
)*(الزعم أن الوضوء من الشكليات اليت ال معىن هلا 

:مضمون الشبهة

ملــاذا الوضــوء؟ ســؤال َوَجل املشــككون مــن خاللــه إىل الطعــن يف احلكمــة مــن تشــريع 
� أيهـــا الـــذين آمنـــوا إذا قمـــتم إىل الصـــالة فاغســـلوا :قـــال تعـــاىلالوضـــوء يف اإلســـالم، 

ــــــــني ــــــــديكم إىل املرافــــــــق وامســــــــحوا برؤوســــــــكم وأرجلكــــــــم إىل الكعب  وجــــــــوهكم وأي
،زاعمني أنه من األمور اليت ال معىن هلا، وأنه من الطقـوس غـري العقالنيـة الـيت )6/املائدة(

.يتم تطبيقها من املسلمني دون فهم

هذا دليًال على أن املسـلمني ال يهمهـم إال الشـكليات اخلارجيـة  أليس: ويتساءلون
فقــط؟ وهــل كــان املســلمون األوائــل يعلمــون الفوائــد الطبيــة املزعومــة الــيت يتحــدث عنهــا 

دعاة اإلعجاز العلمي اآلن؟

:وجه إبطال الشبهة

إن ما ادعاه الطاعنون مـن أن الوضـوء مـن األمـور الشـكلية الـيت ال معـىن هلـا، وأنـه 
مـن الطقـوس الــيت يطبقهـا املســلمون دون فهـم ـ ادعــاء ابطـل ســقيم، وميكننـا أن نوضَّــح 

كيف يكـون الوضـوء أمـًرا شـكليًّا وقـد : وجه البطالن فيه من �حيتني؛ نتساءل يف األوىل
أثبتت األحباث العلمية ـ مبا ال يدع جماًال للشـك ـ أن الوجـه واأليـدي واألقـدام هـي أكثـر 

ا للتلــوث وأتثــًرا ابمليكــروابت، وأن الوضــوء مخــس مــرات يف اليــوم ال أجــزاء اجلســم تعرًضــ
يـرتك مطلًقــا أي درن علــى اجلسـم خيشــى منــه الضـرر؛ ومــن مث كــان الوضـوء ترمجــة علميــة 

إن الوقاية خري من العالج؛ إذ إن النظافة خـري سـبيل التقـاء : للقاعدة العلمية اليت تقول
.األمراض اليت تتطلب عالًجا

هــل االنتفــاع ابلشــيء أحــد فــروع العلــم بــه؟ وذلــك ردًّا علــى :  الثانيــةونتســاءل يف
لــيس : إن املســلمني يطبقــون الوضــوء دون فهــم أو علــم للحكمــة منــه، واإلجابــة: قــوهلم

االنتفاع ابلشيء أحد فـروع العلـم بـه، وحنـن املسـلمني ننصـاع ألمـر هللا عـز وجـل، علمنـا 
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يتوضــأ مــؤدً� للطاعــة، فيقطــف مثــار الوضــوء  ومــن مث؛ فــإن املســلم. احلكمــة أو مل نعلمهــا
 . اليت يعلمها واليت ال يعلمها

 :التفصيل

يويل األطباء يف العامل كله اليوم اهتماًما كبريًا لقاعدة النظافة، ملا هلا مـن آاثر مهمـة 
يف محاية اإلنسان من أخطار الكائنات الدقيقة، ولقد حرصت نصوص الشريعة علـى أن 

لدقيقة من خماز�ا لدى اإلنسان، أو تنظف هذه املخـازن منهـا بقـدر تستأصل الكائنات ا
اإلمكــان، فحالــت بينهــا وبــني إحلــاق الضــرر بــه مــن خــالل نظــم ووســائل ميارســها املســلم 
طاعـة لربــه، ويطبقهــا يف ســهولة ويســر وحــب، فأرســت قاعــدة النظافــة الشخصــية ألفــراد 

 .، وجعلتها شطر الدين"الطهارة"اجملتمع ومستها 

ســـخَّت عمليًّـــا وســـائل حتقيـــق هـــذه القاعـــدة بتشـــريع الوضـــوء والغســـل، والتـــزام ور 
تطبيــق ســنن الفطــرة مــن الســواك، واملضمضــة، واالستنشــاق، واخلتــان، وتقلــيم األظــافر، 
وحلــق العانــة، وغســل عقــد األصــابع، ونظافــة الســبيلني، واجتنــاب النجاســات، واحلفــاظ 

حكـام الدقيقـة املرتابطـة، الـيت ال مثيـل هلـا يف على نظافة الثياب واملظهـر العـام، فهـذه األ
أي تشريع آخر، هتدف إىل تنظيف بؤر وخمازن الكائنـات الدقيقـة يف اإلنسـان، مـن علـى 
اجللد ومن األنف واحللق وقناة اهلضـم؛ لـذلك محـت هـذه التشـريعات املسـلم مـن شـرور 

 .األمراض السارية والعضوية

لطهارة، وجعلتها جزًءا مهمًّا من الدين؛ بـل لقد مسَّت النصوص الشرعية النظافة اب
إن : ، ويقـول هللا سـبحانه وتعـاىل)[1](»الطهـور شـطر اإلميـان«: هي شطره كما قال ملسو هيلع هللا ىلص

ـــــــرة()222(املتطهـــــــرين هللا حيـــــــب التـــــــوابني وحيـــــــب  وهللا حيـــــــب املطهـــــــرين ، )البق
)108()التوبة.( 
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رفــع حــدث أو إزالــة جنــس، وهــي أعــم مــن كلمــة : النظافــة، وشــرًعا: والطهــارة لغــة
النظافة، ومل تقتصـر الطهـارة يف اإلسـالم علـى البـدن فحسـب؛ بـل مشلـت طهـارة امللـبس 

 .عبادة املسلم لربهواملكان، وهي من شروط صحة الصالة، وهي بذلك جزء من 

وينـــزل  :وقـــد جعـــل هللا وســـيلة الطهـــارة األوىل هـــي املـــاء؛ فقـــال ســـبحانه وتعـــاىل
 ).١١/األنفال(عليكم من السماء ماء ليطهركم به

أنـه : وقد ثبت أن املاء هو الوحيد الطاهر املطهر لغريه، ملميـزات فيـه كثـرية، أمههـا
ــم لنمــو الكائنــات الدقيقــة مــىت كــان ــه علــى العناصــر  وســط غــري مالئ نقيًّــا؛ لعــدم احتوائ

الغذائيــة الالزمــة لنموهــا، وألن درجــة حــرارة املــاء غــري مناســبة هلــذا النمــو، كمــا أن درجــة 
الضـــغط األمســـوزي للمـــاء أقـــل منـــه عنـــد هـــذه الكائنـــات؛ األمـــر الـــذي يـــؤدي إىل موهتـــا 

مـن السـماء مـاء  وأنزلنـا: وهالكها؛ لذا فاملاء يف ذاته طهور، وصدق هللا العظيم القائل
 .)[2]()الفرقان( )48( طهورا

