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 تدابير الواقية من الوباء من منظور شريعة اإلسالم الغراء "فايروس كورونا أنموذجا"()ال
 شريف سعيد محروس محمد تركي

 جامعة األزهر-بكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية  -قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية
 shareefturki.adv@azhar.edu.egالبريد اإللكتروني/  

 ملخص بحث:
ى على كل ذي لب أن شريعة اإلسالم الغراء جااء  بمان م متكامال بنااء صاال  لكال بناي مما ال يخف

البشر  في جميع األجواء واألنحاء ، والناظر لما حل في هذا اآلوانة بالعالم أجمع مان هاذا الجاةحاة 
المسماة بفايروس كورنا ، فأرد  أن أشارك بورقة عمل ببحث علمي تح  عنوان :" التدابير الواقياة 
من الوباء من منظور شريعة اإلسالم الغراء فايروس كورونا أنموذجا" ، لكي أتنااول بعاا األساباب 
المادية والمعنوية التي تؤدي إلى الوقاية من الوباء عموما ، وما حل بالعالم اليوم من هذا الجاةحاة 

قاد احتاوي المسماة بفايروس كورونا خصوصا ، ولكي ين ا هذا البحث بالم ماة التاي أني ا  با  ف
 على مقدمة وتم يد ومبحثين وخاتمة . -بإذن اهلل تعالى-

براز محاسن الشريعة وشمول ا وربانيت ا  .  وأما التم يد : ففي  التعريف بمفردا  عنوان البحث وا 
وأما المبحث األول بعنوان :) التدابير الواقياة المادياة مان الوبااء مان منظاور شاريعة اإلساالم الغاراء 

 ويشتمل على األمور األتية: .الفردي والجماعي(على المستوى 
 أوال: الحجر الصحي بين الدول الموبوءة وغيرها  . 

 ثانيا: الحجر الصحي بين األفراد الموبوةين وغيرهم في داخل الدولة الواحدة .
 ثالثا: النظافة العامة والحث علي ا .

 رابًعا : النظافة الشخصية والحث علي ا .
توقي التجمعا  ومخال ة الموا نين لبعض م الابعا وااللتازام بقارارا  والة األماور خامًسا: الحد من 

 في مالزمة البيو  وعدم الخروج وغير ذلك.
وأما المبحث الثاني بعنوان:) التدابير الواقية المعنوية من الوبااء مان منظاور شاريعة اإلساالم الغاراء 

 اآلتية: على المستوى الفردي والجماعي( . ويشتمل على األمور
أوال: البعد عن الذنوب واألوزار واإلكثار من التوبة واالستغفار من الذنوب الكبار والصغار والفواحش  

 التي ل ا أثر خاص في نزول ال اعون والوباء .  
 ثانيا : القيام بواجب األمر بالمعروف والن ي عن المنكر .
واألذكاار الشارعية ضاد األوبةاة واألماراا ثالثا: التضار  والادعاء لارب األرا والساماء بالتحصاينا  

 المعدية .
 رابعا: اإلكثار من القرب وال اعا  التي ل ا أثر في رفع االبتالءا  .

 خامسا : التوكل على اهلل وحسن الظن ب  سبحان  وتعالى.
وقاةماة المصاادر والمراجاع، ثام بعاد ذلاك ف ارس الخاتمة: فتشتمل على أهم النتااةم والتوصايا  وأما 
 .وضوعا الم

فااايروس  -ماان منظااور شااريعة اإلسااالم الغااراء -ماان الوباااء –الكلمااا  االفتتاحيااة: التاادابير الواقيااة 
 كورونا أنموذجا
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 (Measures to protect against the epidemic from the perspective of the 
islamic law glue "Virus Corona model") 
Sherif Saeed Mahrous Mohammed Turki 

Department of Da'wa and Islamic Culture - Faculty of Religious Origins 
and Da'wa - Al-Azhar University 
Emil/shareefturki.adv@azhar.edu.eg 
Search Summary: 
It is no secret to all that the law of Islam glue came with an integrated 
approach building fit for all human beings in all atmospheres and parts, 
and the look err and the eye of what happened in this time in the whole 
world of this pandemic called virus corna, I wanted to participate in a 
working paper with scientific research under the title: "Measures to 
protect against the epidemic from the perspective of the law of Islam glue 
Virus Corona model, in order to address some of the material and moral 
reasons that lead to the prevention of the epidemic in general, and what 
happened in the world today This pandemic, called the Corona Virus in 
particular, and in order to fulfill the task entrusted to it, has contained, 
God willing, an introduction, a preface, two researches and a conclusion. 
With regard to the preface, it contains the definition of the vocabulary of 
the title of the research and highlighting the merits of the Shariah, its 
comprehensiveness and its merits. 
The first topic is entitled :( Physical measures against the epidemic from 
the perspective of the islamic law glue at the individual and 
collectivelevel. includes:  
First: Quarantine between infected countries and others. 
Second:quarantine between the informers and others within the same 
country. 
Third:hygiene and induction. 
Fourth: personal hygiene and urging it. 
Fifth:Reducing the prevention of gatherings and contact with citizens with 
each other and adhering to the decisions of the guardians of things in 
keeping with the houses and not going out and so on. 
The second theme is entitled:( Measures to protect the moral of the 
epidemic from the perspective of the law of Islam glue at the individual 
and collective level). It includes: 
  First: to stay away from sins and buttons and to be more repentant and 
to forgive the sins of the old and the young and the obscenities that have a 
special effect on the plague and the plague. 
Secondly, doing the duty of doing the duty of doing good and forbidding 
evil. 
Thirdly: praying and praying to the Lord of the Earth and heaven with 
the fortifications and Islamic remembrances against epidemics and 
infectious diseases. 
Fourthly, there is a great lot of proximity and obedience that has the 
effect of raising the affliction. 
Fifthly, relying on Allah and good faith in him. 
The conclusion includes the most important results and 
recommendations and the list of sources and references, and then the 
index of topics. 
 keyword: Protective Measures - From the Epidemic - From the 
Perspective of Islamic Law Glue - Virus Corona Model 

.  
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 المقدمة
لبيان ، وأل م مان التببياان وتَّمام مان الجاود والفضال الحمد هلل على ما علَّم من ا

لعاد  عادنان المبعاوث  واإلحسان. والصاالة والساالم األتَّماان األكماالن علاى سايبد وع
بأكماال األدياااان المنعااو  فاااي التااوراة واإلنجيااال والفرقااان وعلاااى  لاا  وأصاااحاب  

 من.والتابعين ل م بإحسان صالًة داةمًة ما كعرَّ الجديدان وُعبد الرح
 ثم أما بعد : 

مما ال يخفي على كل ذي لب أن شريعة اإلساالم الغاراء جااء  بمان م متكامال 
بناء صال  لكل بني البشر  في جميع األجواء واألنحاء ، ومن أجال ذلاك أرسال 

( رسواًل للناس أجمعين ، وأنزل اهلل علي  القر ن ومثل  معا  اهلل نبي  محمًدا )
ل إلاا ( بااالح  ي م ماان أواماار اهلل ونواهياا  ، فصااد  )، ليبااين للناااس مااا ُناازب

المبااين ، وجاهااد فااي ساابيل اهلل حاا  ج ااادا ، وكااان حريصااا علااى دعااوة أمتاا  
نقاذها من أسباب االنحراف عن دين اهلل ) (  فاأمرهم بكال ماا يانفع م عز وجالوا 

اانج فااي دنياااهم ويسااعدهم فااي أخااراهم ، كمااا قااال تعااالى:  اااءعُكمج رعُسااول  م  لعقعاادج جع
اايم  أعنج  ن ينع رعُءوف  رعح  م  لعاايجُكمج ب ااالجُمؤج اار يص  عع ن ااٌتمج حع ااا عع لعيجاا   مع يااز  عع ااُكمج ععز   ] سااورة ُفس 

( تم  النعمة ، وختما  النباوة ، وكمال با  الادين، [، فب  )821التوبة اآلية 
وانتشر الخير وعم بعد ذلك في ربو  الدنيا كل ا ، ولكن قاد يبتعاد بعاا النااس  

الشاااريعة الغااراء والملاااة الحنيفيااة السااامحاء ،فينحرفااون عااان   عاان تعااااليم هااذا
 المن م القويم وعن ال ري  المستقيم .

من أجل ذلك كان الواجب على الدعاة إلى اهلل تعالى أن يقوموا بتوعياة النااس  
، ويرشدوهم إلى من اج النبوة ، ويدلوهم على المن م القويم والصرا  المستقيم 

شريعة  الغراء ، ولذا أرد  أن أرمي بس م لعل  يصايب ، الذي جاء  ب  هذا ال
فااي هااذا البحااوث العلميااة الشاارعية المتعلقااة بجاةحااة  -بااإذن اهلل تعااالى -هاادفا

فايروس كورونا التي دع  إلي ا الحاجة الملحة في هذا اآلواناة التاي يمار ب اا 
مان  العالم أجمع ، فأرد  أن أشارك بورقة عمل تح  عناوان:) التادابير الواقياة

الوبااء ماان منظاور شااريعة اإلسااالم الغاراء "فااايروس كوروناا أنموذجااا" ( ، لكااي 
أتناول بعا األسباب التي تاؤدي إلاى الوقاياة مان الوبااء  عموماا ، ومماا حال 
بالعالم الياوم مان هاذا الجاةحاة المساماة بفاايروس كوروناا خصوصاا ، ومعلاوم 

علم  مان علما  وج لا  مان أن  ما أنزل اهلل عزو جل  داء  إال وأنزل ل  دواء 



 

 
375 

بجد  اهلل  بن مسعود ) : قعالع رعُساوُل اهلل  )ج ل  فكما ورد في الحديث ععنج عع ، قعالع
(  ُلعا جع   اُ ، وع ل مع اُ  معانج عع ل مع لع لعاُ  دعوعاًء، عع الَّ دعاًء، إ الَّ أعنجازع جع لع اهلُل ععزَّ وع ( " معا أعنجزع

لعُ  " معنج جع  
(8). 

قاصاي والاداني أن الوقاياة خيار مان العاالج ، وقاد حثا  وكما هو معلوم لادى ال
شريعة اإلسالم على هذا األمر في كثير من النصوص ،فن انا اهلل رب العاالمين 

 ۀ ۀعاان إلقاااء الاانفس فااي الت لكااة وهااو ماان ساابل الوقايااة فقااال تعااالى:  
، وكااذا [ 891{ ]سااورة البقاارة:ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہہ ہ ہ

ود الماااريا علاااى المصااا  حتاااى ال ينقااال لااا  (  بعااادم ور أمرناااا رساااول اهلل )
العمعةع:  انج أعب اي سع العدوى ، وهذا من أعظم سبل الوقاية  ، فقد ورد في الحاديث عع

يجرعةع، بععجُد يعُقوُل: قعالع النَّب ٌي ) لعى ُمص    (: »سعم عع أعبعا ُهرع ر ا  عع . (2)«الع ُيور دعنَّ ُممج
يجاارعةع، قعاا اانج أعب ااي ُهرع عجُ  رعُسااولع اهلل  )، وفااي الحااديث عع : سعاام  اانع الع ( يعقُااوُل:" ف اارَّ م 

عسعاد  " انع األج ُذوم  ف ارعارعكع م  الجمعجج
(3)  ، بَّااس  انج ابجان  عع ، وكماا ورد فاي الحاديث أيضاا عع

: قعااالع رعُسااوُل اللَّاا   ) "قعااالع اارعارع رع وعالع ض  اارع (:"الع ضع
(  عاان ، وقااد ن ااى النبااي) (4)

                                 
أبو عبد اهلل أحمد بن محماد بان حنبال بان هاالل بان أساد  -مسند اإلمام أحمد بن حنبل (8)

ابعة  248الشيباني )المتوفي:  حع ث ر ينع م نع الصَّ نعُد الجُمكج       -ها( ُمسج
نجاااُ  )      ااايع اهلُل تعععاااالعى عع اااُعود  رعض  بجاااد  اهلل  بجااان  معسج ااانعُد عع ،الناشااار:  3922( رقااام 31/ 7ُمسج
 م ،     2008 -ها  8428سسة الرسالة ،ال بعة: األولى، مؤ 

 والحديث صحح  الشيخ األلباني.     
ااةع ) -ك تعاااُب ال باابب  -صااحي  البخاااري  (2) . الناشاار: دار  1778(رقاام 831/ 7بعاااُب الع هعامع

  و  النجاة )مصورة عن السل انية  
 ها.8422ولى، بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( ال بعة: األ      

ابعة   -مسند اإلمام أحمد بن حنبل (3) حع ث ر ينع م نع الصَّ نعُد الجُمكج يع اهلُل  -ُمسج يجرعةع رعض  نعُد أعب ي ُهرع ُمسج
نجُ )  .9722(رقم 449/ 81عع

أبااو عبااد اهلل محمااد باان يزيااد القزوينااي  -وماجااة اساام أبياا  يزيااد  -ساانن اباان ماجاا   (4)
ع 273)المتوفي:  كعام  ها( أعبجوعاُب األج  بعاُب معنج    -حج

ااار ا )      ااا يعُضااٌر ب جع قباا   مع ، الناشاار: دار الرسااالة العالميااة  2348(رقاام 432/ 3بعنعااى ف ااي حع
 م ،    2009 -ها  8430،ال بعة: األولى، 

 وقال الشيخ شعيب األرنؤو  في تحقيق  على الكتاب هذا حديث صحي  لغيرا .     
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ال اعون وعن الخروج من ا ، وهذا ما فعل  عمر القدوم في أرا في ا الوباء و 
( لما ذهب إلى أرا الشاام واستشاار أصاحاب  فاي رضي هللا عنهابن الخ اب )

ذلك وقرر العودة إلى أن ذكر ل  عبد الرحمن بن عوف ل  حديثا في ذلك ، فقد 
ارع بجانع الخع  : أعنَّ ُعمع بَّااس  بجد  اللَّ   بجان  عع ايع ورد في صحي  البخاري ععنج عع  َّااب  رعض 

، أعُباو ُعبعيجادعةع  نعااد  ارعاُء األعجج تَّى إ ذعا كعاانع ب سعارج ع لعق يعاُ  ُأمع ، حع رعجع إ لعى الشَّأجم  نجُ ، خع اللَُّ  عع
 : بَّااس  . قعالع ابجُن عع قععع ب أعرجا  الشَّأجم  بعاءع قعدج وع بعُروُا أعنَّ الوع اُبُ ، فعأعخج حع رَّاح  وعأعصج بجُن الجع

بعاءع فعقعالع عُ  بعرعُهمج أعنَّ الوع ، وعأعخج تعشعارعُهمج ، فعدعععاُهمج فعاسج ل ينع ر ينع األعوَّ ُ  ل ي الُم عاج  ُر: ادج مع
ااعع  ، وعالع نعاارعى أعنج تعرجج  اار  عمج اا ع أل  رعجج : قعاادج خع تعلعُفوا، فعقعااالع بععجُضااُ مج ، فعاااخج قعااعع ب الشَّااأجم  قعاادج وع

: معععااكع بعق يَّاا قعااالع بععجُضااُ مج نجااُ ، وع لعيجاا   عع االَّى اهلُل عع اُب رعُسااول  اللَّاا   صع ااحع ُة النَّاااس  وعأعصج
ُعاوا  : ادج تعف ُعوا ععنبي، ثُامَّ قعاالع : ارج ، فعقعالع بعاء  لعى هعذعا الوع ُ مج عع مع لَّمع، وعالع نعرعى أعنج ُتقجد  سع وع

ااااب يلع الُم عاااااج   اااالعُكوا سع ، فعسع ااااارعُهمج تعشع ُتُ مج فعاسج ، فعاااادعععوج ااااارع تعلعفُااااوا ل ااااي األعنجصع ، وعاخج ر ينع
ة   ايعخع انج معشج انج كعاانع هعاا ُهنعاا م  ُ  ل اي مع : ادج تعف ُعوا ععنبي، ثُامَّ قعاالع : ارج ، فعقعالع مج ت العف    كعاخج
، فعقعاُلوا: نعرعى  لعيج   رعُجالعن  نجُ مج عع تعل فج م  ، فعلعمج يعخج ُتُ مج ، فعدعععوج رعة  الفعتج   يجش  م نج ُم عاج  ُقرع

ااعع  : إ نبااي  أعنج تعرجج  ااُر ف ااي النَّاااس  ، فعنعااادعى ُعمع بعاااء  لعااى هعااذعا الوع ُ مج عع مع ب النَّاااس  وعالع ُتقجااد 
: أعف رعارًا م نج قعدعر  اللَّا     رَّاح  لعيج  . قعالع أعُبوُعبعيجدعةع بجُن الجع ب ُحوا عع لعى ظع جر  فعأعصج بب   عع ُمصع

يجُركع قعالع عا يعا أعبع  ُر: لعوج غع انج قعادعر  اللَّا   إ لعاى قعادعر  اللَّا  ، فعقعالع ُعمع ا ُعبعيجادعةع  نعععامج نعف اٌر م 
بعاة ،  دج ارعى جع بعة ، وعاأُلخج دعاُهمعا خعص  ، إ حج تعان  وع ًيا لعُ  ُعدج أعرعأعيج ع لعوج كعانع لعكع إ ب ل  هعبع ع ج وعاد 

يجتع عا ب قعدعر  اللَّ  ، وعا  نج  بعةع رععع يجتع عا ب قعدعر  اللَّ     أعلعيجسع إ نج رعععيج ع الخعصج بعةع رععع دج رعععيج ع الجع
ف   معن  بجُن ععوج بجُد الرَّحج اءع عع : فعجع ت     -قعالع اجع كعانع ُمتعغعيبًبا ف ي بععجا  حع : إ نَّ  -وع فعقعالع

االَّمع يعقُااوُل:  سع لعيجاا   وع االَّى اهلُل عع عجُ  رعُسااولع اللَّاا   صع لجًمااا، سعاام  نجااد ي ف ااي هعااذعا ع  ا إ ذع »ع 
ُرُجاوا ف ارعارًا  قعاعع ب اأعرجا  وعأعنجاُتمج ب  عاا فعاالع تعخج لعيج  ، وعا  ذعا وع عجُتمج ب    ب أعرجا  فعالع تعقجدعُموا عع سعم 

نج ُ  "« م  رعفع ُر ُثمَّ انجصع دع اللَّ ع ُعمع م  : فعحع قعالع
(8) . 

فكااال هاااذا النصاااوص تااادل علاااى سااابل الوقاياااة المادياااة التاااي حثااا  علي اااا     
اء ، وهااو مااا اتج اا  إلياا  كثياار ماان الاادول والحكومااا  اليااوم فااي الشااريعة الغاار 

جمياااع دول العاااالم ، بفعااال ماااا يسااامى باااالحجر الصاااحي وكاااذلك التاااوقي مااان 
التجمعا  والمخال ة وهذا ما دع  إلي  حكومة بلدنا مصر الحبيبة وغيرهاا مان 

                                 
)-ب  ك تعُب ال   -صحي  البخاري (8) كعُر ف ي ال َّاُعون   .1729(رقم7/830بعاُب معا ُيذج
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ا الدول العربية واإلسالمية بمنع التجمعا  في الصلوا  والجمع وغيرها وكل هاذ
ماان باااب الحفاااظ علااى الاانفس التااي هااي مقصااد عظاايم ماان مقاصااد الشااريعة 
اإلسالمية وخرجا  هاذا الفتااوى مان ف ام ثاقاب لمقاصاد الشاريعة اإلساالمية ال 
كما يشنع المشنعون أن م أغلقوا المسااجد ومنعاوا الصاالة في اا، ولكان م أخاذوا 

والاري  ومان بسبل الوقاياة ، فكماا يارخص لانساان فاي الم ار الشاديد والوحال 
بصال أو غير ذلك من األعذار التي تبي  لا  الرخصاة فاي التخلاف  أكل ثوما أو

عن الجمع والجماعا  وكل هذا ضرر شخصي فكيف بالضرر المتعدي في نقل 
داخاال البحااث ماان ساابل  -بااإذن اهلل تعااالى-العاادوى ، وهااذا مااا نتعاارف علياا  

 الوقاية المادية والمعنوية.
باإذن اهلل  -لم ماة التاي أني ا  با  فساوف يحتاوي ولكي ين ا هذا البحاث با

 على مقدمة وتم يد ومبحثين وخاتمة . -تعالى
 أما المقدمة التي نحن بصددها.

بااراز محاساان الشااريعة  وأمااا التم يااد : ففياا  التعريااف بمفااردا  عنااوان البحااث وا 
 وشمول ا وربانيت ا  .

 ويشتمل على األمور اآلتية  :      
 ابير الواقية .أوال: التعريف بالتد

 ثانيا: التعريف بالوباء والفر  بين  وبين ال اعون وبين فايروس كورونا.
 ثالثا: التعريف بالمنظور.

 رابعا: التعريف بشريعة اإلسالم مع ذكر بعا خصاةص ا.
وأمااا المبحااث األول بعنااوان :) التاادابير الواقيااة الماديااة ماان الوباااء ماان منظااور 

ويشاتمل علاى األماور  .لمستوى الفردي والجماعي(شريعة اإلسالم الغراء على ا
 األتية:

 أوال: الحجر الصحي بين الدول الموبوءة وغيرها  . 
 ثانيا: الحجر الصحي بين األفراد الموبوةين وغيرهم في داخل الدولة الواحدة .

 ثالثا: النظافة العامة والحث علي ا .
 رابًعا : النظافة الشخصية والحث علي ا .

لحد من توقي التجمعا  ومخال ة الموا نين لبعض م الابعا وااللتازام خامًسا: ا
 بقرارا  والة األمور في مالزمة البيو  وعدم الخروج وغير ذلك.
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وأما المبحث الثاني بعناوان:) التادابير الواقياة المعنوياة مان الوبااء مان منظاور 
األمور  شريعة اإلسالم الغراء على المستوى الفردي والجماعي( . ويشتمل على

 اآلتية:
أوال: البعااد عاان الااذنوب واألوزار واإلكثااار ماان التوبااة واالسااتغفار ماان الااذنوب  

 الكبار والصغار والفواحش التي ل ا أثر      
 خاص في نزول ال اعون والوباء .       

 ثانيا : القيام بواجب األمر بالمعروف والن ي عن المنكر .
السماء بالتحصينا  واألذكار الشرعية ضاد ثالثا: التضر  والدعاء لرب األرا و 

 األوبةة واألمراا المعدية .
 رابعا: اإلكثار من القرب وال اعا  التي ل ا أثر في رفع االبتالءا  .

 خامسا : التوكل على اهلل وحسن الظن ب  سبحان  وتعالى.
وقاةمة المصاادر والمراجاع، الخاتمة: فتشتمل على أهم النتاةم والتوصيا  وأما 

   .م بعد ذلك ف رس الموضوعا ث
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 التم يد
 وفي  التعريف بمفردا  عنوان البحث

 ويشتمل على األمور اآلتية:
 التعريف بالتدابير الواقية -8
 التعريف بالوباء والفر  بين  وبين ال اعون وبين فايروس كورونا -2
 التعريف بالمنظور -3
  بعا خصاةص االتعريف بشريعة اإلسالم مع ذكر  -4
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 التم يد: وفي  التعريف بمفردا  عنوان البحث
 أوال: التعريف بالتدابير الواقية:  

هذا المص ل  مكون من كلمتين ، الكلمة األولى التادابير ، فالتادابير فاي اللغاة 
ذعل كع  رعُا، وع نجسعاُن أعمج ب يُر: أعنج ُيدعببرع اإلج  أعنَُّ  يعنجُظُر إ لعى  مصدر وهي جمع تدبير،"  وعالتَّدج

ُرُا." يُر ععاق بعُتُ  وع خ  معا تعص 
(8). 

تاااادابيُر أماااان  -ويقااااال التاااادابير:" احتيااااا   واسااااتعداد  "اتَّخااااذ التَّاااادابيرع الالَّزمااااة
 .(2)مشد دة"

نظاار ف ااي  ف ياا  ساساا  وع عماار وع والتاادبير مااأخوذ ماان الفعاال دعبَّاار، ويقااال:" دباار األج
 .(3) عاقبت "

التعاريف اللغوية لكلمة التدابير يجد أن ا تادل علاى االحتيا اا  الناظر في هذا 
 يفعل  اإلنسان، أو يتوقع حدوث  .واالستعداد  الالزمة ألمر ما يريد أن 

قعااُا يعق يا    وأما الكلمة الثانية وهي الواقية ،ماأخوذة مان الفعال وقاي ، فيقاال :" وع
ار، وواق يعاًة، ع لعاة : صاانعُ  وسعاتعرعُا عان األعذعى وقجيًا، باالفت ، وو قايعاًة، بالكسج لاى فاع 

" ف ظع ، ف و وا   معاُا وحع وحع
(4) . 

وقيل:" )الواقية( كل معا وقي  ب    شعيجةا ، وجمع ا: أعوعا  "
(1) . 

                                 
أحماااد بااان فاااارس بااان زكريااااء القزويناااي الااارازي، أباااو الحساااين  -معجااام مقااااييس اللغاااة (8)

 ( الناشر: دار  الفكر،2/324ها( )391)المتوفي: 
 م.8979 -ها 8399عام النشر:      

هاا( 8424الحمياد عمار )المتاوفي: د أحماد مختاار عباد  -معجم اللغة العربية المعاصرة (2)
 ( ، الناشر: عالم الكتب  720/ 8بمساعدة فري  عمل ) 

 م. 2001 -ها  8429ال بعة: األولى،      
مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مص في / أحماد الزياا  / حاماد  -المعجم الوسي  (3)

 (الناشر: دار الدعوة .8/269عبد القادر / محمد النجار()
محم د بن محم د بان عباد الارز ا  الحسايني، الملق اب  -تاج العروس من جواهر القاموس (4)

بيدي)المتوفي:   الناشر:  -( 304/ 20ها() 8201بمرتضى الزَّ
 ها. 8484بيرو  ال بعة: األولى / -دار الفكر      

 (.8012/ 2مجمع اللغة العربية بالقاهرة) -المعجم الوسي  (1)
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فالناظر في هاذا التعااريف  اللغوياة لكلماة الواقياة يجاد أن اا تادل علاى الحماياة 
 والصيانة والوقاية من األذى .

تعااريف اللغوياة لمصا ل  التادابير الواقياة ، فمان الممكان أن ومن جملة هذا ال
يعرف اص الحا بأنا : االحتيا اا  واالساتعدادا  الالزماة التاي ُتتخاذ وقاياة مان 

 األضرار وتجنبا من األخ ار.
 :ثانيا : التعريف بالوباء والفر  بين  وبين ال اعون وبين فايروس كورونا 

ار   الوباء في اللغة : مأخوذ من الفعل بعاُأ: ال َّااُعوُن ب الجقعصج بعأع: الوع وبأ، فيقال :" وع
 . ااز  بعاااءع ر جج :إ ن هعااذعا الوع يث  ااد  ف ااي الجحع اارعا  عااام ، وع ق ياالع ُهااوع كااٌل مع . وع ااز  اادب وعالج عمج وعالجمع
بعااًأ.  بعااُأ وع ب ةعاا   األعرُا تعوج قعاادج وع باااء ، وع ااُع الجمعقجُصااور  أعوج مج جع ب يااة  وع وجمااُع المماادود أعوج

بعاًء، وأعرا  و  بعأع ج إ يبعاًء وُوب ةع ج ت يبعُأ وع ، وأعوج لعى الجبعدعل  و باءعًة  وا  باءعًة عع ُبؤع ج و بعاًء وع وع
باء. واالسم الب ةاُة  ُبوءعة  وُموب ةة : كعث يرعُة الوع لة  ومعوج لعى فعع  ب ةة  عع لعى فععيلة  ووع ب يةة  عع وع

بعأجُ  البلدع  تعوج ب ايء   إ ذعا كعُثر مرعُض ا. واسج ُت ، وعُهاوع مااء  وع مج اتعوخع بَّأجتُا : اسج تعوع والمااءع. وع
" يل  لعى فعع   .(8)عع

وقيل:" الوباء: بفت  الواو مصدر وبؤ ووبئ جمع  أوبةاة، المارا الاذي تفشاى 
 .(2)وعم الكثير من الناس، كالجدري والكواليرا وغيرهما"

ياادل علااى كاال  فالمتأماال فااي هااذا التعاااريف اللغويااة لمصاا ل  الوباااء يجااد أناا 
ماارا عاام وتفشااى فااي األرا كالجاادري أو الكااواليرا أو غيرهمااا كمااا فااي واقعنااا 

 المعاصر من فايروس كورونا الذي عم في أنحاء المعمورة كل ا .
وأما عن تعرياف الوبااء فاي االصا الح ، فيقاال :" الوبااء فسااد يعارا لجاوهر 

 .(3)ال واء ألسباب سماوية وأرضية"
                                 

حمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري م -لسان العرب (8) 
 (   890، 819/ 8ها( )788الرويفعى اإلفريقى )المتوفي: 

 ها.  8484 -ال بعة: الثالثة  -بيرو   -الناشر: دار صادر       
( ،الناشاار: 491/ 8حامااد صاااد  قنيبااي) -محمااد رواس قلعجااي  -معجاام لغااة الفق اااء (2)

 ةس لل باعة والنشر والتوزيعدار النفا
 م. 8911 -ها  8401ال بعة: الثانية،        

( /الناشار : دار 787/ 8محمد عبد الرؤوف المناوي) -التوقيف على م ما  التعاريف (3)
 بيرو  ،     -الفكر المعاصر ، دار الفكر
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رف الوباااء ، بأناا : ماارا وفساااد  ينتشاار ويعاام جميااع وعلااى هااذا يمكاان أن يعاا
األرا أو جزءا من ا فيحدث بسابب  تغيارا فاي المجتماع الاذي حال فيا  ألساباب 

 قدرها اهلل على من ابتالهم ب .
 وأما عن الفر  بين الوباء وال اعون وبين فايروس كورونا:

بينا  وباين  فإن المتأمل في كالم أهل العلام والمختصاين مان األ بااء أن الوبااء
ال اعون عموم وخصاوص ، فالوبااء أعام مان ال ااعون وال ااعون أخاص مان 

 الوباء ، وعلى هذا فكل  اعون وباء وليس كل وباء  اعون 
وهذا ما حقق  العالمة ابن القيم في كتاب  ال ب النباوي، فقاال :" ال ااعون مان 

ال اب: ورم   حيث الٌلغة: نو   من الوباء، قال  صاحب "الصحاح"، وهو عند أهال
ردئ قتَّال يخرج مع  تلٌ ب شديد مؤلم جدًا يتجاوز المقدار في ذلك، ويصير ما 
حول  في األكثر أسود أو أخضر، أو أكمد، ويؤول أمرا إلى التقرح سريعًا. وفي 
بج ، وخلف اأُلذن، واألرنبة، وفي اللحوم  األكثر، يحدث في ثالثة مواضع: في اإل 

ة: أن ا قال  للنبي )صالى اهلل عليا  وسالم(: ال عان الرخوة. وفي أثر عن عاةش
بج " ُرُج في المعرعا ب واإل  قد عرفناا، فما ال اعون  قال: "ُغدَّة  كعُغدَّة  البععير  يعخج
(8). 

قاااال األ بااااء: إذا وقاااع الُخااارَّاُج فاااي اللحاااوم الرخاااوة، والمغاااابن، وخلاااف اأُلذن 
وساابُب  دم ردئ ماةاال إلااى  واألرنبااة، وكااان ماان جاانس فاسااد، ُساامبى  اعونااًا،

ُد العضوع وُيغيبر ما يلي ، وربما  ، يفس  الُعفونة والفساد، مستحيل إلى جوهر ُسمبى 
رعشعاا  دعمااًا وصااديدًا، ويااؤدبى إلااى القلااب كيفيااة رديةااة، فيحاادث القاايء والخفقااان 
ن كان يعُعاٌم ُكالَّ ورم ياؤدى إلاى القلاب كيفياة رديةاة حتاى  والغشي، وهذا االسم وا 

صيرع لذلك قتَّااًل، فإن  يختٌص ب  الحاادث فاي اللَّحام الُغاددي ، ألنا  لرداءتا  ال ي
يقبُل  من األعضاء إال ما كان أضعف بال بع، وأردُؤا ما حدث في اإلب  وخلافع 
اأُلذن لقرب مااا ماان األعضاااء التااي هااي أرأس، وأساالم  األحماار، ثاام األصااافر. 

 والذى إلى السواد، فال يفل  من  أحد .

                                                                             
 ه .8480دمش  ، ال بعة األولى ،      

ادبيقعة   -حماد فاي مساندا ، مساند النسااءهذا جازء مان حاديث أخرجا  اإلماام أ (8) انعُد الصب ُمسج
يع اهلُل ععنج عا   دبي   رعض   ععاة شعةع ب نج   الصب

 . وصحح  العالمة األلباني .21881( رقم 13/ 42)      
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ما كان ال اعون يكثر في الوباء، وفي البالد الوبيةة، ُعببر عن  بالوباء، كماا ول
قااال الخلياال: الوباااء: ال اااعون. وقياال: هااو كاال ماارا يعاام. والتحقيااُ  أنَّ بااين 
الوبااااء وال ااااعون عموماااًا وخصوصاااًا، فكاااٌل  ااااعون  وبااااء ، ولااايس كاااٌل وبااااء  

عون، فإن  واحد من ا، وال واعيُن  اعونًا، وكذلك األمراُا العامة أعٌم من ال ا
 خرَّاجا  وقروح وأورام رديةة حادثة في المواضع المتقدم ذكرها.
 قل : هذا القروح، واألورام، والجراحا ، هي  ثار ال اعون،

وليس  نفسع ، ولكان األ بااء لماا لام تُادرك منا  إال األثار الظااهر، جعلاوا نفاسع 
 ال اعون.

 ة ُأمور:وال اعون ُيععبَّر ب  عن ثالث
 أحدها: هذا األثر الظاهر، وهو الذى ذكرا األ باء.

والثااااني: الماااو  الحاااادث عنااا ، وهاااو الماااراد بالحاااديث الصاااحي  فاااي قولااا : 
"ال اعوُن شع ادة  لكلب ُمسلم "
(8). 

 .(2)والثالث: السبب الفاعل ل ذا الداء"
يجاد أن فالناظر لما تعرا ل  العالمة ابن القيم مان تعرياف األ بااء لل ااعون 

ل   بيعة مغايرة لغيرا من األوبةة واألمراا ، وهذا أيضا ما ذكرا اإلمام النووي 
في شرح  على صحي  اإلمام مسلم من أن ال ااعون يقاال لا  وبااء ولايس كال 
سعاد  فعتعُكاوُن ف اي  اُرُج ف اي الججع وباء  اعونا ، فقال :" وعأعمَّا ال َّاُعوُن فعُ اوع قُاُروح  تعخج

رعم  وعأعلعاام  الجمعرعاف اا   أع  يعُكااوُن معععااُ  وع سعاااة ر  الجبعاادعن  وع عيجااد ي أو األصااابع وع بعااا   أعو  األج و  اآلج
ارعًة  اٌر ُحمج مع ٌر أعوج يعحج ضع يد  وتخرج تلك القروح مع ل يب ويسود ما حوالي  أعوج يعخج شعد 

ءُ  فعقعاُن الجقعلجب  وعالجقعيج ُصُل معععُ  خع يعحج رعًة وع يًَّة كعد  بعاُء فقال الخليل وغيرا  بعنعفجسعج  وعأعمَّا الجوع
قبُقونع أعنَُّ  معرعُا  يُ  الَّذ ي قعالعُ  الجُمحع ح  قعالع ُهوع ُكٌل معرعا  ععام  وعالصَّ هو ال َّاُعون  وع
ال ًفااا  يعُكااوُن ُمخع عرجا  ُدونع سعاااة ر  الجج  عااا   وع اانع األج اانع النَّاااس  ف ااي ج  عااة  م  الجكعث ياار ينع م 

                                 
:الشَّاا عادعُة  -هااذا الحااديث أخرجاا  اإلمااام البخاااري فااي صااحيح  ك تعاااُب الج  عاااد  وعالسباايعر   (8) بعاب 

)سعبجع   وعى القعتجل       2130( رقم 24/ 4س 
 من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عن .     

