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 منهج السنة النبوية يف التعامل مع األمراض واألوبئة 

 إعداد

 شريف عبد العليم حممود د . 

   د . ســـــــــــــــــــــــلور إشـــــــريتش

 موجز عن البحث

الدراسة إلك إبراز مـفج السـة الـبقية يف التعامؾ مع إمراض وإوبئة؛ ٕن  هتدف

الؿحافظة طؾك الصحة ووقايتفا مـ إمراض وإوبئة هق الؿؼصد إسؿك لؾشرع 

 الشريػ. 

وقد اطتؿدت يف هذه الدراسة طؾك: الؿـفج آستؼرائل، والتحؾقؾل، وآستـباصل، 

بقية التل تعـك بإمراض وإوبئة، ودراستفا، وذلؽ مـ خالل تتبع الـصقص الـ

 واستخالص الؿـفج الـبقي يف التعامؾ معفا.  

وتتللػ هذه الدراسة مـ ثالثة مطالب، وخاتؿة، أما الؿطؾب إول: فقتـاول التعريػ 

بإمراض وإوبئة، وأسباب اكتشارها، وآثارها، وبعض الِحَؽؿ مـفا، وأما الؿطؾب 

قان الؿـفج الـبقي يف التعامؾ مع إمراض وإوبئة قبؾ وققطفا. وأما الثاين: فقتـاول ب

الؿطؾب الثالث: فقتـاول بقان الؿـفج الـبقي يف التعامؾ مع إمراض وإوبئة بعد 

  .وققطفا، والخاتؿة: تشتؿؾ طؾك أهؿ الـتائج

 مـفج ، السـة الـبقية ، إمراض ، إوبئة .  الؽؾؿات الؿػتاحقة :
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Abstract :  

The study aims to highlight the Sunnah approach in dealing with diseases and 

epidemics. This is because preserving health and protecting it from diseases and 

pandemics is the supreme purpose of the honorable Sharia. 

The study relied on: The inductive, analytical, and deductive approach, by tracing 

the prophetic texts that deal with diseases and pandemics, studying them, and 

extracting the prophetic approach in dealing with them.  

The study consisted of three demands and the final. The first demand: deals with 

the definition of diseases and pandemics, and reasons for outbreaks, and their health 

impacts, and some wisdom of them. The second demand: deals with the statement of 

the approach of the Prophet in dealing with diseases and pandemics before they occur.  

The Third demand: deals with the statement of the approach of the Prophet in dealing 

with pandemics of diseases after the fact.  Conclusion: include the most important 

results. 

 

Key words: Approach, Sunnah, Diseases, Epidemics. 
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 مقذمة
، وآلف الغر الؿقامقـ، الحؿد هلل رب العالؿقـ وأصؾل وأسؾؿ طؾك الـبل إمقـ    

 ومـ سار طؾك هنجف إلك يقم الديـ، وبعد: 

فنن اإلسالم بتعالقؿف السؿحة يفدف إلك الؿحافظة طؾك كؾقات خؿس: الديـ، 

ن ثالثة مـفا والـػس، والعؼؾ، والـسؾ، والؿال، والؿتلمؾ يف هذه الؽؾقات يتبقـ لف أ

تتعؾؼ بصحة اإلكسان: حػظ الـػس، والعؼؾ، والـسؾ؛ وذلؽ ٕن البشرية هل الؼطب 

إطظؿ يف ققام الؽقن وطؿارتف، إذ ٓ يتصقر ققام طؿارة وٓ حضارة إٓ مع بشرية سقية 

تتؿتع بصحة جقدة وبـقة ققية، ولفذا حػؾت الشريعة الغراء بجؿؾة كبقرة مـ التعالقؿ 

التل تعـك بالصحة، وسبؾ الؿحافظة طؾقفا، الققاية لفا مـ إمراض واإلرشادات 

  .وإوبئة التل تدمرها

وقد جاءت هذه الدراسة لتبقـ الؿـفج الـبقي الشريػ يف التعامؾ مع إمراض 

وإوبئة، وذلؽ لحاجة البشرية الؿاسة إلك هذه التقجقفات التل تضؿـ لفا الققاية مـ 

 ، التل طؿت البالد. 11وهل تعقش الققم جائحة كقفقد إمراض وإوبئة، خاصة

 

( تؾؽ الجائحة 11تجتاح العالؿ يف طصركا الحاضر جائحٌة خطقرة هل جائحة)كقفقد

التل هتدد كقان إفراد والؿجتؿعات، إمر الذي يستدطل مـ الجؿقع العؾؿ بطرق 

ومـ أهؿفا الؿـفج الـبقي، ويؿؽـ لـا التعامؾ مع إمراض وإوبئة بؿختؾػ أكقاطفا، 

 صقاغة إشؽالقة الؿقضقع يف إسئؾة التالقة: 

 اكتشارها؟، وما آثارها؟، وما الِحَؽؿ مـفا؟. أسبابما إمراض وإوبئة ؟، وما  .1

 ما الؿـفج الـبقي يف التعامؾ مع إمراض وإوبئة قبؾ وققطفا، وبعد وققطفا؟.  .7



 

017  

 ي يف التعامؾ مع إمراض وإوبئة؟.ما أبرز جقاكب اإلطجاز الـبق .7

 

 تلتي أهؿقة الدراسة من خالل أتي:

الحاجة الؿاسة إلك مثؾ هذه البحقث التل ترتبط بالؿجتؿع ارتباًصا وثقًؼا، وتقجفف 

إلك الؿـفج الـبقي السديد يف التعامؾ مع إمراض وإوبئة. إذ مـ الؿعؾقم أن السـة 

قد سبؼت العؾؿ الحديث يف التعامؾ مع إمراض وإوبئة، وذخرت  الـبقية الؿشرفة

بؿجؿقطة كبقرة مـ الؼقاطد والضقابط التل يجب طؾك الؿجتؿع إخذ هبا لؾققاية مـ 

 إمراض وإوبئة قبؾ اكتشار وبعد اكتشارها.  

 

 ؿ مـفا.التعريػ بإمراض وإوبئة، وأسباب اكتشارها، وآثارها، والِحؽَ  .1

 بقان الؿـفج الـبقي يف التعامؾ مع إمراض وإوبئة قبؾ وققطفا، وبعد وققطفا.  .7

 بقان أبرز جقاكب اإلطجاز الـبقي يف التعامؾ مع إمراض وإوبئة. .7

 بقان سبؼ السـة الـبقية لؾعؾؿ الحديث يف التعامؾ مع إمراض وإوبئة. .4

 

هنا )مـفج السـة يف التعامؾ مع إمراض وإوبئة( مـ طـقا الدراسةتظفر حدود 

يف التعامؾ مع إمراض وإوبئة، وربطف بؿا ملسو هيلع هللا ىلص فالدراسة تدور حقل مـفج الـبل 

 تقصؾ إلقف العؾؿ الحديث يف هذا الجاكب. 

 

 اقتضت صبقعة الدراسة تؼسقؿفا إلى: مؼدمة، وثالثة مطالب، وخاتؿة. 

 :أهؿقة الؿقضقع، ومشؽؾتف، ومـفجف، وخطتف. فتتحدث طـ الؿؼدمة 

  :فقتـاول إمراض وإوبئة، والؿسببات، والِحَؽؿ، وأثار.الؿطؾب إول  
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  :قبؾ وققطفا. إمراض وإوبئةالؿـفج الـبقي يف التعامؾ مع الؿطؾب الثاين 

  :بعد وققطفا. إمراض وإوبئةالؿـفج الـبقي يف التعامؾ مع الؿطؾب الثالث 

 وفقفا أهؿ الـتائج. اتؿة الدراسة:خ 

 

سؾؽت يف هذه الدراسة الؿـفج آستؼرائل، والتحؾقؾل، وآستـباصل، وذلؽ مـ 

خالل تتبع الـصقص التل تعـك بإمراض وإوبئة، ودراستفا، واستخالص الؿـفج 

 ؾ: الـبقي الؼقيؿ يف التعامؾ معفا، باإلضافة إلك بعض إدوات إخرى مث

 كؼؾ إققال مـ مصادرها، وطزوها إلك أصحاهبا. -

طزو أيات الؼرآكقة، وتخريج إحاديث وأثار مـ مظاهنا، والحؽؿ طؾقفا إن  -

 كاكت يف غقر الصحقحقـ.

 آطتؿاد طؾك الؿصادر إصؾقة، ذاكًرا اسؿ الؽتاب، والجزء والصػحة.  -

 السداد.  وهذا أوان البدء يف الؿؼصقد، واهلل أسلل التقفقؼ و
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 أوًٓ: التعريػات: 

 تعريف إمراض لغًة، واصطالًحا:  -1

ِة، قال إمراض لغة حَّ ؼُؿ، وهق َكؼقُض الصِّ : إمراض: جؿع مرض، والَؿَرُض: السُّ

ج بف اإلكسان طـ حد ابـ فارس: الؿقؿ والراء والضاد أصؾ صحقح يدل طؾك ما يخر

الصحة يف أي شلء كان. وأصؾ الؿرض: الـؼصان، أو الضعػ، يؼال: بدن مريض: أي 

كاقص الؼقة، وقؾب مريض: كاقص الديـ، ومرض فالن: أي فسد جسؿف وتغقرت حالف، 

َن  َكَلَحد َلسُتنَّ  لـَّبِي  ٱكَِسٓاَء ايَ : والؿرض: الظؾؿة، ومـف ققلف  َفاَل  َؼقُتنَّ تَّ ٱـ َسٓاِء إِِن لٱم 

عَقوٓ َوُقؾنَ  َمَرض ۦَقؾبِهِ  فِي لَِّذيٱ َفَقطَؿعَ  لَؼولِ ابِ  َضعنَ َتخ [، َأي 77]إحزاب:  اُروف مَّ

بقَعِة واْضطِراُبفا بعَد َصػائِفا واْطتِدالِفا  (1)ُضْؾَؿٌة، والؿرض: إضالم الطَّ

ة أشقاء: فساد، مـ خالل ما سبؼ يتبقـ لـا: أن كؾؿة الؿرض يف الؾغة تدور طؾك أربع

 وضعػ، وكؼصان، وضؾؿة. 

 أما الؿرض اصطالًحا:

  (7)"الؿرض: ضعػ يف الؼقى يرتّتب طؾقف خؾؾ يف إفعال"قال الحرالل: 

   (7)"الؿرض هق: ما يعرض لؾبدن فقخرجف طـ آطتدال الخاّص "قال الُجرجاينّ: 

                                                        

، مادة)مرض(، لسان العرب، 7/741، 1101هـ(، دار الػؽر، 717يـظر: مؼايقس الؾغة، ٕحؿد بـ فارس ت) ( 1)

 ، مادة)مرض(.   0/771، 1بقروت، ط -ار صادرهـ(، د011ٓبـ مـظقر ت)

، 1417، 1بقروت , دمشؼ، ط -هـ(، دار الػؽر 1771التقققػ طؾك مفؿات التعاريػ، لعبد الرؤوف الؿـاوي) ( 7)

 941ص: 

 إحقاء دار الؿرطشؾل، محؿد: تحؼقؼ ،(هـ987)البقضاوي طؿر بـ أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ، لعبد اهلل ( 7)

 . 47/ 1 بقروت، –عربلال الرتاث
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قام أطضاء وقال كـعان: الؿرض هق خروج الجسؿ طـ حالة آطتدال التل تعـل ق

البدن بقضائػفا الؿعتادة مؿا يعقق اإلكسان طـ مؿارسة أكشطتف الجسدية والعؼؾقة 

  (1)"والـػسقة بصقرة صبقعقة

 مـ خالل ما سبؼ يتبقـ لـا: أن الؿرض طؾٌة تخرج الجسؿ طـ حد الصحة وآطتدال. 

 تعريف إوبئة لغة، واصطالًحا. -2

مرض طام، يؼال: وبئة إرض  إذا كُثر مرضفا، جؿع وباء، وهق  إوبئة: إوبئة لغة:

ـُ الـَِّػقس: الَقَباُء: فساٌد َيْعِرض  وققل: الَوَباُء: ُسرَطُة الؿقِت وكثرتف يف الـاس، قال اب

لجقَهر الَفقاِء ٕسباٍب َسؿاويَّة َأو َأرضقَّة كالؿاِء أسـ والِجَقِػ الؽثقرة كؿا يف 

كل رحؿف اهلل تعالك: إن الَقَباَء حؼقؼة َتَغقُّر الفقاِء الؿالحؿ، وقال الحؽقؿ داود إَكطا

ْػؾِقَّة كالؿالحؿ، واكػتاِح الُؼبقر،  ة، والسُّ بالَعقاِرِض الُعْؾِقية كاجتؿاع كقاكَب ذاِت َأِشعَّ

وُصعقد إَبِخرة الػاسدة، وَأسباُبف مع ما ُذكر: َتَغقُُّر فصقل الزماِن، والعـاصِر، واكؼالب 

ك، والُجَدِرّي، والـََّزٓت، وإَورام وغقُر الؽائـات، وذك روا لف طالماٍت مـفا، الُحؿَّ

 (7)ذلؽ

 إوبئة اصطالًحا: 

 تعددت تعريػات العؾؿاء والؿتخصصقن لألوبئة يف آصطالح، من أهؿفا:

هق حدوث حآت متزايدة مـ مرض ما يف مجتؿع أو إلقؾقؿ بزيادة واضحة طـ  الوباء:

                                                        

 847هـ، ص1477، بقروت: دار الـػائس1الؿقسقطة الطبقة الػؼفقة، ٕحؿد محؿد كـعان، ط ( 1)

بقدي ت)1/181يـظر: لسان العرب ،  ( 7) هـ(، صبعة، دار الفداية، 1777، مادة )وبل(، وتاج العروس، لؾزَّ

1/408.  
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 (1)الؿتققع طادة

 (7)مرض معٍد يـتشر يف مـطؼة ما ويصقب العديد مـ سؽان تؾؽ الؿـطؼة قل الوباء:وق

وقد طرفتف مـظؿة الصحة العالؿقة: بلكف تػشل الؿرض بلسؾقب غقر متققع ويستدطل 

 (7)آستـػار

مـ خالل التعريػات السابؼة يتبقـ لـا: أن القباء: هق الؿرض الذي يـتشر يف مجتؿع  

(، الذي طؿ البالد 11ر معفقدة، وأقرب مثال طؾك ذلؽ )كقفقدما بسرطة وبصقرة غق

 والعباد.

 ثاكًقا: مسببات إمراض وإوبئة: 

إن إمراض وإوبئة ٓ يؿؽـ لفا أن تـتشر دون جرثقمة تحؿؾفا مـ مريض إلك      

 غقره، وهذه الجراثقؿ مخؾققات دققؼة ٓ يؿؽـ رؤيتفا بالعقـ الؿجردة ومـ أهؿفا:

: الؿختؾػة إمراض حدوث طـ مسئقلة الخؾقة وحقدة دققؼة مخؾققات وهل يا:البؽتقر

، البقلل، الجفاز وطدوى الحؾؼ، كالتفاب  معظؿ أن طؾقـا يخػك وٓ وغقرها، والُسؾِّ

 . مؽان مـفا يخؾق ٓ والبؽرتيا أمراًضا، تسبب ٓ قد البؽرتيا

ة أو داخؾقة، وهل ضارة هل كائـات تعقش داخؾ الجسؿ، وقد تؽقن خارجق الطػقؾقات:

 (4)وتسبب إمراض الؿختؾػة

                                                        

 7774، 18ان محرر، جؿعقة الصحة العالؿقة، الؼاهرية طمؽافحة إمراض السارية، دكتقر دافقد ل. هايؿ ( 1)

 .077ص

 م.1187الرياض، الدار السعقدية 4، ط88، صالعدوى بقـ الطب وحديث الؿصطػك  ( 7)

 htt://www.who.int/ar : مـظؿة الصحة العالؿقة ( 7)

 :مققع فقدو: إمراض الؿعدية إسباب والققاية ( 4)

 https://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/DiseasesDisordersTropicals/InfectiousDiseases.htm 

https://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/DiseasesDisordersTropicals/InfectiousDiseases.htm
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وهق كائـ مجفري يعقش داخؾ خؾقة كائـ حل آخر. ورغؿ صغر حجؿف إٓ  الػقروس:

أكف سبب رئقسل مـ أسباب الؿرض. وهق يصقب اإلكسان بلمراض مختؾػة: كالحصبة 

لحل يؼقم وإكػؾقكزا وكزٓت الربد الشائعة. وطـدما يدخؾ الػقروس خاليا الؽائـ ا

بتدمقر بعضفا ومـ ثؿ تحدث اإلصابة بإمراض. وقد يعقش داخؾ الخاليا دون 

 (1)إحداث أي أضرار هبا

كائـات دققؼة تسبب العديد مـ إمراض الجؾدية مثؾ: الؼدم الرياضل  الػطريات:

 (7)والسعػة، ويؿؽـ أن ُتسبب أكقاًطا مـ الػطريات وأمراًضا يف الجفاز العصبل، والرئتقـ

 وهذا الجراثقؿ تـتؼؾ مـ الشخص الؿصاب إلك غقره طـ صرق طدة:   

آتصال الؿباشر بالشخص الؿصاب، وهق صريؼ سفؾ لإلصابة بإمراض وإوبئة -1

  .وخاصة يف حالة السعال أو العطاس أو التؼبقؾ، أو طـ صريؼ آتصال الجـسل

ؼط طؾك أماكـ مختؾػة آتصال غقر الؿباشر، وذلؽ ٕن الؽثقر مـ الجراثقؿ قد تس -2

كإرض، والطاوٓت ومؼابض إبقاب وصـابقر الؿقاه، وغقرها، فعـد تالمس هذه 

 إشقاء يـتؼؾ الػقروس إلك الالمس.

