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(التدابير الواقية من الوباء من منظور شريعة اإلسالم الغراء "فايروس كورونا أنموذجا")
شريف سعيد محروس محمد تركي
قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية -بكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية -جامعة األزهر
البريد اإللكترونيshareefturki.adv@azhar.edu.eg/
ملخص بحث:
مما ال يخفى على كل ذي لب أن شريعة اإلسالم الغراء جااء بمان م متكامال بنااء صاال لكال بناي
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
المسماة بفايروس كورونا خصوصا  ،ولكي ين ا هذا البحث بالم ماة التاي أني ا با فقاد احتاوي
بإذن اهلل تعالى -على مقدمة وتم يد ومبحثين وخاتمة .وأما التم يد  :ففي التعريف بمفردا عنوان البحث وابراز محاسن الشريعة وشمول ا وربانيت ا .
وأما المبحث األول بعنوان  (:التدابير الواقياة المادياة مان الوبااء مان منظاور شاريعة اإلساالم الغاراء
على المستوى الفردي والجماعي) .ويشتمل على األمور 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 .
ابعا  :النظافة الشخصية والحث علي ا .
رً
خامسا :الحد من توقي التجمعا ومخال ة الموا نين لبعض م الابعا وااللتازام بقا ار ار والة األماور
ً
في مالزمة البيو وعدم الخروج وغير ذلك.
وأما المبحث الثاني بعنوان (:التدابير الواقية المعنوية من الوبااء مان منظاور شاريعة اإلساالم الغاراء
على المستوى الفردي والجماعي)  .ويشتمل على األمور اآلتية:
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 .
ثالثا :التضار والادعاء لارب األرا والساماء بالتحصاينا واألذكاار الشارعية ضاد األوبةاة واألماراا
المعدية .
رابعا :اإلكثار من القرب وال اعا التي ل ا أثر في رفع االبتالءا .
خامسا  :التوكل على اهلل وحسن الظن ب سبحان وتعالى.
وأما الخاتمة :فتشتمل على أهم النتااةم والتوصايا وقاةماة المصاادر والمراجاع ،ثام بعاد ذلاك ف ارس
الموضوعا .
الكلمااا االفتتاحيااة :التاادابير الواقيااة – ماان الوباااء -ماان منظااور شااريعة اإلسااالم الغ اراء -فااايروس
كورونا أنموذجا
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(Measures to protect against the epidemic from the perspective of the
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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
الحمد هلل على ما علَّم من البيان  ،وأل م مان التببياان وتَّمام مان الجاود والفضال
واإلحسان .والصاالة والساالم األ تَّماان األكماالن علاى سا بيد عولعاد عادنان المبعاوث
بأكماال األدياااان المنعااو فاااي التااوراة واإلنجيااال والفرقااان وعلاااى لاا وأصاااحاب
وعبد الرحمن.
والتابعين ل م بإحسان صالةً داةم ًة ما عك َّر الجديدان ُ
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
محمدا ( )رسوًال للناس أجمعين  ،وأنزل اهلل علي القر ن ومثل معا
اهلل نبي
ً
 ،ليبااين للناااس مااا ُن باازل إلااي م ماان أواماار اهلل ونواهي ا  ،فصااد ( )بااالح
المبااين  ،وجاهااد فااي ساابيل اهلل ح ا ج ااادا  ،وكااان حريصااا علااى دعااوة أمت ا
وانقاذها من أسباب االنحراف عن دين اهلل (عز وجال) فاأمرهم بكال ماا يانفع م
سااول ما جان
ااء ُك جم عر ُ
فااي دنياااهم ويسااعدهم فااي أخ اراهم  ،كمااا قااال تعااالى :لعقعا جاد عجا ع
ين عرُءوف عرحاايم [ سااورة
أع جنفُسا ُك جم ععزيااز ععلع جيا عمااا ععناتٌ جم عحااريص ععلعا جاي ُك جم بااا جل ُم جؤمن ع
التوبة اآلية  ،]821فب ( )تم النعمة  ،وختما النباوة  ،وكمال با الادين،
وانتشر الخير وعم بعد ذلك في ربو الدنيا كل ا  ،ولكن قاد يبتعاد بعاا النااس
عاان تعااااليم هااذا الشاااريعة الغااراء والملاااة الحنيفيااة السااامحاء ،فينحرفااون عااان
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 والص ار المستقيم
 ،الذي جاء ب هذا الشريعة الغراء  ،ولذا أرد أن أرمي بس م لعل يصايب
هاادفا -بااإذن اهلل تعااالى -فااي هااذا البحااوث العلميااة الشاارعية المتعلقااة بجاةحااة
فايروس كورونا التي دع إلي ا الحاجة الملحة في هذا اآلواناة التاي يمار ب اا
العالم أجمع  ،فأرد أن أشارك بورقة عمل تح عناوان (:التادابير الواقياة مان
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
أن ما أنزل اهلل عزو جل داء إال وأنزل ل دواء علم مان علما وج لا مان
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ساو ُل اهلل
قع ع
ال عر ُ
ععل عما ُ ،عو عج لعا ُ

ال:
ج ل فكما ورد في الحديث عع جن عع جبد اهلل بن مسعود ( ،(قع ع
اء ،ععل عما ُ عم جان
اء ،إَّال أع جن عاز عل لعا ُ عد عو ً
( " )عما أع جن عز عل اهللُ عع َّز عو عج َّال عد ً
عم جن عج لع ُ "(.)8
وكما هو معلوم لادى القاصاي والاداني أن الوقاياة خيار مان العاالج  ،وقاد حثا
شريعة اإلسالم على هذا األمر في كثير من النصوص ،فن انا اهلل رب العاالمين

عاان إلقاااء الاانفس فااي الت لكااة وهااو ماان ساابل الوقايااة فقااال تعااالى :ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [سااورة البقاارة ، ]891:وكااذا
أمرناااا رساااول اهلل ( )بعااادم ورود الماااريا علاااى المصااا حتاااى ال ينقااال لااا
سالع عم عة:
العدوى  ،وهذا من أعظم سبل الوقاية  ،فقد ورد في الحاديث عع جان أعباي ع
ال َّ
النب ٌي (« :)الع ُيورعد َّن ُم جمرا ععلعى ُمص »(.)2
سم عع أ ععبا ُه عرجي عرةع ،عب جع ُد عيقُو ُل :قع ع
ع
ان
سا ع
 ،وفااي الحااديث ععا جان أعبااي ُه عرجيا عارةع ،قعا ع
اول اهلل ( )عيقُااو ُل ":فا َّار ما ع
ساام جع ُ عر ُ
ال :ع
عساد "( ، )3وكماا ورد فاي الحاديث أيضاا عع جان جابان ععبَّااس،
ا جل عم جج ُذوم ف عارعار عك م ع
ان جاأل ع
()4
ضا عارعر عوعال ضا عارعار"  ،وقااد ن ااى النبااي( )عاان
سااو ُل اللَّا ( ع
اال :قعا ع
قعا ع
)":ال ع
اال عر ُ
( )8مسند اإلمام أحمد بن حنبل -أبو عبد اهلل أحمد بن محماد بان حنبال بان هاالل بان أساد
الص عح عابة -
ين م عن َّ
س عن ُد ا جل ُم جكثر ع
الشيباني (المتوفي248 :ها) ُم ج
ااي اهللُ تع ععاااالعى عع جنااا ُ ( )31 /7رقااام ، 3922الناشااار:
سااا عن ُد عع جباااد اهلل جبااان عم ج
ُم ج
سا ُ
ااعود عرضا ع
مؤسسة الرسالة ،ال بعة :األولى 8428 ،ها  2008 -م ،
والحديث صحح الشيخ األلباني.
ام ا عة ()831 /7رقاام  . 1778الناشاار :دار
ااب ال با ب
اب -عبا ُ
( )2صااحي البخاااري  -كتعا ُ
ااب الع عه ع
و النجاة (مصورة عن السل انية
بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ال بعة :األولى8422 ،ها.
ين م عن َّ
س عن ُد ا جل ُم جكثر ع
الص عح عابةُ -م ج
( )3مسند اإلمام أحمد بن حنبلُ -م ج
س عن ُد أعبي ُهعرجي عرةع عرض عي اهللُ
عع جن ُ()449 /81رقم .9722
( )4ساانن اباان ماج ا  -وماجااة اساام أبي ا يزيااد  -أبااو عبااد اهلل محمااد باان يزيااد القزوينااي
اب عم جن
اب جاألع جح عكام -عب ُ
(المتوفي273 :ها) أ جعب عو ُ
ضا ٌار ب عجااارا()432 /3رقاام  ، 2348الناشاار :دار الرسااالة العالميااة
عب عنااى فااي عحقب ا عمااا عي ُ
،ال بعة :األولى 8430 ،ها  2009 -م ،
وقال الشيخ شعيب األرنؤو في تحقيق على الكتاب هذا حديث صحي لغيرا .
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القدوم في أرا في ا الوباء وال اعون وعن الخروج من ا  ،وهذا ما فعل عمر
ابن الخ اب (رضي هللا عنه) لما ذهب إلى أرا الشاام واستشاار أصاحاب فاي
ذلك وقرر العودة إلى أن ذكر ل عبد الرحمن بن عوف ل حديثا في ذلك  ،فقد
ان ع َّ
اي
ورد في صحي البخاري عع جن عع جبد اللَّ جبان ععبَّااس :أ َّ
عن ُع عم عار جب ع
الخ ااب عرض ع
اللَّ ُ عع جن ُ ،عخ عر عج إلعى َّ
عج عنااد ،أ ُعباو ُع عب جي عادةع
الشأجم ،عحتَّى إ عذا عك ع
اء األ ج
ُم عار ُ
اان ب ع
س جار ع لعق عيا ُ أ ع
اء قع جد عوقع عع بأ جعرا َّ
ال جاب ُن ععبَّااس:
عخ عب ُرواُ أ َّ
عص عح ُاب ُ ،فعأ ج
الشأجم .قع ع
جب ُن ع
الج َّراح عوأ ج
الوعب ع
عن ع
اء
عخ عب عرُه جم أ َّ
ش عارُه جم ،عوأ ج
فعقع ع
استع ع
ين ،فع عد عع ُ
ين األ َّعول ع
الم ع اجر ع
اه جم فع ج
الوعب ع
عن ع
ال ُع عم ُر :جاد ُ لي ُ
اع ب َّ
اع
الش اأجم ،فعا ج
ااختعلعفُوا ،فعقعا ع
ض ا ُ جم :قعا جاد عخ عر جج ا ع أل جعماار ،عوالع عنا عارى أ ج
اال عب جع ُ
عن تعجرجا ع
قعا جاد عوقعا ع
اك عبق َّي ا ُة َّ
ص الَّى اهللُ ععلع جي ا
عع جن ا ُ ،عوقعا ع
ض ا ُ جم :عم ععا ع
اال عب جع ُ
اح ُ
عصا ع
الناااس عوأ ج
سااول اللَّا ع
اب عر ُ
اال :جاد ُعاوا
ال :جارتعف ُعوا عع بني ،ثُ َّام قع ع
الوعباء ،فعقع ع
سلَّ عم ،عوالع عن عرى أ ج
عن تُ جقد عم ُ جم ععلعى عه عذا ع
عو ع
اختعلعفُااااوا
ين ،عو ج
سااااب ع
استع ع
اااار ،فعا ع
الم ع اااااجر ع
اااد عع جوتُ ُ جم فع ج
ساااالع ُكوا ع
اااارُه جم ،فع ع
لااااي األع جن ع
شا ع
صا ع
يل ُ
ش عاي عخة
عك ج
اان عهاا ُه عناا م جان عم ج
ال :جارتعف ُعوا عع بني ،ثُ َّام قع ع
اختالعف جم ،فعقع ع
اال :جاد ُ لاي عم جان عك ع
ف م جن ُ جم ععلع جي عر ُجالع ن ،فعقعالُوا :عن عرى
قُعرجيش م جن ُم ع اج عرة الفعتج  ،فع عد عع جوتُ ُ جم ،عفلع جم عي جختعل ج
اادى ُعماار فااي َّ
اع ب َّ
الناااس :إ بنااي
أج
الوعباااء ،فع عنا ع
عن تعجرجا ع
الناااس عوالع تُ جقااد عم ُ جم ععلعااى عه ا عذا ع
عُ
ار م جن قع عدر اللَّا
الج َّراح :أعف عرًا
عصب ُحوا ععلع جي  .قع ع
وع عب جي عدةع جب ُن ع
ال أ ُعب ُ
صب ععلعى ظع ج ر فعأ ج
ُم ع
ال ُع عم ُر :لع جو عغ جي ُر عك قعالع ع ا عيا أ ععبا ُع عب جي عادةع عن عع جام عنف ٌار م جان قع عادر اللَّا إلعاى قع عادر اللَّا ،
فعقع ع
ُخ عارى عج جد عباة،
أ عأ
اه عما عخص عبة ،عواأل ج
ان لع عك إبل عه عب ع ج عواد ًيا لع ُ ُع جد عوتعان ،إ جح عد ُ
عر جعي ع لع جو عك ع
الج جد عب عة ر عع جيتع ع ا بقع عدر اللَّ
س إ جن عر عع جي ع ع
ص عب عة عر عع جيتع ع ا بقع عدر اللَّ  ،عوا جن عر عع جي ع ع
الخ ج
أعلع جي ع
ع
ال :إ َّن
اء عع جب ُد َّ
اجت  -فعقع ع
قع ع
الر جح عمن جب ُن عع جوف  -عو عك ع
ان ُمتع عغ بي ًبا في عب جعا عح ع
ال :فع عج ع
س الَّ عم عيقُااو ُل« :إ عذا
سا ع
ص الَّى اهللُ ععلع جي ا عو ع
اول اللَّ ا ع
ساام جع ُ عر ُ
ع جناادي فااي عه ا عذا ع جل ًمااا ،ع
ار
اع باأ جعرا عوأع جناتُ جم ب ع اا فعاالع تع جخ ُر ُجاوا ف عارًا
سم جعتُ جم ب بأ جعرا فعالع تع جق عد ُموا ععلع جي  ،عوا عذا عوقع ع
ع
()8
ف" .
م جن ُ» قع ع
ص عر ع
ال :فع عحم عد اللَّ ع ُع عم ُر ثُ َّم ا جن ع
فكااال هاااذا النصاااوص تااادل علاااى سااابل الوقاياااة المادياااة التاااي حثااا علي اااا
الشااريعة الغااراء  ،وهااو مااا اتج ا إليا كثياار ماان الاادول والحكومااا اليااوم فااي
جمياااع دول العاااالم  ،بفعااال ماااا يسااامى باااالحجر الصاااحي وكاااذلك التاااوقي مااان
التجمعا والمخال ة وهذا ما دع إلي حكومة بلدنا مصر الحبيبة وغيرهاا مان
اعون()830/7رقم.1729
اب عما ُي جذ عكُر في ال َّ ُ
ب ال ب  -عب ُ
( )8صحي البخاري-كتع ُ
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الدول العربية واإلسالمية بمنع التجمعا في الصلوا والجمع وغيرها وكل هاذا
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
بسبل الوقاياة  ،فكماا يارخص لانساان فاي الم ار الشاديد والوحال والاري ومان
أكل ثوما أو بصال أو غير ذلك من األعذار التي تبي لا الرخصاة فاي التخلاف
عن الجمع والجماعا وكل هذا ضرر شخصي فكيف بالضرر المتعدي في نقل
العاادوى  ،وهااذا مااا نتعاارف علي ا -بااإذن اهلل تعااالى -داخاال البحااث ماان ساابل
الوقاية المادية والمعنوية.
ولكي ين ا هذا البحاث بالم ماة التاي أني ا با فساوف يحتاوي  -باإذن اهلل
تعالى -على مقدمة وتم يد ومبحثين وخاتمة .
أما المقدمة التي نحن بصددها.
وأمااا التم يااد  :ففيا التعريااف بمفااردا عناوان البحااث واباراز محاساان الشااريعة
وشمول ا وربانيت ا .
ويشتمل على األمور اآلتية :
أوال :التعريف بالتدابير الواقية .
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 بعناوان  (:التاادابير الواقيااة الماديااة ماان الوباااء ماان منظااور
شريعة اإلسالم الغراء على المستوى الفردي والجماعي) .ويشاتمل علاى األماور
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 .
ابعا  :النظافة الشخصية والحث علي ا .
رً
خامسا :الحد من توقي التجمعا ومخال ة الموا نين لبعض م الابعا وااللتازام
ً
بق ار ار والة األمور في مالزمة البيو وعدم الخروج وغير ذلك.
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وأما المبحث الثاني بعناوان (:التادابير الواقياة المعنوياة مان الوبااء مان منظاور
شريعة اإلسالم الغراء على المستوى الفردي والجماعي)  .ويشتمل على األمور
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 .
ثالثا :التضر والدعاء لرب األرا والسماء بالتحصينا واألذكار الشرعية ضاد
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.
وأما الخاتمة :فتشتمل على أهم النتاةم والتوصيا وقاةمة المصاادر والمراجاع،
ثم بعد ذلك ف رس الموضوعا .
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التم يد
وفي التعريف بمفردا عنوان البحث
ويشتمل على األمور اآلتية:
 -8التعريف بالتدابير الواقية
 -2التعريف بالوباء والفر بين وبين ال اعون وبين فايروس كورونا
 -3التعريف بالمنظور
 -4التعريف بشريعة اإلسالم مع ذكر بعا خصاةص ا
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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
ان أ جعم عراُ ،عوعذل عك أ َّعن ُ عي جنظُُر إلعى
ير :أ ج
س ُ
عن ُي عدب عر جاإل جن ع
مصدر وهي جمع تدبير "،عوالتَّ جدب ُ
ير ععاق عبتُ ُ عو خ ُراُ.)8(".
عما تعص ُ
َّ
ااادابير أماااان
ااادابير الال زمااااة -تا ُ
ويقااااال التاااادابير ":احتيااااا واسااااتعداد "اتَّخااااذ التَّا ع
مشددة"(.)2
والتاادبير مااأخوذ ماان الفعاال عد َّباار ،ويقااال ":دباار جاألعماار عوفي ا ساس ا عونظاار فااي
عاقبت " (.)3
الناظر في هذا التعاريف اللغوية لكلمة التدابير يجد أن ا تادل علاى االحتيا اا
واالستعداد الالزمة ألمر ما يريد أن يفعل اإلنسان ،أو يتوقع حدوث .
وأما الكلمة الثانية وهي الواقية ،ماأخوذة مان الفعال وقاي  ،فيقاال  ":عوقعاااُ عيقيا
وساتععراُ عان األع عذى
قايا ًة،
وقجياً ،باالفت  ،وو ع
ج
بالكسار ،وواق عيا ًة ،علاى فاعلعاة :صاا عن ُ ع
()4
وحفظع  ،ف و وا " .
وح عمااُ ع
ع
()1
ش جيةا  ،وجمع ا :أ ععوا " .
وقيل( ":الواقية) كل عما وقي ب ع

( )8معجااام مقااااييس اللغاااة -أحماااد بااان فاااارس بااان زكريااااء القزويناااي الااارازي ،أباااو الحساااين
(المتوفي391 :ها) ( )324/2الناشر :دار الفكر،
عام النشر8399 :ها 8979 -م.
( )2معجم اللغة العربية المعاصرة -د أحماد مختاار عباد الحمياد عمار (المتاوفي8424 :هاا)
بمساعدة فري عمل (  ، )720 /8الناشر :عالم الكتب
ال بعة :األولى 8429 ،ها  2001 -م.
( )3المعجم الوسي  -مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مص في  /أحماد الزياا  /حاماد
عبد القادر  /محمد النجار)()269/8الناشر :دار الدعوة .
الارز الحسايني ،الملقاب
( )4تاج العروس من جواهر القاموس -محمد بن محمد بان عباد ا
بمرتضى َّ
الزبيدي(المتوفي8201 :ها)(  -) 304 /20الناشر:
دار الفكر  -بيرو ال بعة :األولى  8484/ها.
( )1المعجم الوسي  -مجمع اللغة العربية بالقاهرة(.)8012 /2
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فالناظر في هاذا التعااريف اللغوياة لكلماة الواقياة يجاد أن اا تادل علاى الحماياة
والصيانة والوقاية من األذى .
ومن جملة هذا التعااريف اللغوياة لمصا ل التادابير الواقياة  ،فمان الممكان أن
يعرف اص الحا بأنا  :االحتيا اا واالساتعدادا الالزماة التاي تُتخاذ وقاياة مان
األضرار وتجنبا من األخ ار.
 ثانيا  :التعريف بالوباء والفر بين وبين ال اعون وبين فايروس كورونا:
صار
ااع ُ
الوعباأُ :ال َّ ُ
ون با جلقع ج
الوباء في اللغة  :مأخوذ من الفعل وبأ ،فيقال  ":عوعبأع :ع
ااء ر ججااز.
الوعبا ع
عوا جل عم ا بد عوا جل ع جمااز .عوقيا عال ُها عاو ك ا ٌل عما عارا عااام ،عوفااي ا جل عحااديث:إن عه ا عذا ع
عرا تع جوعبااأُ عوعبااأً.
صااور أ جعوباااء ،عوقع جااد عوب عةاا األ ُ
وجمااعُ المماادود أ جعوبيااة عو عج جمااعُ ا جل عم جق ُ
اء ،وأعرا
ووب عة ج ت ع
باءةً ععلعى ا جل عب عدل ،وأ جعوعبأع ج إ ع
يبأُ عوعب ً
اء ُ
يب ً
باءةً وا ع
اء عوو ع
و عوُب عؤ ج وعب ً
الوباء .واالسم البةا ُة
يرةُ ع
وم جوُب ع
عوبيةة ععلعى فععيلة ع
وموبةة :عكث ع
وءة ُ
ووبةة ععلعى فععلة ع
وخ جمتُ  ،عو ُه عاو مااء عوبايء
اساتع ع
ع
استع جوعبأج ُ
مر ُ
المااء .عوتععوَّبأجتُا  :ج
ض ا .و ج
البلد و ع
إ عذا عكثُر ع
()8
ععلعى فععيل" .
وقيل ":الوباء :بفت الواو مصدر وبؤ ووبئ جمع أوبةاة ،المارا الاذي تفشاى
وعم الكثير من الناس ،كالجدري والكوالي ار وغيرهما"(.)2
فالمتأماال فااي هااذا التعاااريف اللغويااة لمص ا ل الوباااء يجااد أن ا ياادل علااى كاال
ماارا عاام وتفشااى فااي األرا كالجاادري أو الكاوالي ار 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
ال واء ألسباب سماوية وأرضية"(.)3
(  )8لسان العرب -محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري
الرويفعى اإلفريقى (المتوفي788 :ها) ()890 ،819 /8
الناشر :دار صادر  -بيرو  -ال بعة :الثالثة  8484 -ها.
( )2معجاام لغااة الفق اااء -محمااد رواس قلعجااي  -حامااد صاااد قنيبااي(، )491 /8الناشاار:
دار النفاةس لل باعة والنشر والتوزيع
ال بعة :الثانية 8401 ،ها  8911 -م.
( )3التوقيف على م ما التعاريف -محمد عبد الرؤوف المناوي(/ )787 /8الناشار  :دار
الفكر المعاصر  ،دار الفكر -بيرو ،
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وعلااى هااذا يمكاان أن يع ارف الوباااء  ،بأن ا  :ماارا وفساااد ينتشاار ويعاام جميااع
األرا أو جزءا من ا فيحدث بسابب تغيا ار فاي المجتماع الاذي حال فيا ألساباب
قدرها اهلل على من ابتالهم ب .
وأما عن الفر بين الوباء وال اعون وبين فايروس كورونا:
فإن المتأمل في كالم أهل العلام والمختصاين مان األ بااء أن الوبااء بينا وباين
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
حيث اللٌغة :نو من الوباء ،قال صاحب "الصحاح" ،وهو عند أهال ال اب :ورم
ردئ قتَّال يخرج مع تل ٌ ب شديد مؤلم جداً يتجاوز المقدار في ذلك ،ويصير ما
حول في األكثر أسود أو أخضر ،أو أكمد ،ويؤول أمرا إلى التقرح سريعاً .وفي
األكثر ،يحدث في ثالثة مواضع :في اإل جب  ،وخلف األُذن ،واألرنبة ،وفي اللحوم
الرخوة .وفي أثر عن عاةشة :أن ا قال للنبي (صالى اهلل عليا وسالم) :ال عان
الم عار ب واإل جب "(.)8
قد عرفناا ،فما ال اعون قالُ " :غدَّة عك ُغدَّة ع
البعير عي جخ ُر ُج في ع
اج فاااي اللحاااوم الرخاااوة ،والمغاااابن ،وخلاااف األُذن
قاااال األ بااااء :إذا وقاااع ال ُخا َّاار ُ
وساابب دم ردئ ماةاال إلااى
ساا بمى اعوناااً،
ُ
واألرنبااة ،وكااان ماان جاانس فاساادُ ،
ويغ بير ما يلي  ،وربما
س بمى ،يفس ُد
العضو ُ
ع
العفونة والفساد ،مستحيل إلى جوهر ُ
ُ
شا عدمااً وصااديداً ،ويااؤدبى إلااى القلااب كيفيااة رديةااة ،فيحاادث القاايء والخفقااان
عر ع
والغشي ،وهذا االسم وان كان عي ُعا ٌم ُك َّال ورم ياؤدى إلاى القلاب كيفياة رديةاة حتاى
يختص ب الحاادث فاي اللَّحام ال ُغاددي  ،ألنا لرداءتا ال
صير لذلك قتَّاالً ،فإن
ٌ
ي ع
وخلاف
أردؤا ما حدث في اإلب
ع
يقبلُ من األعضاء إال ما كان أضعف بال بع ،و ُ
األُذن لقرب مااا ماان األعضاااء التااي هااي أرأس ،وأساالم األحماار ،ثاام األصااافر.
والذى إلى السواد ،فال يفل من أحد.
دمش  ،ال بعة األولى 8480 ،ه .
الصادبيقعة
سا عن ُد ب
( )8هذا جازء مان حاديث أخرجا اإلماام أحماد فاي مساندا  ،مساند النسااءُ -م ج
صدبي عرض عي اهللُ عع جن ع ا
ش عة ب جن ال ب
ععاة ع
( )13 /42رقم  .21881وصحح العالمة األلباني .
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ولما كان ال اعون يكثر في الوباء ،وفي البالد الوبيةةُ ،عبر عن بالوباء ،كماا
أن بااين
قااال الخلياال :الوباااء :ال اااعون .وقياال :هااو كاال ماارا يعاام .والتحقي ا ُ َّ
الوبااااء وال ااااعون عمومااااً وخصوصااااً ،فكااا ٌل ااااعون وبااااء ،ولااايس كااا ٌل وبااااء
اعين
اعوناً ،وكذلك األمر ُ
اا العامة أع ٌم من ال اعون ،فإن واحد من ا ،وال و ُ
خراجا وقروح وأورام رديةة حادثة في المواضع المتقدم ذكرها.
َّ
قل  :هذا القروح ،واألورام ،والجراحا  ،هي ثار ال اعون،
نفاس
وليس
نفس  ،ولكان األ بااء لماا لام تُادرك منا إال األثار الظااهر ،جعلاوا ع
ع
ال اعون.
وال اعون ُي ععبَّر ب عن ثالثة أُمور:
أحدها :هذا األثر الظاهر ،وهو الذى ذكرا األ باء.
والثااااني :الماااو الحاااادث عنااا  ،وهاااو الماااراد بالحاااديث الصاااحي فاااي قولااا :
ش ادة ب
لكل ُمسلم"(.)8
"ال
اعون ع
ُ
()2
والثالث :السبب الفاعل ل ذا الداء" .
فالناظر لما تعرا ل العالمة ابن القيم مان تعرياف األ بااء لل ااعون يجاد أن
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
اون فاي
وباء اعونا  ،فقال  ":عوأ َّ
ساد فعتع ُك ُ
اع ُ
عما ال َّ ُ
ون فع ُ عاو قُ ُاروح تع جخ ُار ُج فاي ا جل عج ع
اون عم عع ا ُ عو عرم عوأعلعاام
ساااةر ا جل عبا عادن عوعي ُكا ُ
ا جل عم عراف ا أعو جاآل عبااا أعو جاأل جعياادي أو األصااابع عو ع
ض ٌر أ جعو عي جح عم ٌار ُح جم عارةً
ع
شديد وتخرج تلك القروح مع ل يب ويسود ما حوالي أ جعو عي جخ ع
اء فقال الخليل وغيرا
ان ا جل عق جلب عوا جلقع جي ُء عوأ َّ
ص ُل عم عع ُ عخفعقع ُ
عما ا جل عوعب ُ
سج َّي ًة عكد عرةً عوعي جح ُ
عب عن جف ع
ا
ال ُه عو ُك ٌل عم عرا ععام عو َّ
اعون عوقع ع
ون أ َّعن ُ عم عر ُ
الصحي ُ الَّذي قعالع ُ ا جل ُم عحقبقُ ع
هو ال َّ ُ
ان َّ
اون ُم عخالفًااا
ساااةر ا جلج ع ااا عوعي ُكا ُ
ان جاأل جعرا ُد ع
الناااس فااي ج ع ااة ما ع
ين ما ع
ا جل عكثياار ع
ون ع
سا عاير -عباب َّ
ااب الج ع اااد عوال ب
ادةُ
:الشا ع ع
( )8هااذا الحااديث أخرجا اإلمااام البخاااري فااي صااحيح كتعا ُ
س جبع س عوى القع جتل( )24 /4رقم 2130
ع
من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عن .
( )2ال ااب النبااوي – محمااد باان أبااي بكاار اباان قاايم الجوزيااة ( )3 :8/1الناشاار :دار الكتاااب
العربي ،بيرو  ،لبنان  ،ال بعة :األولى8480 ،ها8990/م.
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سااةر
ل جل ُم جعتعاد م جن أ جعم عراا في ا جل عكثجعرة عو عغ جيرعها عوعي ُك ُ
ون عم عر ُ
ضا ُ جم عن جو ًعاا عواح ًادا بخ عاالف ع
س ُكا ٌل عوعباااء
جاأل جعوقعااا فعااإ َّن أ جعم عر ع
اضا ُ جم في ع ااا ُم جختعلفعااة قعااالُوا عو ُكا ٌل عا ُ
ااعون عوعباااء عولعا جاي ع
اعوًنا"(.)8
ع ُ
فالمتأمل في ذلك التعريف لل اعون يجد أن من الوباء وليس كل وباء اعوناا
 ،ومن ثم فإن ما عم فاي أنحااء المعماورة الياوم وماا نحان بصادد الحاديث عنا
ماان جاةحااة فااايروس كورونااا تبااين أن ا وباااء ولاايس اعونااا ألن بيعااة هااذا
المرا تختلف عن بيعة ال اعون  ،فما هو فايروس كورونا
قاال عنا المتخصصاون كماا ورد علاى صافحة منظماة الصاحة العالمياة ،بااأن":
فيروسااا كورونااا هااي ساااللة واسااعة ماان الفيروسااا التااي قااد تساابب الماارا
للحيوان واإلنسان .ومان المعاروف أن عادداً مان فيروساا كوروناا تسابب لادى
البشاار أم اراا تنفسااية تت اراوح حاادت ا ماان ن ازال الباارد الشاااةعة إلااى األم اراا
األشااد وخاصااة مثاال متالزمااة الشاار األوس ا التنفسااية (مياارس) والمتالزمااة
المكتشااف مااؤخ ارً
التنفساية الحااادة الوخيمااة (سااارس) .ويسابب فيااروس كورونااا ُ
مرا كوفيد .89-ما هو مرا كوفيد89-
مرا كوفيد 89-هو مرا معاد يسابب خار فياروس تام اكتشااف مان سااللة
فيروسا كورونا .ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفياروس الجدياد ومرضا
قبل بدء تفشي في مدينة ووهان الصاينية فاي كاانون األول /ديسامبر .2089
وقد تحول كوفيد 89-اآلن إلى جاةحة تؤثر على العديد من بلدان العالم.
ما هي أعراا مرا كوفيد89-
تتمثل األعراا األكثر شيوعاً لمرا كوفيد 89-في الحماى واإلرهاا والساعال
الجاااف .وتشاامل األعااراا األخاارى األقاال شاايوعاً ولكاان قااد ُيصاااب ب ااا بعااا
المرضى :اآلالم واألوجا  ،واحتقاان األناف ،والصادا  ،والت ااب الملتحماة ،وألام
الحل  ،واإلس ال ،وفقدان حاسة الذو أو الشم ،وظ ور فا جلادي أو تغيار
لااون أصااابع الياادين أو القاادمين .وعااادة مااا تكااون هااذا األعاراا خفيفااة وتباادأ
( )8المن اااج شاارح صااحي مساالم باان الحجاااج -أبااو زكريااا محيااي الاادين يحيااى باان شاارف
النووي (المتوفي676 :ها)(  )204 /84الناشر:
دار إحياء التراث العربي – بيرو – ال بعة الثانية 8392ه.
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بشااكل تاادريجي .ويصاااب بعااا الناااس بالعاادوى دون أن يشااعروا إال بااأعراا
خفيفة جداً .ويتعافى معظم الناس (نحو  )%10مان المارا دون الحاجاة إلاى
عاالج خاااص .ولكان األعاراا تشاتد لاادى شاخص واحااد تقريبااً ماان باين كاال 1
أشخاص مصابين بمرا كوفيد 89-فيعااني مان صاعوبة فاي التانفس .وتازداد
مخاااا ر اإلصاااابة بمضااااعفا وخيماااة باااين المسااانين واألشاااخاص المصاااابين
بمشاكل صحية أخرى مثل ارتفا ضغ الدم أو أمراا القلب والرةة أو السكري
أو الساار ان .وينبغااي لجميااع األشااخاص ،أيااا كان ا أعمااارهم ،التماااس العنايااة
ال بيااااة فااااو ارً إذا أصاااايبوا بااااالحمى و/أو السااااعال المصااااحوبين بصااااعوبة فااااي
التنفس/ضي النفس وألم أو ضغ في الصدر أو فقادان القادرة علاى الن ا أو
الحركة .ويوصى ،قدر اإلمكاان ،باالتصاال بال بياب أو بمرفا الرعاياة الصاحية
مسبقاً ،ليتسنى توجي المريا إلى العيادة المناسبة "(.)8
والمتأماال فااي هااذا التوصاايف ل ااذا الماارا يجااد أنا مغاااير ل بيعااة ال اااعون ،
ومن ثم فإن فايروس كورونا من الوباء وليس من ال اعون .
 ثالثا  :التعريف بالمنظور:
ويقعاال
المنظور :هو اسم مفعول من الفعل نظر  ،فقيل هو" :الَّذي ُي جر عجى عخ جي ُاراُ .
ُ
صاار اشات اء ورغباة و فال
عب
األ
ترمقا
اور
ظ
ن
م
ء
ي
ش
و
ضل
ف
ى
ج
ر
ي
ور
ظ
سيد عم جن ُ ُ ج ع ع
ع ع ج عج ُ
جج ع
عم جنظُور عمعين مصاب با جلعين"(.)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 .
والمعنى المقصود هنا هو الشيء الذي يرجى خيرا والذي ترمقا األبصاار رغباة
فيا  ،ومنا أخااذ المعنااى االصا الحي الااذي يمكاان أن يعاارف بأنا  :األماار الااذي
( )8للمزياااااااااااااااااااااااااد انظااااااااااااااااااااااااار الاااااااااااااااااااااااااراب التاااااااااااااااااااااااااالي:
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novelcoronavirus2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
( )2لساااان العااارب  -ابااان منظاااور (، )220 /1المعجااام الوساااي  -مجماااع اللغاااة العربياااة
بالقاهرة(.)932 /2
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يرجى خيرا وفضل وتت لع إلي األبصار رغبة في باعتبار ما يضاف إلي سواء
معنويا.
ماديا أو
ً
كان ً
 رابعا :التعريف بشريعة اإلسالم مع ذكر بعا خصاةص ا :
شريعة اإلسالم مص ل مركب من كلمتين األول :الشريعة ،والثااني :اإلساالم ،
ش عار عع ُة
اريع ُة :عم ج
فالشريعة تعرف في اللغة :بأن اا مصادر للفعال شار فيقاال" :ال ع
ش ع
الماء ،وهو
ش عر ع اهلل لعبادا مان الادين .وقاد ع
ريع ُة :ما ع
مورد الشاربة .وال ع
ش عار ع
ُ
ش ع
ش جارعاً ،أي سان .والشاار  :ال ريا األعظام .وشار المنازل ،إذا كاان
ل م عي ج
ش عر ُ ع
سلختع  .وقال يعقوب :إذا شقق ع ماا
اإلهاب ،إذا ج
باب على ري نافذ .و ع
ش عر جع ُ
ع
ش عر جع ُ في هذا
بين الرجلين ثم سلختع  .قال :سمعت من أم الحمارس البكرية .و ع
شروعاً ،أي خض "(.)8
األمر ُ
وقيل الشر في اللغة ":عبارة عن البيان واإلظ ار يقال شار اهلل كاذا أي جعلا
ريقا ومذهبا ومن المشرعة"(. )2

