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التربية البيئية في ضوء السنة النبوية
أنموذجا
نظافة الفراش
ً

Environmental education in the light of the Prophet’s
Sunnah
Hassan1
Abstract
Hand washing and sleep hygiene are two important health behaviors. The purpose of the current study was to
identify the motivational and volitional antecedents of college students’ hand washing and sleep hygiene
behaviors based on an integrated model of behavior that combined social-cognition constructs from the Theory
of Planned Behavior (TPB) and Health Action Process Approach (HAPA). Methods: Using a prospective
design, college students (N = 1106) completed a survey assessing the motivational constructs of action selfefficacy, attitudes, subjective norm, perceived behavioral control, intentions, and behaviors of hand washing
and sleep hygiene at Time 1.
Keywords: self-efficacy, attitudes, washing, intentios, constructs

لقد اعتٌت اإلسالم بالبيئة ،وحض على ا﵀افظة عليها؛ حيث إن ذلك فيو حفاظ على حياة اإلنسان،
صور التوجيو النبوي للمحافظة على ا﵀يط البيئي؛
وىو أحد مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ولقد تعددت ُ
من حيوان ونبات وموارد ،حىت اجلماد كان لو نصيب من التوجيو النبوي الشريف ،ودما حث عليو نبينا
الكرمي صلى ا﵁ عليو وسلم ا﵀افظة على نظافة ادلنزل ،فهو ادلكان الذي يقضي فيو اإلنسان غالب وقتو،
حىت ينعم بعافية تُعينو على طاعة ربو سبحانو وتعاىل ،وكان من ىذه األوامر النبوية احلث على نظافة
الفراش ،وىو ما يتناولو ىذا احلديث الشريف:
عن أيب ُىَريْ َرَة أن رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم قال« :إذا قام أحدكم عن فراشو مث رجع إليو ،فليَ ْن ُف ْ
ضوُ
بِص ِ
وضعت
نفة إزاره ثالث مرات ،فإنو ال يدري ما خلفو عليو بعد ،فإذا اضطجع فليقل :بامسك ريب
ُ
َ
عبادك الصاحلُت،
جنيب ،وبك أرفَعو ،فإن أمسكت نفسي َ
فارَحها ،وإن أرسلتَها فاح َفظها مبا حت َفظ بو َ
فإذا استيقظ فليقل :احلمد ﵁ الذي عافاين يف جسدي ،ورد علي ُروحي و ِأذن يل بذكره».
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وروى بعضهم ىذا احلديث وقال« :فلينفضو ِ
بداخلة إزاره»[ ،]1وعند البخاري ومسلم وأيب داود« :إذا
َ
أوى أح ُدكم إىل فراشو» ،وقد أثبت رواية الًتمذي لِما هبا من زيادات :أوذلا« :إذا قام أحدكم عن
فراشو» ،ثانيها :قولو« :ثالث مرات» ،ثالثها :قولو« :فإذا استيقظ فليقل احلمد ﵁ » ...إىل آخر
احلديث.
والزيادة األولى هبا زيادة معٌت ،وىي :أن على ادلسلم إذا قام عن فراشو حلاجة ،مث أراد العودة إليو،