 :أثر الوضوء الوقائي

ــا : والتســاؤل الــذي يثــور هــو مــا ســبل حتقيــق الطهــارة الــيت أولتهــا الشــريعة اهتماًم
 ابلًغا؟

ــق مبــا فرضــه هللا ســبحانه وتعــاىل، ومبــا ســنَّه إن : واجلــواب النظافــة أو الطهــارة تتحقَّ
ــاب وأمــاكن الصــالة وســنن الفطــرة؛ وســوف  ــه ملسو هيلع هللا ىلص مــن الوضــوء والغســل ونظافــة الثي نبي
ـــه مـــوطن الطعـــن ومنـــاط  ـــني هـــذه األشـــياء؛ وذلـــك ألن ـــاول ابحلـــديث الوضـــوء مـــن ب نتن

: الوضوء خري تطبيق للقاعدة الطبيـة الـيت تقـول التشكيك، وسنبني من خالل حديثنا أن
 .إن الوقاية خري من العالج، وأنه ليس من األمور الشكلية كما يدَّعى

ــــال ســــبحانه وتعــــاىل ــــوا إذا قمــــتم إىل الصــــالة فاغســــلوا  : ق ــــذين آمن � أيهــــا ال
وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسـحوا برؤوسـكم وأرجلكـم إىل الكعبـني وإن كنـتم جنبـا 

اطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء ف
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فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريـد هللا ليجعـل 
ـــه علـــيكم لعلكـــم تشـــكرون  )6( علـــيكم مـــن حـــرج ولكـــن يريـــد ليطهـــركم وليـــتم نعمت

 ).املائدة(

تنظيف لألعضاء الظاهرة، ولـيس جمـرد تطهـري للجسـد عـدة إن الوضوء ليس جمرد 
مـــرات يف اليـــوم؛ بـــل إن األثـــر النفســـي والســـمو الروحـــي الـــذي يشـــعر بـــه املســـلم بعـــد 
الوضــوء لشــيء أعمــق مــن أن تعــربِّ عنــه الكلمــات، خاصــة مــع إســباغ الوضــوء وإتقانــه، 

يـة وأتلـُّق، وقـد قـال فللوضوء دور كبري يف حياة املسلم، وهو جيعلـه دائًمـا يف يقظـة وحيو 
مـن توضَّـأ فأحسـن الوضـوء خرجـت خطـا�ه مـن «: عنه النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيما رواه اإلمام مسلم

ولـن حيـافظ علـى الوضـوء إال ... «: ، وقـال ملسو هيلع هللا ىلص)[3](»جسده حىت خترج من حتت أظفاره
 .)[4](»مؤمن

إن عملية غسل األعضاء املعرضة دائًما لألتربة من جسم اإلنسان ال شك أ�ا يف منتهى 
؛ فأجزاء اجلسم هذه تتعرض طوال اليوم لعدد مهول من األمهية للصحة العامة

امليكروابت تعد ابملاليني يف كل سنتيمرت مكعب من اهلواء، وهي دائًما يف حالة هجوم 
على اجلسم اإلنساين من خالل اجللد يف املناطق املكشوفة منه، وعند الوضوء تفاجأ 

خاصة مع التدليك اجليد هذه امليكروابت حبالة كسح شامل هلا من فوق سطح اجللد، 
وإسباغ الوضوء، وهو هدي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وبذلك ال يبقى بعد أي أثر من أدران أو 

 .)[5](جراثيم على اجلسم إال ما شاء هللا تعاىل

ـــة احلديثـــة ـــة مـــن البكتـــري� : تقـــول املراجـــع الطبي ـــد يعـــّد خمـــزً� لنســـبة عالي إن اجلل
والفطــر�ت، ويكثــر معظمهــا علــى البشــرة وجــذور الشــعر، ويــرتاوح عــددها مــن عشــرة 
آالف إىل مئــة ألــف جرثومــة علــى كــل ســنتيمرت مربــع مــن اجللــد الطبيعــي، ويف املنــاطق 

، كمـا ترتفـع 2سـم/ون إىل مخسة ماليـني جرثومـةاملكشوفة من اجللد يرتاوح العدد من ملي
املنطقـة اإلربيـة وحتـت اإلبطـني، إىل عشـرة : هذه النسبة يف األماكن املخبوءة الرطبـة مثـل

 .، ونسبة الكائنات الدقيقة على الشعر كنسبتها على اجللد2سم/ماليني جرثومة
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 صورة للبكتري� العضوية اليت توجد بكثرة على اجللد

ــع جلــد اإلنســان، فــإن الوضــوء ينظــف ومــن مث؛  ــا جلمي فــإذا كــان االغتســال منظًف
ـا؛  األجزاء املكشوفة منه، وهي األكثـر تلـواًث ابجلـراثيم؛ لـذا كـان اسـتعمال املـاء أمـًرا مهمًّ

 .)[6](ألن هذه اجلراثيم يف تكاثر مستمر، والوضوء خري مزيل هلا

ولــو استعرضــنا منــاطق اجلســم الــيت يشــملها الوضــوء لتبــني لنــا أحــد وجــوه احلكمــة 
ــــة،  ــــف مهــــا املــــدخالن الرئيســــيان ألعضــــاء اجلســــم الداخلي ــــه؛ فــــالفم واألن العظيمــــة من

 .والعطبفنظافتهما من اجلراثيم تعين محاية األجهزة الداخلية من املرض 

 :املضمضة والوقاية من األمراض •

توجد يف الفم جتمعات كبرية من الكائنات الدقيقة وأبنواع خمتلفة تزيـد علـى ثـالث 
مـــم، وقـــد توجـــد بعـــد /مليـــون جرثومـــة 100مئـــة مســـتعمرة، وحيتـــوي اللعـــاب علـــى حنـــو 

الفطـــر�ت والطفيليـــات األوليـــة يف عـــدد مـــن األشـــخاص، وتشـــكل أنـــواع امليكــــروابت 
مــن البكتــري� املتطفلــة، وهــي الــيت تســبب التهــاب اللــوزتني % 60 -30ية مــن الســبح
 .واحللق
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 صورة للميكروابت السبحية

وتتغذى هذه الكائنات الدقيقـة علـى بقـا� الطعـام املوجـود يف الفـم وبـني األسـنان، 
وينــتج مــن منوِّهــا وتكاثرهــا أمحــاض وإفــرازات كثــرية تــؤثر علــى الفــم ورائحتــه، وعلــى لــون 

 .)[7](ألسنان وأدائهاا

فاملضمضة حتفظ الفم والبلعوم مـن االلتهـاب وحتفـظ اللثـة مـن التقـيح، وكـذا فإ�ـا 
الطعـام يف ثنا�هـا، كمـا أن تقي األسنان وتنظفها إبزالة الفضالت الغذائية اليت تبقى بعـد 

املضمضة تقوي بعض عضالت الوجه، وحتفظ للوجه نضارته واستدارته، وهو مترين مهم 
ــة الر�ضــية، وهــذا التمــرين يفيــد يف إضــفاء اهلــدوء النفســي  يعرفــه املتخصصــون يف الرتبي

