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 ةاطر  و  د الخ  ال  د خ  ه  ان ف  م  ي  ل  س  

 ةي  د  و  ع  الس   -  مي  ص  الق   ة  ع  ام  ج   -الرس  –كلية العلوم واآلداب –الدراسات اإلسالمية  قسم

 a.suleiman@qu.edu.sa البريد اإللكتروني : 

 خلص:الم

المعدية  ةيهدف البحث إلى بيان موقف المسلم من األمراض واألوبئ     

"، خصوصاً، ويتكون البحث من COVID-19)) كوروناعموماً "فايروس 

المقدمـة وتشـتمل علـى موضـوع  مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة.

البحـث، ومشـكلته، وأهميتـه، وهدفـه، ومنهجـه، وإجراءاتـه، وخطته، 

 والمنهج التحليلي.مـنهج البحـث: المـنهج االسـتقرائي   . والدراسات السابقة

كالوباء واأللفاظ ذات الصلة كما  -تعريف المفردات المتعلقة به يتناول البحث

ة التي تُصيب اإلنسان ئالحكمة من هذه األوبوفي أصل الوباء، تم البحث 

وموقف المسلم من األوبئة المعدية ومنها "فايروس  بعامة والمسلم بخاصة

. وجمع األدلة الشرعية التي قد "، من ناحية عقديةCOVID-19)) كورونا

يفهم منها التعارض في اإلصابة بالعدوى والتوفيق بينها. وبين الباحث بأن 

العبد مأمور باتقاء الشر إذا و كله بقضاء هللا وقدره، اإلصابة باألوبئة المعدية

موقف  كما وأشار البحث إلى ،التهلكةنفسه في بيلقي  وأالكان في عافية، 

 جر الصحي.اإلسالم من الح

 الكلمات المفتاحية :
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The muslim's position on epidemics / a nodal study 

(corona-(covid-19) as a model( 

Suleiman fahd khalid al-khawatra 

Department of islamic studies - college of science and arts - al-rass 

- qassim university - saudi arabia 

E-mail: a.suleiman@qu.edu.sa 

Abstract: 

     The research aims to clarify the position of the muslim 

regarding infectious diseases and epidemics in general, 

“coronavirus ((covid-19”, in particular, and the research consists of 

an introduction, a preface, three sections and a conclusion. 

Research methodology: inductive approach and analytical approach 

the research deals with the definition of vocabulary related to it - 

such as the epidemic and related terms, as was the research on the 

origin of the epidemic, the wisdom of these epidemics that affect 

humans in general and muslims in particular, and the muslim’s 

position on infectious epidemics, including the “corona virus” 

covid-19", from a doctrinal point of view, and collecting legal 

evidence from which it may be understood the contradiction in 

infection and reconciling them. The researcher stated that the 

infection of infectious epidemics is all by god's decree and destiny, 

and the servant is commanded to avoid evil if he is in good health, 

and not to throw himself into death, as the research indicated the 

position of islam on quarantine. 

Keywords: the position of the muslim - epidemics - nodal - corona 

- ((covid-19(( 
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َمةُ   الُمَقد ِّ
إن الحمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 

سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له،  ومن
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليًما كثيًرا، أما 

 بعد:
صيبة عامٍَّة طامٍَّة م من م9102فإن ما وقع به العالم منذ نهاية عام 

عمَّت أرجاء األرِض؛ تمثَّلت بانتشار مرٍض خطيٍر ُمْعٍد ُأطلق عليه "فايروس 
 "، الذي ال يقف عند حدود الدول، وال يترك مكانًا COVID-19)كورونا )

إال ودخله وأخذ منه العديد من األنفس، وترك البعض يصارعون الموت 
استمرار لألعراض المختلفة التي تصيب واآلالم، باإلضافة إلى ما يرافقه من 

 اإلنسان حتى بعد الشفاء منه كما يقول أهل االختصاص.
لغاية إعداد هذا البحث بذل العلماء جهودًا جبارة وكبيرة للعمل من أجل  

م وانتشار هذا الوباء والقضاء عليه، وإيجاد العالجات والمطاعيم التي  وقف تقدُّ
 ُتنهي هذا الوباء من أساسه.

ورغم امتالك الدول المتقدمة إمكانيات ضخمة مادية وطبية، فالكوادر  
الطبية في معظم أرجاء العالم قد اسُتنزفت بشكل رهيٍب، وامتألت المستشفيات 
بالمصابين بالوباء، وأصيبت مظاهر الحياة المختلفة بالشلل التام تقريبًا، 

الحياة، وُمنع  وتعطلت مصالح الناس، ووقفت التجارة والصناعة وكل مرافق
الناس من الخروج من بيوتهم نتيجة الَحْجر الصحي، وتعطلت حركة الطيران 
ووسائل المواصالت المختلفة، وأغلقت كثير من الدول على نفسها، كما وُفقدت 
الوظائف؛ مما أدى إلى انتشار البطالة والفقر والحاجة والَعوز، وانتشرت 

الناس من االختالط ببعضهم مظاهر سلبية كثيرة في المجتمعات كخوف 
بعضًا، وُمِنَعت المصافحة باأليدي والتالمس باألجساد وأصبح الناس في حرٍج 
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 شديد وضيق، والِكَماَمة ووساِئل التعقيم مالزمة لألفراد في ِحِلهم وترحالهم.
وقد جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة؛ ليتحدث 

وببعض المصطلحات ذات الصلة به، كأصل الوباء،  عن هذا الوباء تعريفًا به
وبيان موقف المسلم من الوباء واالبتالء والعدوى، ذلك أن المسلم بصبره 
والتزامه بما ُيطلب منه من ِقَبل الجهات المختصة بما ُيسمى "الحجر الصحي" 
يقلل معدل اإلصابة وانتشار الوباء بين الناس، ويحمي نفسه وأهله ومجتمعه 

 تصيبهم هذه األمراض ... من أن
 أهمية البحث:

 تأتي أهمية البحث من خالل اآلتي:
تشجيع الدراسات حول النوازل المستجدة والعمل على توضيح بعض  أواًل:

 المفاهيم المرتبطة بها من ناحية عقديه.
بيان رأي العلماء فيما يخص موقف اإلسالم من العدوى وكيفية انتقالها،  ثانيًا:

والتوفيق بين األدلة القائلة بانتقال العدوى بالمالمسة والمخالطة واألدلة 
 القائلة بعدم انتقالها بالمالمسة والمخالطة والتوفيق بين األدلة.

واألنظمة المعاصرة  بيان سبق العقيدة اإلسالمية على القوانين الوضعية ثالثًا:
 .-ما ُيعرف بالحجر الصحي -بخصوص كيفية التعامل مع الجائحة

 أهداف البحث:
 ".COVID-19)بيان المقصود بنازلة جائحة "فايروس كورونا ) أواًل:

 بيان أهمية العقيدة اإلسالمية وأثرها على المسلم عند حدوث النوازل. ثانيًا:
كيفية فهم النصوص الشرعية التي قد ُيتوهم منها التعارض وخاصة في  ثالثًا:

 العدوى وطرق انتقالها.
 مشكلة الدراسة:

بيـان المنهج النبوي في كيفية التعامل مع النوازل والجوائح من خالل  أواًل:
 األدلة الشرعية.
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ر تصحيح نظرة المسلم إلى قضية الوباء من ناحية عقدية بسبب انتشا ثانيًا: 
 بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بطرق انتقال العدوى.

كما وتكمن مشكلة البحث في أن المسـائل الـواردة في هـذه النازلـة جائحـة  ثالثًا:
تحتاج إلى تأصيل عقدي في "، COVID-19)"فايروس كورونا )

 التعامل مـع المصـاب بالوبـاء والمـرض المعـدي.
 الدراسات السابقة:
اطالع الباحث وبعد مراجعة المكتبات المختصة والشبكة في حدود 

العنكبوتية، لم يعثر على أية دراسة تحمل العنوان أو المضمون ذاته كدراسة 
"فايروس كورونا علمية مسـتقلة ببيـان َمْوِقُف الُمْسِلِم ِمَن اأَلْوِبَئِة وربطها بجائحة 

((COVID-19 ،" .وتأصيلها من ناحية عقدية 
   ث:منهج البح

 اعتمد الباحث في دراسته المنهجين اآلتيين:
 أواًل: المنهج االستقرائي، وذلك من خالل:

جمع النصوص ذات العالقة بموضوع الدراسة من الكتاب والسنة، فـإن  .0
كان الحديث في الصـحيحين أو أحدهما فيكتفي الباحث في تخريجه 

ة عند أهل عليهما، وإن كان في غيرهما خرجناه من المصادر المعتمد
 السنة والجماعة.

مراجعة كتب التراث اإلسالمي، وانتقاء النصوص ذات العالقة بموضوع  .9
 الدراسة.

التعريف بكل من الوباء واأللفاظ ذات الصلة بــ"فايروس كورونا  .3
((COVID-19.من خالل المصادر األصلية المتاحة ،" 

 ثانيًا: المنهج التحليلي:
من خالل جمع المعلومات  حيث ُيعنى بوصف موضوع الدراسة،

 وإخضاعها للتفسير، والنقد، واالستنباط.
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 خطة البحث:
 انتظم البحث في مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة، كما يلي:

وتشتمل على موضوع البحث، وأهميته، وأهدافه، ومشكلة الدراسة،  المقدمة:
 والدراسات السابقة، ومنهج البحث.

ْيد:  ن:َوفْيِه َمحورا الَتْمهِّ
ُل: ْحَوُر اأَلوَّ  الَتْعِرْيُف بالوباء. المِّ
ْحَوُر الثَّانِّْي:  الَتْعِرْيُف باأللفاظ ذات الصلة. المِّ
ُل:  َمْوِقُف الُمْسِلِم ِمْن الَوَباِء. الَمْبَحُث اأَلوَّ
 َمْوِقُف الُمْسِلِم ِمَن االْبِتاَلِء  الَمْبَحُث الثاني:
ُل:  َتَعاَلى من االْبِتاَلءِحْكَمُة هللِا  الَمْطَلُب اأَلوَّ
ْبُر ِعْنَد االْبِتاَلء الَمْطَلُب الثَّانِّي:  الصَّ
 .طرق انتقال الَعْدَوى حسب األدلة الشرعية الَمْبَحُث الثَّالُِّث:
 األدلة على عدم انتقال الوباء بالعدوى. المطلب األول:
 األدلة على انتقال الوباء بالعدوى. المطلب الثاني:
 التوفيق بين األدلة.  المطلب الثالث:
ي ِفي اإِلْساَلم الَمْطَلُب الرابع: حِ   الَحْجُر الصِ 

 َوِفْيَها أََهم  َنَتاِئِج الَبْحث. الَخاتَِّمُة:
 المصادر والمراجع

 الفهرس
وهللَا أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يحفظنا بحفظه من شرِ  هذا 

 عنا في أقرب وقت ممكن. الوباء وكل مسلٍم في أقطار األرض وأن يكشفه
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ْيد:  َتْمهِّ
إن من نعم هللا تعالى على اإلنسان أن َمنَّ عليه بنعمة الصحة والعافيـة، 
تلــك النعمــة التــي مــن خاللهــا يســتطيع مزاولــة جميــع أنشــطته التــي ُيريــد، وهــذه 

عليـه  -النعمة العظمية التي ال يعرف اإلنسان قيمتها إال بعـد فقـدها، كمـا أخبـر
ــــَل َخْمــــٍس: » بقولــــه: -الســــالم ــــِنْم َخْمًســــا َقْب ــــَل  -وذكــــر منهــــا -اْغَت َتَك َقْب  َوِصــــحَّ
«َسَقِمكَ 

 (0)
 . 

فيبــدأ اإلنســان عنــد فقــدان الصــحة بحســب طبيعتــه الفطريــة بالبحــث عــن  
وهـــذا مصـــادقًا  -الصــحة-الوســائل والطـــرِق المختلفــة للوصـــول إلـــى تلــك النعمـــة

ُة »:-عليـــــه الســـــالم-لقولـــــه  ـــــحَّ  ِنْعَمَتـــــاِن َمْغُبـــــون  ِفيِهَمـــــا َكِثيـــــر  ِمـــــَن النَّـــــاِس: الصِ 
«َوالَفَراغُ 

 (9)
ال َيْعِرُف َقْدَر َهاَتْيِن النِ ْعَمَتْيِن َكِثير  ِمـْن النَّـاِس، َحْيـُث اَل َيْكِسـُبوَن »، 

َفَيْنـَدُموَن َعَلـى َتْضـِييِع  ِفيِهَما ِمـْن اأْلَْعَمـاِل ِكَفاَيـَة َمـا َيْحَتـاُجوَن ِإَلْيـِه ِفـي َمَعـاِدِهْم،
 ژ ېئۈئ ېئ ېئ ژٹ ٹ أَْعَمـــــــــــاِرِهْم ِعْنـــــــــــَد َزَواِلَهـــــــــــا، َواَل َيـــــــــــْنَفُعُهْم النَّـــــــــــَدُم، 

«2التغابن:
(3)

.   
فالصحة نعمة إذا فقدها اإلنسان تعطلت حياته، ووقفت طموحاته،  

وتكسرت أحالمه، وقل نشاطه، فيحرص كل الحرص على سالمة جسده مما 
يصيبه من آفاٍت وِعلٍل ويبحث عن العالج المناسب مهما كلفه ذلك من ُجهٍد 

 أو ماٍل.

                                                 

( المستدرك على الصحيحين، دمحم بن عبد هللا الحاكم، النيسابوري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، 0)
ص  1(، ج6417، رقم الحديث )1/310)م، 0221 -هـ0100، 0دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرِ َجاهُ »وقال:  .310  ، ووافقه الذهبي(.«َهَذا َحِديث  َصِحيح  َعَلى َشْرِط الشَّ
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح (  9)

دار  :دمحم زهير بن ناصر الناصر المحقق:دمحم بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي،  :البخاري 
هـ: 0199، 0، ط: طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي(

 (.   4/44) 7109حديث برقم  -باب ال عيش إال عيش األخرة -كتاب الرقائق
تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي: المباركفوري: دمحم عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العال،  ( انظر:3)

 (.  7/145) .5/022بيروت:  –دار الكتب العلمية 
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وله: بق -عليه السالم-وجعل هللا لكل داء دواء؛ إال الموت، كما أخبر

َما َأْنَزَل َّللاَُّ َداًء ِإالَّ َأْنَزَل َلُه ِشَفاءً »
(0)

 : )ما أنزل هللا( -عليه السالم-، فقوله 
أي ما أصاب أحد بداء إال قدر هللا له دواء والمراد بإنزاله إنزال المالئكة 
الموكلين بمباشرة مخلوقات األرض من الداء والدواء. فإن قلت: نحن نجد كثيرًا 

ى يداوون وال يبرؤون. قلت: إنما جاء ذلك من الجهل بحقيقة من المرض

"المداواة أو بتشخيص الداء ال لفقد الدواء وهللا أعلم
(9)

 . 
وقد وجدَّ على مرِ  األزمان بعضًا من األوبئة سببت الوفيات ِلكثير من 

ثمَّ اختفت إما بنفسها أو بإيجاد  -كالتيفوئيد والسل والحصبة وغيرها-الناس 
 لها عن طريق األطباء بعد توفيق هللا لهم على ذلك. عالجٍ 

وهناك بعضًا من األوبئة ما قدَّر هللا تعالى ِلْعِلِم اإلنسان القاصر من  
معرفتها، وعدم استطاعته في الوصول إلى عالجها وإيجاد الدواء المناسب لها، 

عرفتها أو لحكمة لم يتيسر لنا م -غير المعروفة -وذلك لوجود مانع من الموانع
يعلمها هللا تعالى. ومن تلك األوبئة التي ظهرت في هذا القرن وبالتحديد في 

، "COVID-19))م مرض  أطلق عليه اسم؛ "فايروس كورونا 9102نهاية العام 
 وقد انتشر بشكل كبير وسرعة عالية في معظم بالد العالم لم يوقفه حاجز  

 وال عازل  وال تقدم علمي.
  

                                                 

ُ َداًء ِإالَّ َأْنَزَل َلُه ِشَفاءً  -( صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الطب0) حديث رقم  -َباُب َما َأْنَزَل َّللاَّ
5764 (6/099)  . 

( انظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: دمحم بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين 9)
 -هـ 0110: 9م، ط:0236 -هـ 0357: 0لبنان، ط: -الكرماني: دار إحياء التراث العربي، بيروت

 بن عبد . وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: أبو عبد هللا دمحم911/ 91م:0240
الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن دمحم الزرقاني المالكي، ضبطه وصححه: دمحم 

 . 2/325م: 0227-هـ0106، 0عبدالعزيز الخالدي، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: 



 

 

  

 02 

 اأَلوَُّل: الَتْعِرْيُف بالوباء.امِلْحَوُر 

الَوَبُأ، يمدُّ ويقصر: َمرض  عامٌّ، وجمع المقصور أْوباء  وجمع  لغة:
 الممدود أْوِبَئة . 

وقد َوِبَئِت األرُض َتْوَبُأ َوَبًأ فهي َمْوبوَءًة، إذا كُثر مرضها.... 
(0)

. 
ه والوباء مهموز مقصور: مرض عام وجمعه األوباء وال يجوز مده وجمع

أوبئة.
 (9)

 
وردت في ُكتب أهل العلم عدة تعريفات لهذا المصطلح،  اصطالحًا:

 منها:  
هو كل مرض عام يقع بكثير من الناس نوًعا واحًدا، بخالف سائر األوقات » 

فإن أمراضهم فيها مختلفة، فقالوا: كل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعوًنا، 

«ثم قال: والصحيح أنه كالوباء ..وجمعه طواعين
(3)

. 

