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 :الممخص

 مصادرنالنا   أكضحت قد ،مجتمع أم تكاجو التي المشاكؿ أخطر مف الصحية المشكالت تعد     
( السالـ عمييـ) بيتو كأىؿ( كسمـ كالو عميو اهلل صمى)النبي كاحاديث  الكريـ القراف اهلل بكتاب المتمثمة

 يتحدث األكؿ كمحكريف مقدمة في الدراسة ىذه جاءتكقد  ،كاألكبئة اإلمراض ىذه مف الكقاية سبؿ
 عميو أكد ذمال الكقائي المنيج عف فكاف الثاني المحكر اما,  الكريـ القراف في الكقائي المنيج أىـ عف

 أىـ فييا بينا بخاتمة كانتيت,  بعده مف( السالـ عمييـ)بيتو كآؿ( كسمـ كالو عميو اهلل صمى) اهلل رسكؿ
عجازىما كالنبكم القرآني السبؽ عمى تؤكد كالتي ليا تكصمنا التي النتائج  .الكقائي الطب في كا 

 (.النبكية السنة، الكريـ القراف، األكبئة ،الكقائي المنيجالكممات المفتاحية : )

The preventive approach from epidemics in the Holy Qur’an 

and the Prophet’s Sunnah 

 Asist .prof .dr .Maha Abdullah Najim Al Sharqi 

University of Basrah / College of Education and Human 

Sciences / Department of History 

Abstract: 

 Health problems are at risk of the problems that our sources 

face, represented by the Book of God, the Noble Qur’an, the 

hadiths of the Prophet (may God bless him and grant him peace) 

and his family (peace be upon them) as ways to prevent these first 
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diseases and epidemics. The Holy, the second axis was about the 

preventive approach that the Messenger of God (peace be upon 

them) confirmed after him, and it ended with a conclusion in 

which we explained the most important results that he reached 

confirming the Qur’anic and Prophetic precedence and their 

miraculousness in preventive medicine. 

Keywords: (preventive approach, epidemics, the Noble Qur’an, 

the Sunnah of the Prophet). 

 المقدمة : 

تعد المشكالت الصحية مف أخطر المشاكؿ التي تكاجو أم مجتمع , نظرا لتأثيرىا       
عبر عصكره التاريخية  كالمجتمع اإلسالمي مر، عمى كافة نكاحي الحياة العامة فيو 

السمبية آنذاؾ , كمصادرنا ف كاألكبئة تباينت في تأثيراتيا عدد مف الطكاعيبالمختمفة 
قراف الكريـ  كاحاديث النبي)صمى اهلل عميو كالو كسمـ( كأىؿ بيتو المتمثمة بكتاب اهلل ال

قد أكضحت سبؿ الكقاية مف ىذه اإلمراض كاألكبئة , إذ ذكر لنا  )عمييـ السالـ( ،
القراف في آياتو العالج ، كما أف رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كالو سمـ( كآؿ بيتو)عمييـ 

أماـ ىذه األكبئة كاإلمراض الفتاكة بؿ كاجيكىا السالـ( لـ يقفكا كقتئذ مكتكفي األيدم 
, فكانت التكجييات  اطرىا كطرؽ العالج كالكقاية منيابكضع منيج كقائي بينكا فيو مخ

  النبكية دستكرا لمبشرية جمعاء في طب األبداف الذم يتمثؿ في حفظ صحة اإلنساف . 

في  الكقائي المنيجـ جاءت ىذه الدراسة في مقدمة كمحكريف األكؿ يتحدث عف أى     
 المنيج الكقائي التي أكد عميو رسكؿ اهلل, اما المحكر الثاني فكاف عف  القراف الكريـ

كانتيت بخاتمة بينا فييا  ,مف بعده )عمييـ السالـ( كآؿ بيتو )صمى اهلل عميو كالو كسمـ(
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عجازىما في  أىـ النتائج التي تكصمنا ليا كالتي تؤكد عمى السبؽ القرآني كالنبكم كا 
 الطب الكقائي . 

فيالقرانالكريمالوقائيالمنهج:المطمباألول*

 ُالمنيج الكقائي ىك عمـ المحافظة عمى الفرد كالمجتمع في أحسف حاالتو الصحية    
, كيقكـ المنيج الكقائي عمى مجمكعة مف اآلليات كاإلرشادات لكقاية اإلنساف مف العمؿ 

 .  ِكاألكبئة قبؿ كقكعيا كمنع انتشار العدكل اذا كقعت

 :أىميا اآلليات  مف يتضمف مجمكعةفي كتاب اهلل  كالمنيج الكقائي

  :آلية االستشفاء بالقرآف الكريـ الذم أنزؿ مف أجؿ صالح البشرية-ُ

حصف المسمـ مف كؿ األمراض التي تصيبو ، سكاء كانت  القرآف الكريـ ىك      
األمراض النفسية كالمعنكية ، أك األمراض الحسية كالجسدية  التي يعاني منيا االنساف 

يأمرنا اهلل تعالى عمى االستزادة مف قراءة القراف الكريـ لقكلو تعالى : " قيٍؿ ىيكى  َالمسمـ
ًشفىاءه " ًلمًَّذيفى آىمى  نينىزِّؿي ًمفى اٍلقيٍرآىًف مىا ىيكى ًشفىاءه كىرىٍحمىةه كقكلو تعالى ،ّنيكا ىيدنل كى : "كى

ٍؤًمًنيفى "  ًلٍممي
يقكؿ ابف القيـ الجكزية : " القرآف ىك : الشفاء التاـ مف جميع األدكاء  ،ْ

 .  ٓالقمبية كالبدنية ، كأدكاء الدنيا كاآلخرة"

.  ألٌنو يقع بو الٌشفاء عمى األمراض ٔففي كتاب اهلل تعالى شفاء مف األكجاع    
الٌنفسانٌية كاألسقاـ الباطنية كاآلالـ األخركية مف سائر الميمكات كاألمراض التي إذا 

قيٍؿ ىيكى ًلمًَّذيفى آمىنيكا » استحكمت أعيت األطباء الركحانييف عف عالجيا . قكلو تعالى : 
ًشفاءه  يعني : أف القرآف ىدل كشفاء بالقياس إلى قكـ كىـ الذيف لـ يفسد «  ىيدلن كى
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قرائحيـ كلـ يتغير فطرتيـ األصمية التي فطرىـ المَّو عمييا كىك بعينو ضالؿ بالقياس 
  . ٕإلى مف فسدت قريحتو كتغيرت فطرتو

مئناف كما اف قراءة القرآف فييا عالج نفسي متكامؿ يتمثؿ بالشعكر كالراحة كاالط      
" ـٍ ًبًذٍكًر المًَّو أىالى ًبًذٍكًر المًَّو تىٍطمىًئفُّ اٍلقيميكبي تىٍطمىًئفُّ قيميكبييي ، فقاؿ تعالى : " الًَّذيفى آىمىنيكا كى

ٖ . 

