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ABSTRACT

   In the research, I demonstrated the role 

of the noble Prophet’s Sunnah, the second 

source of legislation, in taking into ac-

count the interests of man, bringing bene-

fits to him, warding off evil from him, and 

preserving people’s lives.

   And how it has drawn us an accurate and 

integrated approach in facing epidemics 

and eliminating them, and preventing 

their spread among people.

   It also showed that one of the most im-

portant causes of the spread of diseases 

and epidemics is the frequent committing 

of sins and sins, and announcing them 

openly before the creatures, while leav-

ing the command to good and forbidding 

evil. And that the epidemic is a mercy for 

the obedient believers, and a punishment 

for the disobedient. And that a person 

will be rewarded for his patience, belief 

in the judgment of God and his destiny at 

the time of the occurrence of the calami-

ty, whether or not the epidemic strikes it. 

And he has to take the reasons, and follow 

safety procedures.

   And that one of the most important pre-

ventive measures that eliminate the spread 

of the epidemic and prevent its spread 

among people is quarantine, avoiding 

contact, as well as taking care of personal 

hygiene, such as emphasizing the cleanli-

ness of the hands, and covering the nose 

and mouth when coughing and sneezing, 

With the explanation of the merit of seek-

ing refuge from bad diseases, supplication 

and beseeching God Almighty to reveal 

calamities.

❊ ❊ ❊
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امللخص 

لقـد بيّنت يف البحث دور السـنة النبويـة الرشيفة 

املصـدر الثـاين مـن مصـادر الترشيـع يف مراعاة 

ودرء  لـه،  املنافـع  وجلـب  اإلنسـان،  مصالـح 

املفاسـد واملضـار عنـه، والحفـاظ عـى أرواح 

النـاس. وكيـف أنهـا قد رسـمت لنا منهجـا دقيقا 

متكامـا يف مواجهـة األوبئـة والقضـاء عليهـا، 

ومنـع انتشـارها بـن الناس.

كـا وبيّنـت أن من أهم أسـباب انتشـار األمراض 

والذنـوب،  املعـايص  ارتـكاب  كـرة  واألوبئـة 

تـرك  مـع  الخائـق،  أمـام  بهـا جهـرا  واإلعـان 

األمـر باملعـروف والنهي عن املنكـر. وأن الوباء 

رحمـة للمؤمنـن الطائعـن، وعقـاب للعاصن.

وأن اإلنسـان يؤجـر عـى صـره، وإميانـه بقضاء 

اللـه وقدره زمـن وقوع الباء سـواء أصابـه الوباء 

أم مل يصبـه. وعليـه أن يأخـذ باألسـباب، ويتبـع 

اإلجـراءات  أهـم  مـن  وأن  السـامة.  إجـراءات 

الوقائيـة التـي تقـي عـى انتشـار الوبـاء ومتنع 

تفشـيه بن الناس هي الحجـر الصحي، واالبتعاد 

بالنظافـة  االعتنـاء  عـن  فضـا  املخالطـة،  عـن 

الشـخصية، كالتأكيـد عى نظافة اليديـن، وتغطية 

األنـف والفـم عنـد السـعال والعطاس، مـع بيان 

فضـل االسـتعاذة مـن األمـراض السـيئة، والدعاء 

والتـّرع إىل اللـه تعـاىل بكشـف الباء.

الكللات املفتاحيلة:  وبلاء، كورونلا، بلالء، 	 

. منهج

املقدمة

الحمـد لله حمدا طيبـا كثريا مباركا فيـه، والصاة 

والسـام عـى سـيد املرسـلن، وخاتـم النبيّـن 

محمـد �، وعى آلـه األطهار، وصحبـه األبرار، 

ومـن تبعهـم بإحسـان إىل يـوم الدين، أمـا بعد؛

فـإن خـري الهـدي هـدي رسـول اللـه � الوحي 

املرسـل مـن الله تعـاىل املنقذ للبرشيـة جمعاء، 

فـا بَرَِحْت سـنته نورا تهتدي به القلوب السـليمة 

والعقـول السـديدة، لتحيـا حياة هنيئة يف أجسـاد 

معافـاة سـليمة تعـن املسـلم عـى أداء مـا ُخلِق 

ألجلـه، وكُلّـف به مـن العبـادة والطاعة.

وقـد بيّنـت األحاديـث النبويـة الرشيفـة منهجـا 

متكامـا يف كيفيـة التعامـل مـع الوبـاء، والتوقّي 

منـه، ومنع انتشـاره بن الناس، وذكـرت إجراءات 

منظمـة  عليهـا  تؤكـد  التـي  الصحيـة  السـامة 

مـن  أكـر  مـرور  وبعـد  اآلن،  العامليـة  الصحـة 

ألـف وأربعمئـة عام مـن التأكيـد عليهـا كااللتزام 

االختـاط،  عـن  والنهـي  الصحـي،  بالحجـر 

واألمـر بالتباعـد االجتاعـي بـن النـاس فضـا 

عـن االعتنـاء بالنظافـة الشـخصية، وتغطيـة الفم 

واألنـف عنـد العطـاس أو السـعال، والتـي تعـّد 

مـن أفضـل اإلجـراءات الوقائيـة التي تسـاعد يف 

مواجهـة الوبـاء، والقضـاء عليه، ومنـع انتقاله من 

شـخص آلخـر. 

وألهميـة بيـان ذلـك اخـرت موضـوع البحـث، 

فقـد جمعـت األحاديـث النبويـة الرشيفـة التـي 
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تخـّص املوضوع، وبيّنـت املنهـج الدقيق الذي 

رسـمه لنـا نبينـا محمـد � يف مواجهـة األوبئة، 

املُْسـتَِجد  العـرص  وبـاء  ومنهـا  منهـا،  والتوقـّي 

كورونا.

وتوجـد دراسـات سـابقة يف هـذا البـاب، ومنهـا 

الوقـايئ املسـتفاد مـن أحاديـث  الطـب  بحـث 

الطاعـون والوبـاء دراسـة حديثيـة طبيـة لألسـتاذ 

الدكتـور ضيـاء محمـد محمود جـزاه اللـه خريا.

   هذا وقد قسمت البحث عى مبحثن: 

املبحـث األول وقـد بيّنـت فيـه حقيقـة الوبـاء، 

االبتـاء  عنـد  الصـر  وأجـر  انتشـاره،  وأسـباب 

بـه، وقد اشـتمل عـى ثاثـة مطالـب، ذكرت يف 

املطلـب األول معنـى الوبـاء لغـة واصطاحـا، 

انتشـار  أسـباب  الثـاين  املطلـب  يف  وذكـرت 

الوبـاء، وذكـرت يف املطلـب الثالـث أجر الصر 

عنـد االبتـاء بالوبـاء.

واملبحـث الثـاين يف كيفيـة منـع انتشـار الوبـاء، 

والوقايـة منـه، وقد اشـتمل عـى أربعـة مطالب، 

ذكـرت يف املطلـب األول الحجر الصحي ودوره 

يف منـع انتشـار الوبـاء بـن النـاس، وذكـرت يف 

املطلـب الثـاين نهيـه � عـن االختـاط، وأمره 

باملباعـدة، وذكـرت يف املطلب الثالـث، التأكيد 

غسـل  مـن  الشـخصية  بالنظافـة  االعتنـاء  عـى 

اليديـن  وآداب العطـاس والسـعال،  وذكـرت يف 

املطلـب الرابع فضـل الترع إىل اللـه عّز وجّل 

والدعـاء برفع البـاء، واالسـتعاذة من الوبـاء. ثّم 

ختمـت البحـث بالخامتـة التـي بيّنـت فيهـا أهم 

النتائـج التـي توصلـت إليها.

   هـذا وإن وفقـت فبتوفيـق مـن اللـه عـّز وجـّل، 

وإن أخطـأت فمن نفـي. أسـتغفرك ريب وأتوب 

إليـك. سـبحان ربـك رب العـزة عـا يصفـون، 

رب  للـه  والحمـد  املرسـلن،  عـى  وسـام 

العاملـن. 

❊ ❊ ❊
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املبحث األول

حقيقة الوباء، وأسباب انتشاره، 
وأجر الصرب عند االبتالء به

املطلب األول: حقيقة الوباء	 

أوال: الَوبَلاُء يف اللغلة: أصـل الكلمـة مـن الفعل 

الثـايث ) َوبَـأَ (، الوبـاء همـزا ومـدا وقـرصا هـو 

الطاعـون أيضـا،  العـام، ويُطلـق عـى  املـرض 

املمـدود  وجمـع  األْوِبئَـٌة،  املهمـوز  وجمـع 

األَْوِبيـٌة، وجمع املقصور األَْوبـاٌء، ويُقال: أَْوبَأَِت 

األرٌض فهـي َمْوبـوَءٌة وُموِبئٌة، أو َوِبئَـْت فهي َوِبئٌة 

أو َوِبيئـٌة إذا كَـُر فيهـا الوبـاء أي املـرض)1(.

ثانيلاً: الَوبَلاُء يف االصطالح: مـا يتعرض له جوهر 

الهـواء مـن الفسـاد بسـبب عـارض سـاوي أو 

غـري  الهـواء  يكـون  أن  يعنـي  وذلـك  أريض)2( ، 

صالـح ملا وجـد له حقيقـة من إصاحـه لجوهر 

الـروح، ودفعـه لألبخـرة املـرة عنهـا)3(. وقيل: 

وعـّم  النـاس  بـن  تفـّى  الـذي  املـرض  هـو 

البـاء،  بـاب  )وبـأ(،  مـادة  العـن: 418/8،  ينظـر:   )1(

والصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة: 79/1، مـادة 

مـادة   ،189/1 العـرب:  ولسـان  الـواو،  فصـل  )وبـأ(، 

)وبـأ(، فصـل الـواو.

التعاريـف: 334،  مهـات  التوقيـف عـى  ينظـر:   )2(

.1753/2 والعلـوم:  الفنـون  اصطاحـات  وكشـاف 

والعلـوم:  الفنـون  اصطاحـات  كشـاف  ينظـر:   )3(

.1753 /2

أكرهـم، كالكوالـريا والجـدري وغريهـا)4(.

   وقلال القلايض عياض: )أصـل الطاعون القروح 

الخارجـة يف الجسـد، والوباء: عمـوم األمراض، 

فسـميت طاعونـاً لشـبهها بالهـاك بذلـك، وإال 

فـكل طاعـون وباء، وليـس كل وبـاء طاعوناً عى 

ما ذكرنـاه()5(. 

وابلن األثلر: )الطاعـون املـرض العـام، والوبـاء 

األمزجـة  بـه  فتفسـد  الهـواء،  لـه  يفسـد  الـذي 

واألبدان()6(.وقلال يف موضلع آخلر: )الوبـاء: هو 

الـداء العـام الـذي يشـرك فيـه أكـر الخلـق()7(.

املطلب الثاين: أسباب انتشار الوباء	 

إن انتشـار املعـايص، وكـرة ارتـكاب الذنـوب، 

تـرك  مـع  الخائـق،  أمـام  بهـا جهـرا  واإلعـان 

األمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكـر مـن أهم 

األسـباب التـي تـؤدي إىل ظهور أمـراض جديدة 

يبتـي اللـه سـبحانه وتعاىل بهـا النـاس، كمرض 

العـرص املُْسـتَِجد كورونا، َعـْن َعبِْد اللَِّه بْـِن ُعَمَر 

ريض اللـه عنهـا أن النبـي � قـال: »لَلْم تَظَْهلِر 

، َحتَّلى يُْعلُِنلوا ِبَها، إِالَّ َفَشلا  الَْفاِحَشلُة يِف َقلْوٍم َقلطُّ

ِفيِهلُم الطَّاُعلوُن، َواأْلَْوَجلاُع الَِّتلي لَلْم تَكُلْن َمَضْت 

يِف أَْسلاَلِفِهُم الَِّذيلَن َمَضلْوا« )8(. 

)4( ينظر: معجم لغة الفقهاء: 498.

)5( إكال املعلم بفوائد مسلم: 132/7.

)6( النهاية يف غريب الحديث واألثر: 127/3.

)7( جامع األصول: 316/5.

)8( سـنن ابـن ماجـه، كتـاب الفـن، بـاب العقوبـات: 

150/5، رقـم الحديـث)4019(، ومسـند البزار، مسـند 

َعْنُهـا: 315/12، رقـم  اللـُه  عبداللـه بـن عمـر ريَِضَ 
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ِه بِْن َمْسـُعود  وعنـد ابـن حبان مـن روايـة َعبِْد اللَـّ

ريَِضَ اللـُه َعْنـُه)1(، وعنـد الحاكـم مـن روايـِة ابِْن 

َعبَّـاٍس ريَِضَ اللـُه َعْنُها، أن النبي � قَـاَل:» إَِذا 

بَلا يِف َقْريَلٍة، َفَقلْد أََحلُّلوا ِبأَنُْفِسلِهْم  ظََهلَر الزِّنَلا َوالرِّ

َعلَذاَب اللَّلِه «)2(. واللفـظ للحاكـم. قـال تعـاىل: 

}ظََهلَر الَْفَسلاُد يِف الْلرَبِّ َوالَْبْحلِر ِبَلا كََسلَبْت أَيِْدي 

لََعلَُّهلْم  َعِملُلوا  الَّلِذي  بَْعلَض  لُِيِذيَقُهلْم  النَّلاِس 

يَْرِجُعلوَن{)3(.

سـبحانه  اللـه  تعذيـب  أنكـر  البعـض  أن  وذُكـر 

عـى  التشـديد  اإلميـان،  وشـعب  الحديـث)6175(، 

منـع الـزكاة:23/5، رقـم الحديـث)3043(. )طـرف من 

الحديـث(.

والحديـث قـد صّححـه الحاكـم، ووافقه الذهبـي، وقال 

الهيثمـي: )رواه البزار، ورجاله ثقـات(، وقال البوصريي: 

)هـذا حديـث صالـح للعمـل بـه(، وصّححـه األلبـاين، 

األرنؤوط. وشـعيب 

-582/4 تلخيصه:  مع  الصحيحن  عى  املستدرك 

 5 الزوائد:  ومجمع  الحديث)8623(،  رقم   ،583

/318، ومصباح الزجاجة: 186/4، وسلسلة األحاديث 

رقم   ،217-216/1 فقهها:  من  ويشء  الصحيحة 

الحديث)106(، والرساج املنري: 307، وينظر: صحيح 

ابن حبان: 248/10-259، هامش املحقق رقم)1(.

