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 :  ملّخص

في مسألة العدوى، وهل  هدفت هذه الدراسة إلى بيان وجه الحق            

الراجح بين األحاديث النافية اإلسالم أم ينكرها؟ وما هو التوفيق  يقر ها

 للعدوى .حاديث المثبتة واأل

ينكرها، ويدعو  سالم يقر  العدوى والاإل ن  ن من خالل البحث أوقد تبي            

ة التي من شأنها أن تمنع انتشار األوبئة  إلى العديد من اإلجراءات الوقائي  

سباب ال تؤثر بنفسها، ، واألالنتقال األمراض  ا الله سببا  مراض التي جعلهواأل

 .  إنما تؤثر بقدر الله تعالى وتقديره

 الكلمات الدالة:

 عدوى -الجدوى 

Conclusion :   

This study aims to show and clear the truth of matters 

which is related to infection, and if the Islam confess or 

denied and what is the most preponderant among the 

contradict and firmed Hades between them?  

the study clarify that, ‘ Islam confess the infection’ , as will 

it ask to do a lot of precautionary measure which purpose 
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is to stop spreading diseases and epidemic , which cause to 

be by Allah to transfer the diseases, while reasons don’t 

infect without Allah ability.  

 المقدمة

، د وعلـى للـه دنا محم ـالم علـى سـي  الة والس  ، والص   العالمين الحمد لله رب        
 وبعد:

،  ة الفــــرد والجماعــــةعنايــــة بصــــح  الفقــــد تضــــم نت أوامــــر الكتــــاب والســــنة 
ل ك ـة ف،  ةة العام  مات الصح  من مقو   وبغيرها م  إ لـى الت ه  يك  قال تعالى: "و ال ت ل ق وا ب أ يد 
ـــن   س  ب بضـــرورة تجن ـــ ، صـــريح وأمـــر وا ـــح واآليـــة نـــ    ، (595" )البقـــرة/ واو أ ح 

ــــر   أســــباب الهــــال  ، وقــــال  ــــم الط ي بــــات وي ح  ــــلا ل ه  م  علــــيهم الخبائــــث" تعــــالى: "ي ح 
ث من األطعمة واألشربة حر مـه اإلسـالم  فكل   ( ،551)األعراف/ ما خبث أو تلو 

 يت ـة، والـدم ولحـم الخن يـرالم  الخمـر و ، ولـذل  حـر م  من األمراض لحماية اإلنسان
،  وما أكل السبع ية والنطيحةوالمترد   ، والمنخنقة والموقوذة به لغير الله وما أهل  

ــر  واقــال تعــالى: " م  ــا الخ  يإ نَّم  ــلم  ــنس  ــاب  و األ ال الم  رجــن م  ــي ط ان  ر  و األ ن ص  ــل  الشَّ ع م 
ت ن ب وه" )المائـدة/ ل ـ ، وقـال (99ف اج  ر  م ـت  ع  م  : "ح  يت ـة  و الـدَّ م الم  ـا يك  م  ن   يـر  و  ـم  الخ  ل ح  و 

ن ق ة  و الم وق وذ ة  و   أ هل   ي ة ..ب ه  ل غ ير  الله و الم ن خ  د    (. 3" )المائدة/الم ت ر 

وأنهـا تحتـوي  ،ذه األصـنافوقد أثبت الطب  الحديث الحكمـة مـن تحـريم هـ
األذى ب نها أن تســـب  مـــن شـــأ التـــي عديـــدة مـــن الجـــراثيم والميكروبـــات علـــى أنـــوا 

 والمرض لإلنسان .

أن ال نقــدم علــى بلــد انتشــر فيــه مــرض مــن األمــراض  ســولكمــا حــذ رنا الر  
: "الطاعون رجـن، أرسـل علـى طائفـة مـن الطاعون، فقال عليه السالمالمعدية ك
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ا سمعتم بـه بـأرض فـال تقـدموا عليـه ، فإذبني إسرائيل، أو: على من كان قبلكم، 
 .(5)تم بها فال تخرجوا فرارا  منه" نوإذا وقع بأرض وأ

، وهـــي  ومـــع ذلـــ  فقـــد جـــاءت أحاديـــث يفهـــم مـــن  اهرهـــا نفـــي العـــدوى 
وتـــدعو التخـــاذ  ثبـــت العـــدوى جملـــة وفيـــرة مـــن األحاديـــث التـــي ت مـــع متعار ـــة
 .ة لمنع انتشارها الوقائي   األسباب

 جـل ذلـ  كـان هـذا البحـث الـذي قصـدت مـن خاللـه بيـان وجـه الحــق  مـن أ
ــبل التوفيــق بــين األحاديــث  فــي مســالة العــدوى، وهــل ينكرهــا اإلســالم، ومــا هــي س 

 ،أربعــةولـذل  جـاء البحـث عبـر مباحـث  المثبتـة لهـا، واألحاديـثالنافيـة للعـدوى، 
 هي:

 : معنى العدوى لغة واصطالحا .األولالمبحث 

 الثاني: هل ينكر اإلسالم العدوى؟ المبحث

التي  واألحاديثتي تنفي العدوى الالمبحث الثالث: التوفيق بين األحاديث 
 تثبتها.

 لمنع انتشار العدوى. ةالوقائي ةاإلسالمي   اإلجراءاتالمبحث الرابع: 

 

 معنى العدوى لغة واصطالحا  :  المبحث األول

العدوى اسـم مـن أعـدى ي عـدي  : " قال األالهري  معنى العدوى لغة :  : ول  أ
مـن والعـدوى: اسـم  ، (2) " حدوأصل هذا من عدا يعدو إذا جاوال ال فهو معدي ،

، ي قال: أعداه الداء يعديه إعداء، (3)وى من اإلرعاء واإلبقاءكالرعوى والب قاإلعداء 
وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء، وذل  أن يكـون ببعيـر جـرب مـثال  فت تقـى 

ى مـــا بــه مـــن الجـــرب إليهـــا فيصـــيبها مـــا حـــذارا  أن يتعـــد   ، مخالطتــه بإبـــل أخـــرى 
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مــن جــرب أو ،يــره، وهــو مجاوالتــه مــن  والعــدوى: الفســاد، ومــا ي عــدي، (4)أصــابه
 .(5)صاحبه إلى ،يره، ي قال: أعدى األمر: جاوال ،يره إليه

 عر ف العلماء العدوى بتعريفات عديدة، منها::  ثانيا : معنى العدوى اصطالحا  

ذي ة تعتقده مـن تعـد ي داء "ما كانت الجاهلي   عر فها الحافظ ابن حجر بأنها : -
مجــاوالة  : " وعر فهــا اإلمــام الطيبــي بأنهــا،  (5) " الــداء إلــى مــا يجــاوره ويالصــقه
 .(1) " العل ة من صاحبها إلى ،يره

 .(5) " سراية المرض عن صاحبه إلى ،يره : " وعر فها الكرماني بأنها -

عــن طريــق فالعــدوى هــي: انتقــال المــرض مــن إنســان أو حيــوان إلــى لخــر 
 ، فيحدث فيه نفن المرض. اتيا أو الطفيلي  الفيروسات أو البكتير 

 

 هل ينكر اإلسالم العدوى :  المبحث الثاني

ـــوم أن   ـــأمر باألســـباب  اإلســـالم ال ينكـــر العـــدوى  مـــن المعل ـــل يقر هـــا وي ، ب
فـرار   (9)فـر  مـن المجـذوم : " المانعة النتشـارها، فقـد قـال صـلى اللـه عليـه وسـلم

 .(59)من األسد"

قال: قال رسول الله صـلى اللـه عليـه  ى أبي هريرةبسنده إل وروى البخاري  
وفر  مـن المجـذوم كمـا  (53)، وال صفر(52)، وال هامة(55)وسلم: "ال عدوى وال طيرة

 .(54)تفر  من األسد"

، فيـــه إثبـــات للعـــدوى  فـــأمره صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم بـــالفرار مـــن المجـــذوم
، وهـــو مـــن بـــاب لـــةث تكـــون علـــة فاع، لكـــن تأثيرهـــا لـــين حتمي ـــا ، بحيـــ وتأثيرهـــا

اجتنــاب أســباب الهــال  التــي خلقهــا اللــه تعــالى، وعلــى المــؤمن أن يــأتمر بــأمره 
مــا  ، فيجتنـب أسـباب الهـال ، وكـل  وأمـر رسـوله ، صـلى اللـه عليـه وسـلم  تعـالى
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ل ك ـة" من شأنه أن يؤد   م إ ل ـى التَّه  يك  ي إلـى التهلكـة، كمـا قـال تعـالى: "و ال ت ل ق ـوا ب أ ي ـد 
(، ومن ذل : اجتناب مقاربة المريض المجذوم، فإنها سبب للمـرض 595)البقرة/

ر باتها، ال خــالق ،يــره، وال مقــد  والتلــ ، لاللــه تعــالى هــو خــالق األســباب ومســب  
 سواه . 

رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، قــال: "ال يــوردن   وعــن أبــي هريــرة أن  
ح" ر ٌض على م ص  م م 
اجتنـاب وى ويشير إلـى العد الحديث يشير إلى وجود، ف (55)

األســباب ال تــؤثر بنفســها، قــال  ســببا  للــبالء، مــع أن   مــا مــن شــأنه أن يكــون  كــل  
 قــــال العلمــــاء: الممــــرض صــــاحب اإلبــــل المــــراض، والمصــــح   اإلمــــام النــــووي: "

صــاحب اإلبــل الصــحاح، فمعنــى الحــديث: ال يــورد صــاحب اإلبــل المــراض إبلــه 
ــ مــا أصــابها المــرض بفعــل اللــه تعــالى حاح، ألنــه رب  علــى إبــل صــاحب اإلبــل الص 

،  ، فيحصــل لصــاحبها   ــرر بمر ــها وقــدره الــذي أجــرى بــه العــادة ال بطبعهــا
مـــا حصـــل لـــه  ـــرر أعظـــم مـــن ذلـــ  باعتقـــاد العـــدوى بطبعهـــا فيكفـــر، لاللـــه ورب  
 .(55)اعلم"

عن عمرو ابن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقي  رجل  وروى مسلم
، (51)صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم: إن ـــا قـــد بايعنـــا  فـــارجع بـــي  مجـــذوم فأرســـل إليـــه الن

ب علــى اإلنســان أن يتجن ــ صــريح يشــير إلــى وجــود العــدوى، وأن   والحــديث نــ   
 أسباب الوقاية منها .

عمـر بـن الخطـاب  أن   " وروى مال  في الموطأ بسنده عن ابن أبي مليكه
ال تــؤذي  ، اللــه : يــا أمــة ، فقــال لهــا ، وهــي تطــوف بالبيــت مــر  بــامرأة مجذومــة

 .(55) " ، فجلست ، لو جلست في بيت  الناس

بسندهم عـن جـابر بـن عبـد  : وال يعارض هذا ما رواه الترمذي و،يره قلت
ـــه معـــه فـــي  اللـــه أن   رســـول اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم أخـــذ بيـــد مجـــذوم فأدخل
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ذا هـــ ، ألن   (59) " عليـــه ثقـــة باللـــه وتـــوكال ، كـــل بســـم اللـــه ثـــم قـــال: " ، القصـــعة
 الحديث  عي  فال اعتبار له .

 ، ر ــي اللــه عنــه بــن الخطــاب ، عمــر فقــد ذكــر النــووي أن   ، ومــع هــذا
األمـر باجتنابـه منسـو   و،يره من السل  ذهبوا إلى األكل مع المجـذوم، ورأوا أن  

، بــل يجــب ن المصــير إليــه: أنــه ال نســ والصــحيح الــذي قالــه األكثــرون ويتعــي   ،
الفــــرار منـــــه علـــــى االســـــتحباب و ل األمـــــر باجتنابـــــه الجمــــع بـــــين الحـــــديثين وحمــــ
 .(29)ا األكل معه ففعله لبيان الجواالواالحتياط ال للوجوب، وأم  

أكله  : وال مجال للجمع بين الحديثين هنا بعد أن ثبت  ع  حديث قلت
علـى  ـرورة االحتيـاط باتخـاذ  ، فبقـي األمـر صلى الله عليه وسلم مـع المجـذوم

مالــ   ،وحــده ل عليهــا، بــل يتوكــل علــى اللــهى دون التوكــأسـباب البعــد عــن العــدو 
 .(25)ف األمور كلها سبحانه، "وال ينفع حذر من قدر"ومصر   األمر

مـا جــاء  ،م بالعـدوى وأمــره بتجن ـب أســبابهاا يـدل ل علــى اعتـراف اإلســالومم ـ
ــ ــ ة الطــاعون، فــإن  فــي قص  ــالص   (22)" ســر" " ا الشــام وانتهــوا إلــىا قصــدو حابة لم 
به موتا  عظيما  ووباء  ذريعا ، فافترق الناس إلى فـريقين، فقـال بعضـهم:  ن  بلغهم أ

 ال ندخل علـى الوبـاء فنلقـي بأيـدينا إلـى التهلكـة، وقالـت طائفـة أخـرى: بـل نـدخل
قـال: نرجـع ، فرجعوا إلى عمر، فسألوه عن رأيـه فونتوكل وال نهرب من قدر الله 

عمـر بـن  أن   " بـن عبـاسا ره عـنقـد روى البخـاري و،يـفوال ندخل علـى الوبـاء ، 
بــن ســر" لقيــه أهــل األجنــاد أبــو عبيــدة خــرإ إلــى الشــام حتــى إذا كــان ب الخطــاب

: فقـــال الشـــام، قـــال ابـــن عبـــاسالوبـــاء قـــد وقـــع ب خبروه أن  فـــأ ، اح وأصـــحابهالجـــر  
الوبـاء قـد  خبرهم أن  فاستشارهم، وأ ، لين، فدعوتهمن األو  عمر: اد  لي المهاجري

تلفوا، فقــال بعضــهم: قــد خرجــت ألمــر وال نــرى أن ترجــع عنــه، وقــع بالشــام فــاخ
وال نـرى أن نقـدمهم علـى  ، ة الناس وأصحاب رسول اللهوقال بعضهم: مع  بقي  

