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الطب الوقائي يف ضوء احلديث النبوي

الدكتور كفايت هللا مهداين



Islam and its messenger, the Prophet Muḥammad (S.A.W) is the
greatest blessing of Allāh Almighty on the humanity. We believe that
the best book is the book of Allāh, the Qur’ān and the best ways are
the ways of the Holy Prophet Muḥammad (S.A.W). As Muslims, we
believe each and every word uttered from the sacred tongue of the
Holy Prophet (S.A.W), as he spoke with the leave of Allāh. The way we
believe in the news and information about the unseen, as told by the
prophet (S.A.W), we believe in his sayings regarding the well being of
the humanity in this world, too. Out of his affection, he not only told
the ways to purify the souls and the hearts of the people through his
divine teachings, but also advised them ways and methods to keep their
body healthy. He told them to eat certain foods in certain conditions
and ailments to cure them; he advised them to keep away from certain
foods and drinks to avoid physical diseases and sickness. He told them
to clean their body and homes for the sake of healthy life. However, in
this paper, the author focuses on the pieces of advice by the Holy
Prophet (S.A.W) regarding preventive measures to avoid ailments or to
cure them. The medical world can learn a lot from these preventive
measures told by a prophet of Allāh Almighty.

إن أعظم نعمة أنعم هللا تعاىل هبا على ىذه األمة ،أنو أرسل إليها سيد ولد آدم وأول من
تنشق عنو األرض يوم القيامة حممد بن عبد هللا صلى هللا عليو وسلم  ،وقد جاء ىذا النيب ادلصطفى
وبُت لنا كل ما رمتاج إليو من أمور الدين والدنيا .ولذا أمرنا هللا
صلى هللا عليو وسلم بالوحي اإلذلي إلينا ،ن
تعاىل بطاعة رسولو صلى هللا عليو وسلم يف كل ما يأمر بو ،وينهى عنو ،إذ ال فرق بُت طاعة هللا عز
وجل وطاعة رسول هللا صلى هللا عليو وسلم فهما أمران متالزمان ال ينفك أحدمها عن اآلخر ،كما جيب
علينا أيضاً تصديقو صلى هللا عليو وسلم يف كل ما خيرب بو سواء من أمور غيبية أو غَتىا ،الستحالة أن
يأيت هبا من تلقاء نفسو من غَت وحي من هللا عز وجل .ومن ىذا الوحي اإلذلي الذي جاء بو النيب صلى
هللا عليو وسلم أحاديث كثَتة تتعلق بالناحية الطبية لإلنسان ،وإننا ذمد يف ىذه األحاديث النبوية
الشريفة من اإلرشادات والنصائح والتوجيهات النبوية لو عمل هبا اإلنسانلتجنب اإلصابة بالعديد من
جرب ىذه النصائح واإلرشادات الكثَت من الناس وانتفعوا هبا،
األمراض ولشفي من أمراض أخرى ،ولقد ّ
وكيف الينتفعون هبا وىي صادرة من الصادق ادلصدوق عليو الصالة والسالم الذي يقول هللا عز وجل
ِ
ِ
ِ
وحى﴾ ) (1وقد تناولت ىذه األحاديث العديد من أبواب
عنو ﴿ َوَما يَنْط ُق َع ِن ا ْذلََوى ،إ ْن ُى َو إنال َو ْح ٌي يُ َ
الطب الوقائي وفروعو ،مثل :النظافة الشخصية والبيئة اإلسالمية ،التشجيع للياقة البدنية ،حترمي األغذية
الضارة بالصحة ،حترمي ادلمارسات اجلنسية الضارة لصحة اإلنسان وغَتىا .ولكن يف ىذا البحث سأقدم
 األستاذ املساعد بقسم اللغة العربية وآداهبا ،اجلامعة الوطنية للغات احلديثة
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بعض األحاديث اليت تتعلق بالطب الوقائي يف جانب صحة البيئة اإلسالمية ونظافتها .مث أؤيدىا بأقوال
األطباء ادلعاصرين وما ديكن أن يلحق بذلك دما يشهد لو الواقع أو أثبتتو التجربة مع مراعاة عدم خمالفة
الشريعة.

