
)∗( الطبية احلديثة الزعم أن حديث احلمَّى يتناىف مع املعارف
 

:الشبهة مضمون

يتناىف » من فيح جهنم فأبردوها ابملاء احلمَّى«: يزعم املغالطون أن قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص
أسباب احلمَّى، كما أن وصف عالج  مع املعارف الطبية اليت استطاعت التوصل إىل

مع مسات التفكري البدائي، وال يتناسب مع تفكري  احلمَّى يف حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص يتناسب
.إنسان يعيش يف عصر العلم والتقدم

:الشبهة وجه إبطال

اجلسم، ورغم أن للحمى  أثبت الطب احلديث أن احلمَّى هي ارتفاع درجة حرارة
للحرارة تؤثر على منطقة املهاد،  أسبااًب كثرية، إال أ�ا يف النهاية تكون بسبب مواد رافعة

فِّضات احلرارة، كاملاء خم وأن العالج يكون خبفض درجة احلرارة، وذلك عن طريق
الواسطة العالجية األوىل، اليت  واإلسربين والكينني؛ لذا كان استعمال املاء البارد هو

ابحلمى، وهذا ما أخرب به النيب صلى  حيث اإلطباء على اللجوء إليها سريًعا عند اإلصابة
.عام 1400هللا عليه وسلم منذ أكثر من 

:التفصيل

:احلقائق العلمية )1

حرارة اجلسم  العلم احلديث أن تشخيص احلمى يكون ابرتفاع يف درجةأثبت 
 منهم% 95اعتبار الفروق الطبيعية لكثري منا، وترتاوح يف  ، مع)C 37(ابلقياس الفموي 

 يف الفرتة الصباحية، ابإلضافة إىل عوامل أخرى كثرية ابملخ، وثبات 37.1: 36.3بني 
 ،)Hypothalamus(مبركز ما حتت املهاد  درجة احلرارة يف معدالهتا الطبيعية حمكوم
 Thermoregulatory control Center a(الذي حيتوي على مراكز التحكم احلراري 

thermostate.(
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حرارة الدم؛ ففي  وحتتوي هذه املنطقة من املخ على خال� عصبية تستشعر درجة
عصبيًّا  توتًراحالة اخنفاض درجة حرارة الدم ترسل إشارات إىل العضالت تسبب 

انقباضها  وارتفاًعا يف درجة احلرارة، وإشارات إىل األوعية الدموية ابجللد فتسبب
أقصى  وانتصاب الشعر والقشعريرة، وحيول ذلك دون فقدان احلرارة من اجلسم إىل

 درجة، وحيدث العكس عند ارتفاع درجة احلرارة، فرتختي العضالت وجدران األوعية
فقدان احلرارة من اجلسم؛ أي إن الرتموستات احلراري  السطحية، مما يرتتب عليه

 ). هc 37(ضبطًا رابنيًّا على نظم درجة احلرارة عند  مضبوط

عن طريق  وحتدث احلمى يف حالة حدوث عدوان على جسم اإلنسان، سواء
داخلية؛  خال� بكتريية أو سرطانية أو فريوسات أو فطر�ت أو أي جروح أو أمراض

اخلال� املناعية حول املكان املصاب أو العضو املريض،وتتفاعل حيث تلتف البالعم و 
" بريوجينات"مع تلك األجسام الغريبة، وتتولد عن هذه املعارك الشرسة مواد ُتسمى

)Pyrogens( . 

منه إشارات  واجلدير ابلذكر أن املكان املصاب عند حدوث العدوان تنبعث
املراكز  املختلفة، وذلك على مستوىونبضات عصبية إىل سائر مراكز اجلسم وأعضائه 

العصبية الغددية  االستجابة"الرئيسة يف اجلسم، وهو االستنفار العام الذي ُيسمى بـ 
 ). الرئيس(، وأول هذه املراكز هو املخ )Neuro Endocimal Respones(" الصموية

، )Metabolic changes(وتتابع تفاعالت األيض االستقاليب يف اجلسم كله 
الدوري واجلهاز  وتتوافق وتتكامل الوظائف الكلوية والكبدية والرئتني واجلهاز وتتداخل

املناعي الذي يعنينا يف هذا البحث بصفة خاصة، والذي ثبت يف السنوااتألخرية 
كله،  املعدودة مشاركاته الالحمدودة على املستوى العضوي واملستوى اخللوي للجسد

