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 امللخص
يف السنة اإلنسان ُيعنى هذا البحث بموضوع العناية بجلد  موضوع البحث:

يف ذلك عىل  اعنى بام التصق باجللد والتحق به كالشعر واألظافر، معتمد  النبوية، كام يُ 
 نصوص السنة النبوية املطهرة وفهم علامء اإلسالم األئمة املقتدى هبم. 

 ^اهتامم النبي إبرازومسألة من مسائل الطب النبوي،  تبيني أهداف البحث:
 فة العامة.باجلانب الوقائي كاهتاممه بجانب العناية املستمرة والنظا

 املنهج االستقرائي. منهج البحث:
تضمن بحث العناية باجللد يف السنة النبوية العديد من الفوائد  أهم النتائج:

واألحكام، وتبينت لنا يف هذا البحث جوانب عظيمة من السنة النبوية التي ما ترك 
علم من إال ودلنا عليه. وإن أبرز جوانب البحث أنه اعتنى ب اخري   ^لنا صاحبها 

بالصحة  ^علوم السنة النبوية قليلة الكتابة فيه وهو الطب النبوي وعناية النبي 
العامة، وباجللد وما التحق به عىل وجه اخلصوص. فكان هنالك أحاديث تعنى 
بالنظافة وحتذر من العدوى بشكل عام؛ كام يوجد أحاديث خاصة باجللد والعناية به 

 لوشم وصبغ الشعر ونحو ذلك.وبعض األحكام املتعلقة باجللد كا
 التوجهونرش األحاديث النبوية املتعلقة بحامية اجللد والعناية به،  التوصيات:

بالبحث عن موضوعات أخرى تتعلق بالطب النبوي، كالعناية باملعدة وما يتعلق هبا 
أن يعتني الباحثون يف الفقه ومن باب األطعمة واألرشبة، والعناية بالبدن إمجاال. 

األطباء بأحاديث الطب أن يعتني و .كام الفقهية الواردة يف هذا البحث وغريهباألح
 النبوي ويتوسعوا يف دراستها واإلفادة منها.

          .الصحة –املرض  –الوشم  –الصبغ  –الشعر  –اجللد  الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة
 نبي بعده، وبعد: احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال
يف السنة النبوية، كام ُيعنى بام اإلنسان ُيعنى هذا البحث بموضوع العناية بجلد 

يف ذلك عىل نصوص السنة  االتصق باجللد والتحق به كالشعر واألظافر، معتمد  
 النبوية املطهرة وفهم علامء اإلسالم األئمة املقتدى هبم. 

 تعريف اجللد:
اجللد الرئيسية يف اإلنسان  ووظيفة البرشي.ي اجلسم هو العضو الذي يغطواجللد 

مراض، لذا جاءت أمهية العناية األ حد خطوط الدفاع ضدأويعترب  ،هي محاية اجلسم
 به يف عدة أحاديث يف السنة. 

 تعريف لواحق اجللد: 
غطي معظم اجللد شعر دقيق، يف ظافر والغدد؛ فيلواحق اجللد هي الشعر واأل

وبعض أجزاء أخرى من اجلسم يغطيها شعر طويل، وال يوجد  حني أن فروة الرأس
شعر يف راحتي اليدين وأمخص القدمني َقّط؛ ويمتد جزء من كل شعرة حتت سطح 

يقع  ،من ثالثة أجزاء، هي: املنبت والصفيحة والَفْرش؛ واألظافر تتكون اجللد
 اال أنَّ جزء  املنبت حتت سطح اجللد عند قاعدة الظفر، ويغطي اجللد معظم املنبت إ

إىل البياض يمكن رؤيته عند قاعدة الظفر. والصفيحة هي  مائال   منه يكون هالال  
. واللتصاق الشعر واألظافر باجللد والتحاقها هبا، اجلزء الصلب اخلارجّي من الظفر
 .(1)متت إضافة األحاديث الواردة فيها

 أمهية البحث، والدراسات السابقة فيه:
كونه يفتح آفاقا جديدة من العناية بالسنة والطب النبوي،  تكمن أمهية البحث يف

                                       
(1)                                                    AF8%D9%84%AC%D8%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D  

 2013. Epub 2013.02.005j.jsps./10.1016. doi: 8-171):3(22Jul; 2014Saudi Pharm J. 

. Review14Mar . 



أ. د. فهد بن عبد الرحمن الحمودي العناية بجلد انسان ولواحقه في السنة النبوية

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

76

 ه1439 ذو احلجة     (   6العدد )      عة األمري سطام بن عبد العزيزجملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبام

3 
 

ومن ذلك كتاب الطب النبوي البن القيم  .فام كتب فيه عند السلف ليس بالكثري
حيث تكلم عن بعض العالجات النبوية ألدواء اجلسم، ثم رسد األدوية مرتبة عىل 

 تقل. حروف املعجم، ولكنه مل يفرد أدواء اجللد وال عالجه يف باب مس
وربام كانت هنالك بعض املقاالت املعارصة تتحدث عن موضوعات تتعلق 

أو أن الرتكيز فيها اهبا ليسوا من املختصني بالسنة النبوية، تَّ بالطب النبوي إال أن كُ 
ملسألة من مسائل  افجاء هذا البحث مبين  يغلب عليه اجلانب الصحي ال احلديثي، 

باجلانب الوقائي كاهتاممه بجانب العناية  ^الطب النبوي، وبيان اهتامم النبي 
ومن تلك الدراسات بحث سبق أن نرش باللغة االنجليزية  املستمرة والنظافة العامة.

 (1)(Skin care: Historical and contemporary views)بعنوان 
كتبته باالشرتاك مع أ. د. خالد الغامدي استشاري األمراض اجللدية بكلية الطب يف 

من جامعة امللك ( Huma Khurram)  امللك سعود، وهوما كورامجامعة 
عبداهلل للعلوم والتقنية. وهنالك رسالة ماجستري للدكتورة عبري املديفر، بعنوان 

، أشارت فيه للزينة الشعر يف الفصل الثالث، وعن زينة البدن ومنه (2)أحكام الزينة
 اخلضاب يف الفصل الرابع.

 خطة البحث:
يف السنة النبوية،  اإلنسان ولواحقه حث هذا املوضوع، العناية بجلدأما تقسيم مبا
 :مباحث عرشةفقد قسمته إىل 

 :أحاديث عامة يف العناية باجللد وحفظه، وأوردت فيه املبحث األولأوردت يف  
                                       

(1) . Epub 2013.02.005j.jsps./10.1016. doi: 8-171):3(22Jul; 2014Saudi Pharm J. 

Review. 14 Mar 2013. 25061400PMID:  بحث يعنى بالعناية باجللد من الناحية الطبية ومدعم 
صفحة، وليس الغرض منه العناية باملوضوع من الناحية احلديثية  15باألدلة من السنة النبوية، يف حدود 

 رواية وال دراية.
ن سعود اإلسالمية. جزءان، الطبعة املديفر، عبري بنت عيل. أحكام الزينة. الرياض: جامعة اإلمام حممد ب (2)

 م.2002 -هـ 1423األوىل، 
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 اجللد عن النجاسات واألقذار.  ة: صيانا: التحرز عن أشعة الشمس، وثاني  أوال   
 :وذكرت فيه ،نظافة اجللد عامة لثايناملبحث اوأحلقت به يف 

: أحاديث الغسل وعالقتها بنظافة اجللد خاصة، وتنشيط ا: الوضوء، وثاني  أوال   
 : العناية باليدين والقدمني. ااجلسم عامة، وثالث  

أوردت ما جاء يف نظافة الفم ووقايته من األمراض.  املبحث الثالثثم يف 
 وقايته من األمراض كثرية، ومن أبرزها: واألحاديث الدالة عىل نظافة الفم و

: ا، وثالث  ا: التأكيد عىل تكرار املضمضة ثالث  ا: غسل الفم يف الوضوء، وثاني  أوال  
: تطهري الفم باستعامل ااملضمضة بعد تناول الطعام أو األرشبة الدسمة، ورابع  

 : طرح ما علق بني األسنان من الطعام. االسواك، وخامس  
 ذكرت ما ورد يف نظافة األنف.  ابعاملبحث الر ويف 

العناية بالشعر يف سائر اجلسم؛ واألحاديث الدالة عىل العناية  واملبحث اخلامس
 بالشعر كثرية، تظهر من خالل ما ييل: 

: ا: العناية بصبغ الشعر وتغيري الشيب فيه، وثالث  ا: نظافة شعر اجلسم، وثاني  أوال  
: شعر اإلبط، االشارب، وسادس   :الحية، وخامس  : الاشعر الرأس وسائر اجلسم، ورابع  

 : شعر احلاجبني. ا: شعر العانة، وثامن اوسابع  
: العناية بالسبيلني؛ وتتضح عناية اإلسالم بالفرجني من املبحث السادسثم 

 خالل النقاط اآلتية: 
: غسل الذكر بعد خروج املني، ا: االستجامر، وثالث  ا: االستنجاء، وثاني  أوال  

 : غسل الذكر بعد خروج املذي. اورابع  
 . املبحث السابعوبعد ذلك أوردت ما ورد يف الوشم، وذلك يف 

الصحة اجلنسية؛ وذلك من خالل عدة  املبحث الثامنوذكرت بعد ذلك يف 
 مسائل، منها: 

: حتريم إتيان النساء يف ا: اللواط، وثالث  ا: حفظ الفروج من الزنا، وثاني  أوال  



أ. د. فهد بن عبد الرحمن الحمودي العناية بجلد انسان ولواحقه في السنة النبوية

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

78

 ه1439 ذو احلجة     (   6العدد )      عة األمري سطام بن عبد العزيزجملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبام

5 
 

 : النهي عن إتيان البهيمة. ا: النهي عن إتيان احلائض، وخامس  اأدبارهن، ورابع  
 ذكرت ما ورد يف الوقاية من العدوى. املبحث التاسع ويف 

من  ^فذكرت فيه استعاذة النبي  املبحث العاشروآخر املباحث وهو 
 األمراض، وما ورد يف االستعاذة بام يتعلق باجللد خاصة من األمراض. 

