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 ملخص

ِّي والمعنوي زمَن الوباء.  جاء هذا البحُث توضيحا لهْدي الكتاب والسنة في الوقاية والتداوي وكان في  الحس 

مٍة، وتسعة  مباحَث، وخاتمٍة. تناول فيه الباحث: االبتالء باعتباره سنَّةٌ كونية، والصبر عليه، والتحذير من  مقدِّ 

مواطن الَهلََكة، و الطَّاعة لمن ولي األمَر, واتباع الوسائل الوقائية، واستدفاع البالء بالعبادات، واألمر بالتداوي 

يُّ والمعنوي، و التَّ  أحاديث الـمصطفى  تائج ومنها :راُحم والمعاونة بين العباد .ثم الخاتمة وفيها أهم النالحسِّ 

ر علوم البَشر، وجوب األخذ باألسباب، مع االعتقاد التامِّ   ل في طيَّاتها إعجاًزا علميًّا يظهر جليًّا عند تطوُّ تَحم 

ئة، وعدُم اشتراط إذن الـمريض، النظاُم الوقائي بأنها ال تضرُّ وال تنفع إال بقَدَر هللا، وجوب التداوي من األوب

، واإلنساُن ُروٌح وجسد، وينبغي مراعاةُ كال الجانبين في التداوي، ما تقوم به دوُل  في اإلسالمي معنويٌّ وماديٌّ

 ة.العالم اليوم من نظاٍم وقائي لمدافعة األوبئة والوقاية منها هو ما ُخطَّ في النظام الوقائي في الكتاب والسنَّ 

 التداوي، الوقاية، الوباء، االحتراز، الحجر . الكلمات المفتاحية:

Abstract 

Remembering the legal morals and divine laws of the time of pestilence. This 

research was an illustration of the guidance of the Quran and the Sunna in the 

prevention and sensory and moral treatment of epidemic times. It is the forerunner 

of nine prophets, and the epitaph of nine prophets. Then the conclusion, in which are 

the most important results, including: Al-Mustafa's hadith (peace be upon him) carry 

with it a scientific miracle that clearly appear when human science evolves that 

reasons should be taken with the full belief that they do not harm and benefit except 

by God's permission that the patient must be treated and the protective and 

immunological system in Islam is moral and physical and human spirit and body. 

Both sides in medication are taking into account what the countries of the world are 

doing today with a preventive system for defending epidemics and preventing them, 

which is what is found in the preventive system in the book and the age. 

Keywords: Medication, prevention, epidemic, precaution stone. 



 

3 
 

 

 مةالمقد   

من ، ئات أعمالناسنا ومن سيِّ  ونعوذ باهلل من شرور أنفُ ، ونستغفره نحمده ونستعينه، الحمد هلل إنَّ 

، ده ال شريك لهوحْ ، ال إله إال هللا وأشهد أنْ ، له فال هاديَ  لْ ضل  ومن يُ ، له لَّ ض  فال مُ  يهده هللاُ 

َ  ه ورسوله.ا عبدُ محمدً  وأشهد أنَّ  يَن آَمنُوا اتَّقُوا ّللاَّ  َوأَْنتُْم  َحقَّ تُقَات ه  َوال تَُموتُنَّ إ الَّ }يَا أَيَُّها الَّذ 

 .[102]آل عمران:ُمْسل ُموَن{

 ..ا بعدُ أمَّ 

لمن صدقت  - صطفى الـمفإنَّ علَم الحديث من أشرف العلوم وأجلِّ ها، واالشتغاُل ببيان هدى الحبيب 

ؤمنين الـم أمُّ  روتْ  وقفني ماتنا اسوي جائحة كوروعلى إثر تفشِّ   بات وأحسن الطاعات.رُ من أفضل القُ  -ه تُ نيَّ 

ي»حيث قَاَل:  صلى هللا عليه وسلم  مع رسول هللا  من حوار خديجةَ   عائشةُ  يُت َعلَى نَْفس  فَقَالَْت ، «قَْد َخش 

رْ ، َكالَّ »لَهُ:  ُ أَبَدًا، فََوّللاَّ   ؛أَْبش  يَك ّللاَّ مَ  ؛الَ يُْخز  ح  ُل الرَّ يثَ ، إ نََّك لَتَص  ُل الَكلَّ ، َوتَْصدُُق الَحد  ْيفَ ، َوتَْحم  ي الضَّ ، َوتَْقر 

يُن َعلَى نََوائ ب  الَحقِّ    .(1)«َوتُع 

وفيه ، (2)ة لهالسَّالمأسباب  كرُ ه وذ  وتبشيرُ ، له مخافةٌ  من حصلتْ  وفيه أنه ينبغي تأنيسُ : "الكرمانيُّ قال 

وأن يذكر ما ، ةالسَّالم له أسبابَ  رَ أن يذكُ  - من شيءٍ  لمن حضر عند من حصل له مخافةٌ  -على أنه ينبغي  دليلٌ 

 .(3) مع النبي  خديجةٌ  كما فعلتْ  ؛فيه من الفضائل

ل ه ، هاها وقريبَ بعيدَ األرض  ممَ أُ  الذي عمَّ  (4)هذا الوباء يوعلى إثر تفشِّ   ، مستطيًرا وباءً وتحوُّ

ةً  مفاجئةً  راتٍ وتغيُّ ، وحرجةً  أوضاًعا استثنائيةً كلِّ ه على العالم  هوفرض   أثَّر على وكلُّ ذلك قد ، جمَّ

الكتاب  في التذكير بهدي   سهمٍ ب ضربَ أن أ رغبتُ ، مناحي الحياة فَ وطال مختل  ، ةة العامَّ الصحَّ 

 على والحثِّ  ، رعية والكونية للنَّجاة من البالءاألسباب الشَّ  كر  بذ   ؛ثل هذه األزمانة في م  والسنَّ 

                                                           

 (.1/139في صحيحه ) (، ومسلمٌ 9/29أخرجه البخاريُّ في صححه )( 1)

 (.1/37( الكواكب الدراري، للكرماني )2)
 (.1/217ة، للسفيري )( الـمجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البريَّ 3)

سي نفُّ في الجهاز التَّ  تهابٌ هو الْ  ؛19الـمممممممعروف اختصاًرا بكوفيد ، 2019مرض الفيروس التاجي  :( )كورونا(4)

ٍ  بسممممبب فيروٍس   11عالمية في  هذا الوباء جائحةٌ  ا أنَّ الصممممحة العالمية رسممممميًّ  جديد، وقد أعلنت منظمةُ  تاجيِّ
كلِّ ه على العالم  مئات اآلالف، وفرضتْ  ، وحصدت أرواحَ عالمية أصابت الـمممممممماليينَ  جائحةٌ  ؛م2020مارس 

ةً  مفاجئةً  راتٍ ، وتغيُّ وحرجةً  أوضمماًعا اسممتثنائيةً  مناحي الحياة.  فَ ة، وطالت مختل  ة العامَّ أثَّرت على الصممحَّ ، جمَّ

 توصيات الندوة الطبية الثانية لمجمع الفقه التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي.
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ل لَ ث الجَ دَ في هذا الحَ  اظرَ النَّ  فإنَّ ؛ ما يمنع وصولَه قبل ُحلوله واستعمال  ، نُزول البالءبعد  عالج  ال

غم، رة عليهيطعن السَّ  رُ عجز البشَ فقد  ؛ظةٍ وع   برةٍ ع   يجد فيه أبلغَ   ذل من محاوالتٍ بُ  امَّ م على الرَّ

لمواجهة  -وأقوى إمكاناتهم ، وأحدث علومهم، مبأرقى تقنياته - فيها العالم دولُ  كثيفة تكاتفتْ 

وطلب ، وهديهرحمة هللا طريق  وسلك  ، نا لمعرفة حكمة هللا منهفما أحوج، ي لهوالتصدِّ   الوباء

ن ينَ }قال تعالى: ! وتوفيقه معونته  -أكتب أن  . فرأيتُ [23]المائدة:{َوَعلَى هللا  فَتََوكَّلُوا إ ْن ُكْنتُْم ُمْؤم 

 عة  تسو، مةٍ مقدِّ   في هوجعلتُ ، هذا البالء يالَ اء ح  ريعة الغرَّ الشَّ  هدي  عن  -ا جدًّ يسيرة  في نقاطٍ 

 .دادوالسَّ  والتوفيقَ  العونَ  أسالُ  وهللاَ ، ة البحثطَّ خُ  تفصيلَ  وإليكم، وخاتمةٍ ، مباحثَ 

  :موضوع البحث

 .في زمن األوبئة ةمن الكتاب والسنَّ  نن اإللهيةوالسُّ ، رعيةالـم اآلداببذكرة التَّ 

 :حدود البحث 

ستشهد به على يُ وإنما ما ، ال على سبيل االستقصاء واالستيعاب يثداالستشهاد ببعض اآليات واألحا

 كرُ وذ  ، حكمها وبيانُ ، ختصرالـم األحاديث بالتخريج لُ وتناوُ ، هذه النازلة ثلم   دعن لبمطْ  كلِّ   في ي النبويِّ  لهدْ ا

م إذا  الواردة على االستشهادات والفوائد سائلالـم كر أهمِّ  مع ذ  ، أقوال العلماء فيها  .األمرُ لَز 

 أهداف البحث:

  .الوباء زمنَ في الوقاية والعالج ي النبيهدْ  توضيح .1

 .إذا نزل الوباءصلى هللا عليه وسلم  ي النبيابت من هدْ حيح الثَّ الصَّ كر ذ   .2

ِّ ي الكتاب والسنَّ أقوال العلماء فيما استنبطوه من هدْ  لُ تناوُ  .3   .ي والمعنوية في التداوي الحس 

 :أسئلة البحث

 الوباء؟ زمنَ في الوقاية والعالج النبي هديُ  ما .1

 ؟إذا نزل الوباءُ   هدي الرسولمن األحاديث في  ابتالثَّ  حيحُ الصَّ  . ما2

 ؟يومعنو يٌّ داوي حسِّ  وهل التَّ ، داويالتَّ  في القولُ  ما .4

 :منهج البحث

، الدراسة موضوعفي  ^ي الرسول هدْ  وذلك باستقراء ؛نهج االستقرائي االستنباطيالـم هذه الدراسة علىتعتمد 

 إيراد األقوال.في و، والتوثيقفي الترتيب  في البحوث العلميةبع تَّ الـم نهجالـم مع مراعاة  

 :في البحث ا التُزموكان ممَّ  
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وإذا كان ، كتفى بتخريجه منهمايُ  حيحينالحديث في الصَّ  إذا كان أصلُ ف :األحاديث ع في تخريجتوسُّ ال عدم.1

جحيحين يُ من خارج الصَّ  الحديثُ  ا سعة تخريجً من باقي الكتب التِّ   -أو ما تدعو الحاجةُ لتخريجه منه  - خرَّ

 .كم عليه إجمااًل كر أقوال العلماء في الحُ مع ذ  ، ا يفي بالمطلوبرً مختصَ 

 .ثقال الحواشيمن إ وخشيةً ، لشهرتهم ؛لألعالمالترجمة م عد .2

 .ب الحاجةاح الحديث حسَ ماء وشرَّ العل .ذكُر أقوال3

 .رجْ الحَ و، االحترازو، الوباءو، الوقايةو، التداوي :فتاحيةالـم الكلمات

 :البحثة ط  خُ 

 .وخاتمةٍ ، مباحثَ  وتسعة  ، مةٍ في مقدِّ   جاء هذا البحثُ 

 .ة البحثطَّ وخُ ، بعتَّ  الـموالمنهج  ، فتاحية الـمالكلمات  و، ، هوحدود  ، وضوع الـمعلى أهمية   اشتملتْ  :المقدمة

 ة البحث:ط  خُ 

 :مطالب ةُ وفيه ستَّ ، كونية ة  االبتالء سن   :المبحث األول

 االبتالء والوباء سنَّةٌ من ُسنن هللا في الكون.المطلب األول: 

 .الـمطلب الثاني: التسليم واإليمان بقضاء هللا وقدره

 .المطلب الثالث: التوكُُّل على هللا واالستعانةُ به

جوع إلى جادَّة الطريق  .المطلب الرابع: الرُّ

ع واالستكانة بين يدَي هللا  .المطلب الخامس: التضرُّ

 .السَّادس: ُحسن الظنِّ  باهللالمطلب 

 :مطالب ةُ وفيه ستَّ ، البالء بر زمنَ الص   :المبحث الثاني

 .الطلب األول: الحمدُ عند رؤية الـمبتلَى

بر.  المطلب الثاني: الصَّ

 .المطلب الثالث: االسترجاع في الـمصيبة

 .المْطلب الرابع: أجر المصاب الصابر

ْزر الفارِّ    .السَّاخطالمطلب الخامس: و 

 .المطلب السَّادس: أجر من يموت صابًرا بالبالء
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 :مطالب ةُ وفيه ستَّ ، ةكَ لَ التحذير من مواطن الهَ  :المبحث الثالث

 .المْطلب األول: حفظ النَّْفس

 .وعدم الدخول فيها، المطلب الثاني: عدم الخروج من أرض الوباء

َع التي فيها الَوباءوتوقِّ ي ، الـمْطلب الثالث: عدم مخالطة الـمرضى  .الـمواض 

 .المْطلب الرابع: عدم الـمصافحة والمعانقة

 .المْطلب الخامس: النَّهي عن الغََرر

د اإلضرار بالغَير  .المطلب السَّادس: النَّهي عن تعمُّ

 :مطالب وفيه ثالثةُ ، اعة لمن ولي األمرَ الط   :المبحث الرابع

 .األمرالمطلب األول: السَّمع والطَّاعة لوالة 

 .المطلب الثاني: الحذر من اإلشاعات

 .الـمطلب الثالث: تقدير الوباء من أهل الشَّأن

 :مطالب فيه ثالثةُ و، الوقائية الوسائل :المبحث الخامس

 .المطلب األول: الطبُّ الوقائيُّ العامُّ: الغسل والوضوء والمضمضة واالستنشاق

 .العُطاس والتثاؤبالمطلب الثاني: تغطية الفم واألنف عند 

قاء ناء وإ يكاُء السِّ   .المطلب الثالث: تغطيةُ اإل 

 :مطالب وفيه أربعةُ ، تبالعبادااستدفاع البالء  :ادسالمبحث الس  

 .المطلب األول: الصالة

 .المطلب الثاني: كثرة االستغفار

 .المطلب الثالث: كثرة التسبيح

 .ويغفر الذَّْنب، هللاُ بها الهمَّ يكفي المطلب الرابع: كثرة الصالة على النبي 

 :مطالب وفيه أربعةُ .واألدعية ة من التحصيناتبما ورد في الكتاب والسن   الوقاية :السابعالمبحث 

 المطلب األول: التحصينات من القرآن العظيم.

 الـمطلب الثاني: التحصينات من السنَّة النبويَّة.

ة باألوبئة   واألسقام.المطلب الثالث: األدعية الخاصَّ

 المطلب الرابع: الحرص الدائم على سؤال هللا العافيةَ.
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يُّ والمعنويالثامنالمبحث   وفيه مطلبان:، : التداوي الحس  

يَّة )التداوي وطلب العالج(المطلب األول:   .األدوية الحسِّ 

 المطلب الثاني: األدوية القلبية )التداوي الـمعنوي(

 :مطالب وفيه خمسةُ ، والمعاونةم راحُ الت   :تاسعالمبحث ال

 .المطلب األول: الجسد الواحد

 .المطلب الثاني: اإلحسان وصنائع الـمعروف تقي َمصارَع السُّوء

دقة دفٌع للبالء  .المطلب الثالث: الصَّ

 .المطلب الرابع: تعجيل الزكاة

 .المطلب الخامس: القرض الحسن

 .والتوصيات، النتائج وتشتمل على أهمِّ   :الخاتمةثم  

 .صادر والمراجعالـم ثم قائمة

 :ة مطالبوفيه ست  :كونية ة  االبتالء سن   :المبحث األول

 :نن هللا في الكونمن سُ  ة  سن   (1)االبتالء والوباءالمطلب األول: 

َن اأْلَ : } قال تعالى َن اْلَخْوف  َواْلُجوع  َونَْقٍص م   .[155]اْلبَقََرة :{َواأْلَْنفُس  َوالثََّمَرات  ْمَوال  َولَنَْبلَُونَُّكْم ب َشْيٍء م 

ه  َوَمال ه  ـَما يََزاُل الباََلُء ب ال» : قال ه  َوَولَد  نَة  ف ي نَْفس  ن  َوالُمْؤم  يئَة  ، ُمْؤم  َ َوَما َعلَْيه  َخط   أي:؛(2)«َحت ى يَْلقَى َّللا 

صلى هللا عليه  باع الرسولبر واالحتساب على اتِّ  الصَّ  ظهر من هو فيفيَ ، األمور كم بشدائد  نمتحننَّ كم ولَ نختبرنَّ لَ 

ْبتُْم أَن تَْدُخلُواْ أخرى فقال:  بذلك االمتحان في آيةٍ  هم هللاُ وقد عدَّ  .(3)يهبَ ق  ن ينقلب على عَ ممَّ ، باقٍ  وسلم  }أَْم َحس 

ن قَْبل ُكم{ ثَُل الذين  َخلَْواْ م  ا يَأْت ُكم مَّ يٌب{ [ اآلية إلى 214]البقرة:الجنة َولَمَّ :  عباس [. قال ابنُ 214]البقرة:}قَر 

ر  فقال: ، رهمبر وبشَّ وأمرهم بالصَّ ، بتليهم فيهاه مُ وأنَّ ، بالء نيا دارُ الدُّ  ؤمنين أنَّ الـم أخبر هللاُ » }َوبَشِّ 

سَّتُْهُم : فقال ؛همسُ أنفُ  طيبَ تَ ل   ؛لهم. وأخبر في اآلية األخرى أنه هكذا فعل بأوليائه قبْ [155]البقرة:الصابرين{ }مَّ

                                                           
ها. العين، للفراهيدي ر مرضممممممُ ثُ إذا كَ  بئةٌ وَ  ، وأرضٌ عامٍِّ  مرٍض  هو كلُّ  :وقيل، اعونُ الطَّ  قال الخليل: الوباءُ  (1)

(8/418.) 
. حسن صحيح هذا حديثٌ  :الترمذيُّ  قال .(2/1338ماجه في سننه ) (، وابنُ 4/602) ننهفي سُ  جه الترمذيُّ أخر (2)

  صحيح. : حسنٌ األلبانيُّ وقال 
 (.1/517)بن أبي طالب الهداية، لمكي  (3)
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لُواْ{  االبتالء أمرٌ  أنَّ  - موضع من في أكثرَ  -كم كتابه في محْ  د هللاُ .وقد أكَّ (1)[214]البقرة:البأسآء والضرآء َوُزْلز 

 .بة ويستعدَّ هْ األُ  العبدُ  ذَ َحتَّى يأخُ  ؛عنه حيصَ ال مَ 

ا يؤذيه البَتَّةَ  ألحدٍ  فال خالصَ  ؛النَّاسَ ال بدَّ من االبتالء بما يؤذي  القيِّ م: قال ابنُ  في غير  - ؟ ولهذا ذكر هللاُ ممَّ

اء واالبتالءُ .(2)بتلَي النَّاسَ بدَّ أن يَ  أنَّه ال - موضعٍ  رَّ اء والضَّ ه وما  بدَّ أن يُبتلى اإلنسانُ  وال، يكون بالسَّرَّ بما يسرُّ

ينَةً لََها ل نَْبلَُوُهْم أَيُُّهْم } ى:قال تعال ؛إلى أن يكون صابًرا شكوًرا فهو محتاجٌ  ؛هؤيسو إ نَّا َجعَْلنَا َما َعلَى األَْرض  ز 

 [7]الكهف:أَْحَسُن َعَمالً {

 وعافية في جميع أحواله؛ ولذا قال  فهو في نعمةٍ  ؛ه كلَّه خيرٌ ؤمن أنَّ أمرَ الـم على عبده -تعالى  -م هللا عَ ومن ن  

ن  الـم َعَجبًا ألَْمر  »: اءُ ، إ ن  أَْمَرهُ ُكل هُ َخْير   ؛ْؤم  : إ ْن أََصابَتْهُ َسر  ن  ، َشَكَر فََكاَن َخْيًرا لَهُ  َولَْيَس ذَل َك ألََحٍد إ ال  ل ْلُمْؤم 

اءُ   .(3)«َصبََر فََكاَن َخْيًرا لَهُ  َوإ ْن أََصابَتْهُ َضر 

ورفعًا ، ي الدُّنيافلعقوبته  تعجياًل  ؛البالءؤمن غالبًا بنزول الـم فال عجَب إذا اقتضت حكمةُ هللا اختصاصَ 

َظَم الجزاء مع ع  ، النَّاس إيمانًا أشدُّهم ابتالءً  فأكملُ ، لمنزلته   م البالء.ظَ بل إنَّ ع 

 :وقدره اإليمان بقضاء هللاو التسليم :طلب الثانيالـم

ُن اْلقَو يُّ َخْير  َوأََحبُّ إ لَى هللا  »: قَاَل َرُسولُ .و[38]األحزاب:} َوَكاَن أَْمُر ّللاَّ  قَدًَرا َمْقدُوًرا{قال تعالى:   اْلُمْؤم 

نَ  يف  الـم م  ع  ن  الض  ْص َعلَى َما يَْنفَعُكَ  .َوف ي ُكل ٍ َخْير  ، ْؤم  ْن ب اهلل  َواَل تَْعَجزْ ، اْحر  َوإ ْن أََصابََك َشْيء  فاََل ، َواْستَع 

ْن قُلْ ، َوَكذَاتَقُْل لَْو أَن  ي فَعَْلُت َكاَن َكذَا   .(4)«فَإ ن  لَْو تَْفتَُح َعَمَل الش ْيَطان   ؛َوَما َشاَء فَعَلَ ، قََدُر هللا   :َولَك 