 .)[8](على املرء لو أتقن حتريك عضالت فمه أثناء املضمضة

عضـــو اجلمعيـــة الطبيـــة بلنـــدن واستشـــاري -يقـــول الـــدكتور أمحـــد شـــوقي إبـــراهيم 
ابلنسبة للمضمضة فقد ثبت أ�ا حتفظ الفم والبلعوم مـن : " -األمراض الباطنية والقلب

نان من النخر إبزالـة الفضـالت الطعاميـة الـيت قـد االلتهاابت ومن تقيح اللثة، وتقي األس
من الذين يفقدون أسنا�م لو اهتموا بنظافة الفم % 90تبقى فيها؛ فقد ثبت علميًّا أن 

ملا فقدوا أسنا�م قبل األوان، وأن املادة الصديدية والعفونة مع اللعاب والطعـام متتصـها 
سـبب أمراًضـا كثـرية، وأن املضمضـة املعدة وتسري إىل الـدم، ومنـه إىل مجيـع األعضـاء وت

تنمــي بعــض العضــالت يف الوجــه وجتعلــه مســتديًرا، وهــذا التمــرين مل يــذكره مــن أســاتذة 
 .)[9]("الر�ضة إال القليل؛ النصرافهم إىل العضالت الكبرية يف اجلسم
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وقد حث الدين احلنيف على العناية التامة بنظافـة األسـنان، فسـنَّ السـواك يف كـل 
وضوء، وعند كل صالة، وعند الذكر، وقراءة القرآن، وعند االستيقاظ مـن النـوم، وعنـد 
تغــري رائحــة الفــم؛ تطهــريًا للفــم ممــا علــق ابألســنان واللثــة مــن بقــا� األكــل الــيت لــو تركــت 

ــة، وأثَّــرت يف األســنان، فتهــدمها هــدًما، وتقتلعهــا مــن لغــريت ر  ائحــة الفــم، وقرَّحــت اللث
جذورها، وذلك يـؤدي إىل ضـعف املضـغ فتضـر املعـدة، وتنشـأ عـن ذلـك أمـراض كثـرية،  
كضعف البصر وعسر اهلضم واإلمساك واملغـص الكلـوي والصـداع وغريهـا، حـىت أرجـع 

 .ناناألطباء األمراض الباطنية كلها إىل مرض األس

لـوال أن أشـق علـى أمـيت «: ملسو هيلع هللا ىلصوابلسواك �من املسـلم هـذه الشـرور؛ ولـذلك قـال 
لــوال أن أشــق «: ملسو هيلع هللا ىلص، وقــال )[10](»ألمــرهتم ابلســواك مــع كــل صــالة -أو علــى النــاس-

السـواك مطهـرة للفـم «: وقـال أيًضـا. )[11](»على أميت ألمرهتم ابلسـواك عنـد كـل وضـوء
 .)[12](»مرضاة للرب

واالســتياك يكــون بعــود مــن أراك، وجيــزئ كــل مــا يزيــل تغــريُّ رائحــة الفــم، كخرقــة 
خشنة، أو ابألصبع، أو بفرشة الفم، ويغسل ما يسـتاك بـه قبـل االسـتياك وبعـده حـىت ال 

 .)[13](يعلق به شيء

نعم فالسواك مطهرة للفـم حقًّـا؛ فقـد ثبـت تكـون غاللـة رقيقـة مـن اللعـاب تلتصـق 
، يســبح فيهــا عــدد هائــل مــن )Bacterialplaque" (لوحيــة جرثوميــة"ابألســنان تســمى 

كــل جــرام منهــا، وهــذه اللوحيــة أو الطبقــة مليــون جرثومــة يف  100اجلــراثيم تصــل إىل حنــو 
تتكــون ســريًعا حــىت بعــد تلميــع األســنان يف أقــل مــن ســاعة، ويــزداد مسكهــا وحيــدث فيهــا 

 .ترسبات رخوة، كلما تركت من غري إزالة

وقــد ثبــت أن هــذه اللوحيــة اجلرثوميــة الــيت تتكــون علــى األســنان هــي املســئولة عــن 
أمتــه علــى دوام  ملسو هيلع هللا ىلصلنــا حكمــة حــث النــيب أمــراض اللثــة وخنــر األســنان، وهــذا يوضــح 

 .استعمال السواك عند كل صالة أو وضوء
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إذا قـام مـن الليـل يشـوص فـاه «ـ كمـا ثبـت يف الصـحيحني ـ  ملسو هيلع هللا ىلصوكـان رسـول هللا 
ع تكـاثر اجلـراثيم )[14](»ابلسواك ؛ ألن ركود اللعاب أثناء النوم، أحد العوامل الـيت تشـجِّ

وازد�د ترسباهتا يف هذه اللوحية، كما أن هـذه اللوحيـة لـيس هلـا عالقـة ابألكـل وفضـالت 
ـــيب  ـــب الن ـــذا نفهـــم احلكمـــة مـــن ترغي ـــام؛ فهـــي دائمـــة التكـــوين؛ ل ـــه الطع صـــلى هللا علي

 .وحضه على السواك، ومالزمته له حىت أثناء الصيامسلمو 

رأيت النيب يستاك وهو صائم «: روى البخاري بسنده عن عامر بن ربيعة � قال
 .)[15](»ما ال أحصي أو أعد

ـــى مـــادة مضـــادة  ـــوي عل ـــث حيت ـــرية للفـــم واألســـنان؛ حي ـــة كث ـــد طبي وللســـواك فوائ
للجـــراثيم، وقـــد ثبـــت ابلبحـــث أنـــه يقضـــي علـــى مخســـة أنـــواع علـــى األقـــل مـــن اجلـــراثيم 

، الــيت تســبِّب )Streptococci(املمرضــة، واملوجــودة ابلفــم، أمههــا البكتــري� الســبحية 
 .بعض أنواع الـحمى الروماتيزمية

الســواك بعــود األراك مــادة جتــرف الفضــالت وتــزيح القلــح وتســاعد كمــا وجــد يف 
؛ وهـو قاتـل )Tannicacid(على تلميع األسنان، كما يتـوافر فيـه بكثـرة محـض العفـص 

 .للجراثيم، ومطهر قوي، ويشفي جروح اللثة والتهاابهتا

وقد أجريت دراسة على مستعملي السـواك، ثبـت خالهلـا أن السـواك يزيـل اللوحيـة 
ــة وهــي بكــر، قبــل عتوهــا وأتثريهــا علــى األنســجة، وتكــرار الســواك يوميًّــا قبــل اجلرثو  مي

 .)[16](الصالة يؤدي إىل درجة عالية من نظافة الفم، ويشفي التهاابت اللثة

قضاء على هذه األعداد اهلائلة من اجلراثيم اليت تتكون داخل الفـم ومن مث؛ فإنه لل
 :ومنع آاثرها الضارة ـ حرصت الشريعة اإلسالمية على أمرين