ـــال: ارتفعـــوا عن ـــ ـــم قـــال: اد   لـــي األهـــذا الوبـــاء، فق م لـــهي، ث  ، نصـــار، فـــدعوت ه 
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ي، تفعــوا عن ــفاستشــارهم، فســلكوا ســبيل المهــاجرين، واختلفــوا كــاختالفهم، فقــال: ار 
 ثم قال: اد  لي من كان ها هنا من مشـيخة قـريم مـن مهـاجرة الفـتح، فـدعوت ه م

فلــم يختلــ  عليــه رجــالن، فقــالوا: نــرى أن ترجــع بالنــاس وال تقــدمهم علــى هــذا  ،
حوا عليه، فقـال أبـو الوباء، فنادى عمر في الناس: إني مصبٌح على  هٍر فأصب

وكــان  -: لــو ،يــر   قالهــا يــا أبــا عبيــدة عمــر: أفــرارا  مــن قــدر اللــه؟  فقــال عبيــدة
من قـدر اللـه إلـى قـدر اللـه، أرأيـت لـو كـان لـ  إبـل  نعم نفر   -ر يكره خالفه عم

ـــدوتان:  ـــا  لـــه ع  ـــة، ألـــين إن رعيـــت فهبطـــت وادي إحـــداهما خصـــبة واألخـــرى جدب
قـــال ابــــن  ؟ الخصـــبة رعيتهـــا بقـــدر اللــــه، وإن رعيـــت الجدبـــة رعيتهـــا بقــــدر اللـــه

 با  في بعض حاجته، فقال: إن  وكان متغي   ، عبد الرحمن بن عوفعباس: فجاء 
 -أي الطـاعون -عندي من هذا علمـا ، سـمعت رسـول اللـه يقـول: "إذا سـمعتم بـه 

، قـال:  " نتم بها فال تخرجوا فرارا  منهال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأبأرض ف
 .(32)انصرف" ثم   ، فحمد الله عمر

ــــ ن اللــــه علــــيهم، لــــم يختلفــــوا فــــي العــــدوى، وإنمــــا حابة الكــــرام، ر ــــوافالص 
اختلفوا: هل يرجعون من حيث أتوا أم يواصلون المسير اتكاال  علـى اللـه تعـالى؟ 
فجاء جواب الفاروق حاسما  وقاطعا  لكل كالم: "نعم، نفرا مـن قـدر اللـه إلـى قـدر 

األخـذ ارض ة، فاإليمـان بالقـدر ال يعـالله"، نفر  من قدر المرض إلى قـدر الصـح  
رة كالمسب  باألسباب المشروعة، ف ر النتـائ   الله بات، ومن العم أن  األسباب مقد  قـد 

 ذهل عن حقيقة القدر، وأعظم الفريـة ماتها وأسبابها، فقدبات من ،ير مقد  والمسب  
 .على الله

)نعم، نفـر  مـن قـدر اللـه ظ ابن حجـر فـي شـرحه للحـديث: " قولـهقال الحاف
رنـا فبقـدر شـام بـن سـعدقدر الله( في روايـة هإلى  منا فبقـدر اللـه، وإن تأخ  )إن تقـد 

 ن كـــان لـــين فـــرارا  شـــرعيا  ،يـــه فـــرارا  لشـــبهه بـــه فـــي الصـــورة، وإاللـــه(، وأطلـــق عل
هجوم المرء على ما يهلكه منهي  عنـه، ولـو فعـل لكـان مـن قـدر اللـه،  والمراد أن  
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ر اللـه وقوعـه فيمـا فـر  منـه، فلـو فعلـه أو تركـه  وتجن به ما يؤذيه مشرو ، وقـد يقـد 
 .(42)"  باألسبابمقام التوكل، ومقام التمس  لكان من قدر الله، فهما مقامان: 

الحـــديث، وعلـــى  واالســـتقراء والطـــب   دل  عليهـــا الـــن   ،  فالعـــدوى موجـــودة
اإلنسان أن يأخذ باألسباب الواقية لمنـع انتشـار األوبئـة واألمـراض، وعليـه أيضـا  

ا أصـابه الـداء ليأخـذ بنصـائحهم، ويتعـاطى أدويـتهم، أن يبادر إلى األطباء إذا مـ
 أن ال يعتقد أن هذه األسباب تؤثر بذواتها –مع األخذ باألسباب  -وعليه كذل  

 ما يعتقد أنها تؤثر بإذن الله تعالى. ، وإن  

قــال الحــافظ ابــن حجــر فــي شــرح بــاب: مــا أنــ ل اللــه مــن داء إال أنــ ل لــه 
شـــار إلـــى مجموعـــة مـــن األحاديـــث اآلمـــرة ، بعـــد أن أ، مـــن كتـــاب الطـــب   شـــفاء

ذل  ال ينـافي التوكـل علـى اللـه لمـن  وفيها كلها إثبات األسباب، وأن   بالتداوي: "
ره اللـهاعتقد أنها بإذن الله وبتقديره، وأنها ال تنجع   فيهـا، وأن   بـذواتها، بـل بمـا قـد 

ر الله ذل ، وإليه اإلشارة بقوله في ح قدالدواء  ديث جابر )بإذن ينقلب داء إذا قد 
والتداوي ال ينافي التوكل، كما ل  كل ه على تقدير الله وإرادته ، فمدار ذ (52)الله(

ب المهلكـات، والـدعاء ال ينافيه دفع الجو  والعطم باألكل والشرب، وكذل  تجن ـ
 .(52)، و،ير ذل "بطلب العافية، ودفع المضار  

ب، فقـال: "االلتفـات إلـى وقد أبد  اإلمام ابن تيمية في كالمه في هذا البـا
األســباب شــر  فــي التوحيــد، ومحــو األســباب أن تكــون أســبابا  نقــ  فــي العقــل، 

ة قـــدح فـــي الشـــر ، ومجـــر د األســـباب ال يوجـــب واإلعـــراض عـــن األســـباب بالكلي ـــ
لم يكن ذل  كافيا  في حصـول  المطر إذا ن ل وبذر الحب   ب، فإن  حصول المسب  

 .(21)" بإذن الله النبات، بل ال بد  من ريح مربية

ويـــدعو  ، اإلســـالم يعتـــرف بوجـــود العـــدوى  فتبـــي ن مـــن خـــالل مـــا ســـبق أن  
 ة للوقاية من األوبئة واألمراض .التخاذ األسباب المختلف
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مــا ذكرتــه مــن اعتــراف اإلســالم بالعــدوى  وقـد يعتــرض معتــرض فيقــول: إن  
وال  دوى مصـــادم للعديـــد مـــن األحاديـــث الشـــريفة النافيـــة للعـــدوى، كحـــديث: "ال عـــ

ويعجبنــــي الفــــأل  وال طيــــرة وحــــديث: "ال عــــدوى ،  (25)وال صــــفر" طيــــرة وال هامــــة
،  (39)"وال هــــام  ال عــــدوى وال طيــــرة وحــــديث: "، (29): الكلمــــة الحســــنة" الصــــالح

وال  ال عـدوى وال صـفر "وحـديث:،  (53)" ال عدوى وال صـفر وال ،ـولوحديث: " 
مـل كأنهـا الظبـاء، إلبـل تكـون فـي الر  فقال أعرابـي: يـا رسـول اللـه فمـا بـال ا هامة

،  (23)فمـــن أعـــدى األول"جـــرب، فيـــدخل فيهـــا فيجربهـــا؟ قـــال: فيجـــيء البعيـــر األ
فقـال رجــل: يـا رســول اللـه، إنــا  ،وال هامـة وال صــفر وال عــدوى  وحـديث: "ال طيـرة

،  (33)قــال: فمــن أعــدى األول" لجربــاء فنطرحهــا فــي الغــنم فتجــرب،لنأخــذ الشــاة ا
ر ب بعيٌر وأجرب مئة دوى وحديث: "ال ع  .(43)فمن أعدى األول" وال طيرة ج 

فكيــــ  يعتــــرف اإلســــالم  ، واألحاديــــث التــــي نفــــى  اهرهــــا العــــدوى كثيــــرة
 بالعدوى مع هذا العدد الكبير من األحاديث النافية للعدوى؟

معنــى  ، ذلــ  أن  ووا ــح لمــن أراد الحــق   ،الجــواب علــى ذلــ  يســيرأقــول: 
أي: علـــى الوجـــه الـــذي كانـــت تعتقـــده  م )ال عـــدوى(قولـــه صـــلى اللـــه عليـــه وســـل

 هذه األمور تعدي بطبعها. ة من إ افة الفعل إلى ،ير الله تعالى، وأن  الجاهلي  

)ال( فــي  ن الحــافظ ابــن حجــر فــي مقدمــة الفــتح أن  فــي شــرحه للحــديث بــي  ف
   واعتقــاده، أو النفــي لحقيقــة ذلــ ،قولــه )ال عــدوى( تحتمــل النهــي عــن قــول ذلــ

 . (53)االحتمال الثاني أ هر ن  وقال بأ

علـــى النهـــي ال علـــى  (ال عـــدوى قـــد يحمـــل قولـــه عليـــه الســـالم: )أقـــول : ف
ة فـي كتـاب اللـه وفـي  ـوا لـه، ولـذل  نظـائر عديـدذلـ  وال تتعر   النفي، أي: اتقوا

ق  فر  : " فمن من ذل  قوله تعالى ،سنة رسوله ـو  ف ـث  و ال ف س  ـ َّ ف ـال ر  نَّ الح  ض  ف يه 
ال  ف ي الح  " )البقرة/و ال ج    ( .591د 
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 قــــول األعرابــــي أن   ابــــن حجــــر عنــــد شــــرحه للحــــديث : ذكــــر الحــــافظ وقــــد
بنـاء علــى مـا كـانوا يعتقـدون مـن العــدوى،  )فيخالطهـا البعيـر األجـرب فيجربهـا( "

ــ  ال، كــانوا يعتقــدون أن  أي يكــون ســببا  لوقــو  الجــرب بهــا، وهــذا مــن أوهــام الجه 
ــف ، فنفــى الشــار  ذلــ  وأبطلــه،أمر ــهم اءح  األصــالمــريض إذا دخــل فــي  أورد  الم 

يـــه وســـلم بقولـــه: )فمـــن أعـــدى صـــلى اللـــه عل ، الشـــبهة رد  عليـــه النبـــي   األعرابـــي
، وهو جواب في ،ايـة البال،ـة والرشـاقة، وحاصـله: مـن أيـن جـاء الجـرب األول(

الــذي أعــدى بــ عمهم؟ فــإن أجيــب: مــن بعيــر لخــر لــ م التسلســل، أو ســبب لخــر 
 به، فإن أجيب بأن  الذي فعله في اليوم األول هو الذي فعله فـي الثـاني فليفصح

الــذي فعــل بــالجميع ذلــ  هــو الخــالق القــادر علــى كــل  عى؛ وهــو أن  ثبــت المــد   ،
 .(53)شيء، وهو الله سبحانه وتعالى"

أصـال ،  ه يـذهب إلـى نفـي حقيقـة العـدوى افظ يعلم أن ـل في كالم الحوالمتأم  
ث، لكن يمكن أن يكون مقصود الحديث نفي العدوى على أخذا  من  اهر الحدي

ن إ ـافة الفعـل إلـى ،يـر مـ -مكما تقد  -ة الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلي  
كمـا  ،(13)األمراض تعدي بنفسها دون النظر إلـى مشـيئة اللـه فـي ذلـ  ، وأن  الله 

ــ ــيرشــد إليــه قولــه عليــه الص   فــالنبي  "؟ ، الم لألعرابــي: "فمــن أعــدى األولالة والس 
 ل للمرض أال وهو الله تعالى.ب األو  بقوله هذا لفت انتباه األعرابي إلى المسب  

ي للتــأثير، ، ولكنــه نفــث لــين نفيــا  للوجــودفــي الحــدي ةونفــي العــدوى الــوارد
بيده األمر كله، فإن شـاء ابتالنـا وإن شـاء عافانـا، فـالخلق الذي  فالمؤثر هو الله

ت ــب  اللــه  ل ن ــا ه ــواألمــر أمــره، قــال تعــا خلقــه ــا ك  ــي ب ن ا إ ال م  ــل  ل ــن  ي ص  و  م و الن ــا لى: "ق 
ل   ل ــى اللــه  ف  ــل الم ؤ و ع  كَّ ن ــون" )التوبــة/ي ت و  ــا أ  (، وقــال55م  ــيب ة ف ــي : "م  ــن  م ص  ــاب  م  ص 

م   ك  ـل أ ناأل ر ض  و ال ف ي أ ن ف س  ـن  ق ب  ل ـى اذ   ن ب ر أ ه ـا إ ن   إ ال ف ـي ك ت ـاٍب م  ـيرل ـ   ع   للـه  ي س 
ل ى  وا ع  ـور"  ما فاتكم و ال ت ف رحوال ك يال ت أس  ت ـاٍل ف خ  ـلَّ م خ  ـبا ك  اللـه  ال ي ح  ا لت اك م ل  ب م 

 (.23-22)الحديد/
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مــا أخطــأه لــم مــا أصــابه لــم يكــن ليخطئــه، و  فعلــى المــرء أن يعلــم يقينــا  أن  
 الفيروسات المصاب، فقد تنتقلولين  رضب المهو مسب   الله يكن ليصيبه، وأن  

ل ويســلم الثــاني، وقــد يكــون دخــول الجــراثيم إلــى جســم األو   إلــى شخصــين فيعــدى
 المرض. إنسان سببا  لتحصينه بالمناعة  د  

ــ يقــول الــدكتور األمــراض تكــون  اكتشــ  األطبــاء أن   "البــار:  د علــيمحم 
وى التي تنقل العد ات أو البكتيريا أو الفيروسات، وهذهبسبب الجراثيم من الطفيلي  

رض، فيصــاب إنســان بهــذه الجــراثيم، فينقلهــا إلــى صــحيح لخــر وال يمــ واألوبئــة ،
إذن قــد يصــاب إنســان ويصــبح حــامال  للمــرض، فينقــل هــذا المــرض إلــى صــحيح 
ـــه الصـــحيح إلـــى صـــحيح لخـــر فيمـــرض، إذن مـــن أيـــن جـــاء  فـــال يصـــاب، وينقل

ـــى المـــرض؟ مـــن صـــ ـــه مـــريض إل حيح نقلـــه صـــحيٌح إلـــى صـــحيٍح فمـــرض، ونقل
وليســت  ، إذن العــدوى ســبب مــن أســباب انتشــار األمــراضفلــم يمــرض؟ صــحيح 

 ، فـــإن   ت، فالجســـم عنـــدما يدخلـــه ميكـــروب  ـــعي  أو مي ـــ هـــي الســـبب الوحيـــد
وهكــذا بعــض  ، ، فيصــنع مــواد قاتلــة للجرثــوم   فيــه جهــاال المناعــةالجســم يتحــر  
د فالعـــدوى ال تتحقـــق بمجـــر  ،  (53)" مـــن يصـــابون بهـــا ب مناعـــة  ـــد  العــدوى تســـب  

 سبحانه وتعالى. ب األسبابوجود موجباتها وأسبابها، بل ذل  راجع إلى مسب  

ال  قولــه صــلى اللــه عليــه وســلم )ال عــدوى( ن مــن خــالل مــا ســبق أن  فتبــي  
المــرض ال ينتقــل  ، بــل يــدل  علــى أن   اإلســالم ال يعتــرف بالعــدوى  يــدل  علــى أن  

ومخالطـة المـريض  ،لـه بنفسه ، وإنما ينتقل بتقـدير ال من المريض إلى الصحيح
اء ســـبب مـــن أســـباب انتقـــال المـــرض مـــن الســـقيم إلـــى الصـــحيح، لكــــن  لألصـــح 

ء مخالطتــه للســقيم ا، فقــد يمــرض الصــحيح جــر   علــى إرادة اللــهحصــوله متوقــ  
 وقد ال يمرض .
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ـ ا يؤكـد ذلــ  مـا جـاء عنــه صـلى اللـه عليــه وسـلم مـن أمــره بـالفرار مــن ومم 
مــة ح، و،يرهـا مـن األحاديـث المتقد  حيصــاليض علـى وعـدم ورود المـر  ، المجـذوم

 في بداية المبحث.