فليس للعبد إال ، له هللاُ  إال ما كتب وال يصيب العبدَ ، ه شيءٌ ال يردُّ  رُ دَ والقَ ، وهو من قدره، من أمر هللا والبالءُ 

يعلم أنه ال أْن و، هصيبَ يُ ه لم يكن ل  أوما أخط، هخطئَ يُ لم يكن ل  أصابه ما  أنَّ يعلم أن و، رهلقضاء هللا وقدَ  التسليمُ 

 }قال تعالى:  ؛التي نؤمن بها ةُ ره إذا نزل البالء هي العقيدبقضائه وقدَ  هلل واإليمانُ  فالتسليمُ  إال هللاُ  رَّ يكشف الضُّ 

ُ لَنَا ُهَو َمْواَلنَا َوَعلَى ّللاَّ  فَ  يبَنَا إ الَّ َما َكتََب ّللاَّ نُونَ قُْل لَْن يُص  لخير اأنَّ  نؤمنَ أنَّ و، [51]التوبة: {ْليَتََوكَّل  اْلُمْؤم 

وال يكوُن ، ارُّ الضَّ  افعُ و النَّ دَه ههللاَ وحْ  وأنَّ ، [49]القمر:{إ نَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ ب قَدٍَر }قال تعالى:  ؛والشرَّ بقَدَر

ه وتقديره ْلمه وأَْمر  ن تَْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر َوَعَسى أَ }: قال تعالى؛ هئوله الحكمةُ البالغة في قضا، شيٌء إال بع 

ُ يَْعلَُم َوأَنتُ  بُّوا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم  َوّللاَّ  .[216]البقرة: {تَْعلَُمونَ ْم اَل لَُّكْم َوَعَسى أَن تُح 

                                                           

 (.1/517)بن أبي طالب الهداية، لمكي  (1)

 (.1/209بدائع الفوائد ) (2)

 (.224األدب النبوي )ص: و(، 4/2295أخرجه مسلٌم في صحيحه ) (3)

 (.4/2052أخرجه مسلٌم في صحيحه ) (4)
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 :به االستعانةُ و على هللا لُ التوكُّ  :المطلب الثالث

نُوَن } :قال تعالى  .[122]آل عمران:{َوَعلَى ّللاَّ  فَْليَتََوكَّل  اْلُمْؤم 

يُن { :وقال تعالى ُ َوإ ْن يَ : } وقال، [5]الفاتحة: } إ يَّاَك نَْعبُدُ َوإ يَّاَك نَْستَع  َف لَهُ إ الَّ  ْمَسْسَك ّللاَّ و َوإ ْن هُ ب ُضرٍِّ فاََل َكاش 

بَاد   ُر فَْوَق ع  يٌر * َوُهو اْلقَاه  يُم اْلَخب يرُ يَْمَسْسَك ب َخْيٍر فَُهو َعلَى ُكلِّ  َشْيٍء قَد    [18-17]األنعام: {ه  َوُهو اْلَحك 

 رَّ النفع والضُّ  أنَّ  اواعتقادً ، في حسن تدبيره ثقةً ؛ األمر إليه وتفويضُ ، القلب على هللا اعتمادُ  (1)على هللا لُ التوكُّ 

ها بابُ  واالستعانةُ ، (2)هى حصولُ رجَ يُ  من هللا على تحصيل نفعٍ  ونالعَ  فهي طلبُ  ا االستعانةُ ده سبحانه.أمَّ بيده وحْ 

؛ هاألهميتَّ وهي من العبادة ، العبادة في سورة الفاتحة قسيمةَ  علتْ ولذلك جُ ، هاوهي من أعظم العبادات وأجلِّ  ، واسعٌ 

يُن{تعالى لذلك يقول  .[5]الفاتحة::} إ يَّاَك نَْعبُدُ َوإ يَّاَك نَْستَع 

ها ، رعية والكونيةاألسباب الشَّ  بَْذل   من دَّ بُ  وللنَّجاة من البالء والوباء ال قال  ؛لتوكُُّل الصادُق على هللااومن أهمِّ 

يبَنَا إ الَّ َما َكتََب هللاُ } : تعالى نُونَ لَنَا ُهَو َمْواَلنَا َوَعلَى ّللاَّ   قُْل لَْن يُص   عبدُ ويرجو ال، [51]التوبة:{  فَْليَتََوكَّل  الُمْؤم 

 .[3]الطالق: {َوَمن يَتََوكَّْل َعلَى هللا  فَُهَو َحْسبُهُ }كما قال تعالى:  لالتوكُّ  عاقبةَ 

رَّ إال هللا هعلى يقين أنَّ  والمؤمنُ  ُف الضُّ َف لَهُ إ الَّ ُهَو َوإ ْن  : }قال تعالى ؛ال يَْكش  َوإ ْن يَْمَسْسَك هللاُ ب ُضرٍِّ فاََل َكاش 

يرٌ  يُب }قال تعالى:  ؛إال هللاُ  ضطرَّ الـم وال يجيب [17]األنعام: {يَْمَسْسَك ب َخْيٍر فَُهَو َعلَى ُكلِّ  َشْيٍء قَد  ْن يُج  أَمَّ

ُف السُّوَء َويَْجعَلُُكمْ  ي شف  وال يُ  .[62]النمل: {ُخلَفَاَء اأْلَْرض  أَإ لَهٌ َمَع هللا  قَل ياًل َما تَذَكَُّرونَ  الُمْضَطرَّ إ ذَا دََعاهُ َويَْكش 

ْضُت فَُهَو يَْشف ين  : }قال تعالى ؛إال هللاُ  اْشف ه  ، الل ُهم  َرب  الن اس  أَْذه ب  البَاسَ »: وقال ، [80]الشعراء: {َوإ ذَا َمر 

 .(3)«َوأَْنَت الش اف ي

ب وج  يُ  واء والبالءُ ما يقع من الدَّ  كلَّ  إلى أنَّ  إشارةٌ ، إال أنت ال شافيَ  ؛«إ الَّ أَْنتَ  اَل َشاف يَ » :حجر: قَْوله قال ابنُ 

 الدرجات. قامات وأشرفُ الـم أعلى وذلك، التوحيد بقلبه للعبد تحقيقَ 

سرائيليات يقول هللا   .(4)تجمع بينك وبين نفسك والعافيةُ ، يجمع بيني وبينك : البالءُ  تعالىوفي اإل 

 

 

                                                           

من  ؛منه من األسمممباب دَّ بُ  عي فيما الفي السمممَّ  ^ه ة نبيِّ  سمممنَّ  باعُ ، واتِّ  قضممماءه ماٍض  أنَّ في  ، واإليقانُ باهلل قةُ هو الثِّ   (1)

تفسير  .الـممممممعتادةُ  -تعالى  -هللا  ةُ ما تقتضيه سنَّ  ألسلحة، واستعمال  ل وإعدادٍ ، من عدوٍِّ  زٍ وتحرُّ ، ومشرب مطعمٍ 

 ة الفقهاء.عامَّ  ( وهو قولُ 4/189القرطبي )

 وغيرها.، واالستنصار  واالستهداءَ ، واالستعاذة واالستغاثة، لَ وكُّ والتَّ  عاءَ تشمل الدُّ  بمعناها العامِّ   واالستعانةُ  (2)
 (.4/1721في صحيحه ) (، ومسلمٌ 7/133أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (3)
 (.1/55) موارد الظمآن لدروس الزمان (4)
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 المطلب الرابع: الرُّ جوع إلى جاد  ة الطريق

عُونَ  }قال تعالى:  [168]األعراف: { َوبَلَْونَاُهْم ب اْلَحَسنَات  َوالسَّيِّ ئَات  لَعَلَُّهْم يَْرج   

عُوَن لعلهم يتوبون{)1(.  قال الحسن}: لَعَلَُّهْم يَْرج 

ة .البالُء والعقوب{َوالسَّيِّ ئَات   } رضي هللا عنه عباس قال ابنُ و   

، ع والفزعفيرجعوا إليه بالتضرُّ ، هّللاَّ وسلطانَ فوا قدرةَ عر  يَ يق؛ ل  صائب والضِّ  الـم سهم أوأي: بالباليا في أنفُ 

 .(2)وبةوالتَّ  عاء  والدُّ 

اءمَّ ـعوا لهم لم يتضرَّ هم أَنَّ فقد ذمَّ " رَّ فَلم ، الحسنة السَّيئَة بالحالة   ل الحالةَ فَإ نَّهُ بعد هذا بدَّ  ؛ا أَخذهم بالبأساء َوالضَّ

، اء ليطيعوارَّ بالسَّ  عوا فَاْبتاََلُهْم هللاُ فَلم يتضرَّ ، عوايضرَّ اء ل  رَّ  بالضَّ فهنا أَخذهم أَواًل ، يطيعوا فَأَخذُهم بالعذاب بغتةً 

 .(3)"فَلم يطيعوا فَأَخذُهم بالعذاب  

 .[117هود:] {َربَُّك ل يُْهل َك اْلقَُرى ب ُظْلٍم َوأَْهلَُها ُمْصل ُحونَ  َوَما َكانَ } :قال تعالى

َكم االبتالءات التي أخبر هللاُ  َّ يتخلَّ و، همطريقَ  حوايصحِّ  و، إلى هللا بها أن يرجع العبادُ  ومن ح  د عليهم فس  يُ  صوا مما

 وبة  مع التَّ ، همت عليهم واليتُ من كان د  تعاهُ  ثم، سهم أواًل أنفُ  بإصالح   ؛همربِّ   ويرجعوا إلى هدي  ، نياهمينهم ودُ د   أمرَ 

هللا  وأنَّ ، االستغفار   رة  وكث، من الصَّدَقات واألعمال الصالحات واإلكثار  ، الحقوق وأداء  ، ظالمالـم وردِّ  ، واإلنابة

 لرجوُع إلى هللا تعالى.ا اتمن تلك االبتالء رادَ الـم وأنَّ ، رِّ  كما يبتليهم بالخيريبتلي عبادَه ويمتحنُهم بالشَّ 

وهكذا ، سهنفْ  ةإال من جه بالءٌ أصابه فما  ؛وبة عن ذنوبهه بالتَّ سَ نفَ  العبد   كُ هذه اإلخبارات القرآنية تدارُ  وفائدةُ 

وإن كان ، فاالبتالءُ  ؛هم عن غواياتهم إلى طاعات ربهمويردَّ ، ظهم من غفلتهموق  يُ ل   البالءَ  على العباد يبعث هللاُ 

ئاتهم ر من سيِّ  يكفِّ   ؛هللا ون رحمةَ ومغفرة للمؤمنين الذين يستحقُّ  وهو رحمةٌ ، ه لصالح العبد مآاًل لكنَّ ، اوعذابً ا مً ـمؤل

 .(4)وبقاتالـم أو ما يرتكب من، ها بسبب الكفرلمن يستحقُّ  عاجلةٌ  وعقوبةٌ  وهو عذابٌ ، ويرفع من درجاتهم

َ لَْم يَكُ وقال تعالى:  ْم{ُمغَيِّ ًرا ن ْعَمةً أَْنعََمَها َعلَى قَ  } ذَل َك ب أَنَّ ّللاَّ ه   .[53]األنفال:ْوٍم َحتَّى يُغَيِّ ُروا َما ب أَْنفُس 

                                                           

 (.5/1606تفسير ابن أبي حاتم ) (1)

 (.5/77ريدي )تفسير الـماتُ  (2)
 (.1/57رشاد سالم )تحقيق جامع الرسائل البن تيمية،  (3)
 (.3/193الـمنهل الحديث في شرح الحديث ) (4)
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 ر طاعةَ فيغيِّ  ، سهر ما بنفْ حتى يكون هو الذي يغيِّ   ه التي أنعم بها على أحدٍ عمَ ر ن  ه ال يغيِّ  أنَّ  -تعالى  - فأخبر هللاُ 

م ك بظالَّ وما ربُّ ، افاقً و   جزاءً  ؛ر عليهيِّ  ر غُ فإذا غيَّ ، طهخَ رضاه بأسباب سَ  وأسبابَ ، ه بكفرهوشكرَ ، هللا بمعصيته

 .(1)للعبيد

 

 :ي هللابين يدَ  (3)واالستكانة (2)عالتضرُّ  :المطلب الخامس

ُعوَن { : تعالى قال اء  لَعَلَُّهْم يَتََضرَّ رَّ ْن قَْبل َك فَأََخْذنَاُهْم ب اْلبَأَْساء  َوالضَّ قال: و، [42]األنعام:}َولَقَدْ أَْرَسْلنَا إ لَى أَُمٍم م 

ُعوَن { ْم َوَما يَتََضرَّ لهم  فهذا تعذيبٌ " :ةيتيمقال ابن  .[76]المؤمنون:}َولَقَْد أََخْذنَاُهْم ب اْلعَذَاب  فََما اْستََكانُوا ل َربِّ ه 

ن ضمَّ  -وهللا أعلم  -ه كأنَّ  ؛نوببالذُّ  :ولم يقل، وذكر هنا أنه أخذهم بالعذاب، عوا إليه وليتوبوافي الدنيا ليتضرَّ 

مْ } :وإذا قال، نيبوا وليتوبواذلك معنى جذبانهم إلينا ليُ  ُ ب ذُنُوب ه  يكون قد أهلكهم فأخذهم  [21]غافر:{ فَأََخذَُهُم ّللاَّ

 .(4)إليه بالهالك

 امتخشعً  ايخرج عند االستسقاء متواضعً   وكان النبيُّ ، ةدَّ ه عند الشِّ  من ال يستكين لربِّ   فذمَّ  :قال ابن رجب

 .(5)امتمسكنً 

ليمتحنهم ويختبر  العبادَ تلي بها ند هللا يبمن جُ  ندٌ وهي جُ ، اكثيرً  اقً لْ األوبئة التي حصدت خَ  ةمن شدَّ  أعظمُ  ةٍ شدَّ  وأيُّ 

 .همهم بين يدي ربِّ  عَ هم وتضرُّ هم وانكسارَ لَ وتذلُّ ، همصبرَ 

إليها  لْ ص  ولم تَ ، أكابر األطباء هتد  إليها عقولُ شفي من األمراض ما لم يَ "ها هنا من األدوية التي تَ  :مقال ابن القيِّ  

، عليه ل  والتوكُّ ، ه على هللاالقلب واعتماد   ة  وقوَّ ، وحانيةالقلبية والرُّ  من األدوية  ، همستُ ي  قْ هم وأَ بُ هم وتجار  علومُ 

 واإلحسان  ، واالستغفار وبة  والتَّ ، عاءوالدُّ  دقة  والصَّ ، له ل  والتذلُّ ، واالنكسار بين يديه واالنطراح  ، إليه وااللتجاء  

على اختالف أديانها  ممُ ها األُ بتْ هذه األدوية قد جرَّ  فإنَّ  ؛كروبالـم عن والتفريج  ، لهوفالـم وإغاثة  ، قلْ إلى الخَ 

بنا وقد جرَّ ، ه وال قياسهوال تجربتُ ، إليه علُم أعلم األطباء لْ ص  فاء ما لم يَ جدوا لها من التأثير في الشِّ  فوَ ، لهالَ وم  

 ومن أعظم عالجات"وقال: ، "ةُ الحسيَّ  ورأيناها تفعل ما ال تفعل األدويةُ ، نا من هذا أموًرا كثيرةً نحن وغيرُ 

                                                           

 (.74م )ص: الداء والدواء، البن القيِّ   (1)

 (.1/270)للخليل بن أحمد ع. العين، أي: خضع للمسألة، وكذلك: التخشُّ ، وَضَرع يَْضَرع؛ لع: التذلُّ التضرُّ  (2)

 (8/222ؤال والرغبة. لسان العرب، البن منظور )ل والمبالغة في السُّ التذلُّ  ع:والتضرُّ 

 (.115غوية، للعسكري )ص: عف. الفروق اللُّ االستكانة: هي إظهار الضَّ  (3)

 (.136- 1/135رشاد سالم )تحقيق جامع الرسائل البن تيمية،  (4)

 (.115اختيار األولى في شرح حديث اختصام الـمأل األعلى، البن رجب )ص:  (5)
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في  ولهذه األمور تأثيرٌ ، وبةُ والتَّ ، إلى هللا واالبتهالُ  عُ والتضرُّ ، عاءوالدُّ  كرُ والذِّ  ، واإلحسانُ ، الخير علُ رض ف  مالـ

 .(1)من األدوية الطبيعية" فاء أعظمُ الشِّ   ل وحصول  لَ الع   دفع  

ه عَ ويسمع تضرُّ  هالراحمين ليمتحن صبرَ  الحاكمين وأرحمُ  الذي ابتاله أحكمُ  أنَّ  علمْ ابن قيس: و قال األشعثُ 

ُعوَن {} َولَقَْد أََخْذنَاُهْم ب اْلعَذَاب  فََما اْستََكانُوا ل رَ قال هللا تعالى:  ؛فهويخوِّ   ْم َوَما يَتََضرَّ  .[76]المؤمنون:بِّ ه 

 :باهلل سن الظن   حُ  :ادسالمطلب الس  

الُّوَن{ : قال تعالى ْن َرْحَمة  َربِّ ه  إ الَّ الضَّ  [.56]الحجر:} َوَمْن يَْقنَُط م 

ن يَن{  :قال تعالى بُّ اْلُمْحس  َ يُح  نُوا إ نَّ ّللاَّ  [.195]البقرة:}َوأَْحس 

يََرةَ » :قال  .(2)نَّ الظَّ  -تعالى  -أي أحسنوا باهلل  :وريُّ قال الثَّ  قَالُوا: َوَما الفَأُْل؟ قَاَل: ، «َوَخْيُرَها الفَأْلُ ، الَ ط 

ال َحةُ يَْسَمعَُها أََحُدُكمْ » بة والفأل الكلمة الطيِّ   ةَ فطرة الناس محبَّ  يف وقد جعل هللاُ  :بطَّال قال ابنُ .(3)«الَكل َمةُ الص 

عجبه يُ ف يافبالماء الصَّ  الرجلُ  وقد يمرُّ ، شرى والمنظر األنيقللبُ  كما جعل فيهم االرتياحَ ، نس بهالح واألُ الصَّ 

 .(4)تنفعه ه وهي النثورة فتسرُّ الـم ةوضوبالرَّ ، شربهيَ  وهو ال

عن اليأس والقنوط  هي  والنَّ ، (5)األمل والتفاؤل الحسن واستصحاب  ، حال باهلل في كلِّ   سن الظنِّ  بحُ  مأمورٌ  فالمؤمنُ 

 مع األخذ  ، ات التي قد تقع بهلمَّ مُ ـالبالء والا من وقعً  فهي أشدُّ ؛ بالغة في الخوف والقلقالـم وعدم  ، من رحمة هللا

ن ومَ ، جُ ة إال الفرَ دَّ وما بعد الشِّ  ، سر يسًرامع العُ  فإنَّ  وزاد البالءُ  األمرُ  ما اشتدَّ هْ فمَ ؛ ل على هللاباألسباب والتوكُّ 

ُ تعالى:  :قَاَل النَّب يُّ  ؛داهل عليه كفاه وهَ توكَّ و باهلل نَّ أحسن الظَّ  ي ب ي»يقول ّللاَّ ْنَد َظن   َعْبد  َوأَنَا َمعَهُ إ ذَا ، أَنَا ع 

 .(6)«ذََكَرن ي

 

 

 

                                                           

 (.10:م )صالطب النبوي، البن القيِّ   (1)

 (.3/326جامع البيان، تفسير الطَّبري ) (2)

 (.4/1745في صحيحه ) (، ومسلمٌ 7/135أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (3)
 (.9/437، البن بطَّال )يشرح صحيح البخار (4)

يََرةَ  »: ^َكاَن النَّب يُّ  قال: عن أبي هريرة  (5) ُن، َويَْكَرهُ الطِّ  بُهُ اْلَفأُْل اْلَحسممممممَ ننه أخرجه ابن ماجه في سممممممُ  .«يُْعج 

د بن عمرو ؛حسممن صممحيح، وهذا إسممنادٌ  قال األرنؤوط: حديثٌ . (2/752في مسممندة ) (، وأحمدُ 4/559) ، محمَّ

 : حسن.قال األلبانيُّ  .الحديث، وباقي رجاله ثقاتٌ  حسنُ  صدوقٌ ، يثيعلقمة اللَّ  وهو ابنُ 
 (.4/2061في صحيحه ) (، ومسلمٌ 9/121أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (6)
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 :مطالب ةُ وفيه ستَّ  :البالء زمنَ  برُ الص   :المبحث الثاني

 :ىبتلَ الـم عند رؤية الحمدُ  :طلب األولمال

ي َعافَان ي»: قَاَل َرُسوُل ّللاَّ   ا اْبتاََلَك ب ه   َمْن َرأَى ُمْبتَلًى فَقَاَل: اْلَحْمُد ّلِل    ال ذ  م  ْن َخلََق ، م  م  لَن ي َعلَى َكث يٍر م  َوفَض 

ياًل  ْبهُ ذَل َك اْلباََلءُ ، تَْفض   وال يسمعه، هسَ ا بحيث يسمع نفْ سرًّ  كرَ قال العلماء: ينبغي أن يقول هذا الذِّ  .(1)«لَْم يُص 

 وذلك من أسباب حفظه من البالء. ، العافيةومن رأى مصابا بالوباء أو علم به شرع له حمد هللا على .(2)ىبتلَ الـم

 

 :برالص   :المطلب الثاني

 ُ يبٍَة إ الَّ ب إ ْذن  ّللاَّ  َوَمْن يُْؤم   :تعالىقَاَل ّللاَّ ْن ُمص   .[11]التغابن:ْن ب اَّللَّ  يَْهد  قَْلبَهُ{ }َما أََصاَب م 