وقد تـتؼؾ الجراثقؿ طـ صريؼ لدغات الحشرات والحققاكات الحامؾة لف: كالبعقض  -3

 .والرباغقث والؼؿؾ وغقرها

 .راثقؿ يرجع مـ أراد القققف طؾقفا إلك مظاهناوهـاك صريؼ أخرى تـتؼؾ طربها الج -4

وقد كشرت مـظؿة الصحة العالؿقة طؾك صػحتفا أهؿ الطرق التل يـتشر طربها فقروس 

                                                        

  ، 49ؿريـ، آخرتاطات وآكتشافات، الطب، بقل أ. كقباسا، كؼؾف إلك العربقة خؾقؾ يقسػ س ( 1)

 https://www.startimes.com/?t=8300365 

 https://www.mayoclinic.org/ar :  مققع ( 7)

https://www.startimes.com/?t=8300365
https://www.mayoclinic.org/ar
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 ( هل: 11)كقفقد

أن الشخص الؿصاب هبذا الػقروس يػرز ُقطقرات صغقرة مـ أكػف أو فؿف طـدما يسعؾ 

، ففل ٓ تـتؼؾ إلك مؽان بعقد أو يعطس أو يتؽؾؿ. وهذه الؼطقرات وزهنا ثؼقؾ كسبًقا

وإكؿا تسؼط سريًعا طؾك إرض، أو طؾك الطاولة أو مؼابض إبقاب أو غقرها، وبذلؽ 

يـتؼؾ الػقروس إما بطريؼ مباشر طرب الشخص الؿصاب هبذا الػقروس، أو بطريؼ غقر 

  (1)مباشر طرب مالمسة إشقاء التل َلَؿسفا ذلؽ الشخص الؿصاب

 إمراض وإوبئة: ثالًثا: الحؽؿة من

لؿ يـزل اهلل سبحاكف البالء بالـاس طبًثا، إكؿا أودع يف البالء حؽًؿا جؾقؾة، أصؾع بعَض 

 طباده طؾك بعضفا، واستلثر بالبعض أخر لحؽؿة يعؾؿفا سبحاكف وأهؿ هذه الحؽؿ:  

 تؿققز الخبقث من الطقب: -1

لقؼقمقا بف بؽؾ تػاصقؾف،  اإليؿان لقست كؾؿة تؼال: بؾ مـفج رسؿف اهلل تعالك لؾعباد

وٓ تؼبؾ دطقى اإليؿان إٓ إذا قام العبد بحؼف، ولـػل آدطاءات جعؾ اهلل لؾعباد 

ابتالءات يؿرون هبا لقؿقز الخبقث مـ الطقب، وإمراض أحد هذه آبتالءات قال 

]آل َحتَّى َيِؿقَز اْلَخبِقَث ِمَن الطَّق ِب  َما َكاَن اهَّللُ لَِقَذَر اْلُؿْمِمـِقَن َطَؾى َما َأْكُتْم َطَؾْقهِ    تعالك:

َٓ [. وقال تعالك: 101طؿران:  الم * َأَحِسَب الـَّاُس َأْن ُيْتَرُكوا َأْن َيُؼوُلوا ٓاَمـَّا َوُهْم 

 َؾَؿنَّ اْلَؽاِذبِقنَ ُيْػَتـُوَن * َوَلَؼْد َفَتـَّا الَِّذيَن ِمْن َقْبِؾِفْم َفَؾَقْعَؾَؿنَّ اهَّللُ الَِّذيَن َصَدُقوا َوَلَقعْ 

ابِرِيَن [. وقال تعالك: 7 -1]العـؽبقت:  ُؽْم َحتَّى َكْعَؾَم اْلُؿَجاِهِديَن ِمـُْؽْم َوالصَّ َوَلـَْبُؾَوكَّ

[، فالؿممـقن يخرجقن مـ آبتالءات وقد ازدادوا إيؿاًكا 71]محؿد:  َوَكْبُؾَو َأْخَباَرُكمْ 

                                                        

 :مـظؿة الصحة العالؿقة ( 1)

 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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 ر ذهب طـف الخبث. وتؼك، مثؾفؿ كؿثؾ الذهب إذا أدخؾ الـا

  .آتعاظ وآطتبار لؾعباد لعؾفم يرجعون -2

مـ ِحَؽؿ آبتالء بإمراض وإوبئة : الردع لؾعباد لعؾفؿ يرجعقا إلك رهبؿ، قال 

ي اْلَبر  َواْلَبْحرِ بَِؿا َكَسَبْت َأْيِدي الـَّاِس لُِقِذيَؼُفْم َبْعَض الَِّذي َطِؿُؾوا تعالك:
 َضَفَر اْلَػَساُد فِ

ُفْم َيْرِجُعونَ  َّٓ َأَخْذَكا  :وقال تعالك[. 41]الروم:  َلَعؾَّ َوَما َأْرَسْؾـَا فِي َقْرَيٍة ِمْن َكبِيٍّ إِ

ُطونَ  رَّ ُفْم َيضَّ اِء َلَعؾَّ رَّ   قال الطربي رحؿف اهلل:[، 17]إطراف:  َأْهَؾَفا بِاْلَبْلَساِء َوالضَّ

الضراء: هل  ". وقال ابـ كثقر: (1)"امإجس يف العارضة والعؾؾ إسؼام الضراء"

 .(7)"إمراض، وإسؼام، وأٓم، والؿصائب، والـقائب

 تؽػقر الخطايا ومحو السقئات:-3

وهل حؽؿة مـ حؽؿ اهلل تعالك يف ابتالء العباد بإمراض وإوبئة: محق السقئات 

 َما" يف ققلف: لـبل التل اقرتفقها والخطايا وأثام التل اكتسبقها، وهذا ما أشار إلقف ا

ـْ  َّٓ  َأًذى ُيِصقُبفُ  ُمْسؾِؿٍ  مِ َجرِ  َوَرُق  َتَحاتُّ  َكَؿا َخَطاَياهُ  َطـْفُ  اهللُ  َحاتَّ  إِ ، ويف ققلف (7)"الشَّ

:" ـْ  اْلُؿْسؾِؿَ  ُيِصقُب  َما َٓ  َكَصٍب  مِ َٓ  َوَصٍب  َو َٓ  َهؿ   َو َٓ  َحَزنٍ  َو َٓ  َأًذى َو  َو

، ْقَكةِ  َحتَّك َغؿ  َّٓ  ُكَفاُيَشا الشَّ رَ  إِ ـْ  بَِفا اهللُ  َكػَّ الـصب:  "، قال الؿباركػقري:(4)"َخَطاَياهُ  مِ

التعب وإلؿ الذي يصقب البدن مـ جراحة وغقرها، والقصب: القجع الالزم، 

                                                        

 .777-11/774م، 7777، 1طجامع البقان، الطربي، تحؼقؼ: أحؿد محؿد شاكر، ممسسة الرسالة،  ( 1)

 ه،1411 ،1ط بقروت، –تػسقر الؼرآن العظقؿ، ٓبـ كثقر، دار الؽتب العؾؿقة، مـشقرات محؿد طؾل بقضقن  ( 7)

1/470. 

 .7940، ح0/117صحقح البخاري، كتاب الؿرضك، باب شدة الؿرض،  ( 7)

 .7941، ح0/114باب ما جاء يف كػارة الؿرض،  -كتاب الؿرضك  -الؿصدر السابؼ  ( 4)
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، إًذا فؿـ رحؿة اهلل تعالك أن يبتؾل طباده بإمراض وإوبئة لقؽػر طـفؿ (1)"والؿرض

الذكقب تؽػرها الؿصائب وأٓم "اهتؿ.، قال ابـ طبد الرب: سقئاهتؿ ويؼقؾفؿ مـ طثر

إمراض  "، وقال الحافظ ابـ حجر:(7)"وإمراض وإسؼام وهذا أمر مجتؿع طؾقف

 (7)"تؽػر ذكقب مـ تؼع لف -بدكقة كاكت أو قؾبقة-وإوجاع وأٓم 

 رفع درجات الؿممـقن الصابرين الصادققن: -4

بإمراض وإوبئة: رفع درجات الصابريـ ء العباد مـ حؽؿ اهلل تعالك يف ابتال

الراضقـ، إذ مـ العباد مـ يؽقن لف مـزلة طـد اهلل لؿ يبؾغفا بعؿؾف فؿا يزال اهلل يبتؾقف، 

ا َيْلتُِؽْم َمَثُل الَِّذيَن َخَؾْوا ِمْن : كحتك يصؾفا، قال تعال َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُؾوا اْلَجـََّة َوَلؿَّ

ُسوُل َوالَِّذيَن ٓاَمـُوا َمَعُه َمَتى َكْصُر اهَّللِ َقْبِؾؽُ  اُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُؼوَل الرَّ رَّ ْتُفُم اْلَبْلَساُء َوالضَّ  ْم َمسَّ

َٓ إِنَّ َكْصَر اهَّللِ  ـْ ُمْسؾِؿٍ  ":[، وقال 714]البؼرة: َقرِيٌب  َأ
 َفَؿا َشْقَكةً  ُيَشاكُ  َما مِ

َّٓ  َفْقَقَفا ففذه الـصقص تؽشػ لـا جاكًبا  (4)" َخطِقَئة بَِفا َطـْفُ  َوُمِحَقْت  َدَرَجٌة، بَِفا َلفُ  ُكتَِبْت  إِ

 مـ حؽؿ اهلل تعالك مـ آبتالء بإمراض وإوبئة.

ٓ يؿؽـ  رابًعا: أثار الؿترتبة طؾى اكتشار إمراض وإوبئة طؾى الػرد والؿجتؿع:

ض وإوبئة طؾك الػرد بؾ وطؾك لعاقؾ قط أن يجفؾ، أو يتجاهؾ خطقرة إمرا

الؿجتؿع بلسره؛ إذ ما مـ إكسان إٓ وقد رأي أو طايش مريًضا أهنُؽُف مرضف، أو استػحؾ 

                                                        

هـ(، إدارة البحقث العؾؿقة، الفـد، 1414مرطاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح، طبقد اهلل الؿباركػقري ت) ( 1)

 . 7/770م، 1184، 7ط

 . 79/ 77 الؼرصبة، ممسسة العؾقى، مصطػك: تحؼقؼ ،(هـ497)ت الرب بـ التؿفقد، ٕبل طؿر يقسػ ( 7)

 . 19/177فتح الباري،  ( 7)

، 8/14باب ثقاب الؿممـ فقؿا يصقبف مـ مرض أو حزن،  -كتاب الرب والصؾة وأداب  -ح مسؾؿ صحق ( 4)

 . 7707ح
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بف وسط طجز مـ إصباء طـ إيجاد مصٍؾ مالئؿ لف، لذا فنن مـ تلمؾ إمراض وإوبئة 

 وجد لفا آثاًرا سقئة طؾك الػرد الؿجتؿع، كذكر بعًضا مـفا: 

 إمراض وإوبئة السقئة طؾى الػرد. أوٓ: ٓاثار

تـتاب إمراض وإوبئة الػرد بالخقف والؼؾؼ الذي قد يصؾ بف إلك حد القلس .1

 الؽػقؾ بلن يػؼده طزمف وإرادتف وهؿتف. 

تتسبب إمراض وإوبئة يف فؼدان إسرة لؾطؿلكقـة جّراء إصابة فرد مـ أفرادها .7

ؿ إلك حد الـػقر مـف خقًفا مـ اكتؼال بلحد إمراض الؿزمـة، التل قد تصؾ هب

 الؿرض إلقفؿ. 

تستـزف إمراض وإوبئة أمقال الؿريض الطائؾة لؾحصقل طؾك العالج .7

 الؿـاسب لف.

 ثاكًقا: ٓاثار إمراض وإوبئة السقئة طؾى الؿجتؿع.

الركقد آقتصادي الذي يضرب الؿجتؿع جّراء اكتشار إمراض وإوبئة، إمر .1

يجعؾ الدولة تقاجف أزمة اقتصادية كربى ٓ تخرج مـفا، لق لؿ تؽـ الذي قد 

 لديفا خطًة لؿقاجفة الؿخاصر التل قد تـزل هبا. 

مـ آثار إمراض وإوبئة إلغاء الَػَعالِقات، والـدوات، والؿسابؼات، وغؾؼ .7

الؿعارض، والؿفرجاكات والؿدارس ودور العبادة، وإسقاق، والحدائؼ، 

قع إكشطة آجتؿاطقة، وإماكـ العامة التل يجتؿع فقفا والشركات، وجؿ

 . الؿجتؿع طؾك بالغ ضرر فقف - ريب بال–الـاس، وهذا 

الدولة يف سبقؾ مقاجفة إمراض وإوبئة، لؽبح اكتشارها،  إمؽاكقاتاستـزاف .7

 والؼضاء طؾقفؿا. 
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الحػاظ طؾك الصحة والعـاية هبا مـ أسؿك الؿؼاصد التل جاء هبا اإلسالم وحث  

ـَ  َكثِقرٌ  فِقِفَؿا َمْغُبقنٌ  كِْعَؿَتانِ  "فؼال: طؾقفا، وقد أشاد هبا الـبل  ةُ  الـَّاسِ  مِ حَّ  الصِّ

لّشرع الشريػ .ولؿ يفتؿ ديـ بالصحة ُطشر اهتؿام اإلسالم هبا، فؼد جعؾ ا(1)"َواْلَػَراغُ 

الؿحافظة طؾك) الديـ، والـػس، والعؼؾ، والـسؾ، والؿال(، مـ أطظؿ أهدافف، بؾ إكف 

قّعد الؼقاطد التل تعـك بالصحة وتحافظ طؾقفا، وجعؾ جزًءا مـفا إلزامًقا، يتقجب طؾك 

الؿسؾؿ أن يليت بف لقؽقن تديـف صحقًحا، والذي يستؼرئ السـة الـبقية الؿشرفة يتبقـ لف 

لؾؿحافظة طؾك الصحة والعـاية هبا، وهق  ح الؿـفج الػريد الذي وضعف الـبل بقضق

مـفج متؿقز يتسؿ بؽؿالف، وشؿقلف، وسفقلتف، وبف حازت السـة الـبقية الؿشرفة قصب 

السبؼ يف هذا الؿجال، وقد اطرتف الؼاصل والداين بؽػاءة وجدارة هذا الؿـفج يف 

مـ اكتشارها، بؾ وتحصقـ الػرد والؿجتؿع مـ الققاية مـ إمراض وإوبئة، والحد 

شراكفا، والؿتلمؾ يف واقع إمؿ والحضارات والشعقب ٓ يعثر طؾك أمة أو حضارة 

وضعت ٕفرادها مـفًجا لؾحػاظ طؾك الصحة التزم بف أفرادها غقر الؿـفج اإلسالمل؛ 

 زم بف العباد.وما ذلؽ إٓ ٕن الؿـفج الذي وضعف اإلسالم قد أدخؾف يف العبادات وأل

وجده أفضؾ هدي يؿؽـ حػظ الصحة بف،  ومـ تلمؾ هدي الـبل  "قال ابـ الؼقؿ: 

فنن حػظفا مقققف طؾك حسـ تدبقر الؿطعؿ، والؿشرب، والؿؾبس، والؿسؽـ، 

والفقاء، والـقم، والقؼظة، والحركة، والسؽقن، والؿـؽح، وآستػراغ، وآحتباس، 

ل الؿقافؼ الؿالئؿ لؾبدن، والبؾد، والسـ، والعادة، فنذا حصؾت هذه طؾك القجف الؿعتد

                                                        

 .  9417، ح8/88باب: ٓ طقش إٓ طقش أخرة،  -كتاب الرقاق  -صحقح البخاري  ( 1)
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، ومـ أهؿ معالؿ هذا الؿـفج (1)"كان أقرب إلك دوام الصحة أو غؾبتفا إلك اكؼضاء إجؾ

 ما يليت:    

 أوٓ: الـظافة ودورها يف الوقاية من إمراض وإوبئة:

إذ ٓ يخػك طؾك  ٓ ريب أن لؾـظافة أهؿقة كربى يف الققاية مـ إمراض وإوبئة،

أحد أن إوساخ والؼاذورات تعد وسًطا مالئًؿا لـؿق الجراثقؿ وتؽاثرها، وهذا بدوره 

يمدي إلك اكتشار إمراض وإوبئة، وسقف كقضح معالؿ الؿـفج الـبقي يف الـظافة مـ 

 خالل محقريـ. 