أمره بو النيب صلى ا﵁ عليو وسلم ،ويف الروايات األخرى« :إذا أوى أحدكم إىل فراشو»،
فليفعل ما َ
وادلقصود إذا أراد فراشو يف أي وقت ،سواء كان بعد قضاء احلاجة  -وال أقصد االختِالء؛ ألن كل ما
يريده اإلنسان فهو حاجة ،أو كل ما يَ ُهم لو اإلنسان فهو حاجة  -مباشرة ،أو بعد مدة من الساعات
مثل ع ِ
ودهِ للفراش بادلساء.
َ
قال ابن حزم  -رَحو ا﵁  -مؤِّكداً على أن السنة من ِّ
صح َّ
أن
الذكر الذي تكفَّل ا﵁ تعاىل حبفظوَّ ( :
كالم رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم كلَّو يف الدِّين وحي من عند ا﵁ عز وجل ،ال شك يف ذلك ،وال
خالف بُت ٍ
أحد من أىل اللغة والشريعة يفَّ :
كل وحي نََزَل من عند ا﵁ تعاىل فهو ِذ ْكٌر ُم َّنزل،
أن َّ
ف
فالوحي كلو حمفوظ حبفظ ا﵁ تعاىل لو ،وكل ما تكفَّل ا﵁ حبفظو فمضمو ٌن أالَّ يضيع منو ،وأالَّ ُُيَّر َ
منو شيء أبداً ...وال سبيل البتة إىل ضياع شيء قالو رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم يف الدين ...ولو
الذكر غَت حمفوظ ،ولكان قول ا﵁ تعاىل ﴿ :إِنَّا َْرمن نََّزلْنَا ِّ
جاز ذلك لكان ِّ
الذ ْكَر َوإِنَّا لَوُ َحلَافِظُو َن ﴾
ُ
ض ِمنَو ا﵁ تعاىل للقرآن
ال يتم حفظ القرآن الكرمي إالَّ حبفظ السنة ادلبيِّنة وادل ِّ
فسرة لو ،واحلفظ التام الذي َ
ُ
ُ
فسرة
وم
وشارحة
نة
ي
مب
ألهنا
نة؛
الس
وىي
معانيها،
وحفظ
حفظ ادلباين وادلعاين ،أي :حفظ احلروف
ِّ
ُ ِّ
وضحة للقرآن الكرمي؛ كما قال سبحانو ﴿ :وأَنزلْنا إِلَيك ِّ ِ
ُت لِلن ِ
َّاس َما نُِّزَل إِلَْي ِه ْم ﴾
وم ِّ
َ ََ ْ َ
الذ ْكَر لتُبَ ِّ َ
ُ
والزيادة الثانية« :ثالث مرات» ،وىنا أثبت العدد ،وىذا من لُطْ ِ
ف رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم بنا؛
ِ
ِ
الو ْس َواس ،ىل طَ ُهَر
إذ بَ َُّت لنا ما رمتاج إليو من مرات ،ولو تركنا أل ُْرى ْقنَا من نفض الفراش ،ولَن ْمنَا وبنا َ
الفراش أم مل يَطْ ُه ْر؟ صحيح أننا نتأكد من ُخلُِّوه من األشياء الظاىرة ،أما غَت الظاىرة كالعُث َِّة فال ندري،
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سرا ال يعلمو إال ا﵁
عدد ما رمتاج إليو؛ فقد أراحنا ،كما أن هبذا العدد ًّ
فبتوضيحو صلى ا﵁ عليو وسلم َ
تعاىل.
والزيادة الثالثة« :فإذا استيقظ فليقل :احلمد ﵁» ،وىي أمر حبمد ا﵁ سبحانو وتعاىل:
أول :على العافية يف اجلسد ،وىي العِلةُ اليت جاء ألجلها اجلزء األول من احلديث« :إذا أوى ...فإنو ال
ً
يدري ما خلفو بعده».
ثانيًا :رد الروح إىل ادلسلم؛ ليُسرع إىل عبادة ا﵁ وتعويض ما فاتو.
ائد حديثية نًتكها
لطائف أخرى ،وفو ُ
اطر و ُ
ثالثًا :لُطْ ُ
ف ا﵁ َ
ومنو وتوفي ُقو إىل ذكره سبحانو ،وباحلديث خو ُ
لعدم اإلطالة ولبُعدىا عن ادلوضوع.
ويف رواية مسلم زيادة« :وليُ َس ِّم ا﵁» ،فاألمر بالتسمية يدل على أنو قد يكون ما خلََّفوُ عليو ِجن ال
يَُرى[2].