َْمر  »: قَاَل َرُسوُل هللا   ن  الـم َعَجبًا أل  ن  ، إ ن  أَْمَرهُ ُكل هُ َخْير   ؛ْؤم  ََحٍد إ ال  ل ْلُمْؤم  اُء َشَكَر  ؛َولَْيَس ذَاَك أل  إ ْن أََصابَتْهُ َسر 

اُء َصبََر فََكاَن َخْيًرا لَهُ ، فََكاَن َخْيًرا لَهُ   .(3)«َوإ ْن أََصابَتْهُ َضر 

س عن فْ النَّ  وهو حبسُ . (4)هاأي حبستُ  ؛ذلك األمرسي على نفْ  رتُ بَ . يقال: صَ وهو الحبسُ  ؛برُ الصَّ  :فارس قال ابنُ 

 اكر في أكثر من سبعين موضعً وذُ ، حمدا ال يُ الجوارح عمَّ  وحبسُ ، كوىسان عن الشَّ اللِّ   وحبسُ ، طسخُّ الجزع والتَّ 

العافية  حبةَ صُ  نَ حس  فعليه أن يُ ، في حال البالء وعبوديةٌ ، في حال العافية عبوديةٌ  عبدٍ   على كلِّ  ّللفَّ .في كتاب هللا

 بر.البالء بالصَّ  وصحبةَ ، كربالشُّ 

ا قبله وأمَّ  .(5)برمن الصَّ  بعد نزول البالء ليس للعبد أوسعُ  لكنْ ، بر من ساحة البالءللصَّ  العافية أوسعُ  وساحةُ 

ْن َخْيٍر » : له كما قال النبيُّ  أوسعُ  فالعافيةُ  ي م  ْند  رَ  فلنَما يَُكْن ع  ُ ، هُ َعْنُكمْ أَد خ  ف هُ َّللا  ف  يُع  َوَمْن ، َوإ ن هُ َمْن يَْستَع 

 ُ ُ ، يَتََصب ْر يَُصب  ْرهُ َّللا  ْبر  ، َوَمْن يَْستَْغن  يُْغن ه  َّللا  َن الص   .(6)«َولَْن تُْعَطْوا َعَطاًء َخْيًرا َوأَْوَسَع م 

قوله  ثلُ وهذا م  ، ستغن  يَ  ه هللاُ ن  غْ ومن يُ ، رْ يتصبَّ  ه هللاُ رْ صبِّ  ومن يُ ، ه هللا يستعفففَّ ع  من يُ  :معناه : بطَّالقال ابنُ 

ا َمن أَْعَطى َواتَّقَى َوَصدََّق ب اْلُحْسَن{ تعالى:  ْم : ه تعالىهذا قولُ  ن صحةَ [ اآلية. يبيِّ  6، 5]الليل: }فَأَمَّ }ثُمَّ تَاَب َعلَْيه 

يَتُوبُوا{  لم هللا ال ما سبق في ع  وْ وكذلك لَ ، وبة ما تابواال ما سبق في علمه أنه قضى لهم بالتَّ وْ فلَ ، [118التوبة: ل 

                                                           

 : صحيح.ال األلبانيُّ وقحسن غريب،  حديثٌ وقال: ( 5/494ننه )في سُ  أخرجه الترمذيُّ  (1)
 (.6/130فيض القدير، للمناوي ) (2)

 (.4/2295أخرجه مسلٌم في صحيحه ) (3)

 (.3/329مقاييس اللغة، البن فارس ) (4)
 (.2/1926محمد التويجري )لموسوعة فقه القلوب،  (5)

 (2/729صحيحه )(، ومسلم في 8/99أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (6)
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 في صبر   الخيرَ  : وجدتُ قال الحسنُ  .من ذلك بفعلهم ويصبر ما قدروا على شيءٍ  ين يستعفف ويستغنأنهم ممَّ 

 .(2)قه لهعليه ويوفِّ   ه هللاُ نْ ع  ره يُ بر ويؤث  للصِّ  من يتصدَّ  :قال الباجيُّ  .(1)ساعةٍ 

 :نزوله بهم على ثالثة أقسام إالَّ أنَّ النَّاس حينَ ، ال بدَّ منه فاالبتالءُ 

ل: محروٌم من الخير ط   يقابل البالءَ ، األوَّ  ر.دَ لقَ ا واتِّ هام  ، الظَّنِّ  باهلل وء  وسُ ، بالتَّسخُّ

بر وحُ  يقابل البالءَ ، الثَّاني: ُمَوفَّق  سن الظَّنِّ  باهلل.بالصَّ

ضا والشُّكر يقابل البالءَ ، الثَّالث: راٍض  بر. وهو أمرٌ ، بالرِّ   زائد على الصَّ

ِّ   واجبٌ  - والصبر  ، وما يتبع ذلك، جاء  والرِّ  ، والخوف  ، ل  من التوكُّ  -القلب  وعملُ  :قال ابن تيمية وال ، فاقباالت

 ذهب.الـم من حيحُ وهو الصَّ ، وعاهةٍ  وفقرٍ  ضا بمرٍض م الرِّ  لزَ يَ 

 بإجماع بل هي مطلوبةٌ ، خلوق ال إلى الخالقالـم كوى إلىنافيه الشَّ يالجميل  والصبرُ ، كوىنافيه الشَّ ي والصبرُ 

ُعوَن { :}قال تعالى ؛سلمينالـم اء  لَعَلَُّهْم يَتََضرَّ رَّ إلى غير ذلك من اآليات. ، [42]األنعام:فَأََخذْنَاُهم ب اْلبَأَْساء  َوالضَّ

من غلب  أحمد؛ ألنَّ  عليه اإلمامُ  ونصَّ ، هغلب هلك صاحبُ  همافأيُّ  ؛اه ورجاؤه واحدً وينبغي للمؤمن أن يكون خوفُ 

 .(3)ومن غلب رجاؤه وقع في نوع من األمن من مكر هللا، ه وقع في نوع من اليأسخوفُ 

يا ، ك وإيمانكصبرَ  وإنما جاءت لتمتحنَ ، هلكما جاءت لتُ  صيبةُ الـم، نيَّ قال محمد بن عبد القادر: يا بُ 

 .(4)اثً بَ ا أو خَ بً هَ ا أن يخرج ذَ فإمَّ  ؛العبد   رُ يْ ك   فالمصيبةُ ، يتةَ الـم ال يأكل عُ بُ والسَّ ، عٌ بُ سَ  رُ دَ القَ ، نيَّ بُ 

ُ :صيبةالـم االسترجاع في :المطلب الثالث يبَةٌ قَالُوا : }تَعَالَى قال ّللاَّ يَن إ ذَا أََصابَتُْهْم ُمص  يَن * الَّذ  اب ر  ر  الصَّ َوبَشِّ 

ْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَئ َك ُهُم اْلمُ  ْن َربِّ ه  ْم َصلََواٌت م  عُوَن * أُولَئ َك َعلَْيه  َّ  َوإ نَّا إ لَْيه  َراج  ، [157 - 155]اْلبَقََرة : {ْهتَدُوَن إ نَّا َّلل 

ْعُت َرُسوَل ّللاَّ    َوَعْن أُمِّ  َسلََمةَ  ُ »يَقُوُل:  أَنََّها قَالَْت: َسم  يبَة  فَيَقُوُل َما أََمَرهُ َّللا  يبُهُ ُمص  ٍم تُص  ْن ُمْسل  َّ  }: َما م  إ نَّا َّلل 

عُونَ  يبَت ي، [156]اْلبَقََرة : {َوإ نَّا إ لَْيه  َراج  ْنَهاَوأَْخل ْف ل ي َخْيًرا ، الل ُهم  أُْجْرن ي ف ي ُمص  ُ لَهُ َخْيًرا ، م  إ ال  أَْخلََف َّللا 

ْنَها  .(5)«م 

يبَةٌ  َنَّهُ ُمص  ؛ أل  ْست ْرَجاُع َحاَل ُوقُوع  اْلَوبَاء  ن  اال  َوَكذَل َك إ ذَا اْستََجدَّ اْلَوبَاُء أَو اْشتَدَّ َعلَى النَّاس  ، فَيُْشَرُع ل ْلُمْؤم 

ْست ْرَجاعُ  َع اال  ُ ، ُشر  ْست ْرَجاُع؛ ل يُْخل َف ّللاَّ َع لَهُ اال  ه  أَو أَْهل ه  أَو َحب يٍب لَهُ ُشر  يَب ب ه  ف ي نَْفس  َعلَْيه   -تَعَالَى  -َوَمْن أُص 

                                                           

 (.10/183البن بطَّال )ي، شرح صحيح البخار (1)

 (.7/322) أالـمنتقى شرح الـموطَّ  (2)

 (.5/359الفتاوى الكبرى، البن تيمية ) (3)

 (.2/191ة، البن تيمية )ة والمنح الـمرعيَّ اآلداب الشرعيَّ  (4)

 (.2/631أخرجه مسلٌم في صحيحه ) (5)
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ه  َخْيًرا َن اْلَوبَاء  ، ب اْست ْرَجاع  ْن َخَساَرت ه  ف يه  ، َوَهذَا اْلَخَلُف قَْد يَُكوُن َعاف يَةً م  َوًضا م  ْن أَْلَطاف   أَو، أَو ع  َغْيَر ذَل َك م 

بِّ   بَات ه  اْلَكث يَرة  الَّت ي يَْغفُُل النَّاُس َعْنَها ف ي اْلُكُروب  َواْلَمَصائ ب . -ُسْبَحانَهُ  -الرَّ  َوه 

َّ  َوإ نَّا إ لَ } :صيبة وتخفيفها باإلكثار من قوله تعالىالـم َحرِّ   عالجُ  عُونَ إ نَّا َّلل  وفيها ، [156 ]البَقََرة: {ْيه  َراج 

 .له عادَ الـمَ  وأنَّ ، هلل لكَ الـمُ  أنَّ  :ينين عظيمَ بأصلَ  اإليمانُ 

يبَة  » :وقال  يبُهُ ُمص  ْن ُمْسل ٍم تُص  عُونَ }: فَيَقُوُل َما أََمَرهُ هللاُ ، َما م  َّ  َوإ نَّا إ لَْيه  َراج  ، [156]البقرة:  {إ نَّا َّلل 

يبَت ي ْنَها، اللُهم  أُْجْرن ي ف ي ُمص  ْنَها، َوأَْخل ْف ل ي َخْيًرا م   .(1)«إ ال  أَْخلََف هللاُ لَهُ َخْيًرا م 

 

 :الصابر المصاب أجر :لب الرابعالمطْ 

َساٍب{  :تعالى قال اب ُروَن أَْجَرُهْم ب غَْير  ح   .[10]الزمر:}إ نََّما يَُوفَّى الصَّ

يَن إ ذَا }قال: و يَن * الَّذ  اب ر  ر  الصَّ يبَةٌ قَالُوا إ  َوبَشِّ  عُوَن * أُولَئ كَ أََصابَتُْهْم ُمص  َّ  َوإ نَّا إ لَْيه  َراج  ْم َصلََواٌت  نَّا َّلل  َعلَْيه 

ْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَئ َك ُهُم اْلُمْهتَدُونَ  ْن َربِّ ه   .[157 - 155]اْلبَقََرة :  {م 

يبُهُ أَذًى»: قال و ْن ُمْسل ٍم يُص  وَ  - َما م  ُ لَهُ َسي  ئَات ه  َكَما تَُحطُّ الش َجَرةُ  - اهُ َمَرض  فََما س  إ ال  َحط  َّللا 

ُ َعلَى َمْن يََشاءُ » : قالو.(2)«َوَرقََها ن ينَ ، أَن هُ َعذَاب  يَْبعَثُهُ َّللا  َ َجعَلَهُ َرْحَمةً ل ْلُمْؤم  ْن أََحٍد يَقَُع ، َوأَن  َّللا  لَْيَس م 

بًافَيَْمُكُث ف ي ، الط اُعونُ  ه  َصاب ًرا ُمْحتَس  ُ لَهُ ، بَلَد  يبُهُ إ ال  َما َكتََب َّللا  يدٍ ، يَْعلَُم أَن هُ الَ يُص  ثُْل أَْجر  َشه   .(3)«إ ال  َكاَن لَهُ م 

، فيهأصابه لبلد الذي ابهذا الوباء فمكث في  ليفكيف بمن ابتُ ، رض عموًما فيه كفِّارةٌ للذنوبالـم وثَبَت أنَّ 

 .عليه بما كتب هللاُ  اا مؤمنً ا محتسبً صابرً 

يقين دِّ  والصِّ   فقة األنبياءوهو في رُ ، هداءالشُّ  وإن مات فله أجرُ ، ابرينالصَّ  فله أجرُ  حتسب إن عاشَ الـم ابرُ فالصَّ 

بلده من  م خارجَ ي من هُ حم  اكث في بلد الوباء يَ الـم حتسبالـم ابرُ وهذا الصَّ ، ان أولئك رفيقً سُ وحَ ، الحينوالصَّ 

                                                           

 (.2/631أخرجه مسلٌم في صحيحه ) (1)
 (.7/118أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (2)
 (.4/175أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (3)

 تحصيل هذا الثواب ستةٌ: شروطُ و

 اعون.بالطَّ  ـ أن يصاب الشخصُ 1

 ج منه.ـ أن يمكث في بلده ال يخرُ 2

 ـ أن يمكث صابًرا، ال قانًطا.3

 عند هللا، ال غافاًل عنه. ـ أن يمكث محتسبًا األجرَ 4

 له. كتب هللاُ  أنه لن يصيبه إال ما نَ ـ أن يتيقَّ 

 اعون.ـ أن يموت بسبب ذلك الطَّ 6



 

16 
 

يموتون من الهلع  اسُ فالنَّ ؛ والجزعَ  وال يثير فيهم الهلعَ ، م معهعنوية لمن هُ الـم وحَ ي الرُّ ويقوِّ  ، رضالـم انتشار

}قل لن يصيبنا إال ما لسيد المرسلين  العالمين ربِّ   ةَ وصيَّ  وما أعظمَ ، بهم األمراضُ  كَ فت  ا قبل أن تَ والجزع أحيانً 

 .(1)[51]التوبة:المؤمنون{ كتب هللا لنا هو موالنا وعلى هللا فليتوكل

 

 :اخطالس   ر الفار   زْ و   :المطلب الخامس

ْحف  » :قَاَل  َن الز  َن الط اُعون  َكاْلفَار   م  يدٍ ، اْلفَارُّ م  اب ُر ف يه  لَهُ أَْجُر َشه   .(2)«َوالص 

يَن آَمنُوا إ ذَا لَق يتُُم : قال تعالي ؛في ارتكاب الكبيرة حفمن الزَّ  رِّ  ااعون بالفمن الطَّ  الفارَّ  هبَّ شَ  }يَا أَيَُّها الَّذ 

يَن َكفَُروا َزْحفًا فاََل تَُولُّوُهُم اأْلَْدبَاَر{  ، الذي يرى لكثرته كأنه يزحف مُ هْ الدَّ  : الجيشُ حفُ والزَّ ، [15]األنفال:الَّذ 

يَار  تعالى:  قال (3)أي يدب دبيبًا. ْن د  يَن َخَرُجوا م  { }أَلَْم تََر إ لَى الَّذ  ْم َوُهْم أُلُوٌف َحذََر اْلَمْوت  [.قال 342]اْلبَقََرة: ه 

 .(4)وهم أربعون ألفًا، واحدة في ساعةٍ  اعون فأماتهم هللاُ ًرا من الطَّ ذَ : خرجوا حَ الحسنُ 

 قيمُ الـم اوأمَّ ، تُ وْ جَ فنَ فيقول: فررتُ  ا الفارُّ أمَّ  ؛قيم والفارِّ  الـم على فتنةٌ  اعونُ الطَّ »قال:  عن ابن مسعود

:دائنالـم له. وقالمن جاء أجَ  وأقام فماتَ ، هلُ أجَ  ئمن لم يج وكذلك فرَّ ، تُّ فمُ  أقمتُ  :فيقول  فرَّ  مايقال: إنه قلَّ " يُّ

 .(5)"وتالـم من مَ ل  اعون فسَ من الطَّ  أحدٌ 

من خرج لقصد  ؛رار ثالثٌ الف   رَ وَ صُ  أنَّ  وال شكَّ ، امحضً  رارَ على من قصد الف   هيُ مل النَّ حجر: حُ  قال ابنُ 

ر ذلك تصوَّ ويُ ، رار أصاًل ضة ال لقصد الف  متمحِّ   ومن خرج لحاجةٍ ، ال محالةَ  ا فهذا يتناوله النهيُ الفرار محضً 

ه في أثناء تجهيزه قوعُ فق وُ فاتَّ ، وقع اعونُ ولم يكن الطَّ ، إقامته مثاًل  كان بها إلى بلد   حيل من بلدٍ أ للرَّ فيمن تهيَّ 

إلى  وانضمَّ ، إليها فأراد الخروجَ  له حاجةٌ  ضتْ رَ من عَ  والثالثُ ، هيل في النَّ فال يدخُ ، أصاًل  رارَ فهذا لم يقصد الف  

 .(6)زاعالنِّ   فهذا محلُّ ، اعونُ من اإلقامة بالبلد التي وقع بها الطَّ  احةَ ه قصد الرَّ ذلك أنَّ 

 

 

                                                           

 (.3/193الـمنهل الحديث في شرح الحديث )( انظر: 1)

ه حسين سليم أسد: إسنادُ  قال. (7/379صلي في مسنده )وْ (، وأبو يعلى الـمممممَ 23/159أخرجه أحمد في مسنده ) (2)

 .(9/13وسط )خرجه الطبراني في الـمعجم األأ، وحسنٌ 
 (.4/1361للطيبي )، شرح الـمشكاة (3)

 (16/59عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (4)
 (.9/426شرح صحيح البخاري، البن بطَّال ) (5)

 (.10/188فتح الباري، البن حجر ) (6)
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 ا بالبالءأجر من يموت صابرً  :ادسلب الس  المطْ 

قُ ، َوالَمْبُطونُ ، (1)ْطعُونُ الـم َخْمَسة :الشَُّهَداُء » :قَاَل  ُب الَهْدم  ، َوالَغر  يُد ف ي َسب يل  َّللا   ، َوَصاح   .(2)«َوالش ه 

يَد ف يُكمْ » :قَاَل  يدٌ ، قَالُوا: يَا َرُسوَل هللا   «؟َما تَعُدُّوَن الش ه  ت ي إ ن  ُشَهَداَء »قَاَل: ، َمْن قُت َل ف ي َسب يل  هللا  فَُهَو َشه  أُم 

يد  »قَالُوا: فََمْن ُهْم يَا َرُسوَل هللا ؟ قَاَل: ، «لَقَل يل   نْ إ ذ َوَمْن َماَت ف ي َسب يل  هللا  فَُهَو ، َمْن قُت َل ف ي َسب يل  هللا  فَُهَو َشه 

يد   يد  ، َشه  يد  ، َوَمْن َماَت ف ي الط اُعون  فَُهَو َشه   .(3)«َوَمْن َماَت ف ي اْلبَْطن  فَُهَو َشه 

 له أو مرضجر عليه من أجْ أو حُ ، منه لَ ج  أو وَ  هتمَّ اأو ، من البالء إذا خاف سلمَ الـم رَ أجُ عة رحمة هللا أن يَ ن سَ وم  

ُكل   ُمْسل مٍ »: َرُسوُل  ه لم يُْشَف فيُرجى له حديثُ أنَّ  ر هللاُ حتى إذا قدَّ ، بسببه  .(4)«الط اُعوُن َشَهاَدة  ل 

 :مطالب ةُ وفيه ست   :كةلَ من مواطن الهَ التحذير  :المبحث الثالث

  :سفْ حفظ الن   لب األول:المطْ 

يُكْم إ لَى التَّْهلَُكة  } :قال تعالى  [.195:]البقرة {َواَل تُْلقُوا ب أَْيد 

يًما}قال: و َ َكاَن ب ُكْم َرح   .[29]النساء: {َواَل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إ نَّ ّللاَّ

نَ »: قال رسوُل ّللاَّ و َن اأْلََسد  الـم ف ر  م   .(5)«ْجذُوم  ف َراَرَك م 

 .(6)كةلَ للهَ  واالستسالم  ، ناما فيه هالكُ بأيدينا ل   هللا نهى عن اإللقاء   إنَّ " :بريُّ قال الطَّ 

عن  يوكما رُ ؛ بهم هبين الناس واختالط   والدخول   سجد  الـم من جذومُ الـم منعحبيب: وكذلك يُ  قال ابنُ و

 .(7)«اسَ ي النَّ ؤذ  تُ  وال، دي في بيتكاقعُ ، هللا ةَ مَ أَ  يا»فقال لها: ، تطوف بالبيت مجذومةٍ  بامرأةٍ  ه مرَّ أنَّ  عمر

وهو ؛ طبيعي بل هو ألمرٍ ، ى في شيءٍ وَ دْ جذوم ليس من باب العَ الـم رار مناألمر بالف   نَّ "إ :حجر قال ابنُ 

من األمراض في  ولذلك يقع في كثيرٍ ، الرائحة طة وشمِّ  خالَ مُ ـسة والالمَ الـمُ  بواسطة لجسدٍ  اء من جسدٍ الدَّ  انتقالُ 

 تشتدُّ  جذومُ الـم تيبة فقال:بن قُ ا وهذه طريقةُ ، خالطةالـم بكثرة حيحريض إلى الصَّ الـم اء منالدَّ  العادة انتقالُ 

ع نز  ويَ ، هوعكسُ ا بالمرأة من الرجل وكذا يقع كثيرً ، هه ومضاجعتَ ه ومحادثتَ من أطال مجالستَ  مَ سق  ه حتى يُ رائحتُ 