ل معــــدي، األمــــراض مــــن حيــــث العــــدوى تنقســــم إلــــى قســــمين: األو   ثــــم إن  
،  واألمــــراض ،يــــر المعديــــة كثيــــرة ومعلومــــة بالمشــــاهدةوالثــــاني ،يــــر معــــدي ، 

ــــب والشــــرايين ــــدموالتقر   كــــأمراض القل ــــا   ــــغ  ال ــــة وارتف  وهبوطــــه حــــات المعدي
 واألنفلـون ا اض المعدية كثيرة، منها: الطاعون والجـذام والجـربواألمر ،  ال .....

  و،يرها . ة على اختالفها والكوليراواألمراض الجنسي  

 ة هــــي: "األمــــراض الوبائي ــــ ذكــــر اإلمــــام الطيبــــي فــــي شــــرحه للمشــــكاة أن  
 .(93)" واألمراض الوبائية والرمد والبخر الجذام والجرب والجدري والحصبة

األمراض المعديـة قـد تنتقـل  الحديث أن   أثبت الطب  أخرى فقد  ومن ناحية
 ، منها: اء عبر طرق عديدةمن المر ى إلى األصح  

ثين ، كــاألمراض التــي تنتقــل عبــر الطعــام والشــراب الملــو   طريــق الفــم -5
ــ ضــمي، أمــراض الجهــاال اله بات التــي تســب  بــأنوا  مختلفــة مــن البكتيريــا والطفيلي 

 ، و،يرها.والكوليرا

 و،يرها. طريق اللمن، كما في أمراض: الجرب والجذام -2

الشــــرعي، حيـــــث تصــــاب األجســـــام طريــــق االتصــــال الجنســـــي ،يــــر  -3
 . ةو،يرها من األمراض الجنسي   والسيالن وال هري  بأمراض مثل اإليدال

 طريق لسع الحشرات التي تنقل المالريا، و،يرها من األمراض. -4

 و،يرها. اض: اإليدال وال هري أمر  لدم، حيث ينقلطريق نقل ا -5
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فــالمرض قــد ينتقــل مــن الســقيم إلــى الســليم عبــر إحــدى هــذه الطــرق، وقــد 
ال تعــــدي  تحــــدث المخالطــــة بــــين الســــقيم والســــليم وال تنتقــــل العــــدوى، فــــاألمراض

 وهــي ، ، واإلســالم ال ينفيهــا، ألنهــا موجــودة إلــى اللــهبطبعهــا مــن ،يــر إ ــافة 
 . المؤثر وحده نه سبحانه، ألسبب معلوم يقع بتقدير الله 

التوفيق بين األحاديث التي تنفي العدوى واألحاديث التي :  المبحث الثالث
 تثبتها

 كحديث أحاديث تفيد بظاهرها ثبوت العدوى ،أنه وردت  فيما سبق تذكر 
ال يورد ممرض علـى  : " ، وحديث(49) " فر  من المجذوم كما تفر  من األسد : "

 ...". ال عدوى  ديث: "متعار ان في الظاهر مع ح حديثان، وال(54) " مصح

للعلمـاء   ـاهري، وبـي ن أن  لحافظ ابن حجر إلـى هـذا التعـارض وقد أشار ا
المـــذهب األول: تـــرجيح األخبـــار الدال ـــة علـــى نفـــي العـــدوى،  فيـــه ثالثـــة مـــذاهب:

 وت يي  األخبار الدال ة على عكن ذل .

األخبــار الدال ــة ثبــوت العــدوى، ورد  المــذهب الثــاني: تــرجيح األخبــار الدال ــة علــى 
المثبتـة واألخبـار  المـذهب الثالـث: الجمـع بـين األخبـار النافيـةعلى نفي العدوى. 

 للعدوى.

وناقشـها، وخلـ   مـة وأدلـتهموذكر الحافظ أقـوال أصـحاب المـذاهب المتقد  
إلى الترجيح بينها، حيث قال وهو يرد  على من ذهب إلى تـرجيح بعـض األقـوال 

ر ترجيح ال ي صار إليها إال مـع تعـذطريق ال : "والجواب على ذل  أن  على بعض
 .(24)فهو أولى" الجمع، وهو ممكن

العلماء سلكوا في الجمع بين األخبار التي تفيد بظاهرها ثبوت  أن   ثم ذكر
 العدوى، واألخبار التي تنفيها ستة مسال ، وهي:
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ر من المجذوم علـى المسل  األول: نفي العدوى جملة، وحمل األمر بالفرا
الســـليم مـــن اآلفـــة، تعظـــم صـــحيح البـــدن الرعايـــة خـــاطر المجـــذوم، ألنـــه إذا رأى 

 وت داد حسرته. مصيبته

 في واإلثبــات علــى حــالتين مختلفتــين،المســل  الثــاني: حمــل الخطــاب بــالن
كان المخاطب بذل  من قوي يقينـه وصـح  توكلـه، بحيـث  حيث جاء )ال عدوى(ف

كـان  ه اعتقاد العدوى ، وحيث جـاء )فـر  مـن المجـذوم(أن يدفع عن نفسيستطيع 
ة المخاطب بذل  من  ع  يقينه، ولم يتمكن من تمام التوكل، فـال يكـون لـه قـو  

يباشـر  على دفع اعتقاد العدوى، فأريد بـذل  سـد  بـاب اعتقـاد العـدوى عنـه بـأن ال
 ما يكون سببا  إلثباتها.

ـــــة علـــــى نفـــــالمســـــل  الثالـــــث:   ي العـــــدوى مـــــن العـــــام  جعـــــل األخبـــــار الدال 
المخصــــوإ، فإثبــــات العــــدوى فــــي الجــــذام ونحــــوه مخصــــوإ مــــن عمــــوم نفــــي 

 فيه العدوى. له أن   م تبيينيالعدوى، فكأنه قال: ال يعدي شيء شيئا  إال ما تقد  

األمــر بــالفرار مــن المجــذوم لــين مــن بــاب العــدوى فــي  المســل  الرابــع: أن  
ء مــــن جســــد لجســــد بواســــطة ، بــــل هــــو ألمــــر طبيعــــي، وهــــو انتقــــال الــــدا شــــيء

 وشم  الرائحة. ، والمخالطة ، المالمسة

نفيـا   شـيئا  ال يعـدي بطبعـه أن   : المـراد بنفـي العـدوى  المسل  الخـامن: أن  
بطبعهـا مـن ،يـر إ ـافة إلـى اللـه األمـراض تعـدي  ة تعتقده أن  لما كانت الجاهلي  

األسباب التـي أجـرى ذل  من  بيان أن  :  والمراد بالنهي عن الدنو  من المجذوم، 
ه إثبــات األســـباب، وفــي فعلـــه نهيـــبأنهــا تفضـــي إلــى مســـب باتها، ففــي اللــه العـــادة 

إن شاء سلبها قواها فـال تـؤثر شـيئا ،  ، بل الله هو الذيإشارة إلى أنها ال تستقل
 .وإن شاء أبقاها فأثرت 
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األمـــــر  المســـــل  الســـــادس: العمـــــل بنفـــــي العـــــدوى أصـــــال  ورأســـــا ، وحمـــــل
ة وسـد  الذريعـة، لـئال يحـدث للمخـال  شـيء مـن ذلـ ة بالمجانب  ، على حسم الماد 

 .(34)فيظن  أنه بسبب المخالطة، فيثبت العدوى التي نفاها الشار 

ح الحافظ أحد هـذه المسـال  علـى اآلخـر، ولكنـه ذكـر فـي مو ـع  ولم يرج 
ر مـــن الفــتح وجـــه الجمــع بـــين حــديث )ال عـــدوى( وحــديث )ال يـــورد ممـــرض لخــ

ـــال: "ف علـــى مصـــح( م وجـــه الجمـــع بينهمـــا فـــي بـــاب )بـــاب الجـــذام(، وقـــد تقـــد   ق
سبب النهي  قوله )ال عدوى( نهي عن اعتقادها ، وقوله: )ال يورد( وحاصله: أن  

م عن اإليـراد خشـية الوقـو  فـي اعتقـاد العـدوى، أو خشـية تـأثير األوهـام، كمـا تقـد  
لجذام يعدي يجـد فـي ا الذي ال يعتقد أن   ألن   نظيره في حديث )فر  من المجذوم(

حتى لو أكرهها على القرب منه لتألمت بذل ، فاألولى بالعاقـل أن ال نفسه نفرة، 
بـــل يباعـــد أســـباب اآلالم، ويجانـــب طـــرق األوهـــام، لاللـــه  ، ض لمثـــل ذلـــ يتعـــر  
 .(44)أعلم"

مـا ذكـره هنـا هـو الجمـع الـراجح عنـده مـن بـين  فكأن الحـافظ بهـذا يـرى أن  
 مة، لالله أعلم.المسال  الستة المتقد  

 نوعــان: األول مــا يخبــر بــه النبــي   : " فقــال ،  مــن ســل  مســلكا  لخــروهنــا
ره من جميع الوجـوه ذهنـا  وخارجـا  ، يخبر به عن الوحي، فهذا خبر مطابق لمخب

ما يخبر به عن  نه من أمور الدنيا التي هم أعلم  وهو الخبر المعصوم، الثاني
 .(54) " وال تثبت له أحكامه األول ، ه ، فهذا لين في رتبة النو بها من

ا أمسـ  النـاس نحو قوله في تلقيح النخيـل، فلم ـ فقد يكون قوله )ال عدوى(
إذا  إنمــا أنــا بشــر عنــه ولــم تحمــل النخيــل فــي تلــ  الســنة إال شــيئا   ــعيفا  قــال: "

، فإنمــــا أنــــا تكم بشــــيء مــــن رأير مــــبشــــيء مــــن ديــــنكم فخــــذوا بــــه، وإذا أ أمــــرتكم
 ع الناس إلى تلقيح نخيلهم، ورجعت النخيل إلى حملها.، فرج(54)بشر"
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 ن لـه أن  ، فمـن أعـدى األول، فلمـا تبـي  فيجوال أن يكون قال: ال عـدوى أشـد  
إنكاره  ذو عاهة على مصح"، وإنما قلنا هذا ألن   قال: "ال يوردن   ، ذل  قد يكون 

اره حكــام الــدين، ولكنــه إنكــار طبــع وو ــع، فهــو أشــبه بإنكــالعــدوى لــم يتصــل بأ
 . (14)تلقيح النخيل

ـــ لخـــرون: حـــديث )ال عـــدوى( علـــى  ـــاهره ،وقـــال  ا النهـــي عـــن إيـــراد وأم 
 فلين للعدوى بل للتأذي بالرائحة الكريهة. ،الممرض على المصح

 العدوى جنسان، أحدهما: عدوى الجذام، فـإن   : " قال ابن قتيبة رحمه الله
، حتى يقول  (54)"  مؤاكلتهرائحته حتى يسقم من أطال مجالسته و  المجذوم تشتد  

واألطباء تأمر بـأن ال يجـالن المسـلول وال المجـذوم، وال يريـدون بـذل  معنـى : " 
العـــدوى، وإنمـــا يريـــدون بـــه تغييـــر الرائحـــة، وأنهـــا قـــد تســـقم مـــن أطـــال اشـــتمالها، 

 .(94)واألطباء أبعد الناس من اإليمان بيمن أو شؤم"

 ،يعــد يحــدث بــهرة أنكــره، ولــم أبــا هريــ ألن   وقيــل بنســ  حــديث )ال عــدوى(
ثهما كلتيهمـا عـن رسـول اللـه كان أبو هريرة يحد   "قال أبو سلمة بن عبد الرحمن:

وأقـام  هريـرة بعـد ذلـ  عـن قولـه )ال عـدوى( صلى الله عليه وسلم ثـم صـمت أبـو
قــال أبــو ســلمة: لقــد كــان أبــو هريــرة  )ال يــورد ممــرض علــى مصــح( ،علــى أن 

ي  أبو  ى الله عليه وسلم قال: )ال عدوى(ل الله صلرسو  ثنا أن  يحد   فال أدري أ ن س 
 .(59)هريرة أو نس  أحد القولين اآلخر"

ـــو  فقـــال ن قـــال بالنســـ ، أجـــاب العلمـــاء علـــى نســـيان أبـــي هريـــرة، وكـــذا عم 
األول: نسيان أبـي هريـرة لحـديث )ال عـدوى( لـوجهين: وال يؤثر اإلمام النووي: " 

ته عنــد جمــاهير العلمــاء، واه ال يقــدح فــي صــح  نســيان الــراوي للحــديث الــذي ر  أن  
هـذا اللفـظ ثابـت مـن روايـة ،يـر أبـي هريـرة، فقـد  الثـاني: أن   بل يجب العمل بـه.