 : مف كؿ األمراض كاآلالـ عمى الشفاءاهلل كتعالى  لقدرةآلية اليقيف كاالعتقاد التاـ -ِ

ذىا مف كؿ العمؿ كاألسقاـ ،  اهلل تبارؾ كتعالى الشافي المعافي       لقكلو تعالى "كىاً 
مىًرٍضتي فىييكى يىٍشًفيًف"

ف اهلل تعالى يفعؿ كؿ ما يحفظ بدني كيصح جسمي أناه بعكم ، ٗ
 .َُكيرزقني ما يكصمني إليو

فإذا أحب اهلل قكما ابتالىـ فمف صبر فمو الصبر كمف جزع فمو الجزع كىي بشارة      
ي ال ينفؾ غالبا مف ألـ بسبب مرض أك ىـ أك نحك ذلؾ عظيمة لكؿ مؤمف الف اآلدم

، كأف األمراض كاألكجاع كاآلالـ بدنية كانت أك قمبية تكفر ذنكب مف تقع لو مف 
، فقاؿ : "إذا مرضت "كلـ يقؿ : أمرضني ألف كثيرا مف أسباب المرض ُُالمؤمنيف

لمرض أيضا قد .  كمع أف اُِيحدث بتفريط مف اإلنساف في طعامو كشرابو كغير ذلؾ 
 ُّيككف مف اهلل ، إال أف إبراىيـ )عميو السالـ( نسبو إلى نفسو رعاية لألدب في الكالـ

، فأضاؼ المرض إلى نفسو كالشفاء إلى اهلل ، فمـ يقدح ذلؾ في ككنو تعالى خالقا 
 . ُْلممرض كالشفاء ، بؿ إنما فصؿ بينيما رعاية األدب

 :آلية الشفاء بتناكؿ بعض أنكاع األطعمة التي ذكرىا القرآف الكريـ -ّ

أمثمة كمف  ذكر لنا اهلل تعالى الكثير مف أنكاع األطعمة المفيدة لصحة االنساف ،    
ىذه األطعمة العسؿ الذم يجمعو النحؿ مف رحيؽ االزىار كالثمار ، لقكلو تعالى : 
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بُّؾى ًإلىى النٍَّحًؿ  ًممَّا يىٍعًرشيكفى *ثيَـّ كيًمي "كىأىٍكحىى رى ًر كى ًمفى الشَّجى أىًف اتًَّخًذم ًمفى اٍلًجبىاًؿ بيييكتنا كى
بًِّؾ ذيليالن يىٍخريجي ًمٍف بيطيكًنيىا شىرىابه ميٍختىًمؼه أىٍلكىانيوي ًفيًو ًشفىا ءه ًمٍف كيؿِّ الثَّمىرىاًت فىاٍسميًكي سيبيؿى رى

ىيىةن لً  كفى "ًلمنَّاًس ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى قىٍكـو يىتىفىكَّري
ُٓ . 

فمع أف النحؿ تأكؿ الحامض كالمر فيحيمو اهلل عسال حمكا لذيذا يعني : العسؿ مختمفة  
ألكانو  أبيض كأصفر كأحمر، " فيو شفاء لمناس " لما شفائيا فيو ، كالعسؿ ، كىك 

ة األشفي . كىك مف جممةُٔشراب  فيو شفاء مف كثير مف األمراض ، كفيو منافع جمة
كتنكيره : إما لتعظيـ الشفاء الذم فيو ، أك ألف فيو بعض الشفاء ،  كاألدكية المشيكرة 

ف كانت تمقيو مف أفكاىيا كالريؽ ، لئال يظف أنو ليس مف  كقاؿ :" يخرج مف بطكنيا " كا 
 .  ُٕبطنيا 

كىالتِّيًف ، لقكلو تعالى "  التيف كالزيتكفالتي ذكرت بالقرآف كمف األطعمة األخرل      
ٍيتيكًف" كىالزَّ

، أما التيف فإنو غذاء كفاكية كدكاء ، أما ككنو غذاء فاألطباء زعمكا أنو ُٖ
طعاـ لطيؼ سريع اليضـ ال يمكث في المعدة يميف الطبع كيخرج الترشح كيقمؿ البمغـ 
كيطير الكميتيف كيزيؿ ما في المثانة مف الرمؿ كيسمف البدف كيفتح مساـ الكبد 

 . ُٗىك خير الفكاكوكالطحاؿ ك 

داـ مف كجو كدكاء مف      كأما الزيتكف فشجرتو ىي الشجرة المباركة فاكية مف كجو كا 
كجو ،كما إف زيت الزيتكف يحتكم عمى مكاد ىامة لتغذية الجسـ مف بينيا الحمكض 
الدسمة الداخمة في تركيبو كىي حمكض دسمة غير مشبعة , كىذه الحمكض تمنح 

دـ , كمف ثـ تقمؿ مف تعرض الذيف يتناكلكنو إلمراض تصمب ارتفاع ككلستركؿ ال
الشراييف , كخناؽ الصدر , كاحتشاء العضمة القمبية كالدماغ , كما أف لمزيت الجيد تأثير 
عمى بعض اضطرابات جياز اليضـ كاإلمساؾ , كبعض حاالت المغص المعكم , 
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.كغيرىا مف  َِطبيةكالكمكم , كيتـ استعماؿ الزيت في الكثير مف المستحضرات ال
االطعمة التي كرد ذكرىا في القراف الكريـ كالتي فييا الكثير مف المنافع ، كىي أدكية 

 .لمعالجة أنكاع متعددة مف اآلالـ كاألكجاع

كبالمقابؿ فقد نيانا اهلل سبحانو كتعالى عف تناكؿ بعض األطعمة التي مف شأنيا      
رِّمىتٍ "اف تسبب الضرر لإلنساف ، فقاؿ تعالى :  ـي  حي مىٍيكي ٍيتىةي  عى ـي  اٍلمى ـي  كىالدَّ لىٍح مىا اٍلًخٍنًزيرً  كى  كى