                                                           

 اعون أو غيره من األوبئة.الذي مات بالطَّ  :المطعون (1)

 (.4/24أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (2)

 (.3/1521أخرجه مسلٌم في صحيحه ) (3)
 (.3/1522في صحيحه ) (، ومسلمٌ 4/24أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (4)

 (.15/449أحمد في مسنده )و(، 5/142) هفأبي شيبة في مصنَّ  أخرجه ابنُ  (5)
 (.3/593تفسير الطَّبري )=  جامع البيان (6)

 (.9/412شرح صحيح البخاري، البن بطَّال ) (7)
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 ؛ائحةر بالرَّ بل على طريق التأثُّ ، ال على طريق العدوى ؛جذومالـم مخالطة بترك   ولهذا يأمر األطباءُ ، إليه الولدُ 

 .(1)"هام من واظب اشتمامَ سق  ألنها تُ 

 األمراضشرحناه في موضوع أْن سبق  اوممَّ " :ينختصِّ  الـم أحد األطباء ابن حجر قولُ  د كالمَ ا يؤكِّ  وممَّ 

 ا لحدوثيكروب في جسم اإلنسان ليس كافيً الـم دخول ح أنَّ فهي توضِّ   ؛ةاألحاديث النبويَّ  ن لنا إعجازُ يتبيَّ  يةعد  الـمُ 

 .(2)رضالـم في النهاية عن حدوث سؤولةُ الـم ظاهرة لنا هي أخرى غيرَ  هناك عواملَ  وأنَّ  دَّ بُ  بل ال، رضالـم

وإنما العدوى ، ذاتهاوبذلك ال عدوى ب  ، ا للمرضده ليس سببً كروب وحْ يالـم علم أنَّ ويُ ، ضح الرؤيةُ وهكذا تتَّ 

تنفع  وال ضرُّ تَ  ال بأنها امِّ  التَّ  عتقاد  مع اال بل نأخذ باألسباب، ومع هذا فنحن ال ننفي األسبابَ ، ر هللادَ بقَ  ناتجةٌ 

 .(3)األسباب ي خالق  ه بين يدَ كلُّ  وإنما األمرُ ، ذاتهاب  

 وانتشار يةعد  الـمُ  األرواح من الهالك في زمن األمراض ة إنقاذَ الكتاب والسنَّ  نصوصُ  لذلك أوجبت

على و، سقام قبل حدوثهاعلى الوقاية من األمراض واأل تْ وحثَّ ، هفظُ ا ح  ا واجبً س حقًّ فْ النَّ  وجعلت إنقاذَ ، األوبئة

من هذا  ما أصاب البالدَ سبب بو، كةهلُ مواطن التَّ س في فْ النَّ إْلقاء من  التحذير أشدَّ  رتْ حذَّ و، داوي بعد حدوثهاالتَّ 

من  ؛ وذلكن انتشارهم منه والحدِّ   هده للوقاية  جُ  كلِّ   بذلَ  العبد وجب على، كثيرة فوٍس نُ به من فتك ما الوباء و

أهل من و، بالتعليمات الصادرة من القنوات الرسمية وااللتزام  ، على عدم االختالط بالمصاب الحرص   خالل

 .واالختصاص أنالشَّ 

ومقتضى ، ريةس البشَ فْ هي من مقتضى مقاصد الشريعة التي جاءت لحفظ النَّ  ذةُ خَ تَّ الـم وهذه اإلجراءاتُ 

 رر  لدفع الضَّ  الخاصِّ   رر  الضَّ  ل  وإلى تحمُّ ، صالحالـم فاسد على جلبالـم رء  إلى تقديم دَ  القواعد الفقهية التي دعتْ 

 رار مناألمر بالف   وحملُ ، العدوى جملةً  ها نفيُ أحدُ  ؛أخرى مسالكُ بين النصوص  .وفي طريق الجمعالعامِّ  

ه وتزداد م مصيبتُ عظُ من اآلفة تَ  ليمَ السَّ  دن  البَ  حيحَ ألنه إذا رأى الصَّ  ؛جذومالـم جذوم على رعاية خاطرالـم

 .(4)هحسرتُ 

 

 

 

                                                           

 (.10/160فتح الباري، البن حجر ) (1)
 (.611 )ص يوسف الحاجِّ  لموسوعة اإلعجاز العلمي،  (2)
 ( الـمرجع السابق.3)

 (.10/160( فتح الباري، البن حجر )4)
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 :وعدم الدخول فيها، أرض الوباء عدم الخروج من :المطلب الثاني

ْعتُْم ب الط اُعون  إ ذَا » :قال  َسم 
ْنَها، ب أَْرٍض فاَلَ تَْدُخلُوَها (1)  .(2)«َوإ ذَا َوقََع ب أَْرٍض َوأَْنتُْم ب َها فاَلَ تَْخُرُجوا م 

 اوأمَّ ، تُ وْ جَ فنَ فيقول: فررتُ  ا الفارُّ أمَّ  ؛قيم والفارِّ  الـم على فتنةٌ  اعونُ الطَّ »قال:  عن ابن مسعود  يوورُ 

يقال: " :دائنيُّ الـم وقال .(3)«هوأقام فمات من جاء أجلُ ، هأجلُ  ئمن لم يج وكذلك فرَّ ، تُّ فمُ  أقمتُ  :فيقول قيمُ الـم

 .(4)"وتالـم م منل  اعون فسَ من الطَّ  أحدٌ  فرَّ  ماإنه قلَّ 

وفة قبل خُ الـم األشياء بَ وتجنُّ ، كاره قبل وقوعهاالـمَ  يوقِّ  رء تَ الـم على على أنَّ  فيه الداللةُ ": بريُّ قال الطَّ 

أرض في  نهى من لم يكنصلى هللا عليه وسلم وذلك أنه  ؛بعد نزولها الجزع   وتركَ  برَ عليه الصَّ  وأنَّ ، هجومها

 .(5)راًرا منهونهى من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فيها ف  ، الوباء عن دخولها إذا وقع فيها

 . عن دخول أرض بها الطاعون أو الخروج منها يهالن   وجهُ 

ل الذي قبل األجَ  كَ هل  أو أن يَ ، تب عليهكُ  ما ه غيرُ ذاًرا عليه من أن يصيبَ ح   انه عن ذلك أحدً قيل: لم يَ 

، ل قدومه عليهه من أجْ ما كان هالكُ نَّ أنَّه إ من أن يظنَّ  الفتنة على الحيِّ   ذارَ ح   ولكنْ ، ستقدميَ  ستأخر عنه واليَ  ال

عن ذلك  ^ هونهيُ ، ذلك ^هللا  ل خروجه عنه. فكره رسولُ نجاته كانت من أجْ  وت أنَّ الـم عنه فنجا من ومن فرَّ 

 .(6)جذومالـم من وِّ  نُ نهيه عن الدُّ  نظيرُ 

وإنما  :قالوا .بالنهي الوارد عن الدخول إلى األرض التي يقع بها من أجاز الخروجَ  استدلَّ " :حاويُّ قال الطَّ 

وضع الـم ألهل لهذا لجازَ  ألنه لو كان النهيُ  ؛وهو مردود :قال، من دخل عليه يَ عد  أن يُ  نهى عن ذلك خشيةَ 

                                                           

باج.(8/418)العين، للخليل بن أحمد  ."عامٍِّ  مرٍض  ، وقيل: هو كلُّ اعونُ الطَّ  الوباءُ "( قال الخليل: 1) : يُّ وقال ال

من  من الجهات دون غيرها، تخالف الـممممعتادَ  جهةٍ  يمن الناس ف الكثيرَ  مِّ عُ يَ  وهو مرضٌ  ؛اعونهو الطَّ  الوباءُ "

إكمال المعلم بفوائد مسمملم " بخالف سممائر األوقات باختالف األمراضا، هم واحدً ويكون مرضممُ ، اسأمراض النَّ 

(7/ 132) 

ا ونً طاعُ  يتْ مِّ  األمراض، فسممممُ  عمومُ  الخارجة في الجسممممد، والوباءُ  الطاعون القروحُ  أصمممملُ ": يقال القاضمممم. 

 .(7/132وائد مسلم )ا. إكمال الـمعلم بفوباء طاعونً  ، وليس كلُّ وباءٌ  طاعونٍ  لشبهها بالهالك بذلك، وإال فكلُّ 

، اطاعونً  وباءٍ  ، وليس كلُّ وباءٌ  طاعونٍ  ؛ فكلُّ اوخصمممممموصممممممً  ابين الوباء والطاعون عمومً  نَّ "إ م:قال ابن القيِّ  

 حادثةٌ  رديئةٌ  وأورامٌ  وحٌ رُ وقُ  اجاتٌ رَّ خُ  واعينُ منها. والطَّ  ه واحدٌ اعون؛ فإنَّ من الطَّ  أعمُّ  ةُ العامَّ  وكذلك األمراضُ 

 .(31م )ص:بوي، البن القيِّ  ب النَّ الطِّ   ."هاكرُ م ذ  في الـمواضع الـمتقدِّ  
 (.4/1738في صحيحه ) (، ومسلمٌ 7/130أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (2)

 .(9/426شرح صحيح البخاري، البن بطَّال ) (3)

ِّ التمهيد، البن عبد البَ  (4)  (.6/214) ر 

 (.9/423شرح صحيح البخاري، البن بطَّال ) (5)

 (.9/425شرح صحيح البخاري، البن بطَّال ) (6)
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 نعوا من القدوم عليه غيرُ له مُ عنى الذي ألجْ الـم رف أنَّ فعُ ، ا عن ذلكأيضً  وقد ثبت النهيُ ، الذي وقع فيه الخروجُ 

، عليه بتقدير هللا مَ د   يصيب من قَ النهي عن القدوم عليه لئالَّ  حكمةَ  أنَّ  -وهللا أعلم  -والذي يظهر ، معنى العدوى

ُ ، صابهوضع الذي كان فيه أَل الـم ه لو أقام فيولعلَّ ، ا أصابنيمَ لَ  هذه األرضَ  دمتُ ال أني قَ وْ لَ  :فيقول مر أن ال فأ

لو  :مثاًل  فيقول مَ سلَ  يَ لئالَّ ؛ من األرض التي نزل بها جَ ن وقع وهو بها أن يخرُ ونهى مَ ، ةا للمادَّ عليه حسمً  مَ قدَ يَ 

 .(1)من ذلك شيءٌ أصابه ه لو كان أقام بها ما ولعلَّ ، هاصابني ما أصاب أهلَ في تلك األرض أَل  أقمتُ 

، من الصحابة عن جماعةٍ  الخروج من األرض التي وقع بها الطاعونُ  ه جوازَ وغيرُ  ونقل القاضي عياضٌ 

، ان منهرَّ ف  وأنهما كانا يَ ، ومسروقٌ  بن هاللٍ  ودُ ومن التابعين األسْ ، رضي هللا عنه بن شعبة والمغيرةُ   منهم عليٌّ 

وعن عمرو بن العاصي ، اعونيه إلى األعراب من الطَّ ن  كان يبعث بَ   أبا موسى األشعريَّ  جرير أنَّ  ونقل ابنُ 

  َّوالجمهورُ ، على التنزيه هي   للنَّ حماًل  ؛«وس الجبالؤعاب واألودية ورز في الشِّ  جْ قوا من هذا الرِّ  فرَّ تَ »ه قال: أن 

 .(2)"فُ عْ عليها إن لم يَ  ب هللاُ عاق  ه من الكبائر التي يُ نَّ "إ :زيمةخُ  حتى قال ابنُ  ؛أنه للتحريم

ومع ! صابينالـم من لَ ى األوَّ دَ عْ هللا هو الذي أَ  ا نؤمن بأنَّ رار من الوباء إذا كنَّ على الف   وماذا يفيد الحرصُ 

ساع ب في انتشار الوباء واتِّ  ويتسبَّ ، األرض للخطر م خارجَ ض من هُ عرِّ  اعون يُ من أرض الطَّ  ذلك فالخروجُ 

 (افرارً ) دَ يْ إذا جعلنا قَ  لكنْ ، صراحةً  عليها الحديثُ  لم ينصَّ  وإنْ ، الرعاية واجبةُ  ةٌ عامَّ  هذا مصلحةٌ  ودرءُ ، قعتهرُ 

]آل  الربا أضعافا مضاعفة{}ال تأكلوا : كما في قوله تعالى -بدونه  واعتمدنا الحكمَ ، والغالبُ  أنُ ما هو الشَّ ا ل  قيدً 

 .(3)لم يكن أمْ  رارُ ه الف  ن دافع  كان م   سواءٌ  ؛ا عنهمنهيًّ  كان الخروجُ  - [130عمران:

 ؛الخروج منهامن صاب في أرض الوباء الـم قيم غير  الـم ى في منعبوي في هذ الحديث يتجلَّ النَّ  واإلعجازُ 

صاب يخرج الـم غيرَ  نطق والعقل يقول بأنَّ الـم نَّ إبل ، اومفهومً ا واضحً  ألرض الوباء قد يكون منع الدخول   فإنَّ 

الشخص السليم في أرض  أنَّ  الحديثُ  أثبت الطبُّ  فقد ؛الحديث األمر في نصِّ   وهذا خالفُ ، من أرض الوباء

، رضالـم ا أو يظهر عليه عالماتُ حامل للميكروب يكون مريضً  وليس كلُّ ، للميكروب الوباء قد يكون حاماًل 

 يكروبَ الـم ينقل ومع ذلك، ارً صَ  وق  واًل يكروب طُ الـم من الزمان على حسب ذلك ةً للميكروب مدَّ  انً وقد يكون حاض  

 انيُّ الربَّ  إال العلمُ  هذلك كلِّ  ب ^ هللا ى رسولَ درَ أَ  فما الذي، عن الخروج هيُ فلذلك كان النَّ ، إلى غيره من األصحاء

 .(4)لهياإل والوحيُ 

                                                           

 (.10/188فتح الباري، البن حجر ) (1)
 (.4/380أ )شرح الزرقاني على الـموطَّ  (2)
 (.3/195الـمنهل الحديث في شرح الحديث، لموسى شاهين ) (3)

 (.609)ص يوسف الحاجِّ  لالعلمي،  موسوعة االعجاز( انظر: 4)
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َع التي فيها الَوباءالـم توق  يو، رضىالـم عدم مخالطة :لب الثالثطْ الـم  :واض 

ْذَرُكمْ }قال تعالى:  يَن آَمنُواْ ُخذُواْ ح   .[71:]النساء{ يَا أَيَُّها الَّذ 

ٍ » :قال و ح  ض  َعلَى ُمص  َدن  ُمْمر   .(1)«الَ يُور 

 .وأربعمائة سنة فٍ أل   قبل نحو   شرعها اإلسالمُ ، (2)ر الصحيجْ من قواعد الحَ  ةٌ دهذه قاع

مرضت بإذن هللا وتقديره  إذا :حاحَ الصِّ   ولكنَّ ، يعد  ريض يُ الـم هي أنَّ عنى في النَّ الـم : وليسابيُّ قال الخطَّ 

 .عنىالـم أمره باجتنابه لهذاف، كه في أمرهشكِّ  ويُ ، نهفت  فيَ ، ل العدوىبَ ما كان من ق  ذلك إنَّ  صاحبها أنَّ  س  وقع في نفْ 

 وهللا أعلم.

 حُّ ص  الـمُ  فيظنَّ ، نزل بتلكيحاح من أمر هللا ما ينزل بهذه الصِّ   أنْ  - وهللا أعلم - ه عنديوجهُ  :عبيد أبوقال 

 ها فيأثم.تْ دَ عْ تلك أَ  أنَّ 

ما به  وَ ا أن يعدُ ه حذرً قي مخالطتَ فتتَّ ، امٌ ذَ أو جُ  صٌ رَ بَ  أو بإنسانٍ ، بٌ رَ جَ  عيرٍ : العدوى أن يكون ببَ قال اإلمامُ 

 .(3)ما أصابهويصيبك ، إليك

در  فيَ  ناءً عنها غَ  يجدَ  إال أن ال، اءُ ه األصحَّ وردَ مَ  لَّ حُ له أن يَ  يال ينبغ رضُ الـم يكون به كذلك الرجلُ 
(4) . 

 :والمعانقة صافحةالـم لب الرابع: عدمالمطْ 

عْ »: صلى هللا عليه وسلم  قال  .(5)«إن ا قَْد بايَْعناَك فَاْرج 

إن ا قَْد »  فأرسل إليه النبيُّ ، مجذوم قال: كان في وفد ثقيف رجلٌ   عن أبيه، ريدعن عمرو بن الشَّ 

عْ  ولم ، وأمره باالنصراف، يعة  فأرسل إليه بالبَ ، اإلسالم يعةَ جذوم أتاه ليبايعه بَ الـم وهذا الرجلُ «.بايَْعناَك فَاْرج 

 .(6)يأذن له عليه

                                                           

 (.4/1743أخرجه مسلٌم في صحيحه ) (1)
وسائل النقل الـممممختلفة،  األعمال، وإيقاف   من تعليق   ؛رهاوَ ميع أشكالها وصُ عات بجواالبتعاد عن التجمُّ  رُ جْ الحَ  (2)

وغيرها ، بمبدأ التعليم عن بُعدٍ  واألخذ  ، الـممممدارس والجامعات وأماكن التجمع األخرى جوال، وإغالق  التَّ  ومنع  

إغالق الـمممممممساجد لصالة الجمعة والجماعة وصالة التراويح، وصالة  ر اإلغالق، ويشمل ذلك جوازَ وَ من صُ 

 .والعمرة أداء الـمسلمين للحجِّ   العيد، وتعليقَ 
 (.12/169للبغوي )، ةشرح السنَّ  (3)

 (.9/450شرح صحيح البخاري، البن بطَّال ) (4)

 (.4/1752أخرجه مسلٌم في صحيحه ) (5)

 (.167تأويل مختلف الحديث )ص:  (6)
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ولهذا فمن  .لىوْ من باب أَ  فالمعانقةُ  ؛العدوى صافحة والمبايَعَة باليد عند خوفَ الـم تَْركُ  وفي الحديث

ةالـم باإلجراءات الوقائية التي تذكُرها الجهاتُ  الضرورة االلتزامُ  صولَها َوَردْت في ديننا أ أنَّ وما ال سيَّ  ؛ختصَّ

 .ةمن نصوص الكتاب والسنَّ  الحنيف في كثيرٍ 

 :(1)ررَ الغَ  هي عنالن   :لب الخامسالمطْ 

 .[185]آل عمران:اْلَحيَاةُ الدُّْنيَا إ الَّ َمتَاُع اْلغُُرور{    }َوَما  قال تعالى:

 .(2)العاقبة وءُ وفي باطنها سُ ، هاظاهرُ  رُّ غُ أي يَ 

َرارَ » : قالو  .(3)«اَل َضَرَر َواَل ض 

ر رَ ن إلحاق الضَّ ع هي  والنَّ ، خاطرالـم فس بإلقائها فيبالنَّ  إلضرارمن هذا الحديث على تحريم ا ستدلُّ ويُ 

، مخالطة غيره عدم  و، سؤولةالـم للجهات ا باإلفصاح عن الوباءشرعً  دي مأمورٌ عْ الـمُ  بالوباء رين.فالمصابُ باآلخَ 

قبل   الرسولُ  ابه أمر نبوية الصحي معجزةٌ  رُ جْ والحَ ، ي كما ذكر فيما سبقر الصحِّ  جْ ا بالحَ شرعً  مٌ لزَ بل هو مُ 

 .الحديث بقرن من الزمان الطبِّ  

: ، بَايَْعُت َرُسوَل ّللاَّ   :قال جرير   ابِّ  حَ ؤمنين بالتَّ الـم وأمر، (4)«َوالنُّْصح  ل ُكل   ُمْسل مٍ »فَاْشتََرَط َعلَيَّ

ه  » : قال ؛والمؤاخاة في هللا بُّ ل نَْفس  يه  َما يُح  َخ  ب  أل  ُن أََحُدُكْم َحت ى يُح  ؤمنين الـم شَّ ه غ  م بهذا كلِّ  فحرَّ ، (5)«الَ يُْؤم 

 .للخطر والوباء هموتعريضَ ، همديعتَ وخَ 

 ه معناه قولَ يشب  وُ ، عن الناس األذى والمكروه   بهذا الحديث كفُّ  رادُ الـم اس:النَّ  قال بعضُ " :بطَّال قال ابنُ 

 .(6)"هثلَ م   يرى لم أفعل بأحدٍ ن غَ شيئًا م   إذا كرهتُ  قال: كنتُ ، األحنف بن قيس

 :يرلغَ اإلضرار باد هي عن تعمُّ الن   :ادسالمطلب الس  

نَات  ب غَْير  َما اْكتَسَ  :قال تعالى ن يَن َواْلُمْؤم  يَن يُْؤذُوَن اْلُمْؤم   .[58]األحزاب: بُوا فَقَد  اْحتََملُو ا بُْهتَانًا َوإ ثًْما ُمب ينًا{} َوالَّذ 

                                                           

لَ سمممممممَ نفْ  الـمممممممممممممرء   دعة، والجهل، وتعريض  على معنى الخطر، والخُ  غة: دائرٌ ر في اللُّ رَ الغَ  (1) ه للهلكة، ه أو ما

هوغرير فهو مغرورٌ  ةً رِّ ا وغ  رورً ا وغُ رًّ ه غَ رَّ يقال: غَ وقصممممممان، والخطر. النُّ و خدعه وأطمعه بالباطل.  ، وغرَّ

 (.226للرازي )ص: مختار الصحاح، و(، 4/346العين، للفراهيدي )ينظر: 

 (.4/1366الغريبين في القرآن والحديث، للهروي ) (2)
  .(5/55في مسنده ) حمدُ أ(، و2/784ماجه في سننه ) ابنُ ، و (745 /2موطأ )ال في أخرجه مالك (3)

