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AÃm-lp kr-ãn-I-fnÂ \-S-̄ p-¶ ]-co-£-W-§-fp-sS Iq-«-̄ n-se kmÀ-h-{Xn-Iam-b H-¶m-Wv tcm-
K§Ä. 

tcm-K-§-fn-eq-sS b-YmÀ-°-̄ nÂ a-\p-jy³ ip-²o-I-c-n¡-s¸-Sp-I-bm-Wv sN-¿p-¶-Xv. 

(ترمذي)»مثل المؤمن إذا برأ  وصح من مرضه كمثل البردة تقع من السماء في صفائها ولونها « عن انس قال صلعم   

ُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َمَثُل َأن َعْبَد اْلَحِميِد ْبَن َعْبِد الرْحَمِن ْبِن َأْزَهَر َحدَث ، َعْن َأِبيٍه َرِضَي اللُه َعْنُه ، َقاَل : َقاَل رَ 
َقى طَيبُـَهااْلُمؤْ   (مسند البزار) .ِمِن ِحيَن ُيِصيُبُه اْلَوْعُك َأِو اْلُحمى ، َمَثُل َحِديَدٍة َتْدُخُل الناَر فَـَيْذَهُب َخِبيثـَُها َويـَبـْ

 
H-cn-¡Â {]-hm-N-I³ H-cp a-cw Ip-ep-¡p-I-bp-−mbn. A-Xn-sâ C-e-IÄ Cf-In ho-gm³ Xp-S-§n-b-
t¸mÄ A-hnS-¶v ]-d-ªp:  

  (ابن ابي الدنيا) »مصائب واألوجاع في ذنوب أمتي أسرع مني في هذه الشجرة ال« 
 

 

\-ap-¡v F-t¸mgpw h-cm-dp-Å c-−v A-kp-J-§-fm-WtÃm ]-\nbpw X-e-th-Z-\-bpw. C-kvvemw ]Tn-̧ n-¡p-
¶p:  

ْرَداِء: َسِمْعُت َرُسوَل َعْن َسْهِل ْبِن ُمَعاِذ ْبِن َأَنٍس، َعْن َأِبيِه، َأنُه َدَخَل َعَلى أَِبى  ِة َال بِاْلَمَرِض، فـََقاَل َأبُو الدحْرَداِء فـََقاَل: بِالصالد
ِلَك ِمثـَْقاُل  َفَما َتَدُعُه َوَعَلْيِه ِمْن ذَ اللِه صلى اهللا عليه وسلم يـَُقوُل: "ِإن الصَداَع َواْلَمِليَلَة الَ تـََزاُل بِاْلُمْؤِمِن، َوِإن َذنـَْبُه ِمْثُل ُأُحدٍ 

  (احمد)  َحبٍة ِمْن َخْرَدلٍ 
.قال أبو الدرداء حمى  ليلة كفارة  سنة  

A-_q lp-ssd-d (d) ]-d-bm-dp-−v:  

 عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أنه قال  ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى

. 

tcm-Kn-IÄ-¡v \m-sf AÃm-lp \Â-Ip¶ {]-Xn^-ew Im-Wp-t¼mÄ AÃm-̄ -hÀ t]mepw tcm-Kn-I-fm-
bn-cp-¶p-sh-¦nÂ F-¶p B-{K-ln¨p-t]m-Ipw. 
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جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: { يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل عن 
 البالء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقارض } رواه الترمذي.

 

C§-s\ t\m-¡p-t¼mÄ tcm-Kw ]-co-£-WaÃ. A-\p-{K-l-am-Wv.  

أي به أكفر  - أن موسى عليه السالم نظر إلى عبد عظيم البالء فقال: يا رب ارحمه فقال تعالى: كيف أرحمه فيما به أرحمه 
 وأزيد في درجاته. -ذنوبه 

 

tcm-K§-sf i-]n-¡p-I-bÃ hn-izm-kn sN-t¿-−-Xv.  

