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Abstract
Preventive measures against diseases and epidemics in the Light of Sunnah
(Analytical Study)
Islam has urged humankind on taking protective measures from diseases and
epidemics. It considered the precautionary steps better before the occurrence of diseases
and has endorsed modern preventive medicine which is a set of teachings and
instructions practiced to protect humans from communicable, imported diseases and
spread of infection before they occur. In the past, the Arabs used to say in the form of
their famous proverbs: “See the doctor before you get sick” “An ounce of prevention is
better than a pound of cure”, “Prevention is better than cure” and as said by The
famous Arab physician Harith bin Kalda: “Diet is the head of medicine, and the
stomach is the home of disease, and return everybody to what it is accustomed to”.
If someone ponders over the Prophetic Sunnah will find a large number of hadiths
urging people to take a diet before the occurrence of disease and the spread of
epidemics. And from that, the Prophet (PBUH) commanded to flee from the leper, and
forbid to enter the land of the plague, and urged to pay attention to purity and
cleanliness, and to adhere to certain standards in food, drink, sleep, wakefulness. And
urged to control the animals that carry the infection, and Prohibition of adultery and
other sexual perversions. In fact, our Prophet (PBUH) was the founder of the basis of
quarantine (which is to isolate the sick from the healthy) when he said: “A nurse is not
mentioned in a sanatorium”. All of these directives are measures that help protect
people from diseases and epidemics, and also help them in treatment after falling as well.
Due to the importance of this topic, particularly the Corona pandemic, I have tried to
collect prophetic hadiths in this regard, focusing on their authenticity, mentioning the
inferred prophetic remedies, highlighting the scientific discoveries that were in
agreement with the Sunnah more than a thousand and four hundred years ago!
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مدخل:

إف اإلسالـ حث على أخذ التدابير التي تقي صاحبها عن األمػراض كاألكبئػة؛ فاستحسػن أخػذ ً
الحةيػة قبػل

كقػػوع األمػػراضا أةػػا أأػػد عليهػػا ا ف ال ػػو الوقػػادي الحػػد ث كهػػو ح ػػف األفػػراد كالة تة ػ بت بيػػم م ةوعػػة مػػن
التعاليم كالتوجيهات من األمراض السار ة قبل كقوعها كصد انتشار العدكل بعد الوقوع) (1ا
كأػػاف العػػرب قػػد ةان قولػػوف فػػي م ػػركب أماػػالهم الةشػػهورة" :تعػػرض لل بيػػو قبػػل أف تةػػرض" أم استشػػر
ػو كافػػلع إليػػن قبػػل نػػلكؿ الةػػرض بػػدا كأةػػا قيػػل" :درهػػم كقا ػػة خيػػر مػػن قن ػػار عػػالج" ك "الوقا ػػة خيػػر مػػن
ال بيػ ى

العالج" كأةا قاؿ طبيو العرب الحارث بن ألدة" :الحةية رأس الدكاء كالةعدة بيػ الػداء كعػودكا أػل جسػم مػا
اعتاد"ا
كأةػػا أسػػل نا القػػوؿ بػ ف اإلسػػالـ حػػو علػػى أخػػذ الوقا ػػة مػػن األمػػراض ف ػػي السػػنة النبو ػػة توجيهػػات نبو ػػة
سامية تحػث اإلنسػاف علػى أخػذ التػدابير الوقاديػة عػن األمػراض كاألبئػة كإذا نظرنػا إلػى األحاد ػث الػواردة فػي العنا ػة
بالصحة تدخل معظةهػا تحػ ال ػو الوقػادي فالحػث علػى اإلهتةػاـ بال هػارة كالنظافػة كالمتاػاؿ بػا داب ال اصػة
في الة أل كالةشرب كالنوـ كاليق ة كق اء الحاجة كغيرها مػن التوجيهػات النبو ػة تسػاعد علػى حةا ػة اإلنسػاف مػن
األمراض كاألكبئة ال يرةا
كسيكوف الكالـ في هذا البحث مرٌألان على بياف التدابير التي بينها النبي صػلى ا عليػن كسػلم للوقا ػة مػن

األمػػراض كاألكبئػػةااكذلػػد ب ة ػ الةرك ػػات الػػواردة فػػي ذلػػد كت ر هػػا كفػػم قواعػػد الةحػػد ين كبيػػاف حكةهػػا

كال وادد الةستنب ة منها م إلقاء أضواء بسي ة علػى الةكتشػ ات العلةيػة التػي جػاءت موافقػة لةػا جػاءت بػن السػنة
قبل أأار من ألف كأربعةادة سنة! كقسة البحث إلى أربعة مباحثا

الةبحث األكؿ :ال رار من الة ذكـ كالبيعد عن األمراض السار ة كعن مكاف كقوعها

لقد أمر النبي صلى ا علين كسلم بال رار من الة ذكـ أال رار من األسد) (2ا
كلةا ح ر كفد قيف

)(3

عند النبي علين الصالة كالسالـ كأاف فيهم رجل م ذكـ ف رسل إلين النبػي رجػالن كأمػر

بالرجوع قادالن إنا قد با عناؾ) (4ا

( )1انظر :دأتور أحةد شوقي ال ن رم :ال و الوقادي في اإلسػالـ ص11/ا (ط /الهيئػة الةصػر ة العامػة للكتػاب ال بعػة الاالاػة
1991ـ)ا

( )2انظػر :محةػػد بػػن اسػػةاعيل الب ػػارم :ال ػػام الصػػحي

أتػاب ال ػػو بػػاب ال ػػذاـ (القػػاهرة  11شػػارع ال ػػت بالركضػػة

الةكتبػة السػل ية) حػد ث 7575 :أخرجػن معلقػان فقػاؿ :كقػاؿ ع ػاف :حػػد نا سػليم بػن حيػاف :حػػد نا سػعيد بػن مينػاء قػػاؿ:
سةع أبا هر رة قوؿ مرفوعان بنا قاؿ الحافف" :ع اف :هو ابن مسلم الص ار كهو من شػيوخ الب ػارم لكػن أأاػر مػا ػرج

عنن بواس ة كهو من الةعلٌقات التػي لػم صػلها فػي موضػ .خرااااكقػد كصػلن أبػو نعػيم مػن طر ػم أبػي داكد ال يالسػي كأبػي

قتيبة مسلم بن قتيبة أالهةا عن سليم بن حياف شيخ ع اف فيػن"ا انظػر :ابػن ح ػر :فػت البػارم شػرح صػحي الب ػارم
( 161/17ال بعػػة األكلػػى 1211ھ بتحقيػػم الشػػيخ عبػػد القػػادر شػػيبة الحةػػد) كصػػححن الشػػيخ األلبػػاني فػػي السلسػػلة
الصحيحة (الر اض :مكتبة الةعارؼ 1217ق)  211/1برقم)517( :ا
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ً
غ) (5لقيػػن أيمػػراء
سػ ٍػر ى
كلةػػا خػػرج أميػػر الةػػرمنين عةػػر بػػن ال ػػاب رضػػي ا عنػػن خػػرج إلػػى الشػػاـ حتػػى إذا أػػاف ب ى
)(7

األجناد) (6أبو عبيدة بن ال ٌراح كأصحابن فػ خبرك أف الوبػاء
األكلػػين فػػدعاهم فاستشػػارهم كأخبػػرهم أف الوبػػاء قػػد كق ػ بالشػػاـ فػػاختل وا فقػػاؿ بع ػػهم :قػػد
ايدع لػػي الةهػػاجر ن ٌ
خرج ى ألم ور كل نرل أف ترج عنن كقاؿ بع ػهم :معػد بقيٌػة النػاس كأصػحاب رسػوؿ ا صػلى ا عليػن كسػلم كل
قػد كقػ بػ رض الشػاـا قػاؿ ابػن عبػاس فقػاؿ عةػر:

نػػرل أف تيقػػدمهم علػػى هػػذا الوبػػاء فقػػاؿ :ارت عػػوا عنػػي ػػم قػػاؿ :ادعػػوا لػػي األنصػػار فػػدعوتهم فاستشػػارهم فسػػلكوا

سػبيل الةهػػاجر ن كاختل ػػوا أػػاختالفهم فقػػاؿ :ارت عػػوا عنػػي ػػم قػػاؿ :ايدع لػػي مػػن أػػاف هاهنػػا مػػن مشػػي ة قػػر

مػػن

مهػاجرة ال ى ػػت فػػدعوتهم فلػػم تلػف مػػنهم عليػػن رجػالف فقػػالوا نػػرل أف ترجػ بالنػػاس كل تيقػػدمهم علػى هػػذا الوبػػاء

صبّْ على ظىهر) (8ف صػبحوا عليػن قػاؿ أبػو عبيػدة بػن ال ٌػراح :أفػراران مػن قػدر ا
فنادل عةر في الناس إني يم ى
عةر :لو غيرؾ قالها ا أبا عبيدة! نعم ن ً ُّر من قدر ا إلى قدر ا ا أرأ ى لو أاف لػد إبػل هب ػ كاد ػان لػن عيػ ٍد ىكتاف