ت بأمهية العناية بالنفس وبالصحة وذلك يف ضوء األحاديث ختم هناية البحثويف 
 وعلامء السلف رمحهم اهلل تعاىل عليهم أمجعني. ^واآلثار الواردة عن النبي 

 منهج البحث:
املنهج الذي سلكته يف هذا البحث هو املنهج االستقرائي، حيث تتبعت مظان 

من كتب احلديث، األحاديث املتعلقة بالعناية بالطهارة والصحة ونحو ذلك 
وقسمتها عىل أعضاء اجلسم. وقمت بتخريج األحاديث، فام كان منها يف الصحيحني 
اكتفيت بذلك فالغرض ثبوت احلديث، وما كان يف غريمها بينت درجته من خالل 
أقوال علامء احلديث، ورجحت ما كان فيه خالف. ثم رشحت غريب احلديث كل 

ديث من رشح وبيان ومسائل وأحكام حديث يف موضعه، وما ورد عن علامء احل
تتعلق باحلديث. وإن وجدت مسألة طبية تتعلق باحلديث بينتها دون تكلف يف ربط 

 األحاديث باملسائل الطبية والعلمية املعارصة.
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 بحث األولامل

 العناية باجللد وحفظه 

ه. ومن املحافظة عليه ما ورد الناس إىل املحافظة عىل اجللد والعناية ب ^أرشد النبي 

من التحرز عن أشعة الشمس بالبعد عن اجللوس يف الشمس أو بني الشمس والظل. 

 :وكذا باملحافظة عليه بصونه عن النجاسات واألقذار، وفيام ييل ما يدل عىل ذلك

 :: التحرز عن أشعة الشمسأوًل 
ورد النهي  إىل جتنب املكوث يف الشمس لفرتات طويلة، وقد ^دعا الرسول 

عن اجللوس يف الشمس فيام أخرجه أبو داود يف سننه من حديث أيب حازم أنه جاء 

 .(1)ل إىل الظلو  خيطب فقام يف الشمس، فأمر به فحُ  ^ورسول اهلل 

يف الظل ثم انحرس عنه الظل وتعرض للشمس فعليه  اوحتى لو كان املرء جالس  

 اإلنسان أن يتجنب اجللوس بني ه أشعتها، وعىلل عن الشمس لئال تّض أن يتحوَّ 

الظل والشمس ابتداء. والنهي عن اجللوس بني الظل والشمس ورد فيه حديث أيب 

ِإَذا َكاَن َأَحدُُكْم يف الشَّْمِس، فَ َقَلَص َعْنُه الظِ لُّ » ^قال قال رسول اهلل  هريرة 
قال السندي: واملعنى ارتفع . (2)«َوَصاَر بَ ْعُضُه يف الشَّْمِس َوبَ ْعُضُه يف الظِ لِ  فَ ْليَ ُقمْ 

                                       
(، وإسناده صحيح؛ وصححه احلاكم يف 3/426(؛ ورواه أمحد يف املسند )4822رواه أبو داود يف سننه ) (1)

 (.4/272املستدرك )
ال (، وهو حديث صحيح بشواهده. ق4821(؛ ورواه أبو داود يف سننه )2/383رواه أمحد يف املسند ) (2)

(: حدثنا هبز و عفان قاال : حدثنا مهام 413 /3أخرجه أمحد ): (515/ 2األلباين يف السلسلة الصحيحة )
هنى ... قلت :  ^قال عفان يف حديثه: حدثنا قتادة عن كثري عن أيب عياض عن رجل من أصحاب النبي 

لبرصي كام قال العجيل وابن وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخني غري كثري وهو ابن أيب كثري ا
 حبان وقد روى عنه مجاعة من الثقات.

اهلل بن رجاء فقال: حدثنا مهام به إال أنه  وأبو عياض اسمه عمرو بن األسود العنيس. وقد تابعهام عبد         
 ( وقال: صحيح اإلسناد. ووافقه الذهبي.4/271سمى الصحايب أبا هريرة. أخرجه احلاكم )



أ. د. فهد بن عبد الرحمن الحمودي العناية بجلد انسان ولواحقه في السنة النبوية

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

80

 ه1439 ذو احلجة     (   6العدد )      عة األمري سطام بن عبد العزيزجملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبام

7 
 

 . (1)الظل عنه، وبقي يف الشمس، فليقم فإنه مض
  :: صيانه اجللد عن النجاسات واألقذارااثنيً 

ينبغي أن حيذر اإلنسان مما قد يالمس جلده من سعال الناس ولعاهبم وخاصة يف 
ن الكثري األماكن العامة كاملساجد واألسواق وجمالس الناس ومكان اجتامعهم، أل

 من األمراض قد تنتقل بذلك من خالل اجللد أو عن طريق االستنشاق. 
ِإَذا تَ َنخََّم َأَحدُُكْم »: ^قال: قال رسول اهلل  ويدل عليه حديث أيب هريرة 

 .(2)«يف اْلَمْسِجِد فَ ْليُ غَيِ ْب ُُنَاَمَتُه َأْن ُتِصيَب ِجْلَد ُمْؤِمٍن َأْو ثَ ْوبَُه فَ تُ ْؤِذيَهُ 
 

 

                                       
 (.4821مسند أمحد، للسندي، )حاشية  (1)
(؛ وحسن إسناده احلافظ ابن حجر يف 1311(؛ وابن خزيمة يف املستدرك )1/179رواه أمحد يف املسند ) (2)

 (.1/610فتح الباري )
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 املبحث الثاني
 نظافة اجللد عامة 

باملحافظة عىل نظافة البدن من خالل أحاديث الغسل  ^يظهر اعتناء النبي 

واألمر به، وكذا الوضوء، واألمر بإسباغ الوضوء، وتكرار الوضوء، وختليل 

ك ا، وثبت أنه دلتوضأ مرة مرة ومرتني مرتني وثالث   ^األصابع. فقد ثبت أن النبي 

،  ^ذراعيه أثناء وضوئه كام يف حديث عبداهلل بن زيد قال: إن النبي  ُأيت بثلثي مدٍّ

 .  (1)فجعل يدلك ذراعيه

  :: الوضوءأوًل 
وصفته أن يسمى اهلل ويغسل كفيه ثالث مرات، ثم يتمضمض ويستنشق 

ويستنثر ثالث مرات، ثم يغسل وجهه ثالث مرات من منابت شعر الرأس إىل ما 

ا، ثم يغسل اليدين مع  ومن األذن إىل األذن عرض  اللحيني والذقن طوال  انحدر من 

وهو أن يضع يديه مبلولتني  ةاملرفقني ثالث مرات، ثم يمسح كل رأسه مرة واحد

باملاء عىل مقدم رأسه ويمرمها إىل قفاه، ثم يردمها إىل املوضع الذي بدأ منه، ثم يدخل 

ظاهرمها بإهباميه، ثم يغسل رجليه ثالث  أصبعيه السبابتني يف خرقي أذنيه، ويمسح

  .(2)تان يف أسفل القدمنيـئـمرات مع الكعبني، ومها العظمتان النات

يكرر املؤمن الوضوء مخس مرات يف اليوم والليلة ألداء الصلوات اخلمس، وورد 

 بالوضوء يف حاالت أخرى خاصة، ومنها: ^توجيه النبي 

ا فأراد أن ينام أو يأكل، أو يكرر ن جنب  من كا ^حال اجلنابة؛ فقد وجه النبي 

 وفيام ييل نورد األحاديث الدالة عىل تلك احلاالت: ،اجلامع أن يتوضأ
                                       

ابن خزيمة يف صحيحه، وصححه احلاكم وابن حبان وهذا لفظ رواية ورواه (؛ 4/39رواه أمحد يف املسند ) (1)
 ابن حبان.

