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  دراسة  خالل من المعدي والمرض الوباء مع عاملالت في النبوي الهدي

�ثقيف بني وفد في المجذوم مع  النبي موقف �

 د. ليلى بنت سعيد السابر
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 هـ)١١/٠٣/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛١٦/١١/١٤٤١(قدم للنشر يف 

 يتناول البحث الهدي النبوي يف التعامل مع المريض المصاب بوبـاء ومـرض معـدٍ  :المستخلص

 مع المجذوم الذي قدم يف وفد بني ثقيف. من خالل دراسة موقف النبي 

وقد اشتملت الدراسة على التعريف بالوباء ودراسة األحكام الشرعية والفوائـد الرتبويـة والطبيـة 

) وختمُت البحث بذكر أهم النتـائج ١٩طة من الواقعة، وتطبيقها على جائحة كورونا (كوفيد المستنب

مع المصاب بمرض معـٍد، وربطهـا بكيفيـة الوقايـة مـن وبـاء  والتوصيات منها: كيفية تعامل النبي 

 ) وبيان اإلعجاز العلمي يف الطب النبوي، وأهمية التوجه لدراسة أحاديث الطـب النبـوي١٩(كوفيد 

وبيان الصـحيح منهـا والضـعيف وربطهـا باألحـداث المعاصـرة واإلعجـاز العلمـي والطبـي يف وقتنـا 

الحاضر، وبيان أهمية التوحيد ال سيما يف النوازل، وحرص الشـرع علـى حفـظ األنفـس وغيرهـا مـن 

 .المسائل التي ذكرهتا يف طيات البحث نسأل اهللا التوفيق واهللا أعلم

 .وفد، الهدي النبوي، األمراض المعدية ،وباء الكلمات المفتاحية:
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Abstract: This research reviews prophetic guidance in dealing with a patient with 
an epidemic and an infected disease by studying Prophet's attitude, peace and 
blessings be upon him, with leper, who arrived with a delegation of Bani Thaqif.This 
paper reviewed the definition of epidemic meaning, presenting legal provisions and 
educational and medical benefits derived from the incident and applying them to 
COVID-19 , and finally conclude the research by stating the most important findings 
such as: How the Prophet, peace and blessings be upon him, dealt with a person with 
Infectious Disease and how can we use such findings to prevent an epidemic 
(COVID-19), explain the miracle of science in the prophetic medicine, the importance 
of studying Hadiths and clarifying correct and weak ones, and relate them with 
contemporary events, and scientific and medical miracles in our time. This research 
also discussed the importance of monotheism,specially Fiqh of Contemporary Issues 
and Islamic law was keen to preserving oneself and others that was mentioned in this 
research. 
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  المقدمة

 

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسـالم علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 

 أما بعد:، وسلم

وسـيرته،  فإن خير ما ُبذلت له العقول واألزمـان دراسـة هـدي النبـي محمـد  

لهـذه  واستنباط األحكام والقواعـد الشـرعية والفوائـد الرتبويـة منهـا، وقـد هيـأ اهللا 

وهديـه يف مؤلفـات خاصـة  أفنوا أعمارهم يف جمـع سـيرة النبـي األمة علماء وأئمة 

ــانيد  ــحاح والســنن والمس ــة متنوعــة مــن الص ــا كتــب جامع ــة، أو يف ثناي بالســيرة النبوي

 والمصنفات والمعاجم واألجزاء الحديثية، ومن بدائع المصنفات يف هـدي النبـي 

يف  يف هدي النبي  وسيرته، كتب الطب النبوي التي اعتنت بجمع األحاديث الواردة

يف عالج المرض، وأهمهـا: هـو الرضـا والتسـليم لقضـاء اهللا  التداوي، وبيان هديه 

  وحمده على كل حال وعلى ما أصـاب العبـد فـإن قضـاء اهللا  كلـه خيـر لـه، ثـم

التداوي باألسباب المشروعة الواردة يف السنة كالدعاء واالبتهال والصدقة وغير ذلك 

ظيم يف زوال المرض والوباء بإذن اهللا، وقـد أشـار إلـى هـذا ابـن القـيم لما لها من أثر ع

  فقال: ومن هذه األسباب الذكر، والدعاء، واالبتهال والتضرع، والصدقة، وقـراءة

.ورأينـا يف اسـتجالب .القرآن، وقد جربنا نحـن وغيرنـا هـذا مـرارًا ال يحصـيها إال اهللا،

ودفع المواد الرديئة، وهذا يكون قبل اسـتحكامها  قرهبا تأثيرًا عظيم� يف تقوية الطبيعة،

وتمكنها، وال يكاد ينخرم، فمن وفقه اهللا، بـادر عنـد إحساسـه بأسـباب الشـر إلـى هـذه 

، وكـذلك التـداوي باألسـباب )١( األسباب التي تـدفعها عنـه، وهـي لـه مـن أنفـع الـدواء

                                           
 ).٣٢انظر: الطب النبوي، ابن القيم (ص   )١(
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بالعالم جائحة عظيمـة المباحة المشروعة يف الطب الوقائي، ويف هذا العام نزل وانتشر 

وترتــب عليــه اتخــاذ جملــة مــن المواقــف  ،)١٩حيــث ظهــر فــايروس كورونــا (كوفيــد

والقرارات الدولية والشرعية والطبية واالجتماعية واالقتصادية يف العالم أجمـع، كمـا 

ترتب علـى هـذه النازلـة جملـة مـن األحكـام الشـرعية والفقهيـة، والتـي احتـاج عمـوم 

منها التعامل مع المصاب بمرٍض معٍد، وأثنـاء بحثـي وجـدت كّمـ� الناس إلى بياهنا، و

وتبين هديـه يف التعامـل مـع المصـاب  من األحاديث والوقائع التي ثبتت عن النبي 

بالوبــاء والمــرض المعــدي، وطــرق التــداوي منهــا، وبيــان اإلعجــاز العلمــي يف الطــب 

وكـان فـيهم رجـل  ل اهللا النبوي فيها، منها واقعة قدوم وفد بني ثقيف لمبايعة رسـو

)، فعقدت العزم على جمع األحاديـث واآلثـار (إنَّا قد بايعناَك فارجع :مجذوم فقال له

الواردة يف هـذه الواقعـة وبيـان األحكـام والقواعـد الشـرعية والفوائـد الطبيـة فيهـا ومـا 

 ) وباهللا التوفيق.١٩يستنبط منها من أحكام متعلقة بوباء كورونا(كوفيد

 لموضوع وأسباب اختياره:أهمية ا* 

 ). ١٩الرغبة يف دراسة أحاديث متعلقة بالطب النبوي ومرتبطة بوباء (كوفيد: أوالً 

ــ� ــي  :ثاني ــة عــن النب ــائع ثابت ــاء  ورود عــدة أحاديــث ووق يف التعامــل مــع الوب

 والمرض المعدي منها واقعة قدوم بني ثقيف وفيهم رجل مصاب بالجذام.

ة يف بيـان األحكـام الشـرعية وفقـه التعامـل مـع األوبئـة الرغبـة يف المشـارك :ثالث�

واألمراض المستنبطة من السنة والسيرة النبوية وربطها بجائحـة كورونـا التـي يمـر هبـا 

 العالم.

 أهداف البحث:* 

جمع األحاديث واآلثار الواردة المتعلقـة بقصـة مجـذوم بنـي ثقيـف الـذي  أوًال:
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 .قدم لمبايعة النبي 

لهدي يف الطب النبوي يف كيفية التعامل مع الوباء والمـرض المعـدي بيان اثاني�: 

 من خالل الواقعة.

ذكر األحكام الفقهية والتشريعية والفوائـد الرتبويـة المتعلقـة بالتعامـل مـع ثالث�: 

األوبئـــة والمصـــاب بمـــرض معـــٍد مـــن خـــالل الحـــديث وربطهـــا بجائحـــة كورونـــا 

 ).١٩(كوفيد

ر بـين األحاديـث النبويـة المتعلقـة بالتعامـل مـع وجـود تعـارض يف الظـاه رابع�:

المصاب بمرض معٍد، مما قد يؤدي إلى تطبيقات خاطئة يف التعامل الشرعي مـع هـذه 

الجائحة، فكان من مهّمات البحث الجمع بينها لتوضيح الحكمة من اختالف مواقف 

(إّنـا قـد  ، من ذلك الجمع بـين هـذه الواقعـةيف التعامل مع األمراض المعدية النبي 

ومضـمون حـديث  ،)(فرَّ من المجذوِم فرارَك مـن األسـد :وقوله  ،بايعناَك فارجع)

: أخــذ بيــد مجــذوم وأدخلهــا يف القصــعة وقــال لــه: (ُكــل ثقــة بــاهللا  أنــه  جــابر 

 . )وأيض� مضمون حديث (ال عدوى وال طيرة، وتوكالً)

 الدراسات السابقة:* 

قلة تناولـت هـذا الموضـوع. وهـو بيـان ال يوجد حسب بحثي دراسة علمية مسـت

الهدي النبوي يف التعامل مع المريض المصاب بمـرض معـٍد مـن خـالل هـذه الواقعـة 

 ).١٩وربطها بجائحة كورونا (كوفيد

 مشكلة البحث:* 

 -جائحـة كورونـا-تكمن مشكلة البحث يف أن المسـائل الـواردة يف هـذه النازلـة 

يف التعامل معها وصحة تطبيقهـا علـى   تحتاج إلى تأصيل شرعي وبيان هدي النبي
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هذه الجائحة، بسبب اعتقاد بعض المفاهيم الخاطئة يف فهم وتطبيق األحكام الشـرعية 

والقواعــد األصــولية يف التعامــل مــع المصــاب بالوبــاء والمــرض المعــدي، وأيضــ� يف 

بيـان التعامل مع الناس يف األزمات والجوائح والنوازل، فكان من مهّمات هذا البحث 

 المنهج النبوي يف النوازل والجوائح، وتوضيح المنهج الشرعي يف التعامل معها.

 الخطة العامة للبحث:* 

 وفيها ما سبق ذكره من أسباب اختيار الموضوع وأهميته :المقدمة. 

  :وفيه معنى مصطلح الوباء يف اللغة واالصطالح الشرعي والطبي.التمهيد 

  :ر رواياته.تخريج الحديث وذكالمبحث األول 

 :الهدي النبوي يف التعامل مع المصاب بوباء أو بمرض معٍد. المبحث الثاين 

 وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها والتوصيات. :الخاتمة 

 .فهرس المراجع 

 منهج البحث: * 

األحاديـث واآلثــار الـواردة يف البحـث، فــإن كانـت يف الصــحيحين أو  أخـرج -١

 تخريجه عليهما. أحدهما فإين أقتصر يف

أخرج األحاديث واآلثار الواردة يف البحث يف غير الصحيحين مختصـرًا مـن  -٢

أهم وأشهر كتب السنة وأذكر الحكم عليها وذلك بنقل أقوال العلماء يف الحكـم علـى 

 أجد فإين أحكم على الحديث وفق القواعد العلمية المتبعة. لمالحديث فإن 

وارد يف الحـديث وذلـك بـالرجوع إلـى كتـب أوضح معنى اللفـظ الغريـب الـ -٣

 اللغة والمعاجم وغريب الحديث.

أذكر الهدي النبوي يف التعامل مع المصاب بوباء ومرض معٍد مع االستشهاد  -٤
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بأقوال واستنباطات العلماء للهدي النبوي المسـتنبط مـن الواقعـة، واألحكـام الفقهيـة 

 ).١٩ة، وربطها بجائحة كورونا (كوفيدوالفوائد العلمية والرتبوية المتعلقة بالواقع

 أوثق جميع النصوص الواردة يف البحث وأقوال العلماء بذكر المصدر. -٥

 ذيلت البحث بخاتمة لخصت فيها نتائج البحث. -٦

 فهرس� لقائمة المصادر والمراجع.  وضعت -٧

* * * 
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  التمهيد

  والطبي الشرعي واالصطالح اللغة في الوباء مصطلح معنى

 

 : : معنى الوباء يف اللغةأوالً 

 وبئت األرض وبأ أو وباًء وأوبأت جمعه األوباء، ويراد به عدة معان:

 .)١(المرض العام  -١

 .)٢(كثرة األمراض -٢

 .)٣(المرض الذي يأيت لوقت معلوم مثل حّمى الربع -٣

 .)٤(الطاعون، وهو المرض الذي يسبب كثرة الموت -٤

اب ســماوية أو أرضــية، كالمــاء اآلســن فســاد يعــرض لجــوهر الهــواء ألســب -٥

والجيف الكثيرة، كما يف المالحم، غير الهواء بـالعوارض العلويـة، كاجتمـاع كواكـب 

ذات أشعة، والسفلية كالمالحم وانفتاح القبور وصعود األبخرة الفاسدة، وأسبابه مـع 

نهـا ما ُذكر تغير فصول الزمان والعناصـر وانقـالب الكائنـات، وذكـروا لـه عالمـات، م

                                           
)، المحكـم والمحـيط األعظـم، ابـن سـيده المرسـي ١٩٠انظر: مفـاتيح العلـوم، البلخـي (ص   )١(

 ).١/١٨٩لسان العرب، ابن منظور ( )،١/٣٣٣، الرازي (مختار الصحاح )،١٠/٥٦٦(

)، مشارق األنوار على صـحاح اآلثـار، القاضـي ٩٣انظر: المخصص، ابن سيده المرسي (ص   )٢(

 .)٢/٢٧٧عياض (

المصـباح المنيـر يف غريـب الشـرح الكبيـر،  )،١٠١انظر: فقه اللغة وسر العربية، الثعـالبي (ص  )٣(

 ).١٩٠اح، الرازي (صمختار الصح )،٢/٣٧٣الحموي (

 ).١٨٥انظر: تصحيح الفصيح وشرحه، ابن المرزبان (ص   )٤(
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 .)١(لنزالت والحكة واألورام وغير ذلكالحمى والجدري وا

 : معنى الوباء يف االصطالح الشرعي: ثاني�

 اختلف العلماء يف معنى الوباء على عدة أقوال وتفصيلها كاآليت:

ــة -١ ــن قتيب ــن الملــك ،)٤(والطيبــي ،)٣(والســيوطي، )٢(ذكــر اب    ،)٦(والشــوكاين ،)٥(واب

 باء المرض العام الذي يصيب الناس ويعّمهم.: أن الو )٧(وابن القيم

الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهـواء « :وقال الخليل وابن األثير  -٢

 .)٨(»وتفسد به األمزجة واألبدان

هـو فسـاد يعـرض لجـوهر الهـواء ألسـباب « :وقال السـيوطي والمنـاوي  -٣

 .)٩(»سماوية أو أرضية

ذريع هذا أصله ويطلق أيض� علـى األرض هو الموت ال«: وقال النووي  -٤

                                           
 ).١/٤٧٨انظر: تاج العروس، الزبيدي (   )١(

 ).٢/١٧٦غريب الحديث، ابن قتيبة (   )٢(

 ).٥٢٣٤شرح السيوطي على صحيح مسلم (   )٣(

 ).٩/٢٠٨٨شرح المشكاة، الطيبي (   )٤(

 ).٤/٦٠٤شرح المصابيح، ابن الملك (   )٥(

 ).١/٩٥نيل األوطار، الشوكاين (   )٦(

 ).٤/٣٥زاد المعاد، ابن القيم (   )٧(

 ).٥/١٤٤النهاية يف غريب الحديث، ابن األثير الجزري (  )٨(

)، التوقيف على مهمات التعريف، ١٨٧معجم مقاليد العلوم يف الحدود والرسوم، السيوطي (  )٩(

 ).١/٣٣٤السيوطي (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ... ي التعامل مع الوباء واملرض املعديـاهلدي النبوي ف

� �

٧٦  

 .)١(»الوخمة التي تكثر هبا األمراض

الوباء، الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ الروح «وقال أبو بكر بن العربي:  -٥

 .)٢(»كالذبحة سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله

هو مرض يعـم الكثيـر مـن النـاس يف جهـة مـن «: وقال أبو الوليد الباجي  -٦

لجهــات بخــالف المعتــاد مــن أمــراض النــاس ويكــون مرضــهم واحــدًا بخــالف بقيــة ا

 .)٣(»األوقات فتكون األمراض مختلفة

أصــل الطــاعون القــروح الخارجــة يف الجســد «: وقــال القاضــي عيــاض  -٧

والوباء عموم األمراض فسميت طاعونا لشبهها هبا يف الهـالك وإال فكـل طـاعون وبـاء 

ال ويدل على ذلك أن وباء الشام الذي وقع يف عمـواس إنمـا وليس كل وباء طاعون� ق

 .)٤(»كان طاعون�

هــو كــل مــرض عــام يقــع بكثيــر مــن النــاس نوعــ� «: وقــال ابــن الملقــن  -٨

 .)٥(»واحداً 

 .)٦(»وهو مرض عام يفضي إلى الموت غالب�«وقال أيض�:  -٩

 .)٧(»الوباء الهالك«وقال المظهر الشيرازي:  -١٠

                                           
 ).٩/١٥٠شرح النووي على مسلم (   )١(

 ).٣/٥٣٧المسالك يف شرح موطأ مالك (   )٢(

 ).٧/١٩٨المنتقى شرح الموطأ، الباجي (   )٣(

 ).٧/١٣٢إكمال العلم شرح صحيح مسلم، القاضي عياض (   )٤(

 ).١٩/٦٥٢التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن (   )٥(

 ).٢٧/٤٧٠( المرجع السابق   )٦(

 ).٤/٥٤٣هر الشيرازي (المفاتيح شرح المصابيح، المظ   )٧(
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أراد «: اء هـو سـرعة المـوت وكثرتـه يف النـاس، قـال التوربشـتي أن الوب -١١

ــ ــه مضــمومة،  (الموتان)ـب ــاء، وهــو يف األصــل مــوت يقــع يف الماشــية، والمــيم من الوب

واستعماله يف اإلنسان تنبيه علـى وقوعـه فـيهم وقوعـه يف الماشـية، فإهنـا تسـلب سـلب� 