 إول: كظافة البقئة:     

وبـظافتفا، والذي يستؼرئ السـة الـبقية ولفذا اهتؿ اإلسالم اهتؿاًما كبقًرا بالبقئة 

الؿشرفة يتضح لف أن البقئة قد أخذت فقفا مساحة كبقرة، وهذا يجعؾـا كؼّر بقؼقـ أن السـة 

الـبقية الؿشرفة قد وضعت مـفًجا ٓ كظقر لف إلطداد بقئة صحقة مثالقة خالقة مـ 

 الـبقي السديد:  إمراض وإوبئة، والصقر التالقة تقضح لـا معالؿ هذا الؿـفج 

طؾك الـظافة والعـاية بالطرقات  حث الـبل  كظافة الطرقات وإماكـ العامة: -1

يَؿانُ  ": وإماكـ العامة، وجعؾ ذلؽ جزًءا مـ العؼقدة، فؼال  َوَسْبُعقنَ  بِْضعٌ  اإْلِ

َّٓ  إَِلفَ  َٓ  َقْقُل  َفَلْفَضُؾَفا ُشْعَبًة، نَ َوِستُّق بِْضعٌ  َأوْ  ََذى إَِماَصةُ  َأْدَكاَهاوَ  اهلُل، إِ ْٕ ـِ  ا ِريِؼ، َط  الطَّ

ـَ  ُشْعَبةٌ  َواْلَحَقاءُ  يَؿانِ  مِ  َرُسقَل  َأنَّ  ُهَرْيَرةَ  َأبِل . وأخرج اإلمام مسؾؿ بسـده طـ(7)"اإْلِ

                                                        

تبة الؿـار مؽ -هـ(، ممسسة الرسالة، بقروت 071زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد، ٓبـ ققؿ الجقزية ت) ( 1)

 .     4/119، 1114، 70اإلسالمقة، الؽقيت، ط

 .  77، ح1/49باب شعب اإليؿان،  -كتاب اإليؿان  -صحقح مسؾؿ  ( 7)
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ِ
ُؼقا َقاَل:  اهلل ـِ  اتَّ اَكْق عَّ ِذي يَ َقاُلق الؾَّ ؟ َقاَل: الَّ

ِ
اَكاِن َيا َرُسقَل اهلل عَّ َتَخؾَّك فِل ا: َوَما الؾَّ

 (1)"َصِريِؼ الـَّاِس َأْو فِل ضِؾِِّفؿْ 

قد ربط يف  ففذان الحديثان يدٓن طؾك رطاية اإلسالم واهتؿامف بالبقئة، إذ إن الـبل 

الحديث إولك بقـ اإليؿان وإماصة إذى طـ الطريؼ، وهق هبذا يرّغب يف إماصة إذى 

لحديث الثاين ربط بقـ الؾعـ والتخؾل يف طـ الطريؼ بلققى ترغقب لقؿتثؾف الـاس، ويف ا

صريؼ الـاس وضؾفؿ، وهق هبذا يـػر طـ التسبب إيذاء الـاس بلققى أسؾقب يف التـػقر، 

ويدخؾ يف إذى كُؾ ما مـ شلكف أن يؾقَث البقئة ويطؿَس جؿالَفا، ويعؽَر مشاطَر الـاس 

ا، مؿا يؽقن سبًبا وأذواَقفؿ مـ قؿامات، ومخؾػات، وأحجار، وأشجار، وغائط، وغقره

 يف كشر الجراثقؿ والؿقؽروبات، التل تسبب إمراض وإوبئة.  

وتتجؾك لـا طظؿة الـبقة يف هذا اإلطجاز الـبقي الذي كشػ طـف العؾؿ الحديث يف 

 ضقء الـفل الـبقي الشريػ طـ التخؾل يف صريؼ الـاس أو ضؾفؿ. 

ن السؾقؿ تحتقي طؾك العديد مـ فؼد أثبت العؾؿ الحديث أن الؽتؾة الربازية لإلكسا

الؿقؽروبات الؿختؾػة، وبلطداد هائؾة قد يمدي بعضفا إلك أمراض متعددة، ومـ ضؿـ 

هذه الؿقؽروبات ماليقـ مـ البؽرتيا الؿختؾػة والػقروسات والطػقؾقات إولقة 

 (7)والػطريات، مـفا الؿؿرض ومـفا ما يسبب الؿرض تحت ضروف معقـة

تعد كظافة الؿسؽـ وتقابعف مـ التدابقر آحرتازية لؾققاية  قابعف:كظافة الؿسؽـ وت -7

                                                        

ـْ التخؾل فِل الطرق والظالل،  -كتاب الطفارة  -الؿصدر السابؼ  ( 1)  .791، ح1/179باب الـفل َط

، 7، لققسػ الحاج أحؿد، مؽتبة ابـ حجر، دمشؼ، طمقسقطة اإلطجاز العؾؿل يف الؼرآن والسـة الؿطفرة ( 7)

 .908م، ص7777



–
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مـ إمراض وإوبئة؛ ٕن الجراثقؿ والػقروسات ٓ تـؿق وٓ وتتؽاثر إٓ يف إماكـ 

كظافة الؿـزل وتقابعف اهتؿاًما كبقًرا،  التل ٓ يتعاهدها أحد بالـظافة؛ لذا أوَلك الـبل 

 رسقل قال: قال أبقف طـ سعد بـ سـده طـ طامرفؼد أخرج اإلمام الطرباين ب

:"ُروا  ، وحث (7)، وإفـقة: جؿع فـاء وهق الؿتسع أمام الدار(7)"(1)َأْفـَِقَتُؽؿْ  َصفِّ

أيًضا طؾك العـاية بآكقة الؿـزل وتـظقػفا وتغطقتفا لؾققاية مـ الجراثقؿ وإوبئة 

ابر طـ رسقل اهلل والحشرات والفقام، فؼد أخرج اإلمام مسؾؿ بسـده طـ ج

: َكاَء، َغطُّقا َؼاَء، َوَأْوُكقا اإْلِ ـَةِ  فِل َفنِنَّ  السِّ َيُؿرُّ بِنَِكاٍء َلْقَس  َٓ  َوَباٌء، فِقَفا َيـِْزُل  َلْقَؾةً  السَّ

َّٓ  ِوَكاٌء، َطَؾْقِف ِغَطاٌء، َأْو ِسَؼاٍء َلْقَس َطَؾْقفِ  ـْ  فِقفِ  َكَزَل  إِ   (4) " اْلَقَباءِ  َذلَِؽ  مِ

مر بغسؾ إكقة سبع مرات أوٓهـ بالرتاب إذا ولغ فقفا الؽؾب؛ وذلؽ لؾؼضاء وأ

طؾك الجراثقؿ والػقروسات التل تسؼط مـ لعاب الؽؾب فؼد أخرج اإلمام مسؾؿ بسـده 

 
ِ
 َيْغِسَؾفُ  َأنْ  اْلَؽْؾُب  فِقفِ  َوَلغَ  إَِذا َأَحِدُكؿْ  إَِكاءِ  ُصُفقرُ  :طـ أبل هريرة قال: قال َرُسقُل اهلل

اٍت، َسْبعَ  َـّ  َمرَّ ُه َٓ   (7) "بِالتَُّراِب  ُأو

وقد تقفر العؾؿاء والباحثقن يف العصر الحديث طؾك هذه إحاديث الـبقية فؽشػقا 

 لـا طـ جقاكب مذهؾة مـ إطجاز الـبقة، مـفا: 

                                                        

 (   778/ 4الؿـاوي ) -)أفـقتؽؿ(: جؿع فـاء وهق الؿتسع أمام الدار. فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر،  ( 1)

. حسـف إلباين. اكظر: سؾسؾة إحاديث الصحقحة، إلباين 4770، ح4/771الؿعجؿ إوسط لؾطرباين  ( 7)

 . 1/040م، 1117، 1هـ(، مؽتبة الؿعارف لؾـشر والتقزيع، الرياض، ط1477ت)

 . 7/117فتح الباري،  ( 7)

شربة  -صحقح مسؾؿ  ( 4) ْٕ مر بتغطقة اإلكاء وإيؽاء السؼاء،  -كتاب ا ْٕ  .7714، ح9/170باب ا

 .701، ح1/197باب حؽؿ ولقغ الؽؾب،  -كتاب الطفارة  -الؿصدر السابؼ   ( 7)
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ـَِة َلْقَؾًة َيـِْزُل فِقَفا " يف الحديث السابؼ: ققلف  -1  إلك إشارة ؾيحؿ "َوَباءٌ  َفنِنَّ فِل السَّ

 طدد كؾ يظفر بعضفا وأن السـة، مـ معقـة مقاسؿ يف تسري معدية أمراًضا هـاك أن

هلل تعالك ٓ يعرف تعؾقؾف حتك أن، وهذا ا مـ دققؼ كظام وحسب السـقات، مـ معقـ

  (1)هق القاضع إول لؼقاطد حػظ الصحة ما جعؾفؿ يؼرون بقؼـ أن الـبل 

د أثبت الطب الحديث: أن الؽالب تحؿؾ أكقاًطا مـ ويف حديث ولقغ الؽؾب، فؼ -7

الجراثقؿ والؿقؽروبات مؿرضة، وٓ يؿؽـ التخؾص مـفا إٓ بالرتاب مفؿا وضع مـ 

 (7)الؿطفرات الحديثة

بالتدابقر الققائقة لحػظ الصحة قبؾ الطب  إًذا مـ الؿعجز حًؼا أن يلمر الـبل 

 الحديث بلكثر مـ أربعة طشر قرًكا. 

   ا: كظافة الؿساجد:ثالثً  -3

يحػز الؿسؾؿقـ دائًؿا  ، فؼد كان أخذت الؿساجد جاكًبا كبقًرا مـ اهتؿام الـبل 

طؾك تـظقػفا مـ إوساخ وإقذار وتطفقرها وتطققبفا، تعظقًؿا لفا، وضؿاًكا ٕن تؽقن 

 بقئة صحقة آمـة، ٓ تـتشر فقفا إمراض وإوبئة.

 "فعـ طائشة رضل اهلل طـفا قالت: 
ِ
بِبِـَاِء اْلَؿْسِجِد فِل  َأَمَر َرُسقُل اهلل

ورِ   فِل الُبَزاُق "البصاق يف الؿساجد، فَؼاَل:  . وجرم الـبل (7)"َوُتَطقََّب  ُتـَظََّػ  َوَأنْ  الدُّ

                                                        

 .  987سقطة اإلطجاز العؾؿل يف الؼرآن والسـة الؿطفرة، صمق  ( 1)

 .  77، ص7770، 0اإلطجاز العؾؿل يف اإلسالم، محؿد كامؾ طبد الصؿد، ط، الدار الؿصرية، الؼاهرة، ط  ( 7)

. وإسـاده صحقح طؾك شرط 477، ح1/107باب اتخاذ الؿساجد يف الدور،  -كتاب الصالة  -ســ أبل داود  ( 7)

     9/410اكظر: سؾسؾة إحاديث إلباين، الشقخقـ.



–
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اَرُتَفا َخطِقَئةٌ   الَؿْسِجدِ   ولؿا بال إطرابل يف الؿسجد وهنره الصحابة رضل  (1)"َدْفـَُفا َوَكػَّ

 اهلل طـفؿ
ِ
  َرُسقَل  إِنَّ  ُثؿَّ  َباَل، َحتَّك َفَتَرُكقهُ  َدُطقُه، ُتْزِرُمقُه، َٓ  :، قال َرُسقُل اهلل

ِ
  اهلل

َٓ اْلَؼَذِر، إِكََّؿا ِهَل لِ  ـْ َهَذا اْلَبْقِل َو
َٓ َتْصُؾُح لَِشْلٍء مِ ِذْكِر َدَطاُه، َفَؼاَل َلُف: إِنَّ َهِذِه اْلَؿَساِجَد 

 َطزَّ َوَجؾَّ وَ 
ِ
اَلِة َوقَِراَءِة اْلُؼْرآنِ اهلل  (7)"الصَّ

طؾك كظافة الؿساجد وتطفقرها وتطققبفا،  ففذه إحاديث تظفر لـا حرص الـبل 

حتك ٓ تؽقن الؿساجد بقئة مالئؿة ٓحتضان الجراثقؿ، إذ ٓ يخػك طؾقـا ما يجؾبف 

 البصاق والبقل مـ جراثقؿ وأوبئة تضر بإفراد والجؿاطات.   

 ؿقاه:كظافة ال -4

الؿاء مصدر الحقاة وأساسفا، وقد أوٓه الشارع الحؽقؿ طـايًة كبقرًة، فحث طؾك 

َـّ  َٓ  "َقاَل: صقاكتف والؿحافظة طؾقف مـ كؾ ما يؾقثف، فؼال   فِل َأَحُدُكؿْ  َيُبقَل

ائِؿِ  اْلَؿاءِ  . وذلؽ ٕن التبقل فقف يجعؾف وسًطا جقًدا لـؿق (7)"مِـْفُ  َيْغَتِسُؾ  ُثؿَّ  الدَّ

الػقروسات والجراثقؿ وتؽاثرها، ويؾحؼ بالبقل جؿقع الؼاذورات، والؿقاد السامة، و

التل مـ شلهنا أن تؾقث الؿاء وتجعؾف وسًطا صالًحا لـؿق وتـشط الجراثقؿ الؿختؾػة، 

التل تسبب الؽثقر مـ إمراض الػتاكة، كالتقػقد، والبؾفارسقا، والدودة الؽبدية 

 وغقرها.

طـ إدخال الؿستقؼظ مـ الـقم يده يف  وبؼائف كؼًقا هنل الـبل  ولؾؿحافظة طؾك الؿاء

                                                        

 .  417، ج1/11باب كػارة البزاق يف الؿسجد،  -كتاب الصالة  -صحقح البخاري  ( 1)

باب وجقب غسؾ البقل وغقره مـ الـجاسات إذا حصؾت فِل الؿسجد،  -كتاب الطفارة  -صحقح مسؾؿ  ( 7)

1/197 ،787   . 

ـْ البقل فِل الؿاء الراكد،  -كتاب الطفارة  -الؿصدر السابؼ  ( 7)  .   787، ح1/197باب الـفل َط
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ـْ َكْقمِِف َفاَل ": اإلكاء فؼال 
َكاءِ  فِل َيَدهُ  َيْغِؿْس  إَِذا اْسَتْقَؼَظ َأَحُدُكْؿ مِ  َيْغِسَؾَفا َحتَّك اإْلِ

 (1)"ـَ َباَتْت َيُدهُ َأيْ  َيْدِري َٓ  َفنِكَّفُ  َثاَلًثا،

 َشِرَب  إَِذا" اإلكاء طـد الشرب فؼال: طـ الـػخ يف وهنل الـبل 

ْس  َفاَل  َأَحُدُكؿْ  َكاءِ  فِل َيَتـَػَّ . وذلؽ لؾؿحافظة طؾك صحة اإلكسان والققاية لفا مـ (7)"اإْلِ

 إمراض.