 ( باختصار.  47-1/46ص الفقهي، لصالح الفوزان )امللخ (2)
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قال: قال رسول  فأما تكرار اجلامع فقد دل عليه حديث أيب سعيد اخلدري 

وجاء يف رواية احلاكم  ،(1)«ِإَذا أََتى َأَحدُُكْم َأْهَلُه ُثَّ َأرَاَد َأْن يَ ُعوَد فَ ْليَ تَ َوضَّأ» ^اهلل 

فاملجامع حيصل له كسل وفتور ، واملاء يعيد إليه نشاطه  ،(2)«فإنه أنشط للعود»زيادة 

 .(3)وقوته وحيويته، وأبلغ من الوضوء الغسل بإعادة النشاط والقوة

إَِذا َأَراَد َأْن  ^َكاَن النَّبِيُّ »قالت:  وأما النوم فقد دل عليه حديث عائشة 

الةِ َينَاَم وَ  َأ لِلصَّ  ^وحديث عمر أنه سأل النبي  ،(4)«ُهَو ُجنٌُب َغَسَل َفْرَجُه َوَتَوضَّ
ويف  ،(5)«ُكْم فَ ْلرَيُْقْد َوُهَو ُجُنب  نَ َعْم ِإَذا تَ َوضََّأ َأَحدُ  :َأَيْرُقُد َأَحُدَنا َوُهَو ُجنٌُب َقاَل »

ال يبقى أثر اجلامع عىل وهذا من النظافة بحيث  ،«مْ  نَ  مَّ  أ واغسل ذكرك ثُ توضَّ »رواية 

جلده ملدة طويلة هي مدة نومه، فوجه بالنظافة بغسل الفرج واألعضاء الظاهرة من 

 البدن، وهذا يشمل النساء والرجال عىل حد السواء. 
، «فأراد أن أيكل أو ينام» :وأما األكل فيدل عليه ما ورد يف رواية عند مسلم

 حيث يأكل وقد تيقن من نظافة يديه. ولعل احلكمة يف ذلك الطهارة بعد اجلامع ب

إنام هو   - تكرار اجلامع، األكل، النوم - وقد ذكر أهل العلم بأن الوضوء فيام ذكر

 .(6)عىل االستحباب وليس من باب الوجوب عىل خالف بينهم يف ذلك

 : أحاديث الغسل وعالقتها بنظافة اجللد خاصة، وتنشيط اجلسم عامة:ااثنيً 
بدن يف مواضع عدة، منها املناسبات االجتامعات الدينية يتأكد غسل سائر ال

الكبرية كاجلمعة والعيدين. ويتوجب يف حاالت أخرى كالغسل من اجلنابة، أو 

 احليض والنفاس، وهناك غسل للنظافة.
                                       

 (.308رواه مسلم يف صحيحه ) (1)
 (.1/152رواه احلاكم يف املستدرك ) (2)
 (.1/311توضيح األحكام من بلوغ املرام، للبسام ) (3)
 (.305(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )288، 286رواه البخاري يف صحيحه ) (4)
 (.306(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )290، 289، 728رواه البخاري يف صحيحه ) (5)
 (.1/159سبل السالم، للصنعاين ) (6)
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 :َقاَل  ^أما غسل اجلمعة، فورد فيه حديث أيب سعيد اخلدري َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ 
  .(1)«َوََيَسُّ ِمْن الطِ يِب َما َقَدَر َعَلْيهِ  ،َوِسَواك   ،ِة َعَلى ُكلِ  ُُمَْتِلمٍ ُغْسُل يَ ْوِم اجْلُُمعَ »

وأما أحاديث الغسل من اجلنابة وهو إما من مجاع أو بخروج املني يف غري مجاع 
َدَأ َكاَن إَِذا اْغَتَسَل ِمْن اجْلَنَاَبِة بَ  ^َأنَّ النَّبِيَّ »، فمنها حديث عائشة كاالحتالم مثال  

الِة ُثمَّ ُيْدِخُل َأَصابَِعُه يِف املَْاِء َفُيَخل ُل هِبَا أُ  ُأ لِلصَّ ُأ َكاَم َيَتَوضَّ ُصوَل َفَغَسَل َيَدْيِه ُثمَّ َيَتَوضَّ
، ويف «َشَعِرِه ُثمَّ َيُصبُّ َعىَل َرْأِسِه َثالَث ُغَرٍف بَِيَدْيِه ُثمَّ ُيِفيُض املَْاَء َعىَل ِجْلِدِه ُكل هِ 

  .(2)«فيغسل فرجه»عند مسلم  رواية
َثْتنِي َخاَلتِي َمْيُموَنُة َقاَلْت  وحديث ابن عباس  ْدَنْيُت لَِرُسوِل اهللَِّ  َ:َقاَل: َحدَّ

َتنْيِ َأْو َثالث ا ^ ْيِه َمرَّ ُثمَّ َأْفَرَغ بِِه  ،ُثمَّ َأْدَخَل َيَدُه يِف اإِلَناءِ  ،ُغْسَلُه ِمْن اجْلَنَاَبِة َفَغَسَل َكفَّ
ا ،ىَل َفْرِجِه َوَغَسَلُه بِِشاَملِهِ عَ  ا َشِديد  َب بِِشاَملِِه األَْرَض َفَدَلَكَها َدْلك  َأ  ،ُثمَّ ََضَ ُثمَّ َتَوضَّ

الةِ  هِ  ،ُوُضوَءُه لِلصَّ  ،ُثمَّ َغَسَل َساِئَر َجَسِدهِ  ،ُثمَّ َأْفَرَغ َعىَل َرْأِسِه َثالَث َحَفنَاٍت ِمْلَء َكف 
ى َعْن َمقَ  ل أخر غسل قدميه حتى حتوَّ  ^ولعله  .(3)اِمِه َذلَِك َفَغَسَل ِرْجَلْيهِ ُثمَّ َتنَحَّ

 مكانه لكي يغسل قدميه،  وهذا من مكانه ألن األرض رخوة وقد ابتلت باملاء فغريَّ 
أبلغ يف التنظيف، ومعلوم اختالف املكان الذي كانوا يغتسلون فيه عن احلاممات 

 .(4)اآلن
َأنَّ َأْساَمَء َسَأَلْت النَّبِيَّ  :فيه حديث عائشة  والغسل من احليض والنفاس ورد

ََتُْخُذ ِإْحَداُكنَّ َماَءَها َوِسْدَرََتَا فَ َتَطهَُّر فَ ُتْحِسُن » :َعْن ُغْسِل املَِْحيِض َفَقاَل  ^
ُلَغ ُشُؤوَن رَأْ  ِسَها ُثَّ الطُُّهوَر ُثَّ َتُصبُّ َعَلى رَْأِسَها فَ َتْدُلُكُه َدْلًكا َشِديًدا َحَّتَّ تَ ب ْ

َها اْلَماَء ُثَّ ََتُْخُذ ِفْرَصًة ُمَُسََّكًة فَ َتَطهَُّر ِِبَا ُر  :َفَقاَلْت َأْساَمءُ  ،«َتُصبُّ َعَلي ْ َوَكْيَف َتَطهَّ

                                       
 (.846(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )880، 879، 858رواه البخاري يف صحيحه ) (1)
 (.316(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )272، 262، 248رواه البخاري يف صحيحه ) (2)
 (.317اه مسلم يف صحيحه )(؛ ورو259، 249رواه البخاري يف صحيحه ) (3)
 ( 1/315) (؛ وتوضيح األحكام، للبسام1/396الرشح املمتع، البن عثيمني ) (4)
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َا خُتِْفي َذلَِك  .«ُسْبَحاَن اَّللَِّ َتَطهَّرِيَن ِِبَا» :َفَقاَل  ؟هِبَا َر َتَتبَِّعنَي َأثَ  :َفَقاَلْت َعاِئَشُة َكَأهنَّ
مِ  تُ ْبِلُغ  َأوْ -ََتُْخُذ َماًء فَ َتَطهَُّر فَ ُتْحِسُن الطُُّهوَر » :َوَسَأَلْتُه َعْن ُغْسِل اجْلَنَاَبِة َفَقاَل  ،الدَّ

ُلَغ ُشُؤوَن رَْأِسَها -الطُُّهورَ  َها ُثَّ تُِفيُض َعَلي ْ  ،ُثَّ َتُصبُّ َعَلى رَْأِسَها فَ َتْدُلُكُه َحَّتَّ تَ ب ْ
 .(1)«اْلَماءَ 

حرص اإلسالم عىل النظافة أنه حث عىل الغسل يف كل سبعة أيام، حتى ملن ومن 

َحقٌّ َّلِلَِّ َعَلى ُكلِ  ُمْسِلٍم َأْن » :سقطت عنه صالة اجلمعة كام يف حديث أيب هريرة
ٍم يَ ْغِسُل رَْأَسُه َوَجَسَدهُ  َعِة َأَّيَّ  .(2)«يَ ْغَتِسَل يف ُكلِ  َسب ْ