وقيل: َوَباء"؛ أي: هالك 
 (1)

. 

: ُسْرَعة الَمْوِت وَكْثَرته ِفي النَّاس  وقيل: الوَباُء، بالَمدِ 
 (5)

. 

                                                 

 (.62/ 0( انظر: مختار الصحاح )0)
الكاتب البلخي الخوارزمي، المحقق: ( انظر: مفاتيح العلوم: دمحم بن أحمد بن يوسف، أبو عبد هللا، 9)

 .021: 9إبراهيم األبياري: دار الكتاب العربي، ط:
( انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 3)

سوريا،  –الشافعي المصري، المحقق: دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث: دار النوادر، دمشق
 .02/759م: 9114 -هـ0192، 0ط: 

ريُر 1) ْيَدانيُّ الكوفي الضَّ ( المفاتيح في شرح المصابيح، الحسين بن محمود بن الحسن، مظهر الدين الزَّ
يرازيُّ الَحَنفيُّ المشهوُر بالُمْظِهري، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور  الشِ 

، 0صدارات إدارة الثقافة اإلسالمية، وزارة األوقاف الكويتية، ط: الدين طالب، دار النوادر، وهو من إ
 (.1/513م: ) 9109هـ،  0133

( تاج العروس من جواهر القاموس: محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، الملق ب بمرتضى الزَّبيد: 5)
 .0/960هـ: 0/0101بيروت، ط: –دار الفكر 
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قال النووي والصحيح الذي قاله المحققون أنه مرض الكثيرين من  »
 الناس في جهة من األرض دون سائر الجهات ويكون مخالفا للمعتاد من

األمراض الكثيرة وغيرها ويكون مرضهم نوعا واحدا بخالف سائر األوقات فإن 
أمراضهم فيها مختلفة وقالوا كل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا قال 
والوباء الذي وقع بالشام في هذا الحديث كان طاعونا وهو طاعون 

«عمواس
(0)

. 
 وقد عرفته منظمة الصحة العالمية بأنه: 

لمرض معين، حيث يكون عدد حاالت  بأنه حالة انتشار»يعرف الوباء: 
 اإلصابة أكبر مما هو متوقع في مجتمع محدد أو مساحة جغرافية معينة 

 .منظمة الصحة العالمية أو موسم أو مدة زمنية؛ وهذا وفقا لتعريف
وقد يحدث الوباء في منطقة جغرافية محصورة أو يمتد في عدة دول، 

«وقد يستمر لعدة أيام أو أسابيع، وربما يستمر لسنوات
(9)

. 

 الثَّاِنْي: الَتْعِرْيُف باأللفاظ ذات الصلة. امِلْحَوُر

"فايروس كورونا  هناك عدة الفاٍظ لها صلة بالوباء؛ كالمرض،
((COVID-19،" .والعدوى 

وسيقوم الباحث ببيان المعنى اللغوي واالصطالحي ِلما سبق من 
 مصادرها المعتمدة.

                                                 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي: دار ( فتح الباري شرح صحيح البخاري: 0)
، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: دمحم فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه 0362بيروت،  -المعرفة 

وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن 
 .01/041باز:

 الصحة العالمية على الشبكة العنكبوتية:( انظر موقع منظمة 9)
 healthmedicine/-https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia 

2014/8/10/%D8% A7% D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1. 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/10/30/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-healthmedicine/


 

 

  

 22 

 َأوَّاَلً: الَمَرض: 
الميم والراء والضاد أصل صحيح يدل على ما يخرج به اإلنسان »  :لغة

 «.عن حد الصحة في أي شيء كان. منه العلة
والمرض: السقم نقيض الصحة، يكون لإلنسان والبعير، وهو اسم  

للجنس. )المرض( السقم وبابه طرب، و )أمرضه( هللا و )مرضه( )تمريضا( 
 قام عليه في مرضه.

 من نفسه المرض وليس به مرض.  و )التمارض( أن يرى 
 وعين )مريضة( فيها فتور.

المرض: بالتحريك جمع أمراض، ويعني: فساد المزاج وسوء الصحة  
 41( الشعراء: بعد اعتدالها، ومنه: )َوِإَذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفينِ 

(0)
. 

وردت في ُكتب أهل العلم عدة تعريفات لهذا المصطلح،  اصطالحًا:
 منها:  
«هو ما يعرض للبدن فيخرجه عن االعتدال الخاص  » المرض: 

 (9)
. 

حال مخرجة للمرء عن حال االعتدال وصحة »عرفه ابن حزم بأنه: 
«الجوارح إلى االضطراب وضعف الجوارح واعتاللها

 (3)
. 

                                                 
مقاييس اللغة معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو معجم  ( انظر:0)

(، ولسان 300/ 5م. )0262 -هـ 0322الحسين، المحقق: عبد السالم دمحم هارون: دار الفكر: 
(، ومختار الصحاح، 930/ 6) 3 العرب، دمحم بن مكرم األفريقي المصري دار صادر، بيروت، ط:

د هللا دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، المحقق: يوسف الشيخ دمحم، زين الدين أبو عب
(، 923)ص  م.0222هـ / 0191، 5صيدا، ط:  -الدار النموذجية، بيروت -المكتبة العصرية

حامد صادق قنيبي: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع،  -ومعجم لغة الفقهاء: دمحم رواس قلعجي 
 .199م: 0244 -هـ0114، 9ط: 

( انظر: التعريفات، الجرجاني: علي بن دمحم بن علي الزين الشريف، ضبطه وصححه جماعة من 9)
(، 900م. )ص0243-هـ0113، 0لبنان، ط: –العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت

الفقه بكلية  ومعجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية: د محمود عبد الرحمن عبد المنعم، مدرس أصول
 . 341/ 9الناشر: دار الفضيلة:  - جامعة األزهر -الشريعة والقانون 

( انظر: المحلى باآلثار: أبو دمحم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري: دار 3)
 .375/ 1بيروت: بدون طبعة وبدون تاريخ:  -الفكر
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فالمرض ما يخرج به اإلنسان عن حد الصحة في أي شيء كان منه؛ 

ة المرض عل ة أو ضعف يخرج الجسم عن حد ِ » ح  «االعتدال والص 
 (0)

. 
ونخلص إلى أن المرض عبارة عن: ضعف أو علة تؤثر في جسم 
المريض تخرجه عن الحد الذي يستطيع من خالله ممارسة نشاطه وعمله على 

 أكمل وجه.

" COVID-19)ثانيًا: "فايروس كورونا )
(2)

: 
"، من خالل منظمة COVID-19)ُعرِ ف مرض "فايروس كورونا )

العالمية وهي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة األمم الصحة 
 المتحدة فيما يخص المجال الصحي:

هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة »بأنه: 
 «.فيروسات كورونا

ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء 

تفشيه في مدينة "وهان الصينية"
(3)

م، وقد 9102في كانون األول/ ديسمبر  
                                                 

 (. 01فقهية )ص( انظر: أحكام نقل األمراض المعدية دراسة 0)
التي تسبب  RNA( هي عائلة كبيرة من فيروسات الحمض النووي الريبي CoV( فيروسات كورونا )9)

أمراًضا تتراوح من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األكثر حدة مثل متالزمة الشرق األوسط 
وعلى الرغم (. SARS-CoV( ومتالزمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة )MERS-CoVالتنفسية )

( امتد إلى عدد COVID-19من أنه تم تسجيل معظم الحاالت مبدأيا في جمهورية الصين، إال أن )
للمزيد من  من الدول حول العالم. صفحة منظمة الصحة العالمية على موقع الشبكة العنكبوتية
 .للمنظمةالمعلومات، تابع بانتظام الصفحات المخصصة لفيروس كورونا على الموقع اإللكتروني 

( تعتبر ووهان من المدن الصينية الواقعة في شرق الصين األوسط على نهر يانغتزيه الذي يسمى أيضًا 3)
بتشانغ جيانغ، والذي يلتقي بنهر هان، وهي من المدن التاريخية، حيث يعود تاريخها إلى ما قبل 

مركزًا رئيسيًا للصناعة واالقتصاد في وسط الصين، وتعد  سنة تقريبًا، وتعد مدينة ووهان 3511
 .م9117نسمة حسب إحصائيات عام  200110111المدينة ذات كثافة سكانية عالية تقدر بحوالي 

 اقرأ المزيد على موضوع. كوم -الرابط
: https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%88%D9%88%D9%8

7%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
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ل "فايروس كورونا ) "، اآلن إلى جائحة تؤثر على العديد COVID-19)تحو 
( بهذا االسم؛ ألن صورة (COVID-19-من بلدان العالم، وسمي كورونا

فيروس الوباء تحت المجهر الطبي تشبه التاج ومعنى تاج بالالتينية كورونا 

 (Corona)»
 (0)

. 
ُيشير إلى المصطلح »"، COVID-19)روس كورونا )مصطلح "فاي

العلمي المختصر للمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ويشير الرقم 
هـ، الذي تمَّ فيه تسجيل أول حالة 0110م الموافق عام 9102إلى عام  02

«إصابة بهذا الفيروس
 (9)

. 
: وكذلك جاء في مجمع الفقه اإلسالمي الدولي تعريف هذا الوباء

هو التهاب في 02المعروف اختصارًا بكوفيد 9102بمرض الفيروس التاجي »

«الجهاز التنفسي بسبب فيروس تاجي جديد......
 (3)

. 
 ثالثًا: العدوى 

اإلعداء إعداء الجرب، وأعداه الداء يعديه إعداًء جاوز غيره إليه، »لغة: 
وأعداه به  وقيل هو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء، وأعداه من علته وخلقه،

«جوزه إليه واالسم من كل ذلك العدوى 
 (1)

. 
اسم من اإلعداء، كالرعوى والبقوى، من اإلرعاء واإلبقاء. يقال: »وقيل: 

                                                 

 -public/q-a .على الشبكة العنكبوتيةttps://arabic.rt.com/health/1097104الرابط (0)
coronaviruses. 

على الشبكة https://arabic.sputniknews.com/world/202005211045485625 الرابط: (9)
 العنكبوتي.

 http://www.iifa-aifi.org/5254.html -( الرابط3)
( لسان العرب: دمحم بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى 1)

اإلفريقي، المحقق: عبد هللا علي الكبير + دمحم أحمد حسب هللا + هاشم دمحم الشاذلي: دار المعارف: 
 .32/ 05القاهرة: 
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«أعداه الداء يعديه إعداء، وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء
 (0)

. 
العدوى بالفتح اسم من اإلعداء وهو أن تجاوز العلة صاحبها »وقيل: 

«ومنه حديث ال عدوى أي ال يعدي شيء شيئاإلى غيره، 
 (9)

.  

«الَعْدَوى هنا مجاوزة العل ة من صاحبها إلى غيره.....» اصطالحًا:
 (3)

. 
العدوى هنا مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره يقال أعدى »قال التوربشتي: 

فالن فالنا من خلفه أو من غرته وذلك على ما يذهب إليه المتطببة في علل 

«الجذام والجرب والجدري والحصبة والبخر والرمد واألمراض الوبائيةسبع 
 (1)

. 

«تجاوز العلة صاحبها إلى غيره»وقيل: العدوى: 
 (5)

. 

ِحيح بوساطة َما»وقيل:  اء من المصاب ِبِه ِإَلى الصَّ «اْنِتَقال الدَّ
 (7)

. 
 وبعد هذا التمهيد نشرع في ذكر المباحث على النحو اآلتي:

                                                 

السعادات المبارك بن دمحم بن دمحم بن دمحم ( النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير: مجد الدين أبو 0)
م، تحقيق: طاهر أحمد 0262 -هـ0322بيروت،  -ابن عبد الكريم الشيباني الجزري، المكتبة العلمية

 .3/023محمود دمحم الطناحي:  -الزاوي 
( التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين دمحم المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 9)

، 0القاهرة، ط: -عبد الخالق ثروت 34زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، عالم الكتب 
 .934م: 0221-هـ0101

( مشارق األنوار الوهاجة ومطالع األسرار البهاجة في شرح سنن اإلمام ابن ماجه، ابن موسى: دمحم بن 3)
/ 9م: 9117 -هـ0196، 0، ط: المملكة العربية السعودية -علي بن آدم، دار المغني، الرياض

534. 
(الميسر في شرح مصابيح السنة: فضل هللا بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد هللا، شهاب الدين 1)

 -هـ0192، 9التُّوِرِبْشِتي، المحقق: د. عبد الحميد هنداوي: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: 
 .0101/ 3هـ:9114

، 0الكويت، ط:  –صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية،5)
 .31/06مصر:  -مطابع دار الصفوة

( انظر: المعجم الوسيط، )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / دمحم النجار(، دار 7)
    (.9/542الدعوة )
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 َمْوِقُف امُلْسِلِم ِمْن الَوَباِء:   اأَلوَُّلامَلْبَحُث 

من المسلمات عند المسلم بأْن ال شيَء َيْحُدُث في هذا الكون من دون 
في أي جانٍب من الجوانب أكان خيرًا أو شر ًا، ألنه  -تعالى-إرادِة وتقدير هللا 

 ژ ۆئ  ۆئ ۇئ ژسبحانه وتعالى ال يخلق شيئًا إال لحكمة، لقوله تعالى: 
 . 97النساء: 

فإرادة هللا نافذة في العالم بكل ما فيه من مخلوقات، والمطلوب من العبد 
 -وخاصة المسلم -فقط التسليم والقبول لتلك اإلرادة والقدرة، وال يجوز لإلنسان

مهما كان أن ُيعارض تلك اإلرادة والحكمة، والَقَدر الذي قدره هللا تعالى على 
 المسلم. العباد؛ ألنه من أصل إيمان

فاألوبئة والِعلل واالبتالءات وكل حادث يطرأ على اإلنسان ال يخرج عن 
 تقدير هللا تعالى وإرادته ومشيئته، ولو أوصل اإلنسان إلى انتهاء أجله المقدر.

لكـــن يجـــب أن نـــؤمن بـــأن األوبئـــة والِعلـــل ال تســـبب المـــوت بـــذاتها أبـــدًا، بـــل  
فكـــَل َمـــن أصـــيب بـــداٍء أو وبـــاٍء فقـــد كتـــب هللا عليـــه هـــذا الـــداء  -تعـــالى -بتقـــدير هللا

والوبــاء، ســواًء أوصــل هــذا الــداء والوبــاء اإلنســاَن إلــى المــوت أم ال، فهــذه عقيــدة كــل 
ئــه، ومــا أخطئــه لــم يكــن ليصــيبه، مصــداقًا مســلم يــؤمن بــأن مــا أصــابه لــم يكــن يخط

ال يــؤمن عبــد حتــى يــؤمن بالقــدر خيــره وشــره» -عليــه الســالم-لقــول النبــي
 (0)

حتــى  
يعلم أن ما أصابه

 (9)
لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه 

 (3)
«لم يكن ليصيبه 

 (1)
. 

                                                 
( أن جميع األمور الكائنة خيرها وشرها حلوها ومرها بقضائه وقدره وإرادته وأمره، وإنه ليس فيها لهم إال مجرد 0)

 (. 5/133الكسب ومباشرة الفعل. انظر: تحفة األحوذي )
 (.  5/133( أي: من النعمة والبلية والطاعة والمعصية مما قدره هللا له وعليه. انظر: تحفة األحوذي )9)
 (.5/133ن الخير والشر. انظر: تحفة األحوذي )( م3)
تحقيق دمحم بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى،  :سنن الترمذي( انظر: 1)

شركة  :وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف، ودمحم فؤاد عبد الباقي أحمد دمحم شاكر وتعليق:
َباُب َما َجاَء  -م، أبواب القدر0265 -هـ0325، 9 ط:مصر،  -لبيمكتبة ومطبعة مصطفى البابي الح

 :دمحم ناصر الدين األلباني :السلسلة الصحيحة، و 1/150: 9011برقم  ِفي اإِليَماِن ِبالَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِ ِه،
، وصحيح الجامع الصغير وزياداته: 9132(9132، الصحيحة ) رقم 5/577الرياض:  -مكتبة المعارف

المكتب  :عبد الرحمن دمحم ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم األشقودري األلباني أبو
 صحيح. 6543 رقم 0954 /9اإلسالمي: 
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  -لكـنَّ األوبئـة ومـا ُيصـيب اإلنسـاَن عمومـًا ممـا هـو غيـر محبـب للــنفس 
ال ُتنســب هلل تعــالى فعليــًا، وإنمــا ُينســب إليــه الخيــر والحســنة فهــذا مــن فضــل هللا 
تعـــالى ونعمتـــه وإحســـانه، فالشـــرور واآلثـــام تنســـب لإلنســـان مجـــازًا واختيـــارًا بمـــا 

 جتجب حب خب    مب  ىب يب   ژ كسبه بيده وعمله بجوارحه، مصداقًا لقوله تعالى: 

َأصــاَبَك ِمــْن َحَســَنٍة مــا »، أي:  [62]النســاء:   ژ مثحت خت مت  ىت  يت جث
يعني من خير ونعمة َفِمَن َّللاَِّ يعني من فضل هللا عليك يتفضل به إحسانا منـه 
إليــك؛ َومــا َأصــاَبَك ِمــْن َســيِ َئٍة يعنــي مــن شــدة ومكــروه ومشــقة وأذى َفِمــْن َنْفِســَك؛ 

«يعنــي فمــن قبــل نفســك وبــذنب اكتســبته نفســك اســتوجبت ذلــك بــه
 (0)

ِلمــا ثبــت  ،
ــاَلِة َقــاَل:  -عليــه الســالم-عــن النبــي َواْلَخْيــُر ُكلُّــُه »... أنَّــُه َكــاَن ِإَذا َقــاَم ِإَلــى الصَّ

رُّ َلْيَس ِإَلْيَك... (9) «في َيَدْيَك َوالشَّ
. 