)1( صحيـح ابـن حبـان، كتـاب الحـدود، بـاب الـزىن، 

ذكـر اْسـِتْحَقاِق الَْقـْوِم ِعَقـاَب اللَِّه َجـلَّ َوَعَا ِعْنـَد ظُُهوِر 

بَـا ِفيِهـْم: 258/10، رقم الحديـث )4410(. الـزِّىَن َوالرِّ

)2( املسـتدرك عـى الصحيحـن مع تلخيصـه: 43/2، 

رقـم الحديـث )2261(، قـال الحاكـم: )َهـَذا َحِديـٌث 

َصِحيـُح اإْلِْسـَناِد َولَـْم يَُخرَِّجـاُه(، ووافقـه الذهبـي.

)3(  سورة الروم، اآلية 41.

وتعـاىل لعمـوم الناس بذنـوب خاصتهـم، ووجه 

ذلك أن ارتكاب الفاحشـة تكون سـببا الستحقاق 

العامـة للعقوبـة لعدم زجرهـم ملرتكبيهـا ونهيهم 

ِملَن  كَاَن  }َفلَلْواَل   : َوَجـلَّ َعـزَّ  ُه  اللَـّ قَـاَل  عنهـا، 

الُْقلُروِن ِملْن َقْبلِكُلْم أُولُلو بَِقيَّلٍة يَْنَهلْوَن َعِن الَْفَسلاِد 

يِف اأْلَْرِض{)4(، وقلال: }أَنَْجْيَنلا الَِّذيلَن يَْنَهلْوَن َعلِن 

لوِء َوأََخْذنَلا الَِّذيلَن ظَلَُملوا ِبَعلَذاٍب بَِئيلٍس{)5(  السُّ

ذلـك،  الرشيفـة  النبويـة  األحاديـث  بيّنـت  وقـد 

فصـّح فيـا اتفق عليه الشـيخان مـن قـول َزيَْنَب 

ُه َعْنهـا، ُقلْلُت يَلا َرُسلوَل  ِبْنـِت َجْحـٍش ريَِضَ اللَـّ

الُِحلوَن؟ َقلاَل: »نََعلْم إَِذا  اللَّلِه: أَنَْهلِلُك َوِفيَنلا الصَّ

كَلُرَ الَخَبُث»)6( )7(. وَعْن َميُْمونَـَة، َزْوِج النَِّبيِّ �، 

قَالَـْت: َسـِمْعُت رَُسـوَل اللـِه � يَُقـوُل: » اَل تَزَاُل 

ِتلي ِبَخلْرٍ َملا لَْم يَْفلُش ِفيِهْم َولَلُد الزِّنَا، َفإَِذا َفَشلا  أُمَّ

ُهُم الللُه َعزَّ َوَجلَّ  ِفيِهلْم َولَلُد الزِّنَا، َفُيوِشلُك أَْن يَُعمَّ

ِبِعَقلاٍب«)8(، وَعـِن ابْـِن َعبَّـاٍس، َعْن كَْعـٍب ريَِضَ 

)4( سورة هود، اآلية 116.

)5( سورة األعراف، اآلية 165.

)6( صحيـح البخـاري، كتاب األنبياء، بـاب قصة يأجوج 

ومأجـوج: 138/4، رقـم الحديـث )3346(، وصحيـح 

اقـراب  بـاب  السـاعة،  الفـن، وأرشاط  مسـلم، كتـاب 

رقـم   ،2207/4 ومأجـوج:  يأجـوج  ردم  وفتـح  الفـن، 

الحديـث )2880(، واللؤلـؤ واملرجـان فيـا اتفـق عليه 

الشـيخان، كتـاب الفـن، وأرشاط السـاعة، بـاب اقراب 

الفـن، وفتح ردم يأجـوج ومأجوج:656، رقـم الحديث 

)1829(، ) طـرف مـن الحديـث(.

)7( ينظر: االستذكار: 95َ/5.

بنـت  ميمونـة  حديـث  حنبـل،  بـن  أحمـد  مسـند   )8(

الحـارث الهاليـة زوج النبـي �: 412/44-413، رقم 
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اللـُه َعْنُهـم، قَـاَل: »...َإَِذا َرأَيْلَت الَْوبَلاَء َقلْد ظََهلَر 

َفاْعلَلْم أَنَّ الزِّنَلا َقْد َفَشلا« )1(.

وقـد ثبـت يف الصحيحـن عـن ابْـن ُعَمـَر ريَِضَ 

ِه  �: »إَِذا  ُه َعْنُهـَا، يَُقـوُل: قَـاَل رَُسـوُل اللَـّ اللَـّ

أَنْلَزَل اللَّلُه ِبَقلْوٍم َعَذابًلا، أََصلاَب الَعلَذاُب َملْن كَاَن 

)َملْن( ِمـَن  بُِعُثلوا َعلَى أَْعَالِِهلْم«)2(.  ِفيِهلْم، ثُلمَّ 

الصيـغ التـي تـّدل عـى العمـوم، وهـذا يعني أن 

العـذاب يعّم الصالحن واملفسـدين، ثـّم يبعثهم 

ليحاسـبهم،  جميعـا  القيامـة  يـوم  تعـاىل  اللـه 

يف  عملوهـا  التـي  أعالهـم  عـى  ويجازيهـم 

الدنيـا، فالصالـح منهـم تكـون عاقبتـه  حياتهـم 

الحديث ) 26830(. 

قـال املنـذري: حسـن، والهيثمـي: حسـن أو صحيـح، 

وحّسـنه ابـن حجـر بعـد أن أسـنده إىل عائشـة     ريَِضَ اللُه 

َعْنهـا، وقـال املناوي: حسـن، والسـاعايت: سـنده جيد، 

وضّعفـه شـعيب األرنـؤوط، وأبـو حذيفـة الكويتي.

ينظـر: الرغيـب والرهيـب: 277/3، ومجمـع الزوائـد: 

القديـر:  وفيـض   ،193/10 البـاري:  وفتـح   ،257/6

494/5، وبلـوغ األماين مـن الفتح الربـاين: 15/ 211، 

ومسـند أحمـد بـن حنبـل: 413/44، هامـش املحقـق 

رقـم )2(، وأنيـس السـاري: 6096/9.

)1( شـعب اإلميـان، بـاب الـزكاة، التشـديد عـى منـع 

مـن  )طـرف   ،)3041( الحديـث  رقـم   ،22/5 الـزكاة: 

الحديـث(.

)2( صحيـح البخـاري، كتـاب الفـن، باب إذا أنـزل الله 

بقـوم عذابـا: 56/9، رقـم الحديـث )7108(، وصحيح 

مسـلم، كتـاب الجنـة وصفـة نعيمهـا، باب األمر بحسـن 

الظـن باللـه تعـاىل: 2206/4، رقم الحديـث )2879(، 

والؤلـؤ واملرجـان، كتـاب الجنـة وصفـة نعيمهـا، بـاب 

إثبـات الحسـاب: 655، رقـم الحديـث )1828(.

اشـراك  ألن  سـيئة،  عاقبتـه  واملفسـد  جيـدة، 

النـاس يف املوت ال يعني اشـراكهم يف العقاب 

أو اشـراكهم يف الثـواب، قال تعـاىل: }َوأَْن لَْيَس 

يَْعَملْل  إِالَّ َملا َسلَعى{)3(، وقـال: }َفَملْن  لِْلِنَْسلاِن 

ِمْثَقلاَل َذرٍَّة َخلْرًا يَلرَُه{، }َوَمْن يَْعَمْل ِمْثَقلاَل َذرٍَّة َشًّا 

يَلرَُه{)4(. فهـذا العـذاب يعـّد تطهـريا للصالحـن، 

وتكفـريا لسـيئاتهم، وتعذيبا للمفسـدين)5(. وذكر 

ابـن الجـوزي يف تأويـل ذلك وجهـن أحدها: 

أن هـذا العـذاب لهـم بسـبب رضاهـم باملعصية 

باملعـروف  األمـر  وتركهـم  عنهـا،  وسـكوتهم 

إرسائيـل  بنـو  فعـل  كـا  املنكـر  عـن  والنهـي 

فعّمهـم العذاب، واآلخلر: أن هـذا أجلهم فتكون 

لهـم  تعذيبـا  وليـس  أجلهـم،  النتهـاء  إماتتهـم 

كهـاك الـدواب يف الطوفـان)6( .

وَعـْن َعائَِشـَة ريَِضَ اللـُه َعْنُهـا، تَبْلُـُغ ِبـِه النَِّبـيَّ  

لوُء يِف اأْلَْرِض أَنْلَزَل اللُه ِبأَْهِل  �: » إَِذا ظََهلَر السُّ

اأْلَْرِض بَأَْسلُه “ َقالَلْت: َوِفيِهلْم أَْهُل طَاَعلِة اللِه َعزَّ 

؟ َقلاَل: “ نََعلْم، ثُمَّ يَِصلرُوَن إَِل َرْحَملِة اللِه  َوَجللَّ

تََعلاَل « )7(.

)3( سورة النجم، اآلية 39.

)4( سورة الزلزلة، اآليتان 8-7.

)5( ينظـر: رشح صحيـح البخاري البن بطـال: 53/10، 

وعمدة القاري: 207/24، وإرشـاد السـاري: 196/10.

)6( ينظـر: كشـف املشـكل مـن حديـث الصحيحـن: 

.513-512/2

)7( مسـند أحمد بن حنبل، مسـند عائشـة بنـت الصديق 

ريَِضَ اللـُه َعْنُهـا: 161/40، رقـم الحديـث ) 24133(، 

وشـعب اإلميـان، بـاب األمـر باملعـروف والنهـي عـن 

املنكـر، أحاديـث يف وجـوب األمـر باملعـروف والنهي 
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املطللب الثاللث: أجلر الصلرب عنلد االبتلالء 	 

بالوبلاء 

إن اللـه سـبحانه وتعـاىل  يبتـى النـاس بانتشـار 

األوبئـة واألمـراض، فيكـون الوبـاء َعَذابًا يرسـله 

ينزلهـا  ورحمـة  والعاصـن،  الكافريـن  عـى 

الكريـم �  ولرسـوله  لـه،  الطائعـن  للمؤمنـن 

املتبعـن ألوامرهـا املجتنبـن لنواهيهـا، فقد 

ثبـت فيا اتفـق عليه الشـيخان َعْن َعائَِشـَة، َزْوِج 

النَِّبـيِّ  �، أَنََّهـا أَْخَرَتَْنا: أَنََّها َسـأَلَْت رَُسـوَل اللَِّه  

ِه  �: »أَنَُّه  � َعـِن الطَّاُعـوِن، فَأَْخَرََهـا نَِبـيُّ اللَـّ

كَاَن َعَذابًلا يَْبَعُثلُه اللَّلُه َعَى َملْن يََشلاُء، َفَجَعلَُه اللَُّه 

َرْحَملًة لِلُْمْؤِمِنلَن، َفلَْيلَس ِملْن َعْبٍد يََقلُع الطَّاُعوُن، 

َفَيْمكُلُث يِف بَلَلِدِه َصاِبلًرا، يَْعلَلُم أَنَّلُه لَلْن يُِصيَبُه إِالَّ 

لِهيِد«)1(.  َملا كََتلَب اللَُّه لَلُه، إِالَّ كَاَن لَُه ِمْثُل أَْجِر الشَّ

وصـّح)2( من َحِديـِث أيَِب َعِسـيٍب ريَِضَ اللـُه َعْنُه 

بـّن   . الحديـث)7194(  رقـم   ،78/10 املنكـر:  عـن 

األلبـاين أن اإلسـناد الـذي أورده البيهقـي صحيح رجاله 

ثقـات رجـال الشـيخن، وأن اإلسـناد الـذي أورده أحمد 

ضعيـف، وقـد ضّعفـه أيضـا شـعيب األرنـؤوط. ينظـر: 

مسـند أحمـد بن حنبـل: 161/40، هامـش املحقق رقم 

)1(، وسلسـلة األحاديـث الصحيحـة ويشء مـن فقهها: 

359/3-360، رقـم الحديـث )1372(.

بـاب  والسـري،  الجهـاد  كتـاب  البخـاري،  )1( صحيـح 

الحديـث  رقـم   ،24/4 القتـل:  سـوى  سـبع  الشـهادة 

)2830(، وصحيـح مسـلم، كتـاب اإلمـارة، بـاب بيـان 

الشـهداء: 1522/3، رقـم الحديـث )1916(، واللؤلـؤ 

رقـم   ،411 الشـيخان:  عليـه  اتفـق  فيـا  واملرجـان 

.)1247  ( الحديـث 

)2( ينظـر: مجمـع الزوائـد: 310/2، وإتحـاف الخـرية 

ِتلي، َوَرْحَمٌة،  ِعْنـَد أَْحَمَد »...الطَّاُعوُن َشلَهاَدٌة أِلُمَّ

َوِرْجلٌس َعلَى الْكَاِفِر «)3(. فاالبتاء بانتشـار الوباء 

رحمـة للمسـلمن، وعذاب معجـل للكافرين يِف 

دنياهـم قبـل آخرتهـم وفق مـا ّدل عليـه الحديث 

ـا العصـاة مرتكبو الكبائـر، فاحتال  رصاحـة، َوأَمَّ

أنهـم ال ينالوا درجة الشـهادة، الرتكابهـم الكبائر 

وإرصارهـم عليها، قـال تعاىل: } أَْم َحِسلَب الَِّذيَن 

آمُنلوا  كَالَِّذيلن  نجعلهلم  أَْن  ليَِّئاِت  السَّ اْجَتَُحلوا 

الَِحلات { )4()5(. َوعِملُلوا الصَّ

وقـد صـّح فيا اتفـق عليه الشـيخان مـن حديث 

ُه َعْنـُه عـن النبـي  �  أَنَـِس بْـُن َمالِـٍك ريَِضَ اللَـّ

قال: »الطَّاُعوُن َشلَهاَدٌة لِكُلِّ ُمْسللٍِم«)6(. وورد فيا 

ثبتـت صحتـه)7( عـن جاِبـَر بْـَن َعِتيـٍك ريَِضَ اللُه 

وسلسـلة   ،425/2 العـرشة:  املسـانيد  بزوائـد  املهـرة 

األحاديـث الصحيحة وشـئ من فقهها: 388/2، ومسـند 

أحمـد بـن حنبـل: 366/34 هامـش املحقق رقـم )2(.

