


 
 اإلعجاز العلمي

 ضر  م  المريض والم   يفي لفظت
 في األحاديث النبوية الشريفة

 البديع محسة زللي عبدد.

 
تٕسددا كلومددًٕ   عمددٜأجّدد ٚ كلف ددل ٔكلل مٗددن كذت ٖ ددٛ    عىمدد لقدد            

كلومددًٕ  كىددش وف ددَ تٕسددأكملورفددٛ ش ىددلٜ كملٗددشكَٖ ا ددفن ِشٟددن لم شٖددٛ   

ٞ وددَ هاّددشم عمددي ج ٖدد  أه مدد  عمٗددْ عمددي  كمللومقددٛ ببدد  شم كضوددركم كلومىددش

  ٔعدددرإل كاٌبدددشُ أُ كملدددرٖ   ددد  ٖ دددشأل    A etiologyأسددد شأل كضودددركم  

اددشضوركم ٌلٗ ددٛ تورسددْ ملبدد  شم شتلمعددٛ ٔولٍٕعددٛم  ٔ بدد  ٌددٕ  وبدد         

كملددرم هوددش أُ ٖبددن   ٗبددشا ش جبدد  كملددرٖ  ٔن ٍٖلقددن ه  وددَ   فدد ُكملددرم 

 ٔ كملدرم أاد كا  ٔهودش أُ ٍٖلقددن    ٔن حتد   كلود ٔٝ اّدد ك     كمدّي ٖؤكخيدشلهّي 

كمدددّي ٔحتددد   كلوددد ٔٝ  ؤكِدد ك كملدددرم ودددَ كملدددرٖ  ه  وددَ خيدددشلهّي ٖٔ  

   ممرسشا ل ريٓ ا ذُ كهلل ٔو ٠ٗلْمٖٖٔفُٕ ِ ك كملر

كلد ٙ ن ٖبد      كملدرٖ   اد       وٗ د  ٖ ري كلو   أُ كلرسٕه ٔممش           

  دن أك در ودَ     رَٖ كلد ٙ تٍلقدن كلود ٔٝ وٍدْ ه  ك  د     كملهْىِرم عَ  كلو ٔٝ

ٔ  ن أُ ٖفل ل ِ ٓ كذتقٗقٛ عمىشٞ ِ ك كلو ر  فٍ أل   أماوٛ ع ر  رٌشا

ٔ   كلرسددٕه كملددرٖ   ٔأ اٌددش اددشضجر كلوبددٗي ٔكل ددٕكأل      عٗددشكٚعمددٜ اٖددشمٚ 

كدت ٖددن لفددن وددَ ٖوددٕك كملددرٖ  ٖٔهٗدد  ٌعبددْ  ٌّٔددٜ ش كلٕ دد  ٌعبددْ عددَ  

   ٌددي   كىددش وٗ دد  عٍددْعمددٜ كمله  ددم ٔأوددر اددشلعركم وٍددْ ٔكل ودد كملهْىددِرم هٖددركك 

بدرم   كملهْىدِرم ٔبدرم وود      كملهْىدِرم كهل ٝ صمٕكم ما٘ ٔسالوْ عمْٗ ا  
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   ٗد   كملهْىِرسس كللوشون وا ِؤنٞ    ٔسا أس  ٔاشٟ٘  ٔكشُ كلرسٕه

 س   عمىشٞ كلو ر كذت ٖ  ش ِ ك كضورم

شودشا  ٛ كلقٕه أُ ٌ ري ٍِش ه  أُ كدن ودؤوَ ٖودرإل ٖٔدٕ َ      مٔوَ ٌشف          

ٖ دشأل اّد ك    ْ سدٕإل أُ وَ ٖلورم ملب  شم كملرم ف ُ ذلك ن ٖوين أاد كا أٌد  

كملرم  هذك أمكك كهلل س  شٌْ ٔتوش   عبْ ٔجتٍٗ ْ  ٔش كلٕ   ٌعبدْ فد ُ ودَ    

ن ٖلوددرم ملبدد  شم كملددرم كلبددشِرٚ فدد ُ ذلددك ن ٖوددين لمىددرٞ أٌددْ لددَ ٖ ددشأل         

شأل ِد ك كملدرٞ ادشملرم     اشملرم هذك   م وق م كملقدشكٖر ٔوبد   كضسد شأل أُ ٖ د    

وددَ ٔكجدد  كملبددمي كللٕكددن عمددٜ كهلل سدد  شٌْ ٔتوددش  ش  ٗددا أوددٕم  ٗشتددْ        ٔ

 كضوركمم شأل ٔكلل  َ س  وب  شم اشض   اشضس وأوٕمكلٕٗوٗٛ  لفٍْ 

          ٔ  ٘ ٔ  صدددٕم كاع دددشا كلومىددد ش  تبّدددر كملهْىدددِرم ش لعبدددمل كملدددرٖ  

 كلهدر    كىدش تبّدر أًٖدشا ش    مكض شكٖ  كلٍ ٕٖٛ كل رٖعٛ كمللومقدٛ ادشضورك  

ٔ أكللوشوددن وددا كمل ددشا  اددشضوركم كملو ٖددٛ   ش   كلددمل أ اٌددش اّددش كلرسددٕه  

 مكمل شا  اشضوركم كلٕاشٟٗٛ كلعلشكٛ

كمللومقدددٛ  كض شكٖددد  اوددد صتددد  ٔودددَ صدددٕم كاع دددشا كلٍ دددٕٙ أٌٍدددش              

قٗقددٛ اّددشم  ِٔدد ٓ   ش كلٕ دد  ٌعبددْ تقددر  كلودد ٔٝ  ٔ تٍعدد٘بٕسددٕ  كلودد ٔٝ 

كل شك  كمل  ٔ  صمٕكم ما٘  تٕصن هلّٗش عمىشٞ ِ ك كلو ر  ٔلفَعمىٗٛ 

 كلومىشٞم    ن أُ ٖفل عّش ا فن ك ٗ      أ اٌش اّش ٔسالوْ عمْٗ

ٔلو ً وورفٛ كلهدر  كل د ٗٛ كلبدمٗىٛ لملوشودن ودا كملرسدٜ كمل دشا                  

جْ ورسٜ فق  ٔك وٍّياأوركم وو ٖٛ  ٔلمخٕإل كل  ٖ  وَ كٌلقشه كلو ٔٝ 

زت عدددشا   شصدددٛ ش تمدددك    كجلىشعٗدددشا كدتددد كً ش كلقدددرُٔ كلبدددشاقٛ كٌوددد كنا   

 كجمللىوشم كلمل مل تلقٗ  اشللوشلٗي كل ٍٖٗٛ ٔكض ال ٗشم كاٌبشٌٗٛم  هذ أىشمم 
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كملٕسددٕعشم كلومىٗددٛ أُ ورسددٜ كدتدد كً كددشٌٕك ش كضاوٍددٛ كلبددشاقٛ سدد شٖش     

ل دددِٕشم كملرت هدددٛ حتشودددن كلٍدددشم عمدددّٗي ٔ دددٕفّي ودددٍّي  ٔذلدددك ابددد   كل 

اشملرمم  ٔش كلو ٖ  ودَ كجمللىودشم ٖوشودن ورسدٜ كدتد كً ووشومدٛ كملٍ دٕذَٖ         

 ش    أُ توشلٗي كاسالً تٍّٜ عَ ذلكم

وركم مل ٖفَ وورٔفشا ا دفن ٔكسدم ٔك ٗد  ش    ٔضُ عمي أس شأل كا        

     َ )نعددد ٔٝ  كلو دددٕم كلبدددشاقٛ فقددد  ك لدددشم كلومىدددشٞ ش كدتىدددا اددد  كضودددرٖ

ٙ ٔٝ(ٔكلو   شاُ  د ٖ  هممحدْ كهلل  أُ اود  كلومىدشٞ  د   دشلٕك       6  ٔذكر كلٍدٕٔ

ِِ    ال يورد )  دشه    جشٞ فْٗ أُ كلرسٕه ال )  وٍبدٕ  دد ٖ    (علو  محو  ُمْمو
  ٔلفٍْ    غم هّي فقدشه    ِٔد ك غمدو لدٕجّ  أ د ِىش أُ كلٍبد        (عووى 

ٍّٗىددش  ٖ دد ف فٗددْ تودد  م كدتىددا ادد  كذتدد ٖ   ٔمل ٖلودد م  اددن  دد   وٍددش ا

ٔكل شٌ٘ أٌْ ٖ  ف فْٗ وورفٛ كللشمٖ   ٔتدأ ر كلٍشسد   ٔلدٗس ذلدك وٕجدٕككا      

ٍِددش  ٔ ددشه ن ددرُٔ  دد ٖ  ن عدد ٔٝ عمددٜ اددشِرٓ  ٔأوددش كلٍّدد٘ عددَ هٖددركك        

ل ددأذ ٙ اشلركٟ ددٛ كلفرّٖددٛ ٔ دد م    معمددٜ كمل ددم فمددٗس لمودد ٔٝ اددن ل     كملهْىددِرم