وإن كان هللا سبحانه وتعالى هو الذي قدَّر على العبد الوباء والبالء  
وات واألرض، وال يجري شيء  في الكون وقضى به عليه، فهو بيده مقاليد السما

عليه -إال بإذنه، مهما كان ذلك الشيء؛ وال أدل على هذا من قول خليل هللا
 . 41: )َوِإَذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفيِن( الشعراء: -السالم

الوباء إلى نفسه ولم ينسبه إلى هللا  -عليه السالم -فنسب إبراهيم الخليل 
وإقراره بأن ال شيَء في  -عليه السالم-تقاد إبراهيم تعالى، مع قوة ويقين واع

الكون كله يجري بدون إرادة هللا سبحانه وتعالى؛ وفي هذا المعنى ُينسب الخيُر 
فلم يقل: وإذا أمرضني، وفي ذلك » هلل تعالى، وُينسب الشرُّ لإلنسان اكتسابًا:  

هما الغالبان سر وهو أن النعم والخير مسخران لإلنسان في أصل وضع خلقته ف

                                                 

 (. 0/111( انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل )0)
مسلم بن الحجاج أبو  :المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( 9)

ِكَتاُب َصاَلِة بيروت،  -دار إحياء التراث العربي :دمحم فؤاد عبد الباقي المحقق:الحسن القشيري النيسابوري، 
َعاِء ِفي َصاَلِة اللَّْيِل َوِقَياِمِه: حديث رقم -اْلُمَساِفِريَن َوَقْصِرَها  .531/ 0: 660 َباُب الدُّ
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عليه ألنهما من مظاهر ناموس بقاء النوع، وأما الشرور واألضرار فإن 
معظمها ينجر إلى اإلنسان بسوء تصرفه وبتعرضه إلى ما حذرته منه الشرائع 

«.والحكماء الملهمون فقلما يقع فيهما اإلنسان إال بعلمه وجرأته
 (0)

 
به اإلنسان بل وإذا أردنا أن نبحث عن أصل الوباء وما ُيصاب    

وخاصة ما نحن بصدد الكالم عنه "فايروس كورونا  -البشرية كلها
((COVID-19 هو اإلنسان  -عز وجل-"، سنجد بأن أهم سبٍب بعد تقدير هللا

نفسه قبل غيره من المخلوقات، بل إنه أهم األسباب التي ُتصيب الكون كله 
عاٍص وآثام، كما قال وليس اإلنسان فقط؛ فبظلم اإلنسان نفسه بما يعمل من م

 مب      خب  حب جب              يئ ىئ مئ   حئ جئ       ی ی ژ هللا تعالى:

استعلن الفساد في البر » أي: [ ،10]الروم:   ژ  حت جت يب  ىب
والبحر أي: فساد معايشهم ونقصها وحلول اآلفات بها، وفي أنفسهم من 
األمراض واألوبئة وغير ذلك، وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من األعمال 

«الفاسدة المفسدة بطبعها
 (9)

 . 
والناس لهم إرادة عاملة، ولهم كسب هو ثمرة هذه اإلرادة وهم بهذه  »
يحسنون ويسيئون، ويستقيمون على طريق الحق، ويركبون طرق اإلرادة 

الضالل. فما كان منهم من إحسان، قابلهم معه إحسان من هللا إليهم، وما كان 

«منهم من إساءة رد ت إليهم
 (3)

. 
-؛ َيتبين للمسلم بأن كل وباء يصيبه هو من عند هللا وخالصة القول

حه إلى خالقها داعية ذليلة تطلب فتطمئن نفسه ويرتاح عقله وتسمو رو  -تعالى

                                                 

 (.  95/05( انظر: التحرير والتنوير )0)
 (.  713( انظر: السعدي، مرجع سابق )ص9)
 (.   03/54( انظر: التفسير القرآني للقرآن )3)
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الشفاء والعون والمدد والرحمة منه سبحانه وحده ال غيره، لكن مع يقينه التام 
بطلب األسباب التي ُتوصله إلى البحث عن عالج لحالة مرضية أصيب بها، 
تتطلب منه زيارة طبيب وسؤاله عن عالجه، وهذا ال يتنافى مع يقينه الراسخ 

من عند هللا، فكل حسنة وكذلك السيئة هي في الواقع  بأن كل ما أصابه هو
  -تعالى-بتقدير هللا وفعله وإرادته، فواجب على المسلم التسليم بأمر هللا 

وال يجزع أو يفزع أو َيمل أو ُيَضل أو يرتد أو ينحرف عن المنهج اإللهي 
 الرباني.

 امَلْبَحُث الثاني: َمْوِقُف امُلْسِلِم ِمَن االْبِتَلاِء 

 مَلْطَلُب اأَلوَُّل: ِحْكَمُة اهلِل َتَعاَلى من االْبِتَلاءا

بعباده أنه َيبتلي العبد بأنواع من االبتالءات التي  -تعالى-من ِحكم هللا 
تصيبه إما في نفسه أو ماله أو أهله، بل ورتب هللا سبحانه على تلك 

الم: عليه الس- االبتالءات الكثير من األجور والحسنات والدرجات، بقوله
َعَجًبا أَلْمِر اْلُمْؤِمِن ِإنَّ َأْمَرُه ُكلَُّه َخْير  َوَلْيس َذِلَك أَلَحٍد ِإالَّ ِلْلُموِمِن، ِإْن َأَصابْتُه »

«َسرَّاُء َشَكَر َفكاَن َخْيًرا َلُه، َوِإْن َأَصاَبْتُه َضرَّاُء َصَبَر َفَكاَن َخْيًرا َله
 (0)

؛ فإذا كان 
لم يصلها بعمله، ابتاله هللا تعالى بأنواٍع من  للعبد عند هللا تعالى منزلة

المصائب واألقدار والِعلل واألمراض التي ترفع به إلى تلك المنزلة التي 
َر هللا تعالى لعبٍد منزلًة ودرجًة رفيعة، »وِضعت له في سابق علم هللا،  فـإذا َقدَّ

هللا تعالى  ولم يقدر ذلك العبُد أن يبلَغ تلك المنزلة بالعمل الصالح، أصاَبهُ 
ببالء، ورزَقُه صبًرا على ذلك البالء حتى يبلَغ تلك المنزلة بما حصل له من 

«ثواب ذلك البالء وَصْبٍر عليه
 (9)

. 
                                                 

حه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، 6452) 914/ 03( المسند 0)  (. وبهذا اإلسناد صح 
حه ابن حب ان 317/ 0  (.9322أخرجه الترمذي ) 067/ 6. وصح 

 (. 0094برقم  9/112( انظر: المفاتيح في شرح المصابيح )9)
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فاالبتالءات في غالبها تعود بالنفع على المؤمن، ِلما فيها من أجٍر 
 ِإنَّ »عليه السالم: -ومثوبٍة ورفع درجاٍت وزيادة حسناٍت وتكفير سيئاٍت َلقوله

ِعَظَم الَجَزاِء َمَع ِعَظِم الَباَلِء، َوِإنَّ َّللاََّ ِإَذا َأَحبَّ َقْوًما اْبَتاَلُهْم، َفَمْن َرِضَي َفَلُه 

َخطُ  َضا، َوَمْن َسِخَط َفَلُه السَّ «الرِ 
(0)

. 
وعلى ضوء ما سبق يتبين لنا بأن هناك عدة ِحكٍم من هذه االبتالءات 

 ل اإلجمال ال للحصر:التي ُتصيب المسلم؛ منها على سبي
أن يعلــم المســلم بــأن مــن الِحكــم مــا قــد يكــون نوعــًا مــن إنــزال الــبالء  أواًل:

يبتلـــي عبـــده المـــؤمن الصـــادق بـــأنواٍع مـــن  -تعـــالى-بـــه، لزيـــادة الـــدرجات: فـــاهلل 

ٺ ٺ ژ   ٹ ٹاالبـــتالءات؛ كاألســـقام واآلالم واألوجـــاع وغيرهـــا؛ 

 ژڤ  ڤ   ڤ  ڤٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
فاهلل تعالى يبين بأن مـن الُسـنِن ابـتالء المـؤمن بـالمحن والشـدائد [، 055]البقرة: 

وهــذه ســنته »هــي مــن ِقَبــل التمحــيص، وهــي ســنة ماضــية هلل تعــالى فــي عبــاده، 
تعـــالى فـــي عبـــاده؛ ألن الســـراء لـــو اســـتمرت ألهـــل اإليمـــان، ولـــم يحصـــل معهـــا 

ضـي تمييـز أهـل الخيـر محنة، لحصل االختالط الذي هـو فسـاد، وحكمـة هللا تقت

«من أهل الشر. هذه فائدة المحن
 (9)

. 

                                                 

دار إحياء التراث : دمحم بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي :الجامع الصحيح سنن الترمذي( 0)
ْبِر َعَلى الَباَلءِ كتاب الزهد،  أحمد دمحم شاكر وآخرون، تحقيق:، بيروت -العربي ، َباُب َما َجاَء ِفي الصَّ

قال الشيخ األلباني:  ،«هذا حديث حسن غريب»وقال الترمذي: ، 1/710(: 9327رقم الحديث )
 ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد، :سنن ابن ماجه، و حسن صحيح

ب الفتن كتا فيصل عيسى البابي الحلبي، -دار إحياء الكتب العربية :دمحم فؤاد عبد الباقي تحقيق:
. وصححه في "الصحيحة" 9/0334: (1130(، الحديث )93(، باب الصبر على البالء )37)
(0991.) 

   ( بتصرف. 0/65( السعدي: مصدر سابق )9)
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باالبتالء يكون "التمحيص" ثانيًا:
(0)

للمؤمن ِليتبين  -تعالى -من هللا 
الصادق من الكاذب، فال يمكن أن ُيقبل من العبد إيمانًا مجر دًا فارغًا عن دليٍل 
  وبرهان؛ فال بدَّ من وجود بي نة على صحة ما أدعاه العبد؛ يقول تعالى:

      ھ ھ        ھ ہ ژ ٹ ٹو[، 36]األنفال:  ژ گ گ ک ک ک ژ

 [.062]آل عمران:  ژ  ۇۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ

وال يمكن إال أن يكون هناك ابتالء حتى يتميز الخبيث من الطي ب، 
 فالذي يؤمن ويرضى ويصبر يختلف عمن َيْكُفر ويسخط ويقنط. 

من الِحكم أيضًا تكفير الذنوب للمؤمنين ومحو سيئاتهم: من  ثالثًا:
المعروف عند المسلم بأن بعض البالء قد ينزل بذنٍب؛ لوجود ِحكمة من إنزال 

َما ُيِصيُب : »-عليه السالم-البالء وهو تكفير الخطايا ومحو السيئات؛ قال 
ْوَكِة الُمْسِلَم، ِمْن َنَصٍب َواَل َوَصٍب، َواَل َهمٍ  َواَل ُحزْ  ٍن َواَل َأًذى َواَل َغمٍ ، َحتَّى الشَّ

«ُيَشاُكَها، ِإالَّ َكفََّر َّللاَُّ ِبَها ِمْن َخَطاَياهُ 
 (9)

 . 
إنَّ األمراض وغيرها من المؤذيات ُمطهرة  للمؤمن من الذنوب، َفَيْنَبِغي »

بُر على ذلك ليحصل له اأَلجُر، والمصاب َمْن ُحِرم الثواب «الصَّ
 (3)

. 
ل إن بعضًا من المصائب قد ُيصاب بها المؤمن نتيجة معاٍص فالحاص

                                                 

( التمحيص يدور حول معاني االبتالء واالختبار وتخليص المعدن مما يشوبه ليرجع ألصله؛ فمعناه 0)
«. َمَحْصُته َمْحًصا: َخلَّْصُته من كلِ  َعْيب»ومنه:  يمانهم.اختبار المؤمنين وتنقية قلوبهم وصقل إ

(. وانظر: مختار الصحاح، 096/ 3) -تحقيق: مهدي المخزومي وزميله-العين للخليل )محص( 
 .549الشارقة، ص -زين الدين الرازي: )محص(، عناية: د/ عبد الحميد هنداوي، دار البشير 

(، 5710) (: ما جاء في كفارة المرض حديث0العلم، باب )رواه البخاري في صحيحه، كتاب  (9)
(01/936 .) 

تطريز رياض الصالحين، فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي،  (3)
المحقق: د. عبد العزيز بن عبد هللا بن إبراهيم الزير آل حمد: دار العاصمة للنشر والتوزيع، 

 م.9119-هـ 0193، 0الرياض، ط: 
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اقترفها، فتكون كفارة هذه الذنوب إصابته بأي جائحة أو بالٍء أو علة ويعفو هللا 
 عن كثير. 

من الِحَكم كذلك دعوة العباد للتوبة بعد أن عمَّ وطمَّ الفساد في كل  رابعًا:
: ولعل من أهـم ظهـور األمـراض -ىإال ما رحم هللا تعال -جوانب الحياة البشرية

 ژ ڈ ژ ٹ ٹواألوبئة ُبعد الناس عن ربهم وكفـرهم وجحـودهم بـه، كمـا 

  ژ گگ گ ک ک ک    ک ڑ ڑ ژ
من لطفه وإحسانه بعباده، أنه لـو عجـل لهـم الشـر إذا أتـوا وهذا  »[، 00]يونس:

 بأســـبابه، وبـــادرهم بالعقوبـــة علـــى ذلـــك، كمـــا يعجـــل لهـــم الخيـــر إذا أتـــوا بأســـبابه
ــْيِهْم َأَجُلُهــْم( أي: لمحقــتهم العقوبــة، ولكنــه تعــالى يمهلهــم وال يهملهــم،  )َلُقِضــَي ِإَل

ويعفو عن كثير من حقوقه، فلو يؤاخـذ هللا النـاس بظلمهـم مـا تـرك علـى ظهرهـا 

«من دابة
 (0)

. 
فمعاقبة الناس على بعض الذنوب التي ارتكبوها في هذه الحياة  

حوادث وغيرها من المهِلكات؛ لعل  في هذا كاألوبئة والِعلل والمصائب وال
العقاب ما يكون سببًا في الردع والزجر عن هذه المعاصي واآلثام؛ فيرفع هللا 
عنهم العذاب بعد رجوعهم عم ا هم فيه من الغي  والتمادي في المعاصي 

 ، -سبحانه -بالتوبة والتضر ع إليه -تعالى-واآلثام، ويهرعون إلى هللا 

 پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ٹ ٹ

[، فالباليا واألوبئة من جملة اآليات والشواهد التي 90]السجدة:   ژ پ
ر هللُا عباده بها لعل في رجوعهم إليه ما يكون سببًا في رفع تلك المصائب  يذكِ 

يطلب من البشر أن يعودوا إليه؛ حيث  -تعالى-واألمراض واألسقام؛ فاهلل 
ت ه لعل الناس يتضرعون إليه؛ فإن لم ُيظهر هللُا تعالى لعباده بعض بأسه وشد 

                                                 

 (. 352( انظر: السعدي، مرجع سابق )ص0)
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هم بنوٍع من العذاب بسبب ما اقترفت أيديهم من  يمتثلوا أمره واعرضوا مس 
يحذر عباده قبل إيقاع العذاب عليهم ويرسل لهم إشارات  -تعالى-ذنوب؛ فاهلل 

رَّاِء، قال ابن كثير  رحمه-حتى يرجعوا إليه ويتضرعوا بعد أْخِذهم ِباْلَبْأَساِء َوالضَّ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ    ۋ     ۋ ٴۇ ژ وقوله: : »-هللا

  (  ې ې [، وهي األمراض واألسقام واآلالم )19]األنعام: ژ      ې

«أي: َيْدُعون هللا ويتضرعون إليه ويخشعون 
(0)

. 
فهذه المرحلة تجعُل الناَس ُتعود إلى ربها وخالقها؛ عندما يشعرون بأن 

شي  قادر على أخذ من يخالفه بكل أنواع بقدرته التي ال يعجزه  -تعالى-هللا 
 االبتالءات.

د  فاألوبئة واألمراض التي تصيب اإلنسان بكل األشكال المختلفة تتجد 
في كل وقت، فكلما ظنوا أن باستطاعتهم القضاء عليها أصابهم هللا بأشدَّ منها 
 فتكًا؛ يطلب منهم أن يعودوا إليه وُيظهروا عن عجزهم وحاجتهم إليه سبحانه،

 ۇئ وئ ژ كما قال: -تعالى-ويعرف الناس بأنه ال يكشف الضر إال  هللا 

 مئ حئ جئ   ی      ی ی ی    ىئ ىئ ىئ ېئېئ      ېئ ۈئ ۈئ ۆئ    ۆئ ۇئ

 [.04 – 06]األنعام:   ژ  يب ىب مب خب حبجب يئ    ىئ

 امَلْطَلُب الثَّاِني: الصَّْبُر ِعْنَد االْبِتَلاء

غروا أن الصبر من اإليمان الصبر يرتبط ارتباطًا مباشرًا باإليمان، فال 
 بالقدر.

هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير هللا »وعند تعريفنا للصبر نجد بأنه: 
«ال إلى هللا

 (9)
. 