ريَِضَ  عسيب  أيب  حديث  حنبل،  بن  أحمد  مسند   )3(

اللُه َعْنُه: 366/34، رقم الحديث )20757(، واملعجم 

َمْوىَل  َعِسيٍب  أَبُو  َعِسيٍب  أَبَا  يَُكنَّى  َمْن  للطراين،  الكبري 

رَُسوِل �: 391/22، رقم الحديث )974(.

)4( سورة الجاثية، بعض آية 21.

)5( ينظـر: رشح صحيـح البخاري البن بطـال: 427/9، 

وفتح البـاري: 192/10 .

)6( صحيـح البخـاري، كتـاب الطـب، باب أجـر الصابر 

يف الطاعـون: 131/7، رقـم الحديث )5732(.

)7( فقـد صّححـه ابن حبـان، والحاكـم، والذهبي، وابن 

حجـر، واأللباين، وشـعيب األرنؤوط. 

صحيـح ابـن حبـان، فصـل يف الشـهيد: 462-461/7، 

رقـم الحديـث )3189(، واملسـتدرك عـى الصحيحن 

مـع تلخيصـه، كتـاب الجنائـز: 503/1، رقـم الحديـث 
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َعْنـُه قول رسـول اللـه � »املطعون شلهيد«)1(.

وإذا كان املسـلم يف بلـد، ثّم وقـع الوباء يف هذا 

البلـد، ومكـث فيـه، ومل يخـرج منه فـرارا من أن 

يصيبـه الوبـاء، ويف روايـة لحديـث البـاب ) يف 

بيتـه()2(، وهـو صابر مؤمـن بقضاء اللـه وقدره، ال 

يزعجـه ذلـك، وال يقلقه، بل يسـلّم أمـره إىل الله 

وهـو يف غايـة الرضـا، سـواء مـات بهـذا الوبـاء 

أم مل ميـت حّصـل أجـر الشـهادة. أمـا إذا خـرج 

هاربـا مـن الوبـاء، أو مكـث وهو نـادم عى عدم 

خروجـه ظنـا منـه أنـه لـو خـرج مل يصبـه الوبـاء 

ُحـرَِم نيـل أجـر الشـهادة حتى لـو مات بـه)3( .

، أَنَّ  وقـد روي َعْن َجاِبـِر بِْن َعبْـِد اللِه اأْلَنَْصـاِريِّ

رَُسـوَل اللِه  � قَاَل: » الَْفارُّ ِمَن الطَّاُعوِن، كَالَْفارِّ 

اِبُر ِفيِه لَُه أَْجُر َشلِهيٍد«)4(.      ِملَن الزَّْحلِف، َوالصَّ

)1300(، وينظـر: املطالـب العاليـة: 194/9، وصحيح 

سـنن أيب داود، كتـاب الجنائز، بـاب يف فضل الطاعون: 

431/8-432، رقـم الحديـث )2723(، ومسـند أحمـد 

بـن حنبـل:63/39، رقـم الحديـث )23753(، هامـش 

املحقق رقـم )2(.

فضـل  يف  بـاب  الجنائـز،  كتـاب  داود،  أيب  سـنن   )1(

وسـنن   ،)3111  ( الحديـث  رقـم   ،188/3 الطاعـون: 

النسـايئ، كتـاب الجنائـز، النهي عن البـكاء عى امليت: 

13/4، رقـم الحديـث )1846(، )طـرف مـن الحديث(.

)2( مسـند أحمـد بـن حنبـل، مسـند عائشـة ريَِضَ اللـُه 

.)26139( الحديـث  رقـم   ،235/43 َعْنُهـا: 

)3( ينظـر: رشح صحيـح البخاري البن بطـال: 427/9، 

وفتح البـاري 193/10، وعمدة القـاري: 261/21.

)4( مسـند أحمـد بـن حنبـل، مسـند جابـر بـن عبـد الله 

ريَِضَ اللـُه َعْنـُه: 159/23، رقـم الحديـث )14875(. 

والحديـث قد حسـّنه الهيثمي، والبوصـريي، وابن حجر، 

وأجلر املؤملن املتصلف بالصفلات التلي سلبق 

ذكرهلا يف زملن وقلوع الوبلاء لله ثلالث صلور: 

األول: ملَـْن يقـع بـه الوبـاء، ومـات بـه، كان له 

أجـر الشـهيد. الثانيلة: ملَـْن يَقـع ِبـِه الوبـاء، َولَْم 

مَيُـْت ِبـِه. الثالثلة: ملَـْن مل يََقـْع ِبِه الوبـاء، ومات 

يف زمـن البـاء أو بعـده. وصاحبا الصـورة الثانية 

والثالثـة يكـون لهـا مثـل أجـر الشـهيد، أي أقّل 

درجـة مـن تحصيـل الشـهادة بعينها. 

وإذا كان شـهيد الوبـاء الصابر الثابت املحتسـب 

غريبـا أو نفسـاء، فإنـه يحّصـل أجـر شـهيدين، 

لتعـدد الثـواب بتعدد األسـباب. 

أملا املؤملن غلر املتصلف بهلا: فإنـه ال يحّصل 

الشـهادة، وال مثل أجرها مات أو مل ميت بالوباء، 

ألنـه اعـرض، وتّضجـر، وسـخط من قضـاء الله 

وقـدره، وكـره لقـاء الله فَُحـرَِم مـن األجر)5( .

ويستوي شهيد الوباء مع شهيد الجهاد يف سبيل 

لَِميِّ  الله تعاىل يف املنزلة، فَعْن ُعتْبََة بِْن َعبٍْد السُّ

َهَداُء  ريَِضَ اللُه َعْنُه، َعِن النَِّبيِّ   � قَاَل: »يَأِْت الشُّ

الطَّاُعوِن:  أَْصَحاُب  َفَيُقوُل  ِبالطَّاُعوِن،  َوالُْمَتَوفَّْوَن 

ِجَراُحُهْم  َفإِْن كَانَْت  انْظُُروا،  َفُيَقاُل:  ُشَهَداُء،  نَْحُن 

َفُهْم  الِْمْسِك،  ِريَح  َدًما  تَِسيُل  َهَداِء  الشُّ كَِجَراحِ 

واأللبـاين، وشـعيب األرنـؤوط. ينظـر: مجمـع الزوائـد: 

املسـانيد  بزوائـد  املهـرة  الخـرية  وإتحـاف   ،315/5

البـاري: 188/10، وسلسـلة  وفتـح  العـرشة: 425/2، 

األحاديـث الصحيحة وشـئ من فقهها: 282/3، ومسـند 

أحمـد بـن حنبـل: 159/23هامـش املحقـق رقـم )2(. 

القـاري:  وعمـدة   ،194/10 البـاري:  فتـح  ينظـر:   )5(
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ُشَهَداُء َفَيِجُدونَُهْم كََذلَِك« )1(.

وعن ِعْربَاِض بِْن َسـاِريََة ريَِضَ اللُه َعْنُه أَنَّ رَُسـوَل 

َوالُْمَتَوفَّلْوَن  لَهَداُء  الشُّ »يَْخَتِصلُم  قَـاَل:  اللـِه  � 

َعلَى ُفُرِشلِهْم إَِل َربَِّنا َعزَّ َوَجلَّ يِف الَِّذيلَن يَُتَوفَّْوَن 

لَهَداُء: إِْخَوانَُنلا ُقِتلُوا كََا  ِملَن الطَّاُعوِن، َفَيُقوُل الشُّ

ُقِتلَْنلا، َويَُقلوُل الُْمَتَوفَّلْوَن َعلَى ُفُرِشلِهْم: إِْخَوانَُنلا 

َماتُلوا َعَى ُفُرِشلِهْم كَلَا ِمْتَنا َعلَى ُفُرِشلَنا، َفَيُقوُل 

: انْظُُروا إَِل ِجَراِحِهْم، َفإِْن أَْشلَبَهْت  َربَُّنلا َعزَّ َوَجللَّ

ِجَراُحُهلْم ِجلَراَح الَْمْقُتولِلَن، َفإِنَُّهْم ِمْنُهلْم َوَمَعُهْم، 

َفلإَِذا ِجَراُحُهْم َقلْد أَْشلَبَهْت ِجَراَحُهْم«)2(.

عبـد  بـن  عتبـة  مسـند  حنبـل،  بـن  أحمـد  مسـند   )1(

ريَِضَ اللـُه َعْنـُه: 198/29، رقـم الحديـث )17651(، 

واملعجـم الكبـري للطراين، ما اسـند عتبة بـن عبد ريَِضَ 

اللـُه َعْنـُه: 118/17، رقـم الحديـث )292(. 

قـال الهيثمـي: ) َرَواُه الطََّرَايِنُّ يِف الَْكِبريِ، َوِفيِه إِْسـَاِعيُل 

ـاِم َمْقبُـوٌل  بْـُن َعيَّـاٍش َوِفيـِه كََاٌم َوَحِديثُـُه َعـِن أَْهـِل الشَّ

واأللبـاين،  حجـر،  ابـن  إسـناده  وحّسـن  ِمْنـُه(.  َوَهـَذا 

وشـعيب األرنـؤوط . مجمـع الزوائـد: 314/2، وينظـر: 

فتـح البـاري: 194/10، وموسـوعة األلبـاين: 27/9.

)2( سـنن النسـايئ، كتـاب الجهـاد، بـاب متنـي القتـل 

يف سـبيل اللـه: 37/6، رقـم الحديث )3164(، ومسـند 

أحمـد بـن حنبل، حديـث العرباض بن سـارية ريَِضَ اللُه 

الحديـث )17159(، واملعجـم  َعْنـُه: 391/28، رقـم 

الكبـري للطـراين، العربـاض بـن سـارية ريَِضَ اللـُه َعْنُه: 

250/18 ، رقـم الحديـث )626(.

حّسـن إسـناده ابن حجر، واأللباين، وشـعيب األرنؤوط. 

الجامـع  وصحيـح   ،194/10 البـاري:  فتـح  ينظـر: 

الصغـري وزياداتـه: 1336/2، ومسـند أحمـد بـن حنبل: 

391/28، هامـش املحقـق رقـم )3(.

املبحث الثاين

منع انتشار الوباء، والوقاية منه

املطلب األول: الحجر الصحي	 

بالحجـر  أوىص  مـن  أول  النبـي محمـد �  إن 

الصحـي، واعتـره وسـيلة مهمة جـدا يف القضاء 

عـى الوباء، ومنع انتشـاره بن النـاس، فنهى � 

عـن القـدوم إىل بلـد انتـرش فيـه، كـا نهـى عن 

الخـروج ِمنـه ِفـرَاًرا مـن اإلصابـة به. 

فقـد صـّح فيا اتفـق عليه الشـيخان مـن حديث 

أَُسـاَمة ريَِضَ اللـُه َعْنـُه قال: قَاَل رَُسـوُل اللَِّه  �: 

بَِنلي  ِملْن  أُْرِسلَل َعلَى طَائَِفلٍة  »الطَّاُعلوُن ِرْجلٌس 

إِْسَائِيلَل، أَْو َعلَى َمْن كَاَن َقْبلَكُْم، َفإَِذا َسلِمْعُتْم ِبِه 

ِبلأَْرٍض، َفالَ تَْقَدُموا َعلَْيلِه، َوإَِذا َوَقَع ِبلأَْرٍض، َوأَنُْتْم 

: »الَ  ِبَهلا َفلالَ تَْخرُُجلوا، ِفلَراًرا ِمْنلُه« قَاَل أَبُـو النَّْرِ

يُْخرِْجكُلْم إِالَّ ِفلَراًرا ِمْنُه«)3(. 

ويبـّن الحديـث الرشيـف أن مـن الواجـب عى 

املسـلم أن يأخذ باألسـباب، وأن يتحرز ما يكره 

ويخـى وقوعـه، وأن يسـلم أمـره لله عـز وجّل، 

)3( صحيـح  البخـاري، كتـاب األنبيـاء، بـاب حدثنا أبو 

وصحيـح   ،)3473( الحديـث  رقـم   ،175/4 اليـان: 

مسـلم، كتاب السـام، بـاب الطاعـون والطـرية والكهانة 

واللؤلـؤ  الحديـث )2219(،  رقـم  وغريهـا: 1738/4، 

واملرجـان فيـا اتفـق عليـه الشـيخان، كتـاب السـام، 

بـاب الطاعـون والطـرية والكهانـة وغريهـا: 474-473، 

رقـم الحديـث )1433(.
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وأن يـرىض بقضائـه وقـدره عند وقـوع املصائب 

والرزايـا. وهـو كقول رسـول اللـه �: » الَ َتَنَّْوا 

، َوَسللُوا اللَّلَه الَعاِفَيلَة، َفلإَِذا لَِقيُتُموُهْم  لَِقلاَء الَعلُدوِّ

َفاْصلرِبُوا « )1(. وعليـه أجـاز أهل العلـم ملن يريد 

دخـول بلد، ويعلـم أنها موبؤة أن يرجـع، وال يُعّد 

هـذا مـن التطـري والتشـاؤوم والخـوف، وإمنا هو 

مـن باب سـد الذرائـع، وحتـى ال يلقي اإلنسـان 

بنفسـه إىل التهلكـة)2(. قـال تعـاىل: } َواَل تلقلوا 

ِبأَيِْديكُلْم إَِل التَّْهلُكَلة{)3(. وقـال: }أَيَْنلَا تَكُونُلوا 
يدرككلم الَْملْوت َولَلو كُْنُتلم يِف بروج مشليدة{)4(

    ويـّدل الحديـث الرشيف عـى أن كل يشء قد 

قـّدره اللـه تعـاىل، فـا ينجـى املسـلم مـن قدره 

إذا فـّر منـه، وّدل أيضا عى منـع القدوم إىل أرض 

فيهـا وبـاء، ومنع الخـروج عنها )5(. 