 ِه َجاِبُر ْبُن َعْبِد اللَرُسوَل الل ِب فَـَقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-ِه َأناْلُمَسي اِئِب َأْو ُأمالس اِئِب « َدَخَل َعَلى ُأمالس َما َلِك يَا ُأم
َقاَل ». َأْو يَا أُم اْلُمَسيِب تـَُزْفزِِفيَن  ْلُحمى فَِإنـَها ُتْذِهُب َخطَايَا بَِنى آَدَم َكَما يُْذِهُب الَ َتُسبى ا« َقاَلِت اْلُحمى َال بَاَرَك اللُه ِفيَها. فـَ

 (مسلم)  »اْلِكيُر َخَبَث اْلَحِديِد 
 

a-dn-̈ v £-a A-h-ew-_n-¡p-Ibpw AÃm-lp-hn-sâ {]-Xn^-ew Imw-£n-¡p-I-bp-am-Wv.  

ي اهللا ما غمضت عيني منذ سبع ليال وال عاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال من األنصار فأكب عليه فسأله فقال : يا نب
يا أخي اصبر يا أخي اصبر تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها قال : « أحد يحضرني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

 (ابن ابي الدنيا) ساعات األمراض يذهبن بساعات الخطايا » فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
 

Nn-eÀ A-`n-am-\-t¯m-sS ]-d-bm-dp−v, F-\n-¡v tcmK-§-sfm¶pw h-cm-dnÃm-sb¶v. A-Xv A-{X \Ã 
Kp-W-aÃm-sb-¶v C-̧ -d-ª-XnÂ-\n¶pw a-\-Ên-em-¡mw. 

kz-lm_-̄ v ]-d-bp-¶p: 

ما أنت منا أو لست منا إن « كنا قعودا عند عمار بن ياسر فذكروا األوجاع فقال أعرابي : ما اشتكيت قط ، فقال عمار : 
شك ، يبتلى ببالء  -شعبة  -تلى  ببالء  فتحط عنه ذنوبه كما يحط الورق من الشجر ، وإن الكافر أو قال الفاجر المسلم ليب

 (شعب االيمان) »فمثله مثل بعير  أطلق فلم يدر لم أطلق وعقل فلم يدر لم عقل 
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k-am-\am-b Nn-e kw- -̀h-§Ä:  

اهللا كبرت سني ، وسقم جسدي ، وذهب مالي ، فقال رسول اهللا  أتى رجل إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال : يا رسول
ال خير في جسد ال يبتلى وال خير في مال ال يرزأ منه إن اهللا إذا أحب عبدا ابتاله وإذا ابتاله صبره « صلى اهللا عليه وسلم : 

  (ابن ابي الدنيا) »
 

اهللا عليه وسلم عرض عليه امرأة فحكي من وصفها أن عمار بن ياسر تزوج امرأة فلم تكن تمرض فطلقها، وأن النبي صلى 
  حتى هم أن يتزوجها، فقيل: وإنها ما مرضت قط، فقال: " ال حاجة لي فيها " .

وذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األمراض واألوجاع كالصداع وغيره، فقال رجل: وما الصداع ما أعرفه؟ فقال صلى اهللا 
أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا وهذا " ألنه ورد في الخبر " الحمى عليه وآله وسلم: " إليك عني من 

 (احياء)حظ كل مؤمن من النار " .
 

\Ã k-¼¯pw B-tcm-Kyhpw th−p-thm-fw D-−m-Ip-t¼m-gm-Wv B-fp-IÄ [n-¡m-cn-I-fm-bn am-dp-¶Xv 
(kqd-̄ v A-e-Jv: 7). ^nÀ-Hu-\n-s\¸-än Nn-eÀ ]-d-ªXp-t]m-se.  

قال بعضهم: إنما قال فرعون: أنا ربكم األعلى لطول العافية، ألنه لبث أربعمائة سنة لم يصدع له رأس ولم يحم له جسم ولم 
ولو أخذته الشقيقة يوماً لشغلته عن الفضول فضًال عن دعوى الربوبية. -لعنه اهللا  -يضرب عليه عرق فادعى الربوبية   

CXp-sIm-−m-Wv ap³-Km-an-I-fnÂ-s]-« ]-ecpw tcm-Kw h-¶n-cp-s¶-¦nÂ F-¶p B-{K-ln-̈ Xv. D-Zm-l-
cWw: D-_-¿p _v-\p I-Av-_v.  

قال أبي بن  » كفارات « عن أبي سعيد الخدري ، قال : يا رسول اهللا أرأيت هذه األمراض التي تصيبنا ماذا لنا بها ؟ قال : 
قال : فدعا أبي على نفسه أال يفارقه الوعك حتى يموت في أال » . فما فوقها شوكة « كعب يا رسول اهللا وإن قلت ؟ قال : 

يشغله عن حج وال عمرة وال جهاد في سبيل اهللا وال صالة مكتوبة في جماعة ، قال : فما باشر رجل جلده بعدها إال وجد 
 (احمد)  حرها حتى مات

th-sd H-cp D-Zm-l-c-W-am-Wv ssk-Zv _n³ km-_n-¯v.  

