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 قلت: فاذكر لنا ما تقول هذه الدراسات. 

 قال: إذن لن َّترج من هنا. 

 لوبنا، ونعلم أن قد صدقتنا. قلت: فحدثنا من األمثلة عنها ما تطمئن به ق 

قال: مما ذكرته الدراسات يف هذا أن َّتزين هذه املستحرضات يسهم بقدر كبري يف تسلل  

امليكروبات إىل البرشة، حيث إن بعضها يتعرض أثناء التخزين لتحليل املكونات الدهنية، وبالتايل  

روبات واإلصابة باحلساسية  إىل التعفن، وهوما يسهم يف أن تكون البرشة أرضا خصبة لنمو امليك 

 وانتشار البقع وغري ذلك. 

ويرى العلامء أنه فيام خيتص بالبودرة وأمحر الشفاه، فإن فرتة َّتزين هذه النوعيات ال جيب  

أن تتعدى ثالث سنوات، أما املستحرضات التي َّتتص بالعني فال جيب أن تزيد فرتة َّتزينها عىل  

ني، وهنا ينصح األطباء بعدم استخدام املاسكرا إذا ما  ثالثة أو أربعة أشهر نظرا حلساسية الع 

 جفت، وعدم َّتفيفها بإضافة املاء، ألن ذلك يعمل عىل تلوثها وتساقط الرموش. 

 قلت: ولكن املرأة يمكن أن تشرتي مستحرضات جتميل جديدة، فتتفادى هذا اخلطر. 

 قال: قد تتفادى هذا اخلطر لتقع يف غريه. 

 اك غريه؟ وهل هن   .. قلت: وما غريه؟ 

 قال: أمل أقل لك: لوجنحنا إىل التفصيل، فلن َّترج. 

 قلت: فاذكر يل بعض غريه. 

قال: من ذلك ما ذكره املختصون من خطر هذه املستحرضات عىل اإلنجاب، فقد حذروا  

من استخدام أنواع معينة من العطور وطالء األظفار وبخاخات تثبيت الشعر، التي حتتوي عىل  

 اعتالالت يف اخلصوبة. مادة كياموية تسبب  

وأوضحوا ىف نرشة أصدرهتا جمموعة العمل البيئي يف واشنطن من أن عىل النساء يف سن  
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داي بيوتيل فثاليت(،  ) اإلنجاب جتنب استخدام مستحرضات التجميل التي حتتوي عىل مادة 

وهي عبارة عن مركب كياموي صناعي، استخدم سابقًا كملنيه بالستيكي، ومذيب عضوي يف  

عديد من املنتجات ألكثر من مائة عام، وتوجد أيضًا يف ألعاب األطفال واملنظفات الكمياوية  ال 

 ومواد تعليب الطعام وغريها. 

وقال هؤالء اخلرباء: إن هذا التحذير مبني عىل نتائج دراسة حديثة أجرهتا املراكز  

ا املركب األييض  االمريكية للوقاية والسيطرة عىل املرض، أكدت وجود مستويات عالية من هذ 

فثاليت( أكثر شيوعًا مما كان يعتقد  ) بني النساء يف سن اإلنجاب، مما يدل عىل أن التعرض ملركبات  

 سابقًا. 

ويرى الباحثون أن املستويات العالية من هذه املواد عند النساء يف سن اإلنجاب يرجع إىل  

وبخاخات الشعر، إذ يؤدي  استخدام مستحرضات التجميل مثل العطور وطالء األظفار 

االستخدام الطويل هلذه املنتجات بني النساء بشكل عام، إىل استنشاق وامتصاص هذه املادة  

 . ( 1) الكياموية عرب الرئتني 

فنحن ننترش يف األرض كام ينترش   .. فهذا عىل األقل سيحدد نسلنا  .. قلت: ال بأس 

 ويوشك أن تضيق األرض بنا كام ضاقت قبلنا بالديناصور.   .. الذباب 

 ولكني سأذكر لك مثاال واحدا لن تنبس بعده ببنت شفة.   .. قال: لن أناقشك يف هذا 

 قلت: فام هذا املثال؟ 

قال: عندما ظهر جنون البقر حذرت هيئات طبية كثرية من احتواء مستحرضات التجميل  

 احليوانات املصنعة منها هذه املواد حاملة للمرض.   عىل مسببات جنون البقر، فيام لوكانت 

وقد نرشت السلطات األمريكية حتذيرات عدة، بعضها عىل اإلنرتنت، تدعو فيه  

 
 . 1431املجتمع:    (  1) 
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األمريكيني إىل عدم استخدام مستحرضات التجميل املصنعة يف أوروبا، ألن احتامل انتقال مرض  

 جنون البقر من خالل هذه املستحرضات وارد جدًا كام قالت. 

 أمل يعرفوا هذا؟ أمل ينرشوا حتذيرات من هذا؟   .. قلت: وعلامؤنا 

فقد أكد علامء مرصيون هذه احلقيقة اخلطرية،    .. ولكن قل من يسمعهم   .. قال: بىل حذروا 

وأصدرت النقابة العامة لألطباء البيطريني قبل أسابيع تقريرًا خطريًا، نصحت من خالله  

ات التجميل، واألدوية الواردة من أو روبا،  املرصيني، بعدم استعامل مساحيق ومستحرض 

واملجهزة من منتجات حيوانية! وقالت النقابة يف تقريرها إن هذه املواد يمكنها أن تنقل مرض  

 جنون البقر. 

 قلت: فام مستحرضات التجميل التي مسها هذا التحذير؟ 

محر  قال: كل مستحرضات التجميل التي تدخل يف تصنيعها الشحوم احليوانية مثل أ 

 . ( 1) الشفاه، وكريامت تفتيح البرشة، وكريامت الشعر التي يدخل يف تصنيعها اجليالتني احليوان 

 ولعله قد مات يف مهده.   .. فقد كان هذا املرض حمصورا   .. قلت: احلمد هلل 

لقد حَذرت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة   .. قال: ومن قال بأنه حمصور 

بلد يف العامل، ربام كانت قد تعَرضت لإلصابة بمرض جنون  100قار يف أكثر من  )فاو( من أن األب 

 البقر، املعروف علميًا باسم مرض التهاب الدماغ البقري ذي الشكل اإلسفنجي )ِّب إس إي(. 

 
هذا باإلضافة إىل األمصال، واللقاحات احليوانية، ومنها أمصال احلمى الفحمية، واحلمى القالعية، والطاعون   ( 1) 

البقري، ومصل الكلب، وهذه األمصال تستخدم لعالج احليوانات باإلضافة إىل أمصال الدفترييا، والسعال الديكي، 

 دواء.  600احليوان، ويصل عددها إىل أكثر من والتيتانوس، وكذلك األدوية التي يستخدم فيها اجليالتني 

وُيضاف إىل قائمة املحظورات كام يقول مسؤول نقابة البيطريني املرصية اهلرمونات الطبية املستخلصة من غدد احليوانات 

مثل اهلرمونات اجلنسية كاإلسرتوجني والربوجستريون، والتستوسيزون، باإلضافة إىل هرمونات الغدة الكظرية، 

كروتيزونات، وهرمونات الغدة النخامية، وهرمونات جونلوووترفني التي تستخدم يف تتنشيط غدد اجلسم، وهرمونات وال

 . 1441النمو، وهرمونات الربوستاجالنني، التي تستخدم يف عمليات الوالدة، انظر: املجتمع 
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ألف   180وقالت: إن هذا املرض املهلك الذي يصيب الدماغ قىض عىل ما يقرب من 

من البرش منذ أن تم التوصل إىل تشخيصه يف   80أكثر من رأس من البقر، وبسببه أيضًا مات 

 م. 1985بريطانيا عام  

وقال تقرير املنظمة: إن هناك قلقًا حقيقيًا من انتشار املرض يف أوروبا الرشقية والرشق  

األوسط وآسيا، خصوصًا بعدما قامت الدول التي لدهيا املرض بتصدير أمصال، ولقاحات،  

 لدول. وربام حلوم وغريها هلذه ا 

وقد صَدرت بريطانيا كميات كبرية من أعالف احليوانات التي ربام كانت ملوثة، بعد أن  

 م، كام صَدرت لقاحات وأمصاال. 1986تم منع استهالكها حمليًا عام  

فإن هذه التحذيرات الشديدة قد ساَهت يف قتله يف مهده، أو القضاء   .. قلت: ومع ذلك 

 عىل أكثر أخطاره. 

 أال حيتمل أن يظهر جنون املاعز؟   .. ك قال: فنلفرض ذل 

 وما جنون املاعز؟   .. قلت: جنون املاعز !؟ 

إن احلضارة التي   .. فقد جين املاعز والدجاج واألرانب   .. قال: أحتسب البقر وحده جين؟ 

 تعيش فيها تتقن صناعة اجلنون. 

 قلت: وجنون البرش !؟ 

أال تعلم أنه مع كل التحذيرات التي ال يتوانى األطباء    .. قال: ذلك أخطر من جنون البقر 

وال يسمع إال لدواعي اجلنون   .. من الترصيح هبا والتلميح إال أن نصف البرش ال يبايل باألطباء 

قد كشفت املناقشات التي دارت يف مرص حول هذا األمر، أن جنون   .. التي تنرشها احلضارة 

ات، حيث تستورد الدول العربية مستحرضات جتميل  البرش وخصوصًا النساء، فاق كل التصور 

بأرقام ُميفة، فمثاًل اقرتبت قيمة واردات مرص من مستحرضات التجميل فقط من مليار جنيه  
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م، بخالف ما تم هتريبه من املستحرضات  2000مليون دوالر( خالل عام  385نحو ) مرصي 

  700مرص وحدها تستهلك أكثر من  ذاهتا، والذي تقرتب قيمته من املبلغ نفسه، وهوما يعني أن  

 مليون دوالر سنويًا مستحرضات جتميل مستوردة!!. 

وإذا كان هذا هو  حال مرص، فكم ترصف بقية الدول العربية واإلسالمية عىل هذه  

 املساحيق التي تأكد أهنا تسبب جنون البرش قبل أن يصابوا بجنون البقر؟!. 

هل تنصح العلامء   .. يف هذه املستحرضات  التفت للمعلم، وقلت: فام ترى ـ يا معلم ـ 

 باإلفتاء بتحريمها؟ 

قال: لقد أفتوا بحرمة ما هو  أقل منها خطرا وإرضارا، فكيف ال يفتون بتحريمها، وهي  

ولكنهم مساكني ال يملكون من أمرهم   .. بل مفاسدها ال تنحرص  .. ال حتوي مفسدة واحدة 

 وال متلك فتاواهم شيئا.   .. شيئا 

 قلت: فمن يملك؟ 

 قال: من ملكه اهلل. 

 قلت: احلكام؟ 

 قال: احلكام واألغنياء واألطباء. 

 قلت: فبم تأمر احلكام؟ 

 قال: بسن القوانني التي حتمي جلود الرعية وحتفظ أمواهلا. 

 قلت: فبم تأمر األغنياء؟ 

 قال: بأن يطهروا أمواهلم من ربا اجللود، فهو أخطر من ربا النسيئة. 

 األطباء؟ قلت: فبم تأمر  

 قال: بالتوعية والتعليم، والبحث يف البدائل التي تغني عن هذه النجاسات. 
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 قلت: فام البدائل الرشعية؟ 

وقد   .. أنا هلا، فاسألون عنها، فإن هبا خبري  .. رفع أحد احلارضين صوته، وقال: أنا هلا 

 هدان اهلل إىل بدائل تغني النساء عن كل مستحرض. 

 من أي أهل العلم حصلته؟   .. ورك لك يف هذا العلم ب   .. قالوا: ما شاء اهلل 

عبد البديع(، وقد طوفت  ) ومن رجل من أهلها اسمه  .. قال: حصلته من خزانة البديع 

فرأيت من بدائع البدائل ما يغني   .. معه يف اَلفاق، وجتولت يف خاليا األزهار واخلرض واحلقول 

 النساء عن جنون كل بقر وماعز وأرنب. 

 ما تعلمته مما نزين به نساءنا. قالوا: فصف لنا  

 ولو اسرتسلت يف وصف ما تعلمته ما خرجتم من هذا القسم.   .. قال: ذلك يطول 

 قالوا: فصف لنا بعضه. 

 قال: أتعرفون اجلزر؟ 

 قالوا: ومن ال يعرفه، فهومن أرخص اخلرض ثمنا. 

وهو من أقدم اخلرضوات التي عرفها اإلنسان، وأقبل    .. قال: وهو من أغىل اخلرض منافع 

وقد روى يل معلمي عبد البديع: أن   .. ما هلا من فوائد صحية عظيمة  عىل تناوهلا بعد أن أدرك 

  230يف كتاباهتم منذ نحو   اإلغريق والرومان هم أو ل من أخربوا عن فوائد اجلزر، فقد جاء ذلك 

 سنة قبل امليالد. 

 بالتجميل؟ قالوا: فام عالقته  

قال: يعترب اجلزر من وسائل التجميل األساسية، نظرًا ألنه من أغنى النباتات بفيتامني  

فإنه يدخل يف العديد من    أ(.. هذا الفيتامني الرضوري لصحة وسالمة اجللد، ولذلك ) 

 املستحرضات الطبيعية للعناية بالبرشة. 
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زج بصفة منتظمة له أثر واضح كمضاد  وقد ذكر يل معلمي أن تناول عصري اجلزر الطا 

وال تقترص فوائد   .. لُبقع وشوائب البرشة، ويعمل عىل حتسني لون البرشة وصفائها بوجه عام 

اجلزر عىل البرشة فحسب، فهو غذاء مفيد كذلك لصحة الشعر والعينني حلاجتهام الرضورية  

 أ(. ) لفيتامني  

 هذا اجلزر. ما أعظم فضل اهلل علينا يف    .. قالوا: ماشاء اهلل 

 قال: واخليار ال يقل عنه شأنا، فهو زينة خيار النساء. 