ذكر مسلم هذا من رواية السائب بن ي يد، وجابر بن عبد الله، وأنـن بـن مالـ ، 
مــن قــال بالنســ ، فقــد ،لــ ، و صــلى اللــه عليــه وســلم ،  ، وابــن عمــر، عــن النبــي  
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ولـم يتعـذر ،  ، النس  يشترط فيه تعذر الجمع بـين الحـديثين األول: أن  ين: لوجه
 .(55)ه يشترط فيه معرفة التاري ، وتأخر الناس ، ولين له وجود هنا "الثاني: أن

وبعد استعراض مسال  العلماء في التوفيق بـين األحاديـث المثبتـة للعـدوى 
ه عليـه وسـلم بقولـه: "ال عـدوى" النبـي صـلى اللـ واألحاديث النافية لها، أقـول: إن  

 ة مــن أن  األشــياء ال تعــدي بطبعهــا، كمــا كــان يعتقــده أهــل الجاهلي ــ أرشــد إلــى أن  
من خال  المريض أصابه ما أصاب المريض، من  األمراض تعدي بالطبع، وأن  

ــه تعــالى ومشــيئته، فهــو ســبحانه الفاعــل المطلــق  ،يــر إ ــافة ذلــ  إلــى قــدرة الل
عــدوى إذا انتقلــت كــان ذلــ  بقــدر اللــه، ال بتــأثير المــرض والخــالق لكــل شــيء. فال

ذاتـــه، وقـــد يجعـــل اللـــه تعـــالى بمشـــيئته مخالطـــة الصـــحيح للســـقيم ســـببا  النتقـــال 
 باتها.الله تعالى خالق األسباب ومسب   المرض، ألن  

 ونحوهـا، مخصـوإ الطـاعون والجـربو  إثبات العدوى في الجـذام كما أن  
له: "ال عدوى" عام، وقوله صلى الله عليه وسـلم: قو  في عموم نفي العدوى، وأن  

نــة "وفـر  مـن المجــذوم كمـا تفـر  مــن األسـد" إثبــات لوجـود العـدوى فــي أمـراض معي  
 .و،يرها  واألنفلون ا كالجذام والطاعون والكوليرا

أمـره صـلى اللـه عليــه وسـلم بـالفرار مـن المجـذوم ونحــوه،  يضـاف لـذل  أن  
فـــي نفيـــه ســـبب مـــن أســـباب انتقـــال األمـــراض، و ى العـــدو  تقريـــر وتأكيـــد علـــى أن  

علـى اإلنسـان أن يتعـاطى األسـباب الواقيـة  للعدوى نفي السـتقاللها بالتـأثير، وأن  
وكذا بعـدم إيـراد  المعدية، باألمراضمن انتشار األمراض، كالبعد عن المصابين 
 يــا  ألســباب الشــر، وحــذرا  مــن وســاوساإلبــل الصــحيحة علــى اإلبــل المريضــة توق  

أصــاب إبلــه هــو بســبب شــيطان الــذي قــد يملــي علــى المصــاب أنمــا أصــابه أو ال
  لالله اعلم. وبذل  يجمع بين األحاديث ،العدوى فحسب ، 
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 من العدوى  للوقايةة التوجيهات والتدابير اإلسالميّ :  المبحث الرابع

ة نفن وســــــالمتها هــــــو أحــــــد مقاصــــــد الشــــــريعحفــــــظ الــــــ مــــــن المعلــــــوم أن  
ال يوجــد  ، اهتمامــا  كبيــرا   ة اإلنســانلــى اإلســالم مســألة صـح  ة، ولــذل  أو اإلسـالمي  

 في ،يره من الشرائع. 

ـ نعمـة عظيمـة أنعـم اللـه بهـا علينـا، ةوالصح   ـقـال عليـه الص  الم: " الة والس 
، وحـث العبـاد علـى  (25) " ة والفـرا"فيهما كثير من الناس، الصح   نعمتان مغبون 

سـلوا اللـه العافيـة، فإنـه  لـه عليـه وسـلم: "فقال صلى ال ، سؤال الله تعالى العافية
مـن  ة والعافيـة فقـال: "ونـو ه بالصـح  ، (35) " لم يعـ  عبـد شـيئا  أفضـل مـن العافيـة
 لـه الـدنيا سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيـ تأصبح معافى في بدنه، لمنا  في 

" (45). 

 ألن  واألحاديـــث التـــي ترشـــد الخلـــق إلـــى ســـؤال اللـــه تعـــالى العافيـــة كثيـــرة، 
ــــه مــــنة  ــــروري  الصــــح   ــــه تعــــالى علي ــــام المــــرء بمــــا افتر ــــه الل  الطاعــــات ة لقي

 العبادات .و 

ة: "ومـن م الجوالي ـيقـول اإلمـام ابـن قـي  ،  ؟ تناولكن كي  نحافظ على صـح  
 ة بههدي يمكن حفظ الصح  صلى الله عليه وسلم وجده أفضل  ل هدي النبيتأم  

 والمســكن والمشــرب، والملــبنحفظهــا موقــوف علــى حســن تــدبير المطعــم  ، فــإن  
واالســتفرا" واالحتبــاس،  والمــنكح ، والســكون  والحركــة ، واليقظــة والنــوم ، والهــواء

 والعـادة فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق المالئم للبدن والبلـد والسـن  
ــــة أو ،لبتهــــا إلــــى انقضــــاء األجــــل ، ، كــــان أقــــرب إلــــى دوام الصــــح   ا كانــــت ولم 

، بـل  وأوفـر منحـه م  الله على عبده، وأجـ ل عطايـاهن ع   ية من أجل  ة والعافالصح  
العافيــة المطلقــة أجــل  الــنعم علــى اإلطــالق، فحقيــق لمــن رالق حظــا  مــن التوفيــق 

ها" مراعاتها وحفظها وحمايتها عم ا ي ضاد 
(55). 
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ـــــ ومـــــن المعلـــــوم أن   رة تضـــــم نا العديـــــد مـــــن القـــــرلن الكـــــريم والســـــن ة المطه 
، تلــ   ة والعافيــةابير التــي يجــب القيــام بهــا للحفــا  علــى الصــح  التوجيهــات والتــد

 علـى التوجيهات التي تشمل مختل  ألـوان النشـاط اإلنسـاني، والتـي تؤكـد بـدورها
اتخاذ جميع السبل لمنـع انتشـارها، ومـن اعتراف اإلسالم بالعدوى، وحرصه على 

 تل  اإلجراءات والتوجيهات:
 ونظافتها: ة الداعية للمحافظة على البيئةي  : التوجيهات واألوامر الشرعأول  

ــــ ا  ومعنــــى، يعــــر ف العلمــــاء البيئــــة بأنهــــا: ذلــــ  المحــــي  الــــذي نعيشــــه حس 
ـــة  ـــة، كالبيئ ـــات المختلف ـــواء، وهـــو مجموعـــة مـــن البيئ ـــى االحت ـــا بكـــل معن ويحتوين

ـــ ـــ ةة، واالســـتوائي  االجتماعي  ـــوالمداري  ـــ ةة، والقطبي  ـــ ةوالبحري  ،  ةوالصـــحراوي   ةوالجبلي 
 .(55) ، إلى ،ير ذل  والبادية المدن والقرى و 

وال  ان مـن مـاء، وهـواء، وأرض، ونبـات ،هي كل مـا يحـي  باإلنسـ فالبيئة
عنصــر منهــا يعتبــر إســاءة إلــى اإلنســان نفســه، ولــذل   اإلســاءة إلــى أي   شــ   أن  

ة، ونظافــة المأكــل والمشــرب والملــبن رأينــا اإلســالم يــدعو إلــى النظافــة الشخصــي  
ــة ذلــ  هــو األســاس الــذي تقــوم عليــه الصــح   ألن  والمســكن،  ة، وهــو الوســيلة العام 

 ة.والمحافظة على الصح   ، الكفيلة بتحقيق العافية

 ة:ومن هدي اإلسالم للمحافظة على النظافة الشخصي  

ة العبـــادات، قـــال لصـــح   الـــدعوة للطهـــارة، والطهـــارة هـــي الشـــرط األهـــم   -5
ــ تعــالى: "يــا أيهــا الــذين لمنــوا إذا قمــتم الة فا،ســلوا وجــوهكم وأيــديكم إلــى إلــى الص 

وقـــال ســـبحانه (، 5المرافـــق وامســـحوا برووســـكم وأرجلكـــم إلـــى الكعبـــين" )المائـــدة/
ــر" )المــدثر/ وقــال صــلى اللــه عليــه وســلم: "أرأيــتم لــو (، 14وتعــالى: "وثيابــ  فطه 

خمن مرات هـل يبقـى مـن درنـه شـيء؟ كل يوم  نهرا  بباب أحدكم يغتسل فيه أن  
 . (15) ": ال ، قال : فذل  مثل الصلوات الخمن قالوا 
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قليــل احتمــاالت انتشــار األمــراض المعديــة، كــان مــن هديــه صــلى تلو  -2
النبـي  عند االستيقا  من النوم، فعن أبي هريـرة أن   األيديالله عليه وسلم ،سل 
قبــل أن إذا اســتيقظ أحــدكم مــن نومــه فليغســل يــده  قــال: " صــلى اللــه عليــه وســلم

 . (55) " أحدكم ال يدري أين باتت يده ، فإن   وئهيدخلها و 

،سـل األيـدي قبـل الطعـام  ، صـلى اللـه عليـه وسـلم : وكذا كان مـن هديـة
سلم كان إذا أراد النبي صلى الله عليه و  وبعده، فعن عائشة ر ي الله عنها أن  

 .(95) ،سل يديه جنب أن يأكل وهو

صــلى اللــه عليــه وســلم ه رســول اللــ ر ــي اللــه عنــه أن   ، وعــن أبــي هريــرة
 .(59)مضمض و،سل يده وصلى ثم   أكل كت  شاة

الفــم مكــان  ، ألن   كمــا دعــا اإلســالم إلــى المحافظــة علــى نظافــة الفــم -3
 لتكاثر البكتيريا الناقلة للعـدوى، ولـذل  كانـت المضمضـة سـنة مـن سـنن الو ـوء

بـــره كمــا أكــد الرســـول صــلى اللـــه عليــه وســلم علـــى اســتعمال الســـوا  الــذي اعت ،
 .(55)"لرب  اة لالسوا  مطهرة للفم، مر  ، فقال: "مر اة للرب   ، مطهرة للفم

 قــال: " الســوا ولعظـيم اهتمامــه صــلى اللــه عليــه وسـلم بتنظيــ  األســنان ب
، وللتر،يـــب  (25) " تـــي ألمـــرتهم بالســـوا  عنـــد كـــل صـــالةعلـــى أم   لـــوال أن أشـــق  
الة بغيـر ة بالسوا  على الص  الالم: "فضل الص  الة والس  قال عليه الص   باستعماله

 .(35) " سوا  سبعين  عفا  

قتـل  ه يعمل علـى، وأن  (45)ة للسوا الحديث الفوائد الصحي   وقد اثبت الطب  
ـــا ـــوا  الجـــراثيم والبكتيري ـــ  أن ـــالفم مختل ـــر  ، الموجـــودة ب ويمنعهـــا مـــن المـــرور عب

 مــــن المر ــــى إلــــى األمعــــاء، تلــــ  الجــــراثيم التــــي مــــن شــــأنها أن تنقــــل العــــدوى 
 ، و،ير ذل .والشرب من اإلناء الواحد قنوات عديدة ، كالعطاس اء عبراألصح  

 التأكيد على سنن الفطرة: -4
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مـن شـأنها أن تحـافظ علـى ، ة وبتـدابير عملي ـ، ة جاء اإلسالم بقواعد عام  
تأكيـده علـى  : ة اإلنسان فتقيـه مـن العديـد مـن األمـراض، ومـن تلـ  القواعـدصح  

مـــن مـــن أو خ ، الفطـــرة خمـــن : " اللـــه عليـــه وســـلم، قـــال صـــلى  ســـنن الفطـــرة
 . (55) " الشارب وق    ونت  اإلب  وتقليم األ افر واالستحداد : الختان الفطرة

العديـد  المحافظة على هـذه السـنن مـن شـأنها أن تقـي اإلنسـان أن   وال ش   
 دوى منه إلى اآلخرين.انتقال العوتمنع من األمراض،

طويلــــة ،البـــــا  مــــا تختبــــ  تحتهــــا األوســـــا ، األ ــــافر ال فمــــن المعلــــوم أن  
ة أثناء االستنجاء، وهذه األوسا  تحمل بدورها أصنافا  عديدة من الجراثيم وخاص  

خــتالط األ ــافر والبكتيريــا التــي ،البــا  مــا تنقــل العــدوى إلــى اآلخــرين مــن خــالل ا
 بالطعام والشراب .