كر صلى اهللا عليه وسلم كفارة الذنوب بالحمى؛ سأل زيد بن ثابت ربه عز وجل أن ال يزال محموماً فلم تكن الحمى ولما ذ 
.تفارقه حتى مات رحمه اهللا، وسأل ذلك طائفة من األنصار فكانت الحمى ال تزايلهم  
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C-̄ -c-¡mÀ tcm-Kw h-¶mÂ Nn-In-Õn-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-cp-¶nÃ. 

ا َتْشَتِهي ؟ قَاَل َعفاَن َرِضَي اهللاُ َعْنُه ، َعاَد اْبَن َمْسُعوٍد ِفي َمَرِضِه ، فـََقاَل : َما َتْشَتِكي ؟ قَاَل : ُذنُوِبي ، قَاَل : َفمَ  َأن ُعْثَماَن ْبنَ 
يل ألبي ذر وقد رمدت عيناه: لو وق(شعب االيمان)     : رَْحَمَة رَبي ، قَاَل : َأَال َنْدُعو َلَك الطِبيَب ؟ قَاَل : الطِبيُب َأْمَرَضِني

وكان      داويتهما؟ قال: إني عنهما مشغول؛ فقيل: لو سألت اهللا تعالى أن يعافيك؟ فقال: أسأله فيما هو أهم علي منهما.
الربيع بن خثيم أصابه فالج، فقيل له: لو تداويت؟ فقال: قد هممت ثم ذكرت عادًا وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك  

وكان فيهم األطباء، فهلك المداوي والمداوى، ولم تغن الرقي شيئاً. كثيراً   

H-cp tcm-Khpw h-cm-Xn-cp-¶mÂ C-hÀ kw-i-bn-¡p-am-bn-cp-¶p.  

  »ما لنا أتودع اهللا منا « كان الرجل منهم أو من المسلمين إذا مر به عام لم يصب في نفسه وال ماله قال : 
 

F-¶mÂ, X-h-¡p-en-sâbpw £-a-bp-sSbpw C-{X hen-b Øm-\-§Ä F-̄ n-̧ n-Sn-¡m³ km-[n-¡m-̄  
\-s½t¸m-se-bp-Å-hÀ sN-t¿−-Xv tcm-Kw h-¶mÂ £-an-¡p-Ibpw A-tXm-sSm-̧ w Nn-In-Õn-¡p-I-bp-
amWv. C-Xm-Wv {]-hm-NI-sâ Ncy. Nn-InÕ-sb A-hnS-¶v ]-c-amh-[n t{]m-Õm-ln-̧ n-̈ p.  

  َعْن ُأَساَمَة ْبِن َشرِيكٍ 
   ِإال أَنـَْزَل َمَعُه ِشَفاًء ِإال اْلَمْوَت َواْلَهَرمَ  اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َقاَل َتَداَوْوا ِعَباَد اللِه َفِإن اللَه َعز َوَجل َلْم يـُنـَزْل َداءً  َأن َرُسولَ 
 (احمد)

َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَـَقاَل : اُْدُعوا َلُه الطِبيَب ، فَـَقاُلوا : يَا  َعْن ِهَالِل ْبِن َيَساٍف قَاَل : ُجِرَح رَُجٌل َعَلى َعْهدِ 
)(مسند الشهاب  ال َأنـَْزَل َمَعُه ِشَفاءً َرُسوَل اِهللا ، َهْل يـُْغِني َعْنُه الطِبيُب ؟ قَاَل : نـََعْم ، ِإن اللَه تـََباَرَك َوتـََعاَلى َلْم يـُْنِزْل َداًء ، إِ   

: "لكل داٍء دواٌء، فإذا أصيب دواء الداء؛ برأ بإذن اهللا". رواه - صلى اهللا عليه وسلم  -وعن جابر، قال: قال رسول اهللا 
 مسلم.

sh-dp-sX Nn-In-Õn-̈ mÂ t]mcm, hn-Z-Kv-[\mb tUm-Î-sd-s¡m-−p X-s¶ Nn-In-Õn-̧ n-¡-Ww.  