 .املضمضة، وهي تكرار غسل الفم ابملاء عدة مرات يف اليوم: األول

 .احلث على استعمال السواك: الثاين
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 :غسل األنف •

الـذي قدمـه إىل مـؤمتر اإلعجـاز الطـيب يف يف حبثـه -يذكر الدكتور مصـطفى شـحاتة 
أمهيـة غسـل األنـف ابملـاء أثنـاء الوضـوء للصـالة  -القرآن والسنة والذي عقد يف القـاهرة

إن جتويف األنف يعترب من األماكن اليت يتكاثر فيها العديد من امليكروابت؛ مبا : "فيقول
 ".هلا من خاصية بيولوجية تشجع على تكاثر امليكروابت هبا

يذكر يف موضع آخر مـن البحـث أنـه قـد أجريـت دراسـة ميدانيـة علـى أشـخاص مث 
وبدراســة وفحــص جتويــف األنــف يف "يــؤدون الصــالة بصــفة دائمــة، وآخــرين ال يؤدو�ــا، 

اجملموعتني وجد أن غسل جتويف األنف ابملاء مخس مرات يوميًّا أثناء الوضوء ـ يؤدي إىل 
فيـه نسـبة اإلصـابة ابمليكـروابت؛ األمـر الـذي محاية هذا التجويف من االلتهـاابت، وتقـل 

ينعكس على اجلسم ككل، وحيميه مـن إصـابة األعضـاء األخـرى هبـذه امليكـروابت نتيجـة 
 ".تكاثرها بتجويف األنف

ومع تطور البحث العلمي يف القرن العشرين، أظهرت األحباث والدراسات العلمية 
يقـوم بعمليـة ترشـيح مسـتمرة  -وهـو أعلـى عضـو يف اجلهـاز التنفسـي-أن أنف اإلنسـان 

 .هلواء التنفس، ويعزل فيه كل ما يعلق ابهلواء من ميكروابت وأتربة

وعندما نفحص هذه امليكروابت حتـت امليكروسـكوب املكـرب جنـد فيهـا مجيـع أنـواع 
امليكــروابت؛ وبــذلك يصــبح األنــف خمــزً� جلميــع أنــواع امليكــروابت والبكتــري� الــيت تنتقــل 

ضــاء اجلهــاز التنفســي، واجليــوب األنفيــة واألذن الوســطى، وكــذلك إىل منــه إىل ابقــي أع
 .سطح اجللد، بل وإىل اهلواء اخلارجي

ولقد أظهرت الدراسات العديدة أن هـذه امليكـروابت هـي السـبب املباشـر للعديـد 
من األمراض، وأنه ما إن يتم تنظيف األنف وتطهريه حىت ختتفي كثري مـن األمـراض وتقـل 

 .حدهتا
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ودع هللا عــز وجــل يف أنــف اإلنســان خطوطًــا دفاعيــة قويــة، وحتصــينات متينــة وقــد أ
ـــا يعـــزل هـــذه  ـــف شـــعًرا كثيًف ـــد مـــدخل األن ـــدفع أضـــراره؛ فنجـــد عن تقـــاوم امليكـــروب وت
امليكــروابت مــن اهلــواء الــداخل للتــنفس، ومــادة دهنيــة يفرزهــا اجللــد تقــاوم جتمــع هــذه 

راثيم، ولكـــن كـــل هـــذه الـــدفاعات ال امليكـــروابت، ومـــادة خماطيـــة تقتـــل العديـــد مـــن اجلـــ
تستطيع أن تتعامل مع املاليـني مـن البكتـري� الضـارة الـيت تظهـر يف األنـف يوميًّـا وتتجـدَّد 

 .وتتكاثر طوال النهار

ولــذلك يكــون األنــف يف حاجــة إىل وســيلة صــحية مناســبة لتنظيفــه وتطهــريه، ودفــع 
ل الصــحية لتجنــب تلــوث األنــف ويعــرف األطبــاء كثــريًا مــن الوســائ. أضــرار اجلــراثيم عنــه

ـــة، وتشـــمل الغســـيل املتكـــرر هلـــا، أو  ـــة إجيابي ابمليكـــروابت، وبعـــض هـــذه الوســـائل عملي
تنظيفهــا ابملــواد الطبيــة املطهــرة، أو تنــاول املضــادات احليويــة مــع خطورهتــا علــى املــدى 

 .الطويل

ــاع مــن القمــاش علــى األنــف حــىت ال تنتقــل  ــاك وســائل أخــرى، مثــل وضــع قن وهن
ى، أو ما شابه ذلـك مـن وسـائل، إال أنـه ابسـتعراض هـذه الوسـائل مجيعهـا تبـني أن العدو 

غســل األنــف املتكــرِّر مخــس مــرات يف اليــوم أثنــاء الوضــوء هــو أبســطها وأســهلها، ومــن 
خــالل هــذه الوســيلة خطــر علــى ابل جمموعــة مــن أطبــاء كليــة الطــب جبامعــة اإلســكندرية 

مون قبل كل صالة، والـيت تبـدأ بغسـل اليـدين مث دراسة فكرة الوضوء اليت يقوم هبا املسل
املضمضــة مث استنشــاق املــاء يف األنــف واســتنثاره ثــالث مــرات إىل آخــر أركــان الوضــوء، 
والبحث عما وراء الوضـوء مـن قـيم علميـة وفوائـد صـحية، فكـان أن بـدءوا دراسـة حبثيـة 

ة، والـــذين عميقـــة اســـتغرقت عـــامني علـــى عـــدد كبـــري مـــن املســـلمني املنتظمـــني يف الصـــال
 .يتوضئون مخس مرات يف اليوم؛ وذلك للكشف عن أمهية هذه الفريضة الدينية

ومــن هــذا املنطلــق الــديين بــدأ علمــاء جامعــة اإلســكندرية البحــث ابلكشــف الطــيب 
الــدقيق علــى املئــات مــن املــواطنني األصــحاء الــذين ال يتوضــئون، وابلتــايل ال يصــلون، مث 

10 www.almoslih.net



األنــف لعمــل مزرعــة ميكروبيــة لفحــص مــا يظهــر أخــذت مــنهم مســحة طبيــة مــن داخــل 
 .داخل األنف من ميكروابت

مث أخــذ عــدد مســاٍو هلــم مــن املنتظمــني يف الوضــوء والصــالة، وفحصــت أنــوفهم، 
وأخــذ منهــا مســحات طبيــة لعمــل املزرعــة والفحــص والتحليــل، وتكــرر هــذا العمــل يوميًّــا 

مجيع األعمـار، وجتمعـت لـدى ولشهور طويلة، وعلى أعداد كبرية من كال اجلنسني، ومن 
األطباء الباحثني نتائج كثرية، وبيا�ت عديدة قاموا بتحليلها ودراسـتها، فظهـرت أمـامهم 
حقـــائق مدهشـــة قـــاموا بتســـجيلها ابألرقـــام والصـــور واملســـتندات، ونشـــرت يف األوســـاط 