ض فَِراشو بداخلة إزاره»،
قال ابن حجر يف شرحو ذلذا احلديث[ :]3قولو صلى ا﵁ عليو وسلم« :فليَ ْن ُف ْ
ووقع يف رواية مالك اآلتية يف التوحيد «بصنفة ثوبو» ،وىي بفتح الصاد ادلهملة وكسر النون بعدىا فاء
ىي احلاشية اليت تلي اجللد ،وادلراد بالداخلة طرف اإلزار الذي يلي اجلسد ،ووقع يف رواية عند مسلم:
ض هبا فراشو» ...وقال ال ُقرطيب يف ادل ْف ِهم :حكمةُ ىذا النفض قد ذكرت يف
«فليُ ِح َّل داخلة إزاره ،فليَ ْن ُف
ْ
ُ
احلديث ،و َّأما اختصاص الن ْف ِ
ظهر لنا ،ويَ َق ُع يل أن يف ذلك خاصية طبية متنع
ض بداخلة اإلزار ،فلم يَ َ
من قرب بعض احليوانات ،وقد أبدى غَتُه حكمة ذلك.
فإنو ال يعلم ما َخلََّفوُ بعده على فراشو» ،داخلة اإلزار :طرفو ،ومعناه :أنو يُستحب أن ينفض فراشو قبل
أن يدخل فيو؛ لئال يكون فيو حية أو عقرب ،أو غَتمها من ادلؤذيات ،ولينفض ويده مستورة بطرف
إزاره؛ لئال ُيصل يف يده مكروه إن كان ىناك؛ انتهى.
«ثالث مرات» ،وىنا أثبت العدد ،وىذا من لُطْ ِ
ف رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم بنا؛ إذ بَ َُّت لنا ما
ِ
ِ
الو ْس َواس ،ىل طَ ُهَر الفراش أم مل
رمتاج إليو من مرات ،ولو تركنا أل ُْرى ْقنَا من نفض الفراش ،ولَن ْمنَا وبنا َ
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يَطْ ُه ْر؟ صحيح أننا نتأكد من ُخلُِّوه من األشياء الظاىرة ،أما غَت الظاىرة كالعُث َِّة فال ندري ،فبتوضيحو
سرا ال يعلمو إال ا﵁ تعاىل.
عدد ما رمتاج إليو؛ فقد أراحنا ،كما أن هبذا العدد ًّ
صلى ا﵁ عليو وسلم َ

الرساالت برسالة سيدنا ٍ
حممد صلى ا﵁ عليو وسلم لزم من ذلك حفظ
وختمت ِّ
مبا أن الوحي انقطعُ ،
شريعتو :كتاباً وسنَّة ،إىل قيام الساعة ،وىذا من عدل ا﵁ تعاىل ورَحتو ،فقد ُح ِفظَت أقوالو وأفعالو
ظ القرآن الكرميِ ،
وحفظُهما متالزم.
وتقريراتو وشرعو احلكيم صلى ا﵁ عليو وسلم كما ُح ِف َ

خاصة؛ مث إ ْن َّ
كذبوا  -وىو الغالب -
بعث إىل قومو َّ
ففي األمم السابقة (كان النيب  -قبل نبيِّنا  -يُ ُ
يهلكهم ا﵁ تعاىل؛ كقوم عاد ومثود ،و ٍ
كقرون بُت ذلك كثَتاً ،وإ ْن آمنوا وصدَّقوا َّ
فإن النيب كان يُعقب
ُ
وختموا بعيسى ،وبينهم أنبياء ال ُُيصيهم إالَّ ا﵁ عز
بنيب؛ كما حصل مع بٍت إسرائيل ،ابتدؤوا مبوسى ُ
ِ ِ
وس ُه ْم األَنْبِيَاءُُ ،كلَّ َما
وجل ،عليهم الصالة والسالم ،قال صلى ا﵁ عليو وسلم( :كانَ ْ
يل تَ ُس ُ
ت بَنُو إ ْسَرائ َ
ك نَِيبَ ،خلَ َفوُ نَِيب)
َىلَ َ
وأشار ِ
الداودي فيما نقلو ابن التُت إىل أن احلكمة يف ذلك أن اإلزار يسًت بالثياب ،فيتوارى مبا ينالو من
بكمو صار غَت لدن الثوب ،وأشار ِ
الك ْرَماين إىل أن احلكمة فيو أن تكون يده
الوسخ ،فلو نال ذلك ِّ
فيحص ُل يف يده ما يكره؛ انتهى ،وىي حكمة النفض
حُت النفض مستورة؛ لئال يكون ىناك شيء،
ُ
بطرف الثوب دون اليد ال خصوص الداخلة.