 ه من شىت االجتاهات إلسعاف اجلزءما من شأنه شحن كل مقدرات اجلسد وطاقات
 املصاب، وعلى قدر حاجته متاًما؛ أي إن التداعي اجلسدي ابالستنفار املناعي والعضوي

 . وحدوث احلمى يكون مبعايري منضبطة وغاية يف الدقة
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ترموستات احلرارة حتت  حيث -وعندما تصل البريوجينات عن طريق الدم إىل املخ
أعلى من ذلك وفًقا لدرجة  تغري درجة ضبط احلرارة إىل درجةيتأثر هبا املركز، وت -املهاد

للمعارك الدائرة بني اجلهاز  التفاعالت األيضية اخللوية وتركيز البريوجينات كنتيجة
األجسام املعادية،  املناعي، مع اختالف قدرات هذا اجلهاز من شخص آلخر وقوة
األدرينالني يف  نسبةوترتفع درجة حرارة االستقالب األيضي يف اخلال�، وترتفع 

الثريوكسني  األنسجة، خاصة السطحية، وكذلك اجلهاز الدوري بتأثري ز�دة إفراز
 .والثريونني من الغدة الدرقية؛ استجابة لز�دة إفراز منشط الغدة الدرقية

واألعضاء بصورة  وابرتفاع درجة حرارة اجلسم يستمر استنفار كافة األجهزة
تنبعث منه  الذي مت االعتداء عليه واملوضع الذيمتتابعة، وذلك يف خدمة العضو 

 :إشارات االستغاثة، وميكن تصوير هذه األحداث مبصداقية الطب احلديث مبا�يت

•       Call uponeach other. 

•       Threaten to fall. 

•      Even collaps (due to the catabolic events))[1](.  

يطرأ على الوظائف  هي عبارة عن انفعال عام: ويعرف األملاين بلز احلمى فيقول
عادية للنبض،  يضاف إليه سرعة غري طبيعية لبعض أعمال اجلسد، وسرعة غري احليوية،

 . وز�دة للحرارة الغريزية، واضطراب للمجموع العصيب واهلضمي

جمهود عظيم يبذله  واحلمى يف حقيقتها ليست مرًضا قائًما بنفسه، بل هي نتيجة
: ويرجع التوازن اجلسدي حلالته األوىل،ومن أعراضها اجلسم ليتخلص بسببه من مرض،

 70أو  60، ويزداد النبض من37درجة بدًال من  42ارتفاع درجة احلرارة، فقد تبلغ 
إىل  ويشعر املصاب حبرارة وقشعريرة متعاقبتني، ويضاف, وقد يزيد عن ذلك 120إىل 

, البول رأس، وتعكر يفوأمل يف ال, وقلة عرقه, وجفاف اجللد, وفقد الشهية, هذا العطش
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وقد يعرتيه , فيشعر املريض أبنه تعب متكسر األعضاء كئيب, وشعور ابلضجر
 .)[2](هذ��حيا�ً 

للحرارة   كثرية، إال أ�ا يف النهاية تكون بسبب مواد رافعةأن للحمى أسباابً  ورغم
 تؤثر على منطقة حتت املهاد، وحتدث الرعشة وتقلص العضالت، فتزيد من ارتفاع

 ضربة الشمس واملالر� واألنفلونزا ونوابت الربد واحلمى: احلرارة، ومن أشهر أسباهبا
ية واملالطية وغريها، واملعاجلة ابلكمادات الباردة واملاء املثلج نوع مهم منالعالج التيف

إال يف  لألعراض ذاهتا، وإذا كانت األدوية النوعية املضادة للحميات اإلنتانية مل ُتكتشف
استعمال  القرن التاسع عشر، وكذلك خمفضات احلرارة، كاألسربين والكينني، فقد كان

 .)[3](واسطة العالجية األوىلاملاء البارد هو ال

وغيبوبة تكون سبًبا يف  عاموقد تؤدي اإلصابة ابحلمى إىل هياج شديد، مث هبوط 
فورًا حىت ينتظم مركز تنظيم  الوفاة؛ ولذا كان لزاًما ختفيض هذه احلرارة املشتعلة ابجلسم
أو عمل كمادات من املاء  احلرارة ابملخ، وليس لذلك وسيلة إال وضع املريض يف ماء
ية بعد اجلسم كحالته الطبيع البارد والثلج؛ حيث إنه إذا اخنفضت شدة هذه احلرارة عاد