وهـو أول طـاعون  سريع�، وكان ذلك يف طاعون عمواس زمن عمر بـن الخطـاب 

 .)١(»وقع يف اإلسالم، مات منه سبعون ألف� يف ثالثة أيام

يتبين مما سبق أنه ال يختلف معنى الوباء يف اللغة عن معناه االصـطالحي، إال أن 

بعض العلماء فرق بين معنى الوبـاء والطـاعون مـن حيـث العمـوم والخصـوص، وقـد 

ن الوباء بخصوص سببه الـذي لـيس يفارق الطاعو«فقال:  أشار إلى هذا ابن حجر 

 .)٢(»هو يف شيء من األوباء

وهذا مما يؤيد أن الوباء أعم من الطاعون فإن وباء المدينة ما كان إال « :وقال 

 .)٣(»بالحمى

والـذي قالـه المحققـون أنـه «بعـض األقـوال السـابقة ثـم قـال:  وذكر النووي 

 الجهـات ويكـون مخالفـ� مرض الكثيرين مـن النـاس يف جهـة مـن األرض دون سـائر

للمعتـاد مــن أمــراض يف الكثــرة وغيرهــا ويكــون مرضــهم نوعــ� واحــدًا بخــالف ســائر 

األوقات فإن أمراضهم فيها مختلفة قالوا وكل طـاعون وبـاء ولـيس كـل وبـاء طاعونـ� 

 .)٤(»والوباء الذي وقع يف الشام يف زمن عمر كان طاعونا وهو طاعون عمواس

                                           
 ).٨/٣٤١١مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المالّ علي القاري (   )١(

 ).١٠/١٣٣فتح الباري، ابن حجر (   )٢(

 .المرجع السابق نفسه   )٣(

 ).١٤/٢٠٤شرح صحيح مسلم، النووي (   )٤(
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أن معنى الوباء أعم من ذلك وأنه كل ما يصـيب النـاس إلى  وذهب ابن تيمية 

هـو كـل مـرض «وقـال:  وتبعـه ابـن القـيم  ،)١(من بالء أو قحط أو خسـف أو مـرض

ثم ذكر أن بين الوباء والطاعون عموم� وخصوص�، فكل طاعون  ،)٢(»وبالء يعم الناس

، واسـتدل )٣(وباء، وليس كل وباء طاعون�، وكذلك األمراض العامة أعم مـن الطـاعون

(غطُّـوا اإلنـاء، وأوكـوا يقـول:  ،بحديث جابر بن عبد اهللا، قال: سمعت رسـول اهللا 

السقاء، فإن يف السنة ليلة ينزل فيها وباء، ال يمر بإنـاء لـيس عليـه غطـاء، أو سـقاء لـيس 

وصف عمواس  ، وبأن عمر بن الخطاب )٤( )وكاء، إال نزل فيه من ذلك الوباءعليه 

ـى المدينـة بالوبـاء، وقـد ورد هـذا يف حـديث عائشـة  ،)٥( بالوباء  :وأهنم وصـفوا حمَّ

قالت:  قد انتشرت الحّمى فيها وأصابت الصحابة و (أهنم يف أول قدومهم المدينة

 .)٦()قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض اهللا

وقد ذكر العلماء أن المراد بوباء المدينة يف هذا الحديث هـي الحمـى وهـو فسـاد 

: مـا ائها وهوائها، المقتضي للمرض، وقد ُسئل الشيخ العالمة ابـن بـاز األرض وم

                                           
 ).٤/١٩٦انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية (   )١(

 ).٤/٣٥اد المعاد، ابن القيم (ز   )٢(

 ).٣١الطب النبوي، ابن القيم (ص   )٣(

 ).٢٠١٤ح(باب األمر بتغطية اإلناء  ،كتاب األشربة ،)٥٩٣أخرجه مسلم يف صحيحه (ص   )٤(

ــه مســلم يف صــحيحه (ص   )٥( ــاب الســالم ،)٦٤٥أخرج ــاعون والطيــرة والكهانــة  ،كت بــاب الط

 ).٢٢١٩ح(

أن  بـاب كراهيــة النبــي  ،كتـاب فضــائل المدينــة ،)٢٥٦(صأخرجـه البخــاري يف صــحيحه    )٦(

 ).١٨٨٩ح(تعرى المدينة 
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اهللا أعلم المقصود وباء يضر الناس دخـان أو رطوبـة أو غيـر «المقصود بالوباء؟ فقال: 

 .)١(»ذلك مما يضر الناس فهو شيء يعلق باألواين ال يملكه وال يفطن له الناس

 :ور يمكن تلخيصها بأنهيتبين مما سبق، أن الوباء يطلق على عدة أم

يسـبب  -٣سريع االنتشار،  -٢ ،مرض عام يصيب الناس يف جهات األرض -١

  وقـوع الـبالء يف النـاس،  -٥ ،يـؤدي غالبـ� إلـى الهـالك والقحـط -٤ فسادًا يف الهـواء،

المتقدم، وجل هـذه األوصـاف  وقد يكون له زمان محدد كما يف حديث جابر  -٦

 ).١٩كوفيدتنطبق على جائحة كورونا (

مصـطلح يسـتخدم يف «: كما جاء يف تعريف منظمـة الصـحة العالميـة للوبـاء بأنـه

وصف األمراض المعديـة بعـد تفشـيها بصـورة كبيـرة ويصـعب السـيطرة عليهـا حيـث 

يسهل انتقالها بين مجموعات كبيرة من البلدان حول العالم يف نفس الوقت، ووصفت 

 .)٢(»تم اكتشافه من ساللة فيروسات كوروناكورونا بأنه: مرض معد يسببه آخر فيروس 

* * * 

                                           
 ).٧/١٣٤الشويعر ( .مجموع فتاوى الشيخ ابن باز، د   )١(

 ).https://www.who.int/arانظر: موقع منظمة الصحة العالمية (   )٢(
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  األول المبحث

  الحديث تخريج

 

: حـدثنا هشـيم، وشـريك، عـن يعلـى بـن أخرجه ابن أبي شيبة يف مصنفه قال 

عطاء، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: كان يف وفد ثقيـف رجـل مجـذوم، فأرسـل 

 .)١((إنَّا قد بايعناَك فارجع): إليه النبي 

 .)٢(»بمثله« عنه أخرجه مسلم يف صحيحهو

: حدثنا يحيى بن يحيى، أخربنا هشيم، حدثنا وأخرجه مسلم يف صحيحه قال 

شريك بن عبد اهللا، وهشيم ابن بشير، عن يعلى بن عطاء، عن عمـرو بـن الشـريد، عـن 

 .)٣(»وذكر الحديث بمثله«أبيه، قال: كان يف وفد ثقيف رجل مجذوم، 

 .)٤(»بمثله«ن المقرئ األصبهاين يف الفوائد ومن طريقه أخرجه اب

والبيهقــي يف ســننه  ،)٦(وابــن ماجــة يف ســننه ،)٥(وأخرجــه النســائي يف ســننه الكــربى

والبيهقـي يف السـنن  ،وابـن ماجـة ،ثالثـتهم (النسـائي ،)٨(ويف شـعب اإليمـان ،)٧(الكربى

                                           
 ).٢٤٥٤٢ح() كتاب الطب، باب من كان يتقي المجذوم ٥/١٤٢(   )١(

 ).٢٢٣١ح(كتاب السالم، باب اجتناب المجذوم ونحوه  )٦٥١(ص   )٢(

 ).٢٢٣١ح() كتاب السالم، باب اجتناب المجذوم ونحوه ٦٥١(ص   )٣(

 ).١٧٠(ص   )٤(

 ).٧٧٥٧ح() كتاب البيعة، باب بيعة من به عاهة ٧/١٨٢(   )٥(

 ).٣٥٤٤ح() كتاب الطب، باب الجذام ٢/١١٧٢(   )٦(

 ).١٤٢٤٤ح(رض على مصح ) كتاب الطب، باب ال يورد م٧/٣٥٦(  )٧(

 ).١٢٩٥ح(والتسليم ألمره  ) باب التوكل على اهللا ٢٤٩١(   )٨(
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يـه، قـال: والشعب) من طريق هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن عمرو بن الشريد، عـن أب

بمثلــه، ويف روايــة عنــد  كــان يف وفــد ثقيــف رجــل مجــذوم فأرســل إليــه رســول اهللا 

   .)١((أن ارجع فقد بايعناك)النسائي 

وأخرجه البغوي يف شرح السنة من طريق شـريك عـن يعلـى بـن عطـاء بـه بلفـظ، 

 .)٢( ه، فإين قد بايعته َفْلَيْرِجْع)(اْئتِِه فأخرب

 .)٣(هو: ربيعة األجذم الثقفي والمجذوم الذي ورد يف القصة

ُيقال رجل أجذم ومجـذوم إذا هتافتـت أطرافـه مـن الجـذام، «: قال ابن األثير 

 .)٤(»وهو الداء المعروف

الجــذام: داء يعــرتض يف الــرأس يتشــوه منــه الوجــه، وأصــل «وقــال األصــبهاين: 

ويف  الجذم: القطع. وقيل: سمي جذام� لتقطع األصابع منه، وقـد جـذم فهـو مجـذوم،

واألجذم: المقطوع اليد، ويد جذماء ومجذومة :بينه الجذم، وأجذمه  ،المبالغة: مجذم

 .)٥(»اهللا تعالى فجذم

عّلة رديئة تحدث مـن انتشـار المـرة السـوداء يف البـدن كلـه «: وقال ابن حجر 

فتفسد مزاج األعضاء وربما أفسد يف آخره إيصالها حتى يتأكـل، قـال ابـن سـيده سـمي 

 .)٦(»م األصابع وتقطعهابذلك لتجذ

                                           
 ).٧٥٤٦ح() كتاب الطب، باب المجذوم ٧/٩١(   )١(

 ).٣٢٥٠ح() كتاب الطب والرقى، باب ما يكره من الطيرة والفأل ١٢/١٧٢(   )٢(

 ).٢/٢٥٧أسد الغابة، ابن األثير الجزري (   )٣(

   ).١/٢٥١ب الحديث، ابن األثير الجزري (النهاية يف غري   )٤(

  ).١/٣١١المجموع المغيث يف غريبي القرآن والحديث، األصبهاين (   )٥(

 ).١٠/١٥٨فتح الباري، ابن حجر (   )٦(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ... ي التعامل مع الوباء واملرض املعديـاهلدي النبوي ف

� �

٨٢  

  الثاني المبحث

  معٍد بمرض أو بوباء المصاب مع التعامل في النبوي الهدي

 

طبيـة مـن  إرشـاداتاسـتنبط العلمـاء قواعـد شـرعية وفوائـد تربويـة واجتماعيـة و

  مع المجذوم وقد جمعتها يف مسائل: خالل دراسة موقف النبي 

(الحجـر  وعـدم مخالطتـه األصـحاءالمسألة األولى: الحرص على عـزل المـريض * 

 الصحي): 

علـى عـزل المـريض المصـاب بمـرض معـٍد  دل الحديث على حرص النبي 

- والحرص على عدم مخالطته األصحاء حتى ال تنتقل إليهم العدوى، وهذا ما ُيعرف 

) أو المشـتبه بـه، عـن االخـتالط ١٩(كورونا ـوهو عزل المصاب ب - بالحجر الصحي

العـدوى هنـا «: تشار المرض بسبب المخالطة، قال التوربشـتي بالناس للحد من ان

مجاوزة العلة من صاحبها إلـى غيـره يقـال أعـدى فـالن فالنـ� مـن خلفـه أو مـن غرتـه 

وذلك على ما يذهب إليه المتطببة يف علل سبع الجذام والجرب والجدري والحصـبة 

 .)١(»والبخر والرمد واألمراض الوبائية

علماء على حكم عزل المريض ومنعهم من مخالطة الناس، وقد تواترت أقوال ال

فقـد أورد ابـن أبـي شـيبة يف مصـنفه أحاديـث عـن  ؛أثناء شرحهم لهذه الواقعـة وغيرهـا

 .)٢(»الرخصة يف الطيرة والتباعد من المجذوم« سًماهضمن باب المجذومين 

                                           
 ).٣/١٠١١الميسر يف شرح مصابيح السنة، التوربشتي (  )١(

)١/٢٢١(   )٢.( 
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  فصــل يف « ضــمنهــذا الحــديث يف كتابــه الطــب النبــوي  كمــا ذكــر ابــن القــيم 

ــه ه ــة  دي ــى مجانب ــحاء إل ــاده األص ــا وإرش ــة بطبعه ــن األدواء المعدي ــرز م يف التح

 .)١(»أهلها

أن انتقـال الـداء «إلى هذا المعنى يف أثناء شرحه للحديث،  وأشار القسطالين 

من جسد لجسد بواسطة المالمسة والمخالطة وشم الرائحة، ولذلك يقع يف كثيـر مـن 

 .)٢(»ن المريض إلى الصحيح بكثرة المخالطةاألمراض يف العادة انتقال الداء م

معلقـ� علـى حـديث مجـذوم بنـي ثقيـف وحـديث أبـي هريـرة  وقال البيهقي 

فـأمر يف هـذين الحـديثين بالتباعـد مـن «، )٣(): (فر من المجذوم كما تفر من األسـد

 .)٤(»المجذوم

الجـــذام، وهـــو انتقـــال الـــداء منـــه بواســـطة المالمســـة «: وقـــال ابـــن مفلـــح 

مخالطة والرائحة إلى الصحيح، وهذا يكون مـع تكريـر المخالطـة والمالمسـة لـه، وال

وال تحصــل العــدوى مــن مــرة واحــدة ولحظــة واحــدة، فنهــى ســدًا للذريعــة، وحمايــة 

 .)٥(»للصحة

بنـاًء علـى «للمجـذوم:  يف توجيه سبب ردِّ النبـي  وقال المالّ علي القاري 

عن  ، ثم قال »إذن اهللا، فيحصل منه ضررأن الجذام من األمراض المعدية فيعدي ب

                                           
 ).١٠٩الطب النبوي، ابن القيم (ص   )١(

 ).٨/٣٤٧الساري شرح صحيح البخاري، القسطالين (انظر: إرشاد   )٢(

 ).٥٧٠٧ح()، كتاب الطب، باب الجذام ٨٠٧أخرجه البخاري يف صحيحه (ص   )٣(

 ).٦/١٣١الخالفيات البيهقي (   )٤(

 ).٣/٣٦٣اآلداب الشرعية والمنح المرعية، الحنبلي (   )٥(
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فــر مــن المجــذوم: ولعــل تخصــيص المجــذوم ألنــه أشــد تــأثيرًا مــن العلــل «حــديث 

 .)١(»المعدية

ه ألن الجذام يتعدى عادة«على الحديث قائالً:  وعّلق السندي   .)٢(»ردَّ

وإن كـان اهللا سـبحانه قـد أجـرى العـادة بتضـرر الصـحيح «: وقال ابن العربي 

. وأمـرهم بعـد ذلـك بـالتحرز فقـال: (وال سقيم، ولكنه يضر الخلق عادة ال وجوبـ�بال

)، وصرف المجذوم ولم يبايعه مصـافحة، لـئال يحـتج بـذلك يورد ممرض على مصح

لـه، واهللا  على أصحائه فيتـأذون يف نفوسـهم بمخالطتـة أو بضـٍر بعـد مباشـرة النبـي 

 .)٣(»لطيف بعباده

نع المجذوم من مخالطة النـاس يف مسـاجدهم وكذلك يم«: وقال ابن رجب 

 .)٤(»وغيره، لما روي من األمر بالفرار منه

واختلـف العلمـاء يف المجـذومين إذا كثـروا هـل «: وقال الحـافظ ابـن حجـر 

 .)٥(»يمنعون من المساجد والمجامع؟ وهل يتخذ لهم مساكن منفرد عن األصحاء؟

نعه مـن مداخلـة النـاس وأن يلـزم وينبغي لإلمام م«: وقال المالّ علي القاري 

 .)٦(»بيته

                                           
 ).٨/٣٤١١مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، القاري (   )١(

 ).٢/٣٦٤حاشية السندي على سنن، ابن ماجه (   )٢(

 ).٧/٤٧١المسالك يف شرح موطأ مالك، ابن العربي (   )٣(

 ).٨/١٨فتح الباري، ابن رجب (   )٤(

 ).١٠/١٦١فتح الباري، ابن حجر (   )٥(

 ).٧/٢٨٨٥مرقاة المفاتيح شرح المصابيح، القاري (   )٦(



              

 

  م٢٠٢٠ديسمبر  -هـ ١٤٤٢) ربيع الثاني ٨٣العدد (

  ليلى بنت سعيد السابرد. 
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مــن المســجد  -أي المجــذوم  -قــالوا: ويمنــع «: وقــال القاضــي عيــاض 

 .)١(»واالختالط بالناس

: وكذلك اختلفوا يف أهنـم إذا كثـروا هـل يـؤمرون أن يتخـذوا وقال الشوكاين 

 .)٢(ألنفسهم موضع�

يختلفـوا يف القليـل مـنهم؛ التنحي، ولم  -أي الجذامى  -ويلزمهم «: وقال أيض�

يعنــي يف أهنــم ال يمنعــون، وال يمنعــون مــن صــالة الجمعــة مــع النــاس، ويمنعــون مــن 

غيرهــا، ولــو استضــر أهــل قريــة فــيهم جــذمى بمخــالطتهم يف المــاء؛ فــإن قــدروا علــى 

استنباط ماء بال ضرر أمروا به، وإال استنبطه لهم اآلخرون، أو أقـاموا مـن يسـتقي لهـم 

 .)٣(»عونوإال فال يمن

وذلـك ألن المخالطـة «يف تعليقه على الحديث:  وقال الشيخ العالمة ابن باز 

 .)٤(»له قد تسبب انتقال المرض منه إلى غيره

وقيـل إن الطـاعون اسـم لكـل وبـاء عـام «: وقال الشيخ العالمـة ابـن عثيمـين 

لفـظ فهـو ينتشر بسرعة كالكوليرا وغيرها وهذا أقرب فإن هذا إن لـم يكـن داخـال يف ال

داخل يف المعنى كل وباء عام ينتشر بسرعة فإنه ال يجوز لإلنسـان أن يقـدم علـى البلـد 

 .)٥(»الذي حل فيها هذا الوباء

                                           
 ).٧/١٦٤كمال المعلم شرح صحيح مسلم (إ   )١(

 ).٧/٢٢٠نيل األوطار، الشوكاين (   )٢(

 ).٧/٢١١( المرجع السابق   )٣(

 ).٢٥/٩٠الشويعر ( .مجموع فتاوى الشيخ ابن باز، د  )٤(

 ).٦/٥٦٩شرح رياض الصالحين، ابن عثيمين (   )٥(
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كــان يــرى أن  هــذا دليــل واضــح علــى أن النبــي «: وقــال العالمــة األلبــاين 

الجذام مرض معٍد، ولذلك اتخذ السبب يف عـدم انتقـال المـرض إليـه مـن المجـذوم، 

وقـد ، )١(يف الحديث المتقـدم ينايف هذا التوكل على اهللا تعالى كما أشار عمر  وليس

 .)٢(»ن قدر اهللا تعالى، إلى قدر اهللا)(نفرُّ معلى أن ال يدخل األرض الموبوءة: عزم 

ومما هو معلوم أن بعض األمـراض تنتقـل بسـبب المخالطـة التـي تسـبب انتقـال 

لمــريض إلــى الصــحيح بالعــدوى فيحــدث الجــراثيم والفيروســات وأهنــا تنتقــل مــن ا

) الذي ثبت ١٩ثم بسبب هذه العدوى، ومنها وباء كورونا (كوفيد المرض بأمر اهللا 

 .)٣(أنه ينتقل بواسطة مخالطة المريض أو مالمسته أو مصافحته أو الرذاذ المتطاير منه

حفاظـ�  على أن ال يصـافحه وأن ال يخـالط أصـحابه  ولذا حرص النبي 

) وهـو عـزل ١٩هذا ما تم توجيه الناس إليه للتـوقي مـن وبـاء كورونـا (كوفيـدعليهم و

المصــاب (الحجــر الصــحي) وعــدم مخالطــة المــريض دون اتخــاذ األســباب الواقيــة، 

 يف الحرص على عدم انتشار الوباء والمرض بين األفراد. وهذا موافق لهدي النبي 

مـن النهـي عـن مخالطـة المجـذوم المسألة الثانية: الهـدي النبـوي يف بيـان الحكمـة * 

 والمصاب بمرٍض معٍد:

ذكر بعض العلماء الحكمة من النهي عن مخالطة المجذوم ألن رائحته تنتشـر يف 

 الهواء، فتسبب أمراض� لمن خالطه.