فقػاؿ

)(9إحػػداهةا ىخصػػبة كاألخػػرل ىجدبػػة ألػػيإ إف رعي ػ ى ال صػػبة رعيتهػػا بقػػدر ا كإف رعيػ ال دبػػة رعيتهػػا بقػػدر ا
قاؿ :ف اء عبػد الػرحةن بػن عػوؼ كأػاف يمت يٌبػا فػي بعػو حاجتػن فقػاؿَّ :
إف عنػدم فػي هػذا علةػان سػةع رسػوؿ ا
ض فىػ ىػال تىػ ٍقػ ىد يموا ىعلىٍيػ ًػن ىكإً ىذا ىكقىػ ى بًػ ٍىر و
صػػلى ا عليػػن كسػػلم قػػوؿ« :إً ىذا ىسػ ًػة ٍعتي ٍم بًػ ًػن بًػ ٍىر و
ض ىكأىنٍ ػػتي ٍم بً ىهػػا فىػ ىػال تى ٍ ير يجػػوا ًفػ ىػر نارا
ؼ)(10ا
ًم ٍنني» قى ى
ص ىر ى
اؿ :فى ىح ًة ىد اللَّنى عي ىة ير ي َّم انٍ ى

( )3كفدكا إلى رسوؿ ا صلى ا علين كسلم في رم اف السنة التاسعة لله رة بعد ما رج النبي صلى ا علين كسػلم مػن تبػوؾا
انظر :الةبارأ ورل :الرحيم الة توـ ص221 :ا (ال بعة األكلى 1212ق مرسسة فراد بيركت)ا

) )4مسلم بن الح اج :الةسند الصػحي

أتػاب السػالـ بػاب اجتنػاب الة ػذكـ كنحػو (الر ػاض دارعػالم الكتػو 1215ق)

رقم الحد ث1171:ا
) )5ىس ٍرغ :هو أكؿ الح از ك.خر الشاـا انظر :اقوت الحةوم :مع م البلداف ( 221/1بيركت دار صادر1795ق)ا

) )6األجناد :الةراد باألجناد هنا ميدف الشاـ ال ةإا كهي فلس ين كاألردف كدمشم كحةص كقنسر نا انظر :ػاقوت الحةػوم:
فسػػرك كات ق ػوا عليػػنا كمعلػػوـ أف فلس ػ ين اسػػم لناحيػػة بي ػ الةقػػدسا
مع ػػم البلػػداف 6/1ا قػػاؿ اإلمػػاـ النػػوكم :هكػػذا ٌ
كاألردف اسم لناحية بيساف كطبر ة كما تعلم بهةاا كل ر إطػالؽ اسػم الةد نػة عليػنا النػوكم الةنهػاج شػرح صػحي مسػلم

بن الح اج (مصر الة بعة الةصر ة باألزهر ال بعة األكلى 1725ق) 171/12ا
) )7الوباء :مهةوز مقصور كمةدكدا ل تاف كجة ي الةةدكد أ ٍىكبًيةه كجة الةقصػور أ ٍىكبػاءها كهػو ال ػاعوف كقيػل هػو أػل مػرض عػاـا
انظر :ابن منظور :لساف العرب (مصر القاهرة دارالةعارؼ بدكف سنة النشر) 2571/6ا

صبّْ ه عىلىى ظى ٍه ور :أم مسافر راأو على ظهر الراحلة راج إلى كطنيا الةرج السابم 117/2ا
) )8يم ى

) )9عي ٍد ىكتىاف :العي ٍدكة ب م العين كأسرها هي جانو الوادما الةرج السابم ن سنا
) )10محةد بن إسةاعيل الب ػارم ال ػام الصػحي أتػاب الةرضػى بػاب مػا ػذأر فػي ال ػاعوف حػد ث 7511 :كمسػلم بػن
الح اج الصحي الةسند أتاب السالـ باب ال اعوف كال يرة كالكهانة كنحوها حد ث1119 :ا
60
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كحػ ٌذر عليػػن الصػػالة كالسػػالـ عػػن ال ػػاعوف) (11كأخبػػر ب نػػن رجػػل أك عػػذاب أرسػػل علػػى األقػػواـ السػػابقة لػػذا أمػػر

بعدـ القداـ على أرض كق فين هذا الوباء كعدـ ال ركج منها فراران بعد كقوعن)(12ا

كهػػذ األحاد ػػث كا ػػار ت ػػنص عل ػػى كج ػػود الع ػػدكل أةػػا ت ػػدؿ عل ػػى مش ػػركعية الوقا ػػة م ػػن األم ػػراض الس ػػار ة

كالوبادية كت نو مكاف األكبئةا كهناؾ ما دؿ على خػالؼ ذلػد كهػي :قولػن عليػن الصػلة كالسػالـ « :ىل عىػ ٍد ىكل ىكلى
الرٍمػ ًػل ىأ ىنَّػ ىهػػا الظّْبىػػاءي فىػيى ػ ٍتًي الٍبىعًيػ يػر
ػوؿ اللَّػ ًػن! فى ىةػػا بىػ ي
ػي :ىػػا ىر يسػ ى
ص ػ ى ىر) (13ىكلى ىه ىام ػةى) »(14فىػ ىقػ ى
ػاؿ إًبًلًػػي تى يكػػو يف فًػػي َّ
ػاؿ أى ٍع ىرابًػ ّّ
ى
)(15
اؿ« :فى ىة ٍن أى ٍع ىدل ٍاأل َّىكؿ » ا
ب فىػيى ٍد يخ يل بىػ ٍيػنىػ ىها فىػيي ٍ ًربيػ ىها فىػ ىق ى
ٍاأل ٍ
ىج ىر ي
هػػذا الح ػػد ث ػػدؿ عل ػػى ع ػػدـ كجػػود الع ػػدكل فحص ػػل فػػي الظ ػػاهر تعػػارض ب ػػين ه ػػذ الركا ػػة كب ػػين الركا ػػات

السابقة!!

التوفيم بين هذ الركا ات:

ػي
لقػػد اختلػػف أهػػل العلػػم فػػي التوفيػػم بػػين هػػذ األحاد ػػث فةػػنهم مػػن ػػرل ب ػ ف الةقصػػود مػػن الن ػػي ن ػ ي
ػي معتقػد أصػحاب ال بيعػة
العدكل أةا ما ػدؿ عليػن ظػاهر الحػد ث كمػنهم مػن ػرل بػ ف الةقصػود مػن الن ػي هػو ن ي

الذ ن ركف ب ف العلػل الةعد ػة مػر رة ل محالػة فػ علىةهم بػ ف األمػر علػى خػالؼ مػا توهةػوف بػل هػو متعلػم بةشػيئة
ا سبحانن كتعالى إف شاء أاف كإف لم ش لم كن) (16ا

) ) 11ال اعوف :هو قركح ت رج في ال سدا فتكوف في الةرافم أك ا باط أك األ دل أكاألصاب كسادر البػدف ك كػوف معػن كرـ كألػم
ر أك حةر حةرة بىػنىػ ٍ ىس ً يٌة يأػدرة ك حصػل معػن خ قػاف القلػو
شد دا كت رج تلد القركح م لهيو ك سو ٌد ماحوالين أك
كالقيءا النوكم :الةنهاج شرح على صحي مسلم 172/12ا

) )12انظػػر :محةػػد بػػن إسػػةاعيل الب ػػارم :ال ػػام الصػػحي

ػاب حػػد ث 7257 :كمسػػلم بػػن الح ػػاج:
أتػػاب ال ػػو بػ ه

الصحي الةسند أتاب السالـ باب ال اعوف كال يرة كالكهانة كنحوها حد ث1111 :ا

ص ى ىر :قاؿ ابن األ يػر" :أانػ العػرب تػلعم أف فػي الػب ن حيػة قػاؿ لهػا الصػ ر تصػيو اإلنسػاف إذا جػاع كترذ ػن كأنهػا
( )13كل ى
تعدم ف ب ل اإلسالـ ذلد كقيل أراد بن النسيء الذم أانوا علونػن فػي ال اهليػة كهػو تػ خير الةحػرـ إلػى صػ ر ك علػوف

ص ر هو الشهر الحراـ ف ب لن"ا انظر :ابن األ ير النها ة في غر و الحد ث كاأل ر (الر اض :دار ابػن ال ػوزم 1211ق)
ص719:ا