 :دمني: العناية ابليدين والقااثلثً 
يف املحافظة عىل  احرص اإلسالم عىل نظافة اليدين والقدمني ويظهر هذا جلي  

غسلهام مخس مرات كل يوم وذلك من خالل الوضوء، وأمر باجتناب استعامل اليد 

ا يف االستنجاء أو  أو غائط  اليمنى يف التنظيف بعد قضاء احلاجة سواء كان بوال  

ِإَذا اَبَل َأَحدُُكْم َفال »قال:  ×لنبي عن ا من ذلك حديث أيب قتادة  ،االستجامر
فاليمنى تستعمل يف األشياء النظيفة . (3)«ِِأيَُْخَذنَّ ذََكَرُه بَِيِميِنِه َول َيْستَ ْنِجي بَِيِميِنه

كان يعجبه التيمن يف أكل ورشبه × فقط كاملصافحة ويف األكل والرشب فالرسول 

 .وترجله ووضوئه ويف شأنه كله كام قالت عائشة 
  فعن أيب هريرة ،وحث عىل غسلهام عند القيام من النوم قبل إدخاهلام اإلناء

َقَظ َأَحدُُكْم ِمْن نَ ْوِمِه َفال يَ ْغِمْس َيَدُه يف اإِلََنِء َحَّتَّ »قال:  ×أن النبي  ِإَذا اْستَ ي ْ
يدين خمافة أن تكون وعلة غسل ال .(4)«فَِإنَُّه ل َيْدِري أَْيَن اَبَتْت َيُدهُ  ،يَ ْغِسَلَها َثالاثً 

 المست النجاسة من أحد السبيلني.
                                       

 (.332(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )315، 314رواه البخاري يف صحيحه ) (1)
 (.849(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )898، 897رواه البخاري يف صحيحه ) (2)
 (.267(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )5630، 154 ،153رواه البخاري يف صحيحه ) (3)
 (.278رواه مسلم يف صحيحه ) (4)
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  املبحث الثالث
 نظافة الفم ووقايته من األمراض

بنظافة الفم ووقايته من األمراض من خالل أحاديث  السنة النبويةتظهر عناية 

الوضوء وتكرار عملية املضمضة، واملضمضة بعد تناول الطعام أو عدة، ومنها 

به الدكتور  قام بحث ويف عامل السواك والتأكيد عليه.األرشبة الدسمة، واست

اجلواد الصاوي بعنوان من إعجاز القرآن الكريم والسنة املطهرة يف الطب عبد

قال: إن مضمضة الفم باملاء ثالث مرات، ختلصه من  ،(1)الوقائي والكائنات الدقيقة

ة منها، تزيد عىل عدد هائل من الكائنات الدقيقة، حيث تستقر فيه أعداد وأنواع كثري

ثالثامئة مستعمرة، ويرتاوح عدد اجلراثيم يف اللعاب حوايل مائة مليون جرثومة/مم، 

كام توجد بعض الفطريات والطفيليات األولية بأعداد هائلة، وهي تتغذى عىل بقايا 

الطعام بني األسنان، وينتج من نموها وتكاثرها أمحاض وإفرازات كثرية، تؤثر عىل 

ه وعىل لون األسنان وأدائها، واملضمضة باملاء ثالث مرات، يف مخسة الفم ورائحت

 . (2)أوقات من اليوم، ختلص الفم من عدد هائل من هذه الكائنات وسمومها

 واألحاديث الدالة عىل نظافة الفم ووقايته من األمراض كثرية، ومن أبرزها:

 :: غسل الفم يف الوضوءأوًل 
ا حديث محران موىل عثامن يف صفة وضوء النبي وأحاديث الوضوء عامة ونذكر منه

اَن »: ^ أَ ... ُثمَّ َمْضَمَض َواْستَ  َأنَّ ُعثاَْمَن ْبَن َعفَّ  .(3)«...نْثََر َدَعا بَِوُضوٍء َفتََوضَّ

                                       
 انظرالرابط:  (1)

3:61&catid=888ttp://www.eajaz.org/Arabic/?option=com_content&view=article&id= 

 انظر موقع هيئة اإلعجاز العلمي. (2)

 (.226(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )159رواه البخاري يف صحيحه ) (3)
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  :: التأكيد على تكرار املضمضة ثالاثً ااثنيً 
 وقد ورد تكرار املضمضة يف بعض األحاديث ومنها حديث عبد اهلل بن زيد 

ْأ َلنَا ُوُضوَء َرُسوِل اهللَِّ  :ِقيَل َلهُ » ... َفَمْضَمَض َواْسَتنَْشَق ِمْن َكفٍّ َواِحَدٍة  ^َتَوضَّ

 .(1)«اَفَفَعَل َذلَِك َثالث  

  :تناول الطعام أو األشربة الدمسة : املضمضة بعدااثلثً 
ْم ُيْؤَت إاِلَّ َفلَ  ،َدَعا بِاألَْزَوادِ  ^أن النبي »ويدل عليه حديث سويد بن النعامن 

ِويِق  َي َفَأَكَل َرُسوُل اهللَِّ  ،بِالسَّ ُثمَّ َقاَم إىَِل املَْْغِرِب َفَمْضَمَض  ،َوَأَكْلنَا ^َفَأَمَر بِِه َفُثر 

أْ  ،َوَمْضَمْضنَا  .(2)«ُثمَّ َصىلَّ َومَلْ َيَتَوضَّ

غريه: وهو دقيق الشعري أو السلت املقلو، وقال دي:الداوقالويف معنى السويق 

يكون من القمح، وقد وصفه أعرايب فقال: عدة املسافر وطعام العجالن وبلغة 

باملاء ملا حلقه  لَّ أي بَ  -بضم املثلثة وشد الراء وجيوز ختفيفها-ي. وقوله فثر  املريض

   .(3)من اليبس

َأنَّ » من رشب اللبن كام دل عليه حديث ابن عباس  ^وقد متضمض النبي 

َب َلَبن ا َفَمْضَمَض َوَقاَل  ^َرُسوَل اهللَِّ  وهذا حممول عىل  .(4)«اِإنَّ لَُه َدمسًَ  :رَشِ

كام يف حديث أنس  ،ا ومل يمضمضفقد ثبت أنه رشب لبن   ،االستحباب ال الوجوب

َب َلَبن ا َفَلْم ُيَمْضِمْض  ^إِنَّ َرُسوَل اهللَِّ »بن مالك قال:  قال احلافظ يف . (5)«رَشِ

ول: استدل به البخاري عىل استحباب املضمضة بعد تعليقه عىل احلديث األ
                                       

 (.235(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )191رواه البخاري يف صحيحه ) (1)
(؛ ورواه ابن ماجه يف 1/108(؛ ورواه النسائي يف سننه )2981، 215، 209رواه البخاري يف صحيحه ) (2)

 (.492سننه )
 (.1/143رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك، ) (3)
 (.358رواه مسلم يف صحيحه )(؛ و5609، 211رواه البخاري يف صحيحه ) (4)
 (.1/375(؛ وحسن إسناده احلافظ يف فتح الباري رشح صحيح البخاري )197رواه أبو داود يف سننه ) (5)
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فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن، فيدل عىل : «ِإنَّ َلُه َدمَسًا»: ^. وقوله (1)الطعام

  .(2)استحباهبا من كل يشء دسم

  :: تطهري الفم ابستعمال السواكارابعً 
لطعام الذي فالسواك يساعد عىل نظافة الفم وتطهريه من العالق فيه من بقية ا

ويدل عىل ذلك األحاديث التي فيها احلث عىل استعامل  ،يؤدي إىل تغري رائحته ونتنه
َلْول َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَِِّت َأْو َعَلى النَّاِس أَلَمْرَُتُْم » :ومنها حديث أيب هريرة ،السواك

السِ َواُك »: قال ^عن النبي  ومنها حديث عائشة  .(3)«اِبلسِ َواِك َمَع ُكلِ  َصالة
   .(4)«َمْطَهَرة  لِْلَفِم َمْرَضاة  لِلرَّب

، ويلتحق بالسواك يف التنظيف غريه من املنظفات احلديثة كفرشاة األسنان مثال  
عليه  لكن السواك يف حّد ذاته استعامله عبادة كام دّلت عليه األحاديث، وكام نصَّ 

 ا ملرضاته. سبب   أهل العلم حيث رتب اهلل عليه األجر والثواب وجعله
ا عىل حديث عائشة السابق: ويف هذا فائدتان قال الشيخ ابن عثيمني معلق  

 .(5)أخروية كونه مرضاة للربوالثانية دنيوية كونه مطهرة للفم. األوىل  عظيمتان:
  :رح ما علق بني األسنان من الطعام: طاخامسً 

يف حديث أيب هريرة للعناية بالفم. كام  ^وهو من الوسائل التي ذكرها النبي 
َتِلعْ  ،َوَمْن َأَكَل َفَما ََتَلََّل فَ ْليَ ْلِفظْ »وفيه:  َمْن فَ َعَل فَ َقْد  ،َوَما لَك بِِلَسانِِه فَ ْليَ ب ْ

واللوك إدارة اليشء يف الفم، قيل: معناه أنه ينبغي  .(6)«َأْحَسَن َوَمْن ل َفال َحَرج
                                       

 (.1/374فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر ) (1)
 املصدر السابق. (2)
 (.252(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )887رواه البخاري يف صحيحه ) (3)
ا (؛ ورواه البخاري تعليق  1/50(؛ ورواه النسائي يف سننه )238، 124، 62، 6/47أمحد يف مسنده ) رواه (4)

يف كتاب الصيام باب سواك الرطب واليابس للصائم، وصححه األلباين ينظر إرواء الغليل يف ختريج 
 (.66( حديث )1/105أحاديث منار السبيل )

 عجاز العلمي يف استعامل السواك حتت الرابط التايل:(. يوجد بحث عن اإل1/120) الرشح املمتع (5)
3&select_page=999a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=55http://www. 