( الناشاار: دار الكتاااب 3: 1/8محمااد باان أبااي بكاار اباان قاايم الجوزيااة ) –ال ااب النبااوي  (2)
 م.8990ها/8480العربي، بيرو ، لبنان ، ال بعة: األولى، 
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ف  سعااة ر  ل لجُمعجتع  االع اًدا ب خ  ًعاا وعاح  يعُكوُن معرعُضاُ مج نعوج يجر هعا وع رعاا  ف ي الجكعثجرعة  وعغع اد  م نج أعمج
بعاااء   لعاايجسع ُكااٌل وع بعاااء  وع ُكااٌل  عاااُعون  وع تعل فعااة  قعاااُلوا وع ااُ مج ف ي عااا ُمخج رعاضع قعااا   فعااإ نَّ أعمج عوج األج

 .(8) عاُعوًنا"
 اعون يجد أن  من الوباء وليس كل وباء  اعوناا فالمتأمل في ذلك التعريف لل

، ومن ثم فإن ما عم فاي أنحااء المعماورة الياوم وماا نحان بصادد الحاديث عنا  
ماان جاةحااة فااايروس كورونااا تبااين أناا  وباااء ولاايس  اعونااا ألن  بيعااة هااذا 

 المرا تختلف عن  بيعة ال اعون ، فما هو فايروس كورونا  
ى صافحة منظماة الصاحة العالمياة، بااأن:" قاال عنا  المتخصصاون كماا ورد علاا

فيروسااا  كورونااا هااي ساااللة واسااعة ماان الفيروسااا  التااي قااد تساابب الماارا 
للحيوان واإلنسان. ومان المعاروف أن عاددًا مان فيروساا  كوروناا تسابب لادى 
البشاار أمااراا تنفسااية تتااراوح حاادت ا ماان ناازال  الباارد الشاااةعة إلااى األمااراا 

والمتالزمااة  شاار  األوساا  التنفسااية )مياارس(األشااد وخاصااة مثاال متالزمااة ال
التنفساية الحااادة الوخيمااة )سااارس(. ويسابب فيااروس كورونااا الُمكتشااف مااؤخرًا 

  89-ما هو مرا كوفيد .89-مرا كوفيد
هو مرا معاد يسابب   خار فياروس تام اكتشااف  مان سااللة  89-مرا كوفيد

دياد ومرضا  فيروسا  كورونا. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفياروس الج
. 2089قبل بدء تفشي  في مدينة ووهان الصاينية فاي كاانون األول/ ديسامبر 

ل كوفيد  .اآلن إلى جاةحة تؤثر على العديد من بلدان العالم 89-وقد تحو 
  89-ما هي أعراا مرا كوفيد

الحماى واإلرهاا  والساعال  في  89-تتمثل األعراا األكثر شيوعًا لمرا كوفيد
األخاارى األقاال شاايوعًا ولكاان قااد ُيصاااب ب ااا بعااا  اا وتشاامل األعاار  .الجاااف

والصادا ، والت ااب الملتحماة، وألام  المرضى: اآلالم واألوجا ، واحتقاان األناف،  
أو تغيار  وفقدان حاسة الذو  أو الشم، وظ ور  فا  جلادي  الحل ، واإلس ال، 

 تكااون هااذا األعااراا خفيفااة وتباادأ لااون أصااابع الياادين أو القاادمين. وعااادة مااا 

                                 
الاادين يحيااى باان شاارف  أبااو زكريااا محيااي -المن اااج شاارح صااحي  مساالم باان الحجاااج (8)

 ( الناشر:  204/ 84ها() 676النووي )المتوفي: 
 ه.8392ال بعة الثانية  –بيرو   –دار إحياء التراث العربي      
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بااأعراا  ويصاااب بعااا الناااس بالعاادوى دون أن يشااعروا إال   .بشااكل تاادريجي
الحاجاة إلاى  %( مان المارا دون 10ويتعافى معظم الناس )نحو  .خفيفة جداً 

 1لاادى شاخص واحااد تقريباًا ماان باين كاال  عاالج خاااص. ولكان األعااراا تشاتد 
التانفس. وتازداد  فيعااني مان صاعوبة فاي  89-مصابين بمرا كوفيد أشخاص 

باااين المسااانين واألشاااخاص المصاااابين  مخاااا ر اإلصاااابة بمضااااعفا  وخيماااة 
أو السكري  أخرى مثل ارتفا  ضغ  الدم أو أمراا القلب والرةة  بمشاكل صحية 

أيااا كاناا  أعمااارهم، التماااس العنايااة  أو الساار ان. وينبغااي لجميااع األشااخاص، 
وبة فااااي أصاااايبوا بااااالحمى و/أو السااااعال المصااااحوبين بصااااع ال بيااااة فااااورًا إذا 

فقادان القادرة علاى الن ا  أو  التنفس/ضي  النفس وألم أو ضغ  في الصدر أو  
الصاحية  اإلمكاان، باالتصاال بال بياب أو بمرفا  الرعاياة  الحركة. ويوصى، قدر 

  .(8)" المناسبة  مسبقًا، ليتسنى توجي  المريا إلى العيادة 
بيعااة ال اااعون ، والمتأماال فااي هااذا التوصاايف ل ااذا الماارا يجااد أناا  مغاااير ل 
 ومن ثم فإن فايروس كورونا من الوباء وليس من ال اعون .

 :ثالثا : التعريف بالمنظور 
يجاُرا. وُيقعاال  ى خع المنظوُر: هو اسم مفعول من الفعل نظر ، فقيل هو: "الَّذ ي ُيرججع
اار اشات اء ورغباة و فال عبجصع نجُظاور ترمقا  األج ء مع شعيج ى فعضل  وع نجُظور ُيرججع  سيد مع

" ين مصاب ب الجعين  نجُظور معع  مع
(2). 

فالمتأمل فاي هاذا المعااني اللغوياة لمصا ل  المنظاور يجاد أن اا تادور حاول    
الشيء الذي يرجاى خيارا وفضال  وهاو الشايء الاذي تت لاع إليا  األنظاار رغباة 

 في  ، وكذلك ي ل  على المصاب بالعين .
ي ترمقا  األبصاار رغباة والمعنى المقصود هنا هو الشيء الذي يرجى خيرا والذ

فيا  ، ومناا  أخااذ المعنااى االصاا الحي الااذي يمكاان أن يعاارف بأناا : األماار الااذي 

                                 
 للمزياااااااااااااااااااااااااد انظااااااااااااااااااااااااار الاااااااااااااااااااااااااراب  التاااااااااااااااااااااااااالي:  (8)
-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel

              coronaviruses-a-public/q-for-coronavirus2019/advice 
مجماااع اللغاااة العربياااة  -( ،المعجااام الوساااي 220/ 1ابااان منظاااور ) -لساااان العااارب  (2)

 (.932/ 2بالقاهرة)

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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يرجى خيرا وفضل  وتت لع إلي  األبصار رغبة في  باعتبار ما يضاف إلي  سواء 
 كان مادًيا أو معنوًيا.

 : رابعا: التعريف بشريعة اإلسالم مع ذكر بعا خصاةص ا 
ركب من كلمتين األول: الشريعة، والثااني: اإلساالم ، شريعة اإلسالم مص ل  م

ارعععُة  فالشريعة تعرف في اللغة: بأن اا مصادر للفعال شار  فيقاال: "الشعاريععُة: معشج
، وهو مورُد الشاربة . والشعريععُة: ما شعرع ع اهلل لعبادا مان الادين. وقاد شعارع ع  الماء 

رعُ  شعارجعًا، أي سان. والشاار : ال ريا  األ عظام. وشار  المنازل، إذا كاان ل م يعشج
تع . وقال يعقوب: إذا شقق ع ماا  ، إذا سلخج ُ  اإلهابع باب  على  ري   نافذ. وشعرععج
ُ  في هذا  بين الرجلين ثم سلختع . قال: سمعت  من أم الحمارس البكرية. وشعرععج

 .(8)األمر ُشروعًا، أي خض "
ل شار  اهلل كاذا أي جعلا  وقيل الشر  في اللغة:" عبارة عن البيان واإلظ ار يقا

 . (2) ريقا ومذهبا ومن  المشرعة"
فالمتأمال فااي هااذا المعاااني اللغويااة يجااد أن ماان معاااني الشااريعة مااا شاارع  اهلل 
لعبادا وهو المقصود هنا ، ومن  أخاذ المعناى االصا الحي . فقيال فاي تعريف اا 

ريعة هاي في االص الح بأن :"الشريعة هي االةتماار باالتزام العبودياة وقيال الشا
ا " (3)ال ري  في الدين" بعاد   . (4).   وقيل : " معا شر  اهلل تعععالعى ل ع 

                                 
أباو نصار إساماعيل بان حمااد الجاوهري الفاارابي  -ةالصحاح تااج اللغاة وصاحاح العربيا (8)

 ( الناشر: دار   8236/ 3ها() 393)المتوفي: 
 م . 8917 -  ها 8407بيرو  ال بعة: الرابعة  –العلم للماليين      

علاااي بااان محماااد بااان علاااي الااازين الشاااريف الجرجااااني )المتاااوفي:  -كتااااب التعريفاااا  (2)
 لعلمية  ( الناشر: دار الكتب ا867/ 8ها() 186
 م .8913-ها 8403لبنان ، ال بعة: األولى  -بيرو       

 المرجع الساب  . (3)  
زكريا بن محمد بن أحماد بان زكرياا األنصااري،زين -الحدود األنيقة والتعريفا  الدقيقة (4)  

 (    70/ 8ها( ) 926الدين أبو يحيى السنيكي)المتوفي: 
 ه .8488يرو  ،ال بعة: األولى، ب –الناشر: دار الفكر المعاصر         
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وقيل :" اسم لألحكاام الجزةياة التاي يت اذب ب اا المكلاف معاشاا ومعاادا ، ساواء 
 .(8)كان  منصوصة من الشار  أو راجعة إلي "

ألنبيااء وقيل:" ما شر  اهلل تعاالى لعباادة مان األحكاام التاي جااء ب اا نباي مان ا
صاال ى اهلل علااي م وساالم وعلااى نبينااا وساالم سااواء كاناا  متعل قااة بكيفيااة عماال 
ن ل اااا علااام الفقااا ، أو بكيفياااة االعتقااااد وتسااام ى  وتسااام ى فرعياااة وعملياااة، ودو 

ن ل ا علم الكالم"  . (2)أصلية واعتقادية، ودو 
فالناااظر فااي ذلااك يجااد أن الشااريعة يمكاان أن تعاارف بأن ااا هااي: مااا شاارع  اهلل 

ى لعبادا على ألسنة أنبياءا ورسل  من األحكام التي يتعبدون ب اا لخاالق م تعال
 التي في ا نفع م وسعادت م في دنياهم وأخراهم .

وأمااا عاان تعريااف اإلسااالم  ، فاإلسااالم فااي اللغااة ياادور معناااا حااول مااادة أساالم 
االع "  فيقااال : االعمع دعخع االَّمع. وعأعسج اارعُا إ لعااى اللَّاا   أعيج سع االعمع أعمج تعاايجن  وعُهااوع أعسج االعم  ب فعتجحع ف ااي السَّ

م...، سجالع لعمع م نع اإلج  ُم، وع أعسج ت سجالع سج لعمع أعي  :انجقعادع" اال  تعسج  .(3)واسج
لا  تعععاالعى: »وقيل:  اا ف اي قعوج   گ ژاإلسالم ُلغعة: االنقياد الجُمتعععل ا  باالجوارح، كعمع

 . (4)« [84]الحجرا :  ژ ڳ گ

                                 
أيااوب باان موسااى الحساايني القريمااي -الكليااا  معجاام فااي المصاا لحا  والفاارو  اللغويااة (8)

 (   124/ 8ها( ) 8094الكفوي،أبو البقاء الحنفي)المتوفي:
 بيرو . –الناشر: مؤسسة الرسالة      

ضاي محماد حاماد محمد بن علاي ابان القا -موسوعة كشاف اص الحا  الفنون والعلوم (2)
اااد صاااابر الفااااروقي الحنفاااي الت اااانوي )المتاااوفي: بعاااد  ( 8081/ 8هاااا(   ) 8811بااان محم 

 م.8996 -بيرو  ،ال بعة: األولى  –الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 
      

زيان الادين أباو عباد اهلل محمااد بان أباي بكار بان عباد القاادر الحنفااي  -مختاار الصاحاح (3)
 (،    813/ 8ها() 666الرازي )المتوفي: 

صااايدا ال بعاااة: الخامساااة،  -الااادار النموذجياااة، بيااارو   -الناشااار: المكتباااة العصااارية      
 م.8999ها / 8420

 .882ألبي البقاء صا –( الكليا  4)
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سجالُم واالسج »وقيل : انع الشَّار يععة : إ ظ اار الجُخُضاو   واإل  سجالُم م  نجق يعاُد، واإل  ت سجالُم: اال 
ااا أعتااى ب اا   النَّب ااٌي ) فعُع وا  ظ ااار الشَّاار يععة  وعالجت اازعاُم مع ااتعدج قعااُن الاادَُّم وُيسج ب ااذعل كع ُيحج ( ،وع

ُروُا، فاإلسالُم: إظ اُر الُخضو  والقعبول ل ما أعتعى ب    الرسوُل ) قعاُن الجمعكج ب   ُيحج ( وع
ا  يمعان ال ذي هعاذ  دي   ب الجقعلجب  فعذعاك اإلج  الد م، فإ ن كعانع مععع ذعل ك اإلظ ار  اعتقاد  وتعصج
اروا، فعُ اوع ف اي الظَّااه ر  فعُت ، فأم ا من أعظج عر قبولع الش ريعة واستسلعم لادعفجع المعكج ص 

االم  وبا ُناا  غيااُر مصاادب ، فعااذعل ك ال ااذي يعقُااول: أع  ُ أل ألنَّ اإليمااانع الع باادَّ أعن ُمسج االعمج سج
ثجلع  ن  من الت صدي  م  دبيًقاأل أل عن اإليمانع الت صديُ ، فالُمؤمن ُمبج   يكون صاحُب  ص 
ُر ال َّاععة ُمؤمن  ب عا، والمؤمُن ال ذي أعظ عرع  م ُمظج   سجالع معا ُيظ  ر، والُمسل م التاٌم اإلج 

ًذا غياااارع ُمااااؤمن ف ااااي ا سااااالم تععااااو  ااااُم اإل  اااا  ف ااااي الظَّاااااه ر ُحكج ق يقعااااة، إال  أن  ُحكمع لجحع
اااان مااأخوذ  مااان  يمع ااا ُقلاااُ : إ ن المااؤم نع مععجنعااااُا المصاادب  ألن  اإلج  الجُمساالمين، وعا  نَّمع
انعااة  ععاال ذعل ااك أعمع لاامع الس ااراةر ونيااا   الععقجااد، وجع اال  وعااز  تااولَّى ع  انعااةأل ألن  اهلل جع عمع األج

ل م  على اا أعظ عارعا لسااُن  فقاد أعدَّى  اةتعمعنع كلَّ ُمسج ادَّ  ب قعلجب ا  مع عمعانعة، فعمان صع ت لجكع األج
ااا  لعيجا  ، ومعان كعااانع قلبا  علاى خاالف مع اا ع عع ااِب  إ ذا مع ب كاريمع الجمع عمعانعاة واساتوجع األج
قاد  قيل: المصدب  ُماؤمن، وع يب . وع س  يعانعة، وعاهلل حع رع الجخ  زج معل و  أظ عر بلسان   فقد حع

ااال  مان ألن ا مع ععج كعاذعل كع سااةُر األج لعيج عاا، وع ناا  اهلل عع عمعانعاة ال تاي اةتعمع ادب األج   دخال ف ااي حع
ااال الزاكيااة ماان  مع ععج لعيج عا.وبالني ااة تعنفصاال األج ال تااي تظ اار ماان الععبجااد وعُهااوع ُمااؤتمعن عع

معال الباةرة أعال ترعى أن  النَّب ي ) ععج اًنا، والوضوءع األج ة إ يمع الع ععل الصَّ اًنا(جع  .(8)«إ يمع
فالمتأمل إلى ما جاء فاي معناى اإلساالم فاي اللغاة يجاد أن اا تادور حاول ماادة  

(، عاز وجالأسلم التي هي بمعناى الخضاو  واالنقيااد واإلذعاان واالستساالم هلل )
وكذلك يجد أن هناك فرًقا باين اإلساالم واإليماان فاي اللغاة، وهاذا المعااني كل اا 

 ما سيأتي: مأخوذ من ا المعنى االص الحي ك

                                 
هاا(، 370محمد بن أحماد بان األزهاري ال اروي، أباو منصاور )المتاوفي:  -( ت ذيب اللغة8)
 ،يرو ب  –(  : دار إحياء التراث العربي82/383)

(،وتاااج 82/291،294،293الباان منظااور)-م ، لسااان العاارب2008ال بعااة األولااى:      
بيدي )-العروس  (.32/311للزَّ
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 وأما عن تعريف اإلسالم في االص الح: 
قد ذكر أهل العلم تعريفا  كثيارة لاساالم كل اا متقارباة ومترادفاة فناذكر بعًضاا  

 من ا: 
 .(8)(«اإلسالم: هو الخضو  واالنقياد لما أخبر ب  الرسول )»فقد قيل: 
ُم هلل  الع ل غعيجر ا  »وقيل:  ت سجالع سج ُم: ُهوع اال  سجالع  وئ ەئ ەئ ائ ژكعمعا قعالع تعععالعى:  اإلج 

يعااةع ]الزماار:  ژ... ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ اانج لعاامج 29اآلج [، فعمع
اان الجك بجاار   ُكاال  م  اارعكع وع ل غعيجاار ا  فعقعاادج أعشج االعمع هلل  وع تعسج اان اسج مع بعرع وع ااتعكج اال مج هلل  فعقعااد اسج تعسج يعسج

ٌد الشب  ُم ض  سجالع م  وعاإلج  سجالع ٌد اإلج    .(2)«رجك  وعالجك بجر  وعالشبرجك  ض 
بعا نا»وقيل:  سجالم: االنقياد ألحكام الد ين ظعاهرًا، وع   . (3)«اإل 
اانعة  »وقياال:  لعااى أعلجس  ا  عع بعاااد  تعععااالعى ل ع  انعُ  وع ُ  اهلُل ُساابجحع ااا شعاارععع م  ُهااوع مع ااالع سج يااُن اإلج  د 

ااان  ا ُروثعاااة  عع ُفُروُعاااُ  معوج ايعاااةع ُرُساال   ، وعُأُصاااوُل هعاااذعا الااادبين  وع ، وعُهاااوع ظعااااه ر  غع لٌرُسااال 
، أعنج  بعل ياد  ذعك اي  وع ، وع معي  جع ي   وعأععج فعص  ، وع كعب ير  ير  وع غ  ك ُن ُكٌل ُممعيبز  م نج صع ، ُيمج الٌظُ ور 

، م نج إ نجكعار  كع  نجُ  ب أعسجرع ع م نج ذعل كع ، وعا  نَُّ  يعقعُع الجُخُروُج م  ر  زعمعان  ُخلع ف ي   ب أعقجصع ل معة ، يعدج
ل  اهلل  تعععاالعى،أعوج رعد   ت يعااب  ف اي قعاوج لعاى اهلل ،أعو  ارج ب  عع ة ، أعوج كعاذ  ، أعوج ُمععارعضع يب  ذ  أعوج تعكج

مَّا ف ي مععجنعااُ  يجر  ذعل كع م  ، أعوج غع نجُ  الشَّكَّ ،أعوج شعك  ف يمعا نعفي اهلُل عع لع  . (4)«ل معا أعنجزع
 ڃ ژل المرضااي عنااد اهلل قااال اهلل تعااالى: اإلسااالم هااو الاادين المقبااو»وقياال: 

[ يخباار اهلل تعااالى أن الاادين المعتباار 89] ل عمااران:  ژ چ چ  چ ڃ
والمرضي والمقبول عند اهلل هاو اإلساالم وهاو االستساالم هلل بالتوحياد واالنقيااد 
لاا  بال اعااة والبااراءة ماان الشاارك وأهلاا  فااي الظاااهر والبااا ن فااي القااول والعماال 

                                 
 .23للجرجاني صا  -( التعريفا 8)
تقااي الاادين أبااو العباااس أحمااد باان عبااد الحلاايم باان تيميااة الحرانااي  -( مجمااو  الفتاااوى2)

   : دار الوفاء  –( 80/84ها(، )721)المتوفي: 
 م. 2001ها / 8426 :ال بعة الثالثة     
 .74السيو ي صا  -( معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم3)
صدر الدين محمد بن عالء الدين علي  بن محمد بن أبي العاز  -( شرح العقيدة ال حاوية4)

 : مؤسساة الرساالة    -(2/717) هاا(792الحنفي، األذرعي الصالحي الدمشقي)المتوفي: 
 م.8997 -ها 8487  ال بعة العاشرة: بيرو  –
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 ڦ ڦ ڦ ژمااا شاارع  اهلل علااى ألساانة رساال  قااال تعااالى: واالعتقاااد وذلااك ب

 . (8)«  [11] ل عمران:  ژ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ
وماان خااالل هااذا التعاااريف لمصاا ل  الشااريعة ومصاا ل  اإلسااالم يتبااين أن    

( للناس شريعة اإلسالم : هي الشريعة الخاتمة التي ُأنزل  على النبي محمد)
التاااي يتعباادون ب ااا لخاااالق م بمااا فياا  نفع ااام أجمعااين بمااا في اااا ماان األحكااام 
 وسعادت م في دنياهم وأخراهم .

وي يااب لااي فااي هااذا المقااام أن أذكاار بعااا خصاااص هااذا الشااريعة الغااراء     
ليتبااين للقااارئ الكااريم أن شااريعة اإلسااالم جاااء  ماان لاادن حكاايم خبياار وجاااء  

ات م وعلى شاملة لكل شيء بما في  النفع للعباد في جميع مصالح م وأمور حي
قدر التمسك والت بي  ل ا حصل  السعادة والنعيم بقدرا ، ومن هذا الخصاةص 

 ما يلي:
 .أواًل: الخصيصة األولى: الربانية في المصدر 

من خصاةص دين اإلسالم العظيم أن  دين الف رة الذي جاء مان عناد اهلل: واهلل 
( :أعلااام بماااا يصااال  عباااادا، قاااال تعاااالى )ژ    ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ژ 

  ٺ ژفماان خلا  الخلاا  وأتقناا  وأحسان ، كيااف ال يعلماا    »أي:  [84]الملاك: 

الذي ل ف علم  وخبرا، حتاى أدرك الساراةر والضاماةر، والخباياا،  ژ    ٿ ٺ
[ ومن معاني الل يف، 7]  :  ژ ڻ       ڻ ں ژوالخفايا، والغيوب، وهو الذي 

حساان مان حياث ال يشاعر، أن  الذي يل ف بعبدا وولي ، فيسو  إليا  البار واإل
ويعصم  من الشر، من حيث ال يحتسب، ويرقي  إلى أعلى المراتب، بأساباب ال 
تكون مان العباد علاى باال، حتاى إنا  يذيقا  المكاارا، ليتوصال ب اا إلاى المحااب 

 .(2)«الجليلة، والمقاما  النبيلة

                                 
 :  - 86عبااد اهلل باان جااار اهلل باان إبااراهيم  ل جااار اهلل صااا  -( كمااال الاادين اإلسااالمي 8)

 -والدعوة واإلرشاد  وزارة الشةون اإلسالمية واألوقاف
 ها.8481ال بعة األولى:  -المملكة العربية السعودية     
عبااد الاارحمن باان ناصاار باان السااعدي -م المنااان تيسااير الكااريم الاارحمن فااي تفسااير كااال (2)
 .الناشر : مؤسسة الرسالة ،ال بعة :  177صا
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لكتب ( هو الذي خل  الخل  وأعلم بأحوال م ولذا شر  الشراةع وأنزل افاهلل )
وأرسل الرسل لكي تبين ألمم م ما يصالح م فاي دنيااهم ويساعدهم فاي أخاراهم، 
لكن ما من شريعة من الشراةع الساابقة أو ملاة مان الملال أو كتااب مان الكتاب 
إال وقااد دخل ااا التحريااف والتبااديل والتغيياار إال ملااة اإلسااالم الااذي جاااء باا  نبينااا 

والمرسالين، وأمتا   خار األمام، ف او خااتم النبياين  صلى اهلل علي  وسلم محمد 
( قد تكفل بحفظ شريعت  وكتابا  وهي خير أمة أخرج  للناس ولذا فإن اهلل )

 ژ ڱ  ڱ ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳ ژماان التحريااف والتبااديل والتغيياار فقااال تعااالى: 
  ڱ ڱ ژوهو القار ن  ژ     ڱ ڳ ڳ ڳ ژيقول تعالى ذكرا: »أي   [9]الحجر: 

ناا للقاار ن لحاافظون ژ ڱ ااا لايس مناا ، أو  قاال: وا  مان أن ياازاد فيا  با ال مَّ
ينقص من  ما هو منا  مان أحكاما  وحادودا وفراةضا ، وال ااء فاي قولا : )لعاُ ( 

ر   اار  الااذبكج كج اانج ذ  حفااظ هااذا القاار ن لفًظااا ماان الزيااادة والنقصااان، )أل(، فاااهلل (8)«م 
وحفظ  معنى من التفسير الخ اأ لا  فاي أي عصار مان العصاور بإجماا  علاى 

الماان م الااذي جاااء باا  رسااول اإلسااالم رباااني ماان حيااث مصاادرا،  ذلااك، أي أن
ومعنى الربانية االنتساب إلى الرب سابحان  وتعاالى، فيمتااز ديان اإلساالم ب اذا 
الخصيصااة العظيمااة دون غياارا ماان الملاال الوضااعية أو المحرفااة التااي صااار  

ر  مصدرها اإلنسان أما دين اإلسالم العظيم فمصدرا رب اإلنسان وهذا هو الفا
األساسي بين اإلسالم وغيرا فال ينبغي إغفال  أو التقليل من ، وعلى هذا تعتبار 
هذا الخصيصة هي أم الخصاةص ومصدرها جميًعا. ويترتب علاى كاون شاريعة 

 )أل(:اإلسالم من عند اهلل 
ف و يخلو من )أل(كمال  وخلوا من النقاةص: لما كان اإلسالم من عند اهلل  -8

ف غيارا مان القاوانين الوضاعية أو األنظماة البشارية معنى الج ل والنقص بخال
 ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ ژأو الدساااااتير العلمانيااااة قااااال تعااااالى: 

                                                                             
 م . 2000-ها 8420األولى     
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملاي، أباو  -جامع البيان في تأويل القر ن (8)

 (، الناشر :  87/61جعفر ال بري)
 م. 2000 -ها  8420،  مؤسسة الرسالة ،ال بعة : األولى     
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[ ، فقد كمال الادين ولام ياد  رب العاالمين 3]الماةدة:  ژ  ڌ ڌ ڍ ڍ
ألحااد ماان البشاار التاادخل فياا  فماان م اإلسااالم واضاا  وكاماال ولااذا فااإن الي ااود 

يجااُث كعااانع »يحساادوننا علااى ذلااك  حع ااان وع اااءع مناسااًبا لكاال زمع الجماانج عم رباني ااا فعإ نَّااُ  جع
لعيج   تعغجي يار، أل عن صافة الربانياة ل عاذعا الجمانج عم  معكعان، الع يععجتعر ي  نقص، وعالع ي جرعأ عع وع
يعاااة  ا الجحع كعوناا  من ًجااا آلخاار ر سعااالعة ف ااي هعااذ  تكسااب  معنااى الصااالحية والثبااا ، وع

اة إ لعاى تعغجي يار مان  يكسب  معنى الخلود إ لعى  خر اجع يعااة، فلسانا إ ذا ف اي حع ا الجحع هعاذ 
ين ين إ لعى ح  يل ف ي   من ح  ة إ لعى التَّعجد  اجع  .(8)«فعتجرعة إ لعى فعتجرعة، وعالع ف ي حع

حرص المؤمنين با  علاى اتباا  أوامارا وأحكاما  وتقديسا ا: ألنا  جااء مان  -2
يمة، فلذا أي إنسان م ماا بلغا  فأحكام  تواف  الف رة السوية السل)أل(عند اهلل 

مرتبت  وعال شأن  البد أن يخضع ألحكاام اإلساالم ويقادس أوامارا ويتبعا  برضاا 
جعاال الاادخول فااي هااذا )أل(ألن اهلل )أل(نفااس وحااب لكاال مااا جاااء ماان عنااد اهلل 

كاراا فقاال تعاالى:   جب يئ مئ ىئ حئ   جئ ی ژالدين عن  و  واختيار ال عن جبر وا 

يخبر تعاالى أنا  ال إكاراا فاي الادين لعادم »[، فا 216]البقرة:  ژ  ... مب خب   حب
الحاجااة إلااى اإلكااراا علياا ، ألن اإلكااراا ال يكااون إال علااى أماار خفيااة أعالماا ، 
غامضاااة  ثاااارا، أو أمااار فاااي غاياااة الكراهاااة للنفاااوس، وأماااا هاااذا الااادين القاااويم 
والصاارا  المسااتقيم فقااد تبيناا  أعالماا  للعقااول، وظ اار   رقاا ، وتبااين أماارا، 

رشد من الغي، فالموف  إذا نظر أدنى نظر إلي   ثرا واختاارا، وأماا مان وعرف ال
كان سيئ القصد فاساد اإلرادة، خبياث الانفس يارى الحا  فيختاار عليا  البا ال، 
ويبصر الحسن فيميل إلى القبي ، ف ذا ليس هلل حاجة فاي إكراها  علاى الادين، 

، فل اذا يظفار هاذا (2)«لعدم النتيجة والفاةادة فيا ، والمكارا لايس إيمانا  صاحيًحا
الدين بقدر كبير من ال يبة واالحترام من قبل المؤمنين ب  م ماا كانا  مراكازهم 
االجتماعية وسل ات م الدنيوية بخالف غيرا مان القاوانين الوضاعية فاإن النااس 

 يحاولون ال روب من ا وال ي بقون ا كلما وجدوا لذلك سبياًل.

                                 
ال بعاة:  -محمد السيد الوكيل/ : الجامعة اإلساالمية بالمديناة المناورة -مدرسة الدعوة( 8)

 ها.8400( 41-47الثانية عشرة العدد )
 .880للشيخ السعدي صا  -تفسير القر ن الكريم( 2)
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:ثانًيا: الخصيصة الثانية العموم 
المعلاوم أن ديان اإلساالم العظايم إنماا جااء لعماوم البشار ولام ياأ  ل اةفاة من  

معينة من م، أو لجنس خاص  من أجناس م، وهاذا خصيصاة تفارد ب اا اإلساالم 
بخااالف غيااارا ماان األدياااان الوضااعية أو الشاااراةع السااابقة األخااارى، فقااد كانااا  

ل ماا كاان محصورة في  اةفة بعين ا أو ألهل بلد خاصة دون األخارى وذلاك مثا
ُيبعاث كال نباي إلاى قوما  خاصاة دون غيارا مان العاالمين وقاد بايَّن القار ن هااذا 

 ڤ ٹ    ٹ ٹ ٹ ٿ ژ(:عليا  السااالماألمار فقاال تعااالى حاكًياا عان نااوح )

 [19]األعراف:  ژ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ    ڄ ڄ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 ڀ پ پ ژ(: عليا  الساالمحاكًياا عان إباراهيم )-جل وعال  -. وقال أيًضا 

[.وقال 86]العنكبو :  ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
ۈ ۈ ٴۇ   ۋ ۋ ۅ ۅ  ژ (: عليا  الساالمحاكًياا عان هاود ) -جل وعاال-أيًضا

. إلااى غياار ذلااك ماان  [61]األعااراف:  ژۉ ۉ ې ې ې ې    ى ى ائ ائ  
 اآليا  التي جاء  في القر ن عن حال األنبياء مع أقوام م .

األنبياء والمرسالين كاانوا يبعثاون إلاى ودلَّ  هذا اآليا  جميع ا على أن جميع 
أقوام م خاصة دون غيرهم من العالمين فكان  دعوت م خاصة ولم تكن عاماة، 
أمااا دعااوة اإلسااالم فكاناا  للناااس كافااة وكاناا  دعااوة عامااة ولاام تكاان خاصااة، 

وعموم اإلسالم هذا غير مقصور على فترة معيناة مان الازمن، أو جيال خااص  »
نما هو عمو  م في الزماان كماا هاو عماوم فاي المكاان، ول اذا ف او من البشر، وا 

با   ال يزول وال يتغير وال ينسخأل ألن النسخ يجب أن يكون في قاوة المنساو ، 
سواء أكان النسخ كلي ا أو جزةي ا، وحيث إنَّ اإلسالم ختم الشراةع الساابقة كل اا، 

نَّ محمًدا  فمعناى ذلاك أنَّ هو خاتم األنبياء والمرسلين،  صلى اهلل علي  وسلم وا 
الشراةع اإلل ية انق ع ، وأنَّ الوحي اإلل ي لم يعد ينزل على أحد، قال تعاالى: 

[، 40]األحااااااازاب:  ژ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى        ى ې ژ
ر أن ُينسااخ اإلسااالم أو يغياارا شاايء أل ألناا  الاادين الااذي (8)«وعلااى هااذا ال يتصااوَّ

                                 
عااة: ./ الناشاار: مؤسسااة الرسااالة ،ال ب17د/عبااد الكااريم زياادان صااا –أصااول الاادعوة ( 8)

 م.2008-ها8428التاسعة 
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 ژ ... چ چ  چ ڃ ڃ ژارتضاااا اهلل للعااالمين ولاام ياارتا  سااواا فقااال: 
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ ژ[ .وقااااال تعااااالى: 89] ل عمااااران: 

صالى اهلل عليا  ، وجعال رساول  محماًدا  [11] ل عمران:  ژ چ چ ڃ
 هو الرسول الخاتم للناس أجمعين. وسلم 

بجاد  اهلل  كما ورد في الحديث : اب ر  بجن  عع : قعاالع رعُساوُل رضي هللا عنه) عن جع (، قعاالع
ل اي: : »ى اهلل علي  وسلم صلاهلل   انع األعنجب يعااء  قعبج اد  م  ًسا لعمج ُيعج عُ انَّ أعحع مج يُ  خع ُأعج  

ًدا وع عُ ورًا، وعأعٌيمعا رعُجل  م نج  لع ج ل ي األعرجُا معسجج  ُجع  ، وع يرعةع شع جر  ب  معس  ُ  ب الٌرعج رج ُنص 
لَّا ج  ، وعُأح  الب ُة فعلجُيصع االع رعكعتجُ  الصَّ ا   ُأمَّت ي أعدج م  كعاانع النَّب اٌي ُيبجععاُث إ لعاى قعوج ل اي الغعنعااة ُم، وع

يُ  الشَّفعاععةع  ثجُ  إ لعى النَّاس  كعافًَّة، وعُأعج   ُبع  ًة، وع اصَّ  .(8)«خع
ويترتب على كون شريعة اإلسالم تتصف بصفة العموم: تحقي  جميع مصال   

 العباد ودرء المفاسد عن م في كل زمان ومكان،
الة اإلسااالم وبقاؤهااا وعاادم قابليت ااا للنسااخ والتبااديل والتغيياار عمااوم رساا» فااا 

بااالتنقيص أو الزيااادة، كاال ذلااك يساااتلزم أن تكااون شااريعت  وقواعاادا وأحكامااا  
ومبادة  وجميع ما جاء ب  على نحو  يحق  جميع مصال  الناس في كل عصر 
ومكان، ويفي ل ام بحاجاات م وال يضاي  ب اا، وال يختلاف عان أي مساتوى عاال  

بلغ  المجتمع البشري، إنَّ هذا والحمد هلل متوافر فاي الشاريعة اإلساالميةأل ألن ي
ااة فااي المكااان والزمااان، وخاتمااة  اهلل تعااالى وهااو العلاايم الخبياارأل إذ جعل ااا عامَّ
لجميااع الشااراةع، جعاال قواعاادها وأحكام ااا صااالحة لكاال زمااان ومكااان، وم يااأة 

شاريعة إنماا جااء  لتفاي لجمياع ألألن هاذا ال (2)«للبقاء واالستمرار ل ذا العماوم
 ڦ ژالخلا  مااا يحتاااجون إلياا  فااي كال صااغيرة وكبياارة وصااد  اهلل إذ يقااول: 

[أل ألن  19]النحل:  ژ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

                                 
ل  النَّب اايب )-ك تعاااب الصااالة  -صااحي  البخاااري ( 8) ًدا (: »باااب قعااوج ااج  لعاا ج ل ااي األعرجُا معسج ُجع 

 ، صحي  مسلم  431رقم « وع عُ وًرا
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دين شامل لكل شيء كما نتعرف على ذلك في الخصيصة الثالثة وهي الشامول 
 والكمال.

 .ثالثًا :الخصيصة الثالثة: الشمول والكمال 
سالم العظيم يتصاف بصافة عظيماة أال وهاي الشامول والكماال، ف او إن دين اإل

شاااامل وكامااال لكااال شاااةون الحيااااة صاااغيرة كانااا  أو كبيااارة، بخاااالف غيااارا مااان 
القوانين الوضعية واألنظمة البشرية، التي تتسم بمعالجة أجازاء معيناة محادودة 

مان  ومع ذلك ال تجدها كاملة بال يعتري اا الانقص وليسا  موافقاة للف ارة ألن اا
صنع البشر أما رسالة اإلسالم ف ي من صنع رب البشر، لذا فالناظر في ا يجاد 
أن ا استوعب  كال شايء فاي أماور الحيااة وشاةون اإلنساان كل اا فتناولتا  مان 
قباال والدتاا  وهااو جنااين فااي ب اان أماا  وبعااد والدتاا  حتااى بعااد وفاتاا  وبيناا  لاا  

وانااب سااواء كااان مصاايرا كلاا  بعااد المااو  وحياتاا  األخرويااة فشاامل  جميااع الج
 الجانب الروحي أو الجانب المادي أو الجانب العقلي.

ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ژ فعن الجانب الروحي يقول تعالى:    

 ژۉ ۉ  ې ې  ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ      وئ 

ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ژ :-جاااال وعااااال-وقااااال أي  ااااا[.55]األنفاااا    

 –57]الحجر   ژچ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

55.]  
ڈ ڈ ژ ژ ڑ    ڑ ک ک ک ژ الجانااب العقلااي قااال تعااالى:  وعاان   

ٹ ژ  :-جاال وعااال-وقااال أي  ااا [،555]يااسن    ژک گ  گ گ گ ڳ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ         چ 

 . [5]الروم   ژچ   ڇ ڇ ڇ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ پ  ژوعن الجانب المادي قاال تعاالى:      

  [.55]األعراف   ژڀ  ڀ   ڀ ڀ ٺ       ٺ ٺ ٺ 
فالناااظر فااي هااذا اآليااا  التااي هااي علااى ساابيل المثااال ال الحصاار يجااد أن ااا 
استوعبت  كل  من يافوخ  إلى أخمص قدمي  فلم تغفال جانًباا مان الجواناب، لاذا 

هذا الوصاف لاساالم وصاف حقيقاي ثابا  لاساالم، »ف و دين شامل وكامل، و
بسابب الج ال با ، وشامول اإلساالم ال يجوز تجريدا منا  إال  بااالفتراء عليا  أو 
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هااذا لشااةون الحياااة وساالوك اإلنسااان ال يقباال االسااتثناء وال التخصاايص، ف ااو 
شامول تاام  بكال معااني كلماة الشامول، وهاذا بخاالف المباادئ والانظم البشاارية، 
فإن الواحد من ا ل  داةرت  الخاصاة التاي يانظم شاةون ا، وال شاأن لا  فيماا عادا 

للمسالم أن يقاول: إنَّ هاذا المجاال لاي، أنظبام أماوري  ذلك، وعلى هذا فاال يمكان
كمااا أشااااء بمعااازل عاان تنظااايم اإلساااالم، ال يمكاان أن يقاااول المسااالم هاااذاأل ألن 
اإلسااالم يحكماا  ماان يافوخاا  إلااى أخمااص قدمياا ، ولاسااالم فااي كاال مااا يصاادر 
اإلنسان حكم خاص، كما ل  حكم  في كل ما يضع  في رأسا  مان أفكاار، وفاي 

وعلى هاذا ال يجاوز للمسالم أباًدا أن يسام  لغيار نظاام اإلساالم  قلب  من ميول،
أن ينظم أي جانب من جوانب حيات أل ألنا  إن فعال ذلاك دخال فاي ن اا  معناى 

ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ژ قااول اهلل تعااالى: 

ڍ ڍ ڌ     ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک  ک گ گ   

إلنسااااان .وعلااااى هااااذا فااااإن جميااااع تصاااارفا  ا(8)[«11]البقاااارة:  ژگ گ 
محكومااة بااداةرة الشاار  ال ينفااك عن ااا وال يجااوز لاا  أن يخاارج عاان هااذا الااداةرة 

مخلو  ومربوب ل ، وأفعال  كل ا ل ا أحكام فاي )أل(بحالأل ألن اإلنسان عبد هلل 
 اإلسالم. 

وأحكاام اإلساالم الثابتاة ألفعااال اإلنساان وتصارفات  وعالقاتاا  ماع غيارا هااي: »  
اهااة واإلباحااة والصااحة والااب الن، واألفعااال التااي الوجااوب والناادب والتحااريم والكر 

تتعلاا  ب ااا األحكااام تساامَّى علااى التااوالي: الواجااب والمناادوب والمحاارم والمكااروا 
 والمباح والصحي  والبا ل.

 أنوا  أحكام اإلسالم بالنسبة لما تتعل  ب : 
 وأحكام اإلسالم بالنسبة لما تتعل  ب  تنقسم إلى األقسام اآلتية:      
أحكام العقيدة اإلسالمية، وهي تتعل  بأمور العقيدةأل كاإليمان بااهلل والياوم  :أوالً 

 اآلخر، وهذا هي األمور االعتقادية.
أحكام األخال ، وهي المتعلقة بما يجب أن يتحلَّى با  المسالم، وماا يجاب  ثانًيا:

 أن يتخلَّى عن أل كوجوب الصد  وحرمة الكذب.
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 األفراد فيما بين م، وهذا على أنوا :  أحكام تتعل  بتنظيم عالقا ثالثًا: 
رث ونفقااة، إلااخ، وتساامَّى فااي االصاا الح  -أ أحكااام األساارة ماان نكاااح و ااال  وا 

 الحديث بأحكام األسرة، أو قانون األحوال الشخصية.
أحكام تتعل  بعالقا  األفراد ومعامالت مأل كاالبيع واإلجاارة والارهن والكفالاة،  -ب

الحديث بأحكام المعامال  المالية، أو بالقاانون  وهي التي تسمَّى في االص الح
 المدني.

أحكام تتعل  بالقضاء والدعوى وأصول الحكم والشا ادة واليماين والبيناا ،  -جا
 وهي تدخل فيما يسمَّى اليوم بقانون المرافعا .

أحكااام تتعلاا  بمعااامال  األجانااب غياار المساالمين عنااد دخااول م إلااى إقلاايم  -د
لحقاو  التاي يتمتعاون ب اا، والتكااليف التاي يلتزماون ب اا، الدولة اإلسالمية، وا

 وهذا األحكام تدخل فيما يسمَّى اليوم بالقانون الدولي الخاص.
أحكااام تتعلا  بتنظاايم عالقااا  الدولاة اإلسااالمية بالاادول األخارى فااي الساالم  -هاا

 والحرب، وتدخل فيما يسمَّى اليوم بالقانون الدولي العام.
الحكاام وقواعاادا، وكيفيااة اختيااار رةاايس الدولااة، وشااكل  أحكااام تتعلاا  بنظااام -و

الحكومة، وعالقا  األفراد ب ا، وحقوق م إزاءها، وهاي تادخل فيماا يسامَّى الياوم 
 بالقانون الدستوري.

أحكام تتعل   بموارد الدولاة اإلساالمية ومصاارف ا، وتنظايم العالقاا  المالياة  -ز
ء، وهااي تاادخل فااي القااانون المااالي بااين األفااراد والدولااة، وبااين األغنياااء والفقاارا

 بمختلف فروع .
أحكام تتعلا  بتحدياد عالقاة الفارد بالدولاة مان ج اة األفعاال المن اي عن اا  -ح
، وهاذا تادخل فيماا يسامَّى الياوم بالقاانون «الجراةم ومقادار عقوباة كال جريماة»

نا زال الجناةي، ويلح  ب ذا األحكام اإلجراءا  التاي ُتتَّبعاع فاي تحقيا  الجاراةم، وا 
العقوبااا  بااالمجرمين وكيفيااة تنفيااذها، وهااي تاادخل فيمااا يساامَّى اليااوم بقااانون 

 .(8)«تحقي  الجنايا ، أو بقانون المرافعا  الجزاةية
وهااذا األحكااام كل ااا تشاامل كاال مناااحي حياااة اإلنسااان كل ااا ممااا ياادل علااى أن  

رسااالة اإلسااالم تتصااف بصاافة الشاامول لكاال المناااحي فمااا ماان أماار يصاادر عاان 
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ان وال عالقااة بيناا  وبااين غياارا إال واإلسااالم لاا  حكاام في ااا ممااا ياادل داللااة اإلنسا
 واضحة على شموليت  وكمال .

ويترتااب علااى كااون اإلسااالم متصااًفا بالشاامول والكمااال: أناا  ال تناااقا فياا  وال  
اختالف وال عيب وال نقص وأن  يفي بكل مناحي الحياة التاي يحتاج اا اإلنساان 

لوضااعية واألنظمااة البشاارية التااي يشااوب ا الاانقص بخااالف غياارا ماان القااوانين ا
 وعدم االنسجام بين ا وبين الخل .

ف ااذا هااي بعااا وأباارز الخصاااةص التااي تتميااز ب ااا شااريعة اإلسااالم  أرد  أن 
أذكرها في هذا المو ن كي يتباين للقاارئ الكاريم هاذا الخصااةص وأهميت اا فاي 

العظااايم إن كاااانوا  شاااةون الحيااااة فيستشاااعروا نعماااة اهلل علاااي م بااادين اإلساااالم
مسلمين، أو يعلموا أن هذا الدين هو دين الحا  الاذي ارتضااا اهلل للعاالمين إن 
كانوا غير مسالمين، ومان ثعامَّ يعايش النااس فاي أمان وأماان وساالمة وا مةناان 

 فيسعدوا في دنياهم وينعموا في أخراهم بإذن اهلل موالهم.
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 المبحث األول
باء من منظور شريعة اإلسالم الغراء على التدابير الواقية المادية من الو 

 .المستوى الفردي والجماعي
ال يخفي على أحد ما نزل في ربو  المعمورة من أمر هذا الوباء وهذا          

الجاةحاة المسااماة )بفااايروس كورونااا( لااذا كااان الواجااب علااى الاادعاة أن يباارزوا 
ماان الوباااء ، وهااذا محاساان الشااريعة اإلسااالمية الغااراء فااي تاادابيرها الوقاةيااة 
  -باإذن اهلل تعاالى -التدابير قد تكون مادية وقد تكون معنوياة ، وساوف أذكار 

فااي هااذا المبحااث التاادابير الواقيااة الماديااة علااى المسااتوى الفااردي والجماااعي ، 
 ومن هذا التدابير المادية ما يأتي:


 أوال: الحجر الصحي بين الدول الموبوءة وغيرها  : 

اد  وأمار  با  الشاريعة الغاراء مناذ أكثار مان أربعاة عشار إن الحجر الصحي نا
قرنا من الزمان وذلك لما ل ذا الحجر مان األهمياة بمكاان ، ففيا  مناع النتشاار 

 -بااإذن اهلل تعااالى-الوباااء وتحجاايم أماار العاادوى وانحصااارها وماان ثاام انكسااارها 
لا  دواء  باتخاذ أسباب التداوي للمرضي ، فإن اهلل تعالى ما أنزل داء إال وأنازل

بجااد  اهلل  باان علماا  ماان علماا  وج لاا  ماان ج لاا   اانج عع فكمااا ورد فااي الحااديث عع
: قعالع رعُساوُل اهلل  ))مسعود ) لع ، قعالع الَّ دعاًء، إ الَّ أعنجازع جع ازَّ وع لع اهلُل عع اا أعنجازع ( " مع

لعُ  " لعُ  معنج جع   جع   ُ ، وع ل مع ُ  معنج عع ل مع لعُ  دعوعاًء، عع
(8) . 

لواجب على العباد اتخاذ أساباب التاداوي إذا نازل الاداء واألوجاب مان ولذا كان ا
ذلك هو اتخاذ التدابير الواقياة مان الوبااء ، فاإن الوقاياة خيار مان العاالج ومان 
هااذا التاادابير الوقاةيااة هااو أماار الحجاار الصااحي بااين الاادول الموبااوءة وغيرهااا  

اتج   إلي  كثير  وذلك بمنع حركة التنقال  والسفر بين الدول وبعض ا وهو ما
العاالم ، بفعال ماا يسامى باالحجر الصاحي من الحكوماا  الياوم فاي جمياع دول 

                                 
ابعة   -مسند اإلمام أحمد بن حنبل (8) حع ث ر ينع م نع الصَّ نعُد الجُمكج اُعود   -ُمسج بجد  اهلل  بجان  معسج نعُد عع ُمسج

نجُ  ) يع اهلُل تعععالعى عع  ، 3922(  رقم 31/ 7رعض 
 األلباني.والحديث صحح  الشيخ       
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في ظل تفشي فايروس كورونا وذلك منعا النتشار العدوى  بين الدول وبعض ا 
  بالقدوم على أرا في ا الوباء .

وقد حث  شريعة اإلسالم على هذا األمار فاي كثيار مان النصاوص ، فن اناا     
العااالمين عاان إلقاااء الاانفس فااي الت لكااة وهااو ماان ساابل الوقايااة فقااال اهلل رب 

{ ]سااااااااورة ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہہ ہ ہ ۀ ۀتعااااااااالى:  
(  بعادم ورود الماريا علاى المصا  ، وكذا أمرنا رسول اهلل ) [ 891البقرة:

حتى ال ينقل ل  العدوى ، وهذا من أعظم سبل الوقاياة  ، فقاد ورد فاي الحاديث 
لعمعةع  يجرعةع، بععجُد يعُقوُل: قعالع النَّب ٌي )ععنج أعب ي سع ار ا  (: »: سعم عع أعبعا ُهرع الع ُيور دعنَّ ُممج
لعى ُمص     عجُ  رعُساولع اهلل  )(8)«عع : سعام  يجارعةع، قعاالع انج أعب اي ُهرع ( . ، وفي الحاديث عع

عسعد  " ُذوم  ف رعارعكع م نع األج يعُقوُل:" ف رَّ م نع الجمعجج
الحاديث أيضاا ععانج  ، وكما ورد في (2)
: قعاااالع رعُساااوُل اللَّااا   ) ، قعاااالع بَّااااس  "ابجااان  عع ااارعارع رع وعالع ض  ااارع (:"الع ضع

، وقاااد ن اااى  (3)
(  عان القادوم فاي أرا في اا الوبااء وال ااعون وعان الخاروج من اا ، النبي)

( لمااا ذهااب إلااى أرا الشااام رضااي هللا عنااهوهااذا مااا فعلاا  عماار اباان الخ اااب )
ذلك وقرر العودة إلى أن ذكر لا  عباد الارحمن بان عاوف واستشار أصحاب  في 

ل  حديثا في ذلاك  فحماد اهلل عمار ثام انصارف ، فقاد ورد فاي صاحي  البخااري 
اارعجع إ لعااى  نجااُ ، خع اايع اللَّااُ  عع اارع بجاانع الخع َّاااب  رعض  : أعنَّ ُعمع بَّاااس  بجااد  اللَّاا   بجاان  عع اانج عع عع

تَّى إ ذعا كعانع ب سعرج ع لعق   ، حع اُبُ ، الشَّأجم  احع ارَّاح  وعأعصج ، أعُبو ُعبعيجدعةع بجُن الجع نعاد  يعُ  ُأمعرعاُء األعجج
ُ  ل اي  اُر: ادج : فعقعاالع ُعمع بَّااس  . قعاالع ابجاُن عع قععع ب أعرجا  الشَّأجم  بعاءع قعدج وع بعُروُا أعنَّ الوع فعأعخج

بعاارع  ، وعأعخج تعشعااارعُهمج ، فعاادعععاُهمج فعاسج ل ااينع ر ينع األعوَّ ، الُم عاااج  قعااعع ب الشَّااأجم  بعاااءع قعاادج وع ُهمج أعنَّ الوع
 : قعاالع بععجُضاُ مج نجُ ، وع عع عع ، وعالع نعرعى أعنج تعرجج  ر  عمج رعجج ع أل  : قعدج خع تعلعُفوا، فعقعالع بععجُضُ مج فعاخج

ااالَّمع، وعالع نعااارع  سع لعيجااا   وع ااالَّى اهلُل عع اُب رعُساااول  اللَّااا   صع اااحع ى أعنج معععاااكع بعق يَّاااُة النَّااااس  وعأعصج

                                 
 . 1778(رقم 831/ 7بعاُب الع هعامعةع ) -ك تعاُب ال ببب  -صحي  البخاري  (8)
ابعة   -مسند اإلمام أحمد بن حنبل (2) حع ث ر ينع م نع الصَّ نعُد الجُمكج يع اهلُل  -ُمسج يجرعةع رعض  نعُد أعب ي ُهرع ُمسج

نجُ )  .9722(رقم 449/ 81عع
عحج  -سنن ابن ماج   (3) اار ا ) -كعام  أعبجوعاُب األج اا يعُضاٌر ب جع قبا   مع (رقام 432/ 3بعاُب معنج بعنعى ف ي حع

 وقال الشيخ شعيب األرنؤو  في تحقيق  على الكتاب : هذا حديث صحي  لغيرا . - 2348
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 ، ااارع ُعااوا ل ااي األعنجصع : ادج نبااي، ثُاامَّ قعااالع تعف ُعااوا عع : ارج ، فعقعااالع بعاااء  لعااى هعااذعا الوع ُ مج عع مع ُتقجااد 
 : ، فعقعااالع مج ت العف    تعلعفُااوا كعاااخج ، وعاخج ر ينع االعُكوا سعااب يلع الُم عاااج  ، فعسع تعشعااارعُهمج ُتُ مج فعاسج فعاادعععوج

: ادج ُ  تعف ُعوا ععنبي، ُثمَّ قعالع رعة   ارج انج ُم عااج  يجش  م  ة  قُارع ايعخع انج معشج ل ي معنج كعانع هعا ُهنعاا م 
اعع ب النَّااس   ، فعقعااُلوا: نعارعى أعنج تعرجج  لعيج   رعُجاالعن  نجُ مج عع تعل فج م  ، فعلعمج يعخج ُتُ مج ، فعدعععوج الفعتج  

 : ااُر ف اي النَّااس  ، فعنعاادعى ُعمع بعااء  لعاى هعااذعا الوع ُ مج عع مع اار  وعالع ُتقجاد  لعاى ظع ج ابب   عع إ نبااي ُمصع
اُر: لعاوج  انج قعادعر  اللَّا    فعقعاالع ُعمع : أعف رعارًا م  رَّاح  لعيج  . قعالع أعُبو ُعبعيجدعةع بجُن الجع ب ُحوا عع فعأعصج

يجُركع قعالع عا يعا أعبعا ُعبعيجدعةع  نعععمج نعف ٌر م نج قعدعر  اللَّ   إ لعى قعدعر  اللَّ  ، أعرعأعيج ع لع  وج كعاانع لعاكع غع
بعااة   دج اارعى جع اابعة ، وعاأُلخج اادعاُهمعا خعص  ، إ حج تعان  وع ًيااا لعااُ  ُعاادج إ ب اال  هعبع عاا ج وعاد 
، أعلعاايجسع إ نج (8)

 : يجتع عااا ب قعاادعر  اللَّاا    قعااالع بعااةع رععع دج يجاا ع الجع يجتع عااا ب قعاادعر  اللَّاا  ، وعا  نج رععع اابعةع رععع صج يجاا ع الخع رععع
مع  بجااُد الاارَّحج اااءع عع ف  فعجع ااوج ت اا    -ن  بجااُن عع اجع كعااانع ُمتعغعيبًبااا ف ااي بععجااا  حع : إ نَّ  -وع فعقعااالع

االَّمع يعقُااوُل:  سع لعيجاا   وع االَّى اهلُل عع عجُ  رعُسااولع اللَّاا   صع لجًمااا، سعاام  نجااد ي ف ااي هعااذعا ع  إ ذعا »ع 
قعاعع ب اأعرجا  وعأع  لعيج  ، وعا  ذعا وع عجُتمج ب    ب أعرجا  فعالع تعقجدعُموا عع ُرُجاوا ف ارعارًا سعم  نجاُتمج ب  عاا فعاالع تعخج

نج ُ  "« م  رعفع ُر ُثمَّ انجصع دع اللَّ ع ُعمع م  : فعحع قعالع
(2) . 

فكل هذا النصوص تدل على سبل الوقاية المادية التي حث  علي ا الشاريعة    
الغااراء ، فااي ظاال تفشااي فااايروس كورونااا وذلااك منعااا النتشااار العاادوى بالقاادوم 

  . على أرا في ا الوباء
كعام فاي مناع الادخول علاى أرا في اا الوبااء  وقد ذكر العالمة ابن القايم عادة ح 

أي  –وال اعون ،فقال :" وفي المنع من الدخول إلى األرا التي قاد وقاع ب اا 
كعم:  -ال اعون  عدة ح 

 إحداها: تجنب األسباب المؤذية، والبعد من ا. 
 عاد. الثانية: األخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والم

 الثالثة: أن ال يستنشقوا ال واء الذي قد عفن وفسد فيصيب م المرا. 

                                 
بعاُة ب فعاتج   ا (8) دج ان اُب الجاوعاد ي وعالججع ايع جع كعسجر هعا وعه  مب الجععيجن  وع اكعان  الادَّال  )أمَّا الجُعدجوعُة فعب ضع ايم  وعا  سج لجج 

اار هعا قعااالع  كعسج بعااُة ُهنعااا ب ُسااُكون  الاادَّال  وع دج ياار  الججع ر  ُب التَّحج اااح  قعااالع صع اايبعة  وع ااٌد الجخعص  اايع ض  لعااة  وعه  الجُم جمع
()شرح النووي على مسلم) بعُة كعذعل كع  ((280/ 84وعالجخ صج

)بعاُب معا ُيذجكع  -ك تعُب ال  ب  -صحي  البخاري (2)  .1729(رقم7/830ُر ف ي ال َّاُعون 
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الرابعة: أن ال يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك، فيحصل ل م بمجااورت م 
 من جنس أمراض م. 

الخامسة: حماياة النفاوس عان ال يارة والعادوىأل فإن اا تتاأثر ب ماا، فاإن ال يارة 
ي الن ي عن الادخول فاي أرضا  األمار بالحاذر على من ت ير ب ا، وبالجملة فف

والحمية، والن ي عن التعرا ألسباب التلف، وفي الن ي عن الفرار من  األمار 
بالتوكااااال والتساااااليم والتفاااااويا، فااااااألول: تأدياااااب وتعلااااايم، والثااااااني تفاااااويا 

 .(8)وتسليم"
وكل هذا الحكم أمور عظيمة تحافظ على حياة العباد في داخل المجتمعاا  مان 

ال المرا إلي م أو العكس بانتشار المرا مان م وكاذلك تجعل ام فاي قارب انتق
من اهلل بالتضر  إلي  والفرار إلي  واللجاوء إليا  والتوكال عليا  وتفاويا األماور 
إلياا  عناادما يشااعر أهاال البلااد الواحااد أن اام فااي معاازل عاان جميااع البلاادان  ففياا  

سايأتي فاي التاادابير  الحفااظ علاي م ، وكاذلك القاارب مان اهلل تعاالى ،  وكال هااذا
 -بإذن اهلل تعالى –المعنوية 

وقال اإلمام النووي: "والصحي  ماا قادمناا مان الن اي عان القادوم عليا  والفارار 
مناا  لظاااهر األحاديااث الصااحيحة. قااال العلماااء: وهااو قريااب المعنااى ماان قولاا  

ال تتمنااوا لقااااء العاادو، واساااألوا اهلل العافيااة، فاااإذا ” )صاالى اهلل علياا  وسااالم(: 
 .(2)لقيتموهم فاصبروا"

وأما الحكمة من منع الخروج من البلد الذي فيا  ال ااعون ، فقاد ذكار الحاافظ  
اباان حجاار فااي الفاات  حكمااا لااذلك ، فقااال: "وقااد ذكاار العلماااء فااي الن ااي عاان 

أن ال اعون في الغالب يكون عاما في البلد الاذي يقاع  -8الخروج حكما من ا:
لمان ب اا فاال يفيادا الفارار ألن المفسادة إذا  ب  فإذا وقع فالظاهر مداخلاة سابب 

 تعين  حتى ال يقع االنفكاك عن ا كان الفرار عبثا فال يلي  بالعاقل .
ومن اا أن الناااس لااو تاواردوا علااى الخااروج لصااار مان عجااز عناا  بااالمرا  -2

 المذكور أو بغيرا ضاةع المصلحة لفقد من يتع دا حيا وميتا.

                                 
 ( .62/ 8لامام ابن القيم) –ال ب النبوي  (8)
( ، وهذا الحديث الذي اساتدل با  أخرجا  مسالم فاي 207/ 84شرح النووي على مسلم) (2)

 . 8742الصحي  برقم 
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األقوياء لكان في ذلك كسار قلاوب الضاعفاء وأيضا فلو شر  الخروج فخرج  -3
، وقد قالوا: إن حكمة الوعيد في الفرار من الزحف لماا فيا  مان كسار قلاب مان 

دخال الرعب علي  بخذالن  .  لم يفر وا 
ومن ااا مااا ذكاارا  عاان الغزالااي قاااةال: أن ال ااواء ال يضاار ماان حيااث مالقاتاا   -4

لقلاب والرةاة فياؤثر فاي ظاهر البدن بال مان حياث دوام االستنشاا  فيصال إلاى ا
البا ن وال يظ ر على الظاهر إال بعد التأثير في البا ن فالخارج من البلد الذي 
يقع ب  ال يخلاص غالباا مماا اساتحكم با  ا وهاذا هاو الواقاع فاي أمار فاايروس 
كورونااا اليااوم أناا  ال تظ اار األعااراا علياا  إال بعااد ماادة ماان الزمااان كمااا ذكاار 

  -ما وهي مدة الحجر الصحيالمختصون أن ا أربعة عشر يو 
وينضاف إلاى ذلاك أنا  لاو رخاص لألصاحاء فاي الخاروج لبقاي المرضاى ال  -1

 يجدون من يتعاهدهم فتضيع مصالح م
ومن ا ما ذكرا بعا األ باء أن المكان الذي يقع ب  الوباء تتكياف أمزجاة -6 

 أهلاا  ب ااواء تلااك البقعااة وتألف ااا وتصااير ل اام كاألهويااة الصااحيحة لغياارهم فلااو
انتقلاااوا إلاااى األمااااكن الصاااحيحة لااام ياااوافق م بااال ربماااا إذا استنشاااقوا هواءهاااا 
استصااحب معاا  إلااى القلااب ماان األبخاارة الرديةااة التااي حصاال تكيااف بدناا  ب ااا 

 فأفسدت  فمنع من الخروج ل ذا النكتة 
ومن ا ما تقدم أن الخارج يقول لو أقم  ألصاب  والمقايم يقاول لاو خرجا   -7

 .(8)ن ي عن  واهلل أعلم "لسلم  فيقع في اللو الم
وكااذلك أيضااا ياادخل فااي هااذا الحكاام: حماال النفااوس علااى الثقااة باااهلل، والتوكاال 

 علي ، والصبر على أقضيت  والرضا ب ا 
 وكذلك : الحرص على عدم انتشار العدوى في البالد غير الموبوءة. 

وكل هذا الحكم تدل على أهمية هاذا األمار الاذي قاما  با  الحكوماا  فاي مناع 
ركة التنقال  بين الدول وبعض ا وهو ماا يسامى باالحجر الصاحي باين الادول ح

 وبعض ا البعا .
وهناااك مسااألة ذكرهااا أهاال العلاام وهااي هاال يجااوز أن يخاارج الرجاال ماان األرا 

نما بقصد التداوي   الموبوءة  ال بقصد الفرار وا 

                                 
 (.819/ 80للحافظ ابن حجر) -فت  الباري شرح صحي  البخاري (8)
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 والجواب عن هذا أن حاصل كالم أهل العلام فاي هاذا المساألة أن ام اختلفاوا فاي
ذلك فمن م من منع لعموم الن ي  ومن م من أجاز الخروج إذا كان لغرا غير 
الفاارار وال ساايما إذا كااان للتااداوي بشاار  أماان نقاال العاادوى وهااذا مااا ذكاارا اإلمااام 

" يجر  الجف رعار  وعاز  الجُخُروج  ب ُشغجل  وعغعرعا  غع لعى جع النووي، فقال:" وعاتَّفعُقوا عع
(8). 

" ونقال عيااا وغيارا جاواز الخاروج مان األرا التاي وقال الحاافظ ابان حجار :
يقع ب ا ال اعون عن جماعة من الصحابة من م أبو موسى األشاعري والمغيارة 
بن شعبة ومن التابعين من م األسود بن هالل ومسرو  ومن م من قاال الن اي 
في  للتنزيا  فيكارا وال يحارم وخاالف م جماعاة فقاالوا يحارم الخاروج من اا لظااهر 

لثاباا  فااي األحاديااث الماضااية وهااذا هااو الااراج  عنااد الشااافعية وغياارهم الن ااي ا
ويؤياادا ثبااو  الوعيااد علااى ذلااك فااأخرج أحمااد واباان خزيمااة ماان حااديث عاةشااة 
مرفوعا في أثناء حديث بسند حسن قل  :)يا رسول اهلل فما ال اعون قال غادة 

  شااهد مان كغدة اإلبل المقيم في ا كالش يد والفار من ا كالفار من الزحف(، ول
حديث جابر رفع : )الفار من ال اعون كالفار من الزحف والصابر في  كالصابر 
فااي الزحااف(، أخرجاا  أحمااد أيضااا وباان خزيمااة وسااندا صااال  للمتابعااا  وقااال 
ال حاوي استدل من أجاز الخروج باالن ي الاوارد عان الادخول إلاى األرا التاي 

نمااا ن ااى عاان ذلااك خشااية أن يعاادي ماا ن دخاال علياا  قااال وهااو يقااع ب ااا قااالوا وا 
مردود ألن  لو كان الن ي ل ذا لجاز ألهل الموضع الذي وقاع فيا  الخاروج وقاد 
ثب  الن ي أيضا عن ذلك فعرف أن المعنى الذي ألجل  منعوا مان القادوم عليا  
غيار معنااى العاادوى والاذي يظ اار واهلل أعلاام أن حكمااة الن اي عاان القاادوم علياا  

 فيقاول: لاوال أناي قادم  هاذا األرا لماا لةال يصيب مان قادم عليا  بتقادير اهلل
أصااابني ولعلاا  لااو أقااام فااي الموضااع الااذي كااان فياا  ألصاااب  فااأمر أن ال يقاادم 
علي  حسما للمادة ون ى من وقع وهو ب ا أن يخرج من األرا التاي نازل ب اا 
لةال يسلم فيقول مثال لو أقم  في تلك األرا ألصابني ما أصاب أهل اا ولعلا  

ا ماا أصااب  مان ذلااك شايء اهاا ،ويؤيادا مااا أخرجا  ال ياثم باان لاو كاان أقاام ب اا
كلياااب وال حااااوي والبي قاااي بساااند حسااان عااان أباااي موساااى أنااا  قاااال: إن هاااذا 
ال اعون قد وقع فمن أراد أن يتنزا عنا  فليفعال واحاذروا اثنتاين أن يقاول قاةال 

                                 
 (.207/ 84شرح النووي على مسلم) (8)
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خرج خارج فسلم وجلس جالس فأصيب فلو كن  خرج  لسلم  كما سالم فاالن 
جلس  أصب  كما أصيب فاالن، لكان أباو موساى حمال الن اي علاى  أو لو كن 

من قصد الفرار محضا وال شك أن الصاور ثاالث مان خارج لقصاد الفارار محضاا 
ف ذا يتناول  الن ي ال محالة ومن خرج لحاجاة متمحضاة ال لقصاد الفارار أصاال 
 ويتصور ذلك فيمن ت يأ للرحيل من بلد كان ب ا إلاى بلاد إقامتا  ماثال ولام يكان
ال اعون وقع فاتف  وقوعا  فاي أثنااء تج يازا ف اذا لام يقصاد الفارار أصاال فاال 
يدخل في الن ي والثالث مان عرضا  لا  حاجاة فاأراد الخاروج إلي اا وانضام إلاى 
ذلك أن  قصد الراحة من اإلقامة بالبلد التي وقع ب ا ال اعون ف ذا محل النازا  

ي وقاع ب اا وخماة واألرا ومن جملة هذا الصورة األخيرة أن تكون األرا التا
التي يريد التوج  إلي ا صحيحة فيتوجا  ب اذا القصاد ف اذا جااء النقال فيا  عان 
السلف مختلفا فمن منع نظر إلى صورة الفرار في الجملة ومان أجااز نظار إلاى 
نماا هاو لقصاد  أن  مستثنى من عموم الخروج فرارا أل ألنا  لام ياتمحا للفارار وا 

في أثر أبي موسى المذكور أن عمر كتب إلى  التداوي وعلى ذلك يحمل ما وقع
أبي عبيدة إن لاي إلياك حاجاة فاال تضاع كتاابي مان يادك حتاى تقبال إلاي فكتاب 
ناي فاي جناد مان المسالمين ال أجاد بنفساي رغباة  إلي  إناي قاد عرفا  حاجتاك وا 
عن م فكتب إلي  أما بعد فإنك نزل  بالمسلمين أرضا غميقة فاارفع م إلاى أرا 

يدة أبا موسى فقال: اخارج فارتاد للمسالمين منازال حتاى انتقال نزهة فدعا أبو عب
ب م ،فذكر القصة في اشاتغال أباي موساى بأهلا  ووقاو  ال ااعون باأبي عبيادة 
لمااا وضااع رجلاا  فااي الركاااب متوج ااا وأناا  ناازل بالناااس فااي مكااان  خاار فااارتفع 
ال اعون ، وقول : )غميقة( بغين معجمة وقااف باوزن عظيماة أي: قريباة مان 

ا والنزوز، وذلك مما يفسد غالبا ب  ال واء لفسااد الميااا والنزهاة الفسايحة الميا
البعيدة عن الوخم ، ف ذا يدل على أن عمر رأى أن الن ي عن الخروج إنما هو 
لمن قصاد الفارار متمحضاا ولعلا  كانا  لا  حاجاة باأبي عبيادة فاي نفاس األمار 

وقاو  ال ااعون باا  فلاذلك اساتدعاا وظان أباو عبيادة أنا  إنمااا  لبا  ليسالم مان 
فاعتذر عان إجابتا  لاذلك وقاد كاان أمار عمار ألباي عبيادة باذلك بعاد ساماع ما 
للحديث المذكور من عبد الرحمن بان عاوف فتاأول عمار فيا  ماا تاأول واساتمر 
أبو عبيدة علاى األخاذ بظااهرا وأياد ال حااوي صانيع عمار بقصاة العارنيين فاإن 

واضا  مان قصات م ألن ام شاكوا  خروج م من المدينة كان للعالج ال للفرار وهو
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وخم المدينة وأن اا لام توافا  أجساام م وكاان خاروج م مان ضارورة الواقاع ألن 
اإلبل التي أمروا أن يتداووا بألبان ا وأبوال ا واستنشا  رواةح ا ماا كانا  تت ياأ 
نمااا كاناا  فااي مراعي ااا فلااذلك خرجااوا وقااد لحااظ البخاااري ذلااك  إقامت ااا بالبلااد وا 

ل ااعون مان خارج مان األرا التاي ال تالةما  وساا  قصاة فترجم قبل ترجمة ا
العاارنيين وياادخل فياا  مااا أخرجاا  أبااو داود ماان حااديث فااروة باان مساايك بم ملااة 
وكاف مصغر قال قل :) يا رسول اهلل إن عندنا أرضا يقال ل اا أباين هاي أرا 
ريفنا وميرتنا وهي وبةة فقال دع ا عنك فإن مان القارف التلاف( قاال بان قتيباة 

نماا :)القر  ف( القرب مان الوبااء ،وقاال الخ اابي لايس فاي هاذا إثباا  العادوى وا 
هااو ماان باااب التااداوي فااإن استصااالح األهويااة ماان أنفااع األشااياء فااي تصااحي  
البدن وبالعكس واحتجوا أيضا بالقياس على الفرار مان المجاذوم وقاد ورد األمار 

قااد ثباا   باا  كمااا تقاادم والجااواب أن الخااروج ماان البلااد التااي وقااع ب ااا ال اااعون
 . (8)الن ي عن  والمجذوم قد ورد األمر بالفرار من  فكيف يص  القياس"

فالناظر في كالم أهل العلم أن م اختلفوا في ذلك والذي يترج  واهلل أعلم أن  إذا 
كان الخروج ألجل التداوي والحاجة الملحة وعدم الفرار من المرا وبشر  أمن 

لحا  الضرر باآلخرين جا ز ذلك أل ألن الشريعة حث  على الدواء نقل العدوى وا 
وحثاا  علااى المحافظااة علااى الاانفس وهااو مقصااد ملاا  ماان مقاصااد الشااريعة 

 اإلسالمية .
ويتبين مان هاذا كلا  أن أمار الحجار الصاحي باين الادول الموباوءة وغيرهاا أمار 
م م للغاية ومل  للحفاظ على النفس البشارية ومناع لتفشاي األماراا واألوبةاة 

وهذا أمر م م في التدابير الوقاةية المادية التاي حثا  علي اا  بين الناس جميعا
 الشريعة اإلسالمية .

 ن وغيااارهم فاااي داخااال الدولاااة ثانياااا: الحجااار الصاااحي باااين األفاااراد الموباااوةي
 :  الواحدة

وهذا أمار مان التادابير الوقاةياة الم ماة ويتعلا  بااألمر السااب  فاإن النصاوص 
حجاار الصااحي بااين الاادول الموبااوءة الشاارعية التااي سااب  ذكرهااا ودعاا  إلااى ال

وغيرهااا كااذلك يقااال أناا  يسااتفاد من ااا أيضااا األخااذ بااالحجر الصااحي بااين األفااراد 
                                 

 (.819،811/ 80للحافظ ابن حجر) -فت  الباري شرح صحي  البخاري (8)
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الموبوةين في داخل الدولة الواحدة وذلك كما ورد في عادم إياراد الممارا علاى 
المص  والفرار من المجذوم وعدم الدخول في أرا في ا ال اعون والن اي عان 

والن ي عن إلقاء النفس في الت لكة وكل ذلك كما مر  الضرر بالنفس واآلخرين
فااي التاادبير األول ، وهااذا مااا اتخذتاا  الاادول اآلن فااي عاازل المرضااى المصااابين 
بفااايروس كورونااا فااي داخاال المستشاافيا  واألماااكن الخاصااة ب اام لمنااع انتشااار 

 الوباء بين الناس ونقل المرا لبعض م البعا .
باا  بااين الناااس ، فالواجااب عاازل المرضااى عاان وهااذا األماار ال ينبغااي االساات انة 

ذا حادث تكادس فاي داخال المستشافيا  ولام تكان  المصحين الاذين بجاوارهم ، وا 
هناك أماكن فالواجب إيجاد بداةل ألماكن أخرى حتى إذا لم يحدث وجب االنعزال 
فااي المناازل وعاادم مخال ااة المصااحين ل اام أل حتااى ال يتفشااى الوباااء وتنتشاار 

 ة المرضى سبب كبير في التداوي وتحجايم أمار الوبااء، العدوى فإن عدم مخال
و بجان   ()وهذا ما فعل  النبي  ار  مع مجذوم ثقيف ،كما وردفي الحاديث ععانج ععمج

االع إ لعيجاا   النَّب ااٌي  سع ااُذوم ، فعأعرج فجااد  ثعق يااف  رعُجاال  معجج : كعااانع ف ااي وع اانج أعب ياا  ، قعااالع ، عع الشَّاار يد 
لَّ  سع لعيج   وع لَّى اهلُل عع عج »مع صع  .(8)«إ نَّا قعدج بعايععجنعاكع فعارجج 

فدل هذا الحديث على تجنب مخال ة المرضى للمصحين وحجرهم وعازل م لمناع 
( مع هذا الرجال المجاذوم لاةال يارد علاى النباي )انتشار الوباء كما فعل النبي 

(( والصحابة فقد يؤدي إلى انتشاار الوبااء ، فاأراد النباي ) أن يعلام األماة )
 .ساةل التدابير الواقية من الوباء و 

فاذكر ابان األثيار وهذا ما فعل  عمرو بن العااص أيضاا فاي  ااعون عماواس ، 
في الكامل في التاريخ :"أن  حين أصاب المسالمين  ااعون عماواس واساُتخلف 
على الناس عمرو بن العاص ، قاام خ يباًا فاي النااس فقاال :  أي اا النااس إن  

شتعل اشتعالع النار فتجبَّلوا من  في الجبال فخرج بالناس هذا الوجع وقع فإن ما ي
إلى الجبال ورعفعععُ  اهلُل عن م فلم يكرا عمر ذلك من ععمرو  "
(2). 

