
)*(الطعن يف أحاديث العدوى
 

 :مضمون الشبهة

اثر كثري من اجلدل ـ قدميا وحديثا ـ حول األحاديث النبوية اليت تتعلق ابلعدوى، 
إن األحاديث اليت ترفض فكرة العدوى ال تتفق مع مقتضيات العلم احلديث؛  : فقيل

؛ حيث ثبت انتقال كثري من األمراض عن »ال َعْدَوى وال ِطيَـَرة «: كقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص
إن هذه األحاديث تتعارض مع األحاديث اليت تثبت : ا يقولونطريق العدوى، كم
ال يُورِد ُمـْمِرض «: ، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص»ِفرَّ من اجملذوم كما تفرُّ من األسد«: العدوى؛ كقوله ملسو هيلع هللا ىلص

! هل اإلعجاز يف األحاديث األوىل أم يف األحاديث األخرية؟: ، ويتساءلون»على ُمِصحّ 
لون إىل نتيجة مؤداها أن املفاهيم العلمية والطبية ليست من العقيدة وال من ويص

   .األوامر اإلهلية املوحاة للنيب ملسو هيلع هللا ىلص

 :وجها إبطال الشبهة

: أمجع العلماء على أنه ال تعارض بني تلك األحاديث؛ ألن املراد من حديث  )1
نفي ما كانت اجلاهلية تعتقده أبن العاهة تعدي  -وما يف معناه -»ال عدوى وال طرية«

بطبعها ال بفعل هللا عز وجل وقدره، فأراد النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن يعلمهم أن العدوى تكون بقدر 
وأما األمر ابلفرار ! ؟»فمن أعدى األول«: لك قال يف آخر احلديثهللا عز وجل؛ لذ

فمن ابب سد الذرائع؛ لئال ينتقل للشخص السليم الذي  -من اجملذوم ـ وما يف معناه
خيالطه شيء من ذلك فيعتقد صحة العدوى فيقع يف احلرج، فأمر بتجنبه حسًما للوقوع 

 .يف احملظور

 بني املريض الذي ال يسبب العدوى واُلممِرض الذي تنتقل لقد ميز النيب ملسو هيلع هللا ىلص  )2
العدوى منه قبل أكثر من أربعة عشر قرً�، وقبل أن يكتشف علماء هذا العصر هذه 

 -من �حية اثنية -ز�رة املريض، و�ى -من �حية أوىل -احلقيقة؛ حيث إنه ملسو هيلع هللا ىلص ندب
مر ابلفرار منه والبعد عنه، كما ميز ملسو هيلع هللا ىلص بني عن إيراد اُلممرض على اُلمِصّح، وأ
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اُلممرض مبرض ُمْعٍد واملمرض مبرض وابئي، وأخرب� ملسو هيلع هللا ىلص ابلطرق اليت نتعامل هبا مع 
   .املصابني ابألمراض املعدية أو األمراض الوابئية الفتاكة

 :التفصيل

 : شيء بقدر هللا وحكمتهال تعارض بني أحاديث العدوى، فكل . أوالً 

وطريق : ذهب مجهور العلماء إىل اجلمع بني هذه األحاديث؛ يقول اإلمام النووي
املراد به نفي ما كانت اجلاهلية تزعمه  )[1](»...ال عدوى وال طرية«: اجلمع أن حديث

ال يورد «: وتعتقده أن املرض والعاهة تعدي بطبعها ال بفعل هللا تعاىل، وأما حديث
ة ما حيصل الضرر عنده يف العادة بفعل فأرشد فيه إىل جمانب )[2](»املمرض على املصح

هللا تعاىل وقدره، فنفى يف احلديث األول العدوى بطبعها، ومل ينِف حصول الضرر عند 
ذلك بقدر هللا عز وجل وفعله، وأرشد يف الثاين إىل االحرتاز مما حيصل عنده الضرر 

مع بينها هو بفعل هللا وإرادته وقدرته، فهذا الذي ذكر�ه من تصحيح األحاديث واجل
 .)[3](الصواب الذي عليه مجهور العلماء

كان يف وفد ثقيف رجل «: قوله: مث يزيد اإلمام النووي األمر وضوًحا فيقول
، هذا موافق للحديث اآلخر )[4](»إ� قد ابيعناك فارجع: جمذوم، فأرسل إليه النيب ملسو هيلع هللا ىلص

، وأنه غري خمالف )[5](»وِفرَّ من اجملذوم كما تفّر من األسد«: يف صحيح البخاري
 . »وال يورد ُممرض على ُمصح«: حلديث

اختلفت اآلاثر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف قصة اجملذوم؛ فثبت عنه احلديثان : وقال القاضي
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أخذ بيد جمذوم فوضعها معه يف «: املذكوران، وعن جابر رضى هللا عنه

كان يل موىل «: ، وعن عائشة قالت)[6](»ُكْل ثقًة ابهلل وتوكًال عليه: القصعة وقال
 .)[7](»جمذوم، فكان ينام على فراشي و�كل يف صحايف

صحيح الذي قاله األكثرون، ويتعني املصري إليه أنه ال نسخ، بل اجلمع بني وال
احلديثني، ومحل األمر ابجتنابه والفرار منه على االستحباب واالحتياط ال الوجوب، وأما 
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، وحديث جابر ضعيف كما حكم بذلك األلباين يف )[8](األكل معه ففعله لبيان اجلواز
 .)[9]("السلسلة الضعيفة"

 أخذ بيد جمذوم أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص«: وأما حديث جابر: قالوا: يقول احلافظ ابن حجر
ففيه نظر، وقد أخرجه الرتمذي » ُكْل ثقًة ابهلل وتوكًال عليه: فوضعها يف القصعة وقال

وبنيَّ االختالف فيه على راويه ورجَّح وقفه على عمر، وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه 
": معاين األخبار"ابذي يف ملسو هيلع هللا ىلص أكل معه، وإمنا فيه أنه وضع يده يف القصعة، قال الكال
 : واجلواب أن طريق اجلمع َأْوَىل، ويف طريق اجلمع مسالك أخرى

نفي العدوى مجلة، ومحل األمر ابلفرار من اجملذوم على رعاية خاطر : أحدها
اجملذوم؛ ألنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من اآلفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته، 