بـاب  والسـري،  الجهـاد  كتـاب  البخـاري،  )1( صحيـح 

ال متنـوا لقـاء العـدو: 63/4، رقـم الحديـث )3024(، 

وصحيـح مسـلم، كتـاب الجهـاد والسـري، بـاب كراهـة 

متنـي لقـاء العدو واألمـر بالصر عند اللقـاء: 1362/3، 

رقـم الحديـث )1742(، واللؤلـؤ واملرجـان فيـا اتفق 

بـاب كراهـة  والسـري،  الجهـاد  كتـاب  الشـيخان،  عليـه 

متنـي لقـاء العـدو واألمـر بالصـر عنـد اللقـاء: 363-

364، رقـم الحديـث )1137(، )طـرف مـن الحديـث(.

)2( ينظـر: إكـال املعلم بفوائد مسـلم: 133-132/7، 

ورشح صحيـح مسـلم للنـووي: 205/14-207، وفتـح 

.193/10 الباري: 

)3( سورة البقرة، بعض آية 195.

)4( سورة النساء، بعض آية 78.

)5( ينظر: إكال املعلم بفوائد مسلم: 132/7.

ومـّا ّدل عـى ذلـك أيضـا حديث عبـد الرحمن 

بـن عـوف ريَِضَ اللـُه َعْنُه، قـال: قـال النبي �: 

َوإَِذا  َعلَْيلِه،  تَْقَدُملوا  َفلالَ  ِبلأَْرٍض  ِبلِه  َسلِمْعُتْم  »إَِذا 

َوَقلَع ِبلأَْرٍض َوأَنُْتْم ِبَهلا َفالَ تَْخرُُجلوا ِفلَراًرا ِمْنُه«)6(. 

وهـذا ال مينع خروج اإلنسـان لسـبب عارض، أو 

لشـغل غـري الفـرار فا بـأس ِبذلـك، فـا يدخل 

هـذا ضمـن النهـي الـوارد يف الحديـث. وهذا ما 

اتفـق عليـه جمهور أهـل العلم، واسـتدلوا كذلك 

، أَنَّ رَُسـوَل  بحديـث َجاِبِر بِْن َعبْـِد اللِه اأْلَنَْصاِريِّ

اللـِه  � قَـاَل: » الَْفلارُّ ِمَن الطَّاُعلوِن، كَالَْفلارِّ ِمَن 

اِبلُر ِفيلِه لَلُه أَْجُر َشلِهيٍد«)7(. وذهب  الزَّْحلِف، َوالصَّ

بعـض أهـل العلـم إىل جـواز القـدوم إىل أرض 

انتـرش بهـا الوبـاء، وجـواز الخـروج منهـا فـرارا 

ُه  اِب ريَِضَ اللَـّ منـه)8(. وُرِوي أن ُعَمـَر بْـِن الَْخطَـّ

ٍغ)9( حـن حـّل  َعْنـُهَ  نَـِدَم َعـَى عـدم دخولـه رَسْ

)6( صحيـح  البخـاري، كتـاب الطب، باب مـا يذكر يف 

الطاعـون: 130/7، رقـم الحديـث )5729(، وصحيـح 

مسـلم، كتاب السـام، بـاب الطاعـون والطـرية والكهانة 

واللؤلـؤ  الحديـث )2219(،  رقـم  وغريهـا: 1740/4، 

واملرجـان فيـا اتفـق عليـه الشـيخان، كتـاب السـام، 

بـاب الطاعـون والطـرية والكهانـة وغريهـا: 475-474، 

رقـم الحديـث )1434(.

)7( حسن لغريه، سبق تخريجه.

)8( ينظر: إكال املعلم: 132/7.

غـن  بعـده  ثانيـه،  وإسـكان  أّولـه،  بفتـح  غ(  )رَسْ  )9(

عبيـدة  أبـو  افتتحهـا  الشـام،  يف  تقـع  مدينـة  معجمـة، 

بـن الجـرّاح ريَِضَ اللـُه َعْنـُه، وعندمـا خـرج عمـر بـن 

وصلهـا،  حتّـى  الشـام،  إىل  َعْنـُه  اللـُه  ريَِضَ  الخطـاب 

أخـروه أن الوبـاء انتـرش يف الشـام، فرجـع إىل املدينة. 
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، َوَمرْسُوق،  بهـا الوبـاء، وأن أَبا ُمـوَس اأْلَْشـَعِريِّ

َواأْلَْسـَود بْـِن ِهـَاٍل ريَِضَ اللـُه َعْنُهـم فَـرُّوا ِمـَن 

الوبـاء، وأن َعْمـُرو بْـُن الَْعاِص ريَِضَ اللـُه َعْنُه قد 

أخـر الناس بالخـروج إىل قمم الجبـال واألودية 

ريَِضَ  َمَعـاٌذ  لهـم  فقـال  منـه،  فـرارا  والشـعب 

اللـُه َعْنـُه هـو رحمـة وشـهادة. وتأويلهـم للنهـي 

الـوارد يف الحديـث أنـه للتنزيـه خوفـا مـن الفتنة 

التـي قـد يقـع بهـا النـاس، فيظنـوا أن مـن قـدم 

هلـك لقدومـه، وأن مـن خرج فارا سـلم لفـراره، 

فأجـازوا فعـل ذلـك ملـن كان توكله قويـا ويقينه 

صحيحـا)1(. 

وَعـْن أيَِب أَُماَمـَة، َعـْن ُعْقبََة بِْن َعاِمٍر، قَـاَل: قُلُْت: 

ِه َمـا النََّجـاُة؟ قَـاَل: »اْملِلْك َعلَْيلَك  يَـا رَُسـوَل اللَـّ

لَِسانََك، َولَْيَسلْعَك بَْيُتَك، َوابِْك َعَى َخِطيَئِتَك«)2(. 

اسـتدل بعـض أهـل العلـم بهـذا الحديـث عـى 

البـاء  وقـوع  زمـن  النـاس  اعتـزال  اسـتحباب 

وانتشـار الوبـاء، وعنـد اسـترشاء الفسـاد وظهور 

الفـن)3(. واملـراد بقوله ) ولَْيَسلْعَك بَْيُتَك ( ظاهره 

ينظـر: معجـم ما اسـتعجم من أسـاء البـاد واملواضع: 

735/3، ومعجـم البلدان: 211/3.

)1( ينظـر: إكـال املعلم بفوائد مسـلم: 133-132/7، 

ورشح صحيـح مسـلم للنـووي: 205/14-207، وفتـح 

 .193/10 الباري: 

)2( سـنن الرمـذي، كتـاب الزهـد عـن رسـول الله �، 

بـاب مـا جاء يف حفـظ اللسـان: 183/4، رقـم الحديث 

)2406(. قـال الرمـذي: )هذا حديث حسـن(، ومسـند 

أحمـد بـن حنبل، حديـث عقبة بـن عامر الجهنـي ريَِضَ 

اللـُه َعْنـُه: 655/28. واللفـظ للرمذي.

)3( ينظـر: رشح صحيـح البخـاري البـن بطـال: 9/5، 

البيـت، وحقيقـة األمـر املـراد أن يتعـرض ملـا 

يكـون سـببا لبقائـه بالبيـت أي أن يخلـو بنفسـه، 

ويأنـس بطاعـة الله عّز وجـّل، وأن يتفـرغ لعبادته 

ويشـتغل بهـا، وأن ينـدم عـى مـا قـرص فيـه مـن 

فعـل محرم أو تـرك واجب، ألن أعضاءه ستشـهد 

يَلْوَم   { تعـاىل:  قـال  األشـهاد،  يقـوم  يـوم  عليـه 

َوأَْرُجلُُهلْم ِبلا  َوأَيِْديِهلْم  أَلِْسلَنُتُهْم  تَْشلَهُد َعلَْيِهلْم 

كانُلوا يَْعَملُلوَن {)4(، فـا ينفـع القلـب ويسـمو به 

شـيئا كالعزلـة التي تنـري القلب، وتكبل شـهواته، 

وتطهـره من غفاتـه وهفواتـه)5(.

املطللب الثاين: النهي علن االختالط، واألمر 	 

باملباعدة

نهـى النبـي محمـد � عـن اختـاط املريـض 

بالصحيـح، وأمـر باملباعـدة بينهـا، فصـّح عـن 

أيب هريـرة ريَِضَ اللـُه َعْنـُه أن النبي � قَـاَل: »اَل 

 .)6(» يُلورُِد ُمْملرٌِض َعلَى ُمِصلحٍّ

واملـراد باملُْمـرِض يف الحديـث املريض أو من 

كانـت ماشـيته مريضـة، واملُِصـح  الصحيـح أو 

مـن كانت ماشـيته صحيحـة)7(، وسـبب نهيه � 

عـن املخالطـة، وأمـره باملباعـدة، ألن الصحيح 

للنـووي:  والتمهيـد: 440/17، ورشح صحيـح مسـلم 

.34/13

)4( سورة النور، اآلية 24.

)5( ينظر: فيض القدير: 197/2.

)6( صحيـح مسـلم، كتاب السـام  ، بـاب ال عدوى وال 

طرية: 1743/4، رقـم الحديث )2221(.

البـاري:  وفتـح   ،234/4 السـنن:  معـامل  ينظـر:   )7(

.187 /1
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ميـرض بتقديـر اللـه عـّز وجـّل وإذنـه، ومخالطة 

املريـض ومامسـته بطبيعـة الحـال سـبب مـن 

طبيعـي.  أمـر  وهـو  املـرض،  انتقـال  أسـباب 

فيخـاف عـى مـن اختلـط باملريض مـن أن يقع 

يف الفتنـة، ويقـع يف نفسـه الشـك أنـه قـد مرض 

بسـبب االختاط، ال بتقدير الله عـّز وجّل وإذنه، 

واملباعـدة)1(.  باالجتنـاب  الشـارع  أمـر  فلذلـك 

يـِد، َعـْن أَِبيـِه، قَاَل:  ِ وصـّح عـْن َعْمـِرو بْـِن الرشَّ

كَاَن يِف َوفْـِد ثَِقيـٍف رَُجـٌل َمْجـُذوٌم، فَأَرَْسـَل إِلَيْـِه 

النَِّبـيُّ  �»إِنَّلا َقلْد بَايَْعَنلاَك َفاْرِجلْع«)2(.

وَعـْن أيَِب ُهَريْـرََة ريَِضَ اللُه َعْنُه يَُقوُل: قَاَل رَُسـوُل 

َوالَ  َهاَملَة  َوالَ  ِطلَرََة،  َوالَ  َعلْدَوى  »الَ  ِه  �:  اللَـّ

َصَفلَر، َوِفلرَّ ِمَن املَْجلُذوِم كََا تَِفرُّ ِمَن األََسلِد«)3(.

زعـم بعـض أهـل العلـم أن هنـاك تعـارض بـن 

يُلورُِد  )اَل   � وقولـه  َعلْدَوى(،  )الَ    � قولـه 

(، و ) ِفلرَّ ِمَن املَْجلُذوِم كََا  ُمْملرٌِض َعلَى ُمِصلحٍّ

تَِفلرُّ ِملَن األََسلِد(، وتوجيـه ذلـك من وجـوه عدة، 

وكاآليت:

عـن  باالبتعـاد  وأمـر  العـدوى،  نفـى  إنـه  أوال: 

املجـذوم مراعـاة لخاطـره حتـى ال تزيـد عليـه 

صحيـح  ورشح   ،234/4 السـنن:  معـامل  ينظـر:   )1(

البخـاري البـن بطـال: 449/9-450، وعمـدة القـاري: 

.288 /21

اجتنـاب  بـاب  السـام،  كتـاب  مسـلم،  صحيـح   )2(

املجـذوم ونحـوه: 1752/4، رقـم الحديـث )2231(.

الجـام:  بـاب  الطـب،  كتـاب  البخـاري،  صحيـح   )3(

126/7، رقـم الحديـث ) 5707(، و مسـند أحمـد بـن 

حنبـل، مسـند أيب هريـرة ريَِضَ اللُه َعْنـُه: 449/15، رقم 

.)9722 ( الحديـث 

املصيبـة بالنظـر إليـه، وحتـى ال يتحـرس حـن 

يـرى شـخصا سـليا معـاىف مـن األمـراض)4(، 

الُْحَسـْنِ  ِبْنـِت  فَاِطَمـَة  َعـْن  روي  كـا  فيكـون 

عليهـا السـام ، َعـِن ابْـِن َعبَّـاٍس، أَنَّ النَِّبيَّ  � 

الَْمْجُذوِملَن«)5(. إَِل  النَّظَلَر  تُِدميُلوا  »اَل  قَـاَل: 

ثانيلا: إن نفـي العـدوى يف حال كـون املخاطب 

قـوي اليقن صحيح التـوكل، وإثباتهـا حال كونه 

فـا  تامـا،  تـوكا  يتـوكل  اليقـن، ومل  ضعيـف 

يبـارش مـا هـو سـبب إلثبـات العدوى.