  مصٕمتْ ٔصٕمٚ كجمل ًٔ ٔكل ٕكأل وش س   ٔكهلل أعمي

ٔاو  وش ك دع  لٍدش كضجّد ٚ ٔك نم كذت ٖ دٛ كلٍقدشأل عدَ كلفشٍٟدشم               

كذتٗٛ كل  ٗقٛ  ٔعرإل كاٌبشُ  قٗقدٛ كملدرم غدري كملود ٙ ٔكملدرم كملود ٙ        

 كملهْىدِرم ٔأٌْ ن ع ٔٝ حت   بخشلهٛ كملدرٖ   ٔكلود ٔٝ حتد   بخشلهدٛ     

  ف ددشٞم ِدد ٓ كذتقددشٟ  كلومىٗددٛ  أ ددرٝ اشٌلقددشه وبدد  شم كملددرم إسددشٟن  أٔ

كذت ٖ ٛ وٍبد ىٛ ا دفن ود ِن ودا ودش جدشٞ ادْ كل دشك  كمل د ٔ  صدمٕكم           

للف ل عدَ هع دشا ٌ دٕٙ ج ٖد  ودَ كاع دشاكم كلٍ ٕٖدٛ         ٔسالوْ عمْٗما٘ 

 لومى٘ ش ٔ لٜ تلًم صٕم كاع شا ك  كملللشاوٛ ٔكملل  كٚ وا ورٔم كضاوٍٛ

                                                 
 م661ص  كاوشً ست٘ كل َٖ اَ ىرإل كلٍٕٔٙ  ص ٗم وبمي ا رح كلٍٕٔٙ-6
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   ٝ  ٛم ٔكضوددركم كلٕاشٟٗدد  شضوركم كملو ٖدٛد ادد أ شكٖدد  ن عدد ٔٝ ٔأ شكٖدد  كلودد ٔ

ٔتل مٜ ك لك صٕمٚ أ رٝ ودَ كاع دشا ش نٖدشم كلقدرنُ كلفدرٖي كلدمل تلومد         

لعددشا اّدد ك كملٕسددٕ   فٍٗ  د٘د أُ ٌلوددرإل أٔنا عمددٜ كملوددشٌ٘ كلم ٕٖدٛد ٔكلومىٗدٛد ل      

 كلوددد ٔٝ ٔكلهدددشعُٕٔ كملهْىدددِرم كدددشملرٖ  ٔ   ددد كملوٍٗددٛد اشاع دددشا ش ِددد ك كل

ٔكضددش  كلومىٗٛد كذت ٖ ٛد     ٌٔورإل أًٖشا كٗل جشٞم ٌلشٟج كل مكسشمم  )كلٕاشٞ(

 كل رٖعٛموٍب ىٛ ا فن امٗغ وا وش ٔمك عٍّش ش كض شكٖ  كلٍ ٕٖٛ 

 

عمدٛ جبدىٗٛ أٔ    ورم أٔ ِٕ كاٌبشُ كل ٙ ٖوشٌ٘ وَ        

كُٔ أُ تٍلقددددن  ووٍٗددددٛ عقمٗدددٛ ٌلٗ ددددٛ هصددددشالْ ببدددد  شم  

 كمّيمؤكوب  شم ِ ك كملرم ه  وَ خيشلهّي ٖٔ

غدددري كملو ٖدددٛ ع ٖددد ٚ اوًدددّش    ٔأسددد شأل كضودددركم            

تب  ْ وٕكك وؤذٖٛ أٔ وّٗ ٛ لم بي  ٔاوًّش حي   اب   تٍشٔه أغ ٖٛ غري 

  ٔاوًّش حي   ٌلٗ ٛ تٍشٔه كملشٞ ٔكض وىٛ كملمٕثٛ بوشكُ سدشوٛ هلدش   6ولٕكاٌٛ

  كىش أُ كلقم  ٔكللدٕتر كفدَ   6تأثريكم عمٜ أجّ ٚ كدتبي كملخلمعٛ أٔ كمل 

 م3ك  ٔكمتعش  س و كل ً ٔكللقر شم ٔغريِشأُ ٖؤكٖش ه  أوركم كل  

ىشٞ دمد د شٞ ٔكلوددد ش  ٔوال بدشم كض  ددد شم ٔكضدددد سك مددشٟج كلددد  ه ٌلددٔت          

 كملدددْ كلٍدددشم ن تبددد  ؤكشلهٛ كملدددرٖ  ادددشضوركم غدددري كملو ٖدددٛ ٔو دددددأُ شت

   مأا كا كلو ٔٝ

                                                 

 مكملٕسٕعٛ كلومىٗٛ كلوراٗٛ-6

ًٕ ودددَ نٌٗدددٛ كلهددد   )ورجدددا  ع  كل ددد ٖا محددد ٚ المددد٘  وق ودددٛ لومدددًٕ كللمدددٕ  كل ٠ٗددد٘  تبدددرأل ووددد ُ كضملٍٗددد    -6

 هصتمٗ ٙ( تمٕ  وٗشٓ كل رأل اشملوشكُ كل قٗمٛعَ  رٖ  كنٌشاٗ  كملو ٌٗٛم

 )كملٕسٕعٛ كضكشككٗٛ كضورٖفٗٛ( وٕسٕعٛ جرٔلٗشه )ورجا هصتمٗ ٙ(م-3

المررررررررررررررريض 
)الذي ال ينقر  
 العرررررررررررررردو  
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عررررررررررررردو   ال
ة ـطررررررررـالـخـبم
 ضـريرررررررـــالم
 

 

   وٗ   ا  كملدرٖ     س   أُ أىرٌش أُ مسٕه كهلل        

ش أ شكٖد     فقد  أ اٌدش كل دشك  كمل د ٔ       كملهْىِرم ٔ

مٔٝ   ٌددددْ ن عدددد ٔٝ حتدددد   بخشلهددددٛ كملددددرٖ مكدددد ريٚ أ

 ٙ   عدَ كلددٍي  ممحدْ كهلل عددَ أٌدس ادَ وشلددك     6كل خدشم

ِة، ىيعجبني الفأل ") شه    م(قالرا ىما الفأل؟ قال: " كلمة طيبة ،ال عوى  ىال طي

شه مسدٕه  ددد شه   ددد   ر ادَ ع د كهلل   شاددد عدَ ج   ْددد ممحْ كلم 6ٔمٔٝ وبمي      

َِ )   كهلل  م(ال عوى  ىال ُغرَل ىال َصَف

ٖومي أُ شتشلهٛ كملرٖ  د ٔلٗس  ي كل  رٖٛ كرتري ٔكل الحووّم ٔضُ          

ٕ   كملهْىِرم ٖعودر م أولدْ ه       د ن ت  م وَ جبىْ كلو ٔٝ  ِٔد ٖدأاٜ أُ 

ٔسٗمٛ تٕصدن كلٍدشم   عٕكون كضذٝ ٔكهلالك  ٔش كلٕ   ٌعبْ ٖأ   افن 

كملبدمي ٔغدري كملبدمي      اٖشمٚ كملرٖ ٔ عٗشكٚ عمٜ ق    ه  فون كرتري  ف

ٔأ اٌش اشضجر كلوبٗي ٔكل ٕكأل كدت ٖدن لفدن ودَ ٖودٕك كملدرٖ   ٔأورٌدش       

ل ٌٕاددْ  الهٗٗد  ٌعددس كملدرٖ  ٔمفددا ووٍٕٖلدْ  ٔتدد كريٓ أُ كملدرم  ددشم     

 م ٔ هشٖشٓ

ْ   ش اٖشمٚ كملد   ٔ   مغ   كلرسٕه          د ٖ شا   عد  ٔجدن   رٖ  مكٖٔدشا عدَ ماد

 مسدٕه   دشه  دشه    َ أاد٘ ِرٖدرٚ   ددد ع ممحدْ كهلل   3  سٗشا  دٕٖالا مٔكٓ وبدمي  

 يواد  قوال تعوويي فلم مِضت آ م ابن يا القيامة يرم يقرل ىجل عز اهلل إن)    كهلل
 أموا تعوه فلم مِ  فاليا   عبوي أن علمت أما قال العالمين د  ىأيت ؟ أعر ك كيف
 م(؟ عنوه لرجوتني عوتو لر أيك علمت

                                                 
 م662  ص6111كذتشفة أمح  اَ عم٘ اَ   ر كلوبقالٌ٘  فلم كل شمٙ  ورجا كلبشا     ٖ  م ي  -6

 م661 رح كلٍٕٔٙ  ورجا سشا  صص ٗم وبمي ا -6

 مص ٗم وبمي ا رح كلٍٕٔٙ  كلشأل كلا  اشأل فًن عٗشكٚ كملرٖ  -3
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ض   ررررررررر  م   الم 
 

َ  توددين كملهْىددِرملعبددٛ            كلفددشَٟ كذتدد٘ كلدد ٙ ٖوددشٌ٘ ودد

عمٛ جبىٗٛ ٌلٗ دٛ هصدشالْ ببد  شم ِد ك كملدرم        ورم أٔ

كمّي ؤكوٍْ ه  كن وَ خيشلهّي ٖٔ كملرمٔتٍلقن وب  شم 

كلفشٍٟدشم كذتٗدٛ كملبد  ٛ هلد ك      ٖٔهم  كلومىشٞ عمٜإسشٟن شتلمعٛ ٔولٍٕعٛم  

 ٛمكملهْىِرسملرم كلفشٍٟشم ك

 6وبددميش أ شكٖدد  ٌ ٕٖددٛ ىددرٖعٛ هذ مٔٝ    كملهْىددِرمجددشٞم لعبددٛ  ٔلقدد         

ال ) دشه     عَ أا٘ سمىٛ اَ ع  كلرمحَ اَ عٕإل أُ مسٕه كهلل  ممحْ كهلل
  م(ح   عل  مُ يردِ  ُمْمِ 