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
في االص الح بأن ":الشريعة هي االةتماار باالتزام العبودياة وقيال الشاريعة هاي
ال ري في الدين"( . )3وقيل  " :عما شر اهلل تع ععالعى لع عبادا"(. )4

( )8الصحاح تااج اللغاة وصاحاح العربياة -أباو نصار إساماعيل بان حمااد الجاوهري الفاارابي
(المتوفي393 :ها)(  )8236 /3الناشر :دار
العلم للماليين – بيرو ال بعة :الرابعة  8407ها  8917 -م .
( )2كتااااب التعريفاااا  -علاااي بااان محماااد بااان علاااي الااازين الشاااريف الجرجااااني (المتاااوفي:
186ها)(  )867 /8الناشر :دار الكتب العلمية
بيرو  -لبنان  ،ال بعة :األولى 8403ها 8913-م .
(  )3المرجع الساب .
(  )4الحدود األنيقة والتعريفا الدقيقة-زكريا بن محمد بن أحماد بان زكرياا األنصااري،زين
الدين أبو يحيى السنيكي(المتوفي926 :ها) ( )70 /8
الناشر :دار الفكر المعاصر – بيرو ،ال بعة :األولى8488 ،ه .
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وقيل  ":اسم لألحكاام الجزةياة التاي يت اذب ب اا المكلاف معاشاا ومعاادا  ،ساواء
كان منصوصة من الشار أو راجعة إلي "(.)8
وقيل ":ما شر اهلل تعاالى لعباادة مان األحكاام التاي جااء ب اا نباي مان األنبيااء
صاالى اهلل علااي م وساالم وعلااى نبينااا وساالم س اواء كان ا متعلقااة بكيفيااة عماال
وتسااامى فرعياااة وعملياااة ،ودون ل اااا علااام الفقااا  ،أو بكيفياااة االعتقااااد وتسااامى
أصلية واعتقادية ،ودون ل ا علم الكالم"(. )2
فالناااظر فااي ذلااك يجااد أن الشااريعة يمكاان أن تعاارف بأن ااا هااي :مااا شاارع اهلل
تعالى لعبادا على ألسنة أنبياءا ورسل من األحكام التي يتعبدون ب اا لخاالق م
التي في ا نفع م وسعادت م في دنياهم وأخراهم .
وأمااا عاان تعريااف اإلسااالم  ،فاإلسااالم فااي اللغااة ياادور معناااا حااول مااادة أساالم
الس العم بفعتج عحتعا جاين عو ُها عاو
عس الع عم عد عخا عال فااي َّ
س الَّ عم .عوأ ج
عس الع عم أ جعما عاراُ إلعااى اللَّا أ ج
فيقااال  " :أ ج
عي ع
اد"(.)3
سلع عم أعي :ا جنقع ع
استع ج
س عالم ،...و ج
عسلع عم م عن جاإل ج
س عال ُم ،عو أ ج
ست ج
اال ج

وقيل« :اإلسالم لُ عغة :االنقياد ا جل ُمتع ععلا باالجوارح ،عك عماا فاي قع جولا تع ععاالعى :ﮋﮔ
ﮕﮖﮊ [الحج ار .)4(» ]84 :

( )8الكليااا معجاام فااي المصا لحا والفاارو اللغويااة-أيااوب باان موسااى الحساايني القريمااي
الكفوي،أبو البقاء الحنفي(المتوفي8094:ها) ( )124 /8
الناشر :مؤسسة الرسالة – بيرو .
( )2موسوعة كشاف اص الحا الفنون والعلوم -محمد بن علاي ابان القاضاي محماد حاماد
بااان محماااد صاااابر الفااااروقي الحنفاااي الت اااانوي (المتاااوفي :بعاااد 8811هاااا) ( )8081 /8
الناشر :مكتبة لبنان ناشرون – بيرو ،ال بعة :األولى 8996 -م.
( )3مختاار الصاحاح -زيان الادين أباو عباد اهلل محمااد بان أباي بكار بان عباد القاادر الحنفااي
الرازي (المتوفي666 :ها)( ،)813 /8
الناشااار :المكتباااة العصااارية  -الااادار النموذجياااة ،بيااارو  -صااايدا ال بعاااة :الخامساااة،
8420ها 8999 /م.
( )4الكليا – ألبي البقاء صا.882
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ان َّ
ضاو
الم :اال جنق عي ُ
الم م ع
يعة :إظ اار ا جل ُخ ُ
اد ،واإل ج
االست ج
الم و ج
وقيل «:واإل ج
الشار ع
س ُ
س ُ
س ُ
يعة عوا جلتا عازام مااا أعتااى ب ا َّ
واظ ااار َّ
النبا ٌ
،وب ا عذل عك ُي جحقعا ُ
َّم ُ
سااتع جدفععُ
وي ج
اي ( )ع
الشاار ع
ُ ع
ان الااد ُ
ان
ا جل عم جك ُرواُ،
فاإلسالم :إظ ُار ال ُخضو والقعبول لما أعتعى ب الرسو ُل ( )عوب ُي جحقع ُ
ُ
يمان الذي عهاذا
الدم ،فإن عك ع
ان عم عع عذلك اإلظ ار اعتقاد وتع ج
صدي با جل عق جلب فع عذاك جاإل ع
الم جكاروا ،فع ُ عاو فاي الظَّااهر
صفعتُ  ،فأما من أع جظ ع ر
ع
قبول الشريعة واستسلعم ع
لادفجع ع
اان عال با َّاد أعن
سالع جم ُ أل َّ
ألن اإليما ع
ساالم وبا ُنا غيا ُار مصا بد  ،فعا عذلك الااذي عيقُااول :أع ج
ُم ج
فالمؤمن ُم جب ن من التصدي م جث عل
صاحب صدبيقًاأل ألعن
يكون
ع
ُ
اإليمان التصدي ُ ُ ،
المؤمن الذي أعظ ع عر
اعة ُمؤمن ب ع ا ،و
ُ
س عالم ُم جظ ُر ال َّ ع
المسلم التا ٌم جاإل ج
عما ُيظ ر ،و ُ
َّ
ااام
اإلسااااالم تععااااوًذا غيا ع
ااار ُمااااؤمن فااااي ا جل عحقيقعااااة ،إال أن ُح ع
كماااا فااااي الظاااااهر ُح جكا ُ
َّ
يماااان مااأخوذ مااان
ا جل ُمساالمين ،عوان عمااا ُقلااا ُ  :إن المااؤم عن عم جع عناااااُ المصاا بد ألن جاإل ع
عما عنااة
عما عنااةأل ألن اهلل عجاال وعااز تااولَّى علا عام الساراةر ونيااا
الع جقااد ،ع
ع
وج ععاال عذلااك أ ع
جاأل ع
اةتع عم عن َّ
ص َّاد ب عق جلبا عماا أعظ ع عارا لساا ُن فقاد أعدَّى
كل ُم ج
عما عنة ،فعمان ع
سلم على ت جل عك جاأل ع
اان قلبا علاى خاالف عمااا
اساتوجب
عما عناة و
ومان عكا ع
ع
كاريم ا جل عمااِب إذا عماا ع ععلع جيا  ،ع
جاأل ع
ع
أظ ع ر بلسان فقد عح عمل و جزعر ا جلخ عيا عنة ،عواهلل عحسيب  .عوقيل :المص بد ُماؤمن ،عوقاد
عع عمااال
عما عناة التاي اةتع عمنا اهلل ععلع جي ع اا ،عو عكا عذل عك
سااةر جاأل ج
ُ
مان ألنا دخال فااي عحا بد جاأل ع
عع عمااال الزاكيااة ماان
اؤتمن ععلع جي ع ا.وبالنيااة تعنفصاال جاأل ج
التااي تظ اار ماان ع
الع جبااد عو ُها عاو ُما ع
ععمال الباةرة أعال ترى أن َّ
يما ًنا»(.)8
يما ًنا ،و
)ج ععل َّ
النبي ( ع
ع
ع
الوضوء إ ع
الص عالة إ ع
جاأل ج ع
فالمتأمل إلى ما جاء فاي معناى اإلساالم فاي اللغاة يجاد أن اا تادور حاول ماادة
أسلم التي هي بمعناى الخضاو واالنقيااد واإلذعاان واالستساالم هلل (عاز وجال)،
وكذلك يجد أن هناك فرقًا باين اإلساالم واإليماان فاي اللغاة ،وهاذا المعااني كل اا
مأخوذ من ا المعنى االص الحي كما سيأتي:

( )8ت ذيب اللغة -محمد بن أحماد بان األزهاري ال اروي ،أباو منصاور (المتاوفي370 :هاا)،
( : )383/82دار إحياء التراث العربي– بيرو ،
ال بعااة األولااى2008 :م  ،لسااان العاارب-الباان منظااور(،)291،294،293/82وتاااج
العروسَّ -
للزبيدي (.)311/32
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وأما عن تعريف اإلسالم في االص الح:
بعضاا
قد ذكر أهل العلم تعريفا كثيارة لاساالم كل اا متقارباة ومترادفاة فناذكر ً
من ا:
()8
فقد قيل« :اإلسالم :هو الخضو واالنقياد لما أخبر ب الرسول (. »)

ال تع ععالعى :ﮋﯫﯬﯭﯮ
س عال ُم هلل عال ل عغ جيرا عك عما قع ع
ست ج
س عال ُمُ :ه عو اال ج
وقيل « :جاإل ج
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ...ﮊ جاآل عي ا عة [الزماار ،]29 :فع عما جان لعا جام
شا عار عك عو ُكاال ماان ا جلك جباار
س الع عم هلل عول عغ جياارا فعقعا جاد أع ج
استع ج
اسااتع جك عب عر عو عماان ج
ساال جم هلل فعقعااد ج
ستع ج
عي ج
س عال ُم ض ٌد ال ب
عوال ب
ش جرك عوا جلك جبر»(.)2
س عالم عو جاإل ج
ش جرك ض ٌد جاإل ج
اهرا ،عوعبا نا»(.)3
سالم :االنقياد ألحكام الدين ع
وقيل« :اإل ج
ظ ً
سا جاب عحا عن ُ عوتع ععااالعى لع عبااادا ععلعااى أعجلس ا عنة
سا عاالم ُها عاو عمااا ع
وقياال« :ديا ُ
ان جاإل ج
شا عار عع ُ اهللُ ُ
ظااااهر عغ عايااا عة
سااال ،عو ُها عااو ع
ُصاااو ُل عهااا عذا الااادبين عوفُُر ُ
وعااا ُ عم جوُروثعاااة ععااان ا ٌلر ُ
ساال  ،عوأ ُ
ُر ُ
ٌ
عن
عع عج عمي ،عوعذكاي عوعبلياد ،أ ج
صغير عو عكبير ،عوفعصي عوأ ج
الظ ُ ورُ ،ي جمك ُن ُك ٌل ُم عم بيز م جن ع
عس عر ع م جن عذل عك ،م جن إ جن عكار عكل عمة،
جصر عزعمان ،عوا َّن ُ عيقععُ ا جل ُخ ُر ُ
وج م جن ُ بأ ج
عي جد ُخ عل في بأعق ع
ضة ،أ جعو عكاذب ععلعاى اهلل،أعو جارت عيااب فاي قع جاول اهلل تع ععاالعى،أ جعو عرد
أ جعو تع جكذيب ،أ جعو ُم عع عار ع
()4
يما عنفي اهللُ عع جن ُ َّ
الش َّك ،أ جعو عغ جير عذل عك م َّما في عم جع عنااُ» .
ل عما أع جن عز عل،أ جعو ع
شك ف ع
وقياال« :اإلسااالم هااو الاادين المقبااول المرضااي عنااد اهلل قااال اهلل تعااالى :ﮋﭸ

ﭹﭺﭻﭼﮊ [ ل عم اران ]89 :يخباار اهلل تعااالى أن الاادين المعتباار
والمرضي والمقبول عند اهلل هاو اإلساالم وهاو االستساالم هلل بالتوحياد واالنقيااد
لا بال اعااة والباراءة ماان الشاارك وأهلا فااي الظاااهر والبااا ن فااي القااول والعماال

( )8التعريفا  -للجرجاني صا .23
( )2مجمااو الفتاااوى -تقااي الاادين أبااو العباااس أحمااد باان عبااد الحلاايم باان تيميااة الحرانااي
(المتوفي721 :ها) : – )84/80( ،دار الوفاء
ال بعة الثالثة8426 :ها  2001 /م.
( )3معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم -السيو ي صا .74
( )4شرح العقيدة ال حاوية -صدر الدين محمد بن عالء الدين علي بن محمد بن أبي العاز
الحنفي ،األذرعي الصالحي الدمشقي(المتوفي792 :هاا) ( : -)717/2مؤسساة الرساالة
– بيرو ال بعة العاشرة8487 :ها 8997 -م.
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واالعتقاااد وذلااك بمااا شاارع اهلل علااى ألساانة رساال قااال تعااالى :ﮋﭯﭰﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﮊ [ ل عمران.)8(» ]11 :
وماان خااالل هااذا التعاااريف لمص ا ل الشااريعة ومص ا ل اإلسااالم يتبااين أن
شريعة اإلسالم  :هي الشريعة الخاتمة التي أُنزل على النبي محمد( )للناس
أجمعااين بمااا في اااا ماان األحكااام التاااي يتعباادون ب ااا لخاااالق م بمااا فياا نفع ااام
وسعادت م في دنياهم وأخراهم .
وي يااب لااي فااي هااذا المقااام أن أذكاار بعااا خصاااص هااذا الشااريعة الغ اراء
ليتبااين للقااارئ الكااريم أن شااريعة اإلسااالم جاااء ماان لاادن حكاايم خبياار وجاااء
شاملة لكل شيء بما في النفع للعباد في جميع مصالح م وأمور حيات م وعلى
قدر التمسك والت بي ل ا حصل السعادة والنعيم بقدرا  ،ومن هذا الخصاةص
ما يلي:
 أوالً :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 :ﮋﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﮊ
[الملاك ]84 :أي« :فماان خلا الخلا وأتقنا وأحسان  ،كيااف ال يعلما

ﮋﭠ

ﭡﭢﮊ الذي ل ف علم وخبرا ،حتاى أدرك الساراةر والضاماةر ،والخباياا،
والخفايا ،والغيوب ،وهو الذي ﮋﮟﮠﮡﮊ [  ]7 :ومن معاني الل يف،
أن الذي يل ف بعبدا وولي  ،فيسو إليا البار واإلحساان مان حياث ال يشاعر،
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
الجليلة ،والمقاما النبيلة»(.)2

( )8كمااال الاادين اإلسااالمي  -عبااد اهلل باان جااار اهلل باان إباراهيم ل جااار اهلل صااا : - 86
وزارة الشةون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد -
المملكة العربية السعودية  -ال بعة األولى8481 :ها.
( )2تيسااير الكااريم الاارحمن فااي تفسااير كااالم المنااان -عبااد الاارحمن باان ناصاار باان السااعدي
صا.177الناشر  :مؤسسة الرسالة ،ال بعة :
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فاهلل ( )هو الذي خل الخل وأعلم بأحوال م ولذا شر الشراةع وأنزل الكتب
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 با نبينااا
محمد صلى اهلل علي وسلم ف او خااتم النبياين والمرسالين ،وأمتا خار األمام،
وهي خير أمة أخرج للناس ولذا فإن اهلل ( )قد تكفل بحفظ شريعت وكتابا

ماان التحريااف والتبااديل والتغيياار فقااال تعااالى :ﮋﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮊ

[الحجر ]9 :أي «يقول تعالى ذكرا :ﮋﮗﮘﮙﮚﮊ وهو القار ن ﮋﮛﮜ

ﮝﮊ قاال :واناا للقاار ن لحاافظون مان أن يازاد فيا با ال َّمااا لايس منا  ،أو
ينقص من ما هو منا مان أحكاما وحادودا وفراةضا  ،وال ااء فاي قولا ( :لعا ُ)
ما جان ذ جكاار ال ا بذ جكر»( ،)8فاااهلل (أل)حفااظ هااذا القاار ن لفظًااا ماان الزيااادة والنقصااان،
وحفظ معنى من التفسير الخ اأ لا فاي أي عصار مان العصاور بإجماا علاى
ذلااك ،أي أن الماان م الااذي جاااء ب ا رسااول اإلسااالم رباااني ماان حيااث مصاادرا،
ومعنى الربانية االنتساب إلى الرب سابحان وتعاالى ،فيمتااز ديان اإلساالم ب اذا
الخصيصااة العظيمااة دون غياارا ماان الملاال الوضااعية أو المحرفااة التااي صااار
مصدرها اإلنسان أما دين اإلسالم العظيم فمصدرا رب اإلنسان وهذا هو الفار
األساسي بين اإلسالم وغيرا فال ينبغي إغفال أو التقليل من  ،وعلى هذا تعتبار
جميعا .ويترتب علاى كاون شاريعة
هذا الخصيصة هي أم الخصاةص ومصدرها
ً
اإلسالم من عند اهلل (أل):
 -8كمال وخلوا من النقاةص :لما كان اإلسالم من عند اهلل (أل)ف و يخلو من
معنى الج ل والنقص بخالف غيارا مان القاوانين الوضاعية أو األنظماة البشارية
أو الدساااااتير العلمانيااااة قااااال تعااااالى :ﮋﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

األولى 8420ها  2000-م .
( )8جامع البيان في تأويل القر ن -محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملاي ،أباو
جعفر ال بري( ،)61/87الناشر :
مؤسسة الرسالة ،ال بعة  :األولى  8420 ،ها  2000 -م.
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ﮂﮃﮄﮅﮊ [الماةدة ، ]3 :فقد كمال الادين ولام ياد رب العاالمين
ألحااد ماان البشاار التاادخل في ا فماان م اإلسااالم واض ا وكاماال ولااذا فااإن الي ااود
زمااان
يحساادوننا علااى ذلااك « عو عح جيا ُ
اث عكا ع
اان ا جلما جن ع م ربانيااا فعإ َّنا ُ عجا ع
ااء مناسا ًابا لكاال ع
عو عم عكان ،عال عي جعتعري نقص ،عوعال ي ج عأر ععلع جي تع جغييار ،ألعن صافة الربانياة ل ع ا عذا ا جلما جن ع م
سااالعة فااي عهااذا ا جل عح عياااة
تكسااب معنااى الصااالحية والثبااا  ،عو عكون ا من ًجااا آلخاار ر ع
اجاة إلعاى تع جغييار مان
يكسب معنى الخلود إلعى خر عهاذا ا جل عح عيااة ،فلسانا إذا فاي عح ع
()8
اجة إلعى التَّ جعديل في من حين إلعى حين» .
فعتج عرة إلعى فعتج عرة ،عوعال في عح ع
 -2حرص المؤمنين با علاى اتباا أوامارا وأحكاما وتقديسا ا :ألنا جااء مان
عند اهلل (أل)فأحكام تواف الف رة السوية السليمة ،فلذا أي إنسان م ماا بلغا
مرتبت وعال شأن البد أن يخضع ألحكاام اإلساالم ويقادس أوامارا ويتبعا برضاا
نفااس وحااب لكاال مااا جاااء ماان عنااد اهلل (أل)ألن اهلل (أل)جعاال الاادخول فااي هااذا
الدين عن و واختيار ال عن جبر واكاراا فقاال تعاالى :ﮋﯿﰀﰁﰂ ﰃﰄﰅ

ﰆﰇﰈ...ﮊ [البقرة ،]216 :فا «يخبر تعاالى أنا ال إكاراا فاي الادين لعادم
الحاجااة إلااى اإلك اراا علي ا  ،ألن اإلك اراا ال يكااون إال علااى أماار خفيااة أعالم ا ،
غامضاااة ثاااارا ،أو أمااار فاااي غاياااة الكراهاااة للنفاااوس ،وأماااا هاااذا الااادين القاااويم
والص ا ار المسااتقيم فقااد تبين ا أعالم ا للعقااول ،وظ اار رق ا  ،وتبااين أماارا،
وعرف الرشد من الغي ،فالموف إذا نظر أدنى نظر إلي ثرا واختاارا ،وأماا مان
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،
صاحيحا»( ،)2فل اذا يظفار هاذا
لعدم النتيجة والفاةادة فيا  ،والمكارا لايس إيمانا
ً
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
سبيال.
يحاولون ال روب من ا وال ي بقون ا كلما وجدوا لذلك
ً

( )8مدرسة الدعوة -محمد السيد الوكيل : /الجامعة اإلساالمية بالمديناة المناورة -ال بعاة:
الثانية عشرة العدد (8400 )41-47ها.
( )2تفسير القر ن الكريم -للشيخ السعدي صا .880

355
ثانيا :الخصيصة الثانية العموم:
ً 
من المعلاوم أن ديان اإلساالم العظايم إنماا جااء لعماوم البشار ولام ياأ ل اةفاة
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
محصورة في اةفة بعين ا أو ألهل بلد خاصة دون األخارى وذلاك مثال ماا كاان
ُيبعاث كال نباي إلاى قوما خاصاة دون غيارا مان العاالمين وقاد بايَّن القار ن هااذا

حاكياا عان نااوح (عليا السااالم):ﮋﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
األمار فقاال تعااالى ً
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﮊ [األعراف]19 :
حاكياا عان إباراهيم (عليا الساالم) :ﮋﭘﭙﭚ
 .وقال ً
أيضا  -جل وعال ً -
ﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﮊ [العنكبو .]86 :وقال

حاكياا عان هاود (عليا الساالم) :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ً
أيضا-جل وعاالً -
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ [األعااراف . ]61 :إلااى غياار ذلااك ماان
اآليا التي جاء في القر ن عن حال األنبياء مع أقوام م .
ودلَّ هذا اآليا جميع ا على أن جميع األنبياء والمرسالين كاانوا يبعثاون إلاى
أقوام م خاصة دون غيرهم من العالمين فكان دعوت م خاصة ولم تكن عاماة،
أمااا دعااوة اإلسااالم فكان ا للناااس كافااة وكان ا دعااوة عامااة ولاام تكاان خاصااة،
«وعموم اإلسالم هذا غير مقصور على فترة معيناة مان الازمن ،أو جيال خااص
من البشر ،وانما هو عموم في الزماان كماا هاو عماوم فاي المكاان ،ول اذا ف او
با ال يزول وال يتغير وال ينسخأل ألن النسخ يجب أن يكون في قاوة المنساو ،
إن اإلسالم ختم الشراةع الساابقة كل اا،
سواء أكان النسخ كليا أو جزةيا ،وحيث َّ
أن
محمدا صلى اهلل علي وسلم هو خاتم األنبياء والمرسلين ،فمعناى ذلاك َّ
وا َّن
ً
أن الوحي اإلل ي لم يعد ينزل على أحد ،قال تعاالى:
الشراةع اإلل ية انق ع  ،و َّ

ﮋﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﮊ [األحااااااازاب،]40 :
وعلااى هااذا ال يتصا َّاور أن ُينسااخ اإلسااالم أو يغياارا شاايء»()8أل ألنا الاادين الااذي

( )8أصااول الاادعوة – د/عبااد الكااريم زياادان صااا /.17الناشاار :مؤسسااة الرسااالة ،ال بعااة:
التاسعة 8428ها2008-م.
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ارتضاااا اهلل للعااالمين ولاام ياارتا س اواا فقااال :ﮋﭸﭹﭺﭻﭼ ...ﮊ
[ ل عمااااران. ]89 :وقااااال تعااااالى :ﮋﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

محمادا صالى اهلل عليا
ﭹﭺﭻﮊ [ ل عمران ، ]11 :وجعال رساول
ً
وسلم هو الرسول الخاتم للناس أجمعين.
ساو ُل
اال :قع ع
كما ورد في الحديث :عن عجابر جبن عع جباد اهلل (رضي هللا عنه) ،قع ع
اال عر ُ
ان األع جنب عيااء قع جبلاي:
سا لع جم ُي جع ع ُ َّ
عحاد م ع
اهلل صلى اهلل علي وسلم « :أ ج
ان أ ع
ُع ي ُ عخ جم ً
ٌما عر ُجل م جن
ُنص جر ُ ب ٌ
يرةع ع
ش ج ر ،عو ُجعلع ج لي األ جعر ُ
ا عم ج
سج ًدا عو ع ُ ً
الر جعب عمس ع
ورا ،عوأعي ع
اان َّ
اث إلعاى قع جوما
ُمتي أ جعد عرعكتج ُ َّ
أ َّ
اي ُي جب عع ُ
النب ٌ
ص بال ،عوأُحلَّا ج لاي ال عغ عنااة ُم ،عو عك ع
الص عاالةُ عف جل ُي ع
()8
َّ
اص ًة ،عوُبعثج ُ إلعى َّ
ُع ي ُ َّ
اع عة» .
عخ َّ
الناس عكاف ًة ،عوأ ج
الشفع ع
ويترتب على كون شريعة اإلسالم تتصف بصفة العموم :تحقي جميع مصال
العباد ودرء المفاسد عن م في كل زمان ومكان،
فااا «عمااوم رسااالة اإلسااالم وبقاؤهااا وعاادم قابليت ااا للنسااخ والتبااديل والتغيياار
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
إن هذا والحمد هلل متوافر فاي الشاريعة اإلساالميةأل ألن
يبلغ المجتمع البشريَّ ،
عامااة فااي المكااان والزمااان ،وخاتمااة
اهلل تعااالى وهااو العلاايم الخبياارأل إذ جعل ااا َّ
لجميااع الش اراةع ،جعاال قواعاادها وأحكام ااا صااالحة لكاال زمااان ومكااان ،وم يااأة
للبقاء واالستمرار ل ذا العماوم»( )2ألألن هاذا الشاريعة إنماا جااء لتفاي لجمياع
الخلا مااا يحتاااجون إليا فااي كال صااغيرة وكبياارة وصااد اهلل إذ يقااول :ﮋﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﮊ [النحل]19 :أل ألن

( )8صااحي البخاااري  -كتعاااب الصااالة -باااب قعا جاول َّ
سااج ًدا
اي (ُ « :)جعلعا ج لااي األ جعر ُ
النبا ب
ا عم ج
ور» رقم  ،431صحي مسلم
عو ع ُ ًا
 كتعاب المساجد ومواضع الصالة رقم .128( )2أصول الدعوة  -د/عبد الكريم زيدان صا.11
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دين شامل لكل شيء كما نتعرف على ذلك في الخصيصة الثالثة وهي الشامول
والكمال.
 ثالثًا :الخصيصة الثالثة :الشمول والكمال.
إن دين اإلسالم العظيم يتصاف بصافة عظيماة أال وهاي الشامول والكماال ،ف او
شاااامل وكامااال لكااال شاااةون الحيااااة صاااغيرة كانااا أو كبيااارة ،بخاااالف غيااارا مااان
القوانين الوضعية واألنظمة البشرية ،التي تتسم بمعالجة أجازاء معيناة محادودة
ومع ذلك ال تجدها كاملة بال يعتري اا الانقص وليسا موافقاة للف ارة ألن اا مان
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 والدتا وهااو جنااين فااي ب اان أم ا وبعااد والدتا حتااى بعااد وفات ا وبينا ل ا
مصاايرا كل ا بعااد المااو وحيات ا األخرويااة فشاامل جميااع الجوانااب س اواء كااان
الجانب الروحي أو الجانب المادي أو الجانب العقلي.