خـاص  وإثباتـه  عـام،  العـدوى  نفـي  إن  ثالثلا: 

والجـرب. كالـرص  ونحـوه  بالجـذام، 

رابعلا: إن نفـي العـدوى حتـى ال يفـّر املسـلم 

البـاء  بهـا  وقـع  التـي  األرض  مـن  الصحيـح 

)4( ينظـر: رشح صحيـح البخاري البن بطـال: 449/9-

القـاري:  وعمـدة   ،160/10 البـاري:  وفتـح   ،450

.288 /21

الجـذام:  بـاب  الطـب،  كتـاب  ماجـة،  ابـن  سـنن   )5(

1172/2، رقـم الحديـث ) 3543(، ومسـند أحمـد بـن 

حنبـل، مسـند عبـد اللـه بـن العبـاس ريَِضَ اللـُه َعْنُها: 

واملعجـم   ،)2075  ( الحديـث  رقـم   ،501-500/3

أبيهـا:  عـن  الحسـن  بنـت  فاطمـة  للطـراين،  الكبـري 

الهيثمـي:  قـال   .)2897  ( الحديـث  رقـم   ،131/3

)رواه الطـراين، وفيـه ابـن لهيعـة، وحديثه حسـن، وبقية 

رجالـه ثقـات(، والبوصريي: )هذا إسـناد رجالـه ثقات(، 

واأللبـاين: )الحديث مبجموع طرقه وشـواهده صحيح(، 

وشـعيب األرنؤوط: )إسـناده ضعيـف(. مجمـع الزوائد: 

101/5، ومصباح الزجاجة: 78/4، وسلسـلة األحاديث 

الصحيحـة ويشء مـن فقههـا: 51/3-53، رقم الحديث 

) 1064(، ومسـند أحمـد بـن حنبـل: 501/3، هامـش 

املحقـق رقـم )1(.
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مخافـة أن يصيبـه، ويف ذلـك فـرار مـن قـدر الله 

عـّز وجـّل، وإن النهـي عـن مخالطـة املجـذوم، 

والفـرار منـه بسـبب مـا يصـدر منـه مـن رائحـة 

النفـس البرشيـة. كريهـة تـؤذي 

بعـض  نفـي  العـدوى  بنفـي  أراد  إنـه  خامسلا: 

معتقـدات الجاهليـة بـأن املـرض يُعـدي بطبعـه 

دون أن ينسـب ذلك إىل الله تعـاىل، ولذلك أكل 

النبـي � مـع املجـذوم ليصحـح االعتقـاد بـأن 

اللـه تعـاىل هـو مـن ميـرض وهو مـن يشـفي)1(. 

كـا يف َحِديـث َجاِبـٍر أَنَّ َرُسلوَل اللَّلِه  � أََخلَذ 

ِبَيلِد َمْجلُذوٍم َفَوَضَعَهلا َمَعلُه يِف الَْقْصَعلِة، َوَقلاَل: 

والحديـث  َعلَْيلِه«)2(.  َوتَلَوكُّاًل  ِباللَّلِه  ثَِقلًة  »كُْل 

ووافقـه  والحاكـم،  حبـان،  ابـن  صّححـه  قـد 

الذهبـي)3(، وإن ضّعفـه آخرون)4(. قـال املناوي: 

)1( ينظر: فتح الباري: 161/10.

الطـرية:  يف  بـاب  الطـب،  كتـاب  داود،  أيب  سـنن   )2(

68/6-69، رقـم الحديـث )3952(، وسـنن الرمـذي، 

كتـاب األطعمـة، باب مـا جـاء يف األكل مـع املجذوم: 

327/3،  رقـم الحديـث )  1817(، وسـنن ابـن ماجـة، 

كتـاب الطـب، بـاب الجـذام: 1172/2، رقـم الحديـث 

داود. واللفـظ أليب   ،)3542(

)3( صحيـح ابـن حبان، كتـاب العدوى والطـرية والفأل، 

ذكـر اإلباحـة للمـرء مؤاكلـة ذوي العاهـات: 488/13، 

رقـم الحديـث ) 6120(، واملسـتدرك عـى الصحيحن 

مـع تلخيصـه: 152/4، رقم الحديـث ) 3196(.

إاِلَّ  نَْعرِفُُه  اَل  َغِريٌب،  َحِديٌث  )َهَذا  الرمذي:  قال   )4(

فََضالََة،  بِْن  ِل  الُْمَفضَّ َعِن  ٍد،  ُمَحمَّ بِْن  يُونَُس  َحِديِث  ِمْن 

بُْن  ُل  َواملَُفضَّ  ، برَْصِيٌّ َشيٌْخ  َهَذا  فََضالََة  بُْن  ُل  َواملَُفضَّ

فََضالََة َشيٌْخ آَخُر ِمرْصِيٌّ أَْوثَُق ِمْن َهَذا َوأَْشَهُر، َوقَْد َرَوى 

ِهيِد، َعِن ابِْن بَُريَْدَة،  ُشْعبَُة َهَذا الَحِديَث، َعْن َحِبيِب بِْن الشَّ

)إمنـا نهـى عنه خـوف الوقـوع يف اعتقـاد ذلك، 

أو تشـويش النفـس، وتأثري الوهـم فينبغي تجنب 

طـرق األوهـام فإنهـا قـد تجلـب اآلالم()5(.

املطلب الثالث: االعتناء بالنظافة الشخصية	 

أوال: غسل اليدين 

االعتنـاء  عـى  الرشيفـة  النبويـة  السـنة  أكـدت 

بنظافـة اليدين وغسـلها وخاصة عند االسـتيقاظ 

مـن النوم، فصّح َعْن أيَِب ُهَريْـرََة ريَِضَ اللُه َعْنُه أَنَّ 

أَ أََحُدكُلْم َفلَْيْجَعْل  رَُسـوَل اللَِّه  � قَـاَل: »إَِذا تََوضَّ

يِف أَنِْفلِه، ثُلمَّ لَِيْنلُرْ، َوَملِن اْسلَتْجَمَر َفلُْيوتِلْر، َوإَِذا 

اْسلَتْيَقَظ أََحُدكُلْم ِملْن نَْوِملِه َفلَْيْغِسلْل يَلَدُه َقْبلَل أَْن 

يُْدِخلََهلا يِف َوُضوئِلِه، َفلإِنَّ أََحَدكُلْم الَ يَلْدِري أَيْلَن 

بَاتَلْت يَلُدُه«)6(. واختلـف أهـل العلـم يف حكـم 

غسـل اليدين قبل أن يدخلهـا يف اإلناء للوضوء 

بعـد اسـتيقاظه مـن النـوم، فذهـب بعضهـم إىل 

القـول بوجـوب ذلـك، وذهب آخـرون إىل القول 

ِعْنِدي  أَْشبَُه  ُشْعبََة  َوَحِديُث  َمْجُذوٍم،  ِبيَِد  أََخَذ  ُعَمَر،  أَنَّ 

(. وقال األلباين، وشعيب األرناؤوط، وعبد القادر  َوأََصحُّ

األرناؤوط: )ضعيف(. سنن الرمذي: 327/3، وسلسلة 

األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ عى األمة: 

281/3، رقم الحديث )1144(، وسنن أيب داود: 69/6، 

 ،413/7 األصول:  وجامع   ،)1( رقم  املحقق  هامش 

هامش املحقق رقم )1(.

)5( فيض القدير: 433/6.

)6( صحيـح البخـاري، كتاب الوضوء، باب االسـتجار 

وتـرا: 43/1، رقـم الحديـث )162(، وصحيـح مسـلم، 

كتـاب الطهـارة، بـاب كراهـة غمـس املتوضـئ وغـريه 

يـده: 233/1، رقـم الحديـث )278(، واللفظ للبخاري.
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باسـتحبابه)1(. وسبب غسـلها أن االستنجاء كان 

باألحجـار، وقـد تقـع اليد عـى محله وهـو َعرِق 

فتتنجـس، وقيـل: هـو إلزالـة ما قـد يتعلـق باليد 

مـن نجاسـة إذا حّك اإلنسـان برة يف جسـده، أو 

صـادف حيـوان فقتله )كالقمـل()2(.

وكان النبـي � يهتـم بغسـل اليديـن قبـل تنـاول 

قَالَـْت:  َعْنهـا،  اللـُه  َعائَِشـَة ريَِضَ  َعـْن  الطعـام، 

»كَاَن َرُسلوُل اللَّلِه  � إَِذا أََراَد أَْن يََنلاَم َوُهَو ُجُنٌب، 

لاَلِة، َفلإَِذا أََراَد أَْن يَأْكَُل َغَسلَل  لأَ ُوُضلوَءُه لِلصَّ تََوضَّ

يََديْلِه، ثُلمَّ أَكََل«)3(.

ووردت أحاديـث ضعيفة تبّن فضل غسـل اليدين 

قبـل تنـاول الطعام وبعـده، عن سـلان الفاريس 

ريض اللـه عنـه قـال: قال رسـول اللـه �: »بركة 

الطعلام الُوُضلوء قبلَله، والوضلوء بعلَده«)4(. وذكر 

)1( ينظـر: رشح صحيـح البخاري البن بطـال: 252/1، 

وإحـكام األحكام رشح عمدة األحـكام: 68/1.

 ،179/3 للنـووي:  مسـلم  صحيـح  رشح  ينظـر:   )2(

.69/1 األحـكام:  عمـدة  رشح  األحـكام  وإحـكام 

الجنب  اقتصار  باب  الطهارة،  كتاب  النسايئ،  سنن   )3(

عى غسل يديه: 139/1، رقم الحديث )256(، ومسند 

َعْنها:  اللُه  ريَِضَ  الصديقة عائشة  بن حنبل، مسند  أحمد 

368/41، رقم الحديث )24874(، واللفظ له، وصحيح 

ابن حبان، كتاب الطهارة، أحكام الجنب، ذكر ما يستحب 

  .)1218( الحديث  رقم   ،20/4 جنبا:  كان  إذا  للمرء 

والحديث قد صّححه ابن حبان، والشوكاين، واأللباين، 

وشعيب األنؤوط. ينظر: نيل األوطار: 272/1، وسلسلة 

 ،746-745/1 فقهها:  من  وشئ  الصحيحة  األحاديث 

رقم الحديث )390(، ومسند أحمد بن حنبل: 368/41، 

هامش املحقق رقم )2(.

)4( سـنن أيب داود، كتـاب األطعمـة، بـاب مـن غسـل 

ابـن حجـر أنـه يـّدل عـى أن غسـل اليديـن قبل 

األكل وبعـده مـن آداب األكل)5(.

ِه،  وَعـْن ُمـوَس بْـِن َجْعَفـٍر، َعـْن أَِبيـِه، َعـْن َجـدِّ

ِه  �: »الُْوُضلوُء  ُمتَِّصـًا قَـاَل: قَـاَل رَُسـوُل اللَـّ

اللَِّملَم،  يَْنِفلي  َوبَْعلَدُه  الَْفْقلَر،  يَْنِفلي  الطََّعلاِم  َقْبلَل 

«)6(. وللطـراين يِف اأْلَْوَسـط مـن  َويُِصلحَّ الَْبلَرَ

َحِديـث ابْـن َعبَّـاس ريَِضَ اللـُه َعْنـُه: »الْوُضلوء 

قبلل الطََّعلام، َوبعلده ِملاَّ يَْنِفلي الْفقلر«)7(.

اليـد قبل الطعـام: 586/5، رقم الحديـث )3761(، قال 

أبـو داود: )ضعيـف(، وسـنن الرمذي، كتـاب األطعمة، 

بـاب ما جـاء يف الوضـوء قبل الطعـام وبعـده: 345/3، 

رقـم الحديـث )1846(. قـال الرمـذي: )الَ نَْعـرُِف َهَذا 

ِبيـعِ، َوقَيْـُس بْـُن  الَحِديـَث إاِلَّ ِمـْن َحِديـِث قَيْـِس بْـِن الرَّ

ـُف يِف الَحِديِث(.  ِبيـعِ يَُضعَّ الرَّ

   وبـّن املـزّي، والعراقي، واأللباين، وشـعيب األرنؤوط 

 ،27/4 األرشاف:  تحفـة  ينظـر:  ضعيـف.   إسـناده  أن 

واملغنـي يف حمل األسـفار: 433، وسلسـلة األحاديث 

الضعيفـة واملوضوعـة وأثرهـا: 309/1، رقـم الحديـث 

)168(، ومسـند أحمـد بـن حنبـل: 136/39، هامـش 

املحقـق رقـم )1(.

)5( ينظر: التلخيص الحبري: 430/3.

)6( مسـند الشـهاب للقضاعـي: 205/1، رقـم الحديث 

)310(. وقـد ذكـر العراقـي، والعجلـوين أنـه ضعيـف 

 ،433 األسـفار:  حمـل  يف  املغنـي  ينظـر:  اإلسـناد.  

.409/5 الخفـاء:  وكشـف 

اسـمه محمـد:  مـن  للطـراين،  األوسـط  )7( املعجـم 

ضّعـف  والحديـث   .)7166( الحديـث  رقـم   ،164/7

يف  املغنـي  ينظـر:  واأللبـاين.  العراقـي،  إسـناده 

الضعيفـة  األحاديـث  وسلسـلة   ،433 األسـفار:  حمـل 

واملوضوعـة وأثرها: 307/10، رقـم الحديث )4763(.
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اليديـن  أصابـع  بغسـل   � النبـي  أمـر  وقـد 

والرجلـن جيدا بإدخال املاء يف وسـطها، فَعْن 

َعاِصـِم بْـِن لَِقيـِط بِْن َصـِرََة، َعـْن أَِبيِه، قَـاَل: قَاَل 

أَْت َفَخلِّلِل األََصاِبَع.«)1(. قال  النَِّبـيُّ �: »إَِذا تََوضَّ

ْل اأْلََصاِبَع - ِصيَغـُة أَْمٍر ِمَن  املباركفـوري: ) فََخلِـّ

ٍء َوُهَو  ِء ِخـَاَل يَشْ ْ التَّْخلِيـِل َوُهـَو إِْدَخـاُل الـيَّ

َوَسـطُُه، َوالَْحِديـُث َدلِيـٌل َعـَى ُوُجـوِب تَْخلِيـِل 

()2(. وهـذه هي الطريقة  أََصاِبـعِ الْيََديْـِن َوالرِّْجلَْنِ

مـن  والتخلـص  جيـدا  اليديـن  لغسـل  الصحيـة 

الجراثيـم والفايروسـات.