 ددشه   أُ مسددٕه كهلل  أادد٘ ِرٖددرٚعددَ   ممحددْ كهلل 6ٔمٔٝ كل خددشمٙ        

 مح (  عل  مُ رَدَ نَّ ُمْمِ )ال ي  امعة

ٖدد لٍش عمددٜ أُ    ٔكمللأوددن ش ِدد ٓ كض شكٖدد  ادد  فّٗددش أُ كلرسددٕه            

  ٍٖٔلقن ِ ك كملرم وٍْ ه  ِٕ هٌبشُ أٔ  ٕٗكُ ورٖ  برم وو   كملهْىِرم

ِددٕ  شملهْىِرمعمددٜ أُ كملق ددٕك ادد كلٍددٕٔٙ ممحددْ كهلل كه غددريٓ اشملخشلهددٛم  ٔ دد  

)كجملدد ًٔ( عمددٜ كمل ددم ضسدد شأل    كملهْىددِرمهٖددركك كلٍّدد٘ عددَ   وومددالاكجملدد ًٔ  

 مذكرم ش كملق وٛ

اًي أٔلْ ٔسدفُٕ   كملهْىِرمفقشه   كملهْىِرملعبٛ  3كاَ   رٔ   عر إل        

ٔكبر كلركٞ او ِش سشك وو ىٛ ِٕ كل ٙ لْ هان ورسٜ  ثي ذكدر أُ   ثشٌْٗ

َأودرضم كلرجدن  هذك أصدشأل    ِٕ كسي فشعن ودَ   كملهْىِرمأِن كلم ٛ     شلٕك هُ 

  ٛ ثددي  وشىددٗلْ وددرم  ٔكمل ددم  كسددي فشعددن وددَ أصددم هذك أصددشأل وشىددٗلْ عشِدد

 ذِ  عٍّش ٔص  م  
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ه  كلبدددمٗي هودددش أُ  كملهْىدددِرمٔكضودددركم كلدددمل كفدددَ أُ تٍلقدددن ودددَ          

ن تب   و فالم ص ٗٛ ٔكسوٛ  ٔهوش  شتأثريكتّتفُٕ أوركسشا غري ٔاشٟٗٛ 

 ٛ فلشكٛ تب   كهلالك ٔكلعٍشٞ عمٜ ٌهش  ٔكسامٔاشٟٗ شاأُ تفُٕ أوركس

ش كفددَ كلٕ شٖددٛ وٍّدد ٛ غددري كلٕاشٟٗددٛ كلددمل  ٛ كضوددركم كملو ٖددٔوددَ أو مدد        

اشل و  عَ كملرٖ  وبشفشم ووٍٗدٛ  كل كدشً ٔكدتد كًم  ٔكل كدشً ِدٕ  ٔك د        

وددَ أٌددٕك  كدد ريٚ وددَ كلودد ٔٝ كلددمل ت ددٗ  كدتّددشا كللٍعبدد٘ كلومددٕٙ  ٖٔودد     

ٔ هدددا كلومىددشٞ ىددٕ شا اوٗددد كا    م ودددركم كٌل ددشمكا ٔىددٕٗعشا  كل كددشً أك ددر كض  

لل  ٖدد ِي أك ددر وددَ وشٟدٛد فددرئم تلبدد   ش ِدد ك كملددرمم  ٍٖٔلقددن كملددرم         

إكسددهٛ كلودد ٔٝ كلرذكذٖدٛد  ٖٔولقدد  كلومىددشٞ ه  جشٌدد  ذلددك أُ جددركثٗي كل كددشً  

كدتد كً     أودش  6كفَ أُ تٍل ر اشن لفشك كمل شىر ٔخبشصٛ وَ  اله كضٖ ٙ

أًٖشا ورم ِشٌس( ِٕٔ ورم و وَ وو   ٖدؤثر أسشسدشا عمدٜ كدتمد       )ٖٔبىٜ

ٗس ورسشا  دشتالا ش كلودشكٚ    ٔكضغ ٗٛ كملخش ٗٛ  ٔ شصٛ تمك كلمل ش كلعي  ِٕٔ ل

ِشم مبددش ت ددن كلٗدد َٖ   ٔلفدَد هِىددشه كملددرم أٔ عدد ً عالجدْد  دد  ٖددؤكٙ ه  ت دٕد

لم د كً  اٍٗىدش    ٔكلق و م  ٔن ٖودرإل كل دش  ُٕ كٗعٗٛد كٌلقدشه كل فلريٖدش كملبد  ٛ      

 م6كدتم ٙأىشمم تقشمٖر ه    ٔ  كاصشاشم عَ  رٖ  كللالوس 

ٔت ه ٌلشٟج كل مكسشم ٔكضددش  كله ٗدٛ كذت ٖ دٛ أٌدْ كفدَ جتٍ د                   

  اددشضوركم كملو ٖددٛ لمبددمٗى  اودد ً    كملهْىِرسددكٌلقددشه وبدد  شم كملددرم وددَ    

  ٔلوددن ُ ٔ شٖددٛادد ٔ والوبددٛ جمدد  كمل ددشألاّددي  ٔعدد ً  كن لفددشك كمل شىددر

ٔا  وَ  ٕلْ ٖبّي ك ريكا ش ٔ شٖلّي وَ كاصشاٛ  كملهْىِرم جون وبشفٛ ا 

 م)كٌبر  كاع شا كلٍ ٕٙ ش وفشف ٛ كضوركم كملو ٖٛ( ب ن ِ ٓ كضوركم كملو ٖٛم
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 عررررررررررررـدو ــال
 

مررررررررررررررررررررررررررر  
زات ـجررررررررـعـم

 الرسرررررررو  
 

ْ كهلل أُ أصدن كلود ٔٝ ودَ    ممحد  6ذكر كاَ وٍبدٕم           

جدشا جدرأل   ٔووٍدٜ أعد ٝ أٙ أ   جشٔا كذت  ع ك  ٖٔو ٔ هذك 

 ْ  أُ  ه  غددريٓ  ٔأجددشا جراددشا ا ددريٓ هلٗددْ  ٔذكددر      كلدد ٙ ادد

ٞع ىد٠ٗشا   ووٍٜ  ٕلْ   ٔ د  أىدشم ه  أُ   ش   ٖ  ن ع ٔٝ أٙ ن ٖعو ٙ ى٘

ذكر كلو ٔٝ ش كذت ٖ     تفرم  ٔأٌْ كسي كاع كٞم ٔكلو ٔٝ أُ ٖفُٕ 

ْ      اد وري جدرأل ود الا فلعلضقدٜ شتشلهلدْ ا ادن       ودَ   أ درٝ   د كمكا أُ ٖلود ٝ ودش اد

 كدترأل هلّٗش فٗ ٗ ّش وش أصشاْم

ٛ       ٖٔف ددل لٍددش            أُ  عمددي كلهدد  ٔعمددي كض ٗددشٞ كل  ٗقددٛ ٔعمددي كملٍشعدد

و دشأل  ش ٖعو ٙ وَ كشٍٟشم  ٗٛ  عٗمٗٛ تٍلقن وَ كشَٟ  ٘د  ب كلو ٔٝ حت  

 م ه  كددشَٟ  د٘د ن ددر سددمٗي  اددشملرم كلدد ٙ تبدد  ْ  أٔ  شوددن هلدد ٓ كلفشٍٟددشم  

م  ٔكضودركم كملو ٖٛد   كملرم كلٕاشٟ٘ كرتهريو ٙ أٔ ٔتب   لْ ا ذُ كهلل كملرم كمل

ِ٘ أك ر كضودركم ىدٕٗعشا  ٗد  تبدلهٗا أٌدٕك  ع ٖد ٚ ودَ كلفشٍٟدشم كذتٗٛد          

ٔغريِدش   ٔكلهعٗمٗدشم ٔكذت دركم   ٔكلعرئسشم ٔكلعهرٖدشم  كشل فلريٖشكل  ٗقٛ 

 م6أُ ت  ٔ جبي كاٌبشُ ٔتب   لْ كضوركم
 

مل ٖقعدٕك عمدٜ    رو د س   أُ أىرٌش أُ عمىدشٞ ِد ك كل          

 قٗقددٛ كلودد ٔٝ هن اودد  ك دد ك  أجّدد ٚ كلف ددل ٔكلل مٗددن 

ٔ شصٛ او  ك  ك  كجملشِر )كملٗفرٔسدفٕاشم(  فوىمد    

ِدددد ٓ كضجّدددد ٚ عمددددٜ هاّددددشم كلفشٍٟددددشم كذتٗددددٛ كل  ٗقددددٛ  

)كجملّرٖددٛ( كلددمل كشٌدد  ختعددٜ  شوددشا عددَ كلوٗددُٕ ل دد ر   ىّددش  ٔأكمك       

 ٛ جبي كاٌبشُ أٔ كذتٕٗكُ كملهْىِرسكلومىشٞ كٗعٗٛ غ ٔ كلفشٍٟشم كجملّرٖٛ 
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أٔ كلٍ دشم  ٔكٗعٗددٛ كٌل ددشمِش  ٔعرفددٕك أُ كلود ٔٝ حتدد   ا ددفن مٟٗبدد٘   

