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 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ا  

من شرور أنفسنا ومن ونعوذ باهللا  ،ونستغفره ،إن الحمد هللا نحمده ونستعینه

ومن یضلل فال هادى له وأشهد أن ال اله  ،سیئات أعمالنا من یهد اهللا فهو المهتد

تعالى  اهللا أرسله ، ًا رسول اهللاوأشهد أن سیدنا محمد ،إال اهللا وحده ال شریك له

 وافترض على الناس طاعته ،بالبینات والهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله

فبین بسنته أحكام الدین إلى أن لحق بالرفیق  وجعله المبین لما أنزل علیه 

  فصلوات ربى وسالمه علیه وعلى آله وصحبه وسلم .  ،األعلى 
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لقد جاء اإلسالم والعرب یعتقدون أن األمراض المعدیة إنما تعدى بطبعها ف

فى كل  عتقادهماكلك كان واعتقادهم فى ذ ،وبخاصیة ذاتیة فیها عن إرادة اهللا

العالقات بین المسببات وأسبابها بأن السبب هو علة وجود المسبب دون دخل 

ولم تكن المعارف فى ذلك الزمان واضحة حول  ،إلرادة اهللا تعالى ومشیئته

  األمراض التى تعدى والتى ال تعدى .

أنه مهما توصلت البشریة إلى معارف  النبى  واعتقادنا نحن أمةَ 

 ،یبقى الوحى كامنا لغیر ما اكتشفه البشر بها أنها وصلت النهایةشافات تظن واكت

وكلما تطور العلم البشرى واكتشف علوما ومعارف جدیدة نجد فى نصوص القرآن 

وأفعاله  وأقوال النبى  ،الكریم والسنة النبویة ما ینص علیه أو یشیر إلیه

 ةلم تكن معهود خبر عنها ئق ومعجزات وكثیر من أمور الغیب أوتقریراته حقا

وتوافقت معها الكشوف  ،ها علوم عصرنا المتقدمةعثم تطابقت م فى زمنه 

ؤكد صدق ما توغدت وسائل البحث العلمى الحدیثة  ،العلمیة والدراسات الطبیة

  .  أخبر به النبى 

وقد اهتم اإلسالم بالطب الوقائى والعالجى نتیجة لفهم واضح لحقیقة 

  ة . یتباع تعالیم دینانت نتیجة المرض ولكن كا
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 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  
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والمتأمل فى الطب الوقائى والعالجى فى السنة النبویة یجد نفسه أمام منهج 

  عن أحدث المدارس الطبیة والمعمول بها حالیا .  متكامل ال یختلف كثیراً 

وقد استطاع هذا  ،الخنازیر )إنفلونزا (وباء وقد حل بنا فى اآلونة األخیرة 

العالم له ولقدرته العجیبة على التغییر والتطور والتالعب فى  الوباء جذب أنظار

من الهلع مما أوجد حالة  ،المضادة لهشكله للتغلب على اللقاحات والعقاقیر 

  والذعر بصورة مخیفة حول العالم . 

 فرأیت أن أكتب هذا البحث مساهمة منى فى إبراز موقف السنة النبویة

والوقایة منها أو من أى وباء  ،ث المعاصرةمن العدوى فى ضوء األحدا المشرفة

  وكیف عالجت السنة النبویة هذه األمراض واألوبئة .  ،أو عاجالً  قد ینتشر آجالً 

  .وقد استعنت باهللا ثم بما كتبه جهابذة علماء األمة 
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 واهللا أسأل أن يوفقنى إلمتام هذا العمل بام يرضيه 

 وسلم. وصحبهآله عىل وصىل اهللا عىل سيدنا حممد و
  
  العال أحمد عبدد /الحسينى يوسف 

  بكلية الدراسات اإلسالمية  - مدرس الحديث وعلومه 
  والعربية للبنات باإلسكندرية
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 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  
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  ا اول

   اوى

  

وهو : أن تجاوز العلة صاحبها إلى غیره كما  عداءاإلسم من العدوى : بالفتح ا

والعدوى :  ،أى ال یعدى شئ شیئا )١(ومنه حدیث (ال عدوى )  ،المناوىیقول 

وینصرك ، علیك  عتدائهابینتقم منه : یعدیك على من ظلمك أى ل والٍ  طلبك إلى

ألن  ،ىومن ذلك قول الفقهاء مسافة العدوى استعاروها من هذه العدو  ،علیه

والعدوان  ،صاحبها یصل فیها الذهاب بالعود بعد واحد لما فیه من القوة والجلد

  )٢(فى قول أو فعل أو حال .  عتداءاإلسوء 

  )٣(والعدوى : انتقال الداء من المریض إلى الصحیح بواسطة ما . 

أو برص فتتقى  ،امذالعدوى أن یكون ببعیر جرب أو بإنسان جل ازى : 

فیصیبك مثل  هیجاوز : إلیك أى دوه ما به عی انار ذحأو مؤاكلته مخالتطه 

العدوى  ،الجرب إلى من قاربه ذا ن الجرب لیعدى أى یجاوزإ: ویقال ،ماأصابه

جاز الجرب الذى به إلى غیره أومعنى أعدى أى  ،اسم من أعدى یعدى فهو معد

  )٤(من عدا یعدو إذا جاوز الحد . وأصله جاز جربا بغیره إلیه أأو 

                                                 

عـن أبـى هریـرة  ٥٧٧٠بـرقم  ١٠/٢٧٣أخرجه البخارى كتـاب الطـب بـاب ال هامـة " فـتح "  )١(

 ١٠١برقم  ٢/٣٦٨، ومسلم كتاب السالم باب ال عدوى .  

ط دار الفكـــر  ١/٥٠٨اوى التوقیـــف علـــى مهمـــات التعـــاریف لإلمـــام محمـــد عبـــدالرؤف المنـــ )٢(

  هـ ط أولى تحقیق محمد رضوان الدایة. ١٤١٠-دمشق  –بیروت 

  باب العین مجمع اللغة العربیة القاهرة ط الثالثة . ٢/٥٨٩المعجم الوسیط  )٣(

باب عدا لجمـال الـدین محمـد بـن مكـرم بـه منظـور افریقـى المصـرى،  ١٥/٣١لسان العرب  )٤(

  بیروت .  –ط صادر 
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وهو مجاوزته من صاحبه  ،والعدوى : ما یعدى من جرب أو غیره:  اازىول 

وفى   أو من جرب ،ه أو من علة بهلقإلى غیره یقال أعدى فالن فالنا من خ

  . )١( عدوى ، أى ال یعدى شئ شیئاً  الحدیث ال

 : ا ل ااءمن اإلْرع ،والَبقوى ،كالَّرْعوى ،ن اإلْعَداءمالعدوى اسم و، 

 ،داء وهو : أن یصیبه مثل ما بصاحب الداء: أْعَداه الدَّاء ُیْعدیه إعقالواإلبقاء ی

ارًا أن یتعدى ما ذحوذلك أن یكون ببعیر َجَرٌب مثال فتتقى مخالطته بإبل أخرى 

ألنهم كانوا یظنون  ،. وقد أبطله اإلسالم ما أصابه به من الجرب إلیها فیصیبها

وٕانما اهللا هو  ،أنه لیس األمر كذلك فأعلمهم النبى  ،أن المرض بنفسه یتعدَّى

عدى البعیر أفمن  «الذى یمرض وینزل الداء ولهذا قال فى بعض األحادیث : 

  )٢(أى من أین صار فیه الجرب .  »األول ؟ 

 العدوى  هى انتقال مسبب المرض من فیروس أو :ویقول الدكتور أحمد شوقى

  )٣(فیحدث فیه نفس المرض .  بكتیریا أو طفیل من مریض إلى سلیم

  :   ه ات او

نتقال الداء من مریض إلى سلیم بقدرة اهللا اعبارة عن  : أن مفهوم العدوى

وهى كائنات دقیقة من مخلوقات اهللا ، وبإرادته بواسطة الفیروسات أو البكتیریا 

                                                 

لمحمــد بــن أبــى بكــر عبــدالقادر الــرازى بترتیــب محمــود  )عــدا(بــاب  ٤١٩لصــحاح مختــار ا )١(

  خاطر دار الفكر بیروت . 

ـــر  )٢( ـــاء التـــراث العربـــى  ٣/١٩٢النهایـــة فـــى غریـــب الحـــدیث واألث  –بـــاب عـــدا ، ط دار إحی

  بیروت . 

ملكیـة عن اإلعجاز العلمـى فـى الحـدیث الشـریف أ.د/ أحمـد شـوقى إبـراهیم لكلیـة األطبـاء ال )٣(

. والفیروسات : هى كائنـات صـغیرة الحجـم ال تـرى بالمیكروسـكوب العـادى  ٢٢بلندن ص

 نوهــى مكونــة مــن حــامض نــووى واحــد بینمــا جمیــع الكائنــات الحیــة فیهــا حامضــان نوویــا

  . DNA- RNAمعرفان 

والبكتیریـــا هـــى : خالیـــا صـــغیرة الحجـــم جـــدا ال تـــرى إال بالمیكروســـكوب وتنمـــو وتتغــــذى   

تتــنفس وتنتقــل مـن مــریض إلــى سـلیم فتعدیــه . اإلعجــاز العلمـى د/ أحمــد شــوقى وتتكـاثر و 

  . ٢٨صـ
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سبحانه یسیرها سبحانه كیف یشاء یصیب بها من یشاء ویسلم منها من شاء 

  وتعالى .

ما ا  

  أو : اد ااردة  اوى

١- رى را ل ا  :  ا  

اهللا بن محمد حدثنا هشام بن یوسف أخبرنا معمر عن الزهرى عبدحدثنى 

وال  ،)١(وال صفر  ،: ال عدوى قال رسول اهللا  عن أبى سلمة عن أبى هریرة 

أعرابى یا رسول اهللا فما بال اإلبل تكون فى الرمل كأنها  . فقال : )٢(هامة 

دى ع: فمن أ فیجربها فقال رسول اهللا  ، )٣(الظباء فیخالطها البعیر األجرب 

  . » ؟ األول

: ا   

  ٥٧٧٠برقم  ١٠/٢٧٣( فتح) أخرجه البخارى كتاب الطب باب الهامة 

  .  عن أبى هریرة 

                                                 

َفر، تصیب اإلنسان  »وال صفر  « )١( كانت العرب تزعم أن فى البطن حیة یقال لها الصَّ

إذا جاع وتؤذیه، وأنها تعدى فأبطل اإلسالم ذلك، وقیل : أراد به  النسئ الذى كانوا 

و تأخیر المحرم إلى صفر، ویجعلون صفر هو الشهر الحرام یفعلونه فى الجاهلیة، وه

فى داء فى البطن یصفر منه الوجه .النهایة أو حیة تلزق بالضلوع فتعضها، أو  ،فأبطله 

  .٤/٤٦٠لسان العرب  . )صفر( ٣/٣٥غریب الحدیث واألثر 

 بى وال هامة فإن العرب كانت تقول إن عظام الموتى تصیر هامة فتطیر، فأبطل الن )٢(

   ٤/٢٣١ذلك من قولهم معالم السنن للخطابى هامش سنن أبى داود 

   ٢/٣٦٣أو طائر كانوا یتشاءمون به . حاشیة السندى بهامش سنن ابن ماجه 

أو العرب فى الجاهلیة نقول : إذا قتل الرجل ولم یؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة فتدور حول 

  ذهبت واال بقیت .  قبره فتقول : اسقونى اسقونى فإن أدرك بثأره

  باب الهامة . ١٠/٢٧٤قال القزاز الهامة طائر من طیر اللیل كأنه یعنى البومة فتح البارى 

  . ١/٤٢الجرب : داء جلدى جرب بالكسر فھو أجرب مختار الصحاح  )٣(
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  ٢/٣٦٨ب ال عدوى وال طیرة والهامة أخرجه مسلم فى كتاب السالم با 

  مثله .  ] عن أبى هریرة ٢٢٢٠[ ١٠١برقم 

   عن  ٣٩١١برقم  ٤/٢٣١داود فى كتاب الطب باب فى الطیرة أبو وأخرجه

  وال طیرة وال هامة ... ] .  ،مثله [ وفیه ال عدوى أبى هریرة 

  ر صفاب ما جاء ال عدوى والهامة وال وأخرجه الترمذى فى أبواب القدر ب

وفى الباب عن  : عن ابن مسعود وقال الترمذى ٢٢٣٠برقم  ٣/٣٠٦

عن أبى هریرة  ٢/٣٢٧مسنده فى أحمد و  ،وأنس ،وابن عباس ،أبى هریرة

  . بنحوه 

   كتاب الطب باب المجذوم والعدوى فى وأخرجه عبدالرزاق فى مصنفه

 مثله . بى هریرة أعن  ١٩٠٧برقم  ١٠/٤٠٤

   ١٢/٤٨٢كتاب العدوى والطیرة والفأل  فى حهصحیابن حبان فى أخرجه و 

 . مثله عن أبى هریرة  ٦١١٥برقم 

   وأخرجه البیهقى فى السنن الكبرى باب ال عدوى على الوجه الذى كانوا فى

 ١٤٠١١برقم  ٧/٢١٦غیر اهللا  إلىالجاهلیة یعتقدونه من إضافة الفعل 

  مثله . عن أبى هریرة 

٢- ا رى را ل ا  :   

بن حیان حدثنى سعید بن مینا قال سمعت أبا  حدثنا سلیم : وقال عفان  

  وال  ،وال هامة ،)١(وال طیرة ،: [ ال عدوى یقول : قال رسول اهللا  هریرة 

  

                                                 

الطیرة بكسر الطاء وفتح الیاء . وقد تسكن : هى التشاؤم بالشئ . وهو » وال طیرة «   )١(

یقال : تطیَّر طَیرة . وتخیر خیرة، ولم یجئ من المصادر هكذا غیرهما  مصدر تطیر

وأصله فیما یقال : التطیر بالسوانح والبوارح من الطیر والظباء وغیرها. وكان یصدهم 

عن مقاصدهم، فنفاه الشرع، وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه لیس له تأثیر فى جلب نفع أو 

  ر .ضدفع 

 طیر أنهم كانوا فى الجاهلیة یعتمدون على الطیر وقال ابن حجر : وأصل الت
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  فرارك من األسد] .  )١(صفر و فر من المجذوم 

 : ا  

   ٧برقم  ١٠/١٨٠" الفتح " ام ذكتاب الطب باب الجفى البخارى  أخرجه -

  .  عن أبى هریرة  ٥٧

   عن أبى هریرة مثله وفیه [ فر من المجذوم  ٢/٤٤٣سنده وأحمد فى م

  .من األسد ] فرارك 

٣-  :  ا رى را ل ا  

حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنى ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب قال   

: [  قال قال رسول اهللا  مر اهللا بن ععبدوحمزة أن اهللا عبدخبرني سالم بن أ

  )٢(م فى ثالث الفرس والمرأة والدار ] إنما الشؤ وال طیرة  ،ال عدوى

                                                                                                                      

فإذا خرج أحدهم ألمر فإن رأى الطیر كان میمنة تیمن به واستمر وٕان رآه طار یسره تشاءم 

به ورجع وربما كان أحدهم یهیج الطائر لیطیر فیعتمدها فجاء الشرع بالنهى عن ذلك 

بأن یمر عن یسارك، والبارح  وكانوا یسمونه بالسانح، والبارح فالسانح ماوالك میامنه

ون بالسانح، ویتشاءمون بالبارح . النهایة فى غریب الحدیث واألثر منبالعكس وكانوا یتی

  .٢١٣- ١٠/٢١٢، فتح البارى ٣/١٥٢

  .  ١٢/٨٧المجذوم : من الجذام هو الداء معروف لتجذم األصابع وتقطعها لسان العرب  )١(

   ا ا  : ل ا اوى : ا اء )٢(

فقال مالك وطائفة هو على ظاهره، وأن الدار قد یجعل اهللا تعالى سكناها سببا للضرر  - ١

عنده بقضاء  ادم قد یحصل الهالكأو الهالك، وكذا اتخاذ المرأة المعینة أو الفرس أو الخ

  اهللا تعالى، ومعناه : 

  كن الشؤم فى شیئ ) قد یحصل الشؤم فى هذه الثالثة كما صرح به فى روایة : إن ی  

وقال الخطابى وكثیرون هو فى معنى االستثناء من الطیرة أى الطیرة فنهى عنها إال أن  - ٢

یكون له دار یكره سكناها أو امرأة یكره صحبتها أو فرس أو خادم فلیفارق الجمیع بالبیع 

  =             ونحوه وطالق المرأة .

هم ، وشؤم المرأة عدم والدتها وقال آخرون :  شؤم الدار ضیقها وسوء جیرانها وأذا - ٣

وسالطة لسانها وتعرضها للریب، والفرس أن ال یغزى علیها، وقیل حرانها وغالء ثمنها، 

 وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إلیه . 



  

 
  

  

} ٧٩٤ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

 : ا  

    برقم  ١٠/٢٧٦ »بفتح  «كتاب الطب باب ال عدوى فى أخرجه البخارى

  .  عن ابن عمر  ٥٧٧٢

   وما یكون فیه الشؤم ل أوأخرجه مسلم كتاب السالم باب الطیرة والف

   عمر بن اهللا عبدعن  ١١٦قم بر  ٢/٣٧٠

    عن ابن  ١٤/١٢٠ »النووى  «كتاب السالم باب الطیرةفى مسلم و

  عمر

    عن ابن  ٣٩٢٢برقم  ٤/٢٣٧طیرة كتاب الطب باب فى الفى داود أبو و

  .   عمر

  برقم  ٤/٢٠٨وأخرجه الترمذى فى كتاب األدب باب ما جاء فى الشؤم

م فى ثالثة ... ] وقال حسن بلفظ [ الشؤ   اهللا بن عمرعبدعن  ٢٩٧٩

 صحیح . 

  اهللا عبدعن  ٦/٢٢٠شؤم الخیل باب وأخرجه النسائى فى كتاب الخیل

 .  ٢٠٢١برقم  ٢/٦١٥  عمرابن 

  وأخرجه ابن ماجه فى كتاب النكاح باب ما یكون فیه الیمن والشؤم عن

 .  ٢٠٢١رقم  ٢/٦١٥ عمر بن اهللا عبد

  راهللا بن عمعبدعن  ٨١٢فى مسنده وأحمد   . 

٤-  :  ا ري را ل ا-   

حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة   

ویعجبني الفأل  ،وال طیرة ،قال : [ ال عدوي عن النبي  عن أنس بن مالك 

  قالوا : وما الفأل ؟ قال : كلمة طیبة ] . 