                                           
 يقصد بذلك حديث طاعون عمواس.    )١(

 ).٢٢١٨ح(الكهانة باب الطاعون والطيرة و ،كتاب السالم ،)٦٤٥أخرجه مسلم يف صحيحه (ص  )٢(

  .وهذا ما أشارت إليه الدراسات الطبية  )٣(

 ).https://www.who.int/arانظر: موقع منظمة الصحة العالمية (  
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أن من األعذار التي تسقط صالة الجماعة شـدة الجـذام «: فقد ذكر الخرشي 

 .)١(»بحيث تضر رائحته بالناس

قيل، إن الجذام علة لهـا رائحـة ُتسـِقم «إلى هذا المعنى فقال:  ي وأشار البغو

من أطال مجالسة صـاحبها، ومؤاكلتـه، الشـتمام تلـك الرائحـة، ولـيس هـذا مـن بـاب 

 .)٢(»العدوى، بل هذا من باب الطب

ال يحل من أصابه جذام محلـة األصـحاء فيـؤذيهم بـذلك، «: وقال القنازعي 

للمرأة المجذومـة التـي كانـت  ال عمر بن الخطاب من أجل رائحة الجذام، وقد ق

تطوف بالبيت: (لو جلسِت يف بيتك كان خيرًا لك)، وإنمـا كـره ذلـك مـن أجـل رائحـة 

 .)٣(»الجذام، والنظر إليها

إن الجذام له رائحة تسقم كل من أطال مخالطته ومجالسته «: وقال المناوي 

الكريهـة المضـرة تضـر بدنـه، والطيـب الشتمام تلك الرائحة، كما أن اشـتمام الرائحـة 

 .)٤(»المالئمة ينفعه

ــال ابــن القــيم  ــي عــن مخالطــة المجــذوم:  وق يف معــرض حديثــه عــن النه

واألطباء تأمر أن ال يجالس المسلول وال المجذوم، يريـدون بـه معنـى تغيـر الرائحـة «

 .)٥(»وأهنا قد تسقم من أطال اشتمامها

                                           
 ).٢/٩٠انظر: شرح مختصر خليل، الخرشي (   )١(

 ).١٢/١٧١شرح السنة، البغوي (   )٢(

 ).٢/٧٦٤تفسير الموطأ، القنازعي (   )٣(

 ).٤/١١٣يف تخريج أحاديث المصابيح، المناوي (كشف المناهج والتناقيح    )٤(

 ).١١٢انظر: الطب النبوي، ابن القيم (ص   )٥(
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بوبـاء فإنـه قـد يضـّر مـن يخالطـه بسـبب وهذا الهدي مهم يف حق كل من ُأصـيب 

 رائحته، فينبغي له عزل نفسه عن الناس وعدم مخالطتهم.

 المسألة الثالثة: الهدي النبوي يف التوقي من أسباب الهالك والتلف: * 

دل الحديث على أنه ينبغي للمسلم أن يتجنب أسباب هالكـه وأن يحـرص علـى 

لط الصـحيح المـريض بمـرض معـٍد إال التوقي من أسباب التلف ومن ذلك أن ال يخـا

 .بعد أن يتخذ سبل الوقاية منه بعد التوكل على اهللا 

أن ال يوقـع اإلنسـان نفسـه يف  -أي الحـديث  - وفيـه«: قال الوزير ابن هبيرة 

 .)١(»التهلكة

التــوقي مــن أســباب  -أي الحــديث  - وفيــه«: وقــال المــالّ علــي القــاري 

 .)٢(»التلف

والعبـد مـأمور باتقـاء الشـر إذا كـان يف عافيـة، «: ن قاسـم وقال عبد الرحمن ب

فكما أنه يؤمر أن ال يلقي نفسه يف الماء، ويف النـار، فكـذلك اجتنـاب مقاربـة المـريض 

 .)٣(»كالمجذوم، فإن هذه أسباب للمرض والتلف

يف التعامل مع المصاب بوباء، بأن ُيتقـى  وما سبق ذكره يدل على هدي النبي 

رحمته بأمته، وقد أشار إلى هـذا المعنـى ابـن القـيم و رفقهو ذا من شفقتهمخالطته، وه

  :فالنبي «فقال  لكمال شفقته على األمة، ونصحه لهم هناهم عن األسباب التي

تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسـامهم وقلـوهبم، وال ريـب أنـه قـد يكـون يف 

                                           
 ).٤/٢٠٩اإلفصاح عن معاين الصحاح، ابن هبيرة (   )١(

 ).٧/٢٨٩٦مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، القاري (   )٢(

 ).٢١٥حاشية كتاب التوحيد، ابن قاسم النجدي (ص   )٣(
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تكون الطبيعـة سـريعة االنفعـال قابلـة البدن هتيؤ واستعداد كامن لقبول هذا الداء، وقد 

لالكتساب من أبدان من تجاوره وتخالطه، فإهنا نقالة، ومع هذا كله فال بـد مـن وجـود 

 .)١(»استعداد البدن وقبوله لذلك الداء

وهذا ما تم التوصية به من قبل المختصين بوجوب الحذر من المريض المصاب 

 الوباء وذلك باتخاذ أسباب الوقاية.

واألحاديـث التـي  »مجـذوم بنـي ثقيـف«لة الرابعة: الجمـع بـين هـذه الواقعـة المسأ* 

 تخالفها يف الظاهر:

: مع مجـذوم بنـي ثقيـف وقولـه  اختلف العلماء يف الجمع بين فعل النبي 

) وغيرهـا مـن األحاديـث التـي تـدل علـى الحـرص (فر من المجذوم فرارك من األسد

 على التوقي من المصابين بوباء 

 أنـه  ومـا رواه جـابر  ،)٢((ال عـدوى وال طيـرة)عٍد وبـين حـديث ومرض م

ودخوله المدينـة زمـن الوبـاء،  ،)٣()أخذ بيد مجذوم وقال له: (كل ثقة باهللا وتوكالً عليه

                                           
 ).١١١النبوي، ابن القيم (صانظر: الطب    )١(

 ).٥٧٠٧ح(باب الجذام  ،كتاب الطب ،)٨٠٧أخرجه البخاري يف صحيحه (ص   )٢(

)، والرتمــذي يف ٣٩٢٥ح(بــاب يف الطيــرة  ،كتــاب الطــب ،)٤/٢٠أخرجــه أبــو داود يف ســننه (   )٣(

وقـال:  ،)١٨١٧ح(كتاب األطعمة، بـاب مـا جـاء يف األكـل مـع المجـذوم )، ٥٨١ص(جامعه 

 ،كتاب الطب ،)٢/١١٧٣ث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه، وابن ماجة يف سننه (هذا حدي

  جمـيعهم مـن طريـق مفضـل بـن فضـالة عـن حبيـب بـن الشـهيد عـن  ،)٣٥٤٢ح(باب الجـذام 

ابن المنكدر عن جابر مرفوع�. وقال شعبة وغيـره: اتقـوا هـذه الغرائـب، وذكـره ابـن عـدي يف 

 =                                                       ن فضالة وقال: ) يف ترجمة مفضل ب٢/٣٩٣الكامل (
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 وقد وجه العلماء ذلك بعدة أقوال وهي كاآليت:

: القول بالنسخ أي أن األمر باجتنابه منسوخ: وهو مروي عن عمر التوجيه األول

وعن جماعة من السلف وبعض المالكية واسـتدلوا بمـا روي عـن عائشـة  وعائشة 

  أن امرأة سألتها عن الحديث المتقدم يف األمر الفرار منه فقالت: كـال واهللا، ولكـن

(ال عدوى فمـن أعـدى األول؟ وقـد كـان لنـا مـولى أصـابه ذلـك، قال:  رسول اهللا 

ويـدل كـالم عائشـة ، )١(ام علـى فراشـي)فكان يأكل يف صحايف ويشرب يف أقداحي، وين

  :وبفعلـه (ال عـدوىأهنا لم تنكر الحديث األول، ولكنها ذهبت إلى نسخه بقوله (

)٢(. 

بأنه ال حاجة إلى القول بالنسخ إال إذا تعـذر الجمـع، وهـو  :ونوقش هذا التوجيه

 ممكن هنا، كما سيأيت يف التوجيه الثامن.

الدالــة علــى نفــي العــدوى، وأعّلــوا األحاديــث : تــرجيح األخبــار الثــاين التوجيــه

وفريق سـلك تـرجيح «: المعارضة بالشذوذ، وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر قال 

األخبار الدالة على نفـي العـدوى وتزييـف األخبـار الدالـة علـى عكـس ذلـك مثـل حـديث 

 .)٣(»نكرتهأ الباب فأعلوه بالشذوذ وبأن أبا هريرة تردد يف هذا الحكم، وبأن عائشة 

                                           
)، ١١٣ص(الطـب النبـوي  ».ال يثبـت«وقـال ابـن القـيم:  ،لم أر لـه أنكـر مـن هـذا الحـديث=   

ــة  ــة يف األحاديــث الواهي )، وضــعفه الشــيخ ١٤٥٦ح(وأورده ابــن الجــوزي يف العلــل المتناهي

 ).١١١٤ح(األلباين يف السلسلة الضعيفة 

 والراوية عن عائشة فطيمة مجهولة. ،)٨٢ح ٣/٣٠( الطربي ،هتذيب اآلثار   )١(

 ).٧/١٦٤انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (   )٢(

 ).١٠/١٥٩فتح الباري، ابن حجر (   )٣(
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بأن الحكم على حديث أبي هريرة يؤخذ مـن روايـة غيـره،  :ونوقش هذا التوجيه

وبأن األخبار الـواردة مـن روايـة غيـره يف نفـي العـدوى كثيـرة شـهيرة بخـالف األخبـار 

 المرخصة يف ذلك.

شرعيان  خيرانهنما أوالواجب أن يقال «عن ذلك فقال:  كما أجاب القرطبي 

 .)١(» متعارضينعن أمرين مختلفين ال

 :سلكوا عكس التوجيـه السـابق، ورّدوا حـديث أبـي هريـرة التوجيه الثالث: 

، وعّلّلـوا )، وقد تقدم ذلك يف قول ابن حجر السـابق، وذكـره ابـن القـيم (ال عدوى

حيـث جـاء يف  ،)٢(كان يرويه ثم رجـع عـن التحـديث بـه وأنكـره ذلك بأن أبا هريرة 

ألول، قلنا: ألم تحدث أنه: ((ال عدوى)) فـرطن بالحبشـية، الرواية أنه أنكر الحديث ا

 .)٣(قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديث� غيره

 :برد هذه الدعوى، قال الحافظ ابن حجر  :ونوقش هذا التوجيه

والجواب: أن طريق الجمع أولى كما تقدم وأيضا فحديث ال عـدوى ثبـت مـن «

عمر وسعد بن أبي وقاص وجابر وغيـرهم غير طريق أبي هريرة فصح عن عائشة وابن 

 .)٤(»فال معنى لدعوى كونه معلوالً 

 .)٥(بأنه يحمل على أن أبا هريرة نسي بما حدث به وأجاب كذلك النووي 

                                           
 ).٥/٦٢٤المفهم شرح صحيح مسلم، القرطبي (   )١(

 ).١١٤الطب النبوي، ابن القيم (ص  )٢(

 ).٥٧٠٧ح(باب الجذام  ،كتاب الطب ،)٨٠٧يف صحيحه (ص أخرجه البخاري   )٣(

 ).١٠/١٦٠فتح الباري، ابن حجر (   )٤(

 ).١٤/٢٨٨: شرح صحيح مسلم، النووي (انظر  )٥(
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: العمل على نفي العدوى أصالً وشرع�، وحمل األمـر بالمجانبـة الرابع التوجيه

ذلـك فـيظن أنـه بسـبب  على حسم المادة وسد الذريعة لئال يحدث للمخالط شيء من

 المخالطة فيثبُت العدوى التي نفاها الشارع.

: هذا القول بأنه مردود لمخالفته أصول الشريعة، قـال أبـو عبيـد  :وقد نوقش

بعض الناس يحمل هذا الحديث على أن النهي فِيه للمخافة على الصحيَحة من ذوات 

خَصـة يف التطيـر وكيـف ينهـى العاهة أن ُتعديها وهذا شر ما ُحمل الحديث عليه ألنـه ر

عن هذا التطيـر وهـو يقـول: الطيـرة شـرك وَال عـدوى وال هامـة يف آَثـار عنـه  النبي 

 .)١(كثيرة

 بعدة أمور منها:  : وقد سلك فيه أصحابه التعليل لفعله الخامس التوجيه

كـل بسـم «قال الكالباذي: على فرض صحة الحديث أنه أخذه بيـده وقولـه:  -١

ه أنه أكل معه، وإنما أذن له ولم يأكل هو؛ وعلى تقدير ثبوته فليس فيـه أنـه ليس في »اهللا

 ٢(أكل معه وإنما فيه أنه وضع يده يف القصعة(. 

 ، وقد أشار إلى هذا الحليمي كما عّللوا أن فيه خصوصية لرسول اهللا  -٢

تمل من حديث المجذوم، فإن كان له أصل فقد يح يف قوله: فأما ما روي عن النبي 

أن يكون فعل ذلك به استشفاء من اهللا تعالى باإلصابة من طعام بينه وبين واجتماع يده 

(كـل بسـم اهللا ثقـة بـاهللا منه وأدخلها. أال ترى أنـه قـال:  يف القصعة مع يده حتى أخذها

 .)٣(وتوكال على اهللا)

                                           
 .)٢/٢٢٢غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سالم (  )١(

 .)١٠/١٦١فتح الباري، ابن حجر (  )٢(

 وهو ضعيف. ،الحديث تقدم تخريجهو ،)٢/٤٢المنهاج شرح شعب اإليمان، الحليمي (  )٣(
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 ويناقش هذا بأن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل ُيثبتها يف هذا الموضع.