 . ، فإنه حممول على هذا املعىن)[10](»نظر إىل اجملذومنيال تدميوا ال«: وحنوه حديث

ال «: محل اخلطاب ابلنفي واإلثبات على حالتني خمتلفتني؛ فحيث جاء: اثنيها
كان املخاطب بذلك من قِوي يقينه، وصحَّح توكله، حبيث يستطيع أن يدفع » عدوى

عن نفسه اعتقاد العدوى، كما يستطيع أن يدفع التطري الذي يقع يف نفس كل أحد، 
تدفع قوة الطبيعة العلة فتبطلها؛ وعلى هذا  لكن القوي اليقني ال يتأثر به، وهذا مثل ما

: ُحيمل حديث جابر يف أكل اجملذوم من القصعة وسائر ما ورد من جنسه، وحيث جاء
كان املخاطب بذلك من ضُعف يقينه، ومل يتمكن من متام التوكل، فال » ِفرَّ من اجملذوم«

العدوى عنه أبن يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى، فأريد بذلك سد ابب اعتقاد 
 .)[11](ال يباشر ما يكون سبًبا إلثباهتا

أن األمر ابلفرار من اجملذوم ليس من ابب العدوى يف شيء، بل : املسلك الثالث
ء من جسد جلسد بواسطة املالمسة واملخالطة وشم هو ألمر طبيعي، وهو انتقال الدا

الرائحة؛ ولذلك يقع يف كثري من األمراض يف العادة انتقال الداء من املريض إىل 
اجملذوم تشتد رائحته حىت يسقم : الصحيح بكثرة املخالطة، وهذه طريقة ابن قتيبة، قال

من الرجل وعكسه، وينزع  من أطال جمالسته وحمادثته ومضاجعته، وكذا يقع كثريًا ابملرأة
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الولد إليه، وهلذا �مر األطباء برتك خمالطة اجملذوم ال عن طريق العدوى، بل عن طريق 
ال يورد «: ومن ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: التأثر ابلرائحة؛ أل�ا تسقم من واظب اشتمامها، قال

إلبل أو حكها ؛ ألن اجلرب الرطب قد يكون ابلبعري، فإذا خالط ا»ممرض على مصح
: وأما قوله... وأوى إىل مباركها وصل إليها ابملاء الذي يسيل منه، وكذا ابلنظر حنو ما به

فله معىن آخر، وهو أن يقع املرض مبكان كالطاعون فيفر منه خمافة أن » ال عدوى«
 . يصيبه؛ ألن فيه نوًعا من الفرار من قدر هللا تعاىل

أن شيًئا ال يعدي  -كما ذكر� آنًفا  -دوىأن املراد بنفي الع: املسلك الرابع
بطبعه، نفًيا لـما كانت اجلاهلية تعتقده أن األمراض تعدي بطبعها من غري إضافة إىل هللا 
عز وجل، فأبطل النيب ملسو هيلع هللا ىلص اعتقادهم ذلك وأكل مع اجملذوم؛ ليبني هلم أن هللا هو الذي 

هلم أن هذا من األسباب اليت أجرى هللا  ميرض ويشفي، و�اهم عن الدنو منه؛ ليبني
العادة أب�ا تفضي إىل مسبباهتا؛ ففي �يه إثبات األسباب، ويف فعله إشارة إىل أ�ا ال 
تستقل، بل هللا هو الذي إن شاء سلبها قواها فال تؤثر شيًئا، وإن شاء أبقاها فأثرت، 

أنه كان به أمر يسري ال يعدي مثله يف  وحيتمل أيًضا أن يكون أكله ملسو هيلع هللا ىلص مع اجملذوم
العادة؛ إذ ليس اجلَْذَمى كلهم سواء، وال حتصل العدوى من مجيعهم، بل ال حيصل منه 
يف العادة عدوى أصًال كالذي أصابه شيء من ذلك ووقف فلم يعد بقية جسمه فال 

 . يعدي، وعلى االحتمال األول جرى أكثر الشافعية

فهو على الوجه » ال عدوى«: عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال وأما ما ثبت: قال البيهقي
الذي كان يعتقدونه يف اجلاهلية من إضافة الفعل إىل غري هللا تعاىل، وقد جيعل هللا 
مبشيئته خمالطة الصحيح ومن به شيء من هذه العيوب سبًبا حلدوث ذلك؛ وهلذا قال 

، وقال »ال يورد ُممرض على ُمصحّ «: ، وقال»تفّر من األسد ِفرَّ من اجملذوم كما«: ملسو هيلع هللا ىلص
، وكل ذلك بتقدير هللا عز )[12](»فإذا مسعتم به أبرض فال تقدموا عليه«: يف الطاعون

 . وجل
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لعمل بنفي العدوى أصًال ورأًسا، ومحل األمر ابجملانبة على ا: املسلك اخلامس
حسم املادة وسد الذريعة؛ لئال حيدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب 
املخالطة فيثبت العدوى اليت نفاها الشارع، وإىل هذا القول ذهب أبو عبيد وتبعه 

إثبات العدوى، بل » ال يورد ُممرض على ُمصحّ «: ليس يف قوله: مجاعة، فقال أبو عبيد
حاح لو مرضت بتقدير هللا تعاىل رمبا وقع يف نفس صاحبها أن ذلك من  ألن الصِّ

 .)[13](العدوى فيفتنت ويتشكك يف ذلك، فأمر ابجتنابه

، وقد أكده الشيخ األلباين تعليًقا على "زاد املعاد"ابن القيم يف كتابه وهذا ما قرره 
ويف احلديث إثبات العدوى : قائالً  )[14](»ائته فأعلمه أين قد ابيعته فلريجع«: حديث

؛ ألن املراد به نفي ما كانت »ال عدوى«: ز منها، فال منافاة بينه وبني حديثواالحرتا
اجلاهلية تعتقده أن العاهة تعدي بطبعها ال بفعل هللا عز وجل وقدره، فهذا هو املنفي، 
ومل ينِف حصول الضرر عند ذلك بقدر هللا ومشيئته، وهذا ما أثبته احلديث، وأرشد فيه 