 : ا  

                                                                                                                      

وقیل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة، وٕاعتراض بعض المالحدة بحدیث ال طیرة على هذا أجاب 

بأن هذا مخصوص من حدیث ال طیرة إال فى هذه الثالثة . شرح النووى  ابن قتیبة وغیره

  بتصرف . ٢٢٢، ٢٢١/  ١٤على صحیح مسلم 



  

 
  

  

} ٧٩٥ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

    برقم  ٢٧٧/ ١٠ " بفتح " اب الطب باب ال عدويكت فىأخرجه البخاري

   عن أنس بن مالك  ٥٧٧١

 ١١١برقم  ٢/٣٦٩كتاب السالم باب الطیرة والفأل  فى وأخرجه مسلم   

  ] عن أنس مثله .  ٢٢٢٤[ 

  عن  ٣٩١٦برقم  ٤/٢٣٤كتاب الطب باب الطیرة فى داود أبو وأخرجه  

   أنس 

 برقم  ٣/٨٤فى الطیرة  كتاب السالم باب ما جاء فى الترمذي وأخرجه

  الكلمة الصالحة ] .  ،وفیه [ الفأل الصالح عن أنس  ١٦١٥

 ابن ماجه فى كتاب الطب باب من كان یعجبه الفأل ویكره الطیرة  وأخرجه

  مثله .  عن أنس  ٣٥٩٨برقم  ٢/٣٦٢

  عن أنس  ٢/٥٠٧وأحمد فى مسنده  . مثله  

  

٥-  :  ا ر  ل ا  

عنون ابن حدثنا إسماعیل ( ی ،ا یحیي بن أیوب وقتیبة وابن حجر قالواحدثن  

وال  ىو قال : [ ال عد بى هریرة أن رسول اهللا أه عن بیأجعفر ) عن العالء عن 

  وال صفر ] .  ،)١(وال نوء ،هامة

 : ا  

 ١٠٦برقم  ٢/٣٦٩* أخرجه مسلم فى كتاب السالم باب ال عدوي وال طیرة   

  .  أبى هریرة ] عن  ٢٢٢٠[ 

 ٣٩١٢برقم  ٤/٢٣٢داود فى كتاب الطب باب فى الطیرة أبو * وأخرجه   

  . عن أبى هریرة مثله  ٢/٣٩٧، وأخرجه أحمد فى مسنده مثله  عن أبى هریرة 

٦- ر  ل ا :  ا-   

                                                 

 . ) وال نوء : والنوء نجم كانت العرب تضیف األمطار والریاح والحر والبرد إلى الساقط منها١(

 .بتصرف  ٥/١٢٢النهایة غریب الحدیث 



  

 
  

  

} ٧٩٦ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

أخبرنا ابن وهب قاال :  وحرملة (وتقاربا فى اللفظ)الطاهر أبو وحدثني   

الرحمن بن عوف حدثه أن عبدي یونس عن ابن شهاب ؛ أن أبا سلمة بن أخبرن

ممرض على مصح "  )١(وأقام على " أن ال یورد قال ( ال عدوي )  رسول اهللا 

اب " وهو ابن عم أبى هریرة " : قد كنت أسمعك یا ذبَ قال فقال الحارث بن أبى 

: قال رسول نت تقولث حدیثا آخر قد سكت عنه كهریرة تحدثنا مع هذا الحدی اأب

وقال " ال یورد ممرض على  ،هریرة أن یعرف ذلكأبو ( ال عدوي ) فأبى  اهللا 

هریرة فرطن بالحبشیة فقال : أبو مصح " فما رآه الحارث فى ذلك حتى غضب 

  هریرة : قلت : أبیت . أبو للحارث : أتدري ماذا قلت ؟ قال : ال قال 

 : ا  

 ٢/٣٦٨اب ال عدوي وال هامة وال صفر أخرجه مسلم فى كتاب السالم ب 

  ] .  ٢٢٢١[  ١٠٤برقم 

  برقم  ١٠/٢٧٦" بفتح " كتاب الطب باب ال عدوي فى وأخرجه البخاري

الرحمن سمعت أبا هریرة عن عبدسلمة بن أبو فیه [ قال و مختصرا  ٥٧٧٤

 ٥٧٧١وباب الهامة برقم  ،[ ال توردوا الممرض على المصح ] النبي 

 . 

   ٣٩١١برقم  ٤/٣٩١١كتاب الطب باب فى الطیرة فى ود داأبو وأخرجه 

وفیه قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن أبى هریرة أنه سمع رسول 

 مثله .  اهللا 

  كتاب الطب باب من كان یعجبه الفأل الحسن ویكره  ة فىوأخرجه ابن ماج

 عن أبى هریرة مثله .  ٣٦٠٣برقم  ٢/٣٦٣الطیرة 

   ن أبى هریرة مثله . ع ٢/٤٠٦وأحمد فى مسنده 

  عن  ١٣/٤٨٢كتاب العدوى والطیرة والفأل  فى وابن حبان فى صحیحه

 .  أبى هریرة مثله
                                                 

والورد المـاء الـذي یـورد والـورد اإلبـل الـواردة . لسـان العـرب  ال یورد : الورد ورد القوم الماء )١(

٤٥٦/  ٣  .  



  

 
  

  

} ٧٩٧ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

  

 ٧-  :  ا ر  ل ا  

خبرني أحدثني محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جریح   

وال  ،: [ ال عدوىیقول  اهللا یقول سمعت النبي عبدالزبیر أنه سمع جابر بن أبو 

  ]  )١(طیرة وال صفر وال غول 

 : ا  

 .١٠٩برقم  ٢/٣٦٩عدوي وال طیرة  كتاب السالم باب ال فى أخرجه مسلم  

مثله ، وابن حبان  عن جابر رضي اهللا عنهما ٣/١٩٣وأخرجه أحمد فى المسند 

عن جابر رضي اهللا  ٦١٢٨برقم  ٤٩٥/ ١٣٠٠٠فى صحیحه باب ال عدوى 

عن أبى هریرة  ٣٩١٣برقم  ٤/١٧باب الطیرة ه ، وأخرجه أبو داود عنهما مثل

  بلفظ (الغول) مختصرا .

  : ر ا   ل اي -٨

قاع هدي حدثنا سفیان عن عمارة بن القعالرحمن بن معبدحدثنا بندار حدثنا   

زرعة بن عمرو بن جریر قال حدثنا صاحب لنا عن ابن مسعود قال : أبو حدثنا 

البعیر الجرب  : فینا رسول اهللا فقال [ ال یعدي شئ شیئا فقال األعرابيقام 

ال عدوي وال  ؟: فمن أجرب األول الحشفة بذنبه فتجرب اإلبل فقال رسول اهللا 

  وكیف حیاتها ورزقها ومصائبها ] صفر خلق اهللا كل نفس 

  

 : ا  

    ٣صفر  ال عدوي وال هامة والأخرجه الترمذي فى أبواب القدر باب /

  .  ٢٢٣٠برقم  ٣٠٥

    وأنس .  ،وابن عباس ،الباب عن أبى هریرة وفىعیسي أبو قال  

                                                 

الغول : كان العرب تقول إن الغیالن فى الفلوات تـراءى للنـاس فتغـول تغـوال أي تلـون تلونـا  )١(

فتضــلهم عــن الطریــق وتهلكهــم وقــال هــي : مــردة الجــن والشــیاطین وذكروهــا فــى أشــعارهم 

  .  ٥٠٨/  ١١لسان العرب  ما قالوا ناس فأبطل النبي 



  

 
  

  

} ٧٩٨ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

   اهللا بن مسعود عبدعن  ١/٤٤٠وأخرجه أحمد فى مسنده  .  

  درا اد :

   )١( بندار هو محمد بن بشار بن عثمان موالهم الحافظ ثقة  -١

رع فى لو من الحفاظ المتقنین وأهل االرحمن بن مهدي بن حسان عبد -٢

  )٢( وحدث وأبى الروایة إال عن الثقاتف نالدین ممن حفظ وجمع وص

  )٣( حافظ فقیه عابد مجيثقة اهللا الكوفي عبدسفیان سعید الثوري ابن  -٣

الضبي عن أبي زرعة وجماعة وعنه  شبرمةبن عمارة بن القعقاع  -٤

 )٤(السفیانان ثقة أرسل عن ابن مسعود 

هرم عن جده وأبى هریرة وعنه  زرعة بن عمرو بن جریر البجليأبو  -٥

  )٥( عمارة بن القعقاع ثقة من الثالثة

 .صاحب لنا مجهول  -٦

  . ابن مسعود : صحابى  -٧

  

  ا  اد : 

زرعة ویرتقي إلى درجة الحسن لغیره أبو ضعیف اإلسناد لجهالة صاحب   

  .  ٧: ١من رقم  لألحادیث السابقة

٩-  :  ا ر  ل ا  

حدثنا وكیع عن ابن أبى جناب عن أبیه عن ابن  ةشیبأبى بن بكر أبو حدثنا   

: [ ال عدوي وال طیرة وال هامة ] فقام إلیه رجل  عمر قال : قال رسول اهللا 

                                                 

  .  ٥١١/ ٢٤، تهذیب الكمال ٤٦٩/  ١، التقریب ١٥٩/  ٢الكاشف  )١(

  .   ٣٧٣/  ٨الثقات  )٢(

     .  ٢٤٤/  ١، التقریب ٤٤٩/  ١الكاشف  )٣(

  . ٤٠٩/  ١، التقریب ٥٤/  ٢الكاشف  )٤(

  .  ٦٤١/  ١، التقریب ٤٢٧/  ٢الكاشف  )٥(



  

 
  

  

} ٧٩٩ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

الجرب فتجرب به اإلبل قال [ ذلك القدر فمن البعیر یكون به : اهللا  لفقال یا رسو 

  ] . ؟  األول أجرب

 : ا  

برقم  ٢/٣٦٣اجه فى كتاب الطب باب من كان یعجبه الفأل أخرجه ابن م  

بن عمر احدیث : وقال البوصیرى فى الزوائد  اهللا بن عمر عبدعن  ،٣٦٠٢

  وهو ضعیف .  ،ةبن أبى حی ىجناب اسمه یحیأبو فیه ضعیف 

  

  درا اد : 

صاحب  اهللا بن محمد الحافظ العبسىعبد ةبكر بن أبى شیبأبو  -١

  .  )١(ظ  التصانیف ثقة حاف

 رأیتسفیان الرؤاسى أحد األعالم قال أحمد : ما أبو وكیع بن الجراح  -٢

ثقة  ،هديالرحمن بن معبدكان أحفظ من  ،ظأوعى للعلم منه وال أحف

 .  )٢(حافظ عابد 

اب قال ابن حجر ضعفوه جنأبو یحیي بن أبى حیة  : هو ابن أبى جناب -٣

  )٣(لكثرة تدلیسه . 

جناب قال أبو وعنه ابنه  ،وابن عمر ،عن سعدكوفي  ىحیة الكلبأبو  : هو أب -٤

  )٤(قال ابن حجر : مقبول من الثالثة ق. ،له الصدقابن زرعة مح

 ابن عمر صحابى رضي اهللا عنهما . -٥

  

جناب أبو بن أبى حیة  ىألن فیه یحی ؛ضعیف اإلسناد ا  اد :

   . ٧، ١، لشواهده حدیث رقم  ویرتقي إلى الحسن لغیره ،ضعیف

                                                 

  .  ٣٠/  ١٢، التهذیب ٣٢٠/  ١، التقریب ٥٩٢/ ١الكاشف  )١(

     .  ٤٦٢/  ٣٠، تهذیب الكمال ٥٨١/  ١، التقریب ٣٥٠/  ٢الكاشف )٢(

  .  ٣٤٦/  ٢التقریب  )٣(

  .   ١٨٥/  ١، التقریب ٣٦٠/  ١الكاشف  )٤(



  

 
  

  

} ٨٠٠ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

  

  

١٠ –  ل ا  :  ا ر  

وص عن سماك عن عكرمة عن حاأل أبوحدثنا  شیبة أبى بكر بنأبو حدثنا   

  ] . وال صفر ،وال طیرة وال هامة ى: [ ال عدو  رسول اهللا قال : قال ابن عباس 

 : ا  

 برقم  ٢/٣٦٣الفأل فى كتاب الطب باب من كان یعجبه  أخرجه ابن ماجة

حدیث  إسناد :وقال البوصیرى في الزوائد  بن عباسا عن ،٣٦٠١

  رجاله ثقات .  ، ابن عباس صحیح

  

  درا اد : 

  .  حجة بكر بن أبى شیبة ثقة حافظأبو  -١

  )١(وص هو سالم بن سلیم الحافظ ثقة متقن صاحب حدیث . األحأبو  -٢

روایة سماك عن عكرمة  :دینيمسماك بن حرب بن أوس . قال ابن ال -٣

فقیل ما الذي عیب علیه قال أسند  ،ثقة :ال ابن معینوقمضطربة 

   )٢(أحادیث لم یسندها غیرها . 

اهللا المفسر عن مواله وعائشة وأبى هریرة أبوعبدبن عباس ا ىعكرمة مول -٤

 .وعنه أیوب وغیره 

وقال ابن حجر : ثقة ثبت  ،السیف ىیر  ىقال الذهبي : ثبت لكنه إباض

  . )٣(ابن عمر وال تثبت عنه بدعة من الثالثة  عالم بالتفسیر لم یثبت تكذیبه عن

  ابن عباس : رضي اهللا عنهما . -٥

                                                 

، تهــــذیب ٢٢٣١بـــرقم  ١٣٥/  ٤، التـــاریخ الكبیــــر ٢٦١/  ١التقریــــب  ٤٧٤/  ١الكاشـــف  )١(

     .  ٢٤٨/  ٤التهذیب 

  .  ٢٧٩/  ٤، الجرح والتعدیل ١١٥/  ١٢، تهذیب الكمال ٢٠٤/  ٤ب التهذیب تهذی  )٢(

     .  ٣٩٧١/  ١، التقریب ٣٣١٢الكاشف  )٣(



  

 
  

  

} ٨٠١ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

  

  ا  اد : 

  ضعیف اإلسناد فیه سماك بن حرب عن عكرمة روایته مضطربة .   

ویرتقي لدرجة الحسن لغیره لشواهده من  )١(وقد ساء حفظه بعد ذهاب بصره 

  .  ٧: ١األحادیث السابقة 

  

١١- ل ا :  ا ر أ   

ابن وهب قال حدثني معروف بن سوید ثنا هارون بن معروف قال ثنا   

   الجزامى أنه سمع على بن رباح یقول سمعت أبا هریرة یقول قال رسول اهللا 

  ] . والعین حق ، وال طیرة  ،ى[ ال عدو   

  

 : ا  

  ن أبى هریرة ع ٢/٤٤٠أخرجه أحمد فى المسند   

  ابن وهب فى كتاب الجامع فى الحدیث باب الطیرة والعدوى والهامة وأخرجه

  عن أبى هریرة مثله . ٦٣٨برقم  ٢/٧٣٠

 د :درا ا

روى عن على الخزاز الضریر . أبو  ،هارون بن معروف المروزى -١

اهللا عبدو  ،داودأبو و  ،وعنه مسلم البخارى ،وابن وهب ،وهیثم ،وىالدراود

  )٢( .ابن أحمد .... وغیرهم ثقة 

محمد أبو موالهم المصرى  ىاهللا بن وهب بن مسلم القرشعبدابن وهب  -٢

 )٣(ثقة حافظ عابد من التاسعة  هالفقی

                                                 

  .  ٢٣٧، ص ٢٩الكواكب النیرات برقم  )١(

، ٢/٣٣١، الكاشــــــف ٦٥٢٦رقــــــم  ٣٠/١٠٧، تهــــــذیب الكمــــــال ١١/١٢تهــــــذیب التهــــــذیب  )٢(

  . ١/٥٦٩التقریب 

  . ٣٦٤٥برقم  ١٦/٢٧٧لكمال ، تهذیب ا١/٣٢٨التقریب  )٣(



  

 
  

  

} ٨٠٢ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

عن على بن رباح .. أبو سلمة المصرى الجذامى  سویدمعروف بن  -٣

ابن الذهبى فى الكاشف : ثقة وذكره قال وابن وهب . لهیعة وعنه ابن 

 )١(جر مقبول . ابن ححبان فى الثقات 

روى عن عقبة بن عامر ، موسى مصرى  على بن رباح اللخمى والد -٤

بكر أبو قال ، وعنه ابن موسى ، وفضالة بن عبید ، وعمرو بن العاص 

: ما على بن رباح قال  :اهللا بن أحمد بن حنبلعبداألثرم قلت ألبى 

موسى أبو ى بن رباح اللخمى لمصار عمشاهیر األ  ،علمت عنه إال خیراً 

 . )٢(وذكره بن حبان فى الثقات  ،رمن ثقات أهل مص

 صحابى . أبو هریرة  -٥

  ا  اد : 

 ؛درجة الحسن لغیره یرتقى إلىو  ،بن سوید مقبولفیه معروف ألن  ؛اإلسناد حسن

  . ٧: ١من حدیث رقم  السابقةفى الروایات لشواهده 

  

١٢-  :  ا ر أ ل ا  

عن الحسن بن ثوبان عن هشام بن أبى ن سعد قتیبة ثنا رشدین بحدثنا   

  : قال قال رسول اهللا  العاصاهللا بن عمرو بن عبدرقیة عن 

  والعین حق ] . ، [ ال عدوى وال طیرة وال هامة وال حسد 

: ا   

رضي اهللا اهللا بن عمرو بن العاص  عبدعن  ٢/٢٢٢أخرجه أحمد فى مسنده 

ئد باب فى العدوى والهامة والطیرة وغیر الهیثمى فى مجمع الزوارده أو و  عنهما

  وعزاه إلى أحمد فى مسنده وقال :  ٥/١٠٤ذلك 

                                                 

 ٧/٤٩٩، الثقــات ٢٨/٢٦٧، تهــذیب الكمــال ١٠/٢٣٢، تهــذیب التهــذیب ٢/١٤٣الكاشــف  )١(

  .  ١/٣٨٣خالصة تذهیب تهذیب الكمال 

ـــــرقم ١/١٢١، مشـــــاهیر االمصـــــار ١٠٢٠رقـــــم  ٦/١٨٦الجـــــرح والتعـــــدیل  )٢( ، الثقـــــات ٩٤٨ب

  .  ٤٣٧٣برقم  ٥/١٦١



  

 
  

  

} ٨٠٣ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

  هو ضعیف وقد وثق وبقیة رجاله ثقات و وفیه رشدین بن سعد 

  :  ادا رد

اسمه یحیى  :رجاء یقالأبو قتیبة بن سعید بن جمیل بن طریف الثقفى  -١

   )١(وقیل على ثقة ثبت من العاشرة . 

زرعة أبو قال و  ،قال یحیى لیس بشى ،رىهمالحجاج الأبو عد رشدین بن س -٢

 منكر الحدیث .: زى راحاتم الأبو وقال  ،ضعیف: والدار قطنى 

وقال ابن  ،ال بأس به :حاتمأبو الحسن بن ثوبان الهوزنى المصرى قال  -٣

 )٢( حجر : صدوق .

بى رقیة عن عمرو بن العاص روى عنه الحسن به توبان یعد أهشام بن  -٤

 ریین فى المص

 د :  اا 

ویرتقى إلى درجة  ،ن فیه رشدین بن سعد ضعیفأل ؛ضعیف اإلسناد

  . ٧: ١الحسن لغیره لشواهده من األحادیث السابقة 

                                                 

  . ٨/٣٢١تهذیب التهذیب ، ١/٤٥٤التقریب  ٢/١٣٤الكاشف  )١(

  .٩/١٩١، تهذیب الكمال ٣/٢٤٠، التهذیب ١/١٩٦الكاشف   )٢(



  

 
  

  

} ٨٠٤ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

 : مااا  اردةا د  

١- :  ا رى را ل ا  

 هریرة  ال سمعت أباینا قثنا سلیم بن حیان حدثنى سعید بن موقال عفان حد

وفر من المجذوم  ،وال صفر ،والهامة ،وال طیرة ،: [ ال عدوى قال رسول اهللا 

  فرارك من األسد ] .