ػاء يموف بهػا كهػي مػن طىيػر اللَّيػلا
) )14قاؿ ابن األ ير" :ال ىٍهامةيَّ :
الةرادي في الحد ثا كذلد ي
أس ك ٍ
اس يم طاد ورا كهو ي
أنهم أػانوا ىػتى ىش ى
الر ي
أف ركح ال ىقتًيػل الػذم ل ػ ٍدر يؾ بًاىػ ًر تى ً
اسػ يقوني فػ ذا أي ٍد ًر ىؾ بًاىػا ًر
صػير ىه ىامػ نة فتىػ يقػوؿٍ :
الع ىر ي
ومةيا كقيل :أانى ً ى
كقيل :هي البي ى
ي ى
ب تىػ ٍػلعيم َّ ي ى
ً
ً
ػاه ٍم عنػن"ا
ػير ىهامػةن فتى ً ي يػرا كي ىس ُّػةونن َّ
ار ٍ
ػالـ كنه ي
الصػ ىدل فنىػ ى ػا ٍ
اإلس ي
طى ى
تا كقيل :أانيوا ىػ ٍلعي يةوف أ ٌف عظاـ الةي كقيل يركحن تىص ي
الةرج السابم ن سن ص1716:ا
) )15محةػػد بػػن إسػػةاعيل الب ػػارم :ال ػػام الصػػحي أتػػاب ال ػػو بػػاب ل ص ػ ر كهػػو داء خػػذ الػػب ن حػػد ث7515 :
كمسلم بن الح اج الصحي الةسند أتاب السالـ باب ل عدكل كل طيرة كل هامػة كل صػ ر كل نػوء كل غػوؿ كل ػورد
مةرض على مص

حد ث1117 :ا

( )16انظر :ابن ح ر :فت البػارم  169/17ػ  167ك النػوكم :الةنهػاج شػرح علػى صػحي مسػلم  117/17ػ 112
كالةبارأ ورم :تح ة األحوذم شرح سنن الترمذم ( 121/7الةد نة الةنورة الةكتبة السل ية 1717ھ)ا
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كالرأم الااني هو الذم ماؿ إلين الحافف ابن ح ر كاختار في نلهة النظر شرح ن بة ال ً كر حيث قػاؿ بػ ف كجػن
ال ة ػ بينهةػػا أف هػػذ األمػػراض ل تيعػػدم ب بعهػػا بػػل ا سػػبحانن كتعػػالى عػػل م ال ػػة الصػػحي بػػالةر و سػػببان
للعػػدكل فنى ػػي النبػػي صػػلى ا عليػػن كسػػلم للعػػدكل بػ و
ػاؽ علػػى عةومػػن كأمػػا األمػػر بػػال رار مػػن الة ػػذكـ ف جػػل سػػد
ػداء ل بالعػدكل الةن يٌػة
ال ٌذراد لئال حصل للش ص الذم الط الةر ى
و شػيءه مػن ذلػد بتقػد ر ا علكجػل ابت ن
فيظن أف ذلد حصل لن بسبو الة ال ة م الةر و فيتقول عند صػحة العػدكل فيقػ فػي الحػرج لػذا فقػد أمػر
حسةان للةادة) (17ا
النبي صلى ا علين كسلم بت نبن ٍ

قاؿ البيهقي) (18بعد أف أكرد قوؿ الشافعي :ال ذاـ كالبرص حسبةا لعةن األطباء كأهل الت ربة أنػن عػدم
مرض عادم لل ةاع ل كاد أحد ت يو ن سن بة امعة ىمن بن تلػد العلػة أةػا أنػن ل ت يػو ن ػإ
اللكج أايران كهو ه
امرأة أف امعهػا ىمػن هػو بػنا كأمػا الولػد ف نػن إذا أػاف ىمػن كلػد أبػرص أك أجػذـ فقلةػا سػلم كإف سػلم أدرؾ نسػلنا
أةا قاؿ :أما ما بػ عػن النبػي صػلى ا عليػن كسػلم قولػن« :ل ىعػ ٍد ىكل» فهػو علػى الوجػن الػذم أػاف أهػل ال اهليػة
عتقدكنها من إضافة ال عل إلى غير ا

كا سبحانن كتعالى قد عل م ال ة الصحي للةر و سػببان لوقػوع ذلػد

لذا فالنبي صلى ا عليػن كسػلم أمػر بػال رار مػن الة ػذكـ أ ػرارؾ مػن األسػد
يمصػ ػ

)(20

)(19

أةػا نهػى عػن إ ػراد الةةػرض علػى

كق ػػاؿ ف ػػي ال ػػاعوف" :إذا س ػػةعتم ب ػػن بػ ػ و
رض ف ػػال تق ػػدموا علي ػػن")(21ا ك حص ػػل أ ػػل ذل ػػد بتق ػػد ر ا

علكجل)(22ا
قلػ  :كهػػذ ال ر قػػة فػػي ال ةػ هػػو الػػراج كهػػو الػػذم اعتةػػد عليػػن الةحققػػوف كالةتقػػدموف مػػن العلةػػاء
ك ت ابم م الدراسات العلةية الحد اة بحيث أ بت العدكل من بعو األمراض أةا أف بعػو األمػراض كإف أانػ
في ن سها سار ة لكنها ل تعدم فةاالن أايػر مػن النػاس صػابوف جػرا يم مػرض "التي ػود" ( )Typhoidكل تظهػر

( )17انظر :ابن ح ر :نلهة النظر شرح ن بة ال كر (القاهرة الدارالاقافية 1211ق) ص79/ا
( )18البيهقي :هو أبو بكر أحةد بن الحسين بن علي بن عبد ا بن موسى البيهقي ال سركجردم ال قين الشػافعيا يكلػد سػنة أربػ

ك ةانين ك الث مادة (712ھ) لن مصن ات أايرة حتى قيل :تبلػ تصػاني ن ألػف جػلء كمػن أشػهر مرل اتػن" :السػنن الكبػرل"
ك "السػػنن الص ػ رل" ك "األسػػةاء كالص ػ ات" ك "دلدػػل النبػػوة" ك "ا داب" كغيرهػػاا تػػوفي سػػنة ةػػاف كخةسػػين كأربعةادػػة

(271ھ)ا انظػػر :ابػػن خلكػػاف :كفيػػات األعيػػاف (بيػػركت دارصػػادر) 57/1ا كالػػذهبي سػػير أعػػالـ النػػبالء (بيػػركت
مرسسة الرسالة ال بعة الاالاة 1277ق) 167/11ا
) )19سبم ت ر ن في ص حة1 :ا

) )20مسلم بن الح اج :الصحي الةسند باب ل عدكل كل طيػرة كل هامػة كل صػ ر كل نػوء كل غػوؿ كل ػورد مةػرض علػى
مص

حد ث 1111:من حد ث أبي سلةة بن عبد الرحةن بن عوؼ رضي ا عنهةاا

) )21محةد بن إسةاعيل الب ارم :ال ام الصحي

باب 291/1ا
أتاب ال و ه

( )22انظر :البيهقي :معرفة السنن كا ار (دمشم بيركت دارقتيبة تحقيم الدأتور عبد الةع عي القلع ي) 197/17ا
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علػػيهم أم أعػػراض مرض ػػية م ػ أنه ػػم حػػاملين للةيك ػػركب إذان فالعػػدكل قػػد تس ػػبو مرض ػان كن ػػإ العػػدكل ب ػػن إ
ال را يم قد ل تسبو هذا الةرض)(23ا
كأمػػا أمػػر عليػػن الصػػالة كالسػػالـ بػػال رار مػػن الة ػػذكـ فهػػو لػػيإ ألجػػل العػػدكل بػػل ألمػػر طبيعػػي هػػو أف أاػػرة
الة السة م كالختالط بن سبو مرض صاحبن أةا قاؿ ابن القيم

)(24

عن مرض ال ذاـ بػ ف هػذ العلٌػة فػي نظػر

السل سػقم برادحتػن لػذا فػ ف النبػي صػلى ا
األطباء من العلل الةعد ة الةتوار ة فالذم قارب الة ذكـ كصاحو ّْ
عليػػن كسػػلم نهػػاهم عػػن األسػػباب التػػي توصػػلهم إلػػى ال سػػاد فػػي ال سػػم كالقلػػوب كل شػػد أف البػػدف فيػػن اسػػتعداد
لقبوؿ هذا الداء كأحيانا تكوف ال بيعة سر عة الن عػاؿ كقابلػة للقبػوؿ مػن أبػداف الة ػاكر لهػا كأحيانػا كػوف خوفهػا
فعػػاؿ سػػتولي علػػى ال بػػاد كأحيانػان ةػػرض
ككهةهػػا مػػن ذلػػد مػػن أعظػػم أسػػباب إصػػابة تلػػد العلػػة لهػػا كإف الػػوهم ٌ
الصحي بسبو رادحة الةر و أةا هو معا ىن في بعو األمراضا)(25ا

كلقػد بتػ فػػي دراسػػة علةيػػة أف مػػرض ال ػذاـ لػػن أنػػواع عد ػػدة منهػػا مػػا هػو شػػد د العػػدكل كمنهػػا مػػا هػػو
قليل العدكل فةاالن "ال ػذاـ ذك الػورـ ال ػذامي" الػذم عػد مػن أشػد أنػواع ال ػذاـ كالػذم كػوف فيػن كجػن الةػر و
شػػبيهان بوجػػن األسػػدا كأمػػا "ال ػػذاـ الػػدرني" فهػػو قليػػل العػػدكلا أةػػا بت ػ بػ ف خةسػػة فػػي الةادػػة ( )%7فقػػط مػػن
الة ال ين لل ذاـ هم الذ ن صابوف بن كأم من أناس دخلوا فػي الةنػاطم التػي وجػد فيهػا مػرض ال ػذاـ كبال عػل
دخل الةيكركب في داخل أجسامهم لكن لم حدث لهم أم ضرر أك مرض) (26ا