جسـم، ذلـ  نقـل األمـراض إلـى ال طالة الشارب من شأنه أن يساعد علـىوإ
حامـل  شعر الشارب ،البا  ما يـدخل إلـى الفـم نظـرا  لطولـه، والشـعر وبـال شـ    أن  

 إليه العدوى. ألنوا  عديدة من الجراثيم التي من شأنها أن تنقل

الواحــد منــا يشــعر إذا  أن   : فــال شــ    -حلــق شــعر العانــة - أمــا االســتحداد
 أن     علـى شـعره، كمـاق األوسـابسـبب علـو  ، ةتـبنـتن رائح تـه عان ما طال شعر

قمـــل العانـــة، وهـــذا بـــدوره ينقـــل  : ىالشـــعر عنـــدها يكـــون مـــالذا  لمنـــا  لقمـــل يســـم  
 .مثل ذل  وشعر اإلب  ة لل وجة،األمراض وخاص  

 

 :على نظافة شعر الرأس وترجيله الحث   -5

يكون  هوإكرام،  (55)الم: "من كان له شعر فليكرمه"الة والس  قال عليه الص  
ة صــالحة النتشــار قمــل ، لــئال يكــون بيئــ ريحه وترجيلــه وتعاهــدهوتســ ، بتنظيفــه

 ب بدوره بنقل العديد من األمراض.تسب  الرأس الذي ي
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باالستنجاء من البول والغائ  بالماء والحجارة أو ما  كما أمر اإلسالم -5
ا، ألنهــا قــذارة تحتــوي علــى أصــناف عديــدة مــن الجــراثيم التــي مــن مــيقــوم مقامه
 تفت  باإلنسان.شأنها أن 

المرأة إلى تعاهد نفسـها  والغائ : الحيض، ولذل  دعا اإلسالمومثل البول 
 دم الحيض دم فاسد، وهو مرتع خصب لتكاثر الجراثيم. بالنظافة، ألن  

ـــ -1 ة ودعـــا اإلســـالم إلـــى المحافظـــة علـــى نظافـــة البيـــوت واالمـــاكن العام 
قـال صـلى اللـه ف إيـذاء النـاس والشواط  ، وحذ ر مـن والمياه ، كالشوار  والنوادي

 " وقارعـة الطريـق والظـل   مالعـن الـثالث: البـراال فـي المـوارداتقوا ال عليه وسلم: "
ال المريض في المواطن الثالث التي أشار إليها الحديث من شـأنه أن تبر  ، ف (15)

 .نقل عدوى المرض المصاب به إليهمو  ، ب في إيذاء اآلخرينيتسب  

ان الراكد، فعن جـابر عـن رسـول اللـه صـلى اللـه ونهى عن البول في المك
المـاء الراكـد ،البـا  مـا يكـون ، ف (55)عليه وسلم أنـه نهـى أن يبـال فـي المـاء الراكـد

 ، مــــالذا  ومكانــــا  خصــــبا  للبعــــوض الناقــــل لمــــرض المالريــــا التــــي تفتــــ  بــــاآلالف
 المستنقعات.و ة في البالد التي تكثر فيها البر  وخاص  

 اإلســالم علــى تــوفير البيئــة المالئمــة لإلنســان، فقــدواليــادة فــي حــرإ  -5
الرسول صلى الله عليه وسلم إماطـة األذى عـن الطريـق شـعبة مـن شـعب  اعتبر

اإليمان، فقـال: "اإليمـان بضـع وسـبعون، أو بضـع وسـتون شـعبة، فأفضـلها قـول 
ال إلــــــه إال اللـــــــه، وأدناهـــــــا إماطــــــة األذى عـــــــن الطريـــــــق، والحيــــــاء شـــــــعبة مـــــــن 

 .(95)اإليمان"

اإلسالم يدعو لجميـع السـبل التـي مـن شـأنها أن تحقـق نظافـة  وأخيرا ، فإن  
ــتــدابير الصــح   البيئــة، كــي يعــيم اإلنســان لمنــا  مطمئنــا ، ألن   ة وإجراءاتهــا ة العام 

 .م على جلب المصالح ودرء المفاسدمن مقاصد الشريعة التي تقو 
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 والشراب:ة المتعلقة بالطعام التوجيهات واألوامر الشرعي  : ثانيا  

دعـــا اإلســـالم إلـــى عـــدم اإلســـراف فـــي الطعـــام والشـــراب، قـــال تعـــالى:  -5
ب و  ــر  ل ــوا و اش  ك  ــر ف وا" )األعــراف/"و  وقــال صــلى اللــه عليــه وســلم :" مــا ( ، 35ا و ال ت س 

مأل ابن لدم وعاء شر ا من بطن ، حسب ابـن أكـالت يقمـن صـلبه ، فـإن كـان ال 
طبيـــب  وقـــد تـــرجم ذلـــ  (19)لنفســـه  طعـــام ، وثلـــث شـــراب ، وثلـــثمحالـــة فثلـــث 

الوقـائي اإلسـالمي  ة في الطـب  ات التطبيقي  أعظم النظري  بالحارث بن كلدة  العرب
المعدة  وما ذل  إال ألن   ، " الحمية رأس كل دواء والمعدة بيت الداء حين قال: "

هي الوعاء الذي تأخذ منه جميع أجـ اء البـدن حاجتهـا مـن الطعـام والشـراب عـن 
ثــا  أصـــيب عــروق والشـــرايين، فــإذا كـــان الطعــام والشــراب أو احـــدهما ملو  طريــق ال
المعدة فوق طاقتها بالطعام والشراب، وبالتـالي  م كل ه، وكذا الحال إذا ملئتالجس
 .عن أداء و يفته الجسم يعج 

اإلســراف فــي الطعــام والشــراب ســبيل للتخمــة  الحــديث أن   ثبــت الطــب  وقــد أ
البـدن، فالحميـة رأس  جـ اءأ ديـد مـن العلـل لمختلـ ب العتسـب   أن التي مـن شـأنها

ألمــراض وحمايــة األفــراد مــن الــداء ، ل فــي محاربــة اوهــي األســاس األو   ، الطــب  
  بالحمية من بعض األطعمة واألشربة .اء يوصون ولذل  رأينا األطب  

الــذي ال  ، كمـا نجـد اإلسـالم و ـع نظامــا  لراحـة المعـدة واألمعـاء بالصـوم
ـا  مبالغة إسراف فيه وال م  ـي ام  ك  ل ـي ك م  الص   ت ب  ع  ن و ا ك  ا ال ذي ن  لم  ، قال تعالى: "ي ا أ ياه 

لَّك م  ت تَّق ون" )البقرة/ ل ك م  ل ع  ين  م ن  ق ب  ل ى ال ذ   (.553ك ت ب  ع 

 حر م اإلسالم العديد من األطعمة واألشربة: -2

ـقال تعالى: "حر   م ت  م  ي ت ـة  و الـدَّ ل ـي ك م الم  ـم ع  ل ح  ـا أهـلَّ ل غ يـر  اللـه   و  م  ن   يـر  و  الخ 
ا أ ك ل   م  ة  و  يح  ي ة  و الن ط  د   ن ق ة  و الم وق وذ ة  و الم ت ر  ب ب ه و الم ن خ  ا السَّ ـا ذب ـح  ذع  إ ال م  م  ي ـت م و  كَّ

ل ى النصب" )المائدة/  (.3ع 
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لجـراثيم ا أكـل ميتـة الحيـوان  ـارة بالجسـم، وأن   وقـد أك ـد العلـم الحـديث أن  
تنفــد إلــى الميتــة مــن األمعــاء والفتحــات الطبيعيــة والجلــد، وتعتبــر األمعــاء المنفــذ 
األكثر أهمية من ،يره ألنه مفعم بالجراثيم، وهذه الجراثيم ال تكون ممر ة المـن 

خمائرهـا  الحياة بسبب مقاومة الجسم الحي لها أما بعـد المـوت فإنهـا تنمـو وتحـل  
 ية، ومنها تنفذ إلى األوعية اللمفاوية والدمويـة، وأن  األنسجة وتدخل الجدر المعائ

احتباس الدم فـي الميتـة، كمـا يـنق  مـن طيـب اللحـم، فإنـه يسـاعد علـى انتشـار 
 .(15)الجراثيم وتكاثرها في الجث ة

ـــد الطـــب   الحـــديث العديـــد العديـــد مـــن األ ـــرار التـــي تلحـــق بجســـم  كمـــا أك 
منـــذ فتـــرة  لـــذل  أن العـــالم عـــا  ، يضـــاف(21)اء أكلـــه للحـــم الخن يـــراإلنســـان جـــر  
ـــم ي بـــانفلون ا الخنـــاالير، ذلكـــم المـــرض الخطيـــر جـــر   عظيمـــا  وجيــ ة رعبـــا   اء مـــا س 

 .إلى جسم اإلنسان من الخن ير  ينتقلالذي 

ن ـ ـا ال ـذين  لم  ي سـوقال تعالى: "ي ـا أ ياه  ـر  و الم  م  ـا الخ  ـاب  و األ ال الم  وا إ نَّم  ر  و األ ن ص 
ٌن م ن  ع م   ـر ج  ـون ِ إ نَّم  ل ح  لَّك ـم  ت ف  ت ن ب وه  ل ع  يط ان  ف ـاج  ـيط ان  أ ن  ي وٌ ل  الشَّ ع  قـا ي ر يـد  الشَّ

او ة  والب ي ن ك م  د  ي سالع  ر  و الم  م  اء ف ي الخ  ـالة   ر  ب غ ض  ـن  الصَّ ر  الله و ع  ك  ك م  ع ن  ذ  د  ي ص  و 
ــــت   ــــل  أ ن  ــــون" )المائــــدة/ف ه   الوقــــائي   الخمــــر تــــابع للطــــب  تحــــريم ( ، ف95-99م  م ن ت ه 

ــــد مــــن  اإلســــالمي، ألن   ــــرد والمجتمــــع مــــن العدي ــــي الف ــــه مــــن شــــأنه أن يق اجتناب
 ب بهـاتسـب  ياألمراض المهلكة، ويحمي المجتمع من ويالت حوادث المـرور التـي 

 التي يقدم عليه أولئ  السكارى . السائقون المخمورون، وكذا حوادث االنتحار

عليــه وســلم فــي إثبــات العــدوى وانتقالهــا مــن  وإمعانــا  منــه صــلى اللــه -3
إنســان آلخــر، دعــا إلــى نظافــة األوانــي واألوعيــة و،ســلها ،ســال  جيــدا ، كمــا نهــى 

إذا شــرب  ن فــي اإلنــاء أو الــنف  فيــه، فقــال صــلى اللــه عليــه وســلم: "عــن التــنف  
ونهــى عــن الشــرب مــن فــم القربــة، فعــن أبــي  ، (31)أحــدكم فــال يتــنفن فــي اإلنــاء"

 قــال: "نهــى رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم عــن ، ر ــي اللــه عنــه ، هريــرة
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نهــى  وعــن أبــي ســعيد الخــدري، قــال: " ، (41)"الشــرب مــن فــم القربــة أو الســقاء 
يعنـــي أن تكســـر  ســـقية ،األ صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم عـــن اختنـــاث ، للـــهرســـول ا

 .(51)أفواهها فيشرب منها"

به أنـه ال يـؤمن أن يكـون فـي سـب قال النووي في حديثه عن عل ـة النهـي: "
البقاء ما يؤذيه فيدخل فـي جوفـه وال يـدري، وقيـل: ألنـه يقـذره علـى ،يـره، وقيـل: 

 .(51)أو ألنه مستقذر" ، أنه ينتنه

عـــاب العديـــد مـــن األمـــراض تنتقـــل بواســـطة الل علميـــا  أن   : وقـــد ثبـــت قلـــت
 و،يرها. واالنفلون ا فتريالدوا والشفتين كالتيفوئيد

وانــــــي الطعــــــام والشــــــراب لحمايتهــــــا مــــــن الحشــــــرات غطيــــــة أاألمــــــر بت -4
ـ ـواألمـراض الناقلـة لألمـراض المعديـة، قـال عليـه الص  الم: "،ط ـوا اإلنــاء، الة والس 

ـــنة ليلـــة ينـــ ل فيهـــا وبـــاء، ال يمـــر   وأوكـــوا الســـقاء، فـــإن   بإنـــاء لـــين عليـــه  فـــي الس 
 .(11)،طاء، أو سقاء لين عليه وكاء، إال ن ل فيه من ذل  الوباء"

األمراض المعدية تسـري فـي مواسـم معي نـة مـن  الحديث أن   وقد بي ن الطب  
بعضـها يظهـر كـل عـدد معـي ن مـن السـنوات، وحسـب نظـام دقيـق،  السنة، بل إن  

الحصــبة وشــلل األطفــال تكثــر  ال يعــرف تعليلــه حتــى اآلن، ومــن أمثلــة ذلــ : أن  
ليرا، فإنهـا تأخـذ دورة ا الكـو يـد يكثـر فـي الصـي ، أم ـئفي سبتمبر وأكتوبر، والتيفو 

 .(51)كل سبع سنوات، والجدري كل ثالث سنوات
 ة:ة الجنسي  ة المتعلقة بالصح  : التوجيهات واألوامر الشرعي  ثالثا  

التــــي مـــن شــــأنها أن  ، اإلجـــراءاتدعـــا اإلســــالم إلـــى القيــــام بالعديـــد مــــن 
عــن األمــراض  اة الجســم بعيــدة، وكــذا تحــافظ علــى صــح  ة الجنســي  تضــب  العملي ــ

 المختلفة التي من شأنها أن تنتقل من إنسان آلخر، من ذل :
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ة الرســـول صـــلى اللـــه ســـن   عـــد البـــول والغـــائ : فقـــد قضـــتاالســـتنجاء ب -5
بوجوب تنظيـ  القبـل والـدبر بعـد قضـاء الحاجـة، إذ طهارتهمـا شـرط  عليه وسلم

ـمن شروط صـح    ، وجـابر بـن عبـد اللـه ، فعـن أبـي أي ـوب األنصـاري الة ، ة الص 
ـــاٌل يحب ـــ" : هـــذه اآليـــة ن لـــت أن   ، بـــن مالـــ  وأنـــن اللـــه  أ ن  ي ت   ون ف يـــه  ر ج  وا ل  ـــر  ط هَّ

ر ين  ي ح با الم   اللـه قـد  قـال صـلى اللـه عليـه وسـلم: "يـا معشـر األنصـار إن   ، " ط ه  
ـــ ؟ قـــالوا أثنـــى علـــيكم فـــي الطهـــور فمـــا طهـــوركم أ للصـــالة، ونغتســـل مـــن : نتو  

وقــد أثبــت علــم  "،  (91)" فعليكمــوه ، : فهــو كــذل الجنابــة، ونســتنجي بالمــاء، قــال
ة مـن انتشـار األمـراض وسيلة للحفـا  علـى الصـح   االستنجاء خير ات أن  الطفيلي  
 االستنجاء في وقطع سبل العدوى من مصاب لغيره، كما أن   ، ة لآلخرينالطفيلي  

مــن شــأنه أن  ، ةوبعيــد عــن القنــوات المائي ــ ، النــاس مكــان خــاإ بعيــد عــن  ــل  
الحد  مـن انتشـار العـدوى،  ات المختلفة، وبذا يتم  يقطع دورة حياة الديدان والطفيلي  

 .(59)ة"ات ويسهل الشفاء من األمراض الطفيلي  ويمكن القضاء على الطفيلي  

ة من السـنن التـي أمـر بهـا األمر بالختان: والختان كما هو معلوم سن   -2
الختـان لـه دور  أن   علـى الحـديثصلى الله عليه وسلم، وقد أكد العلـم  ، الرسول