فعن الجانب الروحي يقول تعالى :ﮋﯛﯜ ﯝﯞ ﯟﯠ ﯡ

ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ
[األنفاااا

.]55وقا ااال أي ا ااا-جا اال وعا ااال:-ﮋ ﭳ ﭴ ﭵﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ

ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅﮆ ﮊ [الحجر –57
.]55
وعاان الجانااب العقلااي قااال تعااالى :ﮋ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮊ [يااسن

،]555وقااال أي ااا -جاال وعااال :-ﮋ ﭩ

ﭪ ﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮊ [الروم . ]5
وعن الجانب المادي قاال تعاالى :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﮊ [األعراف .]55
فالناااظر فااي هااذا اآليااا التااي هااي علااى ساابيل المثااال ال الحصاار يجااد أن ااا
جانباا مان الجواناب ،لاذا
استوعبت كل من يافوخ إلى أخمص قدمي فلم تغفال ً
ف و دين شامل وكامل ،و«هذا الوصاف لاساالم وصاف حقيقاي ثابا لاساالم،
ال يجوز تجريدا منا إال بااالفتراء عليا أو بسابب الج ال با  ،وشامول اإلساالم
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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
إن هاذا المجاال لاي ،أنظبام أماوري
ذلك ،وعلى هذا فاال يمكان للمسالم أن يقاولَّ :
كمااا أشااااء بمعااازل عاان تنظااايم اإلساااالم ،ال يمكاان أن يقاااول المسااالم هاااذاأل ألن
اإلسااالم يحكم ا ماان يافوخ ا إلااى أخمااص قدمي ا  ،ولاسااالم فااي كاال مااا يصاادر
اإلنسان حكم خاص ،كما ل حكم في كل ما يضع في رأسا مان أفكاار ،وفاي
أبادا أن يسام لغيار نظاام اإلساالم
قلب من ميول ،وعلى هاذا ال يجاوز للمسالم ً
أن ينظم أي جانب من جوانب حيات أل ألنا إن فعال ذلاك دخال فاي ن اا معناى

قااول اهلل تعااالى :ﮋ ﭸﭹﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ

ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕ ﮊ [البقاااارة.)8(»]11 :وعلااااى هااااذا فااااإن جميااااع تصاااارفا اإلنسااااان
محكومااة بااداةرة الشاار ال ينفااك عن ااا وال يجااوز ل ا أن يخاارج عاان هااذا الااداةرة
بحالأل ألن اإلنسان عبد هلل (أل)مخلو ومربوب ل  ،وأفعال كل ا ل ا أحكام فاي
اإلسالم.
«وأحكاام اإلساالم الثابتاة ألفعااال اإلنساان وتصارفات وعالقاتا ماع غيارا هااي:
الوجااوب والناادب والتحااريم والكراهااة واإلباحااة والصااحة والااب الن ،واألفعااال التااي
تتعل ا ب ااا األحكااام تسا َّامى علااى الت اوالي :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:
أوالً :أحكام العقيدة اإلسالمية ،وهي تتعل بأمور العقيدةأل كاإليمان بااهلل والياوم
اآلخر ،وهذا هي األمور االعتقادية.
ثانيا :أحكام األخال  ،وهي المتعلقة بما يجب أن يتحلَّى با المسالم ،وماا يجاب
ً
أن يتخلَّى عن أل كوجوب الصد وحرمة الكذب.
( )8أصول الدعوة – د/عبد الكريم زيدان صا.12
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ثالثًا :أحكام تتعل بتنظيم عالقا األفراد فيما بين م ،وهذا على أنوا :
أ -أحكااام األساارة ماان نكاااح و ااال وارث ونفقااة ،إلااخ ،وتسا َّامى فااي االصا الح
الحديث بأحكام األسرة ،أو قانون األحوال الشخصية.
ب -أحكام تتعل بعالقا األفراد ومعامالت مأل كاالبيع واإلجاارة والارهن والكفالاة،
تسمى في االص الح الحديث بأحكام المعامال المالية ،أو بالقاانون
وهي التي َّ
المدني.
جا -أحكام تتعل بالقضاء والدعوى وأصول الحكم والشا ادة واليماين والبيناا ،
يسمى اليوم بقانون المرافعا .
وهي تدخل فيما َّ
د -أحكااام تتعل ا بمعااامال األجانااب غياار المساالمين عنااد دخااول م إلااى إقلاايم
الدولة اإلسالمية ،والحقاو التاي يتمتعاون ب اا ،والتكااليف التاي يلتزماون ب اا،
يسمى اليوم بالقانون الدولي الخاص.
وهذا األحكام تدخل فيما َّ
هاا -أحكااام تتعلا بتنظاايم عالقااا الدولاة اإلسااالمية بالاادول األخارى فااي الساالم
يسمى اليوم بالقانون الدولي العام.
والحرب ،وتدخل فيما َّ
و -أحكااام تتعلا بنظااام الحكاام وقواعاادا ،وكيفيااة اختيااار رةاايس الدولااة ،وشااكل
يسامى الياوم
الحكومة ،وعالقا األفراد ب ا ،وحقوق م إزاءها ،وهاي تادخل فيماا َّ
بالقانون الدستوري.
ز -أحكام تتعل بموارد الدولاة اإلساالمية ومصاارف ا ،وتنظايم العالقاا المالياة
بااين األف اراد والدولااة ،وبااين األغنياااء والفق ا ارء ،وهااي تاادخل فااي القااانون المااالي
بمختلف فروع .
ح -أحكام تتعلا بتحدياد عالقاة الفارد بالدولاة مان ج اة األفعاال المن اي عن اا
يسامى الياوم بالقاانون
«الجراةم ومقادار عقوباة كال جريماة» ،وهاذا تادخل فيماا َّ
الجناةي ،ويلح ب ذا األحكام اإلجراءا التاي تُتَّعباع فاي تحقيا الجاراةم ،وانازال
العقوبااا بااالمجرمين وكيفيااة تنفيااذها ،وهااي تاادخل فيمااا يسا َّامى اليااوم بقااانون
تحقي الجنايا  ،أو بقانون المرافعا الجزاةية»(.)8
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
( )8أصول الدعوة – د/عبد الكريم زيدان صا .13
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اإلنساان وال عالقااة بينا وبااين غياارا إال واإلسااالم لا حكاام في ااا ممااا ياادل داللااة
واضحة على شموليت وكمال .
ويترتااب علااى كااون اإلسااالم متصافًا بالشاامول والكمااال :أنا ال تناااقا فيا وال
اختالف وال عيب وال نقص وأن يفي بكل مناحي الحياة التاي يحتاج اا اإلنساان
بخااالف غياارا ماان الق اوانين الوضااعية واألنظمااة البشاارية التااي يشااوب ا الاانقص
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
شاااةون الحيااااة فيستشاااعروا نعماااة اهلل علاااي م بااادين اإلساااالم العظااايم إن كاااانوا
مسلمين ،أو يعلموا أن هذا الدين هو دين الحا الاذي ارتضااا اهلل للعاالمين إن
كانوا غير مسالمين ،ومان ثع َّام يعايش النااس فاي أمان وأماان وساالمة وا مةناان
فيسعدوا في دنياهم وينعموا في أخراهم بإذن اهلل موالهم.
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المبحث األول
التدابير الواقية المادية من الوباء من منظور شريعة اإلسالم الغراء على
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
محاساان الشااريعة اإلسااالمية الغ اراء فااي تاادابيرها الوقاةيااة ماان الوباااء  ،وهااذا
التدابير قد تكون مادية وقد تكون معنوياة  ،وساوف أذكار  -باإذن اهلل تعاالى-
فااي هااذا المبحااث التاادابير الواقيااة الماديااة علااى المسااتوى الفااردي والجماااعي ،
ومن هذا التدابير المادية ما يأتي:
 أوال :الحجر الصحي بين الدول الموبوءة وغيرها :
إن الحجر الصحي نااد وأمار با الشاريعة الغاراء مناذ أكثار مان أربعاة عشار
قرنا من الزمان وذلك لما ل ذا الحجر مان األهمياة بمكاان  ،ففيا مناع النتشاار
الوباااء وتحجاايم أماار العاادوى وانحصااارها وماان ثاام انكسااارها -بااإذن اهلل تعااالى-
باتخاذ أسباب التداوي للمرضي  ،فإن اهلل تعالى ما أنزل داء إال وأنازل لا دواء
علم ا ماان علم ا وج ل ا ماان ج ل ا فكمااا ورد فااي الحااديث ععا جان عع جبااد اهلل باان
اء ،إَّال أع جن عاز عل
ال :قع ع
مسعود ( ،(قع ع
ساو ُل اهلل ( " )عماا أع جن عاز عل اهللُ عع َّاز عو عج َّال عد ً
ال عر ُ
()8
اء ،ععل عم ُ عم جن ععل عم ُ ،عو عج لع ُ عم جن عج لع ُ " .
لع ُ عد عو ً
ولذا كان الواجب على العباد اتخاذ أساباب التاداوي إذا نازل الاداء واألوجاب مان
ذلك هو اتخاذ التدابير الواقياة مان الوبااء  ،فاإن الوقاياة خيار مان العاالج ومان
هااذا التاادابير الوقاةيااة هااو أماار الحجاار الصااحي بااين الاادول الموبااوءة وغيرهااا
وذلك بمنع حركة التنقال والسفر بين الدول وبعض ا وهو ما اتج إلي كثير
من الحكوماا الياوم فاي جمياع دول العاالم  ،بفعال ماا يسامى باالحجر الصاحي

س ُاعود
ين م عن َّ
س عن ُد ا جل ُم جكثر ع
س عن ُد عع جبد اهلل جبان عم ج
الص عح عابةُ -م ج
( )8مسند اإلمام أحمد بن حنبلُ -م ج
عرض عي اهللُ تع ععالعى عع جن ُ ( )31 /7رقم ، 3922
والحديث صحح الشيخ األلباني.
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بين الدول وبعض ا في ظل تفشي فايروس كورونا وذلك منعا النتشار العدوى
بالقدوم على أرا في ا الوباء .
وقد حث شريعة اإلسالم على هذا األمار فاي كثيار مان النصاوص  ،فن اناا
اهلل رب العااالمين عاان إلقاااء الاانفس فااي الت لكااة وهااو ماان ساابل الوقايااة فقااال

تعااااااااالى :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [سااااااااورة
البقرة ، ]891:وكذا أمرنا رسول اهلل ( )بعادم ورود الماريا علاى المصا
حتى ال ينقل ل العدوى  ،وهذا من أعظم سبل الوقاياة  ،فقاد ورد فاي الحاديث
ال َّ
النب ٌي (« :)الع ُيورعد َّن ُم جمارا
سم عع أ ععبا ُه عرجي عرةع ،عب جع ُد عيقُو ُل :قع ع
سلع عم عة :ع
عع جن أعبي ع
()8
اول اهلل ()
س ع
ععلعى ُمص »  ، .وفي الحاديث عع جان أعباي ُه عرجي عارةع ،قع ع
سام جع ُ عر ُ
اال :ع
عسد "( ، )2وكما ورد في الحاديث أيضاا عع جان
عيقُو ُل ":ف َّر م عن ا جل عم جج ُذوم ف عرعار عك م عن جاأل ع
()3
ضا عاارعر عوعال ضا عاارعار"  ،وقاااد ن اااى
ساااو ُل اللَّااا ( ع
ااال :قعا ع
جابااان عع َّبااااس ،قعا ع
)":ال ع
ااال عر ُ
النبي( )عان القادوم فاي أرا في اا الوبااء وال ااعون وعان الخاروج من اا ،
وهااذا مااا فعلا عماار اباان الخ اااب (رضااي هللا عنااه) لمااا ذهااب إلااى أرا الشااام
واستشار أصحاب في ذلك وقرر العودة إلى أن ذكر لا عباد الارحمن بان عاوف
ل حديثا في ذلاك فحماد اهلل عمار ثام انصارف  ،فقاد ورد فاي صاحي البخااري
ان ع َّ
اي اللَّ ا ُ عع جن ا ُ ،عخا عار عج إلعااى
ععا جان عع جبااد اللَّ ا جباان عع َّباااس :أ َّ
عن ُع عما عار جبا ع
الخ اااب عرضا ع
َّ
اح ُاب ُ،
الشأجم ،عحتَّى إ عذا عك ع
اء األ ج
عص ع
عج عناد ،أ ُعبو ُع عب جي عدةع جب ُن ع
الج َّاراح عوأ ج
ُم عر ُ
ان ب ع
س جر ع لعق عي ُ أ ع
اء قع جد عوقع عع بأ جعرا َّ
اال ُع عم ُار :جاد ُ لاي
عخ عب ُرواُ أ َّ
فعأ ج
ان ععبَّااس :فعقع ع
الشأجم .قع ع
اال جاب ُ
الوعب ع
عن ع
اع ب َّ
الش اأجم،
عخ عبا عارُه جم أ َّ
اارُه جم ،عوأ ج
استع ع
اين ،فعا عاد عع ُ
ين األ َّعولا ع
الم ع اااجر ع
ااء قعا جاد عوقعا ع
اه جم فع ج
الوعبا ع
عن ع
شا ع
ُ
ضا ُ جم:
فع ج
عن تعجرج عع عع جن ُ ،عوقع ع
اختعلعفُوا ،فعقع ع
ض ُ جم :قع جد عخ عر جج ع أل جعمر ،عوالع عن عرى أ ج
اال عب جع ُ
ال عب جع ُ
ااك عبق َّيااا ُة َّ
عن
عم ععا ع
سااالَّ عم ،عوالع عنا عاارى أ ج
ااح ُ
عصا ع
النااااس عوأ ج
صااالَّى اهللُ ععلع جيااا عو ع
ساااول اللَّااا ع
اب عر ُ
ام عة ()831 /7رقم . 1778
اب ال ب بب -عب ُ
( )8صحي البخاري  -كتع ُ
اب الع عه ع
ين م عن َّ
س عن ُد ا جل ُم جكثر ع
الص عح عابةُ -م ج
( )2مسند اإلمام أحمد بن حنبلُ -م ج
س عن ُد أعبي ُهعرجي عرةع عرض عي اهللُ
عع جن ُ()449 /81رقم .9722
ض ٌار ب عجاارا()432 /3رقام
اب جاأل ج
اب عم جن عب عنى في عحقبا عماا عي ُ
عح عكام -عب ُ
( )3سنن ابن ماج  -أ جعب عو ُ
 - 2348وقال الشيخ شعيب األرنؤو في تحقيق على الكتاب  :هذا حديث صحي لغيرا .
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اار،
اال :جارتعف ُع اوا عع بنااي ،ثُا َّام قعا ع
الوعباااء ،فعقعا ع
اال :جاد ُع اوا لااي األع جن ع
تُ جقااد عم ُ جم ععلعااى عه ا عذا ع
صا ع
اال:
اختعلعفُ اوا عكا ج
ين ،عو ج
ااختالعف جم ،فعقعا ع
سااب ع
استع ع
الم ع اااجر ع
فعا عاد عع جوتُ ُ جم فع ج
س الع ُكوا ع
اارُه جم ،فع ع
شا ع
يل ُ
ش عاي عخة قُ عارجيش م جان ُم ع ااج عرة
ان عها ُه عناا م جان عم ج
جارتعف ُعوا عع بني ،ثُ َّم قع ع
ال :جاد ُ لي عم جن عك ع
اع ب َّ
النااس
الفعتج  ،فع عد عع جوتُ ُ جم ،عفلع جم عي جختعل ج
ف م جن ُ جم ععلع جي عر ُجاالع ن ،فعقعاالُوا :عن عارى أ ج
عن تعجرج ع
اادى ُعماار فاي َّ
صاب ععلعاى ظع ج اار
الوعبااء ،فع عن ع
النااس :إ بنااي ُم ع
عوالع تُ جقاد عم ُ جم ععلعاى عها عذا ع
عُ
اال ُع عم ُار :لع جاو
الج َّراح :أعف عرًا
ار م جان قع عادر اللَّا فعقع ع
عصب ُحوا ععلع جي  .قع ع
ال أ ُعبو ُع عب جي عدةع جب ُن ع
فعأ ج
اك
عغ جي ُر عك قعالع ع ا عيا أ ععبا ُع عب جي عدةع عن عع جم عنف ٌر م جن قع عدر اللَّ إلعى قع عدر اللَّ  ،أ عأ
اان لع ع
عر جعي ع لع جو عك ع
()8
س إ جن
اه عما عخصا عابة ،عواأل ج
إباال عه عب ع ا ج عواد ًيااا لع ا ُ ُعا جاد عوتعان ،إ جحا عاد ُ
ُخا عارى عج جد عبااة  ،أعلعا جاي ع
اال:
عر عع جيا ع ع
الج جد عبا عة عر عع جيتع ع ااا بقعا عادر اللَّا قعا ع
صا عاب عة عر عع جيتع ع ااا بقعا عادر اللَّا  ،عوا جن عر عع جيا ع ع
الخ ج
اال :إ َّن
اجت ا  -فعقعا ع
ان ععا جاوف  -عو عكا ع
ااء عع جبا ُاد الا َّار جح عمن جبا ُ
اان ُمتع عغ بي ًبااا فااي عب جعااا عح ع
فع عجا ع
س الَّ عم عيقُااو ُل« :إ عذا
سا ع
ص الَّى اهللُ ععلع جي ا عو ع
اول اللَّ ا ع
ساام جع ُ عر ُ
ع جناادي فااي عه ا عذا ع جل ًمااا ،ع
ار
اع باأ جعرا عوأع جناتُ جم ب ع اا فعاالع تع جخ ُر ُجاوا ف عارًا
سم جعتُ جم ب بأ جعرا فعالع تع جق عد ُموا ععلع جي  ،عوا عذا عوقع ع
ع
()2
َّ
ف" .
م جن ُ» قع ع
ص عر ع
ال :فع عحم عد الل ع ُع عم ُر ثُ َّم ا جن ع
فكل هذا النصوص تدل على سبل الوقاية المادية التي حث علي ا الشاريعة
الغاراء  ،فااي ظاال تفشااي فااايروس كورونااا وذلااك منعااا النتشااار العاادوى بالقاادوم
على أرا في ا الوباء .
وقد ذكر العالمة ابن القايم عادة ح عكام فاي مناع الادخول علاى أرا في اا الوبااء
وال اعون ،فقال  ":وفي المنع من الدخول إلى األرا التي قاد وقاع ب اا – أي
ال اعون -عدة ح عكم:
إحداها :تجنب األسباب المؤذية ،والبعد من ا.
الثانية :األخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد.
الثالثة :أن ال يستنشقوا ال واء الذي قد عفن وفسد فيصيب م المرا.

سا عكان الادَّال
(َّ )8
(أما ا جل ُع جد عوةُ فعب ع
اي عجان ُ
اب ا جل عاوادي عوا جل عج جد عبا ُة بفعاتج ا جلجايم عوا ج
ض بم ا جل عع جين عو عك ج
سرعها عوه ع
اال
ساارعها قعا ع
صاااح ُ
اي ضا ٌد ا جل عخصا ع
سا ُكون الاادَّال عو عك ج
ب التَّ جحرياار ا جل عج جد عبا ُة ُه عنااا ب ُ
ايبة عوقعااا عل ع
ا جل ُم ج عملعااة عوها ع
ص عب ُة عك عذل عك)(شرح النووي على مسلم())280 /84
عوا جلخ ج
اعون()830/7رقم.1729
اب عما ُي جذ عكُر في ال َّ ُ
ب ال ب  -عب ُ
( )2صحي البخاري-كتع ُ
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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
على من ت ير ب ا ،وبالجملة ففي الن ي عن الادخول فاي أرضا األمار بالحاذر
والحمية ،والن ي عن التعرا ألسباب التلف ،وفي الن ي عن الفرار من األمار
بالتوكااااال والتساااااليم والتفاااااويا ،فااااااألول :تأدياااااب وتعلااااايم ،والثااااااني تفاااااويا
وتسليم"(.)8
وكل هذا الحكم أمور عظيمة تحافظ على حياة العباد في داخل المجتمعاا مان
انتقال المرا إلي م أو العكس بانتشار المرا مان م وكاذلك تجعل ام فاي قارب
من اهلل بالتضر إلي والفرار إلي واللجاوء إليا والتوكال عليا وتفاويا األماور
إليا عناادما يشااعر أهاال البلااد الواحااد أن اام فااي معاازل عاان جميااع البلاادان ففيا
الحفااظ علاي م  ،وكاذلك القاارب مان اهلل تعاالى  ،وكال هااذا سايأتي فاي التاادابير
المعنوية – بإذن اهلل تعالى-
وقال اإلمام النووي" :والصحي ماا قادمناا مان الن اي عان القادوم عليا والفارار
من ا لظاااهر األحاديااث الصااحيحة .قااال العلماااء :وهااو قريااب المعنااى ماان قول ا
(صاالى اهلل علياا وسااالم) ” :ال تتمنااوا لقااااء العاادو ،واساااألوا اهلل العافيااة ،فاااإذا
لقيتموهم فاصبروا"(.)2
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
الخروج حكما من ا -8:أن ال اعون في الغالب يكون عاما في البلد الاذي يقاع
ب فإذا وقع فالظاهر مداخلاة سابب لمان ب اا فاال يفيادا الفارار ألن المفسادة إذا
تعين حتى ال يقع االنفكاك عن ا كان الفرار عبثا فال يلي بالعاقل .
 -2ومن اا أن الناااس لااو تاواردوا علااى الخااروج لصااار مان عجااز عنا بااالمرا
المذكور أو بغيرا ضاةع المصلحة لفقد من يتع دا حيا وميتا.

( )8ال ب النبوي – لامام ابن القيم(. )62 /8
( )2شرح النووي على مسلم( ، )207 /84وهذا الحديث الذي اساتدل با أخرجا مسالم فاي
الصحي برقم . 8742
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 -3وأيضا فلو شر الخروج فخرج األقوياء لكان في ذلك كسار قلاوب الضاعفاء
 ،وقد قالوا :إن حكمة الوعيد في الفرار من الزحف لماا فيا مان كسار قلاب مان
لم يفر وادخال الرعب علي بخذالن .
 -4ومن ااا مااا ذكاارا عاان الغزالااي قاااةال :أن ال اواء ال يضاار ماان حيااث مالقاتا
ظاهر البدن بال مان حياث دوام االستنشاا فيصال إلاى القلاب والرةاة فياؤثر فاي
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 أن ا ال تظ اار األع اراا علي ا إال بعااد ماادة ماان الزمااان كمااا ذكاار
المختصون أن ا أربعة عشر يوما وهي مدة الحجر الصحي-
 -1وينضاف إلاى ذلاك أنا لاو رخاص لألصاحاء فاي الخاروج لبقاي المرضاى ال
يجدون من يتعاهدهم فتضيع مصالح م
-6ومن ا ما ذكرا بعا األ باء أن المكان الذي يقع ب الوباء تتكياف أمزجاة
أهل ا ب اواء تلااك البقعااة وتألف ااا وتصااير ل اام كاألهويااة الصااحيحة لغياارهم فلااو
انتقلاااوا إلاااى األمااااكن الصاااحيحة لااام ياااوافق م بااال ربماااا إذا استنشاااقوا هواءهاااا
استصااحب مع ا إلااى القلااب ماان األبخاارة الرديةااة التااي حصاال تكيااف بدن ا ب ااا
فأفسدت فمنع من الخروج ل ذا النكتة
 -7ومن ا ما تقدم أن الخارج يقول لو أقم ألصاب والمقايم يقاول لاو خرجا
لسلم فيقع في اللو المن ي عن واهلل أعلم "(.)8
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
حركة التنقال بين الدول وبعض ا وهو ماا يسامى باالحجر الصاحي باين الادول
وبعض ا البعا .
وهناااك مسااألة ذكرهااا أهاال العلاام وهااي هاال يجااوز أن يخاارج الرجاال ماان األرا
الموبوءة ال بقصد الفرار وانما بقصد التداوي
( )8فت الباري شرح صحي البخاري -للحافظ ابن حجر(.)819 /80
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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
الفارار وال ساايما إذا كااان للتااداوي بشاار أماان نقاال العاادوى وهااذا مااا ذكاارا اإلمااام
ش جغل عو عغ عرا عغ جير ا جلف عرار"(.)8
النووي ،فقال ":عواتَّفعقُوا ععلعى عج عواز ا جل ُخ ُروج ب ُ
وقال الحاافظ ابان حجار  ":ونقال عيااا وغيارا جاواز الخاروج مان األرا التاي
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
الن ااي الثابا فااي األحاديااث الماضااية وهااذا هااو الاراج عنااد الشااافعية وغياارهم
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
كغدة اإلبل المقيم في ا كالش يد والفار من ا كالفار من الزحف) ،ول شااهد مان
حديث جابر رفع ( :الفار من ال اعون كالفار من الزحف والصابر في كالصابر
فااي الزحااف) ،أخرج ا أحمااد أيضااا وباان خزيمااة وسااندا صااال للمتابعااا وقااال
ال حاوي استدل من أجاز الخروج باالن ي الاوارد عان الادخول إلاى األرا التاي
يقااع ب ااا قااالوا وانمااا ن ااى عاان ذلااك خشااية أن يعاادي مان دخاال عليا قااال وهااو
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 عليا
لةال يصيب مان قادم عليا بتقادير اهلل فيقاول :لاوال أناي قادم هاذا األرا لماا
أصااابني ولعل ا لااو أقااام فااي الموضااع الااذي كااان فيا 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
لاو كاان أقاام ب اا ماا أصااب مان ذلااك شايء اهاا ،ويؤيادا مااا أخرجا ال ياثم باان
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
( )8شرح النووي على مسلم(.)207 /84
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خرج خارج فسلم وجلس جالس فأصيب فلو كن خرج لسلم كما سالم فاالن
أو لو كن جلس أصب كما أصيب فاالن ،لكان أباو موساى حمال الن اي علاى
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 النا از
ومن جملة هذا الصورة األخيرة أن تكون األرا التاي وقاع ب اا وخماة واألرا
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
أن مستثنى من عموم الخروج ف ار ار أل ألنا لام ياتمحا للفارار وانماا هاو لقصاد
التداوي وعلى ذلك يحمل ما وقع في أثر أبي موسى المذكور أن عمر كتب إلى
أبي عبيدة إن لاي إلياك حاجاة فاال تضاع كتاابي مان يادك حتاى تقبال إلاي فكتاب
إلي إناي قاد عرفا حاجتاك واناي فاي جناد مان المسالمين ال أجاد بنفساي رغباة
عن م فكتب إلي أما بعد فإنك نزل بالمسلمين أرضا غميقة فاارفع م إلاى أرا
نزهة فدعا أبو عبيدة أبا موسى فقال :اخارج فارتاد للمسالمين منازال حتاى انتقال
ب م ،فذكر القصة في اشاتغال أباي موساى بأهلا ووقاو ال ااعون باأبي عبيادة
لمااا وضااع رجلا فااي الركاااب متوج ااا وأنا ناازل بالناااس فااي مكااان خاار فااارتفع
ال اعون  ،وقول ( :غميقة) بغين معجمة وقااف باوزن عظيماة أي :قريباة مان
المياا والنزوز ،وذلك مما يفسد غالبا ب ال واء لفسااد الميااا والنزهاة الفسايحة
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
فلاذلك اساتدعاا وظان أباو عبيادة أنا إنمااا لبا ليسالم مان وقاو ال ااعون با
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
خروج م من المدينة كان للعالج ال للفرار وهو واضا مان قصات م ألن ام شاكوا
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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
إقامت ااا بالبلااد وانمااا كان ا فااي مراعي ااا فلااذلك خرج اوا وقااد لحااظ البخاااري ذلااك
فترجم قبل ترجمة ال ااعون مان خارج مان األرا التاي ال تالةما وساا قصاة
العاارنيين وياادخل فيا مااا أخرجا 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
(:القرف) القرب مان الوبااء ،وقاال الخ اابي لايس فاي هاذا إثباا العادوى وانماا
هااو ماان باااب التااداوي فااإن استصااالح األهويااة ماان أنفااع األشااياء فااي تصااحي
البدن وبالعكس واحتجوا أيضا بالقياس على الفرار مان المجاذوم وقاد ورد األمار
با كمااا تقاادم والجاواب أن الخااروج ماان البلااد التااي وقااع ب ااا ال اااعون قااد ثب ا
الن ي عن والمجذوم قد ورد األمر بالفرار من فكيف يص القياس"(. )8
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
نقل العدوى والحا الضرر باآلخرين جاز ذلك أل ألن الشريعة حث على الدواء
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
بين الناس جميعا وهذا أمر م م في التدابير الوقاةية المادية التاي حثا علي اا
الشريعة اإلسالمية .
 ثانياااا :الحجااار الصاااحي باااين األفاااراد الموباااوةين وغيااارهم فاااي داخااال الدولاااة
الواحدة:
وهذا أمار مان التادابير الوقاةياة الم ماة ويتعلا بااألمر السااب فاإن النصاوص
الشاارعية التااي سااب ذكرهااا ودع ا إلااى الحجاار الصااحي بااين الاادول الموبااوءة
وغيرهااا كااذلك يقااال أنا يسااتفاد من ااا أيضااا األخااذ بااالحجر الصااحي بااين األفاراد
( )8فت الباري شرح صحي البخاري -للحافظ ابن حجر(.)819،811 /80
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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
الضرر بالنفس واآلخرين والن ي عن إلقاء النفس في الت لكة وكل ذلك كما مر
فااي التاادبير األول  ،وهااذا مااا اتخذتا 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 .
وهااذا األماار ال ينبغااي االساات انة با بااين الناااس  ،فالواجااب عاازل المرضااى عاان
المصحين الاذين بجاوارهم  ،واذا حادث تكادس فاي داخال المستشافيا ولام تكان
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
العدوى فإن عدم مخال ة المرضى سبب كبير في التداوي وتحجايم أمار الوبااء،
وهذا ما فعل النبي ( )مع مجذوم ثقيف ،كما وردفي الحاديث عع جان عع جمارو جبان
سا عال إلع جيا َّ
َّ
اي
الشااريد ،ععا جان أعبيا  ،قعا ع
النبا ٌ
اال :عكا ع
اان فااي عو جفااد ثعقيااف عر ُجاال عم ججا ُذوم ،فعأ جعر ع
اك فع جارج جع»(.)8
سلَّ عم «إ َّنا قع جد عب عاي جع عن ع
صلَّى اهللُ ععلع جي عو ع
ع
فدل هذا الحديث على تجنب مخال ة المرضى للمصحين وحجرهم وعازل م لمناع
انتشار الوباء كما فعل النبي ( )مع هذا الرجال المجاذوم لاةال يارد علاى النباي
( )والصحابة فقد يؤدي إلى انتشاار الوبااء  ،فاأراد النباي ( )أن يعلام األماة
وساةل التدابير الواقية من الوباء .
وهذا ما فعل عمرو بن العااص أيضاا فاي ااعون عماواس  ،فاذكر ابان األثيار
في الكامل في التاريخ ":أن حين أصاب المسالمين ااعون عماواس واساتُخلف
على الناس عمرو بن العاص  ،قاام خ يبااً فاي النااس فقاال  :أي اا النااس إن
اشتعال النار فتجبَّلوا من في الجبال فخرج بالناس
هذا الوجع وقع فإنما يشتعل
ع
()2
ورفع عع ُ اهللُ عن م فلم يكرا عمر ذلك من ععمرو " .
إلى الجبال ع
اجت عناب ا جل عم جج ُذوم عوعن جحوا()8712/4رقم.2238
( )8صحي مسلم -كتاب َّ
اب ج
الس عالم -عب ُ
( )2الكامل فاي التااريخ -أباو الحسان علاي بان أباي الكارم محماد بان محماد بان عباد الكاريم
الشيباني( ،)400 /2دار النشر :دار الكتب
العلمية  -بيرو 8481 -ها ،ال بعة.2 :
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فكل هذا يدل على أن الحجر الصاحي باين األفاراد الموباوةين وغيارهم فاي داخال
الدولة الواحدة أمر واجب على المجتمع وينبغي عادم االسات انة با لماا لا مان
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
داةما لما ل من نشر الب جة والسعادة وكذلك في ما في مان التادابير الوقاةياة
لمنااع انتشااار الوباااء وعاادم انتشااار الميكروبااا وقتاال الجاراثيم التااي تتجمااع فااي
القاذو ار وغيرها من األمور التي تتراكم من عدم النظافاة  ،وقاد حثا شاريعتنا
اإلسااالمية الغاااراء علااى النظافاااة العامااة والسااايما عنااد االجتماااا والتالقااي فاااي
الشااعاةر الجماعيااة مثاال الصاالوا الخمااس والجمعااة والعياادين والحاام والعماارة

وغيرهاا ماان مواساام االجتمااا  ،فقااال تعااالى ( :ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗﭘ

ﭙﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ)[األعراف]53:
قال الحافظ ابن كثير (رحم اهلل تعالى) عند تفسيرا ل ذا اآلية " :ول اذا اآلياة،
ومااا ورد فااي معناهااا ماان الساانة ،يسااتحب التجماال عنااد الصااالة ،وال ساايما يااوم
الجمعة ويوم العيد ،وال يب ألن من الزينة ،والسواك ألن من تماام ذلاك ،ومان
أفضل الثياب البياا"(.)8

وقد مدح اهلل أقواما بحب ل م ب ارت م كما قال تعالى{ :ﮠ ﮡﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞﯟ ﯠ} [سا ااورة ال:قا اارة ، ]666:وقا ااال