 .)[15](الضرر منه بقدر هللا وفعله إىل االبتعاد عما قد حيصل

أشار فيه النيب صلى هللا » ال عدوى وال طرية«: وبناء على ما سبق، فإن حديث
فيه إشارة » من اجملذوم ِفرَّ «: عليه وسلم بذلك إىل من اتكل على األسباب، وحديث

إىل من اعتمد واتكأ عليها، فهذا ليس فيه نفي للعدوى، إمنا فيه إثبات هلا، بداللة تتمة 
� رسول هللا، : ال عدوى وال صفر وال هامة، فقال أعرايب«: احلديث حني قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص

األجرب فيدخل بينها فيجرهبا؟ فما ابل إبلي تكون يف الرمل كأ�ا الظباء فيأيت البعري 
أول مجل أجرب على وجه األرض من أعداه؟ : أي )[16](»فمن أعدى األول؟: فقال

قدر أتثريها، وأنه ال فرييد أن ينبه هبذا إىل أن هللا عز وجل هو الذي قدر العدوى و 
عدوى تنتقل بذاهتا، بدليل أن اجلمل األول الذي أصابه اجلرب مل يـجرب بسبب 

 .)[17](عدوى، وإمنا قدرة هللا عليه، وهكذا ما بعده
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 ":املمرض"و " املريض"العلمي يف لفظي  اإلعجاز. اثنًيا

لقد عملت أجهزة الكشف والتحليل احلديثة على توسُّع العلوم واملعرفة يف شىت 
امليادين بشكل هائل للغاية، كما مكَّن توسع العلوم املتعلقة مبسبِّبات األمراض العلماء 

وعرف ، )Aetiology" (علم أسباب األمراض"من إظهار علم جديد أطلق عليه 
 .اإلنسان أن املريض قد يصاب ابألمراض نتيجة تعرضه ملسببات خمتلفة ومتنوعة

وحسب نوع املرض فإن املرض إما أن يظل حبيًسا يف جسد املريض وال ينتقل إىل 
من خيالطهم و�كلهم، وال حتدث العدوى هبذا املرض أبًدا، وإما أن ينتقل هذا املرض 

م، وحتدث العدوى، ويكون هذا املريض ممرًضا لغريه من املريض إىل من خيالطهم و�كله
 .إبذن هللا عز وجل ومشيئته

ولسنا حباجة ألن نشري إىل أن كل مؤمن يعرف ويوقن متاًما أن من يتعرض 
ملسببات املرض فإن ذلك ال يعين أبًدا أنه سوف يصاب هبذا املرض إذا أراد هللا سبحانه 

فإن من ال يتعرض ملسببات املرض الظاهرة فإن وتعاىل حفظه وجتنيبه، ويف الوقت نفسه 
ذلك ال يعين للمرء أنه لن يصاب ابملرض إذا قدر مقدِّر املقادير ومسبِّب األسباب أن 
يصاب هذا املرء ابملرض، ومن واجب املسلم التوكل على هللا سبحانه وتعاىل يف مجيع 

 . مسببات األمراض أمور حياته اليومية، لكنه مأمور ابألخذ ابألسباب والتحصن ضد

ولعدم معرفة الطرق الصحية السليمة للتعامل مع املرضى املصابني أبمراض 
فقد واجه مرضى اجلذام يف القرون  -معدية، وللخوف الشديد من انتقال العدوى منهم

السابقة انعزاًال اجتماعيًّا مـجحًفا، خاصة يف تلك اجملتمعات اليت مل تتقيد ابلتعاليم 
القيات اإلنسانية؛ إذ أشارت املوسوعات العلمية إىل أن مرضى اجلذام  الدينية واألخ

كانوا يف األزمنة السابقة ضحا� حتامل الناس عليهم وخوفهم منهم، وذلك بسبب 
التشوهات املرتبطة ابملرض، ويف العديد من اجملتمعات يعامل مرضى اجلذام معاملة 

 . لكاملنبوذين، يف حني أن تعاليم اإلسالم تنهى عن ذ
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وألن علم أسباب األمراض مل يكن معروفًا بشكل واضح ودقيق يف العصور 
 .العدوى والالعدوى: السابقة فقد احتار العلماء يف اجلمع بني األمرين

: إن حديثًا جاء فيه أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال: وذكر النووي أن بعض العلماء قد قالوا
: ، ولكنه قد غلطهم فقال»ال عدوى«: ديثمنسوخ حب» ال يورد ُممرض على ُمصح«

أن النسخ ُيشرتط فيه تعذر اجلمع بني احلديثني، ومل : وهذا غلط لوجهني؛ أحدمها
أنه ُيشرتط فيه معرفة التاريخ، وأتخر الناسخ، : يتعذر، بل قد مجعنا بينهما، والثاين

ا النهي على ظاهره، وأم» ال عدوى«: حديث: وليس ذلك موجوًدا هنا، وقال آخرون
عن إيراد املمرض على املصح فليس للعدوى، بل للتأذي ابلرائحة الكريهة وقبح صورته 

 .)[18](وصورة اجملذوم، والصواب ما سبق، وهللا أعلم

األجهزة واآلالت احلديثة النقاب عن الكائنات احلية الدقيقة، وبعدما كشفت لنا 
وعرف اإلنسان حقيقة املرض غري املعدي واملرض املعدي، وأنه ال عدوى حتدث 
مبخالطة املريض، والعدوى حتدث مبخالطة املمرض، أو ابنتقال مسببات املرض بوسائل 

هل مع ما جاء به جاءت هذه احلقائق العلمية احلديثة منسجمة بشكل مذ -أخرى
الصادق املصدوق ملسو هيلع هللا ىلص؛ لتكشف عن إعجاز نبوي جديد من اإلعجازات النبوية املتتابعة 

 .واملتجددة مع مرور األزمنة

" العدوى"وأحاديث " ال عدوى"وحىت تتضح صور اإلعجاز العلمي يف أحاديث 
على املعاين اللغوية والعلمية  ينبغي أن نتعرف أوالً  -ابألمراض املعدية، واألمراض الوابئية

لأللفاظ املعنية ابإلعجاز يف هذا البحث؛ كاملريض واملمرض والعدوى والطاعون 
، ونعرف أيًضا كيف جاءت نتائج الدراسات واألحباث العلمية احلديثة منسجمة )الوابء(

