
 

 حتٛصٌ ايعًِ احلدٜأسبيت يف اهلل، َع ايتكدّ ايعًُٞ 
 دٜد، جبأتٛا أِْٗ ايع١ًُٝ فظٔ ايعًُا٤  احلكا٥ليبعض 
ض١ٓ  0011َٓر  ايط١ٓ ايٓب١ٜٛيف ٗا دا٤ت فٛد٦ٛا بأْٚيهِٓٗ 

 .أد٣ إىل إضالّ ايهجري َٔ ايعًُا٤ ْٚرنس َٔ ذيو  مما
 سبع مسات أواليو بالرتاب يغسلإذا ولغ الللب يف إناء 

َُٖسَِٜس٠ََف ِٔ َأِبٞ  ٍُ☺ َع ٍَ َزُضٛ ٍَ: َقا  ♂ : ◘اهلِل  ، َقا
ِ
َصُفقُر إَِكاء

َـّ  اٍت ُأوََلُه َأَحِدُكْؿ إَِذا َوَلَغ فِقِف اْلَؽْؾُب، َأْن َيْغِسَؾُف َسبَْع َمرَّ

َاِب   . ) أخسد٘ َطًِ ( ▬بِالُّتر
خيسز عًٝٓا عامل إجنًٝصٟ َٔ أعضا٤ ايًذ١ٓ إخٛتٞ يف اهلل ، 

عًِ  اييت متٓض ايصَاي١ ايربٜطا١ْٝ ٜٚكٍٛ: يكد انتػفٓا يف دلاٍ
ايطفًٝٝات إٔ ايهًب ٜفسش َع يعاب٘ نًُا ٖا٥اًل ددًا َٔ 

فًُا ، ٚبات، تطبب أنجس َٔ مخطني َسضًااجلساثِٝ ٚاملٝهس
أسدخ َا ٚصٌ إيٝ٘ بطٗسْا اإلْا٤ ايرٟ ٚيغ فٝ٘ ايهًب 

ايعًِ احلدٜح َٔ املطٗسات ٚاملٓظفات، ٚددْا إٔ نٌ ٖرٙ 
ايهًب يف  املٓظفات مل تكض ع٢ً نٌ اجلساثِٝ اييت أفسشٖا

دسبٓا َا بًغٓا عٔ ذلُد بٔ عبد اهلل ، ثِ يعاب٘ يف ٖرا اإلْا٤
ٚغطًٓا ٖرا اإلْا٤ بايرتاب َس٠، قاٍ: فًِ جند أثسًا  ◘

ملٝهسٚب أٚ جلسث١َٛ ٚاسد٠ يف ٖرا اإلْا٤ ايرٟ طٗسْاٙ 
: إْ٘ ايكا٥الذيو؟!  ◘بايرتاب! فُٔ ايرٟ عًِ ذلُدًا 

ـِ اْْلََقى )} { (4( إِْن ُهَق إَِلَّ َوْحٌل ُيقَحك)3َوَما َيـْطُِؼ َط
 . ص0-3طايٓذِ:

 جيب ختاى الركوز، وقد ثبت أى اخلتاى وقاية وتوفري 

َِٔف ٍَ ☺ َُٖسَِٜس٠َ َأِبٞ َع ُِِعُت :َقا َّ َض ٍُ ◘ ايَِّب الِػْطَرُة ♂:َُٜكٛ

اِرِب، َوَتْؼؾِقُؿ األَْضَػاِر، ََخٌْس: اخِلَتاُن، َواَِلْستِْحَداُد، َوَقصر الشَّ 

.) أخسد٘ ايبدازٟ(   ▬ َوَكتُْػ اآلَباطِ 
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% 01-01أندت اإلسصا٥ٝات ايع١ًُٝ إٔ أسبيت يف اهلل، يكد 
خيتتٕٓٛ، ٚايٓصاز٣ عاد٠ ال  أَسٜها ايٓصاز٣َٔ أطفاٍ 

ايع١ًُٝ يف  د بٝٓت ايدزاضاتــيك؟ ايطبب فُا ٖٛ ،خيتتٕٓٛ
أَسٜها إٔ األطفاٍ غري املدتْٛني أنجس عسض١ يإلصاب١ 