 قالوا: وهو أرخص بكثري من مستحرضات التجميل التي يتفنن النساء يف  التكرم عليها. 

قال: وهو مع ذلك يتميز بفوائد صحية ومجالية عديدة كثريا ما يغفل عنها..وقد أخربن  

البرشة الواسعة، ولذلك فإنهه يدخل يف عمل العديد من  معلمي أنه له أثرا واضحا كقابض ملسام  

 األقنعة، باإلضافة إىل أنه يناسب متامًا ذوات البرشة احلساسة عىل وجه اخلصوص. 

وللخيار مفعول واضح يف تبييض البرشة، والتخلص من اهلاالت الغامقة التي قد تظهر  

ويف فرتات الصيف،   .. جه حتت العينني، والتخلص من البقع والشوائب التي قد تصيب الو 

 يستخدم عصري اخليار كغسول لعالج حروق الشمس وترطيب البرشة. 

 بورك فيك.   .. قالوا: ما شاء اهلل 

 أتعرفون اخلس؟   .. قال: واخلس 

 قالوا: هو  سلطتنا التي نزين هبا موائدنا، ونرطب هبا أفواهنا. 

حرضات  قال: وهوكذلك سلطة جلودكم، فلذلك يدخل يف حتضري العديد من مست 

التجميل، حيث يتميز بمفعول مرطِّب للبرشة، وبذلك يفيد يف عمل طبقة عازلة تقي اجللد من  

حرارة الشمس وتأثري الرياح، ونظرًا لثرائه بفيتامينات عديدة وخواصه ذات التأثري املنظف فإنه  

 يدخل يف حتضري العديد من مغذيهات اجللد ومنظفات الوجه. 
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شهرة تارخيية كبرية.. فقد أشاد قدماء املرصيني بفوائده كغذاء  وقد أخربن معلمي أن له 

 كام أنهه كان من األغذية الرئيسية لإلغريق.   .. مفيد 

 بورك يف اخلس، فام أكثر منافعه.   .. قالوا: ما شاء اهلل 

 أتعرفون البطاطا؟   .. قال: والباطاطا 

 هي غذاؤنا الذي ال بد لنا منه.   .. قالوا: ومن ال يعرفها 

فهي من أفضل املنظفات واملرطبات لذوات البرشة   .. غذاء ودواء للجلد قال: وهي 

اسة.. بل إن هلا أثرًا يف عالج احلساسية اجللدية بدهان املوضع املصاب بعصري البطاطس أو   احلسه

 بعمل كامدات من رشائحها.. 

وذلك باستعامهلا يف صورة رشائح طازجة   .. وهي تستخدم لعالج حروق الشمس 

م الذي يظهر حتت العينني..    .. ت للعني تستخدم ككامدا   وهلا فوق ذلك تأثري يف زوال التوره

 ! !    .... قالوا 

ا  Love apple) وقد كانت تسمى تفاح احلب    .. قال: والطامطم  ( وقد أخربن معلمي أهنه

 ُعرفت يف أوروبا كغذاء نافع منذ القرن السادس عرش وانترشت يف أو ل األمر يف إيطاليا. 

 فبني لنا كيف نستعملها.   .. من أرخص اخلرض قالوا: هي  

قال: من خصائص الطامطم الفريدة يف جمال التجميل أهنا تناسب البرشة شديدة الدهنية  

 وكذلك البرشة شديدة اجلفاف، ولذلك فهي كثريًا ما تستخدم يف عمل األقنعة. 

ا يسيىء إىل  وهي عالج مهم ملن يعان اتساع املسام بجلده يف الوجه أو بمناطق ُأخرى مم 

وذلك عن طري استعامهلا يف صورة    .. فإنه يمكن االعتامد عليها لتضييق هذه املسام   .. منظر البرشة 

 رشائح أو عصري.  

 !    .. قالوا: ! ! 
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فهو غسول ممتاز لشطف الشعر الغامق.. وهو    .. وما أدراك ما املقدونس   .. قال: املقدونس 

يف تنظيف البرشة الدهنية أو املصحوبة بظهور  مضاد لقرش الشعر.. كام يستخدم منقوع املقدونس  

 حب الشباب، ملا له من أثر فعال يف َّتليص املسام من الدهون الزائدة والقاذورات املرتسبة هبا.  

كام يعترب منقوع املقدونس من أفضل ما يمكن استعامله كغسول أو كغرغرة للفم،  

)كالثوم( ُتستخدم غرغرة املقدونس، أو  وللتغلب عىل الروائح الكرهية واملنفرة لبعض املأكوالت  

 يكتفى بمضغ بضعة أعواد من املقدونس.  

 !    .. قالوا: 

لقد اخربن معلمي أن أو ل من عرفه قدماء املرصيني، كام استعمله   .. قال: والنعناع 

اإلغريق والرومان.. وكان يستخدم زيته يف دهان اجلسم.. ويضاف حلاممات املاء.. كام استخدم  

 ة. كامدة عطري 

وللنعناع فوائد صحية ومجالية عديدة، فهو يستخدم كمنقوع لعالج اضطربات القولون،  

طب للبرشة، وله مفعول مقاوم   وكرشاب مهدىء.. كام يستخدم هذا املنقوع البارد كغسول ومره

لة للبرشة.   للبقع وحبوب الوجه.. كام يستخدم النعناع يف عمل احلاممات كامدة منعشة وجُممِّ

 النعناع من أهم الزيوت العطرية التي تدخل يف صناعة الروائح والصابون.   ويعترب زيت 

 !    .. قالوا: ! ! 

فهو يستخدم يف أغراض شتى.. فهو يستخدم   .. وما أدراك ما الليمون  .. قال: والليمون 

كامدة قابضة للمسام، وبذلك يفيد ذوات البرشة الدهنية حيث تتعرض لرتسب الدهون الزائدة  

من قاذورات بمسام اجللد.. وهلذا الغرض تستعمل طبقة رقيقة من العصري يف  وما يلتصق هبا 

دهان الوجه، ثم تشطف باملاء الفاتر بعد أن جتف متامًا.. ويكرر هذا الدهان. كام يستخدم عصري  

الليمون كمضاد للنمش أو ُبقع الوجه حيث يساعد عىل إخفائها.. ويستخدم كذلك إلزالة ُصفرة  
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 بالعصري بصفة متكررة. األسنان، بدعكها  

   .. فزدنا مما علمك اهلل   .. قالوا: بورك فيك 

 أتعرفون الشجرة املباركة؟   .. قال: سأختم لكم حديثي بخامتة مسك 

ِن َوِصب ٍغ   ﴿ قالوا: تلك التي قال اهلل عنها:  ه  َوَشَجَرًة ََّت ُرُج ِمن  ُطوِر َسي َناَء َتن ُبُت ِبالدُّ

ِكِلنيَ   (  20)املؤمنون: ﴾ لآِل 

 قال: أجل. 

 فهل هلا فوائد مجالية؟   .. قالوا: عرفنا فوائدها الغذائية والصحية 

 قال: كوهنا مباركة يدخلها يف كل املجاالت. 

 قالوا: فحدثنا عنها. 

قال: زيت الزيتون من أفضل الزيوت النباتية ألغراض التجميل، فهو يمتاز بقدرته عىل  

عة فوق البنفسجية( ولذا يستعمل كمستحرض واق من  األش ) امتصاص أشعة الشمس الضارة 

أشعة الشمس.. ويستخدم كذلك يف دهان االظافر لعالج التشققات.. ويستخدم يف دهان الشعر  

ه بمنشفة دافئة   لتقويته وتطريته خاصة إذا ُعمل به محام للشعر.. وذلك بدهان الشعر بالزيت، ثم لفه

 ملدة نصف ساعة. 

 تركيب العديد من مستحرضات التجميل كاألقنعة،  كام يدخل زيت الزيتون يف   

 والكريامت، وكذلك يضاف لعمل احلاممات لتطرية اجللد وتغذيته. 

 قالوا: فزدنا زادكم اهلل علام. 

فانصحوا نساءكم ورجالكم بزيارة احلقول   .. قال: حسبكم يف هذا اليوم ما استفدمتوه 

وإياكم وتلك الصالونات التي صنعتها الشياطني    .. واقتطاف ما فيها من مستحرضات التجميل 

 لتفتك بجلودكم وأموالكم وأخالقكم. 
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قال أحد احلارضين: أتعلم يا معلم اجلامل ما ذكرته الدراسات عن األخطار التي يتعرض  

 ونات؟ هلا العاملون يف هذه الصال 

 قال: وما قالت؟ 

قال: لقد ذكرت أن التعرض لإلسرباي والرغوات جيعل العامالت يف الصالونات  

 التجميل أكثر عرضة لإلصابة بنوع نادر السطانات يف الغدد اللعابية. 

وتؤكد د.ماري سوانسون مديرة مركز السطان بجامعة فيتشجان أن العالقة بني    

ة وبني العمل يف صالونات التجميل عمومًا كبرية حيث تزيد  اإلصابة بسطانات الغدد اللعابي 

  2/ 7اإلصابة بني النساء العامالت يف جمال التجميل عن العامالت هي املجاالت االخرى بنسبة  

أمرأة مريضة بسطان الغدد اللعابية تعمل أو كانت    79من بني    2/ 7مرة فقد وجد الباحثون أن  

 سنوات.   8اوح اىل ما يقرب من  تعمل يف إحدى صالونات التجميل ترت 

 قالوا: وما األسباب التي أرجعت هلا تلك الدراسات هذه احلاالت. 

قال: ألن هذه املهنة تقتيض التعرض الستنشاق الكيمياويات والرغوات واإلسرياي،  

فتتأثر العدد اللعابية لدهيم نتيجة الستنشاق تلك املواد املسببة للسطان، وال تزال األبحاث  

للتوصل اىل معرفة ماهية املواد الكيامئية التي تتسبب هذه األورام من بني املواد العديدة   مستمرة 

 املستخدمة يف تلك األماكن. 

وما هذه الرغوات إال جند من جند    .. قال املعلم: هذه سنة اهلل يف التعامل مع أمثال هؤالء 

 اهلل. 

 قلت: فإن اكتشفوا عالجها. 

َنا َعَلي ِهُم    ﴿ تعاىل: م مقامها حتى يرجعوا، أمل يقل اهلل  قال: جاءهم من جند اهلل من يقو  َسل  َفَأر 

مًا   وا َوَكاُنوا َقو  رَبُ َتك  ُقَمَل َوالَضَفاِدَع َوالَدَم آَياٍت ُمَفَصالٍت َفاس  ََراَد َوال  الطُّوَفاَن َواجل 



443 

 

 ( 133)األعراف: ﴾ جُم ِرِمنيَ 

 قلت: ومل ال يرسل عليهم العذاب دفعة واحدة؟ 

إن اهلل تعاىل بلطفه ال ينزل بالءه الذي يرِّب به عباده دفعة واحدة، بل يرسله دفعات  قال:  

 أمل تقرأ ما ورد يف تفسري تلك اَليات؟   .. ُمتلفة حتى ينتبهوا ويتأدبوا 

فرعون قال له: أرسل معي    فقد روي عن ابن عباس قال: ملا أتى موسى    .. قلت: بىل 

بني إرسائيل، فأرسل اهلله عليهم الطوفان وهواملطر، فصب عليهم منه شيئًا خافوا أن يكون عذابًا،  

فقالوا ملوسى: ادع لنا ربك يكشف عنا املطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إرسائيل، فدعا ربه فلم  

نة شيئًا مل ينبته قبل ذلك من الزروع  يؤمنوا ومل يرسلوا معه بني إرسائيل، فأنبت هلم يف تلك الس 

والثامر والكأل، فقالوا: هذا ما كنا نتمنى، فأرسل اهلله عليهم اجلراد فسلهطه عىل الكأل، فلام رأوا أثره  

يف الكأل عرفوا أنه ال يبقي الزرع، فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا اجلراد فنؤمن لك  

فكشف عنهم اجلراد، فلم يؤمنوا ومل يرسلوا معه بني  ونرسل معك بني إرسائيل، فدعا ربه 

إرسائيل، فداسوا وأحرزوا يف البيوت فقالوا قد أحرزنا، فأرسل اهلله عليهم القمل وهو)السوس(  

الذي خيرج منه، فكان الرجل خيرج عرشة أجربة إىل الرحى فال يرد منها إال ثالثة أقفزة، فقالوا:  

قمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إرسائيل، فبينام هو  جالس  يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا ال 

عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع، فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا؟ فقال: وما عسى  

أن يكون كيد هذا؟ فام أمسوا حتى كان الرجل جيلس إىل ذقنه يف الضفادع، وهيم أن يتكلم فيثب  

ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك  الضفدع يف فيه، فقالوا ملوسى: ادع لنا 

بني إرسائيل، فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا، وأرسل اهلله عليهم الدم فكانوا ما استقوا من  

األهنار واَلبار وما كان يف أو عيتهم وجدوه دمًا عبيطًا، فشكوا إىل فرعون فقالوا: إنا قد ابتلينا  

قد سحركم، فقالوا: من أين سحرنا ونحن ال نجد يف أو عيتنا  بالدم وليس لنا رشاب، فقال: إنه  
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شيئًا من املاء إال وجدناه دمًا عبيطًا؟ فأتوه وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم  

فنؤمن لك ونرسل معك بني إرسائيل، فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ومل يرسلوا معه بني  

 إرسائيل. 