والـفل طـ الـػخ يف اإلكاء يعد مـ أهؿ ققاطد الطب الققائل، إذ قد يؽقن الـافخ مريًضا 

 باإلكاء ثؿ تـتؼؾ إلك شخص آخر فقعؿ البالء. فتخرج الجراثقؿ مع الـػس فتؾتصؼ 

 الثاين: الـظافة الشخصقة:

مـ التدابقر آحرتازية التل وضعفا الشارع الحؽقؿ لؾققاية مـ إمراض وإوبئة: 

الـظافة الشخصقة، والتل اصطؾح طؾقفا ب)الطفارة( والؿتلمؾ يف الّشرع الشريػ يتبقـ 

ٕهؿقتفا الؽربى يف الققاية مـ إمراض وإوبئة،  لف طـايتف الؽربى بالـظافة؛ وكظًرا

أدخؾفا الشارع يف إمقر التعبدية وجعؾفا شرًصا لصحة العبادات، لقس هذا فحسب بؾ 

 الطُُّفقرُ  ": رة كصػ اإليؿان فعـد البخاري قالإن الشارع الحؽقؿ جعؾ الطفا

  (7)"َشْطرُ 

 ربى. والطفارة يف اإلسالم تـؼسؿ إلك قسؿقـ: صغرى، وك

ففل القضقء، ويف مؼدمتف يليت آستـجاء الذي أوجبف الشارع الحؽقؿ  أما الصغرى:

                                                        

باب كراهة غؿس الؿتقضئ وغقره يده الؿشؽقك فِل كجاستفا فِل اإلكاء  -كتاب الطفارة  -الؿصدر السابؼ  ( 1)

 .   708، ح1/197قبؾ غسؾفا ثالثا، 

 .   7977، ح0/117باب الـفل طـ التـػس يف اإلكاء،  -كتاب إشربة  -صحقح البخاري  ( 7)

 .   777، ح1/147باب فضؾ القضقء،  -كتاب الطفارة  -صحقح مسؾؿ  ( 7)



–
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، وذلؽ لتـظقػ هذه إماكـ مـ احتقاء (1)مـ البقل، والغائط، والؿذي، والقدي

الؿقؽروبات والجراثقؿ، ثؿ يليت القضقء الذي أوجبف الّشرع الشريػ لؾصؾقات 

اء مخصقصة، وقد اطتـت السـة الـبقية الخؿس، والذي هق كظافة وصفارة ٕطض

لؾحث طؾقف  (7)مختؾػ إسالقب الؿشرفة بالقضقء طـاية كبقرة، واستخدم الـبل 

والؿالزمة لف واإلتقان بف طؾك أكؿؾ وجف، وذلؽ لؿا لف مـ أهؿقة كبقرة يف الحػاظ طؾك 

يخؾؾ الصحة والققاية مـ إمراض وإوبئة، فالؿسؾؿ الذي يتقضل، فقغسؾ يديف و

أصابعف ثالًثا؛ ثؿ يتؿضؿض ويستـشؼ ويبالغ فقفؿا ثالًثا، ثؿ يغسؾ يديف مع مرفؼقف ثالًثا، 

ثؿ يؿسح رأسف، ثؿ يغسؾ رجؾقف ويخؾؾ أصابعف ثالًثا، ويؽرر هذا يف الققم خؿس 

مرات، ففق هبذا يؽقن قد تؿ غسؾ العضق يف الققم خؿس طشرة مرة أو أكثر، ومـ فعؾ 

يؽقن قد تخؾص مـ الجراثقؿ والػقروسات التل تتؽقن طؾك هذه  -وٓ ريب-هذا فنكف 

إطضاء كتقجة لؾتؾقث والغبار والؼاذورات التل تتعرض لفا، وهبذا يؽقن اإلكسان قد 

حصؾ طؾك أطؾك درجات الـظافة والطفارة، وتعد هذه الؽقػقة)القضقء( أفضؾ صريؼة 

ة، ولفذه إهؿقة البالغة لؾقضقء طؿؾقة لالحرتاز مـ إمراض وإوبئة يف تاريخ البشري

يف مقاصـ متعددة: كالـقم، ومس الؿصحػ، وصالة الجـازة، وسجقد ملسو هيلع هللا ىلص كدبف الـبل 

 التالوة، وغقر ذلؽ.

 مـ مفقل لعدد الققم صقال تتعرض الجسؿ أطضاء أن الحديث العؾؿ أثبتوقد  

                                                        

 -الؿطبعة الؽربى إمقرية هـ(،  047تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ، لػخر الديـ الزيؾعل الحـػل ت) ( 1)

 .10-1/19هـ،  1717، 1، الؼاهرة، طبقٓق

 غقر ذلؽ.كالرتغقب والرتهقب، وضرب إمثال، و ( 7)
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 هجقم حالة يف دائؿا الفقاء، وهل مـ مؽعب سـتقؿرت كؾ يف بالؿاليقـ تعد الؿقؽروبات

 هذه تػاجئ القضقء الؿؽشقفة، وطـد الؿـاصؼ يف الجؾد خالل مـ اإلكساين الجسؿ طؾك

 الجقد التدلقؽ مع الجؾد، خاصة سطح فقق مـ لفا شامؾة كسح بحالة الؿقؽروبات

 أردان مـ أثر أي القضقء بعد يبؼك ٓ وبذلؽ  الرسقل هدي القضقء، وهق وإسباغ

، وأثبت العؾؿ أيًضا أن الذيـ يتقضمون باستؿرار اهلل شاء ما إٓ الجسؿ طؾك جراثقؿ أو

قد ضفر إكػ طـد غالبقتفؿ كظقًػا صاهًرا خالًقا مـ الؿقؽروبات؛ يف حقـ أططت أكقف 

مـ ٓ يتقضمون مزارع مقؽروبقة ذات أكقاع متعددة وبؽؿقات كبقرة مـ الؿقؽروبات 

ٓستـشاق بصقرة متؽررة ثالث الؽروية العـؼقدية الشديدة العدوى؛ فؾذلؽ ُشرع ا

 (1)مرات يف كؾ وضقء

فؼد وصػتفا الصقدة طائشة رضل اهلل طـفا فؼالت َكاَن  ففل الغسؾ: أما الؽبرى:

 
ِ
ـَ اْلَجـَاَبِة َيْبَدأُ  َرُسقُل اهلل

 َفَقْغِسُؾ  ِشَؿالِفِ  َطَؾك بَِقِؿقـِفِ  ُيْػِرغُ  َفَقْغِسُؾ َيَدْيِف، ُثؿَّ  إَِذا اْغَتَسَؾ مِ

لُ  ُثؿَّ  ْرَجُف،فَ  اَلِة، ُوُضقَءهُ  َيَتَقضَّ َعرِ  ُأُصقلِ  فِل َأَصابَِعفُ  َفُقْدِخُؾ  اْلَؿاءَ  َيْلُخذُ  ُثؿَّ  لِؾصَّ  َحتَّك الشَّ

ـَ َطَؾك َرْأِسفِ َرأَ  إَِذا  ُثؿَّ  َجَسِدِه، َسائِرِ  َطَؾك َأَفاَض  ُثؿَّ  َحَػـَاٍت، َثاَلَث  ى َأْن َقِد اْسَتْبَرَأ، َحَػ

  (7)"َغَسَؾ 

وقد أوجب الشارع الحؽقؿ الغسؾ يف بعض الؿقاصـ: كالجـابة، والحقض، والـػاس، 

 وكظًرا ٕهؿقتف يف كظافة البدن وصفارتف ووقاية الػرد مـ إمراض وإوبئة، كدبف الـبل 

                                                        

 .   177مقسقطة اإلطجاز العؾؿل يف الؼرآن والسـة، ص ( 1)

باب صػة  -كتاب الحقض  -. اكظر، صحقح مسؾؿ هؽذا وصػت السقدة طائشة رضل اهلل طـفا غسؾ الـبل  ( 7)

 .719، ح1/104غسؾ الجـابة، 



–

  077    

يف مقاصـ طديدة مـفا: غسؾ الجؿعة، والعقديـ، واإلحرام والقققف بعرفة، لقس هذا 

غسؾ حًؼا مـ الحؼقق التل يـبغل طؾك الؿسؾؿ أن يؾتزم هبا، ال فحسب بؾ جعؾ الـبل 

قال: َحؼٌّ  طـ الـبل  -رضل اهلل طـف-فؼد أخرج اإلمام مسؾؿ مـ حديث أبل هريرة 

  (1)"َوَجَسَدهُ  َرْأَسفُ  َيْغِسُؾ  َأيَّاٍم، َسْبَعةِ  ُكؾِّ  فِل َيْغَتِسَؾ  لِؾِف َطَؾك ُكؾِّ ُمْسؾٍِؿ، َأنْ 

قد رّسخ يف أذهان الجؿقع أهؿقة الغسؾ، ودوره الؽبقر يف  وهبذا يؽقن الرسقل 

 الؿحافظة طؾك البدن مـ الجراثقؿ والؿقؽروبات.

والذي يتلمؾ يف هذا الؿـفج اإلسالمل، يتبقـ لف بقضقح: أكف مـفج متؽامؾ، كػقؾ 

بققاية اإلكسان مـ جؿقع الجراثقؿ والػقروسات، التل لق تركت ٓستػحؾ أمرها. فتلمؾ: 

جاء متؽرر يف الققم والؾقؾة كػقؾ بلن يؼضل طؾك الػقروسات التل يتققع وجقدها يف استـ

هذه إماكـ. ثؿ يليت بعد ذلؽ القضقء الذي يتؽرر يف الققم والؾقؾة خؿس مرات أو 

أكثر وفقف يتؿ غسؾ أطضاء القضقء التل تتعرض لؾتؾقث باستؿرار، وهبذا يؽقن القضقء 

اثقؿ والػقروسات التل يؿؽـ وجقدها طؾك هذه إطضاء، كػقالً بالؼضاء طؾك هذه الجر

خاصة الػؿ وإكػ وهؿا الؿدخالن الفامان لؾجسد، ويف العـاية هبؿا طـاية بجؿقع 

الجسد، حتك ٓ تتعرض أجفزة الجسؿ الداخؾقة لألمراض ومـ ثؿ تـتشر يف جؿقع 

 الجسؿ.  

 ئة: ثاكًقا: العبادات ودورها يف الوقاية من إمراض وإوب

 الصالة ودورها يف الوقاية من إمراض وإوبئة:  -1

فرضت الصالة لِحَؽؿ سامقة وغايات كبقؾة، وقد طـقت السـة الـبقية الؿشرفة هبا      

                                                        

 .841، ح7/4باب الطقب والسقاك يقم الجؿعة،  -كتاب الجؿعة  -صحقح مسؾؿ  ( 1)
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طـ ساطد الجد فػّصؾ فقفا الؼقل تػصقالً دققًؼا،  طـاية كبقرة، إذ شّؿر الـبل الؽريؿ 

ا طـ بعض الِحَؽؿ التل شرطت ٕجؾفا، وأرشد أمتف إلك أهؿقتفا وفضائؾفا، وكشػ لف

وبقـ أن لؾصالة دور مفؿ يف حػظ البدن ووقايتف مـ إمراض وإوبئة؛ ومـ تعؼؾ يف 

أمرها تبقـ لف: أهنا تستقجب طؾك الؿصؾل قبؾ ققامف بلدائفا أن يـظػ بدكف، وثقبف، يف 

الققاية مـ  الققم خؿس مرات، وإذا فعؾ العبد هذا فؼد أيت باًبا طظقًؿا مـ أبقاب

يف الحديث الذي أخرجف اإلمام البخاري  إمراض وإوبئة. وهذا ما أشار إلقف الـبل 

  َرُسقَل  َسِؿعَ  َأكَّفُ  :ُهَرْيَرةَ  َأبِل طـ"
ِ
 َيْغَتِسُؾ  َأَحِدُكْؿ، بَِباِب  َكَفًرا َأنَّ  َلقْ  َأَرَأْيُتؿْ  يؼقل:  اهلل

ـْ  ُيْبِؼل لَِؽ ذَ : َتُؼقُل  َما َخْؿًسا، َيْقمٍ  ُكؾَّ  فِقفِ  ـْ  ُيْبِؼل َٓ : َقاُلقا. َدَركِفِ  مِ : َقاَل  َشْقًئا، َدَركِفِ  مِ

َؾَقاِت  َمَثُؾ  َفَذلَِؽ   (1)"اْلَخَطايا بِفِ  اهللُ  َيْؿُحق اْلَخْؿِس، الصَّ

 الصقام ودوره يف الوقاية من وإوبئة:   -2

يف  إلقفا الـبل  فرض اهلل تعالك صقام شفر رمضان طؾك طباده لحؽؿ جؾقؾة، أشار    

ـْ "الحديث الذي أخرجف اإلمام البخاري  َقاَل: َقاَل َرُسقُل  -رضل اهلل طـف- ُهَرْيَرةَ  َأبِل َط

 
ِ
َقامُ  :اهلل   (7)"ُجـَّةٌ  الصِّ

متعؾؼ جـة لتذهب الـػس يف تؼديره كؾ  أي وقاية ولؿ يحدد الـبل  :ةٌ ـَّ ومعـى ُج      

صل، ووقاية مـ الشقاصقـ، مـ طذاب اهلل، وقاية مذهب، فقؽقن الصقم وقاية مـ الؿعا

ْقُم ُجـَّة » يف الحديث الصحقح  "مـ إمراض وإوبئة، قال الطاهر ابـ طاشقر: « الصَّ

أي وقاية ولؿا ُترك ذكر متعؾَّؼ ُجـَّة تعقَّـ حؿؾف طؾك ما يصؾح لف مـ أصـاف الققاية 

                                                        

 . 778، ح1/117باب الصؾقات الخؿس كػارة،  -كتاب مقاققت الصالة  -صحقح البخاري  ( 1)

 . 1171، ح7/170باب فضؾ الصقام،  -كتاب الصقام  -الؿصدر السابؼ ( 7)
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قاية مـ القققع يف طذاب أخرة، الؿرغقبة، فػل الصقم وقاية مـ القققع يف الؿآثؿ وو

، وقال د. محؿد سقد (1)"ووقاية مـ الِعؾؾ وإْدواء الـاشئة طـ اإلفراط يف تـاول الؾذات

الصقم وقاية مـ العؾؾ وإمراض الـاشئة طـ اإلفراط يف تـاول بعض  "صـطاوي:

لتل مـ ، ولؿا كان الصقام يـطقي طؾك هذه الػقائد العديدة وا(7)"إصعؿة وإشربة

يف اإلكثار مـف والعـاية بف، ولؿا تؼدم  أجؾفا الققاية مـ إمراض وإوبئة رغب الـبل 

 العؾؿ وتطقرت وسائؾف كشػ لـا جقاكب مـ اإلطجاز التل تؽؿـ يف الصقام.

: أكاد أجزم بلن الصقام يؼؾؾ Johan Giesecke (7) يؼقل الربوفقسقر يقهان غقساكك     

وس كقروكا، ٕن الرصقبة هل التل تقّفر البقئة الؿـاسبة ٓحتضان مـ خطر اإلصابة بػقر

إغشقة الؿخاصقة لػقروس كقروكا، وأطتؼد أن خطر اكتؼال العدوى يـخػض طـد 

خرجت أول دراسة طالؿقة لجامعة جـقب أسرتالقا تؼدم  7718. ويف طام (4)الصقم

كؾ بشؽؾ صبقعل خؿسة أيام أسؾقًبا مدهًشا لعالج إمراض الؿزمـة، خالصتف هق: أن تل

وتصقم يقمقـ كؾ أسبقع، يؼقل العؾؿاء: إن هذه الطريؼة فعالة بشؽؾ مدهش يف 

  (7)الؿحافظة طؾك صحة أفضؾ والققاية مـ إمراض الؿزمـة وتجديد الخاليا الؿـاطقة

إن هذا إسؾقب الذي يعتربوكف مدهًشا يف طالج إمراض الؿزمـة، لؿ يتقصؾقا     

                                                        

 .  7/178 ه،1184تقكس –هـ(، الدار التقكسقة لؾـشر 1717)ت طاشقر بـ التحرير والتـقير، لؾطاهر ( 1)

 .  1/781 م،1،1110ط الؼاهرة، –، لؿحؿد سقد صـطاوي، دار هنضة مصر لؾطباطة، الػجالة التػسقر القسقط ( 7)

يف معفد كارولقـسؽا  11أحد أشفر الؿتخصصقـ يف إمراض الؿعدية وطؾؿ إوبئة.. وطضق مجؿقطة كقفقد  ( 7)

 سمول طـ متابعة تطقرات فقروس كقروكا الؿستجد.   والؿ السقيدي

 https://kaheel7.net/?p=22468الؽحقؾ لإلطجاز العؾؿل، يـظر: مقسقطة   ( 4)

 https://kaheel7.net/?p=22487يـظر: مقسقطة الؽحقؾ لإلطجاز العؾؿل،   ( 7)

https://kaheel7.net/?p=22468
https://kaheel7.net/?p=22468
https://kaheel7.net/?p=22468
https://kaheel7.net/?p=22487
https://kaheel7.net/?p=22487
https://kaheel7.net/?p=22487
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بعد العديد مـ الدراسات وإبحاث العؾؿقة يف طصر قد تقافرت فقف جؿقع  إلقف إٓ

وسائؾ العؾؿ وأدواتف، فؽقػ إذا طؾؿقا أن هذا إسؾقب الؿدهش الذي تقصؾقا إلقف قد 

   (1)، فلوصك بف أمتف مـ أكثر مـ ألػ وأربع مئة طامسبؼفؿ إلقف الـبل 

  ض وإوبئة:الزكاة والصدقة ودورهؿا يف الوقاية من إمرا-2

 لؾزكاة والصدقة دور مفؿ يف طالج الؽثقر مـ إمراض وإوبئة، وقد أرشد الـبل       

 
ِ
  َرُسقُل  َقاَل : َقاَل  إلك هذا يف حديثف الذي أخرجف اإلمام الطرباين بسـده طـ َطْبِد اهلل

ِ
 اهلل

: ـُقا َكاِة، َأْمَقاَلُؽؿْ  َحصِّ َطاءَ َوأَ  َدَقِة،بِالصَّ  َمْرَضاُكؿْ  َوَداُووا بِالزَّ وا لِْؾَباَلِء الدُّ . يؼقل (7)ِطدُّ

 ضالؿ مـ أو فاجر مـ كاكت ولق البالء  أكقاع  دفع  يف طجقًبا تلثقًرا لؾصدقة فنن"ابـ الؼقؿ: 

 الـاس طـد معؾقم أمر وهذا البالء، مـ أكقاًطا طـف هبا يدفع تعالك اهلل فنن كافر، مـ بؾ

  (7)"هنؿ جربقهٕ بف مؼرون فؿكؾ إرض وأهؾ وطامتفؿ، خاصتفؿ

 ثالًثا: خصال الػطرة ودورها يف الوقاية من إمراض وإوبئة  

طؾك العـاية بجؿؾة مـ إمقر تساهؿ بشؽؾ كبقر يف الققاية مـ  حث الـبل     

 َأنَّ  إمراض وإوبئة، وهذه إمقر تـتظؿ تحت مسؿك )خصال الػطرة(، فعـ َطائَِشَة،

ـَ   الـَّبِلَّ  اِرِب، َقصُّ : مـفا فذكرت اْلِػْطَرِة، َقاَل: َطْشٌر مِ َقاُك، الشَّ َ  َوَقصُّ  َوالسِّ ْٕ ْضَػاِر، ا

ْبِط، َوَحْؾُؼ اْلَعاَكِة....  َسِؿْعُت الـَّبِلَّ  -رضل اهلل طـف-. وطـ أبل هريرة (4)َوَكْتُػ اإْلِ

                                                        

 . 7719، ح7/711جؿاع أبقاب صقم التطقع،  -كتاب الصقم  -صحقح ابـ خزيؿة   ( 1)

 ،(هـ097) ت مػؾح . حسـف ابـ مػؾح. يـظر: الػروع، ٓبـ17774، ح17/178الؿعجؿ الؽبقر، لؾطرباين،  ( 7)

 . 791/ 7 ،1ط الرسالة، ممسسة

 . 71ص م،7،1111ط الؼاهرة، –هـ(، دار الحديث 071القابؾ الصقب مـ الؽؾؿ الطقب، ٓبـ الؼقؿ، ت) ( 7)

 7070، ح4/491باب ما جاء يف تؼؾقؿ إضػار،  - أبقاب إدب طـ رسقل اهلل  -جامع الرتمذي  ( 4)
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ْستِْحَداُد، اْلِخَتاُن،: َخْؿٌس  اْلِػْطَرةُ  َيُؼقُل:
ِ
اِرِب، َوَقصُّ  َوآ َْضَػاِر، َوَتْؼؾِقؿُ  الشَّ ْٕ  َوَكْتُػ  ا

َباطِ  ْٔ ، وكتققػ مع أهؿ هذه الخصال لـؽشػ طـ طظؿة الؿـفج الـبقي يف الطب (1)ا

 الققائل. 