 ، ومــا ذلــ  إال ألن   (55)ة المختلفــةكبيــر وهــام فــي الوقايــة مــن األمــراض الجنســي  
ـــالقلفـــة المحيطـــة بالحشـــفة يصـــعب تنظيفهـــا، وبالتـــالي تبقـــى  ع أنـــوا  مكانـــا  لتجم 

عديــدة مــن الجــراثيم التــي مــن شــأنها أن تنقــل العــدوى آلخــر فــي حالــة االتصــال 
 .من ألوان الشذوذ  جنسي، أو ،يرهال

ـــر الشـــرعي  تحـــريم العالقـــات الجنســـي   -3 ـــواط، والشـــذوذ ة، كاة ،ي ـــا، والل ل ن
ــان  ف اح  الجنســي :  ــه  ك  ــا إ نَّ ب ــوا ال   ن  ر  ــةقــال تعــالى: "و ال ت ق  ــبيال " )اإلســراء  ش  ــاء  س  س  و 

غريـــ ة الجـــنن أمـــر فطـــري عنـــد اإلنســـان، والمطلـــوب مـــن اإلنســـان أن ( ، ف32/
تصــريفها فــي ،يــر هــذا  أحــل  اللــه مــن خــالل الــ واإ الحــالل، وأن   يصــرفها فيمــا

ة، وهــي أمــراض الطريــق مــن شــأنه أن يجعــل اإلنســان عر ــة لألمــراض الجنســي  



555 

اء اتصـاله بشـخ  مصـاب، فاالبتعـاد عـن تنتقل بالعدوى، وتصـيب اإلنسـان جـر  
أشــهر  دة، ومــنة المتعــد  ال نــا هــو الطريقــة المثلــى للوقايــة مــن األمــراض التناســلي  

 . (25)من األمراض  يالن، إلى ،ير ذل يدال، ال هري، الس  هذه األمراض: اإل

ــــي المحــــيض:  -4 ــــان النســــاء ف ــــن  تحــــريم إتي ــــأ ل ون    ع  ي س  ــــال تعــــالى: "و  ق
تَّــى ي طهــرن  ب ــوه نَّ ح  ر  ــيض  و ال ت ق  ت   ل وا الن  ســاء ف ــي الم ح  ــل  ه ــو  أ ذى فــاع  ــيض  ق   الم ح 

ـــــرن  ـــــأت وه   فـــــإذا تطه  ـــــبا ف  ي ح  ـــــبا التَّـــــواب ين و  ـــــر ك م اللـــــه إ نَّ اللـــــه ي ح  يـــــث أ م  ـــــن  ح  نَّ م 
 (.222المتطهر ين" )البقرة/

ــــت الطــــب   ــــد أثب ــــى كــــال ي    أ ــــرارا  صــــح  لــــهنا الحــــديث أن   وق ة تعــــود عل
 يوجـدف ة بـين الـ وجين فـي فتـرة الحـيض ،ة الجنسـي  اء ممارسـة العملي ـال وجين جـر  

ــميكروبــات عديــ علــى جلــد القضــيب حامضــي رة واإلفــراال الدة، ولكــن المــواد المطه 
ــ للمهبــل تقتلهــا أثنــاء الطهــر ، والبيئــة  ، ا أثنــاء الحــيض فــأجه ة الــدفا  مشــلولةأم 

 . الصالحة لتكاثر الميكروبات متوفرة

د الـــدم أثنــاء الحـــيض يجعــل وســـ  المهبــل قلويـــا  بعــد أن كـــان و وجــ إن   ثــم  
 وقابـل لاللتهابـات ؛ ، ث بـالجراثيمما يجعل المهبـل عر ـة للتلـو  محمضيا ، وهذا 
ار المهبـل، ومـن ثـم لجـد   أثناء الحيض ينت  عـن ذلـ  تخـريمفإذا حدث الجما
وفـي نفـن الوقـت يكـون ،شـاء الـرحم أثنـاء الحـيض فـي حالـة  يحدث االلتهـاب ،

الجراثيم ألنـــه جـــرح مفتــوح، ممـــا يجعلـــه عر ــة لإلصـــابة وااللتهـــاب بـــ ، انســال 
    .التي تدخل أثناء الجما

، وي الجمـا  ي يـد مـن النـ ف الـدم ومـن ناحيـة أخـرى فـإن   ، هذا من ناحية
مــا تصــل ة، ورب  وي يــد مــن احتقــان المهبــل والــرحم، وبالتــالي تــ داد االلتهابــات شــد  

 ي إلى العقم والتهاب مجرى البول.إلى قناة الرحم وملحقاته والى المثانة، وتؤد  



552 

راثيم التـي تـدخل قضـيبه مـن بـالجض لاللتهابات الرجل أيضا  يتعر   كما أن  
 ، فالحالـب ، إلـى المثانـة اب الجهـاال البـولي ، وتمتـد اإلصـابةفقـد يصـ الجما  ،

حيــــــث يصــــــل المــــــرض إلــــــى  ، الجهــــــاال التناســــــليوالكلــــــى، وقــــــد تشــــــمل أيضــــــا  
والخصـــيتين، وقـــد  ، والبـــرب  والحبـــل المنـــوي   ، ة والبروســـتاتاالحويصـــالت المنوي ـــ

 .(35)الرجل  دي ذل  إلى العقم عنيؤد  

مــن انتقـال العـدوى، وحــافظ  يكـون القــرلن الكـريم قـد ســاهم فـي الحـد  وبـذل  
ليبقـى جسـم اإلنسـان  ، انتقـال العـدوى  ة اإلنسان مـن خـالل قطـع دابـرعلى صح  

 .سليما  معافى 
أمـر لمنع انتشار األمـراض المعديـة:  الصحية : اإلجراءات اإلسالمي ةرابعا  

ءات والتـــدابير التــي مـــن شـــأنها منــع انتشـــار األوبئـــة اإلســالم بالعديـــد مــن اإلجـــرا
 واألمراض السارية، من ذل :

األبـــواب أمـــام انتقالـــه إلـــى  األمـــر بعـــ ل المـــريض مر ـــا  معـــديا  لســـد   -5
 .(45) " ال يوردن  ممرض على مصح ،يره، قال صلى الله عليه وسلم: "

ا فـي ذلـ  األمر بعدم دخول المناطق الموبوءة وكذا الخروإ منهـا، لمـ -2
نــة، كمــا فـــي وحصــره فــي بقعــة معي   ، ، وكــذا منعــا  النتشـــارهللوبــاءض مــن التعــر  

حـــديث النهـــي عـــن الـــدخول إلـــى المنـــاطق الموبـــوءة بالطـــاعون، قـــال اإلمـــام ابـــن 
ــالقــي   ة فــي نهيــه عــن الــدخول إلــى م: "وقــد جمــع النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم لألم 

ال منــه،  األرض التــي هــو بهــا، ونهيــه عــن الخــروإ منهــا بعــد وقوعــه كمــال التحــر 
 لــه فــي محــل    ــا  للــبالء، وموافــاةفــي الــدخول فــي األرض التــي هــو بهــا تعر   فــإن  

ســلطانه، وإعانـــة لإلنســـان علـــى نفســـه، وهـــذا مخـــال  للشـــر  والعقـــل، بـــل تجن ـــب 
حانه إليهــا، وهــي حميــة بالــدخول إلــى أر ــه مــن بــاب الحميــة التــي أرشــد اللــه ســ

 .(55)لمؤذية"ا واألهوية عن األمكنة
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التوقي من كالم المصاب باألمراض المعدية عن قرب، منعـا  النتقـال  -3
ال تــديموا النظــر إلــى المجــذومين، وإذا  ، قــال صــلى اللــه عليــه وســلم: " العــدوى 

 .(55) " كل متموهم فليكن بينكم وبينهم قدر رمح

 "قـال: حال العطاس: فعـن أبـي هريـرة فياألمر بو ع اليد على الفم  -4
 ، كان رسول الله صلى الله عليـه وسـلم إذا عطـن و ـع ثوبـه أو يـده علـى فيـه

ــى  ي، وفــ(15)صــوته" اوخفــض أو ،ــض  بهــ روايــة الترمــذي: كــان إذا عطــن ،ط 
 .(55)صوته" اوجهه بيده أو بثوبه، و،ض  به

منـع الـرذاذ الخـارإ :  والحكمة من و ع اليد على الفم أثناء العطاس هـي
العـاطن إذا كـان مريضـا  بمـرض مـا،  لـى الغيـر، ذلـ  أن  من الفم من االنتشـار إ

م اليـد بمنــع الـرذاذ مــن اء، فتقــو فمـن شــأن العطـاس أن ينقــل المـرض إلــى األصـح  
 االنتشار . 

حكمـة مـن و ـع اليـد علــى كالمـه عـن ال إبـراهيم الـراوي فـي الـدكتور يقـول
ع العطـــاس ، إذ ينـــدفع مـــة الجلي ـــة لـــه حكمتـــه الصـــحي   األدب النبـــوي   الفـــم: "وهـــذا

أو ، يمكن أن يصـل معهـا إلـى الجالسـين مـع العـاطن  ، رذاذه إلى مسافة بعيدة
بمــرض  وهـذا يمكـن أن ينقــل العـدوى ن يصـل إلـى طعــام أو شـراب قريـب منــه ، أ

ب مصــابا  بــه، ولــين مــن خلــق المســلم أن يتســب   مــا )كال كــام( إذا كــان العــاطن
األدب فـي أن نضـع يـدنا  وسـلملله عليـه صلى ا بشيء من ذل ، لذا عل منا النبي  

لمنــع وصــول رذاذه إلــى الغيــر، وفــي ذلــ   ، أو منــديال  علــى فمنــا عنــد العطــاس
 .(95) " ،اية األدب

واإلسالم يدعو إلى االستجابة لحمالت التطعيم التي تقوم بها والارات  -5
ـــالصـــح   ة، إذ األمـــر بـــالتطعيم داخـــل  ـــمن قولـــه ســـالمي  ة واإلة فـــي الـــبالد العربي 
ــم" )األنعــام/تعــالى ل  ا  ب غ يــر  ع  ــف ه  ه ــم  س  ــر  الــذين  ق ت ل ــوا أ و الد  س  ــد  خ  قولــه و  (، 549: "ق 
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ــار   ةٌ  تعــالى: "ال تض  ه ا" )البقــرة/ و ال ــد  ل ــد   صــلى اللــه عليــه وســلم: " (، وقولــه233ب و 
 . (99)" كفى بالمرء إثما  أن يضي ع من يقوت

ة فــي الوقايــة الإ الحديثــفاســتخدام اللقاحــات واألمصــال، وكــل وســائل العــ
ا اإلسـالم ويـدعو السـتخدامها، فقـال صـلى اللـه ، أمور يحث  عليهـمن األمراض 
فتـــداووا وال  ، اللـــه أنـــ ل الـــداء والـــدواء، وجعـــل لكـــل داء دواء إن   : "عليـــه وســـلم 
ا  للذريعـــة، ،  (95)تـــداووا بحـــرام" فـــالتطعيم  ـــد األمـــراض هـــو نـــو  مـــن الـــدواء ســـد 

ن األجسا  األمراض قبل هجومها، لالله أعلم. م  د  ولكي تحص 
 وهي: ، نخل  إلى أهم نتائ  البحثبعد هذا الخاتمة : 

فــي العــدوى الــوارد فــي الحــديث لــين نفيــا  لوجــود العــدوى، ولكنــه ن ن  أ -5
ـــه خـــالق كـــل شـــيء ، فـــإن شـــاء ابتالنـــا هـــو نفـــي للتـــأثير، فـــالمؤثر وإن شـــاء  الل

المـــرض ذاتـــه ، فقـــد  ال بتـــأثير قـــدر اللـــهت كـــان ذلـــ  بعافانـــا، فالعـــدوى إذا انتقلـــ
 بمشيئته مخالطة الصحيح للسقيم سببا  النتقال المرض. يجعل الله

تقريـر وتأكيـد علـى  ، بالفرار من المجذوم ونحـوه أمره عليه السالم ن  أ -2
العــدوى ســبب مــن أســباب انتقــال المــرض، وفــي نفيــه للعــدوى نفــي الســتقاللها  أن  

ال تعـــدي بطبعهـــا، والمطلـــوب مـــن اإلنســـان أن يتعـــاطى األســـباب  بالتـــأثير، ألن  
 األسباب الواقية من انتشار العدوى.

يؤكــد اإلســالم علــى وجــود العــدوى مــن خــالل العديــد مــن التوجيهــات  -3
ة التـــي مـــن شـــأنها أن تقـــي اإلنســـان مـــن العـــدوى، واإلجـــراءات واألوامـــر الشـــرعي  

 الشريعة اإلسالمية.وبالتالي حفظ النفن وسالمتها، الذي هو أحد مقاصد 
 الهوامش
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، بيت األفكار 54، كتاب أحاديث األنبياء، باب: 3413برقم  559، إالبخاري أخرجه  -5
كتـــاب الســـالم، بـــاب: الطـــاعون  2255بـــرقم 959، إ مسلللل ، 5الدوليـــة، الريـــاض، ط

  5، بيت األفكار الدولية ،الرياض ، طوالطيرة والكهانة
، 3/13،  م2995، 5تــراث العربــي، بيــروت، ط، األالهــري، دار إحيــاء ال تهللبيا اللغللة -2

 مادة: عدا.

ر: ، مــادة: عــدا، وانظــ2/153، ابــن منظــور، دار لســان العــرب، بيــروت،  لسللاا العللر  -3
م، 2995، 2، ابـــــن األثيـــــر، دار المعرفـــــة، بيـــــروت، ط النهايلللللة فلللللي ثر لللللا الحلللللديث

 .4/259، ابن فارس، دار الفكر، بيروت،  معج  مقاييس اللغة، 2/519
 .2/519ية في ،ريب الحديث واألثر النها -4
، 5525، إ 5الفيــرال لبــادي، بيــت األفكــار الدوليــة، الريــاض، ط ، القللاموا المحللي  -5

 مادة: عدو.