إٔ ، ٚضعف َٓ٘ عٓد املدتْٛني 33بايتٗاب اجملازٟ ايبٛي١ٝ ب
ايهًف١ َعاجل١ ايتٗابات اجملازٟ ايبٛي١ٝ بًغت عٓد األطفاٍ 
غري املدتْٛني عػس٠ أضعاف َا ٖٞ عًٝ٘ عٓد األطفاٍ 

ضسطإ ايكضٝب ْادز احلدٚخ عٓد إٔ ٚاملدتْٛني، 
فأصدزت ، عٓد غري املدتْٛني ٜهجساملدتْٛني، يف سني 

املٓظُات ايصش١ٝ يطب األطفاٍ يف أَسٜها تٛصٝاتٗا عاّ 
َّّدا فخبتإ األطفاٍ غري املدتْٛني،  ّ 0333 َُش  َِ  ◘ُٔ عَّ

ُكقنَ }ٖرا؟  َتَعاََل اهلُل َطَّمَّ ُيْْشِ
ِ
َع اهلل  . ص6٦طايٌُٓ:  {َأإََِلٌ مَّ

    وقد ثبت ذلم مؤخسا الداء والدواء يف الرباب
ِٞ َف ِٔ أِب ٍَ:  ☺ َُٖسَِٜس٠ََع ٍََقا ٞ   َقا َباُب ِ  :♂◘ ايَِّبـ  إَِذا َوَقعَع العبر

 ، ِب َأَحِدُكْؿ َفْؾَقْغِؿْسُف، ُثؿَّ ْلَقـِْزْطُف؛ َفِإنَّ ِ  إِْحعَدى َجـَاَحْقعِف َداء  ا ََشَ

  .) أخسد٘ ايبدازٟ(  ▬َواألُْخَرى ِشَػاء  
ايتذازب ايع١ًُٝ احلدٜجـ١ األضـساز    تقد أثبتيف اهلل،  إخٛتٞ

ٖٓـاى خاصـ١ٝ يف   فأثبـت إٔ  ، احلـدٜح  ٖـرا ايغاَض١ اييت يف 
ايكسٜب َٔ دٛف٘ ايرٟ حيٌُ فٝ٘ َبٝـّدا  يرباب أسد دٓاسٞ ا

ّ  يًبهرتٜا،  ، ٚع٢ً ٖرا فإذا ضكط ايرباب يف غـساب أٚ طعـا
  ّ ، ٚأيك٢ اجلساثِٝ ايعايك١ بأطساف٘ يف ذيو ايػـساب أٚ ايطعـا

  ِ حيًُـ٘  ، ٖـٛ َبٝـد ايبهرتٜـا    ،فإٕ أقسب َبٝد يتًـو اجلـساثٝ
٘  ايرباب يف دٛف٘ قسّٜب  َظُِـ ٚيـرا فـإٕ غَ  ، ا َٔ أسـد دٓاسٝـ

ناف يكتٌ اجلـساثِٝ ايـيت ناْـت عايكـ١      ؛٘ايرباب نً٘ ٚطسُس
َّّدا ، ٚناف يف إبطاٍ عًُٗا، ب٘ َُش  َِ َأإََِلٌ }ٖرا؟ ◘َٔ عَّ

ُكقنَ   َتَعاََل اهلُل َطَّمَّ ُيْْشِ
ِ
َع اهلل  .  ص٣٦طايٌُٓ:  {مَّ
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ًَا َقِبَضٍة ِمِو آَدَم َخَلَق ♣  اهلَل   اأَلِزِض َجِميِع ِمِو َقَبَض
ِّ ََُٛض٢ َأِبٞ َِٔعَف ٍَ ☺ اأَلِغَعِس ٍَ: َقا ٍُ َقا إِنَّ :♂◘ اهلِل َزُضٛ

ـْ َرِقععِع األَْرِب، َفَجععاَء َبـُععق ََدَ   ـْ َقْبَضععٍة َقَبَضععَفا ِمعع اهلَل َخَؾععَؼ ََدَ  ِمعع

َقْدِر األَْرِب: َجاَء ِمعـُْفُؿ األَْمَعُر، َواألَيْعَقُ ، َواألَْسعَقُد، َوَبعْ َ َطَذ 