) )23نظػػر الحقػػادم العلةيػػة :دا محةػػود نػػاظم النسػػيةي :ال ػػو النبػػوم كالعلػػم الحػػد ث  757 - 762/1ك دأتػػور أحةػػد
شوقي إبراهيم :موسوعة اإلع ػاز العلةػي فػي الحػد ث النبػوم (مصػر نه ػة مصػر لل باعػة كالتوز ػ )  57/1كمقالػة

دأتػػور س ػػلةاف الع ػػودة بعنػ ػواف :ال ةػ ػ ب ػػين ح ػػد ث  -ل ىع ػػدكل كل طي ػػرة -ك ح ػػد ث -ل ػػورد مة ػػرض عل ػػى

مص ( -م لة الةلتقى الصحيا العدد  72شعباف  :1217ص حة )19ا

( )24ابن قيم ال وز ة :هػو أبػو عبػد ا شػةإ الػد ن محةػد بػن أبػي بكػر بػن أ ػوب اللُّرعػي الدمشػقي الحنبلػي الةشػهور بػابن
قيم ال وز ة كلد في دمشم سنة إحدل كتسػعين كسػتةادةا تتلةػذ علػى ػد أايػر مػن جهابػذة العلةػاء أاإلمػاـ ابػن تيةيػة كغيػر ا
كلػػن مرل ػػات أايػػرة منهػػا" :زاد الةعػػاد فػػي هػػدم خيػػر العبػػاد" ك "إعػػالـ الةػػوقعين عػػن رب العػػالةين" ك "جػػالء األفهػػاـ فػػي
الصالة كالسالـ على خير األناـ" كغيػر ذلػدا تػوفي فػي الػث عشػر مػن شػهر رجػو سػنة إحػدل كخةسػين كسػبعةادةا انظػر:

ابن ح ر :الدرر الكامنة في أعياف الةادػة الاامنػة (الهنػد حيػدر .بػاد دأػن م لػإ دادػرة الةعػارؼ العاةانيػة) 277/7
كابن العةاد :شذرات الذهو في أخبار من ذهو (بيركت دار الكتو العلةية) 161/6ا
( )25ابن القيم :ال و النبوم (القاهرة مرسسة الة تارة للنشر كالتوز ) ص175/

) )26انظػػر :دا محةػػد علػػي البػػار :اإلع ػػاز ال بػػي فػػي األحاد ػػث الػػواردة فػػي ال ػػذاـ [بحػػث مقػػدـ فػػي الةػػرتةر الػػدكلي
األكؿ  11ػ  11اأتوبر  1915ـ في إسالـ .بادا تح إشراؼ ال امعة اإلسالمية العالةيػة كهػو منشػور فػي م لػة اإلع ػاز
العلةي مكة الةكرمة العدد العشركفا
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فهػذ الدراسػات كغيرهػا ألهػا تػدعم القػوؿ بػ ف العػدكل ل تػ ير لهػا بػذاتها بػل أػل ذلػد بق ػاء ا كقػػدر
كمشيئتن سبحانن كتعالىا

فاددة :في بياف اإلع از العلةي في األمر بال رار من الة ذكـ أال رار من األسدا

كمن تسةية مرض ال ذاـ" :داء األسد" أ ان كل طبػاء فػي توجيػن هػذ التسػةية ال ػة أقػواؿ :فقيػل :سػةي
بهذا ألف هذا الةرض أايران ما عترم األسدا كقيل :ألف هذ العلة ت عل كجنى الةر و شػبيهان بوجػن األسػدا كقيػل :أف
صاحو هذ العلة ترس ىمن دنو أك قرب منن بدادن أةا ترس األسد) (27ا
كلقد ذأرت األبحاث العلةية الةعاصرة ب ف في أأار أنواع ال ذاـ شيوعان حصػل فيػن ت ييػر مالمػ الةػر و
حيث سقط شعر الحواجو ك لف جلد الوجػن كترت ػ ال بهػةا كفػي سػنة 7481ـ ألكؿ م ٌػرة كصػف كجػن مػر و
ال ػذاـ أنػن شػػبن كجػن األسػػد" "leonine faceكلػػم وصػف بػذلد الوصػػف قبلػن إل أف نػػاطم الػوحي عليػػن
الصالة كالسالـ كص ن في الحد ث الشر ف قبل أأار من ألف كأربعةادة سنة!!
كلقد اختار النبي صلى ا علين كسلم ل ف األسد كأػاف مػن الةةكػن أف قػوؿ :فً ٌػر مػن الة ػذكـ فػرارؾ مػن
الوح

أك من األفعى ماالن لكنن علين السالـ اختار ل ف األسد! لكي ة بين الصورة كالةعنػى كالقصػد فػي ألةػة

كاحدة فهذا دؿ على إع از علةي كسبم نبوم مبين) (28ا
الص ّْحي:
الح ٍ ر ّْ
ى
الح ػػر الصػػحي هػػو عػػلؿ الةػػر و أك الةشػػتبن ب صػػابة العامػػل الةةػػرض عػػن األصػػحاء خػػالؿ فتػػرة ح ػػانة
الةػػرض فػػي مرأ ػ ول صػػح وي سػػةى مح َّ ػػرا فالػػذم أصػػابن الةػػرض عػػال

ك وض ػ الةشػػتبن بػػالةرض كالةشػػكوؾ فيػػن

تح الةراقبة حتػى ػتم الت أػد مػن خل ٌػو مػن الةػرض كبعػد مػركر فتػرة الح ػانة سػة لػن بػال ركج فػ ذا لػم ظهػر
الةرض فك نن إ بات شبن أأيد أنن و
خاؿ من العامل الةةرض
ك ةكػن إجػػراء فحػوص م بر ػػة ألجػػل الت أػد بصػػورةو جازمػة إل بػػات أك ن ػػي كجػود العامػػل الةةػرض فػػي جسػػةنا كإذا
ظهر ت اعل ا ابي ع ى لن األدك ة للت لٌص من العوامل الةةرضة كذلد قبل م ادرة الةح ٌ ر) (29ا
كالوباء الةنتشر في هذ األ اـ على الساحة كالتي عكرت ص و الحياة أعني كباء أركنػا لػيإ لػن عػالج نػاج إل
الح ر الصحي حيث نص علؿ الةر و في مكاف لةدة أسػبوعين حتػى ػتم ت لصػن مػن هػذا الوبػاء ال يػر كهنػا
نقوؿ بكل ف ػر أف كاضػ أكؿ لبنػة ألسػاس الح ٍ ػر الصػحي هػو نبينػا عليػن الصػالة كالسػالـ حيػث نهػى عػن إدخػاؿ
) )27انظر :ابن القيم :ال و النبوم ص176/ا
) )28انظر :دا أحةد شوقي إبراهيم :موسوعة اإلع از العلةي في الحد ث النبوم 57 /1ا
( )29انظر :دا نبيل صبحي ال و ل الاقافة الصحية في اإلسالـ (نشرة :الهيئة ال ير ة اإلسالمية العالةية) ص 76/ػ 75ا
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مةرض على مص أةا نهى عن اإلقداـ على و
أرض انتشر فيها ال اعوف!

الةبحث الااني :التحكم في الحيوانات كالحشرات الناقلة للعدكلا

إف بعػو الحيوانػات أػػال نل ر كال اللػة كغيرهػػا تنقػل العػػدكل كأػذلد الكلػػو علػى كجػػن ال صػوص فهػػو
سباع توجد فين أاير من ال را يم الدقيقػة كال يليػات كالتػي تسػبو لإلنسػاف أخ ػاران أبيػرة فالشػارع الحكػيم عليػن
الصػالة كالسػػالـ نهػى عػػن اقتنادػن إل ل ػػركرة يملحػة أالحرا ػػة كنحوهػا كقػد أخبػػر عليػن السػػالـ بػنقص عةػػل مةسػػد

الكلو بةقدار قيراط وميان) .(30أةا كردت في ركا ة أخرل بنقصاف األجر قيراطين) (31ا

كلقػػد ب ػ عػػن النبػػي صػػلى ا عليػػن كسػػلم أنػػن أمػػر ب ىسػػل اإلنػػاء الػػذم كل ػ فيػػن الكلػػو سػػب مػػرات م ػ
التتر ػػو فػػي الةػػرة األكلػػى أةػػا أمػػر ب راقػػة مػػا فػػي اإلنػػاء مػػن مػػاء كنحػػو ) (32ا ككرد فػػي ركا ػ وػة األمػػر بالتتر ػػو فػػي