تعريف الطب الوقائي

أوالً :تعريف الطب الوقائي يف اللغة:

الطب :الطاء والباء أصالن صحيحان ،أحدمها يدل على علم بالشيء ومهارة فيو .واآلخر
ب وطبيب ،أي عامل
رجل طَ ُّ
على امتداد يف الشيء واستطالة ،فاألول الطب ،وىو العلم بالشيء .يقال ّ
ب بضم الطاء وفتحها لغتان يف الطب وكل
حاذق أو العامل بالطب ،ومجع القلة أطبّة والكثرة أطبّاء ،والطُّ ُّ
3
حاذق عند العرب طبيب (2).مث اصطلح بكل عل ٍم يعرف بو حفظ الصحة وبرء ادلرض) (.

الوقائي :وقى يقي وقايةً ،والوقاية حفظ الشيء عما يؤذيو ويضره والتوقي جعل الشيء وقاية
شر فالن
دما خياف ،ويف احلديث" :من عصى هللا مل تقو منو واقية إال بإحداث توبة" .يقال :وقاك هللا ّ
وقاية ،ومنو قولو تعاىل :ما ذلم من هللا من واق) (4أي من دافع.
ويقال :فرس واق إذا حفي من غلظ األرض ورقّة احلافر ،فوقي حافره ادلوضع الغليظ ،وقال
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
دج ِد.أي ال تشتكي حزونة األرض
أسرىاُ ...ش ِّم السنابك ال تقي باجلَ َ
ابن أمحرََ :تشي بأَوظفة شداد ُ
لصالبة حوافرىا).(5

ثانياً :تعريف الطب الوقائي يف االصطالح:

ويعرف الطب الوقائي يف العصر احلديث بأنو :ا﵀افظة على الفرد واجملتمع يف حالة صحية،
وذلك بإتباع تعاليم وإجراءات لوقاية اإلنسان من األمراض السارية والوافدة والوراثية قبل وقوعها ،ومنع
انتشار العدوى لدى وقوع ادلرض ،وحتسُت ظروف احلياة ،ومنع احلوادث واألمراض النفسية ،أي :العناية
بالسليم ومحايتو من األمراض).(6

ولذلك نستطيع أن نقول يف تعريف الطب الوقائي بعبارة أدق بأنو :علم يتعلق مبحافظة الفرد
واجملتمع يف أحسن حاالتو الصحية ،وذلك عن طريقُت:
األوىل :وقايتو من األمراض قبل وقوعها ،ومنع انتشار العدوى إذا وقعت.
الثانية :صيانة صحتو بتحسُت ظروف معيشتو ومنع احلوادث وأسباب التوتر العصيب.
فمن التوجيهات النبوية اليت ذلا صلة قوية بالطب الوقائي مايلي:

أ .نظافة ادلياه
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 .1عن أيب ىريرة رضي هللا عنو قال :قال رسول اللهصلى هللا عليو وسلم « :ال
يغتسل أحدكم يف ادلاء الدائم وىو جنب ،فقال :كيف يفعل يا أبا ىريرة؟ قال
يتناوذلا تناوالً»).(7
 .2عن أيب ىريرة رضي هللا عنو عن النبيصلى هللا عليو وسلم قال«:ال يبولن
أحدكم يف ادلاء الدائم مث يغتسل منو »(8).

 .3عن معاذ بن جبلرضي هللا عنو قال :قال رسول هللا صلى هللا عليو وسلم :
«اتقوا ادلالعن الثالثة الرباز يف ادلوارد وقارعة الطريق والظل»(9).
 .4عن عبد هللا بن عباسرضي هللا عنو قال :قال رسول هللا صلى هللا عليو وسلم:
«اتقوا ادلالعن الثالث قيل ما ادلالعن يا رسول هللا قال أن يقعد أحدكم يف ظل
يستظل فيو أو يف طريق أو يف نقع ماء»(10).