د كان من أغرب من رأيت يف ذلك املستشفى، فقد كان مكسو  قام أحد احلارضين، وق 

اجللد بغابة كثيفة متتلئ نمورا وأسودا، فقال: من عرفني، فقد عرفني، ومن مل يعرفني، فسأعرفه  

 بنفيس، فقد جعلت من توبتي هلل أن أحذر مما حاق ِّب. 

 فاهلل عفو غفور.   .. قال أحد احلارضين: اسرت ما سرت اهلل 

 ولكني آليت أن ال أدع مسلام من نصيحتي.   .. قال: آمنت باهلل 

 قلت: فمن أنت؟ وما قصتك؟ 

  .. قال: كنت من عبدة الشياطني، وكان من أركان ديننا أن نتعبد إلبليس بتعذيب جلودنا 

 نقهرها كام ال يقهر العدو عدوه. 

 ثم كشف لنا عن ظهره، فإذا به قد امتأل ندوبا، فصحت: ما هذا؟ 

، بل لعن فاعله، أمل تسمع ما ورد يف احلديث  ر منه رسول اهلل  قال: إنه الوشم الذي حذ 

ِصَلِة   عن َعاِئَشَة  أهنا قالت: هَنَى َرُسوُل اهللهِ  َتو  َواِصَلِة َوامل ُس  ِشَمِة َوال  َتو  َواِشَمِة َوامل ُس  َعِن ال 

َصِة(       ( 1) َوالنهاِمَصِة َوامل َُتَنمه

 فلم خالفت هذا احلديث؟   .. قلت: بىل 

َن َعاِم   ﴿ الشيطان الذي قال:  قال:  َوأَلُِضَلنَُهم  َوأَلَُمنَِّيَنُهم  َوََلُمَرهَنُم  َفَلُيَبتُِّكَن آَذاَن األ 

َن َخل َق اهلَلِ   ُ    .. ( هو  الذي سول يل هذا 119: )النساء ﴾ َوََلُمَرهَنُم  َفَلُيَغريِّ

 قلت: فكيف اتبعته يف هذا من دون خلق اهلل. 

 
 النسائي.   (  1) 
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وقد عرفت أن قدماء    .. ( 1) إن خلقا كثريا اتبعوه يف هذا   .. بأنني اتبعته وحدي قال: ومن قال  

وأنه نوع من افتداء   .. املرصيني كانوا يعتقدون أنه يشفي من األمراض وأنه يدفع العني واحلسد 

النفس، فقد كان من تقاليد فداء النفس لآلهلة أو الكهنة أو السحرة الذين ينوبون عنها قدياًم أن  

و الرجل تتطلب منه الظروف يف مناسبات  خاصة أن يعرض  جسمه ألنواع من الترشيط  الشاب أ 

 والكي عىل سبيل الفداء، ولتكسبه آثار اجلروح مناعة، وجتلب له اخلري.  

باملائة من النصارى واملسلمني يستوشمون، رغم    9- 5بل ذكرت اإلحصائيات أنه من 

 حتريم الديانتـني للوشم..  

 الديانتني !؟ قلت: حتريم  

فاإلسالم تشدد يف حتريمه، ولعن فاعلية، أما النرصانية ـ هدى اهلل أهلها إىل   .. قال: أجل 

ـًا مطلًقا باعتباره   الدين احلق ـ فقد حرمته منذ  جممع نيقية، ثم حرمه املجمع الديني السابع  حتريم

 من العادات الوثنية. 

رضره فتم حتريمه، فقد تقدم مارتن   بل تنبهت كثري من الدول التي حترتم شعوهبا إىل 

ـًا يف انجلرتا، وأصدرت احلكومة   1969مادون عام  بمرشوع قانون بتحـريم الوشم رسمي

 مرسوًما حيرم الوشم.   1870اليابانية عام  

 قلت: فلم اجتمعت كل هذه اجليوش عىل حتريمه؟ 

األوروبية   ، لقد حذرت اللجنة ( 2) قال: سأرضب لك مثاال عن ُماطر الوشم فيه الغنية 

من أن هواة رسم الوشوم عىل أجسامهم حيقنون جلودهم بمواد كيمياوية سامة بسبب اجلهل  

 السائد باملواد املستخدمة يف صبغات الوشم.  

 
 ة مقالة للشيخ عبد السالم البسيون حول الوشم. ، والشبكة اإلسالمي2003/ 17/7انظر: موقع قناة اجلزيرة    (  1) 

 م. 17/7/2003ورد هذا يف تقرير نرشه موقع قناة اجلزيرة نقالً عن شبكة رويرتز اإلخبارية ليوم اخلميس    (  2) 
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وقالت: إن غالبية الكيمياويات املستخدمة يف الوشم هي صبغات صناعية، صنعت يف  

ة، وليس هناك عىل اإلطالق بيانات  األصل ألغراض أخرى مثل طالء السيارات أو أحبار الكتاب 

 تدعم استخدامها بأمان يف الوشم أو أن مثل هذه البيانات تكون شحيحة. 

وقد سألت اللجنة يف بيان مصاحب لتقرير عن املخاطر الصحية للوشم وثقب  

 هل ترىض بحقن جلدك بطالء السيارات؟(   ) اجلسم: 

مثل فريوس إتش.آي.يف املسبب   وقال التقرير: إنه ـ إضافة إىل ُماطر العدوى بأمراض 

لإليدز والتهاب الكبد أو اإلصابات البكتريية النامجة عن تلوث اإلبر ـ فإن الوشم يمكن أن  

يتسبب يف اإلصابة بسطان اجللد والصدفية وعرض الصدمة الناتج عن االلتهاب احلاد بسبب  

 التسمم أو حتى تغريات سلوكية.  

 قلت: فام قصة توبتك، فقد شوقتنا؟ 

 عيون الطهارة( ) ستعرفه عند رحلتك إىل    .. قال: ذلك رس من أرسار الطهارة 

وكنت ال   .. لقد كنت من الشطار   .. فأحدثكم عن رس توبتي  .. قام أحدهم، وقال: أما أنا 

وليته اقترص    .. وال بيتا وال بنكا إىل أن ابتالن اهلل بحريق التهم كل ما مجعته   .. أرحم امرأة وال رجال 

 ومل يبق منه إال صبابة أتبلغ هبا.   .. بل راح إىل جلدي ينهش منه ما ينهش   .. عىل ذلك 

 فهل رأيتموه؟   .. ثم كشف لنا عن ظهره ما روعنا، وقال: هذا أثر احلريق 

 خريا منه يف اجلنة.   فال حتزن، فسيبدلك اهلل   .. قلت: رأيناه 

 وأمحد اهلل كلام رأيته.   .. قال: إن أنظر إليه كل صباح 

فقد كان هذا احلريق حصنا محان    .. فهذا هو  الواقع   .. شدهوا متعجبني، فقال: ال تعجبوا 

إَِن اَلِذيَن   ﴿ تعاىل: لقد ذقت من أمل هذا احلريق ما أسمع بصرييت قوله  .. اهلل به من حريق جهنم 

َعَذاَب إِ َكَفُروا ِب  َها لَِيُذوُقوا ال  َ َناُهم  ُجُلودًا َغري  ِليِهم  َنارًا ُكَلاَم َنِضَجت  ُجُلوُدُهم  َبَدل  َف ُنص  َن  آَياِتَنا َسو 
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 ( 56)النساء: ﴾ اهلَلَ َكاَن َعِزيزًا َحِكيامً 

 قالوا: فأنت تعرف تفسري هذه اَلية إذن. 

دان اهلل من حقائقها ما جعلني أقف عىل  وُمتص يف تفسريها، وقد ه   .. قال: أنا خبري فيها 

 بابه وقفة املنيب التائب. 

 قالوا: فاذكر لنا حقائقها لنسمع أرسارها. 

   .. فكالم اهلل ال حياط به   .. قال: ال طاقة يل بذلك 

 قالو: فاذكر لنا بعض ما سمعت. 

مل،  قال: أما ذلك فنعم، لقد سمعتم من إخوان بأن اجللد هو  العضو األكثر إحساسا باأل 

 فال يوجد عضوآخر له هذه امليزة حتى الدماغ. 

 ؟ ( 1) قالوا: فام رس ذلك 

قال: توجد يف برشة االنسان خاليا حسية كثرية ُمتلفة الشكل والوظيفة، وهي متخصصة  

الستقبال أنواع معنية من االحساسات، فبعضها حيس باحلرارة، وبعضها حيس بالربودة، وبعضها  

 وبعضها حيس باألمل. حيس باللمس والضغط،  

وقد أشار القرآن الكريم إىل وجود أعضاء احلس اخلاصة باألمل يف جلد االنسان، وذلك  

 يف اَلية التي كانت سبب توبتي. 

 قالوا: فبني لنا وجه اإلعجاز يف اَلية. 

قال: اَلية الكريمة توحي إىل أن السبب يف تبديل اهلل جلود الكافرين املحرتقة بغريها هو  

 وا أشد العذاب طيلة وجودهم يف النار. أن يذوق 

 
يل انظر: مع الطب يف القرآن الكريم، تأليف الدكتور عبد احلميد دياب  الدكتور أمحد قرقوز، ندوة للدكتور حممد مج   (  1) 

 م. 6/5/2001هـ املوافق 12/2/1422احلبال عىل قناة اجلزيرة يف برنامج الرشيعة و احلياة تاريخ احللقة االثنني 
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 ولكن ما الس العلمي لذلك؟   .. قالوا: هذا واضح 

وقد علمني معلم   .. وكوهنا سبب هدايتي جعلني أبحث يف هذا  .. قال: تعلقي باَلية 

الترشيح ـ الذي هو  جندي من جنود اهلداية ـ بأن اجللد عضو غني باأللياف العصبية التي تقوم  

يع أنواع احلس من املحيط اخلارجي، وذلك إما عن طريق النهايات العصبية  باستقبال ونقل مج 

 احلرة، أو املعمدة. 

وهي توجد يف مجيع طبقات اجللد من البرشة واألدمة والنسيج حتت األدمة، وهي تنقل  

حس األمل واحلرارة والضغط والربودة وحس اللمس، وهناك هنايات عصبية ذات وظيفة إفرازية  

 تعصب غدد اجللد واجلريبة الشعرية واألوعية الدموية. ومنظمة  

واجللد عندما يتعرض للحرق يؤدي ذلك لألحساس بأمل شديد جدًا ألن النار تنبه  

مستقبالت األمل، والتي هي النهايات العصبية احلرة، كام ينبهـ  إضافة لذلكـ  مستقبالت احلرارة،  

وتكون آالم احلرق عىل أشدها عندما يبلغ    والتي هي جسيامت توجد يف األدمة وحتت األدمة، 

احلرق النسيج حتت األدمة، ويسمى باحلرق من الدرجة الثالثة، وإذا امتد احلرق لألنسجة حتت  

 اجللد يصبح األمل أخف، ألن هذه األنسجة أقل حساسية لألمل.  

لد، كام  وهكذا أشارت اَلية القرآنية إىل أكثر أعضاء اجلسم غنى بمستقبالت األمل هو  اجل 

 أن احلروق هي أشد املنبهات األليمة.  

 ورس اإلعجاز فيها ال حيتاج أي تكلف.   .. قالوا: هذه إشارة واضحة دقيقة 

    ﴿ تعاىل: قال: ويزيده توضيحا وتأكيدا قوله  
ٍ
َاٌر ِمن  َماء ََنِة اَلِتي ُوِعَد امل َُتُقوَن ِفيَها َأهن  َمَثُل اجل 

َاٌر ِمن    ِ آِسٍن َوَأهن  ًى َوهَلُم   َغري  َاٌر ِمن  َعَسٍل ُمَصفه َاٌر ِمن  مَخ ٍر َلَذٍة لِلَشاِرِبنَي َوَأهن  ُمُه َوَأهن  َلَبٍن مَل  َيَتَغرَي  َطع 

ِم  َكَمن  هو  َخالٌِد يِف الَناِر َوُسُقوا َماًء مَحِياًم َفَقَطَع   ِفَرٌة ِمن  َرهبِّ ِفيَها ِمن  ُكلِّ الَثَمَراِت َوَمغ 

َعاءَ   ( 15)حممد: ﴾ ُهم  َأم 
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 قالوا: هذه اَلية تذكر بعض نعيم اجلنة، وبعض عذاب النار، فام عالقتها بذلك؟ 

 قال: عالقتها تأكيد ما ذكرناه. 

 قالوا: كيف؟ 

َعاَءُهم   ﴿ قال: عندما ذكر اهلل تعاىل األمعاء قال:    .. فبدل أمعاءهم( ) ، ومل يقل: ﴾ َفَقَطَع َأم 

ة، فإذا أدخلنا ناظورا داخل اجلهاز اهلضمي ال يشعر  ألن األمعاء خالية من األعصاب احلسي 

اإلنسان بأي أمل، فقط أمل البلعوم أثناء دخول الناظور، وما عدا ذلك ال يشعر املريض بأي أمل  

 باألمعاء. 