: ن النهــي ألجــل رائحــة المجــذوم التــي تســبب ضــررًا، قــال ابــن قتيبــة أ -٣

ولهذا يأمر األطباء بـرتك مخالطـة المجـذوم ال علـى طريـق العـدوى بـل علـى طريـق «

 .)١(»التأثر بالرائحة ألهنا تسقم من واظب اشتمامها

مع المجذوم أنه كان به أمر يسـير ال يعـدي  ويحتمل أيض� أن يكون أكله  -٤

 .)٢(يف العادة إذا ليس الجذمى كلهم سواء وال تحصل العدوى من جميعهممثله 

المدينة زمن الوباء، قال القاضي عياض  وهو توجيه وتعليل دخول النبي  -٥

 :» قدومه  على الوباء مع صحة هنيه عنه ألن النهـي إنمـا هـو يف المـوت الـذريع

يـر مـن الغربـاء، أو أن قدومـه والطاعون والذي بالمدينة إنما كان وخم� يمـرض بـه كث

 .)٣(»المدينة كان قبل النهي ألن النهي كان بالمدينة

: ضعف بعض األحاديث واآلثار المعارضة، وقد أشار إلى هذا السادس التوجيه

مثــل حـــديث ال (تــديموا النظـــر إلـــى «إلـــى بعضــها فقـــال:  الحــافظ ابـــن حجــر 

مثـل حـديث عبـد اهللا بـن أبـي ، و)٤(وقد أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف ،)المجذومين

                                           
 ).١/١٨٦تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة (   )١( 

 ).٢/٤٢المنهاج شرح شعب اإليمان، البيهقي (  )٢(

 ).٤/٣٦١)، شرح الزرقاين على الموطأ (٧/١٦٣إكمال المعلم بفوائد مسلم (   )٣(

وصــححه  ،)٣٥٤٣ح(بــاب الجــذام  ،كتــاب الطــب ،)٢/١١٧٢أخرجــه ابــن ماجــة يف ســننه (   )٤(

 ولــه شــاهد عــن ابــن عبــاس  ،)١٠٦٤ح(األلبــاين بمجمــوع طرقــه يف السلســلة الصــحيحة 

 ،)٢٧٢٤ح٤/٣٣١( أخرجــه الطيالســي يف مســنده ).تحــدوا النظــر يف المجــذومين ال(بلفــظ: 

 ).١٠٦٤ح(وحسنه األلباين  ،)٤٨ح(والضياء المقدسي يف المختارة 
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أوىف رفعه (كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمحين)، أخرجـه أبـو نعـيم يف الطـب بسـند 

ومثل ما أخرجه الطربي من طريـق معمـر عـن الزهـري أن عمـر قـال لمعيقيـب: ، )١(واهٍ 

، وهمـا )٣(، ومن طريق خارجة بـن زيـد كـان عمـر يقـول نحـوه)٢((اجلس مني قيد رمح)

 .)٤(انأثران منقطع

: أن حديث (ال عدوى) ألجل مخافة الوقـوع فيمـا وقـع فيـه أهـل السابع التوجيه

الجاهلية من اعتقاد العدوى وتصـحيح هـذا االعتقـاد الخـاطئ مـن أن المـرض يعـدي 

بطبعه وبنفسه وبقوته، وليس ذلك بقدر اهللا وإرادته، فيكون المنفي هو ما يعتقـده أهـل 

مخالطـة المـريض تكـون سـبب� للعـدوى، وهـذا مـا  الجاهلية يف هذا، وليس المنفي أن

وأما ما ثبـت عـن «: ، قال البيهقي  )٥(ذهب إليه البيهقي وابن الصالح والقرطبي

(ال عدوى) فهو على الوجه الـذي كـانوا يعتقدونـه يف الجاهليـة مـن  :أنه قال النبي 

حيح مـن بـه شـيء إضافة الفعل إلى غير اهللا تعالى وقد يجعل اهللا بمشيئته مخالطة الص

                                           
ــوي   )١( ــب النب ــيم يف الط ــو نع ــه أب ــاب ،أخرج ــذوم ( ب ــن المج ــوقي م ــال  ،)٢٩٢ح١/٣٥٥الت   وق

) يف سنده الحسن بـن عمـارة مـرتوك، وذكـره الشـيخ ١١/١٧٩ابن حجر يف المطالب العالية (

 األلباين يف السلسلة الضعيفة وقال: ضعيف جدًا.

وهـو منقطـع  ) بسنده إلى الزهري عن عمـر ٨٦ح٣/٣٣( أخرجه الطربي يف هتذيب اآلثار   )٢(

 ن حجر. اهللا كما ذكر اب

ــار (   )٣( ــى خارجــة عــن عمــر ٨٧ح٣/٣٣أخرجــه الطــربي يف هتــذيب اآلث   بلفــظ:  ) بســنده إل

 )ما جلس مني على أوىف من قيد رمـح ،لو غيرك به ما بك ،وأيم اهللا ،يا معيقيب كل مما يليك(

 وهو منقطع كما ذكر ابن حجر. 

 ).١٠/١٥٩فتح الباري، ابن حجر (   )٤(

 ).٥/٦٢٤م، القرطبي (المفهم شرح صحيح مسل   )٥(
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(فـر مـن المجـذوم فـرارك مـن  :من هذه العيوب سـبب� لحـدوث ذلـك ولهـذا قـال 

(من سمع به بـأرض  :وقال يف الطاعون ،)(ال يورد ممرض على مصح :وقال ،األسد)

 .)١(»وكل ذلك بتقدير اهللا تعالى ،)فال يقدم عليه

إيــراد  عــن إلــى هــذا المعنــى، وهــو هنــى رســول اهللا  وقــد أشــار القرطبــي 

 .)٢(الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى

أن المراد بنفـي العـدوى أن شـيئ� ال يعـدي بطبعـه «: وقال الحافظ ابن حجر 

نفي� لمـا كانـت الجاهليـة تعتقـده أن األمـراض تعـدي بطبعهـا مـن غيـر إضـافة إلـى اهللا 

وأكل مع المجذوم ليبين لهم إن اهللا هو الذي يمرض  اعتقادهم، ذلك فأبطل النبي 

ويشفي وهناهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من األسباب التي أجرى اهللا العادة بأهنا 

تفضي إلى مسبباهتا ففي هنيه إثبات األسباب ويف فعله إشارة إلى أهنا ال تسـتقل بـل اهللا 

 .)٣(»ن شاء أبقاها فأثرتهو الذي إن شاء سلبها قواها فال تؤثر شيئ� وإ

 .)٤(»لئال يظن أحد العدوى إن حصل له جذام واهللا أعلم«: وقال السندي 

لـم ُيبعـث ليخـرب  هذا جواب ساقط ألنه «فقال:  وقد ناقش هذا القول ابن العربي 

 .)٥(»الناس عن معتقداهتم الماضية والحاصلة وإنما بُعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه

                                           
 ).١٠/١٦٠فتح الباري، ابن حجر (   )١(

 ).٥/٦٢٤( القرطبي ،انظر: المفهم شرح صحيح مسلم   )٢(

ــاري، ابــن حجــر (   )٣( ــاين يف شــرح الموطــأ (١٠/١٦٠فــتح الب ــه الزرق وذكــره  ،)٤/٦٠٤)، ونقل

 غيرهما عن ابن العربي ولم أجده يف كتب ابن العربي المطبوعة.

 ).٢/٣٦٤ندي على سنن، ابن ماجه (حاشية الس   )٤(

 ).٦/٦١فتح الباري، ابن حجر (   )٥(
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عرتاضه نظر، إذ قد وردت آيات وأحاديث كثيرة لتصحيح عقائد قلت ويف ا

 : الجاهلية، منها قوله تعالى                     

                     ٩٠لمائدة:[ا[. 

 : وقوله تعالى                                

                                           

                          :١٩ [النساء[.  

ومن السنة أحاديث كثيرة أيض� وأشهرها خطبة الوداع التي تضمنت هدم قواعد 

وإنما أراد «: ومعتقدات الجاهلية، ويؤيده ما ذكره الشيخ حامد بن محمد النجدي 

بذلك نفي ما كان يعتقده أصحاب الطبيعة فإهنم كانوا يرون أن العلل المعدية مؤثرة ال 

بقوله هذا أن األمر ليس على ما تتوهمون بل هو متعلـق بالمشـيئة  محالة فأعلمهم 

(فمــن أعــدى : إن شــاء كــان وإن لــم يشــأ لــم يكــن، ويشــير إلــى هــذا المعنــى قولــه 

ب يف ذلك العدوى ال غير فمن أعدى األول وبـين األول؟)، أي إن كنتم ترون أن السب

) أن مالقـاة ذلـك مـن ال يوردن ذو عاهة على مصح(: بقوله ذلك من المجذوم وبقوله

 .)١(»أسباب العلة فليتقه اتقاء الجدار المائل والسفينة المعيوبة

 : وقد سلك أصحابه منهج الجمع بين األحاديث من عدة أوجه:الثامن التوجيه

األمر باجتنابه والفرار منه على االستحباب واالحتيـاط واألكـل معـه  حمل أوًال:

ــاجي  ــه الب ــب إلي ــا ذه ــذا م ــواز وه ــان الج ــى بي ــال  ،)٢(عل ــاض ق ــي عي  :والقاض

والصحيح الذي قاله األكثرون ويتعين المصير إليه أنه ال نسخ بـل يجـب الجمـع بـين «

                                           
 ).٣٣٤(ص فتح اهللا الحميد المجيد يف شرح كتاب التوحيد، النجدي   )١(

 ).٧/٢٦٥المنتقى، الباجي (  )٢(
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اب واالحتيـاط ال الوجـوب الحديثين وحمل األمر باجتنابه والفرار منه على االسـتحب

 .)١(»وأما األكل معه ففعله لبيان الجواز

حمل الخطاب على حـالتين مختلفتـين بحسـب قـوة إيمـان العبـد وتوكلـه  ثاني�:

أخـذه بيـد المجـذوم ووضـعها يف القصـعة «: على ربه، وهذا أشار إليه البيهقي قال 

ختيار يف موارد القضاء، وأكل معه يف حق من يكون حاله الصرب على المكروه وترك اال

 .)٢(»وقوله وفر من المجذوم كما تفر من األسد وأمره يف مجذوم بني ثقيف

ويمكن الجمع بين فعله وقوله بأن القول هو المشروع «: وقال ابن أبي جمرة 

من أجل ضعف المخاطبين وفعله حقيقة اإليمان فمن فعل األول أصاب السنة وهي 

كان أقوى يقين� ألن األشياء كلها ال تأثير لها إال بمقتضى  أثر الحكمة ومن فعل الثاين

 : إرادة اهللا تعالى وتقديره كما قال تعالى                      

                                    

                                            

                                             

                                       

            :١٠٢[البقرة[. 

يف فعلـه وال يضـره شـيء ومـن وجـد يف  فمن كان قـوي اليقـين فلـه أن يتابعـه 

نفسه ضعف� فليتبع أمـره يف الفـرار لـئال يـدخل بفعلـه يف إلقـاء نفسـه إلـى التهلكـة وأمـا 

                                           
 ).٧/١٣٤٩كمال المعلم شرح صحيح مسلم، القاضي عياض (إ  )١(

 ).١٢/٢٠٣شعب اإليمان، البيهقي (  )٢(
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 .)١(»أصحاب الصدق واليقين فهم يف ذلك بالخيار

علــى حــالتين  حمــل الخطــاب بــالنفي واإلثبــات« :وقــال الحــافظ ابــن حجــر 

كان المخاطب بذلك مـن قـوي يقينـه وصـح توكلـه  (ال عدوى) مختلفتين فحيث جاء

بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع 

يف نفس كل أحد لكـن قـوي اليقـين ال يتـأثر بـه وهـذا مثـل مـا تـدفع قـوة الطبيعـة العلـة 

وسائر ما ورد مـن  ديث جابر يف أكل المجذوم من القصعةفتبطلها وعلى هذا يحمل ح

) كـان المخاطـب بـذلك مـن ضـعف يقينـه ولـم جنسه وحيث جـاء (فـر مـن المجـذوم

يتمكن من تمام التوكل فال يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى فأريد بذلك سد باب 

  ا كراهيتـه اعتقاد العدوى عنه بأن ال يباشر ما يكـون سـبب� إلثباهتـا وقريـب مـن هـذ

كالً من األمرين ليتأسى به كـل مـن  الكي مع إذنه فيه كما تقدم تقريره وقد فعل هو 

 .)٢(»الطائفتين

والسـلف  قلت: وهذا جمع حسن، وعلى هذا يحمل فعـل بعـض الصـحابة 

  الذين كانوا يجالسون الجذامى ويخالطوهنم، وبعضـهم يتوقـون ذلـك، فقـد روي

 .)٣()المجذومين ويأكل معهمنع الطعام من كسبه فيدعو (أنه كان يص: عن سلمان 

: (أنــه أكـل مـع مجـذوم، وجعــل يضـع يـده موضـع يــد وروي عـن ابـن عمـر 

                                           
 ابــن أبـي جمــرة ،لهـا ومــا عليهـا شـرح مختصــر البخـاري ة مــافـالنفـوس وتحليلهــا بمعرهبجـة    )١(

)٤/١٢٦(. 

 ).١٠/١٦٩فتح الباري، ابن حجر (   )٢(

بــاب مــن كــان يتقــي المجــذوم  ،كتــاب الطــب ،)٥/١٤٢أخرجــه ابــن أبــي شــيبة يف مصــنفه (   )٣(

 وسنده صحيح. ،)٢٤٥٣٣ح(
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 .)١(المجذوم)

فكان يتوخى أن يضع يده  وروي عن حبيب بن مسلمة (أنه أكل يوما مع مجذوم،

 .)٢()مكان يده

عــرض إثبــات إثبــات الحــذر والنهــي عــن الت يف قولــه «: وقــال الخطــابي 

التوكل والتسليم ألمر اهللا تعالى وقضائه فأحد األمرين تأديب وتعليم واآلخر تفـويض 

 .)٣(»وتسليم

واألولـى يف الجمـع أن «: أن النهي من باب سد الذرائع قال ابن حجـر  ثالث�:

للعدوى باق على عمومه، وقـد صـح قولـه: (ال يعـدي شـيء شـيئ�)  يقال: إن نفيه 

ضــه بــأن البعيــر األجـرب يكــون بــين اإلبــل الصــحيحة، فيخالطهــا، لمــن عار قولـه 

(فمن أعدى األول؟) يعني أن اهللا سـبحانه ابتـدأ ذلـك : حيث رد عليه بقوله -فتجرب 

يف الثاين كما ابتدأه يف األول، وأما األمر بـالفرار مـن المجـذوم فمـن بـاب سـد الـذرائع 

اهللا تعـالى ابتـداء ال بالعـدوى  لئال يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك، بتقـدير

 .)٤(»المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته، فيعتقد صحة العدوى، فيقع يف الحرج

وذهبت فرقـة أخـرى إلـى أن األمـر بـالفرار منـه، ومجانبتـه «: وقال ابن مفلح 

                                           
كتــاب الطــب، بــاب مــن كــان يتقــي المجــذوم  ،)٥/١٤٢أخرجــه ابــن أبــي شــيبة يف مصــنفه (   )١(

 والراوي عن ابن عمر مجهول. ،)٢٤٥٣٤ح(

قلـت: ويف إسـناده بقيـة بـن الوليـد وهـو مـدلس  ،)٢/١٣٠اآلحاد والمثاين، ابـن أبـي عاصـم (   )٢(

 وعنعنته غير مقبولة، ولم يصرح بالتحديث ولم أجد من تابعه.

 ).٨/٢٥٦عون المعبود وحاشية، ابن القيم (   )٣(

 ).١٠/١٦٠فتح الباري، ابن حجر (   )٤(
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ــى  ــه بواســطة المالمســة والمخالطــة والرائحــة إل ــداء من ألمــر طبيعــي، وهــو انتقــال ال

يكون مع تكرير المخالطة والمالمسة له، وأما أكله معه مقـدارًا يسـيرًا  الصحيح، وهذا

من الزمان لمصلحة راجحة، فال بأس به، وال تحصل العدوى من مرة واحـدة ولحظـة 

واحدة، فنهى سدًا للذريعة، وحماية للصحة، وخالطه مخالطة ما للحاجة والمصلحة، 

 .)١(»فال تعارض بين األمرين

س تتأذى بطبعها من مخالطة السـقيم، وإنمـا ذلـك ألن النفـوس ألن النفو رابع�:

تعاف مخالطة أهل األدواء، وإن كان ال يعدي داء على صحة. وإن كان اهللا سبحانه قد 

أجرى العادة بتضرر الصحيح بالسقيم، ولكنه يضـر الخلـق عـادة ال وجوبـ�. وأمـرهم 

صـرف المجـذوم «ى فقال: إلى هذا المعن بعد ذلك بالتحرز، وقد أشار ابن العربي 

ولم يبايعه مصافحة، لئال يحتج بذلك على أصـحابه فيتـأذون يف نفوسـهم بمخالطـة أو 

 .)٢(»له، واهللا لطيف بعباده بضر بعد مباشرة النبي 

ــ�:  ــى اهللا خامس ــل عل ــف والتوك ــباب التل ــن أس ــوقي م ــين الت ــع ب ــال  الجم ق

ما فيه من التوفيـق بـين األحاديـث وأرى القول الثاين أولى التأويلين ل«: التوربشتي 

ثم ألن القول األول يفضـي إلـى تعطيـل األصـول الطبيـة ولـم يـرد الشـرع  ،الواردة فيه

بتعطيلها بل ورد بإثباهتا والعربة هبا على الوجه الذي ذكرناه، قد وجدنا الشـارع يجمـع 

ما ينهى عنه يف النهي بين ما هو حرام وبين ما هو مكروه وبين ما ينهى عنه لمعنى وبين 

قــد بايعنــاك (: للمجــذوم المبــايع لمعــاٍن كثيــرة ويــدل علــى صــحة مــا ذكرنــا قولــه 

                                           
 ).٣/٣٦٣اآلداب الشرعية والمنح المرعية، الحنبلي (   )١(

 ).٧/٤٧١المسالك يف شرح موطأ مالك، ابن العربي (   )٢(
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للمجــذوم الــذي أخــذ بيــده  يف حــديث الشــريد بــن ســويد الثقفــي وقولــه  )فــارجع

) وال سبيل إلى التوفيـق بـين هـذين (كل ثقة باهللا وتوكال عليه :فوضعها معه يف القصعة

ين باألول التوقي من أسباب التلف وبالثاين التوكل علـى الحديثين إال من هذا الوجه ب

 .)١(»ال إله غيره يف متاركة األسبابو اهللا 

 .)٢(»وهو جمع حسن يف غاية التحقيق«: ونقله القاري وعلق عليه قائالً 

قلت يف كون هذا الجمع حسن� نظر كمـا ال يخفـى علـى «: فعلق عليه العيني 

ورد بإثبات األصول الطبية ففيه أن ورود الشرع إلثبات  المتأمل وأما القول بأن الشرع

جميع األصول الطبية ممنوع بل قد ورد الشرع إلبطـال بعضـها فـإن المتطببـين قـائلون 

بحصول الشـفاء بـالحرام وقـد ورد الشـرع بنفـي الشـفاء بـالحرام وهـم قـائلون بثبـوت 

رجــح مــا ذكــره ثــم  ،)٣(»العــدوى يف بعــض األمــراض وقــد ورد الشــرع بأنــه ال عــدوى

 .الحافظ ابن حجر 

: أن التحذير والمنع مـن مخالطتـه للتحـذير مـن الوقـوع يف شـرك التاسع التوجيه

األســباب مــن حيــث ال يعلــم، والحــرص علــى الحفــاظ علــى ســالمة التوحيــد بنســبة 