السابعة

)(33

أةا كرد في ركا وة األمر بتع ير الاامنة في التراب)(34ا فركا ة أكلهن أرجػ أةػا ص ٌػرح بػن ابػن ح ػر ألف

ركاتن أأار كأح ف كمػن ناحيػة الةعنػى أ ػان ألنػن إذا أػاف التتر ػو فػي األخيػر حتػاج إلػى غسػلة أخػرل لتنظي ػن) (35ا

كجػن العلةػػاء بتوجيهػات مػن أحسػػنها توجيػن اإلمػاـ النػػوكم حيػث قػاؿ بػ ف
كأمػا مػا كرد بتع يػػر الاامنػة فػي التػػراب فقػد ٌ
الةقصػػود منػػن :غسػػلن سػػب مػػرات مػػن بينهػػا كاح ػ هد بػػالتراب مػ الةػػاء فك ػ ف التػػراب قػػاـ مقػػاـ غسػ و
ػلة كاحػػدة فلهػػذا
يسةي

امنةن) (36ا

قل  :إنن قد كردت ركا ة تنص على الت يير في عدد ال سالت :ال ان أك خةسان أك سبعان كألٌها ضعي ة أةا
صرح بن اإلماـ البيهقي) (37ا
ٌ
نص علين النبي في الت هير فال
تنبين! التتر و هو الذم ٌ
التراب على اإلناء بال ساد فيست دـ غير من األشياء الة ّْهرة ألنن رغم أوف غير من األشياء الة ّْهرة متوفرة في
لئ غير إل إذا لم

د التراب أك خشي باستعةاؿ

الةلارعػػة بػػاب اقتنػػاء الكلػػو للحػػرث حػػد ث 1711:ك
) )30انظػػر :محةػػد بػػن إسػػةاعيل الب ػػارم :الصػػحي ال ػػام أتػػاب ي
مسػلم بػػن الح ػػاج :الصػػحي الةسػػند أتػاب الةسػػاقاة بػػاب األمػػر بقتػػل الكػالب كبيػػاف نسػ ن كبيػػاف تحػػر م اقتنادهػػا إل

لصيد أك زرع أك ماشية كنحو ذلد حد ث1757 :ا
) )31هذ الركا ة أخرجها مسلم في الةوض السابم برقم1752 :ا
) )32انظر :مسلم بن الح اج :الصحي الةسند أتاب ال هارة باب حكم كلوغ الكلو حد ث159 :ا
) )33انظر :أبو داكد السنن أتاب ال هارة باب الوضوء بسرر الكلو (حلو الة بعة العلةية ال بعػة األكلػى) حػد ث57 :
كالػػدارق ني :السػػنن أتػػاب ال هػػارة بػػاب كلػػوغ الكلػػو فػػي اإلنػػاء (ال بعػػة األكلػػى  1212مرسسػػة الرسػػالة بيػػركت)
حد ث115 :ا
) )34أةا في ركا ة عبد ا بن الة ل التي سبم ذأرها في هذا الةبحثا
) )35انظر :ابن ح ر :فت البارم شرح صحي الب ارم 771/1ا
) )36انظر :النوكم شرح النوكم على صحي مسلم 117/7ا
) )37انظػر :البيهقػي :السػػنن الكبػرل حػػد ث197 :ا قػاؿ البيهقػػي" :ت ػرد بػن عبػػد الوهػاب عػػن إسػةاعيل كهػػو متػركؾا كغيػػر
رك ن عن إسةاعيل بهذا اإلسناد «فاغسلو سبعان» كهو الصوابا
65

Vol.5 No.2 2022

عصر صلى ا علين كسلم أالسدر كالقرظ كغير ذلد لكنن لم شر إليها فهذا دليل ب ف التتر و هو الةتعين في
الت هير ل غيرا أةا بت بالت ارب العلةية ب ف في التراب خاصية تقتل ال را يما

مرات ك الحكةة من التتر و:
الحقيقة العلةية في غسل اإلناء الذم كل فين الكلو سب ٌ

إف استعةاؿ التراب في غسل اإلناء الذم كل فين الكلو ل لو من حكةة كهي الػتحكم علػى ال ر ومػة التػي

تكوف في لعابن فحسو تحقيقات علةية أ بػ البػاحاوف بػ ف فػي الكلػو توجػد دكدة صػ يرة تسػةى "الةكػورة" فهػي
ت ػرج بيوضػػها مػ برازهػا فحينةػػا لعػػم الكلػػو دب ىػر بلسػػانن تنقػػل البيػوض أكل إليػػن ػػم تنقػػل مػن لسػػانن إلػػى األكانػػي
كالصحوف كمنها إلى معدة ا أل كأمعادن كهنا تنحل القشرة كتتسرب إلػى الػدـ كالػبل م كتنتشػر إلػى أافػة ال سػم
كتت ر الكبد بشكل خاص أةا أنها تنةو في الع و الذم تدخل فيػن كتشػ ٌكل أيسػان مةلػوءان باألجنػة األبنػاء كبسػادل

صػػاؼ أةػػاء الينبػػوع كأحيان ػان كبػػر الكػػيإ حتػػى صػػير بح ػػم رأس ال نػػين ك سػػةى هػػذا الةػػرض بػ ػ داء الكيسػػة
الةادية كتكوف أعراضن على حسو الع و الذم تتبعو فيػن كأشػد خ ػران مػا أػاف فػي الػدماغ أك فػي ع ػلة القلػو
حيث ل وجد لن عالج سول العةلية ال راحية)(38ا

أةػػا أأػػد األطبػػاء بػ ف الةػػرض غالبػان نتقػػل إلػػى اإلنسػػاف أك الحيػػواف عػػن طر ػػم دخػػوؿ اللعػػاب الحامػػل لل يػػركس
كذلد إ ر ع ٌ ة أك تلوث جرح بلعابن) (39ا
كأمػػا الحكةػػة فػػي اسػػتعةاؿ التػػراب أةػػا أ بت ػ الدراسػػات العلةيػػة ب ػ ف فػػي التػػراب مػػادتين تقػػتالف ال ػػرا يم

تسػػتعةالف ضػػد بعػػو ال ػػرا يم كهػػذ ن الةػػادتين هةػػا (تتراأسػػلين) ك (التتارالي ػ ) أةػػا قػػاـ بعػػو علةػػاء عصػػر
الحد ث بتحليل تراب الةقابر لةعرفة ما فين من ال ػرا يم كأػاف فػي حسػبانهم أنهػم ػدكف فيػن مػن ال ػرا يم ال ػارة
الش ػػيء الكايػػػر! ألف أايػػػرا مػ ػػن الن ػػاس ةوتػ ػػوف بػ ػػاألمراض ال ر وميػ ػػة لكػ ػػنهم ل ػػم ػػػدكا أم أ ػػػر لتلػ ػػد ال ػ ػػرا يم
ال ارةاافتوصلوا إلى نتي ة ب ف للتراب خاصية في قتػل ال ػرا يم ال ػارة كلػول ذلػد لنتشػرت هػذ ال ػرا يم ال ػارة

كاست حل أمرها)(40ا

الةبحث الاالث :اإلهتةاـ بالنظافة كالبعد عن األقذار كالن اسة

الةراد بالنظافة :هي النقاكة
أم نقا ب زالة القذارة كالوسخ مننا

)(41

عني ال لو من األكساخ كاألدراف كاألدنػاس أةػا قػاؿ :نظٌػف الشػي

( )38انظر :دا عبد الحةيد محةود طهةاز :األربعوف العلةية "الكلو كال ػرا يم كالتػراب (اإلمػارات العربيػة الةتحػدة دار
القلم 1995ـ)اص177/ا

( )39انظػػر مقال ػػة األسػػتاذ ن ي ػػو بوحني ػػد ك األسػػتاذ س ػػالؼ لق ػػيقط بعن ػواف" :كل ػػوغ الكل ػػو بػػين اس ػػتنباطات ال قه ػػاء
كاأتشافات األطباء" الةقدـ في الةرتةر السػاب لإلع ػاز العلةػي فػي القػر.ف كالسػنة الػذم أقػيم فػي دبػي 1772ا منشػور
على موق اإلع از العلةي في القر.ف كالسنة (مكة الةكرمة)www.eajaz.org :

) )40انظ ػػر :الةرجػ ػ الس ػػابم كمقال ػػة دا الحةي ػػد محة ػػود طهة ػػاز "األربع ػػوف العلةي ػػة -الكل ػػو كال ػػرا يم كالت ػػراب"-
ص177/ا
( )41ابن منظور :لساف العرب  4468/6مادة( :نظف) (ط /دار الةعارؼ القاهرة مصرا بدكف سنة النشر)ا
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إف اإلسػػالـ قػػد اهػػتم بالنظافػػة اهتةامػػا بال ػػا كتت لػػى هػػذ األهةيػػة فػػي أكادػػل الػػوحي حيػػث أنػػلؿ ا :