: ا  

  ٥٧٠٧برقم  ١٠/١٨٠ " فتح " كتاب الطب باب الجذامفى أخرجه البخارى 

  . عن أبى هریرة 

  عن أبى هریرة  ٤٤٣١٢وأخرجه أحمد فى مسنده لمجذوم وفیه [فر من ا

  فرارك من األسد ]

 عن أبى هریرة  ٢٤٥٤٣برقم  ٥/١٤٢یبة فى مصنفه وابن أبى ش  

٢- :  ا ر  ل ا  

نا وحدثنا أبوبكر بن أبى شیبة حدثم  شیأخبرنا هبن یحیى حدثنا یحیى   

عمرو بن الشرید م بن بشیر عن یعلى ابن عطاء عن شیوه ،اهللاعبدشریك بن 

ا قد نَّ إ[ ال : كان فى وفد ثقیف رجل مجذوم فأرسل إلیه النبى عن أبیه ق

  بایعناك فارجع ] .

: ا  

 ١٢٦برقم  ٢/٣٧٣كتاب السالم باب اجتناب المجذوم ونحوه  فى أخرجه مسلم

  . الشرید بن سوید الثقفى ] عن ٢٢٣١[

  عن  ٣٦٠٦برقم  ٢/٣٦٤كتاب الطب باب الجذام فى وأخرجه ابن ماجة

  مثله . الشرید 

  سویدعن الشرید بن  ٤/٣٨٩وأخرجه أحمد فى مسنده  . مثله 

  عن الشرید  ٧٥٩٠رقم  ٤/٣٧٥والنسائى فى السنن الكبرى باب المجذوم

 . مثله 

  عن الشرید  ١٤٠٢٢برقم  ٧/٢١٠١والبیهقى فى السنن الكبرى . مثله 



  

 
  

  

} ٨٠٥ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

  عن الشرید  ٧٢٤٧برقم  ٧/٣١٨والطبرانى فى المعجم الكبیر  مثله. 

 عن  ١٧٧برقم  ١/٢٢٣بن أبى شیبة باب إنا قد بایعناك وكتاب األدب ال

 مثله .  الشرید 

  ا  :  داود رأل  -٣

حدثنا عثمان بن أبى شیبة حدثنا یونس بن محمد حدثنا مفضل بن فضالة   

: أخذ  عن حبیب بن الشهید عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول اهللا 

  ).باهللا وتوكال علیه  ثقةً  لْ وقال : كُ  ،فوضعها فى القصعةبید مجذوم 

 : ا  

  عن  ٣٩٢٥برقم  ٤/٢٣٩كتاب الطب باب فى الطیرة فى داود أبو أخرجه

  . جابر 

 ٤/١٧٢كل مع المجذوم وأخرجه الترمذى فى األطعمة باب ما جاء فى األ 

. وقال حدیث غریب ال نعرفه إال من حدیث یونس  ١٨٧٧حدیث رقم 

والمفضل بن ، بن محمد بن المفضل بن فضالة هذا شیخ بصرى ا

 شهر .أفضالة شیخ آخر مصرى أوثق من هذا و 

أن عمر  ةوروى شعبة هذا الحدیث عن حبیب بن الشهید عن ابن برید

 ة أشبه عندى وأصح .وحدیث شعب ،أخذ بید مجذوم

عن  ٣٦٠٤برقم  ٢/٣٦٣كتاب الطب باب الجذام فى وأخرجه ابن ماجة  

وهو ضعیف  ،وكل مدار هذه األسانید على مفضل بن فضالةمثله  ابر ج

لم أر أنكر : وقال  ،فى الكامل حدیثه عن جابر بن عدىاوذكر  ،الحدیث

والكامل البن  ١٠/٢٤٤تهذیب التهذیب  ،٦/٥٠١من هذا میزان االعتدال 

  )١( . ٨/١٥١عدى 

                                                 

  عن جابر ٩٦/٧حدیث رقم  ٤/١٥٢وأخرجه الحاكم فى المستدرك فى كتاب األطعمة  )١(

  مثله وفیه أیضًا مفضل بن فضالة وهو ضعیف .

  ر جاب ١٤٠٢٨برقم  ٧/٢١٩أخرجه البیهقى فى السنن الكبرى باب ال عدوى . ومثله  



  

 
  

  

} ٨٠٦ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

 ا دى مفضل بن فضالة األسانید علمدار جمیع  یف ؛ ألنعض : ا

قال النسائى : بن فضالة ، فضل مو ،  عن جابر  - أیضا  - ى أمیة بن أبا

  . )١(ضعیف: وقال ابن حجر  ،لیس بالقوى

٤-  :  ا ر  ل ا  

وحدثنا   ،اهللا بن نافع عن ابن أبى الزنادعبدالرحمن بن إبراهیم ثنا عبدحدثنا   

اهللا عبداهللا بن أبى هند جمیعا عن محمد بن دعبعلى بن الخصیب ثنا وكیع عن 

: أن النبى  بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسین عن ابن عباس 

 . [ ال تدیموا النظر إلى المجذومین ] : قال  

  

 : ا  

 ٣٦٠حدیث رقم  ٢/٣٦٤ كتاب الطب باب الجذام ة فىأخرجه ابن ماج  

  سناده ثقات رجال إ ٤/٧٨ى فى الزوائد قال البوصیر 

  عن محمد بن عبداهللا بن عمرو بن  ٢٣٣ ،١/٧٨وأحمد فى مسنده ،

  .عثمان عنه به 

  عن  ٦٣٥برقم  ٢/٧٢٧وابن وهب فى الجامع باب الطیرة والعدوى والهامة

 اهللا بن عمرو بن عثمان عنه به .عبدمحمد بن 

  برقم  ٨/١٣٢وابن أبى شیبة فى مصنفه باب من كان یتقى المجذوم

  به . عنه ٤٥٠٣

  :  درا اد

  اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان سبط الحسین عن أمه عبدمحمد بن

لیس بالقوى . قال : وقال مرة ، النسائى مرة  هقال الذهبى : وثق ،فاطمة

  )١( ال یكاد یتابع فى حدیثه . : قال ابن عدى ،ابن حجر : صدوق

                                                                                                                      

 رقم  ٥/١٤١كل مع المجذوم وابن أبى شیبة فى مصنفه باب األ

  عن جابر مثله  ٢٤٥٣٩

  .  ٢٨/٤٢٣، تهذیب الكمال ١٠/٢٤٤، التهذیب ١/٥٤٤، التقریب ٢/٢٨٩الكاشف  )١(



  

 
  

  

} ٨٠٧ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

  فاطمة بنت حسین بن على بن أبى طالب)٢(  

 رضي اهللا عنهما : صحابى . سابن عبا  

  :ا  اد 

 ألن فیه محمد بن عبداهللا مختلف فیه .حسن اإلسناد 

وبعد ذكر األحادیث الواردة فى الجذام : الذى یعتبر أكثر األمراض التى قلت : 

وذلك لما یحدثه الجذام فى كثیر من ، أحدثت رعبا لإلنسانیة منذ عهود سحیقة 

 ،وشلل فى األعصاب الطرفیة ،وبتر لألطراف ،الجسم األحیان بتشوهات فى

الجذام عالیة إال أن اإلصابة بالمرض لیست عالیة  فى رغم أن العدوىعلى الو 

وفى الواقع فإن خمسة بالمئة من المخالطین خلطة شدیدة للمجذومین هم الذین 

  ،یصابون بالمرض 

هناك احتمال  لكن، نتشاره على وجه الدقة حتى اآلن الال تعرف طریقة و   

وتنقل عطسة واحدة  ،كز المیكروبات العضویة للجذام فى األنفر عبر العطاس لت

میكروبا إلى الهواء  )٥١٠٥٢(» من نوع الورم الجذامى « من مصاب بالجذام 

ولهذا تعتبر العدوى عن طریق  ،میكروبا ٨١٠٥٢ترفع بعض المصادر الرقم و 

یعلم كیف ینتقل المیكروب بعد ذلك ولكن ال  ،هى من أهم مصادر العدوى الرذاذ

   )٣(من الجهاز التنفسى إلى األعصاب الطرفیة والجلد . 

  ومن هنا یتبین لنا اآلتى :

وأن  ،وخاصة الجذام ذو الورم الجذامى ،أن الجذام مرض شدید العدوى -١

معظم السكان البالغین فى المناطق التى یوجد فیها مرضى الجذام قد 

  هم .دخل المیكروب إلى أجسام

                                                                                                                      

  ،١/٤٨٩، التقریب  ٦/٢١٨، الكامل البن عدى ٩/٢٣٩، التهذیب ٢/١٨٩الكاشف  )١(

   .   ٨/٤٧٣طبقات بن سعد  )٢(

انظــر اإلعجــاز الطبــى األحادیــث : الــواردة فــى الجــذام د/ محمــد علــى البــار عضــو الكلیــة  )٣(

الملكیــة لألطبــاء لنــدن ومستشــار قســم الطــب اإلســالمى مركــز الملــك فهــد للبحــوث الطبیــة 

  جامعة الملك عبدالعزیز بجدة بتصرف . 



  

 
  

  

} ٨٠٨ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

% من المخالطین للمجذومین خلطة شدیدة  ٥أن نسبة قلیلة ال تتجاوز  -٢

 هم الذین تظهر علیهم آثار مرض الجذام .

أو ، وأن النوع المعدى هو الجذام ذو الورم الجذامى، أن الجذام أنواع  -٣

 الجذام األسدى الذى یشبه فیه وجه المجذوم وجه األسد .

میكروب الجذام بل یعتمد  راوةهور مرض الجذام ال تعتمد على ضأن ظ -٤

 على درجة مقاومة الشخص وجهاز مناعته .

من میكروبات الجذام تصل إلى  ا مهوالً دقد یحمل المصاب بالجذام عد -٥

میكروبا لكل ملیلتر من  ٥١٠میكروبا فى جسمه ویبلغ فى دمه  ١٢١٠

ویبدو ، مرض  ومع هذا ال یبدو على هذا الشخص أعراض أىِّ  ،الدم

 )١(صحة تامة جیدة  فى ظاهریاً 

  



                                                 

حمــد علــى البــار عضــو د/ م ٤٨انظــر اإلعجــاز الطبــى األحادیــث : الــواردة فــى الجــذام صـــ )١(

الكلیــة الملكیــة لألطبــاء لنــدن ومستشــار قســم الطــب اإلســالمى مركــز الملــك فهــد للبحــوث 

  الطبیة جامعة الملك عبدالعزیز بجدة بتصرف .



  

 
  

  

} ٨٠٩ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

   : اد ااردة  ان

  ر ا  :  يل ا ار -١

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرنى حبیب بن أبى ثابت قال 

: قال بن زید یحدث سعدًا عن النبى  سامةأسمعت إبراهیم بن سعد قال سمعت 

وٕاذا وقع بأرض وأنتم بها فال  ،خلوهاتد ض فالإذا سمعتم بالطاعون فى أر  [

  .نعم  :قالوال ینكره  أنت سمعته یحدث سعداً  :فقلت ]تخرجوا منها

 

 : ا  

  حدیث  ١٠/٢٠٣»فتح  «باب ما یذكر فى الطاعون فى البخارى  أخرجه

  .  ٥٧٢٨رقم 

   كتاب السالم باب الطاعون والطیرة والكهانة وغیرها فى وأخرجه مسلم

 مثله  ] عن أسامة ٢٢١٨[  – ٩٢رقم الحدیث  ٢/٣٦٤

   أبواب الجنائز باب ما جاء فى كراهیة الفرار من فى وأخرجه الترمذى

 .مثله  بن زید  سامةأعن  ١٠٧١رقم  ٢/٢٦٤الطاعون 

 ،الرحمن بن عوفعبدو  ،وخزیمة بن ثابت ،وفى الباب عن سعد: قال 

  .زید حدیث حسن صحیح عیسى حدیث أسامة بن أبو وقال  ،شةئوعا ،وجابر

بن  سامةأعن  ٢٩٥٤برقم  ٧/٢٢٠باب الطاعون فى ابن حبان وأخرجه 

 زید مثله . 

  

٢-  :  ا رى را ل ا  

اهللا بن عبدأخبرنا حبان حدثنا داود بن أبى الفرات حدثنا  إسحاقحدثنا 

أنها سألت أنها أخبرته  زوج النبى  عن یحیى بن معمر عن عائشة  ةبرید

من أنه كان عذابا یبعثه اهللا على  بى اهللا نفأخبرها  ،عن الطاعون رسول اهللا 

یقع الطاعون فیمكث فى بلده عبدللمؤمنین فلیس من  رحمه یشاء فجعله اهللا 

  .)صابرا یعلم أنه لن یصیبه إال ما كتبه اهللا له إال كان له مثل أجر الشهید 



  

 
  

  

} ٨١٠ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

 : ا  

 فتح  «اب الطب باب أمر الصابر فى الطاعونكت فى أخرجه البخارى«  

  . عن عائشة  ٥٧٣٤حدیث رقم  ١٠/٢١٨

  صابر فى الطاعون باب ثواب الفى وأخرجه النسائى فى السنن الكبرى

 مثله .  ن عائشة ع ٧٥٢٧رقم  ٤/٣٦٣

  

  ا  :  ر  يل ار -٣

اهللا بن عامر عبد عن ابن شهاب عن اهللا بن یوسف أخبرنا مالكعبدحدثنا   

فأخبره  ،الوباء قد وقع بالشامعمر خرج إلى الشام فلما كان بسرغ بلغه أن أن  «

إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا  «قال :  الرحمن بن عوف أن رسول اهللا عبد

  .  »ذا وقع بأرض فال تخرجوا فرارا منه وإ  ،علیه

 : ا  

  حدیث  ١٠/٢٠٤ »فتح  «نباب ما یذكر فى الطاعو  فى أخرجه البخارى

  الرحمن بن عوف .عبدن ع ٥٧٣٠رقم 

   ٢٢١٩[ ١٠٠رقم  ٢/٣٦٧كتاب السالم باب الطاعون والطیرة فى ومسلم [

 الرحمن بن عوف مثله . عبدعن 

   ٣١٠٣رقم  ١٨٦١٢كتاب الجنائز باب الخروج من الطاعون  فى داودأبو و 

  الرحمن بن عوف مثله .عبداهللا بن عباس قال قال عبدعن 

   عوف  بن الرحمنعبدوالطبرانى فى المعجم الكبیر باب وما أسند  وذكر

عن  ٢٦٩رقم  ١/١٢٠الزهرى فى الطاعون  حدیثاالختالف فى 

 بالناس ذلك العام .  الرحمن بن عوف مثله وفیه فرجع عمر عبد

وبعد ذكر ألحادیث الواردة  فى الطاعون الذى بین معناه اإلمام النووى  قلت : 

أو ، أو األیدى ، أو اآلباط ، روح تخرج فى الجسد فتكون فى المرافق بأنه ق

وتخرج تلك القروح مع لهیب ، ویكون معه ورم وألم شدید ، األصابع وسائر البدن 

معه ویحصل  ،ةأو یحمر حمرة بنفسجیة كدر ، أو یخضر ، ویسود ما حوالیه 



  

 
  

  

} ٨١١ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

لنبى لأنها قالت  ة مام النووى حدیث السیدة عائشویؤید اإل )١(لب وقئ ققان فخ

 ویرى ابن القیم أن بین  )٢(اإلبل ة: غدة كغد الطعن قد عرفنا فما الطاعون قال

 ،ولیس كل وباء طاعون ،فكل طاعون وباء ،اء والطاعون عموم وخصوصالوب

ه الخلیل وهو ما ذكر  ،ون فإنه واحد منهامن الطاعوكذلك األمراض العامة أعم 

ل هأصاب أ )٣(:لكل مرض عام تقو وهو أیضا  ،عونبن أحمد فقال : الوباء الطا

وقد وبؤت وقد استوبأتها  ،إذا كثر مرضها ةرض وبئأو  ،كورة العام وباء شدیدال

  ُتْوُبؤ وباءة إذا كثر أمراضها

ویرى جمهور العلماء منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج منه فرارا 

   )٤( الفرار من الزحف .الفرار منه ك قالت السیدة عائشة من ذلك حتى 

  قال ابن القیم :

  وفى المنع من الدخول إلى األرض التى وقع بها الطاعون عدة حكم :  

  والبعد منها . ،تجنب األسباب المؤذیة -١

 المعاش والمعاد .األخذ بالعافیة التى هى مادة  -٢

 قوا الهواء الذى قد عفن وفسد فیصیبهم المرض .ال یستنشأن  -٣

الذین قد مرضوا بذلك فیحصل لهم بمجاورتهم  ىالمرضأن ال یجاوروا  -٤

 وهو ما یسمى العدوى اآلن . ،جنس أمراضهممن 

تتأثر بها فإن الطیرة على من فإنها  ،حمایة النفوس عن الطیرة والعدوى -٥

 )٥( تطیر بها .

                                                 

  .  ١٤/٢٠٤شرح النووى (بصحیح مسلم ) )١(

  . ٦/١٤٥أخرجه أحمد  )٢(

  . ٤/٣٨زاد المعاد  )٣(

  . ١٤/٢٠٥راجع شرح النووى  )٤(

  بتصرف . ٤٥ – ٤/٤٤المعاد زاد  )٥(



  

 
  

  

} ٨١٢ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

 ،یةافى النهى عن الدخول فى أرضه األمر بالحذر والحم فإنَّ  –وبالجملة 

وفى النهى عن الفرار منه األمر بالتوكل  ،التلفوالنهى عن التعرض ألسباب 

  فاألول : تأدیب وتعلیم والثانى : تفویض وتسلیم .،والتسلیم والتفویض

���������������������������������������������������� �

فإذا وقع  ،ألن الطاعون فى الغالب یكون عاما فى البلد الذى یقع به -١

ت نألن المفسدة إذا تعی ،فال یفیده الفرار ،فالظاهر مداخلة سببه لمن بها

  حتى ال یقع اإلنفكاك عنها كان الفرار عبثا فال یلیق بالعاقل .

أن الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجز عنه بالمرض المذكور  -٢

 أو بغیره ضائع المصلحة لفقد من یتعهده حیا ومیتا .

قلوب الضعفاء وقد الخروج فخرج األقویاء لكان فى ذلك كسر  فلو شرع -٣

من ما فیه من كسر قلب  الزحفقالوا : إن حكمة الوعید فى الفرار من 

 النه .ر وٕادخال الرعب علیه بخذلم یف

والصبر على أقضیته والرضا  ،حمل النفوس على الثقة باهللا والتوكل علیه -٤

 بها .

 )١( نتشار العدوى فى البالد غیر الموبوءة .االحرص على عدم  -٥

ول المناطق الموبوءة بالطاعون والخروج منها هو ما یسمى فى والمنع من دخ

نتقال المرض بالعدوى من ابحیث یمتنع  »الحجر الصحى  «عصرنا 

  الشخص المریض إلى السلیم .