 =( وسكت عنه، وذكر فيه أن أبا سعيد اخلري35(؛ ورواه أبو داود يف سننه )2/371رواه أمحد يف مسنده ) (6)
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ه ملا فيه من االستقذار، ويبتلع ما لآلكل أن يلقي ما خيرج من بني أسنانه بعود ونحو
 «الك بام»قذر، وحيتمل أن يكون املراد ت؛ ألنه ال يس«الك»خيرج بلسانه، وهو معنى 

ما بقي من آثار الطعام عىل حلم األسنان وسقف احللق وأخرجه بإدارة لسانه، وأما 
حيصل  سواء أخرجه بعود أو باللسان؛ ألنه االذي خيرج من بني أسنانه فريميه مطلق  

 .(1)اله التغيري غالب  
 
 
 

 
 
 

                                       
عدم تقوية احلديث عند بعض األئمة حيث عدوه يعد من الصحابة. وأبو سعيد هذا هو من أسباب =

(. احلديث صححه احلاكم حيث قال: هذا حديث صحيح اإلسناد 337جمهوال ؛ ورواه ابن ماجه يف سننه )
ومل خيرجاه؛ وابن حبان يف صحيحه؛ وحسن إسناده النووي وابن حجر، وصححه ابن امللقن يف البدر املنري 

( قال: حديث الباب حسن. وقال مغلطاي بعد كالم 130داود )(؛ والنووي يف رشح سنن أيب 1/303)
طويل: فظهر بمجموع ما أسلفناه ترجيح قول من صحح احلديث عىل قول من ضّعفه )رشح سنن ماجه 

 (. وتكلم فيه غريهم.1/211
 (.353مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، للمباركفوري ) (1)
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 املبحث الرابع
 نظافة األنف 

كام  ،تتضح أمهية العناية باألنف من خالل الوضوء واألمر باملبالغة يف االستنشاق
يِن َعْن اْلُوُضوءِ  :يف حديث لقيط بن صربة قال: ُقْلُت  َأْسِبْغ » :َقاَل  ،َيا َرُسوَل اهللَِّ َأْخرِبْ

  .(1)«اَواَبِلْغ يف الْسِتْنَشاِق ِإلَّ َأْن َتُكوَن َصائِمً  ،َوَخلِ ْل َبنْيَ اأَلَصاِبعِ  ،ُوُضوءَ الْ 
 ^كام جاء األمر بتكرار االستنثار ويدل عليه حديث ابن عباس قال رسول اهلل 

 .(2)«اْستَ ْنِثُروا َمرََّتنْيِ اَبِلغََتنْيِ َأْو َثالاثً »
تنثار بعد اجللوس من النوم كام يف حديث أيب هريرة عىل االس ^وقد حث النبي 

َقَظ َأَحدُُكْم ِمْن َمَناِمِه فَ ْلَيْستَ ْنِثْر َثالَث َمرَّاتٍ »قال:  ^أن النبي  قال  .(3)«ِإَذا اْستَ ي ْ
وورد التأكيد عىل نظافة  .(4)القايض عياض: اخليشوم أعىل األنف، وقيل: األنف كله

سم. فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة اخلياشيم من األنف ألن األنف أحد منافذ اجل
 القذارة وضد النظافة. 

 
 

                                       
( وصححه؛ ورواه النسائي يف سننه 788اه الرتمذي يف سننه )(؛ ورو142رواه أبو داود يف سننه ) (1)

 (؛ وصححه ابن خزيمة.488(؛ ورواه ابن ماجه يف سننه )1/66)
(؛ وصححه ابن القطان كام نقله احلافظ يف 408(؛ ورواه ابن ماجه يف سنه )141رواه أبو داود يف سننه ) (2)

 (.1/82التلخيص احلبري )
 (.238(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )3295)رواه البخاري يف صحيحه  (3)
 (.2/32إكامل املعلم، للقايض عياض ) (4)
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 املبحث اخلامس
 العناية بالشعر يف سائر اجلسم 

 واألحاديث الدالة عىل العناية بالشعر كثرية، تظهر من خالل ما ييل:
  :: نظافة شعر اجلسمأوًل 

من غبار وأوساخ أمر مؤكد عليه يف السنة فنظافة شعر اجلسم وإزالة ما يعلق به 
باملسح عليه يف كل وضوء، وكذلك غسله وتروية  ^النبوية. حيث أمر الرسول 
ويف حديث جبري بن مطعم قال: قال  ،(1)ا كام يف الغسلأصوله، وتكرار ذلك ثالث  

  .(2) وأشار بيديه كلتيهام «وأما أَن فأفيض على رأسي ثالاثً »: ^رسول اهلل 
  :: العناية بصبغ الشعر وتغيري الشيب فيهااثنيً 

َة َوَرْأُسُه »قال:  ورد يف حديث جابر بن عبد اهلل  ُأيِتَ بَِأيِب ُقَحاَفَة َيْوَم َفْتِح َمكَّ
ا (3)َوحِلَْيُتُه َكالثََّغاَمةِ  ُوا َهَذا ِبَشْيٍء َواْجَتِنُبوا » :^َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ  .َبَياض  َغريِ 

 .(4)«السََّوادَ 
ذكر القايض عياض عن أهل العلم بأن من فوائد اخلضاب تنظيف الشعر مما 

 .(5)يتعلق به مما يغري بياضه من الغبار والدخان ويسمج لونه
حيث أصحابه عىل استخدام األصباغ الطبيعية، كاحلناء والكتم  ^وكان النبي 

مت به غريَّ  امَ  نَ إن أحسَ »قال:  ^عن النبي  والورس والزعفران. روى أبو ذر 
قال ابن حجر: الكتم نبات باليمن خيرج الصبغ  .(6)«تماء والكَ احلنَّ  :بيْ هذا الشَّ 

                                       
 ينظر ما سبق ذكره يف الوضوء والغسل. (1)
 (.327(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )254رواه البخاري يف صحيحه ) (2)
 (.14/79نبت أبيض الزهر والثمر شبه بياض الشيب به. رشح مسلم، للنووي ) (3)
 (.2102يف صحيحه ) رواه مسلم (4)
 (.6/626كتاب إكامل املعلم، للقايض عياض ) (5)
( وقال حديث حسن صحيح؛ ورواه ابن 1753(؛ ورواه الرتمذي يف سننه )4205رواه أبو داود يف سننه ) (6)

 (.3622ماجه يف سننه )
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أسود يميل إىل احلمرة، وصبغ احلناء أمحر فالصبغ بينهام خيرج بني السواد 
ر حليته بالورس صف  كان يُ  ^أن النبي » . وروى ابن عمر (1)واحلمرة

 .(2)«والزعفران

 :وسائر اجلسم: شعر الرأس ااثلثً 
َأنَّ » العناية بشعر الرأس وترجيله وإكرامه فقد جاء يف حديث أيب هريرة 

ومن اإلكرام أيضا تطييب الشعر  ،(3)«َمْن َكاَن َلُه َشْعر  فَ ْلُيْكرِْمهُ  :َقاَل  ^َرُسوَل اهللَِّ 

 ُكنُْت ُأَطي ُب » :كام يف احلديث ،وحليته ^ب رأس النبي طي  تُ  فقد كانت عائشة 

   .(4)«َحتَّى َأِجَد َوبِيَص الط يِب يِف َرْأِسِه َوحِلَْيتِهِ  ،بَِأْطَيِب َما جَيِدُ  ^النَّبِيَّ 

 : اللحيةارابعً 
قال:  ^ويدل عليه حديث ابن عمر عن النبي  ،بإعفاء اللحية ^أمر الرسول 

 .(5)«َأْحُفوا الشََّواِرَب َوَأْعُفوا اللِ َحى»

 : الشارباخامسً 
ا، ويدل عليه بحف الشوارب، وأن ال ترتك أكثر من أربعني يوم   ^ل أمر الرسو