"ك يابد ف ٌهر") (42كالت سػير ب هػارة الايػاب فػي هػذ ا ػة كإف اختل ػ عبػارات الة سػر ن فيػن إل أف مػا اختػار
ابػن جر ػر ال بػػرم هػو ت سػػير ابػن سػػير ن ك ابػن ز ػػد فقػد فسػػر ابػن سػػير ن ال هػارة بال ىسػػل أم اغسػلها بالةػػاء
)(43
كفسر ابن ز د ب ف الةشرأوف أانوا ل ت هركف ف مر ا تعالى أف ت هر كأف هر يابن

كلقػػد أع ػػى اإلسػػالـ للنظاف ػػة صػػب ة د ني ػػة خاصػػة تت ل ػػى فػػي إ ػػاب ال سػػل م ػػن ال نابػػة كالح ػػيو
كالن ػػاس كنػػدب غسػػل ػػوـ ال ةعػػة كالعيػػد ن كغيرهةػػا أةػػا جعػػل الوضػػوء كطهػػارة البػػدف كاللبػػاس كالةكػػاف مػػن
الن اسات شرطان لصحة الصالة فال صالة إل على طهارة كنظافة بل نست ي أف نقوؿ ب ف ال هػارة كالنظافػة جػلء

من حياة الةسلم كطاب ل غنى لن عننا

كأما أهةية النظافة في الوقا ة من األمراض كاألكبئة فةن الةعلػوـ بػ ف األقػذار كاألكسػاخ ت لػو العػدكل
كاألمراض كإف مةا رج من جسم اإلنساف من عرؽ كف الت كرطوبػات إذا لػم قػم صػاحبها ب زالتهػا كنظافتهػا
فبةركر اللمن تكوف خير مرت لل را يم كالةيكركبات فنظافػة البػدف كإزالػة األن ػاس كاألكسػاخ كالرطوبػات كإزالػة
ما وؿ من األظ ار كالشعر (ما عدا شعر اللحية) لهو في غا ة األهةية للق اء على الةيكركبات كال را يما
أةػػا أف النظافػػة تق ػػي علػػى الحشػػرات ال ػػارة أالػػذباب كال راصػػير كال ػػرذاف كال ئػػراف كالحيوانػػات
الشاردة أالكالب التي تحةل أمراضا خ يرةا
أةا أف النظافة لها أ ر ملةوس في التػوازف الن سػي لإلنسػاف فالػذم عػي
أأار سعادة من الذم عػي

فػي بيئػة نظي ػة كنقيػة كػوف

فػي بيئػة غيػر نظي ػة إضػافة إلػى ذلػد فػ ف النظافػة تل ػد جةػاؿ الةكػاف الػذم عػي

فين اإلنسافا كضد النظافة :التلوث بشتى أنواعن كألها ت ر اإلنساف بل ت ر جةي الحيواناتا
كمةػػا ت أػػد فػػي نظافػػة البػػدف علػػى كجػػن ال صػػوص هػػي نظافػػة الةواضػ التػػي تكػػوف م تةعػػا ل كسػػاخ
كمن ذلد:

 الستحداد:
الس ػػتحداد ه ػػو حل ػػم العان ػػة س ػػةي ب ػػن لس ػػتعةاؿ الحد ػػدة كه ػػي الةوس ػػى كالة ػػراد ب ػػن نظاف ػػة ذل ػػد
الةوض كالةراد بالعانة :الشعر الذم نب

فوؽ ذىأر الرجل كحوالين كحوالي فرج الةرأة) (44ا

فوادد الستحداد ال بية:
إف موض ػ العانػػة لكونػػن قر بػػا مػػن السػػبيلين كػػوف عرضػػة للتلو ػػث كالتل ػػيخ كهػػي من قػػة أايػػرة العػػرؽ
كغل رة اإلفرازات الدهنية من غدد ال لد مةا ردم إلى نةو ال را يم كعوامل مرضية أخػرل لػذا فػ ف تػرؾ الشػعر
فػػي هػػذا الةوض ػ كعػػدـ نظافتػػن سػػبو أايػػرا مػػن األمػػراض كخاصػػة األمػػراض التناسػػلية كأمػػراض ال هػػاز البػػولي
( )42سورة الةد ر رقم ا ة)4( :ا
( )43انظر :محةد بن جع ر ال برم :جام البياف في ت ك ل القر.ف  17/9بتحقيم :أحةد محةد شاأر مرسسة الرسالة
ال بعة :األكلى  1217هػ  1777 -ـ
( )44انظر :النوكم :الةنهاج شرح صحي مسلم بن الح اج 848/3ا
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كاألمػػراض النسػػادية كغيرهػػا مػػن ا فػػات ال لد ػػة كقيػػل إف لػػث نسػػاء ال ػػرب تعػػاني مػػن أعػػراض التهػػاب الةاانػػة
كالسبو هو إهةاؿ تلد الةن قة كقذارة ال يقبل كال يدبر كاإلبقاء على العانة) (45ا

 تقليم األظ ار:

الةقصػػود مػػن تقلػػيم األظ ػػار هػػو إزالػػة مػػا ل ػػد علػػى مػػا البػػإ رأس اإلصػػب مػػن الظ ػػر ألف األكسػػاخ
ت تة كتتراأم فين فيستقذر كقد ةن من كصوؿ الةاء إلى ما

و غسلن في ال هارة)(46ا

إف تػرؾ األظ ػار بػدكف قػص ػردم إلػػى ت ةػ األكسػاخ فيهػا كمػن ػػم نةػو ال ػرا يم ال ػارة فيهػا فتكػػوف
سببا في نقل األمراض لن كل ير أما لن فعن طر م األأل كالشرب حيث نقل األمراض إلػى جسػةن كأمػا ليخػر ن
فعن طر م الةصافحة أك بتقد م ال عاـ كالشراب كغير ذلد أةا أف الظ ر ال و ل ة

ك ػدش ك ػرا كمػن

حيث الةظهر ف ف الظ ر ال و ل شو الةظهر حيث صور د اإلنساف أ نن م الو ال يور الوحشيةا

 نتف اإلبط
الةقصػود مػػن نتػػف اإلبػػط هػػو إزالػػة مػا نبػ عليهػػا مػػن الشػػعر سػػواء عػن طر ػػم النتػػف أك مػػا قػػوـ مقامػػن
بشرط حصوؿ الةقصود إل أف استعةاؿ ما دل عليػن السػنة أف ػل أةػا كرد ال ػرؽ بػين ل ػف الحػد ث فػي إزالػة
شػػعر العانػػة كشػػعر اإلبػػط فاسػػت دـ فػػي األكلػػى ألةػػة "السػػتحداد" كهػػو الحلػػم كفػػي الاانيػػة ألةػػة "النتػػف" كهػػو
إزالة الشعر أليان كلعل الحكةة فين ب ف الشعر قول ك لف ًجرمن عند الحلم فػاإلبط إذا قػوم فيػن الشػعر كغلػف

ًجرمن أاف أفوح للرادحة الكر هة الةرذ ة لةن قاربها فالنتف ناسو فين كأمػا العانػة فػال ػوح منهػا رادحػة أر هػة
ما وح من اإلبط فناسو أف سن فين النتف الة عف ألصلن)(47ا

كمن حيث ال وادد الصحية ف ف نتف اإلبط لن فوادػد صػحية أبيػرة بحيػث قػي الةوضػ مػن ن ػوج غػدد
عرقيػػة خاصػػة التػػي ت ػػرز مػػواد ذات رادحػػة خاصػػة ف ػ ذا تراأة ػ معهػػا األكسػػاخ كال بػػار ت يػػرت كأصػػب لهػػا رادحػػة
أر هػة ف زالػة هػذا الشػعر سػاعد فػي ت يػف هػذ الرادحػة ك ػف أ ػا مػن اإلصػابة بالعد ػد مػن األمػراض التػػي
تصيو هذ الةن قة أالتهابات األجربة الشعر ة كالتهابات ال دد العرقية كغيرهاا

 نظافة ال م

( )45انظر :فارس علواف :كفي الصالة صحة ككقا ةا نقالن عن أتػاب :اإلع ػاز العلةػي فػي السػنة النبو ػة للػدأتور صػال
أحةد رضا  824/8ػ 825

( )46انظر :ابن ح ر فت البارم شرح صحي الب ارم 357/81ا
( )47انظر :ابن دقيم العيد :إحكاـ األحكػاـ شػرح عةػدة األحكػاـ ص( 827/ط /مكتبةالسػنة لصػاحبها شػرؼ الػد ن عبػد
ال تاح الح ازم القاهر ػ مصر ال بعة األكلى 8484ھ 8954 -ـ)ا
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لقد أأد النبي صلى ا علين كسلم بنظافة ال م كذلد عن طر م السػواؾ فقػد بػ عنػن أحاد ػث تبػين
اؾ
السػ ىػو ي
ف ػل السػػواؾ كفوادػػد العظيةػػة فعػػن عادشػػة رضػػي ا عنهػػا عػن النبػػي صػػلى ا عليػػن كسػػلم أنػػن قػػاؿّْ « :
ب»).(48
لر ّْ
ضاةه لً َّ
ىم ىٍه ىرةه لًلٍ ى ًم ىم ٍر ى
كأػػاف مػػن شػػدة حرضػػن عليػػن الصػػالة كالسػػالـ علػػى السػػواؾ أنػػن أظهػػر رغبتػػن بػ ف ػ مر أمتػػن بالسػػواؾ مػ أػػل
صالة أك م أل كضوء لو لم كن خوؼ الةشقة عليهم