هق قطعة مـ شجر إراك، يستخدم لتـظقػ الػؿ وتطفقره مـ بؼايا الطعام  السواك: -أ

ؾة يف تـظقػ الػؿ وتطفقره، ووقايتف مـ والرائحة الؽريفة، والسقاك لف أهؿقة جؾق

إمراض وإوبئة لذا كدب الشارع الحؽقؿ إلك استعؿالف بؽثرة يف مقاصـ متعددة 

مـفا: طـد القضقء، وطـد الصالة، وطـد قراءة الؼرآن، وطـد الـقم وطـد آستقؼاظ 

هلل رضل ا-مـف، وطـد آجتؿاع. فؼد أخرج اإلمام البخاري بسـده طـ أبل هريرة 

َٓ " ، قال:أن رسقل اهلل  -طـف تِل، َطَؾك َأُشؼَّ  َأنْ  َلْق  َطَؾك َأوْ  ُأمَّ

ََمْرُتُفؿْ  الـَّاِس، َقاكِ  َٕ وسبب حرص الشارع الحؽقؿ طؾك  ،(7)"َصاَلة ُكؾِّ  َمعَ  بِالسِّ

استعؿال السقاك، أن السقاك يـظػ إسـان، ويزيؾ الطبؼة الجرثقمقة قبؾ أن ترتاكؿ 

 وتزداد ويستػحؾ أمرها.طؾك إسـان 

أن السقاك الؿحّضر مـ طقد إراك يحتقي طؾك الَعَػص  وقد أكد العؾم الحديث:

وهل ماده مضادة لؾعػقكة تعؿؾ طؾك قطع كزيػ الؾثة وتؼقيتفا، كؿا تمكد طؾك وجقد 

 .(7)ماده خردلّقة ذات رائحة حادة مـ صعؿ حراق تساطد طؾك الػتؽ بالجراثقؿ

ع الؼؾػة التل تغطل الحشػة، والختان صفارة وكظافة؛ ٕن هذه وهق قط الختان: -ب

                                                        

 . 7811، رقؿ0/197باب تؼؾقؿ إضػار،  -كتاب الؾباس  -صحقح البخاري  ( 1)

 .880، ح7/4باب السقاك يقم الجؿعة،  -كتاب الجؿعة  -صحقح البخاري  ( 7)

، 048، 7777، 7مقسقطة اإلطجاز العؾؿل يف الؼرآن والسـة، يقسػ الحاج أحؿد، مؽتبة ابـ حجر، ط ( 7)

 . 48، ص1187، 7ويـظر: السقاك والعـاية بإسـان، طبد اهلل طبد الرزاق مسعقد، الدار السعقدية، جدة، ط
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الؿـطؼة تعد مقصـًا جقًدا لؾجراثقؿ والؿقؽروبات، وهل بدورها تسبب أمراًضا 

خطقرًة، كسرصان الؼضقب، والتفابات الؿجاري البقلقة، وتـظقػ هذه الؿـطؼة 

، لذا حث الـبل والؼضاء طؾك الجراثقؿ الؿرتاكؿة خؾػفا ٓ يؿؽـ إٓ بعد الختان

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك الختان. 

وقد أثبتت إبحاث العؾؿقة أن غقر الؿختقكقـ يصابقن بؿعدل أكرب بلمراض 

الؿسالؽ البقلقة بسبب طدد مـ الجراثقؿ، كؿا أن كسبة الصديد والبؽرتيا تزداد لديفؿ يف 

بقـ طدم اختتان البقل، كؿا أثبتت بعض الدراسات العالقة بقـ سرصان طـؼ الرحؿ و

 (1)الرجال

فألن هذه الؿـاصؼ تعد بقئة صالحة لحضـ الجراثقؿ  وأما حؾق العاكة، وكتف اإلبط: -ج

والػقروسات وكؿقها وتؽاثرها، وهل هبذا تشؽؾ خطًرا كبقًرا طؾك اإلكسان إذ تجعؾف 

طؾك تـظقػفا وتعاهدها ملسو هيلع هللا ىلص طرضة لؽثقر مـ إمراض الخطقرة، لذا حث الـبل 

 هبا مـ شعر؛ لؽل ٓ تؽقن بقئة مـاسبة ٓحتضان الجراثقؿ والػقروسات.   وإزالة ما 

فألن إضافر الطقيؾة تجتؿع خؾػفا إوساخ والؿقؽروبات، وهل  وأما قص إضافر: -د

هبذا تعد مؽاًكا مالئًؿا لؾجراثقؿ، التل تـتؼؾ إلك الجسؿ طـ صريؼ الػؿ وربؿا ٓ 

 ٕكؿؾ إمر يساطد طؾك كؿق الجراثقؿ.يستطع اإلكسان تـظقػفا طؾك القجف ا

وهق قص ما زاد طؾك الشػة العؾقا؛ ٕن الشارب إذا صال قد  وأما قص الشارب:

 يتؾقث بإصعؿة التل لق تركت ٕدت إلك كؿق الجراثقؿ، فػل قصة كظافة ووقاية.  

الـبقية وضعت السـة  رابًعا: إصعؿة وإشربة ودورها يف الوقاية من إمراض وإوبئة:

                                                        

 م. 7717، 1إطجاز الؼرآن والسـة يف الطب الققائل، د. طبد الجقاد الصاوي، ط، دار جقاد، ط ( 1)



–
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مـفًجا سديًدا يف الطعام الشراب، كػقؾ بلن يحافظ طؾك صحة اإلكسان، ويؼقفا مـ كثقر 

 مـ إمراض وإوبئة، مـ أهؿ معالؿف:  

 إكل بالقد القؿـى، والـفي طن إكل بالشؿال.  -أ

  َرُسقلِ  ِحْجرِ  فِل ُغاَلًما ُكـُْت : قال سؾؿة بـ فؼد أخرج البخاري بسـده طـ طؿر
ِ
  اهلل

ْحَػِة، فِل َتطِقُش  َوَكاَكْت َيِدي   َفَؼاَل  الصَّ
ِ
 َوُكْؾ  اهلَل، َسؿِّ  ُغاَلُم، َيا :لِل َرُسقُل اهلل

ا َوُكْؾ  بَِقِؿقـَِؽ،  (1)َبْعدُ  صِْعَؿتِل تِْؾَؽ  َزاَلْت  َفَؿا. َيؾِقَؽ  مِؿَّ

 الـَّبِلَّ 
 بَِقِؿقـِِف، َوْلَقْشَرْب  بَِقِؿقـِِف، ؿْ َأَحُدكُ  لَِقْلُكْؾ  َقاَل: وأخرج ابـ ماجة طـ أبل هريرة َأنَّ

ْقَطانَ  َفنِنَّ  بَِقِؿقـِِف؛ َوْلُقْعطِ  ْذ بَِقِؿقـِِف،َوْلَقْلُخ   َوُيْعطِل بِِشَؿالِِف، َوَيْشَرُب  بِِشَؿالِِف، َيْلُكُؾ  الشَّ

  (7)بِِشَؿالِفِ  َوَيْلُخذُ  بِِشَؿالِِف،

 واإلططاء  وإخذ  والشرب  لألكؾ السـة أدب يف مرصدة القؿقـ "قال اإلمام الخطابل:

سػؾ والؿغابـ وطـ مؿاسة إطضاء التل هل مجاري ال مباشرة طـ ومصقكة

إثػال)الحثالة( والـجاسات. وامتفـت القسرى يف خدمة أسافؾ البدن إلماصة ما هـالؽ 

 (7)"مـ الؼذارات وتـظقػ ما يحدث فقفا مـ الدكس والشعث

أما غسؾ القديـ قبؾ الطعام فؾتـظقػفا مـ  ده:غسل القدين قبل الطعام وبع -ب

إوساخ وإقذار، التل قد تجؾب العؾؾ وإمراض، إذ ٓ يخػك طؾك أحد أن الجراثقؿ 

تـتشر يف كؾ مؽان، وٓ يستطقع أحد أن يحرتز طـ لؿس إشقاء، أما غسؾ القديـ بعد 

                                                        

 . 7709، ح0/98باب التسؿقة طؾك الطعام وإكؾ بالقؿقـ،  -كتاب إصعؿة  -صحقح البخاري  ( 1)

باين. اكظر. سؾسؾة ، صححف إل7799، ح4/479باب إكؾ بالقؿقـ،  -أبقاب إصعؿة  -ســ ابـ ماجف  ( 7)

 . 1/049هـ(، 1477إحاديث الصحقحة، إلباين ت)

 . 1/11 م،1،1177ط حؾب، –هـ(، الؿطبعة العؾؿقة 788معالؿ الســ، الخطابل ت) ( 7)
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وسًطا مالئًؿا لؾجراثقؿ. الطعام فؾتـظقػفا مـ بؼايا الطعام التل تعؾؼ هبا فتجعؾ مـفا 

  َرُسقَل  َأنَّ  َطـَْفا اهللُ  َرِضَل  َشةَ َطائِ  أخرج اإلمام الـسائل طـ
ِ
 َيـَامَ  َأنْ  َأَرادَ  إَِذا َكانَ   اهلل

َل، ُجـٌُب  َوُهقَ   (1)َيَدْيفِ  َغَسَؾ  َيْلُكَؾ  َأنْ  َأَرادَ  َوإَِذا َتَقضَّ

مستشػك دبل: أن غسؾ وقد أوضح الدكتقر محؿقد غـايؿ رئقس قسؿ الطقارئ يف 

القديـ جقًدا باكتظام يعد بؿثابة درع واٍق مـ إمراض الُؿعدية؛ حقث إكف يحقل دون 

وصقل الجراثقؿ طرب القديـ ومـ ثؿ الػؿ أو إكػ أو العقـ، ومـفا إلك إغشقة 

الؿخاصقة بالجسؿ... وقال أيًضا: هـاك بعض إشقاء التل يتحتؿ طؾك الـاس غسؾ 

ا، دون أي اكتظار، بعد لؿسفا، مثؾ الـؼقد ٓطتبارها مـ أكثر إشقاء التل أيديفؿ فقرً 

يؾؿسفا الـاس يف حقاهتؿ الققمقة، دون أن يدركقا كؿقة الجراثقؿ والؿقؽروبات الؿقجقدة 

طؾقفا، وٓ بد مـ غسؾ القديـ يف أقرب وقت مؿؽـ بعد لؿس حقاجز الساللؿ، أو 

حرك، ٕن هذه الؿقاقع مقجقدة يف إماكـ العامة مؼابض إبقاب، أو شريط السؾؿ الؿت

يؾؿسفا آٓف إشخاص يقمًقا، وبالتالل فنهنا معرضة لألوساخ والجراثقؿ 

 (7)والؿقؽروبات

 آطتدال يف تـاول الطعام والشراب:  -ج

مـ صرق التدابقر الققائقة لحؿاية الصحة مـ إمراض وإوبئة: آطتدال يف تـاول 

ب، وهذا ما أرشد إلقف خقر إكام، فؼد قال فقؿا أخرجف اإلمام الرتمذي الطعام والشرا

  َرُسقَل  َسِؿْعُت : َقاَل  َكِرَب  َمْعِدي بـ بسـده طـ مِْؼَدامِ 
ِ
 ِوَطاءً  آَدمِلٌّ  َمأَلَ  َما": َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

                                                        

 . 194، ح1/04باب اقتصار الجـب طؾك غسؾ يديف إذا أراد أن يلكؾ،  -كتاب الطفارة  -ســ الـسائل  ( 1)

 مارات، مؼال بعـقان )غسؾ القديـ أساس يف الققاية مـ إمراض والتصدي ٓكتشار العدوى( مجؾة البقان، اإل ( 7)

https://www.albayan.ae/health/features/2019-11-03-1.3690188.  

https://www.albayan.ae/health/features/2019-11-03-1.3690188
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ا ـْ  َشرًّ ، مِ ـٍ ـِ  بَِحْسِب  َبْط ـَ  ُأُكالٌَت  آَدمَ  اْب  لَِطَعامِفِ  َفُثُؾٌث  َمَحاَلةَ  َٓ  َكانَ  َفنِنْ  ُصْؾَبُف، ُيِؼْؿ

  (1)"بِِف َوُثُؾٌث لِـََػِسفلَِشَرا َوُثُؾٌث 

ففذا الحديث أصؾ جامع ٕصقل الطب كؾفا، ولؿا قرأ الطبقب الؿسقحل ابـ 

هذا الحديث قال: لق استعؿؾ الـاس هذه الؽؾؿات لسؾؿقا مـ إمراض  (7)ماسقيف

   (7)وإسؼام، ولتعطؾت دكاكقـ الصقادلة

إمراض  "فاإلفراط يف الطعام والشراب لف خطر كبقر طؾك صحة اإلكسان؛ ٕن

ت بلفعالف  كقطان: أمراض مادية تؽقن طـ زيادة مادة، أفرصت يف البدن حتك أضرَّ

الطبقعقة وهل أكثر إمراض، وسببفا إدخال الطعام طؾك البدن قبؾ هضؿ إول، 

وتـاول إغذية الؼؾقؾة الـػع، البطقئة الفضؿ،  والزيادة يف الؼدر الذي يحتاج إلقف البدن،

واإلكثار مـ إغذية الؿختؾػة الرتاكقب الؿتـقطة؛ فنذا مأل أدمل بطـف مـ هذه إغذية 

واطتاد ذلؽ أورثتف أمراًضا متـقطة، مـفا بطلء الزوال وسريعف، فنذا تقسط يف الغذاء 

ػقتف، كان اكتػاع البدن بف أكثر مـ وتـاول مـف قدر الحاجة، وكان معتدٓ يف كؿقتف وكق

   (4)"اكتػاطف بالغذاء الؽثقر

                                                        

. 7787، ح4/188باب ما جاء يف كراهقة كثرة إكؾ،  -ملسو هيلع هللا ىلص طـ رسقل اهلل أبقاب الزهد  -جامع الرتمذي  ( 1)

 7/778صححف إلباين. سؾسؾة إحاديث الصحقحة، 

بقًبا حاذًقا، تقيف سـة ثالث وأربعقـ ومائتقـ. اكظر: ص مسقحًقا كان الحراين، ماسقيف بـ هق أبق زكريا يحقك ( 7)

 م،1171 استاكبقل، الؿعارف، وكالة بعـاية صبع ،(هـ1711)ت البغدادي محؿد بـ هدية العارفقـ، إلسؿاطقؾ

7/717  . 