معامل الطب الوقائي يف ىذه األحاديث:
دلّت ىذه األحاديث عن النيب صلى هللا عليو وسلم على نظافة ادلياه وعدم تلوثها ،والسبب

يف اىتمام النبيصلى هللا عليو وسلم بذلك ىو :أن ادلاء يعترب شريان احلياة الذي يتضمن لإلنسان البقاء
على ىذا الكوكب ،فال يستطيع أحد االستغناء عنو ألن أصل كل األحياء منو كما يدل على ذلك قولو
ٍ
ِ
ِ
ِ
)(11
حي فهو خملوق من ادلاء ،ولذا
تعاىلَ ﴿:و َج َع ْلنَا م َن الْ َماء ُك نل َش ْيء َح ٍّي أَفَ َال يُ ْؤمنُو َن﴾ أي كل شيء ّ
إذا كان ادلاء ملوثاًكان األحياء يف اخلطر ويؤدي ذلك إىل فقدان الكون كلو ،ألن األحياء سيصابون
صحتهم إال خالقهم ،ولذا شدد اإلسالم على جتنب
بأمراض واليت ال أحد يعرف مدى تأثَتىا على ّ
تلويث ادلاء بإلقاء الزبالة أو النجاسة فيو ،أو التربز أو التبول فيو أو على شواطئو.
وقد ذكر األطباء أمراض اخلطرة اليت تصيب اإلنسان بواسطة ادلياه ادللوثة وقالوا :أن ادلاء
 )Poliomyelitisوالتهاب الكبد ادلعدي
ادللوث ينقل الكولَتا والتيفود وشلل األطفال(
( ،)Infectious hepatitisوينقل ديدان البلهارسيا (  )Schistosomaعند التبول فيو ،وينقل
اإلنكلستوما (  )Hookwormsعن طريق التربز يف الطُت قرب الشاطئ ،وذكروا أن ىذه األمراض
يسببها بعض البكتَتيا الىت كانت متوفرة يف ادلياه ادللوثة ،ومن ىذه البكًتيا:

 بكتَتيا السادلونيال (  )Salmonellaواليت تسبب أمراض محى التيفوئيد
( )Typhoidوالنزالت ادلعوية (.)Gastroenteritis
 بكًتيا الشيجاال (  )Shigellaوطفيليات اجليارديا ( )Giardia Parasites
واألميبا ( )Amoebaوكل ىذه بكًتيا تسبب أمراض اإلسهال ( ،)Diarrhea
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وقد جاء يف قرار منظمة الصحية العادلية :أن اإلسهال يقتل مبا يقدر بنحو
مليون طفل سنوياً ،وىو ينجم أساساً عن ادلياه ادللوثة وسوء اإلصحاح)(12

1.6

وتعيش ىذه البكًتيا يف أمعاء البشر واحليوانات ،والطريقة األكثر لإلصابة هبا ىو عن طريق
شرب ادلياه ادللوثة كالشرب من مياه البحَتات واألهنار واآلبار وخزانات ادلاء ادللوثة.

 بكتَتيا اإلشريشيا كوالي (  )Escherichiaواليت تسبب أمراض اجلفاف
( )Dehydrationواإلسهال والقيء ( )Vomitingعند األطفال بصفة خاصة.
 بكتَتيا الفيربيو ( )Vibrioواليت تسبب مرض الكولَتا.
 )Leptospiraفينجم عنها حدوث التهابات
 بكتَتيا اللبتوسبَتا (
 )Hepatitisواجلهاز العصيب
الكلي( )Nephritisوالكبد(
(.(13))Nervoussystem

ب .نظافة الشوارع والبيوت

 .1عن أيب ىريرةرضي هللا عنو قال :أن رسول هللا رضي هللا عنو قال« :اتقوا اللعانُت
قالوا وما اللعانان يا رسول هللا؟ قال :الذي يتخلى يف طريق الناس أو يف
ظلهم»(14).
 .2عن سعد بن أيب وقاصرضي هللا عنو قال :قال رسول هللا صلى هللا عليو وسلم
«إن هللا طيب حيب الطيب نظيف حيب النظافة كرمي حيب الكرم جواد حيب
اجلود فنظفوا بيوتكم وال تشبهوا باليهود اليت جتمع األكناف يف دورىا»(15).