). (49

كأاف من هد ن صلى ا علين كسلم أنن أاف إذا قاـ من الليل دلد فا بالسواؾ)(50ا

فهذ األحاد ث كغيرها تدؿ على أهةية السواؾ كأنػن عليػن الصػالة كالسػالـ أػاف هػتم بػن اهتةامػا بال ػا حتػى
إذا قاـ من الليػل ػدلد فةػن بالسػواؾ أةػا تبػين فوادػد العاجلػة كهػي طهػارة ال ػم كفوادػد ا جلػة كهػي حصػوؿ
رضواف ا علكجلا

فوادد السواؾ الصحية:
السػ ىػواؾ عػػدة منػػاف ف نػػن نظػػف ال ػػم ك قػػوم اللاػػة ك ػػدف الػػبل م
قػػوؿ ابػػن القػػيم رحةػػن ا  :كف ػي ّْ

ك لو البصر ك ص الةعدة ك ص ي الصوت ك ساعد في ه م ال عاـ ك سهل م ارم الكالـااا)(51ا

فوادد السواؾ باألراؾ في ضوء الةكتش ات العلةية:

األراؾ :هي ش رة تتب لل صيلة األراأية Salvadora Persica

قوؿ ابن القػيم رحةػن ا  :ك نب ػي أف ت ػذ السػواؾ مػن شػ ر األراؾ كنحػو كل نب ػي أف رخػذ مػن شػ رة
م هولة فربةا أان

سةا) (52ا
ِّ

لقد أظهرت الدراسات العلةية ب ف ش ر األراؾ حتوم على مواد فعالة تقي األسناف كاللاة لةػدة طو لػة
من أضرار الةيكركبات كهذا مةا ل توفر في معاجين األسناف العاد ةا
( )48هػػذا الحػػد ث ذأػػر الب ػػارم معلٌقػ ػان فػػي أتػػاب الصػػوـ بػػاب سػ ػواؾ الرطػػو كاليػػابإ للصػػادم )8933( 41/2ا كأخرج ػػن
موصػػولن :النسػػادي فػػي أتػػاب ال هػػارة بػػاب الترغيػػو فػػي الس ػواؾ  )5( 81/8كأحةػػد فػػي الةسػػند )24925( 414/48

كابػن حبػاف فػي صػحيحن ( )8167( 348/3ط /مرسسػة الرسػالة بيػػركت لبنػاف) كصػححن الشػيخ األلبػاني أةػا فػي صػػحي

الترغيو كالترهيو برقم( )219( :مكتبة الةعارؼ الر اض) ك في إركاء ال ليل 815/8ا

( )49انظػػر :محةػػد ابػػن إسػػةاعيل الب ػػارم :ال ػػام الصػػحي

أتػػاب ال ةعػػة بػػاب السػػواؾ ػػوـ ال ةعػػة )115( 117/1

كمسػلم بػػن الح ػػاج :الصػػحي الةسػػند أتػػاب ال هػػارة بػاب السػػواؾ  )171( 117/1مػػن حػػد ث أبػػي هر ػػرة رضػػي ا
عننا

( )50محةػػد بػػن إسػػةاعيل الب ػػارم :ال ػػام الصػػحي

أتػػاب الوضػػوء بػػاب السػػواؾ  )245( 98/8كمسػػلم بػػن الح ػػاج:

الصحي الةسند أتاب ال هارة باب السواؾ )255( 221/8ا
( )51ابن القيم :ال و النبوم ص233/ا
( )52الةرج السابم ن سنا
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كفي دراسات علةية حلل أعواد األراؾ أيةياديان فوجد أف الترأيو الكيةيادي لهػذ األعػواد أالتػالي:
مػواد قلو ػة ماػل السػل ادك ور ا ) (Salvadoureaك الكلورا ػد ) (Chlorideك مػادة السيستوسػتيركؿ
( )Sisto Sterolك ترام مياا ل امين ) Trimethylamineك حةو اليانسوف (M-ansinic
) acidك السػيليكا ) (Silicaك الكبر ػ
الصػ ػ ػػابونين كالع ػ ػ ػػص) التػ ػ ػػانين

) (Sulfurك فيتػامين (ج) ) (Vitamin Cك مػادة

) (Tanninك ال الفو نػ ػ ػػد

) Flavonideك ال ال كوسػ ػ ػػا د

) (Glycosideك مواد لها عالقة بال ردؿ مال السنيرجين ) (Sinnirginك مػادة صػة ية )(Resin
ا

كلحتواء األراؾ على هذ الةواد ف نن قتل ال را يم الةوجودة في ال ػم ك عةػل فػي معال ػة نل ػف اللاػة

ك قو هػػا أ ػػا ألنػػن حتػػوم علػػى مػػواد قاب ػػة أةػػا ل ػػد بيػػاض األسػػناف ك حةيػػن مػػن التسػػوس كالن ػػر ك قػػوم
الشػػعيرات الدمو ػػة الة ذ ػػة للاػػة مةػػا ػػوفر كصػػلة الػػدـ كاألأس ػ ين لهػػا بكةيػػة أبيػػرة مانعػػا حػػدكث اللتهابػػات
ك ذهو رادحة ال م الكر هة ك قوم مناعة ال سم ضد األمراضا
كلقد أصدرت منظةة الصحة العالةية ( )WHOتوصيات بشػ ف اسػت داـ السػواؾ مشػيرة بػ ف أعػواد
السواؾ الة تل ة تلعو دكرا أساسيا في تحسػين صػحة ال ػم كنظافتػن كفػي تقر رهػا السػنوم لعػاـ 1777ـ قػررت
ب ف هناؾ حاجة إلجراء الةل د من األبحاث العلةية ال اصة حوؿ ت ير السواؾ ال بية)(53ا

الةحرمات ال نسية
الةبحث الراب  :البتعاد عن
ٌ

الةحرمػػات ال نسػػية تػردم إلػػى أضػػرار صػػحية فػػي غا ػة ال ػػورة تسػػبو أايػػران مػػن األمػػراض
إف اللنػا كغيرهػػا مػػن
ٌ

ال بياة كتولٌد أنواع من الةيكركبات كقد أخبػر بهػا النبػي صػلى ا عليػن كسػلم قبػل أأاػر مػن ألػف كأربعةادػة عشػرة
شػ ىػر
سػػنة فعػػن عبػػد ا بػػن عةػػر رضػػي ا عنهةػػا قػػاؿ :أقبػػل علينػػا رسػػوؿ ا صػػلى ا عليػػن كسػػلم فقػػاؿ « :ىػػا ىم ٍع ى
ػاج ًر ن! ىخةػػإ إً ىذا ابػتلًيػػتم بً ًهػ َّػن كأىعػػوذي بًاللَّػ ًػن أى ٍف تيػ ٍد ًريأوه َّن :لىػػم تىظٍهػػر الٍ ى ً
ً
شػةي فًػػي قى ػ ٍػووـ قىػ ُّ
ػط ىحتَّػػى يػ ٍعلًنيػػوا بً ىهػػا إًَّل
اح ى
ى ي
ي
ٍ ىٍ
ٍي ي ٍ
ال يٍة ىهػ ى ٍ ه
ً
فى ى ً
ً
ىس ىالفً ًه ٍم الَّ ًذ ىن ىم ى ٍواااا »)(54ا
ىم تى يك ٍن ىم ى ٍ في أ ٍ
شا في ًه ٍم ال َّاعيو يف ىك ٍاأل ٍىك ىجاعي الَّتي ل ٍ
( )53نظر :مشارم بن فرج العتيبي "اإلع از العلةي للسنة النبو ة في أسرار مسواؾ عود ا راؾ كت ير علػى صػحة
ال ػم كمناعػة ال ال ػا البشػر ة" (مػن أبحػاث الةػرتةر العػالةي الاػامن الكو ػ 1215ھ) ك أبػو شػامة "السػواؾ كمػا
أشبن ذلد" بتحقيم أحةد العيسوم كإبراهيم بن محةد أبو حذ ة (مقدمة التحقيػم ص )88/الصػيدلني صػبحي الةقػاؿ
بعنػػواف" :الةسػػواؾ (عػػود ا راؾ) كفوادػػد ال بيػػة"امقالػػة منشػػورة علػػى موق ػ http:www.genistra.com :
مركة علمي جنينة الةقاؿ بعنواف" :بين السواؾ كمعاجين األسناف" مقالة منشػورة فػي م لػة عػالم ال ػذاء العػدد887 :
فبرا ر 2118ـا