قال  (210 /2)انظر: جامع العلوم والحكم  . والحديث حسممممممنه النووي في "األربعين"، وأقره ابن رجب الحنبلي

 ( . 2/784سنن ابن ماجه )  .األلباني: صحيحٌ 

 (.1/75في صحيحه ) (، ومسلمٌ 3/189أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (4)

 (.1/86في صحيحه ) (، ومسلمٌ 1/12أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (5)
 (.1/65البن بطَّال )ي، شرح صحيح البخار (6)
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ْرُضهُ ، َوَمالُهُ ، َدُمهُ  ؛ْسل م  َحَرام  الـم ْسل م  َعلَىالـم ُكلُّ » :هللا  قال رسولُ و  .(1)«َوع 

 .(2)"ويغضب له، هللا يحوطه فإنَّ  ؛ؤمنالـم اكم وأذىفإيَّ " :قال قتادة

 .(3)"ؤمنين والمؤمناتالـم فكيف إيذاءُ ، بغير حقٍِّ  اأو خنزيرً  اكلبً  يَ ؤذ  لك أن تُ  لُّ ح  ال يَ "ضيل: وعن الفُ 

ة دَّ ش  لم وحقيقَتَهُ ل  سْ الـم وجعل هذه الثالثةَ ُكلَّ "، (4)"عن أذاه بالقول كنايةٌ  رضُ والع  ، سفْ عن النَّ  كنايةٌ  مُ فالدَّ "

، عنويةالـم صورته يامُ به ق   رضُ والع  ، الحياة ةُ فهو مادَّ ، مالدَّ  ةُ مادَّ  والمالُ ، به حياته فألنَّ  مُ ا الدَّ أمَّ  ؛اضطراره إليها

فال  البدنية والمعنويةُ  ألنه إذا قامت الصورةُ  ؛إليها عليها وراجعٌ  اها فرعٌ وَ ما س   واقتصر على هذه الثالثة ألنَّ 

 .(5)"إلى غير ذلك حاجةَ 

، رضهأو ع   ي جسده أو مالهفرر ع من أنواع الضَّ نوٍ  بأيِّ   خرينة اآلد أذيَّ تعمُّ  من التحذير أشدَّ  رعُ ر الشَّ فحذَّ 

ار التجَّ  د  أو تعمُّ ، اءصحَّ األ طةَ مخالَ  صابالـم د  بتعمُّ  سواءٌ ؛ ت مفاسدهابحسب تفاوُ  تفاوتي وجرمها ةاألذيَّ  مُ ظَ وع  

 .أسعاُرها رتفعتع للَ السِّ   رَ احتكا

في ه شتبَ لـماحركة  تقييدُ كذلك و، ايًّ شرع اصاب بالمرض واجبً الـم ريضالـم ة كان عزلُ ولخشية األذيَّ 

، اسة النَّ الطين له من عامَّ والمخعن أسرته  -نزلي الـم ر  جْ أثناء الحَ  - د االجتماعيبالتباعُ وأمُره  رضَ الـم هحمل  

على من جب يكما ، ةَ ختصَّ الـم الطبيةَ  الجهات   رضالـم عليه أعراضُ  ظهرتْ وجوُب إخبار  المخالطين لمن و

رض الـم نتشار هذاي إلى اذلك يؤدِّ   ألنَّ  ؛هبأمر ةَ الصحيَّ  م الجهات  عل  أن يُ  بالمرض هٍ آب   غيرَ  ايعرف مصابً 

 مالية على كلِّ   تٌ مااغرقد فُرضْت و، ةختصَّ الـم ر عن الجهات الطبيةما يصدُ  كلِّ   تنفيذُ وعليه ، واستفحال خطره

 . أو يتساهل في ذلك ارض عمدً الـم في انتشار من يتسببِّ  

 

 

 

 

 

                                                           

 (.4/1986أخرجه مسلٌم في صحيحه ) (1)

 (20/324جامع البيان، تفسير الطَّبري ) (2)

 (.12/478فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، للطيبي ) (3)
 (7/530إكمال الـمعلم، للقاضي عياض ) (4)

 (.1/305التعيين في شرح األربعين، للصرصري ) (5)
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 :مطالب وفيه ثالثةُ :األمر الةطاعة و :المبحث الرابع

 :اعة لوالة األمرمع والط  الس   المطلب األول:

ُسولَ  :}قال تعالى يعُوا الرَّ َ َوأَط  يعُوا ّللاَّ يَن آَمنُوا أَط  ْنُكْم { يَا أَيَُّها الَّذ   .[59] النساء:  َوأُول ي اأْلَْمر  م 

هَ الـم ْرء  الـم الس ْمُع َوالط اَعةُ َعلَى»: قال و يَةٍ ، ْسل م  ف يَما أََحب  َوَكر  َر ، َما لَْم يُْؤَمْر ب َمْعص  يٍَة فَإ ذَا أُم  ب َمْعص 

 .(1)«فاَلَ َسْمَع َوالَ َطاَعةَ 

ُ  رادُ الـم :قيل راد الـم ه أنَّ فظاهرُ ، اعة واالئتمارالطَّ  وولأي أُ  ؛هعليك طاعتَ  األمر: من أوجب هللاُ  يولبأ

 ُ  .(2)األمراء والعلماء ةُ م عامَّ وقيل: هُ ، م العلماءُ وقيل: هُ  .لفأكثر السَّ  وهو قولُ ، واألمراء األمر الوالةُ  يولبأ

 همره بما يوافق طبعَ أ سواءٌ  ؛وواجبٌ  عليهم أمرهم فرضٌ  هللاُ  مسلمين لمن والهالـم على اعةُ والطَّ  معُ فالسَّ 

 مع  وفي السَّ ، يةا ليس بمعصغيره ممَّ في و وسُ فُ وتكرهه النُّ  فيما يشقُّ  ؛في جميع األحوال، يوافقه بما لمأو 

 الطَّاعة واالجتماع وفي، همنياينهم ودُ لفساد أحوالهم في د   الخالف سببٌ  فإنَّ  ولُحمتُهم؛ سلمينالـم اجتماعُ  اعةوالطَّ 

ُم مصالُح العباد في معايشهم، سعادةُ الدُّنيا اعة لوالة مع والطَّ السَّ  وجوبثار بواآل وقد وردت األخبارُ ، وبها تنتظ 

ةً  هب االلتزامُ الجميع على الرسمية فوالةُ األمر والجهاُت  هأوجبوما ، سرسر والعُ في اليُ  األمر في زمن خاصَّ

ج من البيوت إال الخرو الحركة وعدمُ  ذلك تقييدُ ومن ، من انتشارها األوبئة والحدِّ   لمواجهة ؛البالء والشدائد

 زياراتال االمتناُع عنو، ه بإصابتهم بالمرض بالحجر الصحيشتبَ الـم وكذلك التزامُ ، ةلحَّ مُ  لضرورةٍ 

 مفاصل الدولة. في كلِّ   زمةالتقييدات واإلجراءات الال وفرضُ ، عاتوالتجمُّ 

 :الحذر من اإلشاعات :المطلب الثاني

ن قَْوٍل إ الَّ لَدَْيه  َرق يٌب َعت يدٌ{]قال تعالى:   .[18 ق }َما يَْلف ُظ م 

عَ :»قال النبي و َث ب ُكل   َما َسم  بًا أَْن يَُحد    .(3)«َكفَى ب اْلَمْرء  َكذ 

قل عنه هو نُ  - والكذبُ  دقُ والصِّ  ، والباطلُ  وفيه الحقُّ  -ما سمع  ث بكلِّ  من حدَّ  معناه أنَّ "قال القاضي: 

وال عرف  هدْ وإن لم يتعمَّ ، اهلروايته إيَّ  اوصار كاذبً  فكان من جملة من يروى الكذبَ ، ث به من ذلكا ما حدَّ أيضً 

 .(4)أنه كذب

                                                           

 (.3/1469في صحيحه ) (، ومسلمٌ 9/63أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (1)

 (.6/240علم، للقاضي عياض )إكمال الـم (2)
 (.1/10أخرجه مسلٌم في صحيحه ) (3)

 (.1/114للقاضي عياض )، إكمال الـمعلم (4)
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ت س دون تثبُّ عر في النفووالذَّ  الخوفَ  ل األخبار التي تبثُّ تناقُ من و، من نشر اإلشاعات فيجب الحذرُ 

وعلى  .جتماعيالتواصل اال كذلك وسائل  و، دةتعدِّ  الـم مع سهولة النشر في وسائل اإلعالم ةً وخاصَّ  ؛قوتوثُّ 

أساليب الوقاية من  أو، ائعات التي تهون من البالءفي نشر الشَّ  طفر  الـمُ  لمن التساهُ  الحذرُ يجب  الجانب اآلخر

ِّ  الـم لبيةلآلثار السَّ  اتجنبً  ؛منه  .طيفراط أو تفرإكل ذلك من  بة علىترت

 :أنتقدير الوباء من أهل الش   :طلب الثالثالـم 

ْكر  إ ْن ُكْنتُْم اَل تَْعلَُموَن{  :قال تعالى  .[43]النحل:}فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ 

ْلُم » :قال و  .(1)«َوَمْن يَتََوق  الش ر  يُوقَهُ ، هَوَمْن يَتََحر  اْلَخْيَر يُْعطَ ، َوإ ن َما اْلُحلَُم ب الت َحلُّم  ، ب الت عَلُّم  إ ن َما اْلع 

ن ووالشؤ، باءُ ألط؛ وُهم ادولة في كلِّ   بأهل االختصاص نوأساليب الوقاية منه منوطا الوباء تقديرَ إنَّ 

إصدار ة ليواألمر مسؤ ولة التي أناط بها وليُّ ؤسالـم الجهات باقيو، والداخلية، بوزارة الصحة الصحية

 .األزمة في تلك التصريحات الالزمة

 ؛الجتماعياووسائل التواصل ، جميع وسائل اإلعالم والنشر بنشر تلك التصريحات في االعتناءُ كما يجب 

، ةن في قلوب العامَّ ل الحسَ أْ األمل والفَ  مع بثِّ  ، لمواجهة مثل هذه األوبئة الالزم والوقائي الوعي الطبي لنشر  

كما يجب ، قرافالـم جميع واالحترازات في العمل بتلك التوجيهاتومتابعة  ينختصِّ  الـم من الرقابة وتكثيف  

أو القنوات  تاءدار اإلف أو كبار العلماء ةاألحكام الشرعية الصادرة عن هيئ بعين االعتبار بثُّ  كذلك األخذُ 

 ؛ص لهارخَّ لـما من تلك الجهات سائل الواردة في مثل هذه النوازلالـمأحكاُم  ونشرُ ، لها حرَّ صالـم الرسمية

من بعض  األخرى جهات اإلفتاء في البلدان وىال فتمع تناقُ  ةً وخاصَّ  ؛الفتوى بإثارة البلبلة أو تضارُ  خشيةَ 

 دقيق.غير نقاًل  ةالعامَّ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(، 3/318ا )في الـمعجم األوسط مرفوعً  (، والطبرانيُّ 28ا )ص: بن حرب في كتابه العلم موقوفً  هيرُ أخرجه زُ  (1)

 .(81)ص:  اشاهين في الترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك مرفوعً  وابنُ 
 (.6/331نن والمسانيد )الجامع الصحيح للسُّ و(، 28العلم )ص: .امرفوعً  قال األلباني: صحيحٌ 



 

26 
 

 :مطالب ثالثةُ وفيه ، الوقائية الوسائل :المبحث الخامس

 :(1)الغسل والوضوء والمضمضة واالستنشاق :العامُّ  الوقائيُّ  الطبُّ  :المطلب األول

ينَ }:  قال تعالى ر  بُّ اْلُمتََطهِّ  اب يَن َويُح  بُّ التَّوَّ َ يُح    [222رة:]البق {إ نَّ ّللاِّ

لُواْ }قال: و يَن آَمنُواْ إ ذَا قُْمتُْم إ لَى الصَّالة  فاْغس  يَُكْم  إ لَى اْلَمَراف ق  َواْمَسحُ وُ يَا أَيَُّها الَّذ  ُكْم ُجوَهُكْم َوأَْيد  واْ ب ُرُؤوس 

رْ َوث يَابَكَ : }ل تعالىوقا.[6]المائدة: {َوأَْرُجلَُكْم إ لَى اْلَكْعبَين  َوإ ن ُكنتُْم ُجنُبًا فَاطَّهَُّرواْ   [.4]المدثر: { فََطهِّ 

لُ » :قال و ُكْم يَْغتَس  أََرأَْيتُْم لَْو أَن  نََهًرا ب بَاب  أََحد 
ْن َدَرن ه  ، ف يه  ُكل  يَْوٍم َخْمًسا (2)  «؟َما تَقُوُل: ذَل َك يُْبق ي م 

ْن دََرن ه  َشْيئًا لََوات  ثَ فَذَل َك مَ »قَاَل: ، قَالُوا: الَ يُْبق ي م  ُ ب ه  الَخَطايَا ؛الَخْمس  ُل الص   .(3)«يَْمُحو َّللا 

 اءُ الـم رهويطهِّ  ، حسوسة ف ي بدنه وثيابهالـم س باألقذارتدنَّ ْرء َكَما يَ الـم التَّْمث يل أَن َوجهُ " :العربي قال ابنُ 

لََواتُ ، اْلكثير  .(4)"هرتْ ه وكفَّ ا إ الَّ أسقطتْ بً لَهُ ذَنْ  بقيَ من أقذار الذُّنُوب َحتَّى اَل تُ  ر العَْبدَ تطهِّ   فََكذَل ك الصَّ

كما ، ألنه يراد به الصالةُ  الذنوبَ  ر الوضوءُ وإنما يكفِّ  ، ويكون ذَل َك بالوضوء كالصالة" :نلقِّ  الـمُ  قال ابنُ و

ب ذه  فكذلك يُ  الوسخَ  اءُ الـم روكما يطهِّ  ، لى باإلسقاطوْ وأَ ، وذلك أقوى في التكفير، طلب بالمراد وهو الصالةُ 

 .(5)"ها الذنوبالهموم أصلُ  فإنَّ  ؛اخلة على العبد أيًضاالدَّ  والغمومَ  الهمومَ 

يَمان  » :قال و  .(6)«الطُُّهوُر َشْطُر اإْل 

العبادات إال  بعضُ  ال تصحُّ  واجبة عبادةٌ  بل، من مطالب الشريعة مطلبٌ  ىا ومعنً طهير البدن حسًّ إنَّ ت

 ةمن كتاب هللا وسنَّ  على ذلك كثيرةٌ  ةُ واألدلَّ ، في الجنة رفيعة ومنزلةٌ  درجةٍ  ورفعُ  هللاإلى  قُربةٌ  والطهارةُ ، بها

ة بهذه الخاصَّ  واالحتياطات  ، ةالشخصية العامَّ  بالنظافة   ولذلك يجب االلتزامُ  .كرهالذ   قامُ الـموال يتَّسع ،  رسوله

على نظافة اليدين  حافظةُ الـم هااإلرشادات الصحية الصادرة عن أهل االختصاص؛ وأبرزُ  باع  مع اتِّ  ، الجائحة

                                                           

 - مين في الوضوءي للمنتظ  جر  الميكروسكوبي للمزرعة الـمممميكروبية الذي أُ بعد الفحص  -الحديث  أثبت العلمُ  (1)

تهم نظيفًا طاهًرا خاليًا من الـمممميكروبات؛ ولذلك جاءت عند غالبيَّ  قد ظهر األنفُ  ون باستمرارٍ ؤالذين يتوضَّ  أنَّ 

ا نوع من الـممميكروبات.  تماًما من أيِّ   جريت لهم خاليةً الـممميكروبية التي أُ  الـمممزارعُ  ون ؤمن ال يتوضَّ  أنوفُ أمَّ

ودية شمممديدة نقُ روية العُ دة وبكميات كبيرة من الـمممممممممميكروبات الكُ متعدِّ   أنواعٍ  ذاتُ  ميكروبيةٌ  مزارعُ فقد ظهرت 

موسوعة اإلعجاز العلمي، يوسف ينظر: وضوء.  ات في كلِّ  مرَّ  ثالثَ  االستنشاقُ تَكراُر العدوى؛ فلذلك ُشرع 

 (.632الحاج )ص

عن  تقف لحظةً  ال جراثيمُ وال، من مائتي مليون جرثومة االستحمام الواحد يزيل عن الجسد أكثرَ  ا أنَّ ثبت علميًّ  (2)

 (.93التكاثر. الحقائق الطبية في االسالم، عبد الرزاق كيالني )ص

 (.1/462في صحيحه ) (، ومسلمٌ 1/112أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (3)

 (.5/16عمدة القاري، للعيني ) (4)

 (.135- 6/134ن )التوضيح لشرح الجامع الصحيح، البن الـملقِّ   (5)

 (.1/203صحيحه ) يأخرجه مسلٌم ف (6)
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ل أوَّ  بل إنَّ ، يننا الحنيف الذي يأمرنا بالطهارةهذه اإلرشادات تنسجم مع د   وجميعُ ، والبدن والمالبس واألماكن

 الطهارة. باب من أبواب الفقه اإلسالمي بابُ 

 :طاس والتثاؤبتغطية الفم واألنف عند العُ  :المطلب الثاني

ه  َعلَى ف يه   إ ذَا تَثَاَءَب أََحُدُكمْ »: قَاَل َرُسوُل هللا   ْك ب يَد   .(1)«فَإ ن  الش ْيَطاَن يَْدُخلُ  ؛فَْليُْمس 

 .(2)«َوَخفََض أَْو َغضَّ ب َها َصْوتَهُ ، إ ذَا َعَطَس َوَضَع يَدَهُ أَْو ثَْوبَهُ َعلَى ف يه  »:  وكان

 .(3)"ه على فيهةُ أن يضع يدَ والسنِّ  ؛للحديث  الصحيح ؛ه ما استطاعةُ أن يردَّ فالسنَّ  إذا تثاءب" :وويُّ قال النَّ 

، اس وفعلهعن النَّ  رَ وإن احتاجه تأخَّ ، هه بين الناس مع القدرة على كفِّ  كره إظهارُ ويُ " :حفل  مُ  قال ابنُ و

 .(4)"اقً طلَ مُ  كره التثاؤبُ وعنده يُ 

لى إذاذ الرَّ  وصولَ  تمنع والتغطيةُ ، بؤطاس والتثاعند العُ  واألنف الفم   ة تغطيةُ من اآلداب النبويَّ ف

 .بٍِّ خفى على ذي لُ تَ  ه الصحية التي الالنبوي له حكمتُ  وهذا األدبُ ، الجالسين

قاء ناء وإ يكاُء الس    :المطلب الثالث: تغطيةُ اإل 

ْعُت َرُسوَل ّللاَّ   قال: َسم  ناءَ »يَـقُوُل:  عن جابر  قاءَ  َغطُّوا اإل  ُل فإ ن  في  ؛وأَوُكـوا الس   الس نَـة  لَـْيـلَـةً يَـْنز 

طاء   كاء  ، فيها وبـاء  ال يَـُمـرُّ بـإ ناٍء ليَس عليـه  غ  قـاٍء ليس عليه و  ْن ذلك الَوباء  ، أو س   .(5)«إ ال نَـَزَل فيه م 

ل أمره لرف من قبْ اء الذي لم يكن قد عُ لحصول الدَّ  هذا سببٌ  ولعلَّ  األمر هذا   د النبيُّ . وقد أكَّ في أوَّ

قَاءً » :وفي رواية أخرى لمسلم، اشديدً  اتأكيدً  ُف إ نَاءً ، َواَل يَْفتَُح بَابًا، فَإ ن  الش ْيَطاَن اَل يَُحلُّ س  فَإ ْن لَْم ، َواَل يَْكش 

ْد أََحُدُكْم إ ال  أَْن يَْعُرَض َعلَى إ نَائ ه  ُعوًدا ُم َعلَى أَْهل  اْلبَْيت  فَإ ن   ؛فَْليَْفعَلْ ، َويَْذُكَر اْسَم هللا  ، يَج  قَةَ تُْضر  اْلفَُوْيس 

 .(6)«بَْيتَُهمْ 

 فيها قال ؛طَّ غَ ماء فيما لم يُ من السَّ  الوباء في ليلةٍ  ن نزول  م   ىخراأل التي ذكرها في الرواية ةُ وهذه العلَّ 

األطباء  ناله علومُ ا ال تَ ممَّ وهذا : "مالقيِّ   قال ابنُ و، (7)"قون ذلك في كانون األوليتَّ  واألعاجمُ "بن سعد:  يثُ اللَّ 

                                                           

 (.8/50في صحيحه بنحوه ) (، والبخاريُّ 4/2293أخرجه مسلٌم في صحيحه ) (1)

يحٌ "قال: و( 5/86ننه )في سمممُ  (، والترمذيُّ 4/307ننه )أخرجه أبو داود في سمممُ  (2) ح  ٌن صمممَ يٌث َحسمممَ قال و، "َهذَا َحد 

 ."حسن صحيح"األلباني: 

 (.448للنووي )ص: ، األذكار (3)

 (.2/347فلح )ماآلداب الشرعية والمنح الـمرعية، البن  (4)

 (.3/1596أخرجه مسلٌم في صحيحه ) (5)
 (.3/1594أخرجه مسلٌم في صحيحه ) (6)
 (.6/479إكمال الـمعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض ) (7)
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والمعاش ، للمسلم في الحال والمآل وهذا خيرٌ  .(1)عقالء الناس بالتجربة"من وقد عرفه من عرفه ، همومعارفُ 