ًنقىةي  ًبوً  المَّوً  ًلغىٍيرً  أيًىؿَّ  ٍكقيكذىةي  كىاٍلميٍنخى دِّيىةي  كىاٍلمى ةي  كىاٍلميتىرى مىا كىالنًَّطيحى ا ًإالَّ  السَّبيعي  أىكىؿى  كى  ذىكٍَّيتيـٍ  مى
ا مى مىى ذيًبحى  كى  . ُِ"النُّصيبً  عى

بيكا كيميكا كما امر اهلل سبحانو كتعالي عباده في قكلو : }        ال ًإنَّوي  تيٍسًرفيكا كىال كىاٍشرى
اٍلميٍسًرًفيف { ييًحبُّ 

, كاآلية تؤكد عمى ضركرة االعتداؿ في تناكؿ األطعمة ألسباب  ِِ
عده اىميا الحفاظ عمى صحة البدف كعدىا اإلماـ زيف العابديف عمي بف الحسيف السبط 

 ِّ" آية نصؼ في الطب اهلل جمع)عميو السالـ( ىذه اآلية عمـ جامع لمطب إذ قاؿ : " 
 المطعـ في قصدكا الناس أف لك"  :  (عميو السالـ) الحسف أبا, كما قاؿ االماـ 

 . ِْ" أبدانيـ العتدلت

 لممؤمف :  آلية االبتعاد عف كؿ ما قد يسبب اليالؾ-ْ

بما فييا األمراض كاألكبئة التي قد  أمرنا اهلل تعالى باالبتعاد عف مسببات اليالؾ    
ـٍ ًإلىى التٍَّيميكىًة " كمعنى التيمكة ، ِٓتسبب اليالؾ لإلنساف لقكلو تعالى : "كىالى تيٍمقيكا ًبأىٍيًديكي

 . ِٔفي اآلية الكريمة أف ال تطرحكا أنفسكـ في اليالؾ ، بأف تفعمكا ما يؤدم إليو 

كالـ العرب مصدر عمى تفعمة بضـ  كليس فيكالتيمكة مصدر بمعنى اليالؾ       
العيف إال ىذا . كقيؿ : التيمكة كؿ ما يصير عاقبتو إلى اليالؾ ، كأصؿ اليالؾ : 
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الضياع ، كىك مصير الشيء بحيث ال يدرل أيف ىك، فيجب االبتعاد عف كؿ اسباب 
 .ِٕ اليالؾ

 :مف أبكاب الخير  عتبارىاابآلية االنفاؽ المتمثمة بالصدقة -ٓ

إذا كانت الصدقة بنية الشفاء ألم مرض كاف ، سكاء أكاف يرجى شفاؤه بسرعة أـ      
فالصدقة تككف بحسب حاؿ المتصدؽ ، فجاءت  .كاف مرضان مزمنان يحتاج الى كقت 

آيات القرآف الكريـ لتذكر لنا فكائد الصدقة المتمثمة بتزكية النفس ، كتحصيؿ األجر 
ـٍ كاثكاب مف اهلل سبحانو،  فقد قاؿ تع تيزىكِّيًي ـٍ كى دىقىةن تيطىيِّريىي ـٍ صى ٍذ ًمٍف أىٍمكىاًلًي الى : "خي

ًبيىا"
نيكا ، ِٖ ـٍ ميٍستىٍخمىًفيفى ًفيًو فىالًَّذيفى آىمى عىمىكي كقكلو تعالى : "آىًمنيكا ًبالمًَّو كىرىسيكًلًو كىأىٍنًفقيكا ًممَّا جى

" ـٍ أىٍجره كىًبيره ـٍ كىأىٍنفىقيكا لىيي ًمٍنكي
ـي  ، كقكلو: " ِٗ دىكي ـٍ ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف يىٍأًتيى أىحى ٍقنىاكي زى اٍنًفقيكا ًمٍف مىا رى

اًلًحيفى " دَّؽى كىأىكيٍف ًمفى الصَّ ؿو قىًريبو فىأىصَّ ٍرتىًني ًإلىى أىجى اٍلمىٍكتي فىيىقيكؿى رىبِّ لىٍكالى أىخَّ
َّ . 

 : سباب العالج أآلية الدعاء بنية الشفاء لمف كاف مريضان كيبحث عف -ٔ

فقد ذكر اهلل في  .اهلل مجيب لمدعاء كىك القادر عمى دفع البالء كالمرض أف       
القرآف الكريـ مثالن عمى ذلؾ في تضرع نبيو أيكب )عميو السالـ( كطمبو الشفاء في قكلو 

بَّوي أىنِّي مىسًَّنيى الشٍَّيطىافي ًبنيٍصبو كىعىذى } تعالى:  ٍبدىنىا أىيُّكبى ًإٍذ نىادىل رى * اٍركيٍض كىاٍذكيٍر عى ابو
شىرىابه  فيقكؿ اهلل لنبيو محمد )صمى اهلل عميو كآلو( "  ُّ{ ًبًرٍجًمؾى ىىذىا ميٍغتىسىؿه بىاًرده كى

فقاؿ يا رب ، الف النداء ىك الدعاء  {يا محمد" عبدنا أيكب إذ نادل ربو" } كاذكر " * 
 }يككف مناديا  بطريقة يا فالف كمتى قاؿ الميـ افعؿ بي كارزقني كعافني كاف داعيا كال

أم كسكسني كذكرني ما كنت فيو مف نعـ اهلل في األىؿ كالكلد  { ,اني مسني الشيطاف
كالماؿ ، ككيؼ زاؿ ذلؾ كمو ، فكجده صابرا عند ذلؾ مسمما ألمر اهلل تعالى . فأجاب 

ىذا  }أم ادفع برجمؾ األرض ، فقاؿ اهلل لو  { ,اركض برجمؾ  }اهلل تعالى دعاه كقاؿ:
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إف أيكب اغتسؿ مف تمؾ العيف ، فأزاؿ اهلل  {بارد كشراب } أم ماء مغتسؿ ,  {مغتسؿ 
كىذا فضؿ دعاء المؤمف كاستغاثتو  . ِّتعالى عنو جميع ما كاف فيو مف األمراض 

باهلل العزيز المجيب لدعكات عبادة الخالصة كالنابعة مف االيماف باهلل كقدرتو عمى كؿ 
 .شيء

 )عمييـ السالـ(بيتو آؿك  )صمى اهلل عميو كالو(عندالنبي ئي: المنيج الكقاالمطمب الثاني