 .العلمية داخل وخارج مصر، وكان هلا رد فعل علمي كبري

وضـئون ابهـت اللـون، دهـين امللمـس، يعلـو مدخلـه فقد ظهر األنف عنـد مـن ال يت
بعض األتربة والقشور، كما وجـدت فتحـة األنـف لزجـة السـطح، غامقـة اللـون، يتسـاقط 
منهــا الشــعر، وظهــر الشــعر الســميك الــذي حيمــي جتويــف األنــف متالصــًقا مــرتاًب تعلــوه 

 .بعض القشور اخلفيفة

خمتلفـة متاًمـا، فظهـر سـطح األنـف  أما عند املنتظمني يف الوضوء فقـد كانـت هـذه الصـورة
المًعا، نظيف امللمس، خيلو من القشـور واألتربـة، ويظهـر شـعره نظيًفـا أملـس، خاليًـا مـن 

 .)[17](املتعلقات واإلفرازات

ابملبالغـة يف االستنشـاق وتكـراره ثـالاًث؛ فعـن   ملسو هيلع هللا ىلصومما سبق ندرك عظم وصية النـيب 
� رسـول هللا، أخـربين عـن : قلـت: عاصم بن لقيط بن صربة عن أبيه لقيط بن صـربة قـال

أسبغ الوضـوء، وخلـل بـني األصـابع، وابلـغ يف االستنشـاق إال أن تكـون «: الوضوء، قال
 .)[18](»صائًما

ــار الرســول  املبالغــة يف االستنشــاق  ملسو هيلع هللا ىلصويكمــن وجــه اإلعجــاز يف احلــديث يف اختي
ء كلها إال أنه خص األنف مبزيـد ابإلسباغ يف أعضاء الوضو  ملسو هيلع هللا ىلصحتديًدا، فبالرغم من أمره 
ـــه  ـــة واهتمـــام؛ وألن ـــت كـــل  ملسو هيلع هللا ىلصعناي ـــار كلمـــة واحـــدة مشل ـــم؛ فقـــد اخت أويت جوامـــع الكل
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املبالغــة تعــين الكثــرة الكميــة والنوعيــة، فاملبالغــة ؛ ألن )[19](الصــفات الالزمــة يف الغســول
الكمية تعين كثرة عدد الغسالت، وأمـا املبالغـة النوعيـة فتعـين املبالغـة يف إيصـال املـاء إىل 

 .داخل عمق جتويف األنف حىت تصل إىل البلعوم يف غري �ار الصيام

رســـول الوســـطية تســـرتعي االنتبـــاه، فمـــا ابل ) املبالغـــة(مث إن هـــذه الكلمـــة حتديـــًدا 
واالعتدال يدعو إىل املبالغة؟ فأمر الدين كله مبين على التوسط والقصد، فما الذي دعا 

أن يعــدل عــن هــذا املــنهج الثابــت املطــرد إىل املبالغــة هنــا؟  صــلى هللا عليــه وســلماملعصوم
فأمهيــة غســول األنــف يف عــالج التهــاابت . فــال بــد أن ذلــك لســبب مهــم وحكمــة ابلغــة

فية والوقاية منها حقيقة علمية مؤكدة ابملراجع العلمية، فكثرة غسول األنف اجليوب األن
ال بــــد أن يــــؤدي إىل تنظيفهــــا وإزالــــة اإلفــــرازات واجلــــراثيم منهــــا، ومــــن مث محايتهــــا مــــن 

 .االلتهاابت

؛ »وابلـــغ يف االستنشـــاق«: ملسو هيلع هللا ىلصوعليـــه؛ فلـــيس أدق وال أبلـــغ مـــن كلمـــة املصـــطفى 
ـــا يصـــب ـــق م ـــوب لتحقي ـــة للجي ـــة والعـــالج مـــن االلتهـــاابت املزمن ـــه العلمـــاء يف الوقاي و إلي

 .)[20](األنفية

 :الوضوء وجراثيم اجللد املكشوف  •

إن اليــدين والــذراعني والوجــه وشــعر الــرأس والقــدمني وأســفل الســاقني، هــي أجــزاء 
مكشــوفة مــن البــدن، فغســلها ابملــاء ينقيهــا مــن الكائنــات الدقيقــة ويزيلهــا عنهــا، وخيتبــئ 
عدد كبري مـن هـذه الكائنـات يف األخاديـد بـني األصـابع وعلـى عقـدها؛ لـذلك أمـر النـيب 

بع اليدين والقدمني وغسل عقدها، وذلك تعقًبا ملا ميكن أن حتويه هـذه بتخليل أصا  ملسو هيلع هللا ىلص
بنظافــة اليــدين خاصــة،  ملسو هيلع هللا ىلصاملخــابئ مــن اجلــراثيم والفطــر�ت الضــارة، كمــا أوصــى النــيب 

وحض على غسلهما عدة مرات يف اليوم قبل الطعام وبعده، وبعد االستيقاظ مـن النـوم، 
وث؛ وذلــك ملــا لليــدين مــن خطــورة يف نقــل األمــراض وانتشــار وبعــد اخلــالء، وبعــد كــل تلــ

األوبئـة عــن طريــق مــس الطعــام أو الشــراب أو املصـافحة، ومــن أجــل ذلــك كــان الوضــوء 
 .)[21](املستمر والغسل ميثالن خري مزيل هلذه الكائنات وجمفِّف هلذا املخزن اخلطري
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ومن مث؛ فإن لغسل الوجه واليدين إىل املـرفقني والقـدمني فائـدة يف إزالـة الغبـار ومـا 
حيتوي عليه من اجلراثيم، فضًال عن تنظيف البشرة مـن املـواد الدهنيـة الـيت تفرزهـا الغـدد 

ـــة العـــرق، وقـــد ثبـــت  ـــة، ابإلضـــافة إىل إزال ـــد اجللدي علميَّـــا أن امليكـــروابت ال هتـــاجم جل
 .اإلنسان إال إذا أمهل تنظيفه

فـــإن اإلنســـان إذا مكـــث مـــدة طويلـــة دون غســـل ألعضـــائه، فـــإن إفـــرازات اجللـــد 
املختلفــة مــن دهــون وعــرق تــرتاكم علــى ســطح اجللــد حمدثــة حكــة شــديدة، وهــذه احلكــة 

كـــذلك؛ فـــإن .ىل اجللـــدابألظـــافر الـــيت غالًبـــا مـــا تكـــون غـــري نظيفـــة تـــدخل امليكـــروابت إ
 .اإلفرازات املرتاكمة هي دعوة للبكتري� كي تتكاثر وتنمو

ــة والعلمــاء الــذين  ــم البكترييولوجيــا احلديث هلــذا؛ فــإن الوضــوء أبركانــه قــد ســبق عل
اســتعانوا ابجملهــر علــى اكتشــاف البكتــري� والفطــر�ت الــيت هتــاجم اجللــد الــذي ال يعتــين 