                                                 

 (.  3/957انظر: تفسير ابن كثير ) (0)
 (.  030( انظر: كتاب التعريفات )ص9)
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«الثبات على أحكام الكتاب، والسنة»أو هو: 
 (0)

. 
حبس النفس على ثالثة أمور: األول: طاعة هللا، والثاني: عن »أو هو: 

«دار هللا المؤلمةمحارم هللا، والثالث: على أق
 (9)

. 
والمطلوب هنا هو الصبر على أقدار هللا المؤلمة، ألنها تحتاج إلى 
رباطة جاش وقوة يقين وصدق وتوكل على هللا تعالى، وليس كالمًا قد يخالف 
الواقع إذا ما أدعى اإلنسان بأن عنده صبر على الطاعات، لكن إذا ما وقع في 

 فعله لقوله. المصائب واآلفات واآلالم نجد خالف
يتعرض لآلالم واالبتالءات وُيوعك أكثر ِمْن غيره  -عليه السالم-فالنبي 

وهو صابر  محتسب، مع ما أعده هللا له من األجر، وفي هذا يقول الشيخ ابن 
د عليه عند النزع عند الموت عليه » -رحمه هللا تعالى-عثيمين  وحتى إنه ُشدِ 

«وهو أصبر الصابرين...حتى يفارق الدنيا  -الصالة والسالم-
 (3)

. 
علـــى  -رضـــوان هللا تعـــالى عـــنهم-وكـــان عليـــه الســـالم يحـــث اصـــحابه  

الصـــبر واالحتســـاب وطلـــب األجـــر إذا مـــا أصـــاَب الوبـــاء أو المصـــيبُة أحـــَدهم، 
، َوَلْيَس َذاَك أِلََحٍد ِإالَّ ِلْلُمْؤِمِن، ِإْن » فقال: َعَجًبا أِلَْمِر اْلُمْؤِمِن، ِإنَّ َأْمَرُه ُكلَُّه َخْير 

ــــــُه، َوِإْن َأَصــــــاَبْتُه َضــــــرَّاُء، َصــــــَبَر َفَكــــــاَن  ــــــًرا َل  َأَصــــــاَبْتُه َســــــرَّاُء َشــــــَكَر، َفَكــــــاَن َخْي

«َخْيًرا َلهُ 
(1)

. 
حيـــث إنـــه هـــو القـــدوة لنـــا فـــي أعمالنـــا  فحـــريَّ بنـــا أن نـــتعلم منـــه الصـــبر؛

 ژ  ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ       ۇئ وئ ژ :-تعــــــــــــــالى- وأفعالنــــــــــــــا لقولــــــــــــــه
 ، فنتحصل على األجر الذي ُيعطى للصابرين.  [90]األحزاب: 

                                                 

 ".   9/061"، " تفسير القرطبي 0/63"، " االعتصام للشاطبي 2( " عدة الصابرين البن القيم/0)
 (. 0/002( انظر: شرح رياض الصالحين )9)
 (. 911( انظر: تفسير جزء عم )ص3)
 .9925/ 1 (9222/ 71صحيح مسلم، مصدر سابق، سبق تخريجه )( 1)
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-وفي هذا دليل للمؤمن على أهمية صبره على ما أصابه من ابتالءات 
" COVID-19)"فايروس كورونا ) -والَعالم واقع  في هذا الوباء -وخاصة

لهم على ما سيعطيهم على ذلك الصبر من أجٍر  -تعالى-المستجد، بوعد هللا 
ومثوبة، فيوطن نفسه على الصبر ويحتسب األجر والمثوبة من هللا تعالى، 

وفيه الحث على الصبر على الضراء، وإن ذلك من خصال المؤمنين، فإذا »
-نتظر الفرج من هللا رأيت نفسك عند إصابتها بالضراء صابرًا محتسبًا، ت

وتحتسب األجر على هللا؛ فذلك عنوان اإليمان، وإن رأيت  -سبحانه وتعالى

«العكس َفُلْم نفسك، وَعِدْل مسيرك، وتب إلى هللا
 (0)

. 
ِعَظُم اْلَجَزاِء َمَع ِعَظِم : »-عليه السالم- ومما يروى في ذلك أيضًا قوله

َضا، َوَمْن َسِخَط َفَلُه اْلَباَلِء، َوِإنَّ َّللاََّ ِإَذا َأَحبَّ  َقْوًما اْبَتاَلُهْم، َفَمْن َرِضَي َفَلُه الرِ 

ْخطُ  «السُّ
(9)

محبوبًا عند  -المسلم-، وفي هذا الحديث بيان بأن صاحب البالء 
فهذا مرتبط  -تعالى -هللا تعالى، وذلك عند صبره ورضاه عن قضاء هللا

 بالصبر.
عليه -ومنهم سيدنا أيوب عندما ذكر قصص األنبياء؛  -تعالى-وهللا 

 ٹ ٹ     ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ     ٺ ٺ ژ ٹ ٹ :-السالم

 ڄ   ڄ ڄ ڄڦ  ڦ  ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ  ڤ ٹ

[، جعلها 41 – 43]األنبياء:  ژ  چ چ چ ڃ    ڃ ڃ  ڃ

                                                 

 (. 911( انظر: تفسير جزء عم )ص0)
دمحم بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى،  :الجامع الكبير )سنن الترمذي(( 9)

 هـ،9112 -هـ0131بيروت،  -الرسالة العالمية :عبد اللطيف حرز هللا -شعيب األرنؤوط المحقق:
ْبِر َعَلى الَباَلءِ  هذا حديث حسن »وقال الترمذي: / 0(: 9327، رقم الحديث )َباُب َما َجاَء ِفي الصَّ

في صحيح  9001)حسن( انظر حديث رقم:  تحقيق األلباني( 1130، وابن ماجه )696 «.غريب
 (.0991وصححه األلباني في "الصحيحة" ) الجامع.
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عبرة للمعتبرين وعظة للمؤمنين وامتحانًا للصابرين الذين يصبرون على ما 
الحياة الدنيا، وهذا الجزاء والثواب أصابهم من أسقام وأوبئة واآلالم تصيبهم في 

والثناء الذي يتحصلون عليه؛ يدفع المؤمن إلى الصبر على ما أصابه من ألم 

 پ ژ الوباء محتسبًا غير ساخٍط أو جزٍع على هذا االبتالء، إلى أن قال:

أي: جعلناه عبرة للعابدين، الذين ينتفعون بالِعبر، فإذا رأوا  »  ژ   ڀ پ
البالء، ثم ما أثابه هللا بعد زواله، ونظروا السبب، وجدوه الصبر، ما أصابه من 

،  ژ ڤ ڤ ڤٹ ٹ  ٹٹ ٿ   ٿ ژ ولهذا أثنى هللا عليه به في قوله:

«فجعلوه أسوة وقدوة عندما يصيبهم الضر
 (0)

. 
ره َّللاَّ تعالى عليه من خير أوشر،  فعلى العبِد أن يصِبَر على ما قدَّ

تعالى خير  كل ه، وعدل  وِحكمة، فيرضى به ُكل ه، وال يقول وليعلْم أنَّ قضاء هللا 
 إال ما ُيْرِضي َّللاَّ تعالى لينال على ذلك أجر الصابرين.

  

                                                 

 (. 0/594( انظر: تفسير السعدي )0)
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 امَلْبَحُث الثالث: طرق انتقال الَعْدَوى حسب األدلة الشرعية.

 املطلب األول: األدلة على عدم انتقال الوباء بالعدوى.

عند السؤال عن كيفية انتقال العدوى من الشخص المصاب إلى 
 "COVID-19))الشخص السليم وخاصة األوبئة المعدية، ومنها "فايروس كورونا 

في جوابه عن سؤال  -عليه السالم-وما حصل بخصوصه؛ نجد بأن النبي 
في كيفية انتقال العدوى، يقول عليه  -رضوان هللا تعالى عليهم-ألحد الصحابة 

َفَقاَل أَْعَراِبىٌّ َيا َرُسوَل َّللاَِّ َفَما َباُل «. اَل َعْدَوى َواَل َصَفَر َواَل َهاَمَة » السالم: 
َباُء َفَيِجىُء اْلَبِعيُر اأَلْجَرُب َفَيْدُخُل ِفيَها َفُيْجِرُبَها  ْمِل َكَأنََّها الظِ  اإِلِبِل َتُكوُن ِفى الرَّ

َل َفَمْن أَْعَدى األَ »ُكلََّها َقاَل  «وَّ
(0)

 ؟
صرف نظر  -عليه السالم-فبالنظر لهذا الحديث يتبين لنا بأن النبي  

إلى أن العدوى ال تنتقل بذاتها وتصيب  -رضوان هللا عليهم-الصحابة 
المخلوقات من تلقاء نفسها، بل أراد ربطهم بالعقيدة الصحيحة المتمثلة بأن كل 

أن الفاعل والمؤثر الحقيقي هو  أيَّ »ما ُيصيب المخلوقات هو بأمر هللا تعالى؛ 
هللا عز وجل، فالذي أمرض اإلبل األول هو الذي أمرض الثاني، وإن كان 
األول بال سبٍب معلوٍم والثاني يكون بسبب، وهذا ال إشكال فيه، قد يكون الداء 

«بدون سبب ابتداًء، وقد يكون بسبٍب فال مانع من وجود االثنين
 (9)

. 
: -عليه السالم-معديان بطبعهما باطل ولذا قالوإال فالقول بأنهما »

؟«"فمن أعدى األول
 (3)

. 

                                                 
(، 5606حديث رقم ) َباب اَل َصَفَر َوُهَو َداء  َيْأُخُذ اْلَبْطنَ ( كتاب العلم، 01/359( رواه البخاري، )0)

باب ال عدوى وال طيرة وال هامة وال  ( كتاب السالم،0613، 1/0619ورواه مسلم في صحيحه )
 .1/0619(: 9991حديث رقم )ممرض على مصح صفر وال نوء وال غول وال يورد 

 .75/03( شرح كتاب التوحيد: أبو عبد هللا، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي.: 9)
( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن )سلطان( دمحم، أبو الحسن نور الدين المال الهروي 3)

 .0600/ 0م: 9119 -هـ 0199، 0لبنان، ط:  –القاري، دار الفكر، بيروت 
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أضف إلى ذلك أنه قد وردت بعض األحاديث التي تنفي قضية انتقال 
الوباء بالعدوى؛ بمعنى انتقال الوباء من المصاب إلى الصحيح بالمالمسة أو 

أن كل ، وبين ب-كما هو متداول حتى في األوساط الطبية لألسف -المخالطة 
ذلك يكون من هللا تعالى، وليس اإلنسان المصاب هو الذي ينقل العدوى خالفًا 
لما كان يعتقده أهل الجاهلية في طريقة نقل العدوى، حيث ُنقل عن أبي هريرة 

ال عدوى »قال:  -عليه السالم-عن النبي  -رضي هللا عنه-
 (0)

وال صفر 
 (9)

 
وال هامة

 (3)
«..... فقال: فمن أعدى األول 

 (1)
. 

: -عليه السالم-كما جاء بقول النبي -ومن هنا يتبين بأن أصل الوباء
، إن كل ما ُيصاب به اإلنسان من هللا تعالى، وهذا ال «فمن أعدى األول»

يمنع من األخذ باألسباب التي ُيَتوقع منها عدم إصابة اإلنسان بالوباء، وهذا ما 
 -عليه السالم-رسول هللا قال: قام فينا  -رضي هللا عنه-رواه ابن مسعود 

: َيا َرُسوَل َّللاَِّ، الَبِعيُر « اَل ُيْعِدي َشْيء  َشْيًئا» فقال: قالها ثالًثا، َفَقاَل أَْعَراِبيٌّ
َأْجَرُب اْلَحَشَفةِ 

(5)
ُنْدِبُنهُ  

(7)
ِبُل ُكلَُّها، َفَقاَل  َفَمْن : »-عليه السالم-، َفَتْجَرُب اإْلِ

َل؟ اَل َعْدوَ  ى َواَل َصَفَر، َخَلَق َّللاَُّ ُكلَّ َنْفٍس َوَكَتَب َحَياَتَها َوِرْزَقَها َأْجَرَب اأَلوَّ
«َوَمَصاِئَبَها

(6)
. 

                                                 
 ( ال عدوى: يعني نفي ما كانت عليه الجاهلية تزعمه وتعتقده بأن المرض والعاهة تتعدي بطبعها 0)

 (.01/903ال بفعل هللا تعالى. شرح النووي على صحيح مسلم )
( الصفر: قيل: المراد تأخير تحريم المحرم إلى صفر وهو النسيء، وقيل: دأب في البطن. شرح النووي 9)

 (، وقيل: التشاؤم بشهر صفر.905، 01/901ى صحيح مسلم )عل
( الهامة: هي: طائر معروف من طير الليل، أو هي البومة، أو إن روح الميت تنقلب هامة تطير. شرح 3)

 (.01/905النووي على صحيح مسلم )
 ( سبق تخريجه قريبًا.1)
 مادة )حشف(.( 2/16( الحشفة: ما فوق الختان وهي رأس الذكر: لسان العرب )5)
(، مادة دبن(. وهي: 9/22( ندبنه: الدبن: حظيرة الغنم إذا كانت من القصب: النهاية البن األثير )7)

 معاطن اإلبل.
، صحيح. 9013( سنن الترمذي، مصدر سابق، َباُب َما َجاَء اَل َعْدَوى َواَل َهاَمَة َواَل َصَفَر، حديث رقم6)

 (.0059( حديث رقم )3/013انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة )
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فقــد حضــر وفــُد ثقيــٍف » -رضــوان هللا تعــالى عــنهم-وكــذلك بفعــل الصــحابة 
، فـأتي بطعـام، فـدعاهم، فتنحـى -رضـى هللا عنـه-ألمير المؤمنين أبي بكـر الصـديَق 

 -مجـــذوم. فـــدعاه وأكـــل معـــه، وكـــان ســـلمان وابـــن عمـــررجـــل، فقـــال: مـــا لـــك؟ قـــال: 
يصـــنعان الطعـــام للمجـــذومين ويـــأكالن معهـــم، وعـــن عكرمـــة أنـــه  -رضـــي هللا عنهمـــا

«تنحى عن مجذوم، فقال له ابن عباس: لعله خير منى ومنك
 (0)

. 
ويعلم اإلنسان بأنه مأمور على اتقاء الشر إذا كان يتمتع بصحة 

في الماء ليغرق، وفي النار ِلُيْحَرق، فمطلوب   وعافية، حتى إنه ال يلقي نفسه
منه كذلك اجتناب مقاربة المصاب بمرٍض معدٍ  كالمجذوم، فهي من أسباب 
اإلصابة بالمرض، فاجتناب المريض أو المصاب بمرض معدي من باب 
اجتناب األسباب التي قد تكون سببًا للبالء وإصابة الصحيح، ال من باب 

مما يدل على »؛ فاألسباب قطعًا ال تؤثر بنفسها، التأثير لألسباب نفسها
مشروعية اجتناب مريض الجذام كي ال تنتقل العدوى منه إلى غيره أي أن 

العادة  -سبحانه وتعالى-مخالطة هذا المريض من األسباب التي أجرى هللا 
بأنها تفضي إلى المرض ال استقالاًل بطبعها، مما يدل على أن للعدوى تأثيرًا 

«ثيرها ليس أمرًا الزمًا بحيث تكون علة فاعلةلكن تأ
 (9)

. 

 املطلب الثاني: األدلة على انتقال الوباء بالعدوى.

 السؤال الذي ُيسأل هو؛ هل الوباء ينتقل بالعدوى؟ و 
تثبت انتقال الوباء  -عليه السالم-مع وجود عدة أدلة وردت عن النبي 

«الَمْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن اأَلَسدِ َوِفرَّ ِمَن »..... بالعدوى، منها: 
(3)

والسبب في  ،
                                                 

( شرح صحيح البخاري البن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق: أبو 0)
 .101/ 2م: 9113هـ، 0193، 9السعودية، الرياض، ط:  -تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد

 .91أحمد: ص ( موافقة حديث ال عدوى للطب والواقع وجهل المخالفين بالعلم: د. ربيع9)
( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه: أبو عبد 3)

هللا دمحم بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، المحقق: دمحم زهير بن ناصر الناصر: 
 .311/ 01: 5616حديث رقمهـ، كتاب العلم، َباب اْلُجَذاِم، 0199، 0دار طوق النجاة، ط: 
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ألنه أشد تأثيرًا من العلل »المجذوم بالفرار منه؛  -عليه السالم-تخصيصه 
«المعدية

 (0)
 . 
عنــدما أتــاه رجــل مجــذوم ليبايعــه بيعــة اإلســالم،  -عليــه الســالم-وبفعلــه 

عليـه -فأرسل إليه بالبيعة، وأمره باالنصراف، ولم يأذن له بالـدخول عليـه؛ فقـال 

«ِإنَّـــا َقـــْد َباَيْعَنـــاَك َفـــاْرِجعْ »الســـالم: 
(9)

دون أن يســـتقبله أو يصـــافحه، وقـــد أشـــار  
إن انتقـــال الــداء مــن »لحــديث، بقولـه: القسـطالني إلـى هــذا المعنـى عنــد شـرحه ل

جسد لجسد بواسطة المالمسة والمخالطة وشم الرائحة، ولذلك يقع في كثيـر مــن 
 األمـــــــراض فـــــــي العـــــــادة انتقـــــــال الـــــــداء مـــــــن المـــــــريض إلـــــــى الصـــــــحيح بكثـــــــرة 

«المخالطة
 (3)

 . 
ـــاني إلـــى فعـــل النبـــي  ـــه الســـالم-كـــذلك أشـــار الشـــيخ األلب باعتبـــار  -علي

معـــد، ولـــذلك اتخـــذ الســـبب فـــي عـــدم انتقـــال المـــرض إليـــه مـــن الجـــذام مـــرض »

«المجذوم، وليس ينافي هذا التوكل على هللا تعالى
 (1)

. 