 .3عن أيب ىريرة رضي هللا عنو قال :مسعت رسول اللهصلى هللا عليو وسلم يقول:
« من سل سخيمتو على طريق عامرة من طرق ادلسلمُت فعليو لعنة هللا وادلالتكة
والناس أمجعُت»)(16
 .4عن أىب الطفيل عامر بن واثلةرضي هللا عنو عن حذيفة بن أسيد رضي هللا عنو
قال :أن النبيصلى هللا عليو وسلم قال« :من آذى ادلسلمُت يف طرقهم وجبت
عليو لعنتهم»(17) .
 .5عن عبد هللا بن عمررضي هللا عنو قال« :أن النيب صلى هللا عليو وسلم هنى أن
يصلي على قارعة الطريق أو يضرب اخلالء عليها أو يبال فيها»(18).
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.6

عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنو قال :قال رسول هللا صلى هللا عليو
وسلم«:إياكم والتعريس على جواد الطريق والصالة عليها ،فإهنا مأوى احليات
والسباع ،وقضاء احلاجة عليها فإهنا من ادلالعن»(19).

معامل الطب الوقائي يف ىذه األحاديث:
دلّت ىذه األحاديث على أمهية نظافة ادلسكن ،ألنو ىو ادلأوى الذي تتحقق فيو احلاجات
اجلسدية ورعاية األطفال وحفظ ادلمتلكات واحلصول على اخلصوصية واذلدوء واستقبال األصدقاء وإذماز
الوظائف األساسية والشخصية لألسرة ،ولذا حث الشارع على نظافة البيئة اليت ستنعكس حتماً على
صحة الفرد واجملتمع ،ألن إمهال نظافة البيئة يؤدي إىل تلوث ادلساكن واألفنية واذلواء ،وإن جراثيم
األمراض واألوبئة تنتقل بشكل رئيسي من خالل تلوث اذلواء وادلاء الذيْن يسببهما تلوث الشوارع والبيوت
وغَتمها) ، (20ولذلك والطريقة األمثل يف الوقاية من األمراض الذي يسببها تلوث البيئة ىو إتباع
اإلرشادات النبوية يف نظافة الشوارع والبيوت.
وقد ّبُت األطباء أضراراً تلوث اذلواء على صحة اإلنسان وقالوا :إن تلوث البيئة من اذلواء
وغَته لو أضرار كثَتة على صحة اإلنسان ،ألن ادللوثات تدخل إىل جسم اإلنسان واحليوان إما عن طريق
االستنشاق وىذا أخطر الوسائل وأكثرىا فعالية ،وإما خالل ادلسام اجللدية بسبب اللمس أو بسبب
تراكم ادللوثات على األغذية وادلشروبات أو تعرض النباتات الغذائية ذلذه ادللوثات ،لذلك تتسبب ىذه
ادللوثات يف كثَت من أمراض اجلهاز التنفسي (  )Respiratoryواجلهاز اذلضمي ( )Digestive
واألمراض اجللدية (  )Dermatologyوأمراض العيون (  ،)Eye diseasesومن األمراض اليت
يسببها تلوث اذلواء والذي يؤثر على اجلهاز التنفسي وحيدث آالماً يف الصدر ،كما يسبب التهاب
القصبة اذلوائية (  )Tracheal inflammationوضيق التنفس(  ،)Dyspneaويسبب أيضاً
تشنج األحبال الصوتية (  ،)Vocal cordsوقد يؤدي إىل تشنج مفاجئ واختناق ،كما يؤدي إىل
التصلب الرئوي ( )Pulmonaryوهتيج العيون( )Eye irritationوكذلك اجللد كما سبق).(21
وذكروا أيضاً أن تلوث اذلواء وغَته يف البيئة يسبب الصداع والضعف العام ،وقد يؤدي
للغيبوبة وإىل حدوث تشنجات (  )Crampsواليت قد تؤدي للوفاة ،كما يؤدي إىل إفراز محص البوليك
( )Excretion of uricوتراكمو يف ادلفاصل والكلي (  ،)Kidneyكما يقلل من تكوين
اذليموجلوبُت ( )Hemoglobinيف اجلسم ،كما أن اذلواء ادللوث حيل حمل الكالسيوم ()Calcium
يف أنسجة العظام ،ويسبب تلوث اذلواء أيضاً التخلف العقلي لدى األطفال ،وكما أن تراكمو يف األجنة
يؤدي إىل تشوه اجلنُت وإىل إجهاض احلوامل ) ،(22وقد جاء يف تقرير منظمة الصحية العادلية :أن تلوث
اذلواء داخل األماكن ،ادلرتبط باستخدام وقود الكتلة احليوية الذي ال يزال منتشراً على نطاق واسع ،يقتل
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قرابة مليون طفل سنوياً ،ومعظم ذلك نتيجة العدوى التنفسية احلادة ،واألمهات الالئي يكلفن بالطبخ أو
الالئي يبقُت قريبات من ادلواقد بعد الوالدة يتعرضن معظمهن لإلصابة باألمراض التنفسية ادلزمنة).(23