َعاَءُهم     ﴿ قالوا: فلم قال:   ؟ ﴾ َفَقَطَع َأم 

  ﴿ منثقبة، لذلك قال: قال: املريض يشعر عندما تكون عنده ثقوب يف األمعاء كقرحة 

َعاَءُهم     ، فانظروا إىل التعبري الدقيق البليغ. ﴾ َفَقَطَع َأم 

 قالوا: فام رس وصف عذاب األمعاء بالتقطيع؟ 

قال: ألن األمعاء خالية من اإلحساس، واألعصاب موجودة يف الغشاء الربيتون، فعندما  

ريض الذي ُيصاب بانثقاب يف  حيدث انثقاب يف األمعاء حيصل األمل الشديد، ولذلك نجد امل 

مثل   Board Like rigidityاجلهاز اهلضمي ُيصاب بأمل شديد، وتصبح بطنه يف حالة ُتسمى 

اللوح، وهي حالة جراحية طارئة جيب أن جترى له عملية فورية، ألن حمتويات األمعاء خرجت  

 شديد فتتوتر بطنه.  إىل الربيتون، والربيتون توجد فيه هناية األعصاب واإلحساس، فيشعر بأمل  

 فهذه اَلية حتوي معجزة أخرى.   .. قالوا: ما شاء اهلل 

 قال: وهناك آية أخرى تؤكد كل هذا. 

 قالوا: فام هي؟ 

 قال: أال ترون من رمحة اهلل باملتأمل أن يفقد وعيه؟ 



450 

 

 قالوا: أجل. 

ىَض َعلَ   ﴿ قال: فلهذا كان من عذاب أهل النار أهنم كام وصف القرآن الكريم  ي ِهم   ال ُيق 

ا  (، فالقصد من العذاب هو األمل، وليس  36: )فاطر ﴾ َفَيُموُتوا َوال خُيََفُف َعن ُهم  ِمن  َعَذاهِبَ

 اإلهالك، وهلذا ذكر القرآن الكريم يف اَليتني السابقتني قرص العذاب عىل مواطن األمل. 

وأهل   فقد جعلتك من أهل القرآن الكريم،  .. وبورك لك يف توبتك  .. قالوا: ما شاء اهلل 

 القرآن الكريم هم أهل اهلل. 

   .. قال: أما أنا   .. تقدم أحدهم ليتكلم 

 فلو بقينا مع هؤالء، فلن نخرج.   .. جذب املعلم بيدي، وقال: هيا بنا إىل نافذة أخرى 

 االستبصار 

ٍس َوَما   ﴿ تعاىل: اقرتبنا من النافذة السادسة من نوافذ االتصال، وقد علق عليها قوله  َوَنف 

َواَها   ََمَها ُفُجوَرَها َوَتق   (  8)الشمس:   ﴾ َسَواَها َفَأهل 

وبمجرد أن اقرتبت منها أحسست بمراء كثرية تدعون لرؤيتها، وأصوات غريبة تدعون  

 إن أكاد أختطف من نفيس.   .. الذي جيذبني إليه   لسامعها، فقلت للمعلم: ما هذا؟ ما 

 قال: فهل جتد لذة النجذابك أم أملا؟ 

 ولكنه خيتلف عن سائر ما أعرفه من اللذات.    .. قلت: بل أجد نوعا من اللذة 

 قال: فقرب يل صورة ما تستشعره ألعرفك به. 

بل هو  قريب   .. ال  .. ولكنها رؤية ال حتتاج إىل عيني  .. قلت: هو  يشء قريب من الرؤية 

 وهو صوت ال حيتاج إىل أذن.   .. من الصوت 

قال: فتلك نافذة أخرى من نوافذ ذاتك تصلك بالعوامل التي ال يراها برصك، وال تسمعها  
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 أذنك. 

 فإن ال أعرف من احلواس إال هذه اخلمس؟   .. قلت: أليس هي من احلواس اخلمس 

وهي ال َّتتلف عن حواس احلمري   .. واس اخلمس حواس املحجوبني احل  .. قال: ال 

 وهي أعظم من كل احلواس التي عرفتها.   .. ولكن هذه احلاسة حاسة الروح املجردة   .. والكالب 

 قلت: ومل؟ 

 ال بالدابة التي متتطيها.   .. قال: ألن عالقتها بأصلك 

 قلت: فقرب يل صورة ما تقول، فإن ال أكاد أفهم. 

   ..  السيارة وسائقها لتفهم حقيقة هذا قال: سنرجع إىل 

 ما أحىل مثال السيارة.   .. آه   .. فمثال سيارة ييس الفهم يل ولقومي   .. قلت: نعم 

   .. قال: أمل نتفق من قبل عىل أن هذا البدن هو  مطية للروح 

 وسائقها يشبه روحه.   .. وهو بذلك يشبه السيارة   .. قلت: أجل 

   .. البدن، وأصوات أجراسها تشبه اللسان قال: وضوء السيارة يشبه عني  

 قلت: وعني صاحبها وحواسه من تشبه؟ 

وإن شئت سمها حاسة   .. حاسة االستبصار  .. قال: تشبه هذه احلاسة التي نقف بجانبها 

 االستسامع. 

 قلت: فهي أهم احلواس إذن؟ 

 فقد يفقد اإلنسان سمعه وبرصه، ولكنه يظل يتمتع ببصريته.   .. قال: أجل 

 ينفي القرآن الكريم السمع والبرص عىل من مل تكن له هذه احلاسة؟   قلت: أهلذا 

ألنه إن ركب السيارة أعمى أصم يظل أعمى ولوأبرصت مصابيح سيارته   .. قال: أجل 

 أو سمعت. 
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 قلت: فنعمة اهلل علينا هبذه احلاسة أعظم من سائر نعمه؟ 

 عمى احليس؟ ولتعرف رس ذلك أجبني: ما موقف النصوص املقدسة من ال   .. قال: أجل 

قلت: لقد ورد يف أحاديث كثرية اعتبار العمى احليس بالء قد جيعل صاحبه ـ إن ريض  

قال اهلل تعاىل: إذا ابتليت عبدي  ) : وصرب ـ من أهل اجلنة، فقد ورد يف احلديث القديس قوله 

   ( 1) ثم صرب عوضته منهام اجلنة( ـ  يريد عينيه  ـ  بحبيبتيه  

إن اهلل تعاىل يقول: إذا أخذت كريمتي عبدي يف الدنيا مل يكن  ) : ويف حديث آخر، قال  

   ( 2) له جزاء عندي إال اجلنة( 

لن يبتىل عبد   ) : عن مغفرة اهلل ملن صرب عىل فقد عينيه، قال  ويف حديث آخر خيرب 

 عبد بذهاب  بيشء أشد من الرشك، ولن يبتىل بيشء بعد الرشك أشد من ذهاب البرص، ولن يبتىل 

   ( 3) برصه فيصرب إال غفر اهلل له( 

بل قد ورد يف القرآن الكريم ما يشري إىل أن األعمى حسيا أوىل ـ يف حال استعداده ـ من  

َمى    ﴿ املبرصين، قال تعاىل:  َع   ( اَليات. 2ـ    1)عبس:   ﴾ َعَبَس َوَتَوىَل َأن  َجاَءُه األ 

 قال: وما موقفها من عمى الروح؟ 

ِض   ﴿ ورد ذم عمى الروح بأبلغ صيغ الذم، قال تعاىل: قلت: لقد  َر  َأَفَلم  َيِسرُيوا يِف األ 

َمى ال   َب َصاُر َوَلكِن  َتع  َمى األ  ا َفِإهَنَا ال َتع  َمُعوَن هِبَ ا أو آَذاٌن َيس  ِقُلوَن هِبَ ُقُلوُب  َفَتُكوَن هَلُم  ُقُلوٌب َيع 

ُدورِ   ( 46احلج: ﴾ ) اَلِتي يِف الصُّ

 وقفها من صمم الروح؟ قال: وما م 

 
 أمحد والبخاري.   (  1) 

 الرتمذي.    (  2) 

 البزار.   (  3) 
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َوال َتُكوُنوا َكاَلِذيَن َقاُلوا   ﴿ تعاىل: قلت: الخيتلف عن موقفها عن عامها، أمل تسمع قوله 

َمُعونَ  َنا َوُهم  ال َيس   (  21ألنفال: ﴾ ) َسِمع 

قال: بل  أخرب اهلل تعاىل أن آيات اهلل املبثوثة يف كل يشء ال يسمع تراتيلها إال من كانت له  

ُكُنوا ِفيِه َوالَنَهاَر ُمب رِصًا ِإَن يِف َذلَِك    ﴿ روح، قال تعاىل: طاقة سمع ال  هو  اَلِذي َجَعَل َلُكُم الَلي َل لَِتس 

َمُعونَ  ٍم َيس  َض   ﴿ : قال تعاىل (، و 67يونس: ﴾ ) ََلياٍت لَِقو  َر  َيا ِبِه األ   َماًء َفَأح 
ِ
َواهلَلُ َأن َزَل ِمَن الَساَمء

َمُعونَ  ٍم َيس  ا ِإَن يِف َذلَِك ََلَيًة لَِقو  هِتَ َد َمو  َنا    ﴿ : قال تعاىل (، و 65النحل: ﴾ ) َبع  َلك  أو مَل  هَي ِد هَلُم  َكم  َأه 

ُشوَن يِف َمَساِكنِِهم  ِإ  ُقُروِن َيم  َمُعونَ ِمن  َقب لِِهم  ِمَن ال   ( 26السجدة: ﴾ ) َن يِف َذلَِك ََلياٍت َأَفال َيس 

فعهدي   .. قلت: وعيت هذا وفهمته، ولكني مل أدرك رس وضع هذه النافذة يف مستشفى 

 باملستشفى يعالج األجساد ال األرواح. 

أو كانت جذور العلل يف األرواح   .. قال: فإذا توقف صالح األجساد عىل األرواح 

 د باملراهم، وترك الروح للجراثيم؟ أنكتفي بطالء األجسا 

 فذلك نفاق.   .. قلت: ال 

أما مستشفيات السالم، فتنطلق من    .. قال: فلذلك تعمد مستشفيات النفاق إىل األجساد 

 األرواح لتصلح األجساد. 

 قلت: فهل يصنع هذا املستشفى أجهزة لالتصال بعامل األرواح؟ 

فال   .. حلواس ليحفظوها ويستثمروها هذا املستشفى يرشد السالكني إىل هذه ا  .. قال: ال 

 خري فيمن أهلاه برصه عن بصريته. 

َواَها  ﴿ تعاىل: قلت: فام رس وضع قوله  ََمَها ُفُجوَرَها َوَتق  ٍس َوَما َسَواَها َفَأهل    ﴾ َوَنف 

 ( عىل هذه النافذة؟ 8)الشمس: 

   .. فمن بحرها يرتشف املستبرصون   .. قال: هذه آية هذه النافذة 
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 فإن فهمي هلا حمدود ال يكاد جياوز ألفاظها.   .. التي تنطوي عليها   قلت: فام األرسار 

   .. قال: هيا بنا إىل جملس املستبرصين لنسمع ما حيدثونا به عن بعض حقائقها 

رأيت جملسا مهيبا، داخلتني منه هيبة لست أدري رسها، فقلت للمعلم: أال يمكن أن نبقى  

 ونسمعهم بسمع أرواحنا؟   .. هنا 

بأن ننزل الناس منازهلم، أمل تقل   ال َّتالف حكم اهلل يف خلقه أمل يأمرنا  .. قال: ال 

 : ُلومٌ   ﴿ املالئكة ـ عليهم الصالة والسالمـ   (؟ 164)الصافات: ﴾ َوَما ِمَنا ِإاَل َلُه َمَقاٌم َمع 

   .. قلت: بىل 

 قال: فكيف تريد أن تكلف بصريتك بوظيفة برصك. 

 يف عون.   واهلل   .. فهيا نقرتب منها   .. قلت: أجل   

 حقيقة االستبصار: 

اقرتبت من مجاعة االستبصار، وقد امتأل قلبي رعبا من أن يكشفوا من أرساري ما ال  

فقلت بيني وبني نفيس: اللهم    .. أحتمل فضيحته، أو يعرفوا من حقائقي ما حيطموا به مجيع ما أدعيه 

 اخلفية.   اللهم أسبل عيل من سرتك ما حيميني من أعينهم   .. اسرتن، وال تفضحني 

فأولياء اهلل ال يفضحون   .. توجه إيل أحدهم، وكأنه سمع ما دعوت به، وقال: ال َّتف 

   .. خلق اهلل 

   .. وال يسمعون إال ما يسمعهم   .. وقال آخر: وأولياء اهلل ال يرون إال ما يرهيم اهلل 

وما  إن اهلل تعاىل قال: من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب،  ) : وقال آخر: أمل تسمع قوله  

تقرب إيل عبدي بيشء أحب إيل مما افرتضت عليه، وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى  

أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبرصه الذي يبرص به، ويده التي يبطش هبا ورجله  

ي  التي يميش هبا، وإن سألني ألعطينه وإن استعاذن ألعيذنه، وما ترددت عن يشء أنا فاعله تردد 
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   ( 1) عن نفس املؤمن يكره املوت، وأنا أكره مساءته( 

 فام فيه من العلم؟   .. قلت: بىل 

فهل يتخذ من    .. قال: لقد أخرب اهلل تعاىل بأنه يكرم أولياءه، فيسمعون باهلل، ويبرصون باهلل 

 آتاه اهلل هذا السمع، وهذا البرص، هذه النعمة العظمى وسيلة لفضح عباد اهلل. 