«ال ُيــوِرُد ُمْمــِرض  عَلــى ُمِصــح ٍ »َوِبَقْوِلــِه كــذلك:  
 (5)

، فــال يــأتي المصــاب 
بالوباء والمرِض المعدي إلى مكان فيه أناس  أصـحاء، فطبيعـة النفـوس السـليمة 

عــاف مخالطــة المصــاب وخاصــة باِلعلــل واألوبئــة المعديــة، وقــد ينتقـــل تــأنف وت

                                                 

 .6/9421( ارشاد الباري، مصدر سابق: 0)
 .1/0659(: 9930( صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب السالم، باب: اجتناب المجذوم، حديث رقم)9)
 .01/071( إرشاد الساري، مصدر سابق: 3)
( موسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر دمحم ناصر الدين األلباني: أبو عبد الرحمن دمحم ناصر الدين، 1)

بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني، َصَنَعُه: شادي بن دمحم بن سالم آل نعمان: 
 ليمن: ا -مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة، صنعاء

 .3/0030م: 9101 -هـ0130، 0ط: 
 (: 9990ال عدوى وال طيرة، حديث رقم ) (  صحيح مسلم، مصدر سابق: كتاب السالم، باب5)

1 /0613. 
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وإن مــا ذلــك ألن  النفــوس َتَعــاُف مخالطــة أهــل »الوبــاء مــن المصــاب إلــى الســليم، 
ٍة. وإن كـــان هللُا ســـبحانه قـــد أجـــرى  األدواء، وإن كـــان ال يعـــدي داء  علـــى صـــحَّ

قيم، ولكن ه يضرُّ الخَ  حيح بالسَّ ِر الص  لق عادة ال وجوًبا. وأمرهم بعد العادَة بتضرُّ

ز «ذلك بالتَّحرُّ
 (0)

. 
 إذا ســـــــمعتم بالطـــــــاعون فـــــــي أرض » -عليـــــــه الســـــــالم-وكقولـــــــه كـــــــذلك 

«فـــال تـــدخلوها وإذا وقـــع بـــأرض وأنـــتم بهـــا فـــال تخرجـــوا منهـــا
(9)

عليـــه -، فنهـــى 
عن الخـروج مـن األرض التـي وقـع بهـا الطـاعون أو الـدخول فيهـا، لمـا  -السالم

التعرض للبالء وحتى يمكن حصر الوبـاء فـي دائـرة محـددة، ومنعـا في ذلك من 
 النتشاره.

الطاعون آية الرجز»: -عليه السالم-وقوله 
 (3)

ابتلى هللا عز وجل به  
 ناسًا من عباده، فإذا سمعتم به فال تدخلوا عليهم، وإذا وقع بأرض وأنتم بها 

«فال تفروا منه
(1)

. 
 ل أبو سليمان الخطابي، قوله: قا»وفي هذا يقول اإلمام الخطابي: 

 إثبات الحذر، والنهي عن التعرض للتلف، وفي قوله: « فال تقدموا عليه»
إثبات التوكل والتسليم لقضاء هللا، فأحد األمرين تأديب « ال تخرجوا فرارا منه»

                                                 

القاضي دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي  :المساِلك في شرح ُمَوطَّأ مالك(  0)
ليماني قرأه وعل ق عليه:المالكي،  ليماني وعائشة بنت الحسين السُّ َدار الَغرب  - دمحم بن الحسين السُّ

 .172/ 6: 0اإلسالمي، ط: 
ــــــــاُعوِن، حــــــــديث 9) ( صــــــــحيح البخــــــــاري، مصــــــــدر ســــــــابق، كتــــــــاب العلــــــــم، بــــــــاب َمــــــــا ُيــــــــْذَكُر ِفــــــــي الطَّ

 .01/377(:5694رقم)
ْعِر، ( الرُّْجُز، بالكسر والضم: الَقَذُر، وِعباَدُة اأَلْوَثاِن، 3) ْرُك، وبالتحريك: َضْرب  من الشِ  والَعذاُب، والشِ 

ما هو وْزُنُه: ُمْسَتْفِعُلْن ِستَّ َمرَّاٍت، ُسمِ ي ِلَتقاُرِب أْجزاِئِه، وِقلَِّة ُحروِفه. وَزَعَم الَخليُل أنه ليس ِبِشْعٍر، وإن
. انظر: القاموس المحيط )ص  (. 500أنصاُف أبياٍت وأثالث 

در سابق: كتاب السالم، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، حديث رقم ( صحيح مسلم، مص1)
 (. 5211رقم:  6/96أخرجه مسلم ) .0636/ 1(: 9904)
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«وتعليم، واآلخر تفويض وتسليم
 (0)

. 
لمـا سـمع  -رضـى هللا عنـه-ونقل األثر عن الخليفة عمر بن الخطاب   

 بالطــاعون فــي الشــام أبــى أن يــدخل البلــد الــذي قصــد أن يــدخل إليــه، فقــال لــه 
-: أتفــر مــن قــدر هللا؟ فغضــب عمــر-رضــى هللا عنــه-أبــو عبيــدة بــن الجــراح 

فـر مـن يا أبا عبيـدة: لـو غيـرك قالهـا   أ» غضبًا شديدًا، وقال: -رضى هللا عنه
قــدر هللا الــى قــدر هللا   أرأيــت لــو أن عنــدك قطيــع غــنم فتركــت المكــان المجــدب 

«إلى المكان الخصب ألم تتركه بقـدر هللا إلـى قـدر هللا
(9)

وفيـه دليـل علـى أن »؟ 
الخلــق يجــرون فــي قــدر هللا وعلمــه وأن أحــدا مــنهم أو شــيئا ال يخــرج عــن حكمــه 

«وإرادتــه ومشــيئته ال شــريك لــه
 (3)

معنــى يشــرحه حــديث آخــر، فقــد ُســئل ، هــذا ال
َأَرَأْيـَت َدَواًء َنَتـَداَوى ِبـِه وُرقـًى َنْسـَتْرِقي ِبَهـا َوَأْشـَياَء َنْفَعُلَهـا َهـْل َتـُردُّ »عليه السالم: 

«ِمْن َقَدِر َّللاَِّ؟ َقاَل: ِهَي ِمْن َقَدِر هللِا َعزَّ َوَجلَّ 
 (1)

.  
                                                 

معالم السنن ]وهو شرح سنن أبي داود[: أبو سليمان أحمد بن دمحم الخطابي البستي: المطبعة  ( انظر:0)
، وشرح السنة: محيي السنة، أبو دمحم الحسين بن 0/922م: 0239 -هـ0350، 0ط:  حلب -العلمية

دمحم زهير الشاويش: المكتب  -مسعود بن دمحم بن الفراء البغوي الشافعي، تحقيق: شعيب األرنؤوط
، وشرح سنن أبي داود: أبو دمحم 5/955م: 0243 -هـ0113، 9دمشق، بيروت، ط:  -اإلسالمي 

موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، المحقق: أبو محمود بن أحمد بن 
 .7/99م: 0222-هـ0191، 0الرياض، ط:  -المنذر خالد بن إبراهيم المصري: مكتبة الرشد

(: 5692حديث رقم) َباب َما ُيْذَكُر ِفي الطَّاُعونِ ( صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب العلم، 9)
 باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهامصدر سابق، كتاب السالم، ، وصحيح مسلم، 01/377

(9902.) 
( التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر النمري، وزارة 3)

هـ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ودمحم عبد 0346عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، المغرب، 
 .372/ 4بير البكري:الك

 911بعنوان:  -أيضا  -( انظر: أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجية المنصورة )الكتاب نشر1)
سؤال وجواب في العقيدة االسالمية(: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، تحقيق: حازم القاضي: وزارة 

 ،47/ 0هـ:0199، 9لعربية السعودية، ط: المملكة ا -الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
والتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه: دمحم بن 
= 



 

 

 

 

20  

رحمه هللا -الشيخ ابن بازوممن قال بانتقال العدوى بالمخالطة سماحة 
« فر من المجذوم فرارك من األسد»على حديث: عند تعليقه  في فتاويه -تعالى

«المخالطـة له قد تسبب انتقال المرض منه إلى غيره وذلـك ألن»بقوله: 
 (0)

. 
وقيــل إن »حيــث قــال:  -رحمــه هللا-وإلــى هــذا أشــار الشــيخ ابــن عثيمــين 

بسرعة كالكوليرا وغيرها وهذا أقرب فـإن هـذا الطاعون اسم لكل وباء عام ينتشر 
إن لم يكن داخال في اللفظ فهـو داخـل فـي المعنـى كـل وبـاء عـام ينتشـر بسـرعة 
فإنــه ال يجــوز لإلنســان أن يقــدم علــى البلــد الــذي حــل فيهــا هــذا الوبــاء وإذا وقــع 

نكم وأنتم فيها فال تخرجوا منها ألنكم تخرجون منها فرارًا من قدر هللا لو فررتم فإ

«ُمَدركون ال محالة
 (9)

. 
-وممــن يــرى كــذلك بانتقــال العـــدوى بواســطة المالمســة الشــيخ األلبـــاني 

 -عليه السالم-هذا دليل واضح على أن النبي »حيث يقول:  -رحمه هللا تعالى
كــان يــرى أن الجــذام مــرض معــد، ولــذلك اتخــذ الســبب فــي عــدم انتقــال المــرض 

-توكــل علــى هللا تعــالى كمــا أشــار عمــر إليــه مــن المجــذوم، ولــيس ينــافي هــذا ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي، ترتيب: األمير أبو 
دين الفارسي الحنفي، مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الحسن علي بن بلبان بن عبد هللا، عالء ال

الرحمن دمحم ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني: دار باوزير للنشر 
، أخرجه الترمذي؛ 157/ 4م:9113 -هـ0191، 0المملكة العربية السعودية، طبعة: -والتوزيع، جدة

( ، عن أبي خزامة 9014ترد  الرقى وال الدواء من َقَدر هللا شيًئا، برقم ) كتاب الَقَدر، باب: ما جاء ال
بن يعُمر رضي هللا عنه. وأخرجه أيًضا: في كتاب الطب، باب: ما جاء في الرقى واألدوية، برقم 

(، عنه أيًضا، وقال: )هذا حديث حسن صحيح(. واالعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على 9175)
صحاب الحديث: أحمد بن الحسين البيهقي: تحقيق: أحمد عصام الكاتب، دار مذهب السلف وأ

 .010/ 0هـ:0110، 0بيروت، ط: -اآلفاق الجديدة
( مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رحمه هللا: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز، أشرف على 0)

 .95/21جمعه وطبعه: دمحم بن سعد الشويعر: 
، 0الصالحين، دمحم بن صالح بن دمحم ابن العثيمين، دار الوطن للنشر، الرياض، ط: ( شرح رياض 9)

 .572/ 7هـ:0197
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نفـر مـن قـدر »، وقـد عـزم علـى أن ال يـدخل األرض الموبـوءة: -رضي هللا عنـه
، وقد تـأول بعضـهم هـذا الحـديث تـأوياًل بعيـدًا فـال يلتفـت إليـه «هللا، إلى قدر هللا

أكـل مـع  -صـلى هللا عليـه وآلـه وسـلم-فإنما حملهم عليه حديث جابر أن النبي 

«كل بسم هللا ثقًة باهلل وتوكاًل عليه: »مجذوم وقال
(0()9)

. 
فـأخبر »وقياسًا علـى ذلـك مـا َخُلـَص إليـه عبـد الـرحمن بـن القاسـم بقولـه: 

أن ذلـــك كلـــه بقضـــاء هللا وقـــدره، ولكـــن العبـــد مـــأمور باتقـــاء الشـــر إذا كـــان فـــي 
عافيــة، فكمــا أنــه يــؤمر أال يلقــي نفســه فــي المــاء، وفــي النــار، فكــذلك اجتنــاب 

ة المــريض كالمجــذوم، فــإن هــذه أســباب للمــرض والتلــف فــاهلل ســبحانه هــو مقاربــ

«خالق األسباب ومسبباتها، ال خالق غيره وال مقدر غيره
 (3)

. 

 املطلب الثالث: التوفيق بني األدلة

من خالل ما تقدم من أدلة تثبت انتقال الوباء بالعدوى وأخرى تنفي، نجد 
 ؛ -عليه السالم-اء في حديث النبي بأن هناك تباينًا واختالفًا عند العلم

َوِفرَّ ِمْن »: -عليه السالم-هل هو ناسخ لألحاديث: مثل قوله « ال عدوى »
؛ فمنهم من قال بالنسخ، «ال ُيوِرُد ُمْمِرض  عَلى ُمِصح ٍ »وحديث: « اْلَمْجُذومِ 

ومنهم من أرجع العمل به إلى أن العدوى  ومنهم من نفى النسخ وجمع بينهما،
وكل  له وجهة نظٍر بحسب ما وصل إليه اجتهاده، وسيتم  -تعالى -بيد هللا

                                                 

( موسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر دمحم ناصر الدين األلباني: أبو عبد الرحمن دمحم ناصر الدين، 0)
 بن سالم آل نعمان: بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني، َصَنَعُه: شادي بن دمحم

، 0اليمن، ط:  -مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة، صنعاء
 .3/0030م: 9101 -هـ0130

 .0011( بأنه حديث ضعيف كما بينه في سلسلته الضعيفة برقم 9)
الوهاب بن سليمان  ( انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن بن دمحم بن عبد3)

، 6التميمي، المحقق: دمحم حامد الفقي: مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر، ط: 
م، وحاشية كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن دمحم بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي 0256هـ/0366

 .905هـ: 0114، 3النجدي: ط:
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 عرض ما خلص إليه العلماء بموضوع العدوى وانتقالها:
القول "بالنسخ" القول األول:

(0)
وبأن األمر باجتناب المجذوم منسوخ؛  

-ئشة وعمر وابن عمر وابن عباس فقد رويَّ عن جمٍع من الصحابة؛ منهم عا
"وعيسى بن دينار من المالكية" -رضي هللا عنهم

(9)
رضي –وغيرهم؛ فعائشة  

َوِفرَّ ِمْن اْلَمْجُذوِم » -عليه السالم-وقد سألتها امرأة عن قوله  -هللا تعالى عنها
عليه -فقالت: كال وهللا، ولكن رسول هللا »في الفرار منه،  ،«ِفَراَرَك ِمْن اأْلََسدِ 

لَ »قال:  -السالم ، وقد كان لنا مولى أصابه «اَل َعْدَوى...... َفَمْن أَْعَدى اأْلَوَّ
«ذلك، فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي، وينام على فراشي

 (3)
. 

ما انكرت  -رضي هللا عنها-وإن دل هذا فإنما يدل على أن عائشة  
، بل ذهبت إلى نسخه«اْلَمْجُذومِ َوِفرَّ ِمْن » -عليه السالم-قوله 

 (1)
-بقوله  

في أكلهم  -رضوان هللا عليهم-، وبفعل الصحابة «اَل َعْدَوى : »-عليه السالم
 .وتعاملهم مع المجذوم

                                                 

بدل، انظر: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول  ( فحقيقة النسخ الرفع واإلزالة يمكن الرفع من غير0)
الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل: أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي: مؤسسة الري ان للطباعة 

 .0/951م: 9119-هـ0193، 9والنشر والتوزيع، ط: 
( عيسى بن دينار الطليطلي: تفقه بابن القاسم، جمع الفقه والزهد. صلى أربعين سنة الصبح بوضوء العتمة، 9)

وشيعه ابن القاسم فراسخ عند انصرافه عنه فعوتب في ذلك فقال: تلومونني أن شيعت رجاًل لم يخلف بعده 
لي الشيرازي، هذبُه: دمحم بن مكرم ابن منظور، انظر: طبقات الفقهاء: أبو اسحاق إبراهيم بن ع أفقه منه؟

 .070م: 0261، 0لبنان: ط:  -المحقق: إحسان عباس: دار الرائد العربي، بيروت
دمحم بن علي بن آدم بن موسى «: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»( انظر: شرح سنن النسائي المسمى 3)

 - 02 -م: )كتاب البيعة( 9113 -هـ 0191، 0: اإلثيوبي الَولَِّوي: دار آل بروم للنشر والتوزيع، ط
مسند على، ابن حجر في  31، و الطبري في تهذيب اآلثار ص 972/ 39)بيعة من به عاهة(: 
 ك الطب، ب الجذام.. 031/ 01الفتح، وقد سكت عنه 

م: عياض بن موسى بن عياض ( َشْرُح َصِحيح ُمْسِلِم للقاضي ِعَياض الُمَسمَّى ِإكَماُل الُمْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسلِ 1)
بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل، المحقق: الدكتور يْحَيى ِإْسَماِعيل: دار الوفاء للطباعة 

 .073/ 6م:0224 -هـ0102، 0والنشر والتوزيع، مصر، ط: 
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َقاَل القاضي ِعياض رحمه هللا تعالى: اختلفت اآلثار ِفي المجُذوم، َقاَل: 
ل معُه، ورأوا أن وجماعة مْن السلف ِإلى األك -رضى هللا عنه-فذهب ُعمر

األمر ِباجِتنابِه َمْنُسوخ
 (0)

. 
وممـن قـال بالنســخ كـذلك إضــافة لمـا تقـدم عيســى بـن دينــار مـن المالكيــة 

فـالنهي  ،«ال ُيـوِرُد ُمْمـِرض  عَلـى ُمِصـح ٍ » -عليـه السـالم-في شرحه لقول النبـي 
هنـــا عـــن دخـــول الماشـــية المصـــابة علـــى الماشـــية الصـــحيحة حتـــى ال ُتمـــرض، 

: النهـــي عـــن أن يــأتي الرجـــل بإبلـــه، أو غنمـــه الجربــة فيحـــل بهـــا علـــى ومعنــاه»
: -عليـه السـالم–ماشية صحيحة فيؤذيـه بـذلك قـال: ولكنـه عنـدي منسـوخ بقولـه 

«اَل َعْدَوى 
 (9)

. 
، ويحـدث عـن «اَل َعـْدَوى »وفي رواية: أن أبـا هريـرة كـان يحـدث بحـديث 

ثـم إن أبـا  ،«ِرض  عَلـى ُمِصـح ٍ ال ُيـوِرُد ُمْمـ»أيضا أنـه قـال:  -عليه وسلم-النبي 
وأمســك عــن  ،«ال ُيــوِرُد ُمْمــِرض  عَلــى ُمِصــح ٍ »هريــرة اقتصــر علــى روايــة حــديث 

، فراجعوه فيه وقالوا له: إنـا سـمعناك تحدثـه فـأبى أن يعتـرف «اَل َعْدَوى »حديث 
فـال أدرى أنسـي أبـو هريـرة أو نسـخ »به، قـال أبـو سـلمة الـراوي عـن أبـى هريـرة: 

«ن اآلخرأحد القولي
 (3)

. 
فصح عن »، ثبت من غير طريق أبي هريرة، «اَل َعْدَوى »وعليه فحديث 

عائشة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجابر وغيرهم، فال معنـى لـدعوى كونـه 
«معلوال، وهللا أعلم

 (1)
. 