سالـ( سئؿ اإلماـ الصادؽ )عميو الفعندما  ة كاإلمراض ابتالء مف اهلل تعالىاألكبئ      
اف ىذه اآلفات كاف كانت تناؿ الصالح كالطالح جميعان ، فأف اهلل "كاف جكابو  عف ذلؾ

كمييما: أما الصالحكف فإف الذم يصيبيـ مف عز كجؿ جعؿ في ذلؾ صالحان لمصنفيف 
ىذا يذكرىـ نعـ ربيـ في سالؼ أياميـ ؛ فيحدكىـ ذلؾ عمى الشكر كالصبر ، كأما 

 . ّّ"رتيـ كردعيـ عف المعاصي كالفكاحشالطالحكف فإف مثؿ ىذا إذا ناليـ كسر ش

و كالو كسمـ( النبي )صمى اهلل عميمف اهلل سبحانو كتعالى إال أف كمع اف االكبئة ابتالء 
لممسمميف لمكقاية مف الفيركسات ككضع آليات متعددة عمؿ عمى تقديـ النصح كاالرشاد 

فمـ يتياكف النبي)صمى اهلل عميو كالو كسمـ( في تقديـ النصح  كمكاجية األكبئة ،
لممسمميف في كيفية التعامؿ مع األكبئة ، كما لـ ييكؿ ذلؾ أيضان ،بؿ أمر المسمـ أف 

كنصحو أف يتعامؿ بشكؿ عممي مع الكباء لمكقاية منو ، خير مف اف ينكح  يككف حذران ،
كيبكي عمى المبف المسككب ، فالكباء عدك لإلنساف يجب أف تتضافر جيكد البشر 

ال ينتشر كينتقؿ  جميعان لكضع حد لو ، كمكاجيتو بكؿ السبؿ العممية المتاحة ، حتى
 :كمف أىميا   ف اآللياتالمنيج مجمكعة مىذه  يتضمف ك . مف مكاف آلخر 
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 :  مراض كاالكبئةألالتداكم مف االحث عمى  آلية -ُ

أمر النبي )صمى اهلل عميو كالو كسمـ( بالتداكم مف االمراض ، فحيف قيؿ لو فقد       
:" يا رسكؿ اهلل أنتداكل ؟ قاؿ : نعـ فتداككا فإف اهلل لـ ينزؿ داء إال كقد أنزؿ لو 

  .ّْدكاء"

فالنبي )صمى اهلل عميو كالو كسمـ( ينبو المسمميف كالبشرية كميا عمى اف  العالج       
كالتداكم ينطمؽ مف الحفاظ عمى النفس كالبدف كالعقؿ كيبيف بأف لكؿ مرض شفاء كلكؿ 
داء دكاء باختالؼ العصكر كاالزمنة  ، كتطكر االدكية كالعالج كالكسائؿ الطبية ، فعمى 

 .د االمؿ ميما كاف مرضو خطيران المصاب اف ال يفق

كالى جانب التداكم باألدكية كالعقاقير الطبية كىي اشياء مادية ، ىناؾ أمكر      
معنكية ال تقؿ أىمية عف األدكية، كليا أثر كبير في نفس المريض، كمف أشكاؿ 

  -التداكم المعنكم :

نينىزِّؿي ًمفى اٍلقيرٍ  ٍؤًمًنيفى كىالى *قراءة القراف الكريـ فقاؿ تعالى: "كى آىًف مىا ىيكى ًشفىاءه كىرىٍحمىةه ًلٍممي
سىارنا" يىًزيدي الظَّاًلًميفى ًإالَّ خى

ّٓ . 

*كمف األدكية المعنكية االخرل ذكر أىؿ البيت )عمييـ السالـ( ، فقد قاؿ أمير 
: "ذكرنا أىؿ البيت شفاء مف الكعؾ كاالسقاـ ككسكاس الريب ،  (عميو السالـ)المؤمنيف 

 . ّٔا رضى الرب تبارؾ كتعالى" كحبن

* كمف اشكاؿ التداكم التي حث عمييا النبي )صمى اهلل عميو كالو( أىؿ بيتو)عمييـ  
السالـ ( الدعاء ، فمتى كاف االنساف صادقان كالدعاء خارجان مف اعماؽ قمبو تحدث 

الميمة ، حالة مف التغير لدل االنساف المؤمف لدفع البالء الدعاء مف االدكية المعنكية 
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فقد كقاؿ النبي )صمى اهلل عميو كآلو كسمـ(:"تدعكف ربكـ بالميؿ كالنيار ، فإف سالح 
، ركم عف اإلماـ عمي بف الحسيف ) عمييما السالـ ( انو قاؿ:  ّٕالمؤمف الدعاء " 

 . ّٖ"الدعاء يدفع البالء النازؿ كما لـ ينزؿ "

ر المؤمنيف عميو السالـ مف اصابو كجاء عف الباقر )عميو السالـ( قاؿ :" قاؿ أمي    
ألـ في جسده فميعكذ نفسو كليقؿ أعكذ بعزة اهلل كقدرتو عمى األشياء أعيذ نفسي بجبار 
السماء أعيذ نفسي بمف ال يضر مع اسمو داء أعيذ نفسي بالذم اسمو بركة كشفاء فإنو 

 .  ّٗإذا قاؿ ذلؾ لـ يضره ألـ كال داء"

لصادؽ ) عميو السالـ ( انو قاؿ : "ىؿ تعرفكف طكؿ كما كرد عف أبي عبد اهلل ا    
: إذا اليـ أحد ] كـ [ الدعاء عند البالء فاعممكا أف  البالء مف قصره ؟ قمنا : ال ، قاؿ

 .  َْالبالء قصير"

كركم عف أبك الحسف مكسى ) عميو السالـ ( انو قاؿ : "عميكـ بالدعاء فإف      
هلل يرد البالء كقد قدر كقضي كلـ يبؽ إال إمضاؤه ، فإذا دعي الدعاء هلل كالطمب إلى ا

 .  ُْاهلل عز كجؿ كسئؿ صرؼ البالء صرفة "

كجاء عف اإلماـ الرضا)عميو السالـ( : "عميكـ بسالح األنبياء فقيؿ لو : كما سالح    
.فالتكجو الى اهلل سبحانو  ِْاألنبياء يا ابف رسكؿ اهلل ؟ فقاؿ عميو السالـ الدعاء "

كتعالى في دفع البالء أكلى ، فمتى أشتد الفزع فإلى اهلل تعالى المفزع ، كىك كحده 
 .سالح المتقيف 