 ؟ أليس اهلل حيي ستري   .. قال آخر: إن اهلل ال هيب كرمه إال ملن َّتلق بخلقه 

اتقوا فراسة املؤمن، فإنه    ) : قلت: ولكنيـ  يا من مألتم قلبي حمبة وشوقاـ  تذكرت قوله  

 فاستحييت منكم.   .. وقد كان يل من التقصري يف حق اهلل ما كان   .. ينظر بنور اهلل( 

إن لنا    .. قال أحدهم: وهل حتسبنا من الكمل الذين استقام هلم دينهم، أو وفوا حق رهبم 

 وتنشق له الصخور.   .. وتندك له األرض   .. له اجلبال   من التقصري ما تنهد 

 قلت: ولكن اهلل وهبكم ما مل هيب كثريا من عباده. 

 قالوا: وما وهبنا مما مل هيب عباده؟ 

 ألستم املستبرصون؟   .. قلت: االستبصار 

 ولسنا وحدنا يف ذلك.   .. قال: بىل 

 قلت: ومن معكم؟ 

   .. قال أحدهم: النحل 

 هل هو  من املستبرصين؟   .. ضحكت، وقلت: النحل 

َباِل ُبُيوتًا   ﴿ تعاىل: أمل تسمع قوله  .. قال: أجل  ِ ِل َأِن اََّتِِذي ِمَن اجل  َحى َربَُّك ِإىَل النَح  َوَأو 

ِرُشونَ   (، فالنحل يتلقى تعاليم حضارته من اهلل تعاىل. 68)النحل: ﴾ َوِمَن الَشَجِر َومِمَا َيع 

ة والتمدن العجيب الذي يعيشه النحل، والذي يفوق  قال آخر: أال تعرف احلياة االجتامعي 

 
 رواه البخاري.    (  1) 
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 متدن االنسان يف بعض نواحيه. 

وكيفية جتميع   .. ( 1) فالعمران والبناء يتم عنده بدقة كاملة، وطبقًا للمواصفات اهلندسية 

وكيفية تربية الصغار، والتعذية اخلاصة للملكة،   .. العسل وهتيئة وادخاره وحفظه من التلوث 

وكيفية الدفاع ضد العدو، وكيفية ِإخبار    .. لوث بعض النحل بالزهور امللوثة والتحقق من عدم ت 

أعضاء اخللية عن الزهور بواسطة النحل امللكف بالبحث، وإعطاء املواصفات الدقيقة من حيث  

املسافة واالنحراف وذلك للحركة اجلامعية نحوذلك املصدر، وغري ذلك من االمور العجيبة هل  

 صغري أن تفعل كل هذا بدون إهلام هيدهيا؟ يمكن هلذه احلرشة ال 

نوعًا من   4500ال يمكن تفسري ذلك إال بذلك، بل إنه قد تم التعرف عىل  .. قلت: ال 

  .. أنواع هذه احلرشة، وهي مجيعا تتبع طريقة واحدة يف كيفية البناء وامَلصه والتغذية من الزهور 

 وال يمكن أن تتفق هذه مجيعا لوال اإلهلام اإلهلي. 

ط( يغادر البحر    .. آخر: وليس ذلك خاصا بالنحل   قال  فهناك نوع من األسامك يسمى )الُنق 

املالح اىل أهنر عذبة ـ أي االماكن التي ولدت فيها نفسها ـ وقد يقتيض ذلك أن تسري عكس اجتاه  

حركة املياه، أو تصعد الشالالت من أسفلها، وقد يبلغ عددها حدًا بحيث متأل النهر، وعندما  

فكيف تشق هذه األسامك طريقها اىل االهنار املناسبة،  .. ىل املحل املقصود تبيض ثم متوت تصل ا 

وهي تفتقد اخلارطة، كام أن برصها حتت املاء حمدود، ومل يدهلا أحد عىل الطريق، وبالرغم من ذلك  

 . ( 2) فهي تصل إىل النهر املقصود 

 
احلُجرات املبنية من قبل النحل بنيت بشكل يتطلب مواد بناء أقل، رغم سعة حمتواها، لوجود ثالثة أشكال فقط من    (  1) 

بني االشكال اهلندسية املتعددة يمكن بناء البيوت عىل أساسها من دون حصول فراغ بينها، واإلشكال هي، املثلث متساوي 

ت الدراسات اهلندسية أن سدايس االضالع يتطلب مواد بناء أقل مع شدة االضالع والرباعي، والسدايس االضالع، وقد كشف 

 مقاومته، وهلذا السبب رجحه النحل عىل الشكلني اَلخرين.

 .  117و  116انظر: البحر، بيت العجائب:    (  2) 
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قًا ومسافات طويلة،  قال آخر: ومثل ذلك كثري من الطيور املهاجرة، فهي جتتاز طر 

 وبعضها جيتاز طريق أوربا إىل إفريقيا اجلنوبية دون خطأ يف االجتاه. 

ا هتتدي إىل الطريق   وقد أثبت بعض العلامءـ  بعد التحقيق والتجارب عىل هذه الطيورـ  أهنه

 بواسطة مواقع النجوم. 

ل السنة،  وقد أثبت التجارب أهنا تعرف مواقع النجوم، وتعلم تغري مواقعها حسب فصو 

 وحتى عندما تتلبد السامء بالغيوم، فان وميض بعض من النجوم يكفيها لالهتداء يف الطريق. 

 قلت: لقد أثبتت بعض التجارب أهنا ورثت معرفتها عن الفلك ومواقع النجوم. 

قال: كيف ترث ذلك؟ وهي مل تشاهد السامء سابقًا، أم كيف ترث ذلك والسامء تتغري    

 ؟! ( 1) ن، ثم من أين حصل اجليل القديم عىل هذه املعلومات أشكاهلا بمرور الزما 

 آكسك لوب(؟ ) قال آخر: أمل تسمع بـ 

 ؟ قلت: وما هو 

ِإن درست حاالت هذه الطيور،  ) قال: هو  طري عجيب، قال عنه العامل الفرنيس )وارد(: 

فوجدت من خصائصها أهنا متوت بعد أن تبيض، وال ترى أفراخها أبدًا، كام أن األفراخ ال ترى  

أمهاهتا احلنونات، وعندما تفقس البيوض َّترج كالدود بال أجنحة وال ريش، وال قدرة هلا عىل  

خاطر التي هتدد حياهتا، وهلذا  حتصيل الطعام، وال قدرة هلا للدفاع عن نفسها من احلوادث وامل 

ينبغي أن تبقى يف مكان حمفوظ فيه طعام يكفيها ملدة سنة، وهلذا السبب، فاألم عندما تشعر أهنا  

عىل وشك أن تبيض تبحث عن قطعة من خشب ثم تثقبها ثقبًا عميقًا، وجتمع فيها املؤونة الكافية،  

نة وتلقيها يف هناية الثقب العميق، ثم  فتجمع أو ال أوراق األشجار ما يكفي لفرخ واحد ملدة س 

تضع عليها بيضة وتبني عليها سقفًا حمكاًم من معجون خشبي. ثم تبدأ ثانيًا يف مجع مؤونة فرخ  

 
 )ملخص(  71ـ  167حواس احليوانات الغامضة، تأليف )ويتوس درورش(، ترمجة الله زاري الصفحة    (  1) 
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آخر ملدة سنة وبعد مجعها املؤونة ووضعها عىل سطح الغرفة االوىل، تضع بيضة ثانية عليها وسقفًا  

   ( 1) ( آخر، وهكذا تبني الغرفة بعد الغرفة حتى متوت 

 فمن الذي علم هذا الطري هذا احلجم من املعلومات رغم أنه مل ير أمه وال أفراخه؟ 

قال آخر: ليس ذلك فقط، بل إن يف عامل احليوانات ـ التي نعدها يف مستوى أدنى من  

مستواناـ  ُتشاهد آثار أحاسيس وِإدراكات يعجز البرش عن إدراكها، فإنا نعلم أن بعض احليوانات  

حدوث الزلزلة، وترصخ بصورة مجاعية أحيانًا، وتارة حتدث أصواتًا مروعة حاكية    تضطرب قبل 

عن قرب وقوع حدث مفجع، هذا كله بسبب حتلهيها بحاسة تستطيع بواسطتها أن تكشف قرب  

 وقوع الزلزلة، األمر الذي تعجز عن كشفه أحدث تكنولوجيا يف العرص احلارض. 

ات األحوال اجلوية لألشهر القادمة، فتبني بيوهتا  قال آخر: وبعض احليوانات تتنبأ بتغيري 

وفقًا لتلك االحوال يف األشهر املقبلة عليها، وتعد الطعام الذي يتناسب مع طول فصل املطر  

 والشتاء، فاذا كان طويال ـ مثالـ  خيتلف مقداره عامه لوكان قصريًا! 

املناطق القطبية اىل االستوائية أو  كام أن بعض الطيور قادرة عىل اهلجرة اجلامعية من 

بالعكس، وقد يتمه ذلك يف الليل، بل وحتى يف الليايل ويف السامء امللبدة بالغيوم، مع أن االنسان ال  

يمكنه السري يف هذا الطريق وينجح باجتيازه بنسبة واحد باملائة، إاله باالستعانة بالوسائل الدقيقة،  

ت حيث تطلب صيدها يف ظالم الليل الدامس، وأحيانًا حتت  وكذا األمر بالنسبة لبعض احليوانا 

 أمواج املياه وغري ذلك من األمثلة التي يصعب عىل االنسان تصديقها، ِإاله أن العلم أثبت صحتها. 

 وظيفة االستبصار: 

ومع ذلك يظل استبصار اإلنسان أعظم من كل   .. قلت: فهمت هذا كله واستوعبته 

 حلقيقته ووظيفته. ألن استبصاره تبع    .. استبصار 

 
 . 229»املتلبسون بالفلسفة« الصفحة    (  1) 
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 قال أحدهم: ووظيفته وحقيقته تدعوه لوضع استبصاره يف حمله، فال جياوز به حمله. 

 قلت: فام حمله؟ 

قال: عندما طلبت من معلمك أن تبقى يف حملك لتستمع دون أن حترض جملسنا ماذا قال  

 لك معلمك؟ 

 قلت: اطالعك عىل ذلك يغنيك عن إجابتي. 

ينبغي أن جتاوز باالستبصار ما وظف له، أمل تسمع قول   فال  .. قال: فكذلك األمر هنا 

 تشوفك إىل ما بطن فيك من العيوب، خري من تشوفك إىل ما حجب عنك من الغيوب(  ) احلكيم: 

فهو يعني أن التطلع بعني البصرية إىل ما بطن وخفي، من العيوب واألمراض    .. قلت: بىل 

 القلبية خري من االطالع عىل ما حجب عن اإلنسان من الغيوب. 

وال   .. قال: ألن االطالع عىل الغيوب حظ النفس، واالطالع عىل العيوب حظ الروح 

 ينبغي تقديم النفس عىل الروح. 

 قلت: فكيف توظف هذه احلاسة؟ 

   .. ل: هلذه احلاسة وظائف اإلنسان، ألهنا يف حقيقتها هي اإلنسان قا 

 قلت: فام اإلنسان؟ 

َوِإذ  َقاَل َربَُّك لِل َمالِئَكِة ِإنِّ َجاِعٌل يِف   ﴿ : أمل يقل اهلل تعاىل للمالئكة  .. قال: اخلليفة 

ِض َخِليَفًة   َر   ( 30: )البقرة ﴾ األ 

 فام اخلليفة؟   .. قلت: بىل 

 بنيان اهلل(، فال تعجل. ) ترحل إىل  قال: ستعرفه عندما  

 ماذا عساي أن أعرف؟   .. قلت: واَلن 

 قال: تعرف رس اإلهلام الذي حتصن به صحتك، وتعايف به روحك. 
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 قلت: فام رس اإلهلام الذي هيبني هذا؟ 

وهم يتقلبون يف بحار    .. فهؤالء املستبرصون  .. نبهني املعلم، وقال: رس هذا ال تعرفه هنا 

 ولن تطيق فهم ما يقولون.   .. الكون السبعة 

 قلت: فمن أين أعلمه؟ 

قال: تعال إىل رجل من قومك حيكي لك ما توصلوا إليه من معارف يف هذا الباب،  

 وستنهل منها ما حيفظ الصحة، وحيصن البنيان. 

ن، ثم يدون ما  اقرتبنا من رجل حيمل جمهرا دقيقا، وهو يوجهه إىل مجاعة املستبرصي 

فسألت املعلم عنه، فقال: هذا عامل من علامء قومك ممن تسموهنم   .. يالحظه يف دفرت كبري حيمله 

 علامء النفس(، وهو يبحث عن قوانني االستبصار من مالحظة املستبرصين. ) 

 قلت: أباملجهر يبحث عنه؟ 

سأله عام  فال تسأله عنه، وأ  .. قال: هذا جمهر عجيب اخرتعه مهندسو هذا املستشفى 

 ينفعك، وينفع قومك. 

 ما رس وجودك يف نافذة االستبصار؟   .. قلت: يا عامل النفس 

 فام رس وجودك أنت؟   .. قال: هذا هو  حميل الذي ال أفارقه 

 . ( 1) قلت: أنا أبحث عن وظيفة االستبصار 

أتدري ما   .. الباراسكولوجيا( ) قال: سأحدثك عىل ضوء اختصايص عن علم نسميه 

 الباراسكولوجيا؟ 

 قلت: قل يل: ما هي، فام أو لعكمـ  معرش علامء النفسـ  بالعجمة؟ 

 
انظر: علم دراسة اخلوارق.. التاريخ والظاهرة، د.عالء الدين بدوي فرغيل، اخصائي الطب النفيس، واحة النفس   ( 1) 

 املطمئنة.
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   .. قال: هي علم النفس املرتبط باخلوارق 

قلت: ولكن الظواهر اخلارقة ظواهر استثنائية َّتتلف عن الظواهر الطبيعية، فهي ظواهر  

 عالقتكم هبا؟   فام   .. وهي ليست يف نفس الوقت مرضا   .. نادرة وغري مألوفة 

  .. قال: هذا املظهر بالذات هو  الذي جعل منها ظواهر ذات قيمة استثنائية للعلوم املختلفة 

إذ أن من يتتبع املعارف العلمية املختلفة يراها كثريا ما تطورت نتيجة لدراسة ظواهر نادرة  

 احلدوث الحظها العلامء مصادفة خالل دراستهم لظواهر أخرى مألوفة. 