لمفشٍٟدشم كذتٗدٛ كلبدمٗىٛ فلٍلقدن هلّٗدش       كملهْىدِرم ٔو شىر عَ  رٖ  شتشلهٛ 

 ٛ فلىرسّشمكملهْىِرسكجملّرٖٛ  مكلفشٍٟش

لو ر كذتد ٖ  ش     س   عمىشٞ ك  ٔوَ كاع شا كلٍ ٕٙ أُ كلرسٕه        

     ٛ سدد ن   ٖٔدد ه عمددٜ  كل نلددٛ عمددٜ  دد ٔ  كلودد ٔٝ اشملخشلهددٛ ٔا ددري كملخشلهدد

   ممحْ كهلل 6مٔٝ كل خشمٙم  كلٕ شٖٛ وَ كلو ٔٝ

ال عووى  ىال صوفِ ىال ) دشه      دشه  هُ مسدٕه كهلل   عَ أاد٘ ِرٖدرٚ           
ِابي يا دسرل اهلل ِمل كأيه :ىامة، فقال أع ا الظباء فيخالطها فما بال اإلبل تكرن في ال

 م(فمن أعو  األىل؟ : البعيِ األجِ  فتجِ ؟ فقال دسرل اهلل

ٕ ٔودَ ِد ك كذتدد ٖ  ٖبّدر جمٗددشا أُ                دد  ٔكفد  كضعركادد٘    ه كهللمسد

ٗ َ لددْ ٔلٍددش أُ  عمددٜ وال بلددْ ش أُ كلودد ٔٝ حتدد   اشملخشلهددٛ  لفٍددْ  دد  ادد

  ٕ فموون )  امعددة  لددْكلودد ٔٝ حتدد   أًٖددشا إسددٗمٛ أ ددرٝ غددري كملخشلهددٛ  فق
فْٗ كنلٛ ٔكس ٛ عمٜ أُ كدتىن كضٔه أصٗ  اشلود ٔٝ ٔلفدَ    (أعوو  األىل؟

ا ُٔ شتشلهٛم ٔمل ٖفل ل كلوشمل  قٗقٛ ٌقن كلو ٔٝ ا ُٔ شتشلهدٛ هن ش  

هذ ك ع  لٍش ٌلشٟج كل مكسدشم ٔكضددش  كذت ٖ دٛ كٗدل       كلو ر كذت ٖ م

     َ كملىفدَ أُ تبدقو    ت ن كلو ٔٝ ه  كلفدشَٟ كذتد٘ اد ُٔ شتشلهدٛ  هذ ود

كلهعٗمٗشم كملب  ٛ لمىرم وَ ممرم وش عمٜ كل ادٛ  أٔ تلمدٕ  اّدش كملدٕكك أٔ     

عمدٜ     ٔ   ت قٜ كلهعٗمٗشم كلبش هٛكملهْىِرمكضكٔكم ٔك ٌٗٛ كلمل حيلك اّش 

كضمم اوٍدشا  ددٕٖالا ن ٖ ددن هلّٗدش أٙ كددشَٟ  دد٘ أٔ تد ك كملددٕكك أٔ ك ٌٗددٛ أٔ    

ٖدد ٙ اوٍددشا  ددٕٖالا جدد كا ٔاددشلرغي وددَ ِدد ك فدد ُ   كضكٔكم اوٗدد ٚ عددَ ولٍددشٔه كض
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 كدتركثٗي ت قٜ  ٗٛ ٔلفٍّش ش ٔسا سفُٕم  فومٜ س ٗن كمل شه تبلهٗا 

 

أٌددٕك  وددَ كل فلريٖددش أُ تٍددلج تركٗ ددشا  شصددشا ٖبددىٜ كدترثٕوددٛ كل ك مٗددٛ       

كل ك مٗٛ تبلهٗا وقشٔوٛ كلبرٔإل كل ٠ٗٗٛد كلقشسدٗٛ غدري كملالٟىٛد لٍىدٕ       ئكدتركثٗ

ٛ     ٔتفشثر ِ ٓ  كلدمل تلودرم    كل فلريٖش  ف وًدّش ٖقدشًٔ كمجدشم كذتدركمٚ كلوشلٗد

ل ك مٗٛد ور مٛد   ٔملد ٚ ثدال  سدشعشمم ٔتولدا كدتدركثٗي ك      661ًْهلش ٔكلمل ت ن ه  

سشكٍٛ لمخمٗٛ كضً  ِٔ٘ تبلهٗا أُ تودٗ  لو دركم كلبٍد  ش غٗدشأل و د م      

ٓ كدتدركثٗي    ٔلفَ عٍ وش ٖأذُ كهلل س  شٌْ ٔتوش  هل 6غ كٟ٘  شمج٘ ٖلشح هلش

ٛ كلبددشكٍٛ أُ ت ددٗ  كاٌبددشُ أٔ كلفددشَٟ كذتد٘د ك  ددر اددشملرم  فدد ُ  كملهْىِرسدد

كمل  م كملمٕ  اّش )كل اٛد أٔ كملدٕكك أٔ ك ٌٗٛد أٔ كضكٔكم( اد   رٖقدْ وٗبدركا ه        

جبي كلفشَٟ كذت٘ كل ٙ   م كهلل لْ سد  شٌْ ٔتودش  هصدشالْ اشلود ٔٝ  فل د       

 كٟ٘ كملٍشس  للفشثرِش ٔمنِٕش  فللفدشثر  ِ ٓ كدتركثٗي ش جبىْ كلٕسو كل 

 ٔتٍىٕ ٔتب   لْ كلو ٔٝ كُٔ أٙ شتشلهٛ ملىرمم

ٔوددَ ٍِددش ٖبّددر ا ددفن ٔكسددم أُ ذِددشأل كملددرم كملودد ٙ وددَ أمم  دد                

كٌل در فّٗددش ن ٖوددين غٗشاددْ عددَ ِدد ٓ كضمم أادد كا  هذ أىددرٌش أعددالٓ أُ ىدد٠ٗشا وددَ  

مدٛد ش أٙ وفددشُ ٖدد ك فٗددْ   وبدد  شم ِدد ك كملددرم  دد  ٖ قددٜ سددشكٍشا ملدد ٚ  ٕٖ 

ٔعٍ وش ٖق م كهلل س  شٌْ ٔتوش  ٔوب   كضس شأل إّم ِ ك كملرم ودَ ج ٖد    

ت ن ِ ٓ كدتركثٗي ه  جبي كشَٟ  ٘ ٔتب   لْ كلود ٔٝ ٍٖٔل در كملدرم ودَ     

 ممحْ كهلل    6  هذ مٔٝ كل خشمٙج ٖ م ٔ   أ اٌش اّ ك كضور كلرسٕه 

ه عدَد أسددشوٛ ادَد اٖدد            ذكددر كلٕجددا )كلهددشعُٕ( فقددشه     كهلل أُ مسدٕد
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إعجرراز نبرروي 
 فررررري التشررررربي 

 

( ، ِ ِة ىيوأتي األ و دجوز و أى عوبا  و عوب  بوو بعوم األموم،  وم بقوي منوو بقيوة، فيوبىت المو
ِادا  منو  م(فمن سمع بو بأد  فال يقومن عليو، ىمن كان بأد  ىقع بها فال يخِج ف

 ٍٖع٘ كلود ٔٝ ٔش   أُ كلرسٕهأٌٍش ٌرٝ ٔوَ كاع شا كلٍ ٕٙ كلو ٗ          

   ممحْ كهلل 6مٔٝ كل خشمٙ  ٌعس كلٕ   ٖقر اّش ش   ٖ  ٔك  م فق

ِة ىال ىامة ىال صفِ. ىفَِّ مون )أٌْ  شه   عَ أا٘ ِرٖرٚ          ال عوى  ىال طي
 م(المجبىم كما تفُِّ من األسو

 

هُ ت  ْٗ كجمل ًٔ اشضس  ش   ٖ  فدر ودَ كجملد ًٔ           

فدش لالف كجملد ًٔ    كىش تعر وَ كضس   ِٕ ت د ْٗ امٗدغ   

ادددش  رَٖ كلبدددمٗى  ٔوالوبدددلْ هلدددي كشضسددد  أٔ كلبددد ا  

ْ كل ٙ ٖؤذٙ وَ  ٕلْ هذك ٔصن هلدّٗي ٔنوبدّي بخشل دْ       ش  د  أُ  ٔأٌٗشاد

ٔجٕك كضس  ش وفشُ ٖلٕكج  فْٗ كلٍشم وا ٔسا  شٟدن حيدٕه كُٔ ٔصدٕلْ    

ٕ تأومٍدش  ٔلد   مًٖدرِي هلّٗي ن ٖ ك فرصٛ هل ك كضس  أٔ كلب ا أُ ٖدؤذّٖي أٔ  

ٖرىد ٌش ه  أُ ن ٌود ه كجملد ًٔ      ش ِ ك كلل  ْٗ ففأٌٍش ٌرٝ أُ كلرسٕه

كل ٙ كالالٓ كهلل سد  شٌْ ٔتودش  اّد ك كملدرم عدَ زتلىوشتٍدش  هذ ن  درج ش        

ٔجٕكٓ ش كجمللىوشم  شملدش كشٌد  ٍِدشك وبدشفٛ اٍٗدْ ٔاد  ودَ  ٕلدْ حتدٕه          

ٖ دور اشلو لدٛ  ّٖٔٗد١     كُٔ والوبلْ هلدي أٔ تورسدّي لدرذكذٓ  ممدش اومدْ ن     

 كلعرصددٛ لر ددرَٖ للهٗٗدد  ٌعبددْ ٔوؤكامتددْ ش و ددٗ لْ كلددمل كاددلالٓ كهلل اّددش 