تع ا ا ا ااالى{:ﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ} [سورة التوبة]301:

( )8تفسااير القاار ن العظاايم أبااو الفااداء إسااماعيل باان عماار باان كثياار القرشااي البصااري ثاام
الدمشقي (المتوفي774 :ها)(  )361/3الناشر:دار الكتب العلمية،
منشو ار محمد علي بيضون – بيرو ،ال بعة :األولى  8489 -ها
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قال العالمة السعدي عند تفسيرا ل ذا اآلية ":ول اذا مادح م اللا بقولا  :فيا
عن عيتع ع َّ ا ُاروا } ماان الااذنوب ،ويت ااروا ماان األوسااا  ،والنجاسااا
اون أ ج
ر عجااال ُيح ٌبا ع
واألحااداث .وماان المعلااوم أن ماان أحااب شاايةا ال بااد أن يسااعى ل ا 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،
ماااع رساااول اللااا صااالى اهلل عليااا وسااالم ،واقاماااة شاااراةع الااادين ،وممااان كاااانوا
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،
ين } ال ارة المعنوية  ،كالتنزا من
فحمدهم على صنيع م .عواللَّ ُ ُيح ٌ
ب ا جل ُم َّ ب ر ع
الشرك واألخال الرذيلة ،وال ارة الحسية كإزالة األنجاس ورفع األحداث"(.)8
فاادل هااذا اآليااا علااى الحااث علااى النظافااة وال ااارة المعنويااة ماان الااذنوب
والمعاصي وال ارة الحسية من األوسا واألحداث والقاذو ار وغيرها وكل ذلاك
لما ل من األهمية في نشار الصاحة العاماة باين النااس والقضااء علاى األوبةاة
وتحجيم انتشارها وقتل للجراثيم والميكروبا .
وقد حث السنة النبوية على النظافة العامة واما اة األذى عان ال ريا وجعلا
من الصدقة وكاذلك مان أفضال األعماال وذلاك كماا ورد فاي الحاديث  :عع جان أعباي
س الَّ عمُ « :يمااي ُ األع عذى ععاان
ُه عرجيا عارةع عرضا
اي اللَّا ُ عع جن ا ُ ،ععاان ا َّلنبا ب
ص الَّى اهللُ ععلع جي ا عو ع
اي ع
ع
َّ
ص عدقعة»(، )2
ال ري ع
اي
اال :قعا ع
و ععا جان أعبااي عذر ،قعا ع
ضا ج ععلعا َّ
سالَّ عمُ « :عر ع
صالَّى اللَّا ُ ععلع جيا عو ع
سااو ُل اللَّا ع
اال عر ُ
عع عمال ع ااا إ عما عا عة جاألع عذى ععاان
عع عمااا ُل أ َّ
سا بي ُة ع ا ،فع عو عجا جاد ُ فااي عم عحاساان أ ج
أج
سا ُن ع ا عو ع
ُمتااي عح ع
َّ
ٌ
سجد عال تُ جدفع ُن»(.)3
ام عة تع ُك ُ
ساوئ أ ج
ون في ا جل عم ج
ال ري  ،عو عو عج جد ُ في عم ع
عع عمال ع ا الن عخ ع
( )8تفسير السعدي (.)318 /8
اب إ عما عة األع عذى( )833 /3بدون رقم .
صب -عب ُ
المظعالم عوال عغ ج
( )2صحي البخاري -كتعاب ع
( )3صحي ابن حبان بترتيب ابن بلبان -محمد بن حباان بان أحماد بان حباان بان معااذ بان
الدارمي،البستي (المتوفي314 :ها)
بد ،التميمي ،أبو حاتم،
عم جع ع
ُ
ضا ج ععلع جيا
ساجد -ذ جك ُر ا جل عب عيان بأ َّ
عع عمال أ َّ
ُمتا عح جي ُ
ص عفي ( )عأرعى في أ ج
اث ُعر ع
عب ُ
عن ا جل ُم ج
اب ا جل عم ع
ا جل ُم عحقَّعار عك عما عأرعى ا جل ععظعاة عم م جن ع ا()189 /4رقم
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وقاد حثا الشاريعة أيضاا علاى النظافاة العاماة لألفنياة وأن عادم النظافاة تشاب
اال:
صااال جباان أعبااي عح َّ
اان ،قعا ع
سا ع
بااالي ود فقااد ورد فااي جااامع اإلمااام الترمااذي عا جان ع
اب
اب ،عنظيااف ُيحا ٌ
سا بيب ،عيقُااو ُل« :إ َّن اللَّا ع ع بيااب ُيحا ٌ
سااع ع
يد جبا ع
اب ال َّ بيا ع
الم ع
ساام جع ُ ع
ع
ان ُ
َّ
اال  -أعفجن عياتع ُك جم عوعال
ب ال عك عرعم ،عج عاواد ُيح ٌ
النظعافع عة ،عكريم ُيح ٌ
اود ،فع عنظبفُاوا  -أ عُرااُ قع ع
الج ع
اب ُ
()8
الي ُ ود» .
تع ع
ش َّب ُ وا ب ع
ومن هذا المن ل يجب على المجتمعا المحافظة على النظافة العامة لما ل اا
ماان باااله األهميااة ويتمثاال ذلااك فااي اآلتااي -8 :العماال علااى إزالااة القمامااة ماان
الشوار باستمرار إلى أماكن تدويرها وعدم ترك ا مدة من الزمن ألن ذلك مظناة
اجتما الفايروسا واألوبةة .
 -2إزالة المخلفا التي تنتم من المصانع وغيرها باستمرار وكذلك العمل علاى
تدويرها .
 -3المحافظااة علااى ت ياار وتعقاايم الش اوار والمصااال العامااة واألماااكن التااي
يكااون في ااا شااب تجمعااا فااي ظاال هااذا الفااايروس المنتشاار فااي الاابالد أل ألن
األصل عدم التجمعا كما سيأتي في التدبير اآلتي .
 -4إلزام الماوا نين فاي المصاال العاماة باااللتزام بالكماماا والقفاا از الواقياة
من مالمسة األيدي واألجسام التي يتم مالمست ا من جميع الموا نين .
 -1العمل على نشر الثقافة العامة بين الموا نين في وساةل اإلعالم المختلفاة
والنشاااا ار الدوريااااة واإلعالنااااا بالمحافظااااة علااااى النظافااااة العامااااة والنظافااااة
الشخصية التي هاي جازء م ام مان النظافاة العاماة-وسايأتي الحاديث عن اا فاي
التدبير التالي -والتي ينبغي على كل موا ن االهتمام ب ما جميعا .
 ،8648الناشر :مؤسساة الرساالة  -بيرو ،ال بعة:الثانياة .8993 -8484،والحاديث
صحح العالمة األلباني .
سا جاورة باان موسااى باان الضااحاك ،الترمااذي ،أبااو
( )8ساانن الترمااذي -محمااد باان عيسااى باان ع
عيسى (المتوفي279 :ها)(  )888 /1رقم ، 2799الناشر :شركة مكتبة وم بعاة مصا في
الباااابي الحلباااي -مصااار  ،ال بعاااة :الثانياااة 8391 ،هاااا 8971 -م .وهاااذا الحاااديث ضاااعف
إسنادا العالمة األلباني ولكن معناا دل علي أوامر الشريعة بالحث على النظافة.
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هذا هي بعا األمور الم مة في صور النظافة العامة التي يجاب االلتازام ب اا
وعاادم مخالفت ااا لتجنااب نشاار الوباااء فااي المجتمعااا التااي نسااأل اهلل أن يحفااظ
عليناا أمنناا فااي أو انناا وأن يجعال بلاادان المسالمين فاي صااحة وعافياة وب جااة
وسعادة وحبور وسرور الل م مين .
ابعا  :النظافة الشخصية والحث علي ا :
رً
تعد النظافة الشخصية وثقافة الناس ب ا هي أهام التادابير المادياة التاي يترتاب
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

نبي  ،وكذا جميع أمت تبعا  ،فقال تعالى :ﯖ ﯗ ﯘ} [سورة المدثر. ]4:
فاااذكر الشااايخ الشااانقي ي فاااي أضاااواء البياااان فاااي تفسااايرا ل اااذا اآلياااة أقاااواال
للمفسرين ،فقال ":قع جولُ ُ تع ععالعى :عوث عي عاب عك فع ع ب جر
ظتعاي :الثبعيااب ،عوفع ع ب جار ،عه جال ُه عماا
ف ا جل ُمفع ب
ون في ا جل ُم عراد م جن ُكال م جان لع جف ع
قعد ج
اختعلع ع
س ُر ع
اان َّ
اساااا أ جعم ُه عمااا ععلعاااى
ااون ا جل ُما عاار ُ
ااارةع الثَّا جااوب م ع
عدَّال ععلعااى ا جل عحقيقعاااة عوعي ُك ُ
الن عج ع
اد ع ع ع
ا جلك عن عايااة وا جلماار ُ َّ
َّ
اي عو ثعااام
اد بااالث جوب :ا جل عبا عاد ُن ،عوال ع ا ع
ع ُع
اارةُ ععاان ا جل عم جع عنوَّيااا ما جان عم ععاصا ع
ساة
عوعن جحو عها ،أ جعم ععلعى ا جل عحقيقعة عوا جلك عن عاية  ،فعقع جد عذ عك عر جاب ُن عجرير عو عغ جي ُراُ عن جح ًوا م جن عخ جم ع
اك
الضااحَّاك أ َّ
أع جقا عاوال :جاأل َّعو ُل :ععاان جاباان عع َّباااس ،عوع جكرعما عة ،عو َّ
س ث عي عابا ع
عن عم جع عنااااُ :عال تع جلا عاب ج
ش عد بقع جول عغ جي عال عن:
استُ ج
ععلعى عم جعص عية عوعال ععلعى عغ جد عرة ،عو ج
عوا بني ب عح جمد اللَّ عال ثعجو ع
س ُ عوعال م جن عغ جد عرة أعتعقع َّنعُ
ب فعاجر  ...لعب ج
عوقع جول جاآل عخر:
ض ُ فع ُك ٌل رعداء عي جرتعدي عجمي ُل
س م عن اللٌ جؤم  ...ع جر ُ
إ عذا ا جل عم جرُء لع جم عي جد عن ج
ااك و جزعر عك
ااع عنا عع جن ع
سااتع عد ٌل لعاا ُ بقع جولاا  :عو عو ع
ضج
اسااتع جع عم عل اللَّ جفظع جااين فااي ا جلك عن عايااة ،عوقع جااد ُي ج
فع ج
[الشرح. ]2 :
ااب
س ث عي عاب ع
اساتع جع عم عل الثبعي ع
ساب عغ جيار ع بياب ،فع ج
اك م جان عك ج
عو عو عرعد ععن جابن ععبَّااس :عال تع جل عاب ج
ير في ا جلك عن عاية.
في ا جل عحقيقعة ،عوالتَّ ج ع
اساتع جع عملع ُ عما عم ًعاا فاي ا جلك عن عاياة ععان
اك ،عو عع عملع ع
عصال ج عع عملع ع
عصال ج  ،فع ج
اك فعأ ج
عو عع جن ُم عجاهد :أ ج
الصال .
ا جل عع عمل َّ
ين ،عو جابن عزجيد :ععلعى عحقيقعت ما ،فع ع ب جر ث عي عاب عك م عن َّ
اسة.
عو عع جن ُم عح َّمد جبن سير ع
الن عج ع
ع
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ين عو جاب ُن عزجيد أع جظ ع ُر في عذل عك.
ثُ َّم قع ع
ال :عوالَّذي قعالع ُ جاب ُن سير ع
ععلع ُم ب ُم عرادا.
عوقع جو ُل جابن ععبَّاس عوع جكرعم عة قع جول ععلع جي أع جكثعُر َّ
السلعف .عواللَّ ُ أ ج
ان ل عبااس لع ُك جام [البقارة، ]817 :
ااؤ عك ،عك عماا فاي قع جولا ُه َّ
عوقع ع
ال عغ جي ُراُ :ث عي ُاب ع
س ُ
اي ن ع
اك ه ع
جم جرُه َّن بالتَّ ع ٌ ر ،عوتع عخي جَّرُه َّن عاه عار عخ بي عار .
فعأ ُ
شا ع ُد
اار جاباان عجرياار م جن ع ااا ،عوا جل عواقااعُ فااي ال ب
عهااذا أع جقا عاوا ُل ا جل ُمفع ب
ين عو ج
سا عايا عمااا عي ج
ساار ع
اخت عيا ُ
ين
ال جخت عيار جابن عجرير ،عو ُه عو عح جم ُل اللَّ جفظع جين ععلعى عحقيقعت عما .عوتعجرجي ُ قع جول جابن سير ع
ان َّ
شااتع عملع ج ععلعااى
أ َّ
اسااة ،عوا جلقعري عن ا ُة فااي جاآل عيااة أ َّعن ع ااا ا ج
عن ا جل ُما عار ع
اارةُ الثَّا جاوب ما ع
الن عج ع
اد ع ع ا ع
َّ
َّ
الر ججااااز:
ااارجين ج
ااان عم ععاااااني ب
ااار ب
الر ججااااز .عوما ج
اااارةُ الثا ج
اااوب ،عوالثاااااني :عه ججا ُ
:األ َّعو ُل :ع ع ا ع
أ جعما ع
الر ججا ُاز ععلعااى عحقيقعتا
اارة الثَّا جاوب ععلعااى عحقيقعتا  ،عو ُها عاو ب
ا جل عم ععاصااي ،فع عي ُكا ُ
اون عح جما ُل ع ا ع
اك
عص عار عح م جان عذل ع
س عام جي ع ا أ ج
يرعهاا بق ج
ل عم جع ًنى عجديد أ جعولعى .عو عهذا جاآل عيا ُة بق ج
س عام جي ع ا عج ع
ااء عنظ ُ
ب ععا جن ُك جم ر جج عاز
في قع جول تع ععالعى :عوُي عنبز ُل ععلع جي ُك جم م عن َّ
اء ل ُي ع ب عرُك جم ب عوُياذجه ع
الس عماء عم ً
.وقع جاد عج عع عال َّ
َّ
الشاافع ٌي عهاذا جاآل عيا عة
الش جي عان} [األنفاال -]88 :عواللَّا ُ تع ععاالعى أ ج
ععلع ُام  -ع
لص عالة "(.)8
يال ععلعى ال َّ ع عارة ل َّ
عدل ً
والمتأمل في ذلك يجد الخالف بين المفسرين أن الت ير على الحقيقة أم علاى
الكنايااة  ،وال مشاااحة فااي حمل ااا علااى المعنااين فااي ال ااارة الحسااية والمعنويااة
وقااد رجا 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
ذلك سبيل لمحبة اهلل تعالى كما مر معنا في التدبير الساب في النظافة العاماة
 ،قااااااااااول اهلل تعااااااااااالى :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ}[سااااااااااورة

البقااااااااارة ، ]222:وقولااااااااا تعاااااااااالى :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [ساااااااااورة
التوبة. ]801:
وبين السنة النبوية أن اهلل تعالى موصوف بالجمال ويحب الجمال -كماا يليا
بجالل ا بااال تحريااف وال تع ياال وال تكييااف وال تمثي ال لاايس كمثل ا شاايء وهااو
( )8أضاواء البيااان فااي إيضاااح القاار ن بااالقر ن -محمااد األمااين باان محمااد المختااار باان عبااد
القادر الجكني الشنقي ي (المتوفي 8393 :ها)( )363 :368 /1
الناشر  :دار الفكر لل باعة و النشار و التوزياع ،بيارو – لبناان ،عاام النشار  8481 :هاا
 8991 -ما.
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السااميع البصااير  -وحث ا علااى التجماال والنظافااة واللاابس الحساان وأن ذلااك ال
س ُعود ،ععن
ينافي التواضع وال يعد كب ار  ،فقد ورد في الحديث ج
عن عع جبد اهلل جبن عم ج
َّ
اان فاي عق جلبا مثجقعاا ُل عذ َّرة
النب بي صلى اهلل علي وسلم قع ع
ال« :عال عي جد ُخ ُل ا جل عج َّن عة عم جن عك ع
اال:
الر ُج عال ُيح ٌ
ال عر ُجال :إ َّن َّ
سا عن ًة ،قع ع
م جن ك جبر» قع ع
اب أ ج
عن عي ُك ع
سا ًنا عوعن جعلُا ُ عح ع
اون ثعجوُبا ُ عح ع
()8
ال ،ا جلك جبر عب عر ا جل عح ب ،عو عغ جم ُ َّ
الناس» .
«إ َّن اهللع عجميل ُيح ٌ
ب ا جل عج عم ع
ُ ُ
وقد بين السنة أيضا في موا ن عديدة مظاهر للنظافة الشخصية والتي تكاون
في ا وقاية من العدوى وتجنب الوباء ،فمن ذلاك ماا أمار النباي صالى اهلل عليا
وسلم بتغ ية اإلناء وربا الساقاء  ،كماا ورد فاي الحاديث عع جان عجاابر جبان عع جباد
ٌ
ااء،
سا ع
اهلل ،قعا ع
س الَّ عم) ،عيقُااو ُل « :عغ اوا جاإل عنا ع
(ص الَّى اهللُ ععلع جي ا عو ع
اول اهلل ع
ساام جع ُ عر ُ
اال :ع
س ععلع جيا
اء ،فعإ َّن فاي َّ
عوأ جعو ُكوا ال ب
السا عنة لع جيلعا ًة عي جناز ُل في ع اا عوعبااء ،عال عي ُم ٌار بإ عنااء لع جاي ع
سقع ع
()2
س ععلع جي و عكاء ،إَّال عن عز عل في م جن عذل عك ا جل عوعباء» .
غ عاء ،أ جعو سقعاء لع جي ع
فالمتأماال فااي هااذا الحااديث يجااد أن ا ياادل علااى :وجااوب أخااذ الحااذر حااين يناازل
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
لل عام ،وغلي ماء الشرب ،وغيرها
ماان اار الوقايااة وتجنااب الوباااء عاان ري ا النظافااة الشخصااية فااي الم عاام
والمشرب واألواني وغيرها .
ومن ذلك أيضاا ماا كاان يفعلا النباي صالى اهلل عليا وسالم بتغ ياة وج ا إذا
ع س  ،ليعلم األمة ر الوقاياة مان العادوى وتجناب نقال الوبااء  ،ويرشادهم
أيضا إلى التدابير المادية التي تنادي ب ا منظمة الصاحة العالمياة الياوم ومن اا
لبس الكمامة والماسك  ،والتاي فرضا بعاا الحكوماا الياوم -كماا فاي بلادنا
مصر الحبيباة -غراماة لمان لام يلابس الكماماة فاي المصاال العاماة ووسااةل
اب تع جحريم ا جلك جبر عوعب عيان ()93 /8رقم .98
يمان -عب ُ
( )8صحي مسلم -كتع ُ
اب جاإل ع
ساااقعاء ،عوا جغا عااال
اااب جاأل جعمااار بتع جغ عياااة جاإل عنااااء عواي عكااااء ال ب
( )2صاااحي مسااالم -كتااااب جاألع ج
شااارعبة -عبا ُ
النار ع جن عد َّ
س عراج عو َّ
الن جوم
اسم اهلل ععلع جي ع ا ،عوا جفعاء ال ب
جاأل جعب عواب ،عوذ جكر ج
 ،عو عك ب
ص جب عيان عوا جل عم عواشي عب جع عد ا جل عم جغرب()8196/3رقم.2084
ف ال ب

557
النقل وغيرها  ،أال فلينظر العالم أجمع ما ورد فاي السانة قبال أربعاة عشار قرناا
عن َّ
صالَّى اللَّا ُ ععلع جيا
من الزمان  ،فقد ورد في الحديث عع جان أعباي ُه عرجي عارةع« :أ َّ
النب َّ
اي ع
س عغ َّى عو جج ع ُ ب عيدا أ جعو بثعجوب عو عغ َّ
ص جوتع ُ»(. )8
سلَّ عم عك ع
ا ب عا ع
ان إ عذا عع ع ع
عو ع
فالمتأمل في هذا الحاديث :يجاد فيا الحاث علاى تغ ياة الوجا باالثوب أو بالياد
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
عنااد الع اااس وذلااك منعااا إلزعاااج الجالساين بارتفااا الصااو  ،وأصااب الناااس
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
الخوف من المجالس ل م في األماكن العامة أو المواصال وغيرها .
س عغ َّى عو جج ع ا ُ
وقال صاحب مرقاة المفاتي في شرح للحديث  ( ":عك ع
ان إ عذا عع ع ع
(و عغ َّ
اا
ب عيدا أ جعو ثعجوب )  :ل عة َّال عي جظ ع عر تع ج
عي :عخفع ع
ورة أ جعو تع جنزيا ُل فع ج
اا) أ ج
ضالعة ع
شوي ُ ُ
ص ع
ص جاي عحة،
ص ب ع ا ،أ ج
(ص جوتع ُ)  :عوا جل عم جع عنى لع جم عي جرفع جع ُ ب ع
سة أع جو بالتَّ جغ عية ع
عي :با جل عع ج ع
أ جعو عنقع ع
سااء،
ال التٌورب ج
ص جوت  .قع ع
شت ٌي :عها عذا عن جاو ُ أ ععدب عب جاي عن ا جل ُجلع ع
ور ُمتع ععلب ب ع
عوا جل عج ٌار عوا جل عم جج ُر ُ
ضا عااال
ااك أل َّ
عوعذل ع
ون م ج
جم جن ع جن ع
اء ع
اان فع ع
ااد ا جل ُع عااااس م َّمااا عي جك عرُهاا ُ الا َّاار ُ
عن ا جل ععااا ع
س عال عياااأ ع
بما "(.)2
الد ع
وقال صاحب شرح مصاابي السانة للبغاوي ":كاان إذا ع اس غ اى"أل أي :ساتر
َّ
يترشااش ماان لعاب ا أو مخا ا إلااى أحااد" .وغااا
"وج ا بياادا أو بثوب ا  ،كاايال
ب ا"أل أي :نقص بيداأل يعني :بوضع ا على فما " .صاوت " كايال يرتفاع ،قاال اهلل
ااء فاي
سالَّ عم -عب ُ
( )8سنن الترمذي -أ جعب عو ُ
ااب عماا عج ع
صالَّى اللَّا ُ ععلع جيا عو ع
ساول اللَّا ع
اب جاأل ععدب عع جان عر ُ
الع عاس ()16/1
عخ جفا َّ
الو جج ع جن عد ُ
الص جو عوتع جخمير ع
صحي »  ،وقال األلباني:حسن صحي أيضا.
سن ع
رقم،2741وقال « :عه عذا عحديث عح ع
( )2مرقاااة المفاااتي شاارح مشااكاة المصااابي  -علااي باان (ساال ان) محمااد ،أبااو الحساان نااور
الدين المال ال روي القاري (المتوفي8084 :ها)( )2911/7
الناشر :دار الفكر ،بيرو – لبنان ،ال بعة :األولى8422 ،ها 2002 -م.

555
ص جوت عك} [لقمان.]89 :قيل :هذا نو من األدب بين يادي
ض ج
تعالى :عوا جغ ُ
ا م جن ع
الجلساءأل ألن ال يأمن مما يكره الناس من فضال الدما "(.)8
فكل هذا يدل على سبل الوقاية ومظ ر من مظاهر النظافة الشخصية .
ومن ذلك أيضا أن النبيصلى اهلل علي وسلم كاان إذا أراد أن يأكال وهاو جناب
صلَّى اللَّ ُ ععلع جي
غسل يدي  ،ففي الحديث عع جن ععاة ع
ش عة ،قعالع ج  « :عك ع
سو ُل اللَّ ع
ان عر ُ
س عال
اد أ ج
اد أ ج
ام عو ُه عو ُج ُنب ،لع جم عي عن جم عحتَّاى عيتععوضَّاأع ،عوا عذا أ ععر ع
سلَّ عم إ عذا أ ععر ع
عن عيأج ُك عال عغ ع
عو ع
عن عي عن ع
()2
عي عد جي عوأع عك عل»  .وهذا يدل على االهتمام بالنظافة الشخصية عناد األكال أو الناوم
وغير ذلك .
قال اإلمام النووي ":عو ج
اختعلع ع
سل ا جل عيد قع جب عال ال َّ ععاام عوعب جع عاداُ
است جح عباب عغ ج
اء في ج
ف ا جل ُعلع عم ُ
سااخ
اساات جح عب ُاب ُ أ َّعوًال إَّال أ ج
عن عيتعا عايقَّ عن ماان عنظعافع ا عة ا جل عيااد ما ع
 ،عو جاألع جظ ع ا ُار ج
اسااة عوا جل عو ع
ان ال َّن عج ع
ساا عولع جام
است جح عباب عب جع عد الف ار إال أن ال يبقاى ععلعاى ا جل عياد أعثع ُار ال َّ ععاام باأ ج
عن عك ع
عو ج
اان عياب ً
عن
عي عم ٌ
س ُ ب ع ا  ،عوقع ع
(رح عم ُ اللَّ ُ تعالى) :ال يستحب غسل اليد لل عاام إَّال أ ج
ال عمالك ع
()3
ععلع ُم" .
عي ُك ع
ون ععلعى ا جل عيد أ َّعوًال قع عذر عوعي جبقعى ععلع جي ع ا عب جع عد ا جلفع عار عراة عحة عواللَّ ُ أ ج
ومن هذا المن ل كان استحباب الغسل لأليدي قبل األكل وبعدا أمر متج في
ب
سااتع عح ٌ
الشااريعة واسااتحب أهاال العلاام  ،فااذكر األمااام اباان قدامااة فااي المغناايُ ":ي ج
ي :عأر جعيا أ ععباا
اال ا جل عم ٌاروذ ٌ
ضاوء ،قع ع
س ُل ا جل عي عد جين قع جب عل ال َّ ععام عوعب جع عداُ ،عوا جن عك ع
ان ععلعى ُو ُ
عغ ج
ضوء"(.)4
عع جبد اللَّ عي جغس ُل عي عد جي قع جب عل ال َّ ععام عوعب جع عداُ ،عوا جن عك ع
ان ععلعى ُو ُ
بن ب
عاز الادبين عباد الل ياف بان عباد العزياز
( )8شرح مصابي السنة لامام البغويَّ -
محم ُد ُ
الحنفي ،المش ور
ومي ال عكرماني ،
شتعاٌ ،
بن أمين الدبين بن فر ج
ٌ
الر ٌ
الملعاااااااااااك (المتاااااااااااوفي 114 :هاااااااااااا)(  )208/1الناشااااااااااار :إدارة الثقافاااااااااااة
بااااااااااااابن ع
اإلسالمية،ال بعة:األولى8433،ها  2082 -م.
(  )2صاااحي ابااان حباااان -كتعا ُ َّ
عح عكاااام ا جل ُج ُناااب()20/4رقااام ،8281وقاااال
اااب أ ج
ااارة -عبا ُ
اااب ال ع ا ع
األلباني :حديث صحي
( )3شرح النووي على مسلم(.)46/4
( )4المغنااي الباان قدامااة-أبااو محمااد موف ا الاادين عبااد اهلل باان أحمااد باان محمااد باان قدامااة
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الش ير بابن قدامة
المقدسي (المتوفي620 :ها)( )219/7الناشر :مكتبة القاهرة ،تاريخ النشر8311 :هاا
8961 -م.

555
ومن ذلك أيضا ما ورد في األمر والحث على الغسل ياوم الجمعاة وياوم العيادين
والتنظف لمكان االجتما وتالقي الناس والوضوء للصلوا وغيرها من العبادا
ان
مااان اااواف وقاااراءة للقااار ن وغيااار ذلاااك  ،فقاااد ورد فاااي الحاااديث ععا ج
سااا جل عم ع
اان ع
ال َّ
الج ُم ععة،
ال :قع ع
الفعارس بي ،قع ع
سلَّ عم)« :الع عي جغتعس ُل عر ُجل عي جوعم ُ
(صلَّى اهللُ ععلع جي عو ع
النب ٌي ع
س م جان ياب عب جيتا  ،ثُ َّام
استع عا ع م جن ُ ج ر ،عوعيدَّه ُن م جن ُد جهن  ،أ جعو عي عم ٌ
عوعيتع ع َّ ُر عما ج
َّ
ام ،إَّال
صلبي عما ُكت ع
عي جخ ُر ُج فعالع ُيفعبر ُ عب جي عن اثج عن جين ،ثُ َّم ُي ع
ب لع ُ ،ثُ َّم ُي جنص ُ إ عذا تع عكل عم اإل عم ُ
()8
ُخ عرى» .
ُغف عر لع ُ عما عب جي عن ُ عوعب جي عن ال ُج ُم ععة األ ج
(ص الَّى اهللُ ععلع جي ا
شا عاعر ب
وفااي الحااديث ععا جان أعبااي عمالااك جاألع ج
اال :قعا ع
ي قعا ع
سااو ُل اهلل ع
اال عر ُ
ٌ
عو ع َّ
يمان"(.)2
ور ع
سل عم)« :ال ُ ُ
ش ج ُر جاإل ع
اان ،عو ُه عاو
اان ،قع ع
ان ععفَّ ع
اان جب ع
سام جع ُ ُعثج عم ع
ان ،عم جاولعى ُعثج عم ع
وفي الحديث عع جان ُح جم عار ع
اال :ع
ب
اال :عواهلل
ضاوء فعتععوضَّاأع ،ثُ َّام قع ع
صار فع عاد ععا ب عو ُ
ااءاُ ا جل ُم عاؤذ ُن ع جن عاد ا جل عع ج
بف عناء ا جل عم ج
سجد فع عج ع
(صالَّى
س ع
عأل ع
ول اهلل ع
سم جع ُ عر ُ
ُح بدثعَّن ُك جم عحديثًا لع جوعال عية في كتعاب اهلل عما عح َّدثجتُ ُك جم ،إ بني ع
ص عاالةً
سالم فع ُي جحس ُ
ان ا جل ُو ُ
سلَّ عم) عيقُو ُل« :عال عيتععوضَّاأُ عر ُجال ُم ج
صالبي ع
اوء فع ُي ع
ض ع
اهللُ ععلع جي عو ع
()3
الص عالة الَّتي تعلي ع ا» .
إَّال عغفع عر اهللُ لع ُ عما عب جي عن ُ عوعب جي عن َّ
وكل هذا األحاديث تدل على ال ارة والنظافة الشخصية .
وماان ذلااك أيضااا مااا ورد فااي الحااث علااى ساانن الف اارة واالهتمااام ب ااا ماان تقلاايم
األظفاااار وحلااا العاناااة ونتاااف اإلبااا وقاااص الشاااارب والختاااان وغيرهاااا لمظناااة
اجتمااا الوسااخ في ااا وتجمااع األذى فيااؤدي ذلااك إلااى الوباااء وانتشااار الماارا ،
سام جع ُ َّ
اي صالى اهلل
النب َّ
اي اللَّا ُ عع جنا ُ :ع
فقد ورد في الحاديث عع جان أعباي ُه عرجي عارةع عرض ع
ص َّ
يم
اد ،عوقع ٌ
ست جح عد ُ
علي وسلم عيقُو ُل " :الف ج عرةُ عخ جمس :الختع ُ
ان ،عواال ج
الشارب ،عوتع جقل ُ
اآلبا "(.)4
األع جظفعار ،عوعنتج ُ
ف ع
ان ا جلف ج عارة:
سو ُل اهلل صلى اهلل علي وسلم  ":عع ج
ش عة ،قعالع ج  :قع ع
وعن ععاة ع
ج
شر م ع
ال عر ُ
اص َّ
اص جاألع جظفعااار،
شااا ُ ا جل عماااء ،عوقعا ٌ
قعا ٌ
اء اللب جح عيااة ،عوال ب
است جن ع
سا عاوا ُك ،عو ج
الشااارب ،عوا جعفعاا ُ
()8
()2
()3
()4