 فمتى بدأ اهتاممكم هبا؟   .. قلت: هذا صحيح 

وما فوق الطبيعة   قال: لقد تأخر هذا االهتامم، فقد بقي اهتامم االنسان بالظواهر الطبيعية 

اهتامما سطحيا حتى جميء عرص النهضة العلمية يف أوروبا حيث بدأ االنسان بدراسة ما يرى من  

 ظواهر الطبيعة بشكل منهجي دقيق. 

وبدأ بالتايل بالتخلص من كثري من مفاهيمه اخلاطئة عن هذه الظواهر ليستبدهلا بمفاهيم  

علوم عديدة مثل الفيزياء والكيمياء واألحياء   مبنية عىل دراسة منهجية، وهبذا نجح يف تطوير 

 وغريها، حتى وصلت احلضارة اىل ما وصلت إليه اليوم من تقدم مذهل. 

إال أن هذا االهتامم اجلدي الذي جعل االنسان يفهم الظواهر الطبيعية مل يرافقه اهتامم مماثل  

تلقي بأنوارها عىل زوايا  بدراسة الظواهر فوق الطبيعية والقدرات اخلارقة بشكل علمي جيعلها 

 املعرفة التي ال تستطيع الظواهر الطبيعية إلقاء الضوء عليها. 

 قلت: فام توصلت إليه هذه الدراسات من هذا العلم اخلفي؟ 

قال: لقد عرف العلامء املختصون هبذا اجلانب كثريا من الظواهر اخلارقة، وهي يف  

أو ما نسميه   .. واإلدراك احليس الفائق  جمموعها تنقسم إىل قسمني، َها: التحريك اخلارق، 

Psychokinesis . 
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 التحريك اخلارق:  

 قلت: فامذا تريدون بالتحريك اخلارق؟ 

قال: هو  القدرة اخلارقة لبعض األشخاص عىل التأثري عىل جسم ما عن بعد دون  

 استخدام أي جهد عضيل أو نشاط للجهاز احلركي يف اجلسم. 

 قلت: ماذا تقصد؟ 

لبعض األشخاص القدرة عىل حتريك األجسام من غري ملسها بشكل  قال: أقصد أن 

مبارش باليد، أو بأي من أجزاء اجلسم األخرى، وال باستخدام أي يشء من الوسائط التقليدية  

 لنقل التأثريات احلركية إىل اجلسم كاالستعانة بآلة أو اهلواء عن طريق النفخ..  

با ما يستطيع حتريك األجسام عن بعد  فالشخص الذي لديه قدرة التحريك اخلارق غال 

العقل فوق  ) بالقيام بنوع من الرتكيز العقيل، ولذلك فإن هذه الظاهرة يشار إليها بالعبارة الشهرية  

(، وان كان هذا ال يعني بالرضورة أن  Mind over matter) املادة( أو ما يقال له بالعجمة 

 العقل هو  املؤثر الفعيل يف الظاهرة. 

الذي   ن هذا الباب تلك القدرة الفائقة التي أظهرها صاحب سليامن قلت: أليس م 

ِكَتاِب َأَنا آِتيَك    ﴿ تعاىل ُمربا عنه: أحرض له العرش يف طرفة عني، كام قال   َقاَل اَلِذي ِعن َدُه ِعل ٌم ِمَن ال 

ِل َرِّبِّ لَِيب ُلَوِن  ًا ِعن َدُه َقاَل َهَذا ِمن  َفض  َتِقره ُفَك َفَلاَم َرآُه ُمس  َتَد ِإَلي َك َطر  ُفُر  ِبِه َقب َل َأن  َير  ُكُر َأم  َأك   َأَأش 

ِسهِ  ُكُر لَِنف   ( 40)النمل: ﴾ َوَمن  َكَفَر َفِإَن َرِّبِّ َغنِيٌّ َكِريمٌ   َوَمن  َشَكَر َفِإَناَم َيش 

فقد كان من املستبرصين، ويف إخبار اهلل تعاىل بأنه من عنده علم من الكتاب   .. قال: بىل 

 دليل عىل أن هلذا قوانني علمية مل نتوصل إليها بعد. 

 قلت: أيمكن التوصل إليها يف يوم من األيام؟ 

أكتمك بأن رس وجودي يف هذه النافذة، ومحيل هلذا املجهر هو   وال    .. قال: ال يستبعد ذلك 
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 البحث عن القوانني التي تتحكم يف هذا. 

أتريد إحضار البيت األبيض ليتوب إىل اهلل كام أسلم   .. قلت: وما تريد من معرفة ذلك؟ 

 ؟ عرش بلقيس عند هيكل سليامن  

 من ذلك. ولكني أبحث يف أمر أهم شأنا    .. قال: لو استطعت ذلك لفعلت 

 قلت: وما هو؟ 

قال: أن أتوصل إىل عالج املرىض وإجراء العمليات اجلراحية الدقيقة من غري استعامل  

 سكاكني أو ُمدرات. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

 يربئ األكمه واألبرص؟   قال: أمل يكن املسيح  

 ولكن ذلك معجزة خاصة به.   .. وهي أمراض خارقة   .. قلت: بىل 

 ولكنها ال َّترق سنن اهلل.   .. قال: هي معجزة 

 قلت: كيف ذلك؟ 

 مفاتيح املدائن(  ) قال: ستعرف رس ذلك عندما ترحل إىل  

 قلت: واَلن؟ 

قال: أخربتك أن غريض الشخيص من البحث يف علم الكتاب الذي استطاع به صاحب  

 إحضار العرش ألستعمله يف شفاء العلل.   سليامن  

حال اكتشافك ـ أرضار خطرية عىل املجتمع  قلت: أال يمكن أن يكون الكتشافك ـ يف 

 واملدنية؟ 

 قال: كيف ذلك؟ 

قلت: أال يمكن أن يستويل بعض الناس عىل أرسار هذا العلم ليمرضوا به األصحاء،  
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 ويقلبوا به املوازين، وقد حيملون به احلجر األسود ليضعوه يف البيت األبيض. 

ك أسارع يف البحث عن هذا  ولكني مع ذل  .. وهذا ما خييفني من بحثي  .. قال: صدقت 

فيكون هلا من السبق ما تقتل به اإلنسان،   .. العلم خشية أن تصل إليه بعض األيدي اَلثمة 

 وحضارة اإلنسان. 

 قلت: أيمكن أن تسبق إليه األيدي اَلثمة؟ 

 قال: أال تعرف الدجال وقدرات الدجال؟ 

 س؟ فهل أويت من هذا العلم ما جعله أخطر فتنة عىل النا   .. قلت: أجل 

 فالدالئل كلها تدل عىل ذلك.   .. قال: أجل 

 قلت: فهل يمكن أن نتوصل إىل املعارف التي حتطم كيد الدجال؟ 

   .. فهو ينسخ علم الدجال   .. قال: ذلك علم املسيح 

لنقتل كل   .. الدجال؟  قلت: فهل يمكن أن نصل إىل املعارف التي قتل هبا املسيح 

 دجال. 

َمن  َأن َصاِري    ﴿ : صار املسيح( أمل يقل للمسيح  أن ) قال: ذلك ستعرفه عندما تصري من  

 ( 14: )الصف ﴾ ِإىَل اهلَلِ  

 ولكن تلك املقولة قاهلا للحواريني.   .. قلت: بىل 

 قال: له حواريون يف املرحلة األوىل من حياته، وله حواريون يف مرحلته الثانية. 

 قلت: فكيف أكون منهم؟ 

 أنصار املسيح( ) قال: ستعرف ذلك عندما ترحل إىل  

 قلت: واَلن؟ 

 الباراسكولوجيا(  ) قال: سنعود إىل  
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 اإلدراك احليس اخلارق: 

 فام القسم الثان منها؟   .. قلت: لقد ذكرتني 

 Extrasensory) قال: اإلدراك احليس الفائق، أو ما نعرب عنه باألعجمية بـ 

Perception  وقد استخدم هذا املصطلح ألول مرة يف منتصف العرشينات، وقد بدأ ،)

كتابه املشهور الذي أسامه باسم    1934استخدامه بشكل واسع بعد أن نرش جوزيف راين يف عام  

 هذه الظواهر. 

وقد كان    ..  من جتاربه العلمية عىل هذه الظواهر يف جامعة ديوك وقد تضمن حصيلة سنني 

هلذا الكتاب تأثري كبري عىل الوسط العلمي حيث ساعد يف التعريف هبذه الظواهر، وبني كيفية  

 إخضاعها للبحث العلمي باستخدام أساليب ومناهج البحث العلمية التقليدية. 

 االستبصار؟ قلت: فام يقول علامء النفس يف هذا النوع من  

قال: هم يقسمون ظواهر اإلدراك احليس الفائق اىل ثالثة أنواع: توارد األفكار، واإلدراك  

 املسبق، واالستشعار.  

 قلت: فام توارد األفكار؟ 

، وهي ظاهرة انتقال األفكار والصور العقلية بني  Telepathyقال: نحن نسميه 

 س. شخصني من دون االستعانة بأية حاسة من احلواس اخلم 

وهو ظاهرة شائعة بني عدد كبري من الناس العاديني الذين ليست   .. قلت: أعرف هذا 

 لدهيم يف العادة قدرات خارقة. 

وهلذا اهتم الباحثون هبذه الظاهرة بشكل استثنائي، فاستحوذت عىل أكرب   .. قال: أجل 

 نسبة من البحث التجريبي الذي قام به العلامء عىل الظواهر الباراسكولوجية.  

املالحظة املهمة التي الحظها العلامء من جتارهبم هي أن هذه الظاهرة حتدث بشكل أكرب  و 
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 بني األفراد الذين تربط بينهم عالقات عاطفية قوية، كاألم وطفلها والزوج وزوجته. 

 قلت: فام اإلدراك املسبق؟ 

 قال: هو  القدرة عىل توقع أحداث مستقبلية قبل وقوعها.  

 قلت: أتقصد به استبصار املستقبل من خالل دراسة املعطيات املرتبطة به. 

فليس ذلك من اخلوارق، بل هو  مبني عىل أسس عادية،   .. ال أقصد ذلك  .. قال: ال 

 ولذلك قد تتخلف نتائجه، وقد تثبت. 

 قلت: فام تقصد؟ 

بيهة باإلدراك املسبق تعرف باإلدراك االسرتجاعي  قال: أقصد قدرة ش 

retrognition . 

 قلت: أنت تفس الغامض بالغامض، فام اإلدراك االسرتجاعي؟ 

قال: هو  القدرة عىل معرفة أحداث املايض من دون االستعانة بأي من احلواس أو وسائل  

 اكتساب املعلومات التقليدية. 

 علم الغيب؟ قلت: أتقصد باإلدراك املسبق نوعا من  

وقد قربت الفيزياء احلديثة هذا املعنى، حيث أهنا تعد الزمن البعد    .. هو  ذاك   .. قال: أجل 

 الرابع الذي تتحرك فيه األجسام. 

وهلذا، فإن العديد من علامء الباراسيكولوجيا يعتقدون أن كلتا الظاهرتني إدراك املايض  

فاإلدراك املسبق هو  جتاوز احلارض نحو   واملستقبل متثالن جتاوزا أو تغلبا عىل حاجز الزمن، 

 املستقبل، بينام اإلدراك االسرتجاعي هو  حركة عكسية يف بعد الزمن نحو املايض. 

 قلت: فام االستشعار؟ 

، وهوالقدرة عىل اكتساب  Chairsentienceقال: هو ما يطلق عليه بالعجمة 
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 حاسة من احلواس. معلومات عن حادثة بعيدة أو جسم بعيد من غري تدخل أية  

 قلت: تقصد جتاوز بعد املكان. 

فكام أن ظواهر اإلدراك املسبق تعد جتاوزا حلاجز الزمن، فإن ظواهر   .. قال: أجل 

 االستشعار جتاوز حاجز املكان. 