                                 
م  -صحي  مسلم  (8) و ا )-كتاب السَّالع نعحج ُذوم  وع ت نعاب  الجمعجج  .2238(رقم4/8712بعاُب اجج
أباو الحسان علاي بان أباي الكارم محماد بان محماد بان عباد الكاريم  -الكامل فاي التااريخ (2)

 النشر: دار الكتب  (، دار400/ 2الشيباني)
 .2ها، ال بعة:  8481 -بيرو   -العلمية      
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فكل هذا يدل على أن الحجر الصاحي باين األفاراد الموباوةين وغيارهم فاي داخال 
ن الدولة الواحدة أمر واجب على المجتمع وينبغي عادم االسات انة با  لماا لا  ما

األهمية بمكان ، وكذلك يجب عزل المريا نفس  عن األصحاء ، ويجاب علاى 
 األصحاء عدم مخال ة المريا حتى ال تنتقل العدوى ويتفشى الوباء بين م .

  : ثالثا: النظافة العامة والحث علي ا 
إن النظافة العامة أمر م م ينبغي عادم الغفلاة عنا  واالهتماام با  والحاث عليا  

من نشر الب جة والسعادة وكذلك في  ما في  مان التادابير الوقاةياة  داةما لما ل 
لمنااع انتشااار الوباااء وعاادم انتشااار الميكروبااا  وقتاال الجااراثيم التااي تتجمااع فااي 
القاذورا  وغيرها من األمور التي تتراكم من عدم النظافاة ، وقاد حثا  شاريعتنا 

تماااا  والتالقااي فاااي اإلسااالمية الغاااراء علااى النظافاااة العامااة والسااايما عنااد االج
الشااعاةر الجماعيااة مثاال الصاالوا  الخمااس والجمعااة والعياادين والحاام والعماارة 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )وغيرهاا ماان مواساام االجتمااا  ، فقااال تعااالى : 

        [  53األعراف:](ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀپ ڀ ڀ ڀ
ول اذا اآلياة، "قال الحافظ ابن كثير )رحم  اهلل تعالى( عند تفسيرا ل ذا اآلية : 

مااا ورد فااي معناهااا ماان الساانة، يسااتحب التجماال عنااد الصااالة، وال ساايما يااوم و 
الجمعة ويوم العيد، وال يب ألن  من الزينة، والسواك ألن  من تماام ذلاك، ومان 

 .(8)أفضل الثياب البياا"
 ڻڻ ڻ ڻ}وقد مدح اهلل أقواما بحب  ل م ب  ارت م كما قال تعالى: 

ۓ ڭ ڭ ڭ  ۓھ ھ ے ے ھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

[ ، وقااااال 666{ ]سااااورة ال:قاااارة:ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۆۇ ۇڭ 
چ ڇ  چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڦڤ ڤ ڦ ڦتعااااااااااالى:}

  [301{ ]سورة التوبة:ڍ ڌ ڌ ڎ ڍڇ ڇ ڇ

                                 
تفسااير القاار ن العظاايم أبااو الفااداء إسااماعيل باان عماار باان كثياار القرشااي البصااري ثاام  (8)

 ( الناشر:دار الكتب العلمية،3/361ها() 774الدمشقي )المتوفي: 
 ها 8489 -بيرو  ،ال بعة: األولى  –منشورا  محمد علي بيضون     
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قال العالمة السعدي عند تفسيرا ل ذا اآلية:" ول اذا مادح م الل ا  بقولا :   ف يا   
ٌبااونع أعنج يعتع ع َّااُروا { ماان الااذنوب، ويت  اار  ااال  ُيح  وا ماان األوسااا ، والنجاسااا  ر جع

واألحااداث. وماان المعلااوم أن ماان أحااب شاايةا ال بااد أن يسااعى لاا  ويجت ااد فيمااا 
يحب، فال بد أن م كانوا حريصين على الت  ر من الذنوب واألوسا  واألحاداث، 
ول ذا كانوا ممن سب  إسالم ، وكانوا مقيمين للصالة، محافظين على الج ااد، 

قاماااة شاااراةع الااادين، وممااان كاااانوا ماااع رساااول الل ااا  صااالى اهلل عل يااا  وسااالم، وا 
يتحرزون من مخالفة الل   ورسول . وسأل م النبي صلى اهلل علي  وسلم بعد ما 
نزل  هذا اآلية في مدح م عن   ارت م، فأخبروا أن م يتبعون الحجارة المااء، 

ٌب الجُم َّ بر ينع { ال  ارة المعنوية  ، كالتنزا من فحمدهم على صنيع م.  وعاللَُّ  ُيح 
 .(8)الشرك واألخال  الرذيلة، وال  ارة الحسية كإزالة األنجاس ورفع األحداث"

فاادل  هااذا اآليااا  علااى الحااث علااى النظافااة وال  ااارة المعنويااة ماان الااذنوب 
والمعاصي وال  ارة الحسية من األوسا  واألحداث والقاذورا  وغيرها وكل ذلاك 

اماة باين النااس والقضااء علاى األوبةاة لما ل  من األهمية في نشار الصاحة الع
 وتحجيم انتشارها وقتل للجراثيم والميكروبا  .

ما اة األذى عان ال ريا  وجعلا   وقد حث  السنة النبوية على النظافة العامة وا 
انج أعب اي  من الصدقة وكاذلك مان أفضال األعماال وذلاك كماا ورد فاي الحاديث : عع

اان  ا نجااُ ، عع اايع اللَّااُ  عع يجاارعةع رعض  االَّمع: ُهرع سع لعيجاا   وع االَّى اهلُل عع اان  »لنَّب اايب صع اايُ  األعذعى عع ُيم 
دعقعة    ،  (2)«ال َّر ي   صع

االَّمع:  سع لعيجاا   وع االَّى اللَّااُ  عع : قعااالع رعُسااوُل اللَّاا   صع ، قعااالع اانج أعب ااي ذعر  لعاايَّ »و عع اا ج عع ُعر ضع
ُ  ف ااي معحع  اادج جع سعاايبُة عا، فعوع سعااُن عا وع اااُل ُأمَّت ااي حع مع اان  أععج عذعى عع معال  عااا إ معا عااةع األج اان  أععج اس 

فعنُ  د  الع ُتدج امعةع تعُكوُن ف ي الجمعسجج  معال  عا الٌنخع ُ  ف ي معسعاو ئ  أععج دج جع وع  .(3)«ال َّر ي  ، وع

                                 
 (.318/ 8تفسير السعدي ) (8)
ب   -صحي  البخاري (2)  ( بدون رقم .833/ 3بعاُب إ معا عة  األعذعى) -ك تعاب المعظعال م  وعالغعصج
محمد بن حباان بان أحماد بان حباان بان معااذ بان  -صحي  ابن حبان بترتيب ابن بلبان (3)

    ها(314مععجبدع، التميمي، أبو حاتم، الدارمي،الُبستي )المتوفي: 
د       ُر الجبعيعان  ب أعنَّ الجُمصج عفي ) -بعاُب الجمعسعاج  كج لعيجا   ذ  ا ج عع يجاُث ُعر ضع ت ا   حع معال  ُأمَّ ( رعأعى ف ي أععج

نج عا) قَّرعا   كعمعا رعأعى الجععظعاة مع م   (رقم    189/ 4الجُمحع
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وقاد حثا  الشاريعة أيضاا علاى النظافاة العاماة لألفنياة وأن عادم النظافاة تشاب  
: بااالي ود فقااد ورد فااي جااامع اإلمااام الترمااذي  ، قعااالع سَّااانع ااال    بجاان  أعب ااي حع عاانج صع

، يعقُااوُل:  يدع بجاانع الُمسعاايبب  ااٌب »سعاام عجُ  سعااع  يااف  ُيح  ، نعظ  ااٌب ال َّيباابع إ نَّ اللَّاا ع  عيبااب  ُيح 
اٌب الُجاودع، فعنعظبفُاوا  اوعاد  ُيح  ٌب الكعرعمع، جع  أعفجن يعاتعُكمج وعالع  -ُأرعاُا قعاالع  -النَّظعافعةع، كعر يم  ُيح 

 .(8)«تعشعبَُّ وا ب اليعُ ود  
ومن هذا المن ل  يجب على المجتمعا  المحافظة على النظافة العامة لما ل اا 

العماال علااى إزالااة القمامااة ماان  -8ماان باااله األهميااة ويتمثاال ذلااك فااي اآلتااي: 
الشوار  باستمرار إلى أماكن تدويرها وعدم ترك ا مدة من الزمن ألن ذلك مظناة 

 ا  واألوبةة . اجتما  الفايروس
إزالة المخلفا  التي تنتم من المصانع وغيرها باستمرار وكذلك العمل علاى  -2

 تدويرها .
المحافظااة علااى ت  ياار وتعقاايم الشااوار  والمصااال  العامااة واألماااكن التااي  -3

يكااون في ااا شااب  تجمعااا  فااي ظاال هااذا الفااايروس المنتشاار فااي الاابالد أل ألن 
 في التدبير اآلتي .األصل عدم التجمعا  كما سيأتي 

إلزام الماوا نين فاي المصاال  العاماة باااللتزام بالكماماا  والقفاازا  الواقياة  -4
 من مالمسة األيدي واألجسام التي يتم مالمست ا من جميع الموا نين .

العمل على نشر الثقافة العامة بين الموا نين في وساةل اإلعالم المختلفاة  -1
  بالمحافظااااة علااااى النظافااااة العامااااة والنظافااااة والنشاااارا  الدوريااااة واإلعالنااااا

وسايأتي الحاديث عن اا فاي -الشخصية التي هاي جازء م ام مان النظافاة العاماة
 والتي ينبغي على كل موا ن االهتمام ب ما جميعا . -التدبير التالي

                                                                             
والحاديث . 8993 -8484بيرو ،ال بعة:الثانياة، -، الناشر: مؤسساة الرساالة 8648    

 صحح  العالمة األلباني .
رة باان موسااى باان الضااحاك، الترمااذي، أبااو  -ساانن الترمااذي (8) محمااد باان عيسااى باان سعااوج

،الناشر: شركة مكتبة وم بعاة مصا في  2799( رقم 888/ 1ها() 279عيسى )المتوفي: 
م .وهاااذا الحاااديث ضاااعف 8971 -هاااا  8391مصااار ، ال بعاااة: الثانياااة،  -الباااابي الحلباااي

 لعالمة األلباني ولكن معناا دل  علي  أوامر الشريعة بالحث على النظافة.إسنادا ا
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هذا هي بعا األمور الم مة في صور النظافة العامة التي يجاب االلتازام ب اا 
نشاار الوباااء فااي المجتمعااا  التااي نسااأل اهلل أن يحفااظ وعاادم مخالفت ااا لتجنااب 

عليناا أمنناا فااي أو انناا وأن يجعال بلاادان المسالمين فاي صااحة وعافياة وب جااة 
 وسعادة وحبور وسرور الل م  مين .

 : رابًعا : النظافة الشخصية والحث علي ا 
تاب تعد النظافة الشخصية وثقافة الناس ب ا هي أهام التادابير المادياة التاي يتر 

علي ا نجاح المحافظة على المنظومة البشرية في تحجيم أمار العادوى وانتشاار 
أمر الوباء ، وهذا ال  ارة الشخصية المتأمل في اا يجاد أن الشاريعة اإلساالمية 
الغراء قد أمر  ب ا وحث  ب ا في موا ن عديدة ، فمن ذلاك ماا أمار اهلل تعاالى 

 [ .4{ ]سورة المدثر:ۇ ۇ ڭنبي ، وكذا جميع أمت  تبعا ، فقال تعالى: 
فاااذكر الشااايخ الشااانقي ي فاااي أضاااواء البياااان فاااي تفسااايرا ل اااذا اآلياااة أقاااواال  

ث يعابعكع فع ع برج  ُلُ  تعععالعى: وع  للمفسرين ،فقال:" قعوج
اا ، هعالج ُهمع فع ع بارج ، وع : الثبيعااب  انج لعفجظعتعاي  تعلعفع الجُمفعسبُرونع ف ي الجُمرعاد  م نج ُكال  م   قعد  اخج
لعاااى  ااا عع اسعاااا    أعمج ُهمع اانع النَّجع ب  م  يعُكااوُن الجُمااارعاُد  ع عااارعةع الثَّاااوج ق يقعاااة  وع لعااى الجحع دعالَّ عع
اايع وع ثعااام   اانج معععاص  اان  الجمععجنعو يَّااا   م  : الجبعاادعُن، وعال َّ عااارعُة عع ب  الجك نعايعااة   وعالجُماارعاُد ب ااالثَّوج

ق يقعة  وع  لعى الجحع و هعا، أعمج عع نعحج سعاة  وع مج ًوا م نج خع يجُرُا نعحج ر ير  وعغع الجك نعايعة   ، فعقعدج ذعكعرع ابجُن جع
اك  أعنَّ مععجنعاااُا: الع تعلجاابعسج ث يعابعااكع  ااحَّ ااةع، وعالضَّ ر مع كج ، وعع  بَّاااس  اان  ابجاان  عع ُل: عع عوَّ : األج أعقجااوعال 

يج  ل  غع دع ب قعوج ُتشج   رعة ، وعاسج لعى غعدج يعة  وعالع عع لعى مععجص  :عع نع  الع
رعة  أعتعقعنَّعُ  ُ  وعالع م نج غعدج ر  ... لعب سج بع فعاج  د  اللَّ   الع ثعوج مج  وعا  نبي ب حع

: ر  خع ل  اآلج قعوج  وع
يلُ  م  ي   جع تعد  ُضُ  فعُكٌل ر دعاء  يعرج رج م  ... ع  نعسج م نع الٌلؤج  إ ذعا الجمعرجُء لعمج يعدج

ااتععجمعلع اللَّفجظعاايجن  ف ااي الجك نعايعااة ،  رعكع فعاسج زج نجااكع و  ااعجنعا عع ضع وع ل اا  : وع ااتعدعٌل لعااُ  ب قعوج قعاادج ُيسج وع
 [ .2]الشرح: 

اتععجمعلع الثبيعاابع  ، فعاسج يجار   عيباب  اب  غع انج كعسج : الع تعلجابعسج ث يعابعاكع م  بَّااس  رعدع ععن  ابجن  عع وع وع
يرع ف ي الجك نعايعة . ق يقعة ، وعالتَّ ج    ف ي الجحع

ا : أعصج د  اه  ًعاا ف اي الجك نعايعاة  ععان  وعععنج ُمجع اتععجمعلعُ معا مع ، فعاسج ال  ج لعاكع فعأعصج ، وعععمع لعاكع ل  ج ععمع
. ال     الجععمعل  الصَّ

اسعة . معا، فع ع برج ث يعابعكع م نع النَّجع ق يقعت    لعى حع : عع يجد  ، وعابجن  زع ير ينع مَّد  بجن  س   وعععنج ُمحع
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ي : وعالَّذ ي قعالعُ  ابجُن س  .ُثمَّ قعالع يجد  أعظج عُر ف ي ذعل كع  ر ينع وعابجُن زع
ا . لعُم ب ُمرعاد  . وعاللَُّ  أععج ثعُر السَّلعف  لعيج   أعكج ل  عع ر معةع قعوج كج ُل ابجن  ععبَّاس  وعع  قعوج  وع

ل ا   ُهانَّ ل بعااس  لعُكامج ]البقارة:  اا ف اي قعوج ، كعمع ايع ن سعااُؤكع يجُرُا: ث يعاُباكع ه  قعالع غع [ ، 817وع
.فعأجُمرجهُ  يبرعا   يَّرجُهنَّ  عاه رعا   خع تعخع ، وع  نَّ ب التَّ عٌ ر 

اا عُد  ااا يعشج نج عااا، وعالجوعاق ااُع ف ااي السباايعا   مع ياار  م  ر  ت يعاااُر ابجاان  جع ا  أعقجااوعاُل الجُمفعسباار ينع وعاخج هعااذ 
تعرجج   معا. وع ق يقعت    لعى حع ُل اللَّفجظعيجن  عع مج ، وعُهوع حع ر ير  ت يعار  ابجن  جع خج ير ينع ال  ل  ابجن  س  يُ  قعوج

لعااى  ااتعمعلع ج عع يعااة  أعنَّ عااا اشج ينعااُة ف ااي اآلج اسعااة ، وعالجقعر  اانع النَّجع ب  م  أعنَّ الجُماارعادع  ع عااارعُة الثَّااوج
 : ااااز  اااانج معععااااان ي الربجج م  . وع ااااز  ااااُر الربجج ، وعالثَّااااان ي: هعجج ب  ُل:  ع عااااارعُة الثَّااااوج عوَّ :األج يجن  اااارع أعمج

ااي، فعيع  ق يقعت اا   الجمعععاص  لعااى حع ااُز عع ق يقعت اا  ، وعُهااوع الربجج لعااى حع ب  عع ااُل    عااارعة  الثَّااوج مج ُكااوُن حع
انج ذعل اكع  ارعحع م  يج عا أعصج امع يُرهعاا ب ق سج ااءع نعظ  يج عا جع امع يعاُة ب ق سج ا  اآلج لعى. وعهعذ  يد  أعوج د  ل مععجًنى جع

لعيجُكمج م نع السَّ  ُل عع ُينعزب ل    تعععالعى:  وع ازع ف ي قعوج انجُكمج ر جج ُياذجه بع عع معاء  معاًء ل ُي ع برعُكمج ب    وع
{ ]األنفاال:  لعاُم  -[88الشَّيج عان  يعاةع -وعاللَّاُ  تعععاالعى أععج ا  اآلج ٌي هعاذ  ععالع الشَّااف ع  قعادج جع .وع

ة  " الع لعى ال َّ عارعة  ل لصَّ دعل ياًل عع
(8). 

 ير على الحقيقة أم علاى والمتأمل في ذلك يجد الخالف بين المفسرين أن الت 
الكنايااة ، وال مشاااحة فااي حمل ااا علااى المعنااين فااي ال  ااارة الحسااية والمعنويااة 
وقااد رجاا  اباان جرياار والشاانقي ي هنااا حمل ااا علااى ال  ااارة الحسااية ، فعاال كاال 
فاآليااة تؤكااد علااى   اااة الثياااب وترشااد إلااى ال  ااارة والنظافااة الشخصااية أل ألن 

مر معنا في التدبير الساب  في النظافة العاماة ذلك سبيل لمحبة اهلل تعالى كما 
{]سااااااااااورة ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ، قااااااااااول اهلل تعااااااااااالى:  

{ ]ساااااااااورة ڎ ڌ ڌ ڍ[ ، وقولااااااااا  تعاااااااااالى:   222البقااااااااارة:
 [ .801التوبة:

كماا يليا  -وبين  السنة النبوية أن اهلل تعالى موصوف بالجمال ويحب الجمال 
ل لاايس كمثلاا  شاايء وهااو بجاللاا  بااال تحريااف وال تع ياال وال تكييااف وال تمثياا

                                 
محمااد األمااين باان محمااد المختااار باان عبااد  -أضااواء البيااان فااي إيضاااح القاار ن بااالقر ن (8)

 (   363: 368/ 1ها() 8393القادر الجكني الشنقي ي )المتوفي : 
هاا  8481لبناان ،عاام النشار :  –  الناشر : دار الفكر لل باعة و النشار و التوزياع، بيارو 

 ما. 8991 -
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وحثاا  علااى التجماال والنظافااة واللاابس الحساان وأن ذلااك ال  -السااميع البصااير 
، ععن   ُعود  بجد  اهلل  بجن  معسج ينافي التواضع وال يعد كبرا ، فقد ورد في الحديث عنج عع

:  صلى اهلل علي  وسلم النَّب يب  نَّةع معنج كعاانع ف اي قعلجب ا   »قعالع ُخُل الججع ثجقعااُل ذعرَّة   الع يعدج م 
: « م نج ك بجر   سعانعًة، قعاالع لُاُ  حع نععج سعاًنا وع ُباُ  حع اٌب أعنج يعُكاونع ثعوج : إ نَّ الرَُّجالع ُيح  قعالع رعُجال 

ُ  النَّاس  » ، الجك بجُر بع عُر الجحع ب، وعغعمج معالع ٌب الججع يل  ُيح  م   .(8)«إ نَّ اهللع جع
اهر للنظافة الشخصية والتي تكاون وقد بين  السنة أيضا في موا ن عديدة مظ

صالى اهلل عليا  في ا وقاية من العدوى وتجنب الوباء، فمن ذلاك ماا أمار النباي 
بجاد   وسلم  ااب ر  بجان  عع بتغ ية اإلناء وربا  الساقاء ، كماا ورد فاي الحاديث ععانج جع

االَّمع(، يعقُااولُ  سع لعيجاا   وع االَّى اهلُل عع عجُ  رعُسااولع اهلل  )صع : سعاام  نعاااءع، : »اهلل ، قعااالع ٌ ااوا اإلج  غع
لعيجا    بعااء ، الع يعُماٌر ب إ نعااء  لعايجسع عع ُل ف ي عاا وع لعاًة يعنجاز  ُكوا السبقعاءع، فعإ نَّ ف اي السَّانعة  لعيج وعأعوج

بعاء   لع ف ي   م نج ذعل كع الجوع لعيج   و كعاء ، إ الَّ نعزع قعاء  لعيجسع عع  .(2)«غ  عاء ، أعوج س 
ياادل علااى: وجااوب أخااذ الحااذر حااين يناازل يث يجااد أناا  فالمتأماال فااي هااذا الحااد

الوباء بشتى األسباب المعينة عليا : مثال تغ ياة األواناي واأل عماة المكشاوفة، 
وحفظ ااا فااي الثالجااا ، وأخااذ األ عمااة الوقاةيااة، والتااداوي، ولاابس الكمامااا  
الواقية، والعناية بالنظافاة الشخصاية، وغسال الخضاار والفواكا ، وال  اي الجياد 

 عام، وغلي ماء الشرب، وغيرها لل 
ماان  اار  الوقايااة وتجنااب الوباااء عاان  رياا  النظافااة الشخصااية فااي الم عاام 

 والمشرب واألواني وغيرها .
بتغ ياة وج ا  إذا  صالى اهلل عليا  وسالم النباي  ومن ذلك أيضاا ماا كاان يفعلا 

ع س ، ليعلم األمة  ر  الوقاياة مان العادوى وتجناب نقال الوبااء ، ويرشادهم 
إلى التدابير المادية التي تنادي ب ا منظمة الصاحة العالمياة الياوم ومن اا  أيضا

كماا فاي بلادنا -لبس الكمامة والماسك ، والتاي فرضا  بعاا الحكوماا  الياوم 
غراماة  لمان لام يلابس الكماماة فاي المصاال  العاماة ووسااةل   -مصر الحبيباة

                                 
يمعان -صحي  مسلم (8) بعيعان    ) -ك تعاُب اإلج  ر يم  الجك بجر  وع  .98(رقم 93/ 8بعاُب تعحج
ااار بعة  -صاااحي  مسااالم  (2) عشج اااالع   -كتااااب األج ، وعا  غج نعااااء  وعا  يكعااااء  السباااقعاء  يعاااة  اإلج  ااار  ب تعغج   عمج بعااااُب األج

ذ   ، وع عبجوعاب  م   األج نجدع النَّوج لعيج عا، وعا   جفعاء  السبرعاج  وعالنَّار  ع   كجر  اسجم  اهلل  عع
  ( ي بععجدع الجمعغجر ب  بجيعان  وعالجمعوعاش  كعفب الصب  .2084(رقم3/8196، وع
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قبال أربعاة عشار قرناا النقل وغيرها ، أال فلينظر العالم أجمع ما ورد فاي السانة 
يجارعةع:  انج أعب اي ُهرع لعيجا   »من الزمان ، فقد ورد في الحديث عع الَّى اللَّاُ  عع أعنَّ النَّب ايَّ صع

تع ُ  وج ب    وعغعاَّ ب  عا صع ا  أعوج ب ثعوج جج عُ  ب يعد  لَّمع كعانع إ ذعا عع عسع غع َّى وع سع  . (8)«وع
 ياة الوجا  باالثوب أو بالياد فالمتأمل في هذا الحاديث: يجاد فيا  الحاث علاى تغ

عند الع اس تجنبا من نقل الرزاز الذي هو مظنة نقل العدوى والذي يعبر عنا  
الياااوم بلااابس الكماماااة ، وكاااذلك حتاااى ال يتاااأذى الجالساااون برؤياااة شااايء مااان 
الفضال  التي قد تخرج وغير ذلك ، ويدل الحاديث أيضاا :علاى خفاا الصاو  

ين بارتفااا  الصااو  ، وأصااب  الناااس عنااد الع اااس وذلااك منعااا إلزعاااج الجالساا
اليااوم يخااافون ماان الع اااس فلااو ركااب مواصاالة عامااة أو كااان فااي مكااان عااام 
وع س خاف النااس منا  وأخاذوا يرفعاون أبصاارهم إليا  وظناوا أنا  عنادا وبااء 
كورونااا ، فجاااء  الساانة لتااؤمن الناااس سااواء كااان ماان نقاال الوباااء أو عاادم 

 عامة أو المواصال  وغيرها .الخوف من المجالس ل م في األماكن ال
جج عاُ   وقال صاحب مرقاة المفاتي  في شرح  للحديث :" )كعانع إ ذعا عع عسع غع َّى وع
فعااع  : خع ( أعيج العة  )وعغعااَّ ياُل فعضج و يُ  ُصورعة  أعوج تعنجز  ب   ( : ل ةعالَّ يعظج عرع تعشج ا  أعوج ثعوج ب يعد 

: ب الجعع جسعة  أع  ة ، أعوج نعقعصع ب  عا، أعيج ايجحع فععجُ  ب صع تعُ ( : وعالجمععجنعى لعمج يعرج وج يعة  )صع وج ب التَّغج  
 ، ت ٌي: هعاذعا نعاوجُ  أعدعب  بعايجنع الجُجلعسعااء  ت   . قعالع الٌتور ب شج وج ُروُر ُمتعععلب   ب صع اٌر وعالجمعجج وعالججع

ااا  مَّ نجاادع الجُع عااااس  م  سع الع يعاااأجمعنج ع  ذعل ااكع أل عنَّ الجععااا   اااالع   وع اانج فعضع رعُهااُ  الااارَّاُءونع م  يعكج
" الدبمعا  
(2). 

وقال صاحب شرح مصاابي  السانة للبغاوي:" كاان إذا ع اس غ اى"أل أي: ساتر 
"وج اا  بياادا أو بثوباا ، كاايال يترشَّااش ماان لعاباا  أو مخا اا  إلااى أحااد. "وغااا 
ب ا"أل أي: نقص بيداأل يعني: بوضع ا على فما . "صاوت " كايال يرتفاع، قاال اهلل 

                                 
الَّمع  -سنن الترمذي (8) سع لعيجا   وع الَّى اللَّاُ  عع انج رعُساول  اللَّا   صع عدعب  عع ا-أعبجوعاُب األج ااءع ف اي بعااُب مع ا جع

نجدع الُع عاس  ) جج   ع  ير  الوع م  تعخج وج   وع فجا  الصَّ  (   1/16خع
ي   »،وقال: 2741رقم      ح  سعن  صع يث  حع د   ، وقال األلباني:حسن صحي  أيضا.« هعذعا حع

علااي باان )ساال ان( محمااد، أبااو الحساان نااور  -مرقاااة المفاااتي  شاارح مشااكاة المصااابي  (2)
 (   7/2911ها() 8084ي )المتوفي: الدين المال ال روي القار 

 م.2002 -ها 8422لبنان ،ال بعة: األولى،  –الناشر: دار الفكر، بيرو       
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{ ]لقمان: تعال ت كع وج [.قيل: هذا نو  من األدب بين يادي 89ى:  وعاغجُضاج م نج صع
 .(8)الجلساءأل ألن  ال يأمن مما يكره  الناس من فضال  الدما "

 فكل هذا يدل على سبل الوقاية ومظ ر من مظاهر النظافة الشخصية .
و جناب كاان إذا أراد أن يأكال وها صلى اهلل علي  وسلم ومن ذلك أيضا  أن النبي

 : لعيج   »غسل يدي  ، ففي الحديث ععنج ععاة شعةع، قعالع ج لَّى اللَُّ  عع كعانع رعُسوُل اللَّ   صع
الع  اأع، وعا  ذعا أعرعادع أعنج يعأجُكالع  غعسع ضَّ تَّاى يعتعوع ، لعمج يعنعمج حع لَّمع إ ذعا أعرعادع أعنج يعنعامع وعُهوع ُجُنب  سع وع

ى االهتمام بالنظافة الشخصية عناد األكال أو الناوم . وهذا يدل عل(2)«يعدعيج   وعأعكعلع 
 وغير ذلك .

بععجادعُا  الع ال َّععاام  وع ل  الجيعد  قعبج بعاب  غعسج ت حج تعلعفع الجُعلعمعاُء ف ي اسج قال اإلمام النووي:" وعاخج
اانع ال بعاُبُ  أعوَّاًل إ الَّ أعنج يعتعاايعقَّنع ماان نعظعافعااةع الجيعااد  م  اات حج عظج عااُر اسج سعااخ  ، وعاألج اسعااة  وعالجوع نَّجع

لعامج  لعاى الجيعاد  أعثعاُر ال َّععاام  ب اأعنج كعاانع يعاب ًساا وع بعاب    بععجدع الفرا  إال أن ال يبقاى عع ت حج وعاسج
ُ  اللَُّ  تعالى(: ال يستحب غسل اليد لل عاام إ الَّ أعنج  مع قعالع معال ك  )رعح  يعمعٌسُ  ب  عا ، وع

لعى الجيعد  أعوَّاًل  لعُم"يعُكونع عع ة  وعاللَُّ  أععج لعيج عا بععجدع الجفعرعا   رعاة حع يعبجقعى عع  قعذعر  وع
(3). 

ومن هذا المن ل  كان استحباب الغسل لأليدي قبل األكل  وبعدا أمر متج  في 
ٌب  ااتعحع الشااريعة واسااتحب  أهاال العلاام ، فااذكر األمااام اباان قدامااة فااي المغنااي:" ُيسج

ُل الجيعدعيجن  قعبجلع ال َّ  ٌي: رعأعيجا  أعبعاا غعسج اٌروذ  ، قعاالع الجمع لعى ُوُضاوء  بععجدعُا، وعا  نج كعانع عع ععام  وع
" لعى ُوُضوء  بععجدعُا، وعا  نج كعانع عع ُل يعدعيج   قعبجلع ال َّععام  وع بجد  اللَّ   يعغجس   .(4)عع

                                 
محمَُّد بُن عازب الادبين  عباد  الل ياف بان  عباد العزياز  -شرح مصابي  السنة لامام البغوي (8)

تعا، الٌرومٌي الكعرماني  ، الحنفٌي،  المش ور    بن أمين الدبين بن  ف ر شج
لعاااااااااااك )المتاااااااااااوفي:       ( الناشااااااااااار: إدارة الثقافاااااااااااة 1/208هاااااااااااا()  114بااااااااااااابن المع

 م. 2082 -ها 8433اإلسالمية،ال بعة:األولى،
)-ك تعااااُب ال َّ عاااارعة   -صاااحي  ابااان حباااان (2)  كعاااام  الجُجُناااب  ، وقاااال 8281(رقااام4/20بعااااُب أعحج

 األلباني :حديث صحي 
 (.4/46شرح النووي على مسلم) (3)
أبااو محمااد موفاا  الاادين عبااد اهلل باان أحمااد باان محمااد باان قدامااة -المغنااي الباان قدامااة (4)

 الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الش ير بابن قدامة  
هاا 8311(الناشر: مكتبة القاهرة، تاريخ النشر: 7/219ها() 620المقدسي )المتوفي:      
 م.8961 -
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ومن ذلك أيضا ما ورد في األمر والحث على الغسل ياوم الجمعاة وياوم العيادين 
كان االجتما  وتالقي الناس والوضوء للصلوا  وغيرها من العبادا  والتنظف لم

ااالجمعانع  ااانج سع مااان  اااواف وقاااراءة للقااار ن وغيااار ذلاااك ، فقاااد ورد فاااي الحاااديث عع
لَّمع(:  سع لعيج   وع لَّى اهلُل عع : قعالع النَّب ٌي )صع ، قعالع يب مع الُجُمععة ، »الفعار س  ُل رعُجل  يعوج الع يعغجتعس 

يعتع ع َُّر  ياب  بعيجت ا  ، ثُامَّ وع انج    يعدَّه ُن م نج  ُدهجن   ، أعوج يعمعٌس م  ، وع تع عا ع م نج ُ  جر  معا اسج
معاُم، إ الَّ  ُ  إ ذعا تعكعلَّمع اإل  لبي معا ُكت بع لعُ ، ُثمَّ ُينجص  ، ُثمَّ ُيصع ُ  بعيجنع اثجنعيجن  ُرُج فعالع ُيفعرب يعخج

بعيجنع ال رعىُغف رع لعُ  معا بعيجنعُ  وع  .(8)«ُجُمععة  اأُلخج
لعيجاا    االَّى اهلُل عع : قعااالع رعُسااوُل اهلل  )صع ااععر يب قعااالع عشج ال ااك  األج اانج أعب ااي مع وفااي الحااديث عع

لَّمع(:  سع "»وع يمعان  الٌ ُ وُر شع جُر اإلج 
(2). 