قُِّب  ْفُؾ، َواحلَْزُن، َواخلَبِقُث، َوالطَّ ) أخسد٘ أبٛ داٚد  ▬َذلَِؽ، َوالسَّ
  . ٚصشش٘ األيباْٞ(

ُٚأسبيت يف اهلل، ي بايتشًٌٝ إٔ دطـِ اإلْطـإ ٜتهـٕٛ     َدِدكد 
ــات األز    ــظ َسنب ــٔ ْف ــ ،َ ــا٤)ٞ: ٖٚ ــهسٜات -َ  -ض

 -نربٜـت  -نًـٛز  -ٖسَْٛـات  -فٝتاَٝٓات -دضِ -بسٚتٝٓات
 -سدٜد -صٛدّٜٛ -بٛتاضّٝٛ -ّٝٛنًط -غٓطّٝٛاَ -فطفٛز
ٖٚـرٙ املعـادٕ ترتنـب َـع      (،َٚعـادٕ أخـس٣   -ٜٛد -حناع

ٛ ٕ  ؛بعضــٗا  ،ٚعدضــ١ ايعــني ،ٚايعضــالت ،ايعظــاّ)يتهــ
ا٤ ٚايغدد ايًعاب١ٝ، ٚأغـٝ  ،ٚايدّ ،ٚايضسع ،ٚغعس٠ ايسأع

، ٖٚرٙ املٛاد ترتنب َع بعضٗا بٓطـب ثابتـ١ ٚدقٝكـ١    (أخس٣
ٚقـد   ٜعًِ ضس تهٜٛٓٗا زب ايعاملني، ،ا يف دطِ اإلْطإدّد

ٌ    ٚدد بايتشًٌٝ إٔ  -عًبـ١ طباغـري  ):ٖرٙ املـٛاد تهفـٞ يعُـ
 (،َٛاد أخـس٣ -سف١ٓ َٔ املًض -َطُاز صغري -عًب١ نربٜت

ــّدا  َّـ َُش  َِ ــ ــرا؟ ◘َـــٔ عَّـ  }ٖـ
ِ
عععَع اهلل َتَععععاََل اهلُل َطعععَّمَّ  َأإََِلٌ مَّ

ُكقنَ   . ص 03طايٌُٓ: {ُيْْشِ
ٌِ اِشَتَلى ِإَذا السَُّجل   ِبالصَِّبِس َضمََّدُيَما ُمِحِسٌم َوُيَو َعِيَهِي

َِٔف َٕ َع َُا ُ٘  ☺ ُعِج ِٔ َسدََّخَأَّ ٍِ َع ٌِ ِفٞ ◘ اهلِل َزُضٛ إَِذا ♂ايسَُّد

ِرٌ   -اْشَتَؽك َطْقـَْقفِ  ا بِ  -َوُهَق ُُمْ َدُُهَ ِبِ َضؿَّ  ) أخسد٘ َطًِ (  ▬الصَّ
ْػست دل١ً أَسٜه١ٝ غٗري٠ َكاال عـٔ ايصـرب   يف اهلل،  إخٛتٞ

يكد تبني َٔ خالٍ ايدزاضـات ايطبٝـ١   “ ّ دا٤ فٝ٘: 0300عاّ 
احلدٜج١ إٔ يًصرب دٚزا يف َعاجل١ االيتٗابات اجلًد١ٜ ايػعاع١ٝ 

  ، ٚيفايعني ١ــسح قسْٝــٚيف تك ٚضشذات اجلًد ايططش١ٝ،
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ك ُعْضو   َفِر َواحلُؿَّ      .) أخسد٘ َطًِ( ▬َتَداَطك َلُف َساِئُر اجلََسِد بِالسَّ
ايعًِ َـٔ   َا انتػف٘سكٝك١  عٔ ◘ايٓيب خيرب يف اهلل،  إخٛتٞ

ٚايعضـٛ   اْطالم ْبضات عصب١ٝ سط١ٝ َٔ َهـإ اإلصـاب١،  
ــدَا   ــسٜض إىل اي ــظ ىل َسإٚ ،امل ــص احل ــري  ، ان ــتشهِ غ ٚاي