ْ     ٔكلل كٔٙ لموالج وَ ِ ك كملدرم  ه    م  ٖٔلأكد  لٍدش ِد ك كضودر ش تٕجّٗد

  اددشضوركم كملو ٖددٛ )غددري كلٕاشٟٗددٛ(    كملهْىِرسددكللوشوددن كلبددمٗي كل دد ٗم وددا   

وّددي ٔاٍٍٗددش ٔاٗددٍّي وبددشفٛ ن تدد ك    كىددرم كدتدد كً ودد الا ش أُ ٌددلفمي و  
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و  ـاعررررررررـطـال
 اء ـوبررررررررررــ)ال
 

كدتدركثٗي ودَ أجبددشوّي هلٍٗدش  أٔ كللودرم ه  ودش خيدرج وددَ        هفرصدٛ نٌلقدش  

 م)كٌبر  كاع شا كلٍ ٕٙ ش وفشف ٛ كضوركم( أفٕكِّي أٔ إٌٔفّي وَ مذكذ ٔغريٓم

٘  وددَ   6ذكددر كدتددِٕرٙ        ٕض   أُ كلهددشعُٕ ِددٕ كملددٕم كلدد

كاددَ  ٍددلج وددَ كلٕاددشٞ  ٔاكككلٕاددشٞ  أٙ كملددٕم كلبددرٖا كلدد ٙ ٖ

ِددٕ كملددرم كلوددشً ش تورٖددل كلهددشعُٕ فدد كر أٌددْ  6وٍبددٕم

 ُ م  ٔكلٕاشٞ كل ٙ ٖعب  لْ كهلٕكٞ  فلعب  اْ كضو جٛ ٔكضاد ك

 كر عمىشٞ كلم ٛ أُ كلٕاشٞ ِٕ كلهشعُٕ ِٕٔ كن ورم عشً  ٖٔقدشه  ٖكىش 

 كلٕاأ ٔكلٕاش ٔكلٕاشٞ اشلق ر ٔكمل  ٔكهلى م

 مك أُ ووٍٜ كلهشعُٕ ش كلم ٛ ن ٍٖ  در ش ودرم   ٔممش تق ً ذكرٓ ٌ     

وو   ٔهمندش ٖ دىن أٙ ودرم ٖودي كلٍدشم ٍٖٔل در ش كل قدش  ابدرعٛ عبٗىدٛ          

 ٖٔب   كملٕم كلبرٖام

ٔلق  جشٞ كلومي كذتد ٖ  وٕكفقدشا لملورٖدل كلم دٕٙ لمٕادشٞ أٔ كلهدشعُٕ هذ              

ٔاشٟٗدٛ( ٍٖل در   وعدشج١ ملدرم وود   )تع دركم      كٖورإل كلٕاشٞ عمىٗشا اأٌدْ كاكٖدش  

 م3ا فن ٔكسا ٔسرعٛ ك ريٚ ا  كلٍشم ٔش ٔ   ٔك   ٔش أٙ وٍهقٛ

ٔوَ أو مٛ كضوركم كلٕاشٟٗٛ  كلهشعُٕ كل ام٘ )كملٕم كضسٕك(  ٔكلهشعُٕ      

لريك   كل قدددرٙ  ٔكلهدددشعُٕ كلفددد ري   ٌ ك  ٔكلفددٕد ٌ ك  ٔكضٌعمددٕد م    ٔأٌعمددٕد كلهٗددٕد

 ملٕككٙ كملل    ٔغريِش ك رئكذتىٜ كل عركٞ ٔمحٜ ك ٔأوركم كلف   كلٕاشٟ٘

ٔلق  تب    كضوركم كلٕاشٟٗٛ ش ِالك والٖد  كل  در ٔكذتٕٗكٌدشم ش           

فدد ٚ اوٍٗددٛ ٔجٗدد ٚ  اددن ٔأكم ه  فٍددشٞ أوددي ش وٕك ٍّددشم  ٔش كلقددرُ كلركاددا    

ع ددر تبدد   ٌددٕ  وددَ كلهددشعُٕ كلدد ام٘ عددرإل اددشملٕم كضسددٕك ش ِددالك ماددا    
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از ـجرررررررررررـاإلع
نبوي فرررري ـالرررر
ة ـحررررررررررررـافـمك

األمرررررررررررراض 
 ةـديررررررررررررـعـالم
 

٠ٛ كرتهريٚ وٍ  أ  ً كلو دٕم كدالا ودَ    سفشُ أٔمٔاش  كىش كجلش   كضٔا

 أٔمٔاش ٔنسٗش ٔأفرٖقٗشم

    

 دد  أ اٌددش أُ كملددرم كلٕاددشٟ٘  دد    ٔوددَ كاع ددشا كلٍ ددٕٙ أُ كلرسددٕه       

عددَ عشٟ ددٛ  ممحددْ كهلل  6ٖبدد   فٍددشٞ أوددٛ اأسددرِشم  هذ مٔٝ أمحدد  اددَ  ٍ ددن 

 م(ال تفن  أمتي إال بالطعن ىالطاعرن) شه    مس٘ كهلل عٍّش أُ مسٕه كهلل

اّ ٓ كلهرٖقٛ كل د ٗٛ كلبدمىٗٛ لمٕ شٖٛد وَد كٌل دشم        هكىش أ اٌش كلرسٕ        

 ش وفشٌّش لم ٗمٕلٛ كُٔ كٌل شمِشمكضوركم كلٕاشٟٗٛ كرتهريٚ ٔ  رِش 

 

لدددٕ  وٍ دددش ش تودددشلٗي كاسدددالً كمللومقدددٛ بفشف دددٛ             

  ُ ِدد ٓ كللومٗىددشم  دد   مدد       كضوددركم كملو ٖددٛ  لرأٍٖددش أ

ٔإل ؤكملرسدددٜ ٔكضصددد شٞ  ٔلرأٍٖدددش أًٖدددشا أُ كلرسدددٕه كلدددر 

 دد  ٔسددم لٍددش كلٕسددشٟن كمل مددٜ لملوشوددن ووّددي        كلددر ٗي

الوددشككا عددَ ك لىشلٗددٛ ٌقددن كاصددشاٛ اّدد ك كملددرم وددٍّي ه   ك

عمدٜ    كلبمٗى   ٔلٕسعم لٍش أًٖشا كٗل عىم  توشلٗىْ

ش ش وفشٌّددددش ٔكذتٗمٕلددددٛ كُٔ كلبددددٗهرٚ عمددددٜ كضوددددركم كملو ٖددددٛ ٔ  ددددرِ

ٔإل كلدددر ٗي ؤكٌل دددشمِش  ٔلبّدددر لٍدددش كددد لك كٗدددل  ددد   مسدددٕلٍش كلدددر      

 ٔع ً ع هلي عَ زتلىوشتّيم ي  افن وش ٖبّي ش مفا ووٍٕٖشتّكملهْىِرس

سدد   أُ أىددرٌش أُ كلومددًٕ كذت ٖ ددٛ  دد  أث لدد  أُ كلٕ شٖددٛ وددَ كضوددركم          

 كملهْىددِرمعدد ً والوبددٛ جمدد   كملو ٖددٛ غددري كلٕاشٟٗددٛ كفددَ أُ تددلي عددَ  رٖدد  

ا دفن و شىدر  ٔجودن وبدشفٛ حتدٕه كُٔ ٔصدٕه ودش خيدرج ودَ جبدىْ ودَ            
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ـ الوقاية من نقـ   1

العدوى بالنخامـة  

ـــبصـأوال  اقــــــــــــــــ

 

مذكذ ٔضتددٕٓ ٔ ددر  كللوشوددن كل دد ٗٛ ِدد ٓ مل تفددَ ج ٖدد ٚ عمددٜ كملبددمى    

ك ُ كٗددل كلٍددش مسددٕلٍش   فمٍددرض مفقدد  ٔجددْ هلّٗددش ٔكه عمّٗددش مسددٕه كهلدد ٝ   

  عمٜ ِ ٓ كلٕسشٟن  كلفرٖي

كضوركم كملو ٖٛ عدَ  رٖد  ا دش      تٍلقن ك ري وَ       

  ٔ دد  ٖفددُٕ كملددرٞ  ددشوالا ملبدد  شم كضوددركم   6كملهْىددِرم

كملو ٖددددٛ كُٔ أُ تبّددددر عمٗددددْ أعددددركم كملددددرم  ٖٔ دددد ٔ 

اشِرٖشا أٌْ ٖلى ن ا  ٛ جٗ ٚ  ف ذك ودش أصدشأل كل  دش     

جم  كاٌبشُ ف ُ ذلك    ٖب   لْ كلو ٔٝ ٖٔؤذْٖم  ٔوَ 

ي كذتد ٖ  ٔكلدمل تبدشِي ش كلٕ شٖدٛ ودَ      أِي كلٕسدشٟن كلدمل تٕصدن هلّٗدش كلومد     