صحي
صحي
صحي
صحي

ٌهن ل جل ُج ُم ععة()3/2رقم.113
اب الد ج
الج ُم ععة -عب ُ
اب ُ
البخاري-كتع ُ
ضوء ()203/8رقم.223
اب فع ج
ضل ا جل ُو ُ
مسلم-كتعاب ال َّ ع عارة -عب ُ
ضوء ()201 /8رقم.227
اب فع ج
ضل ا جل ُو ُ
مسلم-كتعاب ال َّ ع عارة -عب ُ
ظفعار()860 /7رقم .1198
اب تع جقليم األع ج
اب اللب عباس -عب ُ
البخاري -كتع ُ
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اال
اال عزعكرَّيااا :قعا ع
ااص ا جل عماااء " قعا ع
سا ُل ا جل عبا عاراجم ،عوعنتجا ُ
عو عغ ج
اف جاإلبا  ،عو عح جلا ُ ا جل ععا عنااة ،عوا جنتقعا ُ
ااال عوكياااع" :
اد قُتع جي عبااا ُة ،قعا ع
ااعب :عوعنساااي ُ ا جل ععاشا عاارةع إَّال أ ج
ضااا عة عز ع
ااون ا جل عم ج
عن تع ُكا ع
ض عم ع
ُم ج
صا ع
اء "(. )8
اص ا جل عماء :عي جعني اال ج
ست جن عج ع
ا جنتقع ُ
باال وقا لنااا النبااي وقتااا فااي إزالااة هااذا الشااعور واألظفااار حتااى ال تكااون محااال
اال أععنااس -
اال - :قعا ع
لااألذى والقااذر فقااد ورد فااي الحااديث ععا جان أععنااس جباان عمالااك ،قعا ع
ص َّ
عن عال
« ُوقب ع لع عنا في قع ب
الشارب ،عوتع جقليم جاألع جظفعاار ،عوعنتجاف جاإلبا  ،عو عح جلا ا جل ععا عناة ،أ ج
ين لع جيلع ًة»(.)2
عنتجُر عك أع جكثععر م جن أ جعرعبع ع
ومن هذا المن ل يجب علينا أن النفعر في كل هاذا األماور التاي تجعال المارء
نظيفاا وتجعلا فاي ماأمن-باإذن اهلل تعاالى -مان األماراا واألوبةاة .وأماا عان
ر المحافظة على النظافة الشخصية باألمور اآلتية " :االستحمام ما ال يقل
مر في األسبو .التخلص من راةحة العر باستخدام مزيل العر .
عن ثالث ا
قااص األظااافر بشااكل دوري .تغيياار الجاوارب بشااكل يااومي .االهتمااام بتنظيااف
األسنان بعد تناول ال عام ،واساتخدام الساواك بشاكل مساتمر .تنظياف المالباس
وغساال ا دوم ااً ،واالبتعاااد عاان ارتااداة ا لفت ا ار ويلااة .تنشااةة األ فااال علااى
االهتمام بالنظافة الشخصية ،من خالل توفير كافة احتياجا النظافة األساسية
ل م ،وتادريب م علاى اساتخدام أدوا النظافاة الشخصاية بشاكل صاحي .ارتاداء
القمصااان الداخليااة المصاانوعة ماان الق اانأل ألنا يمااتص العاار  ،ويشااكل بقااة
عازلة بين الجسام وماا ترتديا .تغييار المالباس ،واساتبدال مالباس نظيفاة بتلاك
المبللااة بااالعر أل لتجنااب خااروج راةحااة كري ااة للجساام .االبتعاااد عاان ارتااداء
المالبس المصنوعة من النايلون ،والبوليستر ،خاص ًة في الصيف .االبتعاد عان
تناول األ عمة الحارة ،وبعا األ عمة مثال الثاوم ،والبصالأل ألن اا تفارز راةحاة
كري ة من الجسم .تقليل القل والتوترأل ألن يزيد إفراز العر .وضع قليال مان
الع ااور قباال الخااروج ماان المناازلأل ألن ااا تاادوم فتاارة ويلااة ،كمااا تغ ااي علااى
الرواة الكري ة .العناية اليومية بالمنا الحساسة ،وذلك عان ريا غسال ا
بغسااول خاااصأل للقضاااء علااى راةحااة اإلفا ار از ال بيعيااة ،كمااا ُينصا بتجفيف ااا
صال ا جلف ج عرة ()223 /8رقم .268
( )8صحي مسلم-كتعاب ال َّ ع عارة -عب ُ
اب خ ع
صال ا جلف ج عرة ()222 /8رقم .211
( )2صحي مسلم-كتعاب ال َّ ع عارة -عب ُ
اب خ ع
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جيداً .العناية الشخصية أثناء الدورة الشا رية للنسااء ،وذلاك بتنظياف المن قاة
الحساسااةأل لمنااع اإلصااابة بالف ريااا  ،ولتجنااب خااروج رواة ا كري ااة ،وينص ا
(.)8
بعااااااااادم اساااااااااتخدام الفو اااااااااة مااااااااادة أكثااااااااار مااااااااان 1سااااااااااعا "
وكل هذا األمور خرج من منظور شريعتنا الغراء التي في اا ماا يصال النااس
ويسااعدهم فااي دنياااهم وياانعم م فااي أخاراهم  ،ونسااأل اهلل أن يرفااع عنااا الوباااء
والاابالء وأن يرزقنااا صااحة ال ت غينااا وغنااى ال يل ينااا  ،إن ا ولااي ذلااك والقااادر
علي .
خامسااا :الحااد ماان تااوقي التجمعااا ومخال ااة الم اوا نين لبعض ا م الاابعا

ً
وااللتزام بق ار ار والة األمور في مالزمة البيو وعدم الخروج وغير ذلك :
يعد هاذا التادبير مان أهام التادابير الواقياة مان انتشاار الوبااء أل ألن المختصاين
مااان األ بااااء قااارروا أن هاااذا الفاااايروس ينتشااار انتشاااا ار ساااريعا فاااي التجمعاااا
والمخال اااة  ،ولاااذا كاااان الواجاااب علاااى المجتمعاااا الحاااد مااان هاااذا التجمعاااا
ومخال ااة الم اوا نين لبعض ا م الاابعا بكاال الساابل المتاحااة لااذلك لمااا ل ا ماان
األهمية القصاوى وقاد قاد قاما كثيار مان الحكوماا بفارا حظار التجاوال فاي
كثير من البلدان وكذلك قام كثير من الحكوماا بمناع التجمعاا فاي األمااكن
العامة وكذلك دور العبادة في المسااجد وغيرهاا مان الكنااةس لغيار المسالمين ،
وكاال هااذا أماار م اام ينبغااي الحااث علي ا والتمسااك ب ا وعاادم ترك ا لمااا ل ا ماان
األهمية القصوى وال ينبغي االلتفا إلى مثل هذا الادعاوى البا لاة التاي تشانع
على الحكوماا اإلساالمية كماا نسامع مان تشانيع علاى حكوماة خاادم الحارمين
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
والعباد وأن ي يئ ل م من أمرهم رشدا إن ولي ذلك والقاادر عليا – فاي قا ار ار
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 القا ار ار خرجا ماان معااين الشااريعة اإلسااالمية وف اام لمقاصاادها
والتي من أهم ا حفظ النفس  ،وقد بين الشريعة الغراء منع المخال ة التي قد
( )8إق أر المزيد على الراب التالي/https://mawdoo3.com :
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تااؤدي إلااى اإليااذاء وتفضااي إلااى عاادم التركيااز فااي الصااالة  ،وذلااك كمااا ورد فااي
عن َّ
اال" :
الحديث عن عجابر جب عن عع جبد اللَّ  ،عز عع عم أ َّ
سالَّ عم ) قع ع
(صلَّى اهللُ ععلع جي عو ع
النب َّي ع
سااج عد عنا  -عوجل عي جق ُعا جاد فااي
صا ًاال ،عف جل عي جعتعزجل عنااا  -أع جو قعا ع
اال :عف جل عي جعتعااز جل عم ج
ومااا أ جعو عب ع
عما جان أع عكا عال ثُ ً
عب جيت "(. )8
فإذا كان راةحة الثوم والبصل توجب على صاحب ا الجلوس في البي وترخص
ل ا التخلااف عاان الجماعااة باال قااد عماام بعااا أهاال العلاام التخلااف عاان مجااامع
الناس لما في ذلاك مان الراةحاة الكري اة  ،فكياف بمارا قاد ينتشار كالناار فاي
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
في بيت ) كما تقدم لكن قد علل المنع في الحديث بترك أذى المالةكة وترك أذى
المسلمين فإن كان كل من ما جزء علة اختص الن ي بالمساجد وما في معناهاا
 ،وهذا هو األظ ر واال لعم الن ي كل مجماع كاألساوا ويؤياد هاذا البحاث قولا
في حديث أبي سعيد عند مسلم (من أكل من هاذا الشاجرة شايةا فاال يقربناا فاي
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
ب م بل ب م وبالمالةكة ،وعلى هذا يتناول المنع من تناول شيةا من ذلك ودخل
المسجد م لقا ولو كان وحدا "(.)2
وقد ُرخص فاي التخلاف عان الجمعاة والجماعاة فاي الم ار والوحال الشاديد كماا
عن
شا ع ُد أ َّ
ورد في الحديث "أن جابن ععبَّاس قاال ل ُم عؤبذنا فاي عي جاوم عم يار :إ عذا ُق جلا ع أع ج
عن
صالٌوا فاي ُب ُياوت ُك جم» ،فع عكاأ َّ
سو ُل اللَّ  ،فعالع تع ُق جل عح َّي ععلعاى َّ
الصاالعةُ ،ق جال « :ع
ُم عح َّم ًدا عر ُ

صااال عوال ُكا َّااراث(/8
اااء فاااي الثٌاااوم ال بنا ب
ااي عو ع
اااب األع عذان -عبا ُ
( )8صاااحي البخااااري -كتعا ُ
الب ع
اااب عماااا عجا ع
)870رقم .111
( )2فت الباري البن حجر(.)343/2
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َّ
عن
استع جن عك ُروا ،قع ع
الج جم عع عة عع جزعمة عوا بني عكرجه ُ أ ج
ال :فع ععلع ُ عم جن ُه عو عخ جير م بني ،إ َّن ُ
اس ج
الن ع
َّحا"(. )8
ُحر عج ُك جم فعتع جم ُ
ش ع
أج
ون في ال بين عوالد ع
فإذا كان قد ُرخص في تارك الجمعاة فاي الم ار والوحال الشاديد الاذي قاد يكاون
ارر
ضااررا شخصااي غياار متعااد ليخاارين فكيااف بضاارر متعااد ينقاال صا ُ
ااحب الضا ع
والمرا ليخرين وهو ال يشعر وال يدري أن مريا .
وكما سب أيضا في التدبير الثاني في حديث وفد ثقيف المجاذوم الاذي قاال لا
اك فع جارج جع»(.)2
النبي(«:)إ َّنا قع جد عبا عي جع عن ع
ولم ُيرد النبي( )أن يخاال هاذا المجاذوم لا وال للصاحابة وأن ياورد الممارا
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
ندري عن المريا أن مريا .
اان
وقااد روى اإلمااام مالااك أيضااا فااي المو ااأ ععاان جاباان أعبااي ُملع جي عك ا عة ،أ َّ
عن ُع عما عار جب ع
َّ
عما عة اللَّا  .عال
اوف با جل عب جيا  ،فعقعا ع
اي تع ُا ُ
ا جل عخ ااب عما َّار با ج
اال لع ع اا « :عيااا أ ع
اام عأرعة عم جج ُذ ع
ومااة عوه ع
تُ جؤذي َّ
ال لع ع ا:
س ج  .فع عم َّر ب ع ا عر ُجل عب جع عد عذل عك .فعقع ع
اس .لع جو عجلع ج
س في عب جيتك» .فع عجلع ع
الن ع
يعااا ُ عحياااا
ااان قعا جااد عن ع ااااك قعا جااد عماااا ع  ،فعا ج
إ َّن الَّاااذي عكا ع
اااخ ُرجي .فعقعالعااا ج  « :عماااا ُك جنااا ُ ألُ ع
ععص عي ُ عم بيتًا»(.)3
عوأ ج
فالناظر فاي هاذا األثار يجاد أن عمار (رضاي هللا عناه) مناع المخال اة التاي قاد
تؤدي إلى اإليذاء وانتشار الوباء ،فأمر المرأة بالجلوس في بيت ا حتى ال تؤذي
ال اةفين بالبي الحرام .

لم عاار(/2
ااب ٌ
صااة إ جن لعا جام عي جح ُ
ضاار ُ
الج ُم ععااة -عبا ُ
ااب ُ
( )8صااحي البخاااري -كتعا ُ
الر جخ ع
الج ُم ععا عة فااي ا ع
)6رقم .908
اجت عناب ا جل عم جج ُذوم عوعن جحوا()8712/4رقم.2238
( )2صحي مسلم -كتاب َّ
اب ج
الس عالم -عب ُ
( )3مو ااأ اإلمااام مالااك -مالااك باان أنااس باان مالااك باان عااامر األصاابحي الماادني (المتااوفي:
اب عجامع ا جل عح بم( )424 /8رقم،210
اب ا جل عح بم -عب ُ
879ها) كتع ُ
الناشر :دار إحياء التاراث العرباي ،بيارو – لبناان ،عاام النشار 8406 :هاا 8911 -
م.
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وماان هااذا المن ل ا كااان الواجااب علااى المجتمعااا منااع المخال ااة والحااد ماان
التجمعا بكافة السبل التاي تاؤدي إلاى الحاد مان انتشاار المارا وتحجايم أمار
انتشااارا  ،وكااذلك الواجااب علااى المااوا نين االلتاازام بقاا ار ار والة األمااور وعاادم
الخاااروج مااان البياااو إال لحاجاااة ملحاااة  ،وهاااذا القااا ار ار 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
أمرنا اهلل بالمحافظة علي ا وعدم إتالف اا واإللقااء ب اا إلاى الت لكاة باأي وسايلة

كانااا كماااا قاااال تعاااالى :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ} [سورة البقرة. ]891:
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
للوصول إلى األمن واال مةناان والساالمة والساالم باين النااس أجمعاين ،ونساأل
اهلل أن يرفع عناا الوبااء والابالء وأن يرفاع الغماة عان األماة  ،وأن يجعال بلادان
رخاءا إن على كل شيء قدير وباإلجابة جدير وهو
سخاءا
المسلمين أمنا أمانا
ً
ً
نعم المولى ونعم النصير .
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المبحث الثاني
التدابير الواقية المعنوية من الوباء من منظور شريعة اإلسالم
الغراء على المستوى الفردي والجماعي
لما كان هناك تدابير مادية للوقاياة مان الوبااء كاان هنااك أيضاا تادابير معنوياة
للوقاية من الوباء  ،وهذا التدابير المعنوية ال تقال أهمياة عان التادابير المادياة
بل قد تفو التدابير المادية لما في ا من التضر إلى اهلل واللجوء إلي وصارف
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
الكبار والصغار والفواحش التي ل ا أثر خاص في نزول ال اعون والوباء :
من المعلوم لدى كل ذي لب أن ما نزل بالء إال بذنب وما رفع إال بتوباة  ،وان
الذنوب ل ا أثر خاص في نزول الابالء وانتشاار الوبااء  ،فقاد قاال رب العاالمين

فاي محكام الكتااب المبااين { :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃﰄ ﰅﰆﰇ

ﰈ ﰉﰊﰋﰌ ﰍ} [سورة الروم. ]13:
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 :
ا الَّذي ععملُوا) يقول جال ثنااؤا :ليصايب م بعقوباة بعاا أعماال م
(ل ُيذيقع ُ جم عب جع ع
اون) يقااول :كااي ينيب اوا إلااى
التااي عمل اوا ،ومعصاايت م التااي عص اوا (لع ععلَّ ُ ا جام عيرج ُعا ع
الح  ،ويرجعوا إلى التوبة ،ويتركوا معاصي اهلل"(.)8
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
بارة م ويصححوا عقيدت م ويقوموا سلوك م فيرفع اهلل عن م ماحل ب م .
ث فااي
ويقااول العالمااة اباان القاايم  " :عوما جان ثعااار الا ٌاذ ُنوب عوا جل عم ععاصااي :أ َّعن ع ااا تُ جحااد ُ
ب
ساد في ا جلم عيااا عوا جل ع عاواء ،عو َّ
اال
سااكن ،قع ع
جاأل جعرا أع جن عو ً
الازجر  ،عوالث عماار ،عوا جل عم ع
اعا م عن ا جلفع ع
سا عاب ج أ جعيادي َّ
اا
تع ععاالعى :ع
الناااس ل ُياذيقع ُ جم عب جعا ع
سا ُ
ااد فاي ا جل عبا بار عوا جل عب جحار ب عماا عك ع
ظ ع عار ا جلفع ع
( )8تفسير ال بري(. )807،809/20
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ظ ع ا عار
ان عزجيااد ع
اورةُ الا ٌاروم ،... ]48 :عوقعا ع
اال جابا ُ
الَّااذي ععملُ اوا لع ععلَّ ُ ا جام عي جرج ُعا ع
اون} ُ
[سا ع
اد أ َّ ٌ
اد في ا جلببر وا جلب جحر} قع ع ٌ
سااد الَّاذي
بُ .ق جلا ُ  :أ ععر ع
سُ
س عاب ُ
عن الاذ ُن ع
ال :الذ ُنو ُ
ع ع ع
ب ا جلفع ع
وب ع
ا جلفع ع
ٌ
اون َّ
الاال ُم فاي قع جولا :
اد أ َّ
اد الَّذي ع
ع
سع
ظ ع عر ،عوا جن أ ععر ع
س ع ا فعتع ُك ُ
ظ ع عر ُه عو الذ ُن ُ
وب عن جف ُ
عن ا جلفع ع
اد
اااا الَّاااذي ععملُاااوا} عال عم ا جل ععاق عباااة عوالتَّ جعليااال ،عو ععلعاااى جاأل َّعول  ،فعاااا جل ُم عر ُ
ل ُياااذيقع ُ جم عب جع ع
ص عو َّ
ااد عم ععاصاااي
الشا ٌاار عو جاآلعال ُم الَّتاااي ُي جحااادثُ ع ا اللَّااا ُ فاااي جاأل جعرا ع جنا ع
سااااد :الا َّاان جق ُ
با جلفع ع
السالعفُ :كلَّ عماا
اا َّ
عح عد ع
وبا ًة ،عك عماا قع ع
اال عب جع ُ
عح عدثُوا عذ جن ًبا أ ج
ا جلع عباد ،فع ُكلَّ عما أ ج
ث اللَّا ُ لع ُ جام ُعقُ ع
عن
ععلع ُام  -أ َّ
عح عاد ع
وبا ًة .عوالظَّااه ُر  -عواللَّا ُ أ ج
عح عدثجتُ جم عذ جن ًباا أ ج
أج
سا جل عان ُعقُ ع
ث اللَّا ُ لع ُك جام م جان ُ
ٌ
اا
وب عو ُموج عباتُ ع اا ،عوعي ُاد ٌل ععلع جيا قع جولُا ُ تع ععاالعى :ل ُياذيقع ُ جم عب جع ع
اد ا جل ُم عار ع
سع
اد با الاذ ُن ُ
ا جلفع ع
الَّذي ععملُوا} فع ع عذا عحالُ عنا ،عوا َّن عما أع عذاقع عنا َّ
عع عمال عنا ،عولع جو أع عذاقع عنا ُك َّال
ير م جن أ ج
الش جي عء ا جل عيس ع
()8
عع عمال عنا لع عما تععر عك ععلعى ظع ج رعها م جن عدابَّة".
أج
نعم لو حاسبنا اهلل وأذاقنا على كل ما نعمل من ذنوبنا لما بقي على ظ رها من
دابة ولكان ياذيقنا بعاا الاذي نعمال ويعفاوا عان كثيار كماا قاال تعاالى ( :ﯽ

ﯾ ﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) [الش ااور " ]50:أي:
م مااا أصااابكم أي ااا الناااس ماان المصاااةب فإنمااا هااو عاان ساايةا تقاادم لكاام
عوعي جعفُااو ععا جان عكثياار } أي :ماان الساايةا  ،فااال يجااازيكم علي ااا باال يعفااو عن ااا،
عولع جو ُي عؤاخ ُذ اللَّا ُ َّ
سا ُبوا عماا تع عار عك ععلعاى ظع ج رعهاا م جان عدابَّاة } [ فاا ر :
ااس ب عماا عك ع
الن ع
.)2("] 41
ولذلك يجب على المجتمعا واألفراد أن تقلع عن الذنوب واألوزار جميعا وكذلك
الف اواحش التااي ل ااا أثاار خاااص فااي ناازول الوباااء وانتشااارا  ،فااإن ماان الااذنوب
والفواحش الخاصة التي ل اا أثار عظايم فاي نازول ال اواعين واألوجاا التاي لام
تكن معروفة من قبل  ،ومان هاذا الاذنوب هاي اإلعاالن باالفواحش والعيااذ بااهلل
ال :أعق عجب عل
وذلك كما ورد في السنة فقد ورد في الحديث عع جن عع جبد اللَّ جبن ُع عم عر ،قع ع
ين،
س الَّ عم  -فعقعا ع
اال :ع"يااا عم جع ع
شا عار ا جل ُم ع اااجر ع
ص الَّى اللَّ ا ُ ععلع جي ا عو ع
سااو ُل اللَّ ا  -ع
ععلع جي عنااا عر ُ

( )8الجواب الكافي لمن سأل عن الادواء الشاافي أو الاداء والادواء -محماد بان أباي بكار بان
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية(المتوفي718 :ها)
ص، 64،61الناشر :دار المعرفة – المغرب ،ال بعة :األولى8481 ،ها 8997 -م.
( )2تفسير ابن كثير (.)890/7
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ش ُة في قع جاوم قعا ٌ
وه َّن لع جم تع جظ ع جر ا جلفعاح ع
عن تُ جدرُك ُ
ععوُذ باللَّ أ ج
عخ جمس إ عذا جابتُليتُ جم ب َّن ،عوأ ُ
ض ا ج فااي
عحتَّااى ُي جعل ُن اوا ب ع ااا ،إَّال فع ع
ااع ُ
ون عو جاأل جعو عجااا ُ الَّتااي لعا جام تع ُكا جان عم ع
شااا فااي ُم ال َّا ُ
ين عوشادَّة
ان ،إَّال أُخا ُذوا بال ب
صاوا ا جلم جك عي ع
اال عوا جلم ع
سان ع
ياز ع
عس عالف جم الَّذ ع
ين عم ع
أج
ض جاوا .عولع جام عي جنقُ ُ
سا جل عان ععلع جاي جم .عولع جام عي جم عن ُعاوا عزعكااةع أ جعم عاوال جم ،إَّال ُمن ُعاوا ا جلقع ج عار م جان
ا جل عمؤوعنة عو عج جور ال ٌ
َّ
سالَّ ع
الس عماء ،عولع جوعال ا جل عب ع اة ُم لع جم ُي جم ع ُروا .عولع جم عي جنقُ ُ
ساول  ،إَّال ع
ضوا عع ج عد اللَّ عو عع ج عاد عر ُ
ا عما في أ جعيدي جم .عو عماا لع جام تع جح ُك جام أعة َّماتُ ُ جم
اللَّ ُ ععلع جي جم عع ُدوا م جن عغ جيره جم ،فعأ ع
عخ ُذوا عب جع ع
جس ُ جم عب جي عن ُ جم"(.)8
بكتعاب اللَّ عوعيتع عخي َُّروا م َّما أع جن عز عل اللَّ ُ ،إَّال عج عع عل اللَّ ُ عبأ ع
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
توصاايفا بليغااا وتصااورا
توصااف حالنااا ب
 ،والناااظر فااي العقوبااة األولااى يجااد أن ااا ب
تصوي ار دقيقا  ،فالناظر في كثير من المجتمعا أن اا أظ ار الفاواحش والعيااذ
باهلل وأقام شوا ئ السياحة العارية ونصب دور السينما التاي في اا المنكا ار
الظاااهرة والمناااظر المزريااة وكاال هااذا ماان الف اواحش البالغااة التااي تساابب نقمااة
الق ار الغالبة  ،فحري بناا التوباة والرجاو إلاى باارئ الخليقاة الفانياة قبال أن ال
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
في ال اشمة الحا مة .
اب ب جن ا
س ا جف عي ع
ان ،ععا جان عزجي عنا ع
وقااد ورد أيضااا فااي الحااديث ععا جان أُ بم عحب ع
يب ا عة ب جن ا أعبااي ُ
عن َّ
النب َّي صلى اهلل عليا وسالم  ،عد عخ عال ععلع جي ع اا فعز ًعاا
(،رض عي اللَّ ُ عع جن ُ َّن) أ َّ
عج جحش ع
وج
عيقُو ُل« :الع إلع ع إَّال اللَّ ُ ،عوجيل ل جل عع عرب م جن ع
جج ع
الي جوعم م جن عرجدم عيأ ُ
ب ،فُت ع ع
شر قعد اقجتععر ع
اب ب جنا ُ عج جحاش
ص عبع اإل جب ع ام عوالَّتي تعلي ع ا ،قعالع ج عزجي عن ُ
جج ع
عو عمأ ُ
وج م جث ُل عهذا» عو عحلَّ ع بإ ج
ث»(.)2
ول اللَّ  :أععن ج ل ُك عوفي عنا َّ
الخ عب ُ
ال « :عن عع جم إ عذا عكثُعر ع
ون قع ع
س ع
الصال ُح ع
فع ُق جل ُ عيا عر ُ
وبا ()810 /1رقم  .4089وقاال الشايخ شاعيب
اب ا جل ُعقُ ع
اب ا جلفتعن -عب ُ
( )8سنن ابن ماج -أ جعب عو ُ
األرنؤو في تحقيق للكتاب هذا حديث حسن لغيرا .
وج()831 /4رقاام
ااب ق َّ
جج ع
وج ،عو عماأ ُ
جج ع
صااة عياأ ُ
عحاديااث األع جنب عيااء -عب ُ
ااب أ ع
( )2صاحي البخااري  -كتع ُ
 ،3346أخرج مسلم في كتاب
الفتن وأش ار الساعة باب اقتراب الفتن وفت ردم يأجوج ومأجوج رقم .2110
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سالعم عة ،عز جوج َّ
اي صالى اهلل عليا وسالم ،
النب ب
وقد ورد أيضا في الحاديث عع جان أُ بم ع ع
ظ ع عار ا جل عم ععاصاي
اول اهلل صالى اهلل عليا وسالم عيقُاو ُل " :إ عذا ع
س ع
سام جع ُ عر ُ
قعالع ج  :ع
عماا
فااي أ َّ
سا ع
ُمتااي ،عع َّم ُ ا ُام اهللُ ععا َّاز عو عجا َّال ب ععا عذاب ما جان ع جناادا " .فع ُق جلا ُ  :عيااا عر ُ
اول اهلل ،أ ع
اال" :
اك قع ع
ون قع ع
صا عنعُ أُولعة ع
اال " :عبلعاى " .قعالعا ج  :فع عك جي ع
صال ُح ع
اف عي ج
في جم عي جو عمةذ أُعناس ع
()8
اب َّ
ض عوان " .
ون إلعى عم جغف عرة م عن اهلل عور ج
ير ع
عص ع
ُيص ُ
الن ع
يب ُ جم عما أ ع
اس ،ثُ َّم عيص ُ
عما
وعام  ،والاذنوب إذا َّ
والمتأمل في هذين الحاديثين يجاد أن الخباث إذا كثار َّ
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 والمنك ار ارتُكب
و ُغير أسماة ا وتبدل ألقاب ا حتى تروج على النااس ويرتكباون الرذاةال باسام
شارب
التحضر والمدنية ويقيمون حفال الرقص والغنااء باسام الفان واإلبادا و ُ
الخماااور باسااام المشاااروبا الروحياااة  ،واألدهاااى مااان ذلاااك أن أقيمااا الفنااااد
والكباري ا والحفال ووجد في ا هذا المحرما حتى في الابالد اإلساالمية ،
فكيااف ناانعم بااأمن واسااتقرار ونرتكااب الااذنوب واألوزار ونبااارز الاارب الق ااار فااي
الج اار واإلس ارار  ،وماان ثاام فالباادار الباادار قباال ف اوا األعمااار وذهاااب األخيااار
والفجااار إن لااام نغيااار حالناااا باااالتخلص مااان األوزار والفاااواحش الكباااار والاااذنوب
الصغار التي قد تجر إلى الكبار والرجو إلى العزيز الغفاار بالتوباة واالساتغفار،
فيغياار اهلل مااا بناااا ماان نقمااة وذل وصاااغار وان يااار إلااى عافياااة وعاازة وساااعادة
واستقرار بإذن الواحد الق ار .