 . بشكل بليغ مع ما ورد عنها يف األحاديث النبوية الشريفة
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 ):العدوى الذي ال ينقل(املريض 

هو اإلنسان الذي يعاين من مرض أو علة جسمية أو عقلية نتيجة إصابته 
 . مبسببات معينة، دون أن تنتقل مسببات هذا املرض إىل من خيالطهم و�كلهم

وأسباب األمراض غري املعدية عديدة؛ بعضها تسببه مواد مؤذية أو مهيجة 
ة، وبعضها حيدث نتيجة تناول للجسم، وبعضها حيدث بسبب تناول أغذية غري متوازي

املاء واألطعمة امللوثة مبعادن سامة هلا أتثريات على أجهزة اجلسم املختلفة أو املخ، كما 
أن القلق والتوتر ميكن أن يؤد� إىل أمراض الصداع وارتفاع ضغط الدم والتقرحات 

لطة وغريها، وتدل نتائج الدراسات واألحباث ومالحظات األطباء والعلماء أن خما
 . املريض ابألمراض غري املعدية ومآكلته الناس ال تسبب العدوى أبًدا

 :ال عدوى مبخالطة املريض

سبق أن أشر� إىل أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد ميز بني املريض واملمرض؛ فقد أخرب� 
يض، منها ما الصادق املصدوق ملسو هيلع هللا ىلص يف أحاديث كثرية أنه ال عدوى حتدث مبخالطة املر 

ال عدوى وال طرية، ويعجبين «: رواه البخاري عن أنس بن مالك � عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال
قال : لم عن جابر بن عبد هللا � قال، وروى مس)[19](»الفأل الصاحل، الكلمة احلسنة

 .)[20](»ال عدوى وال غول وال صفر«: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ال  -وليس املمرض -ملريضوألن معلم البشرية اخلري والصالح يعلم أن خمالطة ا
تصدر من جسمه العدوى، وهو ملسو هيلع هللا ىلص �ىب أن يعرض أمته إىل عوامل األذى واهلالك، ويف 
الوقت نفسه �خذ بكل وسيلة توصل الناس إىل فعل اخلري، فقد حث على ز�رة املريض 

ود املريض، املسلم وغري املسلم، وأخرب� ابألجر العظيم والثواب اجلزيل لكل من يع
 .وأمر� بتطييب نفس املريض ورفع معنو�ته، وتذكريه أن املرض حاتٌّ لذنوبه وخطا�ه

وقد رغب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف ز�رة املريض راوً� عن ربه عز وجل حديثًا قدسيًّا طويالً 
إن هللا عز وجل يقول يوم «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: رواه مسلم عن أيب هريرة � قال
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� رب، كيف أعودك وأنت رب العاملني؟ : � ابن آدم، مرضت فلم تعدين، قال: القيامة
أما علمت أنك لو عدته لوجدتين ! أما علمت أن عبدي فالً� مرض فلم تعده؟: قال

 !؟)[21](»عنده

 :املمرض

تعين الكائن احلي الذي يعاين من مرض أو علة جسمية نتيجة " املمرض"لفظة 
إصابته مبسببات هذا املرض، وتنتقل مسببات املرض منه إىل كل من خيالطهم و�كلهم 
بوسائل خمتلفة ومتنوعة، ويطلق العلماء على الكائنات احلية املسببة هلذا املرض 

 ". الكائنات املمرضة"

يف أحاديث نبوية شريفة؛ إذ روى مسلم عن أيب " املمرض" ولقد جاءت لفظة  
ال يورد املمرض على «: سلمة بن عبد الرمحن بن عوف أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال

ال يوردن «: بخاري عن أيب هريرة � أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال، وروى ال)[22](»املصح
 .)[23](»ممرض على مصح

 يدلنا على أن املمرض هو واملتأمل يف هذه األحاديث جيد أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
إنسان أو حيوان مريض مبرض معٍد، وينتقل هذا املرض منه إىل غريه ابملخالطة، وقد دل 

 -اجملذوم -النووي على أن املقصود ابملمرض هو اجملذوم، معلالً النهي عن إيراد املمرض
 . على املصح ألسباب سبق ذكرها

هو الذي له إبل مرضى، مث : املمرض: فقال" املمرض"وقد عرف ابن حجر لفظة 
إذا أصاب : إن املمرض هو اسم فاعل من أمرض الرجل: ذكر أن أهل اللغة قد قالوا

إذا أصاب ماشيته عاهة مث ذهب عنها : ماشيته مرض، واملصح اسم فاعل من أصح
 . وصحت
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ىل السليم إما أن تكون أمراًضا غري واألمراض اليت ميكن أن تنتقل من املمرض إ
وابئية، أتثرياهتا ال تسبب اهلالك والفناء على نطاق واسع، ومن أمثلة األمراض املعدية 

 .الزكام واجلذام: غري الوابئية اليت ميكن الوقاية منها ابلبعد عن املريض مسافات معينة

التنفسي العلوي،  والزكام هو واحد من أنواع كثرية من العدوى اليت تصيب اجلهاز
ويعد الزكام أكثر األمراض انتشارًا وشيوًعا، وقطع العلماء شوطًا بعيًدا لتحديد أكثر من 
مئة فريوس يتسبب يف هذا املرض، وينتقل املرض بواسطة العدوى الرذاذية، ويعتقد 

أن جراثيم الزكام ميكن أن تنتشر ابالحتكاك املباشر،  -إىل جانب ذلك -العلماء
 .ن خالل األيديوخباصة م

وهو مرض مزمن ُمْعٍد يؤثر أساًسا  - "مرض هانس"وُيسمى أيًضا  -أما اجلذام
على اجللد واألغشية املخاطية، وخاصة تلك اليت يف الفم، وهو ليس مرًضا قاتًال يف 
العادة، ولكن إمهال املرض أو عدم عالجه قد يؤدي إىل تشوهات رمبا تشل اليدين 

باحثون كيفية انتقال البكتري� املسببة للجذام، بينما أشارت والقدمني، وال يعرف ال
 .تقارير إىل حدوث اإلصاابت عن طريق التالمس اجللدي