  كاٌبشُ عمٜ كضمم ش كلبش شم كضوركم ٔع ً كٌل شمِش أُ ن ٖ   ِ ٓ

كلوشوٛ ٔغريِش ودَ كضودشكَ  ٔأُ ٖ ٗ ّدش ش وٍد ٖن ٖرودٜ اود  ذلدك ش سدمٛ         

 كملّىالم كلمل توشجل غشل شا اشذتر  أٔ اشلٕسشٟن كل  ٗٛ كض رٝم 

 فودن ِد ك كضودر   دن أُ ٖٕجدْ هلٗدْ كملّلىدُٕ        ه   ٔ   ٔجدْ كلرسدٕه          

 دشه   ممحدْ كهلل عدَ سدو     6اشل  ٛ كلوشوٛ ش ِ ك كلو ر فق  مٔٝ أمح 

إذا توونخم أكوووكم فووي الميووجو فليميهووت يخامتووو أن )ٖقددٕه    مسودد  مسددٕه كهلل 
 م(تحيت جلو مؤمن أى  ربو فتؤذيو

َ  رٖد  كسلٍ دش    ٔوَ أو مدٛ كضودركم كملو ٖدٛ كلدمل تبد   كلود ٔٝ عد               

ٔكحملىدن ادشدتركثٗي كملبد  ٛ ل ودركم  ودرم       كملهْىدِرم كرتشمج وَ في  ذكلرذك

كلبددن كلرٟددٕٙ   ٗدد  ٖهمدد  عمددٜ ِدد ك كلٍددٕ  اشلودد ٔٝ كلرذكذٖددٛم  ٔوددَ أجددن      

كلٕ شٖٛ وَ كضوركم كلمل تٍلقن عَ  رٖ  كلرذكذ فق  عمىٍدش وومىٍدش ٔ د ٔتٍش    
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ـ جع  مسافة بـ   6

 امُلْمِرض ومن حولـ  

 

كلهشِر كملهّر كشُ   لرسٕهكلفٗعٗٛ كمل مٜ لفل أذكٌش عَ ك  رَٖ  فش

 ش سٍٍْ عَ 6ًٖا ٖ ٓ أٔ ثٕاْ عمٜ فْٗ عٍ وش ٖوهسم  فق  مٔٝ أإ ككٔك

 

 إذا عطووو ىضووع يوووه أى  ربووو علوو  فيووو  كووان دسوورل اهلل) ددشه   أادد٘ ِرٖددرٚ  
 مم ىك حي٘(ى فم أى غم بها صرتو

 

سدد   أُ وددر اٍددش أُ كامىددشككم كله ٗددٛ كذت ٖ ددٛ              

ٖدددٛ ودددَ كضودددركم كملو ٖدددٛ غدددري كلٕاشٟٗدددٛ   كرتشصدددٛ اشلٕ ش

كفدددَ أُ تدددلي ادددأُ صتودددن ٍِدددشك وبدددشفٛ اٍٍٗدددش ٔاددد     

  دٗددد  تفعددد٘ ِددد ٓ كملبدددشفٛ لم ٗمٕلدددٛ كُٔ والوبدددلْ ا دددفن    كملهْىدددِرم

و شىر  ٔكُٔ أُ ٖ ن ه  أجبشوٍش ى٘ٞ وَ كدتركثٗي كلمل تٍهم  وَ جبي 

 عَ  رٖ  كلرذكذ أٔ غريٓم كملهْىِرم

كملألٕإل أُ كل ٙ ٖ شأل اشل كشً و الا )ِٕٔ ورم وو ( ٔأص م وَ            

عٍ وش ٖ  ن عمٜ ك  رَٖ ٖبمي عمّٗي وَ او   ٖٔقٕه كعفي اوٗ ُٔ عين 

 لٜ ن أٌقن هلٗفي كلو ٔٝ اشل كدشً  ٖٔفعد٘ كلبدالً عمدٗفي ودَ اود         

 لق ٗنمكلضُ كل كشً ٍٖلقن ش كلوشكٚ اشمل شف ٛ ٔ

ٛ لمٕ شٖٛ ودَ كلود ٔٝ ِدٕ  رٖقدٛ و مدٜ  د        ببشف كملهْىِرمٔكل و  عَ           

ودَ  أمى ٌش هلّٗش كهلدشكٙ كل  دري ٔكلبدركج كملدٍري صدمٕكم ماد٘ ٔسدالوْ عمٗدْ ف        

 ٜ كلهوم المجوبىم ىبينوك ىبينوو قيوَو ) دشه     أُ مسدٕه كهلل  6ع  كهلل كاَ أا٘ أٔفد
 م(دم  أى دمحين
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 ـــ ار ــر الصــ ي3

 

  (ن األسووفِ من المجوبىم كموا تفوِ مو) شه    س   أُ ور اٍش أُ كلرسٕه       

ْ  ٔمأٍٖش كٗل ٍٖب ي هذ ى ْ كجمل ًٔ اشضس     ع ٗد  ا دفن   ِد ك كلل د ٗ

 كٗعٗٛ كللوشون وا كمل شا  اشضوركم كملو ٖٛ غري كلٕاشٟٗٛموا 

ِدددٕ عددد ه أىدددخشص اوٗدددٍّي      ر كل ددد ٘كذت ددد          

ٔأودشكَ أٔ  ٕٗكٌددشم  دد  حتىددن  هددر كلودد ٔٝم ٔتلٕ ددل  

لدددٕفري وددد ٚ كذت دددر كل ددد ٘ عمدددٜ كلٕ ددد  كلًدددرٔمٙ ل    

 م6كذتىشٖٛ وَ وٕكجّٛ كضوركم كلٕاشٟٗٛ

كضسدس كلبدمٗىٛ كل د ٗٛ ش كٗعٗدٛ ك لدٕكٞ        ٔلق  ٔسدا كلرسدٕه            

 وَد اود    ادشللفمي   كٌل شم كضوركم كلٕاشٟٗٛ  فع٘ كلٕ   كل ٙ مسم اْ كلرسٕه

  ٜ ه   ودا كمل ددشأل اددشضوركم كملو ٖدٛد غددري كلٕاشٟٗدٛد صتد ٓ ٍِددش ٍّٖدد  شوددشا عدَد ك دٕد

ٔ د  ٔمكم  كلمل ٖقا اّش ورم ٔاشٟ٘  ان ٍّٖٜٔ أًٖدشا عَد كرتدرٔج وٍّدشم      كضمم 

ٙ  ٓكٔمودش   ٚ ش ِد ك كملٕسدٕ  ٌد كر اوًدّشم      ددد أ شكٖ  ع ٖ ممحدْ   6كل خدشم

عرن فووي أد  فووال تووو لرىا ابالطوو مإذا سوومعت) ددشه   عددَ أسددشوٛ اددَ اٖدد     كهلل
ِجرا منهوا ْ  3م ٔمٔٝ وبدمي (ىإذا ىقع بأد  ىأيتم بها فال تخ كهلل  عدَ أسدشوٛ    ممحد

ِجوز ابتلو  اهلل عوز ىجول بوو ياسوا  )   اَ اٖ   دشه   دشه مسدٕه كهلل    الطواعرن آيوة ال
ِى  اموون عبووا ه، فووعذا سوومعتم بووو فووال تووو لر   اعلوويهم، ىإذا ىقووع بووأد  ىأيووتم بهووا فووال تفوو

 م(منو

ٔ   ٖ شم ش كلٍعس سؤكه أٔ كسلعبشم  ٕه كذت ر كل د ٘ ش كاسدالً             

عُٕ ِٕ محشٖٛ وَ كلو ٔٝ  ٔلفدَ  شكله ه  كضمم كلمل ٖقا فّٗش فىٍا كل  ٕه

ملشذك ن تعْلرك كلعرصٛ رترٔج وَ ِي فّٗش فركمكا وَ ِد ك كلٕادشٞ كلقشتدن م  ٔصتٗد      
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از ـجرررررررررررــاإلع
لمي فررررري ـالعررررر
 لةـة المؤاكررـآيرر
 

عمٜ ِ ك كلبؤكه ٌٔقٕه  هُ وَ خيرج وَ كضمم كلمل ٖقا اّش كلٕادشٞ فّدٕ هودش أُ    

ًدشٌٛ ِد ٓ كدتدركثٗي    ٛ    غد م جبدىْ ٔلفدَ فد ٚ      كملهْىِرس كدتركثٗيتفُٕ 

تأ   ف ٚ ووٍٗٛ  لٜ تبّر عمْٗ أعركم كملرم  فخرٔجدْ ودَ كضمم كملٕادٕٞٚ    

كلمل كدشُ اّدش ٖودين أٌدْ  د  عىدن عمدٜ ٌقدن كملدرم ه  أودشكَ أ درٝ اوٗد ٚ              

فٗدددؤذٙ ك  دددرَٖ ٖٔلبددد   اددد لك ش ورسدددّي أٔ ِالكّدددي  ِٔدددٕ ش كملدددش       

لَ ٖعر ودَ كملدٕم هُ  د م كهلل     كذتشلل  )اقشؤٓ ش كملفشُ كملٕإٞ أٔ  رٔجْ وٍْ(

م  مرهُ تبد   فدركمٓ ش كٌل دشم كملد     عركمٓ لَ ٍٖعوْ ان مبش اومْ نمثشاف  لْ ذلك

كلدر ٗي كلد ٙ كادلالٓ اّد ك كلٕادشٞ  د  أٌودي عمٗدْ          ٔإلؤكلدر ٔكملٕ  سد  شٌْ ٔتودش    