حينام شم ريح ابنه يوسف   قلت: لقد أشار القرآن الكريم إىل هذا يف قصة يعقوب 

  ِعرُي َقاَل َأُبوُهم  ِإنِّ أَلَِجُد ِريَح ُيوُسَف    ﴿ تعاىل: ، قبل أن تصل القافلة إليه، كام قال َومَلَا َفَصَلِت ال 

ال َأن  ُتَفنُِّدونِ  يعني أنه بمجرد أن حتركت القافلة   ﴾ َفَصَلِت   ﴿ تعاىل: (، فقوله 94)يوسف: ﴾ َلو 

 باألمر وتغريت أحواله.   من مرص أحس يعقوب  

َقِديمِ  ﴿ تعاىل: هلذا قوله ويدل  (، وكأهنم  95)يوسف: ﴾ َقاُلوا َتاهلَلِ إَِنَك َلِفي َضاللَِك ال 

أليس هذا بـرهـانا واضحا عىل ضاللك حيث مضت سنني طويلة عىل موت يوسف  ) يقولون له: 

 لكنك ال زلت تزعم انه حي، وأخريا تقول: إنك تشم رائحته من مرص؟(  

التي أخرب هبا،   ه القرآن الكريم من معجزات عيسى ويشري هلذا ما ذكر  .. قال: أجل 

تعاىل  ومنها أنه كان خيري الناس بام يأكلون يف بيوهتم من طعام وما يدخرون فيها من أشياء، كام قال  

ُلُق   ﴿ : عىل لسان املسيح   ُكم  َأنِّ َأخ  ائيَل َأنِّ َقد  ِجئ ُتُكم  ِبآَيٍة ِمن  َربِّ  َلُكم  ِمَن  َوَرُسواًل ِإىَل َبنِي إرِس 

َب َرَص َوُأح   َمَه َواأل  َك  ِرُئ األ  ِن اهلَلِ َوُأب  ًا ِبِإذ  ِ َفَأن ُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطري  ِن اهلَلِ  الطِّنِي َكَهي َئِة الَطري  َتى ِبِإذ  ِيي امل َو 

ِمننِيَ  َوُأَنبُِّئُكم  ِباَم َتأ ُكُلوَن َوَما َتَدِخُروَن يِف ُبُيوتُِكم  ِإَن يِف َذلَِك  )آل  ﴾ ََلَيًة َلُكم  إِن  ُكن ُتم  ُمؤ 

 ( 49عمران: 

قال: وقد وردت النصوص الكثرية يف كتب السنة وطبقات الصاحلني تعد نامذج جيدة  

 عن اإلدراك احليس اخلارج عن نطاق احلواس. 

أمتوا الركوع والسجود، فواهلل إن ألراكم  ) : من ذلك ما ورد يف احلديث من قوله  قلت:  
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هل ترون قبلتي ها  ) : ، ويف حديث آخر قال  ( 1) بعد ظهري إذا ما ركعتم واذا ما سجدتم( من 

    ( 2) هنا؟ فواهلل ما خيفي عىل خشوعكم وال ركعوكم من وراء ظهري( 

قال: وهذه اخلوارق ـ عىل حسب ما تدل عليه الدراسات ليست خاصة باملؤمنني فقط،  

 ثفة. فقد تم إخضاع بعض هذه احلاالت لبحوث علمية مك 

ومن أشهر التجارب عىل هذه الظواهر تلك التي قام هبا عامل الفيزياء هارولد بتهوف  

حيث تم اختبار قابليات أحد األشخاص   .. ورسل تارغ يف ُمتربات معهد بحث ستانفورد 

املوهوبني، حيث كان يطلب منه وصف تفاصيل مكان ما، بعد أن يعطي موقع املكان بداللة  

 خطي الطول والعرض. 

ان هذان الباحثان خيتاران أماكن حتتوي عىل معامل ال توضع عادة عىل اخلرائط لضامن  وك 

 أن ال يكون الشخص الذي حتت االختبار قد شاهدها. 

وقد الحظا القدرة عىل وصف الكثري من هذه األماكن بدقة شديدة أكدت امتالكه  

 لقدرات فائقة. 

 وأرجوأن تكون رصحيا.   .. قلت: أنبئني 

 لدي الرصاحة ما أذن يل يف دخول هذا املستشفى، فسل عام بدا لك.   قال: لومل تكن 

قلت: عهدي بالباحثني يف هذه امليادين ال خيتلفون عن الباحثني عن الذهب، فهل يطلبون  

 أما أن مطلوهبم رشيف كرشف مطالب أولياء اهلل املستبرصين؟   .. شيئا من هذا القبيل 

ولكن   .. لوا البصرية، وحصلوا الوالية قال: لوكان مطلوهبم مطلوب املستبرصين حلص 

مطالب أكثرهم ـ عىل حسب ما عرفتهم ـ ال تعدوا املطالب الدنيوية البسيطة، ولعل أقلها شأنا ما  

 
 مسلم.   (  1) 

 البخاري.   (  2) 
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 يف اإلنسان من ميل للغرابة وفضول الستكشاف العامل اَلخر. 

 قلت: فهل تذكر يل ما يؤيد استنتاجك هذا؟ 

جعلت منها إحدى جماالت البحوث السية التي  قال: إن أَهية الظواهر الباراسيكولوجية  

قامت هبا الدول خالل فرتة احلرب الباردة، وبالذات خالل السبعينات، إذ كانت هناك دراسات  

 كثرية يف املعسكرين الغرِّب والرشقي لبحث استخدام مثل هذه القدرات ألغراض جتسسية. 

 هده؟ أم أنه سيموت يف م   .. قلت: فهل ترى من مستقبل هلذا العلم 

فهناك مؤرشات كثرية عىل أن علم   .. قال: أحسب أن العامل يتجه إىل هذا العلم 

الباراسيكولوجيا يمكن أن يكون العلم الواعد الذي ستقوم عىل أسسه احلضارة اإلنسانية  

 اجلديدة. 

 قلت: وذلك سيقرهبا من الدين. 

 قال: وقد يبعدها. 

 قلت: كيف ذلك؟ 

ولعل حضارة الدجال هي   .. أحضان السحرة والدجالني قال: سيسقط الكثريون يف 

 فخوارقه ال تعدو خوارق الباراسيكولوجي.   .. حضارة الباراسيكولوجي 

قلت: فهل هذا النوع من القوى عام يغفل الناس عنه، أم هو  خاص بالفطرة عند  

 فال يشمل غريهم؟   .. بعضهم 

 فسل معلمك.          .. قال: هذا ما أبحث عنه 

هذه  من سيكون دلييل يف   .. معلمي، فلم أجده، فامتأل قلبي رعبا، وقلت: ياهلل التفت إىل  

 ؟ ومن سيكون معلمي يف رحلتي إىل السالم؟ احلصون 

ما استتممت كالمي حتى رأيته قد جاء مع بعض املستبرصين، فصحت فيه: لقد مألت  
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 قلبي رعباـ  يا معلم ـ  كيف ترتكني؟ 

 وقد أبى إال أن يأيت ليجيبك عن سؤالك.    .. ملستبرصين وقد كان مع ا   .. قال: هو ذا الغزايل 

 قلت: أي سؤال؟ 

 حجب االستبصار: 

 قال: أنت تبحث عن حجب االستبصار. 

 ال أظن أن سألت مثل هذا السؤال.   .. قلت: وما حجب االستبصار؟ 

 قال: لقد تساءلت عن مدى عمومية مثل هذه اخلوارق. 

 قلت: هذا صحيح. 

 عرفتك بحجب االستبصار. قال: واجلواب عن ذلك هو  م 

 ولكن احلجب هي التي حتول بني اخللق وبينه.   .. قلت: تقصد أن االستبصار عام 

 أمل تعرف بأن االستبصار هو  سامع الروح وبرص الروح؟    .. قال: أجل 

   .. قلت: بىل 

 قال: فهل نفخ اهلل يف بعض اخللق أرواح برش، ويف بعضهم أرواح حجارة؟ 

 رواح برش. قلت: بل كل البرش يملكون أ 

 فإن لكل البرش االستعداد التام لالستبصار.   .. قال: ولذلك 

 قلت: ولكني ال أراهم كذلك. 

 قال: ألهنم وضعوا احلجب عىل بصائرهم. 

 قلت: فام هي هذه احلجب، وكيف تزال؟ 

 قال: هو  ذا الغزايل قد جاء معي ليجيبك عنها. 

اإليامن تسي يف أعامقي،  مددت يدي ملصافحة الغزايل، فأحسست بنفحة من نفحات 
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أنا أعلم    .. فلم أشأ أن أقبض يدي، وكان بمحل من األدب، فلم جيذب يده، قال: لن أطيل معك 

 اهتاممك واهتامم قومك بالتمثيل، ولذلك اسمع مني هذا املثال. 

 ثم جذب يده من يدي، وأخرج مخس مراء، وقال: أترى هذه املرائي اخلمسة؟ 

 قلت: أعمى أنا إن مل أرها. 

وهي املطاعة    .. فهو اللطيفة املدبرة جلميع اجلوارح   .. قال: فاعلم أن حمل العلم هو  القلب 

املخدومة من مجيع األعضاء، وهي باإلضافة إىل حقائق املعلومات كاملرآة باإلضافة إىل صور  

 املتلونات. 

 قلت: فام وجه التشبيه بني القلب الذي هو  حمل العلم وبني املرآة؟ 

قال: كام أن للمتلون صورة ومثاال لتلك الصورة ينطبع يف املرآة، وحيصل هبا، فكذلك  

 لكل معلوم حقيقة، ولتلك احلقيقة صورة تنطبع يف مرآة القلب وتتضح فيها.  

وكام أن املرآة غري، وصور األشخاص غري، وحصول مثاهلا يف املرآة غري، فكذلك حقائق  

 قائق فيه، وحضورها فيه. األشياء يف القلب، وحصول نفس احل 

فالعامل عبارة عن القلب الذي فيه حيل مثال حقائق األشياء، واملعلوم عبارة عن حقائق  

 األشياء، والعلم عبارة عن حصول املثال يف املرآة. 

ولكن ما دام القلب هبذه الصفة فلامذا   .. وهو مثال واضح مجيل  .. قلت: فهمت هذا 

 خص مرآته اخلاصة به؟  أم أن لكل ش   .. تنحجب دونه احلقائق 

 قال: أترى هذه املرائي اخلمسة التي أمحلها؟ 

 وأنا حمتار يف رس إحضارك هلا، فقد كانت تكفيك واحدة.   .. قلت: أجل 

 قال: أنا مل أحرضها ألرى وجهي فيها، بل أحرضهتا ألعلمك هبا. 

 قلت: وما تعلمني؟ 
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 قال: حجب االستبصار. 

 سة؟ قلت: كيف ذلك؟ وملاذا كانت املرائي مخ 

 قال: انظر إىل هذه املرآة األوىل، وقل يل ماذا ترى؟ 

فنظرت، فلم أر فيها غري شكل املرآة، لقد كانت من احلديد الذي أكله الصدأ، قلت: ماذا  

 ال أرى غري الصدأ.   .. أرى 

 قال: هل ترى وجهك فيها؟ 

 لقد أخربتك أن ال أرى غري الصدأ.   .. قلت: ال أراه 

 . قال: فهذا هو  احلجاب األول 

 قلت: فامذا يمثل هذا احلجاب؟ 

قال: يمثل كدورة املعايص واخلبث الذي يرتاكم عىل وجه القلب من كثرة الشهوات، فإن  

  ﴿ تعاىل: ذلك يمنع صفاء القلب، وجالءه فيمتنع ظهور احلق فيه لظلمته وتراكمه، أمل تسمع قوله  

َتٍد َأِثي  ُب ِبِه ِإاَل ُكلُّ ُمع  يِن َوَما ُيَكذِّ ِم الدِّ ُبوَن ِبَيو  ِبنَي اَلِذيَن ُيَكذِّ ل ُمَكذِّ َمئٍِذ لِّ ٌل َيو  ٍم ِإَذا ُتت ىَل َعَلي ِه آَياُتَنا  َوي 

ِسُبوَن َكاَل  ََولنَِي َكاَل َبل  َراَن َعىَل ُقُلوهِبِم َما َكاُنوا َيك  ُجوُبوَن  َقاَل َأَساِطرُي األ  َمِئٍذ مَلَح  ِم  َيو   ِإهَنُم  َعن َرهبِّ

ُبونَ  َِحيِم ُثَم ُيَقاُل َهَذا اَلِذي ُكنُتم ِبِه ُتَكذِّ  ( 17ـ    10)املطففني: ﴾ ُثَم ِإهَنُم  َلَصاُلوا اجل 

فاَلية تتحدث عن علة تلك العقوبة العظيمة، وهي أن هؤالء الذين   .. قلت: بىل 

ة من املرسلني أو من ورثتهم ينحجبون بالغفلة التي أفرزهتا األهواء يف  يتعرضون لصنوف اهلداي 

قلوهبم عن رؤية احلق أو االستامع له، فلذلك ينسبون تلك اَليات التي يتلوها املؤمنون إىل  

 أساطري األولني. 

وهم يف ذلك يشبهون ذلك املمتحن الذي يلطخ صفحته البيضاء الطاهرة بصنوف العبث  

 والعشوائية. 
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ل: ثم بينت اَليات السبب لذلك، وهو ال خيتلف عن السبب الذي جعل املمتحن  قا 

ِسُبوَن   ﴿ : تعاىل يلطخ ورقة إجابته، وهو ما نص عليه قوله     ﴾ َكاَل َبل  َراَن َعىَل ُقُلوهِبِم َما َكاُنوا َيك 

رف  أي أن كسبه وعمله وحركة قلمه هي التي مألت فطرته بقعا منحرفة حالت بينها وبني التع 

 عىل احلق أو سلوكه. 

إن العبد إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء يف قلبه، فإن  ) اَلية بقوله:  قلت: وقد فس 

َكاَل َبل  َراَن َعىَل ُقُلوهِبِم َما َكاُنوا   ﴿ تعاىل: تاب منها صقل قلبه، وإن زاد زادت، فذلك قول اللهه 

ِسُبوَن    ( 1) ( ﴾ َيك 

 ها يمثل احلجاب األول. قال: فهذه اَلية واحلديث الذي يفس 

 قلت: فأرن املرآة الثانية. 

فأران مرآة إنام هي جوهر حديد، مل يدور، ومل يشكل، ومل يصقل، وقال يل: انظر إىل هذه  

 املرآة، وقل يل: ماذا ترى؟ 

أما اَلن، فهوكصبي مل جياوز    .. قلت: هذا حديد يمكن أن يصبح مرآة لو وجد من يصقله 

 املهد. 