، وع  اانع بجانع ععفَّاانع عجُ  ُعثجمع : سعام  ، قعاالع اانع لعى ُعثجمع اوج ، مع ارعانع انج ُحمج ُهاوع وفي الحديث عع
: وعاهلل   اأع، ثُامَّ قعاالع ضَّ ُضاوء  فعتعوع ار  فعادعععا ب وع نجادع الجععصج ااءعُا الجُماؤعذبُن ع  د  فعجع ب ف نعاء  الجمعسجج 
الَّى  عجُ  رعُسولع اهلل  )صع ، إ نبي سعم  دَّثجُتُكمج يثًا لعوجالع  يعة  ف ي ك تعاب  اهلل  معا حع د  دبثعنَُّكمج حع ُحع ألع

لَّ  سع لعيج   وع ًة »مع( يعُقوُل: اهلُل عع االع البي صع اُن الجُوُضاوءع فعُيصع س  ال م  فعُيحج اُأ رعُجال  ُمسج ضَّ الع يعتعوع
ة  الَّت ي تعل ي عا الع بعيجنع الصَّ  .(3)«إ الَّ غعفعرع اهلُل لعُ  معا بعيجنعُ  وع

 وكل هذا األحاديث تدل على ال  ارة والنظافة الشخصية .
الف اارة واالهتمااام ب ااا ماان تقلاايم  وماان ذلااك أيضااا مااا ورد فااي الحااث علااى ساانن

األظفاااار وحلااا  العاناااة ونتاااف اإلبااا  وقاااص الشاااارب والختاااان وغيرهاااا  لمظناااة 
اجتمااا  الوسااخ في ااا وتجمااع األذى فيااؤدي ذلااك إلااى الوباااء وانتشااار الماارا ، 

عجُ  النَّب ايَّ  نجاُ : سعام  ايع اللَّاُ  عع يجارعةع رعض  انج أعب اي ُهرع صالى اهلل فقد ورد في الحاديث عع
تعقجل يُم  ي  وسلم عل ، وع قعٌص الشَّار ب  دعاُد، وع ت حج سج تعاُن، وعاال  : الخ  مجس  يعُقوُل: " الف  جرعُة خع

نعتجُف اآلبعا   " ، وع  .(4)األعظجفعار 
: قعالع رعُسوُل اهلل   انع الجف  جارعة :  صلى اهلل علي  وسلم وعنج ععاة شعةع، قعالع ج ر  م  :" ععشج

فعاا ، وعا  عج ، قعااٌص الشَّااار ب  عظجفعااار  قعااٌص األج ، وع اااء  ت نجشعاااُ  الجمع يعااة ، وعالسبااوعاُك، وعاسج اُء اللبحج

                                 
 .113(رقم2/3بعاُب الٌدهجن  ل لجُجُمععة )-ة  ك تعاُب الُجُمعع -صحي  البخاري (8)
ل  الجُوُضوء  ) -ك تعاب  ال َّ عارعة  -صحي  مسلم (2)  .223(رقم8/203بعاُب فعضج
ل  الجُوُضوء  ) -ك تعاب  ال َّ عارعة  -صحي  مسلم (3)  .227(رقم201/ 8بعاُب فعضج
)بعاُب تعقجل يم  األعظج  -ك تعاُب اللببعاس   -صحي  البخاري (4)  .1198(رقم 860/ 7فعار 
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يَّااا: قعااالع  اااء  " قعااالع زعكعر  لجااُ  الجععانعااة ، وعانجت قعاااُص الجمع حع ، وع ب اا   نعتجااُف اإلج  ، وع م  ااُل الجبعاارعاج  وعغعسج
اااةع  معضع ااارعةع إ الَّ أعنج تعُكاااونع الجمعضج ااايُ  الجععاش  نعس  : وع اااععب  ك ياااع : "  ُمصج زعادع ُقتعيجبعاااُة، قعاااالع وع

اءع " ت نججع سج : يععجن ي اال   . (8)انجت قعاُص الجمعاء 
وقتااا فااي إزالااة هااذا الشااعور واألظفااار حتااى ال تكااون محااال   باال وقاا  لنااا النبااي

 : ، قعااالع ال ااك  اانج أعنعااس  بجاان  مع  -قعااالع أعنعااس   -لااألذى والقااذر فقااد ورد فااي الحااديث عع
لجا   الجععانعاة ، أعنج الع ُوقب ع لعنعا ف  » حع ، وع ب ا   نعتجاف  اإلج  ، وع عظجفعاار  تعقجل يم  األج ، وع ي قعصب الشَّار ب 

لعةً  ينع لعيج بعع  ثعرع م نج أعرج  .(2)«نعتجُركع أعكج
ومن هذا المن ل  يجب علينا أن النفعر   في كل هاذا األماور التاي تجعال المارء 

 األماراا واألوبةاة .وأماا عان مان -باإذن اهلل تعاالى-نظيفاا وتجعلا  فاي ماأمن
 ر  المحافظة على النظافة الشخصية باألمور اآلتية :  "االستحمام ما ال يقل 

 .التخل ص من راةحة العر  باستخدام مزيل العر  .عن ثالث مر ا  في األسبو 
االهتمااام بتنظيااف  .تغيياار الجااوارب بشااكل  يااومي .قااص األظااافر بشااكل  دوري
تنظياف المالباس  .ام، واساتخدام الساواك بشاكل  مساتمراألسنان بعد تناول ال ع

تنشااةة األ فااال علااى  .وغساال ا دومااًا، واالبتعاااد عاان ارتااداة ا لفتاارا   ويلااة
االهتمام بالنظافة الشخصي ة، من خالل توفير كاف ة احتياجا  النظافة األساسي ة 

ء ارتادا .ل م، وتادريب م علاى اساتخدام أدوا  النظافاة الشخصاي ة بشاكل  صاحي 
القمصااان الداخلي ااة المصاانوعة ماان الق اانأل ألن اا  يمااتص العاار ، ويشااك ل  بقااة 

تغييار المالباس، واساتبدال مالباس نظيفاة بتلاك  .عازلة بين الجسام وماا ترتديا 
االبتعاااد عاان ارتااداء  .المبل لااة بااالعر أل لتجن ااب خااروج راةحااة كري ااة للجساام

ًة في االبتعاد عان  .الصيف المالبس المصنوعة من النايلون، والبوليستر، خاص 
تناول األ عمة الحار ة، وبعا األ عمة مثال الثاوم، والبصالأل ألن  اا تفارز راةحاة 

وضع قليال مان  .تقليل القل  والتوت رأل ألن   يزيد إفراز العر  .كري ة من الجسم
الع ااور قباال الخااروج ماان المناازلأل ألن  ااا تاادوم فتاارة  ويلااة، كمااا تغ  ااي علااى 

ية اليومي ة بالمنا   الحس اسة، وذلك عان  ريا  غسال ا العنا .الرواة  الكري ة
بغسااول خاااصأل للقضاااء علااى راةحااة اإلفاارازا  ال بيعي ااة، كمااا ُينصاا  بتجفيف ااا 

                                 
ال  الجف  جرعة  ) -ك تعاب  ال َّ عارعة  -صحي  مسلم (8)  .268(رقم 223/ 8بعاُب خ صع
ال  الجف  جرعة  ) -ك تعاب  ال َّ عارعة  -صحي  مسلم (2)  .211(رقم 222/ 8بعاُب خ صع
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العناية الشخصي ة أثناء الدورة الشا ري ة للنسااء، وذلاك بتنظياف المن قاة  .جي داً 
نصاا  الحس اسااةأل لمنااع اإلصااابة بالف ري ااا ، ولتجن ااب خااروج رواةاا  كري ااة، وي

 .(8) سااااااااااعا "1بعااااااااادم اساااااااااتخدام الفو اااااااااة ماااااااااد ة أكثااااااااار مااااااااان 
وكل هذا األمور خرج  من منظور شريعتنا الغراء التي في اا ماا يصال  النااس 

اهلل أن يرفااع عنااا الوباااء  ونسااأل ويسااعدهم فااي دنياااهم وياانعم م فااي أخااراهم ، 
 والاابالء وأن يرزقنااا صااحة ال ت غينااا وغنااى ال يل ينااا ، إناا  ولااي ذلااك والقااادر

 علي  .
  خامًسااا: الحااد ماان تااوقي التجمعااا  ومخال ااة المااوا نين لبعضاا م الاابعا

 وااللتزام بقرارا  والة األمور في مالزمة البيو  وعدم الخروج وغير ذلك : 
يعد هاذا التادبير مان أهام التادابير الواقياة مان انتشاار الوبااء أل ألن المختصاين 

شاااارا ساااريعا فاااي التجمعاااا  مااان األ بااااء قااارروا أن هاااذا الفاااايروس ينتشااار انت
والمخال اااة ، ولاااذا كاااان الواجاااب علاااى المجتمعاااا  الحاااد مااان هاااذا التجمعاااا  
ومخال ااة المااوا نين لبعضاا م الاابعا بكاال الساابل المتاحااة لااذلك لمااا لاا  ماان 
األهمية القصاوى وقاد قاد قاما  كثيار مان الحكوماا  بفارا حظار التجاوال فاي 

  بمناع التجمعاا  فاي األمااكن كثير من البلدان وكذلك قام  كثير من الحكوماا
العامة وكذلك دور العبادة في المسااجد وغيرهاا مان الكنااةس لغيار المسالمين ، 
وكاال هااذا أماار م اام ينبغااي الحااث علياا  والتمسااك باا  وعاادم تركاا  لمااا لاا  ماان 
األهمية القصوى وال ينبغي االلتفا  إلى مثل هذا الادعاوى البا لاة التاي تشانع 

ماا نسامع مان تشانيع علاى حكوماة خاادم الحارمين على الحكوماا  اإلساالمية ك
 -الشريفين وحكومة بلدنا مصر الحبيبة وغيرهم من البلدان العربية واإلسالمية 

التي أسأل اهلل أن يوفق م لكل خير وأن يجري على أيادي م ما في  صالح البالد 
  فاي قارارا –والعباد وأن ي يئ ل م من أمرهم رشدا إن  ولي ذلك والقاادر عليا  

تع يل الجمع والجماعا  في المساجد ومنع الموا نين من الصالة في الحرمين 
الشريفين وتع يل شعيرة العمرة في هذا الظرف الراهن التي تمر ب  جميع بلدان 
العااالم ، وهااذا القاارارا  خرجاا  ماان معااين الشااريعة اإلسااالمية وف اام لمقاصاادها 

لغراء منع المخال ة التي قد والتي من أهم ا حفظ النفس ، وقد بين  الشريعة ا
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تااؤدي إلااى اإليااذاء وتفضااي إلااى عاادم التركيااز فااي الصااالة ، وذلااك كمااا ورد فااي 
 " : الَّمع ( قعاالع سع لعيج   وع لَّى اهلُل عع بجد  اللَّ   ، زعععمع أعنَّ النَّب يَّ )صع اب ر بجنع عع الحديث عن جع

اااًل، فعلجيععجتعز لجنعااا  اانج أعكعاالع ُثوًمااا أعوج بعصع دع أع  -مع ااج  لج معسج : فعلجيععجتعااز  لجيعقجُعاادج ف ااي  -نعا وج قعااالع وع
 . (8)"بعيجت    

فإذا كان  راةحة الثوم والبصل توجب على صاحب ا الجلوس في البي  وترخص 
لاا  التخلااف عاان الجماعااة باال قااد عماام بعااا أهاال العلاام التخلااف عاان مجااامع 

كالناار فاي الناس لما في ذلاك مان الراةحاة الكري اة ، فكياف بمارا قاد ينتشار 
 ال شيم ويؤدى للوفاة .

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن  :" ليس في هاذا تقيياد الن اي بالمساجد فيساتدل  
بعموم  على إلحا  المجاامع بالمسااجد كمصالى العياد والجناازة ومكاان الوليماة 
وقد ألحق ا بعض م بالقياس والتمسك ب اذا العماوم أولاى ونظيارا قولا : )وليقعاد 

دم لكن قد علل المنع في الحديث بترك أذى المالةكة وترك أذى في بيت ( كما تق
المسلمين فإن كان كل من ما جزء علة اختص الن ي بالمساجد وما في معناهاا 
ال لعم الن ي كل مجماع كاألساوا  ويؤياد هاذا البحاث قولا   ، وهذا هو األظ ر وا 

ناا فاي في حديث أبي سعيد عند مسلم )من أكل من هاذا الشاجرة شايةا فاال يقرب
المسجد( قال القاضي بن العربي: ذكر الصفة فاي الحكام يادل علاى التعليال ب اا 
،ومن ثام رد علاى الماازري حياث قاال: لاو أن جماعاة مساجد أكلاوا كل ام ماا لا  
راةحة كري ة لم يمنعاوا منا  بخاالف ماا إذا أكال بعضا مأل ألن المناع لام يخاتص 

تناول شيةا من ذلك ودخل  ب م بل ب م وبالمالةكة ،وعلى هذا يتناول المنع من
 .(2)المسجد م لقا ولو كان وحدا "

وقد ُرخص فاي التخلاف عان الجمعاة والجماعاة فاي الم ار والوحال الشاديد كماا 
ا عُد أعنَّ  : إ ذعا ُقلجا ع أعشج يار  م  مع   ورد في الحديث "أن ابجن ععبَّاس  قاال ل ُمؤعذبن ا   ف اي يعاوج

مًَّدا رعُسوُل اللَّ  ، فعالع تعقُ  : ُمحع االعة ، ُقالج لعاى الصَّ يَّ عع اٌلوا ف اي ُبُياوت ُكمج »لج حع ، فعكعاأعنَّ «صع

                                 
) -ك تعااااُب األعذعان   -صاااحي  البخااااري (8) ااال  وعالُكااارَّاث  ااااءع ف اااي الثٌاااوم  النبااايب وعالبعصع اااا جع / 8بعااااُب مع

 .111(رقم 870
 (.2/343فت  الباري البن حجر) (2)
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معة  وعا  نبي كعر هجُ  أعنج  ععةع ععزج نبي، إ نَّ الُجمج يجر  م  : فعععلعُ  معنج ُهوع خع تعنجكعُروا، قعالع النَّاسع اسج
" ُشونع ف ي ال بين  وعالدَّحعا  ُكمج فعتعمج ر جع ُأحج
(8) . 

ص في تارك الجمعاة فاي الم ار والوحال الشاديد الاذي قاد يكاون فإذا كان قد ُرخ
ضااررا شخصااي غياار متعااد  ليخاارين فكيااف بضاارر متعااد  ينقاال صاااحُب  الضااررع 

 والمرا ليخرين وهو ال يشعر وال يدري أن  مريا .
وكما سب  أيضا في التدبير الثاني في حديث وفد ثقيف المجاذوم الاذي قاال لا  

عج إ نَّا قعدج بعا:»()النبي  . (2)«يععجنعاكع فعارجج 
( أن يخاال  هاذا المجاذوم لا  وال للصاحابة وأن ياورد الممارا ولم ُيرد النبي)

على المص  ، وقد يحدث هذا في ظل هذا الفايروس التي قد ال تظ ر أعراضا  
إال بعد مدة من الزمن ، فالتجمعا  والمخال ة قد تؤدي لنشر العادوى ونحان ال 

 يا .ندري  عن المريا أن  مر 
اارع بجاانع  اان  ابجاان  أعب ااي ُملعيجكعااةع، أعنَّ ُعمع وقااد روى اإلمااام مالااك أيضااا فااي المو ااأ عع

، فعقعااالع لع عاا:  ايع تعُ ااوُف ب الجبعيجاا   ااة  وعه  ُذومع رعأعة  معجج اارَّ ب ااامج ااةع اللَّاا  . الع »الجخع َّااب  مع يعااا أعمع
لعسج   ف ي بعيجت ك   . لعوج جع ذ ي النَّاسع . «. ُتؤج لعسع ج . فعقعالع لع عا: فعجع فعمعرَّ ب  عا رعُجل  بععجدع ذعل كع

 : ي. فعقعالعااا ج ُرج  ، فعااااخج اااا ع ي اااا »إ نَّ الَّاااذ ي كعاااانع قعااادج نع عااااك  قعااادج مع يععاااُ  حع اااا ُكنجاااُ  أل ُ   مع
يبتًا يعُ  مع  .(3)«وعأععجص 

( مناع المخال اة التاي قاد رضاي هللا عناهفالناظر فاي هاذا األثار يجاد أن عمار )
يذاء وانتشار الوباء، فأمر المرأة بالجلوس في بيت ا حتى ال تؤذي تؤدي إلى اإل

 ال اةفين بالبي  الحرام .

                                 
ُضاار  الُجُمععااةع ف ااي ا -ك تعاااُب الُجُمععااة   -صااحي  البخاااري (8) ااة  إ نج لعاامج يعحج صع )بعاااُب الٌرخج / 2لمع عاار 
 .908(رقم 6
م  -صحي  مسلم  (2) و ا )-كتاب السَّالع نعحج ُذوم  وع ت نعاب  الجمعجج  .2238(رقم4/8712بعاُب اجج
مالااك باان أنااس باان مالااك باان عااامر األصاابحي الماادني )المتااوفي:  -مو ااأ اإلمااام مالااك (3)

مب 879 ) -ها( ك تعاُب الجحع مب ام ع  الجحع  ،  210( رقم424/ 8بعاُب جع
 8911 -هاا  8406لبناان ،عاام النشار:  –الناشر: دار إحياء التاراث العرباي، بيارو       
 م .
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وماان هااذا المن لاا  كااان الواجااب علااى المجتمعااا  منااع المخال ااة والحااد ماان 
التجمعا  بكافة السبل التاي تاؤدي إلاى الحاد مان انتشاار المارا وتحجايم أمار 

اللتاازام بقاارارا  والة األمااور وعاادم انتشااارا ، وكااذلك الواجااب علااى المااوا نين ا
الخاااروج مااان البياااو  إال لحاجاااة ملحاااة ، وهاااذا القااارارا  التاااي اتخاااذت ا بعاااا 
الحكومااا  بتع ياال التجمعااا  فااي المصااال  ودور العبااادة وغيرهااا ماان األماااكن 
العامة خرج  من ف م لمقاصد الشريعة والمحافظاة علاى الانفس البشارية التاي 

 ا وعدم إتالف اا واإللقااء ب اا إلاى الت لكاة باأي وسايلة أمرنا اهلل بالمحافظة علي
 ے ے ھ ھ ھھ ہہ ہ ہ ۀ ۀكانااا  كماااا قاااال تعاااالى:  

 .[ 891{ ]سورة البقرة:ۓ
ف ذا هي بعا التدابير المادية علاى المساتوى الفاردي والجمااعي التاي ينبغاي 
علاااى المجتمعاااا  واألفاااراد األخاااذ ب اااا وعااادم االسااات انة ب اااا ألألن ذلاااك سااابب 

ل إلى األمن واال مةناان والساالمة والساالم باين النااس أجمعاين، ونساأل للوصو
اهلل أن يرفع عناا الوبااء والابالء وأن يرفاع الغماة عان األماة ، وأن يجعال بلادان 
المسلمين أمنا أمانا سخاًءا رخاًءا إن  على كل شيء قدير وباإلجابة جدير وهو 

 نعم المولى ونعم النصير .
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 المبحث الثاني
 ير الواقية المعنوية من الوباء من منظور شريعة اإلسالمالتداب

 الغراء على المستوى الفردي والجماعي
لما كان هناك تدابير مادية للوقاياة مان الوبااء كاان هنااك أيضاا تادابير معنوياة 

، وهذا التدابير المعنوية ال تقال أهمياة عان التادابير المادياة  للوقاية من الوباء
المادية لما في ا من التضر  إلى اهلل واللجوء إلي  وصارف بل قد تفو  التدابير 

القلوب والتوكل علي  وكل هاذا فيا  تجارد هلل وحسان ظان با  سابحان  وتعاالى ، 
 ومن هذا التدابير المعنوية ما يأتي :

  أوال: البعد عن الذنوب واألوزار واإلكثار مان التوباة واالساتغفار مان الاذنوب
 لتي ل ا أثر خاص في نزول ال اعون والوباء :الكبار والصغار والفواحش ا

ن  من المعلوم لدى كل ذي لب أن  ما نزل بالء إال بذنب وما رفع إال بتوباة ، وا 
الذنوب ل ا أثر خاص في نزول الابالء وانتشاار الوبااء ، فقاد قاال رب العاالمين 

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب } فاي محكام الكتااب المبااين :

  [ .13{ ]سورة الروم:مب ىب يب جت حت خت
قال اإلمام ال بري عند تفسيرا ل ذا اآلية :" يقول تعالى ذكرا: ظ ر  المعاصي 
فاااي بااار  األرا وبحرهاااا بكساااب أيااادي النااااس ماااا ن ااااهم اهلل عن ،...وقولااا : 
ُلوا( يقول جال ثنااؤا: ليصايب م بعقوباة بعاا أعماال م  يقعُ مج بععجاع الَّذ ي ععم  )ل ُيذ 

( يقااول: كااي ينيبااوا إلااى  التااي عملااوا، ومعصاايت م التااي عصااوا ُعااونع )لعععلَُّ اامج يعرج 
 .(8)الح  ، ويرجعوا إلى التوبة، ويتركوا معاصي اهلل"

فالاااذنوب التاااي ترتكاااب ل اااا األثااار فاااي نااازول الااابالء وانتشاااار الوبااااء واهلل رب 
العالمين يبتلينا ب ذا األوبةة من أجل أن يرجع الناس إلاى خاالق م ويتوباوا إلاى 

 يدت م ويقوموا سلوك م  فيرفع اهلل عن م ماحل ب م .بارة م ويصححوا عق
ُث ف ااي  ااد  ااي: أعنَّ عااا ُتحج اانج  ثعااار  الااٌذُنوب  وعالجمعععاص  م  ويقااول العالمااة اباان القاايم : " وع
، قعاالع  ، وعالجمعسعااك ن  اار  ، وعالثبمع رج   ، وعالازَّ يعااا  وعالج عاوعاء  عرجا  أعنجوعاًعا م نع الجفعسعاد  ف ي الجم  األج

يقعُ مج بععجاااع تع  اا كعسعاابع ج أعيجاد ي النَّاااس  ل ُياذ  ار  ب مع ععاالعى:  ظع عارع الجفعسعاااُد ف اي الجبعاارب وعالجبعحج

                                 
 ( .20/807،809تفسير ال بري) (8)
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 : { ]ُسااورعُة الااٌروم  ُعااونع لُااوا لعععلَُّ اامج يعرجج  يجااد   ظع عاارع 48الَّااذ ي ععم  قعااالع ابجااُن زع [ ...، وع
: الٌذُنو  { قعالع ر  ُب. ُقلجاُ : أعرعادع أعنَّ الاٌذُنوبع سعابعُب الجفعسعااد  الَّاذ ي الجفعسعاُد ف ي الجبعرب وعالجبعحج

ل ا  :  ُم ف اي قعوج ، وعا  نج أعرعادع أعنَّ الجفعسعادع الَّذ ي ظع عرع ُهوع الٌذُنوُب نعفجُس عا فعتعُكاوُن الاالَّ ظع عرع
، وععع  ل يااال  مع الجععاق بعاااة  وعالتَّعج لُاااوا{ الع يقعُ مج بععجااااع الَّاااذ ي ععم  ل  ، فعاااالجُمرعاُد  ل ُياااذ  عوَّ لعاااى األج

اااي  نجااادع معععاص  عرجا  ع  ُث عا اللَّاااُ  ف اااي األج اااد  ُم الَّت اااي ُيحج الع : الااانَّقجُص وعالشَّاااٌر وعاآلج ااااد  ب الجفعسع
اا  : ُكلَّمع العف  اا قعاالع بععجاُا السَّ دعثع اللَّاُ  لعُ امج ُعُقوبعاًة، كعمع دعُثوا ذعنجًبا أعحج ، فعُكلَّمعا أعحج بعاد  الجع 

دع  ُر أعحج انج ُسالج عان    ُعُقوبعاًة. وعالظَّااه  ادعثع اللَّاُ  لعُكامج م  لعاُم  -ثجُتمج ذعنجًباا أعحج أعنَّ  -وعاللَّاُ  أععج
يقعُ مج بععجااع  لُاُ  تعععاالعى:  ل ُياذ  لعيجا   قعوج يعاُدٌل عع بعاُت عاا، وع ُموج  الجفعسعادع الجُمارعادع ب ا   الاٌذُنوُب وع

الُ  ُلوا{ فع عذعا حع لعوج أعذعاقعنعا ُكالَّ الَّذ ي ععم  ال نعا، وع مع يرع م نج أععج ءع الجيعس  نعا، وعا  نَّمعا أعذعاقعنعا الشَّيج
لعى ظع جر هعا م نج دعابَّة ." ال نعا لعمعا تعرعكع عع مع أععج
(8)  

نعم لو حاسبنا اهلل وأذاقنا على كل ما نعمل من ذنوبنا لما بقي على ظ رها من 
ی ) ويعفاوا عان كثيار كماا قاال تعاالى : دابة ولكان ياذيقنا بعاا الاذي نعمال

"أي:  [50الشاااور :]( ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب
م مااا أصااابكم أي ااا الناااس ماان المصاااةب فإنمااا هااو  عاان ساايةا  تقاادم  لكاام 
اانج كعث ياار  { أي: ماان الساايةا ، فااال يجااازيكم علي ااا باال يعفااو عن ااا،  يععجفُااو عع   وع

اا كعسعا ُذ اللَّاُ  النَّااسع ب مع لعوج ُيؤعاخ  انج دعابَّاة  { ] فاا ر :   وع لعاى ظع جر هعاا م  اا تعارعكع عع ُبوا مع
41 "](2). 

ولذلك يجب على المجتمعا  واألفراد أن تقلع عن الذنوب واألوزار جميعا وكذلك 
الفااواحش التااي ل ااا أثاار خاااص فااي ناازول الوباااء وانتشااارا ، فااإن ماان الااذنوب 

واألوجاا  التاي لام والفواحش الخاصة التي ل اا أثار عظايم فاي نازول ال اواعين 
تكن معروفة من قبل ، ومان هاذا الاذنوب هاي اإلعاالن باالفواحش والعيااذ بااهلل 
: أعقجبعلع  ، قعالع بجد  اللَّ   بجن  ُعمعرع وذلك كما ورد في السنة فقد ورد في الحديث ععنج عع

لعيجنعااا رعُسااوُل اللَّاا    االَّمع  -عع سع لعيجاا   وع االَّى اللَّااُ  عع : "يعااا مععج  -صع ، فعقعااالع ر ينع شعاارع الجُم عاااج 
                                 

محماد بان أباي بكار بان  -الجواب الكافي لمن سأل عن الادواء الشاافي أو الاداء والادواء (8)
 ها(  718أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية)المتوفي: 

 م.8997 -ها 8481المغرب ،ال بعة: األولى،  –،الناشر: دار المعرفة  64،61ص     
 (.7/890تفسير ابن كثير ) (2)
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م  قعاٌ   شعُة ف ي قعاوج ر ُكوُهنَّ لعمج تعظج عرج الجفعاح  ، وعأعُعوُذ ب اللَّ   أعنج ُتدج مجس  إ ذعا ابجُتل يُتمج ب   نَّ خع
اا ج ف ااي  اااُ  الَّت ااي لعاامج تعُكاانج معضع جع عوج ُم ال َّاااُعوُن وعاألج ل ُنااوا ب  عااا، إ الَّ فعشعااا ف ااي   تَّااى ُيعج حع

ف     ادَّة  أعسجالع ش  اُذوا ب السبان ينع وع ، إ الَّ ُأخ  يازعانع يعاالع وعالجم  كج لعامج يعنجُقُصاوا الجم  ا. وع اوج ينع معضع مج الَّذ 
مج  لعايج   ر  الٌسالج عان  عع وج جع انج .الجمعؤونعة  وع ، إ الَّ ُمن ُعاوا الجقع جارع م  مج اوعال    نعُعاوا زعكعااةع أعمج لعامج يعمج وع

لعوجالع الجبع عاة   ، وع الَّ ع  .ُم لعمج ُيمج عُرواالسَّمعاء  ادع رعُساول   ، إ الَّ سع لعمج يعنجُقُضوا عع جدع اللَّ   وععع ج وع
مج  ي   ُذوا بععجاع معا ف ي أعيجد  ، فعأعخع مج يجر ه  لعيج  مج ععُدو ا م نج غع اُتُ مج  .اللَُّ  عع ُكامج أعة مَّ اا لعامج تعحج مع وع

لع  مَّا أعنجزع يَُّروا م  يعتعخع " ب ك تعاب  اللَّ   وع ععلع اللَُّ  بعأجسعُ مج بعيجنعُ مج اللَُّ ، إ الَّ جع
(8). 

فالمتأمل في هذا الحديث يجد في  سنن ربانية وحكم إل ية ال تتغير وال تتبادل ، 
فإن العباد إذا خالفوا أوامر رب م وخالفوا سنة نبي م ابتالهم اهلل ب اذا العقوباا  

ااف ح اايفا بليغااا وتصااورا ، والناااظر فااي العقوبااة األولااى يجااد أن ااا توصب النااا توصب
تصويرا دقيقا ، فالناظر في كثير من المجتمعا  أن اا أظ ار  الفاواحش والعيااذ 
باهلل وأقام  شوا ئ السياحة العارية ونصب  دور السينما التاي في اا المنكارا  
الظاااهرة والمناااظر المزريااة وكاال هااذا ماان الفااواحش البالغااة التااي تساابب نقمااة 

ري بناا التوباة والرجاو  إلاى باارئ الخليقاة الفانياة قبال أن ال الق ار الغالبة ، فح
تكون هناك عزيمة صادقة وتوباة نافعاة ، وحتاى يرفاع اهلل ماا بناا مان  اواعين 
قاتلة وأوبةة م لكة وكورونا فاتكة تنتشر بسرعة هاةجة كانتشاار الناار الحارقاة 

 ال اشمة الحا مة .في 
ب   اانج ُأمب حع يجنعاابع ب نجاا   وقااد ورد أيضااا فااي الحااديث عع اانج زع ، عع يبعااةع ب نجاا   أعب ااي ُساافجيعانع
( أعنَّ النَّب يَّ  نجُ نَّ يع اللَُّ  عع ،)رعض  ش  حج لعيج عاا فعز ًعاا  صلى اهلل عليا  وسالم جع الع عع ، دعخع

مع م نج رعدج »يعُقوُل:  ، ُفت  ع اليعوج يجل  ل لجععرعب  م نج شعر  قعد  اقجتعرعبع م  يعأجُجوجع الع إ لع ع إ الَّ اللَُّ ، وع
ا   ثجُل هعذ  معأجُجوجع م  اش  « وع حج يجنعاُب ب نجاُ  جع بج عام  وعالَّت ي تعل ي عا، قعالع ج زع بعع    اإل  لَّ ع ب إ صج حع وع

 : ال ُحونع  قعالع ف ينعا الصَّ ل ُك وع بعثُ »فعُقلجُ  يعا رعُسولع اللَّ  : أعنع ج  .(2)«نعععمج إ ذعا كعُثرع الخع

                                 
)-أعبجوعاُب الجف تعن  -سنن ابن ماج  (8) . وقاال الشايخ شاعيب 4089(رقم 810/ 1بعاُب الجُعُقوبعا  

 األرنؤو  في تحقيق  للكتاب هذا حديث حسن لغيرا .
يااث  األعنجب يعااء  ك تعااُب  -صاحي  البخااري  (2) اد  ) -أعحع اأجُجوجع مع ، وع ااة  يعاأجُجوجع (رقاام 831/ 4بعااُب ق صَّ

 ، أخرج  مسلم في كتاب 3346
 .2110الفتن وأشرا  الساعة باب اقتراب الفتن وفت  ردم يأجوج ومأجوج رقم      
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وجج  النَّب ايب  وقد ورد أيضا في الحاديث العمعةع، زع انج ُأمب سع ،  صالى اهلل عليا  وسالم عع
عجُ  رعُساولع اهلل   : سعام  اي  صالى اهلل عليا  وسالم قعالع ج يعقُاوُل: " إ ذعا ظع عارع   الجمعععاص 

اا ا  ". فعُقلجااُ : يعااا رعُسااولع اهلل ، أعمع نجااد  اانج ع  االَّ ب ععااذعاب  م  جع اازَّ وع ُ ااُم اهلُل عع ا ف ااي ُأمَّت ااي، ععمَّ
 " : انعُع ُأولعة اكع  قعاالع : فعكعيجافع يعصج : " بعلعاى ". قعالعا ج ال ُحونع  قعاالع ة ذ  ُأنعاس  صع مع مج يعوج ف ي  

وعان  " ر ضج يُرونع إ لعى معغجف رعة  م نع اهلل  وع ، ُثمَّ يعص  ابع النَّاسع يُبُ مج معا أعصع ُيص 
(8). 

، والاذنوب إذا عمَّا  والمتأمل في هذين الحاديثين يجاد أن الخباث إذا كثار وعامَّ 
وانتشاار  فااي المجتمعااا  كااان ذلااك سااببا فااي ناازول البااأس والعااذاب وال ااالك ، 
حتى ولو ُوجد الصالحون فيصيب م ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من 
اهلل ورضوان ، والناظر في حال العالم اليوم يجد أن المعاصي والمنكرا  ارُتكب  

ا حتى تروج على النااس ويرتكباون الرذاةال باسام وُغير  أسماة ا وتبدل  ألقاب 
التحضر والمدنية ويقيمون حفال  الرقص والغنااء باسام الفان واإلبادا  وُشارب  
الخماااور باسااام المشاااروبا  الروحياااة ، واألدهاااى مااان ذلاااك أن أقيمااا  الفنااااد  
والكباري ا  والحفال  ووجد  في ا هذا المحرما  حتى في الابالد اإلساالمية ، 

م بااأمن واسااتقرار ونرتكااب الااذنوب واألوزار ونبااارز الاارب الق ااار فااي فكيااف ناانع
الج اار واإلساارار ، وماان ثاام فالباادار الباادار قباال فااوا  األعمااار وذهاااب األخيااار 
والفجااار إن لااام نغيااار حالناااا باااالتخلص مااان األوزار والفاااواحش الكباااار والاااذنوب 

التوباة واالساتغفار، الصغار التي قد تجر إلى الكبار والرجو  إلى العزيز الغفاار ب
فيغياار اهلل مااا بناااا ماان نقمااة وذل وصاااغار وان يااار إلااى عافياااة وعاازة وساااعادة 

 واستقرار بإذن الواحد الق ار .
ۇ ۆ ۆ ۈ  ۇھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ) وصاااد  اهلل إذ يقاااول:

ائ ەئ ، وقال تعاالى:}  [33]الرعد:( ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ۅۈ ٴۇ ۋ ۋ

  [55:{ ]سورة األنفالۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ۇئەئ وئ وئ ۇئ
 

                                 
ااالَّ  -مساااند النسااااء -مساااند اإلماااام أحماااد  (8) وجج  النَّب ااايب صع ااالعمعةع زع يُث ُأمب سع اااد  لعيجااا   حع ى اهلُل عع

سعلَّمع)  . وأوردا ال يثمي في "مجمع    26196(رقم 286/ 44وع
 ، وقال: رواا أحمد بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحي .7/261الزواةد"       
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 : ثانيا : القيام بواجب األمر بالمعروف والن ي عن المنكر 
هااذا األمااة الخاتمااة ُجعلاا  خيريت ااا فااي القيااام باااألمر بااالمعروف والن ااي عاان 
المنكرأل ألن  ق ب الدين األعظم فب  تصح  العقاةد ويقوم السالوك وين اى عان 

الحين، المنكاااارا  وساااايئ األخااااال  ، ولااااوالا الضاااامحل الاااادين ، وتقلااااص الصاااا
واستشري شرور المفسادين ، وغرقا  سافينة الحيااة بتارك هاذا الفريضاة وكاان 

ٹ ڤ )ذلااك ساابب فااي حلااول العااذاب والعقاااب باألمااة كمااا قااال تعااالى: 

ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

ڍ ڌ ڌ ڎ  ڍ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

ب ااااُر تعععااااالعى أعنَّااااُ  لع 71،79]الماةاااادة:  [71،77]المائاااادة: ( ڎ ععاااانع [  أي :" ُيخج
لعيجاا    لعااى دعاُودع نعب يباا   عع اانج دهاار  وياال فيمااا أنزلاا  عع اارعاة يلع م  اانج بعن ااي إ سج الجكعاااف ر ينع م 
لعااى  ت اادعاة   مج عع مج ل لَّاا   وعاعج اايعان    صج يعمع، ب سعاابعب  ع  اارج يسعااى ابجاان  مع لعااى ل سعااان  ع  ُم، وععع السَّااالع

ف ٌي، ععن  ابجن  ععبَّاس   لجق   . قعالع الجععوج ف ي خع ف ي الزَُّبور  وع : لعنوا في التوراة واإلنجيل وع
ااالعُ مج فيمااا كااانوا يعتمدوناا  فااي زمااان م، فقااال تعااالى كاااُنوا الع  ، ثُاامَّ بعاايَّنع حع قعاان  الجُفرج
اانجُ مج  ااد  م  ااا كااُنوا يعفجععلُااونع أعيج كعااانع الع يعنج عاى أعحع اانج ُمنكعاار  فعععلُاوُا لعب ااةجسع مع نع عع يعتعنااهعوج

ااًدا ، ثاام ذم اام علااى ذلااك ليحااذر أن يرتكااب مثاال  أعحع ااار م  ااِث م  وعالجمعحع ت كعاااب  الجمع اان  ارج عع
" : لعب ةجسع معا كاُنوا يعفجععُلونع  .(8)الذي ارتكبوا، فعقعالع

وفي ذلك بيان أن ترك األمر بالمعروف والن ي عن المنكر سبب للعن والعقوباة 
جاب أولام يساتجب حتاى من اهلل ، فالبد من األخذ علاى ياد صااحب المنكار اسات

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) يكون ذلاك معاذرة أماام اهلل تعاالى كماا قاال ربناا جال وعاال:

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ پپ پ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

قااال اإلمااام البغااوي:" قولاا  تعااالى:    [ 461، 461]األعراا:  ( ڃ ڃ
ُظونع  نجُ مج ل مع تعع  ل ُكُ مج { اختلفوا في الاذين قاالوا هاذا، وعا  ذج قعالع ج ُأمَّة  م  ًما اللَُّ  ُم ج قعوج

قيل: كانوا من الفرقاة ال الكاة، وذلاك أن ام لماا قيال ل ام انت اوا عان هاذا العمال 

                                 
 (.3/841تفسير ابن كثير) (8)
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السيئ، قبل أن ينزل بكم العذاب وأنا نعلم أن اهلل منزل بكم بأس  إن لام تنت اوا 
{ علماات م أناا    ُمععااذبُبُ مج أجااابوا وقااالوا:)لم تعظااون قومااا اهلل م لك اام(،   أعوج 

رعًة { أي: موعظتنااا معااذرة   إ لعااى  ااذ  يًدا قعاااُلوا { أي: قااال الناااهون   مععج ااذعاًبا شعااد  عع
ببُكمج { قرأ حفص: "معذرة" بالنصب أي نفعل ذلك معذرة إلى ربكم. واألص  أن اا  رع

ة إلااى مان قااول الفرقاة الساااكنة، قاالوا لاام تعظااون قوماا اهلل م لك اام، قاالوا معااذر 
ربكم، ومعناا أن األمار باالمعروف واجاب عليناا فعليناا موعظاة هاؤالء عاذرا إلاى 
لعععلَُّ مج يعتَُّقونع { أي: يتقون اهلل ويتركوا المعصية، ولو كان الخ اب ماع  اهلل،   وع

ااا ُذكباُروا ب اا   { أي: تركاوا مااا .المعتادين لكاان يقااول ولعلكام تتقااون   فعلعمَّاا نعُساوا مع
ينع ظعلعُماوا{ يعناي الفرقاة  وعظوا ب ،   نعا الَّاذ  ذج نع ععن  الٌسوء  وعأعخع ينع يعنج عوج يجنعا الَّذ  أعنججع

 .(8)العاصية،   ب ععذعاب  بعة يس  { أي: شديد وجيع، من البأس وهو الشدة"
وفي ذلك بيان أن األمار باالمعروف والن اي عان المنكار سابب لنجااة األماة مان 

ينع ال ااالك والساايما القاااةمين علياا يجنعااا الَّااذ    كمااا ذكاار ربنااا فااي هااذا اآليااة:  أعنججع
ينع ظعلعُموا ب ععذعاب  بعة يس  بما كانوا يفسقون{، وكاذلك  نعا الَّذ  ذج نع ععن  الٌسوء  وعأعخع يعنج عوج

]ساورة  {ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب} كما قال ربنا :
  [337هود:

الناس وأن ترك  وكذلك كما ورد في الحديث في أن األمر بالمعروف سبب لنجاة
اان بجانع ذلك سبب لل الك وقد ضارب النباي) ( لاذلك ماثال بالسافينة ،فعان الٌنعجمع

ثعاُل القعااة م   : " مع الَّمع( قعاالع سع لعيجا   وع الَّى اهلُل عع نجُ معا، ععن  النَّب ايب )صع يع اللَُّ  عع ير  رعض  بعش 
م   لعى ُحُدود  اللَّ   وعالوعاق ع  ف ي عا، كعمعثعل  قعوج اابع بععجُضاُ مج عع لعاى سعاف ينعة ، فعأعصع تع عُموا عع اسج

لعى  ا م نع المعاء  معٌروا عع تعقعوج فعل  عا إ ذعا اسج ينع ف ي أعسج فعلع عا، فعكعانع الَّذ  بععجُضُ مج أعسج العهعا وع أععج
اانج  ذ  مع لعاامج ُنااؤج ًقااا وع رج اايب نعا خع رعقجنعااا ف ااي نعص  ، فعقعاااُلوا: لعااوج أعنَّااا خع قعُ مج اانج فعااوج قعنعااا، فعااإ نج  مع فعوج