وقـد نـرشت مجلـة نيـوز ويـك األمريكيـة تقريرا 

للطبيب كريغ كونسـيدين بتأريـخ 3/17/،2020 

يذكـر فيـه بعـض األحاديـث النبويـة الرشيفة يف 

التوقـي مـن وباء العرص املسـتجد كورونـا قائا: 

الشـخصية  النظافـة  اقـرح  مـن  تعلمـون  )هـل 

والحجـر الصحـي خال انتشـار الوبـاء ؟ محمد 

نبـي اإلسـام � قبـل 1300 عـام، ففـي الوقت 

الـذي مل يكـن النبـي محمـد � بأي شـكل من 

األشـكال خبـريا تقليديـا بشـؤون األوبئـة املميتة 

محمـد �  قـدم نصائح ملنـع ومواجهة تطورات 

)1( سـنن الرمـذي، كتـاب الطهـارة، بـاب يف تخليـل 

األصابـع: 94/1، رقـم الحديـث )38(. قـال الرمـذي : 

)َهـَذا َحِديٌث َحَسـٌن صحيح(، ومسـند أحمـد بن حنبل، 

الحديـث  رقـم   ،307/26 صـرة:  بـن  لقيـط  حديـث 

)16381(، واملسـتدرك عـى الصحيحن مـع تلخيصه، 

وأمـا حديـث عائشـة: 291/1، رقـم الحديـث )647(. 

قـال الحاكـم: )هـذا حديـث قـد احتجـا بأكـر رواته ثم 

مل يخرجـاه، لتفـرد عاصـم عـن أبيـه(، ووافقـه الذهبـي.

)2( تحفة األحوذي: 123/1.

كوفيـد 19()3(.

ثانيا: تغطية األنف عند العطاس 

إن مـن أهـم أسـباب انتقـال الوبـاء بـن النـاس 

الـرذاذ املتطايـر مـن أنـف أو فـم املصـاب عند 

العطـاس أو السـعال. وقد أكـدت منظمة الصحة 

العامليـة عـى أهميـة اسـتعال املناديـل الورقية 

الصحيـة، فضا عـن ارتداء الكامـات للمصاب 

وغـري املصـاب منعـا النتقـال الوباء.

وقـد فعـل النبـي � ذلـك قبـل ألـف وأربعمئـة 

عنـد   � فمـه  عـى  يـده  يضـع  فـكان  سـنة، 

العطـاس، أو يغطيـه بثوبـه أو منديلـه، أو يغطـي 

وجهه، ويخفض صوته بالعطسـة، َعـْن أيَِب ُهَريْرََة 

َعطَلَس  إَِذا  �كَاَن  النَِّبليَّ  »أَنَّ  َعْنـُه:  اللـُه  ريَِضَ 

َغطَّلى َوْجَهلُه ِبَيلِدِه أَْو ِبَثْوِبلِه َوَغضَّ ِبَهلا َصْوتَُه«)4(.

كراهـة  النـاس  بـن  الجلـوس  آداب  مـن  وهـذا 

أن يـرى أحـد مـا يخـرج مـن املنخريـن أو الفـم 

مـن فضـات الدمـاغ مـن مخـاط أو لعـاب، أو 

أن يصيبـه مـن ذلـك شـئ)5( ، فضـا عـن  نفـر 

النفـس البرشيـة مـن الصوت العـايل، ولـذا كان 

إن  قيـل  وقـد  العطـاس،  عنـد  صوتـه  يخفـض 

)Arabic.cnn.com )3 بتأريخ 2020/3/21.

بـاب مـا جـاء يف  الرمـذي، كتـاب األدب،  )4( سـنن 

العطـاس:  عنـد  الوجـه  وتخمـري  الصـوت،  خفـض 

383/4، رقـم الحديـث )2745( قـال الرمـذي: )هـذا 

الحاكـم، ووافقـه  حديـث حسـن صحيـح(. وصّححـه 

الصحيحـن مـع تلخيصـه:  الذهبـي. املسـتدرك عـى 

.)7796( الحديـث  رقـم   ،325/4

)5( ينظـر: مرقـاة املفاتيـح: 2988/7، وفيـض القديـر: 

149/5، ورشح سـنن أيب داود البن رسـان: 217/19.
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وقـد  أنكـر األصـوات)1(   الشـديد مـن  العطـاس 

وىص لقـان الحكيـم ابنه بخفـض الصوت، قال 

تعـاىل: }َواْغُضْض ِملْن َصْوتِلَك{)2(. وتأول وضع 

يـده اليمنـى دون اليسـار فإنهـا للتثـاؤب. وذهب 

بعـض أهل العلـم إىل كراهـة وذم االلتفـات عند 

العطـاس يك التلتـوي عـروق الرقبـة، واالكتفـاء 

بتغطيـة الفـم أو الوجـه )3(.

   ومـن آداب العطـاس تشـميت العاطـس، وهـذا 

َعـْن  السـليم املعـاىف دون املريـض،  يف حـق 

ُه َسـِمَع النَِّبـيَّ -صـى اللَّه  َسـلََمَة بْـِن األَكْـَوِع أَنَـّ

لَـُه:  فََقـاَل  ِعْنـَدُه  رَُجـٌل  َوَعطَـَس  وسـلم-  عليـه 

»يَرَْحُملَك الللُه« ثُمَّ َعطَلَس أُْخَرى، َفَقاَل لَُه َرُسلوُل 

الللِه  �: »الرَُّجلُل َمْزكُلوٌم«)4(.

املطلب الرابع: الدعاء برفع البالء، واالستعاذة 	 

من الوباء

األمـراض  مـن  بـه  يُتـداوى  مـا  جملـة  مـن  إن 

ملـا  غـريه،  يف  توجـد  ال  فائـدة  ففيـه  الدعـاء، 

فيـه مـن العبوديـة بخضـوع العبـد للـه سـبحانه 

عليـه،  وتوكلـه  إليـه،  وافتقـاره  وتذلّلـه  وتعـاىل، 

وهـو مـن األعـال الصالحـة التـي يؤجـر العبـد 

عليهـا. وتركـه واالتـكال عـى القدر شـأنه شـأن 

تـرك األعـال جملـة. فالدعـاء يـرد البـاء، وهو 

)1( ينظر: رشح سنن أيب داود البن رسان: 217/19.

)2( سورة لقان، بعض اآلية 19.

)3( رشح سنن أيب داود البن رسان: 217-216/19.

تشـميت  بـاب  األدب،  كتـاب  مسـلم،  صحيـح   )4(

العاطـس، وكراهـة التثـاؤب: 2292/4، رقـم الحديـث 

.)2993 (

كالـدرع الذي يـرد السـهم ومينعه مـن أن يصيب 

صاحبـه، عندمـا قـدم النبـي � إىل املدينـة دعا 

برفـع البـاء عنهـا، فيا اتفـق عليه الشـيخان َعْن 

ُه َعْنَهـا، قَالَـْت: قَـاَل النَِّبيُّ  �:  َعائَِشـَة ريَِضَ اللَـّ

»اللَُّهلمَّ َحبِّلْب إِلَْيَنلا املَِديَنَة كَلَا َحبَّْبلَت إِلَْيَنا َمكََّة 

َها إَِل الُجْحَفلِة...«)5(. فدعا  ، َوانُْقلْل ُحاَّ أَْو أََشلدَّ

رسـول اللـه � بـأَْن يُْنَقـَل مـا يف املدينـة مـن 

ـى إِىَل الُْجْحَفـِة)6( التـي يسـكنها اليهـود)7(. ُحمَّ

هـو  وقالـوا  الوبـاء،  برفـع  الدعـاء  البعـض  ورّد 

دعـاء برفـع املـوت الـذي قضـاه الله عـّز وجّل، 

ويجـاب عليهـم أن الدعاء عبادة، وهو سـبب يف 

رفـع األمـراض، ويف إطالـة عمـر اإلنسـان، ومن 

أنكـر التـداوي بالدعـاء أنكـر التـداوي بغـريه من 

األدويـة الطبيـة والعشـبية)8(.

قـال ابـن بطـال:) فيه من الفقـه جـواز الدعاء إىل 

اللـه تعـاىل ىف رفع الوبـاء والحمـى، والرغبة إليه 

)5( صحيـح البخـاري، كتـاب الدعـوات، بـاب الدعـاء 

برفـع الوبـاء والوجـع: 80/8، رقـم الحديـث )6372(، 

وصحيـح مسـلم، كتاب الحـج، باب الرغيب يف سـكن 

واللؤلـؤ  الحديـث )1376(،  املدينـة: 1003/2، رقـم 

واملرجـان فيـا اتفـق عليـه الشـيخان، كتـاب الحـج، 

بـاب الرغيـب يف سـكن املدينـة: 265، رقـم الحديث 

 .)870(

)6( مدينـة تقـع بـن مكـة واملدينـة عـى أربـع مراحـل 

منهـا، وهـي ميقـات أهـل مـرص والشـام إن مل ميـروا 

باملدينـة. ينظـر: معجـم مـا اسـتعجم مـن أسـاء الباد 

واملواضـع:  367/2-368، ومعجـم البلـدان: 111/2.

)7( ينظر: رشح صحيح مسلم للنووي: 150/9.

)8( ينظر: فتح الباري : 133/10.
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ىف الصحـة والعافية()1( .

وبـّن النـووي أن هـذا الحديث يّدل عـى الدعاء 

للمسـلمن بطيـب العيـش يف بادهـم، وكشـف 

الـر والشـدة عنهـم، وبالصحة والعافيـة، ويّدل 

وكـرة  بالهـاك،  الكافريـن  عـى  الدعـاء  عـى 

األسـقام واألمـراض)2(. وَعـْن َسـلَْاَن ريَِضَ اللُه 

َعْنـُه قَـاَل: قَـاَل رَُسـوُل اللـِه �: »الَ يَلرُدُّ الَقَضاَء 

َعلاُء، َوالَ يَِزيلُد يِف الُعْملِر إِالَّ اللرِبُّ«)3(. إِالَّ الدُّ

ومـن األدعيـة والتحصينـات املهمـة والعظيمـة، 

َعْنـُه،  اللـُه  ريَِضَ  ـاَن  َعفَّ بـن  ُعثْـَاُن  مـارواه 

ِه  � يَُقـوُل: »َملْن َقلاَل  قال:َسـِمْعُت رَُسـوَل اللَـّ

يِف  ٌء،  َشْ اْسلِمِه  َملَع  يَلُرُّ  اَل  الَّلِذي  اللَّلِه  ِبْسلِم 

لِميُع الَْعلِيلُم،  لَاِء، َوُهلَو السَّ اأْلَْرِض، َواَل يِف السَّ

ثثَلاَلَث َمرَّاٍت، لَلْم تُِصْبُه َفْجلأَُة بَاَلٍء، َحتَّلى يُْصِبَح، 

َوَملْن َقالََهلا ِحلَن يُْصِبلُح ثثَلاَلُث َملرَّاٍت، لَلْم تُِصْبُه 

«، َوقَاَل: فَأََصـاَب أَبَاَن بَْن  َفْجلأَُة بَلاَلٍء َحتَّى مُيْلِيَ

ُعثْـَاَن، الَْفالِـُج، فََجَعـَل الرَُّجـُل الَِّذي َسـِمَع ِمْنُه 

الَْحِديـَث يَْنظُُر إِلَيِْه، فََقـاَل لَُه: »َما لَلَك تَْنظُُر إَِلَّ؟ 

َفَواللَّلِه َملا كََذبْلُت َعلَى ُعْثلَاَن َواَل كَلَذَب ُعْثَاُن 

َعلَى النَِّبليِّ  �، َولَِكلنَّ الَْيلْوَم الَّلِذي أََصابَِنلي ِفيِه 

َملا أََصابَِنلي َغِضْبلُت َفَنِسليُت أَْن أَُقولََهلا«)4(.

)1( رشح صحيح البخاري البن بطال: 393/9.

)2( ينظر: رشح النووي عى صحيح مسلم: 150/9.

)3( سـنن الرمـذي، كتـاب القـدر عـن رسـول الله �، 

الدعـاء: 16/4، رقـم  إال  القـدر  يـرد  مـا جـاء ال  بـاب 

الحديـث )2139(. قـال الرمذي: )َوَهَذا َحِديٌث َحَسـٌن 

َغِريـٌب ِمـْن َحِديِث َسـلَْاَن(.

إذا  )4( سـنن أيب داود، كتـاب األدب، بـاب مـا يقـول 

الـواردة  الصحيحـة  األحاديـث  توالـت  وقـد     

َعـْن  ومنهـا  السـيئة،  األمـراض  مـن  باالسـتعاذة 

أَنَـٍس ريَِضَ اللـُه َعْنـُه، أَنَّ النَِّبـيَّ � كَاَن يَُقـوُل: 

َوالُْجُنلوِن،  اللرَبَِص،  ِملَن  ِبلَك  أَُعلوُذ  إِينِّ  »اللَُّهلمَّ 

َوالُْجلَذاِم، َوِملْن َسليِِّئ اأْلَْسلَقاِم«)5(. صّححـه ابـن 

حبـان، والحاكـم، ووافقه الذهبـي)6(، وآخرون)7(.

هـذا وأن اللـه عـّز وجـّل مل يُنـزِل داء إال وأنـزل 

ُه َعْنـُه، َعـِن  لـه دواء، فَعـْن أيَِب ُهَريْـرََة ريَِضَ اللَـّ

وسـنن   ،)5088  ( الحديـث  رقـم   ،323/4 أصبـح: 

الرمـذي، كتـاب الدعـوات عـن رسـول اللـه ريَِضَ اللـُه 

َعْنـُه: 330/5، رقـم الحديـث ) 3388(، قـال الرمذي: 

)حديث حسـن صحيح غريـب(. والحديـث قد صحّحه 

ابـن حبـان، واأللبـاين، وشـعيب األرنـؤوط. صحيح ابن 

رقـم   ،132/3 األذكار:  بـاب  اإلميـان،  كتـاب  حبـان، 

املنـري: 1140/2،  الـرساج  وينظـر:  الحديـث )852(، 

وصحيـح ابن حبان: 132/3، هامـش املحقق رقم )2(.

