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لم یكن فى  أنھ حتوضَّ ملسو هيلع هللا ىلص األحادیث الصحیحة الوارده عن رسول هللا 
ال فى  ،وال من النساء إلى النساء ،أیام رسول هللا تقبیل من الرجال للرجال

  .وال أى شئ، كان السالم بالید ،وال فى الجبین ،الوجنتین

و أخوه یقبل  ،ھیأقترح األئمة أن اإلنسان یقبل ید أخ مَ وعرفنا أخیرا ً لِ 
والفم مزرعة لكل أنواع الجراثیم  ،ألن اللسان فى الفم :لماذا؟ قالوا ،یده

اإلنسان یقبل  اوالتى تنقل األمراض، لم ،والمكروبات التى تخطر على البال
 اللعاب الخارج بھ میكروب یصبح اإلنسان قابل للعدوى، وتبقى العدوى أشد

ً عندما یكون اإلنسان حالق ذقنھ بموس ألن الخد یكون معرض للعدوى،  ا
ألن العرق عباره عن ماء ومع اللعاب بیسھل  ،والعدوى أشد فى ساعة العرق

الجراثیم والمكروبات، والجراثیم والمكروبات الموجوده فى الفم لو شرحھا أحد 
  .راض ینقلھا اللعابرھیب من األم كمٌّ ، من األطباء محتاجھ محاضرتین كبیرتین

تقبیل الرجل  :التى أباحھا الطب والعلم الحدیث قالوا ةالحالة الوحید
الموجود  ةل زوجتھ وھى تقبلھ جھاز المناعألن الرجل لما یقبِّ ! لزوجتھ، لماذا؟

وحافظ ھذه  ة،وینتج لھا مناع - التى تضره - ةالمكروبات القادم رصدیكشف وی
ً نفس  ةوالزوج ة،تحدث المناع ابینھم المكروبات وكل لما یحدث تقبیل أیضا

 ةالنظام، لو تعددت القبالت لحد آخر ھذه ھى المصیبة الكبرى ألن جھاز المناع
  .غیر جاھز للشخص اآلخر وھذه تنقل األمراض

 ً ونكون على نھج العصر  فنحن نرید أن ننصح األحباب والناس جمیعا
وال النساء للنساء، ترید أن  ،داعى لتقبیل الرجال للرجاللیس ھناك و ،النبوى

أنت تعتقد أنى أحسن منك فتقبل  .تقبل؟ فقبل كما نقبل بعض عن طریق الید
والید نقوم بغسلھا وبالتالى ال  ،ل یدكبقفأعتقد أنك عند هللا خیر منى أوأنا  ،یدى

على الخدین، نرید أن نحضن بعض  ةداعى للقبلیس ھناك ،لكن ل ة،توجد مشكل
لما قدم سیدنا جعفر فى فتح  ملسو هيلع هللا ىلص كما فعل حضرة النبى - تقبیللكن بدون  - یجوز 

فرح ال أدرى بأیھما أنا أ :أحتضنھ فقط وقال ،خیبر إلتزمھ ولكن لم یثبت أنھ قبلھ
من أصحاب رسول هللا قبل  اً بحضور جعفر أم بفتح خیبر، ولم یثبت أن أحد

  !!.بیةوھذا الكالم غیر موجود فى األمم الغر. األخر

یحكى أنھ كان فى  -العلماء واألطباء الكبار عندنا  ةولذلك بعض الساد
 :فقال لى ،وكان حاضر أحد األطباء المشھورین فى أوربا ،مؤتمر ھنا فى مصر



  موقف اإلسالم و العلم من تقبیل اآلخر                                      فوزى دمحم أبو زید/ فضیلة الشیخ

  

 ١٤/٨/٢٠١٥صر بكفر الجمال بنھا قلیوبیة الجمعة درس قبل صالة الع

2

 !!ن عندكم؟ییوجد كثیر من المثلی، ود فى مصروتقولون أن األسالم موج مأنت

ً بعض مقبل بعضھیل اكل الرج :كیف؟ فقال :فقلت لھ عندھم ال ألن التقبیل  - !!!ا
یكون السالم بالید أو بالمصافحھ أو  نیأما الناس العادی ین،یللمثل یكون إال

ا، والطب لماذا؟ طبیw  ،أما التقبیل ممنوع ،أقصى شىئ عندھم الحضن - ة رشاباإل
  .والعلم یتفقان ألن ھذا لم یرد عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

فلیبلغ الشاھد منك الغائب، والذى یرید أن یقرأ  ،علیكم ةوھذه مسئولی
غسطس من مجلة طبیبك أعن ھذه الموضوع یقرأعدد شھر  ةتفصیلی اءةقر

التى  ئحتى نرى المساو ةلطبیارھا اثأالخاص ألن بھا ملف كامل عن القبالت و
كإنتشار النار  ،واألفعال التى یفعلھا الناس باسم الدین وإنتشرت بیننا ،نحن فیھا

األولى  ةألن التقبیل الوسیل ،البعض منھغضب یعرض عنھا یمن و ،فى الھشیم
  .لنقل العدوى بین المصرین فى كل زمان ومكان

  وصلى هللا على سیدنا دمحم وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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