 احلجاب الثان.   قال: فهذا هو  

 قلت: أي حجاب؟ 

 قال: هذا نقصان يف ذات املرآة، وهي كقلب الصبي، فإنه ال تتجىل له املعلومات لنقصانه. 

ولكن ليته جيد حدادا ماهرا يصقل مرآة    .. وال لوم عىل الصبي يف هذا   .. قلت: فهمت هذا 

 قلبه. 

َواهلَلُ   ﴿ تعاىل: فلن حيتاج صقل ذلك إىل حداد، أمل تسمع قوله  .. قال: ال َّتف عىل هذا 

 
 الرتمذي والنسائي، وقال الرتمذي: حسن صحيح.   (  1) 
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ِئَدَة َلعَ  َف  َب َصاَر َواأل  َع َواأل  َلُموَن َشي ئًا َوَجَعَل َلُكُم الَسم  َرَجُكم  ِمن  ُبُطوِن ُأَمَهاتُِكم  ال َتع  َلُكم   َأخ 

ُكُرونَ   ( 78)النحل: ﴾ َتش 

 ب لتتجىل فيها احلقائق. فاهلل تعاىل هو  الذي توىل صقل مرآة القل 

قلت: أال يمكن أن نفهم من هذا املثال أن القلوب أنواع منها ما اكتمل، فصار مستعدا  

 لتجيل احلقائق، ومنها ما بقي قارصا دون ذلك، فهوكاحلديد الذي مل يصقل؟ 

لقد أخرب اهلل تعاىل أنه زود البرش مجيعا بطاقة التلقي للحقائق، أمل تسمع قوله   .. قال: ال 

َن ِمن َها   ﴿ تعاىل:  َفق  َنَها َوَأش  َ َأن  حَي ِمل  َباِل َفَأَبني  ِ ِض َواجل  َر  ََماَنَة َعىَل الَساَمَواِت َواأل  َنا األ  َومَحََلَها    إَِنا َعَرض 

ن َساُن ِإَنُه َكاَن َظُلومًا َجُهواًل  ِ  ( 72)األحزاب:   ﴾ األ 

 فام فيها من العلم املربتط هبذا؟   .. قلت: بىل 

رت هذه اَلية الكريمة إىل أن له للقلب اإلنسان ـ والذي هو  اإلنسان بحقيقته  قال: أشا 

وهبا صار مطيقا حلمل أمانة اهلل تعاىل،    .. الكاملةـ  خاصية متيز هبا عن السموات واألرض واجلبال 

وتلك األمانة هي املعرفة والتوحيد، وقلب كل آدمي مستعد حلمل األمانة، ومطيق هلا يف األصل،  

 يثبطه عن النهوض بأعبائها والوصول إىل حتقيقها أسباب أخرى غري هذا السبب.   ولكن 

كل مولود يولد عىل الفطرة حتى يعرب عنه لسانه،  ) : قلت: أال يشري إىل هذا قوله 

   ( 1) فأبواه هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه( 

َرَت اهلَلِ اَلتِي َفَطَر   ﴿ تعاىل: قال: وقبل ذلك يشري إليه قوله  يِن َحنِيفًا فِط  َهَك لِلدِّ َفَأِقم  َوج 

َلُمونَ  َثَر الَناِس ال َيع  َقيُِّم َوَلِكَن َأك  يُن ال  (،  30)الروم: ﴾ الَناَس َعَلي َها ال َتب ِديَل خِلَل ِق اهلَلِ َذلَِك الدِّ

 مجيعا، وأنه ال تبديل خللق اهلل. فقد أخرب اهلل تعاىل بأن الفطرة األصلية فطر عليها الناس  

 فأرن املرآة الثالثة.   .. قلت: فهمت هذا 

 
 أبو يعىل والطربان يف الكبري والبيهقي.   (  1) 
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أمسك الغزايل بمرآة مل أر مثلها مجاال وصفاء، فقلت، قبل أن يريني وجهي: أما هذه، فنعم  

 فهي من معدن خالص الصفاء كانت ُمبأة كالدر املكنون. 

 لكن الغزايل عدل هبا عن وجهي، وقال: قل يل: ماذا ترى؟ 

 لت: وما أرى؟ اسأل احلائط الذي وجهتها إليه. ق 

 قال: فهذا هو  احلجاب الثالث. 

 قلت: مل أفهم وجه كون هذا حجابا. 

قال: إذا عدل باملرآة عن وجهة احلقائق مل ترها، فاملرآة ال ترى إال ما تقابله، وما تتوجه  

 اهلمة إليه. 

 قلت: فارضب يل عىل ذلك مثاال يقرب يل مثال املرآة. 

قد ترى قلب املطيع الصالح، وهو وإن كان صافيا ـ إال أنه ال يتضح فيه جلية احلق،  قال:  

 ألنه ال يطلب احلق، وال يوجه مرآته شطره. 

 وهو صالح قانت؟   .. قلت: كيف ذلك 

قال: قد يكون متسوعب اهلم بتفصيل الطاعات البدنية، أو بتهيئة أسباب املعيشة، وال  

ربوبية واحلقائق اخلفية اإلهلية، فال ينكشف له إال ما هو  متفكر  يرصف فكره إىل التأمل يف حرضة ال 

فيه من دقائق آفات األعامل وخفايا عيوب النفس إن كان متفكرا فيها، أو مصالح املعيشة إن كان  

 متفكرا فيها. 

فإذا كان تقييد اهلم باألعامل وتفصيل الطاعات مانعا عن انكشاف جلية احلق، فام ظنك  

 إىل الشهوات الدنيوية ولذاهتا وعالئقها، فكيف ال يمنع عن الكشف احلقيقي؟ فيمن رصف اهلم  

 فأرن املرآة الرابعة.   .. قلت: فهمت هذا 

أمسك الغزايل بمرآة ال تقل عام قبلها مجاال وصفاء، وقرهبا من وجهي، ولكني ما كدت  
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يل أن أرى،   أبرص وجهي فيها حتى وضع يده بيني وبينها، فقلت: ارفع يدك، يا غزايل، فكيف 

 ويدك بيني وبينها. 

 قال: هذا هو  احلجاب الرابع. 

 قلت: ما تقصد؟ 

قال: قد تكون مرآة القلب صافية، لكنها صاحبها يضع بينه وبني احلقائق حجبا كثيفة  

 حتول بينه وبني إدراكها. 

 قلت: كيف هذا، وهو مطيع صادق؟ 

حلقائق قد ال ينكشف له ذلك  قال: املطيع القاهر لشهواته املتجرد الفكر يف حقيقة من ا 

لكونه حمجوبا عنه باعتقاد سبق إليه منذ الصبا عىل سبيل التقليد أو القبول بحسن الظن، فإن ذلك  

 حيول بينه وبني حقيقة احلق، ويمنعه من أن ينكشف يف قلبه خالف ما تلقفه من ظاهر التقليد. 

 قلت: فهل هناك من حجبوا هبذا؟ 

حمجوبون هبذا، فهذا أعظم احلجب، فأكثر املتكلمني واملتعصبني  قال: أكثر اخلالئق 

بل أكثر الصاحلني املتفكرين يف ملكوت السموات واألرض حمجوبون باعتقادات   .. للمذاهب 

 تقليدية مجدت يف نفوسهم ورسخت يف قلوهبم وصارت حجابا بينهم وبني درك احلقائق. 

فأنكروا   .. ن عرفوا وجوها من العالج قلت: أال يدخل يف هؤالء كثري من أطباء قومي مم 

 مجيع ما خيالفها ولو دلت احلقائق عليها؟ 

فكل من ينكر احلقائق حمجوب ولو حاز العلوم، واحتوى الفنون، بل إن مجعه    .. بىل قال:  

 املجرد للعلوم دون حتقيق ومتحيص هو احلائل األكرب بينه وبني احلقائق. 

 فأرن املرآة اخلامسة.   .. قلت: فهمت هذا 

يف ابتسامة  أمل متر بقسم الغيبة   .. قال: خذ هذه املرآة، وحاول أن تعكس عليها قسم الغيبة 
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 ؟ األنني 

ولكني ال أذكر يف أي جهة كان، فقد مررت بقاعات كثرية وحصون حصينة،    .. قلت: بىل 

 وليس يل من الذاكرة ما أطيق به حتديد جهة ذلك القسم. 

 قال: فهذا هو  احلجاب اخلامس. 

 هو  هذا احلجاب؟   قلت: فام 

قال: هو احلجاب الناشئ عن اجلهل باجلهة التي يقع منها العثور عىل املطلوب، فإن طالب  

العلم ال يمكنه أن حيصل العلم باملجهول إال بالتذكر للعلوم التي تناسب مطلوبه، حتى إذا  

يكون قد عثر عىل  تذكرها ورتبها يف نفسه ترتيبا ُمصوصا يعرفه العلامء بطرق االعتبار، فعند ذلك  

 جهة املطلوب، فتنجيل حقيقة املطلوب لقلبه. 

 قلت: فس يل هذا. 

قال: العلوم املطلوبة ـ التي ليست فطرية ـ ال تقتنص إال بشبكة العلوم احلاصلة، بل كل  

علم ال حيصل إال عن علمني سابقني يأتلفا ويزدوجان عىل وجه ُمصوص، فيحصل من  

 ازدواجهام علم ثالث.  

 لعلم الكسبي رضوري إذن للعلم الوهبي. قلت: فا 

 ولواله ما أمرنا بالتعلم والقراءة.   .. قال: أجل 

 قلت: والعمل؟ 

 قال: ال خري فيمن ال يعمل بام يعلم. 
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 اخلامتة 

خطرت عىل بايل وأنا أحدث الغزايل أسئلة كثرية كنت أود أن أسأله عنها، لكني  

 ذيانك.. عد إىل وعيك.. فوجئت بيد شديدة قاسية تصفعني، وهي تقول: كف عن ه

فتحت عيني، فوجدت مجعا من الناس ينظرون إيل نظرة مريبة، وكأن قد فقدت  

عقيل، صاح أحدهم: ها هو أخريا يعود إىل وعيه.. لقد ذكرت لكم أن األمل هو الوسيلة  

الوحيدة التي تعيد اإلنسان إىل وعيه .. لقد جربت هذا مع طلبتي كام جربته مع كل من  

 أعرفه. 

ل آخر: صدقت .. لقد كان الرجل عىل حافة اجلنون.. فهو حيدث نفسه منذ ثالثة  قا 

 أيام.. 

 قال آخر: وليته كان حيدثها بام يعقل.. بل كان حيدثها بام ال ينطق بأمثاله إال املجانني.

 ضحك آخر، وقال: أال تعجبون من حديثه عن حصون العافية؟

 قال آخر: وحديثه عن االستبصار أشد وأخطر.. 

احرتت يف هؤالء املتحلقني ِّب، ويف املكان الذي أتواجد به إىل أن دخل بعض أهيل  

إىل القاعة التي كنت فيها، فسألته عام حصل يل، فقال: لقد انتابتك نوبة من نوبات اجلنون،  

فجئنا بك إىل هذا املستشفى.. وهؤالء املحيطون بك هم األطباء الذين استطاعوا أن  

 ي كنت فيها.. فهيا، واشكرهم عىل إنقاذهم لعقلك. ينقذوك من احلالة الت

 قلت: ولكني مل أكن جمنونا .. لقد كنت يف..  

أردت أن أخربهم عن املكان الذين كنت فيه، والناس الذين كنت أعيش معهم،  

لكني خشيت أن حيصل يل ما حصل مع الرقاة يف ]ابتسامة األنني[، فلذلك اكتفيت بأن  
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 شاكرا ومثنيا.أطأطئ رأيس هلم 

فجأة التفت إىل رجل كان جيلس بجانبي، كان يشبهني متاما، وكان حيمل قلام ودواة  

 وقراطيس كثرية.. سألته: هل أنت طبيب يف هذا املستشفى؟ 

 قال: ال .. أنا أنت .. وقد سجلت كل ما حصل، فال تقلق..  

ي زرهتا، لقد  مجع القراطيس، وأعطاها يل، وهو يقول: هذه هي ]حصون العافية[ الت 

 سجلت كل ما حصل لك فيها بدقة، فأخرجها للناس، لعلهم ينتفعون هبا. 
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 هذا الكتاب 

تتناول هذه الرسالة جانبا مهام من جوانب السالم وردت به النصوص املقدسة،  

وهو السالم مع اجلسد والطني الذي خلقه اهلل لإلنسان ليؤدي وظيفته التي كلف هبا عىل  

 هذه األرض..  

ان ـ كام ورد يف النصوص املقدسة ـ تراب وطني ومحأ مسنون، كام أنه روح  فاإلنس

 سامية نفخت فيه من اجلناب املقدس..  

وكام أن اإلنسان مطالب بأن يسامل روحه، ويسامل كل الكون، فهو مطالب كذلك بأن  

يسامل جسده وطينه ومحأه املسنون، فال يصارعه، وال يذله، وال يتعامل معه بام خيالف  

 بيعته. ط

وقد حاولت يف هذه الرسالة أن أمجع أكرب قدر من النصوص املقدسة التي ترتبط  

هبذه الناحية، وأمزج بينها وبني ما يقوله العلم احلديث،  وقد خرجت بحمد اهلل بمنظومة  

شاملة تكفي لتحقيق العافية التي طولبنا بأن نحرص عليها، وأن نستعمل كل ما يمكننا من  

 واحلفاظ عليها.أدوات لتحصيلها 
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