ي    لعى أعيجد  ُذوا عع يًعا، وعا  نج أعخع م  معا أعرعاُدوا هعلعُكوا جع يًعايعتجُرُكوُهمج وع م  ا جع وج نعجع ا، وع وج  . (2)"مج نعجع

                                 
محيي السنة ، أبو محمد الحسين بان  -معالم التنزيل في تفسير القر ن= تفسير البغوي (8)
 ها(  180سعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفي : م

 ها. 8420بيرو  ال بعة: األولى،  -(الناشر : دار إحياء التراث العربي242/ 2)     
ااات  عام  ف يااا  ) -ك تعااااب الشَّااار كعة   -صاااحي  البخااااري (2) سج ااامعة  وعاال  : هعااالج ُيقجااارعُ  ف اااي الق سج / 3بعااااب 

 .2493(رقم 839
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قعا  الجعُقوبعاة  ت حج ة وعاسج اصَّ يب الجععامَّة بذنوب الجخع وهذا الحديث في  داللة على:" تععجذ 
رعة" بترك النَّ جي ععن الجُمنكر مععع  الجُقدج

(8). 
وقاااد ورد أيضاااا أن تااارك األمااار باااالمعروف والن اااي عااان المنكااار سااابب للعقااااب 

، فععانج والعذاب بل قد يؤدي إلى عدم استجابة الدعاء كما ورد في هذا الحاديث 
 : لَّمع( قعالع سع لعيج   وع لَّى اللَُّ  عع ، ععن  النَّب يب )صع ا»ُحذعيجفعةع بجن  اليعمعان  ا  وعالَّاذ ي نعفجس  ي ب يعاد 

قعاًباا  لعايجُكمج ع  كعنَّ اللَّاُ  أعنج يعبجععاثع عع لعتعنج عُونَّ ععن  الُمنجكعر  أعوج لعُيوش  لعتعأجُمُرنَّ ب المععجُروف  وع
اُب لعُكمج  تعجع ُعونعُ  فعالع ُيسج نجُ  ُثمَّ تعدج  .(2)«م 

والمتأمل في هذا النصوص يتبين أن األمر بالمعروف والن ي عن المنكر سبب 
فع الاابالء وكااذلك ساابب لرفعاا  إذا قااام باا  الااداعون إلااي الحاا  والناااهون عاان لااد

ک )المنكاار وأن ذلااك ساابب لناازول رحمااة اهلل تعااالى كمااا قااال تعااالى : 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڳگ گ گ گ

ہ ہ ھ ھ  ہۀ ۀ ہ ڻڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

  . [73]التوبة:( ھ
علاى ومن هذا المن ل  يجب على المجتمعاا  إقاماة ال يةاا  العاماة والخاصاة 

أيادي المتخصصاين الساانيين الوسا يين  إلصاالح المفساادين بالنصا  والتوجياا  
واألمر بالمعروف والن ي عن المنكر وداللة الناس إلى كل خير ون ي م عن كل 
شاار ، ويجااب علااى األفااراد النصاا  بااال ر  المشااروعة ل اام فااي نصاا  الراعااي 

بجد  اللَّا ر ير  بجن  عع : والرعية كما ورد في الحديث ععنج جع بعايععجاُ  رعُساولع اللَّا   »  ، قعاالع
ل م   صلى اهلل علي  وسلم  العة ، وعا  يتعاء  الزَّكعاة ، وعالٌنصج   ل ُكلب ُمسج لعى إ قعام  الصَّ  .(3)«عع

                                 
أباو محماد محماود بان أحماد بان موساى بان أحماد  -ة القاري شرح صحي  البخااريعمد (8)

 ها(   111بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى )المتوفي: 
 بيرو . –( الناشر: دار إحياء التراث العربي 17/ 83)      

ااءع ف اي  -سالم صالى اهلل عليا  و أعبجوعاُب الجف تعن  ععنج رعُسول  اللَّا    -سنن الترمذي (2) اا جع بااُب مع
( ر  ب المععجُروف  وعالنَّ جي  ععن  الُمنجكعر   . والحديث   2869( رقم 461/ 4األعمج

 حسن  اإلمام الترمذي والعالمة األلباني .      
اااان   -صاااحي  البخااااري (3) يمع ااالَّمع: " الااادبينُ  -ك تعااااُب اإل  سع لعيجااا   وع ااالَّى اهلُل عع ل  النَّب ااايب صع  بعااااُب قعاااوج

مج ")  ل م ينع وعععامَّت    عة مَّة  الُمسج ل رعُسول    وعأل  ُة: ل لَّ   وع يحع  (  28/ 8النَّص 
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  : الَّمع(، قعااالع سع لعيجاا   وع الَّى اهلُل عع ايم  الاادَّار يب أعنَّ النَّب اايَّ )صع اانج تعم  الاادبيُن »وكاذلك ورد عع
اااايحع  : « ةُ النَّص  اااانج  قعااااالع اااال م ينع »ُقلجنعااااا: ل مع ااااة  الجُمسج عة مَّ ل رعُسااااول    وعأل  ل ك تعاب اااا   وع ل لَّاااا   وع
مج   .(8)«وعععامَّت   

ولكن ينبغي أن ُيعلام أن نصا  الراعاي يختلاف عان نصا  الرعياة ، فُنصا  والة 
األمور ال يكون علنا ، وال يكون على المنابر والتشا ير ب ام فاي ناوادي النااس 

نجم  أن  قال   يكون بين  وبين  كما بين النبيبل  يعاا بجن غع في الحديث : فعن ع 
الَّمع:  سع لعيجا   وع الَّى اهلُل عع ل  رعُساول  اللَّا   صع مععج ب قعاوج : أعلعمج تعسج ك يم  انج أعرعادع »ل   شعام  بجن  حع مع

لعك انج يعأج  ن يعاًة، وع ا  ععالع لُاوا ب ا  ، فعاإ نج قعب الع أعنج يعنجصع ع ل ذ ي ُسلج عان  فعالع ُيبجد  ا  فعيعخج ُخاُذ ب يعاد 
لعيج    ، وعا  الَّ كعانع قعدج أعدَّى الَّذ ي عع نجُ  فعذعاكع  .(2)«م 

وماان هااذا الحااديث يتبااين أن نصاا  والة األمااور يكااون ساارا ال ج اارا  وأن يكااون 
بين  وبين  حتى ال يؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم من النصا  وهاو الخاروج عليا  

بالتظاهر علي  وغيار ذلاك مماا ياؤدي إلاى سافك الادماء وتخرياب  وتأليب الناس
للمنشةا  ونشر الفوضى بين الناس ، ولكن يكون ذلك فاي السار ال العالنياة ، 
حتى تاؤتي النصايحة أكل اا وتيناع ثمرت اا ، ومان ثام يعام الخيار وينتشار الوةاام 

 بين الراعي والرعية .
روف والن ي عن المنكار حتاى يكاون فعلينا جميعا القيام بواجبنا في األمر بالمع

ذلااك ساابب فااي رفااع الاابالء ودفااع الوباااء بااإذن رب األرا والسااماء إناا  قريااب 
 مجيب سميع الدعاء .

  ثالثا: التضر  والدعاء لرب األرا والسماء بالتحصاينا  واألذكاار الشارعية
 ضد األوبةة واألمراا المعدية:

يسااتخدم  المساالم فااي كاال إن المتأماال فااي أماار الاادعاء يجااد أناا  سااالح عظاايم 
أمورا وقضاء حواةج  ودفع البالء عن  ، وهذا السالح قاال عنا  النباي أنا  هاو 

                                                                             
 .16، وأخرج  مسلم في كتاب اإليمان باب بيان أن الدين النصيحة رقم 17رقم       

 .11( رقم 74/ 8باب بيان أن الدين النصيحة) -كتاب اإليمان-صحي  مسلم (8)
بعااُب:  -ه217أحمد بان عمارو المعاروف باابن أباي عاصام المتاوفي: أبو بكر  -السنة (2)

ة  ا) يَّة  ل لجُوالع ُة الرَّع  يحع  ، الناشر:  8830( رقم 737/ 2كعيجفع نعص 
 م .8991 -ها8489دار الصميعي / الرياا ال بعة: األولى،      
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الَّى  : قعالع رعُسوُل اللَّ   صع ، قعالع ير  العبادة فقد ورد في الحديث ،ععن  الٌنعجمعان  بجن  بعش 
لَّمع:   سع لعيج   وع بعاادعةُ »اللَُّ  عع بج ، ثُامَّ قعارع «الٌدععاُء ُهاوع الجع  اتعج  ُعاون ي أعسج يعاةع:  ادج ا  اآلج أع هعاذ 

{.]غاااافر:  ر ينع ُخُلونع جع عااانَّمع دعاخ  ااايعدج بعاااادعت ي سع ااانج ع  ب ُرونع عع اااتعكج ينع يعسج ، إ نَّ الَّاااذ  لعُكااامج
60"](8). 

تعكعفَّالع  بعاادعُا إ لعاى ُدععاة ا   وع ا   أعنَّاُ  نعادعبع ع  كعرعم  تعععاالعى وع ال    تعبعاارعكع وع انج فعضج لعُ امج  و"هعذعا م 
ثعرع  ا  إ لعيج   معانج سعاأعلعُ  فعاأعكج بعاد  ٌب ع  ر ٌي يعُقوُل: يعا معنج أعحع ابعة  كعمعا كعانع ُسفجيعاُن الثَّوج جع ب اإلج 
 . يجاُركع يعاا رعبب أعلجُ  وليس أحد كعاذعل كع غع ا  إ لعيج   معنج لعمج يعسج بعاد  يعا معنج أعبجغعُا ع  ُسؤعالعُ ، وع

وعاُا ابجُن أعب     ي حاتم وفي هذا المعنى يقول الشاعر:رع
ب أعُل يعغجضع ينع ُيسج ُبنعٌي  دعمع ح  ُب إ نج تعرعكج ع ُسؤعالعُ  ... وع  اللَُّ  يعغجضع

ثًا لعامج ُتعج عُ انَّ أماة قبل اا وال  ُمَُّة ثعالع ا  األج يع ج هعذ  بعار  ُأعج   عحج قعالع قعتعادعُة: قعالع كععجُب األج وع
لعاى  نبي: كان إذا أرسل اهلل ععلجُتُكمج ُشا عدعاءع عع جع لعى ُأمَّت كع وع نبيا قال لعُ  أعنج ع شعاه د  عع

ماا  ُمَّاة : وع ا  األج قعاالع ل  عاذ  ارعج  وع انج حع لعيجاكع ف اي الادبين  م  كعاانع ُيقعااُل لعاُ  لعايجسع عع ، وع النَّاس 
امب  ارعج  ]الجحع انج حع لعيجُكمج ف اي الادبين  م  ععلع عع كعاانع ُيقعااُل لعا71جع بج لعاكع [ وع اتعج  ُعن اي أعسج ُ  ادج

" ات م  وعاُا ابجُن أعب ي حع بج لعُكمج رع تعج  ُعون ي أعسج ُمَّة  ادج ا  األج قعالع ل  عذ  وع
(2). 

وهذا مما ينبغي أن تعلم  هذا األمة أن ل ا من الفضاةل التي التعد وال تحصى 
ُعااون ي ، وماان هااذا الاانعم نعمااة الاادعاء  التااي تكفاال اهلل ل اام باإلجابااة فقااال:  ادج 

{ ، وجعاال الاادعاء هااو العبااادة ، باال هااو ماان أكباار األسااباب فااي  بج لعُكاامج ااتعج  أعسج
كعااذعل كع  حصااول الم لااوب ودفااع المكااروا كمااا ذكاار العالمااة اباان القاايم ، فقااال :" وع

لعك انج  ، وع ُحُصول  الجمع جلُاوب  ُروا ، وع بعاب  ف ي دعفجع  الجمعكج عسج قعادج  الٌدععاُء، فعإ نَُّ  م نج أعقجوعى األج
ا    اعجف    ف اي نعفجس  نجُ ، إ مَّا ل ضع لَُّف أعثعُرُا عع اا  -يعتعخع ٌباُ  اللَّاُ ، ل مع ااًء الع ُيح  ب اأعنج يعُكاونع ُدعع

وعان   اانع الجُعاادج لعيجاا    -ف ياا   م  يَّت اا   عع ع  مج جع لعااى اللَّاا   وع اادعم  إ قجبعال اا   عع ااعجف  الجقعلجااب  وععع ااا ل ضع وعا  مَّ
، فع  قج ع الٌدععاء  نجاُ  ُخُروًجاا وع اُرُج م  اد ا، فعاإ نَّ السَّا جمع يعخج و  ج  س  الربخج نجز لعة  الجقعوج يعُكوُن ب مع

                                 
يعة  -صحي  ابن حبان (8) عدجع  ُر الجبعيعان  ب أعنَّ ُدععا-بعاُب األج كج بعاادعة  ذ  وعال  م نع الجع  عحج بَُّ  ف ي األج ءع الجمعرجء  رع

لَّ وعععالع )  .  190(رقم3/872الَّت ي يعتعقعرَُّب ب  عا إ لعى اللَّ   جع
 وهذا الحديث صحح  العالمة األلباني .      

 (.7/839تفسير ابن كثير) (2)
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يجن  الٌذُنوب   رع ، وع ، وعالٌظلجم  رعام  ل  الجحع ابعة : م نج أعكج جع يًفا، وعا  مَّا ل ُحُصول  الجمعان ع  م نع اإلج  ع  ضع
ء  الجغعفجلعة  وعال ت يالع ، وعاسج لعى الجُقُلوب  لعيج عاعع لعبعت  عا عع ، وعغع  .(8) "شَّ جوعة  وعاللَّ جو 

وهذا مما ينبغي على العبد أن يدعو اهلل وهاو ماوقن باإلجاباة وأن يجماع القلاب 
انج أعب اي  بكليت  على اهلل وال يدعو وهو غافل الا عن رب  كما ورد في الحاديث عع

لَّى اللَُّ  عع  : قعالع رعُسوُل اللَّ   صع يجرعةع، قعالع الَّمع: ُهرع سع ُعاوا اللَّا ع وعأعنجاُتمج ُموق ُناونع »لعيجا   وع ادج
ا   يُب ُدععاًء م نج قعلجب  غعاف ل  الع تعج  لعُموا أعنَّ اللَّ ع الع يعسج ابعة ، وعاعج جع  .(2)«ب اإل 

ومن هذا المن ل  ينبغي أن نعلم أن الدعاء من أنفع األدوياة التاي يتاداوى ب اا 
هلل مااان شااارا وأن يتحصااان بالتحصاااينا  المااارء مااان الوبااااء وكاااذلك يساااتعيذ باااا

وعالٌدععاُء م نج  "الشرعية التي تحفظ  من شر الوباء ، فقد ذكر العالمة ابن القيم:
فعُعااُ ، أعوج  يعرج نعااُع ُنُزولعااُ ، وع يعمج ُيععال ُجااُ ، وع فعُعااُ ، وع ، يعدج ء  ااُدٌو الجاابعالع و يعااة ، وعُهااوع عع عدج أعنجفعااع  األج

، لع فبُفُ  إ ذعا نعزع ل ايب بجان   ُيخع يث  عع اد  انج حع يح    م  اح  ااك ُم ف اي صع وعى الجحع ح كعمعا رع الع وعُهوع س 
نجُ   -أعب ي  عال ب   يع اللَُّ  عع : قعاالع رعُساوُل اللَّا     -رعض  : صالى اهلل عليا  وسالم قعالع

عرجا   « ُنوُر السَّمعاوعا   وعاألج ، وع اُد الدبين  مع ، وعع  م ن  ُح الجُمؤج الع  .(3) «الٌدععاُء س 
ء  معقعامعا      .ل لٌدععاء  مععع الجبعالع

ُث معقعامعا   : ء  ثعالع لعُ  مععع الجبعالع  وع
فعُعُ  . ء  فعيعدج ُدهعا: أعنج يعُكونع أعقجوعى م نع الجبعالع  أعحع

اُب ب    الجععبج  ُء، فعُيصع لعيج   الجبعالع ء  فعيعقجوعى عع ععفع م نع الجبعالع لعك نج الثَّان ي: أعنج يعُكونع أعضج ُد، وع
بعُ . اح  نجُ معا صع د  م  نععع ُكٌل وعاح  يعمج معا وع يًفا. الثَّال ُث: أعنج يعتعقعاوع ع  فبُفُ ، وعا  نج كعانع ضع  قعدج ُيخع

يث  ععاة شعاةع  اد  انج حع يح    م  اح  اك ُم ف ي صع وعى الجحع قعدج رع نج عاا  -وع ايع اللَّاُ  عع :  -رعض  قعالعا ج
لَّ  -قعالع رعُسوُل اللَّ    لَّمع: صع سع لعيج   وع ، وعالٌدععاُء يعنجفعُع »ى اللَُّ  عع ذعر  م نج قعدعر  الع ُيغجن ي حع

م   ااان  إ لعااى يعااوج ُل فعيعلجقعاااُا الااٌدععاُء فعيععجتعل جع ءع لعيعنجااز  ، وعا  نَّ الجاابعالع لج ااا لعاامج يعنجااز  مَّ م  لع وع ااا نعاازع مَّ م 

                                 
 .9البن القيم ص –الداء والدواء  (8)
الَّمع) أعبجوعابُ  -سنن الترمذي (2) سع لعيجا   وع الَّى اللَّاُ  عع انج رعُساول  اللَّا   صع ( رقام 187/ 1الادَّععوعا   عع

3479. 
هاا(  401اإلمام الحاافظ أباو عباد اهلل الحااكم النيساابوري ) -المستدرك على الصحيحين (3)

ااب ي   وعالااذبكجر  ) ب ياار  ، وعالتَّ جل ياال  ، وعالتَّسج .الناشاار: دار 8182(رقاام8/492ك تعاااُب الااٌدععاء  ، وعالتَّكج
ي  .وحكم علي  األلباني بالوضع . –المعرفة  ح  يث  صع د   بيرو  ،وقال: هعذعا حع
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يث  ابجن   (8)«الجق يعامعة د  ف ي   أعيجًضا م نج حع الَّمع  .وع سع لعيج   وع لَّى اللَُّ  عع ُعمعرع ععن  النَّب يب ) صع
 : بعادع اللَّ   ب الٌدععاء  »( قعالع ، فعععلعيجُكمج ع  لج مَّا لعمج يعنجز  م  لع وع مَّا نعزع  .(2)«الٌدععاُء يعنجفعُع م 

لعيجا    لَّى اللَُّ  عع بعانع ععن  النَّب يب )صع يث  ثعوج د  ف ي   أعيجًضا م نج حع الَّمع ( وع سع الع يعاُرٌد الجقعادعرع »وع
زج ع ب الاااذَّنجب   ااارعُم الااارب ياااُد ف اااي الجُعُمااار  إ الَّ الجب اااٌر، وعا  نَّ الرَُّجااالع لعُيحج إ الَّ الاااٌدععاُء، وعالع يعز 

يُب ُ   (4)".(3)«ُيص 
فالمتأمل في هذا المقاما  يجد أن الدعاء نافع في كل األوقاا  فإماا أن يرفعا  

اوما ، ولاذا  كاان الواجاب عليناا أن نتضار  إلاى اهلل تعاالى وأن أو يخفف  أو يتق
ن ااتم بالاادعاء ف ااو ساابب للاادواء كمااا بااين رب األرا والسااماء ،فقااال تعااالى: 

 ائ ائىى  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ 
{ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

[ ، وماان هااذا المن لاا  ينبغااي علينااا أن ن ااتم بالاادعاء 42،43]سااورة األنعااام:
عموم وأن ن تم بالادعاء الاذي فيا  التحصاينا  الشارعية علاى وجا  على وج  ال

 ما يلي:الخصوص ، ومن هذا التحصينا   
، يعقُاوُل: لعامج يعُكانج رعُساوُل اللَّا   ما ورد في  -5 ارع بجاد  اللَّا   بجانع ُعمع الحديث: ععنج عع

اا صالى اهلل علياا  وساالم  ااينع ُيصج ح  ااي وع س  ااينع ُيمج ء  الاادَّععوعا   ح  ب ُ :  يعاادعُ  هعااُؤالع
ااأعُلكع الجععفجااوع » اارعة ، اللَُّ اامَّ إ نبااي أعسج خ  ااأعُلكع الجععاف يعااةع ف ااي الااٌدنجيعا وعاآلج اللَُّ اامَّ إ نبااي أعسج

انج  رعات ي، وع م  اوج اُترج عع اال ي، اللَُّ امَّ اسج مع ، وعأعهجل اي، وع ُدنجيعاايع ين ي، وع وعالجععاف يعةع ف ي د 

                                 
ب يار  ، وعالتَّ جل يال  ، -الحاكم النيسابوري  -المستدرك على الصحيحين (8) ك تعااُب الاٌدععاء  ، وعالتَّكج

( ااب ي   وعالااذبكجر  ااد  8183( رقاام 8/492وعالتَّسج ي   اإلسااناد ولاام يخرجاااا ، . وقااال: هعااذعا  حع ااح  يث  صع
 وحسن  األلباني .

ي   اإلساناد ولام يخرجااا ، 8181المرجع السااب  أخرجا  بارقم  (2) اح  يث  صع اد  . وقاال: هعاذعا حع
 وحسن  األلباني .

بعاااب  ف ااي  -، وأخرجاا  اباان ماجااة فااي أعبجااوعاُب الٌساانَّة  8184المرجااع الساااب  أخرجاا  باارقم  (3)
(  ، وقال الشيخ  90م (رق61/ 8الجقعدعر 
 األرنؤو  في تحقيق  للكتاب: حسن لغيرا .      

 .88،80البن القيم /ص –الداء والدواء  (4)
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انج  فعظجن اي م  وجععات ي، اللَُّ مَّ احج ين اي، وعععانج  رع انج يعم  لجف اي، وععع انج خع م  ، وع بعايجن  يعادعيَّ
ت ي تعالع م نج تعحج ق ي، وعأعُعوُذ ب ععظعمعت كع أعنج ُأغج م نج فعوج معال ي، وع  (8) «.ش 

، أعنَّ رعُساولع اللَّا    -5 اانع انج ُعثجمع ، عع اانع انج أعبعاانع بجان  ُعثجمع صالى وكذلك ماا ورد عع
:   اهلل علي  وسلم  م  اللَّ   الَّذ ي الع يعُضٌر مععع معنج قع »قعالع ب ُ : ب سج ينع ُيصج الع ح 

 ، ارَّا   ثع مع يُع الجععل ايُم، ثعاالع عرجا  وعالع ف ي السَّمعاء  وعُهوع السَّم  ء  ف ي األج م    شعيج اسج
أجُا  ي لعمج تعفججع ينع ُيمجس  ، وعا  نج قعالع عا ح  يع تَّى ُيمجس  ء  حع ةعُة بعالع أجُا فعاج  ةعاُة لعمج تعفججع فعاج 

ب  ع  تَّى ُيصج ء  حع  (2). «بعالع
اااء  رعُسااول  اهلل   -5 اانج ُدعع : كعااانع م  ، قعااالع اارع بجااد  اهلل  بجاان  ُعمع اانج عع وكااذلك مااا ورد عع

اٌول  : »صلى اهلل عليا  وسالم  تعحع ، وع ت اكع وعال  ن عجمع انج زع اللُ امَّ إ نباي أعُعاوُذ ب اكع م 
ي م  جع ، وع اءعة  ن قجمعت كع ُفجع ، وع كع ععاف يعت كع  .(3)«ع  سعخع  

، أعنَّ النَّب ايَّ  -5 كعاانع  صالى اهلل عليا  وسالم وكذلك ما رود ععنج أعنعس  بجن  معال ك 
سعاايبئ  »يعقُااوُل:   ، وع ، وعالجُجااذعام  ، وعالجُجُنااون  اانع الجبعاارعص  اللَُّ اامَّ إ نبااي أعُعااوُذ ب ااكع م 
قعام   عسج  (4)«.األج

عنجصع  -3 ُعود  األج : قعالع رعُساوُل اهلل  وكذلك ما ورد ععنج أعب ي معسج ، قعالع صالى اهلل ار يب
لعااة  : »علياا  وساالم  اار  ُسااورعة  الجبعقعاارعة  ف ااي لعيج اانج  خ  يعتعاايجن  م  اانج قعاارعأع هعاااتعيجن  اآلج مع

  (8)«.كعفعتعااُ 

                                 
يعة   -ك تعاُب الرَّقعاة     -صحي  ابن حبان (8) عدجع  الَّ  -بعاُب األج ببا   جع ارجء  ُساؤعاُل رع ٌب ل لجمع تعحع ُر معا ُيسج كج ذ 

بعاح  )وعععالع الجععفجوع وعالجععاف يعةع ع        968(رقم 248/ 3نجدع الصَّ
 ، صحح  األلباني .     

عذجكعار   -ك تعاُب الرَّقعاة    -صحي  ابن حبان  (2) ارعاز   -بعاُب األج حج انع اإلج  ارجء  م  لعاى الجمع اُب عع اا يعج  ُر مع كج ذ 
بعاب    ُدونع   لَّ وعععالع ف ي أعسج كجر  اللَّ   جع  ب ذ 

لعى قعضع       تبكعال  عع  ،صحح  األلباني . 112( رقم 832/  3اء  اللَّ   ف ي عا)اال 
ثعااُر أعهجاال  النَّااار  النبسعاااُء  -ك تعاااُب الربقعااا    -صااحي  مساالم (3) نَّااة  الجُفقعاارعاُء وعأعكج ثعااُر أعهجاال  الججع بعاااُب أعكج

( بعيعان  الجف تجنعة  ب النبسعاء   . 2739(رقم 2097/  4وع
ات ععاذعة   -رَّقعااة    ك تعاااُب ال -صاحي  اباان حباان (4) سج ذع  -بعاااُب اال  ارجء  أعنج يعتعععااوَّ ٌب ل لجمع ااتعحع اا ُيسج ااُر مع كج ذ 

لَّ وعععالع م نج ُحُدوث  الجععاهعا     ب اللَّ   جع
 ،صحح  األلباني . 8087( رقم 291/  3ب    )     
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نجاُ (، أن الشاي ان قعاالع لا :  -5 ايع اللَّاُ  عع يجارعةع )رعض  انج أعب اي ُهرع وكذلك ماا ورد عع
كع كعل   لبمج ن ي ُأعع يجا ع إ لعاى دععج : إ ذعا أعوع اا ُهاوع  قعاالع معا   يعنجفعُعاكع اللَّاُ  ب  عاا، ُقلجاُ : مع

ااٌي القعٌيااوُم{ ]البقاارة:  :  اللَّااُ  الع إ لعاا ع إ الَّ ُهااوع الحع اايب ، فعاااقجرعأج  يعااةع الُكرجس  ااكع ف رعاش 
لعيجكع م نع اللَّا   211 ت مع اآليعةع، فعإ نَّكع لعنج يعزعالع عع تَّى تعخج بعنَّاكع [، حع ااف ظ ، وعالع يعقجرع حع

ُ  فعقعالع ل ي رعُسوُل اللَّا    بعحج لَّيجُ  سعب يلعُ ، فعأعصج ، فعخع ب  ع تَّى ُتصج صالى شعيج عان  حع
ةع :»اهلل علي  وسلم  يُركع البعار حع ، ُقلجُ : يعا رعُسولع اللَّ  ، زعععمع أعنَّاُ  «معا فعععلع أعس 

اا   يعنجفعُعن اي ا : ُيععلبُمن ي كعل مع لَّيجاُ  سعاب يلعُ ، قعاالع ايع »للَّاُ  ب  عاا، فعخع اا ه  ، ُقلجاُ : «مع
اات مع  تَّااى تعخج ل  عااا حع اانج أعوَّ اايب م  ااكع فعاااقجرعأج  يعااةع الُكرجس  يجاا ع إ لعااى ف رعاش  قعااالع ل ااي: إ ذعا أعوع

ااٌي القعٌيااوُم{ ]البقاارة:  قعااالع ل ااي: لعاا211اآليعاةع:  اللَّااُ  الع إ لعاا ع إ الَّ ُهااوع الحع نج [، وع
ااب  ع  تَّاااى ُتصج بعااكع شعاايج عان  حع ااااف ظ ، وعالع يعقجرع ااانع اللَّاا   حع لعيجااكع م  ااااُنوا  -يعاازعالع عع كع وع

يجر   لعى الخع ء  عع رعصع شعيج اا إ نَّاُ  :»صالى اهلل عليا  وسالم فعقعالع النَّب ٌي  -أعحج أعمع
اُب ُمنجاُذ ثعاالعث  لع  ا   انج ُتخع لعاُم مع ، تععج دعقعكع وعُهاوع كعاُذوب  يجارعةع قعدج صع ، «يعاال  يعاا أعبعاا ُهرع

 : : الع، قعالع  (2)«.ذعاكع شعيج عان  »قعالع
نعاا  -7 رعجج : خع انج أعب يا  ، قعاالع ، عع بجد  اللَّا   بجان  ُخبعيجاب  وكذلك ما ورد ععنج ُمععاذ  بجن  عع

يدعة  نع جلُااُب رعُسااولع اللَّاا    ااة  شعااد  ُظلجمع ياارعة  وع لعااة  مع    صاالى اهلل علياا  وساالم ف ااي لعيج
لب  : ُيصع ُتُ ، فعقعالع رعكج : فعأعدج : « ُقلج »ي لعنعا، قعالع ، فعلعامج «ُقالج »فعلعمج أعُقلج شعيجًةا، ُثمَّ قعالع

 : اد ، «ُقلج »أعُقلج شعيجًةا، ُثمَّ قعالع : ُقالج ُهاوع اللَّاُ  أعحع :" ُقالج ، فعُقلجُ ، معا أعقُاوُل  قعاالع
ثع مع  ب ُ  ثعالع ُتصج ي وع ينع ُتمجس  ذعتعيجن  ح  "وعالُمععوب ء  ف يكع م نج ُكلب شعيج رَّا   تعكج

(3) . 

                                                                             
اار هعا -صااحي  مساالم (8) قعصج ة  الجُمسعاااف ر ينع وع ااالع اال  ا -ك تعاااُب صع ااوعات يم  ُسااورعة  بعاااُب فعضج خع ااة ، وع لجفعات حع

يعتعيجن  م نج   لعى ق رعاءعة  اآلج ثب عع  الجبعقعرعة ، وعالجحع
ر  الجبعقعرعة  )       .101( رقم 111/  8 خ 

كعالعة   -صحي  البخاري (2) كباُل  -ك تعاب الوع اازعُا الُموع ك ياُل شعايجًةا فعأعجع كَّالع رعُجااًل، فعتعارعكع الوع بعااُب إ ذعا وع
ل  فع  ُ  إ لعى أعجع ، وعا  نج أعقجرعضع اة ز   ُ وع جع

        ( ازع  .2388(رقم 808/ 3ُمسعم ى جع
( رقام 481/  7بااب ماا يقاول إذا أصاب ) -أباواب الناوم -كتااب األدب -سنن أباي داود (3)

 حسن  األلباني. 1012
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عجُ  رعُساولع اهلل   -5 يَّةع، تعقُاوُل سعام  ك ايم  الٌسالعم  لعةع ب نجا ع حع وج وكذلك ما ورد عن خع
: أعُعوُذ ب كعل معا    صلى اهلل علي  وسلم  نجز اًل ُثمَّ قعالع لع مع يعُقوُل: " معنج نعزع

لعاا ع،  ااا خع اانج شعاارب مع ااا   م  اانج اهلل  التَّامَّ االع م  تعح  تَّااى يعرج ء ، حع لعاامج يعُضاارَُّا شعاايج
نجز ل    ذعل كع " مع
(8) . 

، أن النباايَّ  -5  صاالى اهلل علياا  وساالم وكااذلك مااا ورد عاان أنااس  باان  مالااك 
ام  اهلل، توكلاُ  علاى اهلل ،  قال: "إذا خرجع الرُجُل م ن بيتا ، فقاال: ب اسج

: ُها ، ال حولع وال قوةع إال باهلل" قال: "ُيقااُل حينةاذ  ُوق يا ع ي ع وكف يا ع وع د 
يع  فتتنحَّى ل  الشيا يُن، فيقول شي ان   خُر: كيفع لك برجل  قد ُهاد 

وُكف يع ووقي  "
(2). 

: قعالع رعُسوُل اللَّ    -55 يجرعةع، قعالع صلى اهلل عليا  وكذلك ما ورد ععنج أعب ي ُهرع
ُد ل لَّ   الَّذ ي عع وسلم  مج : الحع كع : " معنج رعأعى ُمبجتعًلى، فعقعالع مَّا ابجتعالع افعان ي م 

ُء  ابجُ  ذعل اكع الابعالع اياًل ،لعامج ُيص  لعا ع تعفجض  مَّانج خع لعى كعث يار  م  لعن ي عع فعضَّ ب   ، وع
"(3). 

: قعااالع رعُسااوُل اللَّاا    -55 ، قعااالع اانج سعااعجد  صاالى اهلل علياا  وكااذلك مااا روي عع
وعُة ذ ي الٌنون  إ ذج دعععا وعُهوع ف اي بع جان  الُحاوسلم  : الع إ لعا ع إ الَّ : " دععج و  

ال م   ُ  ب  عاا رعُجال  ُمسج ، فعإ نَُّ  لعامج يعادج انعكع إ نبي ُكنجُ  م نع الظَّال م ينع أعنج ع ُسبجحع
ابع اللَُّ  لعُ  " تعجع ء  قعٌ  إ الَّ اسج ف ي شعيج
(4). 