 .)[4](أن ينتظم مركز تنظيم احلرارة ابملخ

احلمى يكون  ، وعرف أن عالج مريضومسألة التربيد أدركها الطب احلديث
من  بتخفيض حرارته، فعمل الطب احلديث على تصنيع األسربين والكينني وغريها

 األدوية احلديثة؛ إذ توجد ثالث جمموعات من األدوية اليت ميكن أن تسهم يف خفض
 :درجة احلرارة، وهي

 .الكورتيزو�ت    .1

 ).NSAIDS(املسكنات     .2

3.    Acetaminophen) (Paracetamol. 
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نستخدمه؛ ألعراضه  ورغم أن أتثري الكورتيزو�ت كخافض للحرارة، إال إننا ال
عدوى، فال يُنصح  اجلانبية، وخاصة أنه يضعف املناعة، وألن األغلب أ�ا من إصابة

 .ابستخدامها

أو األسربين؛ أل�ما أقوى  )NSAIDS(وينصح األطباء ابستخدام املسكنات 
ديكلوفيناك صوديوم، إيبوبروفني، وأشهر  رارة اجلسم، مثل أسربينأتثريًا على درجة ح

 .األدوية املستخدمة للكبار فولتارين، بروفني،ولألطفال دولفن، بروفني

اجلانيب، ويكون اخليار  أما األسربين فيزيد احلذر مع األطفال؛ وذلك لتأثريه
 .)[5](افضات احلرارةبباقي خ األفضل حينذاك هو الباراسيتامول؛ ألنه آمن وفعال مقارنة

يف معاجلة كل  يفيد ومن هذا يتبني أن العلم احلديث قد كشف أن التربيد ابملاء
الكمادات ابملاء البارد  احلميات اإلنتانية، وأول ما ينصح به الطبيب اليوم هو عمل

 .على رأس احملموم

األطفال جبامعة  استشاري صحة -صادق علي عبد العال  وقد أكد الدكتور
حرارة جسمه  على أن من يتوىل طفًال ارتفعت درجة - القاهرة ومستشار وزير الصحة

هناك عدة  مشريًا إىل أن, احلذر يف سرعة استخدام خمفضات احلرارة فجأة أن يتوخى
استخدام  خطوات طبية ال بد أن تتخذها األم خلفض حرارة الطفل قبل التفكري يف

 . خمفضات احلرارة

منافذ الغرفة وهتويتها  وأول هذه اخلطوات التخفف قليًال يف ملبس الطفل، وفتح
ضرورة تناول الطفل  فضًال عن  , ء ابلغرفةبشرط أال يقع سرير الطفل يف تيار هوا

 .لألعشاب الطبيعية، مثل الكراوية والينسون أو حىت املياه

الذراعني -وأوصى هذا الطبيب بضرورة غسل وجه الطفل وأطراف جسمه
الرأس  ابإلضافة إىل غسل  ابملاء الفاتر، وذلك مبعدل كل نصف ساعة، -واألرجل

لدرجة حرارة  ساعة؛ وذلك حىت تتحاشى االرتفاع العايلابلكامل ابملاء الفاتر مبعدل كل 
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االستحمام  رأس الطفل، وما يعقبه من تشنجات عصبية وتشنجات حرارية، وجيب عدم
  .)[6]( ابلكامل؛ خوفًا من اإلصابة اباللتهاب الرئوي

فائدة  إىل -اختصاصي يف الطب العام -ويذهب الدكتور حكمت فرحيات
لكن ابنتظار :"استخدام املاء يف عالج احلمى، فيقول بعد النصح ابلذهاب إىل الطبيب

الوصول إىل الطبيب  وخاصة يف املناطق النائية اليت يصعب فيها ,الوصول إىل الطبيب
درجة حرارة جسم  بسهولة، فإن على األم أن تعمل بسرعة فائقة على مكافحة ارتفاع

السماح  فيجب عدم, وتعمل على خفضها للوقاية من حدوث املضاعفات, طفلها
يالحظ و , مخللسخونة ابالستمرار ألكثر من بضع دقائق، وإال أحدثت أضرارًا لل

اجلميعأن اإلنسان البالغ والكبري عندما ُيصاب ابلسخونة يظهر عليه اخلراف أو ما 
 ، فما ابلكم ابلطفل الصغري؟ وأفضل طريقة ملكافحة"اهلتورة والتخريف"يُعرف بـ