( )54ابن ماجة السنن أتاب ال تن باب العقوبات حػد ث 2719 :مػن طر ػم ابػن أبػي مالػد عػن أبيػن عػن ع ػاء بػن أبػي ربػاح
عن عبد ا ابن عةر بنا كهذا اإلسناد ضعيف من أجل ابن أبي مالد ك اسةن خالد بن ل د بن عبد الػرحةن ابػن أبػي مالػد ك
هػو ضػعيف مػ أونػن فقيهػان ك قػد اتهةػن ابػن معػين أةػا فػي التقر ػو ص 197/رقػم1691 :ا كلكػن لػن طر ػم .خػر :أخرجػػن
الحاأم في الةستدرؾ  )1617( 711/2من طر م أبي معبػد ح ػص بػن غػيالف عػن ع ػاء بػن أبػي ربػاح بػنا كقػاؿ” :صػحي

اإلسػػناد“ ككافقػػن الػػذهبيا كفيػػن ابػػن غػػيالف قػػاؿ الحػػافف فػػي التقر ػػو ص 167/رقػػم” :)1221( :صػػدكؽ فقيػػن رمػػي

بالقدر“ا كعلى أل حاؿ فالحد ث ل نلؿ عن درجة الحسنا كا أعلما قاؿ البوصيرم في اللكادد (”: )771/1هػذا حػد ث
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هذا الحد ث كرد فين التصر ب ف ظهور مرض ال اعوف كغير من األمراض ال تٌاأة مػا هػو إل نتي ػة لللنػا كهػذ

الحقيقة قد اعترفها حتى علةاء ال رب حيث ركف أف من أهم أسباب انتشار األمراض ال نسية في م تةعػاتهم هػي
التساهل كالتسام ت ا ال نإ فهم بيحوف اللنا كاللواط ك نظر إلػى هػذ ال ػواح

نظػرة اسػتئناس فك نػن ل غبػار

شػاؽ فػال ك ػي الرجػل بلكجتػن كل الةػرأة بلكجهػا بػل ػام الرجػل
علين أةا عتقدكف اإلباحية كتعدد الرفػاؽ كالع ٌ
عددان أبيران من النساء كأذا النساء عددان أبيران من الرجاؿ!!) (55ا

قػوؿ الػدأتور عبػد الةع ػي (كهػو أحػػد أطبػاء فرنسػا الػذم أسػلم كأػاف سػػبو اسػالمن الت كػر فػي القػر.ف الكػػر م
ػبو لنتشػػار أمػ و
ػراض خ يػػرة كفتٌاأػػة
ككقوفػػن علػػى ع ادػػو طبيػػة فيػػن) حيػػث قػػوؿ :ك ك ػػي لإلنسػػاف علةػان أف اللنػػا سػ ه
أةرض السيالف كاللهرم كالقرحة األأالة كالقرحة الرحوةااا")(56ا

كتقوؿ منظةة الصحة العالةية بػ ف األمػراض ال نسػية فػي هػذا العصػر هػي أأاػر األمػراض الةعد ػة انتشػاران كهػي
خ يػ ػػرة جػ ػػدان علػ ػػى الصػ ػػحة العامػ ػػة لكػ ػػن مػ ػػن الةرس ػ ػف أف أايػ ػػران مػ ػػن الػ ػػدكؿ لػ ػػم تشػ ػػعر حتػ ػػى ا ف خ ػ ػػورة هػ ػػذ

الةشكلة

)(57ا

كمػن أهػم األمػراض ال نسػػية هػي :مػرض اللهػػرم ( )Syphilisكمػرض السػيالف ( )Gonorrhoeaكمػػرض
ال دز( )Aidsفيقوؿ األطباء ب ف هذ األمراض منشئها اللنا كالشذكذات ال نسية)(58ا
كتقوؿ منظةة الصحة العالةيػة بػ ف األمػراض ال نسػية فػي هػذا العصػر هػي أأاػر األمػراض الةعد ػة انتشػاران كهػي
خ يػ ػػرة جػ ػػدان علػ ػػى الصػ ػػحة العامػ ػػة لكػ ػػن مػ ػػن الةرسػ ػػف أف أايػ ػػران مػ ػػن الػ ػػدكؿ لػ ػػم تشػ ػػعر حتػ ػػى ا ف خ ػ ػػورة هػ ػػذ

الةشكلة

)(59ا

كمن أهم األمراض ال نسػية ( )Venereal Diseasesهػي :مػرض اإل ػدز ( )Aidsك مػرض اللهػرم
السيىالف ( )Gonorrhoeaكغيرهاا
( )Syphilisك مرض َّ

أمػا مػرض اإل ػدز كهػو فيػركس هػاجم خال ػا ال هػاز الةنػاعي الةسػئولة عػن الػدفاع عػن ال سػم ضػد أنػػواع

العدكل الة تل ة كأنواع معينة من السرطاف كبالتالي قد اإلنساف قدرتن على مقاكمة ال را يم الةعد ػة كالسػرطانات
ك سػةى هػذا ال يػركس ((فيػركس نقػص الةناعػة البشػرم "Human Immune-"deficiency Virus
صػال للعةػػل بػػن“ا كقػاؿ الحػػافف ابػػن ح ػر" :للحػػد ث شػػواهد"ا انظػػر :ابػن ح ػػر :بػػذؿ الةػاعوف فػػي ف ػػل ال ػػاعوف
كحسنن الشيخ األلباني في صحي سنن ابن ماجة 716/7ا
ص112/ا ٌ

( )55انظر :دامحةد علي البار :األمراض ال نسية أسبابها كعالجها ص 112/ػ 117ا
( )56انظر :م لة البحوث اإلسالمية العدد ( )17اإلصدار :من ذك القعػدة إلػى صػ ر لسػنة 1271ھ 1279ھ (الصػادرة عػن
الرداسة العامة للبحوث العلةية كاإلفتاء /الةةلكة العربية السعود ة)ا
( )57انظػػر :الرعا ػػة الصػػحية ػ ق ػػا ا كحلػػوؿ ػ للػػدأاترة :حسػػاف شةسػػي باشػػا ك محةػػد علػػي البػػار ك عػػدناف أحةػػد البػػارا
ص25/ا
( )58انظر :دا محةد علي البار :األمراض ال نسية ص 711/ػ 711ا 712ػ 717ا
( )59انظػر :الرعا ػػة الصػحية ػ ق ػا ا كحلػػوؿ ػ للػػدأاترة :حسػاف شةسػػي باشػػا ك محةػد علػػي البػػار ك عػدناف أحةػػد البػػارا
ص25/ا
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أك اختصػػاران)) HIV:ا كاإلسػػم العلة ػػي لػػن" :متالزم ػػة العػػوز الةن ػػاعي الةكتسػػو" أك "متالزم ػػة نقػػص الةناعػػة
الةكتسػو" " "Acquired Immune Deficiency Syndromeأكاختصػاران(60) AIDS :ا
ظهر هذا الةرض ألكؿ مرة في بل يكا عاـ 8978ـ كأاف عدد الحالت ل اكز أصاب اليػد كفػي ذاؾ الوقػ لػم
تم تش يصها أةرض اإل دزا
كفػي عػاـ 8979ـ ظهػرت ب ػ حػالت فػي الول ػػات الةتحػدة كسػ ل أحػالت فرد ػػة لنػوع شػد دة مػػن
نقػػص الةناعػػة غيػػر معػػركؼ السػػبوا كحتػػى عػػاـ 8981ـ عنػػد مػػا س ػ ل فػػي الول ػػات الةتحػػدة  58حالػػة لػػم تكػػن
تعرؼ باسم (إ دز) بل أحالت من نقص الةناعة ال رد ةا
كفي عاـ 8988ـ حيث تنبػن لػن أحػد األطبػاء ػدعى "جوتليػو  "Gottliabلهػذ الظػاهرة فػي مد نػة "سػاف
فرانسيسػػكو" كبػػدأ ظهػػور علػػى م ةوعػػة مػػن الرجػػاؿ الةصػػابين بالشػػذكذ ال نسػػي كالػػذ ن تتػػركاح أعةػػارهم مػػا بػػين
العشر ن كال ةسين كأنهم فاقدكف للةناعةا
كمنذ ذلد التار خ (عاـ 8988ـ) أطلم اسم إ دز على الوباء ال د د الذم لم يعرؼ من قبل

ا

)(61

( )60انظػػر :نػواؼ عبيػػد الرعػػوجي":صػػيحةي نػػذ ر" -دراسػػة مػػوجلة عػػن مػػرض اإل ػػدز -ص 1/كالةقػػاؿ بعنػواف" :دكر الػػد ن
كاألخالقيات في الوقا ة من اإل دز كمكافحتن" ص[ 7/منظةة الصحة العالةية 1991ـ ا

( )61انظر :دا محةد علي البار :األمراض ال نسية ص172/ا
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