 .الطبِّ  باب ة في من آداب النبوَّ  وهو أدبٌ ، والمعاد

 :وفيه أربعة مطالب:استدفاع البالء بالعبادات :ادسالمبحث الس  

 :الصالة :المطلب األول

فَان  ل َمْوت  أََحٍد َوالَ ل َحيَات ه  » :قال   ْن آيَات  َّللا   الَ يَْخس  فَاْفَزُعوا إ لَى  فَإ ذَا َرأَْيتُُموُهَما، إ ن ُهَما آيَتَان  م 

َج هللاُ َعْنُكم»وفي رواية: ، (2)«الص الَة    .(3)«فََصلُّوا َحت ى يُفَر  

روا  :قال الطيبيُّ  كر والدُّ "أُم  ا اتُهم ُجريٌج العابدُ ، دقة"الة والصَّ عاء والصَّ باستدفاع  البالء بالذِّ  نا ولَمَّ  بالزِّ 

َ َوَصل ى»، فَأَْنَزلُوهُ َوَسبُّوهُ ، َوَكَسُروا َصْوَمعَتَهُ ، فَأَتَْوهُ  أ فَقَاَل: َمْن أَبُوَك يَا ُغالَُم؟ قَاَل:  ثُم  أَتَى الغاُلَمَ ، تََوض 

ي اع   .(5)"الةه إليه في الصَّ ة إلى هللا يكون بالتوجُّ همَّ الـم في األمور عَ زَ فْ الـمَ  نَّ "إ :حجر قال ابنُ .(4)«الر 

 .[1]الفجر::} َواْلفَْجر  {]  قال تعالىصالة الفجر. على حافظةُ الـم ومنها

ة  َّللا   » :قال رسول هللا  م  بَح فَُهَو ف ي ذ  َكهُ فَيَ  مُ فاَل يَطلُبَن كُ ، َمن َصل ى الصُّ ت ه  ب َشْيٍء فَيُدر  م  ن ذ  ُ م  ُكب هُ ف ي َّللا 

 .«نَار  َجَهن مَ 

ة هنا الضَّ : "وويُّ قال النَّ  مَّ  .(6)"األمانُ  :وقيل، مانُ الذِّ 

وفي جواره؛ أي قد ، ؛ أي في أمان هللا«ة هللافهو في ذم   بحَ ى الصُّ من صل  »وقوله: ": وقال القرطبيُّ 

 .(7)"قد أجاره -تعالى  - وهللاُ ، استجار باهلل تعالى

عروف أن الـم ومن، في وقت الصباحتكون  مزون في الدَّ ينسبة للكورت ا أن أعلىومن الثابت علميًّ 

 .ه في زمن األوبئةمناعتَ  يتقوِّ  التي و، (8)زمة لهالَّ اقة البالطَّ  د الجسمَ حرية التي تزوِّ  السِّ   ةُ ادَّ الـم زون هويالكورت

يامُ  ب فيهارغ  الـم ومن الصالة ْيل. قـ   اللـ 

                                                           

 فرنجية.كانون األول: هو شهر ديسمبر من الشهور اإلو
 (.173م )ص: قيِّ  البن ال، الطب النبوي (1)

 (.2/619في صحيحه ) (، ومسلمٌ 2/36أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (2)

 (.2/619في صحيحه ) أخرجه مسلمٌ  (3)
 (.4/1976) في صحيحه ومسلمٌ ، (3/137أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (4)

 (.6/483فتح الباري، البن حجر ) (5)

 .(5/158) ، للنَّووي( شرح مسلم6)

 (.2/282، للقرطبي ) المفهم( 7)

 (.615)ص يوسف الحاجِّ  ل( موسوعة األعجاز العلمي، 8)
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َن اللَّْيل  َما يَْهَجعُوَن {  :قال تعالى ِّ  .[17]الذاريات:} َكانُوا قَل ياًل م 

يَن قَْبلَُكمْ  ؛َعلَْيُكْم ب ق يَام  الل ْيل  » :رسول هللا  قَالَ و ال ح  َوَمْنَهاة  ، قُْربَة  إ لَى َّللا    َوإ ن  ق يَاَم الل ْيل  ، فَإ ن هُ َدأَُب الص 

ثْم    .(1)«َوَمْطَرَدة  ل لد اء  َعن  الَجَسد  ، َوتَْكف ير  ل لس ي  ئَات  ، َعْن اإل 

، مفاسد الدنيا واآلخرة ودفع  ، ن على تحصيل مصالح الدنيا واآلخرةوْ من أكبر العَ  فالصالةُ " :مالقيِّ   قال ابنُ 

 طةٌ ومنشِّ  ، للوجه ضةٌ بيِّ  ومُ ، للقلب رةٌ ومنوِّ  ، اء عن الجسدللدَّ  دةٌ رَ طْ ومَ ، ألدواء القلوب ودافعةٌ ، عن اإلثم وهي منهاةٌ 

 .(2)"من كثير من أوجاع البطن ونافعةٌ ، ةمَّ للغُ  وكاشفةٌ ،  قمةللنِّ   ودافعةٌ ، عمةللنِّ   وحافظةٌ ، سفْ للجوارح والنَّ 

، يولوجي للجسمسالفا مع أوقات النشاط تتوافق تمامً  مواقيت الصالة العلمية الحديثة أنَّ  أظهرت البحوثُ و

 .(3)هكلِّ   عمل الجسم إيقاعَ  الذي يضبط ا يجعلها وكأنها القائدُ ممَّ وهو 

 :االستغفار كثرة :المطلب الثاني

يُكْم َويَْعفُ }تعالى: قال  يبٍَة فَب َما َكَسبَْت أَْيد  ْن ُمص   .[30]الشورى: {ٍو َعْن َكث يرَوَما أََصابَُكْم م 

ُ } :وقال مْ  فَأََخذَُهُم ّللاَّ مْ : }وقال، [21]غافر: {ب ذُنُوب ه  أََصْبنَاُهْم } :وقال، [6]األنعام: {فَأَْهلَْكنَاُهْم ب ذُنُوب ه 

مْ  ُ » :.وقَاَل [100]األعراف: {ب ذُنُوب ه  ُل َّللا  ه  اآليَاُت ال ت ي يُْرس  ْن يَُخو  ُف ، الَ تَُكوُن ل َمْوت  أََحٍد َوالَ ل َحيَات ه   َهذ  َولَك 

 ُ بَاَدهُ َّللا  ْن ذَل كَ ، ب ه  ع  ه   فَإ ذَا َرأَْيتُْم َشْيئًا م  ه  َوُدَعائ ه  َواْست ْغفَار  ْكر   .(4)«فَاْفَزُعوا إ لَى ذ 

فكذلك ، فعلها العبدُ  تكون عن طاعاتٍ  - بها العبدُ  ىبتلاهرة التي يُ الظَّ  ارُّ سَ الـمَ  وهي -النِّ عََم  وكما أنَّ 

ْبُهْم َسيِّ ئَةٌ  قال تعالى: ؛فعلها العبدُ  تكون عن معاٍص  - بها العبدُ  ىبتلكاره التي يُ الـم وهي - لمصائبا }َوإ ْن تُص 

ْنَساَن َكفُورٌ  ْم فَإ نَّ اأْل  يه   ىإذا عص -التي هي من ثواب طاعته  - سارَّ الـم تلكإنَّ ثم .[48]الشورى:{ب َما قَدََّمْت أَْيد 

 .(5)لسعادته افيها كانت سببً  إذا أطاع هللاَ  -معصيته  التي هي عقوبةُ  - والمكارهُ ، ا لعذابهفيها كانت سببً  هللاَ 

 قمةٌ به ن   تْ وال حلَّ ، إال بذنب فما زالت عن العبد نعمةٌ  ؛مقَ النِّ   لُّ ح  وتُ ، مَ عَ عقوبات الذنوب أنها تزيل النِّ  ومن 

من أسباب  واالستغفارُ  .«وبةتَ ب   فع إالوال رُ ، إال بذنب ما نزل بالءٌ » : بن أبي طالب كما قال عليُّ  ؛بإال بذنْ 

                                                           

، إال من هذا الوجه فه من حديث بالل عر  ال نَ، غريب هذا حديثٌ ": وقال (5/552ننه )في سممُ  أخرجه الترمذيُّ  (1)

وهو  ؛اميُّ الشَّ  بن سعيدٍ  هو محمدُ  القرشيُّ  محمد بن إسماعيل يقول: محمدٌ  ل إسناده، وسمعتُ بَ من ق   وال يصحُّ 

 ".رك حديثهوقد تُ ، انبن حسَّ  وهو محمدُ ، أبي قيس ابنُ 
 (.155م )ص: الطب النبوي، البن القيِّ   (2)

 (.937)ص يوسف الحاجِّ  لنظر: تفصيل ذلك في موسوعة األعجاز العلمي، ي (3)
 (.2/628في صحيحه ) (، ومسلمٌ 2/39أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (4)
 (.168ة، البن تيمية )ص: قاعدة في الـمحبَّ ينظر:  (5)
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بَُهْم َوُهْم يَْستَْغف ُرونَ }قال تعالى:  ؛إليها رشدنا هللاُ أرفع  الوباء وتخفيفه التي  ُ ُمعَذِّ  ، [33]األنفال: {َوَما َكاَن ّللاَّ

ْن أُْخت َها َوأََخذْنَاُهْم ب اْلعَذَ : }وقال َي أَْكبَُر م  ْن آيٍَة إ الَّ ه  ْم م  يه  عُوَن { َوَما نُر   .[48]الزخرف:اب  لَعَلَُّهْم يَْرج 

الجميع  وذلك أنَّ  ؛بادمُّ ما يكون من الع  عُ ويَ ، ماويَّ فهو يَعُمُّ العذاَب السَّ  دفوعُ الـم ا العذابُ أمَّ " :تيمية قال ابنُ 

اه هللاُ   .(1)"اعذابً  قد سمَّ

ا تََرَك َعلَْيهَ  }:وفي قول هللا في ْم مَّ ه  ذُ هللاُ النَّاَس ب ُظْلم  ُرُهْم إ لَى أََجٍل َولَْو يَُؤاخ  ْن يَُؤخِّ  ن دَابٍَّة َولَـك  َسمًّى مُّ ا م 

ن} :و.[61]النحل:{ ا تََرَك َعلَْيَها م  ذُ هللاُ النَّاَس بما َكَسبُوا مَّ ز هللا تجاوُ تأكيدٌ على  [45]فاطر: {دَابَّةٍ  َولَْو يَُؤاخ 

يكُ في قوله تعالى: الوارد وعفوه  يبٍَة فَب َما َكَسبَْت أَْيد  ْن ُمص   .[30]الشورى: ْم َويَْعفُو َعْن َكث يرٍ َوَما أََصابَُكْم م 

 :التسبيح المطلب الثالث: كثرة

يَن{ عليه السالم عن يونس - تعالى -قال  َن اْلُمَسبِّ ح  بري: قال الطَّ .[147-143]الصافات: }فَلَْواَل أَنَّهُ َكاَن م 

اه، في حال البالء فذكره هللاُ ، قبل البالء ه كان من الذاكرين هللاَ ولكنَّ "  .(2)"فأنقذه ونجَّ

 .(3)"لَم أََر أَنفع لْلوباء  من التَّسبيح" :الشافعيُّ  قالو

ح ما خرج ولو لم يسبِّ  ، خروجه من بطن الحوت تسبيحه كان سببَ  فبان بهذه اآلية أنَّ " :بطَّال قال ابنُ و

من داوم عليها  إذْ  ؛الغنيمة الباردة ؛ وهيالتسبيح ذات التأثيرات العظيمة كثرةُ  ومن التحصينات اليسيرة.(4)"منه

 .نَ حَ والم   مَ قَ والنِّ   ودفع عنه البالءَ ، رورمن الشُّ  أعاذه هللاُ 

 ب:نْ ذ  الويغفر ، هم  بها ال كفي هللاُ ي المطلب الرابع: كثرة الصالة على النبي 

َ َوَماَلئ َكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّب ي ِّ  يَا أَيُّهَ  :قال تعالى ُِّموا تَْسل ي} إنَّ ّللاَّ يَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيه  َوَسل   ًما  {ا الَّذ 

 .[56]األحزاب:

 : اَلةَ َعلَْيكَ ، قُْلُت: يَا َرُسوَل ّللاَّ  »قَاَل أُبَيٌّ ْن َصاَلت ي؟ فَقَاَل: ، إ نِّ ي أُْكث ُر الصَّ ئْتَ »فََكْم أَْجعَُل َلَك م  . «َما ش 

بُعَ  ئْتَ »قَاَل:  ؟قَاَل: قُْلُت: الرُّ ْدَت فَُهَو َخْير  لَكَ ، َما ش  ئْتَ »قَاَل:  ؟قُْلُت: النِّ ْصفَ ، «فَإ ْن ز  ْدَت فَُهَو َخْير  ، َما ش  فَإ ْن ز 

ئْتَ مَ »قَاَل:  ؟قَاَل: قُْلُت: فَالثُّلُثَْين  ، «لَكَ  ْدَت فَُهَو َخْير  لَكَ ، ا ش   نْ إ ذ»قَاَل: ، قُْلُت: أَْجعَُل لََك َصاَلت ي ُكلََّها، «فَإ ْن ز 

كَ   .(5)«َويُْغفَُر لََك ذَْنبُكَ ، تُْكفَى َهم 

                                                           

 . (42 /15)البن تيمية مجموع الفتاوى،  (1)
 

 (. 21/108تفسير الطَّبري ) = جامع البيان (2)
 (.9/136حلية األولياء، ألبي نعيم ) (3)

 (.5/32شرح صحيح البخاري، البن بطَّال ) (4)

 ."حسن"قال األلباني: "، وهذا حديث َحَسن"قال: و(، 4/636ننه )في سُ  أخرجه الترمذيُّ  (5)
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ه عليه كفاه همَّ  ى هللاُ ومن صلَّ ، اشرً عليه بها عَ  ى هللاُ صلَّ  صالةً ى على النبي من صلَّ  ألنَّ " :مالقيِّ   قال ابنُ 

 ."(1)هذا معنى كالمه ، هبَ وغفر له ذنْ 

، هويسأل حاجتَ ، بالصالة على النبي  يبدأْ حاجته فلْ  من أراد أن يسأل هللاَ " :اراني قالوعن أبي سليمان الدَّ 

 .(2)"نهمايب ما من أن يردَّ  وهو أكرمُ ، الصالةَ  لُ هللا يتقبَّ  فإنَّ  ؛بالصالة على النبي  مْ يخت  ولْ 

 وغيرها من، جمعةوفي يوم ال، وقبل الدعاء، التشهد ثل  في م   ؛ةٍ عدَّ  نَ واط  ع في مَ شرَ تُ   يهعل والصالةُ 

 .بشي من التفصيل خاويُّ ذكره السَّ  .واطنالـم

من قال بهذا القول  واستدلَّ ، عند وقوع الطاعونفيها  الصالة عليه  كثرةُ ينبغي واطن التي الـمَ  ومن

كَ  نْ إ ذ»: ه ها قولُ أحدُ  ؛خمسة بأمورٍ  وهللا . وباقيها ليس بذلك، دجيِّ   دٌ ها مستنَلُ وأوَّ " :خاوىقال السَّ  ؛«تُْكفَى َهم 

 .(3)"أعلم

 :طالبوفيه أربعة م واألدعية ة من التحصيناتبما ورد في الكتاب والسن   الوقاية :ابعالس   المبحث

يُب دَْعَوةَ ال َوإ ذَا }: قال تعالى يٌب أُج  ي َعنِّ ي فَإ نِّ ي قَر  بَاد   ، [186]البقرة: {دَّاع  إ ذَا دََعان  َسأَلََك ع 

يَن وقال:  بُّ اْلُمْعتَد  ًعا َوُخْفيَةً إ نَّهُ اَل يُح  َها َوادْ وَ  }اْدُعوا َربَُّكْم تََضرُّ دُوا ف ي اأْلَْرض  بَْعدَ إ ْصاَلح  ُعوهُ اَل تُْفس 

ن يَن { َخْوفًا َوطَ  َن اْلُمْحس  يٌب م   [.56-55]األعراف:َمعًا إ نَّ َرْحَمَت ّللاَّ  قَر 

ْب لَُكمْ : } وقال  [.60]غافر: {َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعون ي أَْستَج 

يم  »: قَاَل و ه  إ ذَا َرفََع يََدْيه  إ لَْيه  ، إ ن  َرب ُكْم َحي يٌّ َكر  ْن َعْبد  ْفًراأَْن  يَْستَْحي ي م   .(4)«يَُرد ُهَما ص 

أو ، ويرفعه، ويمنع نزوله، ويعالجه، يدفعه ؛البالء وهو عدوُّ ، من أنفع األدوية والدعاءُ »م: القيِّ   قال ابنُ 

 .(5)"ؤمنالـم وهو سالحُ ، فه إذا نزليخفِّ  

                                                           

 (.79م )ص: جالء األفهام، البن القيِّ   (1)

 (.232)ص:  خاويالقول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع، للسَّ  (2)

 -تعالى  -من هللا  الصالةَ  وثالثها: أنَّ ، من عذاب الدنيا واآلخرة نجوتُ  :ة الجمل الـمسروقه في قصَّ ثانيها: قولُ  (3)

ا، وعذابً  افقد كان في األصمممل رجزً ، ورحمةً  الـممممممممممؤمنين شمممهادةً  فهو وإن كان في حقِّ   اعونُ ا الطَّ وأمَّ ، رحمةٌ 

والها ومواطنها يوم هأنجاكم من أ ن  إ» :في الحديث ^ه قولُ  :هارابعُ  .ان فال يجتمعانوالعذاب ضممممممدَّ  والرحمةُ 

الذي هو من  -اعون ها للطَّ يوم القيامة فدفعُ  كانت تدفع أهوالَ  فإذا، «في الدنيا صالالالالالالالةً  كم علي  القيامة أكثرُ 

ه إنما كان سببُ ، و«الُ ج  وال الد   اعونُ لها الط  الـمدينة ال يدخُ  ن  إ» :̂ هها: قولُ خامسُ  .لىوْ من باب أَ  -أهوال الدنيا 

خاوي ة على الحبيب الشفيع، للسَّ القول البديع في الصالينظر: فعه. عليه أيًضا سببًا لرَ  فكانت الصالةُ ، ^ه بركتَ 

 (.221)ص: 
ورواه ، حسممممن غريب هذا حديثٌ "قال: و( 5/557ننه )في سممممُ  (، والترمذيُّ 2/78ننه )أخرجه أبو داود في سممممُ  (4)

 ."صحيح"قال األلباني: "، وهم ولم يرفعهبعضُ 

 (.10الداء والدواء، البن القيم )ص:  (5)
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دينة الـم في ذلك أنَّ  واألصلُ ، ا عن الناسه بعيدً أو لنقل  ، أو لتخفيفه، لرفع البالء لعباده الدعاءَ  شرع هللاُ قد و

ُ ف، وباء كانت أرضَ  هللا  ة حين هاجر إليها رسولُ النبويَّ   هللا  فدعا رسولُ ، بوبائها من الصحابة صيب عددٌ أ

ينَةَ َكَما َحب ْبَت إ لَْينَا الـم الل ُهم  َحب  ْب إ لَْينَا» :َقالَْت: قَاَل النَّب يُّ   َعْن َعائ َشةَ  ..بنقل وبائها َواْنقُْل ، َمك ةَ أَْو أََشد  د 

اَها إ لَى الُجْحفَة   نَا، ُحم  نَا َوَصاع  ْك لَنَا ف ي ُمد    .(1)«الل ُهم  بَار 

ما فيه من الخضوع ل   ؛يرهفائدة ليست في التداوي بغَ  جاء إلى الدعاء مزيدُ ت  وفي االلْ " :قال ابن حجر

لزم ترك العمل فيَ ، رد    على ما قُ كاالً الدعاء من جنس ترك األعمال الصالحة ات    بل منعُ ، سبحانه ب   ل للر  والتذلُّ 

 س من رمي  تتر  ر أن ال يُ وليس من شرط اإليمان بالقدَ ، سرْ هم بالتُّ الس   البالء بالدعاء كرد    وردُّ ، جملةً 

 .(2)"همالس  

للحفظ من  ةٌ عامَّ  ةٌ دلَّ َوورد في ذَل َك أ، َعيةدْ باآليات واأل التحصينُ  رعشُ  دفعه ورفعهو من البالء للوقايةو

 افعُ النَّ وأنَّه اهلل ب هسن ظنِّ  وحُ ، مع إيمانه وإخالصه َويَق ين ه   تَْنفَُع من يأخذ بها، للحفظ من البالء ةً وخاصَّ  ؛شرٍِّ  كلِّ  

 .افيالشَّ 

َجابَة  » :قال  َ َوأَْنتُْم ُموق نُوَن ب اإل  ْن قَْلٍب َغاف ٍل اَلهٍ َواْعلَُموا ، اْدُعوا َّللا  يُب ُدَعاًء م  َ اَل يَْستَج   .(3)«أَن  َّللا 

 :منها:العظيم التحصينات من القرآن :ب األوللالمط

 رةققراءة خواتيم سورة الب: 

ر  ُسوَرة  البَقََرة  ف ي لَْيلٍَة َكفَتَاهُ » :قال  ْن آخ   .(4)«َمْن قََرأَ ب اآْليَتَْين  م 

 .(5)هه ليلتَ يضرُّ  فاليطان وشَ  هامةٍ  كفتاه من كلِّ   يأ

 .(6)"وءسُ  قيل معناه كفتاه كلِّ  " :وفي الفتح

                                                           

 (.2/1003في صحيحه ) (، ومسلمٌ 8/80أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (1)

ُ وْ وهي أَ  نا الـمدينةَ مْ د  وقَ »: عائشة  دةُ وفيه قالت السيِّ     .«أرض هللا بأ

 .(10/133فتح الباري، البن حجر ) (2)