، فقـد يضـعف بعـض النـاس أمـام تـأثير السـبب ، وأن األمر بيد اهللا األسباب هللا 

ليس يف قولـه ال «: و يقع يف الطيرة، قال أبو عبيد القاسم بن سالم فيوكل األمر له، أ

يورد ممرض على مصح إثبات العدوى بل ألن الصحاح لو مرضت بتقـدير اهللا تعـالى 

ــأمر  ــك ف ــتن ويتشــكك يف ذل ــن العــدوى فيفت ــاحبها أن ذلــك م ــع يف نفــس ص ربمــا وق

                                           
 ).٣/١٠١١الميسر يف شرح مصابيح السنة، التوربشتي (   )١(

 ).٧/٢٨٩٦مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، القاري (   )٢(

 ).١٤/٩٣األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلثار، العيني ( نخب  )٣(
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 .)١(»باجتنابه

ــه عــن دخــول أرض وقــال بعــض أهــل العلــم «: وقــال العظــيم آبــادي  ــم ين ل

الطاعون والخروج عنها مخافة أن يصيبه غير مـا كتـب عليـه أو يهلـك قبـل أجلـه لكـن 

حذار الفتنة على الحي من أن يظن أن هـالك مـن هلـك ألجـل قدومـه ونجـاة مـن نجـا 

) وقـد (ال عـدوى :لفراره وهذا نحو هنيه عـن الطيـرة والقـرب مـن المجـذوم مـع قولـه

الطاعون فتنـة علـى المقـيم وعلـى الفـار أمـا الفـار : )٢(قال أنه روي عن ابن مسعود 

 .)٣(»فيقول فررت فنجوت وأما المقيم فيقول أقمت فمت

فمعناه أنـه ال يعـدي «معنى الحديث حيث قال:  وهذا ما وّجه به ابن عبد الرب 

 .)٤(»شيء شيئ� وال يعدي سقيم صحيح� واهللا يفعل ما يشاء ال شيء إال ما شاء

أن النهـي إنمـا هـو لمـا يف مخالطتـه مـن «فقـال:  سلكه البيهقي أيضا وهذا ما 

األذى الذي ذكرناه يف إيراد الممرض على المصح، أو الفتنة التي أشرنا إليها فيـه، لمـا 

يقع يف قلب المصح أنه مرض بعيره إليراد الممرض عليه بعيره فيكون فتنة عليـه فـأمر 

 .)٥(»باجتنابه والمباعدة عنه

أن «حيث قال:  إلى هذا المعنى يف الحديث الشيخ حافظ الحكمي  وقد أشار

عن المخالطة ألهنا من األسباب التي أجرى اهللا تعالى العادة بأهنا تفضـي إلـى  هنيه 

                                           
 ).٢/٢٢٢غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سالم (   )١(

 ).٣٦ح٣٧٢لم أجده موصوًال فيما بين يدي من الكتب وذكره مالك يف الموطأ بالغ� عنه (   )٢(

 ).٨/٢٩٨ديقي (عون المعبود يف شرح سنن أبي داود، عظيم آبادي الص  )٣(

 .)٨/٤٢٢االستذكار، القرطبي (   )٤(

 ).١٤٥اآلداب، البيهقي (ص   )٥(
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هو الذي خلق األسباب ومسبباهتا فإن شاء  مسبباهتا ال استقالًال بطبعها، ولكن اهللا 

هللا تعـالى وقـدره وإن شـاء سـلب األسـباب تعالى أبقى السـبب وأثـر يف مسـببه بقضـاء ا

قواها فال تؤثر شيئ� ومن قوي إيمانـه وكمـل توكلـه وثقتـه بـاهللا وشـاهد مصـير األمـور 

فنفسـه أبيـة  كلها إلى رب األربـاب ومسـبب األسـباب كمـا أن مصـدرها مـن عنـده 

وهمتــه عليــة وقلبــه ممتلــئ بنــور التوحيــد فهــو واثــق بخــالق الســبب لــيس لقلبــه إلــى 

بمجانبـة المجـذوم  سباب أدنى التفات سواء عليه فعلها أو لم يفعلها. ففي أمره األ

معه تعليم لنا بأن اهللا هو مالكهـا فـال  ، ويف أكله إثبات لألسباب التي خلقها اهللا 

 .)١(»تؤثر إال بإذنه وال يصيب العبد إال ما كتب اهللا له

أراد تعلـيم أن هـذه « هـذا المعنـى فقـال: كما رجح الشـيخ سـليمان النجـدي 

األمراض ال تعدي بطبعها، ولكن اهللا يجعل مخالطة المريض هبا للصحيح سببا إلدامة 

مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما يف سائر األسباب، ففـي الحـديث األول نفـي 

ما كان يعتقده الجاهل من أن ذلك يعـدي بطبعـه، ولهـذا قـال: (فمـن أعـدى األول)؟! 

المجذوم) أعلَم أن اهللا جعل ذلـك سـبب� لـذلك، فحـذر مـن الضـرر  ويف قوله: (فر من

الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل اهللا، أو يكـون قالـه لمـن ضـعفت نفسـه، والثـاين 

قاله لمن قويت نفسـه وزاد يقينـه، فيخاطـب كـل إنسـان بمـا يليـق بحالـه، وهـو يفصـل 

ما يغلب عليه من القوة اإللهيـة، الحالين مع� تارة بما فيه من التسوية والتسريع وتارة ب

وأما أمره بالفرار من المجذوم، وهنيه عن إيراد الممرض على المصح، وعن الـدخول 

إلى موضع الطاعون، فإنه من باب اجتناب األسـباب التـي خلقهـا اهللا تعـالى، وجعلهـا 

                                           
 ).٣/٩٨٥معارج القبول بشرح سلم الوصول، الحكمي (   )١(
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أنـه  أسباب� للهالك واألذى، والعبد مأمور باتقاء أسـباب الشـر إذا كـان يف عافيـة، فكمـا

يؤمر أن ال يلقي نفسه يف الماء أو يف النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك مما جرت العادة 

بأنه يهلك ويؤذي، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم، وقدوم بلد الطاعون، 

فإن هذه كلها أسباب للمـرض والتلـف، واهللا تعـالى هـو خـالق األسـباب ومسـبباهتا ال 

، وأمـا إذا قـوي التوكـل علـى اهللا، واإليمـان بقضـائه وقـدره خالق غيره وال مقدر غيـره

فقويت الـنفس علـى مباشـرة بعـض هـذه األسـباب اعتمـادًا علـى اهللا ورجـاء منـه أن ال 

يحصل به ضرر ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك ال سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة 

 (أن النبـي : )١(يأو خاصة وعلى هذا يحمل الحـديث الـذي رواه أبـو داود والرتمـذ

 .)٢(أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه)

أنـه أكـل مـع  يف تعليقه على الحديث: وفعله  وقال الشيخ العالمة ابن باز 

أن انتقــال الجــذام مــن المــريض إلــى  مجــذوم وقــال: كــل بســم اهللا ثقــة بــاهللا ليبــين 

 .)٣(الصحيح إنما يكون بإذن اهللا، وليس هو شيئ� الزم�

غاية يف الحسن إذ أنه يؤّصل للناس القاعدة الشرعية يف التعامـل مـع وهذا توجيه 

 األسباب المشروعة لحفظ أصل التوحيد وكماله.

-مثـل الجـذام  -: لبيان إباحة مخالطة المـريض المصـاب بوبـاء العاشر التوجيه

ونحوه وأنه ليس بحرام وأن األمر بالفرار علـى سـبيل اإلرشـاد ولـيس الوجـوب، قـال 

                                           
 تقدم تخريجه.   )١(

 تيسير العزيز الحميد يف شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبـد اهللا بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب   )٢(

 ).٣٦٥(ص

 ).٢٥/٩٠الشويعر ( .الشيخ ابن باز، دمجموع فتاوى   )٣(
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الصواب عندنا القول بما صـح بـه الخـرب وأن ال عـدوى وأنـه ال يصـيب « :الطربي 

نفس� إال ما كتب عليها وأما دنو عليل من صحيح فغير موجب انتقـال العلـة للصـحيح 

إال أنه ال ينبغي لذي صحة الدنو مـن صـاحب العاهـة التـي يكرههـا النـاس ال لتحـريم 

الداء أنه من جهة دنوه مـن العليـل ذلك بل لخشية أن يظن الصحيح أنه لو نزل به ذلك 

من العدوى، ولـيس يف أمـره بـالفرار مـن المجـذوم معارضـة  فيقع فيما أبطله النبي 

ألكله معه ألنه كان يأمر باألمر على سبيل اإلرشاد أحيان� وعلى سبيل اإلباحـة أخـرى 

ن أن ذلـك وأن كان أكثر األوامر على اإللزام وإنما كان يفعـل مـا هنـى عنـه أحيانـ� لبيـا

 .)١(»ليس حرام�

: أن األمر بالفرار والنهي عن مخالطته من باب الشفقة على عشر الحادي التوجيه

، )٣(وابـن خزيمـة، )٢(أمته من إثبات تصديق العدوى، وهذا ما ذهب إليـه ابـن أبـي جمـرة

 : قال ، )٤(والحافظ ابن حجر

مرض علـى المصـح بالفرار من المجذوم كما هناهم أن يورد الم إنما أمرهم 

شفقة عليهم وخشية أن يصـيب بعـض مـن يخالطـه المجـذوم الجـذام والصـحيح مـن 

الماشية الجرب فيسبق إلى بعض المسلمين أن ذلك من العدوى فيثبت العدوى التـي 

                                           
 ).٣٤هتذيب اآلثار، الطربي (ص   )١(

لهـا ومــا عليهـا شـرح مختصــر البخـاري، ابــن أبـي جمــرة  ة مــافـهبجـة النفـوس وتحليلهــا بمعر  )٢(

)٤/١٢٦.( 

)، ولـم أجـده يف كتـاب التوحيـد، وأظـن أنـه نقلـه مـن ١٠/١٦١نقله الحـافظ يف فـتح البـاري (   )٣(

 و غير مطبوع.كتاب التوكل وه

 ).١٠/١٦١فتح الباري، ابن حجر (   )٤(
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فأمرهم بتجنب ذلك شفقة منه ورحمة ليسلموا من التصديق بإثبات العدوى  نفاها 

مع المجذوم ثقة باهللا وتوكال  ل ويؤيد هذا أكله وبين لهم أنه ال يعدي شيء شيئا قا

 .)١(عليه

إن المصـح قـد يصـيبه ذلـك المـرض فيقـول الـذي «فقـال:  وتبعه الطحـاوي 

أورده لو أين ما أوردته عليه لم يصبه من هذا المـرض شـيء والواقـع أنـه لـو لـم يـورده 

يــؤمن غالبــ� مــن  ألصـابه لكــون اهللا تعــالى قــدره فنهــى عــن إيـراده لهــذه العلــة التــي ال

 .)٢(»وقوعها يف قلب المرء

ألن الجذام من األمراض المعدية، «حيث قال:  وهذا ما ذهب إليه ابن األثير 

وكانت العرب تتطير منه وتتجنبه، فرّده لذلك، أو لئال يعرض ألحدهم جذام فيظن أن 

 .)٣(»ذلك قد أعداه

عــن إيــراد   إلــى هــذا المعنــى: وهــو هنــي رســول اهللا وقــد أشــار القرطبــي 

 .)٤(الممرض على المصح مخافة تشويش النفوس وتأثير األوهام

 األمر بالفرار من األسد ليس للوجوب بل للشفقة ألنه «وقال ابن أبي جمرة: 

 .)٥(»كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر بأي وجه كان

                                           
 ).١٠/١٦١انظر: فتح الباري، ابن حجر (   )١(

 ).٤/٣٠٣شرح مشكل اآلثار، الطحاوي (   )٢(

 ).١/٢٥٢النهاية يف غريب الحديث، ابن األثير الجزري (   )٣(

 ).٥/٦٢٤( انظر: المفهم شرح صحيح مسلم، القرطبي   )٤(

لهـا ومــا عليهـا شـرح مختصــر البخـاري، ابــن أبـي جمــرة  ة مــافـهــا بمعرهبجـة النفـوس وتحليل  )٥(

)٤/١٢٦.( 
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م واألمـر بـالفرار إنمـا هـو حسـ« :إلى هذا المعنى فقـال كما أشار القسطالين 

للمادة وسد للذريعة لئال يحدث للمخالط شيء من ذلك فـيظن أنـه بسـبب المخالطـة 

 .)١(»بتجنب ذلك شفقة منه ورحمة فأمر  فيثبت العدوى التي نفاها 

ورّجح هذا المعنى الشيخ حامد بن محمد النجدي وأشار إلى أن النهي إنما جاء 

و عاهة يف إبله فيعتقد أن العدوى شفق� على مباشرة أحد األمرين فتصيبه علة يف نفسه أ

 .)٢(حق

األقـوال السـابقة ورجـح بعضـها يف مقـال مـاتع نـافع قـال  وقد ذكر ابن القـيم 

 وال تنايف بين هذه اآلثار ومن أحـاط علمـ� بمـا قـدمناه تبـين لـه وجههـا وأن غايـة :

ذلك أن مخالطة المجذوم من أسباب العدوى وهذا السبب يعارضه أسباب آخر تمنع 

اقتضاءه فمن أقواها التوكل على اهللا والثقـة بـه فإنـه يمنـع تـأثير ذلـك السـبب المكـروه 

ولكن ال يقدر كـل واحـد مـن األمـة علـى هـذا فأرشـدهم إلـى مجانبـة سـبب المكـروه 

والفرار والبعد منه ولذلك أرسل إلى ذلك المجذوم اآلخر بالبيعة تشريع� منـه للفـرار 

 يتعرض العبد ألسباب البالء ثم وضع يـده معـه يف من أسباب األذى والمكروه وأن ال

القصعة فإنما هو سبب التوكل على اهللا والثقة بـه الـذي هـو مـن أعظـم األسـباب التـي 

يدفع هبا المكروه والمحذور تعليم� منه لألمة دفع األسباب المكروهة بمـا هـو أقـوى 

بـده ضـره وإن شـاء أن فـإن شـاء أن يضـر ع منها وإعالم� بأن الضرر والنفع بيد اهللا 

يصرف عنه الضر صرفه بل إن شاء أن ينفعه بما هو من أسباب الضرر ويضـره بمـا هـو 

                                           
 ).٨/٣٧٤إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطالين (   )١(

 ).٣٣٤(ص فتح اهللا الحميد المجيد يف شرح كتاب التوحيد، حامد النجدي   )٢(
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 .)١(من أسباب النفع فعل ليتبين العباد أنه وحده الضار النافع

وخالصة هـذه التوجيهـات يف الجمـع بـين األحاديـث: هـو الحـرص علـى إقامـة 

ن اعتقادات الجاهلية، وأسباب الشرك التوحيد الخالص، واالبتعاد عن كل ما يشوبه م

وبيان  ، وتوضيح معنى (ال عدوى)التي قد تخفى على بعض الناس أهنا من هذا الباب

يف التعامل مع الناس حال الوبـاء، كمـال رحمتـه بحـالهم، فهـم متفـاوتون يف  هديه 

درجــات اإليمــان وتــوكلهم علــى رهبــم، كمــا أن بعــض األحاديــث واآلثــار المعارضــة 

ال يصلح االستشهاد هبا وال تقوم هبا الحجة كمـا ذكـرت يف التوجيـه السـادس،  ضعيفة

وقــد اتضــح هــذا مــن أقــوال العلمــاء، أمــا األوجــه الخمســة األولــى فقــد أورد عليهــا 

مناقشات فظهر بذلك ضعفها، ومما يستفاد مـن أقـوال وتوجيهـات العلمـاء يف الجمـع 

صاب بمرض معٍد، وأنه يباح للنـاس يف التعامل مع الم بين األحاديث، هدي النبي 

االحــرتاز مــن الوبــاء أو المصــاب بوبــاء(فيروس) بالوســائل المباحــة وبطــرق متعــددة 

بحيث تقي الصحيح وتحفظه بإذن اهللا من انتقال العـدوى، ومـع هـذا األيـام التـي يمـر 

)ينبغــي للمــؤمن أن يحــرص علــى ١٩العــالم بأكملــه هبــذه الجائحــة (فيــروس كورونــا 

والعمـل باتخـاذ اإلجـراءات واالحـرتازات التـي أوصـت هبـا  هبدي النبـي االقتداء 

 منظمات الصحة العالمية لتجاوز هذه األزمة بإذن اهللا. 