 .554، ابن حجر العسقالني، دار الفكر، بيروت، إ  هدي الساري  -5
م، 2995، 5لميـــة، بيـــروت، ط، دار الكتـــب ال للللى مةلللماا الم لللابي شلللرل الطيبلللي ع -1

ــــروت، ط ن ابللللن ماجللللل بةللللرل السللللنديسللللن ، وانظــــر:5/342 ، 2، دار المعرفــــة، بي
 .5/55م، 5991

 .25/3م، 5955، 2، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط البخاري بةرل الكرماني -5
الجذام: علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فتفسد م اإ األعضـاء،  -9

 بــذل  لتجــذم األصــابع يل ابــن ســيده: ســم  حتــى يتأكــل. قــامــا أفســد فــي لخــره ايصــالها ورب  
 .59/555، ابن حجر العسقالني، دار الفكر، بيروت،  فت  الباري وتقطعها. انظر: 

ـــا  إ  البخلللاري أخرجـــه  -59 ـــاب: الجـــذام، ، 5191بـــرقم  5529معلق ـــاب الطـــب، ب ، كت
ابلن أبلي شليبة فلي ، 5، بيت األفكـار الدوليـة، الريـاض، ط9129برقم  515أحمد إ 
قي المجذوم، الدار ، كتاب األطعمة، باب: من كان يت25935برقم  5/532 ، الم نف

، ونســبه البــن 54155، بــرقم 5/533 ، جمللع الجوامللع، الســيوطي فــي الســلفية الهنديــة 
 م.2999، 5، دار الكتب العلمية، بيروت، ط تهبيا اآلثارجرير في 

"الطيـرة، مـا  فقـال: ، جـامع مـانععر ف الرسول صلى الله عليه وسلم الطيرة بجـواب  -55
 .5524برقم  551إ ،  أحمدأو رد  " أخرجه  أمضا 

ة: هــي البومــة، وكانــت العــرب تتشــاءم بهــا، فأبطــل الرســول صــلى اللــه عليــه الهامــ -52
 وسلم ذل .
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من التشاوم فـي شـهر صـفر، ويقولـون أنـه  هالمراد هنا نفي ما كان المشركون يفعلون -53
 ل .شهر مشؤوم، فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم ذ

 ، كتاب الطب، باب الجذام.5191برقم  5529إ ، أخرجه البخاري  -54

،  مسلل هامـة،  ب الطـب، بـاب: الكتـا، 5115برقم  5539إ البخاري ، أخرجه  -55
طيــرة وال هامــة وال صــفر وال  ، كتــاب الســالم، بــاب: ال عــدوى وال2225بــرقم  953إ 

 ابلن ماجلل، 5292بـرقم  545إ  ،أحمد، وال يورد ممرض على مصح ، نوء وال ،ول
، كتـاب الطـب، بـاب: كـم كـان يعجبـه الفـأل ويكـره الطيـرة، بيـت 3545برقم  352إ ، 

، كتـاب الطـب، بـاب: 3955برقم  429إ ،  أبو داود، 5األفكار الدولية، الرياض، ط
 .5في الطيرة، بيت األفكار الدولية، الرياض، ط

ر: يروت، وانظـ، مؤسسة مناهل العرفان، ب54/251 ، صحي  مسل  بةرل النووي  -55
 .59/24 ، فت  الباري بةرل صحي  البخاري 

، كتــــاب الســـالم، بـــاب: اجتنـــاب المجــــذوم 2235بـــرقم  955إ  ، مسلللل أخرجـــه  -51
ـــرقم  2/519 شلللعا اإليملللااونحـــوه، البيهقـــي فـــي  ، 5، دار الفكـــر، بيـــروت، ط5351ب

 م.2994

 ، باب: جامع الح ،، كتاب الح 5559برقم  255إ ،  موطأالأخرجه مال  في  -55
 ، "هذا الحديث موقوف".5بيت األفكار الدولية، الرياض، ط

، بـاب: التوكـل والتســليم، 5355بـرقم  2/515 ، شلعا اإليملااالبيهقـي فـي  أخرجـه -59
إ  ، ابللن ماجللة، كتــاب الطــب، بــاب: فــي الطيــرة، 3925بــرقم  439إ  ، أبللو داود
كتاب  ،5551برقم  359إ  ،الترمبي، كتاب الطب، باب: الجذام، 3542برقم  352

، بــاب: مــا جــاء فـي األكــل مــع المجــذوم، وقـال: هــذا حــديث ،ريــب ال نعرفــه إال األطعمـة
مــن حــديث يــونن بــن محمــد عــن المفضــل بــن فضــاله، بيــت األفكــار الدوليــة، الريــاض، 

، كتاب األطعمة، دار الكتب العلمية، 1595برقم  4/552 ، المستدرك، الحاكم في 5ط
 .5بيروت، ط

ــ قــال الــدوري عــن ابــن بــي أميــة القرشــي، ه المفضــل بــن فضــالة بــن أوالحــديث  ــعي ، وعل ت
ي عن أبي داود: بلغني عن معين: لين بذا ، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال اآلجر  

أشـهر، علي أنه قال: في حديثه نكارة، وقال الترمذي: شي  بصري والمصري أوثق منه و 
 59/245، ابــن حجــر العســقالني تهللبيا التهللبياانظــر: وقـال النســائي: لــين بـالقوي ، 

ميزاا العتدال في نقلد م، 5994، 5، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1514ترجمة رقم 
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ـــــذهبي  الرجلللللال ـــــم  5/595، ال ـــــروت، ط5135ترجمـــــة رق ـــــة، بي ، 5، دار الكتـــــب العلمي
، 5559ترجمـــة رقـــم  25/454، المـــ ي، تهلللبيا الكملللال فلللي أسلللما  الرجلللالم، 5995

، مؤسسة 5/255، الذهبي  سير أعالم النبال م، 5992، 5ت، طمؤسسة الرسالة، بيرو 
 م.5995، 55الرسالة بيروت، ط

 .54/225 ، صحي  مسل  بةرل النووي انظر:  -29
 ، المسلتدرك، الحاكم في 22393برقم  5555إ  ، أحمدحديث أخرجه ج ء من  -25

جــــاه، الطبرانــــي فــــي ، وقــــال: هــــذا حــــديث صــــحيح اإلســــناد ولــــم يخر  333بــــرقم  2/355
م، وذكــره الهيثمــي فــي 5999، 5، دار الفكــر، عمــان، ط2495بــرقم  2/51 ، وسلل األ 

م، 2995، 5بيـروت، ط، دار الكتـب العلميـة، 51592بـرقم  59/559 ، مجمع الزوائلد
ف وفيه الكريا ابن منظور، وقال: ه الجمهـور، وبقيـة وثقه أحمد بـن صـالح المصـري، و ـع 

  رجاله ثقات.
هــا وبــين المدينــة اليرمــو  والجابيــة متصــالت ، وبينمدينــة فتحهــا أبــو عبيــدة ، وهــي و  -22

 . 554/   59 ، فت  الباري . انظر: ثالث عشرة مرحلة
، كتــــاب الطـــب، بــــاب: مـــا يــــذكر فــــي 5129بـــرقم  5523إ ،  البخللللاري أخرجـــه  -23

، كتــــاب الســــالم، بــــاب: الطــــاعون والطيــــرة 2259بــــرقم  955إ  ، مسللللل الطــــاعون، 
 ، اا في صحيحلابن حبّ ، 5553برقم  553إ  ، المسندوالكهانة، ونحوها، أحمد في 

، كتاب الجنائ ، باب: مـا جـاء فـي الصـبر وثـواب األمـراض، مالـ  2953برقم  1/255
 ، الم لللنففـــي  عبـــد الـــرالاق ،طـــاعون ، كتـــاب ال3549بـــرقم  545إ ،  الموطلللأفـــي 
 .29559برقم  55/541

 .59/555 ، فت  الباري  -24
، فـإذا أ صـيب دواء الـداء بـرأ بـإذن اللـه : "لكـل داء دواءرفعـه أشارة إلـى حـديث جـابر -25

 ، ، كتـاب السـالم، بـاب: لكـل داء دواء2294بـرقم  995إ  ، مسل ع   وجل" أخرجه 
 4/222 ، المستدرك، الحاكم في 54555برقم  5995إ ،  أحمدواستحباب التداوي، 

، كتــاب الطــب، وقــال: هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط مســلم ولــم يخرجــاه. 1434بــرقم 
 .5953برقم  53/425 ، ان في صحيحهم، ابن حب  جه مسلم كما تقد  خر  قلت: بل 

 .59/535 ، فت  الباري  -25
ع عبد الرحمن بن محمد وولده محمد، بدون ، جم5/19 ، مجموع فتاوى ابن تيمية -21

 هـ.5455ناشر، الطبعة األولى، 
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 قد سبق تخريجه. -25

إ ، م ، كتاب الطب، باب: الفأل، مسل5155برقم  5521إ ، أخرجه البخاري  -29
 ، كتاب السالم، باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم.2224برقم  954

بـــرقم  429إ ،  أبلللو داود، 5554بـــرقم  543إ ،  المسلللندأخرجـــه أحمـــد فـــي  -39
بــرقم  535إ ،  السللنة، كتــاب الطــب، بــاب: فــي الطيــرة، ابــن أبــي عاصــم فــي 3925
 .ال عدوى" : "قول النبي ، باب: ذكر255

وال ، كتــاب الســالم، بــاب: ال عــدوى وال طيــرة 222بــرقم  954إ ،  مسللل أخرجــه  -35
، ابــن 55559بــرقم  5935إ  ، المسللند، أحمــد فــي هامـة وال صــفر وال نــوء وال ،ــول 

، بــاب: ذكــر قـول النبــي صــلى اللــه عليــه 255بــرقم  535إ  ، السللنةأبـي عاصــم فــي 
 وسلم: "ال عدوى"، وقوله: "من أعدى األول".

رة ، كتاب السالم، باب: ال عدوى وال طيـ2229برقم  2555إ  ، البخاري أخرجه  -32
، ابن أبي عاصم 1599برقم  545إ  ، أحمد في المسند ،وال هامة وال صفر وال نوء 

، بــاب: ذكــر قــول النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم: "مــن 254بــرقم  531إ ،  السللنةفــي 
 أعدى األول".

 ، فلللي صلللحيحلاا ابلللن حّبللل، 3932بـــرقم  259إ ،  المسلللندأخرجـــه أحمـــد فـــي  -33
 حه الشي  شعيب األرناووط في تخريجه للصحيح.، وصح  5551برقم  53/455

ــــرقم  53/451 ، اا فللللي صللللحيحلابللللن حّبللللأخرجــــه  -34 شــــعيب  حه، وصــــح  5555ب
 األرناووط في تخريجه للصحيح.

 .554إ ،  هدي الساري  -35
،  علللوا المعبلللود عللللى سلللنن أبلللي داود، وانظـــر: 242-59/245 ، فلللت  البلللاري  -35

 .551، إ 5يم لبادي، بيت األفكار الدولية، الرياض، طشرف الحق العظ
 .59/559 ، فت  الباري انظر:  -31
، بال، نقال  عن الـدكتور محمـد علـي 35-34ي، إ ، ال ندان آيات اللل في اآلفاق -35

 ، مكتبة القرلن للطبع والنشر والتواليع.البار

 .5/342 ، شرل الطيبي على مةماا الم ابي  -39
 تقدم تخريجه. -49

 تقدم تخريجه. -45

 . 59/559،  فت  الباري  -42
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صحي  مسل  ف، وانظر: ببعض االختصار والتصر   555-59/559 ، فت  الباري  -43
 لملللع، 2/23، الحليمـــي،  منهلللاع شلللعا اإليملللاا، 254-54/253 ، بةلللرل النلللووي 

 ، المكتبة اإلمدادية، مكة المكرمة.9/452، ، الكنكوهي الدراري على جامع البخاري 

 .5/55،  سنن ابن ماجل بةرل السندي: ، وانظر59/242،  فت  الباري  -44
 .2/251ة، دار الفكر، بيروت، م الجوالي  ، ابن قي   مفتال دار السعادا -45
ائل، بــاب: وجــوب امتثــال مــا ، كتــاب الفضــ2352بــرقم  952إ ،  مسللل أخرجــه  -45

 من معايم الدنيا، على سبيل الرأي. قاله شرعا دون ما  ذكره

 .2/23 ، منهاع شعا اإليمااانظر:  -41
انظــر :  الحمــى ،والــدق :  جــرب ،، والنقــب : الني ويقتــل : داء يهــ ل ويضــالســل  -45

 ، مادة سل  ، ومادة نقب ، ومادة دق  .لسان العرب 

 .59، ابن قتيبة، عالم الحديث، بيروت، بال، إ  تأويل مختل  الحديث -49
 ، ، كتـاب الطـب، بـاب: ال هامـة، مســلم5115بـرقم  5539إ ، أخرجـه البخـاري  -59

، كتــاب الســالم، بــاب: ال عــدوى وال طيــرة وال هامــة وال صــفر وال 2225بــرقم  953إ 
 ، واللفظ له. نوء وال ،ول

 .54/254 ، صحيح مسلم بشرح النووي  -55
، كتــــاب الرقــــاق، بــــاب: مــــا جــــاء فــــي 5452بــــرقم  5232إ ،  البخللللاري أخرجــــه  -52

بــــرقم  295إ ،  المسللللندة والفــــرا" وأن ال عــــيم إال عــــيم اآلخــــرة، أحمــــد فــــي الصــــح  
ة والفــرا" نعمتــان ، كتـاب ال هــد، بــاب: الصــح  2394بــرقم  355إ ،  ترمللبيال، 2349
تـاب ال هـد، بـاب: ، ك4519بـرقم  455إ ،  ابلن ماجللفيهما كثير من الناس،  مغبون 

دار  ، ة والفـرا"، كتاب الرقاق، باب: في الصـح  2191برقم  2/231 ، الدارميالحكمة، 
، 5553بـــرقم  4/335 ، األوسلل  الطبرانــي فــي ،5،5995، طالكتــب العلميــة ، بيــروت

، كتـاب 1545بـرقم  4/345 ، المستدرك، الحاكم في 59155برقم  59/322 ، الكبير
 . 35495برقم  53/234،  الم نفالرقاق، ابن أبي شيبة في 

، 3555بـرقم  559إ ،  الترملبي، 45بـرقم  25إ ،  المسلندأخرجه أحمد فـي  -53
ر ـي اللـه  ،هذا الوجه عن أبي بكركتاب الدعوات، وقال: هذا حديث حسن ،ريب من 

، وقـال: هـذا حـديث صـحيح اإلسـناد 5935بـرقم  5/155 ، المسلتدركعنه، الحـاكم فـي 
 .59151برقم  5/229 ، النسائي في الكبرى جاه، ولم يخر  
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ــــي بأخرجــــه الط -54 ــــي ف ــــرقم  5/495 ، األوسلللل ران ــــي فــــي 5525ب  ، الةللللعا، البيهق
معيشـة ، كتاب ال هد، باب: 2345برقم  355إ  ، الترمبي، 59355برقم  1/3355