ج .إطفاء النار عند النوم
 .1عن أيب موسى رضي هللا عنو قال :احًتق بيت بادلدينة على أىلو من الليل
فحدث بشأهنم صلى هللا عليو وسلم قال« :إن ىذه النار إمنا ىي عدو لكم
فإذا منتم فأطفئوىا عنكم»(24).
 .2عن عبد هللا بن عمررضي هللا عنو عن النبيصلى هللا عليو وسلم قال« :التًتكوا
النار يف بيوتكم حُت تنامون»(25).
 .3عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنو قال :قال رسول هللا صلى هللا عليو وسلم
« مخروا اآلنية وأجيفوا األبواب وأطفئوا ادلصابيح فإن الفويسقة رمبا جرت الفتيلة
فأحرقت أىل البيت»(26).

معامل الطب الوقائي يف ىذه األحاديث:
تضمنت ىذه األحاديث أوامر بإطفاء النار ،والنواىي عن تركها موقدة ،واألصل يف األمر أن
حيمل على الوجوب إال إذا ورد ما يصرفو إىل غَته من كتاب أو سنة أو إمجاع ،وبناء على ىذه القاعدة
فإنو جيب إطفاء النار ،والسرج عند النوم ،وحيرم تركها ما مل يقم دليل يعتمد عليو يف صرف الوجوب أو
التحرمي ،وقد نقل ابن حجر عن القرطيب ما يشعر بالوجوب ،فقال :يف ىذه األحاديث أن الواحد إذا
بات ببيت ليس فيو غَته وفيو نار فعليو أ ْن يطفئها قبل نومو ،أو يفعل هبا ما يؤمن بو االحًتاق ،وكذا إن
نوما ،فمن ّفرط يف ذلك كان
كان يف البيت مجاعة فإنو يتعُت على بعضهم ،وأحقهم بذلك آخرىم ً
للسننة خمال ًفا ،وألدائها تارًكا).(27

واحلكمة يف إطفاء النار والسراج وادلصابيح عند النوم ظاىرة جداًكما نص عليها صاحب
الشرع ،وىي احلفاظ على األموال واألرواح من االحًتاق ،وال شك أن ىذا يشمل النار ادلعهودة،
وادلصابيح اليت تنار بأنواع الوقود ،واألدوات الكهربائية ،وغَت ذلك دما خيشى منو االحًتاق ،فيطفئ ادلسلم
ٍ
وحينئذ تتحقق احلكمة اليت قصد إليها صاحب
ما ديكن إطفاؤه ،ويؤمن ما ديكن تأمينو بوسائلو ادلعهودة،
الشرع من احلفاظ على األنفس واألموال ،وعدم التفريط يف سالمتها ) ،(28وقد أثبتت األحباث العلمية