هـ(، تحؼقؼ، محؿد إحؿدي، دار السالم لؾطباطة 017يـظر، جامع العؾقم والحؽؿ ٓبـ رجب الحـبؾل ت) ( 7)

 . 7/1778م، 7774، 7والـشر والتقزيع، ط

 . 4/19زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد،  ( 4)
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والذي يطالع العؾؿ الحديث، وما تقصؾ إلقف مـ تدابقر وقائقة لحػظ الصحة، يدرك 

لؾحػاظ طؾك الصحة والققاية مـ إمراض ملسو هيلع هللا ىلص طظؿة الؿـفج الذي وضعف الـبل 

 فدي الـبل وإوبئة، فؿـ أراد أن يتجـب إمراض فؾقسر طؾك هذا ال

 تجـب إشربة وإصعؿة الؿحرمة: -ج

فؼد جاء يف الؽتاب والسـة الـبقية الؿشرفة الـفك طـ تـاول بعض إشربة     

وإصعؿة التل مـ شلكف أن تصقب اإلكسان بالؽثقر مـ إمراض وإوبئة؛ ٕهنا تعد بمًرا 

 لحصر: صالحة لـؿق الػقروسات الجراثقؿ، مـفا طؾك سبقؾ الؿثال ٓ ا

 فؿن إشربة )الخؿر(:   -1

ـِ   الـَّبِلَّ  َسَلَل  الجعػل سقيد بـ فؼد أخرج اإلمام مسؾؿ بسـده: أن صارق     َط

َواءِ  َأْصـَُعَفا إِكََّؿا: َفَؼاَل  َيْصـََعَفا، َأنْ  َكِرهَ  َأوْ  َفـََفاهُ  اْلَخْؿِر،  َوَلؽِـَّفُ  بَِدَواٍء، َلْقَس  إِكَّفُ  :َفَؼاَل . لِؾدَّ

 (1)ءٌ َدا

إذ يجقب طؾك سمال صارق بـ سقيد، إكؿا يقجف أكظار الجؿقع إلك أن  فالـبل     

وراء التشريع اإللفل حؽؿ جؾقؾة مـ أهؿفا الؿحافظة طؾك الـػس، وهذه العؾة هل 

إحدى طؾؾ تحريؿ الّشرع لشرب الخؿر، وقد التؼك العؾؿ الحديث بالّشرع الحـقػ يف 

أن شرب الخؿر "العؾؿقة الرصقـة طـ كتقجة واحدة هل:  هذا الشلن، فلسػرت إبحاث

مـذ  ". يؼقل: الدكتقر حسان شؿسل:"يفدد الـػس البشرية بالؽثقر مـ العؾؾ وإمراض

بضع سـقـ كشرت يف بريطاكقا دراسة تؼقل: إن شرب كؿقة قؾقؾة مـ الخؿر يؿؽـ أن يؼل 

جقن لفذه الػؽرة، والحؼقؼة مـ مرض شرايقـ الؼؾب، وأخذ الـاس يف أمريؽا وأوربا يرو

                                                        

شربة  -صحقح مسؾؿ  ( 1) ْٕ  1184، ح8/81باب تحريؿ التداوي بالخؿر،  -كتاب ا
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أن كتائج هذه الدراسة قد حرفت لتعطل تؾؽ الـتائج الؿضؾؾة وتـاسك الباحثقن أن شرب 

الخؿر يمدي إلك اطتالل يف طضؾة الؼؾب وهبقط )فشؾ( الؼؾب، وأكف يزيد مـ مستقى 

   (1)"الدهقن يف الدم

ن ُتعؾَّ اإلكسان وتجؾب أما طـ إصعؿة فؼد حّرم الّشرع الحـقػ أصعؿة مـ شلهنا أ -7

 طؾقف الؽثقر مـ إمراض وإوبئة، مـفا طؾك سبقؾ الؿثال:

* لحؿ الخـزير، وقد جاء العؾؿ الحديث فؽشػ لـا طـ الحؼائؼ التل تؽؿـ وراء هذا 

مرًضا  70مرًضا، مـفا  477التحريؿ: فلثبت أن الخـزير مرتع خصب ٕكثر مـ 

 70فا خطقر بؾ وقاتؾ، ويختص الخـزير بـؼؾصػقؾًقا، تـتؼؾ مـف إلك اإلكسان بعض

 (7)مرًضا وبائًقا إلك اإلكسان

* الـفل طـ أْكؾ لحقم كؾ ذي كاب مـ السباع وذي مخؾب مـ الطقر، فؼد أخرج اإلمام 

  َرُسقُل  َكَفك :َقاَل  مسؾؿ يف صحقحف بسـده طـ ابـ طباس
ِ
ـْ ُكؾِّ ِذي َكاٍب   اهلل َط

ـَ  َباِع، مِ ـْ  السِّ ـَ  مِْخَؾٍب  ِذي ُكؾِّ  َوَط ْقرِ  مِ ، فؾحقم هذه الحققاكات تتسبب يف جؾب (7)الطَّ

ضرٍر بالغ باإلكسان، وقد كشػ العؾؿ الحديث طـ جاكب مـ هذه إضرار، وبّقـ: أن 

هـاك صػقؾ خطقر يـتشر بقـ الحققاكات الؿػرتسة كالـؿقر، وإسقد وغقرها، وصػقؾ 

، ومـ (4)سان لحقم هذه اكتؼؾت إلقف العدوىيـتشر بقـ الطققر الجقارح، فنذا تـاول اإلك

                                                        

 . 771ص ،7771 ،1ط العبقؽان، مؽتبة رضا، أحؿد بـ اإلطجاز العؾؿل يف الؼرآن والسـة، د. صالح ( 1)

الؿقسقطة الؿقسرة يف اإلطجاز العؾؿل يف الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقبة الصحقحة الؿطفرة، شحاتة صؼر، دار  ( 7)

 . 194ء الراشديـ، صالخؾػا

 .  7770، ح0/17باب لحقم الحؿر اإلكسقة،  -كتاب الذبائح والصقد  -صحقح البخاري  ( 7)

 . 779اإلطجاز العؾؿل يف الؼرآن والسـة،  ( 4)
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 هـا كؼر بقؼقـ أن اإلطجاز الـبقي سبؼ العؾؿ الحديث بؼرون يف تؼرير هذه الحؼائؼ. 

* ومـ إصعؿة التل حرمفا الشرع الحـقػ حػاًضا طؾك  الـػس ووقاية لفا مـ إمراض 

ز وغقره، فؼد روى وإوبئة، أْكؾ لحقم الجاللة، وهل الدابة تلكؾ إقذار، كالربا

ـْ    َطْبدِ  الحاكؿ بسـده َط
ِ
ـِ  اهلل   َرُسقُل  َكَفك :َقاَل  َطْؿٍرو ْب

ِ
ـِ   اهلل َلةِ  َط  ُيْمَكَؾ  َأنْ  اْلَجالَّ

َٓ  ، َلَبـَُفا َوُيْشَرَب  ، َلْحُؿَفا ُُدمُ  َطَؾْقَفا ُيْحَؿَؾ  َو ْٕ َٓ  ا ـَ  ُتْعَؾَػ  َحتَّك الـَّاُس  َيْرَكَبَفا َو  َأْرَبِعق

 (1)َلْقَؾةً 

وقد كشػ العؾؿ الحديث طـ أسرار هذا الـفل الـبقي، حقث أثبت الدراسات 

والتجارب وإبحاث أن: إقذار بقئة مـاسبة لـؿق الطػقؾقات والجراثقؿ الضارة، فنذا 

تـاولفا حققان أو صقر اكتشرت هذه الجراثقؿ يف دمف ولحؿف، فنذا تـاول إكسان لحؿ هذا 

، وهـا تتجؾك طظؿة اإلطجاز الـبقي (7)جراثقؿ فلصابتف بالعؾؾالحققان اكتؼؾت إلقف هذه ال

الشريػ، يف الؽشػ طـ مخاصر هذه إصعؿة، يف طصر لؿ يؽـ يعرف لؾتؼدم والرقل 

 صريًؼا. 

   خامًسا: الرياضة ودورها يف الوقاية من إمراض وإوبئة:

طالج بعض  لؾرياضة أهؿقة كربى يف الققاية مـ إمراض وإوبئة، بؾ ويف    

 إمراض، وتعد رياضة الؿشل مـ الرياضات الؿفؿة لإلكسان، لذا حث طؾقفا الـبل 

 الؼقلقة والعؿؾقة.  بسـتف

                                                        

طـ الجاللة أن يمكؾ لحؿفا ويشرب لبـفا،  هنك رسقل اهلل  -كتاب البققع  -الؿستدرك طؾك الصحقحقـ  ( 1)

ـَادِ  َصِحقُح  َحِديٌث "ال: ، وق7787، ح7/71 ْس  . 779 والسـة، الؼرآن يف العؾؿل اإلطجاز "اإْلِ

الؿقسقطة الؿقسرة يف اإلطجاز العؾؿل يف الؼرآن الؽريؿ والسـة الـبقبة الصحقحة الؿطفرة، شحاتة صؼر، دار  ( 7)

 . 177الخؾػاء الراشديـ، ص
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يف رياضة الؿشل، وحث طؾقفا؛ وكظًرا ٕهؿقتفا  فؼد رّغب الـبل  أّما السـة الؼولقة:

سـده، طـ َأبِل فؼد ربطفا بالعبادة، ورتب طؾقفا إجر العظقؿ، أخرج اإلمام البخاري ب

اَلةِ  فِل َأْجًرا : َأْطَظُؿ الـَّاسِ  الـَّبِلُّ  َقاَل : َقاَل  ُمقَسك  َفَلْبَعُدُهؿْ  َأْبَعُدُهؿْ  الصَّ

ـَْتظِرُ  َوالَِّذي َمْؿًشك، اَلَة، َي َقَفا َحتَّك الصَّ َماِم، َمعَ  ُيَصؾِّ ـَ  َأْجًرا َأْطَظؿُ  اإْلِ ِذي مِ  ُثؿَّ  ُيَصؾِّل الَّ

، َسْعدٍ  بـ َسْفؾِ  خرج الحاكؿ بسـده طـ. وأ(1)َيـَامُ  اِطِديِّ   َرُسقُل  َقاَل : َقاَل  السَّ
ِ
  اهلل

رِ  :"َوَسؾَّؿَ  ـَ  َبشِّ ائِق َؾؿِ  فِل اْلَؿشَّ وأخرج  (7)"اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  التَّامِّ  بِالـُّقرِ  اْلَؿَساِجدِ  إَِلك الظُّ

َـّ  إَِلك َكاٌس  َشَؽا :َقاَل  الحاكؿ بسـده طـ َجابِرٍ  اْلَؿْشَل َفَدَطا بِِفْؿ،  لِّ بِ ال

 (7)"َطَؾْقـَا َأَخػَّ  َفَقَجْدَكاهُ  َفـََسْؾـَا بِالـََّساَلنِ  َطَؾْقُؽؿْ  َفَؼاَل:

  الـَّبِلِّ  َمعَ  َكاَكْت  َأكََّفا أخرج اإلمام أبق داود بسـده طـ َطائَِشةَ فؼد  أّما السـة العؿؾقة:

، َطَؾك ُتفُ فِل َسَػٍر َقاَلْت: َفَساَبْؼُتُف َفَسَبؼْ  ا ِرْجَؾلَّ  َفَسَبَؼـِل، َساَبْؼُتفُ  الؾَّْحؿَ  َحَؿْؾُت  َفَؾؿَّ

ْبَؼةِ  بِتِْؾَؽ  َهِذهِ  :َفَؼاَل   .(4)السَّ

وقد حث الطب الحديث طؾك الؿشل، وبّقـ أهؿقتف يف الققاية مـ إمراض وإوبئة، بؾ 

يف الققم؛ ٕكف  ويف طالج الؽثقر مـفا، وأوصك بالؿشل ما ٓ يؼؾ طـ طشرة آٓف خطقة

يساطد طؾك تجـب إمراض، ويطقؾ العؿر، وأكد أن طدم الحركة يصقب العضالت 

                                                        

 .971، ح1/171يف جؿاطة، باب فضؾ صالة الػجر  -كتاب إذان  -صحقح البخاري  ( 1)

بشر الؿشائقـ يف الظؾؿ إلك الؿساجد بالـقر  -كتاب اإلمامة وصالة الجؿاطة  -الؿستدرك طؾك الصحقحقـ  ( 7)

 ."صحقح طؾك شرط الشقخقـ"، وقال الحاكؿ:004، ح1/717التام يقم الؼقامة، 

 "، قال الحاكؿ:1977، ح1/447التقديع طـد السػر،  -كتاب الؿـاسؽ -الؿستدرك طؾك الصحقحقـ  ( 7)

 ."صحقح طؾك شرط مسؾؿ

 .  7708،ح7/774باب يف السبؼ طؾك الرجؾ،  -كتاب الجفاد  -ســ أبل داود  ( 4)
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بالضؿقر مؿا يمدي إلك اختالل طؿؾ الؼؾب وبالتالل ضعػ الذاكرة والؿـاطة كؿا تػؼد 

 .(1)العظام طـاصر مفؿة يف مؽقكاهتا الؽقؿقائقة

 الوقاية من إمراض وإوبئة:  سادًسا: اجتـاب)كبائر اإلثم والػواحش(، ودور ذلك يف

الزكا، والؾقاط، وإتقان الؿرأة الحائض "اجتـاب كبائر اإلثؿ والػقاحش، وطؾك رأسفا     

وغقرها مـ الػقاحش التل جؾبت طؾك الؿجتؿع أمراًضا ٓ قبؾ لف هبا  كؿرض)اإليدز، 

 والزهري، والسقالن، والفربس، وغقرها( 

 َيا كؿا طـد ابـ ماجة: فؼال  مـ هذه الػقاحش فؼد حذر الـبل 

، َمْعَشرَ  ـَ ، اْبُتؾِقُتؿْ  إَِذا َخْؿٌس  اْلُؿَفاِجِري َـّ   َوَأُطقذُ  بِِف
ِ
َـّ  َأنْ  بِاهلل  اْلَػاِحَشةُ  َتْظَفرِ  َلؿْ : ُتْدِرُكقُه

، َقْقمٍ  فِل َّٓ  بَِفا ُيْعؾِـُقا َحتَّك َقطُّ َْوَجاعُ  الطَّاُطقنُ  فِقِفؿُ  َفَشا إِ ْٕ ـْ َمَضْت فِل تِل لَ الَّ  َوا ْؿ َتُؽ

ـَ َمَضْقا.... ِذي   (7)َأْساَلفِِفُؿ الَّ

طـ إتقان الؿرأة وهل حائض فؼد أخرج اإلمام البخاري بسـده طـ أكس  وحذر الـبل 

َّٓ  اْصـَُعقا ُكؾَّ َشْلءٍ  ":قال رسقل اهلل   (7)" الـَِّؽاَح  إِ

ة الػقاحش والرذائؾ يجؾب طؾك فؼد بّقـت السـة الـبقية الؿشرفة أن آكحطاط يف هاوي    

اإلكسان الؽثقر مـ إمراض وإوبئة الخطقرة التل تدمر الػرد، وبؾ وتدمر الؿجتؿَع لق 

                                                        

 .  171، ص1110الرطاية الصحقة والرياضة يف اإلسالم، لحؿد حسـ رققط، دار ابـ حزم،  ( 1)

هذا حديث صالح لؾعؿؾ ". قال البقصقري: 4179، ح7/141ســ ابـ ماجة، أبقاب الػتـ، باب العؼقبات،  ( 7)

هـ، 1477، 7هـ(، دار العربقة، بقروت، ط847.اكظر: مصباح الزجاجة يف زوائد ابـ ماجة، لؾبقصقري ت)"بف

4 /189  .  

، 1/191باب جقاز غسؾ الحائض رأس زوجفا وترجقؾف وصفارة سمرها،  -كتاب الحقض  -صحقح مسؾؿ  ( 7)

 . 777ح
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ضقابط لققاية الؿجتؿع مـ هذه الرذائؾ، فحرم إصالق  تػاقؿ أمرها، وقد وضع الـبل 

ـ التربج، الـظر إلك الـساء، ومـع آختالط، وحرم الخؾقة بالؿرأة إجـبقة، وهنك ط

 وحث الؼادَر طؾك الزواج، وغقَر الؼادر طؾك الصقم.  

وهبذا يؽقن اإلسالم قد حػظ الؿجتؿع مـ هذه الجريؿة الـؽراء، ووقاه مـ إمراض 

 وإوبئة الػتاكة. 