اهللا عليه و سلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم وأن الرجل  عن مالك عن زيد بن أسلم :أن رجال في زمان رسول اهللا صلى
دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه فزعما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لهما أيكما أطب فقاال أو في الطب خير يا 

(موطا مالك) رسول اهللا فزعم زيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أنزل الدواء الذي أنزل األدواء  

sh-dp-sX ssh-Zy-·mÀ F-¶p ]-d-ªn-cn-¡p-¶-h-cp-sS A-Sp-̄ p t]m-I-cp-Xv.  
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صلى اهللا عليه  - روى أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اهللا 
: "من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك، فهو ضامن"-وسلم   

A-hnS-¶v kz-lm-_-̄ n-s\ Nn-In-Õn-̈ n-«p-−v.  

وعنه، قال:    . رواه مسلم.-صلى اهللا عليه وسلم  -، فكواه رسول اهللا  وعن جابر، قال: رمى أبي يوم األحزاب على أكحله
وعنه، قال: بعث رسول    رمي سعد بن معاذ في أكحله، فحسمه النبي بيده بمشقٍص، ثم ورمت، فحسمه الثانية. رواه مسلم.

 إلى أبي بن كعب طبيبًا، فقطع منه عرقاً، ثم كواه عليه. رواه مسلم. - صلى اهللا عليه وسلم  - اهللا 
 

\-_n (kz) A-kp-Jw h-¶-t¸mÄ ssh-Zy-·m-sc hn-fn-¡p-Ibpw kz-bw Nn-In-Õ \-S-̄ p-Ibpw sNbv-X 
\n-ch-[n N-cn-{X kw- -̀h-§Ä Im-Wmw. ssa-em-©n sIm−pw a®p-sIm−pw A-hnS-¶v ap-dn-hv sI-«m-
dp-−m-bn-cp-¶p.  

tcm-Kw h-¶mÂ Nn-In-Õn-¡m³ a-Sn Im-Wn-¡-cp-Xv F-¶-Xm-Wv C-h-sbÃmw \Â-Ip-¶ ]mTw. Nn-In-
Õ am{Xw t]m-c, tcm-Kw h-cm-Xn-cn-¡m-\p-Å h-gn-Ifpw \mw tX-S-Ww.  

an ounce of prevention is worth a pound of cure F-¶m-W-tÃm. 

JpÀ-B-\n-sâbpw l-Zo-kn-sâbpw A-[ym-]-\-§Ä ]Tn-¡p-t¼mÄ C-kvvemw {]Xn-tcm-[-̄ n-\m-Wv Iq-
Sp-XÂ {]m-[m\yw \Â-Ip-¶-sX-¶v \-ap-¡v a-\-Ên-em-¡mw. tcm-Kw {]Xn-tcm-[n-¡m³ C-kvvemw ap-
t¶m-«p sh-¡p-¶ Nn-e \nÀ-t±-i-§Ä t\m-¡pI.  

1. ln-Xhpw an-X-hpam-b `£-Ww io-e-am-¡p-Ibpw ]-Yyw ]n-́ p-S-cp-Ibpw sN-¿p-I.  

 ِشيَد َكاَن َلُه َطِبيٌب َنْصَراِنيالر َونُِقَل َأن : َقاَل اْبُن اْلَجْوِزي   بْبِن اْلُحَسْيِن : لَْيَس ِفي ِكَتابُكْم ِمْن ِعْلِم الط َحاِذٌق ، فـََقاَل ِلَعِلي
َقْد َجَمَع اللُه الطب ِفي ِنْصِف آيٍَة ِمْن ِكَتابَنا فَـَقاَل : َما ِهَي ؟ قَاَل قـَْوله تـََعاَلى :  َشْيٌء ، فَـَقاَل َعِلي ْبُن اْلُحَسْيُن َوُهَو اْبُن َواِقٍد :

  { وَُكُلوا َواْشَربُوا َوَال ُتْسرُِفوا } .
ولَُنا ِفي َأْلَفاٍظ َيِسيَرٍة ، َقاَل : َوَما ِهَي ؟ َقاَل { : فَـَقاَل النْصَراِني : َال يـُْؤثـَُر َعْن نَِبيُكْم َشْيٌء ِمْن الطب ، فـََقاَل : َقْد َجَمَع َرسُ 

 ْصَراِنيَبَدٍن َما اْعَتاَد } فـََقاَل الن ُدوا ُكلَواِء ، َوَعو اِء ، َواْلِحْمَيُة رَْأُس الد ُكْم ِلَجاِليُنوَس  : َما تـََرَك ِكَتابُكْم َوَال نَ اْلَمِعَدُة بـَْيُت الدِبي
 ِطبا 

  عن عمر  نحن قوم ال نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا ال نشبع .
 