                                 
اات غجفعار   -صااحي  مساالم (8) سج بعااة  وعاال  اانج ُسااوء  - كتاااب الااذبكجر  وعالااٌدععاء  وعالتَّوج بعاااب  ف ااي التَّععااٌوذ  م 

دعرعك  الشَّقعاء  وعغعيجر ا  ) اء  وع  ( 2010/  4الجقعضع
 .2701رقم      

، 1091(رقاام7/421باااب مااا يقااول إذا خاارج ماان بيتاا ) -كتاااب األدب -ساانن أبااي داود (2)
 وقال الشيخ شعيب األرناؤو : حسن   

 بشواهدا .     
سعلَّمع أعبجوعاُب ا -سنن الترمذي (3) لعيج   وع لَّى اللَُّ  عع اا يعقُاوُل إ ذعا -لدَّععوعا   ععنج رعُسول  اللَّ   صع بعاب مع

 رعأعى 
 ،والحديث صحح  العالمة األلباني .3432(رقم1/493ُمبجتعًلى)     

(رقام 129/ 1) -صلى اهلل عليا  وسالم أعبجوعاُب الدَّععوعا   ععنج رعُسول  اللَّ    -سنن الترمذي (4)
 ،والحديث صحح  العالمة األلباني .3101
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، أعنَّ نعب ايَّ اهلل   -55 بَّااس   صالى اهلل عليا  وسالم وكذلك ما ورد ععن  ابجان  عع
: كعانع يع  نجدع الجكعرجب  ل ايُم، الع إ لعا ع إ الَّ اهلُل »ُقوُل ع  يُم الجحع الع إ لع ع إ الَّ اهلُل الجععظ 

رعٌب  عرجا  وع رعٌب األج ، الع إ لعا ع إ الَّ اهلُل رعٌب السَّامعاوعا   وع ايم  رعٌب الجععرجش  الجععظ 
 .(8)«الجععرجش  الجكعر يم  

يجاارعةع: -55 اانج أعب اي ُهرع صاالى اهلل علياا  كعااانع رعُساوُل اللَّاا   » وكاذلك مااا ورد عع
،  وسااالم  ااااء  ُساااوء  القعضع ، وع دعرعك  الشَّاااقعاء  ، وع اااد  الااابعالعء  ااانج جع ج ُذ م  يعتعععاااوَّ

دعاء   شعمعاتعة  األععج ادعًة، الع »قعالع ُسافجيعاُن: « وع ُ  أعنعاا وعاح  ، ز دج يُث ثعاالعث  اد  الحع
 .(2)«أعدجر ي أعيَُّتُ نَّ ه يع 

التحصاااينا  واألدعياااة يجاااد أن اااا أدعياااة وأذكاااار خاصاااة فالمتأمااال فاااي هاااذا 
وتحصااينا  شاارعية ضااد األوبةااة واألمااراا المعديااة، وقااد يستشااكل مستشااكل 
ويقول لماذا لم ُيستجب دعاةي ، فنقول ألمرين إماا أن هنااك  فاا  فاي الادعاء 
مااا أناا  لاام يتحاار أوقااا  اإلجابااة ، فمااا هااي  فااا  الاادعاء ، ومااا هااي أوقااا   وا 

 اإلجابة  
نعاُع تعرعتٌابع أعثعار  ف فعاا   الَّت اي تعمج انع اآلج م  يجيب العالمة ابان القايم عان ذلاك فيقاول :"وع

يعادعُ  الاٌدععاءع،  اُر وع س  تعحج ابعاةع، فعيعسج جع ئع اإلج  اتعبج   يعسج لع الجععبجاُد، وع تععجج  لعيج  : أعنج يعسج الٌدععاء  عع
رًا أعوج غعرعسع  نجز لعة  معنج بعذعرع بعذج اتعبج عأع وعُهوع ب مع اق ي  ، فعلعمَّاا اسج يعسج ععلع يعتعععاهعُدُا وع ًسا، فعجع غعرج

رعاكعُ  تعرعكعُ  وعأعهجمعلع ُ  العُ  وعا  دج يجارعةع أعنَّ رعُساولع اللَّا   .كعمع يث  أعب اي ُهرع اد  انج حع اار يب م  ف اي الجُبخع وع
:  صلى اهلل علي  وسلم  ، »قعالع الج اا لعامج يععججع ُكمج مع اد  عحع اُب أل  تعجع ُ  فعلعامج ُيسج اوج يعقُاوُل: دععع

بج ل ي تعجع نجاُ : (3)«ُيسج ال م  عع ي   ُمسج اح  ف ي صع ُ  ».وع اا لعامج يعادج ، مع اُب ل لجععبجاد  اتعجع الع يعازعاُل ُيسج

                                 
ااات غجفعار   -صاااحي  مسااالم (8) سج بعاااة  وعاال  ااااء  الجكعااارجب  ) -كتااااب الاااذبكجر  وعالاااٌدععاء  وعالتَّوج /  4بعااااُب ُدعع

 .2730( رقم 2092
) -ك تعاُب الدَّععوعا    -صحي  البخاري (2) اد  الابعالعء  انج جع ج ، و 6347(رقام 71/ 1بعااُب التَّععاٌوذ  م 

 ج  مسلم في كتاب الذكر  أخر 
 .2707باب التعوذ من سوء القضاء برقم  -والدعاء والتوبة     

) -ك تعاُب الدَّععوعا    -صحي  البخاري (3) لج اُب ل لجععبجد  معا لعمج يععججع تعجع ، 6340(رقم 74/ 1بعاُب ُيسج
 وأخرج  مسلم في كتاب الذكر   

 .2731للداعي ما لم يعجل برقم باب بيان أن  يستجاب  -والدعاء والتوبة     
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اُل  قعاالع  ات عججع سج اا اال  : يعاا رعُساولع اللَّا   مع ، ق يالع لج اتععجج  اا لعامج يعسج ، مع ام  يععاة  رعح  ب إ ثجم  أعوج قع  
يعادعُ  يعُقوُل: قعدج دعععوج  نجادع ذعل اكع وع اُر ع  س  تعحج اُب ل اي، فعيعسج اتعجع ُ ، فعلعامج أعرع ُيسج قعدج دعععوج ُ ، وع

ابعاة -.....،(8)« الاٌدععاءع  جع قعاااُ  اإلج  اعع الااٌدععاء   -وأماا عان أعوج اعع مع مع ، فقاال: وعا  ذعا جع
ا صع ، وع لعى الجمع جُلوب  يَّتعُ  ب ُكلبيَّت    عع ع  مج جع ابعاة  ُحُضورع الجقعلجب  وع جع قعاا   اإلج  قجتًا م نج أعوج دعفع وع

بعااُر :السبتَّة ، وعه يع  قعامعة ، وعأعدج عذعان  وعاإلج  بعيجنع األج ، وع عذعان  نجدع األج ، وعع  يُر م نع اللَّيجل  عخ  الٌثُلُث األج
نج  لعاى الجم  مع الجُجُمععاة  عع اام  يعاوج مع نجدع ُصُعود  اإلج  ، وعع  ُتوبعا   لعوعا   الجمعكج اى الصَّ تَّاى ُتقجضع بعار  حع

ار   اُر سعااععة  بععجادع الجععصج ، وع خ  م  انج ذعل اكع الجيعاوج ُة م  الع ، .الصَّ اادعفع ُخُشاوًعا ف اي الجقعلجاب  صع وع
ر قَّةً  ٌرًعا، وع تعضع ُذال  لعُ ، وع ، وع لعاةع .وعانجك سعارًا بعيجنع يعدعي  الرَّبب ي الجق بج اتعقجبعلع الادَّاع  كعاانع .وعاسج وع

لعى  ع عارعة   رعفععع يعدعيج   إ لعى اللَّ  .عع لعيج    .وع د  اللَّ   وعالثَّنعاء  عع مج بعدعأع ب حع ة   .وع االع ُثمَّ ثعنَّى ب الصَّ
رعُسول     ا  وع بجد  مَّد  عع لعى ُمحع لَّمع  -عع سع لعيج   وع لَّى اللَُّ  عع ت ا   .- صع اجع ثُامَّ قعادَّمع بعايجنع يعادعيج حع

ت غجفعارع  سج بعةع وعاال  ااُا  ثُامَّ .التَّوج دععع تعمعلَّقعاُ  وع اأعلعة ، وع لعيجا   ف اي الجمعسج لعاى اللَّا  ، وعأعلعا َّ عع الع عع دعخع
رعهجبعااةً  بعااًة وع ا  .رعغج يااد  ح  تعوج اافعات    وع ص  اامعاة    وع االع إ لعيجاا   ب أعسج سَّ تعوع اة اا   .وع قعاادَّمع بعاايجنع يعاادعيج ُدعع وع

اادعقعًة، فعااإ نَّ هعااذعا الااٌدععاءع الع يعكعاااُد ُياارعدٌ  يعااةع الَّت ااي  صع عدجع  ااادعفع األج اايَّمعا إ نج صع أعبعااًدا، وعالع س 
بعرع النَّب ٌي  الَّمع  -أعخج سع لعيجا   وع الَّى اللَّاُ  عع امبنعة   -صع ابعاة ، أعوج أعنَّ عاا ُمتعضع جع أعنَّ عاا معظعنَّاُة اإلج 
ظعم   ععج م  األج سج  (2)".ل ال 

لكناوز وأن يكثار مان فحري بكل مسلم وجدير بكل لبيب عاقل أن ال يضيع هذا ا
هذا األدعية واألذكار والتحصاينا  الشارعية ، وأن يتجناب  فات اا ، وأن يتحارى 
أوقا  اإلجابة والسيما في هذا الظروف العصيبة التي تمر ب ا األمة اإلسالمية 
والعالم أجمع ، فنسأل اهلل بأسماة  الحسنى وصفات  العليا أن يرفاع عناا الوبااء 

مة إن  على كل شيء قدير وباإلجاباة جادير ف او نعام وأن يكشف الغمة عن األ
 المولى ونعم النصير.

 :  رابعا: اإلكثار من القرب وال اعا  التي ل ا أثر في رفع االبتالءا 

                                 
ت غجفعار   -صحي  مسلم (8) سج بعة  وعاال  ي  -كتاب الذبكجر  وعالٌدععاء  وعالتَّوج اُب ل لادَّاع  تعجع بعاُب بعيعان  أعنَُّ  ُيسج

ُ  فعلعمج    لج فعيعُقوُل: دعععوج  معا لعمج يععججع
بج ل ي)      تعجع  .2731(رقم 2096/ 4ُيسج

 .88،82البن القيم ص –الداء والدواء  (2)
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من المعلوم أن صناةع المعروف تقي مصار  السوء واآلفا  وال لكا   ، فكلما 
البتالءا  وقضاء أكثر العبد من القرب وال اعا  كان ذلك ل  رصيد لرفع ا

الحاجا  وحصول الكراما  ، وأنوا  القرب كثيرة من ذكر وقراءة للقر ن وصدقة 
وقيام وصالة بالليل والناس نيام وبر الوالدين وقضاء حواةم المسلمين وخشية 
اهلل في السر والعالنية والقصد في الفقر والغنى والعدل في الغضب والرضا ، 

عا  ، وقد حثتنا الشريعة الغراء على فعل وغيرها من أنوا  القرب وال ا
ال اعا  والحسنا  وأن من جاء بالحسنة فل  عشر أمثال ا ، ومن أنف  شيةا 
فاهلل يخلف  علي  أضعافا كثيرة ويقي  مصار  السوء ، وأن قيام الليل م ردة 
للداء عن الجسد ، وأن أفعال الخير سبب لحصول الكراما  ، ومما ورد في 

ک ک ک ک } ما ذكرا اهلل تعالى في كتاب  ، فقال تعالى: الحث على ذلك

[ 360]سورة األنعام: {گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں گگ گ
ی ی ی ی  ىئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ } ، وقال تعالى

ی ی  } [ ، وقال تعالى57]سورة س:أ: {ىئ يئ جب حب مئجئ حئ

]سورة  {ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب
 [ .31الحديد:

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  }وقال تعالى

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

چ چ  چڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ

  [ .77:76]سورة األعراف من  {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
ا { أي:  ُناوا وعاتَّقعاوج لعوج أعنَّ أعهجالع الجقُارعى  مع يقول الحافظ ابن كثير :"وقول  تعالى:   وع

عت ، واتقوا بفعل ال اعاا   من  قلوب م بما جاءت م ب  الرسل، وصدق  ب  واتب
ااانع السَّااامعاء  وعاألرجا  { أي: ق ااار  مج بعرعكعاااا   م  لعااايج   نعاااا عع وتااارك المحرماااا ،   لعفعتعحج
اُبونع {  نعاُهمج ب معا كعااُنوا يعكجس  ذج لعك نج كعذَُّبوا فعأعخع السماء ونبا  األرا. قال تعالى:   وع

بوا ماااان المااااِثم أي: ولكااان كااااذبوا رساااال م، فعاقبناااااهم بااااال الك علااااى مااااا كساااا
ثم قال تعالى مخوًفا ومحذرًا من مخالفة أوامرا، والتجرؤ على زواجارا: .والمحارم

ااُل الجقُاارعى { أي: الكااافرة   أعنج يعااأجت يعُ مج بعأجُساانعا { أي: عااذابنا ونكالنااا،      أعفعااأعم نع أعهج
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يعأجت يعُ مج بعأجُسنعا ُضًحى وعُهامج  بياتا { أي: ليال   وعُهمج نعاة ُمونع * أعوعأعم نع أعهجُل الجُقرعى أعنج 
ااارع اللَّااا   { أي: بأسااا   ُنوا معكج يعلجععُباااونع { أي: فاااي حاااال شاااغل م وغفلااات م،   أعفعاااأعم 
ارع  ونقمت  وقدرت  علي م وأخذا إيااهم فاي حاال سا وهم وغفلات م   فعاال يعاأجمعُن معكج

ااُرونع { أل ول ااذا قااال الحساان البصاار  اس  ُم الجخع ي، رحماا  اهلل: المااؤمن اللَّاا   إ ال الجقعااوج
ااال خااااةف، والفااااجر يعمااال بالمعاصاااي وهاااو  ج  اااف   وع يعمااال بال اعاااا  وهاااو ُمشج

 .(8) من"
فحااري بااالمؤمنين أن يغتنمااوا هااذا الفاارص التااي ال تعااوا باغتنااام كنوزهااا ماان 
فعاال ال اعااا  والقربااا  حتااى يكااون ذلااك سااببا فااي ناازول البركااا  وحصااول 

 الخيرا  ورفع االبتالءا   .
رد في السنة الم  رة من الحاث علاى فعال القارب التاي ل اا أثار خااص ومما و  

في رفع البالء ما جاء في فضال الصادقة وأن اا تقاي مصاار  الساوء ، فقاد ورد 
: قعاالع رعُساوُل اهلل   لعمعةع )رضاي اهلل عن ماا( قعالعا ج صالى اهلل في الحديث: ععنج ُأمب سع

 :  علي  وسلم 
نعاة ُع الجمععجُروف  تعق ي يُد  " صع م  تعز  لعُة الرَّح  ص  فعا   وعالج علعكعا    ، وع ار  ع السَّوجء  ، وعاآلج معصع

دعقعة ، وعأعهجُل الجمععجُروف  ف ي الٌدنجيعا ، ُهمج أعهجاُل الجمععجاُروف   ُكٌل مععجُروف  صع ر  ، وع ف ي الجُعمج
ااُل ا ااُل الجُمنجكعاار  ف ااي الااٌدنجيعا ، ُهاامج أعهج اارعة  ، وعأعهج خ  اانج ف ااي اآلج ُل مع اارعة ، وعأعوَّ خ  لجُمنجكعاار  ف ااي اآلج

نَّةع أعهجُل الجمععجُروف  " ُخُل الججع يعدج
(2). 

صالى اهلل عليا  وكذلك ورد في الحديث عنج أعب ي ُأمعامعةع ، قعالع : قعالع رعُساوُل اهلل   
اادعقعُة السباارب ُت جف ااوساالم  صع ااار  ع الٌسااوء  ، وع ااُروف  تعق ااي معصع اانعاة ُع الجمععج اابع : صع ُئ غعضع

" يُد ف ي الجُعُمر  م  تعز  لعُة الرَّح  ص   .(3)الرَّبب ، وع
 (8)وقد ورد في الحديث أيضا: "داووا مرضاكم بالصدقة".

                                 
 (.3/404،401تفسير ابن كثير) (8)
(الناشار دار 6/862للحافظ أباي القاسام ساليمان بان احماد ال براناي ) -المعجم األوس  (2)

 الحرمين لل باعة والنشر والتوزيع ،والحديث حسن  األلباني.
/ 1هاااا) 360أباااو القاسااام ساااليمان بااان أحماااد ال براناااي ،المتاااوفي:  -المعجااام الكبيااار (3)

 ،الناشر: دار إحياء التراث العربي ،ال بعة: الثانية،1084(رقم 382
 م. والحديث حسن  العالمة األلباني. 8913      
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فدل  هذا األحادياث  علاى أن صاناةع المعاروف مان الصادقا  وغيرهاا ل اا أثار 
خاص في دفع البالء واآلفا  وال لكا  ، وأن ا سبب في دواء المرضاى ، ومماا 

ي مااان القصاااص العجيباااة فاااي رفاااع االباااتالءا  وحصاااول الكراماااا  بسااابب ُحكااا
الصدقة وصناةع المعروف ماحكاا اإلمام الشوكاني في كتاب  البادر ال االع عان 
ال إلاى اإلماام الم  ار  احب م لع البدور وعُهوع الذي حكى صفة الجكتااب الجوعاص  صع

مَّد بن األصم أعنَّ عاا اتفقا  ف اي زمان ا يبعاة من الجفعق ي  ُمحع اة ععج  ُكور قصَّ اذج إلماام الجمع
ذعل كع أعن  كعانع ف ي عاا رجال مان  ونكتة غعر يبعة ف ي بلد شامي الحرجة تسمى الجحمرعة وع
جعل يأتي ذعل اك  دا يصلي ف ي   وع صدقعة فاتف  أعن  بنى معسجج  كعانع ذا دين وع الزرعة وع

ااج   لعااة بالسااراج وبعشاااة  فااإن وجااد ف ااي الجمعسج د كاال لعيج ااج  لعيجاا   الجمعسج اادَّ  عع د ماان يتعصع
اال ثاامَّ أن ااا  اتمر  علااى ذعل ااك الجحع ت  وعاسج صاالى صااالع ال أكلا  وع أع عااُا ذعل ااك الجعشعاااء وا 
كعانعا  لعاُ  بيار فعلعمَّاا قال معاُؤهعاا أعخاذ يحتفرهاا ُهاوع  بعاار وع اتفق  شدَّة ونضب معاء اآلج

اافعل عا خراباااً  دا فخرباا  ت لجااكع البياار وعالرجاال ف ااي أعسج ااا  وعأعوجالع تَّااى إناا  سااق  مع يمااا حع ععظ 
اار هعاذعا  قعااُلوا قاد صع لام يحفاروا لعاُ  وع دا وع نجاُ  أعوجالع حول عا مان األرا إلي اا فاأيس م 
شعابعة  قععا  إلاى بعابا  خع نجاد خاراب الجب ةجار ف اي كع جاف ف ي عاا فعوع كعانع ذعل ك الرجل ع  قعبرا وع

اا يمع ااة ععظ  ااارعة ماان أعن تصاايب  فأقااام ف ااي ظلمع جع اااءعُا منعاا  الجح  ة ثاامَّ إناا  بعااد ذعل ااك جع
لعاة  ذعل اكع ال َّععاام الاذي كعاانع يحملاُ  كال لعيج د وع اج  السراج الذي كعاانع يحملاُ  إلاى الجمعسج
ان ين وعالرجال  ا   س  اتمر  لعاُ  ذعل اك ُمادَّة س  ال وعالنَّ عاار وعاسج اا بعاين اللَّيج كعانع ب    يفر  مع وع

ا ل ثمَّ إن  بدا ألوالدا أعن يحفروا الجب ةجار إلعاادة ُمقيم في ذعل ك الجمعكعان على ت لجكع الجحع
الا   ياا فعسعاأعُلوُا ععان حع افعل عا فوجادوا أبااهم حع تَّى انجتع وا إلى أعسج عمارت ا فحفروها حع
ااا  د يااأتيني علااى مع ااج  فعقعااالع لعُ اام ذعل ااك السااراج وعال َّععااام الااذي كناا  أحماال إلااى الجمعسج

يَّة موعظة يتوعظ ب عا النَّااس  كن  أحملُ  ت لجكع الجمدَّة فعجبوا من ارع  قعض  ذعل ك فعصع

                                                                             
 -رواا أبو الشيخ في الثواب عن أبي أمامة. نقال عن صحي  الجامع الصاغير وزياداتا  (8)

 أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي   
،الناشاار:  3311( باارقم 634/ 8هااا() 8420 دم، األشااقودري األلباااني )المتااوفي: باان      

 المكتب اإلسالمي ، وحكم علي  العالمة األلباني بأن  حسن .
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ماان جملعااة ماان زار هعااذعا الرجاال  قعااالع فااي م لااع الباادور وع د وع فااي أسااوا  ت لجااكع الجااب الع
مَّد بن األصم"  .(8)ُمحع

فالمتأمل في هذا القصة يجد الكراماة العجيباة ل اذا الرجال الاذي وقاع فاي البةار 
قت  ومعروف  كان  ساببا فاي وقايتا  وان دم  علي  وظل س  سنوا  ولكن صد

من اآلفا  وال لكا  ، وهكذا ينبغي أن نعلم أن صدقة السر ت فئ غضب الرب 
، وأن صااناةع المعااروف ل ااا ساابب كبياار فااي دفااع الاابالء ورفعاا ، أال فليشاامر 
المشاامرون وليسااع الجااادون فااي تحصاايل الكرامااا  والخياارا  بساابب الصاادقا  

 وتعدد ال اعا  .
ا ورد في المحافظاة علاى الصالوا  الخماس فاي جماعاة والسايما وكذلك أيضا م

بجااد  اهلل ، يعقُااوُل: قعااالع رعُسااوُل اهلل   صااالة الصااب  ، ففااي الحااديث عاان ُجنجاادعب بجاان عع
مَّاة  اهلل ، فعاالع يع جُلبعانَُّكُم اهلُل :»صلى اهلل علي  وسالم  الَّى الٌصابج ع فعُ اوع ف اي ذ  معانج صع

ء   مَّت    ب شعيج ر كعُ  فعيعُكبَُّ  ف ي نعار  جع عنَّمع م نج ذ   .(2)«فعُيدج
فالمتأمل في ذلك يجد أن من صلى الصب  ف و في ذمة اهلل أي في ضمان اهلل 

إذا حزبا  أمار فاز  إلاى  صالى اهلل عليا  وسالم وحمايت  ووقايت  . وكاان النباي 
 الصالة .

دة للاداء عان وكذلك أيضا ما ورد في قيام الليل أن  سبب لتكفير السيةا  وم ر 
، أعنَّ رعُساولع اللَّا    ل  انج ب االع  صالى اهلل عليا  وسالم الجسد، فقد ورد في الحاديث: عع

 : بعاة  إ لعاى »قعالع ال   ُقرج ، وعا  نَّ ق يعاامع اللَّيج لعُكمج ينع قعابج اال ح  لعيجُكمج ب ق يعام  اللَّيجل  فعإ نَّاُ  دعأعُب الصَّ عع
، وع  ثجم  نج عاة  ععنج اإل  مع سعد  اللَّ  ، وع مع جرعدعة  ل لدَّاء  ععن  الجع ، وع ف ير  ل لسَّيبةعا    (3)«.تعكج

                                 
محماد بان علاي بان محماد بان عباد اهلل  -البدر ال الع بمحاسان مان بعاد القارن الساابع (8)

  ( الناشر: دار492/ 8ها() 8210الشوكاني اليمني)المتوفي: 
 بيرو . –المعرفة      

ةع  -صحي  مسلم  (2) الع ع  الصَّ معوعاض  د  وع ة  الجع شعاء  وعالٌصبج   ف اي  -ك تعاُب الجمعسعاج  الع ل  صع بعاُب فعضج
معاععة )  .617(رقم 414/ 8جع

ُسااااااول  اللَّاااااا    -ساااااانن الترمااااااذي (3) اااااانج رع صاااااالى اهلل علياااااا  وساااااالم أعبجااااااوعاُب الاااااادَّععوعا   عع
 والحديث صحح  العالمة األلباني.،  3149(رقم1/112)
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فالمتأمل في ذلك يجد أن قيام الليل ل  أثر خاص فاي  ارد الاداء عان الجساد ، 
وهذا ما تحتاج  األمة اليوم في  رد الاداء عان الجساد ورفاع الابالء عن اا ، أال 

بالااذكر والصااالة وقااراءة  فليغتاانم المغتنمااون أوقااات م فااي اللياال فااي  اعااة رب اام
القاار ن وغيرهااا ماان أنااوا  القاارب التااي تجلااب ل اام الصااالح والسااعادة فااي الاادنيا 

 واآلخرة .
وكذلك ما ورد في قصاة أصاحاب الغاار الاذين أكارم م اهلل بالكراماا  علاى تعادد 
فااي أنااوا  ال اعااا ، فتوساال كاال واحااد ماان م ب اعتاا  فرفااع اهلل ماحاال ب اام ماان 

: بااالء، فقااد ورد فااي ال ااا، قعااالع نجُ مع اايع اللَّااُ  عع اارع رعض  بجاادع اللَّاا   بجاانع ُعمع حااديث: عاان عع
عجُ  رعُسولع اللَّ    مَّانج كعاانع  صلى اهلل علي  وسلم سعم  يعُقوُل: " انج علعا ع ثعالعثعاُة رعهجا   م 

انع ا رعة  م  اخج ادعرع ج صع ُلوُا فعانجحع ، فعادعخع اار  ب يا ع إ لعاى غع ا المع وج تَّاى أعوع لعُكمج حع ، فعسعادَّ ج قعبج بعال  لجع
اال     ُعوا اللَّا ع ب صع رعة  إ الَّ أعنج تعادج اخج ا  الصَّ انج هعاذ  ايُكمج م  ، فعقعاُلوا: إ نَُّ  الع ُينجج  ُم الغعارع لعيج   عع
ب اُ   ُكنجاُ  الع أعغج ، وع ان  كعب يارعان  : اللَُّ مَّ كعانع ل ي أعبعاوعان  شعايجخع نجُ مج ، فعقعالع رعُجل  م  ال ُكمج مع أععج

تَّى نعامعا، قعبج  معا حع لعيج   ًما، فعلعمج ُأر حج عع ء  يعوج لعُ معا أعهجاًل، وعالع معااًل فعنعأعى ب ي ف ي  علعب  شعيج
اااًل،  لعُ معا أعهجااًل أعوج مع ب  ع قعبج كعر هجُ  أعنج أعغج ُتُ معا نعاة معيجن  وع دج جع ُبوقعُ معا، فعوع لعبجُ  لعُ معا غع فعحع

لعى تعيجقعظعا، فعشعر بعا  فعلعب ثجُ  وعالقعدعُح عع ُر، فعاسج تَّى بعرع ع الفعجج ت يقعاظعُ معا حع ُر اسج ، أعنجتعظ  يعدعيَّ
انج  اُن ف يا   م  اا نعحج نَّاا مع ، فعفعاربجج عع اكع جج   ُبوقعُ معا، اللَُّ مَّ إ نج ُكنجُ  فعععلجُ  ذعل كع ابجت غعااءع وع غع

ي تع   رعة ، فعانجفعرعجع ج شعيجًةا الع يعسج خج ا  الصَّ صلى اهلل علي  ُعونع الُخُروجع "، قعالع النَّب ٌي هعذ 
ُت عاا وسلم  ، فعأعرعدج بَّ النَّاس  إ لعايَّ ُر: اللَُّ مَّ كعانع ج ل ي ب نجُ  ععم ، كعانع ج أعحع قعالع اآلخع : " وع

ااااءعتجن   ، فعجع ااانع السبااان ينع ااانعة  م  ااا ج ب  عاااا سع تَّاااى أعلعمَّ نباااي حع تعنعععااا ج م  ااا عا، فعامج ااانج نعفجس  ي، عع
تَّاى  ا عا، فعفعععلعا ج حع بعايجنع نعفجس  لبايع بعيجن اي وع لعى أعنج ُتخع ينعار  عع اةعةع د  م  ر ينع وع شج فعأععج عيجُت عا ع 
اانع  ااُ  م  رَّجج قباا  ، فعتعحع اااتعمع إ الَّ ب حع ااٌل لعااكع أعنج تعفُاااَّ الخع : الع ُأح  لعيج عااا، قعالعاا ج ُ  عع إ ذعا قعاادعرج

اارع  لعيج عااا، فعانجصع ااُ  الااذَّهعبع الَّااذ ي الُوقُااو   عع تعرعكج ، وع ااٌب النَّاااس  إ لعاايَّ اايع أعحع نج عااا وعه  فجُ  عع
ا    ُن ف يا  ، فعانجفعرعجع نَّا معا نعحج ، فعافجُرجج عع جج  كع أععج عيجُت عا، اللَُّ مَّ إ نج ُكنجُ  فعععلجُ  ابجت غعاءع وع

نج عاا يُعونع الُخااُروجع م  ااتع   يجاارع أعنَُّ اامج الع يعسج رعُة غع ااخج صاالى اهلل علياا  ا "، قعااالع النَّب ااٌي الصَّ
 :وسلم 

اد    يجارع رعُجال  وعاح  ارعُهمج غع ارعاءع، فعاأععج عيجُتُ مج أعجج ُ  ُأجع رج اتعأججع قعالع الثَّال اُث: اللَُّ امَّ إ نباي اسج " وع
ااءعن   اوعاُل، فعجع نجاُ  األعمج تَّاى كعثُارع ج م  ارعُا حع ُ  أعجج ، فعثعمَّارج ذعهعبع اين  تعرعكع الَّذ ي لعُ  وع ي بععجادع ح 

ب اال   اانع اإل  اار كع م  اانج أعجج ااا تعاارعى م  اار ي، فعُقلجااُ  لعااُ : ُكااٌل مع بجاادع اللَّاا   أعدب إ لعاايَّ أعجج : يعااا عع فعقعااالع
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اتع جز ُئ  تع جز ُئ ب ي، فعُقلجُ : إ نبي الع أعسج بجدع اللَّ   الع تعسج : يعا عع وعالبعقعر  وعالغعنعم  وعالرَّق ي  ، فعقعالع
، فعأعخع  نجُ  شعيجًةا، اللَُّ مَّ فعإ نج ُكنجُ  فعععلجُ  ذعل كع ابجت غعااءع ب كع تعاقعُ ، فعلعمج يعتجُركج م  ذعُا ُكلَُّ ، فعاسج

ُشونع " رعُجوا يعمج رعُة، فعخع خج ُن ف ي  ، فعانجفعرعجع   الصَّ نَّا معا نعحج ، فعافجُرجج عع جج  كع وع
(8). 

تقارب كال واحاد مان م ب اعاة فالمتأمل فاي هاذا الحاديث يجاد أن هاؤالء الثالثاة 
تخالف األخرى وتحق  في كل واحدة من ا شر  اإلخالص وتحق  في م اإلخبا  
إلى رب م والتضر  ل  والتقرب إلي  ب اذا ال اعاا  التاي أعادوها فاي الخلاوا  أل 
جاباة الادعوا  ، فاساتجاب  لتكون سببا فاي قضااء الحاجاا  وتفاريم الكرباا  وا 

وقضاااء الحاجااا  واسااتجابة الاادعوا  ، فانفرجاا   اهلل ماان م وأكاارم م بالكرامااا 
الصخرة وخرجوا يمشون ،فما أحوجنا إلعداد الخبيةة التاي تكاون لناا ذخيارة فاي 
جابااة الادعاء بااإذن رب  وقا  البأسااء والضااراء ، وحلاول المصاااةب والابالء  ، وا 

 األرا والسماء .
ساابب  وكااذلك أيضااا مااا ورد فااي الحااديث القدسااي ماان أن اإلكثااار ماان النوافاال

اانج أعب ااي  لمحبااة اهلل ،ومحبااة اهلل مظنااة إجابااة الاادعاء،  فقااد ورد فااي الحااديث: عع
: قعالع رعُسوُل اللَّ    يجرعةع، قعالع اادعى صالى اهلل عليا  وسالم ُهرع : معانج عع : " إ نَّ اللَّا ع قعاالع

ء   بجد ي ب شعيج معا تعقعرَّبع إ لعيَّ عع ، وع رجب  ل ي ا فعقعدج  ذعنجُتُ  ب الحع اُ   ل ي وع مَّا افجتعرعضج بَّ إ لعيَّ م  أعحع
ععُ   بعبجتُاُ : ُكنجاُ  سعامج بَُّ ، فعإ ذعا أعحج تَّى ُأح  بجد ي يعتعقعرَُّب إ لعيَّ ب النَّوعاف ل  حع معا يعزعاُل عع لعيج  ، وع عع

ر جج  ُش ب  عاا، وع يعادعُا الَّت اي يعابج   اُر ب ا  ، وع ي ُيبجص  ارعُا الَّاذ  بعصع ُع ب ا  ، وع امع لعاُ  الَّت اي الَّذ ي يعسج
اانج  ُ  عع ااا تعاارعدَّدج مع يذعنَّااُ ، وع ُع  ااتعععاذعن ي ألع لعااة ن  اسج يعنَّااُ ، وع ُعج   ااي ب  عااا، وعا  نج سعااأعلعن ي ألع ش  يعمج

رعُا معسعاءعتعُ  " رعُا المعوج ع وعأعنعا أعكج ، يعكج م ن  ُلُ  تعرعٌدد ي ععنج نعفجس  الُمؤج ء  أعنعا فعاع  شعيج
(2). 

ن اإلكثاار مان النوافال سابب لمحباة اهلل وسابب لتوفيا  فالمتأمل في ذلاك يجاد أ
 اهلل للعبد .

                                 
اارعة   -صحي  البخاري (8) جع الع ف يا    -ك تعاُب اإل  ارعُا، فعععم  ياُر أعجج ياًرا فعتعارعكع األعج  رع أعج  اتعأججع بعااُب معان  اسج

ُر فعزعادع، أعوج معنج ععم لع ف ي معال    تعأجج   الُمسج
     ( لع تعفجضع  .2272(رقم 98/ 3غعيجر ا ، فعاسج

) -ك تعاُب الربقعا    -خاريصحي  الب (2)  .6102(رقم 801/ 1بعاُب التَّوعاُضع 
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اااانع »وكااااذلك مااااا ورد عاااان اإلمااااام الشااااافعي أناااا  قااااال:  بعاااااء  م  لعاااامج أعرع أعنجفعااااعع ل لجوع
ب ي     .(8)«التَّسج

وكذلك ما ورد أن النبي كان ياأمر أصاحاب  فاي وقا  الابالء مان كساوف وغيارا 
والدعاء  والصدقة والعتاقة وكان يحذرهم  بالقرب وال اعا   من الذكر والتسبي 

من مغبة المعاصي وأن ا سابب للابالء ،ونقال الحاافظ ابان حجار فاي الفات  عان 
ال يبي: "قال ال يبي وغيرا: وج  اتصال هذا المعنى بما قبل  من قول  فااذكروا 
اهلل إلااخ ماان ج ااة أن اام لمااا أمااروا باسااتدفا  الاابالء بالااذكر والاادعاء والصااالة 

ناسب ردع م عن المعاصي التي هي مان أساباب جلاب الابالء وخاص والصدقة 
 .(2)من ا الزنا ألن  أعظم ا في ذلك"

والشاااهد ماان هااذا النقاال أن اام أمااروا باسااتدفا  الاابالء بالااذكر والاادعاء والصااالة 
 والصدقة والتوبة من المعاصي .

 أال فلنشمر جميعاا أي اا المسالمون مان اإلكثاار مان القارب وال اعاا  فاي هاذا 
األوقا  العصيبة التي نحن في أماس الحاجاة لرفاع الوبااء والعاودة إلاى مبااهم 
الحياة التي أصبح  ال قيماة ل اا فاي عشاية وضاحاها وأصاب   الخاوف ي ايمن 
على ساكني ا ، واندرس  معالم ا عند محبي ا ، فيا ترى إلى متى يظل التمسك 

ا مان الماو  الاذي ال بفاني ا وعدم االدخار لباقي ا ، والخوف يعم كال متمساكي 
يفاار  بااين صااغير وكبياار في ااا ، وال رجاال وال اماارأة يعاايش في ااا ، أال فلنسااتعد 
لمو  أو عيش في ا ، فكالهما يحتاج لعدة وزاد للوقوف بين خالق اا وباري اا ، 
ونسأل اهلل أن يرزقنا العفو والعافية في دين ودنياها والسلم والساالمة مان باالء 

في كاال مصاااب في ااا ، وأن ياارز  الشاا ادة لكاال ماان عاام كاال نواحي ااا ، وأن يشاا
ما  بفيروسي ا إن  جواد كريم يجيب دعوة مض ري ا . فالل م ارحمناا برحمتاك 

 يارب العالمين .
 :خامسا : التوكل على اهلل وحسن الظن ب  سبحان  وتعالى 

                                 
أبو نعيم أحمد بن عباد اهلل بان أحماد بان إساحا  بان  -حلية األولياء و بقا  األصفياء (8)

 (  836/ 9ها( ) 430موسى بن م ران األصب اني )المتوفي:
 م.8974 -ها 8394بجوار محافظة مصر،  -الناشر: السعادة      

 (.138/ 2البن حجر) –فت  الباري  (2)
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 التوكل على اهلل تعالى من أعظم العبادا  القلبية التي يتقرب ب ا العبد إلى ربا 
،وهو من أهم األسباب في رفع الوباء ودفاع الابالء أل ألن هاذا األدوياة الساابقة 
وهااذا التاادابير الماديااة أو المعنويااة تحتاااج لقلااب متوكاال علااى اهلل يجمااع قلباا  
ويفاااوا أمااارا إلاااى اهلل ، ويخلاااص النياااة هلل ويعلااام أن األماااور كل اااا بقااادر اهلل 

 ةاا  ، ومااا أخ ااأا لاام يكاان ساابحان  وتعااالى ، ويعلاام أن مااا أصاااب  لاام يكاان ليخ
ليصاايب  ، فااإذا علاام ذلااك قااوي إيماناا  وصااد  يقيناا  فااأفل  وأنجاا  ، وأثاار فياا  
الدواء باإذن رب األرا والساماء ، وأماا إذا كانا  األخارى واعتماد علاى السابب 
ن أصاااب  ضااراء جااز  ،  الاادنيوي فقاا  كااان موكااوال إلياا  إن أصاااب  سااراء فاارح وا 

االَّ ف ااي لااذلك كااان حقيقااة التوكاال :" ُهااوع  جع اازَّ وع لعااى اللَّاا   عع اااد  الجقعلجااب  عع ت مع ُ  اعج اادج ص 
ُُماور   ك لعاُة األج ارعة  ُكلب عاا، وع خ  ارب م نج ُأُماور  الاٌدنجيعا وعاآلج دعفجع  الجمعضع ، وع ال    ب  الجمعصع الع ت جج اسج

نعُع وع  ي وعالع يعمج يمعان  ب أعنَُّ  الع ُيعج   ق يُ  اإلج  تعحج وعااُ"ُكلب عا إ لعيج  ، وع  .(8)الع يعُضٌر وعالع يعنجفعُع س 
فإذا حق  العبد هذا الحقيقة أثر في  التوكل ، وكان ذلك سببا في كفاياة اهلل لا  

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  } وحمايت  إياا ،كما قال ربنا جل وعال:

 {ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ڭے ے ۓ ۓ ھہ ہ ہ ھ ھ ھ ہۀ ۀ
  [.5]سورة الطالق:

لعااى اللَّاا   { أي: فااي أماار ديناا  قااال العالمااة السااعدي: "ق كَّاالج عع اانج يعتعوع مع ولاا  :   وع
ودنياا، بأن يعتمد علاى اهلل فاي جلاب ماا ينفعا  ودفاع ماا يضارا، ويثا  با  فاي 
ذا كااان  ااُبُ  { أي: كافياا  األماار الااذي توكاال علياا  باا ، وا  سج تساا يل ذلااك   فعُ ااوع حع

العبد من كل شايء، األمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم، ف و أقرب إلى 
ولكن ربما أن الحكمة اإلل ية اقتض  تأخيرا إلى الوق  المناسب ل أل فل ذا قال 
اار ا  { أي: ال بااد ماان نفااوذ قضاااة  وقاادرا، ولكناا    قعاادج  تعااالى:   إ نَّ اللَّاا ع بعااال ُه أعمج

رًا { أي: وقتًا ومقدارًا، ال يتعداا وال يقصر ع ء  قعدج ععلع اللَُّ  ل ُكلب شعيج  .(2)ن "جع

                                 
زيان الادين عباد الارحمن  -جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (8)

 بن أحمد بن رجب بن الحسن، السعالمي ، البغدادي، ثم ا     
بيارو   –( الناشر: مؤسساة الرساالة 491/ 2ها() 791الدمشقي، الحنبلي )المتوفي:      

 م.2008 -ها 8422بعة، ال بعة: السا
 (.169/ 8تفسير السعدي) (2)
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أي كل شيء يحصل بقدرا سبحان  وتعالى ، ولذلك كان النبي يعلم األمة حقيقة 
التوكاال عاان  رياا  تعليماا  للصااحابة هااذا األماار ويبااث فااي م أماار التوكاال علياا  
وتفويا األمور إلي  حتى يكون ذلاك لجماع القلاوب علاى اهلل وحادا ، فقاد ورد 

: ُكنج ُ  ، قعالع لجفع رعُسول  اللَّا    في الحديث ععنج ابجن  ععبَّاس   صالى اهلل عليا  وسالم خع
 : ًما، فعقعالع ُا »يعوج ادج فعاظ  اللَّا ع تعج  ، احج فعظجاكع فعظ  اللَّا ع يعحج ، احج لبُمكع كعل معا   ُم إ نبي ُأعع يعا ُغالع