 سابًعا: إدطقة الـبوية: ودورها يف الوقاية من إمراض وإوبئة: 

مراض وإوبئة، التحصقـ بإدطقة هق مـ أطظؿ أبقاب الققاية والحػظ مـ إ

بإذكار الّشرطقة؛ ٕن الجراثقؿ والؿقؽروبات ٓ تسبب إمراض إٓ بنذن اهلل تعالك، 

ـْ َأَصاَبُف َصاُطقٌن َأْو "ففق سبحاكف الؼادر طؾك دفعفا، قال ابـ حجر الفقتؿل:  ُد لَِؿ َوَيَتَلكَّ

إلك بعض إدطقة التل تؼل  وقد أرشدكا الـبل  (1)""ةِ َمَرٌض َغْقُرُه َأْن ُيِديَؿ ُسَماَل اْلَعافِقَ 

 مـ إمراض وإوبئة، ومـ أهؿ هذه إدطقة:  

انَ  بـ ُطْثَؿانَ  ما أخرجف الرتمذي طـ   َرُسقُل  َقاَل : َيُؼقُل  َطػَّ
ِ
ـْ  َما : اهلل  َيُؼقُل  َطْبدٍ  مِ

  بِْسؿِ  َلْقَؾةٍ  ُكؾِّ  َباِح ُكؾِّ َيْقٍم َوَمَساءِ َص  فِل
ِ
َْرضِ  فِل َشْلءٌ  اْسِؿفِ  َمعَ  َيُضرُّ  َٓ  الَِّذي اهلل ْٕ َٓ  ا  َو

َؿاءِ  فِل ِؿقعُ  َوُهقَ  السَّ اٍت  َثاَلَث  اْلَعؾِقؿُ  السَّ هُ  َمرَّ   (7)َشْلءٌ  َفَقُضرَّ

 
ِ
ـْ  َكانَ  :َقاَل  ُطَؿرَ  بـ وطـ َطْبِد اهلل   َرُسقلِ  ُدَطاءِ  مِ

ِ
ُفؿَّ  : اهلل ـْ  بَِؽ  َأُطقذُ  إِكِّل الؾَّ  الِ َزوَ  مِ

لِ  كِْعَؿتَِؽ،  (7)َسَخطَِؽ  َوَجِؿقعِ  كِْؼَؿتَِؽ، َوُفَجاَءةِ  َطافَِقتَِؽ، َوَتَحقُّ

                                                        

 . 4/71ه(، الؿؽتبة اإلسالمقة، 104ٕحؿد بـ محؿد بـ حجر الفقتؿل ت)« فقة الؽربىالػتاوى الػؼ ( 1)

، 7/719باب ما جاء يف الدطاء إذا أصبح وإذا أمسك،  - أبقاب الدطقات طـ رسقل اهلل  -جامع الرتمذي  ( 7)

 ، وقال حسـ صحقح.7788ح

 .7071، ح8/88باب أكثر أهؾ الجـة الػؼراء،  -كتاب الرقاق  -صحقح مسؾؿ  ( 7)
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 (1)"العافقة أن تسؾؿ مـ إسؼام والباليا وهل الصحة وضد الؿرض "قال ابـ إثر: 

ـْ  ـَ اْلَبَرصِ   الـَّبِلَّ  َأنَّ  َأَكسٍ  َط
ُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ مِ ـُقنِ وَ  َكاَن َيُؼقُل:الؾَّ  َواْلُجَذاِم، اْلُج

َْسَؼامِ  َوَسقِّئِ  ْٕ  (7) ا

 الحؿقؿ قرار إلك الؿمدية  الرديئة  الػاحشة إمراض: "إسؼام سلء "قال الؿـاوي:

 (7)"فؼده كآستسؼاء والسؾ والؿرض أو إكقس وقؾة

 

السـة الـبقية طـد حد بقان صرق الققاية مـ إمراض وإوبئة، إكؿا تخطت لؿ تؼػ 

ذلؽ كؾف فقضعت مـفًجا ققيًؿا لؿعالجة إمراض وإوبئة، وكبح جؿاحفا، ومـ أهؿ 

 معالؿ هذا الؿـفج: 

 أوًٓ: الصبر، واحتساب إجر طن اهَّلل:

اهلل تعالك، وبّقـ  الؿريض إلك التؿسؽ بالصرب، واحتساب إجر طـد أرشد الـبل 

أن اهلل سبحاكف يلجُر الصابريـ ويحُط طـفؿ خطاياهؿ جزاء صربهؿ طؾك ما ابتؾقا بف مـ 

 َما قال: إمراض وإوبئة. فؼد أخرج اإلمام البخاري بسـده طـ أبل هريرة طـ الـبل 

ـْ  اْلُؿْسؾِؿَ  ُيِصقُب  َٓ  َكَصٍب  مِ َٓ  َوَصٍب  َو َٓ  َهؿ   َو َٓ  َحَزنٍ  َو َٓ  َأًذى َو  َو

، ْقَكةِ  َحتَّك َغؿ  َّٓ  ُيَشاُكَفا الشَّ رَ  إِ ـْ  بَِفا اهللُ  َكػَّ  .(4)َخَطاَياهُ  مِ

                                                        

 . 7/797م، 1101بقروت، -هـ(، الؿؽتبة العؾؿقة979الـفاية يف غريب الحديث وإثر، ٓبـ إثقر ت) ( 1)

 .1741، 1/791باب يف آستعاذة،  -كتاب الصالة  -ســ أبل داود  ( 7)

 .   7/177 ه،1779 ،1ط مصر، –هـ(، الؿؽتبة التجارية الؽربى 1771فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر، ت) ( 7)

 . 7941، ح0/114باب ما جاء يف كػارة الؿرض،  -كتاب الؿرضك  -صحقح البخاري  ( 4)
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  ثاكًقا: إدطقة:

فؿـ يـؽر  "وهل طالج ققي لؿـ كزل بف مرض أو وباء، قال الحافظ ابـ حجر: 

عؾقف بؿالزمة ، فعؾك مـ كزل بف بالء ف(1)"التداوي بالدطاء يؾزمف أن يـؽر التداوي بالعؼاققر

الدطاء، ففق مـ أكػع إدوية وهق كػقؾ بنذن اهلل تعالك برفع إمراض وإوبئة. أخرج 

ـْ  ـَ  بَِؼْقمٍ  َمرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ : َأَكسٍ  اإلمام البزار بسـده َط ءِ  َكانَ  َأَما :َفَؼاَل  ُمْبَتَؾْق َٓ  َيْسَلُلقنَ  َهُم

 .(7)اْلَعافَِقةَ  اهللَ 

 الحديث دلقؾ طؾك أن سمال اهلل سبحاكف وتعالك العافقة يدفع كؾ يف "قال الشقكاين:

هبذا آستػفام بؿعـك آستـؽار فؽلكف قال لفؿ كقػ  بؾقة ويرفع كؾ محـة ولفذا جاء 

ترتكقن أكػسؽؿ يف هذه الؿحـة وآبتالء وأكتؿ تجدون الدواء الحاسؿ لفا وهق الدطاء 

 .(7)"بؽؿ هبذه الدطقة الؽافقة بالعافقة واستدفاع هذه الؿحـة الـازلة

 إلى هذه إدطقة بسـته الؼولقة والعؿؾقة، ومن أهؿفا: وقد أرشدكا الـبي 

ُذ َبْعَض  الـَّبِلَّ  َأنَّ : َطـَْفا اهللُ  َرِضَل  أخرج اإلمام البخاري بسـده طـ َطائَِشةَ  -1 َكاَن ُيَعقِّ

ُفؿَّ ال: َوَيُؼقُل  َأْهؾِِف َيْؿَسُح بَِقِدِه اْلُقْؿـَك  َوَأْكَت  اْشِػفِ  اْلَباَس، َأْذِهِب  الـَّاِس، َربَّ  ؾَّ

افِل، َّٓ  ِشَػاءَ  َٓ  الشَّ َٓ ِشَػاُؤكَ  إِ  (4)َسَؼًؿا ُيَغاِدرُ  ، ِشَػاًء 

ـْ  -7  َيُؼقُل  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلَّ  َأنَّ : َطـَْفا اهللُ  َرِضَل  َطائَِشةَ  وأخرج اإلمام البخاري بسـده َط

                                                        

 . 17/177فتح الباري، ابـ حجر،  ( 1)

 ،1ط الؿـقرة، الؿديـة - والحؽؿ العؾقم مؽتبة ،(هـ717)ت البزار طؿرو بـ مسـد البزار، ٕبل بؽر أحؿد ( 7)

 . 9947ح ،17/117

 . 491ص ،1184 ،1ط لبـان، -بقروت -الؼؾؿ دار ،(هـ1777)ت الشقكاين طؾل بـ اكريـ، محؿدتحػة الذ ( 7)

 . 7047، ح ،0/177باب رققة الـبل  -كتاب الطب  -صحقح البخاري  ( 4)
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  بِاْسؿِ  :لِْؾَؿِريضِ 
ِ
 .(1)َربِّـَا بِنِْذنِ  َسِؼقُؿـَا، ُيْشَػك َبْعِضـَا، بِِريَؼةِ  َأْرِضـَا، ُتْرَبةُ  اهلل

    ثالًثا: التداوي 

قد أرشد الؿريض إلك التؿسؽ بالصرب واحتساب إجر، ولزوم  إذا كان الـبل 

لؿ يغػؾ إخذ بإسباب، بؾ حث الؿريض طؾك إخذ بإسباب  إدطقة، فنكف 

 عة لألمراض وإوبئة، ومـ أهؿ هذه إسباب التداوي: الداف

 الـَّبِلِّ  -رضل اهلل طـف- فؼد أخرج البخاري بسـده طـ َأبِل ُهَرْيَرةَ 
ـِ َقاَل: َما َأْكَزَل  َط

 َّٓ  .(7)ِشَػاءً  َلفُ  َأْكَزَل  اهلُل َداًء إِ

ـْ  وأخرج مسؾؿ يف صحقحف بسـده طـ َجابٍِر،   َرُسقلِ  َط
ِ
ُف َقاَل: لُِؽؾِّ َداٍء َدَواٌء، َأكَّ   اهلل

 َطزَّ َوَجؾَّ 
ِ
اِء َبَرَأ بِنِْذِن اهلل  طـ بسـده الرتمذي وأخرج (7)َفنَِذا ُأِصقَب َدَواُء الدَّ

َْطَراُب  َقاَلِت : َقاَل  َشِريٍؽ  بـ ُأَساَمةَ  ْٕ   َرُسقَل  َيا: ا
ِ
َٓ  اهلل   ِطَبادَ  َيا َكَعْؿ،: َقاَل  ؟ َكَتَداَوى َأ

ِ
 اهلل

َّٓ  َداءً  َيَضعْ  َلؿْ  اهللَ  َفنِنَّ  ا،َتَداَووْ  َّٓ َداًء َواِحًدا. َقاُلقا: َيا  َدَواءً : َقاَل  َأوْ  ِشَػاًء، َلفُ  َوَضعَ  إِ إِ

 َوَما ُهَق؟ َقاَل:
ِ
 (4)اْلَفَرمُ  َرُسقَل اهلل

 ففذه إحاديث الـبوية ترشد إلى: 

 الحث طؾك التداوي واستعؿال الطب.    -

 هتا بؾ بؿا قدره اهلل تعالك فقفا.أن إدوية ٓ تـجع بذا -

 أن الدواء إذا جاوز الحّد يف الؽؿقة أو الؽقػقة ٓ يـجع. -

                                                        

 .7047، ح ،0/177باب رققة الـبل  -كتاب الطب   -الؿصدر السابؼ  ( 1)

 .7908، ح0/177اهلل داء إٓ أكزل لف شػاء، باب ما أكزل  -كتاب الطب  -صحقح البخاري  ( 7)

 . 7774، ح0/71باب لؽؾ داء دواء واستحباب التداوي،  -كتاب السالم  -صحقح مسؾؿ  ( 7)

 .7187، 7/791، باب ما جاء يف الدواء والحث طؾقف، أبقاب الطب طـ رسقل اهلل  -جامع الرتمذي  ( 4)



–
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 أن اهلل تعالك ما أكزل داء إٓ وأكزل لف دواء، طؾؿف مـ طؾؿف وجفؾف مـ جفؾف. -

بعث هؿؿ العؾؿاء والباحثقـ وشحذ طزائؿفؿ، ٓكتشاف إدوية لألمراض  -

 الؿستعصقة. 

لتداوي إكؿا يحرص طؾك الؿحافظة طؾك الـػس وحؿايتفا مـ إذ يلمر با والـبل 

إلك كثقر مـ إدوية الـافعة، ومـ  تػاقؿ إمراض التل تحؾ هبا، ولفذا أرشد الـبل 

 أهؿفا:

َػاُء فِل َثاَلَثٍة:ولف فقائد جؿة، فقف قال الـبل  العسؾ: -1  َشْرَبةِ  : الشِّ

تِل َوَأْكَفك ،َكارٍ  َوَكقَّةِ  مِْحَجٍؿ، َوَشْرَصةِ  َطَسٍؾ، ـِ  ُأمَّ اْلَؽلِّ  َط
(1). 

وهل شػاء مـ كؾ داء، وفقفا قال الـبل: إِنَّ  الحبة السقداء: -7

ْقَداءَ  اْلَحبَّةَ  َهِذهِ  ـْ  ِشَػاءٌ  السَّ َّٓ  َداءٍ  ُكؾِّ  مِ ـَ  إِ امِ  مِ امُ  َوَما: ُقْؾُت . السَّ : َقاَل  ؟ السَّ

 (7)اْلَؿْقُت 

  الؽؿلة،  -7
ِ
ـَ  اْلَؽْؿَلةُ  :وفقفا َقاَل َرُسقُل اهلل ، مِ ِـّ ـِ  ِشَػاءٌ  َوَماُؤَها اْلَؿ  (7)لِْؾَعْق

 َواْلُؼْسطُ  : إِنَّ َأْمَثَؾ َما َتَداَوْيُتْؿ بِِف اْلِحَجاَمةُ وفقفؿا قال الـبل  الحجامة والؼسط،  -4

  (4)اْلَبْحِريُّ 

تؾ وقد ذكر إصباء مـ مـافع الؼسط أكف يدر الطؿث والبقل ويؼ "قال الحافظ ابـ حجر:

ديدان إمعاء ويدفع السؿ وحؿك الربع والقرد ويسخـ الؿعدة ويحرك شفقة الجؿاع 

                                                        

 . 7978، ح0/177يف ثالث،  باب الشػاء -كتاب الطب  -صحقح البخاري  ( 1)

 . 7980، ح0/174باب الحبة السقداء،  -كتاب الطب   -الؿصدر السابؼ  ( 7)

 .17/148فتح الباري،  ( 7)

 .7919، ح0/177باب الحجامة مـ الداء،  -كتاب الطب  -صحقح البخاري  ( 4)
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ويذهب الؽؾػ صالء، فذكروا أكثر مـ سبعة، وأجاب بعض الشراح بلن السبعة طؾؿت 

 (1)"بالقحل وما زاد طؾقفا بالتجربة

 رابًعا: العزل الصحي: 

ا كار تسري يف الفشقؿ؛ إذا اكتشرت إمراض وإوبئة وطؿت الؿجتؿع، حتك لؽلهن

مؽتقف إيدي، بؾ وضع التدابقر وآحتقاصات  فػل هذه الحالة لؿ يؼػ الـبل 

الالزمة والؽػقؾة بقأد الؿرض وحصره لحؿاية ووقاية الؿجتؿع مـ براسـف، وهذه 

التدابقر هل مـع الشخص الؿصاب بؿرض معد مـ آختالط بأخريـ، وذلؽ لحؿاية 

هق أول مـ وضع هذا اإلجراء الققائل، فؼد  القباء، ويعد الـبل الؿجتؿع مـ اكتشار 

َٓ أخرج اإلمام البخاري بسـده طـ أبل هريرة قال: الـبل   ُمْؿِرٌض  ُيقِرَدنَّ  : 

 (7)ُمِصح   َطَؾك
ِ
 . وأخرج اإلمام أحؿد بسـده طـ أبل هريرة قال سؿعت َرُسقَل اهلل

ـَ  ـَ  كَ فَِرارَ  اْلَؿْجُذومِ  َيُؼقُل: فِرَّ مِ ََسدِ  مِ ْٕ ـْ  ، وأخرج اإلمام مسؾؿ بسـده(7)ا  بـ َطْؿِرو َط

ِريدِ  ـْ  ، الشَّ   َرُسقُل  إَِلْقفِ  َفَلْرَسَؾ  َمْجُذوٌم، َرُجٌؾ  َثِؼقَػ  َوْفدِ  فِل َكانَ : َقاَل  َأبِقِف، َط
ِ
َأِن   اهلل

 (4)اْرِجْع َفَؼْد َباَيْعـَاكَ 

م اكتشاره، وهذا الـظام له طؾى محاصرة الؿرض حرًصا طؾى طد فؼد حرص الـبي

 فوائد جؿة:

 كبح اكتشار إمراض وإوبئة يف الؿجتؿع. .1

                                                        

 .17/148فتح الباري،  ( 1)

 .7001، ح0/178باب ٓ هامة،  -كتاب الطب  -صحقح البخاري  ( 7)

 .1877ح ،7/7771 هريرة، أبل مسـد - حـبؾ بـ مسـد أحؿد ( 7)

 .7771، ح0/70باب اجتـاب الؿجذوم وكحقه،  -كتاب السالم  -صحقح مسؾؿ  ( 4)



–
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 الحؿاية لؾؿجتؿع مـ تػشل إمراض فقف..7

 تقفقر الرطاية الؽامؾة لؾؿرضك، وتؼديؿ إدوية الؿـاسبة لفؿ.  .7

 خامًسا: الحجر الصحي:

فؽرة الحجر الصحل أمتف إلك  فنذا اكتشر الؿرض يف مجتؿع ما فؼد أرشد الـبل     

وخالصة هذه الػؽرة: طزل أشخاٍص بعقـفؿ، أو أماكـ، أو حققاكات، قد تحؿؾ خطر 

العدوى، تتققػ مدتف طؾك الققت الضروري لتقفقر الحؿاية يف مقاجفة خطر اكتشار 

. وتعد السـة الـبقية الؿشرفة هل أول مـ أسس لػؽرة الحجر الصحل،، (1)أمراض بعقـفا

  فؼد أخرج البخاري
ِ
 َطَؾك ُأْرِسَؾ  ِرْجٌس  الطَّاُطقنُ  بسـده طـ أسامة قال: َقاَل َرُسقُل اهلل

ـْ  َصائَِػةٍ  ـْ  َطَؾك َأوْ  إِْسَرائِقَؾ  َبـِل مِ ْقِف َطؾَ  َتْؼَدُمقا َفاَل  بَِلْرضٍ  بِفِ  َسِؿْعُتؿْ  َفنَِذا َقْبَؾُؽؿْ  َكانَ  َم

   (7)فَِراًرا ُجقاَتْخرُ  َفاَل  بَِفا َوَأْكُتؿْ  بَِلْرضٍ  َوَقعَ  َوإَِذا

والؿتلمؾ يف هذا الحديث، قد يجقل بخاصره سمال مػاده: قد كػفؿ الحؽؿة مـ مـع 

ـّ الحؽؿة مـ مـع الشخص الؿعاىف  الشخص الؿصاب مـ الخروج مـ أرض البالء، لؽ

 مـ الخروج مـ أرض القباء غقر واضحة.