)5( سـنن أيب داود، كتـاب الصـاة، باب يف االسـتعاذة: 

النسـايئ،  وسـنن   ،)1554( الحديـث  رقـم   ،650/2

كتـاب االسـتعاذة، االسـتعاذة من الجنـون: 270/8، رقم 

بـن حنبـل، مسـند  الحديـث )5493(، ومسـند أحمـد 

أنـس بن مالـك ريَِضَ اللُه َعْنـُه: 309/20، رقم الحديث 

داود. واللفـظ أليب   ،)13004(

مـا  ذكـر  االسـتعاذة،  بـاب  حبـان،  ابـن  صحيـح   )6(

يسـتحب للمـرء أن يتعـوذ باللـه مـن حـدوث العاهـات: 

عـى  واملسـتدرك   ،)1017( الحديـث  رقـم   ،295/3

الصحيحـن مـع تلخيصه، كتـاب الدعـاء: 712/1، رقم 

.)1944( الحديـث 

)7( ينظـر: املغني عن حمل األسـفار: 383/1، ومجمع 

الزوائـد: 143/10، وصحيـح الجامـع الصغـري وزيادته: 

بـن  أحمـد  ومسـند   ،)1281( الحديـث  رقـم   ،275/1

حنبـل: 309/20، هامـش املحقـق رقم )1(.
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النَِّبـيِّ  � قَـاَل: »َملا أَنْلَزَل اللَّلُه َداًء إِالَّ أَنْلَزَل لَلُه 

ِشلَفاًء«)1(. أي أن اللـه تعاىل أنـزل املائكة الذين 

وكلّهـم مببـارشة املخلوقـات يف األرض بالـداء 

فهـو  البعـض  شـفاء  عـدم  سـبب  أمـا  ودوائـه، 

الجهل بتشـخيص املرض، أو الجهل باسـتخدام 

الـدواء)2(.  وجـود  لعـدم  ال  املناسـب،  الـدواء 

واسـتدل أهـل العلـم بهـذا الحديـث عـى جواز 

ردا  األمـراض  مـن  التـداوي  واسـتباحة  الطـب، 

عـى مـا يزعمـه الصوفية مـن أن الواليـة ال تكون 

إال بالرضـا مبـا ينـزل مـن البـاء، وعـدم جـواز 

التـداوي منـه)3(. ويف ذلـك حّث عـى التداوي، 

ألن  لنفسـه،  وتقويـة  املريـض،  عـن  وتخفيـف 

النفـس البرشيـة إذا عرفـت أن ملرضهـا دواء زاد 

رجاؤهـا، وقوت عى دفـع املرض وقهـره. وتعّد 

األدويـة املعنويـة أكـر نفعا من األدوية الحسـية، 

ومـن أهـم ما يتـداوى به املسـلم صـدق اعتاده 

عـى اللـه تعـاىل، وتوكلـه عليـه، وخضوعـه بن 

يديـه، وتفويـض أمـره إليـه مـع إحسـانه للنـاس، 

وإكثـاره من الصدقـات، وتفريجه عـن الكربات، 

فضـا عـن التـداوي بالقـرآن إذا صّحـت النية)4(.

)1( صحيـح البخـاري، كتـاب الطب، بَـاُب َما أَنْـزََل اللَُّه 

َداًء إاِلَّ أَنْـزََل لَُه ِشـَفاًء:122/7، رقـم الحديث )5678(.

)2( ينظـر: عمـدة القاري: 230/21، وارشـاد السـاري: 

.360/8

)3( ينظـر: رشح صحيـح البخاري البن بطـال: 394/9، 

وعمدة القـاري: 230/21.

)4( ينظر: مرقاة املفاتيح 2860/7.

الخاتة

1- إن من أهم األسـباب التي أدت إىل ظهور وباء 

العـرص املُْسـتَِجد كورونـا هو انتشـار املعايص، 

بهـا جهـرا  الذنـوب، واإلعـان  ارتـكاب  وكـرة 

أمـام الخائـق، مع تـرك األمر باملعـروف والنهي 

عـن املنكر. 

2- إن اللـه سـبحانه وتعاىل  يبتى النـاس بالوباء، 

ليكـون َعَذابًا عـى الكافرين والعاصـن، ورحمة 

 � الكريـم  ولرسـوله  لـه  الطائعـن  للمؤمنـن 

املتبعـن ألوامرهـا املجتنبـن لنواهيها.

اللـه  بقضـاء  اإلميـان  املسـلم  يجـب عـى   -3

وقـدره، وتسـليم أمـره للـه، والصـر عنـد وقـوع 

البـاء، وعـدم الخـروج مـن  بلـده فـرارا منـه.

4- إن أجر الصابر املتحسـب الـذي يصيبه الوباء 

وميـوت بـه هو نيـل الشـهادة، أما َمـْن أصابه ومل 

ميـت بـه، أو مل يصبـه فلـه مثـل أجـر الشـهيد، 

ويُحـرم من ذلـك األجر َمـْن مل يصر ويحتسـب 

األجـر عـى اللـه، وتضجـر واعرض عـى أمره.

5- إن النبـي محمـد � أول مـن أوىص بالحجر 

الصحـي، واعتـره وسـيلة مهمة جـدا يف القضاء 

عـى الوبـاء، ومنع انتشـاره بـن الناس. 

يأخـذ  أن  املسـلم  عـى  الواجـب  مـن  إن   -6

باألسـباب، وأن يتحـرز ما يكـره ويخى وقوعه 

مـع تسـليمه أمـره للـه عـز وجـّل.

7- يجـوز ملـن يريد دخـول بلد، ويعلـم أنه موبؤ 

أن يرجـع، وال يُعـّد هـذا مـن التطـري والتشـاؤوم 
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الذرائـع،  والخـوف، وإمنـا هـو مـن بـاب سـد 

وعـدم إلقـاء النفـس إىل التهلكـة.

8- يسـتحب اعتـزال النـاس زمـن وقـوع البـاء 

وانتشـار الوبـاء، وعنـد اسـترشاء الفسـاد وظهور 

بطاعـة  واألُنـس  النفـس،  مـع  والخلـوة  الفـن، 

اللـه عـّز وجـّل، والتفـرغ لعبادته واالشـتغال بها، 

والنـدم عـى التقصـري.

9- أمـر النبـي محمـد � بالتباعـد، ونهـى عـن 

اختـاط املريـض بالصحيـح خوفـا مـن الوقوع 

يف الفتنـة والشـك بـأن مرضه سـببه االختاط، ال 

تقديـر اللـه عـّز وجـّل وإذنه.

10- أكـدت السـنة النبويـة الرشيفة عـى االعتناء 

اليديـن وغسـلها عنـد االسـتيقاظ مـن  بنظافـة 

والتأكيـد  وبعـده،  الطعـام  تنـاول  وقبـل  النـوم، 

عـى طريقـة غسـل اليديـن الصحيحـة بتخليـل 

األصابـع.

11- إن مـن أهم أسـباب انتقال الوبـاء بن الناس 

الـرذاذ املتطايـر مـن أنـف أو فـم املصـاب عند 

العطـاس أو السـعال، وكان النبـي � ذلك يضع 

يـده عى فمـه � عند العطـاس، أو يغطيـه بثوبه 

أو منديلـه، أو يغطي وجهـه الرشيف.

مـن  البـاء  مـن  واالسـتعاذة  الدعـاء  يعـّد   -12

جملـة مـا يُتـداوى به مـن األمـراض، ففيـه فائدة 

ال توجـد يف غريه، ملـا فيه مـن العبودية بخضوع 

العبـد لله سـبحانه وتعـاىل، وتذلّله وافتقـاره إليه، 

عليه. وتوكلـه 

املصادر واملراجع

- القرآن الكريم.

املسـانيد  بزوائـد  املهـرة  الخـرية  إتحـاف   -1

العرشة، لشـهاب الديـن أيب العباس أحمد بن أيب 

بكر بـن إسـاعيل البوصـريي الكناين الشـافعي 

ت )840هــ(، تقديـم: أحمد معبد عبـد الكريم، 

نحقيـق: دار املشـكاة للبحـث العلمـي بإرشاف 

أيب متيـم يـارس بـن إبراهيـم، دار الوطـن للنرش، 

الريـاض، الطبعة األوىل، 1420 هــ - 1999 م.

البن  األحكام،  عمدة  رشح  األحكام  إحكام   -2

دقيق العيد ت)702هـ(، مطبعة السنة املحمدية، 

)د. م(، )د. ت( .

البخـاري،  صحيـح  لـرشح  السـاري  إرشـاد   -3

ألحمـد بـن محمـد بـن أيب بكـر بن عبـد امللك 

األمرييـة  املطبعـة  ت)923هــ(،  القسـطاين 

السـابعة، 1323هــ. الطبعـة  الكـرى، مـرص، 

4- االستذكار، أليب عمر يوسف بن عبد الله بن 

محمد بن عبد الر القرطبي ت )463هـ(، تحقيق: 

دار  معوض،  عي  ومحمد  عطا،  محمد  سامل 

 1421 األوىل،  الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب 

هـ– 2000م.

5- إكـال املعلـم بفوائـد مسـلم، أليب الفضـل 

عمـرو  بـن  عيـاض  بـن  مـوس  بـن  عيـاض 

اليحصبـي السـبتي ت)544هـ(، تحقيـق: يحيى 

األوىل،  الطبعـة  مـرص،  الوفـاء،  دار  إسـاعيل، 

1419هــ-1998م.
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ـاري يف تخريـج َوتحقيق األحاديث  6- أنِيُس السَّ

التـي ذكرهـا الَحافـظ ابـن َحجـر العسـقاين يف 

فَتـح البَـاري، أليب حذيفـة نبيـل بـن منصـور بن 

يعقـوب بـن سـلطان البصـارة الكويتـي، تحقيق: 

َسـة  نبيـل بـن َمنصـور بـن يَعقوب البصـارة، مؤسَّ

لبنـان،  بـريوت،  ان،  الريَـّ َسـة  مؤسَّ ـاحة،  السَّ

الطبعـة األوىل، 1426 هــ - 2005 م.

7- البحـر الزخـار املعـروف بــ) مسـند البـزار(، 

الخالـق  بـن عبـد  بـن عمـرو  أحمـد  بكـر  أليب 

العتـي البـزار ت)292هــ(، تحقيـق : محفـوظ 

الرحمـن زيـن اللـه، وعـادل بـن سـعد، مراجعـة 

وتقديـم: بدر عبداللـه البدر، وأيب عبيدة مشـهور 

بـن حسـن آل سـلان، مكتبـة العلـوم والحكـم، 

السـعودية،  العربيـة  اململكـة  املنـورة،  املدينـة 

1430هــ-2009م. األوىل،  الطبعـة 

8- بلوغ األماين مـن أرسار الفتح الرباين، ألحمد 

ت)1378هــ(،  السـاعايت  البنـا  الرحمـن  عبـد 

اعتنـى بـه: حسـان عبـد املنـان، بيـت األفـكار 

الدوليـة، )د.م(، 1425هــ-2004م.

أليب  الرمذي،  جامع  برشح  األحوذي  تحفة   -9

الرحيم  عبد  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  العا 

املباركفوري، ت)1353هـ(، دار الكتب العلمية، 

بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 1410هـ-1990م.

10- تحفـة األرشاف مبعرفـة األطـراف، لجـال 

الديـن أيب الحجـاج يوسـف بـن عبـد الرحمـن 

الصمـد  عبـد  تحقيـق:  742هــ(،   ( ت  املـزي 

رشف الديـن، املكتب اإلسـامي، والدار القيّمة، 

الطبعـة الثانيـة، 1403هــ، 1983م.

11- الرغيب والرهيب، أليب القاسـم إسـاعيل 

بـن محمـد بـن الفضـل القـريش األصبهـاين ت 

)535هــ(، تحقيق: أميـن بن صالح بن شـعبان، 

دار الحديث، القاهـرة، الطبعة األوىل، 1414 هـ 

- 1993 م.

أحاديـث  تخريـج  يف  الحبـري  التلخيـص   -12

الرافعـي الكبـري، أليب الفضـل أحمـد بـن عـي 

السـقاين  حجـر  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  بـن 

بـريوت،  العلميـة،  الكتـب  دار  ت)852هــ(، 

1419هــ-1989م. لبنـان، 

املعـاين  مـن  املوطـأ  يف  ملـا  التمهيـد   -13

واألسـانيد، أليب عمـر يوسـف بـن عبداللـه بـن 

محمـد بـن عبـد الـر األندلـي ت)463هــ(، 

تحقيـق: مصطفـى بـن أحمـد العلـوي، ومحمـد 

عبـد الكبـري البكـري، وزارة األوقـاف والشـؤون 

،1387هــ. املغـرب  اإلسـامية، 

14- التوقيـف عـى مهـات التعاريـف ، لزيـن 

الديـن محمـد عبـد الـرؤوف بـن تـاج العارفـن 

املنـاوي القاهري ،ت)1031هــ(، عامل الكتب، 

القاهـرة، الطبعـة األوىل، 1410هــ-1990م.

الرسـول،  أحاديـث  يف  األصـول  جامـع   -15

ملجـد الديـن أيب السـعادات املبارك بـن محمد  

)606هــ(،  ت  األثـري  ابـن  الجـزري  الشـيباين 

تحقيـق : عبـد القـادر األرنـؤوط، التتمـة تحقيـق 

بشـري عيـون، مكتبـة الحلـواين، مطبعـة املاح، 

مكتبـة دار البيـان، الطبعة  األوىل، من 1389 هـ، 

1969 م إىل 1392 هــ ، .1972 م.

16- الجامـع لشـعب اإلميـان، أليب بكـر أحمـد 
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تحقيـق  ت)458هــ(،  البيهقـي  الحسـن  بـن 

الحميـد  عبـد  العـي  عبـد  ومراجعـة وتخريـج: 

حامـد، ومختـار أحمـد النـداوي، مكتبة الرشـد، 

الطبعـة  السـعودية،  العربيـة  اململكـة  الريـاض، 

األوىل،1423هــ-2003م.

17- الـرساج املنـري يف ترتيـب أحاديـث صحيح 

السـيوطي،  الديـن  لجـال  الصغـري،  الجامـع 

رتَّبـه  األلبـاين،  الديـن  نـارص  محمـد  تحقيـق: 

وعلـق عليه: عصـام موس هـادي، دار الصديق، 

توزيـع مؤسسـة الريان، الطبعة الثالثـة، 1430 هـ 

م.  2009 -

18- سلسـلة األحاديـث الصحيحـة ويشء مـن 

فقههـا وفوائدهـا، ملحمـد نارص الديـن األلباين، 

العربيـة  اململكـة  الريـاض،  املعـارف،  مكتبـة 

السـعودية ، 1415هــ-1995م.