ٚاْبعــاخ َــٛاد نُٝاٜٚــ١ ٖٚسَْٛــات َــٔ ايعضــٛ ، اإلزادٟ
أٍٚ قطـس٠ دّ  ٚٚمبذسد سدٚخ َا ٜٗـدد أْطـذت٘،    ،املسٜض

أٚ َٝهـسٚب ٜسضـٌ مَٛـ٘ بـني     ، أٚ ْطـٝر ٜتٗتـو   ،تٓصف
ترٖب ٖرٙ املـٛاد إىل َٓـاطل َسنصٜـ١ يف    ، فاألْطذ١ ٚاخلالٜا

 ، فُـجال طـِ احلٜٝٛـ١  املذ ٚاألعضا٤ املتشه١ُ يف عًُٝات اجل
تٓطًل ايٓبضـات ٚاإلغـازات   ، مبس  تإذا أصٝب ايٝد اي٢ُٓٝ

ٖٚٞ اييت تٛد٘ ضا٥س  ،ٚاهلسَْٛات إىل املسانص احل١ٜٛٝ بايدَا 
ــ١ ايعضــٛ املػــتهٞ ؛اجلطــد ــّدا  إلغاث َّ َُش  َِ ــ  ◘، َــٔ عَّ

ُكقنَ }ٖرا؟  َتَعاََل اهلُل َطَّمَّ ُيْْشِ
ِ
َع اهلل  . ص03 طايٌُٓ: {َأإََِلٌ مَّ

  نيب إال يعلمًو ال ثالث عو ◘ الهيب  خبازإ
ِٔ َٕ َفَع َِٛبا َّ ☺ َث ِة ♂:◘ايٓيب   ، أ َ ُجِؾ َأيَْقُ ، َوَماُء اَدْرأ َماُء الرَّ

 ،
ِ
ِة، َأْذَكَرا بِِإْذِن اهلل َ ُجِؾ َمـِلَّ اَدْرأ َأْصَػُر، َفِإَذا اْجَتَؿَعا، َفَعََل َمـِلر الرَّ

ةِ  َ   َوإَِذا َطََل َمـِلر اَدْرأ
ِ
ُجِؾ، ََكَثا بِِإْذِن اهلل  ) أخسد٘ َطًِ( ▬َمـِلَّ الرَّ

َـا٤ ايسدـٌ قًـٟٛ،     إٔأسبيت يف اهلل، أثبت ايعًِ احلـدٜح   
فإذا ايتك٢ املـا٤إ ٚغًـب َـا٤ املـسأ٠ َـا٤      ، َٚا٤ املسأ٠ محضٞ

احلٝٛاْات امل١ٜٛٓ ايـيت   تٓذض -ٚنإ ايٛضط ساَضٝا -ايسدٌ
ملٛيـٛد  افٝهـٕٛ   ،ضـ١ ايبٜٛ ،حتٌُ خصا٥ص األْٛث١ يف تًكٝض

زضـٍٛ   ٙذنـس َـا  ٚايعهظ صشٝض! ضبشإ اهلل!! ٖرا  ،أْج٢
ــد اهلل   ، ◘ اهلل ــ٘ بٝ ــس نً ــإٔ األَ ــا ب ُّ ــٞ   ،♣عً ــٛ ٜعط فٗ

ــّدا     َّ َُش  َِ ــ ــٔ عَّ ــباب، َ ــظ األض ــباب، ٚبعه  ◘ باألض
ُكقنَ }ٖرا؟  َتَعاََل اهلُل َطَّمَّ ُيْْشِ

ِ
َع اهلل  .ص٣٦طايٌُٓ: {َأإََِلٌ مَّ

 اد املسلم اليومي من العلم الشرعي للمسيد ارجع لكتاب: ز

 

 . (ألمحد عبد املتعال)كتاب: مفاتيح السعادة   املصدر
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يرا فإٕ األحباخ ايعًُٝـ١ احلدٜجـ١ تجبـت َـا      قسٚح ايسدًني؛
فإذا ناْـت َـاد٠ ايصـرب قـد دخًـت      ، ◘ايٓيب دا٤ يف طب 