وصاااد اهلل إذ يقاااول ( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) [الرعد ، ]33:وقال تعاالى{:ﯫﯬ
ﯭﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶﯷ ﯸ} [سورة األنفال]55:

سااالعم عة عزجوج َّ
صااالَّى اهللُ ععلع جيااا
( )8مساااند اإلماااام أحماااد  -مساااند النسااااء -عحاااد ُ
النبا ب
ااي ع
يث أُ بم ع ع
سلَّ عم()286 /44رقم  .26196وأوردا ال يثمي في "مجمع
عو ع
الزواةد"  ،261/7وقال :رواا أحمد بإسنادين ،رجال أحدهما رجال الصحي .
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 ثانيا  :القيام بواجب األمر بالمعروف والن ي عن المنكر :
هااذا األمااة الخاتمااة ُجعل ا خيريت ااا فااي القيااام باااألمر بااالمعروف والن ااي عاان
المنكرأل ألن ق ب الدين األعظم فب تصح العقاةد ويقوم السالوك وين اى عان
المنكاااا ار وساااايئ األخااااال  ،ولااااوالا الضاااامحل الاااادين  ،وتقلااااص الصااااالحين،
واستشري شرور المفسادين  ،وغرقا سافينة الحيااة بتارك هاذا الفريضاة وكاان

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

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ

ﭺ ﭻﭼ ﭽﭾ ﭿﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅﮆ
ااان
ااار تع ععااااالعى أ َّعناااا ُ لع ععا ع
ﮇ) [المائ اادة[ ]71،77 :الماةاااادة ]71،79 :أي ُ ":ي جخبا ُ
يل ما جان دهاار وياال فيمااا أنزل ا ععلعااى عد ُاوعد عنب بي ا ععلع جي ا
سا عاراة ع
ا جل عكااافر ع
ين ما جان عبنااي إ ج
اعتا عاداة جم ععلعااى
َّ
صا عايان جم للَّا عو ج
سا عابب ع ج
يسااى جاباان عما جارعي عم ،ب ع
سااان ع ع
السا عاال ُم ،عو ععلعااى ل ع
ال ا جل عع جوف ٌي ،ععن جابن ععبَّاس :لعنوا في التوراة واإلنجيل عوفي َّ
الزُبور عوفي
عخ جلق  .قع ع
َّن عحااالع ُ جم فيمااا كااانوا يعتمدونا فااي زمااان م ،فقااال تعااالى كااا ُنوا عال
ا جلفُ جرقعاان ،ثُا َّام عبااي ع
عحااد ما جن ُ جم
عيتع ع
عي عكا ع
س عمااا كاا ُنوا عي جف ععلُا ع
اان عال عي جن ع اى أ ع
اون أ ج
نااه جو عن ععا جان ُمن عكاار فع ععلُاواُ لعبا جة ع
عحا ًادا ععاان جارت عكاااب ا جل عمااِثم عوا جل عم عحااارم ،ثاام ذم اام علااى ذلااك ليحااذر أن يرتكااب مثاال
أع
()8
ون" .
الذي ارتكبوا ،فعقع ع
س عما كا ُنوا عي جف ععلُ ع
ال :لعب جة ع
وفي ذلك بيان أن ترك األمر بالمعروف والن ي عن المنكر سبب للعن والعقوباة
من اهلل  ،فالبد من األخذ علاى ياد صااحب المنكار اساتجاب أولام يساتجب حتاى

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

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢ ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ) [األعراا ] 461 ،461 :قااال اإلمااام البغااوي ":قولا تعااالى:
ون قع جو ًما اللَّ ُ ُم ج ل ُك ُ جم } اختلفوا في الاذين قاالوا هاذا،
عوا جذ قعالع ج أ َّ
ُمة م جن ُ جم ل عم تععظُ ع
قيل :كانوا من الفرقاة ال الكاة ،وذلاك أن ام لماا قيال ل ام انت اوا عان هاذا العمال

( )8تفسير ابن كثير(.)841/3
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السيئ ،قبل أن ينزل بكم العذاب وأنا نعلم أن اهلل منزل بكم بأس إن لام تنت اوا
ُم ععاا بذ ُب ُ جم
أجااابوا وقااالوا(:لم تعظااون قومااا اهلل م لك اام) ،أ جعو } علماات م أناا
يدا قعااالُوا } أي :قااال الناااهون عم جعااذ عرةً } أي :موعظتنااا معااذرة إلعااى
عع ا عذ ًابا ع
شااد ً
عرب ُك جم } ق أر حفص" :معذرة" بالنصب أي نفعل ذلك معذرة إلى ربكم .واألص أن اا
مان قااول الفرقاة الساااكنة ،قاالوا لاام تعظااون قوماا اهلل م لك اام ،قاالوا معااذرة إلااى
ربكم ،ومعناا أن األمار باالمعروف واجاب عليناا فعليناا موعظاة هاؤالء عاذ ار إلاى
ون } أي :يتقون اهلل ويتركوا المعصية ،ولو كان الخ اب ماع
اهلل ،عولع ععلَّ ُ جم عيتَّقُ ع
ساوا عمااا ُذ بك ُاروا با } أي :تركاوا مااا
المعتادين لكاان يقااول ولعلكام تتقااون .عفلع َّماا عن ُ
ين ظعلع ُماوا} يعناي الفرقاة
ين عي جن ع جو عن ععن ال ٌ
سوء عوأ ع
عخ جذ عنا الَّاذ ع
وعظوا ب  ،أع جن عج جي عنا الَّذ ع
العاصية ،ب عع عذاب عبةيس } أي :شديد وجيع ،من البأس وهو الشدة"(.)8
وفي ذلك بيان أن األمار باالمعروف والن اي عان المنكار سابب لنجااة األماة مان
ين
ال ااالك والساايما القاااةمين علي ا كمااا ذكاار ربنااا فااي هااذا اآليااة :أع جن عج جي عنااا الَّااذ ع
ين ظعلع ُموا ب عع عذاب عبةيس بما كانوا يفسقون} ،وكاذلك
عي جن ع جو عن ععن ال ٌ
سوء عوأ ع
عخ جذ عنا الَّذ ع

كما قال ربنا { :ﯿ ﰀﰁﰂﰃ ﰄﰅﰆ ﰇ} [ساورة
هود]337:
وكذلك كما ورد في الحديث في أن األمر بالمعروف سبب لنجاة الناس وأن ترك
ان
ذلك سبب لل الك وقد ضارب النباي( )لاذلك ماثال بالسافينة ،فعان ال ٌن جع عماان جب ع
عبشير رضي اللَّ ُ عع جن ُ ما ،ععن َّ
اال " :عمثعا ُل القعااةم
سالَّ عم) قع ع
النب ب
(صالَّى اهللُ ععلع جيا عو ع
اي ع
ع
ع ع
َّ
ضا ُ جم
ااب عب جع ُ
عص ع
الواقع في ع ا ،عك عمثعل قع جوم ج
سافي عنة ،فعأ ع
استع ع ُموا ععلعاى ع
ععلعى ُح ُدود الل عو ع
الماء عم ٌروا ععلعى
ان الَّذ ع
عس عفلع ع ا ،فع عك ع
ععالع عها عوعب جع ُ
أج
عس عفل ع ا إ عذا ج
ين في أ ج
ض ُ جم أ ج
استعقع جوا م عن ع
عما جان فعا جاوقع ُ جم ،فعقعااالُوا :لعا جاو أ َّعنااا عخ عرجق عنااا فااي عنصاايب عنا عخ جرقًااا عولعا جام ُنا جاؤذ عما جان فع جوقع عنااا ،فعااإ جن
يعا"(.)2
يعا ،عوا جن أ ع
عيتجُرُك ُ
وه جم عو عما أ ععر ُ
عخ ُذوا ععلعى أ جعيدي جم عن عج جوا ،عوعن عج جوا عجم ً
ادوا عهلع ُكوا عجم ً

( )8معالم التنزيل في تفسير القر ن= تفسير البغوي -محيي السنة  ،أبو محمد الحسين بان
مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفي 180 :ها)
()242 /2الناشر  :دار إحياء التراث العربي -بيرو ال بعة :األولى 8420 ،ها.
( )2صاااحي البخااااري -كتعااااب َّ
سااات ع ام فيااا (/3
الشااارعكة -عبااااب :عها ج
اامة عواال ج
اال ُي جقا عاار ُ فاااي الق ج
سا ع
)839رقم .2493
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وباة
امة بذنوب ا جل عخ َّ
وهذا الحديث في داللة على ":تع جعذيب ا جل عع َّ
است جحقعا ا جلعقُ ع
اصة عو ج
بترك َّ
الن ج ي ععن ا جل ُمنكر عم عع ا جلقُ جد عرة"(.)8
وقاااد ورد أيضاااا أن تااارك األمااار باااالمعروف والن اااي عااان المنكااار سااابب للعقااااب
فع جان
والعذاب بل قد يؤدي إلى عدم استجابة الدعاء كما ورد في هذا الحاديث  ،ع
اليمان ،ععن َّ
ال « :عوالَّاذي عن جفساي ب عيادا
سلَّ عم) قع ع
(صلَّى اللَّ ُ ععلع جي عو ع
النب بي ع
ُح عذ جيفع عة جبن ع ع
اث ععلع جاي ُك جم عقع ًاباا
عن عي جب عع ع
الم جن عكر أ جعو لع ُيوش عك َّن اللَّا ُ أ ج
الم جع ُروف عولعتع جن ع ُو َّن ععن ُ
جم ُر َّن ب ع
لعتعأ ُ
()2
اب لع ُك جم» .
ستع عج ُ
م جن ُ ثُ َّم تع جد ُعوعن ُ فع عال ُي ج
والمتأمل في هذا النصوص يتبين أن األمر بالمعروف والن ي عن المنكر سبب
لاادفع الاابالء وكااذلك ساابب لرفعا إذا قااام با الااداعون إلااي الحا والناااهون عاان

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

ﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ) [التوبة. ]73:
ومن هذا المن ل يجب على المجتمعاا إقاماة ال يةاا العاماة والخاصاة علاى
أيادي المتخصصاين الساانيين الوسا يين إلصاالح المفساادين بالنصا والتوجيا
واألمر بالمعروف والن ي عن المنكر وداللة الناس إلى كل خير ون ي م عن كل
شاار  ،ويجااب علااى األف اراد النص ا بااال ر المشااروعة ل اام فااي نص ا الراعااي
اول اللَّا
س ع
والرعية كما ورد في الحديث عع جن عجرير جبن عع جبد اللَّا  ،قع ع
اال « :عب عاي جعا ُ عر ُ
الصالعة ،عوايتعاء َّ
سلم»(.)3
صلى اهلل علي وسلم ععلعى إقعام َّ
ص ل ُك بل ُم ج
الزعكاة ،عوال ٌن ج
( )8عمدة القاري شرح صحي البخااري -أباو محماد محماود بان أحماد بان موساى بان أحماد
بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى (المتوفي111 :ها)
(  )17 /83الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيرو .
ااء فاي
سول اللَّا صالى اهلل عليا وسالم ُ -
( )2سنن الترمذي -أ جعب عو ُ
بااب عماا عج ع
اب ا جلفتعن عع جن عر ُ
َّ
الم جن عكر( )461 /4رقم  .2869والحديث
الم جع ُروف عوالن ج ي ععن ُ
األ جعمر ب ع
حسن اإلمام الترمذي والعالمة األلباني .
اااب قعا جااول َّ
بين
النبا ب
سااالَّ عم " :الاااد ُ
يماااان -عبا ُ
( )3صاااحي البخااااري -كتعا ُ
صااالَّى اهللُ ععلع جيااا عو ع
ااي ع
اااب اإل ع
َّ
امت جم "( )28 /8
ين عو عع َّ
سلم ع
النص ع
الم ج
يحةُ :للَّ عول عر ُ
سول عوألعة َّمة ُ
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عن َّ
بين
ي أ َّ
وكاذلك ورد ععا جان تعمايم الاادَّار ب
سالَّ عم) ،قعا ع
النبا َّ
اال« :الاد ُ
(صالَّى اهللُ ععلع جيا عو ع
اي ع
َّ
ين
ااان قعا ع
ااايح ُة» ُق جل عنااااا :ل عما ج
ساااالم ع
النصا ع
سااااول عوألعة َّمااااة ا جل ُم ج
اااال« :للَّاااا عولكتعاباااا عول عر ُ
امت جم»(.)8
عو عع َّ
ولكن ينبغي أن ُيعلام أن نصا الراعاي يختلاف عان نصا الرعياة  ،ف ُنصا والة
األمور ال يكون علنا  ،وال يكون على المنابر والتشا ير ب ام فاي ناوادي النااس
بل يكون بين وبين كما بين النبي في الحديث  :فعن ع عياا جبن عغ جنم أن قال
اد
ل ع
سالَّ عم « :عم جان أ ععر ع
شام جبن عحكيم :أعلع جم تع ج
صالَّى اهللُ ععلع جيا عو ع
ساول اللَّا ع
س عم جع بقع جاول عر ُ
س جل عان فع عال ُي جبدا عع عال ن عيا ًة ،عولعك جان عيأج ُخا ُذ ب عيادا فع عي جخلُاوا با  ،فعاإ جن قعب عال
أج
ص ع لذي ُ
عن عي جن ع
()2
ان قع جد أعدَّى الَّذي ععلع جي » .
م جن ُ فع عذ ع
اك ،عواَّال عك ع
وماان هااذا الحااديث يتبااين أن نصا والة األمااور يكااون سا ار ال ج ا ار وأن يكااون
بين وبين حتى ال يؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم من النصا وهاو الخاروج عليا
وتأليب الناس بالتظاهر علي وغيار ذلاك مماا ياؤدي إلاى سافك الادماء وتخرياب
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 .
فعلينا جميعا القيام بواجبنا في األمر بالمعروف والن ي عن المنكار حتاى يكاون
ذلااك ساابب فااي رفااع الاابالء ودفااع الوباااء بااإذن رب األرا والسااماء إن ا قريااب
مجيب سميع الدعاء .
 ثالثا :التضر والدعاء لرب األرا والسماء بالتحصاينا واألذكاار الشارعية
ضد األوبةة واألمراا المعدية:
إن المتأماال فااي أماار الاادعاء يجااد أن ا سااالح عظاايم يسااتخدم المساالم فااي كاال
أمورا وقضاء حواةج ودفع البالء عن  ،وهذا السالح قاال عنا النباي أنا هاو
رقم  ،17وأخرج مسلم في كتاب اإليمان باب بيان أن الدين النصيحة رقم .16
( )8صحي مسلم-كتاب اإليمان -باب بيان أن الدين النصيحة( )74 /8رقم .11
ااب:
( )2السنة -أبو بكر أحمد بان عمارو المعاروف باابن أباي عاصام المتاوفي217 :ه -عب ُ
الرعيَّة ل جل ُوعالة ا( )737 /2رقم  ،8830الناشر:
يح ُة َّ
عك جي ع
ف عنص ع
دار الصميعي  /الرياا ال بعة :األولى8489،ها8991 -م .
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صالَّى
ال :قع ع
،عن ال ٌن جع عمان جبن عبشير ،قع ع
العبادة فقد ورد في الحديث ع
سو ُل اللَّ ع
ال عر ُ
عساتعج جب
اادةُ» ،ثُ َّام قع عأ
اء ُه عاو ا جلع عب ع
سلَّ عم« :الد ع
ارع عهاذا جاآل عيا عة :جاد ُعاوني أ ج
ٌع ُ
اللَّ ُ ععلع جي عو ع
ين}[.غاااافر:
ون ععا ج
اان ع عبا ع
ون عج ع ا َّاان عم عداخر ع
سا عااي جد ُخلُ ع
ساااتع جكب ُر ع
لع ُكا جاام ،إ َّن الَّاااذ ع
ين عي ج
ااادتي ع
.)8("]60
ااداُ إلعاى ُد ععاةا عوتع عك َّف عال لع ُ جام
ع
ب ع عب ع
و"ه عذا م جان فع ج
اار عك عوتع ععاالعى عو عك عرما أ َّعنا ُ عن عاد ع
ضال تععب ع
َّ
ساأعلع ُ فعاأع جكثععر
عح ٌ
ان الث جور ٌ
س جف عي ُ
ب جاإل عج عابة عك عما عك ع
ي عيقُو ُل :عيا عم جن أ ع
ب ع عبادا إلع جي عم جان ع
ان ُ
ب.
سأعجل ُ وليس أحد عكا عذل عك عغ جي ُار عك عياا عر ب
س عؤالع ُ ،عوعيا عم جن أ جعب عغ ُ
ا ع عبادا إلع جي عم جن لع جم عي ج
ُ
عرعوااُ جاب ُن أعبي حاتم وفي هذا المعنى يقول الشاعر:
ضب
س عؤالع ُ  ...عوُب عن ٌي عد عم ح ع
سأع ُل عي جغ ع
اللَّ ُ عي جغ ع
ضُ
ين ُي ج
ب إ جن تععرجك ع ُ
ان أماة قبل اا وال
ُم ُة ثععال ثًا لع جام تُ جع ع ُ َّ
ُع عي ج عهذا جاأل َّ
ادةُ :قع ع
عوقع ع
ال قعتع ع
عح عبار أ ج
ب جاأل ج
ال عك جع ُ
اء ععلعاى
شاهد ععلعى أ َّ
ُمت عك عو عج عع جلتُ ُك جم ُ
نبي :كان إذا أرسل اهلل نبيا قال لع ُ أع جن ع ع
شا ع عد ع
َّ
ُماة :عوماا
اال ل ع اذا جاأل َّ
اك فاي الادبين م جان عح عارج عوقع ع
س ععلع جي ع
الناس ،عو عك ع
اان ُيقعاا ُل لعا ُ لع جاي ع
اك
عج عع عل ععلع جي ُك جم فاي الادبين م جان عح عارج [ا جل عح ب
عساتعج جب لع ع
ام ]71عو عك ع
اان ُيقعاا ُل لعا ُ جاد ُعناي أ ج
()2
عستعج جب لع ُك جم عرعوااُ جاب ُن أعبي عحاتم" .
ال ل ع ذا جاأل َّ
عوقع ع
ُمة جاد ُعوني أ ج
وهذا مما ينبغي أن تعلم هذا األمة أن ل ا من الفضاةل التي التعد وال تحصى
 ،وماان هااذا الاانعم نعمااة الاادعاء التااي تكفاال اهلل ل اام باإلجابااة فقااال :جاد ُعااوني
عسااتعج جب لع ُكا جام}  ،وجعاال الاادعاء هااو العبااادة  ،باال هااو ماان أكباار األسااباب فااي
أج
حصااول الم لااوب ودفااع المكااروا كمااا ذكاار العالمااة اباان القاايم  ،فقااال  ":عو عكا عذل عك
صول ا جل عم جلُاوب ،عولعك جان قع جاد
الد ع
اء ،فعإ َّن ُ م جن أعق عجوى جاأل ج
عس عباب في عدفجع ا جل عم جك ُروا ،عو ُح ُ
ٌع ُ
ااء عال ُيحبٌا ُ اللَّا ُ ،ل عماا
عيتع عخلَّ ُ
ض جاعف فاي عن جفسا  -باأ ج
عن عي ُك ع
ف أعثعُراُ عع جن ُ ،إ َّما ل ع
اون ُد عع ً
ضا جاعف ا جل عق جلااب عو ععا عادم إق عجبالا ععلعااى اللَّا عو عج جمعيَّتا ععلع جيا
فيا ما ع
ان ا جل ُعا جاد عوان  -عوا َّمااا ل ع
وجاا
الر جخو جادا ،فعاإ َّن َّ
ون ب عم جنزلعة ا جلقع جوس ب
ٌعاء ،فع عي ُك ُ
السا ج عم عي جخ ُار ُج م جنا ُ ُخ ُر ً
عو جق ع الد ع

اادة
اب جاأل جعدع عية-ذ جك ُر ا جل عب عيان بأ َّ
عح عوال م عن ا جلع عب ع
عن ُد ععا عء ا جل عم جرء عرَّب ُ في جاأل ج
( )8صحي ابن حبان -عب ُ
ب ب ع ا إلعى اللَّ عج َّل عو عع عال ()872/3رقم.190
الَّتي عيتعقعَّر ُ
وهذا الحديث صحح العالمة األلباني .
( )2تفسير ابن كثير(.)839/7
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ضعيفًا ،وا َّما لحصول ا جلمانع م عن جاإلجابة :م جن أع جكل ا جلحرام ،والظٌ جلم ،ورجين ٌ
الذ ُنوب
ع
عع
عع ع
ُ ُ
ع
عع
ع
()8
يالء ا جل عغ جفلعة عوال َّ
ش ج عوة عواللَّ ج و ،عو عغلع عبت ع ا ععلع جي ع ا" .
است ع
ععلعى ا جل ُقلُوب ،عو ج
وهذا مما ينبغي على العبد أن يدعو اهلل وهاو ماوقن باإلجاباة وأن يجماع القلاب
بكليت على اهلل وال يدعو وهو غافل الا عن رب كما ورد في الحاديث عع جان أعباي
اون
ال :قع ع
ُه عرجي عرةع ،قع ع
سالَّ عم « :جاد ُعاوا اللَّا ع عوأع جناتُ جم ُموق ُن ع
صلَّى اللَّ ُ ععلع جيا عو ع
سو ُل اللَّ ع
ال عر ُ
()2
اء م جن عق جلب عغافل عالا» .
اعلع ُموا أ َّ
باإل عج عابة ،عو ج
ستعج ُ
عن اللَّ ع عال عي ج
يب ُد عع ً
ومن هذا المن ل ينبغي أن نعلم أن الدعاء من أنفع األدوياة التاي يتاداوى ب اا
المااارء مااان الوبااااء وكاااذلك يساااتعيذ بااااهلل مااان شااارا وأن يتحصااان بالتحصاااينا
اء م جن
الشرعية التي تحفظ من شر الوباء  ،فقد ذكر العالمة ابن القيم ":عوالد ع
ٌع ُ
أع جنفعااع جاأل جعدوعيااة ،عو ُها عاو ععا ُاد ٌو ا جلا عاب عالء ،عي جدفع ُع ا ُ ،عوُي ععال ُج ا ُ ،عوعي جم عنااعُ ُن ُزولع ا ُ ،عوعي جرفع ُع ا ُ ،أ جعو
اي جبان
صاحيح م جان عحاديث ععل ب
ُي عخفبفُ ُ إ عذا عن عز عل ،عو ُه عو س عالح عك عما عرعوى ا جل عحااك ُم فاي ع
ساو ُل اللَّا صالى اهلل عليا وسالم :
ال :قع ع
أعبي عالب  -عرض عي اللَّ ُ عع جن ُ  -قع ع
اال عر ُ
الس عم عاوا عو جاأل جعرا» (.)3
ور َّ
اء س عال ُح ا جل ُم جؤمن ،عوع عم ُ
»الد ع
ٌع ُ
اد الدبين ،عوُن ُ
اما .
للد ع
ٌعاء عم عع ا جل عب عالء عمقع ع
اما :
عولع ُ عم عع ا جل عب عالء ثععال ُ
ث عمقع ع
ون أعق عجوى م عن ا جل عب عالء فع عي جدفع ُع ُ .
عح ُد عها :أ ج
عن عي ُك ع
أع
اب ب ا جل عع جب ُد ،عولعك جن
عض عع ع
الثَّاني :أ ج
ون أ ج
عن عي ُك ع
ص ُ
ف م عن ا جل عب عالء فع عي جق عوى ععلع جي ا جل عب عال ُء ،فع ُي ع
صاح عب ُ.
ضعيفًا .الثَّال ُ
ث :أ ج
قع جد ُي عخفبفُ ُ ،عوا جن عك ع
ان ع
عن عيتعقع عاو عما عوعي جم عن عع ُك ٌل عواحد م جن ُ عما ع
اي اللَّا ُ عع جن ع اا  -قعالعا ج :
صاحيح م جان عحاديث ععاة ع
عوقع جد عرعوى ا جل عحاك ُم في ع
شا عة  -عرض ع
قع ع
سلَّ عم« :عال ُي جغني عح عذر م جن قع عدر ،عوالد ع
اء عي جنفععُ
ٌع ُ
صلَّى اللَّ ُ ععلع جي عو ع
سو ُل اللَّ  -ع
ال عر ُ
اء فع عي جعتعل عجااان إلعااى عيا جاوم
م َّمااا عنا عاز عل عوم َّمااا لعا جام عي جنااز جل ،عوا َّن ا جلا عاب عال عء لع عي جنااز ُل فععي جلقعااااُ ال اد ع
ٌع ُ
( )8الداء والدواء – البن القيم ص.9
سالَّ عم( )187 /1رقام
اب الاد ع
( )2سنن الترمذي -أ جعب عو ُ
صالَّى اللَّا ُ ععلع جيا عو ع
ساول اللَّا ع
َّع عوا عع جان عر ُ
.3479
( )3المستدرك على الصحيحين -اإلمام الحاافظ أباو عباد اهلل الحااكم النيساابوري ( 401هاا)
ساابي عوالاا بذ جكر ()492/8رقاام.8182الناشاار :دار
ااب الااد ع
كتعا ُ
ٌعاء  ،عوالتَّ جكبياار  ،عوالتَّ ج لياال  ،عوالتَّ ج
صحي .وحكم علي األلباني بالوضع .
المعرفة – بيرو ،وقال :عه عذا عحديث ع
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()8
ضا م جن عحديث جابن ُعمر ععن َّ
سالَّ عم
امة»
.وفي أ جعي ً
صلَّى اللَّ ُ ععلع جي عو ع
النب بي ( ع
ع
عع
ا جلق عي ع
ٌعاء»(.)2
) قع ع
اء عي جنفععُ م َّما عن عز عل عوم َّما لع جم عي جنز جل ،فع ععلع جي ُك جم ع عب ع
اد اللَّ بالد ع
ال« :الد ع
ٌع ُ
ان ععن َّ
سالَّ عم ) «عال عي ُارٌد ا جلقع عاد عر
ضا م جن عحديث ثعجوعب ع
عوفي أ جعي ً
(صلَّى اللَّ ُ ععلع جيا عو ع
النب بي ع
اال لعي جحااارم الا باارجز ع بالا َّ
ااذ جنب
ااد فاااي ا جل ُع ُمااار إَّال ا جلبا ٌاار ،عوا َّن َّ
اء ،عوعال عيزيا ُ
إَّال الاااد ع
ٌع ُ
الر ُجا ع ُ ع ُ
()4( )3
يب ُ» ".
ُيص ُ
فالمتأمل في هذا المقاما يجد أن الدعاء نافع في كل األوقاا فإماا أن يرفعا
أو يخفف أو يتقاوما  ،ولاذا كاان الواجاب عليناا أن نتضار إلاى اهلل تعاالى وأن
ن ااتم بالاادعاء ف ااو ساابب للاادواء كمااا بااين رب األرا والسااماء ،فقااال تعااالى:
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯨ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ}
[سااورة األنعااام ، ]42،43:وماان هااذا المن ل ا ينبغااي علينااا أن ن ااتم بالاادعاء
على وج العموم وأن ن تم بالادعاء الاذي فيا التحصاينا الشارعية علاى وجا
الخصوص  ،ومن هذا التحصينا ما يلي:
ساو ُل اللَّا
 -5ما ورد في الحديث :عع جن عع جباد اللَّا جب ع
ان ُع عم عار ،عيقُاو ُل :لع جام عي ُك جان عر ُ
ص اب ُ :
اين ُي جمسااي عوحا ع
َّع عوا حا ع
صالى اهلل عليا وساالم عيا عاد ُ عها ُاؤعالء الااد ع
اين ُي ج
عس اأعلُ عك ا جل عع جفا عاو
عس اأعلُ عك ا جل ععاف عي ا عة فااي ال ا ٌد جن عيا عو جاآلخا عارة ،اللَّ ُ ا َّام إ بنااي أ ج
«اللَّ ُ ا َّام إ بنااي أ ج
اساتُجر عع جاو عراتي ،عو م جان
ااي ،عوأ ج
عهلاي ،عو عماالي ،اللَّ ُ َّام ج
عوا جل ععاف عي عة في ديني ،عوُد جن عي ع

ٌعاء  ،عوالتَّ جكبيار  ،عوالتَّ ج ليال ،
ااب الاد ع
( )8المستدرك على الصحيحين -الحاكم النيسابوري -كتع ُ
ب
صااحي اإلسااناد ولاام يخرجاااا ،
عوالتَّ ج
ساابي عوالاذ جكر( )492/8رقاام  .8183وقااال :عه ا عذا عحااديث ع
وحسن األلباني .
صاحي اإلساناد ولام يخرجااا ،
( )2المرجع السااب أخرجا بارقم  .8181وقاال :عها عذا عحاديث ع
وحسن األلباني .
سا َّانة -عباااب فااي
اب ال ٌ
( )3المرجااع الساااب أخرج ا باارقم ،8184وأخرجا اباان ماجااة فااي أ جعبا عاو ُ
ا جلقع عدر()61 /8رقم  ،90وقال الشيخ
األرنؤو في تحقيق للكتاب :حسن لغيرا .
( )4الداء والدواء – البن القيم /ص.88،80
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ي ،عوم جان عخ جلفاي ،عو عع جان عيميناي ،عو عع جان
احفع جظناي م جان عب جاين عي عاد َّ
عر جو ععاتي ،اللَّ ُ َّم ج
()8
ال م جن تع جحتي».
ععوُذ ب عع ع
عن أُ جغتع ع
ظ عمت عك أ ج
ش عمالي ،عوم جن فع جوقي ،عوأ ُ
اول اللَّا صالى
اان ،أ َّ
س ع
اان ،عع جان ُعثج عم ع
اان جبان ُعثج عم ع
وكذلك ماا ورد عع جان أ ععب ع
عن عر ُ
ض ٌر عم عع
ال « :عم جن قع ع
اهلل علي وسلم قع ع
ال ح ع
سم اللَّ الَّذي عال عي ُ
صب ُ  :ب ج
ين ُي ج
ار ،
ث عم َّا
الس عماء عو ُه عو َّ
ش جيء في جاأل جعرا عوعال في َّ
ايم ،ثع عاال ع
اسم ع
ج
السميعُ ا جل ععل ُ
ين ُي جمسي لع جم تع جف عجأجاُ فعاج عةا ُة
لع جم تع جف عجأجاُ فعاج عة ُة عب عالء عحتَّى ُي جمس عي ،عوا جن قعالع ع ا ح ع
()2
صب ع » .
عب عالء عحتَّى ُي ج
سااول اهلل
وكااذلك مااا ورد ععا جان عع جبااد اهلل جباان ُع عما عار ،قعا ع
اال :عكا ع
اان ما جان ُد ععاااء عر ُ
اك ،عوتع عح ٌاول
اك م جان عزعوال ن جع عمت ع
ععاوُذ ب ع
صلى اهلل عليا وسالم « :الل ُ َّام إ بناي أ ُ
()3
س عخ عك» .
اءة ن جق عمت عك ،عو عجميع ع
ععاف عيت عك ،عوفُ عج ع
عن َّ
اان
وكذلك ما رود عع جن أععنس جبن عمالك ،أ َّ
النب َّ
اي صالى اهلل عليا وسالم عك ع
س ا بيئ
ععااوُذ با ع
اك ما ع
عيقُااو ُل« :اللَّ ُ ا َّام إ بنااي أ ُ
ان ا جل عبا عارص ،عوا جل ُج ُنااون ،عوا جل ُج ا عذام ،عو ع
()4
عسقعام».
جاأل ج
ساو ُل اهلل صالى اهلل
صار ب
ال :قع ع
ي ،قع ع
وكذلك ما ورد عع جن أعبي عم ج
ال عر ُ
س ُعود جاألع جن ع
اورة ا جل عبقعا عارة فااي لع جيلعااة
علي ا وساالم  « :عما جان قعا عأ
ارع عهاااتع جين جاآل عيتعا جاين ما جان خاار ُ
سا ع
()8
عكفعتعااُ».

س عاؤا ُل عربا عج َّال
اب َّ
الرقعاة  -عب ُ
( )8صحي ابن حبان -كتع ُ
اب جاأل جعدع عية -ذ جكُر عما ُي ج
ستع عح ٌب ل جل عم جارء ُ
الص عباح ()248 /3رقم 968
عو عع عال ا جل عع جف عو عوا جل ععاف عي عة ع جن عد َّ
 ،صحح األلباني .
ان جاإل جح عاراز
اب َّ
اب ععلعاى ا جل عم جارء م ع
اب جاألع جذ عكار -ذ جكُر عماا عيج ُ
الرقعاة  -عب ُ
( )2صحي ابن حبان -كتع ُ
ون
عس عباب ُد ع
بذ جكر اللَّ عج َّل عو عع عال في أ ج
ضاء اللَّ في ع ا( )832 / 3رقم ، 112صحح األلباني .
اال تب عكال ععلعى قع ع
عهاال َّ
ااء
ااب ب
اء عوأع جكثعا ُار أ ج
ااب أع جكثعا ُار أ ج
الرقعااا  -عبا ُ
( )3صااحي مساالم -كتعا ُ
سا ُ
النااار ال بن ع
عهاال ا جل عج َّنااة ا جلفُقعا عار ُ
ساء()2097 / 4رقم . 2739
عوعب عيان ا جلفتج عنة بال بن ع
عن عيتع ععا َّاوعذ
سااتع عح ٌب ل جل عم جارء أ ج
ااب الَّرقعااة  -عبا ُ
( )4صاحي اباان حباان -كتعا ُ
سات ععا عذة -ذ جكا ُار عماا ُي ج
ااب اال ج
اها
باللَّ عج َّل عو عع عال م جن ُح ُدوث ا جل عع ع
ب ( )291 / 3رقم ، 8087صحح األلباني .
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-5

-7

اال لا :
اي اللَّا ُ عع جنا ُ) ،أن الشاي ان قع ع
وكذلك ماا ورد عع جان أعباي ُه عرجي عارةع ع
(رض ع
اال :إ عذا أ ععوجيا ع إلعاى
اك اللَّا ُ ب ع ااُ ،ق جلا ُ  :عماا ُه عاو قع ع
ُعلب جم عك عكل عما عي جنفع ُع ع
عد جعني أ ع
اك ،فعاااق عأج
اوم} [البقاارة:
ف عراشا ع
الحا ٌ
جر عي ا عة ال ُك جرسا ب
اي :اللَّ ا ُ الع إلع ا ع إَّال ُها عاو ع
اي القع ٌيا ُ
اك
اآلي عة ،فعإ َّن عك لع جن عي عز ع
ال ععلع جي عك م عن اللَّا عحاافظ ،عوالع عي جق عرعب َّن ع
 ،]211عحتَّى تع جخت عم ع
سو ُل اللَّا صالى
عص عب جح ُ فعقع ع
ع
سبيلع ُ ،فعأ ج
ش جي عان عحتَّى تُ ج
ال لي عر ُ
صب ع  ،فع عخلَّ جي ُ ع
َّ
س ع
ول الل  ،عز عع عم أ َّعنا ُ
ير عك ع
البار عح عة»ُ ،ق جل ُ  :عيا عر ُ
اهلل علي وسلم  «:عما فع عع عل أعس ُ
اي»ُ ،ق جلا ُ :
سابيلع ُ ،قع ع
ُي ععلب ُمني عكل عماا عي جنفع ُعناي اللَّا ُ ب ع اا ،فع عخلَّ جيا ُ ع
اال « :عماا ه ع
اك فعاااق عأج
اي ما جان أ َّعول ع ااا عحتَّااى تع جخاات عم
قعا ع
اال لااي :إ عذا أ ععوجي ا ع إلعااى ف عراشا ع
جر عي ا عة ال ُك جرسا ب
اال لااي :لعا جن
اوم} [البقاارة ،]211 :عوقعا ع
الحا ٌ
اآليا عة :اللَّا ُ الع إلعا ع إَّال ُها عاو ع
ع
اي القع ٌيا ُ
َّ
صااب ع  -عو عكاااا ُنوا
عي عااز ع
ااك ع
اان اللاا عحاااافظ ،عوالع عي جق عرعب ع
ال ععلع جي ع
ااك ما ع
ش جااي عان عحتَّاااى تُ ج
الخ جير  -فعقع ع َّ
ش جيء ععلعى ع
ص ع
عماا إ َّنا ُ
أج
عح عر ع
ال النب ٌي صالى اهلل عليا وسالم «:أ ع
اب ُم جنا ُذ ثعاالعث لع عياال عياا أ ععباا ُه عرجي عارةع»،
ص عدقع عك عو ُه عاو عكا ُذوب ،تع جعلع ُام عم جان تُ عخا ُ
قع جد ع
()2
ش جي عان».
ال :الع ،قع ع
قع ع
اك ع
ال « :عذ ع
اال :عخ عر جج عناا
وكذلك ما ورد عع جن ُم ععاذ جبن عع جبد اللَّا جبان ُخ عب جياب ،عع جان أعبيا  ،قع ع
اول اللَّا صاالى اهلل عليا وساالم
سا ع
فااي لع جيلعااة عم يا عارة عوظُ جل عمااة ع
شااد ع
يدة عن جلُا ُ
اب عر ُ
الُ « :ق جال» ،عفلع جام
ش جي ًةا ،ثُ َّم قع ع
ال :فعأ جعد عرجكتُ ُ ،فعقع ع
صلبي لع عنا ،قع ع
الُ « :ق جل» عفلع جم أع ُق جل ع
ُي ع
عحاد،
الُ « :ق جل» ،فع ُق جل ُ  ،عما أعقُاو ُل قع ع
ش جي ًةا ،ثُ َّم قع ع
أع ُق جل ع
االُ ":ق جالُ :ق جال ُه عاو اللَّا ُ أ ع
ش جيء"(.)3
صب ُ ثععال ع
يك م جن ُك بل ع
ث عم َّار تع جكف ع
الم عع بوعذتع جين ح ع
ين تُ جمسي عوتُ ج
عو ُ