 المسألة الخامسة: الهدي النبوي يف التعامل مع الناس وقت الوباء بحسـب إيمـاهنم* 

 توكلهم:و

لنــاس مــع ا المتأمــل يف مجمــوع األحاديــث يســتنبط تنــوع مواقــف النبــي 

وتوجيهاته لهـم لتفـادي الوبـاء، إذ أن النـاس يتفـاوتون يف قـوة إيمـاهنم وتـوكلهم علـى 

                                           
 ).٢/٢٧٢مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، ابن القيم (   )١(
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 .ولطفه بعباده رهبم، وهذا من كمال تشريع اهللا 

بما يليـق بحالـه، فـبعض النـاس  فكل واحد خاطبه النبي «: قال ابن القيم 

تـدفع الطبيعـة قـوة يكون قوي اإليمان، قوي التوكل تدفع قوة توكله قوة العدوى، كما 

العلة فتبطلها، وبعض الناس ال يقوى على ذلك، فخاطبه باالحتياط واألخذ بالتحفظ، 

فعل الحالتين مع�، لتقتدي به األمة فيهمـا، فيأخـذ مـن قـوي مـن أمتـه  وكذلك هو 

بطريقة التوكل والقوة والثقة باهللا، ويأخذ من ضعف منهم بطريقة التحفظ واالحتياط، 

صحيحان. أحدهما: للمؤمن القوي، واآلخر للمؤمن الضعيف، فتكون  وهما طريقان

 لكل واحد من الطائفتين حجة وقدوة بحسب حالهم وما يناسبهم، وهـذا كمـا أنـه 

كوى، وأثنى على تارك الكي، وقرن تركه بالتوكل، وترك الطيـرة، ولهـذا نظـائر كثيـرة، 

قـه نفسـه فيهـا، أزالـت عنـه وهذه طريقة لطيفة حسنة جـدًا مـن أعطاهـا حقهـا، ورزق ف

 .)١(»تعارض� كثيرًا يظنه بالسنة الصحيحة

فإن هذا يدل على جواز األمرين، وهذا يف حق طائفـة وهـذا يف «: وقال أيض� 

حق طائفة، فمن َقِوَي توكله واعتماده ويقينه من األمة أخذ هبذا الحديث، ومن ضُعف 

 .)٢(»نّةعن ذلك أخذ بالحديث اآلخر وهذه ُسنّة، وهذه ُس 

لمن لم يكن له توكل من  هذا رخصة من النبي «: وقال المظهر الشيرازي 

 .)٣(»أمته يف االحرتاز عن المجذوم

                                           
 ).١١٣الطب النبوي، ابن القيم (ص   )١(

 ).١/٢٤٤الطرق الحكمية، ابن القيم (  )٢(

 ).٥/٩١المفاتيح يف شرح المصابيح، الشيرازي (   )٣(
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ــك  ــن المل ــال اب ــة «: وق ــذوم لقل ــن المج ــرتز م ــن أراد أن يح ــة لم ــه رخص في

 .)١(»توكله

وأمر المجذوم الذي أتاه يف وفد ثقيـف بـالرجوع يؤكـد هـذه «: وقال البيهقي 

قة، فيكون هذا الحديث فيمن يكون حاله الصرب علـى المكـروه، وتـرك االختيـار الطري

يف موارد القضاء، والحديث اآلخر فيمن يخاف على نفسه العجز عن احتمال المكروه 

 .)٢(»والصرب عليه، فيحرتز بما هو جائز يف الشرع بأنواع االحرتازات

ألن الغالب من النـاس ويف الحديث أن الحكم لألكثر «: وقال ابن أبي جمرة 

 .)٣(»هو الضعف فجاء األمر بالفرار بحسب ذلك

لمـن لـم يكـن لـه درجـة  هذا إرشاد إلى رخصة من النبـي «: وقال الطيبي 

التوكل أن يراعي األسباب فإن لكل شيء من الموجـودات خاصـية وأثـرًا أودعهـا فيـه 

 .)٤(»الحكيم 

األطباء يف ظل أزمة كورونا أو حال  ولذا ينبغي لمن يوّجه الناس سواء العلماء أو

يف تقويـة إيمـاهنم، وتـذكيرهم بأهميـة  انتشار الوباء أن يكونوا عون� للناس بعـد اهللا 

، ومراعاة أحوال الناس ألنه عادة يف مثـل هـذه األحـوال يضـطرب التوكل على اهللا 

مـان أو مستوى اإليمان والتوكل، فالعمل باالحرتازات المطلوبـة ال تعنـي ضـعف اإلي

                                           
 ).٥/١١٨شرح مصابيح السنة، ابن الملك الكرماين (   )١(

 ).٢/٤٩١شعب اإليمان، البيهقي (   )٢(

مــا عليهـا شـرح مختصــر البخـاري، ابــن أبـي جمــرة لهـا و ة مــافـهبجـة النفـوس وتحليلهــا بمعر  )٣(

)٤/١٢٦.( 

 ).٩/٢٩٨٢شرح المشكاة الكاشف عن حقائق السنن، الطيبي (   )٤(



              

 

  م٢٠٢٠ديسمبر  -هـ ١٤٤٢) ربيع الثاني ٨٣العدد (

  ليلى بنت سعيد السابرد. 

  

١١١ 

نقص التوكل وإنما ُتعطى قدرها من حيث أهنا سبب مانع بإذن اهللا من انتقال العـدوى، 

فيحتاجون إلى توجيه سليم صحيح يف ظل هذه الجائحة والتخوف المستمر من انتقال 

الفيروس بالعدوى، وإصابتهم بالمرض، وُيبنى على هذا أمـٍر مهـم: أنـه ال ُيعاتـب مـن 

زات من فيروس كورونا وما شاهبه من األمراض المعدية بحجة كان متشددًا يف االحرتا

أن هذا بسبب ضعف إيمانه وقلة توكله، لما سبق ذكره من أقوال العلماء يف بيان هـدي 

 يف مراعاة أحوال الناس وقت الوباء. النبي 

المسألة السادسة: الهدي النبوي يف مراعاة الضعفاء من كبار السن واألطفال والعناية * 

 م يف وقت الوباء:هب

أكد أهل الخربة يف هذه الجائحة علـى أمـر هـام وهـو العنايـة بالضـعفاء مـن كبـار 

السن واألطفال والمصابين بأمراض مزمنة والحرص على إبعادهم عـن مظـان الوبـاء، 

كالتجمعات أو األماكن المزدحمة لسهولة انتقال العدوى إليهم، وهذا مما يستنبط من 

امل مع المرضى وعدم مخالطتهم الضعفاء، وقد أشار جمٌع من يف التع هدي النبي 

 العلماء إلى هذا الهدي النبوي:

فالحاصل أن األمور التي يتوقع منها الضرر وقد أباحت «: قال ابن أبي جمرة 

 .)١(»الحكمة الربانية الحذر منها فال ينبغي للضعفاء أن يقربوها

أن الحكــم  - م بنـي ثقيـفمجـذو - يف الحــديث«: وقـال الحـافظ ابـن حجـر 

 .)٢(»لألكثر ألن الغالب من الناس هو الضعف فجاء األمر بالفرار بحسب ذلك

                                           
لهـا ومــا عليهـا شـرح مختصــر البخـاري، ابــن أبـي جمــرة  ة مــافـهبجـة النفـوس وتحليلهــا بمعر   )١(

)٤/١٦٣.( 

 ).١٠/١٦٢فتح الباري، ابن حجر (   )٢(
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لحفـظ الضـعفاء،  وأشار إلـى هـذا المعنـى الشـيخ محمـد الهـرري: هـذا منـه 

ــالون  ــاء فــال يب ــا األقوي ــديث وأم ــر مــن المجــذوم) الح وكــذلك حــديث البخــاري (ف

 .)١(باالختالط معه

، هي نفس التوجيهات التي يؤكـد ي الذي أرشدنا إلى فعله وهذا الهدي النبو

عليها األطباء وذوي الخـربة يف هـذه الجائحـة وهـي العنايـة بالضـعفاء مـن كبـار السـن 

واألطفــال والمصــابين بــأمراض مزمنــة والحــرص علــى إبعــادهم عــن مــواطن الوبــاء، 

 لسهولة انتقال العدوى إليهم.

 يف التعامـل مـع مـا يصـيب النـاس مـن الوسـاوسالمسـألة السـابعة: الهـدي النبـوي * 

 األوهام حال انتشار الوباء:و

إن مما جرت به العادة وهو مالحظ يف األزمات وزمن ظهور األمراض واألوبئـة 

انتشار الوساوس واألوهام التي تصيب الناس وقد جاء الشرع مراعي� لضـعف النـاس 

وسوسـة يف حـال ظهـور الوبـاء توجيـه النـاس لـدفع ال يف هذه المرحلة، فكان هديه 

األمـر بـالفرار  مخافة تشويش النفوس وتأثير األوهام، وهـذا مـا وجـه بـه الكرمـاين 

 .)٢(»وأمر بالفرار منه دفع� للوسوسة«حيث قال: 

فاألولى لإلنسان أن «يف شرحه للحديث:  كما أشار إلى هذا المعنى القرطبي 

ــدة ــذه المكاب ــى ه ــه إل ــاج في ــيئ� يحت ــرب ش ــر ال يق ــذا الخط ــى ه ــه إل ــرض في ، وال يتع

والمتعرض لهذا األلم زاعم� أنه يجاهد نفسـه حتـى يزيـل عنهـا تلـك الكراهـة، وإنمـا 

الذي يليق بالعقالء ويناسب تصرف الفضالء أن يباعـد أسـباب اآلالم ويجانـب طـرق 

                                           
 ).٢٢/٣٣٨وض البهاج شرح صحيح مسلم، الهرري (الكوكب الوهاج والر   )١(

 ).٩/٢٦٧الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، الكرماين (   )٢(
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 .)١(»األوهام ويجتهد يف مجانبة ذلك بكل ممكٍن مع علمه بأن ال ينجي حذر من قدر

هــذا فينبغــي لمــن يعــرف ضـعف نفســه يف هــذا الجانــب أن يحــرص علــى  وعلـى

تجنب مخالطة المرضى حتى ال يقـع فيمـا هـو أعظـم مـن الوسـاوس التـي يعجـز عـن 

دفعها عنـه، ويبـاح لـه أن يتخـذ كـل سـبل الوقايـة التـي تحفظـه مـن اإلصـابة بالوبـاء أو 

سبحانه، وهذا ما واليقين به  المرض، مع الحرص على استحضار التوكل على اهللا 

مــن ذلــك  -الــنفس الضــعيفة  -وقــد يكــون خوفهــا «فقــال:  أشــار إ ليــه ابــن القــيم 

ووهمها من أكرب أسباب إصابة تلك العلة لهـا، فـإن الـوهم فعـال مسـتوٍل علـى القـوى 

 .)٢(»والطبائع

ومما يحُسن يف هذا المقام أن يبذل ذوي الهيئات من العلمـاء واألطبـاء جهـدهم 

س بـالكّف عـن اإلشـاعات واألخبـار المغلوطـة أو المبالغـة يف وصـفها ونصحهم للنـا

واليقـين وحسـن  التي تزيد من وسـاوس النـاس، وترسـيخ معـاين التوكـل علـى اهللا 

 الظن به لئال يصل هبم الحال إلى العجز وعدم القدرة على دفع الوساوس.

ة مثل تجنب مصـافحة المسألة الثامنة: الهدي النبوي يف األخذ باالحرتازات الوقائي *

 ومالمسة المريض: 

قابـل جميـع  وهذا مما ُيستنبط من الهدي النبـوي للتـوقي مـن الوبـاء، فـالنبي 

الوفود وبايع كل من قدم إليه وصافحه، إال أنه لم يخرج للمجذوم ولم يصافحه، وهذا 

من لتأصيل التوقي  ما أشرت إليه يف التوجيهات السابقة، أنه من باب توضيح النبي 

                                           
 ).٥/٦٢٤انظر: المفهم شرح صحيح مسلم، القرطبي (  )١(

 ).١١١الطب النبوي، ابن القيم (ص   )٢(
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المريض المصاب بوبـاء، وقـد أكـدت الدراسـات الطبيـة والواقـع أهميـة االحـرتازات 

الوقائية من انتقال الفايروس مثل تجنب مصافحة أو مالمسة المريض المصـاب بوبـاء 

زمن انتشار الفايروس ألنه قد يسبب  - األصحاء -أو مخالطته، وكذلك غير المرضى 

 رذاذ التـنفسو نتقل إليهم عـن طريـق المالمسـةانتقاًال للمرض، حيث أن العدوى قد ت

هـل يجـب أن أتجنـب «نحوها، وقد جاء يف موقـع الصـحة العـالمي مـا يلـي، سـؤال: و

  ؟المصافحة بسبب فيروس كورونا المستجد

الجــواب: نعــم، ألن الفيروســات التنفســية يمكــن أن تنتقــل بالمصــافحة ولمــس 

ـــين  ـــالتلو العين ـــة ب ـــادلوا التحي ـــم. تب ـــف والف ـــدواألن ـــن بع ـــدال  يح ع ـــاءة ب أو باإليم

 .)١(»المصافحة من 

المسألة التاسعة: الهدي النبوي يف مراعاة خـاطر ومشـاعر المصـاب بوبـاء ومـرض * 

 معٍد:

الشك أن المريض عادة تنكسر نفسه وتضعف بسبب مرضه وجـّراء بالئـه، وقـد 

ية عنـد هذا الجانـب النفسـي لمـا لـه دور كبيـر يف تعزيـز الصـحة النفسـ راعى النبي 

المريض ال سيما إذا كان هذا المرض مما تعافه النفوس لسرعة انتقالـه وانتشـاره، لـذا 

أّال يخالط المجذوم األصحاء فيضيق صدره، وهذا ما أكده المختصون يف  حرص 

مجال الصحة النفسية، السيما جائحة كورونا التي أصيب هبا كثير من الناس نسـأل اهللا 

بالد والعباد، وهذا الذي ذكرت قد استنبطه العلماء من هـدي أن يزيل هذه الغمة عن ال

أظنه خاف «: يف تعامله مع المريض المصاب بوباء، قال إبراهيم الحربي  النبي 

                                           
 ).https://www.who.int/arانظر: موقع منظمة الصحة العالمية (   )١(
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أن يديم النظر إليه لما غّير الجذام من خلقه فيكتئب المنظور إليه، ويقل شكره إذ ابتاله 

 .)١(»اهللا وعاىف غيره

األمــر بــالفرار مــن المجــذوم، رعايــة خــاطر « :وقــال الحــافظ ابــن حجــر 

المجذوم؛ ألنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من اآلفة تعظم مصيبته، وتزداد حسرته، 

ثم قد يجعل اهللا تعالى بإرادته مخالطة الصحيح مـن بـه شـيء مـن هـذه العيـوب سـبب� 

 .)٢(»يحدثونه به

لمجـذوم يغـتم ويكـره ألن ا«قولـه:  »يف كتـاب التوكـل«ثم نقـل عـن ابـن خزيمـة 

إدمان الصحيح نظره إليه ألنه قّل من يكون به داء إال وهو يكره أن يطلـع عليـه، وعّلـق 

عليه قائالً: وهذا الذي ذكره احتماًال سبقه إليه مالك فإنه سئل عن هذا الحـديث فقـال 

ما سمعت فيه بكراهية وما أدري ما جاء مـن ذلـك إال مخافـة أن يقـع يف نفـس المـؤمن 

ثم قال: حمل األمر بالفرار من المجذوم علـى رعايـة خـاطر المجـذوم ألنـه إذا  ،شيء

 .)٣(»رأى الصحيح البدن السليم من اآلفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته

رّده لئال ينظر إليه أصحابه فيزدرونه ويرون ألنفسـهم عليـه «: وقال ابن األثير 

وأصحابه وما فضلوا  النبي فضالً فيدخلهم العجب، أو لئال يحزن المجذوم برؤية 

 .)٤(»به فيقل شكره على بالء اهللا

لكن ليكن ذلك بحيـث « يف معرض حديثه عن اتقاء المجذوم: وقال الذهبي 

                                           
 ).٢/٤٣٠غريب الحديث، إبراهيم الحربي (   )١(

 ).١٠/١٦٠فتح الباري، ابن حجر (   )٢(

 ).١٠/١٥٩( المرجع السابق   )٣(

 ).١/٢٥١النهاية يف غريب الحديث، ابن األثير الجزري (   )٤(
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فهـو  - ثقـة بـاهللا وتـوكالً عليـه -ال يكاد يشعر المجذوم، فإن ذلك يحزنـه ومـن واكلـه 

 .)١(»مؤمن

ه خوف� على أصحابه لئال ) قيل: (ارجع فقد بايعناك :قوله«: وقال السندي  ردَّ

يروا ألنفسهم فضالً عليه فيدخلهم العجب أو خوف� عليه لئال يحزن المجـذوم لرؤيـة 

 .)٢(»الناس فيقل صربه على البالء

الحرص على مراعاة مشاعر المصاب بوباء، فربما يجد  ويتضح لنا من هديه 

سيما فايروس كورونـا الـذي يف نفسه من الهم والحزن ما هو أشّد من اصابته بالوباء ال

فكيف لـو كـان كبيـرًا يف السـن أو ممـن  يستلزم ويتوجب معه عزل المريض عن الناس

يستوحش العزلة لمرٍض نفسي أو يضيق صدره ويحـزن مـن تخـّوف النـاس منـه ومـن 

معاشرته ال سيما إذا كان الوالدين أو أحدهما، فهذا كله يتطلـب مراعاتـه مـع الحـرص 

 ضه بصورة ال ُتشعره بنفرة الناس عنه.على التوقي من مر

 المسألة العاشرة: الهدي النبوي يف ترسيخ معاين التوحيد والتوكل وقت الوباء: * 

ترسـيخ هـذا  إن ذروة سنام الدين هو حفظ جناب التوحيـد، فكـان مـن هديـه 

المعنى العظيم لذا تنوع هديه يف التعامل مع هـذه الوقـائع التـي يجمعهـا الحفـاظ علـى 

: توحيد، وهذا ما وّجه به العلماء معاين األحاديث يف هـذا البـاب، قـال الكجـرايت ال

 ، ورد األولوإنما فعل ذلك ليعلم الناس أن شيئ� من ذلك ال يكون إال بتقدير اهللا «

 .)٣(»لئال يأثم فيه الناس، فإن يقينهم يقصر عن يقينه« - مجذوم بني ثقيف -

                                           
 ).٤/١٠٤سير أعالم النبالء، الذهبي (  )١(

 ).٢/٣٦٤حاشية السندي على سنن، ابن ماجه (   )٢(

 =)، الكوثر الجاري إلـى ريـاض أحاديـث البخـاري،١/٣٣٧األنوار، الكجرايت ( مجمع بحار   )٣(
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كانـت العـرب تتطيـر بـه فـرده، أو لـئال يعـرض ألنه من أمراض متعديـة و«وقيل: 

 .)١(»ألحدهم جذام فيظن أنه أعداه

األمر بالفرار مـن المجـذوم ألجـل الفتنـة «هذا التوجيه فقال:  وأشار البيهقي 

التي أشرنا إليها فيه، لما يقع يف قلب المصـح أنـه مـرض بعيـره إليـراد الممـرض عليـه 

 .)٢(»المباعدة عنهبعيره فيكون فتنة عليه فأمر باجتنابه و

علم� منه بأنـه  ويف هذا قطع العالئق واألسباب والتوكل على اهللا «: وقال 

إن شاء حفظه من اإلعداء مع المخالطة، كما يبتلي بـه مـن أراد ابتـداء مـن غيـر إعـداء، 