ال ُيــوِرُد »، ناســخ لحــديث: «اَل َعــْدَوى »وذهــب بعضــهم إلــى أن حــديث: 

                                                 

 .11/199، مصدر سابق: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»( شرح سنن النسائي المسمى 0)
 ـ6/971ح الموطأ: مرجع سابق:( المنتقى شر 9)
( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي: دار إحياء 3)

 .01/903: 9، ط: 0329بيروت،  -التراث العربي
 .01/052( فتح الباري، مصدر سابق:1)
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ـــى ُمِصـــح ٍ  ـــِرض  عَل ـــاريخ »، «ُمْم ـــم بســـبق الت  وال يصـــح هـــذا إذ يتوقـــف علـــى العل

«وال سبيل إليه، وأيًضا إنما يصار إلى النسخ إذا لم يمكن الجمع
 (0)

. 
 وحكـــــى المـــــازري، والقاضـــــي عيـــــاض عـــــن بعـــــض العلمـــــاء أن حـــــديث: 

ــــى ُمِصــــح ٍ » ــــوِرُد ُمْمــــِرض  عَل ــــْدَوى »، منســــوخ بحــــديث «ال ُي ــــط ، وهــــذا «اَل َع غل
 لوجهين:
أن النسخ يشترط فيه تعـذر الجمـع بـين الحـديثين، ولـم يتعـذر،  أحدهما:»

أنــه يشــترط فيــه معرفــة التــاريخ، وتــأخر الناســخ،  والثاااني:بــل قــد جمعنــا بينهمــا. 

«وليس ذلك موجودا هنا
 (9)

. 
والذي عليه القول بأنه ال يصار إلى النسخ إال عند تعذر الجمع بين 

فهم منها التعارض أو معرفة أيهما السابق وأيهما الالحق األحاديث التي قد يُ 
 وهذا سيتبين من خالل القول الثاني.

، وعـــدم نســـخه مـــع إمكانيـــة «اَل َعـــْدَوى »األخـــذ بحـــديث  القاااول الثااااني:
 الجمـــع بينـــه وبـــين األحاديـــث األخـــرى التـــي قـــد ُيفهـــم منهـــا التعـــارض؛ كحـــديث 

، والعمـل «رَّ ِمْن اْلَمْجـُذوِم ِفـَراَرَك ِمـْن اأْلََسـدِ َوفِ »، «ال ُيوِرُد ُمْمِرض  عَلى ُمِصح ٍ »
بظاهره فقد تبين عند جمٍع من العلمـاء أنـه ال حاجـة للقـول بالنسـخ إال إذا تعـذر 
الجمع بينهما، وهنا يجوز الجمع بينهما دون معارضة أو نسـِخ أحـدهما لألخـر، 

ـــــى االحتيـــــاط وا  الســـــتحباب واألمـــــر باجتنـــــاب المجـــــذوم والفـــــرار منـــــه مبنـــــي  عل
رضـوان هللا تعـالى -ال للوجوب وعلى جواز األكـل مـع المجـذوم بفعـل الصـحابة 

فالصحيح الذي قاله األكثرون ويتعين المصـير إليـه أنـه »لبيان الجواز؛  -عليهم
ال نسـخ بـل يجـب الجمـع بـين الحـديثين وحمـل األمـر باجتنابـه والفـرار منـه علـى 

                                                 

عثمان بن دمحم الكوراني الشافعي ( الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري: أحمد بن إسماعيل بن 0)
لبنان،  –ثم الحنفي، المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 ..311/ 2م:9114 -هـ0192، 0ط:
 .9/516( مشارق األنوار الوهاجة، مصدر سابق: 9)
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ـــان الجـــواز وهللا االســـتحباب واالحتيـــاط ال للوجـــوب وأمـــا األ كـــل معـــه ففعلـــه لبي

«أعلم
 (0)

.  
ـــــــرة  ـــــــى حـــــــديث أبـــــــي هري ـــــــه-وال ُيمكـــــــن أن ُيحكـــــــم عل   -رضـــــــي هللا عن

رضـوان هللا تعــالى -، بأنـه منسـوخ، لروايتـه عـن عـدد مـن الصـحابة «اَل َعـْدَوى »
-وفــي هــذا فقــد بــين اإلمــام ابــن حجــر بــأن العــدد الغفيــر مــن الصــحابة  -عــنهم

 قـــد رووا الحـــديث وال عبـــرة لمـــن شـــكك فـــي الحـــديث  -رضـــوان هللا تعـــالى علـــيهم
اص و جابر بن عبـد قد اتفق مع أبى هريرة سعد بن أبى وق»أو قال بنسخه، فـ 

 -رضي هللا تعالى عنهم-هللا وعبد هللا بن عباس وأنس بن مالك وعمر بن سلم 
، وحـديث أبـى هريـرة «اَل َعـْدَوى »قولـه:  -عليـه السـالم-على روايتهم عن النبي 

محفوظ عنه بال شك من رواية أوثـق أصـحابه وأحفظهـم أبـى  -رضي هللا عنه-
ن وعبيد هللا بن عبـد هللا بـن عتبـة والحـارث سلمة بن عبد الرحمن ودمحم بن سيري
عليـه -بروايتـه عـن النبـي  -رضـي هللا عنـه-بن أبى ذئاب ولم يتفـرد أبـو هريـرة 

 مــن ذكرنــاه وقولــه:  -رضــوان هللا علــيهم-بــل رواه معــه مــن الصــحابة  -الســالم
ـــى ُمِصـــح ٍ » ـــوِرُد ُمْمـــِرض  عَل  -عليـــه الســـالم-، صـــحيح أيضـــًا ثابـــت عنـــه «ال ُي

 ن صــــحيحان وال نســــخ تعــــارض بينهمــــا بحمــــد هللا بــــل كــــل منهمــــا لــــه فالحــــديثا

«وجه
 (9)

. 
بأنه »وردَّ القاضي أبو الوليد على قول عيسى بن دينار القائل بالنسخ؛ 

، إن كان بَمْعَنى الَخَبِر والتَّكذيب بقول من يعتقد «اَل َعْدَوى »فيه نظر؛ بقوله: 
                                                 

يحيى بن شرف النووي: دار إحياء ( انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين 0)
ذخيرة »، و132/ 5، وتحفة األحوذي، مصدر سابق:01/994هـ:0329، 9بيروت، ط:  -التراث العربي

 .51، ونيل األوطار، مرجع سابق: 11/199، مرجع سابق: «العقبى في شرح المجتبى
بن قيم الجوزية وما لحقها من ( انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة )آثار اإلمام ا9)

مطبوعات المجمع، المؤلف: أبو  -جدة -مجمع الفقه اإلسالمي -أعمال(، منظمة المؤتمر اإلسالمي
عبد هللا دمحم بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، شمس الدين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد الرحمن 

 .0565/ 3حسن قائد: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع: 
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هي، يريد: أالَّ تكرهوا دخول العدوى، فال يكون ناسًخا. وإن كان بمعنى الن  
 البعير الُجْرِب بين إِبلكم غير الَجِرَبِة، وال تمتنعوا ذلك وال تمنعوا منه؛ فإن ا 

 : -صل ى هللا عليه وسلم-ال نعلم أي هما قال أو اًل. وإن تعل قنا بالظ اهر فقوله 
ل الحديث، فمحال أن يكون ناسًخا لما ورَد بعدَ «اَل َعْدَوى »  ُه، ، ورد في أو 

أو ِلَما ال ُيْدَرى ورد قبله أو بعده؛ ألن  الن اسخ إن ما يكون ناسًخا لُحكٍم قد ثبت 

«قبَلهُ 
 (0)

 . 
على  -عليه السالم-كما أنه ُيمكن حمل الخطاب في فعل وقول النبي 

حالتين مختلفتين، فإذا كان قوي اليقين صحيح التوكل مستطيعًا لمدافعة نفسه 
، أما إن «اَل َعْدَوى »  -عليه السالم-عن اعتقاد العدوى؛ كان في حقه قوله 

عتقاد العدوى كان ضعيف اإليمان والتوكل ال يستطيع أن يدافع عن نفسه ا 
 -عليه السالم-، كان في حقه قوله «َوِفرَّ ِمْن اْلَمْجُذوِم ِفَراَرَك ِمْن اأْلََسدِ »
 فحمل الخطاب بالنفي واإلثبات على حالتين مختلفتين فحيث جاء »
، كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله بحيث يستطيع «اَل َعْدَوى »

َوِفرَّ ِمْن اْلَمْجُذوِم ِفَراَرَك ِمْن »يث جاء أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى، وح
  ، كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه ولم يتمكن من تمام التوكل «اأْلََسدِ 

فال يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه 

«.بأن ال يباشر ما يكون سببا إلثباتها...
(9)

 
َوِفرَّ ِمْن »-عليه السالم-نهما كذلك من قوله وبمثل هذا يمكن الجمع بي

في  -رضوان هللا تعالى عنهم-وفعل الصحابة ، «اْلَمْجُذوِم ِفَراَرَك ِمْن اأْلََسدِ 
مجالستهم للجذامى وأكلهم معهم ومن بهم أمرض معدية؛ إلى قوة اليقين 

                                                 

انظر: اتباع مناهج أهل السنن واآلثار.. شرح سواطع األنوار لمعرفة عقيدة سيد األبرار: علي دمحم  (0)
 .6/172المسالك في شرح موطأ مالك، مرجع سابق: و  ،055م: 9105 -هـ0137سلمان العبيدي: 

 ..4/730، وفتح المنعم، مرجع سابق: 01/071( انظر: فتح الباري، مصدر سابق:9)
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دهللا وصدق التوكل على هللا تعالى، كأبي بكٍر وابن عباٍس وسلمان الفارسي وعب
عندما أكل مع المجذوم حتى إنه كان يضع  -رضي هللا تعالى عنهم-بن عمر 

َيْأُكُل َمَع َمْجُذوٍم، َفَجَعَل َيَضُع َيَدُه َمْوِضَع َيِد »يده مكان يد المجذوم: فكان 

«اْلَمْجُذومِ 
 (0)

. 
والخالصة مما سبق يتبين للباحث بأن الجمع بين األحاديث التي ُيفهم 

 في موضوع الوباء ممكن، وليس هناك نسخ  لحديث  منها التعارض
، كما قد يتوهم البعض، بل الجمع بين ظاهر  يدل عليه ما سبق «اَل َعْدَوى »

 من أدلة وأقواٍل ذكرت في هذا القول أو في القول األول الذي سبق. 
إن هذه األمراض والِعلل ال تحدث من ذاتها بل بإرادة هللا  القول الثالث:

يه  تحذير أمته من األسباب التي تؤدي  -عليه السالم-تعالى؛ فقد كان من هدِ 
ال ُيوِرُد ُمْمِرض  »إلى الشرك، وتؤثر في التوحيد أو ُتوقع بالطيرة، ففي قوله: 

ت بتقدير هللا ليس إثبات العدوى؛ بل ألن الصحاح لو مرض« عَلى ُمِصح ٍ 
تعالى ربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى فيفتتن ويتشكك في ذلك 

«فأمر باجتنابه
 (9)

بأن كل ما يحدث لإلنسان هو  -عليه السالم-، ولذلك َبيََّن 
 بأمر هللا تعالى ال بتأثير األشياء بطبعها.

ا، من فالعرب في الجاهلية يعتقدون بأن األمراض تنتقل بالعدوى بطبعه 
ابطال اعتقادهم  -دون اسناد أي شيٍء منها هلل تعالى، فأراد النبي عليه السالم

، أي إن العدوى ال تؤثر بذاتها بل يكون تأثيرها بإرادة «اَل َعْدَوى »بذلك فقال: 

                                                 

( انظر: الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن دمحم بن إبراهيم بن 0)
)كتاب  -0الرياض، ط: -عثمان بن خواستي العبسي، المحقق: كمال يوسف الحوت: مكتبة الرشد

ديث (، و ) ح5/019: 91534األكل مع المجذوم، كـ )حديث رقم  -العقيقة في العقيقة من رآها(
وسنده   5/091، 91533(، و)حديث رقم 4/939: 95116( و)حديث رقم95100:4/933

 وسنده صحيح(. 6/091، 31770صحيح(، و)حديث رقم
 .4/731، وفتح المنعم، مصدر سابق: 01/070( فتح الباري، مصدر سابق: 9)
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هو الذي  -تعالى-من هللا سبحانه تعالى، وال يوجد شيء  ُيعدي بذاته، فاهلل 
من ناحية أخرى عن القرب  -عليه السالم-هيه بيده األسباب والمسببات، مع ن

من المجذوم؛ حتى ُيعِلُمهم بأن هذه من األسباب التي أجرها هللا تعالى بالعادة 
ألنها تفضي إلى مسبباتها، فأثبت األسباب بنهيه، وبين بأنها ال تستقل بفعلها، 

جعل  بل هي من هللا تعالى الذي إن شاء سلبها القوة فال تأثير لها، وإن شاء
 لها قوة فأبقاها، فكان لها ذلك التأثير.

فالعدوى في الحقيقة من األسباب الظاهرة التي ال تؤثر بطبعها، فإنه »
قد يتخلف حدوث المرض مع المخالطة، كما يشاهد ذلك كثيرًا، وهذا دليل على 
أن الميكروب ال يؤثر في السليم بنفسه وال يتمكن من الدخول إلى جسمه 

«اَل َعْدَوى »إذن هللا؛ وهو معنى قوله: عليه السالم: وإصابته إال ب
 (0)

. 
فكل شيٍء يحدث بإذن هللا تعالى فقط وهو الذي يفعل األشياء كما يريد، 
فبأمره وحده تنتقل األمراض واألوبئة، وهو المتحكم بالكون وحدة، فقوله: عليه 

سقيم صحيحًا  فمعناه أنه ال يعدي شيء شيئا وال يعدي«: »اَل َعْدَوى »السالم: 

«وهللا يفعل ما يشاء ال شيء إال ما شاء
 (9)

. 
ه  على األعرابي عندما قال: يا رسول هللا البعير  -عليه السالم-وفي رد 

أي الذي أجرب تلك اإلبل هو تقدير هللا »يكون به الجرب، فَتجَرب به اإلبل؛ 
، ومبيًنا له سبحانه وتعالى عليها أن َتْجَرب، ال اإلعداء، ثم قال مؤكًدا هذا  الرد 

لَ »أتم بيان  ؛ أي إذا كان َجربها حصل باإلعداء، فمن الذي «َفَمْن َأْجَرَب اأْلَوَّ

«أعدى البعير األول
 (3)

. 
والمعنى من ذلك بأن الذي أوصل العدوى إلى الثاني والثالث وهكذا ليس 

                                                 

 .9/511( مشارق األنوار الوهاجة، مصدر سابق: 0)
ن عبد هللا بن دمحم بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: سالم دمحم ( االستذكار، أبو عمر يوسف ب9)

 .199/ 4م: 9111هـ، 0190، 0عطا، دمحم علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 
 .9/511( مشارق األنوار الوهاجة، مصدر سابق: 3)
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مالصــقة بعضــها بــبعض، ولــو كــان األمــر كمــا زعمــتم فمــن أعــدى األول؟؛ إنمــا 
:  -تعــالى-واًل وأخــرًا بتقــدير هللا هــو أ معنــاه أن البعيــر األول الــذي »قــال النــووي 

جِرَب من أجربه، أي وأنتم تعلمون، وتعترفون أن هللا تعالى هو الذي أوجد ذلـك 
من غيـر مالصـقة لبعيـر أجـرب، فـاعلموا أن البعيـر الثـاني والثالـث ومـا بعـدهما 

عــدوى ُتْعــِدي بطبعهــا، ولــو كــان الجــرب إنمــا َجــِرب بفعــل هللا تعــالى وإرادتــه، ال ب
بالعـــدوى بالطبـــائع لـــم َيْجـــَرب األول؛ لعـــدم المعـــِدي، ففـــي الحـــديث بيـــان الـــدليل 

«القاطع إلبطال قولهم في العدوى بطبعها. انتهى
 (0)

. 
َشـــاقة،  وبمثـــل هـــذا قـــال فـــي "الفـــتح": هـــو جـــواب فـــي غايـــة البالغـــة والرَّ

أعدى بزعمهم؟ فإن أجيب من بعيـر وحاصله من أين جاء الجرب األول للذي »
آخر لزم التسلسـل، أو سـبب آخـر، فلُيفَصـْح بـه، فـإن ُأجيـب بـأن الـذي فعلـه فـي 
َعى، وهــو أن الــذي فعــل الجميــع هــو  األول هــو الــذي فعلــه فــي الثــاني ثبــت المــد 
الخالق القادر على كل  شيء، وهو هللا سبحانه وتعالى فإذا جاز في األول جاز 

«. والـــدليل قـــائم علـــى أن ال مـــؤثر فـــي الوجـــود إال هللا تعـــالى فـــي غيـــره ال ســـيما
انتهى

 (9)
. 