لـبقي الذي أهبر يليت الطب الحديث فققضح لـا هذه الحؽؿة، كاشًػا طـ اإلطجاز ا

أن الشخص السؾقؿ يف مـطؼة القباء قد يؽقن حامالً لؾؿقؽروب، ولؽـ  "الجؿقع وهق 

لقس كؾ مـ دخؾ الؿقؽروب جسؿف يصبح مريًضا، فؽؿ مـ شخص يحؿؾ جراثقؿ 

                                                        

م، 1111، 7الؿقسقطة العربقة العالؿقة، ممسسة أطؿال الؿقسقطة لؾـشر، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية،ط ( 1)

 .799-797ص

 .7407، ح4/107باب حدثـا أبق القؿان -كتاب أحاديث إكبقاء  -البخاري صحقح  ( 7)
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الؿرض دون أن يبدو طؾقف أثر مـ آثاره، فالحؿك الشقكقة وحؿك التقػقد والسؾ 

ـ دون أن يبدو طؾك أي مـفؿ طالماُت الؿرض، بؾ والطاطقن قد تصقب أشخاًصا طديدي

 (1)ويبدو الشخُص سؾقؿ الجسؿ، ومع ذلؽ ففق يـؼؾ الؿرض الك غقره مـ إصحاء

هبذا كؾف؟ وهق إمل الذي ٓ يؼرأ وٓ يؽتب، إكف اهلل  فقا ترى مـ الذي أخرب محؿًدا 

 الذي وسع كرسقف السؿاوات وإرض. 

ويف الؿـع مـ الدخقل إلك إرض التل قد وقع هبا طدة  عالك:يؼقل ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل ت

 حؽؿ: 

 تجـب إسباب الؿمذية والبعد طـفا.  أحدها:

 إخذ بالعافقة التل هل مادة الؿعاش والؿعاد.  الثاين: 

 أن ٓ يستـشؼقا الفقاء الذي قد طػـ وفسد فقؿرضقن.  الثالث: 

رضقا بذلؽ فقحصؾ لفؿ بؿجاورهتؿ مـ أن ٓ يجاوروا الؿرضك الذيـ قد م الرابع: 

 جـس أمراضفؿ.

ِحْؿقة الـػقس طـ الطقرة والعدوى؛ فنهنا تتلثر هبؿا، فنن الطقرة طؾك مـ تطقر  الخامس:

هبا، وبالجؿؾة فػل الـفل طـ الدخقل يف أرضف إمر بالحذر والحؿقة والـفل طـ 

 .(7)التعرض ٕسباب التؾػ

 

                                                        

 .971-978، 7777، 7مقسقطة اإلطجاز العؾؿل يف الؼرآن والسـة، يقسػ الحاج أحؿد، مؽتبة ابـ حجر،ط ( 1)

 .4/47زاد الؿعاد،  ( 7)



–
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 الخاتمة

ؿقـ، وأصؾل وأسؾؿ طؾك خقر الخؾؼ سقدكا محؿد وطؾك آلف الحؿد هلل رب العال    

 وصحبف، أجؿعقـ، وبعد: 

 فؼد أتؿؿت بػضل اهَّلل تعالى هذه الدراسة، وكان من أهم كتائجفا:        

 أن فالؿرض طؾٌة تخرج الجسؿ طـ حد الصحة وآطتدال.  .1

 ةأن القباء: هق الؿرض الذي يـتشر يف مجتؿع ما بسرطة وبصقرة غقر معفقد .7

إن إمراض وإوبئة ٓ يؿؽـ لفا أن تـتشر دون جرثقمة تحؿؾفا مـ مريض إلك  .7

غقره، وهذه الجراثقؿ مخؾققات دققؼة ٓ يؿؽـ رؤيتفا بالعقـ الؿجردة ، وهل : 

تـتؼؾ مـ الشخص الؿصاب إلك غقره طـ صريؼ آتصال الؿباشر، وغقر الؿباشر، 

 أو طـ صريؼ الحشرات والحققاكات الحامؾة.

لألمراض وإوبئة حؽًؿا مـفا: تؿققز الخبقث مـ الطقب، وآتعاظ وآطتبار،  أن .4

 وتؽػقر الخطايا ومحق السقئات، ورفع درجات الؿممـقـ الصابريـ الصادققـ. 

 أن اإلسالم يحث طؾك التداوي بجؿقع إدوية الؿتاحة خال الؿحرم مـفا. .7

عقب والحضارات يف العـاية أن السـة الـبقية الؿشرفة قد سبؼت جؿقع إمؿ والش .9

 بصحة اإلكسان ويف وضع مـفج ٓ كظقر لف لؾققاية مـ إمراض وإوبئة.

أن آلتزام بالؿـفج الـبقي يف الـظافة، والعبادة، وإصعؿة، وإشربة، والرياضة،  .0

 وخصال الػطرة، والبعد طـ الػقاحش: يحػظ اإلكسان مـ إمراض وإوبئة:

 تحػظ مـ إمراض وإوبئة، قبؾ وققطفا، وتدفعفا بعد الؼقع.  أن إدطقة الـبقية  .8

وضع مـفًجا فريًدا لؿعالجة إوبئة يف الؿجتؿع، مـ أهؿ معالؿف،  أن الـبل  .1

 الصرب، واحتساب إجر طـد اهلل تعالك، وآلتزام بإدطقة. 

 م.  أن الحجر والعزل الصحل ٕصحاب إمراض وإوبئة أمر قد سبؼ إلقف اإلسال.17
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، 0اإلطجاز العؾؿل يف اإلسالم، محؿد كامؾ طبد الصؿد، ط، الدار الؿصرية، ط -

 م. 7770

 ،1ط العبقؽان، مؽتبة رضا، أحؿد بـ اإلطجاز العؾؿل يف الؼرآن والسـة، د. صالح -

 . م7771

، 1، ط، دار جقاد، طإطجاز الؼرآن والسـة يف الطب الققائل، د. طبد الجقاد الصاوي -

 م. 7717

: ،تحؼقؼ(هـ987)ت البقضاوي طؿر بـ أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ، لعبد اهلل -

 . بقروت –، دار إحقاء الرتاث العربلالؿرطشؾل محؿد

بقدي محّؿد بـ تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس، لؿحّؿد -  ،(هـ1777)ت الزَّ

 . الفداية دار الؿحؼؼقـ، مـ مجؿقطة: تحؼقؼ

هـ(،  047ققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ، لػخر الديـ الزيؾعل الحـػل ت)تب -

 هـ. 1717، 1بقٓق ، الؼاهرة، ط -الؿطبعة الؽربى إمقرية 

 – لؾـشر التقكسقة الدار ،(هـ1717)ت طاشقر بـ التحرير والتـقير، لؾطاهر -

 . ه1184تقكس

تحػة الذاكريـ بعدة الحصـ الحصقـ مـ كالم سقد الؿرسؾقـ،  -

 - الؼؾؿ دار ،(هـ1777)ن القؿـل الشقكاين اهلل طبد بـ محؿد بـ طؾل بـ لؿحؿد

 . لبـان – بقروت

تػسقر الؼرآن العظقؿ، ٓبـ كثقر، تحؼقؼ: محؿد حسقـ، دار الؽتب العؾؿقة،  -

 .ـه1411، 1بقروت، ط

 الؼاهرة، –التػسقر القسقط، لؿحؿد سقد صـطاوي، دار هنضة مصر لؾطباطة، الػجالة  -

 . م1110ط



–
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، ممسسة العؾقي مصطػك: تحؼقؼ ،(هـ497)ت الرب بـ التؿفقد، ٕبل طؿر يقسػ -

 الؼرصبة.

 -هـ(، دار الػؽر 1771التقققػ طؾك مفؿات التعاريػ، لعبد الرؤوف الؿـاوي ت) -

 .1417، 1بقروت , دمشؼ، ط

ه(، تحؼقؼ: أحؿد محؿد 717جامع البقان، ٕبل جعػر محؿد بـ جرير الطربي ت) -

 م.7777، 1الرسالة، ط شاكر، ممسسة

هـ(، تحؼقؼ، محؿد إحؿدي، 017جامع العؾقم والحؽؿ، ٓبـ رجب الحـبؾل ت) -

 م. 7774، 7دار السالم لؾطباطة والـشر والتقزيع، ط

 م.  1110الرطاية الصحقة والرياضة يف اإلسالم، لحؿد حسـ رققط، دار ابـ حزم،  -

هـ(، ممسسة الرسالة، 071ت) زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد، ٓبـ ققؿ الجقزية -

 م.     1114، 70مؽتبة الؿـار اإلسالمقة، الؽقيت، ط -بقروت 

سؾسؾة إحاديث الصحقحة وشلء مـ فؼففا وفقائدها، ٕبل طبد الرحؿـ محؿد  -

، 1هـ(، مؽتبة الؿعارف لؾـشر والتقزيع، الرياض، ط1477كاصر الديـ إلباين ت)

 م.1117

 طقاد بشار: الؿحؼؼ ،طقسك أبق، الرتمذي سقرة بـ طقسك بـ محؿد ســ الرتمذي، -

 م1119 سـة اإلسالمل الغرب دار معروف

ِجْستاين ت) - هـ(، تحؼقؼ: 707ســ أبل داود، ٕبل داود سؾقؿان بـ إشعث السِّ

 م 7771 -هـ  1477، 1شَعقب إركموط، دار الرسالة العالؿقة، ط

، 7ق مسعقد، الدار السعقدية، جدة، طالسقاك والعـاية بإسـان، طبد اهلل طبد الرزا -

 م. 1187

صحقح البخاري، لؿحؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري، تحؼقؼ: محؿد زهقر، دار صقق  -

 هـ. 1477، 1الـجاة ، ط
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هـ(، تحؼقؼ 711صحقح ابـ خزيؿة، ٕبل بؽر محؿد بـ إسحاق ابـ خزيؿة ت) -

 م 7777 -هـ  1474، 7محؿد مصطػك إطظؿل، الؿؽتب اإلسالمل، ط

دار إحقاء الؽتب العربقة طقسك ، الـقسابقرى الحجاج بـ مسؾؿ؛ مسؾؿ حصحق -

 البابل الحؾبل وشركاه. 

ه( ، الؿؽتبة 104الػتاوى الػؼفقة الؽربى، ٕحؿد بـ محؿد بـ حجر الفقتؿل ت) -

 اإلسالمقة.  

 طبد بـ هـ(، طبد اهلل097ج ت)مػر بـ محؿد بـ مػؾح بـ الػروع، لؿحؿد -

 .مـ 7777 - هـ1474  ،1ط الرسالة، ممسسة الرتكل، الؿحسـ

َحْقؾِّل، مصطػك بـ الػؼف اإلسالمل وأدلتف، لَقْهَبة -  . دمشؼ-سقريَّة-الػؽر دار الزُّ

هـ(، 1771فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر، زيـ الديـ محؿد الؿـاوي ت) -

 .1ط مصر، –الؿؽتبة التجارية الؽربى 

 – صادر دار ،(هـ011)ت مـظقر بـ طؾك بـ مؽرم بـ لسان العرب، لؿحؿد -

 هـ 1414 -7ط بقروت،

ل بعـقان )غسؾ القديـ أساس يف الققاية مـ إمراض مجؾة البقان، اإلمارات، مؼا -

 والتصدي ٓكتشار العدوى( 

هـ(، إدارة 1414مرطاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح، طبقد اهلل الؿباركػقري ت) -

 . م1184 ،7ط الفـد، –البحقث العؾؿقة والدطقة واإلفتاء 

هـ(، تحؼقؼ: 741مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ، ٕبل طبد اهلل أحؿد بـ محؿد ت) -

 م 1117 - هـ 1419 ،1ط الؼاهرة، –أحؿد محؿد شاكر، دار الحديث 

 محػقظ: تحؼقؼ ،(هـ717)ت بالبزار طؿرو بـ مسـد البزار، ٕبل بؽر أحؿد -

 .1الؿديـة الؿـقرة، ط -ؿـ زيـ اهلل، وآخرون، مؽتبة العؾقم والحؽؿ الرح

 بؽر أبل بـ الديـ أحؿد مصباح الزجاجة يف زوائد ابـ ماجف، ٕبل العباس شفاب -

 .هـ 1477 ،7ط بقروت، – العربقة دار: الـاشر: تحؼقؼ ،(هـ847)ت البقصقري
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 ،(هـ788)ت محؿد ـب معالؿ الســ، وهق شرح ســ أبل داود، ٕبل سؾقؿان حؿد -

 .م 1177 - هـ 1771 ،1ط حؾب، – العؾؿقة الؿطبعة

 م.1101هـ(، دار الػؽر، 717مؼايقس الؾغة، ٕحؿد بـ فارس ت) -

مؽافحة إمراض السارية، دكتقر دافقد ل. هايؿان محرر، جؿعقة الصحة العالؿقة،  -

 م.7774، 18الؼاهرة ط

مقسقطة اإلطجاز العؾؿل يف الؼرآن والسـة الؿطفرة، لققسػ الحاج أحؿد، مؽتبة  -

 م. 7777، 7ابـ حجر، دمشؼ، ط

 ه.1477الـػائس، بقروت: دار 1الؿقسقطة الطبقة الػؼفقة، ٕحؿد محؿد كـعان، ط -

الؿقسقطة العربقة العالؿقة، ممسسة أطؿال الؿقسقطة لؾـشر، الؿؿؾؽة العربقة  -

 م.1111، 7السعقدية، ط

الصحقحة  الـبقيةالؿقسقطة الؿقسرة يف اإلطجاز العؾؿل يف الؼرآن الؽريؿ والسـة  -

 الؿطفرة، شحاتة صؼر، دار الخؾػاء الراشديـ، اإلسؽـدرية.

بقروت، -هـ(، الؿؽتبة العؾؿقة979ث وإثر، ٓبـ إثقر ت)الـفاية يف غريب الحدي -

 م.1101

 أمقـ محؿد بـ هدية العارفقـ أسؿاء الؿملػقـ وآثار الؿصـػقـ، إلسؿاطقؾ -

 . لبـان – بقروت العربل الرتاث إحقاء دار ،(هـ1711)ت

 الؼاهرة، –هـ(، دار الحديث 071القابؾ الصقب مـ الؽؾؿ الطقب، ٓبـ الؼقؿ، ت) -

 .  م7،1111ط

 

 htt://www.who.int/arمـظؿة الصحة العالؿقة  .1

 https://kaheel7.net/?p=22468مقسقطة الؽحقؾ لإلطجاز العؾؿل،   .7

 مققع فقدو: إمراض الؿعدية إسباب والققاية.  .7

 https://www.mayoclinic.org/ar 
 https://www.albayan.ae/health/features/2019-11-03-1.3690188.  
 https://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/DiseasesDisordersTropicals/InfectiousDiseases.htm 
 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-

coronaviruses 
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