ٞ هُ صدا عمدٜ وفٕثدْ      اأجر كل ّٗ   ٔهُ   م كهلل لْ أُ ٖوٗ  فمَ ًٖرٓ ى٘د

٘ عمٜ أجر كل ّٗ م  هذ ن  ٔسٗ  ن أًٖشا كضودر أُ ٖفدُٕ كملدٕم و دري      ٖقلًد

كن وَ أصشالْ كلو ٔٝ برم ٔاشٟ٘ فلشك  فق  خيم  كهلل س  شٌْ ٔتودش  ش  

ٛ ٔتفدُٕ  كملهْىِرسد جبىْ كضجبشً كملًشكٚ كلمل حتدشمأل ٔتقً٘د عمدٜ كدتدركثٗي     

ٔ د  مٔٝ    ش جبىْ ك ّشا وٍشع٘ حيىٗدْ اود  ذلدك ودَ ِد ك كملدرم كلعلدشكم       

عدَ    عَ عشٟ ٛ مس٘ كهلل عٍّدش أٌّدش سدأل  مسدٕه كهلل     ممحْ كهلل  6كل خشمٙ

أٌْ كشُ عد كاشا ٖ و دْ كهلل عمدٜ ودَ ٖ دشٞ  ف ومدْ         ٍيكلكلهشعُٕ  فأ اِش 

لمىؤوٍ   فمٗس وَ ع   ٖقا كلهشعُٕ فٗىف  ش ام ٓ صشاركا ٖومدي   ٛكهلل ممح

 أجر كل ّٗ مأٌْ لَ ٖ ٗ ْ هن وش كل ْ كهلل لْ هن كشُ لْ و ن 

 

سدد  شٌْ ٔتوددش  ش كلشاددْ كلفددرٖي ش    شه كهلل دددد          

  (16نٖٛ   سٕمٚ كلٍٕم)
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  مژ            

ٕ     6ذكر كاَ كد ري          ش تعبدري ِد ٓ    كممحدْ كهلل أُ كملعبدرَٖ  د  ك لمعد

ٔ عك ٖٛ  ٔعمٜ ٔجْ كلل  ٖ  ش مفا كذترج  َ عد َ كضعىٜ ٔكضعرج ٔكملدرٖ  

أٌعبٍش  ٔ    ٗ رم ِ ٓ ك ٖٛ ك ري وَ كملعبرَٖ  شصٛ عٍ   ٕلدْ سد  شٌْ   

ٙ      ٔتوش  اأُ كذترج ورفٕ    6عَ أٌعبدٍش أُ ٌأكدن ودَ إٗتٍدش  فد كر كلدركا

 ک  ڑ ژ ممحْ كهلل أٌْ  د  ٖ دشم ش كلدٍعس سدؤكه  دٕه  ٕلدْ سد  شٌْ ٔتودش          

  ِٔدددٕ أُ ٖقدددشه أٙ فشٟددد ٚ ش هاش دددٛ أكدددن      ژ گ گ    ک ک ک

كاٌبشُ  وشوْ وَ اٗلْ  ٔن ٌرٖ  أُ ٌورم ودش  شلدْ كملعبدرُٔ ش ِد ٓ ك ٖدٛ      

هلّٗدش  ٔلفدَ ٍٖ  د٘ عمٍٗدش ش كلٕ د  ٌعبدْ       كلقرنٌٗٛ   ٗ  كفَ كلرجٕ  

أُ ٌبّر وش تف  ل وَ كٌب شً ٔتٕكف  امٗغ لم قدشٟ  كلومىٗدٛ كذت ٖ دٛ كلدمل     

عرفٍشِددش ش كلو ددر كذتدد ٖ  وددا ِدد ٓ ك ٖددٛ كلقرنٌٗددٛ كلفركددٛ  ٔن ٖدد عٕ     

كٌبدد شً كذتقددشٟ  كلومىٗددٛ ٔتٕكفقّددش وددا نٖددشم كلقددرنُ ٔكض شكٖدد  كلٍ ٕٖددٛ أُ     

كح كذتد ٖ   دٕه نٖدٛ  رنٌٗدٛ كركدٛ      لُٕ وَ كملعبرَٖ ٔىر ٌم ٘ وش  شلْ كضٔ
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أٔ  ٕه   ٖ  ٌ ٕٙ ىرٖل  د ٛ أٌّي مل ٖد مكٕك كذتقدشٟ  كلومىٗدٛ عمدٜ     

 قٗقلّش  فو ً وٕكفقٛ أ ٕكهلي ملش تف ل لٍدش ش ع درٌش كذتد ٖ  ن ٖودين     

جّمّي اشلفلشأل ٔكلبٍٛ  ٔهمنش أ موّي كهلل س  شٌْ ٔتوش  عمٜ وش تف  ل 

  شا كلقرنُ كلفرٖي أٌْ هعم وش كشُ ل ّٖي وَ وومٕوشم  هذ هُ وَ هلي اق 

  َ جٕكوددا كلفمددي  ف ٕكوددا كلفمددي تبددلٕع  ووددشُ كدد ريٚ ن   ددر هلددش ودد

 م6ٔا لك ت قٜ  ٗا كض ٕكه كملولى ٚ لمومىشٞ كلبشاق  كىش ِ٘

عمٜ أٖٛ  شه هُ كمللأون ش ِ ٓ ك ٖٛ كلقرنٌٗٛ كلفركٛ ا ِش تٍلّ٘ اقٕلدْ        

  كضور  ژ        ژس  شٌْ ٔتوش   

 كل ٙ حي ٍش عمدٜ كللوقلدن ش ِد ٓ ك ٖدٛ كلقرنٌٗدٛ لدٍمىس فّٗدش ك ٖدشم كملو د ٚم         

ٜ كملو د ٚ ش  هلل س  شٌْ ٔتوش     مس د كممحْ كهلل أُ  6فق  ذكر كاَ تٗىٗٛ

ٛ  ٔكلداكِ   ٔك ٖدشم   فق   شه   ٔاٍٗٛ ٔارِشٌشا كلفرٖي نٖٛ كلقرنُ ٜ  كل كلد  عمد

ٛ  كد ريٚ  ستىد   ٌ ٕٚ ٘  ولٍٕعد َ  ٔأعبدي  أك در  ِٔد َ  غدريٓ  نٖدشم  ود ٞ  ود  كضٌ ٗدش

  كلٍ ٕٚ ٔأعالً كلٍ ٕٚ كنٟن ٔتبىٜ وو  كم كلٍبشم وَ ٖبىّٗش وَ ٖٔبىّٗش

َ  كملق دٕك  عمٜ أكه كشٌ  كضٌ ٗشٞ نٖشم اّش مسٗ  هذك كضلعشا ِٔ ٓ  لعدة  ود

ٛ ٔك كلفلدشأل  ش وٕجدٕككا  كملو د كم  لعدة  ٖفَ مل ٔهل ك كملو  كم  ٔهمندش  لبدٍ

  مٔكلاِشُ ٔكل ٍٗٛ ك ٖٛ لعة فْٗ

ٔش ِ ٓ ك ٖٛ كلقرنٌٗٛ كلفركٛ ٌرٝ كهلل س  شٌْ ٔتوش  ٖ   لٍش أُ  

فّٗش نٖدشم )وو د كم( ٔلدٗس وو د ٚ ٔك د ٚم فمٍدرٝ ك ُ كٗدل  مد  ِد ٓ          

 ك ٖٛ كلقرنٌٗٛ كلفركٛ نٖشم وَ كاع شا كلومى٘م
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 كفَ أُ ٌمخ ّش فٗىش ٖم٘   لق  عرفٍش أُ كملرم ٖأت٘ ش صٕم ثال   

وددرم غددري وودد    ٔن ٍٖلقددن ِدد ك كملددرم وددَ كملددرٖ  ه  وددَ خيددشلهّي     م6

 كمّيمؤكٖٔ

ٔوالوبدٛ   شملهْىِرمورم وو    ٍٖلقن ِ ك كملدرم اشن لفدشك كمل شىدر اد     م6

  جم ٓ  أٔ كللورم ملش خيرج وَ جبىْم

كمددٛ ؤكوددرم ٔاددشٟ٘  هددري  ٍٖلقددن ِدد ك كملددرم عددَ  رٖدد  شتشلهددٛ ٔو   م3

  أٔ عددددَ  رٖدددد  ملددددس كملددددٕكك ٔكضكٔكم ٔك ٌٗددددٛ كلددددمل كددددشُ     مكملهْىددددِر

 ٖبلخ وّشم

ٔمل ٖفددَ كاٌبددشُ وددَ   ددن ٖوددرإل  قٗقددٛ كٌلقددشه كضوددركم كملو ٖددٛ  

 رم  فورفٍش ك ُ أُ كلو ٔٝ اشملكملهْىِرمٔكضوركم كلٕاشٟٗٛ وَ غري شتشلهٛ 

كملوددد ٙ  أٔ كلوددد ٔٝ ادددشملرم كلٕادددشٟ٘  ددد  ٖ دددشأل اّدددش كاٌبدددشُ عدددَ  رٖددد   

  أٔ تمٕثدد  كملهْىددِرمكً أٔ كسددلوىشه كملددٕكك ٔكضكٔكم كلددمل نوبددلّش ٖدد   كسددلخ 