حول وال قوة إال بـاهللا، وهـو  واستعمال األسباب ومراعاهتا مرخص فيها إذا علم أنه ال

 .)٣(»و الضار، ال يملك أحد من دونه ضرًا وال نفع�النافع وه

لم جاز خوف العدوى وهو خالف التوكل، ولم ال « فإن قيل: وقال الحليمي 

قلتم: إن سأل الناس أصحاؤهم ومرضاهم أن يتخالطوا ويتواكلوا ويتشاربوا، متوكلين 

لـك يف نفسـه على اهللا، ظانين أن بعضهم ال يضر بعًضا، لئال يصـير سـقم السـقيم مـن ذ

أنه أخذ بيد مجذوم فأدخلهـا معـه يف القصـعة،  حرج أو وحشة، وقد جاء عن النبي 

(كل بسـم اهللا ثقـة بـاهللا وتـوكالً علـى اهللا) فثبـت أن التـوقي مـن المجـذوم خيفـة  فقال:

العـدوى غيــر جــائز؟ فــالجواب: أن التخــالط والتعاشـر حــق المســلمين بعضــهم علــى 

ك مــانع، وخــوف الضــرر مــن أعظــم الموانــع. ويف بعـض مــا لــم يمنــع أحــدهم مــن ذلـ

                                           
 ).٩/٢٦٧الشافعي (=

 ).١/٣٣٧مجمع بحار األنوار، الكجرايت (   )١(

 ).١٤٥اآلداب، البيهقي (ص   )٢(

 ).١٤٦اآلداب، البيهقي (ص   )٣(
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معايشة المجذوم ومن يشبهه، ومطاعمته خوف الضرر، فدل ذلك على أنه ال يسـتحق 

على غيره من األصحاء، أن يداخلوه أو يخالطوه مداخلة من اإللفة بـه، وال مخالطتـه، 

الضـرر، وليس التعرض لآلفات من التوكل بسبيل إنما التوكل طريق إلى االحرتاز من 

اقتحم نارا تتأجج أو ألقـى نفسـه يف  ؟ أرأيت رجالً فكيف يكون التعرض للضرر توكالً 

البحر إلى غمران اللجج وقـال توكلـت علـى اهللا أيكـون قـد وضـع التوكـل موضـعه أو 

 .)١(»يكون قد ظلم نفسه؟

فأما دنو عليل من صحيح فإنه غيـر موجـب للصـحيح علـة «: وقال ابن بطال 

ال ينبغي لذي صحة الدنو من الجذام والعاهة التي يكرها النـاس ال أن  وسقم� غير أنه

ذلك حرام، ولكن حذار من أن يظـن الصـحيح إن نـزل ذلـك الـداء يومـ� أن مـا أصـابه 

وأبطلـه مـن أمـر الجاهليـة يف  لدنوه منـه فيوجـب لـه ذلـك الـدخول فيمـا هنـى عنـه 

 .)٢(»العدوى

جتنـاب المجـذوم إرشـادي، ومؤاكلتـه األمـر با«: وقال برهان الدين الحلبـي 

لبيان الجواز، أو جواز المخالطة محمولة على من قوي إيمانه وعدم جوازها على من 

الصورتين ليقتدي بـه، فيأخـذ القـوي اإليمـان بطريـق  ضعف إيمانه، ومن ثم باشر 

 .)٣(»التوكل، والضعيف اإليمان بطريق الحفظ واالحتياط

ــوزان  ــالح الف ــيخ ص ــال الش ــه اهللاح -وق ــى «: - فظ ــذا هن ــة  وله ــن مخالط ع

عن القدوم على األرض الموبوءة، وهنـى مـن كـان يف أرض فيهـا  المجذوم، وهنى 

                                           
 ).٢/٢٤المنهاج يف شعب اإليمان، الحليمي (   )١(

 ).٩/٤١١ن بطال (شرح صحيح البخاري، اب   )٢(

 ).٣/٣٠٤السيرة الحلبية إنسان العيون يف سيرة األمين المأمون، برهان الدين الحلبي (   )٣(
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ــار  ــدخل فيهــا، ألن هــذه أســباب النتش ــان خارجهــا ال ي ــرج منهــا ومــن ك ــاء أن يخ وب

المرض، واالمتناع عنهـا أخـذ باألسـباب الواقيـة، واإلقـدام عليهـا إلقـاء إلـى التهلكـة، 

 هنى عن ذلك، إال من قوي إيمانه وتوكله على اهللا تعالى؛ فهذا قد يقدم على الوباء واهللا

، لكـن هـذا ال يكـون إال ألهـل ويخالط المرضى وال يصاب، ألنه متوكل على اهللا 

اإليمان القوي، أمـا أهـل اإليمـان الضـعيف فهـؤالء يبتعـدون عـن هـذه المـواطن لـئال 

 .)١(»يصابوا، ثم تسوء عقيدهتم

ا الهدي النبوي هو أعظم ما يحتاجه الناس يف األزمات، ال سيما حال انتشار وهذ

الوباء وسهولة انتقال الفايروس بين الناس ومع عدم توفر اللقاح حتى هذا الوقت ومـا 

يسببه من مضاعفات صحبة ونفسية جراء عزل المريض ربما تسـتمر أيـام وتصـل إلـى 

ي إلى الوفاة، فينبغي ترسيخ هذا المعنى شهر أو شهرين، ويف بعض الحاالت التي تؤد

 .العظيم وهو تحقيق اليقين والتوكل على اهللا 

* * * 

                                           
 ). ٢/٨إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، الشيخ الفوزان (   )١(
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  الخاتمة

 

الحمد هللا أوًال وآخرًا الذي يّسر لي البحث يف هـذا الموضـوع وقـد خرجـت منـه 

 بفوائد جّمة ونتائج ومن أبرز هذه النتائج: 

عالقتـه بوصـف وبـاء كورونـا التعرف على معنى الوباء لغة واصـطالح�، و :أوالً 

 ).١٩(كوفيد

ينـايف التوكـل علـى  األمر بالتداوي واألخذ بأسباب الشفاء بإذن اهللا وأنه ال :ثاني�

 .اهللا 

 بيان الهدي النبوي يف الحكمة من النهي عن مخالطة المريض.: ثالث�

 بيان الهدي النبوي يف التوقي من أسباب الهالك والتلف.رابع�: 

ن الهدي النبوي يف التعامل مـع النـاس وقـت الوبـاء بحسـب إيمـاهنم بيا خامس�:

 وتوكلهم.

بيان الهدي النبوي يف مراعاة الضعفاء من كبار السن واألطفال والعنايـة سادس�: 

 هبم وقت الوباء.

بيان الهدي النبوي يف التعامل مع ما يصـيب النـاس مـن الوسـاوس حـال  :سابع�

 انتشار الوباء.

الهـدي النبـوي باألخـذ بـاالحرتازات الوقائيـة مثـل تجنـب مصـافحة بيـان ثامن�: 

 ومالمسة المريض.

 بيان الهدي النبوي يف مراعاة خاطر ومشاعر المصاب بوباء ومرض معٍد. تاسع�:

بيــان الهــدي النبــوي يف ترســيخ معــاين التوحيــد والتوكــل وقــت الوبــاء،  عاشــرًا:
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يله يف النفـوس لمـا لـه مـن األثـر يف وأهمية التوحيد يف حياة النـاس والحـث علـى تأصـ

 الرضا والتوكل واإليمان. 

فهــم أصــول وقواعــد أهــل الســنة والجماعــة يف اتخــاذ األســباب  الحــادي عشــر:

 .ودفع الوساوس واألوهام وتأصيل اليقين يف نفوس الناس المشروعة،

ض و حرص الشرع على حماية األنفس، وأهميـة وقايتهـا،الثاين عشر:  أن ال ُتعـرَّ

 ).١٩ا فيه هالكها، وتطبيق ذلك على جائحة كورونا (كوفيدلم

أصيل مفهوم سبل الوقاية يف السنة النبوية، وربطها بكيفيـة الوقايـة تالثالث عشر: 

 ).١٩من وباء كورونا (كوفيد

بيان الهدي النبوي يف عزل المصاب بوباء أو مرض معٍد، والحرص الرابع عشر: 

يعرف بالحجر الصحي وربط ذلك ب وباء كورونا على عدم اختالطه بالناس، وهو ما 

 ).١٩(كوفيد

عنايــة الســنة النبويــة بتعزيــز الصــحة النفســية للمرضــى ال ســيما  الخــامس عشــر:

المصابين باألمراض المعدية لما يشعرون به من تعامل المجتمع بسبب عزلهم وعـدم 

 .االختالط هبم فرتة العالج، أو لتوقي الناس االختالط هبم

إظهار اإلعجاز العلمي يف الطب النبوي فقد ظهر لنا كيف تعامـل شر: السادس ع

مع هذ الوباء واألمراض المعديـة بقواعـد طبيـة وهـي التـي يوصـي بتطبيقهـا  النبي 

 ).١٩المختصون بين أفراد المجتمع للوقاية من وباء كورونا (كوفيد

 توصيات البحث: 

ال  -ة النبوية والطب النبويأهمية التوجه إلى دراسة وتحقيق أحاديث السير -١

وربطها بالجوائح والنوازل الطبية، وتنزيلها على الواقع، لحاجة  -سيما الطب الوقائي
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 والعمل هبا على علم وبصيرة. المسلمين لها يف تطبيق هدي النبي 

التوصية بإقامة ندوات متخصصة وحلقات نقـاش تـربز اإلعجـاز العلمـي يف  -٢

ة النبويـة بحفـظ الـنفس ووقايتهـا وتعزيـز الصـحة الجسـدية الطب النبوي وعناية السـن

 والنفسية باألسباب المشروعة والمباحة.

 .واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 -تم بحمد اهللا  - 

* * * 
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  والمراجع المصادر فهرس

 

مد بن عمـرو بـن الضـحاك بـن مخلـد أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحالمؤلف: اآلحاد والمثاين،  - 

 -دار الرايــة : الناشــر ،باســم فيصــل أحمــد الجــوابرة. د: ، المحقــق)هـــ٢٨٧:المتــوىف(الشــيباين 

 م.١٩٩١ - هـ١٤١١األولى، الطبعة  ،الرياض

الحمـوي، أبـو الحسـن علـي بـن عبـد الكـريم بـن ، المؤلـف: األحكام النبوية يف الصناعة الطبية - 

 .م٢٠٠٤تاريخ النشر ، دار ابن حزم :الناشر، لنجوليأحمد ا :طرخان، تحقيق

محمد بن مفلح بن محمد بـن مفـرج، أبـو عبـد اهللا، : اآلداب الشرعية والمنح المرعية، المؤلف - 

عــالم : الناشــر ،)هـــ٧٦٣: المتــوىف(شــمس الــدين المقدســي الرامينــى ثــم الصــالحي الحنبلــي 

 .الكتب

سـين بـن علـي بـن موسـى الخسـروجردي الخراسـاين، أحمد بن الح: اآلداب للبيهقي، المؤلف - 

مؤسســة : الناشــر ،أبــو عبــد اهللا الســعيد المنــدوه: تحقيــق ،)هـــ٤٥٨: المتــوىف(أبــو بكــر البيهقــي 

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨األولى،  ، الطبعةلبنان -الكتب الثقافية، بيروت 

بـن محمـد بـن المؤلف: القسطالين أبـو العبـاس أحمـد  ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - 

الطبعـة  ،الناشـر: المطبعـة الكـربى األميريـة، مصـر )،هــ٩٢المتـوىف: ( أبى بكر ابن عبـد الملـك

 هـ.١٣٢٣السابعة، 

أبو عمر يوسـف بـن عبـد اهللا بـن محمـد بـن عبـد الـرب بـن عاصـم النمـري : االستذكار، المؤلف - 

دار : الناشــر ،ســالم محمــد عطــا، محمــد علــي معــوض: تحقيــق ،)هـــ٤٦٣: المتــوىف(القرطبــي 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١األولى،  ، الطبعةبيروت -الكتب العلمية 

أبو الحسن علـي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن : أسد الغابة يف معرفة الصحابة، المؤلف - 

: تحقيـق ،)هــ٦٣٠: المتـوىف(عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين الجزري، عز الدين ابن األثير 

 ،األولـىالطبعـة  ،دار الكتب العلميـة: الناشر ،ل أحمد عبد الموجودعاد -علي محمد معوض 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
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: الناشـر ،صالح بن فـوزان بـن عبـد اهللا الفـوزان: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، المؤلف - 

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣الطبعة الثالثة،  ،مؤسسة الرسالة

محمد بن هبيرة الذهلي الشـيباين، ) هبيرة بن( يحيى بن: اإلفصاح عن معاين الصحاح، المؤلف - 

دار : الناشــر ،فــؤاد عبــد المــنعم أحمــد: تحقيــق ،)هـــ٥٦٠: المتــوىف(أبــو المظفــر، عــون الــدين 

 .هـ١٤١٧ ،الوطن

المؤلف: القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمـرون  ،إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم - 

الناشـر:  ،المحقق: الـدكتور يحيـى إسـماعيل ،هـ)٥٤٤اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوىف: 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الطبعة األولى،  ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر

ختصـر صـحيح البخـاري، أبـو محمـد هبجة النفوس وتحليلها بمعرفة مالهـا ومـا عليهـا شـرح م - 

 ، ط دار الصديق الخيرية.)٦٩٩ت (اهللا بن أبي جمرة عبد

المؤلــف: الزبيــدي محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق  ،عــروس مــن جــواهر القــاموستــاج ال - 

 .الناشر: دار الهداية ،مجموعة من المحققين ،)ـه١٢٠٥الحسيني، أبو الفيض (المتوىف: 

: المتـوىف(أبو محمد عبـد اهللا بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري : تأويل مختلف الحديث، المؤلف - 

ــر)هـــ٢٧٦ ــب اال: ، الناش ــالمي المكت ــة اإلشــراق -س ــة: مؤسس ــة الثاني ــة  ،الطبع ــده ومنقح مزي

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩

أبو العال محمد عبد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم : تحفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، المؤلف - 

 .بيروت -دار الكتب العلمية : ، الناشر)هـ١٣٥٣: المتوىف(المباركفورى 

، عبد اهللا بـن جعفـر بـن محمـد بـن درسـتويه بـن أبو محمد: تصحيح الفصيح وشرحه، المؤلف - 

المجلـس األعلــى : محمــد بـدوي المختـون، الناشـر. د: ، تحقيـق)هــ٣٤٧: المتـوىف(المرزبـان 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ ،القاهرة ،للشئون اإلسالمية

: ، المؤلـف)شرح لموطـأ مالـك بروايـة محمـد بـن الحسـن(التعليق الممجد على موطأ محمد  - 

: المتـوىف(ن محمد عبد الحليم األنصاري اللكنـوي الهنـدي، أبـو الحسـنات محمد عبد الحي ب

أســتاذ الحــديث الشــريف بجامعــة اإلمــارات العربيــة  ،تقــي الــدين النــدوي: ، تحقيــق)هــ١٣٠٤

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الرابعة،  ، الطبعةدار القلم، دمشق: الناشر ،المتحدة



              

 

  م٢٠٢٠ديسمبر  -هـ ١٤٤٢) ربيع الثاني ٨٣العدد (

  ليلى بنت سعيد السابرد. 

  

١٢٥ 

عبـد الـرحمن األنصـاري، أبـو المطـرف  عبـد الـرحمن بـن مـروان بـن: تفسير الموطأ، المؤلـف - 

األسـتاذ الـدكتور عـامر حسـن : ، حققـه وقـدم لـه وخـرج نصوصـه)هـ ٤١٣: المتوىف(القنازعي 

ــر ــربي، الناش ــوادر : ص ــر -دار الن ــالمية، قط ــؤون اإلس ــاف والش ــل وزارة األوق ــةبتموي  ، الطبع

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩األولى، 

المؤلف: ابن عبد الرب أبو عمر يوسف بن عبـد اهللا ، انيدالتمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألس - 

تحقيق: مصطفى بـن أحمـد العلـوي، محمـد ، بن محمد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي

 هـ.١٣٨٩، المغرب -عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ن إسـماعيل بـن صـالح بـن محمـد الحسـني، محمـد بـ: التنوير شرح الجامع الصـغير، المؤلـف - 

، )هـ١١٨٢: المتوىف(الكحالين ثم الصنعاين، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه باألمير 

األولـى،  مكتبة دار السالم، الريـاض، الطبعـة: الناشر ،محمد إسحاق محمد إبراهيم. د: تحقيق

 .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢

  محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب اآلملــي، : هتــذيب اآلثــار مســند علــي، المؤلــف - 

 ،مطبعـة المـدين: الناشـر ،محمود محمـد شـاكر: ، المحقق)هـ٣١٠: المتوىف(أبو جعفر الطربي 

 .القاهرة

 ،)٩١١ت(السـيوطي عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر  :المؤلـف، التوشيح شـرح الجـامع الصـحيح - 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ ،الطبعة األولى ،الرياض ،طبعة مكتبة الرشد ،رضوان جامع :تحقيق

ابن الملقن سراج الدين أبو حفـص عمـر بـن علـي : التوضيح لشرح الجامع الصحيح، المؤلف - 

 ،دار الفـالح للبحـث العلمـي وتحقيـق الـرتاث ،)هـ٨٠٤: المتوىف(بن أحمد الشافعي المصري 

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩األولى،  سوريا، الطبعة -دار النوادر، دمشق : الناشر

يمان بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن ســل: تيســير العزيــز الحميــد يف شــرح كتــاب التوحيــد، المؤلــف - 

 .الرياض -الناشر: مكتبة الرياض الحديثة  ،الوهابعبد

المؤلف: المناوي زين الدين عبد الرؤوف بن تـاج العـارفين بـن  ،التيسير بشرح الجامع الصغير - 

 ،الريـاض، الناشر: مكتبة اإلمام الشـافعي ،هـ)١٠٣١: علي بن زين العابدين الحدادي (المتوىف

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة الثالثة، 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية
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ــروف ب -  ــحيح: المع ــامع الص ــلمالج ــحيح مس ــف، ص ــاج  :المؤل ــن الحج ــلم ب ــين مس ــو الحس أب

 .هـ١٤٣٠ ،محمد فؤاد عبد الباقي، دار ابن حزم، الطبعة الثانية :النيسابوري، تحقيق

اإلمـام محمـد بـن إسـماعيل  :المؤلـف ،المعروف بصحيح البخـاري الجامع المسند الصحيح: - 

 ،الــدكتور محمــد حجــازي، مؤسســة المختــار، الطبعــة الثانيــة :هـــ)، تحقيــق٢٥٦البخــاري (ت

 .هـ١٤٣١

المؤلـف: عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر  ،حاشية السندي على سـنن النسـائي (مطبـوع مـع السـنن) - 

 ،حلـب -الناشـر: مكتـب المطبوعـات اإلسـالمية  ،هــ)٩١١جالل الـدين السـيوطي (المتـوىف: 

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦الطبعة الثانية، 

حاشية كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصـمي القحطـاين الحنبلـي النجـدي  - 

 .هـ١٤٠٨الثالثة،  ، الطبعة)هـ١٣٩٢: المتوىف(

قي أحمد بن الحسين بن علي بـن المؤلف: البيه ،الخالفيات بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة - 

ط: دار الروضة للنشـر  ،مجموعة من المحققين ،هـ)٤٥٨موسى الخراساين، أبو بكر (المتوىف: 

 والتوزيع.