اورة
ااب فع ج
سااافر ع
صاارعها -عبا ُ
( )8صااحي مساالم -كتعا ُ
ين عوقع ج
ضاال ا جلفعات عحااة ،عو عخا عاواتيم ُ
صا عاالة ا جل ُم ع
ااب ع
سا ع
اءة جاآل عيتع جين م جن
ا جل عبقععرة ،عوا جل عح بث ععلعى ق عر ع
خر ا جل عبقععرة ( )111 / 8رقم .101
الم عوبكا ُل
عج ع
الوكيا ُل ع
ش جاي ًةا فعأ ع
الو عكالعة -عب ُ
ااب إ عذا عوَّكا عل عر ُج ًاال ،فعتع عار عك ع
( )2صحي البخاري -كتعاب ع
اازاُ ُ
عجل
فع ُ عو عجاةز ،عوا جن أعق عجر ع
ض ُ إلعى أ ع
سمى عج عاز()808 /3رقم .2388
ُم ع
( )3سنن أباي داود -كتااب األدب -أباواب الناوم -بااب ماا يقاول إذا أصاب ( )481 / 7رقام
 1012حسن األلباني.
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اول اهلل
 -5وكذلك ما ورد عن عخ جولع عة ب جنا ع عحكايم ال ٌ
س ع
سام جع ُ عر ُ
سالعم َّي عة ،تعقُاو ُل ع
ععوُذ ب عكل عما
صلى اهلل علي وسلم عيقُو ُل " :عم جن عن عز عل عم جن ًزال ثُ َّم قع ع
ال :أ ُ
ايء ،عحتَّااى عي جرتعحا عال ما جان
اهلل التَّ َّ
ضا َّاراُ ع
امااا ما جان ع
شا بار عمااا عخلعا ع  ،لعا جام عي ُ
شا ج
()8
عم جنزل عذل عك " .
اي صاالى اهلل علي ا وساالم
 -5وكااذلك مااا ورد عاان أنااس باان مالااك ،أن النبا َّ
اسام اهلل ،توكلا ُ علاى اهلل،
خرج ُ
قال" :إذا ع
الرج ُل من بيتا  ،فقاال :ب ج
حول وال قوةع إال باهلل" قال"ُ :يقاا ُل حينةاذُ :هادي ع وكفيا ع عوُوقيا ع ،
ال ع
ي
خر :ع
فتتنحَّى ل الشيا ُ
كيف لك برجل قد ُهاد ع
ين ،فيقول شي ان ُ
و ُكف عي ووقي "(.)2
سو ُل اللَّ صلى اهلل عليا
ال :قع ع
 -55وكذلك ما ورد عع جن أعبي ُه عرجي عرةع ،قع ع
ال عر ُ
الح جم ُد للَّ الَّذي ععافعاني م َّما جابتععال عك
وسلم  " :عم جن عأرعى ُم جبتعلًى ،فعقع ع
ال :ع
الاب عال ُء
ب  ،عوفع َّ
ضلعني ععلعى عكثيار م َّم جان عخلعا ع تع جفض ً
ايال ،لع جام ُيص جاب ُ عذل ع
اك ع
"(.)3
سااو ُل اللَّ ا صاالى اهلل علي ا
اال :قعا ع
سا جاعد ،قعا ع
اال عر ُ
 -55وكااذلك مااا روي ععا جان ع
الحاو  :عال إلعا ع إَّال
وسلم  " :عد جع عوةُ ذي ال ٌنون إ جذ عد ععا عو ُه عو فاي عب جان ُ
سالم
س جب عحا عن عك إ بني ُك جن ُ م عن الظَّالم ع
ين ،فعإ َّن ُ لع جام عي جاد ُ ب ع اا عر ُجال ُم ج
أع جن ع ُ
اب اللَّ ُ لع ُ "(.)4
في ع
استع عج ع
ش جيء قع ٌ إَّال ج
سااوء
( )8صااحي مساالم -كتاااب ال ا بذ جكر عوال اد ع
ٌعاء عوالتَّ جوعبااة عواال ج
ساات جغفعار  -عباااب فااي التَّ ععا ٌاوذ ما جان ُ
ضاء عوعد عرك َّ
الشقعاء عو عغ جيرا ()2010 / 4
ا جلقع ع
رقم .2701
( )2ساانن أبااي داود -كتاااب األدب -باااب مااا يقااول إذا خاارج ماان بيتا ()421/7رقاام،1091
وقال الشيخ شعيب األرناؤو  :حسن
بشواهدا .
سلَّ عم -عباب عماا عيقُاو ُل إ عذا
اب الد ع
( )3سنن الترمذي -أ جعب عو ُ
صلَّى اللَّ ُ ععلع جي عو ع
سول اللَّ ع
َّع عوا عع جن عر ُ
عأرعى
ُم جبتعلًى()493/1رقم،3432والحديث صحح العالمة األلباني .
سول اللَّ صلى اهلل عليا وسالم )129 /1( -رقام
اب الد ع
( )4سنن الترمذي -أ جعب عو ُ
َّع عوا عع جن عر ُ
،3101والحديث صحح العالمة األلباني .
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اي اهلل صالى اهلل عليا وسالم
 -55وكذلك ما ورد ععن جابان ععبَّااس ،أ َّ
عن عنب َّ
َّ
َّ
عك ع
ايم ،عال إلعا ع إال اهللُ
يم ا جل عحل ُ
ان عيقُو ُل ع جن عد ا جل عك جرب« :عال إلع ع إال اهللُ ا جل ععظ ُ
ب
ب جاأل جعرا عو عر ٌ
الس عام عاوا عو عر ٌ
ب ا جل عع جرش ا جل ععظايم ،عال إلعا ع إَّال اهللُ عر ٌ
عر ٌ
ب َّ
()8
ا جل عع جرش ا جل عكريم» .
ساو ُل اللَّا صاالى اهلل عليا
 -55وكاذلك مااا ورد ععا جان أعباي ُه عرجيا عارةع « :عكا ع
اان عر ُ
اان عج ج اااد الا عاابالعء ،عوعد عرك َّ
ضااااء،
وسااالم عيتع ععا َّااوُذ ما ج
ساااوء القع ع
الشاااقعاء ،عو ُ
يث ثعاالعث ،زجد ُ أععناا عواح عادةً ،الع
الحاد ُ
عع عداء» قع ع
عو ع
سا جف عي ُ
ش عماتعة األ ج
ان « :ع
ال ُ
()2
أ جعدري أعيَّتُ ُ َّن ه عي» .
فالمتأمااال فاااي هاااذا التحصاااينا واألدعياااة يجاااد أن اااا أدعياااة وأذكاااار خاصاااة
وتحصااينا شاارعية ضااد األوبةااة واألم اراا المعديااة ،وقااد يستشااكل مستشااكل
ويقول لماذا لم ُيستجب دعاةي  ،فنقول ألمرين إماا أن هنااك فاا فاي الادعاء
وامااا أن ا لاام يتحاار أوقااا اإلجابااة  ،فمااا هااي فااا الاادعاء  ،ومااا هااي أوقااا
اإلجابة
اب أعثعار
":وم ع
ان جاآلفعاا الَّتاي تع جم عناعُ تععرتٌ ع
فيجيب العالمة ابان القايم عان ذلاك فيقاول ع
اء،
ٌعاء ععلع جي  :أ ج
ستع جحس ُار عوعي عاد ُ الاد ع
الد ع
ئ جاإل عج عابا عة ،فع عي ج
ستع جعج عل ا جل عع جب ُاد ،عوعي ج
عن عي ج
ٌع ع
ساتع جب ع
اساتع جب عأع
عو ُه عو ب عم جنزلعة عم جن عب عذ عر عبذ ًا
سا ،فع عج عع عل عيتع عع ع
ساقي  ،عفلع َّماا ج
اه ُداُ عوعي ج
س عغ جر ً
جر أ جعو عغ عر ع
اول اللَّا
ي م جان عحاديث أعباي ُه عرجي عارةع أ َّ
عه عملع ُ .عوفاي ا جل ُب عخاار ب
س ع
عك عمالع ُ عوا جد عار عك ُ تععرعك ُ عوأ ج
عن عر ُ
عحاد ُك جم عماا لع جام عي جع عج جال ،عيقُاو ُل :عد عع جاو ُ عفلع جام
صلى اهلل علي وسلم قع ع
اب أل ع
ستع عج ُ
الُ « :ي ج
()3
سالم عع جنا ُ« :عال عي عا
اب ل جل عع جباد ،عماا لع جام عي جاد ُ
ساتع عج ُ
از ُل ُي ج
صاحي ُم ج
ُي ج
.وفي ع
ستع عج جب لي» ع
اااب ُد ععااااء ا جل عكا جاارب (/ 4
سااات جغفعار -عبا ُ
( )8صاااحي مسااالم -كتااااب الااا بذ جكر عوالاااد ع
ٌعاء عوالتَّ جوعباااة عواال ج
 )2092رقم .2730
الابالعء()71 /1رقام  ،6347و
ااب التَّ عع ٌاوذ م جان عج ج اد ع
َّع عوا  -عب ُ
اب الد ع
( )2صحي البخاري -كتع ُ
أخرج مسلم في كتاب الذكر
والدعاء والتوبة -باب التعوذ من سوء القضاء برقم .2707
اب ل جل عع جبد عما لع جم عي جع عج جل()74 /1رقم ،6340
ستع عج ُ
َّع عوا  -عب ُ
اب الد ع
( )3صحي البخاري -كتع ُ
اب ُي ج
وأخرج مسلم في كتاب الذكر
والدعاء والتوبة -باب بيان أن يستجاب للداعي ما لم يعجل برقم .2731
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اال
سات جع عجا ُل قع ع
س ع
ساتع جعج جل ،ق ع
اول اللَّا عماا اال ج
يعاة عرحام ،عماا لع جام عي ج
يال :عياا عر ُ
بإثجم أ جعو قع ع
ستع جحس ُار ع جن عاد عذل ع
اك عوعي عاد ُ
ساتع عج ُ
اب لاي ،فع عي ج
عيقُو ُل :قع جد عد عع جو ُ  ،عوقع جد عد عع جو ُ  ،عفلع جام أ ععر ُي ج
()8
ٌعاء
اع الاد ع
الاد ع
اع عم ع
اء »  -،.....وأماا عان أ جعوقعااا ُ جاإل عج عاباة ، -فقاال :عوا عذا عج عم ع
ٌع ع
ف عوقجتًا م جن أ جعوقعاا جاإل عج عاباة
صا عد ع
ُح ُ
ور ا جل عق جلب عو عج جمعيَّتع ُ ب ُكلبيَّت ععلعى ا جل عم جلُوب ،عو ع
ض ع
َّ
اار
ال ب
ستَّة ،عوه عي:الثٌلُ ُ
امة ،عوأ جعد عب ُ
ث جاألعخ ُ
ير م عن الل جيل ،عوع جن عد جاألع عذان ،عوعب جي عن جاألع عذان عو جاإلقع ع
ضاى
َّ
ص ُعود جاإل عماام عي جاوعم ا جل ُج ُم ععاة ععلعاى ا جلم جن عبار عحتَّاى تُ جق ع
الصلع عوا ا جل عم جكتُ ع
وبا  ،عوع جن عد ُ
اوعا فاي ا جل عق جلاب،
َّ
ف ُخ ُ
الص عالةُ م جان عذل ع
ااد ع
ص ع
ش ً
س ع
ااعة عب جع عاد ا جل عع ج
صار .عو ع
اك ا جل عي جاوم ،عو خ ُار ع
َّ
اان
س ًا
الر ب
ار عب جي عن عي عدي َّ
اساتع جق عب عل الادَّاعي ا جلق جبلعا عة .عو عك ع
ب ،عوُذال لع ُ ،عوتع ع
ض ٌر ًعا ،عورق ًة .عو ج
عوا جنك ع
الص عاالة
ععلعى ع ع عارة .عو عرفع عع عي عد جي إلعى اللَّ  .عوعب عدأع ب عح جمد اللَّ عوالثَّعناء ععلع جي  .ثُ َّم ثعَّنى ب َّ
صلَّى اللَّ ُ ععلع جي عو ع َّ
اجتا
ي عح ع
َّم عب جاي عن عي عاد ج
سول  -ع
ععلعى ُم عح َّمد عع جبدا عو عر ُ
سل عم -.ثُ َّام قعاد ع
ساأعلعة ،عوتع عملَّقعا ُ عوعد ععاااُ
ست جغفع عار.ثُ َّام عد عخ عال ععلعاى اللَّا  ،عوأعلعا َّ ععلع جيا فاي ا جل عم ج
التَّجوعب عة عواال ج
ي ُد ععاة ا
عر جغ عب ا ًة عو عرجه عب ا ًة .عوتععو َّ
َّم عبا جاي عن عيا عاد ج
سا عال إلع جي ا بأ ج
عسا عاماة عوص افعات عوتع جوحياادا .عوقعااد ع
ف جاأل جعدع عيا عة الَّتااي
ااد ع
صا ع
اء عال عي عكا ُ
صا عادقع ًة ،فعااإ َّن عه ا عذا الاد ع
َّما إ جن ع
ٌع ع
ع
ااد ُيا عارٌد أ ععبا ًادا ،عوعال سااي ع
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ضا بم عنة
أج
سال عم  -أعن ع اا عمظعنا ُة جاإل عج عاباة ،أ جعو أعن ع اا ُمتع ع
صالى اللا ُ ععلع جيا عو ع
عخ عب عر النب ٌي  -ع
()2
ععظعم".
سم جاأل ج
لال ج
فحري بكل مسلم وجدير بكل لبيب عاقل أن ال يضيع هذا الكناوز وأن يكثار مان
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
وأن يكشف الغمة عن األمة إن على كل شيء قدير وباإلجاباة جادير ف او نعام
المولى ونعم النصير.
 رابعا :اإلكثار من القرب وال اعا التي ل ا أثر في رفع االبتالءا :

اب للادَّاعي
ستع عج ُ
ست جغفعار -عب ُ
( )8صحي مسلم -كتاب ال بذ جكر عوالد ع
اب عب عيان أ َّعن ُ ُي ج
ٌعاء عوالتَّ جوعبة عواال ج
عما لع جم عي جع عج جل فع عيقُو ُل :عد عع جو ُ عفلع جم
ستع عج جب لي()2096 /4رقم .2731
ُي ج
( )2الداء والدواء – البن القيم ص.88،82
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من المعلوم أن صناةع المعروف تقي مصار السوء واآلفا وال لكا  ،فكلما
أكثر العبد من القرب وال اعا كان ذلك ل رصيد لرفع االبتالءا وقضاء
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 ،
وغيرها من أنوا القرب وال اعا  ،وقد حثتنا الشريعة الغراء على فعل
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

الحث على ذلك ما ذكرا اهلل تعالى في كتاب  ،فقال تعالى{ :ﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ} [سورة األنعام]360:
 ،وقال تعالى {ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ} [سورة س:أ ، ]57:وقال تعالى {ﯽﯾ

ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ} [سورة
الحديد. ]31:

وقال تعالى {ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛﭜ ﭝ
ﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ

ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ} [سورة األعراف من . ]77:76
عه عال ا جلقُ عارى عم ُناوا عواتَّقع جاوا } أي:
يقول الحافظ ابن كثير ":وقول تعالى :عولع جو أ َّ
عن أ ج
من قلوب م بما جاءت م ب الرسل ،وصدق ب واتبعت  ،واتقوا بفعل ال اعاا
األرا } أي :ق ااار
اان َّ
وتااارك المحرماااا  ،لعفعتع جح عناااا ععلعا جااي جم عب عرعكاااا ما ع
ااماء عو ج
السا ع
ون }
السماء ونبا األرا .قال تعالى :عولعك جن عك َّذ ُبوا فعأ ع
عخ جذ عن ُ
اه جم ب عما عكاا ُنوا عي جكس ُاب ع
أي :ولكااان كااااذبوا رساااال م ،فعاقبناااااهم بااااال الك علااااى مااااا كساااابوا ماااان المااااِثم
ومحذر من مخالفة أوامرا ،والتجرؤ على زواجارا:
ًا
والمحارم.ثم قال تعالى مخوفًا
جسا عنا } أي :عااذابنا ونكالنااا،
أعفعاأعم عن أ ج
عها ُل ا جلقُا عارى } أي :الكااافرة أ ج
عن عياأجت عي ُ جم عبأ ُ
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ض ًحى عو ُه جام
ون * أ ععوأعم عن أ ج
عه ُل ا جلقُعرى أ ج
بياتا } أي :ليال عو ُه جم عناة ُم ع
جس عنا ُ
عن عيأجت عي ُ جم عبأ ُ
ااون } أي :فاااي حاااال شاااغل م وغفلااات م ،أعفعاااأعم ُنوا عم جكا عاار اللَّااا } أي :بأسااا
عي جل عع ُبا ع
جم ُن عم جك عار
ونقمت وقدرت علي م وأخذا إيااهم فاي حاال سا وهم وغفلات م فعاال عياأ ع
ون } أل ول ااذا قااال الحساان البصااري ،رحما اهلل :المااؤمن
اللَّا إال ا جلقعا جاوُم ا جل عخاسا ُار ع
شاااف عوجااال خااااةف ،والفااااجر يعمااال بالمعاصاااي وهاااو
يعمااال بال اعاااا وهاااو ُم ج
من"(.)8
فحااري بااالمؤمنين أن يغتنماوا هااذا الفاارص التااي ال تعااوا باغتنااام كنوزهااا ماان
فعاال ال اعااا والقربااا حتااى يكااون ذلااك سااببا فااي ناازول البركااا وحصااول
الخي ار ورفع االبتالءا .
ومما ورد في السنة الم رة من الحاث علاى فعال القارب التاي ل اا أثار خااص
في رفع البالء ما جاء في فضال الصادقة وأن اا تقاي مصاار الساوء  ،فقاد ورد
ساو ُل اهلل صالى اهلل
سلع عم عة (رضاي اهلل عن ماا) قعالعا ج  :قع ع
اال عر ُ
في الحديث :عع جن أُ بم ع
علي وسلم :
يد
صار ع َّ
الس جوء  ،عو جاآلفعا عوا جل ع لع عكا  ،عوصلع ُة َّ
الرحم تعز ُ
ص عناةعُ ا جل عم جع ُروف تعقي عم ع
" ع
عها ُل ا جل عم جع ُاروف
عه ُل ا جل عم جع ُروف في ال ٌد جن عيا ُ ،ه جم أ ج
ص عدقعة ،عوأ ج
في ا جل ُع جمر  ،عو ُك ٌل عم جع ُروف ع
عه ا ُل ا جل ُم جن عكاار فااي جاآلخا عارة ،عوأ َّعو ُل عما جان
عه ا ُل ا جل ُم جن عكاار فااي ال ا ٌد جن عيا ُ ،ها جام أ ج
فااي جاآلخا عارة  ،عوأ ج
عه ُل ا جل عم جع ُروف "(.)2
عي جد ُخ ُل ا جل عج َّن عة أ ج
ساو ُل اهلل صالى اهلل عليا
ال  :قع ع
ام عة  ،قع ع
وكذلك ورد في الحديث ج
ال عر ُ
ُم ع
عن أعبي أ ع
اب
صااار ع ال ٌ
صا عادقع ُة ال ب
سا بار تُ جف ائُ عغ ع
ضا ع
سااوء  ،عو ع
ص ا عناةعُ ا جل عم جعا ُاروف تعقااي عم ع
وساالم  :ع
يد في ا جل ُع ُمر"(.)3
الر ب
ب  ،عوصلع ُة َّ
َّ
الرحم تعز ُ
()8
وقد ورد في الحديث أيضا" :داووا مرضاكم بالصدقة".
( )8تفسير ابن كثير(.)404،401/3
( )2المعجم األوس  -للحافظ أباي القاسام ساليمان بان احماد ال براناي ()862/6الناشار دار
الحرمين لل باعة والنشر والتوزيع ،والحديث حسن األلباني.
( )3المعجااام الكبيااار -أباااو القاسااام ساااليمان بااان أحماااد ال براناااي ،المتاااوفي 360 :هاااا(/1
)382رقم ،1084الناشر :دار إحياء التراث العربي ،ال بعة :الثانية،
 8913م .والحديث حسن العالمة األلباني.
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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
ُحكاااي مااان القصاااص العجيباااة فاااي رفاااع االباااتالءا وحصاااول الكراماااا بسااابب
الصدقة وصناةع المعروف ماحكاا اإلمام الشوكاني في كتاب البادر ال االع عان
صاحب م لع البدور عو ُه عو الذي حكى صفة ا جلكتااب ا جل عواصال إلاى اإلماام الم ار
ع
يباة
من ا جلفعقي ُم عح َّمد بن األصم أ َّعن ع اا اتفقا فاي زمان اإلماام ا جل عما جذ ُكور َّ
قصاة ععج ع
ان في ع اا رجال مان
حمرة عوعذل عك أعن عك ع
ونكتة عغر ع
يبة في بلد شامي الحرجة تسمى ا جل ع
سجدا يصلي في عوجعل يأتي عذلاك
الزرعة عو عك ع
ان ذا دين عوصدقعة فاتف أعن بنى عم ج
صا َّاد ععلع جي ا
سااجد كاال لع جيلعااة بالس اراج وبعشاااة فااإن وجااد فااي ا جل عم ج
ا جل عم ج
سااجد ماان يتع ع
اساتمر علااى عذلااك ا جل عحاال ثا َّام أن ااا
أع عاااُ عذلااك ا جلع ع
شاااء واال أكلا عوصاالى صا عاال ت عو ج
اؤ عهاا أعخاذ يحتفرهاا ُه عاو
اتفق شدَّة ونضب عماء جاآل عباار عو عكا عنا لعا ُ بيار عفلع َّماا قال عم ُ
عسا عفل ع ا خرابااً ععظيمااا عحتَّااى إنا سااق عمااا
عوأ جعوعالدا فخربا ت جلا ع
اك البياار عوالرجاال فااي أ ج
صاار عها عذا
حول ع ا مان األرا إلي اا فاأيس م جنا ُ أ جعوعالدا عولام يحفاروا لعا ُ عوقعاالُوا قاد ع
ش عابة
ان عذلك الرجل ع جناد خاراب ا جلب جةار فاي عك ج اف في ع اا فع عوقععا إلاى عبابا عخ ع
قعبرا عو عك ع
ااءاُ
يماة ثا َّام إنا بعااد عذلااك عجا ع
منعا ا جلح عجا ع
ظلمااة ععظ ع
اارة ماان أعن تصاايب فأقااام فااي ع
اان يحملا ُ كال لع جيلعاة
ساجد عوعذل ع
اك ال َّ ععاام الاذي عك ع
السراج الذي عك ع
اان يحملا ُ إلاى ا جل عم ج
ان ب يفر ماا عباين اللَّجيال عو َّ
اساتمر لعا ُ عذلاك ُمادَّة سا سانين عوالرجال
عو عك ع
الن ع اار عو ج
ع
ثم إن بدا ألوالدا أعن يحفروا ا جلب جةار إلعاادة
ُمقيم في عذلك ا جل عم عكان على ت جل عك ا جل عحال َّ
ساأعلُواُ ععان عحالا
عمارت ا فحفروها عحتَّى ا جنتع وا إلى أ ج
عسا عفل ع ا فوجادوا أبااهم عحياا فع ع
سااجد يااأتيني علااى عمااا
فعقعا ع
اال لع ُ اام عذلااك الساراج عوال َّ ععااام الااذي كنا أحماال إلااى ا جل عم ج
صار قعضيَّة موعظة يتوعظ ب ع ا َّ
النااس
كن أحمل ُ ت جل عك ا جلمدَّة فعجبوا من عذلك فع ع ع

( )8رواا أبو الشيخ في الثواب عن أبي أمامة .نقال عن صحي الجامع الصاغير وزياداتا -
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن نجاتي
باان دم ،األشااقودري األلباااني (المتااوفي8420 :هااا)(  )634 /8باارقم ، 3311الناشاار:
المكتب اإلسالمي  ،وحكم علي العالمة األلباني بأن حسن .
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اال فااي م لااع الباادور عوماان جملعااة ماان زار عها عذا الرجاال
اك ا جلااب عالد عوقعا ع
فااي أساوا ت جلا ع
ُم عح َّمد بن األصم"(.)8
فالمتأمل في هذا القصة يجد الكراماة العجيباة ل اذا الرجال الاذي وقاع فاي البةار
وان دم علي وظل س سنوا ولكن صدقت ومعروف كان ساببا فاي وقايتا
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 ورفع ا  ،أال فليشاامر
المشاامرون وليسااع الجااادون فااي تحصاايل الكرامااا والخي ا ار بساابب الصاادقا
وتعدد ال اعا .
وكذلك أيضا ما ورد في المحافظاة علاى الصالوا الخماس فاي جماعاة والسايما
سااو ُل اهلل
صااالة الصااب  ،ففااي الحااديث عاان ُج جنا عادب جباان عع جبااد اهلل ،عيقُااو ُل :قعا ع
اال عر ُ
صالَّى ال ٌ
صلى اهلل علي وسالم  «:عم جان ع
ص جاب ع فع ُ عاو فاي ذ َّماة اهلل ،فع عاال عي جلُ عب َّان ُك ُم اهللُ
()2
ش جيء فع ُي جدرعك ُ فع عي ُك َّب ُ في عنار عج ع َّن عم» .
م جن ذ َّمت ب ع
فالمتأمل في ذلك يجد أن من صلى الصب ف و في ذمة اهلل أي في ضمان اهلل
وحمايت ووقايت  .وكاان النباي صالى اهلل عليا وسالم إذا حزبا أمار فاز إلاى
الصالة .
وكذلك أيضا ما ورد في قيام الليل أن سبب لتكفير السيةا وم ردة للاداء عان
اول اللَّا صالى اهلل عليا وسالم
الجسد ،فقد ورد في الحاديث :عع جان ب عاال ل ،أ َّ
س ع
عن عر ُ
اام اللَّجيال قُ جرعباة إلعاى
عب َّ
قع ع
الصاالح ع
ال « :ععلع جي ُك جم بق عيام اللَّجيل فعإ َّنا ُ عدأ ُ
ين قع جابلع ُك جم ،عوا َّن ق عي ع
()3
سد».
اللَّ  ،عو عم جن ع اة عع جن اإل ثجم ،عوتع جكفير ل َّ
لس بي عةا  ،عو عم ج عرعدة للدَّاء ععن ع
الج ع

( )8البدر ال الع بمحاسان مان بعاد القارن الساابع -محماد بان علاي بان محماد بان عباد اهلل
الشوكاني اليمني(المتوفي8210 :ها)(  )492 /8الناشر :دار
المعرفة – بيرو .
الص جب فاي
شاء عو ٌ
ساجد عو عم عواضع َّ
ص عالة ا جلع ع
اب فع ج
الص عالةع -عب ُ
( )2صحي مسلم  -كتع ُ
ضل ع
اب ا جل عم ع
اعة()414 /8رقم .617
عج عم ع
سااااااول اللَّاااااا صاااااالى اهلل علياااااا وساااااالم
َّع عوا ععا ج
اب الااااااد ع
اااااو ُ
ااااان عر ُ
( )3ساااااانن الترمااااااذي -أ جعبا ع
()112/1رقم ، 3149والحديث صحح العالمة األلباني.
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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
فليغتاانم المغتنمااون أوقااات م فااي اللياال فااي اعااة رب اام بالااذكر والصااالة وقاراءة
القاار ن وغيرهااا ماان أناوا 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 أناوا ال اعااا  ،فتوساال كاال واحااد ماان م ب اعتا فرفااع اهلل ماحاال ب اام ماان
اال:
اي اللَّا ُ عع جن ُ عمااا ،قعا ع
بااالء ،فقااد ورد فااي الحااديث :عاان عع جبا عاد اللَّا جبا ع
ان ُع عما عار عرضا ع
اان
س ع
ول اللَّ صلى اهلل علي وسلم عيقُو ُل " :ا جن علعا ع ثعالع ثعا ُة عرجها م َّم جان عك ع
سم جع ُ عر ُ
ع
صج
س َّاد ج
اخ عرة م ع
ان ا ع
لج عبال ،فع ع
المبيا ع إلعاى عغاار ،فع عاد عخلُواُ فعا جن عح عاد عر ج ع
قع جبلع ُك جم عحتَّاى أ ععو جوا ع
صاال
ععلع جي ُم ال عغ عار ،فعقعالُوا :إ َّن ُ الع ُي جنجاي ُك جم م جان عهاذا َّ
الص ج
اخ عرة إَّال أ ج
عن تع جاد ُعوا اللَّا ع ب ع
عع عمال ُك جم ،فعقع ع
ان لي أ ععب عاوان ع
ياران ،عو ُك جنا ُ الع أع جغبا ُ
ال عر ُجل م جن ُ جم :اللَّ ُ َّم عك ع
أج
ش جاي عخان عكب ع
اما،
عه ًال ،عوالع عم ًاال فع عنأعى بي في علعب ع
قع جبلع ُ عما أ ج
ش جيء عي جو ًما ،عفلع جم أُر جح ععلع جي عما عحتَّى عن ع
ااال،
عه ًاال أ جعو عم ً
عن أع جغب ع قع جبلع ُ عما أ ج
فع عحلع جب ُ لع ُ عما عغ ُبوقع ُ عما ،فع عو عج جدتُ ُ عما عناة عم جين عو عكرجه ُ أ ج
شرعبا
عفلعبثج ُ عوالقع عد ُح ععلعى عي عد َّ
استع جيقعظعا ،فع ع
استيقعاظع ُ عما عحتَّى عب عر ع الفع جج ُر ،فع ج
ي ،أع جنتعظ ُر ج
ان فيا م جان
ااء عو جج ع
اك ،فعفع بار جج عع َّناا عماا عن جح ُ
عغ ُبوقع ُ عما ،اللَّ ُ َّم إ جن ُك جن ُ فع عع جل ُ عذل عك جابت عغ ع
ال َّ
النب ٌي صلى اهلل علي
عهذا َّ
وج " ،قع ع
الص جخ عرة ،فعا جنفع عر عج ج ع
ستع ي ُع ع
ون ال ُخ ُر ع
ش جي ًةا الع عي ج
ب َّ
اي ،فعأ ععرجدتُ ع اا
عح َّ
ال ع
وسلم  " :عوقع ع
الناس إلع َّ
اآلخ ُر :اللَّ ُ َّم عكا عن ج لي ب جن ُ ععم ،عكا عن ج أ ع
اااءتجني،
اان ال ب
ععا ج
سااان ع
سااا عنة ما ع
ين ،فع عجا ع
امتععن ععااا ج م بناااي عحتَّاااى أعلع َّمااا ج ب ع اااا ع
اان عن جفسااا ع ا ،فع ج
ين عوم عاة عة دي عنار ععلعى أ ج ب
اي عب جيناي عوعب جاي عن عن جفسا ع ا ،فعفع ععلعا ج عحتَّاى
عع ع جيتُ ع ا ع ج
شر ع
فعأ ج
عن تُ عخل ع
عن تعفُا َّ
ان
اا ع
إ عذا قعا عاد جر ُ ععلع جي ع ااا ،قعالع ا ج  :الع أُح ا ٌل لعا ع
اك أ ج
الخاااتع عم إَّال ب عحقب ا  ،فعتع عح َّر جج ا ُ ما ع
َّ
اب َّ
ب الَّااذي
عحا ٌ
الناااس إلعا َّ
اي ،عوتععرجك ا ُ الااذ عه ع
اي أ ع
الوقُااو ععلع جي ع ااا ،فعا جن ع
ُ
صا عارجف ُ عع جن ع ااا عوها ع
اء عو جج عك ،فعاف ُجر جج عع َّنا عما عن جح ُن فيا  ،فعا جنفع عر عجا
أج
عع ع جيتُ ع ا ،اللَّ ُ َّم إ جن ُك جن ُ فع عع جل ُ جابت عغ ع
اال َّ
اي صاالى اهلل علي ا
َّ
الصا ج
وج م جن ع اا " ،قعا ع
النبا ٌ
يع ع
ون ال ُخا ُار ع
اخ عرةُ عغ جيا عار أ َّعن ُ ا جام الع عي ج
سااتع ُ
وسلم :
عج عارُه جم عغ جي عار عر ُجال عواحاد
ال الثَّال ُ
" عوقع ع
عع ع جيتُ ُ جم أ ج
اء ،فعاأ ج
جج جر ُ أ ع
اساتعأ ع
اث :اللَّ ُ َّام إ بناي ج
ُج عار ع
ااءني عب جع عاد حاين
ب ،فعثع َّم جار ُ أ ج
تععر عك الَّذي لع ُ عوعذ عه ع
عج عاراُ عحتَّاى عكثُ عار ج م جنا ُ األ جعم عاوا ُل ،فع عج ع
ان اإلباال
فعقعا ع
اال :عيااا عع جبا عاد اللَّا أع بد إلعا َّ
عجاار عك ما ع
عجااري ،فع ُق جلا ُ لعا ُُ :كا ٌل عمااا تعا عارى ما جان أ ج
اي أ ج
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البقعر عوال عغ عنم عو َّ
الرقي  ،فعقع ع
عو ع
عساتع ج زئُ
ستع ج زئُ بي ،فع ُق جل ُ  :إ بني الع أ ج
ال :عيا عع جب عد اللَّ الع تع ج
ااء
ب عك ،فعأ ع
استعاقع ُ ،عفلع جم عيتجُر جك م جن ُ ع
عخ عذاُ ُكلَّ ُ ،فع ج
ش جي ًةا ،اللَّ ُ َّم فعإ جن ُك جن ُ فع عع جل ُ عذل عك جابت عغ ع
ون "(.)8
عو جج عك ،فعاف ُجر جج عع َّنا عما عن جح ُن في  ،فعا جنفع عر عج
َّ
الص جخ عرةُ ،فع عخ عر ُجوا عي جم ُ
ش ع
فالمتأمل فاي هاذا الحاديث يجاد أن هاؤالء الثالثاة تقارب كال واحاد مان م ب اعاة
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
لتكون سببا فاي قضااء الحاجاا وتفاريم الكرباا واجاباة الادعوا  ،فاساتجاب
اهلل ماان م وأكاارم م بالكرامااا وقضاااء الحاجااا واسااتجابة الاادعوا  ،فانفرج ا
الصخرة وخرجوا يمشون ،فما أحوجنا إلعداد الخبيةة التاي تكاون لناا ذخيارة فاي
وقا البأسااء والضاراء  ،وحلاول المصاااةب والابالء  ،واجابااة الادعاء بااإذن رب
األرا والسماء .
وكااذلك أيضااا مااا ورد فااي الحااديث القدسااي ماان أن اإلكثااار ماان النوافاال ساابب
لمحبااة اهلل ،ومحبااة اهلل مظنااة إجابااة الاادعاء ،فقااد ورد فااي الحااديث :ععا جان أعبااي
اادى
سو ُل اللَّ صالى اهلل عليا وسالم  " :إ َّن اللَّا ع قع ع
ال :قع ع
ُه عرجي عرةع ،قع ع
اال :عم جان عع ع
ال عر ُ
عح َّ
ب إلع َّي عع جبدي ب ع
ضا ُ
ب إلع َّي م َّما افجتععر ج
ش جيء أ ع
الح جرب ،عو عما تعقعَّر ع
لي عوليا فعقع جد عذ جنتُ ُ ب ع
ب إلع َّي ب َّ
س جام عع ُ
الن عوافل عحتَّى أُح َّب ُ ،فعإ عذا أ ج
ععلع جي  ،عو عما عي عاز ُل عع جبدي عيتعقعَّر ُ
عح عب جبتُا ُُ :ك جنا ُ ع
ش ب ع اا ،عور ججلعا ُ الَّتاي
ص عاراُ الَّاذي ُي جبص ُار با  ،عوعي عاداُ الَّتاي عي جاب ُ
الَّذي عي ج
س عامعُ با  ،عوعب ع
َّد ُ ععا جان
اسااتع ععا عذني عألُعي عذ َّن ا ُ ،عو عمااا تعا عارد ج
س اأعلعني عأل ج
ُع عي َّن ا ُ ،عولعااةن ج
عي جمشااي ب ع ااا ،عوا جن ع
اءتع ُ "(.)2
ع
س ع
الم جو ع عوأععنا أع جك عراُ عم ع
الم جؤمن ،عي جك عراُ ع
ش جيء أععنا فعاعلُ ُ تععردٌدي عع جن عن جفس ُ
فالمتأمل في ذلاك يجاد أن اإلكثاار مان النوافال سابب لمحباة اهلل وسابب لتوفيا
اهلل للعبد .