19- سلسـلة األحاديـث الضعيفـة واملوضوعـة 

الرحمـن  عبـد  أليب  األمـة،  يف  السـيئ  وأثرهـا 

محمـد نارص الديـن األلبـاين ت)1420هـ(، دار 

املعـارف، الريـاض، اململكة العربية السـعودية، 

الطبعـة األوىل، 1412هــ-1992م.

20- سنن ابن ماجه، أليب عبدالله محمد بن زيد 

القزويني، ت)273هـ( ، تحقيق: محمد فؤاد عبد 

عيىس  فيصل  العربية،  الكتب  إحياء  دار  الباقي، 

البايب الحلبي، ) د . ت(.

بـن  سـليان  داود  أليب  داود،  أيب  سـنن   -21

ت  ِجْسـتاين  السِّ األزدي  إسـحاق  بـن  األشـعث 

د  )275هــ(، تحقيـق: شـَعيب األرنـؤوط، ومَحمَّ

كاِمـل قـره بلـي، دار الرسـالة العامليـة، )د . م(، 

الطبعـة األوىل، 1430 هــ - 2009 م.

بـن  محمـد  عيـىس  أليب  الرمـذي،  سـنن   -22

عيىس بن َسـْورَه الرمـذي، ت)279هـ(، تحقيق: 

اإلسـامي،  الغـرب  دار  معـروف،  عـواد  بشـار 

م.  1998 بـريوت، 

23- سـنن النسـايئ، أليب عبـد الرحمـن أحمـد 

بـن شـعيب بـن عـي الخراسـاين النسـايئ ت ) 

303هــ(، تحقيـق: عبـد الفتاح أبو غـدة، مكتب 

الطبعةالثانيـة،  حلـب،  اإلسـامية،  املطبوعـات 

1986م.   –  1406

أيب  الدين  لشهاب  داود،  أيب  سنن  رشح   -24

رسان  بن  عي  بن  حسن  بن  أحمد  العباس 

املقديس الرمي الشافعي ت )844 هـ(، تحقيق: 

خالد  بإرشاف  الفاح  بدار  الباحثن  من  عدد 

وتحقيق  العلمي  للبحث  الفاح  دار  الرباط، 

الطبعة  العربية،  مرص  جمهورية  الفيوم،  الراث، 

األوىل، 1437 هـ - 2016 م.

25- رشح صحيـح البخـاري البـن بطـال، أليب 

بـن عبـد  بـن خلـف  بطـال عـي  ابـن  الحسـن 

امللـك، ت)449هــ(، تحقيـق: أيب متيـم يـارس 

بـن إبراهيـم، مكتبة الرشـد، الرياض، السـعودية، 

الطبعـة الثانيـة، 1423هــ-2003م.

26- رشح صحيـح مسـلم للنـووي، أليب زكريـا 

دار  ت)676هــ(،  النـووي  رشف  بـن  يحيـى 

1407هــ-  لبنـان،  بـريوت،  العـريب،  الكتـاب 

. 1987م 

العربيـة،  وصحـاح  اللغـة  تـاج  الصحـاح   -27

إلسـاعيل بـن حـاد الجوهـري ت )393هــ(، 
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تحقيـق: أحمـد عبـد الغفـور العطـار، دار العلـم 

الرابعـة،  الطبعـة  لبنـان،  بـريوت،  للمايـن، 

1407هــ-1987م.

بلبـان،  ابـن  برتيـب  حبـان  ابـن  صحيـح   -28

أليب حاتـم محمـد بـن حبـان بـن أحمد السـبتي 

األرنـؤوط،  شـعيب  تحقيـق:  ت)354هــ(، 

مؤسسـة الرسـالة، بريوت، لبنـان، الطبعـة الثانية، 

1414هــ-1993م.

29- صحيـح البخـاري، أليب عبداللـه محمد بن 

إسـاعيل البخاري ت)256هــ(، تحقيق: محمد 

محمـد تامر، دار اآلفـاق العربيـة، القاهرة، مرص، 

الطبعة الثانيـة، 1430هـ-2009م.

أليب  وزياداتـه،  الصغـري  الجامـع  صحيـح   -30

األلبـاين  الديـن  نـارص  محمـد  الرحمـن  عبـد 

بـريوت،  اإلسـامي،  املكتـب  ت)1420هــ(، 

)د.ت(. لبنـان، 

31- صحيح سـنن أيب داود، ملحمد نارص الدين 

األلبـاين، مكتبـة املعـارف، الرياض،السـعودية، 

الطبعـة األوىل، 1419ه-1998م .

32- صحيـح مسـلم، أليب الحسـن مسـلم بـن 

النيسـابوري  ت)261هــ(،  القشـريي  الحجـاج 

ترقيـم وترتيب: محمد فؤاد عبـد الباقي، مراجعة: 

مـرص،  القاهـرة،  الحديـث،  دار  تامـر،  محمـد 

1431هــ-2010م.

البخـاري،  صحيـح  رشح  القـاري  عمـدة   -33

لبـدر الديـن أيب محمـد محمـود بـن أحمـد بـن 

مـوس بـن أحمـد بن حسـن الحنفـى العينى ت 

)855هــ(، دار إحيـاء الـراث العـريب، بـريوت، 

ت(. )د. 

بـن  الخليـل  الرحمـن  عبـد  أليب  لعـن،  34-ا 

أحمد الفراهيـدي، ت)170هــ(، تحقيق: مهدي 

املخزومـي، وإبراهيـم السـامرايئ، مؤسسـة دار 

الهجـرة، )د.م(، الطبعـة الثانيـة، 1410هــ .

البخـاري،  صحيـح  رشح  البـاري  فتـح   -35

حجـر  بـن  عـي  بـن  أحمـد  الديـن  لشـهاب 

العسـقاين ت)852هــ(، دار املعرفـة، بريوت، 

. ت(  )د.  الثانيـة،  الطبعـة  لبنـان، 

36- فيـض القدير رشح الجامع الصغري ، ملحمد 

عبـد الرؤوف املنـاوي، ت)1031هــ(، تحقيق: 

أحمـد عبد السـام، دار الكتـب العلمية، بريوت، 

لبنان، الطبعة األوىل، 1415هـ-1994م.

37- كشاف اصطاحات الفنون والعلوم، ملحمد 

بن عي ابن القايض محمد حامد بن محّمد صابر 

تقديم  1158هـ(،  بعد   ( ت  الحنفي   الفاروقي 

عي  تحقيق:  العجم،  رفيق  ومراجعة:  وإرشاف 

الطبعة  بريوت،  نارشون،  لبنان،  مكتبة  دحروج، 

األوىل، 1996م.

38- كشـف الخفاء ومزيل اإللبـاس، أليب الفداء  

إسـاعيل بـن محمد بن عبـد الهـادي العجلوين 

الدمشـقي ت )1162هــ(، تحقيق: عبـد الحميد 

بـن هنـداوي، املكتبـة  بـن يوسـف  بـن أحمـد 

العرصيـة، )د . م(، الطبعـة األوىل، 1420هــ - 

2000م.

39- كشـف املشـكل مـن حديـث الصحيحن، 

لجـال الديـن أيب الفـرج عبـد الرحمـن بن عي 

بـن محمـد الجـوزي ت ) 597 هــ ( ، تحقيـق: 
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الريـاض،  الوطـن،  دار  البـواب،  حسـن  عـي 

األوىل،  الطبعـة  السـعودية،  العربيـة  اململكـة 

1418 هــ - 1997.

40- لسـان العـرب، لجـال الديـن أيب الفضـل 

اإلفريقـي،  منظـور  بـن  مكـرم  بـن  محمـد 

ت)711هــ(، دار صادر، بـريوت، الطبعة الثالثة، 

1414هــ.

الشيخان  عليه  اتفق  فيا  واملرجان  اللؤلؤ   -41

أعد  الباقي،  عبد  فؤاد  ملحمد  ومسلم،  البخاري 

فهارسه : سيد بن إبراهيم بن صادق بن عمران ، دار 

الحديث ، القاهرة ، مرص ، 1428هـ-2007م.

42- مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائد ، لنـور الدين 

دار  ت)807هــ(  الهيثمـي  بكـر  أيب  بـن  عـي 

لبنـان، 1408هــ-  ، ، بـريوت  العلميـة  الكتـب 

1988م.

43- مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، لنور 

الدين أيب الحسن عي بن سلطان محمد الهروي 

القاري ت)1014هـ(، دار الفكر، بريوت، لبنان، 

الطبعة األوىل، 1422هـ -2002م.

44- املسـتدرك عـى الصحيحـن، أليب عبدالله 

وبذيلـه  ت)405هــ(،  النيسـابوري  الحاكـم 

أحمـد  بـن  محمـد  عبداللـه  أليب  التلخيـص، 

الذهبـي ت)748هـ(، دار الفكـر، بريوت، لبنان، 

1398هــ-1978م.

45- مسـند اإلمـام أحمـد بـن حنبـل، أليب عبـد 

اللـه أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل ت)241هـ(، 

مرشـد،  وعـادل  األرنـؤوط،  شـعيب  تحقيـق: 

وآخـرون، إرشاف: عبـد اللـه بـن عبـد املحسـن 

األوىل،  الطبعـة  الرسـالة،  مؤسسـة  الـريك، 

1421هــ-2001م.

محمـد  اللـه  عبـد  أليب  الشـهاب،  مسـند   -46

بـن سـامة بـن جعفـر القضاعـي املـرصي ت 

) 454هــ(، تحقيـق: حمـدي بـن عبـد املجيـد 

الطبعـة   بـريوت،  الرسـالة،  مؤسسـة  السـلفي، 

.1986  –  1407 الثانيـة، 

ماجـة،  ابـن  زوائـد  يف  الزجاجـة  مصبـاح   -47

لشـهاب الديـن أيب العبـاس أحمـد بـن أيب بكـر 

بن إسـاعيل البوصريي الشـافعي ت)840هـ( ، 

تحقيق: محمـد املنتقى الكشـناوي، دار العربية، 

بـريوت، لبنـان، الطبعـة الثانيـة، 1403هـ.

48- املطالـب العاليـة بزوائد املسـانيد الثانية، 

بـن  بـن محمـد  بـن عـي  الفضـل أحمـد  أليب 

 ، ت)852هــ(  العسـقاين  حجـر  بـن  أحمـد 

تحقيـق: مجموعـة مـن الباحثـن يف 17 رسـالة 

عبـد  بـن  نـارص  بـن  سـعد  تنسـيق:  جامعيـة، 

العزيـز الشـري، دار العاصمـة،  الطبعـة األوىل، 

1419هــ-1998م.

49- معامل السـنن، أليب سليان حمد بن محمد 

املعـروف  البسـتي  الخطـاب  بـن  إبراهيـم  بـن 

العلميـة،  املطبعـة  )388هــ(،  ت  بالخطـايب 

حلـب، الطبعـة األوىل، 1351 هــ - 1932 م.

50- املعجـم األوسـط، أليب القاسـم سـليان 

بـن أحمد الطراين ت)360هــ( ، تحقيق: طارق 

بـن عـوض اللـه بـن محمـد ، وعبـد املحسـن 

بـن إبراهيـم الحسـيني ، دار الحرمـن ، القاهـرة 

،مـرص، )د.ت( .
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الله  الدين أيب عبد  البلدان، لشهاب  51- معجم 

ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ت )626هـ(، 

دار صادر، بريوت، الطبعة الثانية، 1995 م.

52- املعجـم الكبـري ، أليب القاسـم سـليان بن 

أحمـد الطـراين ت)360هــ( ، تحقيـق: حمدي 

عبـد املجيد السـلفي، مكتبة ابن تيميـة، القاهرة، 

مـرص، الطبعة الثانيـة، )د.ت( .

53- معجم لغة الفقهـاء، ملحمد رواس قلعجي، 

بـريوت،  النفائـس،  دار  قينبـي،  وحامـد صـادق 

لبنـان، الطبعـة الثانية، 1408هــ-1988م.

البـاد  أسـاء  مـن  اسـتعجم  مـا  معجـم   -54

واملواضـع، أليب عبيـد عبـد اللـه بن عبـد العزيز 

بـن محمد البكري األندلـي ت )487هـ(، عامل 

الكتـب، بـريوت، الطبعـة الثالثـة، 1403 هـ.

55- املغنـي عـن حمـل األسـفار يف األسـفار، 

يف تخريـج مـا يف اإلحيـاء مـن األخبـار، لزيـن 

الديـن أيب الفضـل عبـد الرحيـم بن الحسـن بن 

عبـد الرحمـن العراقـي ت ) 806هــ(، دار ابـن 

حـزم، بريوت، لبنـان، الطبعـة األوىل، 1426 هـ 

م.  2005 -

الرحمـن  عبـد  أليب  األلبـاين،  موسـوعة   -56

محمـد نـارص الديـن األلبـاين ت ) 1420هــ(، 

َصَنَعـُه: شـادي بـن محمـد بـن سـامل آل نعان، 

مركـز النعـان للبحوث والدراسـات اإلسـامية، 

اليمـن،  صنعـاء،  والرجمـة،  الـراث  تحقيـق: 

الطبعـة األوىل، 1431 هــ - 2010 م.

57- النهايـة يف غريـب الحديـث واألثـر، ملجد 

الديـن أيب السـعادات املبـارك بـن محمـد بـن 

محمـد بـن محمـد ابـن عبـد الكريـم الشـيباين 

الجـزري ابن األثري ت )606هــ(، تحقيق: طاهر 

الطناحـي،  محمـد  ومحمـود  الـزاوى،  أحمـد 

املكتبـة العلمية، بـريوت، 1399هــ - 1979م.

58- نيـل األوطـار، ملحمـد بـن عي بـن محمد 

بـن عبد اللـه الشـوكاين اليمنـي ت ) 1250هـ(، 

تحقيـق: عصام الديـن الصبابطـي، دار الحديث، 

مـرص، الطبعة األوىل، 1413هــ - 1993م.
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