 ،(6)«َوَقصُّ الشَّاِرب، ... اْلِفْطَرُة ََخْس  »قال:  ^حديث أيب هريرة عن النبي 

، «َأْحُفوا الشََّواِرَب َوَأْعُفوا اللِ َحى»قال:  ^عن النبي  وحديث ابن عمر 

َك  ُوق َت  » أنه قال: عند مسلم وحديث أنس  اِرِب ... َأْن ال َنرْتُ َلنَا يِف َقص  الشَّ

                                       
 زينة، لعبري املديفر.(. وللتوسع يف الصبغ ومسائل الزينة انظر: أحكام ال10/355فتح الباري، البن حجر ) (1)
(؛ وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 3626(؛ ورواه ابن ماجه يف سننه )4210رواه أبو داود يف سننه ) (2)

(2/894 .) 
(؛ وله شاهد وصححه 10/381(؛ وحسن إسناده احلافظ يف فتح الباري )4163رواه أبو داود يف سننه ) (3)

 (.500) (1/899ينظر السلسلة الصحيحة ) ،األلباين
 (.1190(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )5923رواه البخاري يف صحيحه ) (4)
 (.259(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )5553رواه البخاري يف صحيحه ) (5)
 (.257(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )5889رواه البخاري يف صحيحه ) (6)



أ. د. فهد بن عبد الرحمن الحمودي العناية بجلد انسان ولواحقه في السنة النبوية
٢م

٠١
س ٨

سط
 أغ

فق
وا

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

ة 
حج

و ال
ذ

٦
العدد السادس

91

 فهد بن عبدالرمحن احلمودي د.أ.                السنة النبوية يف اإلنسان ولواحقه؛ العناية جبلد  عنوان البحث 

18 

 

أسود يميل إىل احلمرة، وصبغ احلناء أمحر فالصبغ بينهام خيرج بني السواد 
ر حليته بالورس صف  كان يُ  ^أن النبي » . وروى ابن عمر (1)واحلمرة

 .(2)«والزعفران

 :وسائر اجلسم: شعر الرأس ااثلثً 
َأنَّ » العناية بشعر الرأس وترجيله وإكرامه فقد جاء يف حديث أيب هريرة 

ومن اإلكرام أيضا تطييب الشعر  ،(3)«َمْن َكاَن َلُه َشْعر  فَ ْلُيْكرِْمهُ  :َقاَل  ^َرُسوَل اهللَِّ 

 ُكنُْت ُأَطي ُب » :كام يف احلديث ،وحليته ^ب رأس النبي طي  تُ  فقد كانت عائشة 

   .(4)«َحتَّى َأِجَد َوبِيَص الط يِب يِف َرْأِسِه َوحِلَْيتِهِ  ،بَِأْطَيِب َما جَيِدُ  ^النَّبِيَّ 

 : اللحيةارابعً 
قال:  ^ويدل عليه حديث ابن عمر عن النبي  ،بإعفاء اللحية ^أمر الرسول 

 .(5)«َأْحُفوا الشََّواِرَب َوَأْعُفوا اللِ َحى»

 : الشارباخامسً 
ا، ويدل عليه بحف الشوارب، وأن ال ترتك أكثر من أربعني يوم   ^ل أمر الرسو

 ،(6)«َوَقصُّ الشَّاِرب، ... اْلِفْطَرُة ََخْس  »قال:  ^حديث أيب هريرة عن النبي 

، «َأْحُفوا الشََّواِرَب َوَأْعُفوا اللِ َحى»قال:  ^عن النبي  وحديث ابن عمر 

َك  ُوق َت  » أنه قال: عند مسلم وحديث أنس  اِرِب ... َأْن ال َنرْتُ َلنَا يِف َقص  الشَّ

                                       
 زينة، لعبري املديفر.(. وللتوسع يف الصبغ ومسائل الزينة انظر: أحكام ال10/355فتح الباري، البن حجر ) (1)
(؛ وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 3626(؛ ورواه ابن ماجه يف سننه )4210رواه أبو داود يف سننه ) (2)

(2/894 .) 
(؛ وله شاهد وصححه 10/381(؛ وحسن إسناده احلافظ يف فتح الباري )4163رواه أبو داود يف سننه ) (3)

 (.500) (1/899ينظر السلسلة الصحيحة ) ،األلباين
 (.1190(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )5923رواه البخاري يف صحيحه ) (4)
 (.259(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )5553رواه البخاري يف صحيحه ) (5)
 (.257(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )5889رواه البخاري يف صحيحه ) (6)
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  .(1)«َأْكَثَر ِمْن َأْرَبِعنَي َلْيَلة

 :: شعر اإلبطاسادسً 
ا، ويدل عليه بنتف شعر اإلبط وأن ال ترتك أكثر من أربعني يوم   ^أمر الرسول 

وحديث  ،(2)«َونَ ْتُف اإِلْبطِ  … اْلِفْطَرُة ََخْس  »قال:  ^حديث أيب هريرة عن النبي 
َك َأْكَثَر ِمْن َأْرَبِعنَي  …َنْتِف اإِلبِِط  …ُوق َت َلنَا يِف » أنه قال: أنس عند مسلم َأْن ال َنرْتُ

 .(3)«َلْيَلة
 :: شعر العانةاسابعً 

ا، ويدل عليه بحلق شعر العانة وأن ال ترتك أكثر من أربعني يوم   ^أمر الرسول 
وحديث  ،(4)«َوالْسِتْحَدادُ  …ُة ََخْس  اْلِفْطرَ »قال:  ^حديث أيب هريرة عن النبي 

َك َأْكَثَر ِمْن َأْرَبِعنَي َِ…ُوق َت َلنَا يِف » أنه قال:أنس عند مسلم  َحْلِق اْلَعاَنِة َأْن ال َنرْتُ
 (5)«َلْيَلة.

 :: شعر احلاجبنيااثمنً 
كام يف حديث عبد اهلل بن مسعود  ،حلق شعر احلاجبني أو نتفه ^م الرسول حرَّ 
َصاِت  … َلَعَن اهللَُّ»قال:  اِت َخْلَق اهللَِّ ،لِْلُحْسنِ  … املَُْتنَم  َ َما يِل ال َأْلَعُن َمْن َلَعَن  ،املَُْغري 

  .(6)«َوُهَو يِف ِكَتاِب اهللَِّ ^ َرُسوُل اهللَِّ
 

 
                                       

 (.258رواه مسلم يف صحيحه ) (1)
 (.257ورواه مسلم يف صحيحه )(؛ 5889رواه البخاري يف صحيحه ) (2)
 (.258رواه مسلم يف صحيحه ) (3)
 (.257(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )5889رواه البخاري يف صحيحه ) (4)
 (.258رواه مسلم يف صحيحه ) (5)
 (.2125(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )5939، 5931، 4886رواه البخاري يف صحيحه ) (6)
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 بحث السادسامل
 العناية بالسبيلني 

 نقاط اآلتية:تتضح عناية اإلسالم بالفرجني من خالل ال

 :: الستنجاءأوًل 
ينبغي احلرص عىل نظافة السبيلني وذلك بغسلهام من فضالت الرباز والبول 

َحاَجَتُه َفَخَرَج  ^َقََض َرُسوُل اهللَِّ » باالستنجاء، ويدل عىل ذلك حديث أنس 

َز حِلَاَجتِِه َأَتْيُتُه باَِمٍء  ^َكاَن النَّبِيُّ »ويف رواية  (1)«َعَلْينَا َوَقْد اْسَتنَْجى بِاملَْاِء. إَِذا َترَبَّ

   (2)«َفَيْغِسُل بِهِ 

 :: الستجمارااثنيً 
األصل يف االستجامر استعامل اجلامر وهي األحجار الصغرية، وهو تطهري القبل 

أو الدبر من البول أو الغائط بأحجار أو ما يقوم مقامها، ومما يقوم مقامها املناديل، 

عن ثالث مسحات، وأن ال يكون مما هني عن االستجامر به  ال يقّل ولكن ُيشرتط أن 

 .(3)كالروث والعظام وما له حرمة كالطعام ونحوه

إن مل يتمكن املرء من االستنجاء باملاء فال بد من النظافة باالستجامر، وقد هنى 

ِقيَل َلُه »قال:  أن ُيستنجى بأقل من ثالثة أحجار كام يف حديث سلامن  ^النبي 

َراَءةَ  ^َقْد َعلََّمُكْم َنبِيُُّكْم  ٍء َحتَّى اخْلِ َأَجْل َلَقْد هَنَاَنا ... َأْن  :َقاَل َفَقاَل  ،ُكلَّ يَشْ

نِْجَي بَِرِجيٍع َأْو َأْو َأْن َنْستَ  ،َأْو َأْن َنْستَنِْجَي بَِأَقلَّ ِمْن َثالَثِة َأْحَجارٍ  ،َنْسَتنِْجَي بِاْلَيِمنيِ 
                                       

 (.270(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )115، 150رواه البخاري يف صحيحه ) (1)

 (.270(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )217رواه البخاري يف صحيحه ) (2)

(. إعالم املسافرين ببعض آداب وأحكام السفر، البن 4/147لسان العرب، البن منظور، مادة مجر ) (3)
 (.11ص( السؤال رقم )15عثيمني )



أ. د. فهد بن عبد الرحمن الحمودي العناية بجلد انسان ولواحقه في السنة النبوية

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

94

 ه1439 ذو احلجة     (   6العدد )      عة األمري سطام بن عبد العزيزجملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبام

21 

 

اْلَغاِئَط َفَأَمَريِن َأْن آتَِيُه  ^َأَتى النَّبِيُّ »عبد اهلل بن مسعود قال: وحلديث  .(1)«بَِعْظمٍ 

َفَوَجْدُت َحَجَرْيِن َواْلَتَمْسُت الثَّالَِث َفَلْم َأِجْدُه َفَأَخْذُت َرْوَثة  َفَأَتْيُتُه  ،بَِثالَثِة َأْحَجارٍ 

ْوَثةَ  ،هِبَا   .(2)«َهَذا رِْكس   :َوَقاَل  ،َفَأَخَذ احْلََجَرْيِن َوَأْلَقى الرَّ

  :: غسل الذكر بعد خروج املينااثلثً 
 وقد سبق ذكر أدلة ذلك يف أحاديث الغسل.