وتدل نتائج الدراسات واألحباث الطبية احلديثة على أنه ميكن جتنب انتقال 
مسببات املرض من املمرضني ابألمراض املعدية لألصحاء بعدم االحتكاك املباشر هبم، 
وعدم مالمسة جلد املصاب بدون وقاية، ولعل جعل مسافة بني املمرض وبني من حوله 

 .يسهم كثريًا يف وقايتهم من اإلصابة مبثل هذه األمراض املعدية

 :العدوى

: إذا جاوز احلد، ومعىن أعدى: ذكر ابن منظور أن أصل العدوى من عدا ويعدو
بغريه إليه، وذكر أن معىن قوله صلى  أي أجاز اجلرب الذي به إىل غريه، أو أجاز جرابً 

أي ال يعدي شيء شيًئا، وقد أشار إىل أن : »ال عدوى«: هللا عليه وسلم يف حديث
أن يكون ببعري جرب : ذكر العدوى يف احلديث قد تكرر، وأنه اسم اإلعداء، والعدوى
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ا ما مثًال فتتقي خمالطته إببل أخرى؛ حذرًا أن يتعدى ما به من اجلرب إليها فيصيبه
 . أصابه

ويكشف لنا علم الطب وعلم األحياء الدقيقة وعلم املناعة أن العدوى حتدث مبا 
يعدي من كائنات حية طفيلية تنتقل من كائن حي مصاب ابملرض الذي تسببه، أو 
حامل هلذه الكائنات، إىل كائن حي آخر سليم، وتسبب له إبذن هللا املرض املعدي أو 

ألمراض املعدية هي أكثر األمراض شيوًعا؛ حيث تستطيع أنواع املرض الوابئي اخلطري، وا
كالبكتري� والفريوسات والفطر�ت والطفيليات   -عديدة من الكائنات احلية الدقيقة

 . أن تغزو جسم اإلنسان وتسبب له األمراض -واحلشرات وغريها

 :من معجزات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

لعصر مل يقفوا على حقيقة العدوى إال بعد سبق أن أشر� إىل أن علماء هذا ا
 -امليكروسكوابت -اخرتاع أجهزة الكشف والتحليل، وخاصة بعد اخرتاع اجملاهر

اليت كانت ختفى  -اجملهرية -فعملت هذه األجهزة على إظهار الكائنات احلية الدقيقة
املمرضة  متاًما عن العيون لصغر حجمها، وأدرك العلماء كيفية غزو الكائنات اجملهرية

جسم اإلنسان أو احليوان أو النبات، وكيفية انتشارها، وعرفوا أن العدوى حتدث بشكل 
رئيسي عن طريق خمالطة املمرض للكائنات احلية السليمة، فتنتقل إليها الكائنات 

 .اجملهرية املمرضة فتمرضها

ديث يف الداللة ومن اإلعجاز النبوي أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد سبق علماء العصر احل
على حدوث العدوى ابملخالطة وبغري املخالطة، ويدل على سبل الوقاية من العدوى؛ 

ال عدوى وال صفر «: إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: فقد روى البخاري عن أيب هريرة � قال
أ�ا الظباء فيأيت � رسول هللا، فما ابل إبلي تكون يف الرمل ك: وال هامة، فقال أعرايب

)[24](»فمن أعدى األول؟: البعري األجرب فيدخل بينها فيجرهبا؟ فقال
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 على مالحظته ومن هذا احلديث يظهر جليًّا أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد وافق األعرايب
يف أن العدوى حتدث ابملخالطة، لكنه قد بني له ولنا أن العدوى حتدث أيًضا بوسيلة 

؟ فيه داللة واضحة على أن »فمن أعدى األول«: أخرى غري املخالطة، فقوله ملسو هيلع هللا ىلص
اجلمل األول أصيب ابلعدوى ولكن دون خمالطة، ومل يكتشف العامل حقيقة نقل العدوى 

خمالطة إال يف العصر احلديث؛ إذ كشفت لنا نتائج الدراسات واألحباث احلديثة   دون
كيف تصل العدوى إىل الكائن احلي دون خمالطة؛ إذ من املمكن أن تسقط الطفيليات 
املسببة للمرض من ممرض ما على الرتبة، أو تتلوث هبا املواد أو األدوات واآلنية اليت 

طفيليات الساقطة على األرض زمًنا طويًال ال يصل إليها حيتك هبا املمرض، وقد تبقى ال
أي كائن حي، أو ترتك املواد أو اآلنية أو األدوات بعيدة عن متناول األيدي زمًنا 

 .طويًال، وابلرغم من هذا فإن اجلراثيم تبقى حية، ولكنها يف وضع سكون

صًّا ُيسمى فعلى سبيل املثال تستطيع أنواع من البكتري� أن تنتج تركيًبا خا
، واجلراثيم الداخلية تستطيع مقاومة الظروف البيئية القاسية غري "اجلرثومة الداخلية"

املالئمة لنمو هذه البكتري� وتكاثرها، فبعضها يقاوم درجات احلرارة العالية اليت تتعرض 
م وملدة ثالث ساعات، وتعترب اجلراثيم الداخلية مرحلة ساكنة  120هلا واليت تصل إىل 

لخلية األم، وهي تستطيع أن تعيش لعشرات السنني يف غياب مصدر غذائي خارجي ل
يتاح هلا، ولكن عندما �ذن هللا سبحانه وتعاىل هلذه اجلراثيم املمرضة الساكنة أن تصيب 

الرتبة أو املواد أو  -اإلنسان أو الكائن احلي اآلخر ابملرض، فإن املصدر امللوث هبا
طريقه ميسًرا إىل جسم الكائن احلي الذي قدر هللا سبحانه جيد  -اآلنية أو األدوات

وتعاىل له إصابته ابلعدوى، فتجد هذه اجلراثيم يف جسمه الوسط الغذائي املناسب 
 . لتكاثرها ومنوها، فتتكاثر وتنمو، وتسبب له العدوى دون أي خمالطة ملمرض

ر فيها ال ومن هنا يظهر بشكل واضح أن ذهاب املرض املعدي من أرض قد انتش
يعين غيابه عن هذه األرض أبًدا؛ إذ أشر� إىل أن شيًئا من مسببات هذا املرض قد يبقى 