 .)[22](الوضوء والغسلصاحبه بنظافته، اليت تتمثل يف 

ومــع اســتمرار الفحــوص والدراســات أعطــت التجــارب حقــائق علميــة أخــرى؛ فقــد 
فــم أو أثبــت البحــث أن جلــد اليــدين حيمــل العديــد مــن امليكــروابت الــيت قــد تنتقــل إىل ال

األنف عند عدم غسلهما؛ ولذلك جيب غسل اليدين جيًدا عند البدء يف الوضوء، وهذا 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإل�ء حـىت «: ملسو هيلع هللا ىلصيفسر لنا قول الرسول 

 .)[23](»يغسلها ثالاًث؛ فإنه ال يدري أين ابتت يده

كما قد ثبت أيًضا أن الدورة الدمويـة يف األطـراف العلويـة مـن اليـدين والسـاعدين 
واألطـراف الســفلية مــن القـدمني والســاقني ـ أضــعف منهـا يف األعضــاء األخــرى؛ لبعــدها 

لذي هو القلب؛ فإن غسلها مع دلكها يقـوي الـدورة الدمويـة هلـذه األعضـاء عن املركز ا
من اجلسم األمر الذي يزيد يف نشاط الشخص وفعاليته، ومن ذلك كله يتجلَّى اإلعجـاز 

 .العلمي يف شرعية الوضوء يف اإلسالم
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ــل العلمــاء إىل أن ســقوط أشــعة الضــوء : ويقــول الــدكتور أمحــد شــوقي إبــراهيم توصَّ
اء أثناء الوضوء يؤدي إىل انطالق أيو�ت سالبة، ويقلل األيـو�ت املوجبـة؛ األمـر على امل

الذي يؤدي إىل اسرتخاء األعصاب والعضالت، ويتخلص اجلسم من ارتفاع ضـغط الـدم 
 .واآلالم العضلية وحاالت القلق واألرق

ذ إن للمـاء قـوة سـحرية، بـل إن رذا: ويؤكد ذلك أحـد العلمـاء األمـريكيني يف قولـه
هـو أفضـل وسـيلة لالسـرتخاء وإزالـة التـوتر،  -يقصـد الوضـوء-املاء على الوجه واليـدين 

 .)[24](فسبحان هللا

 :العالقة بني الوضوء ومرض الرتاخوما      •

اطلعــت علــى موضــوع يتعلَّــق مبـــرض : يقــول األســتاذ الــدكتور دمحم راتــب النابلســي
هذا املرض هو التهاب يصيب ملتحمة العني وقرنيتها، , "الرتاخوما"يصيب العني، اسـمه 

 .وينتهي ابلعمى, وله أدوار مير هبا، ختريش وحكة خفيفتان

ولكـن الـذي , شـريليس هذا ما يعنينا، فهذا موضوع مستنبط من كتـب الطـب الب
يعنينا أن كاتبة متخصصة كتبت مقاًال نشر هلا يف جملة علمية، يصدرها مكتب املعلومات 

إن االغتســال املنــتظم، والوضــوء للصــالة يف : "التــابع لألمــم املتحــدة، تقــول هــذه الكاتبــة
اجملتمعــات اإلســالمية قــد ســاعدا كثــريًا يف احلــد مــن انتشــار مــرض الرتاخومــا، الــذي يعــد 

إن هنـاك مـا يقـرب : "، وأضـافت الكاتبـة"بب الـرئيس للعمـى يف بلـدان العـامل الثالـثالس
وميكــنهم جتنــب , مـن مخــس مئــة مليـون شــخص يف مجيــع أحنـاء العــامل يصــابون هبـذا املــرض

 ".العمى إذا اتبعوا الطريقة اإلسالمية يف النظافة الواجبة على كل مسلم قبل الصالة

اإلســالمية امللتزمــة اخنفــاض نســبة اإلصــابة هبــذا  إنــه لــوحظ يف اجملتمعــات: "وقالــت
ــزم ابلوضــوء  ــل إنــه وصــل إىل درجــة االنعــدام يف اجملتمعــات اإلســالمية الــيت تلت املــرض، ب

 ". مخس مرات يف اليوم
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فيجب أن نؤمن أن هذه األوامر والنواهي هـي مـن عنـد خـالق البشـر، ولـذلك مـن 
, فقــط، إن لــه فوائــد ال تعــد وال حتصــى الســذاجة أن تظــن أن ألمــر هللا فائــدة أو فائــدتني

فهذه كاتبة ال عالقة هلا أبمر الدين إطالقًا، من خـالل دراسـاهتا وحتقيقاهتـا واإلحصـاءات 
جتد أن نسـبة اإلصـابة مبـرض الرتاخومـا، الـذي يصـيب مخســ مئـة مليـون شـخص يف العـامل  

ابلوضـــوء كـــل عـــام ـ قـــد تراجـــع بشـــكل ملحـــوظ يف اجملتمعـــات اإلســـالمية الـــيت تلتـــزم 
 .والنظافة

إن العالقـة بـني الطاعـة ونتائجهـا عالقـة : "هذا شرع هللا؛ لذلك قال بعـض العلمـاء
 .)[25]("والعالقة بني املعصية ونتائجها عالقة علمية, علمية

 :الوضوء والوقاية من بعض أمراض السرطان      •

أثبـت العلـم احلــديث أن الوضـوء يقلِّــل مـن حـدوث األورام الســرطانية الـيت تســببها 
املــواد الكيميائيــة؛ ألن الوضــوء يكفــل إزالتهــا قبــل أن تــرتاكم بكميــات متكنهــا مــن النفــاذ 

صـناعة البــرتول العـاملون يف : والتسـرب مـن اجللـد إىل داخــل اجلسـم؛ فعلـى سـبيل املثــال
والكيمــاو�ت، يكونــون أكثــر عرضــة لإلصــابة بســرطان اجللــد، والوقايــة منــه تكــون إبزالــة 
تراكم الكيماو�ت من فوق سطح اجللد، وال سيما األجزاء الظاهرة من جسـم اإلنسـان، 

 .اليت تتعرَّض للتلوث

إىل  � أيها الذين آمنوا إذا قمتم: من هنا تظهر حكمة الوضوء يف قوله تعاىل
الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني 

 ).6/املائدة( وإن كنتم جنبا فاطهروا

ــة الكيمــاو�ت مــن فــوق ســطح اجللــد،  فالوضــوء مخــس مــرات يف اليــوم يكفــل إزال
لـذي يـؤدي ومينع من تراكمها؛ األمر الذي يقلل من أتثري هذه املـواد علـى خـال� اجللـد ا

 .على املدى الطويل إىل حدوث تغريات سرطانية
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يف إحداث  -وال سيما األشعة فوق البنفسجية-كما ثبت أن أتثري أشعة الشمس 
ســـرطان اجللـــد، ال يصـــيب إال األمـــاكن الظـــاهرة املعرضـــة هلـــذه األشـــعة، وخاصـــة اجلـــزء 

حتتمــي مــن اآلاثر  املعــرض لألشــعة؛ األمــر الــذي يتــيح خلــال� الطبقــة الداخليــة للجلــد أن
 .الضارة للتعرض ألشعة الشمس