 : معنــى ذلــك أن البعيــر األجــرب الــذي أجــرب هــذه »وبمثلــه قــال القرطبــي 
ــــزم  -علــــى زعمهــــم-الصــــحاح  مــــن أيــــن جــــاءه الجــــرب؟ أمــــن بعيــــر آخــــر؟ فيل

التسلسل، أو من سبب غيـر البعيـر؟ فهـو الـذي فعـل الجـرب فـي األول والثـاني، 
«وهو هللا تعالى الخالق لكل شيء، والقادر على كل  شيء

 (3)
. 

وإنما أتى »واإلمام الطيبي جاء بفائدة لغوية غاية في الروعة بقوله: 
"بمن"، والظاهر أن يقال: فما أعدى األول ؛ ليجاب بقوله: هللا تعالى أي هللا 

                                                 

 .01/906( المنهاج شرح صحيح مسلم، مصدر سابق: 0)
الدراري في شرح صحيح البخاري: دمحم بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين ( انظر: الكواكب 9)

، والمنهاج 90/2م: 0240 -هـ0110: 9لبنان، ط: -الكرماني: دار إحياء التراث العربي، بيروت
 .01/919، وفتح الباري، مصدر سابق: 906/ 01شرح صحيح مسلم، مصدر سابق: 

لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، حققه وعلق عليه  ( المفهم3)
محمود إبراهيم بزال: )دار ابن  -يوسف علي بديوي  -أحمد دمحم السيد -وقدم له: محيي الدين ديب ميستو

 .790/ 5م: 0227 -هـ0106، 0بيروت(، ط: -بيروت(، )دار الكلم الطيب، دمشق -كثير، دمشق
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تدين تدان"  أعدى ال غيره، وذكر أعدى للمشاكلة واالزدواج، كما في قوله: "كما
«.يعني، وكان الظاهر أن يقول: فمن أعطى تلك العلة؟

 (0)
   

-والدكتور الشين في تعليقه علـى شـرح مسـلم عنـد شـرحه لحـديث النبـي 
بــإن هللا تعــالى شــاءت »فقــالوا: « ال يــورد ممــرض علــى مصــح: »-عليــه الســالم

طـة حكمته أن يخلق مرضًا فـي البعيـر السـليم مشـبهًا مـرض المـريض عنـد مخال
األجــرب للصــحيح، مــن غيــر تــأثير لهــذه المخالطــة، فالفاعــل المــؤثر فــي الكــون 

«كله هو هللا تعالى وحده
 (9)

. 
ووجه الجمع أن هذه األمراض ال تعدي بطبعها، »وقال ابن الصالح: 

لكن هللا سبحانه جعل مخالطة المريض للصحيح سببا إلعدائه مرضه، ثم قد 
«ن األسبابيتخلف ذلك عن سببه كما في غيره م

 (3)
. 

وقد يكون النهي من باب العمـل علـى سـدِ  الـذرائع؛ فـإن نفـي العـدوى بـاق 
لمن سأله « ال يعدي شيء شيئا»قوله:  -عليه السالم-على عمومه فصح عنه 

عن انتقال العدوى بين اإلبل الصـحيحة بعـد مخالطتهـا لإلبـل المصـابة فتصـاب 
فقـال: وأمـا األمـر »، «األول؟فمـن أعـدى »بالجرب؛ حيـث كـان رده عليـه فقـال: 

بــالفرار مــن المجــذوم فمــن بــاب ســـد الــذرائع لــئال يتفــق للشــخص الــذي يخالطـــه 
شـــيء مـــن ذلـــك، بتقـــدير هللا تعـــالى ابتـــداء ال بالعـــدوى المنفيـــة، فـــيظن أن ذلـــك 
بســبب مخالطتــه، فيعتقــد صــحة العــدوى، فيقــع فــي الحــرج فــأمر بتجنبــه حســما 

«للمادة
(1)

. 
                                                 

( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(: شرف الدين الحسين بن 0)
 -عبد هللا الطيبي، المحقق: د. عبد الحميد هنداوي: مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة

 .9241/ 2م:0226 -هـ0106، 0الرياض(، ط: 
 .4/792( فتح المنعم، مصدر سابق: 9)
( نيل األوطار: دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاني اليمني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي: 3)

 .6/990م: 0223 -هـ 0103، 0دار الحديث، مصر، ط: 
( اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر: زين الدين دمحم المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 1)

 –ادي ثم المناوي القاهري، المحقق: المرتضي الزين أحمد: مكتبة الرشد علي بن زين العابدين الحد
 م.0222، 0الرياض، ط: 
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ة النص "فأمر بتجنبه حسمًا للمادة"، وهذا ما يراه مخالف»فالحرج هو:  

«الحافظ ابن حجر. انتهى
 (0)

. 
بـــالنظر إلـــى  -أي المخالطـــة-وهـــذا وإن دلَّ فإنـــه يـــدل علـــى بيـــان الجـــواز

ـــِه  مـــرة بـــالجواز ومـــرة بـــالمنع، حتـــى يعتقـــد المســـلم بـــأن مـــا  -عليـــه الســـالم-ِفْعِل
العلة فقط؛ وإنما بقدرة هللا تعـالى ُيصاب به من وباٍء وعلٍة ليس بتأثير الوباء أو 

ولذلك فهو محمول على بيان الجواز أو لئال يقـع شـيء منـه ِبَخلـق هللا »وعلمه، 

«فينسب إلى اإلِعداء بالطبع ليقع في محذور اعتقاد التأثير لغير هللا
 (9)

. 
فالمقصود هو نفي العدوى بالمخالطة واصابة الصـحيح ناشـئًا عـن تقـدير 

بالمخالطة بين المصاب والصحيح، وبهذا يتضح معنـى نفـي  هللا وحكمه، وليس

«ال عدوى وال ِطَيَرةَ »العدوى في حديث أبي هريرة 
(3)

.  
وختامـــًا: فـــإن النصـــوص التـــي ُيفهـــم منهـــا عـــدم مخالطـــة أصـــحاب الِعلـــل 
 واألمـــراض مـــع جمعهـــا مـــع النصـــوص التـــي ُتبـــين إمكانيـــة المخالطـــة واإلصـــابة 
ال تعــــارض بينهــــا، بــــل نجــــد التوافــــق بينهــــا مــــن حيــــث اعتقــــاد أن المصــــاب أو 

فإنمـا هـو »صاحب الِعلة ال ُيعدي لذاته؛ بل كل ذلك بقضاء هللا وقـدره وإرادتـه، 
ســبب التوكــل علــى هللا والثقــة بــه الــذي هــو مــن أعظــم األســباب التــي يــدفع بهــا 

روهـة بمـا هـو أقـوى منهـا المكروه والمحذور تعليما منه لألمـة دفـع األسـباب المك
وإعالما بأن الضرر والنفع بيد هللا عز و جل فإن شاء أن يضر عبده ضره وإن 

«شاء أن يصرف عنه الضر صرفه
 (1)

.  
                                                 

( شرح نخبة الفكر، مؤلف األصل: ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي، الشارح: عبد 0)
 .5/0الكريم بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن حمد الخضير، دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير: 

 9161برقم:  1/0600( مرقاة المفاتيح، مرجع سابق: 9)
 (  سبق تخريجه. 3)
مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة: دمحم بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا: دار  -( 1)

 .9/969بيروت:  -الكتب العلمية
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ولكن المطلوب منَّا أخذ االحتياطات الالزمة التي تقضي بعـدم مخالطـة  
أصحاب األمراض المعدية، حتى ال يظن الصـحيح أو َمـن ُأصـيب بالوبـاء كـان 
بســبب مخالطتــه للمصــاب ال بقضــاء هللا تعــالى وقــدره، فيقــع فــي الشــك الــذي قــد 
يؤدي إلى سوء الظن باهلل من خالل نسـبة الوبـاء إلـى العـدوى ال إلـى قضـاء هللا 

 وقدره. 

 امَلْطَلُب الرابع: احَلْجُر الصِّحِّي ِفي اإِلْسَلام:

هـــو عـــزل أشـــخاص بعيـــنهم وأمـــاكن أو حيوانـــات قـــد » الحجااار الصاااحي:
ـــى الوقـــت الضـــروري  تحمـــل خطـــر العـــدوى. وتتوقـــف مـــدة الحجـــر الصـــحي عل

«لتوفير الحماية من مواجهة األمراض الوبائية
 (0)

 . 

«هو الذي ُيْعزل فيه المصابون بالداء» والمحجر الصحي:
(9)

. 
الخروج من األرض والطريقة المتبعة في الحجر الصحي هي؛ المنع من 

، وكذلك بالمقابل القيام على َمْنِع الناس من -الموبوءة-التي وقع فيها الوباء
وهناك أحاديث نبوية واضحة وصريحة في الحجر  الدخول إليها حماية لهم،

بأرض فال تقدموا  ]الطاعون[ إذا سمعتم به»عليه السالم: -الصحي، كقوله 
 .(3)«ا فرارًا منهعليه، وإذا وقع وأنتم بها فال تخرجو 

 وهذا يعتبر تأسيسًا صريحًا لمشروعية الحجر الصحي وأصله.
نرى كيف وضع اإلطار  -عليه السالم-ومن خالل دراسة سيرة الرسول

السليم والصحيح في كيفية السيطرة على انتشار األوبئة التي قد تنتقل بالعدوى 
ل نقل بعض األوبئة عن المالمسة أو المخالطة أو غيرها من الطرق التي تحتم

                                                 

 (.  2/44( انظر: الموسوعة العربية العالمية )0)
 (. 44، الحجر الصحي )ص2العربية العالمية، مج ( الموسوعة9)
 سبق تخريجه  (3)
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عليه -الخطيرة من المصاب إلى السليم، فمن الطرق التي استعملها النبي
في الوقاية من انتشار الوباء ما ُيسمى "التوجيه العملي": كعدم  -السالم

مع المصاب  -حتى ال تنتقل العدوى  -المصافحة عند المبايعة أو المالقاة
إنا قد بايعناك »جاء يبايعه:  باألمراض المعدية؛ مثل قوله للمجذوم الذي

«فارجع
(0)

. 
نهى عن دخول األرض التي يقع بها  -عليه السالم-كما أن النبي 

مرض وبائي، بل وينهى كذلك عن الخروج من تلك األرض إذا وِجدَّ فيها مثل 
هذه األمراض الذي تنتقل من شخص لشخٍص أخر عبر المخالطة والمالمسة؛ 

معتم بالطاعون في أرض فال تدخلوها وإذا وقع إذا س» -عليه السالم-كقوله 

«بأرض وأنتم بها فال تخرجوا منها
 (9)

. 
اســـتمروا فـــي العمــــل بالوقايـــة وتوجيــــه  -رضـــوان هللا علــــيهم-والصـــحابة 

-المصــاب بــاألمراض المعديــة إلــى اعتــزال النــاس، فقــد مــرَّ عمــر بــن الخطــاب 
  يــا أمــة هللا »لهـا: بـامرأة مجذومــة وهـي تطــوف بالبيـت، فقــال  -رضـي هللا عنــه

«لو جلست في بيتك  ال تؤِذ الناس 
 (3)

رضـي -، فالمتتبع لفعل أميـر المـؤمنين 
يدل بما ال يدع مجااًل للشـك مـن القيـام علـى عـزل مـن ثبتـت أصـابته  -هللا عنه

بتلك األوبئة واألمراض المعدية اختالطهم بالناس وعدم التسبب بإصـابتهم بهـذه 
وفـــــي هـــــذا الحـــــديث مـــــن الفقـــــه الحكـــــم بـــــأن يحـــــال بـــــين »األمـــــراض المعديـــــة، 
الطهم بالنــاس لمـا فـي ذلــك مـن األذى لهــم؛ وأذى المــؤمن المجـذومين وبـين اخـت

والجـــار ال يحـــل، وإذا كـــان آكـــل الثـــوم يـــؤمر باجتنـــاب المســـجد وكـــان فـــي عهـــد 
                                                 

 (. 44، الحجر الصحي )ص2( الموسوعة العربية العالمية، مج0)
 (.31( )9111، وأخرجه مسلم )0/005/( 0( أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" )9)
حدث: ابن حجر الم -، رجاله ثقات 0713 -795/ 3(  أخرجه مالك في الموطأ في الحج. 3)

مسند الصحابة في الكتب التسعة،  -310الصفحة أو الرقم:  -المصدر: بلوغ المرام  -العسقالني 
96 /930. 
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ربمــا أخــرج إلــى البقيــع فمــا ظنــك بالجــذام وهــو عنــد  -عليــه الســالم- رســول هللا

«بعض الناس يعدي وعند جميعهم يؤذي 
 (0)

. 
على ما يفيد الحجر الصحي عند وجود  والعلماء رحمهم هللا تعالى أكدوا

الحاجة إلى ذلك، كاألمراض التي ُتسبب العدوى وانتقال الوباء إلى األخرين، 
ووجوب عدم الخروج من مكان العزل إال للضرورة القصوى؛ فابن عبد البر 

ال يحل ألحد أن يفر من أرض نزل فيها إذا كان من »حافظ المغرب قال: 

«يها إذا كان خارجًا عن األرض التي نزل بهاساكنيها وال أن يقدم عل
(9)

، واتفقوا 
على أنه يجوز الخروج لعالج الناس ومساعدتهم، والمنع لمن هو مصدر في 

وكذلك يمنع المجذوم »إلحاق األذى بالناس من خالل مشاركتهم في العبادات، 

«من المسجد والدخول بين الناس
 (3)

. 
ُيعلمون الناس مشروعية الحجر  -رحمهم هللا تعالى-ولما كان السلف 

الصحي، فهم لم يهملوا الجانب الوقائي الذي حث عليه الشرع الحنيف ووجوب 
االمتثال له، من حيث استعمال وسائل الوقاية المتوفرة األخرى من هذه األوبئة 
واألمراض؛ كالطهارة والنظافة الشخصية، وإسباغ الوضوء وما يتبعها من طهارة 

هي واجبة على كل المسلم ومسلمة في كل يوم وليلة يؤديها البدن والمكان، و 
 من فرائض وواجبات، وتكرار ذلك دليل على اإليمان والصحة.

إذا كنَت »ُسئل الدكتور )جون الرسن( من ِقبل هيئة اإلعجاز العلمي: 
حاكمًا على مدينة، وُأصيبت تلك المدينة بمرض وبائي خطير؛ أو ما ُيسمى 

عل يا دكتور؟ قال: سآتي بالجنود، وأضرب حصارًا على بالطاعون؛ فماذا تف
 المدينة؛ لمنع الدخول إليها، والخروج منها.

                                                 

 (. 1/116( انظر: االستذكار )0)
 (. 7/000( انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )9)
 (. 2/109باب الجذام: ) -( شرح صحيح البخاري البن بطال، كتاب الطب3)
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 قيل له: أم ا أن تمنع الدخول فقد علمناه، ولكن لماذا تمنع الخروج منها؟
قال: ألن الدراسات في الفترة المتأخرة كشفت لنا أنه عندما يكون 

أو منطقة من المناطق؛ فإن عدد الذين الطاعون منتشرًا في مدينة من المدن، 
 %(. 31 - 01تظهر عليهم أعراض الوباء تتراوح نسبتهم )ما بين 
 قيل له: والباقون من سكان المدينة ما بالهم؟

قال: هؤالء الباقون يحملون الجرثومة في أجسادهم، لكن جهاز المناعة 
، فإذا بقي هذا عندهم يتغلب على الجراثيم، فتبقى في الجسم، ولكنها ال تضره

الصحيح في البلدة التي فيها الطاعون فال خوف عليه، ألنه ملقَّح ، وألن عنده 
 مقاومة من جهاز المناعة تدفع عنه الوباء.

فإنه يخرج حاماًل لهذه  -أو البلدة -أما لو خرج من هذه المدينة
الجرثومة، فينقل ذلك الوباء إلى مدينة جديدة، وقد ينشأ عن ذلك هالك 

«اليين من البشر، بسبب خروج هذا المصاب.... اهـالم
 (0)

. 
وإذا نظرنا لما تقوم به الدول من عمل حجر صحي على مواطنيها الذين 

؛ نجد بأن اإلسالم قد كان له COVID-19))-ُأصيبوا بهذا الوباء )ُكُوُرْوَنا
السبق في الحجر الصحي؛ ووضع الخطوط الرئيسية التي لو ُطبقت على 

لم لما كان لهذا الوباء في االنتشار بهذه السرعة والقوة، وألمكن مستوى العا
احتواء هذا المرض والوباء القاتل بسرعة كبيرة، وتقليل اإلصابات التي حدثت 

 بنسبة كبيرة.
  