مسبب  -ساكًنا ملدة طويلة يف أي مكان ُيرتك فيه، وعندما يقدر هللا سبحانه وتعاىل
ظهور هذا املرض من جديد تصل هذه اجلراثيم إىل جسم كائن حي وتسبب  -األسباب
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املرض من جديد، وقد أخرب� هبذا األمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ إذ روى  له العدوى، وينتشر
 -أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذكر الوجع«: البخاري من حديث أسامة بن زيد رضى هللا عنه

عّذب به بعض األمم، مث بقي منه بقية، فيذهب  -أو عذاب -رجز: فقال -الطاعون
ع به أبرض فال يقدمن عليه، ومن كان أبرض وقع هبا فال املرة و�يت األخرى، فمن مس

.)[25](»خيرج فرارًا منه

يقر  ومن اإلعجاز النبوي العجيب أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ينفي العدوى ويف الوقت نفسه
ال «: هبا يف حديث واحد؛ فقد روى البخاري عن أيب هريرة � أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال

.)[26](»عدوى وال طرية وال هامة وال صفر، وِفرَّ من اجملذوم كما تفر من األسد

):الوابء(الطاعون 

املوت السريع الذي : ذكر اجلوهري أن الطاعون هو املوت الَوِحيُّ من الوابء؛ أي
والوابء ينتج من الوابء، وزاد ابن منظور يف تعريف الطاعون فذكر أنه هو املرض العام 

الذي يفسد له اهلواء، فتفسد به األمزجة واألبدان، كما يذكر علماء اللغة أن الوابء هو 
. الوأب والواب والوابء ابلقصر واملد واهلمز: الطاعون وهو كل مرض عام، ويقال

ومما تقدم ذكره ندرك أن معىن الطاعون يف اللغة ال ينحصر يف مرض معني، وإمنا 
اس وينتشر يف البقاع بسرعة عظيمة ويسبب املوت السريع، يشمل أي مرض يعم الن

ولقد جاء العلم احلديث موافًقا للتعريف اللغوي للوابء أو الطاعون؛ إذ يُعرف الوابء 
ينتشر بشكل واسع وسرعة   -تفجرات وابئية -ازد�د مفاجئ ملرض معد: علميًّا أبنه

. كبرية بني الناس، ويف وقت واحد ويف أي منطقة

والطاعون  -املوت األسود -الطاعون الدبلي: مثلة األمراض الوابئيةومن أ
البقري، والطاعون الكبري، والكولريا، واألنفلونزا، وأنفلونزا الطيور، وأمراض الكبد 

. الوابئي، واحلمى الصفراء، ومحى الوادي املتصدع، وغريها كثري
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وا�ت يف فرتة زمنية ولقد تسببت األمراض الوابئية يف هالك ماليني البشر واحلي
وجيزة، بل وأدت إىل فناء أمم يف مواطنها، ويف القرن الرابع عشر تسبب نوع من 

يف هالك ربع سكان أوراب، كما اجتاحت " املوت األسود"الطاعون الدبلي ُعرف بـ 
 . األوبئة اخلطرية منذ أقدم العصور كالًّ من أوراب وآسيا وأفريقيا

ول ملسو هيلع هللا ىلص قد أخرب� أن املرض الوابئي قد يسبب فناء ومن اإلعجاز النبوي أن الرس
ال تفىن «: أمة أبسرها؛ إذ روى أمحد بن حنبل عن عائشة � أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال

، كما أخرب� الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هبذه الطريقة الصحية )[27](»أميت إال ابلطعن والطاعون
السليمة للوقاية من انتشار األمراض الوابئية اخلطرية وحصرها يف مكا�ا للحيلولة دون 

 .انتشارها

 :اإلعجاز النبوي يف مكافحة األمراض املعدية

لو متعنا يف تعاليم اإلسالم املتعلقة مبكافحة األمراض املعدية لرأينا أن هذه 
التعليمات قد مشلت املرضى واألصحاء، ولرأينا أيًضا أن الرسول الرءوف الرحيم صلى 
هللا عليه وسلم قد وضح لنا الوسائل املثلى للتعامل معهم؛ ابتعاًدا عن احتمالية نقل 

ىل األصحاء، ولوضح لنا أيًضا كيف عملت تعاليمه صلى هللا اإلصابة هبذا املرض منهم إ
عليه وسلم على السيطرة على األمراض املعدية وحصرها يف مكا�ا واحليلولة دون 
انتشارها، ولظهر لنا كذلك كيف خص رسولنا الرءوف الرحيم املمرضني بكل ما يسهم 

 . يف رفع معنو�هتم وعدم عزهلم عن جمتمعاهتم

شر� إىل أن العلوم احلديثة قد أثبتت أن الوقاية من األمراض املعدية وقد سبق أن أ
غري الوابئية ميكن أن تتم عن طريق عدم مالمسة جلد املمرض بشكل مباشر، وجعل 
مسافة حتول دون وصول ما خيرج من جسمه من رذاذ وحنوه، وطرق التعامل الصحية 

ل عليها رسول اهلدى صلى هللا هذه مل تكن جديدة على املسلمني، فقد وجه إليها ود
 :عليه وسلم، فـَْلنَـَر اآلن كيف دلنا رسولنا الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص على هذه الوسائل
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 :ـ الوقاية من نقل العدوى ابلنخامة أو البصاق 1

تنتقل كثري من األمراض املعدية عن طريق بصاق املمرض، وقد يكون املرء حامًال 
ون أن تظهر عليه أعراض املرض، ويبدو ظاهر�ًّ أنه يتمتع ملسببات األمراض املعدية د

بصحة جيدة، فإذا ما أصاب البصاق جلد اإلنسان فإن ذلك قد يسبب له العدوى 
ويؤذيه، ومن أهم الوسائل اليت توصل إليها العلم احلديث واليت تسهم يف الوقاية من 

الساحات العامة  هذه األمراض وعدم انتشارها أال يبصق اإلنسان على األرض يف
وغريها من األماكن، وأن يغيبها يف منديل يُرمى بعد ذلك يف سلة املهمالت اليت تُعاجل 