 ا ٘ٞ وَ ا ش ْ أٔ مذكذٓ أٔ عر ْ أٔ غري ذلكم

ٔكمللأون ش ك ٖٛ كلقرنٌٗٛ كلمل ضتَ ا د كِش  اد  أٌّدش تلومد  ادأور      

كمٛ  هذ مفا كملٕ  س  شٌْ ٔتوش  كذترج عَ كضعىٜ ٔكضعرج ٔكملدرٖ   ؤككمل

أُ ٌأكدن ودَ كل ٗدٕم كلدمل ذكرِدش كهلل سد  شٌْ ٔتودش  ش         ٔعَ أٌعبٍش ش

 كض   ع ر وٕسوشا ش ك ٖٛ كلقرنٌٗٛم

 هى احلرج؟ وكيف جيده اإلنسان؟ افم

ِٕ كلًدٗ   ٖٔقدا أًٖدشا عمدٜ     أُ كذترج ش كضصن  6ذكر كاَ وٍبٕم

ٔصتدد  أُ   ذتددرج ِٔددٕ كلًددٗ مٕه أ رْجدد  فالٌددشا أٙ صددريتْ ه  كاثددي  ٌٔقددك
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ٌْ ٔتوش     ذكر لٍش ش ِ ٓ ك ٖٛ كلفركٛ أُ كذترج  د  معفدا   كملٕ  س  ش

كمٛ غريِدي  فّدي لدَ اد ٔك  رجدشا أٔ      ؤكعَ كضعىٜ ٔكضعرج ٔكملرٖ  ش و

ن بدَ ٖومدي   هكمٛ غريِديم  ٔكاثدي لدَ ٖم د  اد مككٚ كهلل ٔهذٌدْ       ؤكسٗقشا عٍ  و

هلل أٌْ و شأل برم وو   )أٙ أٌْ ممرم(  ٔأٌْ سٍٗقن ِد ك كملدرم اد ذُ ك   

 كمّيمؤكه  ك  رَٖ عٍ وش ٖ شماّي ٖٔ

أ  م او  كضوركم كملو ٖٛ ش كنٌل شم  ٔأص م  ٘ٔش ٔ لٍش كذتشل

ع ك كمل دشا  اّد ٓ كضودركم ٖل كٖد  عشودشا اود  عدشً  ٔذلدك ٌلٗ دٛ ملخشلهدٛ           

  اشمله دد ،   أٔ ٌلٗ ددٛ كسددلوىشه أٔ ٔصددٕه كملددٕكك أٔ كضكٔكم كلددمل     كملهْىِرسدد

   تمٕث  بب  شم كضوركم كملو ٖٛ هلّٗيمُٕ ٔ ِرسكملهْىكسلخ وّش 

وًدٍش ا دفن كد ري     ٔعمٜ س ٗن كمل شه  د  ٖبّدر كذتدرج ٔكلًدٗ  ل    

عٍ وش ٌقل ش كل ٗل عٍ  هىشمكم كملرٔم ٔضتَ ش عه  ىد ٖ   ٖٔلد كفا   

وَ ٖ ٗا  ٕكمٖر كملٗشٓ كل  ٗٛ هلٍٗش  فٍ كك ش أ  ِش  هذ هُ كل ٙ ٖ ٗا كملدشٞ  

  ِٕٔ لٗس وَ كض شمأل ٔن وَ كضص  شٞ كل َٖ  مدلّي ك ٖٛد   ن ٌورإل عٍْ ى٠ٗشا

كلقرنٌٗدٛد  ٔكلدد َٖ ٌوددرإل ش كلوددشكٚ  ددشنتّي كل دد ٗٛ  فددال  ددرج أادد كا ش أٌٍددش       

ّي ىد٠ٗشا  فٍ د        ٌأكن وَ إٗتّي أٔ ٖأكمٕك وَ إٗتٍش  أوش كلد َٖ ن ٌودرإل عٍد

ٍّي سد  شا هذك   رجشا ش وؤككملّي  هذ مبش كشٌد   دشمٔمٚ كملدشٞ كلدمل ٌأ د ِش ود      

أمكك كهلل ش كاصشاٛ او ٔٝ ورٍم وو    كىرم كلف   كلٕاشٟ٘  ٔلد لك فد ُ   

وَ ٖوقن  قٗقٛ ٔسشٟن ٌقن كلو ٔٝ سٗ    رجشا ٔسٗقشا ىد ٖ كا عٍد  مغ لدْ ش    

 الهلدش   َأ   كملشٞ وَ و ن ِؤنٞ  هذ ِي ن خيًوُٕ لمع ٕصشم كله ٗٛ كلمل و

ّي   ٖعىٍدا كمل ددشإُ بددرم وودد   ودَ و كٔلددٛ   كضعىددشه كلددمل تبد   ٌقددن كملددرم ودٍد

م  ٔا لك تبّر لٍش صٕمٚ وَ صٕم كاع شا كلومى٘ ش ِد ٓ ك ٖٛد  ِٔ٘د    لر رَٖ

 رجدشا   كمٛ وَ ٌورفّي ودَ كض دشمأل ٔكضصد  شٞ ن تبد   أاد كا     ؤكأُ شتشلهٛ ٔو

عس  ٕفددشا وددَ كلودد ٔٝ  ش  دد  أُ ك     ٗأٔ سدد  ذتددرج  دد  ٖو ٍٖددش عٍددد     قشا ش كلدٍد
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 الىجه األول:

 الىجه الثاني:

 كنعلاله ش كل  ٛمل َٖ ٖ  ٔ عمّٗي كمٛ غريِي وَ كؤكو

صٕمٚ أ رٝ وَ كاع دشا ش ِد ٓ ك ٖدٛ كلفركدٛ ٌمىبدّش ش أٌٍدش ن       

صت  ك لك  رجدشا ش كسدلخ كً ودش منمفدْ ش إٗتٍدش أٔ ش أودشكَ أ درٝ        

 كل ٗ  أٔ كملفشُ كل ٙ ٌوٗ  فْٗ  ٔلفٍٍش    صت   رجدشا  غري ش ٍشا   شصٛا

  ً وددَ كسددلخ وّش    أٔ كضٔكٌدد٘ كلددمل ن ٌومددي   كضكٔكم  عٍدد  مغ لٍددش ش كسددلخ ك

رم وود      مٍش  فقد  ٖفدُٕ   قدشا أٔ وموقدٛ كسدلخ وّش ىدخ  و دشأل بد        

كلٕك دا أُ  ٖلى ن ش أٌٍش ٌمىس وَ  و  مكا لإلصشاٛ اشلو ٔٝم  ٔ الصٛ كلقٕه

ٍٖبد ي كٌبد شوشا عبٗىدشا ودا      ا فن ش ٔ لٍش كلركَِ ٖبّر كذترج أٔ ع وْ

ش فق  اّر لٍش ك ُ ٔجّشُ وَ ٔجٕٓ كاع شا ش ٔوَ ٍِ  ِ ٓ ك ٖٛ كلفركٛم

  ِٔىش كشللشلِ٘ ٓ ك ٖٛ كلفركٛ 

 

أُ شتشلهددٛ ٔوؤككمددٛ كضعىددٜ ٔكضعددرج ٔكملددرٖ       

ن تدؤكٙ ه    ٔوَ ٌورفّي    كملورفٛ )كض شمأل ٔكضص  شٞ(

ًٞ كدشُ ِد ك كذتدرج سدٗقشا ش كلدٍعس أٔ همثدشا ٖعقد إل        م  ٌٔمىدس ش  كذترج سٕك

كمددٛ وددَ ن ٌوددرفّي    ؤكأُ كذتددرج  دد  ٖبّددر عٍدد  و    عمددٜٛ ِدد ٓ ك ٖددٛ كنلدد  

 كمٛ وَ ت  ٔ عمْٗ أعركم ورممؤكٔ شصٛ عٍ  و

 

أٌدددْ ن  دددرج ش كسدددلخ كً كملدددٕكك ٔكضكٔكم ٔك ٌٗدددٛ   

   ٛ م  ٔش ِدددد ك كلٕجددددْ  كلددددمل منمفّددددش ش أوددددشكَ شتلمعدددد

أُ كذتددرج  دد    ٜاع ددشاٙ كنلددٛ أ ددرٝ غددري و شىددرٚ عمدد    ك

ٔ أكٔكم أٔ نٌٗددٛ كضكددن ش كضوددشكَ غددري  كسددلخ كً وددٕكك أ  حيدد   لٍددش عٍدد 

 كرتشسوٛ لإلىركإل كل  ٘  ٔكلمل ن ٌورإل عٍّش ى٠ٗشام

عمدٜ نٖدٛ  ددشه فد ُ ٔجِٕددشا أ درٝ وددَ كاع دشا كلومىدد٘ ش ِد ٓ ك ٖددٛ       

كلقرنٌٗٛ كلفركٛ    تلف ل وا ورٔم كضعٕكً ٔكلقرُٔ  هذ ن ا  وَ ذلدك  



 611 اإلعجاز العلمي في لفظتي المريض والممرض في األحاديث النبوية

ٛ كلقرنٌٗددٛ نٖددشم وو دد كم ضُ كهلل سدد  شٌْ ٔتوددش   دد  ذكددر أُ ش ِدد ٓ ك ٖدد

      ژُ فقو  فّٕ كلقشٟدن سد  شٌْ ٔتودش      شٔلٗس نٖل

 مٔكهلل أعمي ژ  

 

 