                                                 

  . ١٠/١٨٩فتح البارى  )١(



  

 
  

  

} ٨١٣ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

ا ا  

  أب اوى

ما أن األمر بقدر العدوى البد أن نؤمن إیمانا جاز  وقبل أن نذكر أسباب

بتقدیر على ما  )١( Þ ß à á âZ]: ال تعالىاهللا سبحانه وتعالى ق

اهللا كل نفس وكیف  ... ال عدوى وال صفر خلق «  تقضیه الحكمة وكما قال

  )٢( »حیاتها ورزقها ومصائبها 

 )٣( ª  ©  ¨±     ̧  ¶  µ   ́ ³  ²Z  »  ¬  ® ̄   °] وقال تعالى

وأن اإلیمان ، هم ویدفع عنهم مر با فال یدفعه شئ من دون اهللا یلى أاسوءًا عذ

اهللا تعالى معلومة ومحسوبة ومحسومة وأن كل مقدرات  ،بالقدر جزء من اإلیمان

عنه توصل إلى المقدور فى علمه جل جالله ویتوصل بالطریق الموصل إلیه كما 

(  *  +         &'  )  #$% " ! ]قال تعالى مخبرا عن قارون 

   -  ,Z )٤(   

أو  إلى المقصود من علم ة طریقا موصالً أعطیناه من أسباب العلم والقو  ىأ

  .تبع سببا من تلك األسباب أف ةأو آل، قدرة 

  هذا وقد ذكر العلماء فى أسباب العدوى ما یلى : 

وهذا  ،شبه ذلكأو غطائه أو ما أ، سائله  أو، مالمسة فضالت المریض  -١

المخالطة لكنها قد یكون سببا للمرض بألنه ؛ ه یتجنب أن ینبغى لإلنسان

  )٥(نما بمشیئة اهللا تعالى . وإ ، تؤثر بذاتها  ال

                                                 

  .  ٤٩سورة القمر آیة رقم  )١(

  .  ٨سبق تخریجه فى أحادیث العدوى برقم  )٢(

  .  ١١سورة الرعد جزء من أیة رقم  )٣(

  .  ٨٥، ٨٤سورة الكهف أیة رقم  )٤(

سـالمیة السـعودیة ط خامسـة الناشـر وزارة الشـئون اإل ٩٧:  ٨٣فتح المجید أسـباب العـدوى  )٥(

  هـ. ١٤٢١



  

 
  

  

} ٨١٤ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

ومع هذا البد من وجود استعداد  ، الرائحة : وهى أحد أسباب العدوى -٢

 البدن وقبوله لذلك الداء 
امرأة من غفار فلما أراد  وقد تزوج النبى  )١(

  )٢( »لحقى بأهلك ا «وجد بكشحها بیاضا فقال ، الدخول بها 

نفعال قابلة وقد تكون الطبیعة سریعة اال ،ائحتهفمقاربة المجذوم معدیة بر 

 ،طین بل الوهم من أهم أسباب اإلصابةلوالمخان دان المجاوریمن أب لالكتساب

  )٣(والرائحة أشد أسباب العدوى لكن البد معها من كمال استعداد البدن . 

  )٤( :ویقول الدكتور أحمد شوقى

   ن األمراض المعدیة بطرقها المختلفة اآلتیة :إ 

بواسطة الرذاذ : الذى یخرج من الجهاز التنفسى محمال بالجراثیم الضارة  -١

  أو هواء الزفیر . ، أو السعال  ،بواسطة العطاس

أو  ،فالهواء الخارج من الجهاز التنفسى قد یحمل جراثیم األمراض

: فیروساتها من إنسان مریض إلى إنسان سلیم فیعدیه مثال ذلك 

 الحمى الشوكیة الوبائیة .  ،لسل الرئوىا، الدفتریا  ،نفلونزا اإل

عن طریق الفم : فى الطعام أو الشراب الملوث بأحد مسببات المرض  -٢

 ،كالدیدان المعویة ،األمراض الطفیلیة بالجهاز الهضمى: المعدى مثل 

 وبعض أنواع االلتهاب الكبدى الفیروسى .

                                                 

  .  ١/١١٧الطب النبوى البن القیم  )١(

 ٦٨٠٨رقـم  ٤/٣٤أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب : معرفة الصحابة بـاب ذكـر العالیـة  )٢(

قال الذهبى فى التلخیص : فیه جمیل ابن زید قال ابن معـین : لـیس بثقـة، وقـال البخـارى 

ى السـنن فـ. وأخرجـه البیهقـى  ٢/١٣٦لمیـزان لم یصح حدیثه قال أبوحاتم ضعیف لسـان ا

الكبرى وقال هذا مختلـف فیـه علـى جمیـل بـن زیـد كمـا تـرى قـال البخـارى لـم یصـح حدیثـه 

مــا بــین الخاصــرة  حعــن عبــداهللا بــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا، الكشــ ١٤٢٦٦رقــم  ٧/٢٥٧

  إلى الضلع الخلفى 

  بیروت . –دار الفكر  ٤/١٣٤زاد المعاد  )٣(

شوقى إبراهیم عضـو كلیـة األطبـاء الملكیـة بلنـدن، ورئـیس لجنـة اإلعجـاز العلمـى  أ.د أحمد )٤(

  ن والسنة بالمجلس األعلى للشئون اإلسالمیة .آللقر 



  

 
  

  

} ٨١٥ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

أمراض : شرعى مثل الغیر طریق االتصال الجنسى وخصوصا عن  -٣

 واألمراض الجنسیة األخرى . ،یذرواإل ،یالن والزهرىالس

 والجرب وغیرها . ،عن طریق مالمسة الجلد مثل : أمراض الجذام -٤

والحمى  ،عن طریق وخز الحشرات مثل : البعوض من ناقل المالریا -٥

 مثل البراغیث الناقلة للطاعون . ،الصفراء

اللتهاب مثل وبعض أنواع ا ،والزهرى ،یذرن طریق نقل الدم مثل : اإلع -٦

 )١( . ىااللتهاب الكبدى الفیروس

شیئة المسبب لها وهو كلها ال تنفذ إال بمقلت : ولنعلم أن جمیع األسباب 

قت شاء اهللا عز وجل نفاذ السبب بما یقدم ویؤخر متى شاء فى أى و  اهللا 

نتیجة لكن ترتب علیه تفكل سبب  ،نفذ السبب وٕاال فالمن نتائج ترتب علیه 

شأ لم یكن یقضى وال راد شاء اهللا كان وما لم ی ما ، علقة بمشیئة اهللا النتیجة مت

والنتائج تابعة ألسبابها فمن أخذ بسبب یؤدى  ، ویحكم وال معقب لحكمه ،لقضائه

وهذا ما جرت علیه عادات الدنیا فى التعامل  ،إلى نتیجة وصل إلى تلك النتیجة

أن معظم  إلى یة تشیرألن مجموع النصوص فى السنة النبو  ؛مع األسباب

مسلم أو ارتكب فمن سفك دم امرئ  ،علیها من نتائجما یترتب باألسباب تأتى 

  رتكابه الزنا. والرجم ال ،لقتلهالزنا فیكون نتیجة عمله القصاص  جریمة 

حدى ثالث : النفس إمرئ مسلم إال با(ال یحل دم :  قال رسول اهللا 

  )٢( مفارق للجماعة )التارك لدینه ال ،الثیب الزانى ،بالنفس

                                                 

، وكتــاب العــدوى بــین الطــب ٢٣ن والســنة أ.د/ أحمــد شــوقى إبــراهیم صآاإلعجــاز فــى القــر  )١(

  بتصرف . ٢٨النبوى والطب الحدیث د/فیصل نائل كردى ص 

 جه البخارى كتـاب الـدیات بـاب قـول اهللا تعـالى ( وكتبنـا علـیهم أن الـنفس بـالنفس ... )أخر  )٢(

، وأخرجه مسلم كتاب عن عبداهللا بن مسعود  ٦٨٧٨حدیث رقم  ١٢/٢٢٦  »فتح  «

  .  ٦/١٧٩القسامة باب ما یباح به المسلم ( النووى ) 



  

 
  

  

} ٨١٦ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

 األسبابرتب على هذه  ودار الدنیا هى فى األصل دار األسباب واهللا 

 §]:  ستثناء كما قال تعالىوعدم نفاذها هو اال،ته نتائج ال تنفذ إال بمشیئ

¨   ®  ¬  «   ª           ©Z )١(  

خاصیة النار التى أعدت  فقد سلب اهللا مع أن خاصیة النار اإلحراق 

وهو إدخال طلع  ، لخمثل تلقیح النوكذلك  ،ا إبراهیم علیه الصالة والسالملسیدن

 فإذا لم ،وفرة البلح وجودتهفتعلق بإذن اهللا فیترتب علیه الذكر فى طلع األنثى 

، ار حشفا ردئ الذى إذا یبس ص سربردئ أو  النخل یترتب علیه تمر لقح ی

  ى رواه مسلم بسنده عن هذا ما بینه الحدیث الذوالنتیجة تابعة ألسبابها 

قوم یلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح مر ب : أن النبى  وعن أنس  عائشة 

فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا . قال أنتم أعلم  اً صشیقال : فخرج 

  )٢(بأمور دیناكم 

  

  

                                                 

  .  ٦٩سورة األنبیاء آیة رقم  )١(

 شــرعا دون مــا ذكــره  ئل بــاب وجــوب امتثــال مــا قالــه النبــى أخرجــه مســلم كتــاب الفضــا )٢(

  .  ١٥/١١٦من معایش الدنیا على سبیل الرأى(النووى)  



  

 
  

  

} ٨١٧ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

اا ا  

  ا  اوى

وهى  ل وهو القرآن الكریم والثانىمنهج الشریعة اإلسالمیة بمصدرها األو 

:  قال تعالىاب ما یؤدى إلى التهلكة نجتان وجوب السنة النبویة المشرفة یؤكدا

 [x      w  v  u                 ty   z{    �    ~  }    |Z )١(   

هى الشارع نحیاة اإلنسان لذا دى بو ومن التهلكة األمراض الفتاكة التى ت

و إن كان من  ،من أصیب بداء منها فضال عن المخالطةم عن القربان میكالح

ومن یعتقد غیر ذلك فهو  ، بمشیئة اهللا  وٕانمام به أن شیئا ال یؤثر بذاته سلَ المُ 

والذى یعتقد أنه ال عدوى إال بمشیئة اهللا دون األخذ باألسباب فهو بنفس  ،جاهل

مع أخذ كافة الصحیح أنه ال عدوى إال بمشیئة اهللا عز وجل  والفهم ،الجهل

فى التعاطى مع  سلوك الرسول اهللا  من ى والحیطة والحذرأسباب دفع العدو 

العدوى نتیجة األمراض المعدیة فقد سباب المؤدیة إلى انتقال ألاوتجنب  ،األسباب

قال :  أبیهالشرید عن بن سنده من حدیث عمرو بأخرج مسلم رحمه اهللا تعالى 

  )٢(( إنا قد بایعناك فارجع )  إلیه النبى كان فى وفد ثقیف رجل مجذوم فأرسل 

وال یوجد ، وذلك بوضع الید فى الید ، وكانت البیعة تتم بطریق اللمس 

أوضح وال أصرح من هذا الحدیث فى تجنب التعامل مع المریض المصاب 

وكثیر من أمور  ،وتقریراته حقائق ومعجزات ففى أقواله وأفعاله  ،بمرض معد

ولم تكن معهودة فى زمنه علیه الصالة والسالم ثم تطابقت  الغیب أخبر عنها 

كتشافات الطبیة مؤكدة صدق ما ت معها االوتوافق ،معها علوم عصرنا المتقدمة

فى السنة النبویة یجد  والعالجي الوقائيوالمتأمل فى الطب  أخبر به النبى 

عمول بها نفسه أمام منهج علمى متكامل ال یختلف عن أحدث المدارس الطبیة الم

  حالیا فى عصرنا . 

                                                 

  . ١٩٥سورة البقرة  )١(

  .  ٢سبق تخریجه فى األحادیث الواردة فى الجذام برقم  )٢(



  

 
  

  

} ٨١٨ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

 وعالجي وقائيبمفهوم  والوقایة من العدوى تحدث عنها الرسول الكریم 

  :  اآلتيوتنحصر فى  إسالمي ىنظور إیمانم من

 : رة واا : أو  

 « أتباعه على النظافة والطهارة وجعلها من اإلیمان لقوله حث اإلسالم 

تشمل طهارة األجزاء المكشوفة أو الخارجیة  وهى )١( »الطهور شطر اإلیمان 

 ،وطهارة الجسم العامة هى االغتسال، للجسم ومسام الجلد والفم واألنف والعینین 

  وتفصیل ذلك ما یلى : 

  » :ا ا »  اة  -١

وقص ، داد حاالست ،( الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : الختان:  لقوله 

  . )٢(ونتف اإلبط )  ،ظفاروتقلیم األ ،الشارب

٢-  : وا ا م  

( حق على كل مسلم أن یغتسل فى كل سبعة أیام یومًا یغسل فیه :  لقوله 

 ،أو مسنون من غسل الجنابة، سواء كان غسل فرض  )٣(رأسه وجسده ) 

 ،والخسوف والكسوف ،قاءستثواال ،عیدینوال ،والنفاس والوالدة والجمعة حیضوال

  ل من غسل المیت وغیرها كثیر . والغس

                                                 

عــن أبــى مالــك  ٣/٩٩  »النــووى  «الطهــارة بــاب فضــل الوضــوء فــى كتــاب أخرجــه مســلم )١(

كتــاب الزكــاة فــى ، والنســائى ٥/٥٣٥ – ٨٦والترمــذى كتــاب الــدعوات بــاب  الشــعرى ا

ـــاب وجـــوب الزكـــاة  ـــاب الوضـــوء شـــطر  ة فـــى، وابـــن ماجـــ٥/٥ب ـــاب الطهـــارة وســـننها ب كت

  .  ٣٤٣، وأحمده / ١/١٠٢اإلیمان 

حـــدیث رقـــم   ١/٣٩٦ »فـــتح  « كتـــاب اللبـــاس بـــاب تقلـــیم اإلظفـــار فـــى أخرجـــه البخـــارى )٢(

ــــ ٥٨٩١ ــــاب الطهــــارة خصــــال الفطــــرة  فــــى ، ومســــلمى هریــــرة عــــن أب ــــووى  «كت  »الن

  .  عن أبى هریرة  ٣/١٤٦

أخرجه البخارى كتاب الجمعة باب هل على من یشهد الجمعـة غسـل مـن النسـاء والصـبیان  )٣(

ومسـلم كتـاب الجمعـة بـاب الطیـب  ، عـن أبـى هریـرة ٨٩٧حدیث رقـم  ٢/٤٦٣" فتح " 

  .  عن أبى هریرة  ٨٠٥دیث رقم ح ١/٣٧٤والسواك یوم الجمعة 



  

 
  

  

} ٨١٩ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

  م ا وان  : -٣

وهناك أكثر من مائة  )١(للرب )  ة( السواك مطهرة للفم مرضا :لقوله 

لصحة الفم حدیث فى السواك وفضله وأوقات استحبابه وأحكامه وهو وقایة 

  واألسنان واللثة واللسان . 

٤-  : ا م  

حتى حدكم من نومه فال یغمس یده فى اإلناء ( إذا استیقظ أ :لقوله   

  )٢(یغسلها ثالثا فإنه ال یدرى أین باتت یده ) 

وال یخفى أن الیدین هما أكثر أعضاء البدن الظاهرة تعرضا للتلوث والتقذر   

  ففى تنظیفهما وقایة للجسم من األمراض الفتاكة . 

٥-  ا م »اء«  

اهللا ابن مسعود عبدتجمار بالحجارة ثالثا ؛ وهو ما رواه بأن یكون بالماء أو االس

  أتى النبى : أنه قال تیه بثالثة أحجار فوجدت حجرین آأن  الغائط فأمرنى

لقى الروثة أو  ،فأخذت روثة فأتیته بها فأخذ الحجرین ،والتمست الثالث فلم أجده

  )٣( » ُس كْ وقال هذا رِ 

٦- ا  : دة ا  

وهى نبات  بمادة التنظیف المعروفة فى عصر النبى  م النبى لقد اهت

 السدر . 

                                                 

تعلیقـــا  ٤/١٥٨أخرجـــه البخـــارى كتـــاب الصـــوم بـــاب ســـواك الرطـــب والبـــاب للصـــائم "فـــتح"  )١(

وابـن  عـن عائشـة  ١/١٥وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة باب الترغیـب فـى السـواك 

  .عن أبى أمامة  ٢٩٣رقم  ١/١٢٤ماجة كتاب الوضوء باب السواك 

 ١/١٤٣ب الطهـارة بـاب كراهـة غمـس المتوضـئ وغیـره یـده المشـكوك بـاب أخرجه مسلم كتـا)٢(

  .عن أبى هریرة  ٢٧٨حدیث رقم 

ـــاب ال یســـتنجى بـــروث "فـــتح"  )٣( ـــم  ٣١٤/ ١أخرجـــه البخـــارى كتـــاب الوضـــوء ب عـــن  ١٥٦رق

عــن  ٢٦٣حــدیث رقــم  ١/٣٧ومســلم كتــاب الطهــارة بــاب اإلســتطابة عبــداهللا یــن مســعود

  جابر 



  

 
  

  

} ٨٢٠ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

بالماء والسدر وذلك عند غسل  غتسالباإل فاألحادیث كثیرة فى أمره 

قال بینما رجل واقف  ما أخرجه البخارى بسنده عن ابن عباس ومنها المیت 

 )١( »ر ...اغسلوه بماء وسد « بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته قال النبى 

ما ومنها وغسل دم الحیض الذى یصیب الثوب  ،من الحیض االغتسالوعند 

عن غسل المحیض  أن أسماء سألت النبى  أخرجه مسلم بسنده عن عائشة 

ولنبات السدر  )٢( »اكن مائها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور .. حدأخذ إتفقال 

 ،ة والمسالك البولیةیوالخص ،فوائد كثیرة فى الوقایة من أمراض اإلسهال والحمى

  )٣(والروماتیزم .  ،واألورام وأوجاع الرأس ،وقرحة المعدة ،والتنفس روأمراض الصد

فإذا نظرنا إلى الطهارة والنظافة التى وردت أحادیث كثیرة منها فى السنة 

المنتشرة التى  واألوبئةالنبویة نقف أمام إعجاز نبوى فى الوقایة من األمراض 

فلو أخذنا سنن  ،والطیور والتى سیحدث غیرها ،الخنازیر فلونزا إنحدثت من 

الطبیة المعاصرة قد كشفت األهمیة  األبحاثالفطرة وهى نظافة شخصیة نرى أن 

وما یترتب على إهمالها من أضرار بالغة فالختان له  ،الصحیة فى هذه الخصال

عن  كرى الناتجةالوقایة من االلتهابات الموضعیة فى القضیب الذ –فوائد منها 

ومن سرطان القضیب  ،لتهابات المجارى البولیةاوالوقایة من  ،وجود القلفة

ومن الصدف الجلدى  ،ومن سرطان عنق الرحم ،ومن األمراض الجنسیة ،الذكرى

 .)٤(  

                                                 

حـدیث رقـم  ٢١٦٥بـرقم  ٣/١٦٥كتاب الجنائز باب الكفـن فـى ثـوبین "فـتح"  أخرجه البخارى)١(

  . عن جابر  ٢٦٣

 ٤/١٥أخرجه مسلم كتاب الحیض باب اسـتحباب المغتسـلة مـن الحـیض المسـك (النـووى )  )٢(

 :١٦  .  