قولو« :فإنو ال يدري ما َخلََّفوُ عليو»؛ قال الطييب :معناه ال يدري ما وقع يف فراشو بعد ما خرج منو من
ٍ
أدب عظيم ،وقد ذكر حكمتو يف اخلرب ،وىو
تراب أو قذاة أو َىوام ،وقال ابن بَطَّال :يف ىذا احلديث ٌ
يؤخذ من ىذا احلديث أنو ينبغي
خشية أن يأوي إىل فراشو بعض اذلوام الضارة فتُؤذيو ،وقال ال ُقرطيبَ :
دلن أراد ادلنام أن ميسح فراشو الحتمال أن يكون فيو شيء خيفى من رطوبة أو غَتىا ،وقال ابن العريب:
ىذا من احلذر ،ومن النظر يف أسباب دفع سوء القدر ،أو ىو من احلديث اآلخر« :اعقلها وتوَّكل»؛
انتهى.

وقال اإلمام النووي يف شرحو للحديث يف صحيح مسلم[ :]4قولو صلى ا﵁ عليو وسلم« :إذا أوى
أحدكم إىل فراشو ،فليأخذ داخلة إزاره ،فلينفض هبا فراشو ،وليُ َس ِّم ا﵁ تعاىل؛ فإنو ال يعلم ما َخلََّفوُ بعده
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على فراشو» ،داخلة اإلزار :طرفو ،ومعناه :أنو يُستحب أن ينفض فراشو قبل أن يدخل فيو؛ لئال يكون
فيو حية أو عقرب ،أو غَتمها من ادلؤذيات ،ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره؛ لئال ُيصل يف يده مكروه
إن كان ىناك؛ انتهى.
ومن ىذا يتَّضح جواز نفض الفراش بأي شيء كمنفضة أو منشفة ،أو بالغطاء ذاتو؛ إذ العلة ىي نفض
الفراش إلزالة العُث َِّة ،وا﵁ أعلم!
األمور اآلتية:
يقول الدكتور حممود عبدا﵁ ذما[ :]5فالنيب صلى ا﵁ عليو وسلم يعلم األمة َ
•يثبت احلديث علم النيب بأن ىناك من خملوقات ا﵁ ما ال نراه بالعُت اجملردة؛ دما قد يأوي إىل الفراش
صرو َن * وما َال تُب ِ
ِ ِ ِ
ص ُرو َن ﴾ [احلاقة،38 :
ََ ْ
ويُصيبنا باألذى ورمن ال نشعر؛ قال تعاىل ﴿ :فَ َال أُقْس ُم مبَا تُْب ُ
ذرات الًتاب ا﵀ملة باجلراثيم ،وبعض احلشرات اليت تكاد تراىا العُت بصعوبة ،كبَ ِّق
 ،]39ومن ذلك َّ
الفراش الذي يقوم مبص دماء الضحية ،ونقل األمراض إليها ،ورمبا سبب حكةً شديدة باجللد ،ومن تلك
احلشرات أيضا ُعث الغُبار.
•يعلمنا النيب صلى ا﵁ عليو وسلم كيف نتَّقي األذى بصورة طبية حتفظ على اإلنسان صحتو ،فأمره
بدال من اليد؛ حىت ال تتلوث يده قبل أن ينام ،فرمبا وضعها على أنفو أو فمو
باستعمال داخلة اإلزار ً
وىو ال يشعر.
بدال من ظاىر الثياب؛ حفاظًا على نظافة ادلظهر.
•األمر باستعمال داخلة اإلزار ً
بعد؛ انتهى.
•رمبا يكون احلديث من ادلعجزات اليت مل يكتشفها العلم ُ
يقول الدكتور أَحد شوقي إبراىيم[ :]6ىذا احلديث الشريف بكل رواياتو يتحدث عن عُثَّة الفراش أو
عُثَّة الغبار) ، (house dust miteوىذه موجودة يف غبار ادلنزل وأغطية الفراش ،وأثبتت الدراسات
احلديثة منذ الستينيات من القرن العشرين أن عُثَة الفراش أو عُثَّة غُبار ادلنزل ،ىي ادلسؤولة عن أمراض
احلساسية والربو الش َعيب ،واألمراض اجللدية ،وتزداد خطورة اإلصابة بعثة الفراش بإمهال تنظيف ادلنازل،
وتنفيض أغطية الفراش من األتربة ،وتنفيض ادلفروشات األرضية.
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فإنو ال يعلم ما َخلََّفوُ بعده على فراشو» ،داخلة اإلزار :طرفو ،ومعناه :أنو يُستحب أن ينفض فراشو قبل
أن يدخل فيو؛ لئال يكون فيو حية أو عقرب ،أو غَتمها من ادلؤذيات ،ولينفض ويده مستورة بطرف
إزاره؛ لئال ُيصل يف يده مكروه إن كان ىناك؛ انتهى.
جيدا ،وىي صغَتة احلجم جدًّا؛ فطوذلا
وعُثَّة الفراش توجد بادلاليُت يف الفراش الواحد الذي مل ينفض ً
أرجل ،وليس ذلا أعُت،
أقل من ½ ملليمًت ،فال تُرى بالعُت اجملردة ،وىي ليست حشرة؛ ألن ذلا مثاين ُ
كل ثالثة أسابيع ،وحىت العثة ادليتة إذا انتشرت يف
وتعيش رمو ثالثة أشهر ،وتضع رمو مخسُت بيضة َّ
اض احلساسية ادلختلفة ،وأكثر من  ٪50من ادلنازل يف األحياء الراقية هبا
غبار ادلنزل ،فإهنا تسبِّب أمر َ