  :: غسل الذكر بعد خروج املذيارابعً 
املذي ماء أبيض لزج رقيق خيرج عند املالعبة ونحوها، وخروجه من جمرى 

  .(3)البول، وهو ناقض للوضوء
اء   قال: ُكنُْت َرُجال   ث عيل ويدل عىل الغسل بعد خروج املذي حدي َمذَّ

 ،َفَأَمْرُت املِْْقَداَد ْبَن األَْسَوِد َفَسَأَلهُ  ،ملََِكاِن اْبنَتِهِ  ^َوُكنُْت َأْسَتْحِيي َأْن َأْسَأَل النَّبِيَّ 
  .(4)«يَ ْغِسُل ذََكَرُه َويَ تَ َوضَّأُ » :ََفَقال
 
 

 

                                       
 (.262رواه مسلم يف صحيحه ) (1)
 (.156ري يف صحيحه )رواه البخا (2)
 (.1/229توضيح األحكام، للبسام ) (3)
 (.303رواه البخاري يف صحيحه ) (4)
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 املبحث السابع
 مــوشـال 

اْبُن ُشَمْيٍل: الُوُسوُم والُوُشوُم العالماُت. اْبُن يف لسان العرب، قال  الوشم كام

ُشوه بالنَُّؤور، َوُهَو ُدخان  َعُلُه املرَأة َعىَل ذراِعها باإِلْبَرِة ُثمَّ حَتْ ِسيَدْه: الَوْشُم َما جَتْ

ْحِم، َواجْلَْمُع ُوُشوٌم وِوَشامٌ   .(1) الشَّ

: ^عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل عن الوشم، فقد روى  ^هنى النبي 

ال جيوز ويف تعليل حكم حتريمه، قال ابن باز:  .(2)«لعن هللا الوامشات واملستومشات»

الوشم؛ ألنه تغيري خللق اهلل، فال جيوز ملؤمن وال مؤمنة تعاطي ذلك، أما ما مَض 

 .(3)فعن جهل، فالتوبة تكفي

 

 
 

 
 
 

                                       
 وشم(. /15لسان العرب، البن منظور ) (1)
 (.2125(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )5931، 4886رواه البخاري يف صحيحه ) (2)
(3) 20018http://www.binbaz.org.sa/node/ 
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 ناملبحث الثام
 الصحة اجلنسية 

ثبت يف كثري من الدراسات الصحية أن الكثري من األمراض اجللدية كالزهري 

 دّ عَ واهلربس واإليدز تنتقل عرب االتصال اجلنيس وذلك عن طريق اجللد، وهلذا تُ 

ا جلدية. وهلذا فإن حفظ الفروج من أعظم الوقاية هلذه األمراض. ويف هذا أمراض  

 واردة يف ذلك.املبحث نستعرض األحاديث ال

  :لفروج من الزَن: حفظ اأوًل 
حث اإلسالم عىل حفظ الفروج وحذر من ارتكاب الفواحش ملِا يرتتب عىل 

 عن اختالل األمن واخللل يف اجلوانب فضال   ،ظهورها من انتشار األمراض اخلطرية

حاق وإتيان البهيم ،االجتامعية واألرسية واإلقتصادية ة: فعن فحرم الزنا واللواط والس 

 ،َّي َمْعَشَر اْلُمَهاِجرِينَ »فقال:  ^قال َأْقَبَل َعَلْينَا رسول اهللَِّ  عبد اهللَِّ بن ُعَمَر 
مل َتْظَهْر اْلَفاِحَشُة يف قَ ْوٍم َقطُّ حَّت  :ََخْس  إذا ابْ ُتِليُتْم ِِبِنَّ َوَأُعوُذ اِبَّللَِّ َأْن ُتْدرُِكوُهنَّ 

الطَّاُعوُن َواأَلْوَجاُع الِت مل َتُكْن َمَضْت يف َأْسالِفِهْم الَِّذيَن يُ ْعِلُنوا ِبا إل َفَشا ِفيِهْم 
ما » :^قال: قال رسول اهلل  احلديث. ويشهد له حديث بريدة  (1)«…َمَضْوا

إل  ط  رت الفاحشة يف قوم قَ تل بينهم، ول ظهَ القَ  إل كانَ  ط  العهد قَ  وم  قَ  ضَ نقَ 
  .(2)«رطْ س هللا عنهم القَ بَ الزكاة إل حَ  وم  ع قَ نَ ت، ول مَ يهم املوْ ط هللا علَ سلَّ 

 : اللواطااثنيً 
تُ ُلوا اْلَفاِعَل َواْلَمْفُعوَل » :من ذلك حديث من َوَجْدُُتُوُه يَ ْعَمُل َعَمَل قَ ْوِم ُلوٍط فَاق ْ

                                       
صحيح اإلسناد؛  :(، وقال4/540(؛ ورواه احلاكم يف املستدرك )4019نه )رواه ابن ماجه يف سن (1)

 (.106( )1/216واحلديث حسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة )
 صحيح عىل رشط مسلم. :(، وقال2/126رواه احلاكم يف املستدرك ) (2)
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يف الذي َيْعَمُل َعَمَل َقْوِم  ^عن النبي  ويشهد له حديث أيب هريرة  ،(1)«ِبهِ 

   .(2)«ُُجُوا األعلى َواأَلْسَفَل اْرُُجُومُهَا ُجيعاارْ »ُلوٍط قال: 
  :: حترمي إتيان النساء يف أدابرهنااثلثً 

َمْلُعون  َمْن أََتى » :^قال: قال رسول اهلل  ويدل عليه حديث أيب هريرة 
 ،ي من احلق ِ يِ حْ ل يستَ  إن هللاَ »وحديث خزيمة بن ثابت وفيه:   ،(3)«اْمَرأََتُه يف ُدبُرَِها

  .(4)«نَّ ابرهِ ساء يف أدْ ل َتتوا الن ِ 
 :: النهي عن إتيان احلائضارابعً 

َمْن أََتى َحاِئًضا َأْو اْمَرأًَة يف »قال:  ^عن النبي  كام يف حديث أيب هريرة 
  .(5)«^ ُدبُرَِها َأْو َكاِهًنا فَ َقْد َكَفَر ِبَا أُْنِزَل َعَلى ُُمَمَّدٍ 

 :مة: النهي عن إتيان البهياخامسً 
تُ ُلوا » :امرفوع   حلديث ابن عباس  تُ ُلوُه َواق ْ من َوَجْدُُتُوُه َوَقَع على َِبِيَمٍة فَاق ْ

َمْلُعون   ،َمْلُعون  َمْن َوَقَع َعَلى َِبِيَمةٍ » :امرفوع   وحديث ابن عباس  .(6)«اْلَبِهيَمة
      .(7)«َمْن َعِمَل ِبَعَمِل قَ ْوِم ُلوطٍ 

                                       
( من 2561ماجه يف سننه ) (؛ ورواه ابن1456(؛ ورواه الرتمذي يف سننه )4462رواه أبو داود يف سننه ) (1)

 (.2350(، )8/16صحيح اإلسناد؛ واحلديث صححه األلباين يف اإلرواء ) :حديث ابن عباس؛ وقال احلاكم
 (.2562رواه ابن ماجه يف سننه ) (2)
 (.1894(؛ وحسن إسناده األلباين يف صحيح سنن أيب داود )2162رواه أبو داود يف سننه ) (3)
(؛ ورواه 2/60(، ينظر شفاء العي بتخريج وحتقيق مسند اإلمام الشافعي )90ده )رواه الشافعي يف مسن (4)

رواه »واحلديث بمجموعه حسن يف أقل أحواله، وإال فقد قال ابن امللقن:  ،(1924ابن ماجه يف سننه )
(، ويف 2005( )7/65إرواء الغليل، لأللباين ). «الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح، وصححه الشافعي