2. Nn-e Zn-Iv-dp-Ifpw Zp-B-Ifpw io-e-am-¡p-I. H-cp D-Zm-lc-Ww t\m-¡p-I.  
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اللِه الِذي َال َيُضر َمَع اْسِمِه َشْيٌء ِفي َسِمْعُت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقوُل َمْن قَاَل ِبْسِم  يـَْعِني اْبَن َعفاَن يـَُقول ُعْثَمانَ 
َمْن قَاَلَها ِحيَن ُيْصِبُح َثَالُث َمراٍت َلْم اْألَْرِض َوَال ِفي السَماِء َوُهَو السِميُع اْلَعِليُم َثَالَث َمراٍت َلْم ُتِصْبُه َفْجَأُة َبَالٍء َحتى ُيْصِبَح وَ 

 تى يُْمِسيَ ُتِصْبُه َفْجَأُة َبَالٍء حَ 
3. ]-IÀ-̈  hym-[n ]n-Sn-s¸-«-h-cp-am-bn k-l-h-kn-¡p¶-Xv ]-c-amh-[n H-gn-hm-¡p-I.  

  مسلم (إذا سمعتم بالوباء بأرض فال تقدموا إليه، فإذا وقع بأرض وأنتم فيها فال تخرجوا فرارًا منه).قال صلعم 
  

  (ابو نعيم) أو رمحين اجعل بينك وبين المجذوم قدر رمحقال صلي اهللا عليه و سلم: 
  

  َعْن َأِبي َسَلَمَة َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة َقالَ 
 َم َال يُورَُد ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصحُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلكان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه رسول (احمد)     َقاَل َرُسوُل الل

: (إن من -صلى اهللا عليه وسلم -وفي هذا يقول الرسول الكريم.  الصفراهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ارجع فقد بايعناك 
  القرف التلف)، والقرف هو مقارفة المريض أي مالمسته، والتلف هو الهالك أو العدوى.

 
C -̄cw kw-`h§-sf ]-Þn-X-·mÀ hn-i-Zo-I-cn-¡p¶p: 

 
فأما نهيه صلى اهللا عليه و سلم عن إيراد الممرض على المصح و أمره بالفرار من المجذوم و نهيه عن الدخول إلى موضع 

  الطاعون فإنه من باب اجتناب األسباب التي خلقها اهللا تعالى و جعلها أسبابا للهالك أو األذى 
أنه يؤمر أن ال يلقي نفسه في الماء أو في النار أو يدخل تحت و العبد مأمور باتقاء أسباب البالء إذا كان عافية منها فكما  

الهدم و نحوه مما جرت العادة بأنه يهلك أو يؤذى فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم أو القدوم على بلد الطاعون 
مقدر غيره و قد روي  فإن هذه كلها أسباب للمرض و التلف و اهللا تعالى هو خالق األسباب و مسبباتها ال خالق غيره و ال

في حديث مرسل خرجه أبو داود في مراسيله أن النبي صلى اهللا عليه و سلم : مر بحائط مائل فأسرع و قال : [ أخاف موت 
 الفوات ]  (لطائف المعارف)

4. tcm-K {]Xn-tcm-[ ti-jn \Â-Ip-¶ `-£-W-§Ä I-gn-¡p-Ibpw B-h-iyam-b Im-cy-§Ä \-S-̄ p-
Ibpw sN-¿p-I. D-Zm-l-c-W-̄ n\v, I-cn-©o-cIw, tX³, kwkw, sIm-¼p-sh-¡Â (i-co-c-̄ n-se Zp-jn-

¨ c-àw F-Sp-̄ p-I-f-bm³ sN-¿p-¶ H-cp {]-tXy-I ]Wn. cupping F-¶ t]-cnÂ C-¶n-Xv {]-Nm-c-
¯n-ep-−v.)   
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 ، فإن فيها شفاء من السوداءبهذه الحبة قال: "عليكم  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا 
 (بخاري مسلم)  كل داء إال السام". والسام: الموت