هذا؛ وتدل اإلحصاءات على أن سرطان اجللد هو أكثر أنواع السـرطا�ت شـيوًعا 
بــني الرجــال يف اجملتمــع الغــريب والــوال�ت املتحــدة األمريكيــة وأســرتاليا، يف حــني ال يشــيع 

يهــا، وهــذا مــا يؤكــد ذلــك يف الــبالد الــيت تــدين ابإلســالم، بــرغم قــوة األشــعة الشمســية ف
فضـــل الوضـــوء كســـالح حيتمـــي بـــه املســـلم مـــن موبقـــات هـــذا املـــرض اللعـــني وغـــريه مـــن 

 .األمراض

إن اجللـد يـؤدي للجسـم وظيفـة مهمـة : "يقول أحد اخلرباء يف جمال الطب الوقائي 
جـدًّا، وهـي إفـراز العـرق الـذي حيتـوي علـى مـواد دهنيـة وأمـالح، فـإذا تبخـر املـاء بقيــت 

راكمت على اجللد، وانسدت مسام الغـدد العرقيـة، األمـر الـذي يسـبب عـدم األمالح وت
أداء عملية العـرق كمـا جيـب، ووجـود القـذارة علـى اجللـد األمـر الـذي يـؤدي إىل أمـراض 
جلدية؛ ولذا كانت أمهية الوضوء من غسل الوجه واليـدين عـدة مـرات يف اليـوم، ونظافـة 

 .)[26]("واملعرضة لألتربةالفم وغري ذلك من األعضاء الظاهرة للجسم 

 :فوائد أخرى للوضوء      •

أسـتاذة املناعـة جبامعـة عـني مشـس -أكد حبث علمي حديث للدكتورة ماجدة عامر 
وسيلة فعالة جدًّا للتغلب على التعب واإلرهـاق،  أن الوضوء  -واستشاري الطب البديل

 .كما أنه جيدد نشاط اإلنسان

وأشار البحث إىل أن وضوء املسلم للصالة يعيد إليه تـوازن الطاقـة الـيت تسـري يف 
مسارات جسم اإلنسان، ويصلح ما هبا من خلل بعد تنقية املرء مـن ذنوبـه وخطـا�ه الـيت 
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هلا أتثـري علـى احلالـة النفسـية واجلسـمية، أمـا مـن الناحيـة احلسـية واملعنويـة؛ ففـي الوضـوء 
 . اجلسم؛ إذ يعاجل اخللل املوجود ابجلسمعالج خفي لسائر أعضاء 

ودللــت علـــى ذلــك حبـــديث النــيب ملسو هيلع هللا ىلص الـــذي رواه اإلمــام مســـلم يف صــحيحه عـــن 
  مـا مـنكم: � نـيب هللا، فالوضـوء؟ حـدثين عنـه، قـال: فقلـت... «: عمرو بن عبسـة قـال

رجـــــل يقـــــرب وضـــــوءه فيتمضـــــمض ويستنشـــــق فينتثـــــر إال خـــــرت خطـــــا� وجهـــــه وفيـــــه 
وخياشيمه، مث إذا غسل وجهه كما أمره هللا إال خرت خطا� وجهه مـن أطـراف حليتـه مـع 
املاء، مث يغسل يديه إىل املرفقني إال خرت خطا� يديه من أ�مله مع املاء، مث ميسح رأسه 
إال خرت خطا� رأسه من أطراف شعره مع املاء، مث يغسـل قدميـه إىل الكعبـني إال خـرت 

مله مع املاء، فإن هو قام فصلى فحمد هللا وأثىن عليـه وجمَّـده ابلـذي خطا� رجليه من أ�
 .)[27](»هو له أهل، وفرغ قلبه هلل، إال انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه

قام هبا مركز أكادميي أمريكي نشرت مـؤخًرا أكـدت أن عمليـات  ويف دراسة علمية
التدليك ألعضاء اجلسم أثناء الوضوء للصالة تعيد للمرء حيويته ونضارته؛ ابإلضـافة إىل 

 . أ�ا تساعد خال� املخ على التجدُّد واالستمرار يف ضخ الدم

ميكنهـا قيـاس ) Bioresonance(وقد توصل العلم إىل أجهزة خاصة يطلق عليهـا 
ــــات احليــــة، وأيًضــــا كــــامريات خاصــــة تصــــور اجملــــال  مقــــدار الطاقــــة يف اإلنســــان والكائن
املغناطيسي احمليط بكل كائن حي؛ وقد عـرف هـذا اجملـال الـذي يـتحكم يف كياننـا وبقائنـا  

، ودونه نصبح تركيبة من الكيماو�ت الـيت تتحلـل )Aura(كمخلوقات حية ابسم اهلالة 
 .وتفىن

أنــه يعيــد التــوازن : يتضــح أن مــن أســرار فضــل الوضــوء علــى كــل مســلمومــن هنــا  
النموذجي للمجال احليوي احملـيط ابإلنسـان، ويصـلح أي خلـل يف مسـارات الطاقـة، ويف 
ذلك محاية له من اآلاثر السـلبية للتكنولوجيـا احلديثـة وتلـوث البيئـة وغريهـا مـن اجملـاالت 

 .)[28](ساناملختلفة املؤثرة على الطاقة احليوية لإلن
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خنلص من كل ما سبق إىل أن اإلسـالم هـو أول مـن أوضـح أن النظافـة هـي الوقايـة 
اث الرئيســية مــن اجلــراثيم، كمــا تظهــر لنــا احلكمــة مــن تشــريع الوضــوء، الــيت تقررهــا األحبــ

ــا عالقتهــا ابلطــب، وال ســيما الطــب الوقــائي لإلنســان مــن األمــراض  ــة، وتظهــر لن العلمي
اجللدية اليت يتعرض هلا إذا مل ينظف أعضاء جسمه، وخباصة املعرضة للعوامل اجلوية ومـا 

 .فيها من أتربة حاملة جلراثيم أو غازات ضارة
: ل ـ ردًّا على مـا زعـم ـ ويف اعتقاد� بعدما سبق عرضه أننا لسنا يف حاجة ألن نقو 

إن الوضوء ليس أمًرا شكليًّا، وإمنا شرع لغاية وحكمة، وقد ابنت هذه احلكمة لكـل ذي 
 :إ�ا مل تنب بعد قلنا له: عقل منصف ـ مشكك كان أو غري مشكك ـ فإن قال أحد

  وينكر الفم طعم املاء من سقم   قد تنكر العني ضوء الشمس من رمد
 :اإلعجازوجه       •

أكــدت األحبــاث العلميــة أن الوضــوء يكفــل للمتوضــئ الوقايــة مــن أمــراض عديــدة؛ 
فاملضمضــة تطــرد أيــة فضــالت جمتمعــة أو بقــا� للطعــام يف الفــم، كمــا أن غســل األنــف 
ينظفه من اجلراثيم واألتربة، هذا ابإلضافة إىل أن الوضوء يكفل للمتوضئ الوقاية من منو 