 . غالًبا ابحلرق أو ابلوسائل الصحية األخرى

وقد وجَّه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل فعل هذا األمر قبل أن يوجه إليه املهتمون ابلصحة 
مسعت رسول هللا صلى هللا «: العامة يف هذا العصر؛ فقد روى أمحد عن سعد � قال

إذا تنخَّم أحدكم يف املسجد فليغيِّْب خنامته أن تصيب جلد مؤمن أو : عليه وسلم يقول
 .)[28](»فتؤذيهثوبه 

ومن أمثلة األمراض املعدية اليت تسبب العدوى عن طريق استنشاق الرذاذ اخلارج 
يث ُيطلق مرض السل الرئوي؛ ح: من فم املمرض واحملمَّل ابجلراثيم املسببة لألمراض

، ومن أجل الوقاية من األمراض اليت تنتقل عن "العدوى الرذاذية"على هذا النوع اسم 
طريق الرذاذ فقد علمنا معلمنا وقدوتنا الكيفية املثلى لكفِّ أذا� عن اآلخرين، فالرسول 

  و داودملسو هيلع هللا ىلص الطاهر املطهر كان يضع يده أو ثوبه على ِفيِه عندما يعطس؛ فقد روى أب
كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا عطس وضع يده أو ثوبه على ِفيِه، «: عن أيب هريرة � قال

 .)[29](»وخفض أو غض هبا صوته
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 : ـ احلجر الصحي 2

هو عزل أشخاص بعينهم أو أماكن أو حيوا�ت قد حتمل خطر : احلجر الصحي
العدوى، وتتوقف مدة احلجر الصحي على الوقت الضروري لتوفري احلماية من مواجهة 

 .األمراض الوابئية

ولقد وضع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص األسس السليمة الصحية يف كيفية احتواء انتشار 
ي الوقت الذي مسح به ملسو هيلع هللا ىلص ابلتكلم من بـُْعد مع املصاب ابألمراض األمراض الوابئية؛ فف

املعدية غري الوابئية، جنده هنا ينهى ملسو هيلع هللا ىلص متاًما عن دخول األرض اليت يقع هبا مرض 
وابئي، بل وينهى أيًضا عن اخلروج منها، وقد وردت أحاديث عديدة يف هذا املوضوع؛ 

إذا مسعتم «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: البخاري عن أسامة بن زيد � قال منها ما رواه
، )][30(»ابلطاعون يف أرض فال تدخلوها، وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا منها

الطاعون آية «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وروى مسلم عن أسامة بن زيد رضى هللا عنه قال
الرجز، ابتلى هللا عز وجل به �ًسا من عباده، فإذا مسعتم به فال تدخلوا عليه، وإذا وقع 

 .)[31](»أبرض وأنتم هبا فال تفروا منه

وقد يثار يف النفس سؤال أو استفسار حول احلجر الصحي يف اإلسالم، فمنع 
الدخول إىل األرض اليت يقع فيها الطاعون هو محاية من العدوى، ولكن ملاذا ال ُترتك 

 ء القاتل؟ الفرصة خلروج َمْن هم فيها فرارًا من هذا الواب

إن من خيرج من األرض اليت يقع هبا الوابء فهو : وجنيب عن هذا السؤال ونقول
إما أن تكون اجلراثيم املمرضة قد غزت جسمه، ولكن فرتة حضانة هذه اجلراثيم أتخذ 
فرتة معينة حىت تظهر عليه أعراض املرض، فخروجه من األرض املوبوءة اليت كان هبا 

ل املرض إىل أماكن أخرى بعيدة؛ فيؤذي اآلخرين ويتسبب يعين أنه قد عمل على نق
بقائه يف املكان املوبوء أو خروجه  -بذلك يف مرضهم أو هالكهم، وهو يف كلتا احلالتني

لن يفر من املوت إن قدَّر هللا له ذلك، ففراره لن ينفعه، بل رمبا جيعله آمثًا إن  -منه
 الرءوف الرحيم الذي ابتاله هبذا الوابء تسبب يف انتشار املرض، واملوىل سبحانه وتعاىل
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قد أنعم عليه أبجر الشهيد، وإن قدر هللا له أن يعيش فلن يضره شيء إن صرب على 
مكوثه وسيحصل أيًضا على أجر الشهيد؛ إذ ال يقتضي األمر أن يكون املوت مصري  

مه كل من أصابته العدوى مبرض وابئي فتاك، فقد خيلق هللا سبحانه وتعاىل يف جس
األجسام املضادة اليت حتارب وتقضي على اجلراثيم املمرضة، وتكون يف جسمه كجهاز 

 . مناعي حيميه بعد ذلك من هذا املرض الفتاك

أ�ا سألت رسول ملسو هيلع هللا ىلص عن الطاعون، «: وقد روى البخاري عن عائشة � 
يبعثه هللا على َمْن يشاء، فجعله هللا رمحة للمؤمنني،  أنه كان عذاابً : فأخربها النيب ملسو هيلع هللا ىلص

فليس ِمْن عبد يقع الطاعون يف بلده فيمكث صابًرا يعلم أنه لن يصيبه إال ما كتبه هللا له 
 .)[33]) ([32](»إال كان له مثل أجر الشهيد

وهبذا يتبني أنه ال تناقض بني تلك األحاديث الشريفة السابقة، وأن املسالك اليت 
واألخرى النافية هلا كانت سلكها أهل العلم للتوفيق بني األحاديث املثِبتة للعدوى 

 .مسالك صحيحة، وقد أيدهتا نتائج األحباث العلمية احلديثة

 :اخلالصة

ليس هناك تعارض أو تناقض بني أحاديث العدوى، ال سيما وأن لكل حديث       •
ال «: حالة معينة وسبًبا خاصًّا، وأمجع العلماء على اجلمع بني األحاديث؛ فحديث

به نفي ما كانت اجلاهلية تزعمه وتعتقده من أن املرض والعاهة  املراد» عدوى وال طرية
فأرشد إىل » ال يورد ممرض على مصح«: تُعدي بطبعها ال بفعل هللا تعاىل، وأما حديث