 عن عيل وابن عباس وطلق بن عيل. الباب
(. 639(؛ ورواه ابن ماجه يف سننه )135(؛ ورواه الرتمذي يف سننه )3904رواه أبو داود يف سننه ) (5)

 (.7/68إرواء الغليل ) :ينظر ،وصححه األلباين ،واحلديث صححه العراقي، وقوى إسناده الذهبي
 (.2564(؛ ورواه ابن ماجه يف سننه )1455يف سننه ) (؛ ورواه الرتمذي4464رواه أبو داود يف سننه ) (6)
وقد رصح بالتحديث يف هذا  ،(، وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق1/217رواه أمحد يف مسنده ) (7)

 (.1/317احلديث )
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  الوقاية من العدوى :التاسع حثاملب
الوقاية من عدية عن طريق اجللد، فإن حيث تنتقل الكثري من األمراض امل

منها البعد عن األماكن التي ينترش فيها الوباء، وقد دل  ،بأمور عدةحتصل العدوى 
ْعُتْم اِبلطَّاُعوِن ِبَِْرٍض َفال » :^عن النبي  عىل ذلك حديث أسامة بن زيد  ِإَذا مسَِ

َها  وحديث أيب هريرة  .(1)«َتْدُخُلوَها َوِإَذا َوَقَع ِبَِْرٍض َوأَنْ ُتْم ِِبَا َفال ََتُْرُجوا ِمن ْ
 وحديث أيب هريرة  .(2)«ل يُوَرَدنَّ ُم ِْرض  على ُمِصح ٍ »: ^قال: قال رسول اهلل 

ففي هذه  .(3)«داألسَ  نَ مِ  ما َتِفر  كَ   ومِ ذُ املْ  نَ ِفرَّ مِ »: ^قال: قال رسول اهلل 
   األحاديث إثبات العدوى.
وإنام بيان أن  ،فليس فيه تعارض (4)«ةريََ  طِ ى وَل وَ دْ ل عَ »وأما ما ورد يف حديث 

عدي بطبعها من ا ملا كانت اجلاهلية تعتقده أن األمراض تُ عدي بطبعه، نفي  املرض ال يُ 
 هو الذي  هلم أن اهللوبنيَّ  ،اعتقادهم ذلك ^غري إضافة إىل اهلل، فأبطل النبي 

منه ليبني أن هذا من األسباب التي أجرى اهلل  و  نُ مرض ويشفي، وهناهم عن الدُّ يُ 
العادة بأهنا تقيض إىل مسبباهتا، ففي هنيه إثبات األسباب، ويف فعله إشارة إىل أهنا ال 

 .(5)ا، وإن شاء أبقاها فأثرتر شيئ  ، بل اهلل الذي إن شاء سلبها قواها فال تؤث  تستقّل 
األحاديث يف هذا الباب تدل عىل أنه ال »قال ابن باز يف تعليقه عىل هذا املوضوع: و 

عدي بطبعها، وإنام األمر بيد اهلل عدوى عىل ما يعتقده اجلاهليون من كون األمراض تُ 
 ،وإن شاء سبحانه مل يقع ذلك ،إن شاء انتقل الداء من املريض إىل الصحيح ،سبحانه

 .(6)«خذ األسباب النافعة، وترك ما قد يفيض إىل الرشولكن املسلمني مأمورون بأ
                                       

(، ومن حديث عبد الرمحن بن 2218(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )5728رواه البخاري يف صحيحه ) (1)
 (.2219(؛ ومسلم يف صحيحه )5730عوف عند البخاري )

 (.2221(؛ ورواه مسلم يف صحيحه )5774، 5771رواه البخاري يف صحيحه ) (2)
 (.5707رواه البخاري يف صحيحه ) (3)
 (.2222رواه مسلم يف صحيحه ) (4)
 (.3473فتح الباري برشح صحيح البخاري، البن حجر ) (5)
(6) 4216http://www.binbaz.org.sa/node/ 
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 املبحث العاشر
 االستعاذة من األمراض املتعلقة باجللد وغريه 
من األمراض التي ُتغرّي يف اخِلْلقة؛ لشدة فظاعتها، ونفورها عند  ^استعاذ النبي 
ََبَِص، َواجْلُُنوِن، اللَُّهمَّ ِإين ِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن الْ »: بقوله منها ^الناس، فاستعاذ 

   .(1)«َواجْلَُذاِم، َوِمْن َسيِ ِئ اأَلْسَقامِ 
 اص مرض ُيظهر يف األعضاء بياض  الربَ ص واجلذام من األمراض اجللدية؛ فوالربَ 

ُيغرّي يف اخللق، والصورة، والشكل، فينظر الناظر إليها، فيحصل للمصاب  اغريب  
  .(2)منها احلزن واهلّم والكدر

قال ابن منظور: واجلذام من الداء معروف،  ،اجلذم وهو القطع واجلذام من
م األَصابع وتقطُّعه تعاىل،  عٍد بقدرة اهللمرض خطري، وشديد، ومُ . وهو (3)الَتَجذُّ

حيصل بسببه سقوط الشعر، وتقطع األعضاء، واللحم، وجيري الصديد منه، مما ينّفر 
يف معزل عن اخللق، نسأل  منه الناس لشدة فظاعته، وسوء منظره، ويوضع صاحبه

 اهللَّ السالمة، والعافية.
أي األمراض اخلطرية مع اختالف  «ومن سيئ األسقام» :وقوله يف آخر احلديث

من كل األمراض؛ ألن منها ما إذا حتامل عليها العبد عىل  ^أنواعها، ومل يستعذ 
املزمنة؛ نفسه بالصرب خّفت مؤنته كاحلمى، والصداع، والرمد، أما تلك األمراض 

ن عليه السخط، والوقوع يف األمور غري املحمودة، يف أمور دينه، فإن العبد قد ال يؤمَ 
 .ويفّر منه الصديق، واحلميم، واألنيس، واملداوي

                                       
(؛ وابن حبان يف 5493(؛ والنسائي يف سننه )1554(؛ وأبو داود يف سننه )13004ه أمحد يف مسنده )روا (1)

(؛ وصححه األلباين كام يف صحيح أيب داود 1/712(؛ واحلاكم يف املستدرك )1017صحيحه )
(5/276.) 

 برص(. /5/7لسان العرب، البن منظور ) (2)
 جذم(. /3/106) املرجع السابق (3)
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 اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم عىل من تركنا عىل 

، وعىل آله وأصحابه الكرام الربرة، املحجة البيضاء وأرشدنا خلريي الدنيا واآلخرة
 وبعد:

تضمن بحث العناية باجللد يف السنة النبوية العديد من الفوائد واألحكام، 
نت لنا يف هذا البحث جوانب عظيمة من السنة النبوية التي ما ترك لنا صاحبها وتبيَّ 

 إال ودلنا عليه.  اعليه أفضل الصالة والتسليم خري  
أنه اعتنى بعلم من علوم السنة النبوية قليلة الكتابة فيه  وإن أبرز جوانب البحث

بالصحة العامة، وباجللد وما التحق به عىل وجه  ^وهو الطب النبوي وعناية النبي 
اخلصوص. فكان هنالك أحاديث تعنى بالنظافة وحتذر من العدوى بشكل عام؛ كام 

قة باجللد كالوشم يوجد أحاديث خاصة باجللد والعناية به وبعض األحكام املتعل
 وصبغ الشعر ونحو ذلك.

 التي نخرج هبا من هذا البحث ما ييل: التوصياتومن أبرز 
نرش األحاديث النبوية املتعلقة بحامية اجللد والعناية به، ملا يف ذلك من نرش  -1

 للوعي بالطب النبوي.
بالبحث عن موضوعات أخرى تتعلق بالطب النبوي، كالعناية  التوجه -2

 فإن للبدن يتعلق هبا من باب األطعمة واألرشبة، والعناية بالبدن إمجاال  باملعدة وما 
 . احق  

أن يعتني الباحثون يف الفقه باألحكام الفقهية الواردة يف هذا البحث وغريه  -3
  .من األبحاث يف الطب النبوي

األطباء بأحاديث الطب النبوي ويتوسعوا يف دراستها واإلفادة أن يعتني  -4
 ل عظيم لألبحاث املشرتكة.منها، وهذا جما
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التوسع يف مثل هذا النوع من األبحاث املشرتكة بني علم احلديث والعلوم  -5
 لبيان فضل السنة، واإلعجاز النبوي. االطبيعية يفتح آفاق  

 هذا وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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• حصل على درجة الماجستير من كلية التربية بجامعة الملك سعود بأطروحته 
(قضايا العقيدة عند امام الشوكاني).

القرى  أم  بجامعة  الدين  الدعوة وأصول  الدكتوراه من كلية  درجة  • حصل على 
بأطروحته (الجمعيات القومية العربية وموقفها من اسالم والمسلمين في 

القرن الرابع عشر الهجري).

E : Dr.khalied.d@gmail.com
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