                                                 

( مجلة اإلعجاز العلمي )العدد الرابع(، مال خاطر: خليل بن إبراهيم مال خاطر، السنة النبوية وحي، 0)
 .61مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: 
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 اخَلاِتَمُة:

وبعد أن منَّ هللا عليَّ في إتمام البحث فال يسعني إال أن أحمد هللا أواًل 
العفو والمغفرة إن كان قد  -تعالى -. كما وأسألهه كل وآخرًا على تيسير ذلك

حصل خطأ أو تقصير مني، وألخص أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل 
 كتابتي لهذا البحث فيما يلي:

كالوباء  -تمَّ تعريف مجموعة من المفردات المتعلقة بموضوع البحث -0
 وبعض المصطلحات المتعلقة بها.

لوباء، والحكمة من هذه األوبئة التي ُتصيب اإلنسان تمَّ البحث في أصل ا -9
 بعامة والمسلم بخاصة.

بينَّا موقف المسلم من هذا االبتالء، والتسليم التام لقضاء هللا، وأن التسليم  -3
ال يعني نهائيًا أال يتداوى المسلم بل يجب عليه البحث عن العالج 

 المناسب.
ن فيه مرض معٍد عدم الخروج يجب على المسلم في حال وجوده في مكا -1

 منه أو الدخول إليه حتى ال ينقل العدوى إلى غيره من األصحاء.
العمل على جمع األدلة الشرعية التي قد ُيفهم منها التعارض فيما يخص  -5

انتقال الوباء بالعدوى والنصوص التي تبين عدم انتقالها بالعدوى، 
 والتوفيق بينها.

ُطبق في بعض البالد فيما ُيسمى في وقتنا بيان موقف اإلسالم مما  -5
، وكيف أن اإلسالم قد سبق المنظمات -بالحجر الصحي -الحاضر

العالمية الصحية في التحذير من المخالطة والمالمسة في حال وقوع 
 مثل هذه األمراض األوبئة المعدية.

 وصلى هللا على سيدنا دمحم، وعلى آله وصحبه وسلم.
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بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن دمحم الزرقاني 
المالكي، ضبطه وصححه: دمحم عبد العزيز الخالدي، الناشر: دار الكتب 

  :م0227-هـ0106، 0العلمية، ط: 
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ف عن حقائق شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاش .59
السنن(: شرف الدين الحسين بن عبد هللا الطيبي، المحقق: د. عبد 

الرياض(،  -الحميد هنداوي: مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة
 0226 -هـ0106، 0ط: 

شرح حديث جبريل في تعليم الدين، عبد المحسن بن حمد بن عبد  .53
ر، الرياض، المحسن بن عبد هللا بن حمد العباد البدر، مطبعة سفي

 .م9113هـ،0191 0المملكة العربية السعودية، ط: 
شرح رياض الصالحين، دمحم بن صالح بن دمحم ابن العثيمين، دار الوطن  .51

  .هـ0197، 0للنشر، الرياض، ط: 
دمحم بن «: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»شرح سنن النسائي المسمى  .55

آل بروم للنشر والتوزيع علي بن آدم بن موسى اإلثيوبي الَولَِّوي: دار 
 :م 9113 -هـ 0191، 0ط: 

شرح صحيح البخاري البن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف  .57
 -بن عبد الملك، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد

 .م9113هـ، 0193، 9السعودية، الرياض، ط: 
فضل شرح نخبة الفكر، مؤلف األصل: ابن حجر العسقالني، أبو ال .56

أحمد بن علي، الشارح: عبد الكريم بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن حمد 
 .الخضير، دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

شعب اإليمان، البيهقي، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور  .54
عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 

 .م9113هـ، 0193، 0ية ببومباي بالهند، ط: بالتعاون مع الدار السلف
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، دمحم بن أبي  .52

بكر بن أيوب بن سعد شمس الدينا بن القيم، دار المعرفة، بيروت، 
 .م0264هـ، 0324لبنان، 

صحيح الجامع الصغير وزياداته المؤلف: أبو عبد الرحمن دمحم ناصر  .71
ن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني )المتوفي: الدين، ب
 .هـ( الناشر: المكتب اإلسالمي0191
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ضعيف الجامع، أبو عبد الرحمن دمحم ناصر الدين، بن الحاج نوح بن  .70
نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني، أشرف على طبعه: زهير الشاويش: 

 .المكتب اإلسالمي
إبراهيم بن علي الشيرازي، هذبُه: دمحم بن  طبقات الفقهاء: أبو اسحاق .79

 -مكرم ابن منظور، المحقق: إحسان عباس: دار الرائد العربي، بيروت
 م0261، 0لبنان: ط: 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  .73
هـ، رقم كتبه وأبوابه 0362بيروت،  -العسقالني الشافعي: دار المعرفة

 فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على وأحاديثه: دمحم
طبعه: محب الدين الخطيب، ليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد 

  :هللا بن باز
فتح القدير، دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاني، دار ابن كثير،  .71

 .هـ0101، 0دمشق، بيروت، ط: -دار الكلم الطيب 
التوحيد: عبد الرحمن بن حسن بن دمحم بن عبد  فتح المجيد شرح كتاب .75

الوهاب بن سليمان التميمي، المحقق: دمحم حامد الفقي: مطبعة السنة 
م، وحاشية كتاب 0256هـ/0366، 6المحمدية، القاهرة، مصر، ط: 

التوحيد: عبد الرحمن بن دمحم بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي 
 :هـ0114، 3النجدي: ط:

ي الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(، فتوح الغيب ف .77
شرف الدين الحسين بن عبد هللا الطيبي، مقدمة التحقيق: إياد دمحم 
الغوج، القسم الدراسي: د. جميل بني عطا، المشرف العام على اإلخراج 
العلمي للكتاب: د. دمحم عبد الرحيم سلطان العلماء، جائزة دبي الدولية 

 .م9103هـ، 0131، 0ط:  للقرآن الكريم،
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا عليه السالم  .76

وسننه وأيامه = صحيح البخاري، دمحم بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري 
الجعفي، المحقق: دمحم زهير بن ناصر الناصر: دار طوق النجاة 
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الباقي(، ط:  )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم الغنوج دمحم فؤاد عبد
 .هـ0199، 0

لسان العرب: دمحم بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن  .74
منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقي، المحقق: عبد هللا علي الكبير + 

 :دمحم أحمد حسب هللا + هاشم دمحم الشاذلي: دار المعارف: القاهرة
: عبد العزيز بن عبد مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رحمه هللا .72

 .هللا بن باز، أشرف على جمعه وطبعه: دمحم بن سعد الشويعر
مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر  .61

الدار  -الحنفي الرازي، المحقق: يوسف الشيخ دمحم، المكتبة العصرية
  .م0222هـ / 0191، 5صيدا، ط:  -النموذجية، بيروت

ة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن )سلطان( دمحم، أبو مرقا .60
لبنان، ط:  –الحسن نور الدين المال الهروي القاري، دار الفكر، بيروت 

 .م9119 -هـ 0199، 0
مشارق األنوار الوهاجة ومطالع األسرار البهاجة في شرح سنن اإلمام  .69

 -الرياضابن ماجه، ابن موسى: دمحم بن علي بن آدم، دار المغني، 
 :م9117 -هـ0196، 0المملكة العربية السعودية، ط: 

معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية: د محمود عبد الرحمن عبد المنعم،  .63
جامعة األزهر: دار  -مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون 

 :الفضيلة
معجم مقاييس اللغة معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا  .61

لرازي، أبو الحسين، المحقق: عبد السالم دمحم هارون: دار القزويني ا
  .م0262 -هـ 0322الفكر: 

مفاتيح العلوم: دمحم بن أحمد بن يوسف، أبو عبد هللا، الكاتب البلخي  .65
  :9الخوارزمي، المحقق: إبراهيم اإلبياري: دار الكتاب العربي، ط:

موسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر دمحم ناصر الدين األلباني: أبو  .67
عبد الرحمن دمحم ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، 
األشقودري األلباني، َصَنَعُه: شادي بن دمحم بن سالم آل نعمان: مركز 
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النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة، 
 :م9101 -هـ0130، 0من: ط: الي -صنعاء

موسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر دمحم ناصر الدين األلباني: أبو  .66
عبد الرحمن دمحم ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، 
األشقودري األلباني، َصَنَعُه: شادي بن دمحم بن سالم آل نعمان: مركز 

تراث والترجمة، النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق ال
 :م9101 -هـ0130، 0اليمن، ط:  -صنعاء

نيل األوطار: دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاني اليمني، تحقيق:  .64
 -هـ 0103، 0عصام الدين الصبابطي: دار الحديث، مصر، ط: 

 :م0223
حامد صادق قنيبي: دار  -ومعجم لغة الفقهاء: دمحم رواس قلعجي  .62

 :م0244 -هـ0114، 9نشر والتوزيع، ط: النفائس للطباعة وال
 .التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب، دار الفكر، القاهرة- .41
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة بن مصطفي - .40

  .هـ0104الزحيلي، دار الفكر المعاصر، بيروت دمشق، 
أبو عمر يوسف بن عبد  التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد،- .49

هللا بن عبد البر النمري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
هـ، تحقيق: مصطفي بن أحمد العلوي ودمحم عبد الكبير 0346المغرب، 

 .البكري 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا عليه - .43

النيسابوري، المحقق: دمحم السالم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
 .بيروت –فؤاد عبد الباقي: دار إحياء التراث العربي

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، أبو العباس أحمد بن دمحم بن  .41
الفاسي الصوفي ابن عجيبة،  المهدي بن عجيبة الحسني األنجري 

المحقق: أحمد عبد هللا القرشي رسالن، الدكتور حسن عباس زكي، 
 .هـ0102القاهرة، ط: 
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التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد  .45
هللا بن عبد البر النمري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

طفى بن أحمد العلوي ودمحم عبد الكبير هـ، تحقيق: مص0346المغرب، 
 :البكري 

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: دمحم بن يوسف بن علي بن  .47
لبنان، -سعيد، شمس الدين الكرماني: دار إحياء التراث العربي، بيروت

 :م0240 -هـ 0110: 9م، ط:0236 -هـ 0357: 0ط: 
بن حزم األندلسي المحلى باآلثار: أبو دمحم علي بن أحمد بن سعيد  .46

 :بيروت: بدون طبعة وبدون تاريخ -القرطبي الظاهري: دار الفكر
المسالك في شرح موطأ مالك: أبو بكر ابن العربي؛ دمحم بن عبد هللا بن  .44

المحقق: دمحم بن  دمحم المعافري اإلشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربي:
جه البخاري في الحسين السليماني عائشة بنت الحسين السليماني: أخر 

 ""التاريخ الكبير
المفاتيح في شرح المصابيح، الحسين بن محمود بن الحسن، مظهر  .42

يرازيُّ الَحَنفيُّ المشهوُر بالُمْظِهري،  ريُر الشِ  ْيَدانيُّ الكوفي الضَّ الدين الزَّ
تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، 

ارات إدارة الثقافة اإلسالمية، وزارة األوقاف دار النوادر، وهو من إصد
  :م 9109هـ،  0133، 0الكويتية، ط: 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو العباس أحمد بن عمر  .21
بن إبراهيم القرطبي، حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب 

محمود إبراهيم بزال:  -يوسف علي بديوي  -أحمد دمحم السيد -ميستو
بيروت(،  -بيروت(، )دار الكلم الطيب، دمشق -)دار ابن كثير، دمشق

 :م0227 -هـ0106، 0ط:
تاج العروس من جواهر القاموس: محم د بن محم د بن عبد الرز اق  .20

بيد: دار الفكر    :هـ0/0101بيروت، ط: –الحسيني، الملق ب بمرتضى الزَّ
ين، دار الوطن شرح رياض الصالحين، دمحم بن صالح بن دمحم ابن العثيم .29

 :هـ0197، 0للنشر، الرياض، ط: 
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شرح صحيح البخاري البن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف  .23
 -بن عبد الملك، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد

 :م9113هـ، 0193، 9السعودية، الرياض، ط: 
ل فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفض .21

، رقم كتبه وأبوابه 0362بيروت،  -العسقالني الشافعي: دار المعرفة 
وأحاديثه: دمحم فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على 
طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد 

 هللا بن باز.
إبراهيم مال مجلة اإلعجاز العلمي )العدد الرابع(، مال خاطر: خليل بن  .25

خاطر، السنة النبوية وحي، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
 .الشريف

السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، - .27
النسائي، المحقق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 .م9110هـ ، 0190، 0ط: 
 مصطفي األعظمي، الموطأ، مالك بن أنس، الموطأ، المحقق: دمحم .26

 1م9111هـ، 0195، 0مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، ط: 
  أحكام نقل األمراض المعدية دراسة فقهية .24
مجلة اإلعجاز العلمي )العدد الرابع(، مال خاطر: خليل بن إبراهيم مال  .22

خاطر، السنة النبوية وحي، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
 .61الشريف: 

اني: علي بن دمحم بن علي الزين الشريف، ضبطه التعريفات، الجرج .011
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية 

 .م0243-هـ0113، 0لبنان، ط: –بيروت
القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر دمحم بن يعقوب الفيروزآبادي،  .010

سة مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، دمحم نعيم العرقُسوسي، مؤس
هـ،  0197، 4الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: 

 .م9115
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الكامل في الضعفاء، الجرجاني: عبدهللا بن عدي بن عبدهللا بن دمحم أبو  .019
  .م0244 – 0112، 3بيروت، ط:  -أحمد، دار الفكر

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى  .013
دمحم المصري،  -الكفوي، تحقيق: عدنان درويشالحسيني القريمي 

 .0/31بيروت،  –مؤسسة الرسالة 
المستدرك على الصحيحين: أبوعبد هللا الحاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم  .011

بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
 .م9101 – 0135 0بابن البيع، دار التأصيل: ط: 

ر، أحمد بن دمحم بن علي الفيومي، دراسة وتحقيق: يوسف المصباح المني .015
 الشيخ دمحم، المكتبة العصرية

المعجم األوسط، الطبراني، المحقق: طارق بن عوض هللا بن دمحم، عبد  .017
 .المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة

المعجم الوسيط، )إبراهيم مصطفي / أحمد الزيات / حامد عبد القادر /  .016
   النجار(، دار الدعوةدمحم

المفاتيح في شرح المصابيح، الحسين بن محمود بن الحسن، مظهر  .014
يرازيُّ الَحَنفيُّ المشهوُر بالُمْظِهري،  ريُر الشِ  ْيَدانيُّ الكوفي الضَّ الدين الزَّ
تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، 

دارة الثقافة اإلسالمية، وزارة األوقاف دار النوادر، وهو من إصدارات إ
 .م 9109هـ،  0133، 0الكويتية، ط: 

المفردات في غريب القرآن، األصفهاني: أبو القاسم الحسين بن دمحم  .012
المعروف بالراغب، المحقق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار 

 .هـ0109، 0الشامية، دمشق بيروت، ط: 
ى بن دمحم اللخمي الغرناطي الشاطبي، الموافقات، إبراهيم بن موس .001

، 0تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط: 
 .م0226هـ، 0106

قصة الحضارة: ِول ديوَرانت= ويليام جيمس ديوَرانت: الدكتور محيي  .000
ين َصابر ترجمة: الدكتور زكي نجيب محُمود وآخرين: دار الجيل،  الد 
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ة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس: لبنان، المنظم -بيروت 
 .م0244 -هـ 0114

لباب التأويل في معاني التنزيل، عالء الدين علي بن دمحم بن إبراهيم بن  .009
عمر الشيحي أبو الحسن الخازن، تصحيح: دمحم علي شاهين، دار 

 .هـ0105، 0الكتب العلمية، بيروت، ط: 
ري دار صادر، بيروت، ط: لسان العرب، دمحم بن مكرم األفريقي المص .003

0 
ُمصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد هللا بن دمحم بن أبي شيبة العبسي  .001

 .الكوفي، تحقيق: دمحم عوامة
مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر  .005

الدار  -الحنفي الرازي، المحقق: يوسف الشيخ دمحم، المكتبة العصرية
  .م0222هـ / 0191، 5صيدا، ط:  -بيروت النموذجية،

مسند اإلمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو عبد هللا أحمد بن دمحم بن حنبل  .007
هـ( المحقق: شعيب األرنؤوط 910بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفي: 

عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي  -
 .م9110 -هـ 0190األولى،الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: 

مسند الشاميين، الطبراني، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي،  .006
 .م0241هـ، 0115، 0مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 

مشارق األنوار الوهاجة ومطالع األسرار البهاجة في شرح سنن اإلمام  .004
ابن ماجه، دمحم بن علي بن آدم، دار المغني، الرياض، المملكة العربية 

 .م9117هـ، 0196، 0لسعودية، ط: ا
حامد صادق قنيبي، دار  -معجم لغة الفقهاء، دمحم رواس قلعجي  .002

  .م0244 -هـ 0114، 9النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط: 
معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، تحقق:  .091

 .م0262هـ، 0322عبد السالم دمحم هارون، دار الفكر، 
 
 