 وقال هذا حديث حسن ،ريب . ،لل محمد عليه السالم 

ة، مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت، م الجوالي ـــ، ابـــن قـــي   زاد المعلللاد فلللي هلللدي ديلللر العبلللاد -55
 .4/254م، 5951، 55ط
ــ . ، د الثقافللة اإلسللالمية ثقافللة المسللل  وتحللديات الع للرانظــر:  -55 د أبــو يحيــى محم 

 .512م، إ 2991، 1اه ، عمان، ط، دار المن ورفاقه
 5/355 ، الكبللرى ، البيهقــي فــي 323بــرقم  5/543 ، الكبللرى أخرجــه النســائي فــي  -51

 .5514برقم 
ـــاب: اإلســـتجمار552رقم بـــ 55إ ،  البخلللاري أخرجـــه  -55 ـــاب الو ـــوء، ب وتـــرا ،  ، كت

، 12بــرقم  29، إ  الموطللأ، مالــ  فــي ، كتــاب الطهــارة215بــرقم  534، إ  مسللل 
إ ،  المسلند، أحمـد فـي 2549بـرقم  4/555 ، المسلندالطيالسـي فـي ، كتاب الطهـارة

 .99برقم  5/52،  ال حي ، ابن خ يمة في 1599برقم  544
 ، ال لحي ، ابـن خ يمـة فـي 25955بـرقم  5949إ ،  المسلندأخرجه أحمد في  -59

، النســـائي فـــي 5955بـــرقم  5/255 ، الم لللنف، عبـــد الـــرالاق فـــي 255بـــرقم  5/599
،  ابلن ماجلل، 925بـرقم  5/293 ، الكبرى ، البيهقي فـي 9945قم بر  5/335 ، الكبرى 
 ،سل يديه. لطهارة وسننها، باب: من قال يج ئه، كتاب ا593برقم  15إ 

بـــرقم  55إ ،  ابلللن ماجلللل، 9931بـــرقم  535إ ،  المسلللندأخرجـــه أحمـــد فـــي  -59
 هذا الحديث حسن ويرقى.، 493

إ  ، المجتبلىي في ، النسائ24191برقم  5599إ ،  المسندأخرجه أحمد في  -55
، كتاب الطهارة، باب: التر،يـب فـي السـوا ، بيـت األفكـار الدوليـة، الريـاض، 5برقم  59
ـــان فـــي 2555بـــرقم  2/552 ، شلللعا اإليملللاا، البيهقـــي فـــي 5ط  ، ال لللحي ، ابـــن حب 
ـــرقم  3/359 ـــاب: الســـوا  554بـــرقم  5/551 ، اللللدارمي، 5955ب ـــاب الطهـــارة، ب ، كت

، كتاب الصوم، باب: السوا  الرطب واليابن 351إ ، علقا  م اري والبخ، مطهرة للفم، 
 للصائم.

، كتاب الجمعة، باب: السـوا  يـوم الجمعـة، 551برقم  519إ ،  البخاري أخرجه  -52
 مسل ، كتاب الطهارة، باب: ما جاء في السوا ، 255برقم  45إ ،  الموطأمال  في 

 525إ ،  المسللند ، كتــاب الطهــارة، بــاب: الســوا ، أحمــد فــي252بــرقم  521إ ، 
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، 22برقم  23إ  ، الترمبي، 39برقم  5/12 ، ال حي ، ابن خ يمة في 1335برقم 
ان فــي كتــاب الطهــارة، بــاب: مــا جــاء فــي الســوا ، وقــال: حــديث حســن صــحيح، ابــن حب ــ

، كتاب الصالة، باب: 5454برقم  5/252 ، الدارمي، 5955برقم  3/359 ، صحيحل
، عبـد 5191بـرقم  5/555 ، الم لنفابـن أبـي شـبية فـي  ،السـماء الـدنيا ين ل اللـه إلـى
 .2595برقم  5/555 ، الم نفالرالاق في 

 5/35 ، الكبرى ، البيهقي في 25515برقم  5945إ ،  المسندأخرجه أحمد في  -53
 5/245 ، المسللتدرك، الحــاكم فــي 2115بــرقم  3/5955 ، شللعا اإليمللاا، 559بــرقم 
ث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ابن ، كتاب الطهارة، وقال: هذا حدي555برقم 

 .531برقم  5/15 ، ال حي خ يمة في 
، د.عبـد الـرحيم مـارديني، دار  موسوعة اإلعجاز العلمي في القلرآا والسلنةانظر:  -54

ــــ از ة فللللي  عجللللالموسللللوعة البهبّيلللل، 525-525م، إ 2991، 5ة، دمشــــق، طالمحب 
 ي ، دار ابـن الجـوالي ، القـاهرة ،، د. أحمد مصـطفى متـول القرآا الكر   والسنة النبو ة

 .991-995إ 2995، 5ط 
الشـــارب،  ، كتــاب اللبــاس، بــاب: قــ   5559بــرقم  5545إ ،  البخللاري أخرجــه  -55

،  المسلندأحمد في ، كتاب الطهارة، باب: خصال الفطرة، 251برقم  525إ  ، مسل 
، كتاب الفطرة، باب: 3952برقم  554إ ،  الموطأ، مال  في 1539برقم  555إ 

، البيهقـي 2959بـرقم  5/595 ، الم نفما جاء في السنة في الفطرة، عبد الرالاق في 
أبلو ، 559بـرقم  5/549 ، السلنن الكبلرى ، 2155بـرقم  3/5955 ، شعا اإليماافـي 
 لشارب .، كتاب الترجل، باب: في أخذ ا4595برقم  451إ ،  داود

مةللمل اوي فــي ، الطحـ5455بــرقم  5/2294 ، شللعا اإليمللااأخرجـه البيهقــي فــي  -55
، كتاب الترجل، بـاب: 4553برقم  454إ ،  أبو داود، 2559برقم  1/395 ، اآلثار

، قـــال الحـــافظ ابـــن 5455بـــرقم  5/595 ، األوسللل فـــي إصـــالح الشـــعر، الطبرانـــي فـــي 
 : سنده حسن.59/355 ، الفت حجر في 

، 414بــرقم  5/91 ، الكبللرى ، البيهقــي فــي 2155بــرقم  229إ ،  أحمللدأخرجــه  -51
، كتـاب الطهـارة وسـننها، بـاب: النهـي عـن الخـالء علـى 325بـرقم  55إ  ، اجلابن م

لتـي نهـى ، كتاب الطهـارة، بـاب: الموا ـع ا25برقم  25إ ،  أبو داودقارعة الطريق، 
 المستدرك، الحاكم في 241برقم  29/523 ، الكبيرعن البول فيها، الطبراني في  النبي
 ح اإلسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.، وقال: هذا حديث صحي594برقم  5/213 ،
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، كتــاب الطهــارة، بــاب: النهــي عــن البــول فــي 255بــرقم  535إ  ، مسللل أخرجــه  -55
بـرقم  52إ ،  ابلن ماجلل، 54535بـرقم  5952إ  ،المسلندالماء الراكد، أحمد فـي 

، كتاب الطهارة وسننها، باب: النهي عن البول في الماء الراكد، ابن أبي شـيبة فـي 343
، كتـــاب 35بـــرقم  22إ  ، المجتبلللى، النســـائي فـــي 5595بـــرقم  5/545،  نفالم للل

بـــرقم  5/91،  الكبلللرى ، البيهقـــي فـــي اء الراكـــدالطهـــارة، بـــاب: النهـــي عـــن البـــول فـــي المـــ
415. 

، كتــــاب اإليمــــان، بــــاب: بيــــان شــــعب اإليمــــان 55بــــرقم  45إ ،  مسللللل أخرجــــه  -59
بـرقم  554إ  المسلندأحمـد فـي وأفضلها وأدناها، وفضيلة الحياء، وكونه من اإليمـان، 

ابللن ، كتــاب الســنة، بــاب: فــي رد  اإلرجــاء، 4515بــرقم  559إ ،  أبللو داود، 9359
 مة، باب: في اإليمان .، كتاب المقد51برقم  24إ  ، ماجل

 ، المسلللتدرك، الحـــاكم فـــي 51355بـــرقم  5229إ  ، المسلللندأخرجـــه أحمـــد فـــي  -19
 .5214برقم  2/944 ، ال حي ، وابن حبان في 1539برقم  4/535
، عبـــد الـــرحيم  موسلللوعة اإلعجلللاز العلملللي فلللي الحلللديث النبلللوي الةلللر  انظـــر:  -15

 .595م، إ 2993، 5مارديني، دار المحبة، دمشق، ط
اإلعجلللاز العلملللي فلللي القلللرآا  وانظـــر : ،554-555، إ  : المرجـــع نفســـهانظـــر -12

 .553-555، إ 5، عبد العاطي البربري، دار الياقوت، عمان، ط الكر  
، كتـاب الضــوء، بـاب: النهــي عـن االســتنجاء 553بـرقم  55إ ،  البخللاري أخرجـه  -13

، كتـــاب الطهـــارة، بـــاب: النهـــي عـــن االســـتنجاء 251بـــرقم  539إ ،  مسلللل بـــاليمين، 
، 35بـرقم  25إ ،  أبلو داود، 59539بـرقم  5494إ  ، المسندباليمين، أحمد في 

 .كتاب الطهارة، باب: كراهية من الذكر باليمين في االستبراء
، كتــاب األشــربة، بــاب: الشــرب مــن فــم 5521بــرقم  5595إ ،  البخللاري أخرجــه  -14

بـرقم  1/255 ، الكبلرى ، البيهقي فـي 1351برقم  539إ  ، المسندالسقاء، أحمد في 
54445. 

، كتـــاب األشـــربة، بـــاب: لداب الطعـــام 5525بـــرقم  5595إ ،  البخلللاري أخرجـــه  -15
إ ،  ابلللن ماجلللل، 55555م بـــرق 595إ ،  المسلللندوالشـــراب وأحكامهـــا، أحمـــد فـــي 

بــرقم  459إ ،  أبللو داوداألســقية،  ، كتــاب األشــربة، بــاب: اختنــاث3455قم بــر  319
، 5599بـرقم  359إ ،  الترملبياألشـربة،  ، كتاب األشربة، باب: في اختنـاث3129
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األسـقية، وقـال: هـذا حـديث حسـن  ، بـاب: مـا جـاء فـي النهـي عـن اختنـاثكتـاب األشـربة
 صحيح.

 .594/ 35 ، رل النووي صحي  مسل  بة -15
، كتاب األشـربة، بـاب: األمـر بتغطيـة اإلنـاء 2954برقم  535إ ،  مسل أخرجه  -11

 5955إ ،  المسللندأحمــد فــي وإيكــاء الســقاء وإ،ــالق األبــواب وذكــر اســم اللــه عليهــا، 
 . 5595برقم  5/2951 ، شعا اإليماا، البيهقي في 54559برقم 

د.أحمــد  ، آا الكللر   والسللنة النبو للةالموسللوعة البهبيللة فللي  عجللاز القللر انظــر:  -15
 .5954إ ، مصطفى متولي

، كتــاب الطهــارة وســننها، بــاب: االســتنجاء 355بــرقم  53إ ،  ابللن ماجلللأخرجــه  -19
 بالماء.

 .943إ مرجع سابق، ،  النبو ةبهبية في  عجاز القرآا والسنة الموسوعة ال -59
 .959إ ،  نفسهالمرجع  -55
الفا ــل  مرجــع ســابق ، الوقايللة والعللالعأمللراا الجللراثي  بللين :  انظــر لالســت ادة -52

ــــب الجــــامعي، مكــــة المكرمــــة، ط ــــة الطال ، 54-15إ  م5955، 5العبيــــد عمــــر، مكتب
 .555-554إ  ، موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآا والسنة النبو ة

 مرجـع سـابق، ، ع فلي الطلا اإلسلالميأمراا الجلراثي  بلين الوقايلة والعلالانظر:  -53
 . 59-55إ 

 سبق تخريجه. -54

م، إ 2994، 4م الجواليـــة، مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت، ط، ابـــن قـــي   وي بلللطلللا النال -55
39. 

 ، المجملللعذكـــره الهيثمـــي فـــي و   ،555بـــرقم  12إ ،  المسلللندأخرجـــه أحمـــد فـــي  -55
، وقـال: رواه أبـو يعلـى والطبرانـي، وفـي إسـناد أبـو يعلـى: الفـرإ بـن 5355برقم  5/559

ـــره، فه النســـائي و،ي ـــره، و ـــع  ـــه أحمـــد و،ي ـــه ثقـــات، وفـــي إســـناد  فضـــالة، وثق ـــة رجال وبقي
 الطبراني: يحيى الحمامي، وهو  عي ، وبقية رجاله ثقات.

، كتـــــاب األدب، بـــــاب: مـــــا جـــــاء فـــــي 5929بـــــرقم  543إ ،  أبلللللو داودأخرجـــــه  -51
 التثاوب.

خفـض  ، كتـاب األدب، بـاب: مـا جـاء فـي2145برقم  443إ ،  الترمبيأخرجه  -55
 حديث حسن صحيح.، وقال: هذا الصوت وتخمير الوجه عند العطاس
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 عن نقال   5955إ ،  الموسوعة البهبية في  عجاز القرآا الكر   والسنة النبو ة -59
: "أثــر العطــاس علـى الــدما"" مجلــة حضـارة اإلســالم، العــدد مقالـة للــدكتور ابــراهيم الـراوي 

 م.5919، عام 29

، كتـــــاب الطـــــب، بـــــاب: فـــــي األدويـــــة 3514بـــــرقم  425إ ،  أبلللللو داودأخرجـــــه  -99
 24/254 ، الكبيلر، الطبراني فـي 59455برقم  59/5 ، الكبرى بيهقي في المكروهة، ال

 .549برقم 
، كتـاب 5592بـرقم  599إ ،  أبلو داود، 5495بـرقم  455إ ،  أحمدأخرجه  -95

، وقـال: هـذا 5555بـرقم  5/515 ، المستدركال كاة، باب: في صلة الرحم، الحاكم في 
 جاه، ووافقه الذهبي .حديث صحيح اإلسناد ولم يخر 