السخونة وخفض درجة حرارة اجلسم املرتفعة هي استخدام املاء البارد على مجيع 
 .)[7]("وهي املستخدمة يف املستشفيات اجلامعية, اجلسم،وخاصة البطن والرأس

 : عديدة، نذكر منهاهذا وإن لتربيد احلمى ابملاء طرقًا 

ابملاء البارد؛ حيث  كاملناشف وقطع القماش املبللة: اللف ابلكمادات الباردة   .1
كله، وُتستعمل هذه  تُلف أجزاء من البدن، كاجلبهة والرأس واألطراف، أو يُلف البدن

احلمى التيفودية  الطريقة خلفض حرارة احملمومني املصابني حبمى ضربة الشمس أو
هبذ��ت، وُيكرر اللف  وخاصة عند ارتفاع درجة احلرارة الشديدة أو املرتافقة ,وغريها

املصابني آبفة قلبية أو رئوية،  ساعات، وال جيوز تطبيق اللف الكامل عند 4: 3مرة كل 
 . بل ُيكتفى ابلكمادات املوضعية الباردة للتخفيف منشدة احلرارة

للمصابني ابحلمى   20: 15ة اقرتح براند محاًما بدرج: احلمام البارد   .2
أما احلمامات الباردة بدرجة , ويدر البول، وينشط اجلسم التيفودية؛ فهو خيفض احلرارة،

: 25درجة حرارته من  وخريه ما كانت, فتفيد العصبيني وبعض احملمومني  25: 20
32 . 
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لتخفيض حرارةاحملموم بوضعه يف  )Savil(وقد اقرتحه : مغطس املاء البارد   .3
تصل درجة املاء  دقائق حىت 5، مث يُزاد ماء ابرد كل  35: 32طس ثلثه ماء بدرجته مغ

والنزلة الوافدة،  وال ُيستعمل املغطس واحلمام الباردان للمصابني ابلربداء, 15,5إىل 
 .)[8](وال املصابني آبفة قلبية أو رئوية

  

 :احلقائق العلمية واحلديث النبوي الشريف التطابق بني  )2

احلمى من فيح «: لقد نصح النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلتداوي ابملاء ملنأصابته احلمى، فقال
ملسو هيلع هللا ىلص أخرب أن املاء عالج ملن أصيب ابحلمى، مث  ؛ أي إ�لنيب)[9](»جهنم، فأبردوها ابملاء

يزعمون أن هذا العالج خاطئ، بل يدل على مسات التفكري البدائي،  خرج علينا أ�س
 .كالم األنبياء املتعلق ابلوحي اإلهلي وبعيد كل البعد عن

 ابلنظر إىل االكتشافات الطبية احلديثة والدراسات الدائمة على معاجلة ولكن
أن الطب قد قرر أن استخدام املاء البارد غسًال وعلى شكل كمادات يفيد  احلمى يتبني

احلرارة للمصابني ابحلمى، وعندما ُيصاب الطفل ابختالج بسبب ارتفاع  يف خفض درجة
نقوم فورًا بوضعه يف مغطس ابرد إلنزال حرارته، وال جيوز خفضها كثريًا  درجة حرارته

ات الباردة بعد املغاطس، ويف حال ضربة الشمس اليت هي نتابع ابلكماد ابملغاطس، بل
مشاهدة يف احلج يتم اتباع األسلوب السابق نفسه، كما ميكن وضع قطع  أكثر احلوادث

املريض يف البداية، وجيري متسيد األطراف واجلذع لتحسني  من الثلج على جسم
ألسربين بشكل الدوران الدموي يف اجلسم،كما يوصي األطباُء املرضى بعدم تناول ا

حرارهتم، واالكتفاء ابلكمادات الباردة يف حال االرتفاع  عشوائي عند ارتفاع درجة
 .)[10](القليل للحرارة

بكتاب،كاإلمام من أفرده  وقد اعتىن العلماء هبذا املوضوع قدميًا وحديثًا، فمنهم
ابن القيم، واحلافظ املستغفري، ومنهم من ذكره يف كتب احلديث اجلامعة،كاإلمامني 
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 داود البخاري والرتمذي يف جامعيهما، واإلمام احلاكم يف مستدركه، واإلمامني أيب
 .)[11](والنسائي يف سننيهما، وغريهم