لعامج  نج ب اللَّا  ، وعاعج اتعع  تعععنج ع فعاسج أعل  اللَّ ع، وعا  ذعا اسج ، إ ذعا سعأعلج ع فعاسج اهعكع أعنَّ اأُلمَّاةع لعاوج ُتجع
لعاوج  ، وع ء  قعادج كعتعبعاُ  اللَّاُ  لعاكع ء  لعامج يعنجفعُعاوكع إ الَّ ب شعايج لعاى أعنج يعنجفعُعاوكع ب شعايج تعمععع ج عع اجج
 ، لعيجااكع ء  قعاادج كعتعبعااُ  اللَّااُ  عع ء  لعاامج يعُضااٌروكع إ الَّ ب شعاايج لعااى أعنج يعُضااٌروكع ب شعاايج ُعااوا عع تعمع اجج

فَّ ج الٌصُحفُ ُرف عع   األعقجالع  جع  .(8)«ُم وع
يباث فاي نفاوس  صلى اهلل علي  وسالم  فالمتأمل في هذا الحديث يجد أن النبي

الصحابة وهم صغار حقيقة التوكل على اهلل ، وكاذلك يكاون هداياة لناا فاي هاذا 
انج  لعامع م  ٌسال  إ لعيجا   أعنج يععج انع التَّوع اب كع م  سج : ب حع انع  األمر ،"وقعالع بععجُا السَّلعف  قعلجب اكع ُحسج

اا أعهعمَّاُ ،  نجاُ  مع ارعُا، فعكعفعااُا م  ا  قعدج فعوَّاع إ لعيج   أعمج بعاد  بجد  م نج ع  لعيج  ، فعكعمج م نج عع ٌكل كع عع تعوع
رعًجااا  ععاالج لعااُ  معخج اانج يعتَّاا   اللَّاا ع يعجج مع ااُب{  -ثُاامَّ قعاارعأع:  وع تعس  يجااُث الع يعحج اانج حع ُزقجااُ  م  يعرج وع

قعاالع وعهجاُب 3 - 2]ال ال :  . وع اان  يمع معاُ  اإلج  ٌكُل ج  : التَّوع يُد بجُن ُجبعيجر  [ ...، قعالع سعع 
لعامع  بب   أعنج يععج لعى رع ٌكلع الجععبجد  عع سعُن: إ نَّ تعوع ٌكُل. قعالع الجحع وعى التَّوع بجُن ُمنعبب  : الجغعايعُة الجُقصج

 .(2)أعنَّ اللَّ ع ُهوع ث قعُتُ "
ي  بالتوكل علي  وحدا ، وكذلك أمار الماؤمنين ب اذا األمار، فقاال وقد أمر اهلل نب

، وقااااااااااااا   [ 13]ساااااااااااااورة النساااااااااااااا : {ڃ ڃ ڃ چ ڃڄ ڄ ڄ } تعاااااااااااااالى:

 {ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڦٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤتع لى }
 {ڃ ڃ ڃ چ چ ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ }، وقاا   تعاا لى [ 31]سااورة الفرقااا :

]سورة  {ی ی ی جئ حئ مئ ىئ . وق   تع لى } [337]سورة آل عمرا :
 [ .366]سورة آل عمرا : {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ پ }، وق   تع لى [ 65المائدة:

                                 
لعيجا    -سنن الترمذي (8) الَّى اللَّاُ  عع انج رعُساول  اللَّا   صع رع   عع اة  وعالرَّقعااة    وعالجاوع افعة  الجق يعامع أعبجاوعاُب ص  ( سعلَّمع  ، وقال هعذعا 2186(رقم 667/ 4وع

ي   "،وصحح  العالمة األلباني     ح  سعن  صع يث  حع د   . حع
 (.491/ 2للحافظ ابن رجب الحنبلي) -جامع العلوم والحكم (2)
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 صااالى اهلل عليااا  وسااالم فالمتأماال فاااي هاااذا اآليااا  يجاااد أن األمااار في اااا للنبااي 
وللمؤمنين بالتوكل أمر ظاهر لما ل  من األهمية بمكاان ، وقاد أرشادنا نبيناا أن 

ى ال إلاى غيارا فيفارج اإلنسان إذا نزل  ب  حاجة أو فاقاة أن يلجاأ إلاى اهلل تعاال
: قعاالع رعُساوُل  ، قعالع ُعود  بجد  اللَّ   بجن  معسج اهلل عن  هم  ، فقد ورد في الحديث ععنج عع

معنج نعزعلع ج ب    فعاقعة  فعأعنجزعلع عاا ب النَّااس  لعامج ُتسعادَّ فعاقعتُاُ ، »: صلى اهلل علي  وسلم اللَّ   
معنج نعزعلع ج ب    فعاقعة  فعأعنجزعلع ع  ل  وع ل  أعوج  ج  زج   ععاج  ُك اللَُّ  لعُ  ب ر   .(8)«ا ب اللَّ  ، فعُيوش 

وممااا ينبغااي أن يعلاام أن األخااذ باألسااباب ال ينااافي التوكاال ، فقااد علمنااا النبااي 
األخذ باألسباب مع التوكل وأن ما ال يتنافيان ، فقاد جااء  صلى اهلل علي  وسلم 

صالى اهلل أن يعقل ا وقاال للنباي  في حديث الرجل الذي أراد أن يترك ناقت  دون
 صلى اهلل عليا  وسالم : أترك ا دون عقال وأنا متوكل ، فأمرا النبي علي  وسلم 

و بجان   ار  باألخذ بالسبب وأرشدا أن ما ال يتنافيان، فقد ورد فاي الحاديث عان  عمج
: قعالع رعُجل  ل لنَّب يب  يَّةع، قعالع اُل نعااقع صلى اهلل عليا  وسالم ُأمع :  : ُأرجس  كَّاُل ، قعاالع ت ي وعأعتعوع

كَّلج » تعوع ق لج عا وع  .(2)«اعج
فدل هذا على أن  البد من األخذ بالسبب أل ألن ترك  تواكل وقدح في الشريعة ، 
واالعتماد على السبب وحدا شارك وقادح فاي العقيادة . فيبنبغاي عليناا أن نأخاذ 

أن األمار كلا   باألسباب في أمر العالج من هذا الوباء وأن نتوكل علاى اهلل فاي
بيد اهلل وحدا ، والتكان األخارى فاي االعتمااد علاى األساباب المادياة وننساى أن 

 المقدر لجميع األمور هو اهلل سبحان  وتعالى .
ابعاب   عسج ٌكال  الع ُينعااف ي السَّاعجيع ف اي األج ق ي ع التَّوع لعمج أعنَّ تعحج قال الحافظ ابن رجب :" وعاعج

، فعاإ نَّ اللَّا ع الَّت ي قعدَّرع اللَُّ  سُ  لجق ا   ب اذعل كع ارع ج ُسانَُّتُ  ف اي خع جع قجاُدورعا   ب  عاا، وع انعُ  الجمع بجحع
وعار ح   ابعاب  ب االججع عسج ، فعالسَّاعجُي ف اي األج ٌكال  ار ا  ب التَّوع اعع أعمج ابعاب  مع عسج ي األج ارع ب تعععاا   تعععالعى أعمع

                                 
الَّمع  -سنن الترمذي (8) سع لعيجا   وع لَّى اللَّاُ  عع ااءع ف اي  -أعبجوعاُب الٌزهجد  ععنج رعُسول  اللَّ   صع اا جع بعااُب مع ُحبب عا )  (163/ 4ال عمب ف ي الٌدنجيعا وع

سعن  2326رقم       يث  حع د  ي   غريب "،وصحح  العالمة األلباني . ، وقال: هعذعا حع ح   صع
)-ك تعااااُب الرَّقعااااة    -صاااحي  ابااان حباااان (2) ٌكااال  رع   وعالتَّوع ،وقاااال  738( رقااام2/180بعااااُب الجاااوع

 األلباني: حسن لغيرا.
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لعيجا   إ   ٌكُل ب الجقعلجاب  عع ينع  عاععة  لعُ ، وعالتَّوع اا قعاالع اللَّاُ  تعععالعى: يعاا أعٌي عاا الَّاذ  اان  ب ا  ، كعمع يمع
} رعُكمج ذج ُنوا ُخُذوا ح    مع

اانج ر بعااا   78]النساااء:  م  اانج قُااوَّة  وع ااتع ععجُتمج م  ااا اسج ااٌدوا لعُ اامج مع قعااالع تعععااالعى:  وعأعع  [ ، وع
 : عنجفعاااال  { ]األج ااال  يج ااا60الجخع ااايع   الصَّ :  فعاااإ ذعا ُقض  قعاااالع عرجا  [ ، وع اااُروا ف اااي األج ُة فعانجتعشع الع

اال  اللَّاا  { ]الجُجُمععااة :  اانج فعضج اانج  عععاانع ف ااي 80وعابجتعُغااوا م  ااتعر ٌي: مع قعااالع سعاا جل  الٌتسج [ . وع
رعكعااة   ااب   -الجحع اانج  عععاانع ف ااي  -يععجن ااي ف ااي السَّااعجي  وعالجكعسج مع فعقعاادج  عععاانع ف ااي الٌساانَّة ، وع

، فعقعدج  ع  ٌكل  اُل النَّب يب التَّوع ٌكُل حع ، فعالتَّوع يمعان  الَّمع  -ععنع ف ي اإلج  سع لعيجا   وع لَّى اللَّاُ  عع ، -صع
ال   ، فعالع يعتجُركعنَّ ُسنَّتعُ " لعى حع ُب ُسنَُّتُ ، فعمعنج ععم لع عع وعالجكعسج
(8). 

ومما ينبغي أن يعلم أن العدوى ال ُتؤثر بنفس ا وال ُتعدي بذات ا بال هاو المقادر 
ر العاادوي فاااال نخاااف من ااا ونشاااعر بالرعااب ماان انتشاااارها ، فقااد ورد فاااي ألماا

يجرعةع) صالى اهلل عليا  (، يعُقوُل: قعالع رعُسوُل اللَّا   رضي اهلل عن الحديث عن أعبعي ُهرع
انع » :وسلم  ُذوم  كعمعا تعف اٌر م  ف رَّ م نع المعجج ، وع فعرع يعرعةع، وعالع هعامعةع وعالع صع الع ععدجوعى وعالع   
 .(2)«األعسعد  

نفااي العاادوى  صاالى اهلل علياا  وساالم فالمتأماال فااي هااذا الحااديث يجااد أن النبااي 
التااي ُيعتقااد أن ااا تااؤثر بااذات ا كمااا كااان أهاال الجاهليااة يعتقاادون ، وأثباا  فااي 
الحديث أيضا الفرار من المجذوم داللة على أن اا تاؤثر بقادر اهلل تعاالى ، وباين 

األخذ باألسباب كما مر معنا فاي المبحاث  عدم اإليراد على المريا ليبين أيضا
ألول فااي تاادبير الحجاار الصااحي ، فتبااين أن األخااذ باألسااباب أماار واجااب مااع ا

اُع  مج اُب الججع : يعج  ااء  ُ اوُر الجُعلعمع التوكل على اهلل تعالى، قال اإلمام النووي:" قعاالع ُجمج
ان  قعاُلوا: وع ع  يحع ح  يثعيجن  وعُهمعا صع د  اع  أن حاديث:)ال عادوى( بعيجنع هعذعيجن  الجحع مج ر يُ  الججع

ل يَّااُة تعزجُعُمااُ  وتعتقاادا أن الماارا والعاهااة تعاادى  اه  ااا كعانعاا   الججع الجُماارعاُد ب اا   نعفجااُي مع
ادع ب بع ا ال بفعل اهلل تعالى ، وأما حديث: )ال يورد  لعى ُمص    ( ،فعُأرجش  ر ا  عع ُممج

رُ  ارع ُصااُل الضَّ ااا يعحج انعبعاة  مع ر ا  ،  ف يا   إ لعااى ُمجع قعاادج اال  اللَّا   تعععااالعى وع نجاادعُا ف اي الجععااادعة  ب ف عج ع 
نجدع ذعل اكع ب قعادعر   ر  ع  رع لعمج يعنجف  ُحُصولع الضَّ ل  الجععدجوعى ب  عبجع  عا وع عوَّ يث  األج د  فعنعفى ف ي الجحع

مَّا  ت رعاز  م  حج ل    وعأعرجشعدع ف ي الثَّان ي إ لعى اال  ف عج ال  اللَّ   تعععالعى وع ُر ب ف عج ارع نجادعُا الضَّ ُصاُل ع  يعحج

                                 
 (.491/ 2للحافظ ابن رجب الحنبلي) -جامع العلوم والحكم (8)
)بعاُب الجُ  -ك تعاُب ال ببب  -صحي  البخاري  (2)  .1707(رقم 826/ 7ذعام 
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اا ُهاوع  اع  بعيجنعُ مع مج يثعيجن  وعالججع اد  ي   الجحع اح  انج تعصج نعااُا م  قعدعر ا  فع عذعا الَّذ ي ذعكعرج اللَّ   وعا  رعادعت    وع
" يُر إ لعيج   يعتعععيَُّن الجمعص  ُ وُر الجُعلعمعاء  وع لعيج   ُجمج وعاُب الَّذ ي عع الصَّ
(8) . 

كالم أهل العلم في المسألة من أن  ال تعارا بين حاديث: ال عادوى ، ف ذا هو 
 وبين حديث : فر من المجذوم .  

 ولكن قد يخاف اإلنسان من العدوى ، فما حكم الخوف من العدوى : 
الجواب : الخوف من غير اهلل تعالى ال يكاون حراماًا إن كاان خوفاا جبلياا وغيار 

وكاان مماا جار  العاادة بأنا  سابب للخاوف  مانع  من فعل واجب  أو تارك محارَّم.
كالخوف من األسود والحياا ، والعقاارب والظلماة، ومان ذلاك الخاوف مان أرا 

"إذا ساامعتم بال اااعون فااي األرا فااال : صاالى اهلل علياا  وساالم الوباااءأل لقولاا  
تدخلوها ". بل الخوف حينةذ  واجاب وفاي الحاديث:" فار مان المجاذوم فارارك مان 

وس واألجسام والمنافع واألعضاء واألموال واألعراا عان األسد " ، فصون النف
األسباب المفسدة واجب. ومما يستدل ب  فاي ذلاك عان جاابر بان عباد اهلل: أنا  

صلى اهلل علي  كان في وفد ثقيف رجل  مجذوم، جاء ليبايع.. فأرسل إلي  النبي 
هلل صاالى ا"ارجااع فقااد بايعناااك". وعاان أبااي هرياارة، قااال: قااال رسااول اهلل :وساالم 

  (2)"ال ُيور دعن  ممرا على مص ".:علي  وسلم 
، وكل هذا األحاديث تدل على مشروعية الخوف الجبلي ال بيعي من العدوى ، 
ولكان بشار  أن ال يحملا   علااى تارك واجاب أو فعاال محارم ، وأن ال يعتقاد أن ااا 

 المؤثرة بذات ا .
وأن نلجاأ إليا   ومن هذا المن ل  يجب عليناا جميعاا أن نفاوا أمورناا إلاى اهلل

بكشف الكرب ورفع الغمة عن األمة وأن نأخذ ب ذا التدابير ساواء كانا  مادياة 
أو معنوية وأن نجد في ت بيق ا وأن ال نت اون في ا ، ف ذا هي بعا التادابير  
المعنوية وب  يتم ختام هذا المبحث لتكتمال أهام التادابير المعنوياة وهاي خمساة 

في المبحث الساب  فتلك عشرة كاملاة ، ونساأل مع خمسة من التدابير المادية 
اهلل أن ينفع ب ا أمة اإلسالم في ربو  األرا كل ا ، وأن يجعل ل ا القباول فاي 

 األرا،  وأن يرفع عنا  البالء والوباء إن  قريب مجيب سميع الدعاء .

                                 
 (.284/ 84شرح النووي على مسلم ) (8)
 هذا األحاديث تم تخريج ا في المقدمة والمبحث األول فلتراجع .  (2)
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ني ال أدَّعي الكمال فيما أدي  مان عمال ، وماا قما  با  مان دراساة ،  هذا وا 
، فاإن كنا  قاد وفقا   د المقل ، وما بعلعغ  عقلي ، ووساعت   ااقتيف ذا هو ج 

ن ي  ، وكرم من  أسبغ  علاي  ، فلا  الحماد والمناة  وأصب  ف و فضل من اهلل أعوجالع
ن كن  قد زلل  أو أخ أ  فإن التقصير من نفسي ومن الشي ان ، وفضال  ، وا 

ي ماا قصادت  اهلل يتسع بإذن  لما وقع  في  من خ أ غير مقصود ، وحسبي أنا
، وحسبي أني بشر ، فمعن  الذي ما أساء قا  ومان لا  الحسانى فقا  ، فالكماال 

، وهاو ال اادي  هلل وحدا ، فرحمة اهلل وسع  كل شايء ، واهلل مان وراء القصاد
إلى سواء السابيل، وصالي الل ام علاى سايد األولاين واآلخارين ، والحماد هلل رب 

 العالمين .
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 الخاتمة
 وتشتمل على اآلتي :

 أهم النتاةم والتوصيا  . -8
 قاةمة المصادر والمراجع -2

   أهم النتاةم والتوصيا 
أساات يع  –الااذي أسااال اهلل النفااع باا   –بعااد سااياحة فكريااة فااي بحثااي هااذا 

 استخالص ما يلي:
 أواًل: أن هناك تدابير مادية وتدابير معنوية للوقاية من الوباء ورفع البالء .

أن هناك فر  بين الوباء وباين ال ااعون ، فكال  ااعون وبااء ، ولايس  ثانًيا: 
 من الوباء وليس من ال اعون .باء  اعون ، وأن فايروس كورونا كل و 

ثالثًا: أن  الشريعة اإلسالمية شريعة غراء تتميز بخصاةص م مة من  الربانية 
ل زماان ومكااان والكماال مماا يجعل اا صاالحة لكامصادر والشامول والعماوم فاي ال

 وتفي بحاجة الشرية في كل مناحي الحياة.
رابًعااااا: أن الحجاااار الصااااحي بااااين الاااادول الموبااااوءة  وبعضاااا ا أو بااااين األفااااراد 
الموبوةين وغيرهم من التدابير المادية التي  ناد  ب اا الشاريعة اإلساالمية مناذ 

 أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان  .
خصية من أهم سبل التدابير المادية التي حثا  : أن النظافة العامة والشخامًسا

 علي ا الشريعة الغراء .
يحذر البحث من التجمعا  والمخال ة البشرية بدون ضرورة ملحة في سادًسا: 

هااذا الظااروف الصااعبة التااي يماار ب ااا العااالم اليااوم ويحااث البحااث علااى االلتاازام 
 بقرارا  والة األمور .

قال أهمياة عان التادابير المادياة بال قاد تفوق اا سابًعا: أن التدابير المعنوياة ال ت
فااي التااأثير لمااا في ااا ماان التضاار  والاادعاء واألذكااار والتحصااينا  الشاارعية ماان 

 األوبةة واألمراا الحسية، وكذلك ساةر  القربا  وال اعا  .
ثامًناااا: يحاااذر البحاااث مااان تفشاااي المنكااارا  الظااااهرة والفاااواحش المتنااااثرة فاااي 

ر الوباء وظ ور ال واعين التي لم تكن فاي أساالفنا المجتمعا  وأن ا سبب لنش
 من قبل .
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ل علاى تاسًعا: أن األمر بالمعروف والن ي عن المنكار واجاب علاى كال مسالم كا
تشاامل الراعااي والراعيااة ،ولكاان نصاا  الراعااي حسااب مسااةوليت  وأن النصاايحة 

 يكون سرا بين  وبين الناص  ويختلف عن نص  الرعية.
سااباب ال ينااافي التوكاال فااي شاايء ، باال الواجااب األخااذ عاشاارًا : أن األخااذ باأل

باألسباب ماع التوكال علاى اهلل ، وأن االعتمااد علاى السابب قادح فاي العقيادة ، 
 وترك السبب قدح في الشريعة .
 وفي ن اية بحثي أوصي باآلتي :

وعاادم الشاارك باا  ساابحان   (أواًل: وجااوب الاادعوة إلااى التوحيااد الخااالص هلل)
 وتعالى .
أوصااي بعماال لقاااءا  دعويااة بااين علماااء الاادين اإلسااالمي المتخصصااين  ثانًيااا: 

وبين أصحاب الشراةع السابقة ودعوت م بالحسنى وتبيين المعتقد الصاحي  مان 
خالل إبراز محاسن الشريعة اإلسالمية، والرد على شاب ات م مان خاالل لقااءا  

 منظمة من قبل المؤسسا  الرسمية بعيدة عن اإلعالم وغير ذلك .
لثًا: أوصي المسلمين جميعًا باالهتمام بالتدابير الوقاةية المادية والمعنوية من ثا

 األوبةة واألمراا الحسية التي ذكر  في ثنايا البحث .
 م رابًعا : أوصي المسالمين جميعاًا بااللتفااف حاول والة أماورهم وااللتازام بقارارات

ماورهم إلحاداث يبث اا المشانعون علاى والة أوغا ال رف عن اإلشااعا  التاي 
متناثرة فاي داخال لناس إلى جماعا  متفرقة وأحزاب  الفوضى والبلبلة وتقسيم ا

الدول اإلسالمية ومن ثم تكون فريسة للدول الغربية مما هاو مخاالف لشاريعتنا 
 الغراء .

خامًسااا:  أوصااي باإلكثااار ماان عماال باارامم توعويااة فااي شااتى وساااةل اإلعااالم 
بل المسةولين في المنظومة الصاحية لتوعياة ووساةل التواصل االجتماعي من ق

الناس بالتادابير الوقاةياة ال بياة وكاذا العالجاا  النافعاة إذا أحساوا باالمرا أو 
أعراض  وعدم السماح لغيرهم بالتحدث في هاذا الشاأن حتاى ال يصال للنااس إال 

 ما هو مفيد .
ي األمااة سادًساا:  أوصااي القاااةمين علااى اإلعااالم بااأن يتقااوا اهلل فااي أنفساا م وفاا

 بأن ينشروا كل ما هو هادف ومفيد  
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ثااارة القالقاال بااين الناااس ب اادف اإلثااارة  والبعااد كاال البعااد عاان بااث اإلشاااعا  وا 
 اإلعالمية  .

سااابًعا:  أوصااي نفسااي وجميااع إخااواني المساالمين بعاادم نشاار أي شاايء ماان 
المعلوما  واإلحصااةيا  وغيرهاا علاى وسااةل التواصال االجتمااعي إال مان قبال 

تحااادث      ا  الرسااامية فاااي داخااال الدولاااة التاااي يعيشاااون في اااا حتاااى الالصااافح
اإلشاعا  الكاذبة ، ومان ثام يكاون هنااك تروياع للمسالمين ، وقاد أمرناا بالفاأل 

 الحسن ون ينا عن التشاؤم .
ثامًنا: أوصي نفسي وجميع إخاواني الادعاة باالحرص علاى  لاب العلام الشارعي 

فااي مواج ااة الشااب ا  التااي تثااار حااول والثقااافي الااذي يجعلنااا نقااف ساادا منيعااا 
 اإلسالم والرد علي ا بأسلوب علمي رصين .

تاسًعا: أوصي ب باعة األبحاث المحكماة التاي تنشار فاي الماؤتمرا  والحولياا  
والاادوريا  ونشاارها فااي معااارا الكتااب الدوليااة أل وكااذلك نشاارها علااى وساااةل 

 نحاء المعمورة كل ا.التواصل االجتماعي ليستفيد من ا  الب العلم قا بة في أ
عاشااارًا : أوصاااي نفساااي والمسااالمين جميعاااا باإلكثاااار مااان التوباااة واالساااتغفار 
والمحافظااة علااى األدعيااة واألذكااار والتحصااينا  الشاارعية التااي تكااون سااببا فااي 

 رفع البالء ودفع الوباء .
فتلااك هااي أهاام النتاااةم والتوصاايا  التااي توصاال  إلي ااا ماان خااالل بحثااي ، 

النفاع ب اا فاي جمياع بلادان المسالمين ، ومياادين العلام في اا ، والتي أساأل اهلل 
 وصلي الل م على سيد األولين واآلخرين ،إن  أكرم مسؤول وخير مأمول. 

 والحمد هلل رب العالمين .
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  قاةمة بأهم المصادر والمراجع 
 أوال : القر ن الكريم جل من أنزل  .

 ثانيا : كتب عامة :
أبو عباد اهلل أحماد بان محماد بان حنبال بان  -بن حنبلمسند اإلمام أحمد  (8

هاا( ، الناشار: مؤسساة الرساالة 248هالل بان أساد الشايباني )المتاوفي: 
 م. 2008 -ها  8428ال بعة: األولى، 

محماااد بااان إساااماعيل أباااو عباااداهلل البخااااري الجعفاااي  -صاااحي  البخااااري (2
حمااد الناشاار: دار  ااو  النجاااة )مصااورة عاان الساال انية بإضااافة تاارقيم م

 ها.8422فؤاد عبد الباقي( ال بعة: األولى، 
أباو عباد اهلل محماد بان يزياد  -وماجة اسام أبيا  يزياد  -سنن ابن ماج   (3

الناشاار: دار الرسااالة العالميااة ،ال بعااة:  -هااا( 273القزوينااي )المتااوفي: 
 م 2009 -ها  8430األولى، 

ااد باان عبااد الاارز ا -تاااج العااروس ماان جااواهر القاااموس (4 ااد باان محم    محم 
الناشار: دار  -هاا(8201الحسيني، الملق ب بمرتضاى الزَّبيادي )المتاوفي: 

 ها. 8484بيرو  ال بعة: األولى / -الفكر 
د أحمااااد مختااااار عبااااد الحميااااد عماااار  -معجاااام اللغااااة العربيااااة المعاصاااارة (1

ها( بمساعدة فري  عمل ، الناشر: عالم الكتب ال بعة: 8424)المتوفي: 
 م. 2001 -ها  8429األولى، 

مجمع اللغاة العربياة بالقااهرة )إباراهيم مصا في / أحماد  -عجم الوسي الم (6
 الزيا  / حامد عبد القادر / محمد النجار( الناشر: دار الدعوة .

حامد صاد  قنيباي ،الناشار:  -محمد رواس قلعجي  -معجم لغة الفق اء (7
 -هااا  8401دار النفاااةس لل باعااة والنشاار والتوزيااع ال بعااة: الثانيااة، 

 م . 8911
أحماد بان فاارس بان زكريااء القزويناي الارازي، أباو  -معجم مقاييس اللغاة (1

 -هاا 8399ها( الناشر: دار الفكر، عام النشر: 391الحسين )المتوفي: 
 م.8979
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محمااد باان مكاارم باان علااى، أبااو الفضاال، جمااال الاادين اباان  -لسااان العاارب (9
هااا( الناشاار: دار 788منظااور األنصاااري الرويفعااى اإلفريقااى )المتااوفي: 

 ها. 8484 -ال بعة: الثالثة  -بيرو   -در صا
محمااااد عبااااد الاااارؤوف المناااااوي  -التوقيااااف علااااى م مااااا  التعاااااريف  (80

 بيرو  ، دمش    -/الناشر : دار الفكر المعاصر ، دار الفكر 
 ه .848ال بعة األولى ،       
أبااو زكريااا محيااي الاادين  -المن اااج شاارح صااحي  مساالم باان الحجاااج   (88

 ها( الناشر : دار  676لمتوفي: يحيى بن شرف النووي )ا
 ه.8392ال بعة الثانية  –بيرو   –إحياء التراث العربي   
الناشاار: دار  -محمااد باان أبااي بكاار اباان قاايم الجوزيااة –ال ااب النبااوي (82

 الكتاب العربي، بيرو ، لبنان ، ال بعة:األولى، 
 م .8990ه /8480   
لجرجااني علاي بان محماد بان علاي الازين الشاريف ا -كتاب التعريفا   (83

 الناشر: دار الكتب العلمية بيرو     -ها(186)المتوفي: 
 م .8913-ها 8403لبنان ، ال بعة: األولى  -  
زين الدين أبو عبد اهلل محمد بان أباي بكار بان عباد  -مختار الصحاح  (84

 ها(، الناشر: المكتبة   666القادر الحنفي الرازي )المتوفي: 
صاااايدا ال بعااااة: الخامسااااة،  - الاااادار النموذجيااااة، بياااارو  -العصاااارية  

 م.8999ها / 8420
أبااو نصاار إسااماعيل باان حماااد  -الصااحاح تاااج اللغااة وصااحاح العربيااة  (81

 الناشر: دار العلم    -ها(393الجوهري الفارابي )المتوفي: 
 م . 8917 -  ها 8407بيرو  ال بعة: الرابعة  –للماليين  
بان أحماد بان زكرياا زكريا بن محماد -الحدود األنيقة والتعريفا  الدقيقة (86

 ها(   926األنصاري،زين الدين أبو يحيى السنيكي)المتوفي:
 ه .8488بيرو  ،ال بعة: األولى،  –الناشر: دار الفكر المعاصر  
أيااوب باان موسااى -الكليااا  معجاام فااي المصاا لحا  والفاارو  اللغويااة  (87

 الحسيني القريمي الكفوي،أبو البقاء الحنفي   
 بيرو . –شر: مؤسسة الرسالة النا -ها( 8094)المتوفي:  
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محمااد باان علااي اباان  -موسااوعة كشاااف اصاا الحا  الفنااون والعلااوم  (81
 القاضي محمد حامد بن محم د صابر الفاروقي الحنفي

بيااارو  ،ال بعاااة:  –الناشااار: مكتباااة لبناااان ناشااارون  -الت اااانوي     (89
 م.8996 -األولى 

ر محمااد باان أحمااد باان األزهااري ال ااروي، أبااو منصااو  -ت ااذيب اللغااة  (20
    ،بيرو  –ها(،  : دار إحياء التراث العربي370)المتوفي: 

 .م 2008ال بعة األولى:    (28
تقااي الاادين أبااو العباااس أحمااد باان عبااد الحلاايم باان  -مجمااو  الفتاااوى  (22

    ، : دار الوفاء ها(الناشر:721تيمية الحراني )المتوفي: 
 .م 2001ها / 8426 :ال بعة الثالثة  (23
در الدين محماد بان عاالء الادين علاي  بان ص -شرح العقيدة ال حاوية  (24

   محمد بن أبي العز الحنفي، األذرعي الصالحي 
بيرو  ال بعة  – : مؤسسة الرسالة  -ها( 792الدمشقي )المتوفي:   (21

 م.8997 -ها 8487العاشرة: 
عبد الرحمن بان ناصار  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  (26

 2000-هاا  8420ة ،ال بعاة:األولى بن السعدي/الناشر:مؤسسة الرسال
 م .

عبد اهلل بن جاار اهلل بان إباراهيم  ل جاار اهلل   -كمال الدين اإلسالمي   (27
   : وزارة الشةون اإلسالمية واألوقاف  -
ال بعة األولى:  -المملكة العربية السعودية  -والدعوة واإلرشاد         (21

 ها.8481
جرير بن يزياد بان كثيار بان محمد بن  -جامع البيان في تأويل القر ن  (29

 غالب اآلملي، أبو جعفر ال بري، الناشر :  مؤسسة  
 م. 2000 -ها  8420الرسالة ،ال بعة : األولى ،   (30
محمد السايد الوكيال/ : الجامعاة اإلساالمية بالمديناة  -مدرسة الدعوة  (38

 ها.8400( 41-47ال بعة: الثانية عشرة العدد ) -المنورة
كاااريم زيااادان / الناشااار: مؤسساااة الرساااالة د/عباااد ال –أصاااول الااادعوة   (32

 م.2008-ها8428،ال بعة: التاسعة 
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أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيار القرشاي  -تفسير القر ن العظيم  (33
 ها( الناشر: دار   774البصري ثم الدمشقي )المتوفي: 

بيااارو  ال بعاااة:  -الكتاااب العلمياااة، منشاااورا  محماااد علاااي بيضاااون   (34
 ها . 8489 -األولى 

أبو الحسن علاي بان أباي الكارم محماد بان محماد  -كامل في التاريخال  (31
 بن عبد الكريم الشيباني، دار النشر: دار الكتب العلمية  

 .2ها، ال بعة:  8481 -بيرو   -  (36
محماد بان حباان بان أحماد بان  -صحي  ابن حباان بترتياب ابان بلباان  (37

 حبان بن معاذ بن مععجبدع، التميمي، أبو حاتم، الدارمي،   
بيااارو ،  –هاااا( الناشااار: مؤسساااة الرساااالة 314الُبساااتي )المتاااوفي:   (31

 .8993 - 8484ال بعة: الثانية، 
رة بان موساى بان الضاحاك،  -سنن الترمذي  (39 محمد بن عيساى بان سعاوج

 ها( ، الناشر: شركة  279الترمذي، أبو عيسى )المتوفي: 
مصاار ، ال بعااة: الثانيااة،  -مكتبااة وم بعااة مصاا في البااابي الحلبااي   (40

 م . 8971 -ها  8391
أباو محماد محماود بان أحماد بان  -عمدة القاري شرح صحي  البخااري  (48

 موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين  
 بيرو . –ها( الناشر: دار إحياء التراث العربي 111العينى )المتوفي:  
محياي السانة ، أباو  -معالم التنزيل في تفساير القر ن=تفساير البغاوي  (42

 الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي  محمد 
بياارو  -هااا( الناشاار :دار إحياااء التااراث العربااي180الشااافعي)المتوفي :  

 ها.8420ال بعة: األولى، 
محمااد األمااين باان محمااد  -أضااواء البيااان فااي إيضاااح القاار ن بااالقر ن  (43

هااااا( 8393المختااااار باااان عبااااد القااااادر الجكنااااي الشاااانقي ي )المتااااوفي : 
لبنااان ،عااام  –دار الفكاار لل باعااة و النشاار و التوزيااع، بياارو  الناشاار : 
 ما. 8991 -ها  8481النشر : 
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علي بن )سل ان( محمد، أبو  -مرقاة المفاتي  شرح مشكاة المصابي   (44
ها( الناشار: دار 8084الحسن نور الدين المال ال روي القاري )المتوفي: 

 م.2002 -ها 8422لبنان ،ال بعة: األولى،  –الفكر، بيرو  
محمَُّد بُن عزب الادبين  عباد  الل ياف  -شرح مصابي  السنة لامام البغوي (41

تعا، الٌرومٌي     بن  عبد العزيز بن أمين الدبين بن  ف ر شج
لعاااااك )المتااااوفي:        هاااااا(  114الكعرماااااني  ،الحنفااااٌي، المشااااا ور باااااابن المع

 م. 2082ها/8433الناشر:إدارةالثقافةاإلسالمية،ال بعة:األولى،
أبااو محمااد موفاا  الاادين عبااد اهلل باان أحمااد باان -المغنااي الباان قدامااة  (46

 محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،  
ها( الناشر: مكتبة القاهرة، 620الش ير بابن قدامة المقدسي )المتوفي:  

 م.8961 -ها 8311تاريخ النشر: 
باان عااامر األصاابحي مالااك باان أنااس باان مالااك  -مو ااأ اإلمااام مالااك  (47

 ها( الناشر: دار إحياء التراث  879المدني )المتوفي: 
 م . 8911 -ها  8406لبنان ،عام النشر:  –العربي، بيرو   
محماد  -الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاافي أو الاداء والادواء  (41

 بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم  
المغارب ،ال بعاة:  –،الناشار: دار المعرفاة هاا( 718الجوزية )المتاوفي:  

 م.8997 -ها 8481األولى، 
أبو بكر أحمد بن عمرو المعروف بابن أباي عاصام المتاوفي:  -السنة  (49

 ها، الناشر:دار الصميعي/الرياا ال بعة:  217
 م .8991 -ها8489األولى، 
اإلماااام الحاااافظ أباااو عباااد اهلل الحااااكم  -المساااتدرك علاااى الصاااحيحين  (10

 بيرو . –ها( ، الناشر: دار المعرفة  401ري )النيسابو 
للحاااافظ أباااي القاسااام ساااليمان بااان احماااد ال براناااي  -المعجااام األوسااا   (18

 ،الناشر: دار الحرمين لل باعة والنشر والتوزيع . 
أبااو القاساام سااليمان باان أحمااد ال برانااي ،المتااوفي:  -المعجاام الكبياار  (12

 م. 8913ة: الثانية، ها ،الناشر: دار إحياء التراث العربي ،ال بع 360
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أبااو عبااد الاارحمن محمااد ناصاار  -صااحي  الجااامع الصااغير وزياداتاا   (13
 الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن  دم، األشقودري األلباني  

 ها( الناشر: المكتب اإلسالمي.8420)المتوفي:  
محمااد باان علااي باان  -الباادر ال ااالع بمحاساان ماان بعااد القاارن السااابع  (14

 ها(  8210اني اليمني)المتوفي: محمد بن عبد اهلل الشوك
 بيرو . –الناشر: دار المعرفة  
أبااو نعاايم أحمااد باان عبااد اهلل باان  -حليااة األولياااء و بقااا  األصاافياء  (11

 أحمد بن إسحا  بن موسى بن م ران  
بجاوار محافظاة مصار،  -ها( الناشر: السعادة 430األصب اني)المتوفي: 

 م.   8974 -ها 8394
زيان  -ي شارح خمساين حاديثا مان جواماع الكلامجامع العلوم والحكم ف  (16

 الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن،  
هاا( الناشار: 791السعالمي ، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفي:  

 م.2008 -ها 8422بيرو  ال بعة: السابعة،  –مؤسسة الرسالة 
 ثالثا: المواقع اإللكترونية.
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