*أما الصدقة فشأنيا كبير ايضان في التداكم المعنكم ، فقد جاء عف اإلماـ الصادؽ 
ماـ الكاظـ) عميو ،كعف اإلّْ)عميو السالـ( : "عميكـ بالدعاء فإنو شفاء مف كؿ داء "
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، كال أجدل منفعة شيء أسرع إجابة مف الصدقةالسالـ( أنو قاؿ: "داكىـ بالصدقة فميس 
  ْْلممريض مف الصدقة" 

 : الحجر الصحي ب المتمثمةالتعامؿ مع االكبئة آلية  -ِ

مبادئ الحجر الصحي قبؿ ( سمـ الو ك صمى اهلل عميو ك )أرسى رسكؿ اهلل محمد  لقد    
, كمف اجؿ منع انتشار االكبئة كضع رسكؿ اهلل قاعدتيف  كاربعمائة عاـ كأكثرألؼ 

، اذ قاؿ اساسيتيف تعتبراف مف أساسيات الطب الكقائي ىما العزؿ كالحجر الصحي 
ذا كقع بأرض كأنتـ بيا  صمى اهلل عميو كسمـ: "إذا سمعتـ بو بأرض فال تقدمكا عميو ، كا 

كالصابر  ا: " الفار مف الطاعكف كالفار مف الزحؼ ،منو"، كقاؿ أيضن  فال تخرجكا فرارا
ذا  كقاؿ ايضا : "  ،فيو كالصابر في الزحؼ" إذا سمعتـ بو بأرض فال تقدمكا عميو كا 

 .  ْٓكقع بأرض كأنتـ بيا فال تخرجكا فرارا منو "

ففي ىذه األحاديث الشريفة خطة طبية محكمة كضعيا النبي األمي في كقت لـ      
يو مف يعمـ بػ "الحجر الصحي" أك غيره، فألـز المسمـ الذم يككف مكجكدنا يكف ىناؾ ف

ف كاف سميمنا ألنو ربما حمؿ المرض، كمف  في بمد تفشى فيو الطاعكف بأال يخرج منو كا 
يككف خارج البمد فعميو أال يدخميا , كبذلؾ عمـ رسكؿ اهلل البشرية منيجا يقكـ عمى 

المقاءات العامة ، كعدـ الخركج مف البيكت اال تجنب االنساف المجاميع كالجكامع ك 
لمضركرة القصكل ، لئال تنتشر العدكل بيف الناس ، فقاؿ النبي  )صمى اهلل عميو كالو 

  . ْٔكسمـ(: "ال ضرر كال ضرار"

كأكد أنو يجب تجنب االقتراب مف الشخص المصاب فعف الصادؽ ، عف رسكؿ      
قاؿ:" ككره أف يكمـ الرجؿ مجذكما إال أف يككف بينو اهلل)صمى اهلل عميو كالو كسمـ( أنو 

 . ْٖكقاؿ )عميو السالـ( : "فر مف المجذـك فرارؾ مف األسد"  ،ْٕكبينو قدر ذراع "
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 التباعد االجتماعي : آلية  -ّ   

الحؿ االسرع الحتكاء األكبئة , كىذا نجده في قكؿ رسكؿ التباعد االجتماعي يعد      
كالو كسمـ( : "ال يكردف ذك عاىة عمى مصح . كركل أف النبي  اهلل )صمى اهلل عميو

صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ ال تديمكا النظر إلى المجذكميف ، فمف كممو منكـ فميكف بينيـ 
, كما أكد )صمى اهلل عميو كالو كسمـ( عمى عدـ التصافح كالتالمس  ْٗكبينو قدر رمح "

 عميو كسمـ ليبايعو فأخرج يده فإذا ىي ، فقد ركل " أف رجال جاء إلى النبي صمى اهلل
جذماء ، فقاؿ لو النبي صمى اهلل عميو كسمـ ضـ يدؾ قد بايعتؾ ، ككاف مف عادتو 

 . َٓصمى اهلل عميو كسمـ المصافحة فامتنع مف مصافحتو ألجؿ الجذاـ"

 : ككسيمة مف كسائؿ العالج النظافة آلية اعتماد  -ْ

أكد عمييا )صمى اهلل عميو كالو كسمـ( , باعتبارىا تعد مف أىـ سبؿ العالج التي        
مف مظاىر االيماف كمف شركط أداء مناسؾ االسالـ فقاؿ)صمى اهلل عميو كالو كسمـ(: 

فمتى التـز  ...كتشمؿ النظافة الثكب كالبدف كالمأكؿ كالمشرب  ُٓ"النظافة مف اإليماف"
كاألمراض كفانا اهلل عز كجؿ كاف بعيدان عف االصابة باألكبئة المسمـ بيذه النصائح 

كأياكـ اإلصابة بيا , كما اكد رسكؿ اهلل عمى نظافة البيئة التي يعيش فييا االنساف , 
فكؿ امر يمكث البيئة مف حكلنا سكاء كاف يتعمؽ بالماء اك اليكاء اك طريؽ المارة , فيك 

و كسمـ( قاؿ : مخالؼ لمنيج الطب الكقائي النبكم , فعف رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كال
, كقاؿ ايضا : " ِٓ" ال يبكلف أحدكـ في الماء الدائـ الذم ال يجرم ثـ يغتسؿ فيو " 

عرضت عمى أعماؿ أمتي حسنيا كسيئيا فكجدت في محاسف أعماليا األذل يماط عف 
, كيقصد  ّٓالطريؽ ككجدت في مساكئ أعماليا النخاعة تككف في المسجد ال تدفف "

 د عده رسكؿ اهلل مف أسكء سمككيات اإلنساف كمخالؼ لمنظافة . بالنخاعة البصاؽ , فق
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 الطعاـ كالشراب الصحي :آلية اعتماد  -ٓ

كد النبي )صمى اهلل عميو كالو كسمـ( عمى الكقاية مف اإلمراض قبؿ كقكعيا مف أ       
خالؿ اتباع منيج غذائي صحي يعتمد عمى بعض االطعمة الصحية مثؿ التمر فأنو 

صمى اهلل عميو كسمـ (:" مف )مراض ، كاشدىا خطران، فقد قاؿ رسكؿ اهلل دكاء ألعظـ اال
، كقاؿ ) صمى اهلل عميو  ْٓتصبح بسبع تمرات عجكة لـ يضره ذلؾ اليـك سـ كال سحر"