  . ١/١٦٠روائع الطب اإلسالمى القسم العالجى د/ محمد نزار  )٣(

:  ٨٩مــن خــالل صــحیح البخــارى ومســلم د/ أحمــد وصــفى اإلعجــاز الطبــى للســنة النبویــة  )٤(

٩٦  .  



  

 
  

  

} ٨٢١ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

وهو حلق شعر العانة له فوائد : الوقایة من مرض قمل العانة داد حواالست

  )١(لجهازین البولى والتناسلى . ومن أمراض ا ،والتهاب منطقة العانة

وقص الشارب فیه فوائد منها : الوقایة من الغبار التى تحمل الجراثیم 

  )٢( وتالمس الطعام فتلوثه فى كل مرة .

ظافر إن تركت مجلبة للكثیر من األمراض حیث تتجمع تحتها وتقلیم األ

 ،والمعدة ،مالیین الخالیا الجرثومیة التى تؤدى إلى نقل األمراض إلى العین

أو نقلها بالعدوى لآلخرین عن طریق تلوث الطعام  ،والجلد للشخص نفسه

 )٣(تغلین باألغذیة . شخراجات المإوالشراب ب

ومن  ،نتف اإلبط له فوائد طبیة جمة منها الوقایة من الحكة بسبب الجرب

فلو اتبع كل مسلم  .)٤(ومن تقشر جلد منطقة اإلبط ،الموضعیة لإلبط االلتهابات

هم شر األوبئة المنتشرة والتى ستنتشر فى اومسلمة ما ورد فى السنة النبویة لكف

  الخنازیر وغیرها .  إنفلونزا المعدیة من عالمنا المعاصر من األمراض واألوبئة 

  م : ا  ا وااب:

ویظهر هذا النوع من الوقایة من خالل تحریم أكل بعض الحیوانات وشرب 

، تردیة موال ةوالموقوذ ،والمنخنقة ،وأكل لحم الخنزیر ،ةوتحریم أكل المیت ،ألبانها

ردت فى و ونظافة الطعام والشراب ولقد  ،ذبح الجائز أكلهاوأسلوب  ،والنطیحة

نواع معینة من السنة النبویة أحادیث كثیرة تحرم تناول لحوم وألبان بعض أ

نضرب لذلك مثاًال حتى ول الصحةمن األمراض وحفاظا على  الحیوانات وقایة

  الكریم . یتضح هذا اإلعجاز النبوى 

                                                 

  . ٢/١١٦اإلعجاز العلمى فى السنة النبویة د/ زغلول النجار  )١(

  . ١/١٢٠اإلعجاز العلمى فى السنة النبویة د/ صالح أحمد رضا  )٢(

  . ٨٥اإلعجاز الطبى للسنة النبویة د/ أحمد وصفى  )٣(

  . ٩٨د/ عبدالباسط محمد السید الطب الوقائى من القرآن والسنة  )٤(



  

 
  

  

} ٨٢٢ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

 تحریم أكل الجاللة وألبانها من الحیوانات : للحدیث الذى رواه ابن عمر  -أ

  )١(عن أكل الجاللة وألبانها ]  قال [ نهى رسول اهللا 

اسات والمستقذرات فیه فوائد عظیمة وذلك جوان الذى یأكل النوتحریم أكل الحی

تنتقل األمراض الفتاكة إلى جسم اإلنسان وهو ما أثبتته األیام واألبحاث  حتى ال

 »جنون البقر  «م مرض عرف باسم ١٩٨٦وقد ظهر فى أوربا عام  ،الطبیة

تحویله إلى حالة إسفنجیة منخریة بفیدمره تدمیرا  مخ الحیوانوهذا المرض یهاجم 

وقد ثبت  ،ا حتى الموتهیجه هیاجا شدیدیومتآكلة . فیفقد السیطرة على ذاته و 

وسبب هذا  ،الذى یأكل لحمه أو یشرب لبنهانتقال هذا المرض إلى اإلنسان 

والدواجن بفضالت ذبح الحیوانات  ،والماشیة ،المرض هو تغذیة كل من األغنام

ومساحیق العظام طمعا فى زیادة إنتاجها من  ،واألحشاء ،من الدماء والشحوم

غیر ها أكثر الدول فیالخسارات الكبیرة التى وقعت وبعد  ،اللحوم واأللبان والبیض

  )٢(قد أصدرت قرارا بمنع إطعام تلك الحیوانات تلك المواد المستقذرة . فاإلسالمیة 

قال :  ذى ناب ومخلب من الحیوانات لحدیث ابن عباس كل تحریم أكل  -ب

 )٣(ل ذى مخلب من الطیروك، عن كل ذى ناب من السباع نهى رسول اهللا  «

وعلة تحریم أكل لحوم وشرب ألبان هذا النوع من الحیوانات هو أكلها للنجاسات 

من الجیف وغیرها مما یؤدى إلى انتقال األمراض إلى جسم اإلنسان وهناك وقایة 

طبیة نفسیة لإلنسان فى هذا الحدیث وهو أن أكل الحیوانات المفترسة البد أن 

                                                 

حــدیث رقــم  ٤/١٤٨أخرجــه أبــوداود كتــاب األطعمــة بــاب النهــى عــن أكــل الجاللــة وألبانهــا  )١(

، والترمـذى فـى األطعمــة بـاب مــا جـاء فــى أكـل لحــوم الجاللـة وألبانهــا، حـدیث رقــم ٣٧٨٥

لـذبائح ، والنسائى كتاب الضحایا باب النهى عن لحوم الجاللة، وابن ماجه كتـاب ا١٨٢٥

  . ٣١٨٩باب النهى عن لحوم الجاللة، حدیث رقم 

  .  ٩٢:  ٢/٨٩اإلعجاز العلى فى السنة النبویة د/ زغلول النجار  )٢(

أخرجـــه البخـــاري كتـــاب الصـــید والـــذبائح بـــاب أكـــل كـــل ذي نـــاب مـــن الســـباع " فـــتح "  حـــدیث رقـــم  )٣(

ریم أكــل كــل ذي نــاب مــن ، ومســلم كتــاب الصــید والــذبائح ومــا یؤكــل مــن الحیــوان بــاب تحــ٥١٠٤

  .  ١٩٣٤حدیث رقم  ٢/٢٣٤السباع وكل ذي مخلب من الطیر 



  

 
  

  

} ٨٢٣ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

والقسوة والغضب والمیل إلى ینعكس على أخالق وطباع آكله بشئ من التوحش 

والرغبة فى سفك الدماء وهذا ما أثبتته بعض البحوث والدراسات العلمیة  ،العنف

  )١(المعاصرة . 

  

  أسلوب ذبح الحیوانات الجائز أكلها :  - ٢

ما  «:  أن نذكر اسم اهللا تعالى عند الذبح فقال  لقد أمرنا رسول اهللا   

وسأحدثكم عن  ،لوه ما لم یكن سن وال ظفروذكر اسم اهللا علیه فك ،أنهر الدم

  )٢( »أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة  ،ذلك

  

  نظافة الطعام والشراب : - ٣

على أهمیة نظافة األدوات المستخدمة فى الطعام  النبويیؤكد الطب   

وأوكوا  ،اإلناءغطوا  « الطعام والشراب لقوله  أوانيتغطیة  - والشراب منها أ

  )٣( ».. السقاء .

الطعام والشراب وعدم  أوانيفى الحدیث بتغطیة  ینصح رسول اهللا   

ولئال تتعرض لناقالت األمراض مثل  ،ضها للجو حتى ال یتلوث ما بهایتعر 

تدل على حرص یجد أنها والمتأمل فى السنة النبویة  ،الذباب والفئران وغیرها

لمحرمات وخطرها على صحة اإلنسان والوقایة من أضرار اعلى سالمة   النبي

  الصحة والوقایة منها . 

 : ا م  ا :   

                                                 

  .  ١٩٣/  ٣اإلعجاز العلمي فى السنة النبویة د / زغلول النجار  )١(

أخرجه البخاري كتاب الذبائح والصید بـاب : إذا أصـاب قـوم غنیمـة فـذبح بعضـهم غنمـا أو  )٢(

األضــاحي بـاب جــواز الــذبح بكـل مــا أنهــر  ، ومســلم كتـاب٥١١٧إبـًال " فــتح " حـدیث رقــم 

  .  ٣٦٣٨الدم إال السن والظفر  حدیث رقم 

/  ٢أخرجـه مسـلم كتـاب األشـربة بـاب األمـر بتغطیـة اإلنـاء وٕایكـاء السـقاء وٕاغـالق األبــواب  )٣(

  .  عن جابر  ٢٠١٢ – ٢٤٧



  

 
  

  

} ٨٢٤ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

لقد حافظت تعالیم اإلسالم من خالل ما ورد فى السنة النبویة المشرفة على   

ألن الماء ووقایة الماء من التلوث بقاء بیئة المسلم نظیفة خالیة من األمراض 

  نه . عصب الحیاة وال یمكن أن تقوم حیاة بدو 

ولهذا حرص اإلسالم على وقایة الماء من مصادره من التلوث حمایة   

إذ حمایة مصدر المیاه ومنابعه هى  ،لصحة اإلنسان وهذه وقایة للمجتمع عامة

حمایة للمجتمع كله وتتلخص فى النهي عن التبول والتبرز فى موارد المیاه 

قال : [ اتقوا   أن رسول اهللا معاذ بن جبل عن  ویتمثل فى حدیث النبي 

  .  )١(والظل ]  ،وقارعة الطریق ،المالعن الثالثة : البراز فى الموارد

طهارة و یحرص اإلسالم على نظافة نجد أن ومن خالل هذا الحدیث النبوى   

ولما كان قضاء  ،معنویة وعلى سالمة صحته من األمراضالیة و الحسالمسلم 

اكن استراحتهم فى الظل أو فى وأم ،غائط فى طریق الناسو الحاجة من بول أ

الماء الذى یستعمله الناس للشرب والزراعة وغیرها سببا فى الضرر الصحى 

مراض التى تنتقل بسبب التبول فى ألوتعریضهم ل ،بتلویث مالبسهم ،ىوالنفس

فیه وهو من أخطر مسببات تلوث الماء ویكون بسببه مرض  طو غوالت ،الماء

ومنعا لهذه األمراض ، والتهاب الكبد الوبائى ،فودوالتی ،والبلهارسیا ،الكولیرا

نتأمل  -والوقایة خیر من العالج -  على صحة اإلنسان بالوقایةوحفاظا  ،الخبیثة

من تعالیم وتحذیر فى هذا الحدیث مما یدل على أن اإلسالم  فیما نبه علیه 

 ،والحفاظ على الشواطئ ،سبق ما یحذر منه الطب الحدیث من تلویث البیئة

عن طریق مالمسة ذلك وما یتسبب فى انتقال األمراض  ،وخطر التبول فى الماء

لم یجلس إلى طبیب  بمیاه ملوثة مع أنه  نباتاتأو عن طریق سقي ال ،الماء

                                                 

 ١/٢٨فیهـا عـن البـول  أخرجه أبوداود فى كتاب الطهارة باب المواضع التى نهـى النبـى  )١(

، وفـى حـدیث مسـلم بسـنده عـن أبـى هریـرة قـال رسـول اهللا عن معاذ بـن جبـل  ٢٦برقم 

 »  اتقوا اللعـانین قـالوا ومـا اللعنـان یـا رسـول اهللا قـال الـذى یتخلـى فـى طریـق النـاس أو

  بشرح النووى ) . ( ٣/١٦١كراهة التبرز فى للطریق  كتاب الطهارة باب »فى ظلهم 



  

 
  

  

} ٨٢٥ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

إن هو إال وحي یوحى  ، ولكنه من عند اهللایرشده إلى خطر التبول فى الماء 

   أولى االبصار ؟؟ . افاعتبروا ی

عن تنجیس الماء وخاصة الماء الراكد كما روى جابر  كذلك نهى النبى   

  )١(نهى أن یبال فى الماء الراكد ]  [ أن رسول اهللا  اهللا عبدبن ا

 ،والساكن الذى ال یتحرك ،بع لهنویركز الحدیث على الماء الراكد الذى ال   

ى إلى وهذا الماء ینقل العدو  ،والدیدان ،تكاثر المیكروباتلة مثالیة ئیوالذى یعتبر ب

  أو یلمسه .  هكل من یشرب

  نظافة الطریق :  - ب

ألن وجود مجموعة من األمراض  ؛وأماكن االستراحات ،وتشمل نظافة المسكن

والتهویة وتزید بقذارة الطریق من تكاثر  ،تزید وتنتشر فى األماكن سیئة النظافة

فة نظاعلى  نبه النبى الحشرات والذباب والفئران والصراصیر وغیرها وكذا 

وتنحیة كل ما هو آذى بعدم القاء الملوثات  ،الطریق من عدم قضاء الحاجة فیه

وفى  )٢( ... )عن الطریق  األذىإماطة أدناها و ( ....   رسول اهللا فیه قالو 

  .)٣(الیهود ) بتكم وال تشبهوا نی( .... نظفوا أف قوله 

  را : ا   ات :

لنبویة جوانب طبیة وقائیة كالتحذیر من عدوى األمراض لقد تناولت السنة ا  

والطاعون وهو ما یعرف بالحجر الصحى عند وقوع األوبئة ومن ذلك  ،كالجذام

  واللواط .  ،تحریم الزنا

                                                 

حـدیث رقـم  ١/١٦٢كتاب الطهارة باب النهـى عـن البـول فـى المـاء الراكـد  أخرجه مسلم فى )١(

٤٢٣ .  

  . عن أبى هریرة  ٢/٦أخرجه مسلم كتاب اإلیمان باب عدد شعب افیمان " النووى "  )٢(

 ٥/١١١بـــاب مـــا جـــاء فـــى النظافـــة  أخرجـــه الترمـــذى فـــى كتـــاب األدب عـــن رســـول اهللا  )٣(

یث غریـب وفیــه خالـد بــن إلیـاس یضــعف ویقــال قـال أبوعیســى هـذا حــد ٢٧٩٩حـدیث رقــم 

  ابن إیاس .



  

 
  

  

} ٨٢٦ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

خمس إذا ابتلیتم بهن وأعوذ باهللا أن  ،: [ یا معشر المهاجرین قال رسول اهللا 

الفشا فیهم الطاعون إعلنوا بها لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى ی ،هنو تدرك

  )١(ضوا ] ع التى لم تكن فى أسالفهم الذین مواألوجا

لكن اإلسالم  ،طاعون القرن العشرینبو سمى اإلیدز بسرطان الشواذ  وقد  

 وسن ،ىأو الشذوذ  الجنسربى أتباعه تربیة ال تدع مجاال لالنحراف الجنسى 

 ،تحریم الزنى وتجریمه: نها التشریعات الوقائیة حفاظا على الصحة العامة م

 ،وحفظ العورة ،وغض البصر عن النظر إلى المحرم ،والتشجیع على الزواج

وتحریم الخلوة بین الرجل  ،الجنسینالفاسد بین  االختالطوتحریم  ،ةوحجاب المرأ

 ،واالستئذان ،األطفال والشباب فى المضاجع والتفریق بین ،األجنبیةوالمرأة 

وبمخالفة هذه التعالیم النبویة تنتشر  ،الرجل بالفاحشةوتحریم قذف المرأة و 

األمراض كمرض اإلیذر هذا المرض الذى ینتقل عن طریق االتصال الجنسى 

ومن  ،غیر الشرعى من تعدد اتصال المرأة برجال متعددین بعالقات غیر شرعیة

ت واستعمال أدوا ،حنتقل عن طریق الجرو یأو اللواط كما  ،جماع المرأة فى دبرها

وهذا المرض لیس له عالج إال الوقایة من الوقوع فى  ،الحالقة الملوثة بالدم

إذ یقول [ ما ظهر الغلول فى قوم قط اال ألقى  رسول اهللا المحرمات وصدق 

  )٢(كثر فیهم الموت ...  إالشا الزنى فى قوم قط فوال  ،فى قلوبهم الرعب

  

                                                 

  .٤٠٠١٩حدیث رقم  ١٣٣٣، ٢/١٣٣٢أخرجه ابن ماجه كتاب الفتن باب العقوبات  )١(

حیـث رقـم  ٣/٣٤٩أخرجه مالك فـى الموطـأ كتـاب السـیر والجهـاد بـاب مـا جـاء فـى الغلـول  )٢(

٨٧٠  .  



  

 
  

  

} ٨٢٧ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

ا ا  

ا  ظا ا دا  رضا وى  

ورد فى السنة النبویة أحادیث كثیرة عن العدوى وهذه األحادیث صحیحة 

ألن ؛ دوى مما أثارت جدال وحیرة بین أهل العلم حول الع ثبتت عن رسول اهللا 

ذل العلماء جهدا كبیرًا فى التوفیق بین هذه األحادیث ظاهرها التعارض هذا وقد ب

والصحیح أن ال تعارض  ،وٕانما هو وحى یوحى،ن الهوىق عطال ین ألن النبى 

قتضى یرجع إلى عدة أمور ت یاً هذا التعارض هو فى الحقیقة ظاهر  وأن ،بینها أبدا

فى دفع التعارض الظاهرى بین األحادیث التى تثبت  ،منى ذكر أقوال العلماء

  أذكرها فیمایلى :و واألحادیث التى جاء فیها نفى العدوى  ،العدوى

   )١( هى :فى العدوى : األحادیث التى ظاهرها یدل على ن أوالً 

 ،وال صفر ،: [ ال عدوى قال : قال رسول اهللا  عن أبى هریرة  -١

  وهامة ] .

 ،وال طیر ،: [ ال عدوى قال : قال رسول اهللا  عن أبى هریرة  -٢

  والصفر] . ،والهامة

 ،والنوء،ةوالهام ،: [ ال عدوى قال : قال رسول اهللا  عن أبى هریرة  -٣

 والصفر] .

 ،وال طیر ،: [ ال عدوى قال : قال رسول اهللا  عن أبى هریرة  -٤

 والعین حق] .

] ةوال طیر  ،: [ ال عدوى قال : قال رسول اهللا  اهللا بن عمر عبدعن  -٥

. 

 ] .وال طیر  ،: [ ال عدوى قال : قال رسول اهللا  عن أنس  -٦

 ،: [ال یعدىفقال اهللا  قال : قام فینا رسول اهللا بن مسعود عبدعن  -٧

 شئ شیئا] .

                                                 

  حادیث الواردة فى العدوى . سبق تخریج هذه األحادیث فى المبحث الثانى فى األ )١(



  

 
  

  

} ٨٢٨ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

وال  ،: [ ال عدوى قال : قال رسول اهللا  اهللا بن عباس عبدعن  -٨

 والصفر] . ،والهامة ،ةطیر 

وال  ،یقول : [ ال عدوى اهللا یقول سمعت النبى عبدعن جابر بن  -٩

 والصفر، وال غول] . ،طیر

من أعدى ة قال : [ ال عدوى وال طیر  عن النبى  عن أبى أمامة  - ١٠

  ]. ؟ األول

قال : [ ال عدوى وال  عن النبى   اهللا بن عمرو بن العاصعبدعن  - ١١

  وال هامه وال حسد ]. ،طیرة

 دا : م ا:   وى أذت ا   ل 
)١(  

: [ فر من المجذوم فرارك من  قال قال رسول اهللا  عن أبى هریرة  -١

  األسد ] 

عن أبیه قال : كان فى وفد ثقیف رجل مجذوم عن عمرو بن الشرید  -٢

 [ إنا قد بایعناك فارجع ] . فأرسل إلیه النبى 

 الرحمن بن عوف وفیه [ ال یوردن ممرض على مصح ] عبدحدیث  -٣

قال : [ ال تدیموا النظر إلى  أن النبى  حدیث ابن عباس  -٤

 المجذومین ] . 