ا اسممممً عبَّ  سمممممعتُ ، ال نعرفه إال من هذا الوجه، غريب هذا حديثٌ "قال: و( 5/517ننه )في سممممُ  أخرجه الترمذيُّ  (3)

 ."حسن"قال األلباني: "، وفإنه ثقةٌ  ؛محيِّ  بوا عن عبد هللا بن معاوية الجُ يقول: اكتُ  العنبريَّ 
 (.1/554في صحيحه ) (، ومسلمٌ 6/188أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (4)

 (.7/100للقاضي عياض )، إكمال الـمعلم (5)
 (.9/56فتح الباري، البن حجر ) (6)
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  ُّوندعاء ذي الن : يَن {} اَل إ لَهَ إ الَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إ نِّ ي كُ  :قال تعالى َن الظَّال م  -87 ]األنبياء:ْنُت م 

: » :قال .[88 ي النُّون  إ ْذ َدَعا َوُهَو ف ي بَْطن  الُحوت  َن الظَّال  } اَل إ لَهَ إ  َدْعَوةُ ذ  يَن الَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إ نِّ ي ُكْنُت م  م 

ُ ؛  .« لَهُ فَإ ن هُ لَْم يَْدُع ب َها َرُجل  ُمْسل م  ف ي َشْيٍء قَطُّ إ ال  اْستََجاَب َّللا 

عَْت شدائ دُ "فما  :قـال ابُن القيِّ م يد دُفـ  يـد  ، الدُّنيا ب مثل التَّْوح  ي النُّون ، ولذلك كان دُعاء الَكْرب  ب التَّوح  ودعوةُ ذ 

  ٌيد   التي ما دعا بها َمْكُروب ج هللا َكْربَهُ ب التَّْوح   .(1)"إ الَّ فَـرَّ

 ذتينخالص والمعوِّ  قراءة سورة اإل: 

يدَةٍ نَْطلُُب َرُسوَل ّللاَّ  »قَاَل:   عن عبد ّللاَّ بن ُخبيب يَرةٍ َوُظْلَمٍة َشد  قَاَل: ، يَُصلِّ ي لَنَاَخَرْجنَا ف ي لَْيلٍَة َمط 

ل :}ققُلْ »َما أَقُوُل؟ قَاَل: ، فَقُْلتُ ، «قُلْ »قَاَل: ، فَلَْم أَقُْل َشْيئًا، «قُلْ »ثُمَّ قَاَل: ، فَلَْم أَقُْل َشْيئًا، «قُلْ »فَقَاَل: ، فَأَْدَرْكتُهُ 

ْن ُكل   َشْيءٍ ـَوال {هو هللا أحد اٍت تَْكف يَك م  ي َوتُْصب ُح ثاََلَث َمر  يَن تُْمس  ذَتَْين  ح    (2).«ُمعَو  

من حاجته  إلى النَّفَس  والطَّعَام   أعظمُ  إنَّ حاجةَ العبد  إلى االستعاذة  بهاتين  السُّورتين  "م: القيِّ   قال ابنُ 

 .(3)"والشَّراب  واللِّ باس  

إذا كان على لسان األبرار  ؛وحانيُّ الرُّ  بُّ ذات وغيرها من أسماء هللا هو الطِّ  ى بالمعوِّ  قَ الرُّ " :التين بنُ اقال و

 .(4)"سمانيالجُ  بِّ  إلى الطِّ   الناسُ  عَ ز  فَ  هذا النوعُ  ا عزَّ فلمَّ ، بإذن هللا تعالى فاءُ ق حصل الشِّ  لْ من الخَ 

باح  تَْكفي التاليَ الـم ر  عندَ على أنَّ ت الَوةَ هذه  السُّوَ وفي الحديث  دليٌل " :وكانيُّ وقال الشَّ  ْن  َساء  وعندَ الصَّ م 

 .(5)"ما َكان اُكلِّ  شيٍء يْخَشى منهُ كائنً 

 :الـمطلب الثاني: التحصينات من السن  ة النبوي  ة 

ال يتَّسع ، اجدًّ  فهي كثيرةٌ  ؛ة من أحاديث التحصينات واألدعيةتب في دواوين السنَّ ال يمكن إحصاُء ما كُ 

 مع استحضار قدرة هللا، ي هللا بالصحيح منهاع بين يدَ التضرُّ على  رءُ الـم حرصيَ  ولكنْ ، كرهالذ   قامُ الـمَ 

 هذا البالءَ  أن يكشفَ  -سبحانه وتعالى  -إلى هللا  ع  الدعاء والتضرُّ و، الخير وجلب   رِّ  الشَّ  لقة في كفِّ  طْ الـم

                                                           

 (.53م )ص: البن القيِّ  ، الفوائد (1)

قال  (.7/202ننه )في سممممممُ  والنسممممممائيُّ ، (5/567في سممممممننه ) ( والترمذيُّ 4/231ننه )أخرجه أبو داود في سممممممُ  (2)

ْن َهذَا الَوْجه  ": الترمذي عيسممممى أبو يٌب م  يٌح َغر  ح  ٌن صممممَ يٌث َحسممممَ يدُ ْبُن أَب ي ، َهذَا َحد  ادُ ُهَو أَسمممم  يٍد البَرَّ ع  َوأَبُو سممممَ

يدٍ   ."حسنٌ "قال األلباني: و ،"أَس 

 (.2/199م )البن القيِّ  ، بدائع الفوائد (3)

 (.10/196فتح الباري، البن حجر ) (4)

 (.95وكاني )ص: صن الحصين، للشَّ ة الح  تحفة الذاكرين بعدَّ  (5)
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قام نذكر الـم وفي هذا، على أذكار الصباح والمساء والمحافظة  ، جميعًاسلمين والبشرية الـم والوباء عن

 والمرض. بعًضا من األدعية واألذكار التي تدفع البالءَ 

والمعافاة ، غبة في العفو والعافيةنحو الرَّ  ؛بالجوامع   -تعالى  -ون الدعاء إلى هللا يستحبُّ  فُ لَ كان السَّ فقد 

 .(1)وَمْبلغًا اكتفاًء منهم بعلم هللا بموضع حاجتهم ؛واآلخرةفي الدنيا 

ه من وعدَّ ،  اسَ ه العبَّ مَّ عأوصى به  ^النبي  مع أنَّ ، غفل عنه الناسُ ا يَ ممَّ  العافيةَ  -تعالى  -هللا  وسؤالُ 

 .منه بأمر هللا تعالىوفي ولو أصيب به عُ ، به الوباءُ ص  له فعافاه لم يُ  -تعالى  - ومن استجاب هللاُ ، أفضل الدعاء

ْنيَا َحَسنَةً »يَقُوُل:  قَاَل: َكاَن النَّب يُّ   َعْن أَنٍَس  َرة  َحَسنَةً ، الل ُهم  َرب نَا آت نَا ف ي الدُّ َوق نَا َعذَاَب ، َوف ي اآلخ 

 .(2)«الن ار  

 :ينواألدعية والتحصينات على نوعَ 

 ةعام  التحصينات الدعية واأل :أوالً 

 وأذكار  ، هدخولومن البيت الخروج  وأذكار  ، ومالنَّ  وأذكار  ، على أذكار الصباح والمساء حافظة  الـم مثل

 :من هذه التحصيناتو .بإذن هللا ظام تحفظ العبدَ ع   فإنها حصونٌ  ؛نزلالـم نزول

ْن » :ه قولُ  ات  م  اًل ثُم  قَاَل: أَُعوذُ ب َكل َمات  هللا  الت ام  هُ َشْيء  ، َشر   َما َخلَقَ َمْن نََزَل َمْنز  َل  لَْم يَُضر  َحت ى يَْرتَح 

ل ه  ذَل كَ  ْن َمْنز   .(3)«م 

ي» :ه قولُ و ْصَمةُ أَْمر  ي ُهَو ع  ين ي ال ذ  ي، اللُهم  أَْصل ْح ل ي د  َوأَْصل ْح ، َوأَْصل ْح ل ي ُدْنيَاَي ال ت ي ف يَها َمعَاش 

ي َرت ي ال ت ي ف يَها َمعَاد  يَاَدةً ل ي ف ي ُكل   َخْيرٍ ، ل ي آخ  ْن ُكل   َشر ٍ الـم َواْجعَل  ، َواْجعَل  اْلَحيَاةَ ز   .(4)«ْوَت َراَحةً ل ي م 

نَى، اللُهم  إ ن  ي أَْسأَلَُك اْلُهَدى َوالتُّقَى» :قوله و  .(5)«َواْلعَفَاَف َواْلغ 

ْن دَُعاء  َرُسول  هللا    َعْن َعْبد  هللا  ْبن  ُعَمرَ و ْن َزَوال  ن ْعَمت كَ » :قَاَل: َكاَن م  ل  ، اللُهم  إ ن  ي أَُعوذُ ب َك م  َوتََحوُّ

كَ ، َوفَُجاَءة  ن ْقَمت كَ ، َعاف يَت كَ  يع  َسَخط   .(6)«َوَجم 

                                                           

 (.10/121شرح صحيح البخاري، البن بطَّال ) (1)
 (.4/2070في صحيحه ) (، ومسلمٌ 6/28أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (2)

 .(4/2080)أخرجه مسلٌم في صحيحه  (3)

 (.4/2087أخرجه مسلٌم في صحيحه ) (4)

 (.4/2087أخرجه مسلٌم في صحيحه ) (5)
 (.4/2097أخرجه مسلٌم في صحيحه ) (6)
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ة بال، ردْ وليلة القَ ، واالستسقاء، االستخارةب ةخاص  الدعية األا: ثانيً  األدعية منها و ؛تمناسباوالخاص 

 .ستأتيو، ة باألوبئة واألسقامالخاص  

 :ة باألوبئة واألسقامخاص  الدعية األ المطلب الثالث:

ْن َجْهد  الباَلَء  » :قال   ذُوا ب اّلِل   م   .(1)«َوَشَماتَة  األَْعَداء  ، َوُسوء  القََضاء  ، َوَدَرك  الش قَاء  ، تَعَو 

ْن َسي  ئ  »َكاَن يَقُوُل: أَنٍَس أَنَّ النَّب يَّ  عن وُروي َن اْلبََرص  َواْلُجنُون  َواْلُجذَام  َوم  الل ُهم  إ ن  ي أَُعوذُ ب َك م 

  .(2)«اأْلَْسقَام  

، الدرجاترفع به وتُ ، الخطايا ر بهكفَّ تُ  حتمل منهاما يُ  ألنَّ  ؛ئهاما من سيِّ  وإنَّ ، امن األسقام عمومً  ذ يتعوَّ  لم

 والوباُء الـُمهل ك يدُخل في سيِّ ئ األسقام.

ها وبعضُ ، ينَ بقي الشَّ وتُ  قةَ لْ د الخ  فس  تُ  ه من هذه األسقام ألنها عاهاتٌ ه أن يكون استعاذتُ شب  يُ " :ابيُّ قال الخطَّ 

وسائر األمراض اع دَ ى والصُّ مَّ كالحُ  ؛ال تدوم وليست كسائر األمراض التي إنما هي أعراضٌ ، ر في العقليؤثِّ  

 .(3)"وليست بعقوبات اراتٌ وإنما هي كفَّ ، التي ال تجري مجرى العاهات

بر نفسه بالصَّ  ىفيه عل حامل اإلنسانُ منها ما إذا تَ  ستعذ باهلل من سائر األسقام؛ ألنَّ لم يَ " :قال الطيبيُّ و

 ىفينتهي بصاحبه إل، نزم  الـمُ  قماستعاذ من السَّ وإنما ، مدداع والرَّ ى والصُّ مَّ كالحُ  ؛هوبتُ ثُ مت مَ ظُ ه وعَ ت مئونتُ خفَّ 

 .(4)ي"والمداو ؤانسُ الـم ونهادُ  ويقلُّ ، منها الحميمُ  يفرُّ  حالةٍ 

 :على سؤال هللا العافية الحرص الدائم :المطلب الرابع

َرة  « ْنيَا َواآْلخ  ْن: الل ُهم  إ ن  ي أَْسأَلُكَ  الـمعَافَاةَ ف ي الدُّ ْن َدْعَوٍة يَْدُعو ب َها اْلعَْبدُ  أَْفَضَل م  وجاء مرفوعا:  »َما م 
(5). 

فهي  ؛على الدوام عالى العافيةَ سؤال هللا ت كثرةُ  - في زمان البالء ةً وخاصَّ  -ه في زمانه كلِّ   ا ينفع العبدَ وممَّ 

ينارَ الدَّ  خيرَ  ألنها تجمع له ؛هنفسَ  العبدُ  بها عوات التي يخصُّ الدَّ  أفضلُ  . 

                                                           

 (.4/2080في صحيحه ) (، ومسلمٌ 8/126أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (1)

 ."صحيح"قال األلباني:  .(7/224ننه الكبرى )في سُ  سائيُّ (، والنَّ 2/93)ننه داود في سُ  أخرجه أبو (2)

ابيللخطَّ ، ننمعالم السُّ   (1/297)   (3). 

 (.6/1918للطيبي )، شرح الـمشكاة (4)

بن زياد ذكره  العالءُ  ؛ه ثقاتٌ صممحيح رجالُ  هذا إسممنادٌ " يري:وصمم  قال البُ  .(5/20ماجه في سممننه ) أخرجه ابنُ  (5)

 من حديث أنس رواه ابنُ  وله شمممممماهدٌ ، ثقاتٌ  دنوباقي رجال السممممممَّ ، م فيهولم أر من تكلَّ (، قاتالثِّ  )ان في حبَّ  ابنُ 

 (.4/143مصممباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصمميري )ينظر:  ".غريب حسممنٌ " :وقال والترمذيُّ  هماج

نادٌ لغَ  صممممممحيحٌ "قال األرنوؤط:  لُ  يره، وهذا إسمممممم قات، لكنه اختُلف رجا تادةه ث يه على ق باني: "، وف قال األل

 ."صحيح"
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َ ، قُْلُت: يَا َرُسوَل ّللاَّ  »قَاَل:  رضي هللا عنه لبطَّ الـم عبد اس بنعن العبَّ  َسل  »قَاَل: ، َعلِّ ْمن ي َشْيئًا أَْسأَلُهُ ّللاَّ

َ العَاف يَةَ  ئُْت فَقُْلُت: يَا َرُسوَل ّللاَّ  ، «َّللا  َ ، فََمَكثُْت أَيَّاًما ثُمَّ ج  يَا ، يَا َعب اسُ »فَقَاَل ل ي: ، َعلِّ ْمن ي َشْيئًا أَْسأَلُهُ ّللاَّ

َ ، َعم  َرُسول  َّللا    َرة   َسل  َّللا  ْنيَا َواآلخ   .(1)«العَاف يَةَ ف ي الدُّ

، ن حفظها حفظه هللاُ مإنَّه ف ؛وحقوقه وأوامره ونواهيه هللا حدود   حفظَ  والعافيةَ  ويجمع مع سؤال هللا العفوَ 

 .ةدَّ له في الشِّ   ليستجيب هللاُ  ؛عةالسَّ و سرمنه في وقت اليُ  واإلكثارَ ، الرخاء حالَ  والدعاءَ 

َ يَْحفَْظكَ ، يَا ُغاَلمُ »:  لعبد هللا بن العباس قَاَل  ْدهُ أََماَمكَ ، اْحفَظ  َّللا  َ تَج  ْف إ لَى َّللا   ف ي ، اْحفَظ  َّللا  تَعَر 

د ة   ْفَك ف ي الش   َخاء  يَْعر  ة عرفك دَّ في الشِّ   فإذا وقعتَ  ؛اطيعً خاء مُ ك في الرَّ اعة حتَّى يعرفَ إليه بالطَّ  بْ حبَّ أي: تَ .(2)«الر 

 .(3)افجعلك ناجيً ، اعةبالطَّ 

 هذا صوتٌ  :تعالى قال هللاُ ، ةدَّ ثم دعا في الشِّ  ، اعة في الرخاءبالطَّ  ف إلى هللاعرَّ العبد إذا تَ  ويقال: إنَّ 

 .(4)واببالصَّ  أعلمُ  تعالى كما قيل. وهللاُ أو ، وهدعُ ، ال أعرفه ا إليه قال: هذا صوتٌ فً وإذا لم يكن متعرِّ  ، أعرفه

ن عجيب وم  ، ته وعقله ومالهة  بدنه وقوَّ ه في صحَّ هللا للعبد أن يحفظَ  ن حفظ  ابن رجب : "وم   قال الحافظُ 

مولى النبي   فينةكما جرى لسَ  ؛له من األذى بع حافظةً بالطَّ  ؤذيةَ الـم هللا لمن حفظه أن يجعل الحيوانات   حفظ  

 له من األمراض هللا كان حفظُ ، هوحفظ حدودَ  قى هللاَ ؤذية إذا اتَّ الـم من الحيوانات فمن حفظه هللاُ  ؛(5)األسدمع 

 .لىوْ أَ  - ؤذيةالـم مثل الفيروسات - ديةعُ الـم

 .(6)وءسُ  ة واألمن من كلِّ  السَّالمها من أسباب الحفظ وة كلُّ ذات من القرآن والسنِّ  هذه األذكار والتعوُّ و

 

 

                                                           

 .(3/303في مسنده ) (، وأحمدُ 1/253في األدب الـمفرد ) (، والبخاريُّ 5/534ننه )في سُ  أخرجه الترمذيُّ  (1)
ث  ْبن  نَوْ ": الترمذيُّ  قال أبو عيسمممممى يٌح، َوَعْبدُ ّللاَّ  ْبُن الَحار  ح  يٌث صمممممَ َن هذا َحد  َع م  م  العَبَّاس  ْبن  َعْبد  فٍَل قَدْ سمممممَ

ل ب    ".صحيح"قال األلباني: و،  الـمطَّ

قال: و( 3/623في الـممممستدرك ) (، والحاكمُ 33في الدعاء )ص:  برانيُّ (، والطَّ 5/18في مسنده ) أخرجه أحمدُ  (2)

 جا شهابَ يخرِّ  لم  ين يخَ الشَّ  إال أنَّ ، مير، عن ابن عباس من حديث عبد الـمممممملك بن عُ  عالٍ  كبيرٌ  هذا حديثٌ "

، المسمممممتدرك .هذا" غير   عن ابن عباس  وي الحديث بأسمممممانيدَ في الصمممممحيحين، وقد رُ  احَ راش وال القدَّ بن خ  

 (.3/623للحاكم )
 (.1/161شرح األربعين، للصرصري ) شكاةالـم شرحالتعيين في ينظر:  (3)

 (.1/166للصرصري )، شرح األربعين شكاةالـم شرحفي ينظر: التعيين  (4)

ا ه على الطريق، فلمَّ يمشي معه حتى دلَّ األسدُ ، وخرج إلى جزيرة، فرأى األسد، فجعل سر به الـمركبُ حيث كُ  (5)

 (.1/468جامع العلوم والحكم ) :نظري عه ثم رجع عنه.م كأنه يودِّ  ه  مْ هَ أوقفه عليها جعل يُ 

 (.369فتاوى الطب والمرضى )ص:  (6)
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 :وفيه مطلبانالمبحث الثامن : التداوي الحسي والمعنوي 

 :)التداوي وطلب العالج( ةي  األدوية الحس    :المطلب األول            

{ :}قال تعالى فَاٌء ل لنَّاس  فَاءً » :قال الرسول .و[69]النحل: ف يه  ش  ُ َداًء إ ال  أَْنَزَل لَهُ ش   .(1)«َما أَْنَزَل َّللا 

شفى تلك األدوية تُ  أنَّ  وفيه اإلعالمُ ، وإباحة التداوي في عوارض األسقام بِّ  الطِّ   فيه إثباتُ " :ابيُّ قال الخطَّ 

 .(2)"تعالىوتنجع بإذن هللا 

من داء  فما أنزل هللاُ  ؛(3)بوالتطبُّ  الطبِّ   وجوازُ ، معالجة األطباء وإباحةُ ، التداوي في هذا الحديث إباحةُ 

 .وشفاءً  إال أنزل له دواءً  ووباء

 داوي ويحثُّ بالتَّ  ويأمر الناسَ ، تداوىكان يَ  -لين توكِّ  الـم دُ وهو سيِّ   -صلى هللا عليه وسلم  والرسولُ 

يَب َدَواُء الد اء  بَرَ ، ل ُكل   َداٍء َدَواء  » :قال  ففي الحديث الصحيح ؛عليه وهذا  .(4)«تعالى ب إ ْذن  هللا   ئفَإ ذَا أُص 

 األسباب إساءةٌ  فتركُ  ؛واءاء والدَّ ل على خالق الدَّ عظيم في الجمع بين األخذ باألسباب والتوكُّ  أصلٌ  الحديثُ 

 .تعالىلألدب مع هللا 

فس يه من حفظ النَّ ما فول  ، ة ما ورد في شأنه في القرآن والسنَّ ل   ؛في حكم التداوي أنه مشروع األصلُ ف

 ل واألشخاص.التداوي باختالف األحوا تختلف أحكامُ لكن و، للشَّريعةة قاصد الكليَّ الـم الذي هو أحدُ 

 أو كان، أو أحد أعضائه أو عجزه هي إلى تلف نفسفض  يُ  هعلى الشخص إذا كان تركُ  اواجبً فيكون 

 دية.عْ الـم ه إلى غيره كاألمراضينتقل ضررُ  رضُ الـم

 حالة األولى.الفي ب عليه ما سبق وال يترتَّ ، ي إلى ضعف البدنه يؤدِّ  إذا كان تركُ  امندوبً ويكون 

 .ينين السابقتَ الحالتَ  تحتإذا لم يندرج  امباحً  ويكون

                                                           

 (.7/122أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (1)

 (.3/2104ابي )لخطَّ أعالم الحديث، ل (2)

 (.8/414االستذكار، البن عبد البر )ينظر:  (3)