احلديثة أن زيادة فًتة التعرض للضوء  -خاصةً يف الليل عند النوم  -ذلا أضرار على صحة اإلنسان ،ومن
ىذه األضرار:
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أوالً :زيادة نوبات الصداع ،والشعور باإلرىاق ،والتعرض لدرجات
خمتلفة من التوتر ،وزيادة اإلحساس بالقلق
ومن ادلعروف أن اإلضاءة ادلفرطة تعترب عامالً مباشراً ومهماً ،خلف التعرض لنوبات الصداع
النصفي احلاد .ويف إحدى الدراسات ادلسحية ،احتل فرط اإلضاءة ادلرتبة الثانية على قائمة األسباب اليت
تؤدي حلدوث نوبات الصداع النصفي بُت ادلصابُت ،بينما كان فرط اإلضاءة ىو السبب الرئيسي خلف
اإلصابة بنوبات الصداع النصفي بُت  %47من بُت مجيع ادلصابُت هبذا ادلرض ،وال تتوقف العالقة بُت
الصداع وبُت اإلضاءة على درجة الشدة فقط ،بل أيضاً على نوع الطيف الضوئي ادلستخدم ،كما يف
حاالت االعتماد على الضوء الفلوريسنت (  )fluorescent lightبدالً من ضوء الشمس ،وىذا
االختالل الطيفي ،باإلضافة إىل شدة اإلضاءة ،يعتربان معاً عاملُت مهمُت خلف زيادة اإلحساس
باإلرىاق ،وخصوصاً بُت من يقضون ساعات طويلة يف العمل حتت مثل ىذا النوع من اإلضاءة .نفس
ىذه الظروف الضوئية ،تؤدي أيضاً إىل زيادة واضحة يف معدالت الشعور بالقلق والتوتر ،حيث أثبتت
الدراسات الطبية بالفعل ،وجود ارتفاع يف معدالت التوتر جبميع أعراضو وعالماتو الطبية ،بُت العاملُت يف
أماكن أو القاطنُت دلنازل ،تستخدم فيها إضاءة مفرطة ،وخصوصاً من نوع الفلوريسنت.

ثانياً :ارتفاع ضغط الدم

يعتقد العلماء أن ارتفاع ضغط الدم يف ىذه احلاالت ،ينتج بشكل غَت مباشر من زيادة
مستوى التوتر الذي يتعرض لو ادلعرضون لفرط اإلضاءة .فادلعروف أن زيادة مستوى التوتر ،تؤدي إىل
إفراز اجلسم ذلرمون األدرينالُت (  ،)Adrenalinوادلسئول عن وضع اجلسم يف حالة من التأىب
واالستعداد ،من خالل تغَتات بيولوجية (  )Biologicalوفسيولوجية (  )Physiologicalعديدة،
مثل رفع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب.

ثالثاً :تثبيط جهاز ادلناعة:

وجد بعض الباحثُت أن الضوء يؤثر على جهاز ادلناعة (  )Immune systemمن خالل
تأثَته على العُت مث ادلخ مث الغدة الصنوبرية (  ،)Pineal glandوكذلك من خالل نفاذية الضوء
لسطح اجللد ،حيث كلما زاد الطول ادلوحى زادت درجة النفاذية عرب النسيج البصري والنسيج اجللدي.
كما وجد البعض اآلخر أن اخلاليا الليمفاوية (  )Lymphocytesيف الدم تنتج ىرمون ادليالتونُت
( )Melatonin hormoneالذي يقوم بتنشيط ادلناعة ،وأن ىذا اإلنتاج يتأثر بالضوء ،حيث يثبط
الضوء الذي ينفذ من اجللد ويصل للخاليا الليمفاوية اليت تسَت يف الدم قرب سطح اجللد قدرة ىذه
اخلاليا على تكوين وإفراز ادليالتونُت دما يؤدى إيل نقص ادلناعة بطريقة غَت مباشرة ،كما وجدوا أن تعرض
اجللد لفًتة من الظالم يقوى من مناعة اجلسم.
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رابعاً :التأثَت الضار للضوء علي اجللد

وجد بعض الباحثُت أن للطيف ادلنظور من الضوء تأثَتاً ضاراً على اجللد حيث يؤدى إىل
امحرار اجللد وتبقعو والتدمَت احلراري خلاليا اجللد ،وكذلك إنتاج الشوارد احلرة ىذا باإلضافة إىل التدمَت
غَت ادلباشر للحمض النووي يف خاليا اجللد الناتج عن األكسجُت النشط ،كما أثبت البعض اآلخر أن
للضوء تأثَتاً غَت مباشر على اجللد من حالل تأثَت الضوء على إفراز ادليالتونُت حيث يتأثر اجللد هبرمون
ادليالتونُت ( )Melatonin hormoneالذي يقوم بدور ىام يف وظيفة اجللد احليوية مثل دورة منو
الشعر ،ولون اجللد ،وتثبيط سرطان اجللد ،كما يعمل على تثبيط تأثَت األشعة فوق البنفسجية
() )Ultraviolet (UVاليت تدمر خاليا اجللد ،ولو دور قوي كمضاد لألكسدة ،ومن ىنا تتضح
أمهية فًتة الظالم وعدم التعرض للضوء للحفاظ على اجللد وعلى احلمض النووي خلالياه ( Nuclear
 )cellsمن التدمَت بالشوارد احلرة ،ومبساعدة ادليالتونُت تبدأ عملية التنظيف من الشوارد احلرة
واألكسجُت النشط يف خاليا اجللد الناجتة عن التعرض للطيف ادلنظور من الضوء ،ليس ىذا فحسب إمنا
يف تقليل الضرر الناتج من األشعة فوق البنفسجية على اجللد اليت يتعرض اإلنسان ذلا هناراً يف ضوء
الشمس).(29