مني، كمـــــا مينـــــع إصـــــابة اجللـــــد اباللتهـــــاابت والتقيحـــــات الفطـــــر�ت بـــــني أصـــــابع القـــــد
والتجمعـــات الصـــديدية، ويقلـــل مـــن احتمـــال حـــدوث ســـرطان اجللـــد، إنـــه يزيـــل املـــواد 

 .الكيماوية قبل أن ترتاكم، وقبل أن تتجمَّع على سطح اجللد

كذلك دلك األعضاء ينبه الدورة الدموية، فينشط تغذية األعضـاء ابلـدم، وبـذلك 
الـــدماء إىل املـــخ والكليتـــني، وخيفـــف الوضـــوء مـــن اختنـــاق اجلهـــاز العصـــيب تـــزداد حركـــة 

 .املركزي فينشط الذاكرة، ومن هذا كله يتضح اإلعجاز العلمي يف تشريع الوضوء

   
 

 .www.el7ad.comامللحدين العرب : منتدى) *(

 ).523(، رقم )720/ 2(فضل الوضوء، : الطهارة، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [1]
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عبد اجلـواد الصـاوي، اهليئـة العامليـة لإلعجـاز العلمـي يف القـرآن . عبد هللا املصلح و د. اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، د. [2]
 .بتصرف 259 -258م، ص2008/ هـ1429، 1والسنة، دار جياد، السعودية، ط

 ).601(، رقم )149/ 1(خروج اخلطا� مع ماء الوضوء، : الطهارة، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [3]

وقــال عنــه ). 22467(، رقــم )280/ 5(أخرجــه أمحــد يف مســنده، ابقــي مســند األنصــار، مــن حــديث ثــوابن �، : صــحيح. [4]
 .حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غري عبد الرمحن بن ميسرة: شعيب األرنؤوط

ـــن حجـــر، دمشـــق، . [5] / هــــ1428موســـوعة اإلعجـــاز العلمـــي يف القـــرآن الكـــرمي والســـنة املطهـــرة، يوســـف احلـــاج أمحـــد، دار اب
 .بتصرف 931 -930م، ص2007

 .260 -259عبد اجلواد الصاوي، مرجع سابق، ص. عبد هللا املصلح و د. اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، د. [6]

 .261 -260املرجع السابق، ص. [7]

 .بتصرف 931موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، يوسف احلاج أمحد، مرجع سابق، ص. [8]

ــــــــــــع. [9] ــــــــــــال منشــــــــــــور مبوق ــــــــــــق اإلســــــــــــالم : اإلعجــــــــــــاز العلمــــــــــــي يف شــــــــــــرعية الوضــــــــــــوء يف اإلســــــــــــالم، مق أخــــــــــــوات طري
www.akhawat.islamway.com. 

 ).887(، رقم )5/ 2(السواك يوم اجلمعة، : اجلمعة، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [10]

 .معلًقا) 187/ 4(سواك الرطب واليابس للصائم، : الصوم، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [11]

 .معلًقا) 187/ 4(سواك الرطب واليابس للصائم، : الصوم، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [12]

 . 164 -163م، ص8199/ هـ1419اإلسالم والطب، علي الرضا احلسيين، الدار احلسينية، مصر، . [13]

بشـرح (صـحيح مسـلم ). 245(، رقـم )424/ 1(السـواك، : الوضـوء، ابب: ، كتـاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [14]
 ).584(، رقم )773/ 2(، السواك: الطهارة، ابب: ، كتاب)النووي

ـــتح البـــاري(صـــحيح البخـــاري . [15] ـــاب)بشـــرح ف ـــوحي، ابب: ، كت ، رقـــم )40/ 3(ســـواك الرطـــب واليـــابس للصـــائم، : بـــدء ال
)1933.( 

 .263-262عبد اجلواد الصاوي، مرجع سابق، ص. عبد هللا املصلح و د. اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، د. [16]

/ هـــ1427، 7القــرآن الكــرمي، دمحم كامــل عبــد الصــمد، الــدار املصــرية اللبنانيــة، القــاهرة، ط: اإلعجــاز العلمــي يف اإلســالم. [17]
 .بتصرف 292 -289م، ص2006

، )368/ 3(األمـر بتخليـل األصـابع يف الوضـوء، : سـنن الوضـوء، ابب: أخرجه ابن حّبان يف صحيحه، كتاب: إسناده جيد. [18]
 .إسناده جيد: وقال األرنؤوط). 1087(رقم 
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ُيستخدم اآلن كعالج من مرض التهاب اجليوب األنفية، وكذلك كوقاية لعودته مرة أخرى؛ حيث يعمل علـى إزالـة : الغسول. [19]
 .اإلفرازات أوًال أبول، وكذلك يرطِّب األهداب وحيميها من اجلفاف الذي يُعترب من أهم أسباب اجلفاف

هشـام بـدر الـدين املشـد، حبـث منشـور مبجلـة اإلعجـاز العلمـي، اهليئـة العامليـة . الطب النبوي والتهاابت اجليـوب األنفيـة، د. [20]
 .بتصرف 25صهـ، 1427، احملرم )23(لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، السعودية، العدد 

 .بتصرف 264عبد اجلواد الصاوي، مرجع سابق، ص. عبد هللا املصلح و د. اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، د. [21]
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www.akhawat.islamway.com. 

كراهــة غمــس املتوضــئ وغــريه يــده املشــكوك يف جناســتها يف اإل�ء، : الطهــارة، ابب: ، كتــاب)بشــرح النــووي(صــحيح مســلم . [23]
 ).665(، رقم )160/ 1(

 .بتصرف 934 -933موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، يوسف احلاج أمحد، مرجع سابق، ص. ][24

، 3دمحم راتــب النابلســي، دار املكتــيب، دمشــق، ط. آ�ت هللا يف اإلنســان، د :موســوعة اإلعجــاز العلمــي يف القــرآن والســنة. [25]
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 .294، 293عبد الصمد، مرجع سابق، صالقرآن الكرمي، دمحم كامل : اإلعجاز العلمي يف اإلسالم. [26]

ـــن عبســـة، : صـــالة املســـافرين وقصـــرها، ابب: ، كتـــاب)بشـــرح النـــووي(صـــحيح مســـلم . [27] ، رقـــم )208/ 2(إســـالم عمـــرو ب
)1967.( 

 .uslid.com-www.forum.al: اإلعجاز يف الوضوء ُيكتشف يف العصر احلديث، مقال منشور مبوقع. [28]
 

20 www.almoslih.net

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-05-0001&value=&type=#_ftnref20
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-05-0001&value=&type=#_ftnref21
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-05-0001&value=&type=#_ftnref22
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-05-0001&value=&type=#_ftnref23
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-05-0001&value=&type=#_ftnref24
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-05-0001&value=&type=#_ftnref25
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-05-0001&value=&type=#_ftnref26
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-05-0001&value=&type=#_ftnref27
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-05-0001&value=&type=#_ftnref28
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-05-0001&value=&type=#_ftnref29