 واجب؟ أمْ ، وتركه أفضل، أم مستحبٌّ  اختلف العلماء في التداوي: هل مباحٌ 

شافعية الثاني، حتى ذكر النَّ  ، والمشهورُ عن أحمد األولُ  فالمشهورُ   ومذهبُ هم نه مذهبُ في شرح مسلم أ وويُّ عند ال

داني به حتى يُ  دٌ أبي حنيفة أنه مؤكَّ  ومذهبُ "قال: فة الخلف، واختاره الوزير أبو الـمممظفر لف وعامَّ جمهور السَّ 

 :نظري. "تركهب وال بأسَ ، بالتداوي ال بأسَ  :فإنه قال ؛هه وتركُ ومذهب مالك أنه يسممممممتوي فعلُ ". قال: "الوجوبَ 

 (.10/140فتح الباري، البن حجر )

 (.4/1729أخرجه مسلٌم في صحيحه ) (4)
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 .(1)هاراد إزالتُ الـم ةلَّ من الع   أشدَّ  يخاف منه حدوث مضاعفاتٍ  إذا كان بفعلٍ  امكروهً ويكون 

عدية الـم كاألمراض ؛داوي في بعض األحوالبالتَّ  األمر اإللزامُ  فلوليِّ   ريضالـم ا عن إذنأمَّ 

 .(2)والتحصينات الوقائية

 :عنوي(الـم األدوية القلبية )التداوي :المطلب الثاني

َف لَهُ إ الَّ ُهوَ }ه تعالى: قولُ ال ينافي  ُ ب ُضرٍِّ فاََل َكاش  أنَّ هللاَ جعَل لشفاء  [17]األنعام: {َوإ ْن يَْمَسْسَك ّللاَّ

قال لي ابُن َعبَّاٍس:  :بن أبي رباحا ل بها الشفاُء. قال عطاءُ واحترازاٍت ووقاياٍت يحصُ  اوأسبابً  ااألمراض عالجً 

؟ قُْلُت: بَلَى» ْن أَْهل  الَجنَّة  يَك اْمَرأَةً م  ه  ، أاَلَ أُر  فَقَالَْت: إ نِّ ي صلى هللا عليه وسلم  أَتَت  النَّب يَّ  ْرأَةُ السَّْودَاءُ الـم قَاَل: َهذ 

َ ل يفَاْدعُ ، َوإ نِّ ي أَتََكشَّفُ ، أُْصَرعُ  ئْت  َصبَْرت  َولَك  الَجن ةُ »قَاَل: ،  ّللاَّ َ أَْن يُعَاف يَك  ، إ ْن ش  ئْت  َدَعْوُت َّللا   «َوإ ْن ش 

َ ل ي أَْن الَ أَتََكشَّفَ ، فَقَالَْت: إ نِّ ي أَتََكشَّفُ ، فَقَالَْت: أَْصب رُ   .(3)«فَدََعا لََها، فَاْدُع ّللاَّ

من العالج  وأنفعُ  عاء وااللتجاء إلى هللا أنجعُ ها بالدُّ عالج األمراض كلِّ   "وفي الحديث أنَّ  :حجر قال ابنُ 

 . (4)"من تأثير األدوية البدنية تأثير ذلك.. أعظمُ  وأنَّ ، بالعقاقير

فاء من للشِّ  وضعٍ مفي أكثر من  التي حضَّ عليها الرسول  ةالطبيِّ   ة واألدويةيَّ مع األخذ باألسباب الحسِّ  

 لتي هي من أهمِّ  ا ناعة الجسديةالـم على التداوي القلبي لتقوية الحرص   كذلك من دَّ بُ  الو، األمراض واألوبئة

 .فاءيرها العظيم في الشِّ  ثأتأسباب نجاح العالج و

باألسباب  التداوي والعالج أخذٌ  وأنَّ  تعالى فاء بيد هللارض والشِّ  الـم سلم أنَّ الـم عقيدةُ عليه  تنصُّ ا ممَّ و

 بل ينبغي بقاءُ ، من رحمته نوطُ القُ  والوح هللا من رَ  وأنه ال يجوز اليأسُ ، في الكون -تعالى  - التي أودعها هللاُ 

رعايته على  أبُ والدَّ ، ريضالـم معنويات رضى تقويةُ الـم اء وذويوعلى األطبَّ  .فاء بإذن هللااألمل في الشِّ  

 .(5)عدمه ع الشفاء أوبصرف النظر عن توقُّ ، وتخفيف آالمه النفسية والبدنية

والذي ، الكامل كان هو الطبيبَ  وح وعالجهماا بأمراض القلب والرُّ إذا كان عارفً  والطبيبُ " :مالقيِّ   قال ابنُ 

 طبيب ال يداوي العليلَ  طبيب. وكلُّ  نصفُ  -ا في عالج الطبيعة وأحوال البدن وإن كان حاذقً  -له بذلك  برةَ ال خ  

                                                           

ابع العدد السَّ ، ة، مجلة مجمع الفقه اإلسالميبجدَّ  ه 1422ابعة عام قرار الـمممممجمع الفقه اإلسالمي في دورة السَّ  (1)

(3/729.) 
 (.3/729ابع )العدد السَّ ، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي (2)

 (.7/116أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (3)

 (10/115فتح الباري، البن حجر ) (4)
 (.3/729العدد السابع )، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي (5)
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، ار اآلخرةعلى هللا والدَّ  واإلقبال  ، واإلحسان  ، الخير وفعل  ، دقة  واه بالصَّ وحه وقُ وتقوية رُ ، د قلبه وصالحهبتفقُّ 

 والدعاءُ ، كرُ والذِّ  ، الخير واإلحسانُ  رض فعلُ الـم قاصر. ومن أعظم عالجات بٌ بل متطبِّ  ، فليس بطبيب

من األدوية  فاء أعظمُ الشِّ   وحصول   للَ في دفع الع   ولهذه األمور تأثيرٌ ، وبةُ والتَّ ، إلى هللا واالبتهالُ  عُ والتضرُّ 

 .(1)"هولها وعقيدتها في ذلك ونفع  بُ فس وقَ ب استعداد النَّ بحسَ  ولكنْ ، الطبيعية

فهي  ؛زولهوبعد ن، مرض أو وباء على األخذ بهذه األدوية اإليمانية قبل نزول أيِّ   ينبغي الحرصُ لذا 

 له. عةٌ داف، للمرض والوباء -بإذن هللا  -رافعة  أدويةٌ 

 مطالب: وفيه خمسةُ ، تعاون التراحم وال :تاسعالالمبحث 

نُوَن إ ْخَوةٌ : }قال تعالى.   الجسد الواحد :المطلب األول  [.01 :]الحجرات{إ نََّما اْلُمْؤم 

ن يَن الـم تََرى» : قالو مْ  -ْؤم  ْم َوتَعَاُطف ه  ه  ْم َوتََواد   ه  تََداَعى  ُعْضو  إ ذَا اْشتََكى  ؛َكَمثَل  الَجَسد   - ف ي تََراُحم 

ى ه  ب الس َهر  َوالُحم   في هذه األحاديث الحضُّ " :بطَّال قال ابنُ .(3)«َمْن الَ يَْرَحمُ الَ يُْرَحمُ »قال.و(2)«لَهُ َسائ ُر َجَسد 

فينبغي ، الخطايار به ويكفِّ   به الذنوبَ  ر هللاُ غف  ا يَ ذلك ممَّ  وأنَّ ، همهم ومؤمن  هم كافر  ق كلِّ  لْ على استعمال الرحمة للخَ 

 وكلُّ ، عبثًا قه هللاُ خلُ فلم يَ  ؛ها في أبناء جنسهويستعملَ ، ه من الرحمةاألخذ بحظِّ  في  عاقل أن يرغب مؤمنٍ  لكلِّ  

 .(4)"كه من إنسانلِّ  ه ومُ يَ رع  ا استُ ول عمَّ ؤأحد مس

 لكنْ ، عنىالـم في متقاربةً وإن كانت ، د والتعاطفم والتوادُ التراحُ  ظهر أنَّ الذي يَ "أبي جمرة:  بنُ اقال و

ُ هم بعضً به أن يرحم بعضُ  فالمرادُ  مُ ا التراحُ فأمَّ  ؛لطيف بينها فرقٌ   دُ ا التوادُ وأمَّ ، آخر ة اإليمان ال بسبب شيءٍ خوَّ ا بأ

 ا كمابعضهم بعضً  به إعانةُ  فالمرادُ  فُ ا التعاطُ وأمَّ ، ر والتهاديكالتزاوُ  ؛ةللمحبَّ  الجالبُ  لُ به التواصُ  فالمرادُ 

 .(5)"يهقوِّ  يُ عليه ل   وبَ عطف الثَّ يَ 

 

 

 

 

                                                           

 (.107م )ص: الطب النبوي، البن القيِّ   (1)

 (.4/1999في صحيحه ) (، ومسلمٌ 8/10أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (2)
 (.4/109في صحيحه ) (، ومسلمٌ 8/10أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (3)
 (.9/219شرح صحيح البخاري، البن بطَّال )( انظر: 4)

 (.10/439فتح الباري، البن حجر ) (5)
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 :وءالسُّ  صارعَ عروف تقي مَ الـم المطلب الثاني: اإلحسان وصنائع

ْحَساُن { :قال تعالى ْحَسان  إ الَّ اإْل   .[60]الرحمن:}  َهْل َجَزاُء اإْل 

ي» :قال  في حديث الوحيو يُت َعلَى نَْفس  يَجةُ  «لَقَْد َخش  ُ أَبَدًا، َوّللاَّ  : َكالَّ  فَقَالَْت َخد  يَك ّللاَّ إ نََّك  ؛َما يُْخز 

مَ  ح  ُل الرَّ ُل الَكلَّ ، لَتَص  بُ ، َوتَْحم  ْيفَ ، ْعدُومَ الـم َوتَْكس  ي الضَّ يُن َعلَى نََوائ ب  الَحقِّ  ، َوتَْقر   .(1)«َوتُع 

َع السُّوء  ْعُروف  تَق ي الـم َصنَائ عُ » :قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا    وعن أَب ي أَُماَمةَ  ر   تُْطف ُئ ، َمَصار  َوَصَدقَةُ الس  

ب    يُد ف ي اْلعُُمر  ، َغَضَب الر  م  تَز  ح  لَةُ الر   .(2)«َوص 

الجات :قال ابُن القَـيِّ م ْن أَْعَظم  ع  حسانُ ، رض  ف ْعُل الخير  الـم "وم  ْكـرُ ، واإل  عُ ، والدُّعاءُ  والذِّ  َضرُّ  والتَـّ

لَل، والتَّوبةُ ، واالبتهاُل إلى هللا ة ولهذه األمور تأثيٌر في دَْفع  الع  يَـّ َن األدوية الطَّب يع  فاء  أعظُم م   ولكنْ ، وُحُصول  الشِّ 

ْفسبحسَ  ه، وقَـبُول ها ب استعداد  النَـّ  .(3)"وَعق يدتها في ذلك ونفع 

 ؛والمكاره   رِّ  صارع الشَّ سبٌب للسالمة من مَ  الخير صالَ األخالق وخ   مكارمَ  أنَّ على  ت النصوصُ دلَّ قد و

ي له سالمةُ الدين والدنيا"، فَمن كثُر خيُره حُسنَت عاقبتُه وُرج 
(4). 

، رأيها وجزالة  ،  هادليل على كمال   أبلغٌ   وفي قول خديجة،كارهالـم لدفع سببٌ  والمكارمُ "قال الكرماني: 

ا اإلحسان إمَّ  ألنَّ  ؛هاتها فيه أمَّ وكارم الـم أنواع أصول جميعَ   وقد جمعت .م فقههاظَ وع  ، سهافْ ة نَ وقوِّ  

 .(5)ا على غيرهبأمره وإمَّ  ا على من يستقلُّ وإمَّ ، ا بالبدنا بالمال وإمَّ وإمَّ ، ا إلى األجانبإلى األقارب وإمَّ 

 :للبالء دقة دفع  الص   :المطلب الثالث

ُكْم { : قال تعالى َْنفُس  ْن َخْيٍر فأَل  ْن َخْيٍر يَُوَف إ لَْيُكْم وَ } :قالو، [272]البقرة: } َوَما تُْنف قُوا م  أَْنتُْم َوَما تُْنف قُوا م 

 .[272]البقرة:اَل تُْظلَُموَن{ 

ن كافرٍ ، أو ظالم ولو كانت من فاجرٍ  ؛دقة تأثيٌر عجيب في دفع أنواع البالءللصَّ "م: القي ِّ  قال ابنُ   فإنَّ  ؛بل م 

األرض كلُّهم  وأهلُ ، تهمهم وعامَّ ت  خاصَّ  وهذا أمٌر معلوٌم عند الناس، من البالء   ايدفع بها عنه أنواعً  -تعالى  -هللا 

                                                           

 (.1/139في صحيحه ) (، ومسلمٌ 1/7أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (1)
. "بإسناد حسن (الكبير)في  رواه الطبرانيُّ " قال الـمممممنذري: (.8/261في الـمممممعجم الكبير ) أخرجه الطبرانيُّ  (2)

 (.2/15للمنذري )، والترهيبالترغيب 

الجامع و(، 3/115. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )"ه حسممممممن، وإسممممممنادُ (الكبير)في  برانيُّ رواه الطَّ " قال الهيثمي:

 (.6/288نن والمسانيد )الصحيح للسُّ 

 (.1/107م )البن القيِّ  ، الطب النبوي (3)
 (.1/63عمدة القاري، للعيني ) (4)
 (.1/37للكرماني )الكواكب الدراري،  (5)
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بوه ون به؛ ألنهم قد جرَّ فمنها أنها تقي  ؛ال يُحصيها إال هللاُ  دقة فوائدُ ومنافعُ في الصَّ " :اأيضً  وقال .(1)"ُمق رُّ

، هانشرح لها قلبُ  ق بصدقةٍ ما تصدَّ كلَّ  قُ والمتصدِّ  ، تدفَُع عن الظالم  حتى إنها لَ  ؛وتدفع البالءَ ، وءصارَع السُّ مَ 

م ظُ وعَ  فرحهُ  يَ و  وقَ ، سع وانفسح وانشرحق اتَّ صدَّ ما تَ فكلَّ  ؛ة عليهبَّ ساع تلك الجُ فهو بمنزلة اتِّ  ، هوانفسح بها صدرُ 

 .(2)"باالستكثار منها  احقيقً  كان العبدُ دها لَ وحْ  ولو لم يكن في الصدقة إال هذه الفائدةُ ، هسرورُ 

 :تعجيل الزكاة :المطلب الرابع

ل يَن عَ }قال تعالى:  ين  َواْلعَام  دَقَاُت ل ْلفُقََراء  َواْلَمَساك  قَاب  وَ إ نََّما الصَّ يَن لَْيَها َواْلُمَؤلَّفَة  قُلُوبُُهْم َوف ي الرِّ  م  اْلغَار 

ُ َعل يٌم َحك   َن ّللاَّ  َوّللاَّ يَضةً مِّ   .[60]التوبة:{ يمٌ َوف ي َسب يل  ّللاَّ  َواْبن  السَّب يل  فَر 

 ٍ لَّ  َسأََل َرُسوَل ّللاَّ    أَنَّ العَبَّاسَ » :َعْن َعل يِّ يل  َصدَقَت ه  قَْبَل أَْن تَح  َص لَهُ ف ي ذَل كَ ، ف ي تَْعج   .(3)«فََرخَّ

 صناف الثمانيةى لألعطَ تُ  ؛واكتمال النصاب لوْ فروضة عند حلول الحَ الـم الية الزكاةُ الـم ومن العبادات

 .ذكورين في اآليةالـم

صلحة الـم ومن، حةمراعاةٌ للمصل أو أكثرَ  اتعجيل دفع الزكاة عن حينها عامً  ازُ وبالعباد ج ومن رحمة هللا

 .لرزقمن مصادر ا ال كثيرً ديد الذي عطَّ عبة والبالء الشَّ ثل هذه الظروف الصَّ في م   الزكاة تعجيلُ 

 :القرض الحسن :المطلب الخامس

ُ يَْقب ُض َويَْبُصُط َوإ لَ  :قال تعالى فَهُ لَهُ أَْضعافاً َكث يَرةً َوّللاَّ َ قَْرضاً َحَسناً فَيُضاع  ُض ّللاَّ ي يُْقر  ْيه  } َمْن ذَا الَّذ 

ضُ } :هوقولُ [.245]البقرة:تُْرَجعُوَن{  ، يقترض منك هو هللاُ  يالذ ألنَّ  ؛القرض ال يضيع على أنَّ  يدلُّ {  يُْقر 

فَهُ لَهُ أَْضعافاً َكث يَرةً  }عند هللا  الحسن مضمونٌ  والقرضُ  ويضاعفه ، وراحةً  وسعادةً  كةً وبرَ  في الدنيا مااًل  {فَيُضاع 

ً َحَسناً زيد في قوله:  قال ابنُ  .ربةً ا وقُ ا ورضً ومتاعً  افي األخرة نعيمً  َ قَْرضا ُض ّللاَّ ي يُْقر  } َمْن ذَا الَّذ 

فَهُ لَهُ أَْضعافاً َكث يَرةً }، هللاهذا في سبيل "[ 245]البقرة:{  .(4)"مئة ضعفقال: بالواحد سبعُ {فَيُضاع 

، هللا وعطاؤه تبارك وتعالى هو مالُ  يال الذالـم ألخيه من هذا العبدَ  طفه وكرمه يستقرض هللاُ لُ  بالغ  فب  

من تضييع  هللا  رسولُ ر لمقرض يحذِّ  ا مأنينةزيادة طُ ل.وا منه وكرمً فضاًل  ؛هباده وهو صاحبُ ويشتريه من ع  

                                                           

 (.31م )ص: الوابل الصيب، البن القيِّ   (1)

 (.33م )ص: الوابل الصيب، البن القيِّ   (2)
قال األلباني: . (3/15ننه )ماجه في سُ  (.، وابنُ 3/54نه )في سنُ  (، والترمذيُّ 2/115ننه )أخرجه أبو داود في سُ  (3)

 ."حسنٌ "

 (.5/283تفسير الطَّبري ) = جامع البيان (4)
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َمْن أََخذَ أَْمَواَل الن اس  »: فيقول ، فة األجوربجانب مضاعَ  على اإلقراض خر يحثُّ آ كأنه ضمانٌ  ؛أموال الناس

ُ َعْنهُ  يُد أََداَءَها أَد ى َّللا  ُ  هاَوَمْن أََخذَ ، يُر  يُد إ تاَْلفََها أَتْلَفَهُ َّللا   .(1)«يُر 

 :الخاتمة

 .على أشرف األنبياء والمرسلين السَّالمو الةُ والصَّ ، العالمين هلل ربِّ   الحمدُ 

 ..وبعدُ 

ز ف  البحث: نتائج أهمِّ فيما يلي نوج 

 .ه لحكمةعبادَ  يبتلى بها هللاُ ، ونهللا في الكَ  ننسُ  من ةٌ سنَّ  االبتالءُ  -

 .تُهناعم عنوية للمريض فترتفعالـم الحالةَ  انيستعانة به يقوِّ  على هللا واال لُ التوكُّ  -

 ت.واالبتعاد عن الشائعا، صادر الرسميةالـم قة بالوباء منتعلِّ  الـم من األخبار ثبُّتالتوجوب  -

 .رر علوم البشَ ا عند تطوُّ ا يظهر جليًّ علميًّ  ااتها إعجازً ل في طيَّ حم  تَ  صطفى الـم أحاديث -

 .ر هللادَ تنفع إال بقَ  وال تضرُّ  بأنها ال مع االعتقاد التامِّ  ، وجوب األخذ باألسباب -

 له. ال مثيلَ  ازيًّ واحترا اوقائيًّ  ام نظامً ترسُ  واحترازاتٍ  بتوجيهاتٍ حافالن ة النبوية القرآن العظيم والسنَّ  -

 ريض.الـم إذن عدُم اشتراطو، األوبئةمن ي ووجوب التدا -

 .وماديٌّ  الوقائي والمناعي في اإلسالمي معنويٌّ  النظامُ  -

 .كال الجانبين في التداوي مراعاةُ وينبغي ، وجسد وحٌ رُ  اإلنسانُ  -

 ل عليه واالستعانة به.التوكُّ ب -سبحانه  -هلل  لشدائد توحيدُ األسباب الدافعة لمن أعظم  -

 .هروَ صُ  بشتَّى ونالعَ  يد   ومدِّ  ، التكافل االجتماعيريعة على الشَّ  حثُّ  -

 .سالم ظام الوقائي في اإلفي الن طَّ خُ  هو ما، لمدافعة األوبئة والوقاية منها اليوم من نظامٍ  العالم تقوم به دولُ  ما -

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(3/115أخرجه البخاريُّ في صحيحه ) (1)
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 :لتوصياتا

 ة.ع النظام الوقائي في الكتاب والسنَّ تتبُّ على طالب الدراسات العليا  حثُّ  -

 .المختلفة غات العالمنشر هذا التراث العظيم "االعجاز االحترازي في اإلسالم" بلُ  -

 الجامعات.و دارسالـم س فيدرَّ تُ  دراسيةً  ةً ظام الوقائي في اإلسالم مادَّ لنِّ  إفراد ا -

 .في زمن الوباء الشريعة ساجد والمراكز االجتماعية إلى التذكير بهدي  الـم سؤولة عنالـم أن تسعى الجهات -

 .الوباء زمنَ  العالج في وحيدراسة مدى تأثير الجانب الرُّ على  تشجيع مراكز األبحاث والجامعات -

 .وعلى آله وصحبه أجمعين، نا محمد على نبيِّ   ى هللاُ وصلَّ ، خرةولى واآلفي األُ  وهلل الحمدُ 
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