، كمف االطعمة ٓٓكسمـ(:" في العجكة العالية شفاء أك انيا ترياؽ أكؿ البكرة عمى الريؽ"
يىٍخريجي ًمٍف بيطيكًنيىا شىرىابه ميٍختىًمؼه أىٍلكىانيوي ًفيًو ًشفىاءه "سؿ فقد قاؿ اهلل عز كجؿ : االخرل الع

، كعف اإلماـ الصادؽ)عميو السالـ( قاؿ :" قاؿ أمير المؤمنيف )عميو السالـ( ًٔٓلمنَّاًس"
مى كما اكد رسكؿ اهلل)صمى اهلل عميو كالو كسمـ( ع, ٕٓ:" لعؽ العسؿ شفاء مف كؿ داء"

عدـ مؿء المعدة بالطعاـ كالشراب اذ قاؿ : " ما مال آدمي كعاء شرا مف بطف ، حسب 
اآلدمي لقيمات يقمف صمبو ، فإف غمبت اآلدمي نفسو ، فثمث لمطعاـ ، كثمث لمشراب ، 

 جامع عظيـ أصؿ أنو, كعندما سمع ابف رجب ىذا الحديث قاؿ : "  ٖٓكثمث لمنفس "
 استعمؿ لك : " الحديث ىذا قرأ لما الطبيب ماسكيو بفا, كقاؿ ٗٓ" كميا الطب ألصكؿ
 كدكاكيف تاناتسالمار  كلتعطمت ، كاألسقاـ األمراض مف لسممكا ... الكممات ىذه الناس

 َٔ" الصيادلة

كما اكد عمى ضركرة االبتعاد عف اكؿ بعض الحيكانات مثؿ ذم الناب كالمخمب        
اهلل عميو كآلو كسمـ( عف كؿ ذم ناب  فعف ابف عباس قاؿ : "نيى رسكؿ اهلل )صمى

, كمف اىـ تعاليـ المنيج الكقائي النبكم ُٔمف السباع ، ككؿ ذم مخمب مف الطير"
نظافة الطعاـ كالشراب اذ قاؿ رسكؿ اهلل : " غطكا االناء ، كأكككا السقاء ، فإف في 

 -ميو ككاء السنة ليمة ينزؿ فييا كباء : ال يمر بإناء ليس عميو غطاء ، كسقاء ليس ع
 .ِٔإال كقع فيو مف ذلؾ الداء " 
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 تفريج الكربات عف المسمميف في ظؿ انتشار االكبئة:   آلية-ٔ

الظرؼ كالحالة التي تفرضيا االكبئة تستكجب عمى المؤمف اف يتجو الى جانب      
عبادم ميـ جدان اال كىك تفريج كربات المؤمنيف في الزمف العصيب ،الذم تكثر فيو 
أعداد المكركبيف كالمحتاجيف ،فتقديـ المساعدة ليـ كاجب ديني عمى كؿ القادريف لتقديـ 

  المساعدة كتفريج كرب المكركبيف .

فمف سعى في تفريج كربات اآلخريف أنما سعى في تفريج كربة نفسو لقكلو تعالى :     
ـو ًلٍمعىًبيًد " بُّؾى ًبظىالَّ مىا رى مىٍف أىسىاءى فىعىمىٍييىا كى ا فىًمنىٍفًسًو كى اًلحن  . ّٔ"مٍف عىًمؿى صى

اهلل كما اف تفريج الكربات مف أعظـ أسباب استجابة الدعاء ،فقد جاء عف رسكؿ       
)صمى اهلل عميو كالو كسمـ( أنو قاؿ : "مف أراد أف تستجاب دعكتو كأف تكشؼ كربتو 

  . ْٔفميفرج عف معسر"

المسمـ أخك المسمـ ال يظممو كال  " ( قكلو :)عميو السالـ كجاء عف االماـ الصادؽ
يخذلو كال يحرمو ، فيحؽ عمى المسمميف االجتياد فيو كالتكاصؿ كالتعاكف عميو ، 
كالمكاساة ألىؿ الحاجة ، كالعطؼ منكـ تككنكف عمى ما أمر اهلل فييـ رحماء بينكـ 

 . ٓٔمتراحميف"

لذا كجب عمى المؤمف في الظركؼ القاسية مد يد العكف إلخكانو المحتاجيف        
ليحظى بمحظات ايمانية رائعة كمعبرة عف السعادة التي تنتاب قمب المؤمف كىك يشعر 

برفع اليمـك كاالحزاف عنو ، كفقنا اهلل جميع المؤمنيف لتحقيؽ ىذه بفرحة المحتاج 
 العبادة  .
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كبحسب ما كرد أعاله يمكف القكؿ اف الطب الكقائي في المنيج القرآني كالنبكم       
يقكـ اكال عمى الكقاية مف االمراض قبؿ كقكعيا , كالعالج منيا بعد كقكعيا , اما قبؿ 

لنظافة كالمحافظة عمى البيئة المحيطة باإلنساف , كاما بعد كقكعيا فيككف بالطيارة كا
كقكعيا فيككف بالتداكم عامة كالحجر الصحي مع االمراض المعدية خاصة , كما اكد 
المنيج النبكم الكقائي عمى ضركرة التكافؿ االجتماعي خاصة مع المصابيف بالمرض 

 مف خالؿ مد يد العكف ليـ حتى يتجاكز ىذه المحنة . 

خاتمةال

بيف لنا اهلل تعالى في كتابو العزيز أىـ اآلليات التي مف شأنيا اف تحافظ عمى      
،كعمؿ رسكؿ الرحمة  صحة اإلنساف كتبعده عف مسببات اليالؾ باألمراض كاألكبئة

كأىؿ بيتو )عمييـ السالـ( عمى حث المسمميف عمى تطبيؽ  )صمى اهلل عميو كالو كسمـ(
 اممة ، كأبرز ىذه اآلليات ىي : ىذه اآلليات بصكرة متك

كالنبكم يكمف في اكتشاؼ مسببات اإلمراض كحدكث العمؿ  القرآنياإلعجاز  -ُ
كانتشار األكبئة في ذلؾ الكقت الذم كاف فيو الناس يعتقدكف اف سببيا األركاح 
الشريرة كالشياطيف كالنجكـ كال عالقة ليا بنظافة اك نظاـ اك سمكؾ غذائي 

 مبكف ليا العالج بالشعكذة كالخرافات . معيف كما كانكا يط
شرع النيج القرآني كالنبكم كؿ طرؽ الكقاية مف األكبئة كاإلخطار باجتناب   -ِ