ّ، فًكد أخربْـا بٗـا    0081املٛضٛع١ ايصٝدي١ٝ األَسٜه١ٝ عاّ 
َّّدا عاّ،  0011قبٌ  ◘ ايٓيب َُش  َِ َأإََِلٌ }ٖـرا؟  ◘َٔ عَّ

ُكقنَ   َتَعاََل اهلُل َطَّمَّ ُيْْشِ
ِ
َع اهلل  .  ص٣٦طايٌُٓ:  {مَّ

 طسق الوقاية مو األمساض  بتغطية األوعية 
َِٔف ٍَ ☺ َداِبٍس َع َكعاَء، َوَأْوُكعقا ♂:قاٍ ◘  : إٔ ايٓيبََّقا ِِ عقا ا  َغطر

عَؼاءَ  ُِ ِفقَفعا  ،-يكسبـ١ ازبطٛا فِ ا أٟ: -السِّ عـَِة َلْقَؾعة  َيـْعِز َفعِإنَّ ِ  السَّ

 َلْقَس َطَؾْقِف ِوَكعاٌء، إَِلَّ 
ٍ
 َلْقَس َطَؾْقِف ِغَطاٌء، َأْو ِسَؼاء

ٍ
َوَباٌء، ََل َيُؿرر بِِإَكاء

 
ِ
ـْ َذلَِؽ الَقَباء َِ ِفقِف ِم   .) أخسد٘ َطًِ(  ▬ َكَز

ٖـٛ   ◘يكـد أثبـت ايطـب احلـدٜح إٔ ايـٓيب      أسبيت يف اهلل، 
ايٛاضع األٍٚ يكٛاعد سفظ ايصـش١ بـاالسرتاش َـٔ عـد٣ٚ     

ٚاألَسا  املعد١ٜ، فكد تـبني إٔ األَـسا  املعدٜـ١    ١، األٚب٦
بـٌ إٕ بعضـٗا ٜظٗـس نـٌ      ؛يف َٛاضِ َع١ٓٝ َٔ ايط١ٓ ٟتطس

ف تعًًٝ٘ َسِععدد َعني َٔ ايطٓٛات، ٚسطب ْظاّ دقٝل ال ُٜ
اٍ، ست٢ اآلٕ، َٔ أَج١ً ذيـو: إٔ احلصـب١، ٚغـًٌ األطفـ    
أَـا   تهجس يف ضـبتُرب ٚأنتـٛبس، ٚايتٝفـٛد ٜهجـس يف ايصـٝف،     

ايهٛيريا فإْٗا تأخر دٚز٠ نٌ ضـبع ضـٓٛات، ٚاجلـدزٟ نـٌ     
ٖٚرا ٜفطس يٓا اإلعذاش ايعًُٞ يف قٍٛ ايسضٍٛ ، ثالخ ضٓني

ُِ ِفقَفعا َوَبعاءٌ ♂:◘ ـَِة َلْقَؾعة  َيـْعِز ٚهلـا   ،أٚب١٦ َٛم١ٝ أٟ: - ِ  السَّ
ٔ املعذـصات ايطبٝـ١ ايـيت دـا٤ بٗـا      ٖٚرا َ ،▬-أٚقات َع١ٓٝ

َّّدا  ،◘ زضٍٛ اهلل َُش  َِ  َتَعاََل }ٖرا؟ ◘َٔ عَّ
ِ
َع اهلل َأإََِلٌ مَّ

ُكقنَ   .  ص 03طايٌُٓ:  {اهلُل َطَّمَّ ُيْْشِ
ًَِس اجَلَسِد َساِئُس َتَداَعى  أصيب عضو إذا َواحُلمَّى ِبالسَّ

ِٕ َِٔعَف َُا ِٔ ايٓ ِع ٍَ ☻ َبِػرٍي ِب ٍَ: َقا َمَثعُؾ ادُعْمِمـَِ  :♂◘ يب ايـٓ  َقا

ُمِِفْؿ، َوَتَعاُصِػِفْؿ َمَثُؾ اجلََسِد، إَِذا اْشَتَؽك ِمـْفُ  ِ   ِهْؿ، َوَتَرا دِّ   َتَقا
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