وية عالجية، منها املاء البارد، أد أن احلمى هلا": شرح ر�ض الصاحلني"وجاء يف 
فيح جهنم، وأمر� أن نطفئها ابملاء البارد؛ وهلذا أقر  فإن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أخرب أن احلمى من

أفضل عالج للحمى الربودة، حىت إ�م جيعلون اإلنسان  األطباء يف الوقت احلاضر أبن
يغطونه خبرقة مبلولة ابملاء؛  أنلباردة اليت ال تضرهم إىل ا املصاب ابحلمى حول املكيفات

ويطردها، وهو شيء أخرب به  ألن احلمى حرارة كما هو معروف، وهذا املاء يربدها
عليه وسلم فهو حق، املهم أن اإلنسان  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وما أخرب به الرسول صلى هللا

 .)[12](يصرب وحيتسب على كل األمراض ال يسبها

كما قال النيب  واحلمى اليت تصيب اإلنسان ابحلرارة يف جسمه من فيح جهنم
املعىن أن حر احلمى شبيه حبر  فيح جهنم إىل بدن اإلنسان فإنملسو هيلع هللا ىلص، أما كيف وصل 

احلرارة الشديدة شبيهة بفيحها،  جهنم؛ تنبيًها للنفوس على شدة حر النار، وأن هذه
 .وهو ما يصيب من قُرب منها من حرها كما قيل بذلك

احملموم ابملاء خطر  إن اغتسال: واعرتض بعض األطباء على هذا احلديث وقالوا
إىل داخل اجلسم،  ن اهلالك؛ ألنه جيمع املسام وحيقن البخار ويعكس احلرارةيقربه م

 .فيكون ذلك سبًبا للتلف

غلط بعض من يُنسب إىل العلم فانغمس فياملاء ملا أصابته احلمى، : قال اخلطايب
هتلكه، فلما خرج من علته  فاحتقنت احلرارة يف ابطن بدنه، فأصابته علة صعبة كادت

مبعىن احلديث، واجلواب أن  ال حيسن ذكره، وإمنا أوقعه يف ذلك جهلهقال قوًال سيًئا 
من أين محلت : أوالً  هذا اإلشكال صدر عن صدر مراتب يف صدق اخلرب، فيقال له

عن اختصاصها  األمر على االغتسال وليس يف احلديث الصحيح بيان الكيفية، فضالً 
الوجود أو اقتضت  اء، فإن أظهرابلغسل، وإمنا يف احلديث اإلرشاد إىل تربيد احلمى ابمل

بدنه يضره فليس  صناعة الطب أن انغماس كل حمموم يف املاء أو صبه إ�ه على مجيع
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ينفع، فليبحث عن ذلك الوجه  هو املراد، وإمنا قصد ملسو هيلع هللا ىلص استعمال املاء على وجه
هر من ابالغتسال وأطلق، وقد ظ ليحصل االنتفاع به، وهو كما وقع يف أمره العائن

االغتسال على كيفية خمصوصة،  احلديث اآلخر أنه مل يرد مطلق االغتسال، وإمنا أراد
أمساء بنت الصديق، فإ�ا كانت ترش  وَأْوَىل ما ُحيمل عليه كيفية تربيد احلمى ما صنعته

على بدن احملموم شيًئا من املاء بني يديه وثوبه،فيكون ذلك من ابب النشرة املأذون 
كان يالزم بيت النيب صلى هللا عليه  وال سيما مثل أمساء اليت هي ممن -فيها، والصحايب

 .)[13](أعلم ابملراد من غريها -وسلم

صبوا : ؛ يعين»جهنم، فأبردوها ابملاء إن احلمى من فيح«: كما قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ملن أصيب ابحلمى، وقد شهد الطب  على املريض ماء يربده، وهذا من أسباب الشفاء

املريض أن  -أي األطباء -�مرون احلديث بذلك، فكان من مجلة عالجات احلمى أ�م
فهو أحسن، وبذلك تزول احلمى  م ابملاء، وكلما كان أبرد على وجه ال مضرة فيهيتحم

 .)[14](إبذن هللا

إن حديث رسول :-إخصائي طب األطفال -يقول الدكتور إبراهيم حسن األعصر
هلمغزى كبري يف عامل الطب؛ حيث » احلمى من فيح جهنم، فأطفئوها ابملاء«: هللا ملسو هيلع هللا ىلص