اهلوامش
( ) 1سورة النجم4-3 :
( ) 2ابن فارس ،أبو احلسُت أمحد بن فارس بن زكريّا ،مقاييس اللغة  ،احتاد الكتاب العرب ط 1423 2
ى  2002م بتحقيق عبد السالم حممد ىارون ،ج  3ص  .317وانظر أيضا :الرازي ،حممد بن أيب
بكر بن عبد القادر الرازي ،خمتار الصحاح ،مكتبة لبنان ناشرون – بَتوت ،طبعة جديدة  1415ى -
 1995م بتحقيق حممود خاطر ،ص .403
( ) 3ادلناوي ،حممد عبد الرؤوف ادلناوي ،التوقيف على مهمات التعاريف ،دار الفكر بَتوت ،ط 1
 1410ى بتحقيق د .حممد رضوان الداية ،ص 478
( ) 4سورة الرعد ،رقم اآلية34 /

( ) 5ابن فارس ،ادلصدر السابق ج  3ص  295إىل  ،296و ادلناوي ،ادلصدر السابق ص .730
( ) 6السنباين ،صاحل عبد القوي السنباين  ،اإلعجاز العلمي يف الطب الوقائي  ،طبعة جتريبية  1425ى

 2004م الطباعة والصف واإلخراج إدريس عبد القوي ،جامعة اإلديان اجلمهورية اليمنية ،ص .19
( ) 7صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشَتي النيسابوري  ،دار إحياء الًتاث العريب،
بَتوت ،رقم احلديث.97 /
( ) 8صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج رقم احلديث.95/
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7723
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( ) 15مسند أيب يعلى ،أمحد بن علي بن ادلثٌت ادلوصلي التميمي ،دار ادلأمون للًتاث،
احلديث.790 /
( ) 16مستدرك احلاكم ،حممد بن عبد هللا أبو عبد هللا احلاكم النيسابوري ،ادلستدرك على الصحيحُت،
دار الكتب العلمية بَتوت ،الطبعة األوىل  1411ى حديث رقم.665 /
( ) 17ادلعجم الكبَت  ،سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم اللخمي الطرباين ،ادلعجم الكبَت ،مكتبة
العلوم واحلكم -ادلوصل ،الطبعة الثانية حديث رقم2978/

( ) 18سنن ابن ماجة ،حممد بن يزيد القزويٍت ،ح330 /
( ) 19سنن ابن ماجة ،حممد بن يزيد القزويٍت  ،ح329 /
( ) 20اإلعجاز العلمي يف الطب الوقائي ،لصاحل  ،السنباين ،صاحل عبد القوي السنباين ،الطبعة جتريبية
 1425ى  2004م الطباعة والصف واإلخراج إدريس عبد القوي ،جامعة اإلديان اجلمهورية اليمنية
ص ،283 /بتصرف
( ) 21أضرار تلوث اذلواء على اإلنسان ،أ.د ماجدة خطاب،
http://yomgedid.kenanaonline.com/topics/57096
( ) 22نفس ادلرجع
( ) 23نفس ادلرجع
( ) 24صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري  ،دار طوق النجاة ،مصر ،1422 ،ح.6294 /
( ) 25صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري ح6293 /
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 1425ى  ،.ص 96 – 95

ادلنهاج للنشر والتوزيع بالرياض ،ادلملكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل
بتصرف
( ) 29إظالم ادلصابيح ليال إعجاز نبوي يقي من التلوث الضوئي ،ىشام عبدالرمحن،
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