عثة الفراش ،وأفضل وقاية منها ىو استخدام ادلكانس الكهربائية اليت تشفط الغبار من السجاد وأغطية
الفراش!
وهبذه الطريقة ميكن التخلص من أغلب العثة ادلوجودة بادلنزل ،ولقد أرشدنا احلديث النبوي الشريف إىل
أمهية تنفيض أغطية الفراش قبل أن ننام عليها؛ ألن التنفيض ُخيلِّص ِ
الفراش من عُثَّة الفراش؛ انتهى.
َ ُ

حرص الدين احلنيف
فق النيب صلى ا﵁ عليو وسلم وحرصو علينا ،كما يتضح لنا
ودما سبق يتَّضح لنا ِر ُ
ُ
على االىتمام باإلنسان وبيئتو ،وتوجيهو إىل كل ما يعود بالنفع عليو.
المراجع:
- 1اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي الشريف؛ أَحد شوقي إبراىيم ،هنضة مصر.
- 2اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم وسننو وأيامو = صحيح
البخاري؛ اإلمام البخاري؛ حتقيق حممد زىَت ،دار طوق النجاة -ط.1422 ،1
- 3سنن الًتمذي ،حممد بن عيسى الًتمذي؛ حتقيق أَحد شاكر وآخرين ،مطبعة مصطفى البايب
احلليب -ط.1975 ،2
- 4سنن أيب داود ،أبو داود السجستاين؛ حتقيق حممد حمي الدين عبداحلميد ،ادلكتبة العصرية -بَتوت.
- 5سؤال على موقع ادلشكاة للشيخ عبدالرَحن السحيم.
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- 6صحيح مسلم بشرح النووي؛ حميي الدين النووي؛ حتقيق عبدادلعطي قلعجي ،دار الغد العريب-
ط.1409 /1989 ،1
- 7فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقالين ،دار الريان للًتاث -ط.1986 ،1
- 8ادلسند الصحيح ادلختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم =
صحيح مسلم؛ مسلم بن احلجاج؛ حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي ،دار إحياء الًتاث العريب -بَتوت.
- 9مقال :نقد اإلعجاز ادلزعوم يف حديث نفض الفراش.
_________________________________________
][1أخرجو البخاري ( ،)6320ومسلم ( ،)2714وأبو داود ( ،)5050والًتمذي (،)3401
واللفظ للًتمذي.
][2الشيخ عبدالرَحن عبدا﵁ السحيم( :حول ما قيل :إنو معجزة يف حديث( :إذا أوى أحدكم إىل
فراشو).
][3فتح الباري ( ،)127 ،126 /11بتصرف.
][4صحيح مسلم بشرح النووي).38 ، (17/ 37
][5مقال :نقد اإلعجاز ادلزعوم يف حديث نفض الفراش.
][6اإلعجاز العلمي يف احلديث النبوي الشريف).90 ، (5/ 89
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