احلرارة عند األطفال والكبار مًعا؛  بنيَّ الرسول الكرمي فائدة املاء يف عالج ارتفاع درجة
درجة  38إذا ارتفعت درجة احلرارة عن  األدوية املخفِّضة لدرجة احلرارة ال تعملألن 

أن هذه األدوية تعمل على ز�دة  ونصف الدرجة؛ أل�ا حترتق يف اجلسم بسرعة، كما
 . كلوريد الصوديوم من اجلسم إفراز العرق، مما يؤدي إىل فقدان كميات كبرية من

تؤدي إىل ارتفاع درجة  خفضة للحرارة قداألعصر أن ز�دة األدوية امل. وأضاف د
الستخدام بعض  احلرارة وليس خفضها، ابإلضافة إىل وجود موانع لدى بعض املرضى

 .هذه األدوية، مثل أنيميا الفول؛ حيث ال يُعطى األسربين ومشتقاته

التشنجات احلرارية  أما املاء فهو العالج السريع خلفض احلرارة يف حاالت
الرعشات يف اجلسم؛ مما  كما أن آلية عملها ترتكز أساًسا على ز�دة  وضرابت الشمس،
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تقلل من إفراز العرق؛ مما  يؤدي إىل فقد كميات كبرية من احلرارة من اجلسم، كما أ�ا
 . يقلل من فقد ملح كلوريد الصوديوم من اجلسم

للتنفس؛ مما يؤدي إىل  إن املاء أيًضا يعمل على توقف لـحظي: األعصر. قال د
الرطب إىل اجلهاز التنفسي  خذ شهيق عميق؛ وابلتايل دخول كمية كبرية جدًّا من اهلواءأ

يرطب جوف  لتلطيف درجة احلرارة، وأيًضا شرب املاء ودخوله إىل اجلوف
 .)[15](اإلنسان

إن األدوية ": "احلديث الطب النبوي والعلم"وقال الدكتور حممود النسيمي يف 
وأن  قبل القرن التاسع امليالدي، النوعية املضادة لعوامل احلميات اإلنتانية مل تُعرف

كالكينني   -ابكًرا خمفضات احلرارة الشهرية يف الطب احلديث، واليت اكُتشفت
املاء لتربيد احلمى هو  مل تنتشر يف العامل قبل ذلك القرن؛ ولذا كان استعمال -واألسربين

 ...".هذه الواسطة الفيز�ئية لتلطيف احلميات الواسطة األوىل، ولقد نبه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل

هلبها وانتشارها، ونظريه قوله صلى  هو شدة» احلمى من فيح جهنم«: وله ملسو هيلع هللا ىلصوق
 :وجهان ، وفيه)[16](»شدة احلر من فيح جهنم«: هللا عليه وسلم

ليستدل هبا العباد عليها  أن ذلك أمنوذج ورقيقة اشُتقت من جهنم؛: أحدمها
أبسباب تقتضيها، كما أن الروح  ويعتربوا هبا، مث إن هللا سبحانه وتعاىل قدَّر ظهورها
فيهذه الدار عربة وداللة، وقدَّر  والفرح والسرور واللذة من نعيم اجلنة أظهرها هللا

 .ظهورها أبسباب توجبها

وهلبها بفيح جهنم، وشبه شدة  أن يكون املراد التشبيه؛ فشبه شدة احلمى: والثاين
احلر به أيًضا؛ تنبيًها للنفوس على شدة عذاب النار،وأن هذه احلرارة العظيمة مشبَّهة 

 .)[17](ما يصيب من قرب منها من حرها: بفيحها، وهو
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 :وجه اإلعجاز )3

وليس ذلك حمصورًا  اإلنتانية، إن تربيد اجلسم ابملاء يفيد يف معاجلة كل احلميات
وسلم ابستعمال املاء البارد  يف معاجلة ضربة الشمس، وقد نصح النيب صلى هللا عليه
كمخصص لنوع منها، وهذه  للحمى؛ لينقص من حرارهتا، ويقلل من أتثريها، وليس هنا

العشرين، أليس أول ما  النصيحة ال شك أ�ا من إعجازات النبوة، فنحن اليوم يف القرن
وهو ما سبق به ! احملموم؟ بيب اليوم عمل كمادات ابملاء البارد على رأسينصح به الط

نبوي فريد، فسبحان من أرسله وعلَّمه  عام يف إعجاز 1400النيب ملسو هيلع هللا ىلص منذ أكثر من 
 .ملسو هيلع هللا ىلص
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