إذا سمعتم بالطاعون فى أرض فال قال : [  عن النبى  عن سعد  -٥

 نتم بها فال تخرجوا منها ... ] أوٕاذا وقع بأرض و  ،تدخلوها

 : ص  اا  رضا د  

قد سلك العلماء فى دفع التناقض والتعارض بین هذه النصوص مسلك   

فقد أورد الحافظ ابن حجر العسقالنى فى الجمع بین هذه ، الجمع والتوفیق بینهما 

األحادیث طائفة من أقوال العلماء إلزالة هذا التعارض الظاهرى عند شرحه 

  :  بتصرف فى كتاب الطب باب الجذام أذكرها فیما یلى »ال عدوى  «لحدیث 

                                                 

  سبق تخریج هذه األحادیث الواردة فى باب الجذام والطاعون من المبحث الثانى. )١(



  

 
  

  

} ٨٢٩ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

نفى العدوى جملة أو حمل األمر بالفرار من المجذوم على رعایة خاطر  -١

 ،صیبتهألنه إذا رأى الصحیح البدن السلیم من اآلفة تعظم م؛ المجذوم 

  )١(.  »ال تدیموا النظر إلى المجذومین  «رته ونحوه حدیث سوتزداد ح

ال  «أجمل الخطاب بالنفى واإلثبات على حالتین مختلفتین فحیث جاء  -٢

له بحیث یستطیع كان المخاطب بذلك من قوى یقینه وصح توك »عدوى 

ع كما یستطیع أن یدفع التطیر الذى یق ،عتقاد العدوىاأن یدفع عن نفسه 

قوة وهذا مثل ما تدفع  ،لكن القوى الیقین ال یتأثر به ،فى نفس كل أحد

فى أكل  الطبیعة العلة فتبطلها أو على هذا یحمل حدیث جابر 

فر من  «وحیث جاء  ،وسائر ما ورد من جنسه ،المجذوم فى القصعة

ولم یتمكن من تمام التوكل  ،كان المخاطب من ضعف یقینه »المجذوم 

عتقاد اعتقاد العدوى فأرید بذلك سد باب اوة على دفع قفال یكون له 

 العدوى عنه بأن ال یباشر ما یكون سببا إلثباتها . 

بكر الباقالنى : إثبات العدوى فى الجذام ونحوه أبو قال القاضى  -٣

ال عدوى  «مخصوص من عموم نفى العدوى قال : فیكون معنى قوله 

فكأنه قال : ال : قال  ،والجرب مثالوالبرص  ،أى إال من الجذام »

حكى ذلك ابن  دوق ،ینى له أن فیه العدوىیتقدم تب یعدى شئ شیئا إال ما

 بطال . 

أن األمر بالفرار من المجذوم لیس من باب العدوى فى شئ بل هو أمر  -٤

وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة المالمسة والمخالطة  طبیعي

 وشم الرائحة . 

ولذلك یقع فى كثیر من األمراض فى العادة انتقال الداء من المریض إلى 

 وهذه طریقة ابن قتیبة فقال :  ،الصحیح بكثرة المخالطة

مجالسته ومحادثته ومضاجعته، المجذوم تشتد رائحته حتى یسقم من أطال   

  وینزع الولد إلیه  ،وكذا یقع في كثیر بالمرأة من الرجل وعكسه

                                                 

  فى األحادیث الواردة فى الجزام . ٤٠سبق تخریج هذا الحدیث رقم  )١(



  

 
  

  

} ٨٣٠ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

بل على  العدوىطباء بترك مخالطة المجذوم ال على طریق ولهذا یأمر األ  

(  :ومن ذلك قوله  :ألنها تسقم من واظب اشتمامها قال؛ طریق التأثر بالرائحة 

خالط بالبعیر فإذا طب قد یكون ر ال یورد ممرض على مصح ) ألن الجرب ال

كذا و  ،ل إلیها بالماء الذي یسیل منهصى إلى مباركها و داإلبل أو حككها وأ

  بالنظر نحو ما به . 

 ضوهو أن یقع المر  ،فله معنى آخر »ال عدوى « : وأما قوله  :قال  

  . من الفرار من قدر اهللا ألن فیه نوعاً  ؛منه مخافة أن یصیبهبمكان كالطاعون فیفر 

  نفي العدوى : أن المراد ب -٥

دى أن األمراض تعأن شیئا ال یعدي بطبعه نفیا لما كانت الجاهلیة تعتقده 

وأكل مع  ،عتقادهم ذلكا فأبطل النبي  ،بطبعها من غیر إضافة إلى اهللا

ونهاهم عن الدنو منه لیبین  ،یمرض ویشفيلیبین لهم أن اهللا هو الذى المجذوم 

ففي  ،لهم أن هذا من األسباب التى أجرى اهللا العادة بأنها تقضى إلى مسبباتها

ا ال تستقل بل اهللا هو الذى إن شاء وفى فعله إشارة إلى أنه ،نهیه إثبات األسباب

مع  ویحتمل أن یكون أكله  ،وٕان شاء أبقاها فأثرت ،سلبها قواها فال تؤثر شیئا

مي كلهم اإذ لیس الجذ؛ المجذوم أنه كان به أمر یسیر ال یعدى بمثله فى العادة 

وال تحصل العدوى من جمیعهم بل ال یحصل منه فى العادة عدوى أصال  ،سواء

 .  

فهو  »ال عدوى  «أنه قال :  وأما ما ثبت عن النبي اإلمام البیهقي : قال 

على الوجه الذى كانوا یعتقدونه فى الجاهلیة من إضافة الفعل إلى غیر اهللا 

یجعل اهللا بمشیئته مخالطة الصحیح من به شیئ من هذه العیوب وقد  ،تعالى

[ : وقال  »األسد فر من المجذوم فرارك من  « ولهذا قال  ،سببا لحدوث ذلك

رض على مصح ] وقال فى الطاعون [ من سمع به بأرض فال یقدم ال یوردن مم

  . وكل ذلك بتقدیرعلیه ] . 

  وتبعه ابن الصالح فى الجمع بین الحدیثین  

  أصال ورأسا  : العمل بنفى العدوى  - ٦



  

 
  

  

} ٨٣١ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ذریعة لئال یحدث للمخالط وسد ال، ة على حسم المادة بوجعل األمر بالمجان

من ذلك فیظن أنه بسبب المخالط فیثبت العدوى التى نفاها الشارع وٕالى هذا  شئ

  )١(عبید . أبو القول ذهب 

الثانى لقوة الحجة و  ،والثالث ،والذى أمیل إلیه هو المسلك الخامسقلت : 

فیها ولتالؤمها مع ما توصل إلیه العلم الحدیث من معلومات طبیة قطعیة 

  ة معا .وإلمكان العمل باألوجه الثالث

ألنه ال ینفى العدوى أصالة ؛ وأوالها  ،فالمسلك الخامس هو أحسن المسالك

وأن التأثیر إنما هو بإرادة اهللا تعالى فهذا ، ولكنه ینفى أن تكون مؤثرة بذاتها ، 

واردة فى العدوى المسلك هو الذى یصلح للجمع والتوفیق بین كافة األحادیث ال

زمانهم وزماننا كما أنه الكونیة الطبیة فى لوم ة على مستوى العواألمراض المعدی

 »أعدى األول «األعرابى بقوله  یعین فى فهم الحدیث الذى أجاب فیه النبى 

.  

وٕاذا كان المسلك الخامس یتكلم على المرض المعدى بأنه ال یعدى إال 

ولو اجتمعت شروط العدوى فإن المسلك الثالث یبین أن ، بمشیئة اهللا تعالى 

وأمراض غیر معدیة كما ، لیست كلها معدیة فهناك أمراض معدیة  األمراض

  تقرر فى كتب الطب والصحة .

بكر أبو ولو أن الجراثیم واألمراض المعدیة معروفة قدیما لقال القاضى 

 تعالى : فیكون معنى قوله ( ال عدوى) أى من األمراض اهللا رحمه الباقالنى 

رص والجرب مثال . فإنه فى غایة الدقة المعدیة ولما قال : إال من الجذام والب

العلمیة حیث یشیر إلى أن األمراض المعدیة لم یرد حصر لها فى السنة المطهرة 

.  

                                                 

، ٢/٣٨٨بــاب الجــذام، تــدریب الــراوى  ١٠/١٨٠راجــع هــذه األقــوال بفــتح البــارى بتصــرف  )١(

، نزهة النظر فى توضـیح ٣/٩٨٦، معارج القبول ٨٧برقم  ٢/٣٢ار للطحاوى تهذیب اآلث

  . ٢/٤٧١، شذا الفیاح من علوم ابن الصالح ١/٢١٦نخبة الفكر 



  

 
  

  

} ٨٣٢ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

بمرض معد أناس بان  ىوالمسلك الثانى : یوضح أن الكثیر من المرض

فضال عجزهم ووضح ضعفهم یحتاجون فى معظم الحاالت إلى الخدمة والرعایة 

 ةفقوة الیقین باهللا وصحة التوكل علیه مطمئنة للنفس رافعیب والتمریض بعن التط

ا مائهدولو كان فى أ ،للروح المعنویة مشجعة على القیام بالمعونة والواجب

على اهللا فلیبتعد عن وضعیف التوكل  یةنبأما ضعیف ال ،مصاعب ومخاطر

  العدوى حفاظا على سالمة توحیده وعقیدته باهللا تعالى .أسباب 

فیما سبق أنه ال تعارض بین األحادیث السالفة الذكر حول وقد تبین لى 

ب فقد یصاب اإلنسان بالمرض من غیر تعرضه لشخص مصا ،موضوع العدوى

وله الملوث بالمسببات للمرض وذلك من رد مباشرة وٕانما من الوسط المحیط ح

  »؟فمن أعدى األول  «لألعرابى :  النبى 

المرض إال أن یشاء بوى یصاب فلیس كل من توفرت له سبل انتقال العد

بل علیه  ،حدى وسائل العدوىضه إلاهللا فعلى المرء أال یجزع ویضطرب من تعر 

وأن یعلم أیضا أن بعض األمراض  ،أن یعلم بأن ما أصابه كان مقدرا علیه

  ألن ذلك كله بإرادة اهللا .؛ المعدیة یمكن منع حدوثها حتى بعد انتقالها

  





  

 
  

  

} ٨٣٣ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  
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  ا ادس

ن ا اض او ا  

 إنفلونزا ر وباء ظهلقد قامت الدنیا وساد الهلع فى العالم كله عندما 

وبئة المعدیة قد وهكذا فى كل زمان ومكان عندما یسمع بوباء من األ )١(الخنازیر

  انتشر 

أن اإلسالم له قدم السبق فى التحذیر والتنفیر : والحقیقة التى البد أن تقال 

یدل لفة اهللا تعالى ومعصیته ألن كل وباء ال ینزل إال بمعصیة وهذا ما من مخا

: [ سامة بن زید قال : قال رسول اهللاعن أسنده علیه الحدیث الذى رواه مسلم ب

أو على بنى إسرائیل فإذا كان بأرض رجز سلط على من كان قبلكم إن الطاعون 

  )٢( لوها ]وٕاذا كان بأرض فال تدخ ،فرارا منه امنهفال تخرجوا 

ورجز یرسله اهللا  ،وبأنه رجس ،سبب المرض كما بین الحدیث المعصیة

ویحصل من واقعها الكثیر من  ،والعذاب ،فید الشر والنجسین یومعنى الكلمت

یشاء بقدره سبحانه وتعالى ویسلم منه من الخوف الرهیب لدى البشر فیصیب به 

  من شاء سبحانه .

یخها القدیم والحدیث بعض األمراض ولقد عرفت البشریة على مدار تار 

 إنفلونزا وقد شاع فى اآلونة األخیرة خبر انتشار ساللة جدیدة من  ،الفتاكة القاتلة

غیر المعروفة الخنازیر بعدما تبین لدى المتخصصین خطورة هذه الساللة الجدیدة 

  بالغة .ة ر نتشارها مما ینذر بخطو اسرعة ومدى  ،فى األوساط الطبیة

                                                 

، Aمــرض تنفســي حــاد یصــیب الخنــازیر ویســببه واحــد أو أكثــر مــن الفیروســات مــن الــنمط  )١(

، وتنتقـل HINIط الفرعـى الخنازیر فى معظم األحیان إلـى الـنم إنفلونزا وتنتمى فیروسات 

 إنفلونزا من الخنازیر إلى البشر ، ومن ثم بین البشر أنفسهم . فتح القدیر فى تحلیل قصة 

  ، لعلى بن القاسم بن على . بتصرف .  ٨: ٥الخنازیر صـ 

  .  ٢٢١٨برقم  ٢/٣٦٥أخرجه مسلم فى كتاب اسالم باب الطاعون والطیرة  )٢(



  

 
  

  

} ٨٣٤ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  
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دت أن ر حكم على كل قضیة من القضایا المعاصرة أ اإلسالم ولما كان* 

الشرعیة لهذه القضیة التى ذاع صیتها من منظور السنة النبویة أبین النظرة 

  المطهرة.

م الخنزیر حرام فى الشریعة اإلسالمیة وقد حوابتداًء البد أن ننوه أن أكل ل

ر قرنا قال تعالى : عز وجل فى دیننا الحنیف منذ أكثر من أربعة عشحرمه اهللا 

 [g  f    e  d  c  b  a  ̀   _  ̂    ]  \h    i

q     p  o  n    m  l       k      jr    w  v  u   t  sZ )١(  

  وشراؤه . ،وكذلك بیعه ،وعلى هذا یحرم على المسلم أكل لحم الخنزیر

  

  )٢(قال ابن بطال : 

  أجمع العلماء على أن بیع الخنزیر وشراؤه حرام .

صل وال یجوز بیع الخنزیر وال المیتة وال الدم قال ف )٣( ال ابن قدامة :وق

جمعوا على تحرث المیتة والخمر أو  ،أهل العلم على القول بهابن المنذر : أجمع 

قال سمعت رسول  لما یروى جابر وذلك ، ه حرام ئعلى أن بیع الخنزیر وشرا

 ،ولحم الخنزیر ،والمیتة ،[ إن اهللا ورسوله حرم بیع الخمریقول بمكة  اهللا 

  . )٤(.. ] واألصنام 

                                                 

  .  ١٧٣سورة البقرة أیة رقم  )١(

  .  ٦/٣٤٤شرح صحیح البخارى البن بطال كتاب البیوع  )٢(

  بطالن بیع الكلب ولو كان معلما .  ٤/٢٨٢المغنى البن قدامه  )٣(

، عــن ٢٢٣٦بــرقم  ٤/٥٢٨أخرجــه البخــارى كتــاب البیــوع بــاب بیــع المیتــة واألصــنام (فــتح)  )٤(

رقــم  ٣/٧٥٦یتــة مــر  والمخ، وأبــوداود وفــى كتــاب البیــوع واإلجــارات بــاب عــن ال جــابر 

، وابـن ماجـة فـى التجـارات بـاب مـاال یحـل بیعـه ٤٦٧٣، والترمذى فى البیـوع بـرقم ٣٤٨٦

  . ٢١٦٧رقم 



  

 
  

  

} ٨٣٥ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  
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  وأجمع الفقهاء على عدم صحة بیع الخنزیر وشرائه لحدیث أبى 

 ،وحرم المیتة وثمنها ،قال [ إن اهللا حرم الخمر وثمنها أن رسول اهللا  هریرة 

  )١(وحرم الخنزیر وثمنه ] 

 أو یهتم بها أوفال یجوز لمسلم عاقل أن یقتنى الخنازیر أو یقوم بتربیتها 

وعلیه فیحرم  ،واألكل والتداوى ،سة محرمة البیع والشراءنجألنها  ،یقیم لها مزارع

ألنها مخالفة شرعیة وتحد فاضح  ؛شرعا تربیتها فى مزارع من أحل الكسب الحرام

لنتیجة ما سمعناه عن انتشار وباء باسم أخس األحكام اهللا تعالى فكانت 

 .  »الخنازیر  زا إنفلون «ها دئالحیوانات وأر 

فها هو العلم الحدیث یثبت أن فى علة وحكمة التحریم  وقد اختلف العلماء

الخنزیر یتسبب فى إصابة اإلنسان بكثیر من األمراض وستكشف األیام القادمة 

شر بسبب البعد عن منهج اهللا بتنتقل من الخنزیر إلى بنى الأمراضا جدیدة 

ومن صفاته أنه ال یغار على ، صفاته ومعلوم أن آكله یكتسب من  ورسوله 

الغربیة أكلة األخالقى فى المجتمعات نحالل إلى مستوى اإلفإن الناظر  ،ثاهنأ

لیدعم هذه الحقیقة فى سلوكیاتهم المشینة فهى ، دلیل الخنزیر فال یحتاج إلى 

  على صحة ذلك .ساطع برهان 

قول : ما من شیئ ولإلجابة أوقد یسأل سائل جاهل لماذا خلقها اهللا إذن ؟؟ 

وفى هذا الكون واإلخالل  ،األرضخلقه اهللا تعالى إال وله وظیفة ودور على وجه 

كبیر لمنظومة دورة الحیاة فى كل إخالل ینتج عنه من هذه الوظائف بأى وظیفة 

   األرض .

والخنازیر خلقها اهللا مثلها مثل باقى المخلوقات لكن لها حكمة ووظیفة 

  یعلمها اهللا تعالى 

د خلقها لتبقى فى بیئتها داخل الغابات بعیدًا عن األماكن السكنیة تعیش وق

فى تجمعاتها الخاصة التى تختارها هى بما یناسب القیام بوظائفها التى خلقت 
                                                 

 ٣٤٨٥بـرقم  ٧٥٦١٣أخرجه أبوداود فـى كتـاب البیـوع واإلجـارات بـاب ثمـن الخمـر والمیتـة  )١(

  .  عن أبى هریرة 



  

 
  

  

} ٨٣٦ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ذى كثیرًا غألجلها ولعل من أهم الوظائف وهو الظاهر أمامنا أن هذه الحیوانات تت

بین بیوتنا وننشأ لها المزارع حمها قفلماذا نحن ن ،والقمامة ،على المخلفات

وها هى آیات اهللا تتجلى فى قوله ، ونغیر مسارها وطریقة عیشها  ،الخاصة

̀   b  a ]تعالى  _   ̂   ]  \  Z )كعبرة وموعظة  )١

 ،؟واالستكبار على طاعته ،؟فلم الخروج على أوامر اهللا تعالى ،لعباده رحمه و 

 ،اهللا علینا من شئ إال لحكمة كبیرة فما حرم ،؟عظیم نعمه علینا ورحمتهوٕانكاًر 

لحم هذا الحیوان النجس  وبعد هذا یتناول اإلنسان ،وخیر عظیم یا أهل اإلسالم

هو مصدر الفساد بما یفعل  إذن الموبوء والملئ بالجراثیم والفیروسات فاإلنسان

  وبما تقدمه یداه . 