أسبابيا كتقكية كؿ كسائؿ الدفاع لمقاكمتيا كالقضاء عمييا باالعتماد عمى آلية 
ىؿ بقراءة القراف كذكر أ المعنكية التداكم بنكعيو المادم كىي العقاقير الطبية اك

التقرب الى اهلل تعالى بتفريج كربات ك البيت)عمييـ السالـ( كالدعاء كالصدقة 
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المؤمنيف كتقديـ العكف كالمساعدة ليـ ، كذلؾ يمثؿ تزكية لمنفكس ، كباب مف 
    .ابكاب استجابة اهلل الدعاء مف المؤمف 

قدمت الشريعة اإلسالمية كالمتمثمة بالقراف الكريـ كالسنة النبكية لمبشرية أيسر  -ّ
كانجح السبؿ لحماية اإلنساف ككقايتو مف العمؿ باالعتماد عمى الغذاء الصحي 

 مف جية كعدـ اإلسراؼ مف جية ثانية . 
ئي كأثبتت الدراسة اف المشرع اإلسالمي رغـ اىتمامو الشديد بتعاليـ المنيج الكقا -ْ

, ترؾ الطب العالجي الجتياد الناس كىذا ليس قصكرا في الديف كلكف لحكمة 
عظيمة مقصكدة لذاتيا الف المنيج الكقائي الذم شرعو اإلسالـ ثابت يصمح 
لكؿ زماف كمكاف , اما الطب العالجي فيتغير باكتشاؼ أدكيو كطرؽ عالجية 

 حديثة  . 

الهوامش

 .  ـََِٕ غزة،، ِ،صفي اإلسالـ  الطب الكقائي ،الحكلي ماىر احمد -ُ
 .ـُُٗٗ ،ّط ،  ُُ، ص االسالـ في الكقائي الطب، الفنجرم  أحمد شكقي -ِ
 ْْسكرة فصمت /اآلية  - ّ
 . ِٖسكرة االسراء / اآلية  - ْ
 – بيركت - العممية الكتب دار ، ِِٕص ،الطب النبكمابف قيـ الجكزية ،  – ٓ

 .لبناف
 ، بيركت،ُ،ط َّ/صٗ:جتفسير مجمع البياف ، الطبرسي الفضؿ بف الحسف -ٔ

 .ـ ُٓٗٗ - ُُْٓ
 .ق َُِْ ايراف، ،ُٓ،صاسرار االيات، الشيرازم صدر الديف محمد -ٕ
  ِٖسكرة الرعد / اآلية  - ٖ
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  َٖسكرة الشعراء /اآلية  -ٗ
 .َُْٗ،ُ،ط،ِّ/صٖ:جالتبياف في تفسير القراف، الطكسي محمد بف الحسف - َُ
 ، بيركت. ْٗص/َُ:جفتح البارم ، العسقالني ابف حجر احمد بف عمي -ُُ
 ٖٕٔ/صِ:جتفسير جكامع الجامع ،  الطبرسي الفضؿ بف الحسف -ُِ
 .  ى ُُِْ،ُ،ط،

 مصادر،  ّٕٗ/ُُاالمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ: ، الشيرازم ناصر مكاـر -ُّ
 .لشيعةا عند التفسير

 .السنة عند التفسير مصادر ،ّط، ُِٗص/َُ:ج، التفسيرالرازمفخر الديف -ُْ
 ٗٔ-ٖٔسكرة النحؿ /اآلية  - ُٓ
  َْْ/ٔالطكسي ، التبياف في تفسير القراف:-ُٔ
  ّّٕ/ِالطبرسي ،تفسير جكامع الجامع: ُٕ
  ُسكرة التيف/اآلية -ُٖ
  ِّ/ٖالرازم ، التفسير: -ُٗ
 األكلى الطبعة ،ُٗٓػ  ُٖٓمع الطب في القرآف الكريـ , ص، دياب عبدالحميد - َِ
  .قََُْدمشؽ، ،

  ّسكرة المائدة/ اآلية -ُِ
  ُّسكرة األعراؼ , اآلية  -ِِ
، دار احياء  ّْْ/صِ :ج النبكية الحككمة نظاـ، الفاسي االدريسي الحي عبد-ِّ

 التراث ،بيركت.
 ، طيراف. ِْٔ/ّٔص جكاىر الكالـ ،الجكاىرممحمد حسف  -ِْ
  ُٓٗسكرة البقرة / اآلية - ِٓ
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  ُُٓ/ِالطكسي، البياف في تفسير القراف: -ِٔ
  ّْ/ِالطبرسي، تفسير مجمع البياف: -ِٕ
  َُّسكرة التكبة/ اآلية-ِٖ
  ٕسكرة الحديد / اآلية  -ِٗ
  َُسكرة المنافقيف / اآلية  -َّ
  ِْ-ُْسكرة ص/ اآلية -ُّ
  ٖٔٓ-ٔٔٓ/ٖينظر : الطكسي ،التبياف في تفسير القرآف: -ِّ
 َقُِْٕقـ، ،ُط،   َِٕ-َِٔ ، تكحيد المفضؿ ، صبف عمر المفضؿ  -ّّ 