 .جمانبة ما حيصل الضرر عنده يف العادة بفعل هللا تعاىل وقدره

الفرار منه حممول لقد ذهب فريق من العلماء إىل أن األمر ابجتناب اجملذوم و       •
 .على االستحباب واالحتياط ال الوجوب، وأما األكل معه ففعله النيب ملسو هيلع هللا ىلص لبيان اجلواز
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لقد ميز الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بني املريض الذي ال يسبب العدوى عن املمرض الذي       •
وقبل أن يكتشف هذه  تنتقل العدوى منه إىل اآلخرين قبل أكثر من أربعة عشر قرً�،

 .احلقيقة علماء العصر احلديث

كما ندب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ز�رة املريض، وأخرب� ابألجر العظيم والثواب اجلزيل       •
لكل من يعود املريض ويطيب نفسه، و�ى يف الوقت نفسه عن إيراد املمرض على 

 .املصح، وأمر ابلفرار منه والبعد عنه

ميز نيب اهلدى ملسو هيلع هللا ىلص بني املمرض مبرض معٍد واملمرض مبرض وابئي، وكان كما       •
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد وضع أسس التعامل مع هؤالء املمرضني؛ حيث سبق علماء العصر 

 .احلديث يف هذا األمر

 

 .خالد منتصر، مرجع سابق. وهم اإلعجاز العلمي، د) *(

، رقم )3352/ 8(ال عدوى وال طرية وال هامة، : السالم، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(مسلم  صحيح. [1]
)5687 .( 

، رقم )3352/ 8(ال عدوى وال طرية وال هامة، : السالم، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(مسلم  صحيح. [2]
)5684 .( 

 . 3353، ص8شرح صحيح مسلم، النووي، مرجع سابق، ج. [3]

، رقم )3364/ 8(اجتناب اجملذوم وحنوه، : السالم، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [4]
)5714 .( 

 ). 5707(، رقم )167/ 10(اجلذام، : الطب، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [5]

، ابب: ، كتاب)شرح عون املعبودب(أخرجه أبو داود يف سننه : ضعيف. [6] / 10(يف الطرية، : الكهانة والتطريُّ
 ).3925(وضعَّفه األلباين يف صحيح وضعيف سنن أيب داود برقم ). 3918(، رقم )300

 ). 9/ 30(، رقم )568/ 5(األكل مع اجملذوم، : األطعمة، ابب: أيب شيبة يف مصنَّفه، كتابأخرجه ابن . [7]
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 . 3364، ص8شرح صحيح مسلم، النووي، مرجع سابق، ج. [8]

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، دمحم �صر الدين األلباين، مكتبة : انظر. [9]
 .281، ص3م، ج2000/ هـ1420، 2املعارف، الر�ض، ط

). 3543(، رقم )1172/ 2(اجلذام، : الطب، ابب: أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب: حسن صحيح. [10]
 . حديث حسن صحيح): 1064(وقال عنه األلباين يف صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 

 .169، ص10فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، مرجع سابق، ج. [11]

 ).3473(، رقم )592/ 6(، )54(رقم : األنبياء، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [12]

 171: 169، ص10لعسقالين، مرجع سابق، جفتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر ا. [13]
 .بتصرف

وقال ). 19486(أخرجه أمحد يف مسنده، مسند الكوفيني، حديث الشريد بن سويد، رقم : صحيح. [14]
 .صحيح حديث: عنه شعيب األرنؤوط

م، 2002/ هـ1422، 1السلسلة الصحيحة، دمحم �صر الدين األلباين، مكتبة املعارف، الر�ض، ط. [15]
 .614، ص4ج

/ 10(ال َصَفَر وهو داء �خذ البطن، : الطب، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [16]
 ).5717(، رقم )181، 180

: ، أبو إسحاق احلويين، درس صويت مبوقع»ِفرَّ من اجملذوم«و » ال عدوى وال طرية«: اجلمع بني حديث. [17]
 .www.alheweny.orgفضيلة الشيخ أيب إسحاق احلويين 

 .216صحيح مسلم، النووي، مرجع سابق، صشرح . [18]

 ).5756(، رقم )225/ 10(الفأل، : الطب، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري .[19]

، رقم )3352/ 8(ال عدوى وال طرية وال هامة، : السالم، ابب: كتاب  ،)بشرح النووي(صحيح مسلم .[20]
)5688.( 

 .)6434(، رقم )3698/ 9(، فضل عيادة املريض: الرب، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم .[21]
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، رقم )3352/ 8( ال عدوى وال طرية وال هامة،: السالم، ابب: ، كتاب)شرح النوويب(صحيح مسلم .[22]
)5684.( 

 .)5771(، رقم )251/ 10(ال هامة، : الطب، ابب: كتاب  ،)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري .[23]

/ 10(ال صفر وهو داء �خذ البطن، : الطب، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [24]
 ).5717(، رقم )181، 180

ما يكره من احليل يف الفرار من الطاعون، : احليل، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري .[25]
 .)6974(، رقم )360/ 12(

 .)5707(، رقم )167/ 10(اجلذام، : الطب، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري .[26]

 وقال). 25062(أمحد يف مسنده، ابقي مسند األنصار، حديث عائشة �، رقم أخرجه : إسناده جيد. [27]
 .إسناده جيد: عنه شعيب األرنؤوط

أمحد يف مسنده، مسند العشرة املبشرين ابجلنة، مسند سعد بن أيب وقاص �، أخرجه : حسنإسناده . [28]
 .إسناده حسن: وقال عنه شعيب األرنؤوط). 1543(رقم 

يف العطاس، : األدب، ابب: ، كتاب)بشرح عون املعبود(أخرجه أبو داود يف سننه : حسن صحيح. [29]
 .حسن صحيح: وقال عنه األلباين). 5019(، رقم )252/ 13(

، رقم )189/ 10(ما يُذكر يف الطاعون، : الطب، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري( صحيح البخاري.[30]
)5728.( 

، )3343/ 8(ة وحنوها، الطاعون والطرية والكهان: السالم، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم .[31]
 .)5666(رقم 

، )203/ 10(أجر الصابر يف الطاعون، : الطب، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري .[32]
 .)5734(رقم 

عبد البديع محزة زللي، حبث منشور مبجلة اإلعجاز . اإلعجاز العلمي يف لفظي املريض واملمرض، د. [33]
 25: 18هـ، ص1431، حمرم )35(العلمي، مرجع سابق، العدد 
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