  قال تعالى : 

 [               Ö  Õ  Ô    Ó  Ò        Ñ  Ð  Ú       Ù   Ø  ×

  Þ  Ý  Ü   ÛZ )٢(   

اب نجتاوالمجتمعات اإلسالمیة ب ،والحكومات ،وجه النصیحة لألفرادنو 

  وتربیتها وٕاذا وجدت بین بیوتنا یجب قتلها .  ،وتحریم أكلهاالخنازیر 

كن أن ینزل ش: [ والذى نفسى بیده لیو  قال رسول اهللا  عن أبى هریرة 

ضع وی ،ویقتل الخنزیر ،فیكسر الصلیب ،مقسطافیكم عیسى بن مریم حكما 

  )٣(]  الجزیة

  )٤(تمكنا من قتله . من الخنزیر یقتل مطلقا مادام إ:  ىبقال النووى والخطا

                                                 

  .  ١٧٣سورة البقرة أیة رقم  )١(

  .  ٤١سورة الروم أیة رقم  )٢(

 ٢٢٢٢حــدیث رقــم  ٤/٥٣٥ »فــتح  «كتــاب البیــوع بــاب قتــل الخنزیــر فــى أخرجــه البخــارى )٣(

باب نـزول عیسـى  ٢٢٠، ومسلم فى كتاب اإلیمان كتابه اإلیمان برقم  عن أبى هریرة 

  . ٤/٤١١. أحمد  ٤٠٧٨رقم  ٢/١٣٦٣بن مریم وابن ماجة 

ـــووى الصـــحیح مســـلم  )٤( ـــاب ب ٢/١٩٠شـــرح الن یـــان نـــزول عیســـى بـــن مـــریم كتـــاب اإلیمـــان ب

  بتصرف 



  

 
  

  

} ٨٣٧ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

 وهو كیفیةإلى الجزء الهام الذى استحوذ على اهتمام الجمیع  ىضنمو 

  الوقایة من هذا الوباء ؟ . 

لصحة بسبل الوقایة من ولقد طالعتنا منظمة الصحة العالمیة ووزارة ا

  الخنازیر من منظورها وهى بـ  نفلونزا اإل

  غسل الیدین بالماء والصابون عدة مرات فى الیوم الواحد .  -١

بوضع منادیل ورقیة  ،تغطیة األنف والفم عند العطس والسعال -٢

 ها فورًا . نوالتخلص م

 قتراب من الشخص المصاب . تجنب اال -٣

 الیدین .  عدم لمس العینین واألنف قبل غسل -٤

 .عند الشعور بأعراض اإلنفلونزا )١(نزل وااللتزام والراحة معدم مغادرة ال -٥

والذى كان یجب على الهیئات اإلسالمیة فى الدول اإلسالمیة إبراز مكانة 

نظر  ت حدث لصالح اإلسالم والمسلمین ولف ستغالل كلااإلسالم والسنة النبویة و 

ة المسلم ركز على وقایمن خالل سنته   اً الغرب بأن نبى اإلسالم سیدنا محمد

كلها  ،غلق منافذ األمراضوأ ،هلحتى یقع فیها لتعاج ولم یتركه ،من األمراض

وااللتزام باألوامر ، وبشر من یحمى مجتمعه من األوبئة بالثواب واألجر العظیم 

النبویة الصحیة لیس مرهونا بمدة أو بسن معینة بل تبقى وتطبق مادام اإلنسان 

وأن المسلم یقوم بالتطبیق تعبدًا هللا تعالى فهو ال یحتاج إلى  ،ًا على العبادةقادر 

وواعظ المؤمن ینبع ، ألن الرقیب هو اهللا تعالى ؛ مدیر یراقبه أو شرطى یحاسبه 

ستلزم یوال ، متاز بالبساطة والیسر فى التنفیذ یوتطبیقها  ،من أعماق نفسه

ألن قوانین الطب  ،مؤهل لذلك فكل فرد من المسلمین، المؤهالت الصحیة 

یه من مانبیه المادى والروحى فهى تحئى فى السنة : تعنى باإلنسان فى جالوقا

ویزداد بالتعالیم  ،وتبعده عن كل ما یعرضه لألمراض، القلوب والنفوسأمراض 

ن بهذا الدین رسوخا على مدى األیام والسنین حیث أرست قواعد قیالنبویة الی
                                                 

نقــال عــن منشــورات وزارة الصــحة المصــریة للتوعیــة التــى تــوزع علــى المــدارس والجامعــات  )١(

  وأفراد الشعب بتصرف . 



  

 
  

  

} ٨٣٨ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

بعة عشر قرنا من الزمان یوم كان العالم یغط فى ر أكثر من أالطب الوقائى قبل 

سبات عمیق من الجهل وقلة المعرفة فكیف الوقایة من األمراض المستحدثة 

من منظور السنة النبویة ؟؟ مع العلم بأن تعلیمات  »الخنازیر  إنفلونزا وباء «

ره فى السنة منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة للوقایة من الوباء قد سبق ذك

  .كثیر من تشریعات العبادة  ماالنبویة وغیره

  

������������������������������������������������ �

ا ء إا : ء أور واوا  ،  برفع البالء من األوبئة التى

ه عمر لما استقى ب المطلب عبدوهذا ما یذكرنا به قول العباس بن  ،تحل بنا

 ،ةبو بتولم یكشف إال  ،قال : [ اللهم إنه لم ینزل بالء إال بذنب بن الخطاب 

ینا إلیك صوقد توجه القوم بى إلیك لمكانى من نبیك وهذه أیدینا إلیك بالذنوب ونوا

وعاش بالتوبة فاسقنا الغیث فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت األرض 

 ،بالتوجه إلى اهللا بالدعاءوحث رعیته معه  ففیه لجوء اإلمام إلى اهللا )١(الناس] 

  ستشفاع بأهل الخیر والصالح بقبول التوبة واالستغفار برفع البالء . واال

 م: تة ا :  قال رسول اهللا »  حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا

  )٢(»واستقبلوا أمواج البالء بالدعاء والتضرع  ،مرضاكم بالصدقة

على أعواد  قال : سمعت رسول اهللا  بى بكر الصدیق ولما روى عن أ

 ،وتدفع میتة السوء ،فإنها تقیم العوج ،اتقوا النار ولو بشق تمرة «المنبر یقول : 

  )١( »وتقع من الجائع موقع الشبعان 

                                                 

ستسـقاء إذا قحطـوا ستسقاء باب سـؤال اإلمـام االكتاب اال »بفتح البارى  «أورده ابن حجر  )١(

٢/٦٠٥ .  

قـال حـدثنا محمـد سـلیمان األنصـارى حــدثنا  ١٠١رقـم  ١/١٢٧اخرجـه أبـوداود فـى مراسـیله  )٢(

كثیر ابن هشام عن عمر بن سلیم عن الحسن . وهو مرسل، رواته ثقات لكن ضعفه مـن 

  جهة إرساله لكن الضعیف بجوز العمل به فى فضائل األعمال . 



  

 
  

  

} ٨٣٩ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

وهى سبب  ،وخالصة القول فى كثرة الصدقات هو التزام بأحكام الدین

وأنها  ،وعالج للنفوس واألبدان ،لألموال وتحصین، لتزكیة األفراد والمجتمعات 

من أن یموت اإلنسان بمرض ینسب ألخس  وهل هناك أسوأ، ى میتة السوء قت

  هو الخنزیر ؟ و الحیوانات وأردئها 

 : ا  اتا  ء واوا رة وا  كانت

یة سبیل لطهارة النفس فى الظاهر ألن جمیع العبادات البدنیة والمال ؛أو نافلة

وكما یغسل الوضوء األعضاء فالصلوات تغسل اإلنسان من الذنوب  ،والباطن

بباب أحدكم یغتسل فیه كل یوم  اً أرأیتم لو أن نهر  « واآلثام كما قال رسول اهللا 

نه شئ قال فذلك ر دنه شئ ؟ قالوا : ال یبقى من ر دقى من بخمس مرات هل ی

  )٢( »س یمحو بها الخطایا مثل الصلوات الخم

������������������������������������������������  :)٣(  

                                                                                                                      

قــال حــدثنا محمــد بــن إســماعیل  ٩٥رقــم  ١٥/١٢٦أخرجــه البــزار فــى مســنده البحــر الزخــار  )١(

، وقـال  قال نازید بن الحباب قال نا ابن الغسیل مـن شـرحبیل ابـن سـعد عـن أبـى بكـر 

هــذا الحــدیث ال یعلــم حــدث بــه أحــد عــن زیــد بــن الحبــاب إال محمــد بــن إســماعیل هــذا ولــم 

بــى بكــر إال مــن هــذا الوجــه ، وأخرجــه أبــویعلى فــى مســند أیتــابع علیــه أحــد وال یــروى عــن 

إســناده ضــعیف، قلــت یرتقــى إلــى درجــة الحســن لغیــره وقــال  ٨٥بــرقم  ١/٨٦ أبــى بكــر 

مـرة عـن عـدى بـن تلشواهد بما أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة باب اتقوا النـار ولـو بشـق 

  .  ١٤١٧برقم  ٣/٣٤٣مرة ) ت( اتقوا النار ولو بشق  أبى حاتم قال سمعت رسول اهللا 

ات الخمـــس كفـــارة "فـــتح" كتـــاب الصـــالة بـــاب الصـــلو  »كتـــاب الصـــالة  «أخرجـــه البخـــارى  )٢(

إلـــى  ى، ومســـلم كتـــاب الصـــالة بـــاب المشـــر عـــن أبـــى هریـــرة  ٥٢٨حـــدیث رقـــم  ٢/١٣

، والدرن هو الوسخ، أو عن أبى هریرة  ٦٦٦برقم  ٢/٤٩٣الصالة تمحى به الخطایا  

  .٢/١٣جساد فتح البارى الحب الصغار التى تحصل فى بعض األ

لسنة النبویة مـن خـالل صـحیحى البخـارى ومسـلم د/ راجع هذه الفوائد فى اإلعجاز الطبى ل )٣(

، ١/٤٨٠، اإلعجـــاز العلمــى فـــى الســـنة النبویــة د/ أحمـــد صـــالح رضـــا ٧٨أحمــد وصـــفى 

، اإلعجــاز العلمــى فــى اإلســالم فــى ٢٤:  ١٢الجــوارح وأســرار الوضــوء د/ ماجــدة عــامر 



  

 
  

  

} ٨٤٠ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

  یعید توازن الطاقة التى تسرى فى مسارات جسم اإلنسان .  -١

 یصلح ما بها من خلل بعد تنقیة المرء من ذنوبه التى تحدث خلال -٢

ا واختالفات واضحة فى مسارات الطاقة والمجال الحیوى المحیط به مم

 یؤثر فیما بعد على صحته . 

یحمى الوضوء المؤمن من اآلثار السلبیة من تلوث البیئة ونحوها من  -٣

 المؤثرات على طاقة اإلنسان الحیویة . 

وینظم الجهاز العصبى  ،الوضوء یعتبر تدلیكا ینشط الجهاز الدورى -٤

النشاط خاصة  دویجد ،وهو أفضل وسیلة للتخلص من التوتر الیومى

 لیل األصابع . نة تخعند إتباع س

 ى الوجه من التجاعید . تقالتمارین التى المضمضة من جملة  -٥

 الخارجیة . الوضوء یحمى الجسم من الجراثیم -٦

وشلل الوجه النصفى والجیوب األنفیة  ،ثبت أن الوضوء یعالج الصداع -٧

. 

 لبات الحرارة الخارجیة . قویحمیها من ت، یضبط حرارة الجسم  -٨

  داخل الجسم والعكس .  یمنع نفاذ الماء إلى -٩

  الوقایة من سرطان الجلد . - ١٠

 ،والحوضغسل القدمین یعتبر ریاضة لعضالت الجسم واألطراف  - ١١

  ویخفف دور الكلیة فى طرد السموم . 

الوضوء بالماء البارد یؤدى إلى خروج المواد السامة من الدم إلى خارج - ١٢

الحمى الناتجة عن وكذلك فإن الوضوء بالماء البارد یعالج  ،الجسم

نتیجة ویبرد الدم الذى یسخن فى األوردة الدماغیة  ،األمراض الجرثومیة

  التركیز والتفكیر ویجعل الحواس نشطة . 

  . وضوء على النوم الهادئ وعدم األرقیساعد ال - ١٣
                                                                                                                      

العالجـــى ، أثـــر الســـنة النبویـــة فـــى الطـــب الوقـــائى و ٦٨:  ٦٦الســـنة النبویـــة محمـــد كامـــل 

  بتصرف .  ٨المعاصر د/ محمد عبدالرازق 



  

 
  

  

} ٨٤١ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

  یقى الوضوء من األمراض الرئویة . - ١٤

  أهمها :  ویكفى أن نذكر أن الوضوء وقایة ألكثر من سبعة عشر مرضا

لتهاب اللوزتین وأمراض او  ،والسعال الدیكى ،نفلونزا واإل ،الرمد الجیبى

  )١(واألمراض الجلدیة وغیرها .  ،األذن

ویحضر المالئكة ذات الطیف  ،للشیاطین ذات الطیف النارى وأنه طارد

  )٢(یحیط المؤمن بهالة من السكینة  ىالنورى والتردد العالى الذ

: ویقى العینین مما یصیبها  ،وء بالماء یقى الوجه مما یعلق بهفإن الوض وا

من األوساخ التى تذهب إلى ت فرازته التى التقطاوینظف األنف من  ،ویلوثها

ذنین كما أن غسل األذنین یزیل ما یتراكم فیها من افرازات األ ،القصبات الرئویة

ى التهاباتها كما أن والضرر الذى قد یلحق باألذنین ویؤدى إل ،الصطیاد الجراثیم

ستحسان تدلیك األعضاء التى یجرى عملیة الوضوء تنشط الدورة الدمویة ال

  ها فى أثناء الوضوء .لغس

علیه أن یتوضأ فیغسل  وا   ض،  :  ا ة ات 

 وكذلك ،ستیقاظ من النوم یغسل یده بالماءوعند اإل فى كل وضوء مرات ثالثیده 

عن أبى  ،غسل الیدینیغتسالت المسنونة والواجبة أو اال ،الغسل من الجنابة قبل

إذا استیقظ أحدكم من نومه فال یغمس یده فى  « قال رسول اهللا  هریرة 

  )٣( »ن باتت یده یاإلناء حتى یغسلها ثالثا فإنه ال یدرى أ

وغسل الیدین عند  ،وكذلك غسل الیدین عند الوضوء لصالة الضحى

  فى قیام اللیل، وغسل الیدین قبل األكل وبعده .  الوضوء

جیدا یمثل إحدى  األیديغسل ف محمد  سیدنا وهكذا هى سنة الحبیب

مع تخلیل أصابع الیدین والرجلین  ،الخنازیر ٕانفلونزا و  ،طرق الوقایة من األوبئة

                                                 

  . وما بعدها بتصرف ٨٧ط محمد السید انظر الطب الوقائى من القرآن السنة د/عبدالباس )١(

  .بتصرف ٨/٢٧٦التواب عبداهللا حسین العالج بالطاقة وأصوله من القرآن والسنة د/عبد )٢(

توضـــئ وغیـــره یـــده المشـــكوك فـــى أخرجـــه مســـلم فـــى كتـــاب الطهـــارة بـــاب كراهـــة غمـــس الم )٣(

  .  ٣/١٧٨نجاستها فى اإلناء قبل غسلها ثالثا (النووى )  



  

 
  

  

} ٨٤٢ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

وهى ما عند الوضوء لیصل الماء إلى أماكن ال یصل إلیها الغسیل السطحى 

الخنازیر قال رسول اهللا  إنفلونزا لیه وزارة الصحة كأحد طرق الوقایة من تدعوا إ

  :وٕاذا استنشقت فبالغ إال أن تكون صائما  ،[ أسبغ الوضوء وخلل األصابع« 
)١(  

موا ا   ؤبس واا  ىى اا : لیمنع وصول  را

  أنه قال :  رة الرذاذ إلى الجالسین  فقد ورد عن أبى هری

إذا عطس وضع یده أو ثوبه على فیه وخفض أو غض من   كان رسول اهللا «

  )٢( »صوته 

 هإذ یندفع مع العطاس رذاذ ؛وهذا األدب النبوى له حكمته الصحیة الجلیة

یصل أو أن  ،إلى الجالسین مع العاطسإلى مسافة بعیدة یمكن أن یصل معها 

 «ا یمكن أن ینقل العدوى بمرض ما وهذ ،أو شراب قریب منه ،إلى طعام

   »نفلونزا كاإل

إن كان العاطس مصابًا بها، ولیس من خلق المسلم أن یتسبب بشئ من 

وكذلك  ،عند العطاسعلى فمنا األدب أن نضع یدنا  ذلك لذا علمنا رسول اهللا 

قال  أن رسول اهللا  وضع الید على الفم عند التثاؤب فعن أبى سعید الخدرى 

 :  

  )٣(]فان الشیطان یدخل  »على فیه «ذا تثائب أحدكم فلیمسك بیده وفى روایة [ إ

التثاؤب ولم یدع  دعا إلى وضع الكفین عند العطاس وعند وٕاذا كان رسول اهللا 

األدب فى متناول كل عاطس وفى كل وقت إلى وضع الكمامة فلكى یكون هذا 

                                                 

تعـالى حـدیث صـحیح و لـم  ٥٢٢برقم  ١/٢٤٧أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب الطهارة  )١(

  یخرجاه وقال الذهبى فى التلخیص صحیح . 

ل هـذا حـدیث صـحیح ، وقـا٧٦٨٤بـرقم  ٤/٢٩٣أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب األدب  )٢(

   اإلسناد ولم یخرجاه، قال الذهبى فى التلخیص صحیح . 

بـرقم  ٤/٢٢٩٤أخرجه مسلم فى كتاب الزهد والفرقان باب تشمیت العاطى وكراهـة التثـاؤب  )٣(

  ] عن أبى سعید الخدرى .٥٣١١[  ٩٩٥



  

 
  

  

} ٨٤٣ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

ووزارة الصحة إلى لمیة وٕاذا دعت منظمة الصحة العا ،وعادة فى الصحة والمرض

 إنفلونزا ة على الفم واألنف كوسیلة من وسائل الوقایة من مرض وضع الكمام

 سیدنا محمد  إلى هذا لیست جدیدة فلقد سبقهمدعوة قول هذه نالخنازیر فإننا 

العطاس ینفعهم وما یحمیهم مما یضرهم فى أدب ما فقد علم وأدب أتباعه بكل 

َوى  «مكتشفات الطب الحدیث  وغیره وهذه دعوته تتفق مع  َوَما َينطُِق َعِن اْهلَ

  .)١( »إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى

  

 : ا   وس واا   ا ا م، 

وا قول الرسول اهللا ی وا  :» ٢( »ر نثمن توضأ فلیست(  

وضوءه فیتمضمض ویستنشق فینتثر إال خرت وما منكم رجل یقرب  « وقوله 

ثم غسل وجهه كما أمره اهللا إال خرت خطایا رأسه  ،خیاشیمهو خطایا وجهه وفیه 

رجلیه رت خطایا خثم یغسل قدمیه إلى الكعبین إال  ،ره مع الماءعمن أطراف ش

  )٣( »من أنامله مع الماء ... 