، قـ، ِط، ِِْ ص/ِٓ:جكسائؿ الشيعة  ،الحر العامميمحمد بف الحسف  -ّْ   
 .ق ُُْْ

 . ِٖسكرة االسراء/ اآلية -ّٓ  
 .قَُّٕ، طيراف ،ُط،  ،ِٔص/ُ:جالمحاسف،  البرقي احمد بف محمد -ّٔ 
 .ىػَُْٕقـ، ،ُ،ط ُٖصالدعكات ،، الراكندم سعيد بف ىبة اهلل  -ّٕ  
 .شُّٕٔطيراف، ،ّط ،ْٗٔ/صِ :ج الكافي، الكمينيمحمد بف يعقكب  -ّٖ  
 ،ِط ،ُٕصطب االئمة )عمييـ السالـ(،، ابف الزيات عبداهلل بف سابكر -ّٗ  
 .ق ُُُْقـ،
 ِ/َْٕالكميني ،الكافي : -َْ  
  ِ/ُْٕالكميني ،الكافي : -ُْ  
 . ْٖٔ/ِالكميني ، الكافي : -ِْ  
 . ُٖالراكندم، الدعكات ، -ّْ  
 . ّّْ/ِالحر العاممي، كسائؿ الشيعة : -ْْ
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  ِّّ/ٓالنككم ،المجمكع: -ْٓ  
 ِّٗ/ٓالكميني ، الكافي: -ْٔ  
  ْٗ/ُِالحر العاممي ، كسائؿ الشيعة : -ْٕ  
  ْٗ/ُِالحر العاممي ، كسائؿ الشيعة : -ْٖ  
 ،دار الفكر ،بيركت. ِٗٔ/صُٔ:جالمجمكع،  النككم الديفمحيي   -ْٗ  
  ِٗٔ/ُٔالنككم، المجمكع: -َٓ  
  .              ىػُُْٖ ، قـ, ، َٓٔ/صٔ:ج، مستدرؾ الكسائؿ النمازم الشاىركدم عمي -ُٓ  
 .ُّٕٗ، بيركت ، ،ِْص/ُ:جنيؿ االكطار ، الشككاني محمد بف عمي - ِٓ
  َُِ/ْالنككم , المجمكع  -ّٓ
، دار الفكر ،  ُِّ/صٔ:جصحيح مسمـ ، النيسابكرم مسمـ بف الحجاج  -ْٓ

 بيركت.
 ، بيركت ،ُ،ط ُٓٔ/صْ:جالسنف الكبرل ،النسائي احمد بف شعيب -ٓٓ

 .ـُُٗٗ-قُُُْ
  ٗٔسكرة النحؿ /اآلية  -ٔٓ
  ِّّ/ٔالكميني ،الكافي : -ٕٓ
 لمطباعة الفكر دار ، ُُُُ/صِ:جسنف ابف ماجة، ابف ماجة محمد بف يزيد  -ٖٓ

 .كالنشر
 .  ّْْ/ِالفاسي , نظاـ الحككمة النبكية -ٗٓ
 . ّْْ/ِالفاسي , نظاـ الحككمة النبكية  -َٔ
  ِْٖ/ٖالشككاني ،نيؿ االكطار: -ُٔ
  ُُٖف قيـ الجكزية ،الطب النبكم،اب -ِٔ
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 . ْٔسكرة فصمت/ اآلية -ّٔ 
 ، بيركت. ِّص/ِ:جالمسند، احمد أبف حنبؿ، -ْٔ 
 . ّٖٓ/ُٔالحر العاممي، كسائؿ الشيعة  -ٓٔ 
المصادر

 *القراف الكريـ 
 .ت َط ، بيركت ، الَالمسند ، ب،  ابف حنبؿ احمد *

، ُالسنف الكبرل  ،تح: عبد الغفار سميماف البندارم ،طالنسائي، أحمد بف شعيب* 
 .ـُُٗٗ-قُُُْبيركت ، 

 .شرح صحيح البخارم، بيركت فتح البارم في، العسقالني ابف حجر احمد بف عمي *
، طيراف ُط، صح: السيد جالؿ الديف الحسينيالمحاسف ،، البرقي أحمد بف محمد*
 .ق َُّٕ،

الدعكات، تحقيؽ: مدرسة اإلماـ الميدم)عميو السالـ(  ،الراكندمسعيد بف ىبة اهلل * 
  ىػ.َُْٕ، قـ،ُط،
 .ق َُِْخكاجكل، ايراف،  محمد اسرار اآليات ، تح: ، الشيرازم محمد الديف صدر*
 .ق ُُُْ، قـ،ِطب األئمة )عمييـ السالـ(،ط الزيات، عبداهلل بف سابكر*
مستدرؾ سفينة البحار ، تحقيؽ : حسيف بف عمي النمازم ,  النمازم،عمي الشاىركدم *

             ىػ . ُُْٖبدكف طبعة , قـ ، 
اإلسالمي  النشر مؤسسة:  الجامع ،تح تفسير جكامع ،الطبرسي الفضؿ بف الحسف* 
 .  ى ُُِْ،ُ،ط
 - ُُْٓ ، بيركت،ُ،ط العمماء مف لجنة: ،تح القرآف تفسير البياف في مجمع -

 .ـ ُٓٗٗ
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 .  السنة عند التفسير مصادر،ّط الرازم، تفسير  ، الرازم الديف فخر *
 -دار الكتب العممية  الطب النبكم ،تح: عبد الغني عبد الخالؽ  ، ةابف قيـ الجكزي *

 .بيركت 
 حبيب القرآف ،تح: أحمد تفسير التبياف في الطكسي، محمد بف الحسف *

 . َُْٗ،ُالعاممي،ط
، تح: محمكد " االسالـ شرائع شرح في" الكالـ جكاىر، الجكاىرممحمد حسف  *

 ،طيراف.دار الكتب االسالميةالقكجاني 
كسائؿ الشيعة إلى تحصيؿ مسائؿ الشريعة ، تح:  ، الحر العاممي محمد بف الحسف* 

 . ى ُُْْ، قـ، ِمؤسسة آؿ البيت عمييـ السالـ إلحياء التراث ،ط
حاديث سيد األخيار ، بيركت نيؿ األكطار مف أ الشككاني ،محمد بف عمي * 
،ُّٕٗ. 

 .شُّٕٔ، طيراف،ّي اكبر الغفارم، طتح :عم الكافي، ،الكميني محمد بف يعقكب * 
سنف ابف ماجة ،تح: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر  ،ابف ماجومحمد بف يزيد  *

 .لمطباعة كالنشر
 .قُِْٕ،قـ،ُكتاب الفكر المعركؼ بتكحيد المفضؿ ،ط، الجعفي المفضؿ بف عمر*
 .المجمكع في شرح الميذب ، دار الفكر ، بيركت  النككم، محيي الديف *
 .صحيح مسمـ، دار الفكر ،بيركت،النيسابكرممسمـ بف الحجاج  *

المراجع
 ـ .ُُٗٗ، ّالطب الكقائي في االسالـ ، ط ، الفنجرم احمد شكقي*

،  ُطمع الطب في القراف، تحقيؽ: محمكد ناظـ ، ، دياب عبد الحميد* 
 ق.ََُْدمشؽ،
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 بيركت. نظاـ الحككمة النبكية ، دار أحياء التراث، الفاسي، عبد الحي االدريسي* 
 .ـ ََِٕالطب الكقائي في االسالـ، غزة،  ،الحكلي ماىر أحمد *
 مصادر:  المنزؿ ، المجمكعة اهلل كتاب تفسير في األمثؿ،الشيرازم  مكاـر ناصر *

 .الشيعة عند التفسير
 
 

 

 