عج عاراُ ،فع ععم عال فيا
ججعر أعج ًا
يار أ ج
اساتعأ ع
اارة -عب ُ
( )8صحي البخاري -كتع ُ
ااب عمان ج
يار فعتع عار عك األعج ُ
اب اإل عج ع
اد ،أ جعو عم جن ععم عل في عمال
ستعأجج ُر فععز ع
الم ج
ُ
ض عل()98 /3رقم .2272
استع جف ع
عغ جيرا ،فع ج
اضع()801 /1رقم .6102
اب ب
اب التَّعو ُ
الرقعا  -عب ُ
( )2صحي البخاري -كتع ُ
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ااان
اااع ل جل عوعباااااء ما ع
ااام أ ععر أع جنفعا ع
وكااااذلك مااااا ورد عاااان اإلمااااام الشااااافعي أناااا قااااال« :لعا ج
سبي »(.)8
التَّ ج
وكذلك ما ورد أن النبي كان ياأمر أصاحاب فاي وقا الابالء مان كساوف وغيارا
بالقرب وال اعا من الذكر والتسبي والدعاء والصدقة والعتاقة وكان يحذرهم
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
والصدقة ناسب ردع م عن المعاصي التي هي مان أساباب جلاب الابالء وخاص
من ا الزنا ألن أعظم ا في ذلك"(.)2
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
بفاني ا وعدم االدخار لباقي ا  ،والخوف يعم كال متمساكي ا مان الماو الاذي ال
يفاار بااين صااغير وكبياار في ااا  ،وال رجاال وال ام ارأة 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
عاام كاال نواحي ااا  ،وأن يشافي كاال مصاااب في ااا  ،وأن ياارز الشا ادة لكاال ماان
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:
( )8حلية األولياء و بقا األصفياء -أبو نعيم أحمد بن عباد اهلل بان أحماد بان إساحا بان
موسى بن م ران األصب اني (المتوفي430:ها) ( )836 /9
الناشر :السعادة  -بجوار محافظة مصر8394 ،ها 8974 -م.
( )2فت الباري – البن حجر(.)138 /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 قلب ا
ويفاااوا أمااارا إلاااى اهلل  ،ويخلاااص النياااة هلل ويعلااام أن األماااور كل اااا بقااادر اهلل
ساابحان وتعااالى  ،ويعلاام أن مااا أصاااب لاام يكاان ليخ ةا  ،ومااا أخ ااأا لاام يكاان
ليصاايب  ،فااإذا علاام ذلااك قااوي إيمان ا وصااد يقين ا فااأفل وأنج ا  ،وأثاار في ا
الدواء باإذن رب األرا والساماء  ،وأماا إذا كانا األخارى واعتماد علاى السابب
الاادنيوي فقا كااان موكاوال إليا إن أصاااب ساراء فاارح وان أصاااب ضاراء جااز ،
اعت عماااد ا جل عق جلااب ععلعااى اللَّا ععا َّاز عو عجا َّال فااي
لااذلك كااان حقيقااة التوكاال ُ ":ها عاو صا جاد ُ ج
ب
ُماور
صال  ،عوعدفجع ا جل عم ع
ج
است جج عالب ا جل عم ع
ُماور الا ٌد جن عيا عو جاآلخ عارة ُكل ع اا ،عوكلعا ُة جاأل ُ
ض بار م جن أ ُ
()8
َّ
ب
ض ٌر عوعال عي جنفععُ س عوااُ" .
يمان بأعن ُ عال ُي جع ي عوعال عي جم عنعُ عوعال عي ُ
ُكل ع ا إلع جي  ،عوتع جحقي ُ جاإل ع
فإذا حق العبد هذا الحقيقة أثر في التوكل  ،وكان ذلك سببا في كفاياة اهلل لا

وحمايت إياا ،كما قال ربنا جل وعال { :ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ}
[سورة الطالق.]5:
قااال العالمااة السااعدي" :قول ا  :عو عما جان عيتععو َّكا جال ععلعااى اللَّ ا } أي :فااي أماار دين ا
ودنياا ،بأن يعتمد علاى اهلل فاي جلاب ماا ينفعا ودفاع ماا يضارا ،ويثا با فاي
سا ُاب ُ } أي :كافيا األماار الااذي توكاال عليا با  ،واذا كااان
تسا يل ذلااك فع ُ ا عاو عح ج
األمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم ،ف و أقرب إلى العبد من كل شايء،
ولكن ربما أن الحكمة اإلل ية اقتض تأخيرا إلى الوق المناسب ل أل فل ذا قال
تعااالى :إ َّن اللَّا ع عبااالهُ أ جعماارا } أي :ال بااد ماان نفااوذ قضاااة وقاادرا ،ولكن ا قعا جاد
ومقدارا ،ال يتعداا وال يقصر عن "(.)2
ش جيء قع جد ًار } أي :وقتًا
عج عع عل اللَّ ُ ل ُك بل ع
ً

( )8جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم -زيان الادين عباد الارحمن
السالمي  ،البغدادي ،ثم ا
بن أحمد بن رجب بن الحسن ،ع
الدمشقي ،الحنبلي (المتوفي791 :ها)(  )491 /2الناشر :مؤسساة الرساالة – بيارو
ال بعة :السابعة8422 ،ها 2008 -م.
( )2تفسير السعدي(.)169 /8

555
أي كل شيء يحصل بقدرا سبحان وتعالى  ،ولذلك كان النبي يعلم األمة حقيقة
التوكاال عاان ري ا تعليم ا للصااحابة هااذا األماار ويبااث فااي م أماار التوكاال علي ا
وتفويا األمور إلي حتى يكون ذلاك لجماع القلاوب علاى اهلل وحادا  ،فقاد ورد
سول اللَّا صالى اهلل عليا وسالم
في الحديث عع جن جابن ععبَّاس ،قع ع
الُ :ك جن ُ عخ جل ع
ف عر ُ
عي جو ًما ،فعقع ع
احفعظ اللَّا ع عي جحفع جظ ع
اك ،ج
ُعلب ُم عك عكل عما  ،ج
احفعاظ اللَّا ع تعج جاداُ
ال « :عيا ُغ عال ُم إ بني أ ع
ُما عة لع جاو
اعلع جام أ َّ
عن األ َّ
تُ عج ع
اساتعع جن باللَّا  ،عو ج
استع عع جن ع فع ج
اسأعل اللَّ ع ،عوا عذا ج
سأعجل ع فع ج
اه عك ،إ عذا ع
اك ،عولع جاو
ايء قع جاد عكتععبا ُ اللَّا ُ لع ع
اوك إَّال ب ع
ايء لع جام عي جنفع ُع ع
اوك ب ع
عن عي جنفع ُع ع
اجتع عم عع ج ععلعاى أ ج
ج
شج
شج
َّ
َّ
اك،
ايء قعا جاد عكتععب ا ُ الل ا ُ ععلع جيا ع
وك إال ب ع
ضا ٌار ع
وك ب ع
ضا ٌار ع
اجتع عم ُع اوا ععلعااى أ ج
ايء لعا جام عي ُ
عن عي ُ
ج
شا ج
شا ج
()8
َّ
ف» .
ُرف عع األعق عجال ُم عو عجف ج ال ٌ
ص ُح ُ
فالمتأمل في هذا الحديث يجد أن النبي صلى اهلل علي وسالم يباث فاي نفاوس
الصحابة وهم صغار حقيقة التوكل على اهلل  ،وكاذلك يكاون هداياة لناا فاي هاذا
ان
ان التَّعو ٌ
ا َّ
األمر "،وقع ع
عن عي جعلع عام م جان عق جلب ع
سال إلع جيا أ ج
ال عب جع ُ
سع
ساب عك م ع
اك ُح ج
السلعف :ب عح ج
عه َّما ُ،
ا إلع جي أ جعم عاراُ ،فع عكفعاااُ م جنا ُ عماا أ ع
تععو ٌكل عك ععلع جي  ،فع عك جم م جن عع جبد م جن ع عبادا قع جد فع َّو ع
اب}
ثُا َّام قعا عأ
ارع :عو عما جان عيتَّ ا اللَّ ا ع عي جج ععا جال لع ا ُ عم جخ عر ًجااا  -عوعي جرُزجق ا ُ ما جان عح جيا ُ
اث عال عي جحتعسا ُ
ٌ
اب
يماان .عوقع ع
[ال ال  ،... ]3 - 2 :قع ع
سع ُ
اال عو جه ُ
ال ع
يد جب ُن ُج عب جير :التَّعوك ُل ج عما ُ جاإل ع
عن عي جعلع عام
ص عوى التَّعو ٌك ُل .قع ع
س ُن :إ َّن تععو ٌك عل ا جل عع جبد ععلعى عرب أ ج
جب ُن ُم عنب  :ا جل عغ عاي ُة ا جلقُ ج
ال ا جل عح ع
عن اللَّ ع ُه عو ثقعتُ ُ"(.)2
أ َّ
وقد أمر اهلل نبي بالتوكل علي وحدا  ،وكذلك أمار الماؤمنين ب اذا األمار ،فقاال
تعاااااااااااااالى { :ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} [سا ا ا ا ا ااورة النسا ا ا ا ا ااا  ، ]13:وقااااااااااااا

تع لى {ﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ}
[سااورة الفرقااا  ، ]31:وق ا تع ا لى { ﭱﭲﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ}

[سورة آل عمرا  . ]337:وق تع لى {ﯽﯾﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ} [سورة
المائدة ، ]65:وق تع لى { ﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞ} [سورة آل عمرا . ]366:

صالَّى اللَّا ُ ععلع جيا
اماة عو َّ
( )8سنن الترمذي -أ جعب عاو ُ
ساول اللَّا ع
الرقعااة عوا جل عاوعر عع جان عر ُ
اب صافعة ا جلق عي ع
سلَّ عم()667 /4رقم  ،2186وقال عه عذا
عو ع
صحي "،وصحح العالمة األلباني .
سن ع
عحديث عح ع
( )2جامع العلوم والحكم-للحافظ ابن رجب الحنبلي( .)491 /2
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فالمتأماال فاااي هاااذا اآليااا يجاااد أن األمااار في اااا للنبااي صااالى اهلل عليااا وسااالم
وللمؤمنين بالتوكل أمر ظاهر لما ل من األهمية بمكاان  ،وقاد أرشادنا نبيناا أن
اإلنسان إذا نزل ب حاجة أو فاقاة أن يلجاأ إلاى اهلل تعاالى ال إلاى غيارا فيفارج
ساو ُل
ال :قع ع
س ُعود ،قع ع
اهلل عن هم  ،فقد ورد في الحديث عع جن عع جبد اللَّ جبن عم ج
اال عر ُ
اللَّ صلى اهلل علي وسلم « :م جن عن عزلع ج ب فعاقعة فعأع جن عزلع ع اا ب َّ
س َّاد فعاقعتُا ُ،
النااس لع جام تُ ع
ع
()8
َّ
عو عم جن عن عزلع ج ب فعاقعة فعأع جن عزلع ع ا باللَّ  ،فع ُيوش ُك الل ُ لع ُ برجز ععاجل أ جعو جل» .
وممااا ينبغااي أن يعلاام أن األخااذ باألسااباب ال ينااافي التوكاال  ،فقااد علمنااا النبااي
صلى اهلل علي وسلم األخذ باألسباب مع التوكل وأن ما ال يتنافيان  ،فقاد جااء
في حديث الرجل الذي أراد أن يترك ناقت دون أن يعقل ا وقاال للنباي صالى اهلل
علي وسلم  :أترك ا دون عقال وأنا متوكل  ،فأمرا النبي صلى اهلل عليا وسالم
عمارو جبان
باألخذ بالسبب وأرشدا أن ما ال يتنافيان ،فقد ورد فاي الحاديث عان ج
اال:
ال عر ُجل ل َّلنب بي صلى اهلل عليا وسالم  :أ جُرسا ُل عنااقعتي عوأعتععو َّكا ُل  ،قع ع
ال :قع ع
ُم َّي عة ،قع ع
أع
()2
اعق جل ع ا عوتععو َّك جل» .
« ج
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
باألسباب في أمر العالج من هذا الوباء وأن نتوكل علاى اهلل فاي أن األمار كلا
بيد اهلل وحدا  ،والتكان األخارى فاي االعتمااد علاى األساباب المادياة وننساى أن
المقدر لجميع األمور هو اهلل سبحان وتعالى .
عس عاباب
اعلع جم أ َّ
عن تع جحقي ع التَّعو ٌكال عال ُي عناافي َّ
قال الحافظ ابن رجب  ":عو ج
الس جاع عي فاي جاأل ج
س جب عحا عن ُ ا جل عم جق ُاد عا
س َّانتُ ُ فاي عخ جلقا با عذل عك ،فعاإ َّن اللَّا ع
ور ب ع اا ،عو عج عار ج ُ
الَّتي قعد عَّر اللَّ ُ ُ
عس عاباب باا جل عج عوارح
اع أ جعمارا بالتَّعو ٌكال ،فع َّ
عس عاباب عم ع
الس جاع ُي فاي جاأل ج
عم عار بتع ععاا ي جاأل ج
تع ععالعى أ ع

اب ٌ
ااء فاي
سالَّ عم  -عب ُ
( )8سنن الترمذي -أ جعب عو ُ
ااب عماا عج ع
صلَّى اللَّا ُ ععلع جيا عو ع
سول اللَّ ع
الزجهد عع جن عر ُ
ال ع بم في ال ٌد جن عيا عو ُحب ع ا ()163 /4
صحي غريب "،وصحح العالمة األلباني .
سن ع
رقم  ،2326وقال :عه عذا عحديث عح ع
اااب ا جلا عااوعر عوالتَّعوٌكااال( )180/2رقااام، 738وقاااال
اااب َّ
الرقعااااة  -عبا ُ
( )2صاااحي ابااان حباااان-كتعا ُ
األلباني :حسن لغيرا.
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ٌ
ين
يماان با  ،عك عماا قع ع
اال اللَّا ُ تع ععالعى :عياا أعٌي ع اا الَّاذ ع
ع ع
اعة لع ُ ،عوالتَّعوك ُل با جل عق جلاب ععلع جيا إ ع
عم ُنوا ُخ ُذوا حذ عجرُك جم}
اسااتع ع جعتُ جم ما جان قُا َّاوة عوما جان رعبااا
[النساااء ، ]78 :عوقعا ع
اال تع ععااالعى :عوأعع ا ٌدوا لع ُ ا جام عمااا ج
شا ُااروا فاااي جاأل جعرا
ااال :فعاااإ عذا قُضا عااي
َّ
ا جل عخ جيااال} ج
[األع جنفعاااال ، ]60 :عوقعا ع
الصااا عالةُ فعا جنتع ع
ان فااي
سااتعر ٌ
ضاال اللَّا } [ا جل ُج ُم ععااة . ]80 :عوقعا ع
عو جابتع ُغاوا ما جان فع ج
ي :عما جان ع ععا ع
سا ج ل التٌ ج
اال ع
ان فااي
ان فااي ال ٌ
ا جل عح عرعكااة  -عي جعنااي فااي َّ
سا َّانة ،عو عما جان ع ععا ع
سااب  -فعقعا جاد ع ععا ع
السا جاعي عوا جل عك ج
التَّعو ٌكل ،فعقع جد ع عع عن في جاإليمان ،فعالتَّعو ٌك ُل عحا ُل َّ
سالَّ عم ،-
صلَّى اللَّا ُ ععلع جيا عو ع
النب بي  -ع
ع
()8
َّ
سنتع ُ" .
سُ
عوا جل عك ج
س َّنتُ ُ ،فع عم جن ععم عل ععلعى عحال  ،فع عال عيتجُرعك َّن ُ
ب ُ
ومما ينبغي أن يعلم أن العدوى ال تُؤثر بنفس ا وال تُعدي بذات ا بال هاو المقادر
ألماار العاادوي فاااال نخاااف من ااا ونشاااعر بالرعااب ماان انتشاااارها  ،فقااد ورد فاااي
سو ُل اللَّا صالى اهلل عليا
الحديث عن أ ععبي ُه عرجي عرةع(رضي اهلل عن ) ،عيقُو ُل :قع ع
ال عر ُ
ان
الم جج ُذوم عك عما تعف ٌار م ع
ام عة عوالع ع
صفع عر ،عوف َّر م عن ع
وسلم « :الع عع جد عوى عوالع عي عرةع ،عوالع عه ع
عسد»(.)2
األ ع
فالمتأماال فااي هااذا الحااديث يجااد أن النبااي صاالى اهلل علي ا وساالم نفااي العاادوى
التااي ُيعتقااد أن ااا تااؤثر بااذات ا كمااا كااان أهاال الجاهليااة يعتقاادون  ،وأثب ا فااي
الحديث أيضا الفرار من المجذوم داللة على أن اا تاؤثر بقادر اهلل تعاالى  ،وباين
عدم اإليراد على المريا ليبين أيضا األخذ باألسباب كما مر معنا فاي المبحاث
األول فااي تاادبير الحجاار الصااحي  ،فتبااين أن األخااذ باألسااباب أماار واجااب مااع
التوكل على اهلل تعالى ،قال اإلمام النووي ":قع ع
اور ا جل ُعلع عمااء :عيج ُ
اب ا جل عج جماعُ
اال ُج جم ُ ُ
يحان قعالُوا :عو عري ُ ا جل عج جماع أن حاديث(:ال عادوى)
صح ع
عب جي عن عه عذ جين ا جل عحديثعجين عو ُه عما ع
اي عمااا عكا عن ا ا جل عجاهل َّي ا ُة تعجز ُع ُم ا ُ وتعتقاادا أن الماارا والعاهااة تعاادى
ا جل ُما عار ُ
اد ب ا عن جفا ُ
ب بع ا ال بفعل اهلل تعالى  ،وأما حديث( :ال يورد ُم جمرا ععلعى ُمص ) ،فعأ جُرش عاد
اادة بف جعاال اللَّا تع ععااالعى عوقعا جادرا ،
َّارُر ع جنا عاداُ فاي ا جل ععا ع
فيا إلعااى ُم عجا عن عباة عمااا عي جح ُ
صا ُل الض ع
اك بقع عادر
ص ع
َّرر ع جن عد عذل ع
فع عنفى في ا جل عحديث جاأل َّعول ا جل عع جد عوى ب ع جبع ع ا عولع جم عي جنف ُح ُ
ول الض ع
َّ
َّارُر بف جعال
اللَّ تع ععالعى عوف جعل عوأ جعر ع
ش عد في الثاني إلعى اال جحت عراز م َّما عي جح ُ
صا ُل ع جن عاداُ الض ع
( )8جامع العلوم والحكم-للحافظ ابن رجب الحنبلي( .)491 /2
الج عذام()826 /7رقم .1707
اب ُ
اب ال ب بب -عب ُ
( )2صحي البخاري  -كتع ُ
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صاحي ا جل عحاديثعجين عوا جل عج جماع عب جي عن ُ عماا ُه عاو
اللَّ عوا عر ع
ادت عوقع عدرا فع ع عذا الَّذي عذ عك جرعناااُ م جان تع ج
الص عو ُ َّ
ير إلع جي "(.)8
َّ
ور ا جل ُعلع عماء عوعيتع ععي ُ
َّن ا جل عمص ُ
اب الذي ععلع جي ُج جم ُ ُ
ف ذا هو كالم أهل العلم في المسألة من أن ال تعارا بين حاديث :ال عادوى ،
وبين حديث  :فر من المجذوم .
ولكن قد يخاف اإلنسان من العدوى  ،فما حكم الخوف من العدوى :
الجواب  :الخوف من غير اهلل تعالى ال يكاون حرامااً إن كاان خوفاا جبلياا وغيار
محارم .وكاان مماا جار العاادة بأنا سابب للخاوف
مانع من فعل واجب أو تارك َّ
كالخوف من األسود والحياا  ،والعقاارب والظلماة ،ومان ذلاك الخاوف مان أرا
الوباااءأل لقول ا صاالى اهلل علي ا وساالم " :إذا ساامعتم بال اااعون فااي األرا فااال
تدخلوها " .بل الخوف حينةذ واجاب وفاي الحاديث ":فار مان المجاذوم فارارك مان
األسد "  ،فصون النفوس واألجسام والمنافع واألعضاء واألموال واألعراا عان
األسباب المفسدة واجب .ومما يستدل ب فاي ذلاك عان جاابر بان عباد اهلل :أنا
كان في وفد ثقيف رجل مجذوم ،جاء ليبايع ..فأرسل إلي النبي صلى اهلل علي
وساالم ":ارجااع فقااد بايعناااك" .وعاان أبااي هرياارة ،قااال :قااال رسااول اهلل صاالى اهلل
()2
علي وسلم ":ال ُيورعدن ممرا على مص ".
 ،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 .
ومن هذا المن ل يجب عليناا جميعاا أن نفاوا أمورناا إلاى اهلل وأن نلجاأ إليا
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
مع خمسة من التدابير المادية في المبحث الساب فتلك عشرة كاملاة  ،ونساأل
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 .
( )8شرح النووي على مسلم (.)284 /84
( )2هذا األحاديث تم تخريج ا في المقدمة والمبحث األول فلتراجع .
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هذا واني ال أدَّعي الكمال فيما أدي مان عمال  ،وماا قما با مان دراساة ،
ف ذا هو ج د المقل  ،وما عبلعغ عقلي  ،ووساعت ااقتي  ،فاإن كنا قاد وفقا
وأصب ف و فضل من اهلل أ جعوعال ني  ،وكرم من أسبغ علاي  ،فلا الحماد والمناة
 ،وان كن قد زلل أو أخ أ فإن التقصير من نفسي ومن الشي ان  ،وفضال
اهلل يتسع بإذن لما وقع في من خ أ غير مقصود  ،وحسبي أناي ماا قصادت
فمن الذي ما أساء قا ومان لا الحسانى فقا  ،فالكماال
 ،وحسبي أني بشر  ،ع
هلل وحدا  ،فرحمة اهلل وسع كل شايء  ،واهلل مان وراء القصاد  ،وهاو ال اادي
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 .
قاةمة المصادر والمراجع

-8
-2
 أهم النتاةم والتوصيا
بعااد سااياحة فكريااة فااي بحثااي هااذا – الااذي أسااال اهلل النفااع ب ا – أساات يع
استخالص ما يلي:
أوًال :أن هناك تدابير مادية وتدابير معنوية للوقاية من الوباء ورفع البالء .
ثانيا :أن هناك فر بين الوباء وباين ال ااعون  ،فكال ااعون وبااء  ،ولايس
ً
كل وباء اعون  ،وأن فايروس كورونا من الوباء وليس من ال اعون .
ثالثًا :أن الشريعة اإلسالمية شريعة غراء تتميز بخصاةص م مة من الربانية
فاي المصادر والشامول والعماوم والكماال مماا يجعل اا صاالحة لكال زماان ومكااان
وتفي بحاجة الشرية في كل مناحي الحياة.
ابعااااا :أن الحجاااار الصااااحي بااااين الاااادول الموبااااوءة وبعضاااا ا أو بااااين األفااااراد
رً
الموبوةين وغيرهم من التدابير المادية التي ناد ب اا الشاريعة اإلساالمية مناذ
أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان .
خامسا :أن النظافة العامة والشخصية من أهم سبل التدابير المادية التي حثا
ً
علي ا الشريعة الغراء .
سادسا :يحذر البحث من التجمعا والمخال ة البشرية بدون ضرورة ملحة في
ً
هااذا الظااروف الصااعبة التااي يماار ب ااا العااالم اليااوم ويحااث البحااث علااى االلت ازام
بق ار ار والة األمور .
سابعا :أن التدابير المعنوياة ال تقال أهمياة عان التادابير المادياة بال قاد تفوق اا
ً
فااي التااأثير لمااا في ااا ماان التضاار والاادعاء واألذكااار والتحصااينا الشاارعية ماان
األوبةة واألمراا الحسية ،وكذلك ساةر القربا وال اعا .
ثام ًناااا :يحاااذر البحاااث مااان تفشاااي المنكااا ار الظااااهرة والفاااواحش المتنااااثرة فاااي
المجتمعا وأن ا سبب لنشر الوباء وظ ور ال واعين التي لم تكن فاي أساالفنا
من قبل .
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تاسعا :أن األمر بالمعروف والن ي عن المنكار واجاب علاى كال مسالم كال علاى
ً
حسااب مسااةوليت وأن النصاايحة تشاامل الراعااي والراعيااة ،ولكاان نص ا الراعااي
يكون س ار بين وبين الناص ويختلف عن نص الرعية.
ار  :أن األخااذ باألسااباب ال ينااافي التوكاال فااي شاايء  ،باال الواجااب األخااذ
عاشا ًا
باألسباب ماع التوكال علاى اهلل  ،وأن االعتمااد علاى السابب قادح فاي العقيادة ،
وترك السبب قدح في الشريعة .
وفي ن اية بحثي أوصي باآلتي :
أوًال :وجااوب الاادعوة إلااى التوحيااد الخااالص هلل( )وعاادم الشاارك ب ا ساابحان
وتعالى .
ثانيااا :أوصااي بعماال لقاااءا دعويااة بااين علماااء الاادين اإلسااالمي المتخصصااين
ً
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 .
ثالثًا :أوصي المسلمين جميعاً باالهتمام بالتدابير الوقاةية المادية والمعنوية من
األوبةة واألمراا الحسية التي ذكر في ثنايا البحث .
ابعا  :أوصي المسالمين جميعااً بااللتفااف حاول والة أماورهم وااللتازام بقا اررات م
رً
وغا ال رف عن اإلشااعا التاي يبث اا المشانعون علاى والة أماورهم إلحاداث
الفوضى والبلبلة وتقسيم الناس إلى جماعا متفرقة وأحزاب متناثرة فاي داخال
الدول اإلسالمية ومن ثم تكون فريسة للدول الغربية مما هاو مخاالف لشاريعتنا
الغراء .
خامسااا :أوصااي باإلكثااار ماان عماال ب ارامم توعويااة فااي شااتى وساااةل اإلعااالم
ً
ووساةل التواصل االجتماعي من قبل المسةولين في المنظومة الصاحية لتوعياة
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 .
سادساا :أوصااي القاااةمين علااى اإلعااالم بااأن يتقاوا اهلل فااي أنفسا م وفاي األمااة
ً
بأن ينشروا كل ما هو هادف ومفيد
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والبعااد كاال البعااد عاان بااث اإلشاااعا واثااارة القالقاال بااين الناااس ب اادف اإلثااارة
اإلعالمية .
سااابعا :أوصااي نفسااي وجميااع إخااواني المساالمين بعاادم نشاار أي شاايء ماان
ً
المعلوما واإلحصااةيا وغيرهاا علاى وسااةل التواصال االجتمااعي إال مان قبال
الصااافحا الرسااامية فاااي داخااال الدولاااة التاااي يعيشاااون في اااا حتاااى ال تحااادث
اإلشاعا الكاذبة  ،ومان ثام يكاون هنااك تروياع للمسالمين  ،وقاد أمرناا بالفاأل
الحسن ون ينا عن التشاؤم .
ثام ًنا :أوصي نفسي وجميع إخاواني الادعاة باالحرص علاى لاب العلام الشارعي
والثقااافي الااذي يجعلنااا نقااف ساادا منيعااا فااي مواج ااة الشااب ا التااي تثااار حااول
اإلسالم والرد علي ا بأسلوب علمي رصين .
تاسعا :أوصي ب باعة األبحاث المحكماة التاي تنشار فاي الماؤتم ار والحولياا
ً
والاادوريا ونشاارها فااي معااارا الكتااب الدوليااة أل وكااذلك نشاارها علااى وساااةل
التواصل االجتماعي ليستفيد من ا الب العلم قا بة في أنحاء المعمورة كل ا.
اار  :أوصاااي نفساااي والمسااالمين جميعاااا باإلكثاااار مااان التوباااة واالساااتغفار
عاشا ًا
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 ،
والتي أساأل اهلل النفاع ب اا فاي جمياع بلادان المسالمين  ،ومياادين العلام في اا ،
إن أكرم مسؤول وخير مأمول .وصلي الل م على سيد األولين واآلخرين ،
والحمد هلل رب العالمين .
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