  
، أنه قال ألبي ذر وقد أقام بين الكعبة وأستارها أربعين ما بين يوم وليلة، ليس له طعام  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن النبي 

 غيره   ( اي زمزم)؛ فقال النبي - صلى اهللا عليه وسلم -  : "إنها طعام طعم" وزاد غير مسلم بإسناده: "وشفاء سقم".(مسلم)

 يرفع ابو هريره "من لعق العسل ثالث غدوات كل شهر، لم يصبه عظيم من البالء"(ابن ماجه)

عن أبي كبشة األنماري: أن رسول اهللا - صلى اهللا عليه وسلم -  كان يحتجم على هامته، وبين كتفيه، وهو يقول: "من أهراق 
.)رواه أبو داود، ابن ماجة(ال يضره أن ال يتداوى بشيء لشيء". من هذه الدماء، ف  

 -صلى اهللا عليه وسلم  - ، قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  -عن سلمى خادمة النبي 
 .وجعاً في رأسه إال قال: "احتجم" وال وجعاً في رجليه إال قال: "اختضبهما". رواه أبو داود

 
لعلي رضي اهللا تعالى عنه وكان رمد العين: " ال تأكل من هذا " يعني الرطب " وكل من هذا فإنه أوفق لك " يعني صلعم قال 

 سلقاً قد طبخ بدقيق شعير.

5. hr-̄ n þi-co-c-̄ nepw h-kv-{X-̄ n-epw k-aq-l-̄ n-epwþ io-e-am-¡p-I. C-kvv-em-anÂ ip-²n-¡p-Å 
Øm\w (H-cp D-Zm-lc-Ww B-h-iy-anÃm-̄  hn[w) hy-à-am-Wv.  

طيَب ، َنِظيٌف ُيِحب النطَاَفَة ،  َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد ، َعْن َأبِيِه ، َأن َرُسوَل اهللا َصلى اهللا َعَليه وَسلم قَاَل : ِإن اهللا َطيٌب ُيِحب ال
ُهوِد الِتي َتْجَمُع الكبا ِفي بيوتَِها.َكرِيٌم ُيِحب اْلَكَرَم ، َجواٌد ُيِحب اْلُجوَد ،   (ترمذي) فـََنظُفوا بـُُيوَتُكْم ، َوَال َتَشبـُهوا بِاْليـَ

 

tcm-Kw ]-c-¡m³ Im-c-W-amIpw hn-[w hgn-tbm-c-§-fnÂ Xp-̧ p-¶Xpw aq{X-sam-gn-¡p-¶Xp-saÃmw C-
¶v hym-]-I-am-Wv.  

 (بيهقي)  ه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعينمن غسل سخيمته في طريق من طرق المسلمين وجبت علي
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  )الطب الوقائي في اإلسالم(من كتاب   البصق على األرض خطيئة وكفارتها ردمهاقال صلعم 

 

C§-s\ t\m-¡p-t¼mÄ tImf-d, £-bw t]m-se-bp-Å am-c-I ]-IÀ-̈  tcm-K§-sf {]Xn-tcm-[n-¡m³ 
kÀ-¡m-dp-Ifpw B-tcm-Ky {]-hÀ-̄ -Icpw \-S-̧ n-em-¡p-¶ Ip-̄ n-sh-̧ -S-¡-ap-Å {]Xn-tcm-[ {]-hÀ-̄ -

\-§-fp-am-bn \mw k-l-I-cn-t¡-−-Xm-Wv. 1967þ1977 Im-e-L-«-̄ nÂ WHO \-S-̧ n-em¡n-b _r-l¯m-
b Ip-̄ n-sh-̧ v b-Ú-̄ n-eq-sS h-kq-cn-sb \nÀ-amÀÖ-\w sN-¿m³ km-[n-̈  N-cn{Xw \-½p-sS ap-¼n-
ep-−-tÃm. temI-̄ v \-S-¡p-¶ A-©p h-b-Ên-\p Xm-sg-bp-Å Ip-«n-I-fp-sS a-c-W-̄ n-sâ A-©nÂ H-
¶p \-S-¡p¶-Xv C-́ y-bn-emWv. A-XnÂ hen-sbm-cp `m-Kw Ip-̄ n-sh-̧ p-IÄ sIm-−v {]Xn-tcm-[n-¡m-
\m-w Xn-cn-̈ -dn-bWw. 
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