 ا  ا  : داج ااب أو إأو ا :    

  )٤(أن یتنفس فى اإلناء ... نهى  أن النبى  عن أبى قتادة 

  )١( »كم فال یتنفس فى اإلناء ... دإذا شرب أح « وقال 

                                                 

  . ٤، ٣سورة النجم آیة رقم   )١(

 ١٦١رقـم  ١/٣٢٠ »فـتح  « فـى الوضـوء أخرجه البخارى  كتـاب العضـو بـاب االسـتنثار )٢(

 ٢٣٧بــرقم  ١/١٢٩ ومســلم كتــاب الطهــارة بــاب فــى وضــوء النبــى  عــن أبــى هریــرة 

  . عن أبى هریرة  »وفیه وٕاذا توضأ فلیجعل فى أنفه ماء ثم لینثر 

 ١/٣٦٦كتــاب صــالة المســافرین وقصــدها بــاب الســالم عمــرو بــن عنبــه  فــى أخرجــه مســلم )٣(

  .  بن عنبه عن عمرو  ٨٣٢برقم 

عـن  ٦٥بـرقم  ١/١٣٨ن یكتاب الوضـوء بـاب النهـى عـن االسـتنجاء بـالیم فى أخرجه مسلم )٤(

  أبى قتادة .



  

 
  

  

} ٨٤٤ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
�����������������������������������������������������������–�������������� 

الشارب أن یتنفس فى اإلناء الذى شرب  فى هذا الحدیث نهى النبى 

وهذا من مكارم  ،أو شاركه فیه غیره، منه سواء انفرد بالشرب من هذا اإلناء 

  ألمته .  خالق التى علمها النبى األ

ع إذ قد یخرج م؛ قال ابن حجر : وهذا النهى للتأدب إلرادة المبالغة فى النظافة 

فیكسبه رائحة كریهة فیتعذر بها هو  النفس بصاق ، أو مخاط ، أو بخار ردىء

مما یتفق مع اكتشافات الطب الحدیث بأن اإلنسان وهذا  )٢(أو غیره عن شربه. 

ولكنها نافعة للجسم وغیر ضارة ، بكتیریا تكون عددها أكثر من خالیاه  تعیش فیه

وتوجد بعض هذه البكتریا ، التفاعالت الحیویة  تنشیطنها تقوم بعملیات إحیث 

  . )٣(بالمالیین فى الفم ولكن عند خروجها من الفم تكون ضارة 

  

 :  اا  : ا ا   

أهم الوسائل للحد من انتشار األمراض الوبائیة  من الصحيیعتبر الحجر 

 «انتشر فیها الوباء  التيوبموجبه یمنع من دخول المناطق  ،فى عصرنا 

تلك المناطق من الخروج  أهل وكذلك یمنع ،بأهلها ختالطواال» الخنازیر إنفلونزا ك

  منها سواء كان الشخص مصابا أم ال . 

 الصحيث النبویة مبادئ الحجر فى كثیر من األحادی وقد بین الرسول 

فمنع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالطاعون ومنع كذلك  ،بأوضح بیان

[ إذا سمعتم الطاعون بأرض فال تقدموا  أهل البلدة من الخروج منها فى قوله 

  . )٤(أنتم بها فال تخرجوا فرارا منه ]وٕاذا وقع بأرض و  ،علیه

                                                                                                                      

 ١/٣١٠ »فـتح  « كتاب الوضـوء بـاب النهـى عـن اإلسـتنجاء بـالیمینفى أخرجه البخارى  )١(

  . عن أبى قتادة  ١٥٣رقم 

  .  ١/٣١١فتح البارى  )٢(

  .  ٢٨لطب الوقائى صـأثر السنة النبویة فى ا )٣(

  . ١سبق تخریجه فى األحادیث الواردة فى الطاعون رقم  )٤(



  

 
  

  

} ٨٤٥ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  
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هو من الكبائر  الذيلفرار من الزحف ار من الطاعون كار بل جعل الف

  )١(] [ الفار من الطاعون كالفار من الزحف عن عائشة قال قال رسول اهللا 

یتجلى فى هذه األحادیث فى منع الشخص المقیم  النبويوهنا اإلعجاز 

فإن منع الناس من وٕان كان غیر مصاب ، أن یخرج منها  من فى أرض الوباء

لكن منع من كان فى  ،یكون أمرًا واضحا ومفهوماً الدخول إلى أرض الوباء قد 

البلدة المصابة بالوباء من الخروج منها حتى وٕان كان صحیحا معافى أمر غیر 

ولكن لم تعرف العلة إال فى العصور المتأخرة التى تقدم  ،واضح العلة أو الحكمة

ال فیها العلم والطب الحدیث أن الشخص السلیم فى منطقة الوباء قد یكون حام

ولكن لیس كل من دخل  ،وكثیرًاَ◌ من األوبئة تصیب العدید من الناس للمیكروب

فكم من شخص یحمل جراثیم المرض دون أن  ،یصبح مریضا میكروب جسده

، ولو تأملنا الیوم كل اإلصابات التى انتشرت فى بالدنا ثاره أیبدو علیه أثر من 

حیث تقع بؤرة المرض ، نجدها صادرة من أناس قدموا من أمریكا أو المكسیك 

هذا ویمثل  ولذلك فإن هذه األحادیث تمثل معجزة نبویة نراها ونلمسها فى عصرنا

  . وعلى صدق رسالة اإلسالم  سبقا علمیا یشهد على صدق نبینا 

وبهذا نرى أن السنة النبویة المكرمة وجهت المسلمین إلى كثیر من 

الوقایة من األمراض فى  األسالیب التى یمكن أن تحمل فى مضمونها أسباب

  وأرفع طرقها . ، فضل أسالیبها أ



                                                 

  .  ٦/١٤٥ –أخرجه أحمد فى مسنده  )١(



  

 
  

  

} ٨٤٦ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ا  

الحمد هللا الذى بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على من ختم به 

     وعلى آله وصحبه وسلم أجمعین .  الرساالت سیدنا محمد 

            و ، ....  

مال هللا وحده والذى تناولت بحث والكلبحمد اهللا وتوفیقه نأتى إلى ختام هذا ا

 من العدوى فى ضوء المشرفة فیه من خالل مصاحبتى له موقف السنة النبویة

  حقق النتائج التالیة : وقد األحداث المعاصرة 

بینت السنة النبویة المطهرة التى تنفى العدوى أمورًا یراد منها تصحیح  -١

كما  ،جاهلیةالعقیدة فى اهللا تعالى وتخلیصها من شوائب المعتقدات ال

وٕابطال الخرافات التى كانت  ،لقعوتحریر ال ،یح الفكریراد منها تصح

 ،الطیرة ،هى العدوىو تسود المجتمع الجاهلى وهى األمور الستة المنفیة 

  . ، الغول النوء ،الصفر ،الهامة

بینت السنة النبویة أن العدوى ال تنتقل بذاتها ولكن بإرادة اهللا عز وجل  -٢

أن األمراض تعدى بطبعها فأبطل النبى بلجاهلیة تعتقده نفیا لما كانت ا

  . اعتقادهم 

وٕاهمالها مخالفة لنصوص  ،ودفع القدر واجب دینى ،األخذ باألسباب -٣

فإذا انتقل المرض بعد أخذ األسباب فإنه بقدر اهللا  ،السنة النبویة المطهرة

  . 

معدیة كما تجنب األسباب المؤدیة إلى انتقال العدوى نتیجة األمراض ال -٤

ارجع فقد بایعناك  « حدث فى وفد ثقیف للرجل المجذوم قال له النبى 

«  . 

لیس كل من توفرت له سبل العدوى یصاب بالمرض إال أن یشاء اهللا  -٥

حدى وسائل العدوى لمرء أال یجزع ویضطرب من تعرضه إلذلك فعلى ا

 ه . ن یعلم بأن ما أصابه لم یكن لیخطئبل علیه أ



  

 
  

  

} ٨٤٧ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ان بالمرض من غیر تعرضه لشخص مصاب مباشرة قد یصاب اإلنس -٦

فمن « فى قوله  كما وٕانما من الوسط المحیط حوله بالمسببات للمرض

 .  »؟ أعدى األول

ت السنة النبویة المطهرة أن المصاب بمرض معد علیه أن یتجنب ما نبی -٧

تباع الطرق المعروفة فى زمانه فى حصر با ،یسبب العدوى لغیره

 .  المرض ومنع انتشار

قتراب من بأس علیهم من االال أن من یعرف سبل الوقایة من األمراض  -٨

والتمریض  ،والمداواة ،األمراض المعدیة ألجل تقدیم ید العونبض یمر 

قوة التوكل على اهللا وسالمة النفس من  فلیلزمذلك وأن من فعل 

المهمات توهم والموسوس تلك مالوساوس واألوهام وٕاال فلیدع اإلنسان ال

 .بهاطمئنانا هو أقوى یقینا باهللا وأكثر لمن 

اهتم اهتمامًا بالغًا بتثقیف  طهرة أن الرسول مالسنة النبویة البینت  -٩

 . أمته ثقافة صحیة تلقى تعالیمها من ربه 

أن الطب النبوى كان أول من أوجد نظام الوقایة الطبیة الصحیة على  - ١٠

لج النفس والبدن التى تعا أساس محل تنفیذ فرائض وسنن شریعة اهللا 

 معًا .

هو أول من جاء بمفهوم وقائى للحجر  بینت السنة النبویة أن النبى   - ١١

وٕاذا وقع  ،تدخلوهاإذا سمعتم الطاعون بأرض فال  « الصحى فى قوله 

 .لعدم انتشار المرض وحصره بأرض وأنتم بها فال تخرجوا منها 

عمال التى اهتم بها المطهرة أن النظافة من أكثر األبینت السنة النبویة  - ١٢

 جعلها نصف اإلیمانودورها فى تطبیق شعائر وأركان الدین بل اإلسالم 

. 

 ،هئوشرا ،وبیعه ،بینت اآلیات القرآنیة والسنة النبویة تحریم أكل الخنزیر - ١٣

ح ألحكام اضوكل ذلك تحد ف ،ل الكسبوكذلك تربیته فى مزارع من أج



  

 
  

  

} ٨٤٨ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  
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وباء باسم اهده من انتشار وكانت النتیجة ما سمعناه وما نشاهللا تعالى 

 . »الخنازیر إنفلونزا ب «وأردئها یسمى أخس الحیوانات 

: عالج أرجو من علماء المسلمین أن یبرزوا للغرب أن رسولنا الكریم  و

من الزمان  اً قرن أربعة عشرقایة منها قبل و األمراض واألوبئة قبل وقوعها بال

  ؟ الزعر والهلع فلمَ  ،على بینة من دینه رتها وعدم انتشارها لیكون المؤمنصمحاب

وما أردت إال  ،وٕاننى ألرجو اهللا أن أكون قد وفقت فى كتابة هذا البحث

وأخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین  ،وما توفیقى إال باهللا ،الخیر ما استطعت

.  

  د /الحسينى يوسف عبد العال أحمد 



  

 
  

  

} ٨٤٩ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ادر واس ا  

 . القرآن الكریم  

 د/ محمد  العالجى المعاصرو ر السنة النبویة فى الطب الوقائى أث

 الرزاق ط حلب الشهباء األردن .عبد

 د/ محمد زینهم ط دار  أسماء المدلسین لجالل الدین السیوطى تحقیق

 الصحوة القاهرة . 

  سلممو  البخارى ىصحیحللسنة النبویة من خالل اإلعجاز الطبى 

 هـ القاهرة . ١٤٢٣أحمد وصفى ط د/

 ١٤٢١١د/ صالح أحمد رضا ط  اإلعجاز العلمى فى السنة النبویة 

 الریاض .  ،مكتبة العبیكان

 هـ دار نهضة ١٤٢٢ ،٣د/ زعلول ط  اإلعجاز العلمى فى السنة النبویة

 مصر القاهرة .

  ٥د/ محمد كامل ط  السنة النبویةو اإلعجاز العلمى فى اإلسالم – 

 .  الدار المصریة اللبنانیة القاهرة ١٤٢١

 م .١٩٨٦دار الفكر بیروت  التاریخ الكبیر للبخارى 

  لجالل الدین السیوطى ط دار  فى شرح تقریب النوواىتدریب الراوى

 الكتب الحدیثة القاهرة .

 دار المعرفة للطباعة والنشر  تقریب التهذیب البن حجر العسقالنى

 بیروت لبنان . 

 ط  ١٣٩٩یة بیروت دار النشر دار الكتب العلم تهذیب اآلثار للطحاوى

 . أولى تحقیق محمد زهرى النجار 

 ط دار الفكر بیروت .  تهذیب التهذیب البن حجر العسقالنى 

 الحجاج یوسف على الزكى المزى ألبى  تهذیب الكمال فى أسماء الرجال

 ط مؤسسة الرسالة بیروت .



  

 
  

  

} ٨٥٠ {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  
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  دار النشر دار الفكر بیروت ط  التعاریف للمناوىالتوقیف على مهمات

 حقیق د/محمد رضوان الدایة. أولى ت

 ط دائرة المعارف  الثقات لإلمام الحافظ محمد على حبان البستى

 میة بیروت . لدار الكتب الع –دكن الهند  –العثمانیة بحین آباد 

 لعبداهللا بن وهب بن مسلم القرشى ، أبو محمد الحدیث فى جامع ال

 .  م١٩٩٦المصرى دار ابن الجوزى السعودیة ط أولى 

  الرحمن بن أبى حاتم الرازى دائرة عبدمحمد  للحافظح والتعدیل الجر

 الهند .  –الركن  –المعارف العثمانیة حین وآباد 

 القاهرة .د/ ماجدة عامر ط مؤسسة الفالح  الجوارح وأسرار الوضوء 

 للخزرجى ط مؤسسة الرسالة بیروت خالصة تذهیب تهذیب الكمال . 

 هـ دار ١٤٢٥ – ٢الدقر ط د/ محمد نزار  روائع الطب اإلسالمى

 المعاجم  دمشق سوریا . 

 ط دار الفكر بیروت .  زاد المعاد البن القیم 

 الرحمن أحمد بن شعیب النسائى عبدأبى لإلمام  السنن الكبرى للنسائى

 ط دار الكتب العلمیة بیروت . 

 أحمد بن الحسن إلمام المحدثین الحافظ أبى بكر  السنن الكبرى للبیهقى

 هقى دار الفكر بیروت . بنعلى البی

  شعت السجستانى دار الحدیث القاهرة .األ ،داود سلیمانىأبسنن 

 بن عیسى بن سورة دار الفكر بیروتألبى عیسى محمد  سنن الترمذى . 

 اهللا محمد بن یزید القزوینى دار الفكر عبدللحافظ أبى  سنن ابن ماجه

 بیروت . 

 یم بن موسى بن أیوب تألیف إبراهمن علوم ابن الصالح  شذا الفیاح

هـ ط ١٤١٨البرهان األیناس دار النشر مكتبة الرسد الریاض السعودیة 

 . أولى تحقیق صالح فتحى 
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 ن بن أحمد أبو تیب ابن بلبان تألیف محمد بن حبابتر  صحیح ابن حبان

ط ثانیة  ١٤١٤حاتم التمیمى البستى دار النشر مؤسسة الرسالة بیروت 

 . تحقیق شعیب األرنؤوط

 الباقى دار إحیاء التراث العربى عبدتحقیق محمد فؤاد  ح مسلمصحی

 .وبشرح النووى  ،»مطبوع فى مجلدین فقط  «بیروت 

 العقیلى ط دار المكتبة بن عمر لإلمام أبى جعفر عن  الضعفاء الكبیر

 العلمیة بیروت .

 دار النشر دار الكتب العلمیة بیروت البن الجوزى  الضعفاء المتروكین

 .اهللا القاضىى تحقیق عبدط اول ١٤٠٦

 هـ ١٤٢٣١الباسط محمد السیوط عبدمن القرآن والسنة د/  الطب الوقائى

 مكتبة دار التراث المدینة المنورة . 

 هـ ١٤١٩ ١البن القیم الجوزیه تحقیق محمد محمد تامر ط الطب النبوى

 .دار الفجر القاهرة 

  ادر هـ دار ص٢٣٠ بن سعد بن منیع الزهرىبن سعد عمر اطبقات

 بیروت .

  البن حجر زط دار الصحوة القاهرة .  لسیندالمطبقات 

  واب . تالعبدد/  وأصول من القرآن السنةالعالج بالطاقة 

 اإلفتاءط دار  فتح البارى شرح صحیح البخارى البن حجر العسقالنى 

 الریاض السعودیة . 

  لعبد الرحمن بن حسن آل الشیخ ط شرح كتاب التوحید فتح المجید

ة الناشر وزارة الشئون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد خامس

 .هـ ١٤٢٢السعودیة 

 ط دار الكتب  الكاشف فى معرفة من له روایة فى الكتب السنة للذهبى

 العلمیة . بیروت . 
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  اهللا بن عدى الجرجانىعبدالكامل فى الضعفاء الرجال لإلمام أحمد بن 

 ط دار الفكر بیروت .

 دار النشر : دار البشائر اإلسالمیة بیروت  أبى شیبة بنكتاب األدب ال

 . م ، ط أولى تحقیق د/ محمد رضا١٩٩٩

  من اختلط من الثقات البن الكیال الشافعىالكواكب النیرات فى معرفة 

 المجید السلفى ط دار العلم بنها مصر .عبدحمدى /تحقیق

 النسیمى محمود ناظم د/  النبوى والعلم الحدیثن الطب یكتاب العدوى ب

 مؤسسة الرسالة بیروت . هـ ١٤١٧ – ٤ط

 لإلمام جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور األفریقى  لسان العرب

 بیروت. ،المصرى مصادر

 البن حجر العسقالنى ط مؤسسة األعلمى للمطبوعات  لسان المیزان– 

 بیروت . 

 للشیخ اإلمام محمد بن أبى بكر بن عبدالقادر الرازى  مختار الصحاح

 . رتیب محمود خاطر بك ط دار الفكر بیروت ت

 دار إرضاء التراث العربى بیروت .  مسند اإلمام أحمد بن حنبل 

 فى الحدیث للحاكم النیسابورى ط مطابع  المستدرك على الصحیحین

 . ١٩٨٢النصر الحدیثة الریاض بیروت ط ثانیة 

 ر لمحمد بن حبان بن أحمد البستى دار النش مشاهیر علماء األمصار

 .١٩٥٩دار الكتب العملیة بیروت 

 ط  ١٤٠٩الریاض  –دار النشر مكتبة الرشد  مصنف ابن أبى شیبه

 . أولى تحقیق كمال یوسف الحوت

  حبیب الرحمن األعظمى /تحقیق الرزاق بن همام الصنعانىعبدمصنف

 . ط الكتب اإلسالمى 

 ار د المطالب العالیة بزواند المسانید الثمانیة البن حجر العسقالنى

 هـ تحقیق د/ سعد بن ناصر .١٤١٩النشر العاصمة بالسعودیة 
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 حافظ بن أحمد بشرح مسلم الوصول إلى علم األصول  معارج القبول

ط أولى تحقیق عمر بن  ١٩٩٠حكمى دار النشر دار ابن القیم الدمام 

 محمود أبو عمر .

 ط ثالثة . المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة القاهرة 

  ط دار الكتب  ح نخبة الفكر البن حجر العسقالنىنزهة النظر شر

 م .١٩٨٩العلمیة بیروت 

 دار إحیاء التراث  النهایة فى غریب الحدیث و األثر البن األثیر الجزرى

  العربى بیروت .
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