ـــا  -  ـــوعة وأثره ـــعيفة والموض ـــث الض ـــلة األحادي ـــيئسلس ـــة الس ـــف ،يف األم ـــاين :المؤل   ، األلب

دار المعــارف،  ،هـــ)١٤٢٠أبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر الــدين، بــن الحــاج نــوح (المتــوىف: 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة األولى،  ،الرياض

المؤلف: البيهقي أحمد بن الحسين بـن علـي بـن موسـى ا الخراسـاين، أبـو بكـر  ،السنن الكربى - 

 -الناشـر: دار الكتـب العلميـة، بيـروت  ،المحقق: محمـد عبـد القـادر عطـا ،هـ)٤٥٨(المتوىف: 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الثالثة،  ،لبنان

ــوىف  :المؤلــف ،الســنن الكــربى -  ــن شــعيب (المت ــن أحمــد ب ــد الــرحمن ب  ،)ـهــ٣٠٣النســائي عب

 م.٢٠٠١ -ـ ه١٤٢١ ،الطبعة األولى، المحقق: حسن شلبي، مؤسسة الرسالة

هـــ)، ٧٤٨الــذهبي شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان ( :المؤلــف ،ســير أعــالم النــبالء - 

 .هـ١٤٠٣ ،بعة األولىطسة الرسالة، بيروت، المجموعة من األساتذة، مؤس :تحقيق
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علـي بـن إبـراهيم بـن أحمـد : إنسان العيون يف سيرة األمين المأمون، المؤلـف= السيرة الحلبية  - 

دار الكتب العلمية : الناشر )،هـ١٠٤٤: المتوىف(الحلبي، أبو الفرج، نور الدين ابن برهان الدين 

 هـ.١٤٢٧ ،الثانية الطبعة ،بيروت -

محمـد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاين : شرح الزرقاين على موطـأ اإلمـام مالـك، المؤلـف - 

 ،القـاهرة -مكتبـة الثقافـة الدينيـة : طه عبـد الـرؤوف سـعد، الناشـر: المصري األزهري، تحقيق

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤األولى، 

ء الشـافعي البغـوي أبـو محمـد الحسـين بـن مسـعود بـن محمـد بـن الفـرا :المؤلف، شرح السنة - 

ــر الشــاويش ،هـــ)٥١٦(المتــوىف:  ــؤوط، محمــد زهي ــق: شــعيب األرن ــب  ،تحقي الناشــر: المكت

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية،  ،دمشق، بيروت -اإلسالمي 

عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـالل الـدين : الديباج على صحيح مسـلم بـن الحجـاج، المؤلـف - 

دار ابن عفان للنشـر : سحق الحويني األثري، الناشرأبو ا: ، تحقيق)هـ٩١١: المتوىف(السيوطي 

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ ،األولى طبعةال ،المملكة العربية السعودية -والتوزيع 

الحسـين : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عـن حقـائق السـنن، المؤلـف - 

هـ ١٤١٧ ،ار مصطفى البازمكتبة نز ،عبد الحميد هنداوي :بن عبد اهللا بن محمد الطيبي، تحقيق

 .م١٩٩٧ -

شرح النووي على مسلم، المنهـاج شـرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاج أبـو زكريـا محيـي الـدين  - 

الطبعـة  ،بيروت -دار إحياء الرتاث العربي : ، الناشر)هـ٦٧٦: المتوىف(يحيى بن شرف النووي 

 .هـ١٣٩٢الثانية، 

، )هــ١٤٢١: المتـوىف(محمـد العثيمـين  محمد بن صالح بن: شرح رياض الصالحين، المؤلف - 

 هـ.١٤٢٦ ،دار الوطن للنشر، الرياض: الناشر

: المتــوىف(شــرح مختصــر خليــل للخرشــي محمــد بــن عبــد اهللا الخرشــي المــالكي أبــو عبــد اهللا  - 

 .بيروت -دار الفكر للطباعة : الناشر ،)هـ١١٠١
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بن سالمة بن عبد الملك بن  المؤلف: الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد ،شرح مشكل اآلثار - 

الناشــر:  -تحقيــق: شــعيب األرنــؤوط، هـــ)٣٢١ســلمة األزدي الحجــري المصــري (المتــوىف: 

 م.١٤٩٤ - هـ١٤١٥ ،الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة

المؤلف: محمد بن عز الدين عبد اللطيـف بـن عبـد العزيـز  ،شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي - 

تحقيـق ودراسـة: لجنـة مختصـة مـن  ،هــ) ٨٥٤بن الملـك (المتـوىف: بن الكرماين، المشهور بـ ا

هـ ١٤٣٣األولى،  الطبعة، الناشر: إدارة الثقافة اإلسالمية، المحققين بإشراف: نور الدين طالب

 م.٢٠١٢ -

أحمد بن الحسـين بـن علـي بـن موسـى الخراسـاين، أبـو بكـر البيهقـي : شعب اإليمان، المؤلف - 

الـدكتور عبـد العلـي عبـد الحميـد : وراجع نصوصـه وخـرج أحاديثـه ، حققه)هـ٤٥٨: المتوىف(

مختـار أحمـد النـدوي، صـاحب الـدار السـلفية : حامد، أشرف علـى تحقيقـه وتخـريج أحاديثـه

مكتبـة الرشـد للنشـر والتوزيـع بالريـاض بالتعـاون مـع الـدار السـلفية : الهند، الناشـر -ببومباي 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣األولى،  ، الطبعةببومباي بالهند

الصارم المسلول على شاتم الرسول، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن  - 

عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراين الحنبلي الدمشـقي (المتـوىف: 

 هـــ)، المحقــق: محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، الناشــر: الحــرس الــوطني الســعودي،٧٢٨

 المملكة العربية السعودية.

أبـو نصـر إسـماعيل بـن : الصحاح وتـاج اللغـة للفـارابي المحكـم والمحـيط األعظـم، المؤلـف - 

دار : أحمـد عبـد الغفـور عطـار، الناشـر: ، تحقيـق)هــ٣٩٣: المتـوىف(حماد الجوهري الفـارابي 

 م.١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧ ،الرابعة ، الطبعةبيروت -العلم للماليين 

بوي (جزء من كتاب زاد المعاد البن القيم) المؤلف: محمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن الطب الن - 

 بيروت. -الناشر: دار الهالل  ،هـ)٧٥١سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوىف: 

   :تحقيــق الطــب النبــوي للحــافظ المؤلــف: أحمــد بــن عبــد اهللا بــن أحمــد أبــو نعــيم األصــفهاين. - 

 األولى. بعةطال ،ر ابن حزمد مصطفى خضر، الناشر دا



              

 

  م٢٠٢٠ديسمبر  -هـ ١٤٤٢) ربيع الثاني ٨٣العدد (

  ليلى بنت سعيد السابرد. 

  

١٢٩ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أبي داود وإيضـاح عللـه  - 

المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شـرف الحـق، ، ومشكالته

الطبعـة ، بيـروت - الناشـر: دار الكتـب العلميـة ،هــ)١٣٢٩الصديقي، العظيم آبادي (المتـوىف: 

 هـ.١٤١٥الثانية، 

أبو عبـد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي البصـري : العين، المؤلف - 

دار ومكتبـة : إبـراهيم السـامرائي الناشـر .مهـدي المخزومـي، د .د: تحقيـق ،)هـ١٧٠: المتوىف(

 .الهالل

هــ) ٢٢٤عبـد اهللا الهـروي (المتـوىف:  المؤلف: أبو عبيد القاسـم بـن سـالم بـن، غريب الحديث - 

 -المحقــق: د. محمــد عبــد المعيــد خــان الناشــر: مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد

 م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الطبعة األولى،  ،الدكن

المؤلف: الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي  ،غريب الحديث - 

ــراهيم الغربــاويا ،هـــ) ٣٨٨(المتــوىف:  ــد الكــريم إب ــوم ، لمحقــق: عب ــه: عبــد القي خــرج أحاديث

 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ ،دمشق -الناشر: دار الفكر  ،رب النبيعبد

ــف -  ــديث، المؤل ــب الح ــحاق : غري ــو إس    هـــ)،٢٨٥ - ١٩٨(إبــراهيم بــن إســحاق الحربــي أب

األولـى،  ، الطبعـةمكـة المكرمـة -جامعـة أم القـرى : سليمان إبراهيم محمـد العايـد، الناشـر. د

 هـ.١٤٠٥

 ،)هــ٢٧٦: المتـوىف(أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الـدينوري : غريب الحديث، المؤلف - 

 .هـ١٣٩٧األولى،  الطبعة ،بغداد -مطبعة العاين : عبد اهللا الجبوري، الناشر. د

ي بـن حجـر فتح الباري شرح صحيح البخاري: البن حجر العسقالين أبو الفضل أحمد بـن علـ - 

 هـ)، طبع المطبعة السلفية، مصر.٨٥٢(ت

حامــد بــن محمــد بــن حســين بــن : فــتح اهللا الحميــد المجيــد يف شــرح كتــاب التوحيــد، المؤلــف - 

-هـــ ١٤١٧ ،األولــى ، الطبعــةدار المؤيــد: بكــر بــن عبــد اهللا أبــو زيــد، الناشــر: محســن، تحقيــق

 م.١٩٩٦



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ... ي التعامل مع الوباء واملرض املعديـاهلدي النبوي ف

� �

١٣٠  

بــن محمــد بــن إســماعيل أبــو منصــور الثعــالبي عبــد الملــك : فقــه اللغــة وســر العربيــة، المؤلــف - 

 ،الطبعة األولى ،إحياء الرتاث العربي: عبد الرزاق المهدي، الناشر: ، تحقيق)هـ٤٢٩: المتوىف(

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢

ــف -  ــغير، المؤل ــامع الص ــرح الج ــدير ش ــيض الق ــدير ف ــيض الق ــدعو : ف ــدين محمــد الم ــن ال زي

العابــدين الحــدادي ثــم المنــاوي القــاهري  الرؤوف بــن تــاج العــارفين بــن علــي بــن زيــنبعبــد

 .هـ١٣٥٦األولى،  ، الطبعةمصر -المكتبة التجارية الكربى : هـ، الناشر١٠٣١: المتوىف(

الكتاب المصنف يف األحاديث واآلثار، المؤلف: أبو بكر بن أبي شـيبة، عبـد اهللا بـن محمـد بـن  - 

المحقـق: كمـال يوسـف الحـوت، هــ)، ٢٣٥إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسـي (المتـوىف: 

 هـ.١٤٠٩الرياض، الطبعة األولى،  -الناشر: مكتبة الرشد 

محمد بن إبراهيم بن إسحاق : كشف المناهج والتناقيح يف تخريج أحاديث المصابيح، المؤلف - 

: ، تحقيـق)هــ٨٠٣: المتوىف(السلمي المناوي ثم القاهري، الشافعي، صدر الدين، أبو المعالي 

الـدار العربيـة : الشـيخ صـالح بـن محمـد اللحيـدان، الناشـر ،حاق محمـد إبـراهيممحمد إسـ .د

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥األولى،  ، الطبعةلبنان -للموسوعات، بيروت 

أحمـد بـن إسـماعيل بـن عثمـان بـن : الكوثر الجـاري إلـى ريـاض أحاديـث البخـاري، المؤلـف - 

: الشيخ أحمد عزو عنايـة، الناشـر: هـ، تحقيق٨٩٣محمد الكوراين الشافعي ثم الحنفي المتوىف 

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩األولى، الطبعة  ،لبنان -دار إحياء الرتاث العربي، بيروت 

محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدين ابــن منظــور : لســان العــرب، المؤلــف - 

 ،الثالثـة ، الطبعـةبيـروت -دار صادر : ، الناشر)هـ٧١١: المتوىف(األنصاري الرويفعى اإلفريقى 

 هـ.١٤١٤

المجموع المغيث يف غريبي القرآن والحـديث، محمـد بـن عمـر بـن أحمـد بـن عمـر بـن محمـد  - 

: عبـد الكـريم العزبـاوي، الناشـر: ، تحقيـق)هــ٥٨١: المتـوىف(األصبهاين المديني، أبـو موسـى 

ات جامعة أم القرى، مركز البحـث العلمـي وإحيـاء الـرتاث اإلسـالمي، كليـة الشـريعة والدراسـ

ــع، جــدة  -اإلســالمية  ــة  -مكــة المكرمــة دار المــدين للطباعــة والنشــر والتوزي المملكــة العربي

 .)م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨( ٣، ٢جـ  )م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦( ١جـ : السعودية، الطبعة األولى



              

 

  م٢٠٢٠ديسمبر  -هـ ١٤٤٢) ربيع الثاني ٨٣العدد (

  ليلى بنت سعيد السابرد. 

  

١٣١ 

 ـ)،هـ٦٥٦ت(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسـلم أحمـد بـن عمـربن إبـراهيم القرطبـي  - 

 األولى.الطبعة  ،دار ابن كثير ،يوسف بديوي ،ومحي الدين مست :تحقيق

: المتوىف(عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز : ، المؤلفمجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز  - 

 .محمد بن سعد الشويعر .: دتحقيقجمع  ،)هـ١٤٢٠

د القـادر زين الـدين أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـ: مختار الصحاح للرازي، المؤلف - 

 -المكتبـة العصـرية : يوسف الشيخ محمد، الناشـر: تحقيق ،)هـ٦٦٦: المتوىف(الحنفي الرازي 

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الخامسة،  ، الطبعةصيدا -الدار النموذجية، بيروت 

بن أحمد بن محمد بن فرح ) بسكون الراء(أحمد بن فرح : مختصر خالفيات البيهقي، المؤلف - 

، )هـــ٦٩٩: المتــوىف(يــل دمشــق، أبــو العبــاس، شــهاب الــدين الشــافعي اللخمــى اإلشــبيلى، نز

 ، الطبعـةالريـاض -السـعودية  -مكتبة الرشد : ذياب عبد الكريم ذياب عقل، الناشر. د: تحقيق

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧األولى، 

، )هــ٤٥٨: المتـوىف(أبو الحسـن علـي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي : المخصص، المؤلف - 

األولــى،  ، الطبعــةبيــروت -دار إحيــاء الــرتاث العربــي : بــراهم جفــال، الناشــرخليــل إ: تحقيــق

 م.١٩٩٦ - هـ١٤١٧

المؤلف: أبو الحسن عبيد اهللا بن محمد عبد السالم بن ، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - 

الناشـر:  ،هــ)١٤١٤خان محمد بن أمان اهللا بن حسام الدين الرحماين المبـاركفوري (المتـوىف: 

 ،الطبعــة الثالثــة ،بنــارس الهنــد -الجامعــة الســلفية  -إدارة البحــوث العلميــة والــدعوة واإلفتــاء 

 م.١٩٨٤ - هـ١٤٠٤

المؤلف: علـي بـن (سـلطان) محمـد، أبـو الحسـن نـور ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - 

، لبنـان -ت الناشـر: دار الفكـر، بيـرو، هــ)١٠١٤الدين المـال علـي الهـروي القـاري (المتـوىف: 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الطبعة األولى، 

القاضـي محمـد بـن عبـد اهللا أبـو بكـر بـن : المسالك يف شرح موطأ مالك البن العربي، المؤلف - 

 - ٤٦٨(أبـو بكـر ابـن العربـي : ، تحقيـق)هـ ٥٤٣(العربي المعافري االشبيلي المالكي المتوىف 

 .)م١١٤٨ - ١٠٧٦= هـ  ٤٥٣



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ... ي التعامل مع الوباء واملرض املعديـاهلدي النبوي ف

� �

١٣٢  

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي : حاح اآلثار، المؤلفمشارق األنوار على ص - 

 المكتبة العتيقة ودار الرتاث.: ، الناشر)هـ٥٤٤: المتوىف(السبتي، أبو الفضل 

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، : مصباح المنير يف غريب الشرح الكبير، المؤلف - 

 بيروت. -المكتبة العلمية  :، الناشر)هـ٧٧٠نحو : المتوىف(أبو العباس 

الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالين،  :المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، المؤلف - 

 ط دار العاصمة. ،سعد الشثري .د :بإشراف ،مجموعة من المحققين :تحقيق

 حـافظ بـن أحمـد بـن علـي: معارج القبـول بشـرح سـلم الوصـول إلـى علـم األصـول، المؤلـف - 

، الدمام ،دار ابن القيم: عمر بن محمود أبو عمر، الناشر: تحقيق ،)هـ١٣٧٧: المتوىف(الحكمي 

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠األولى، الطبعة 

المؤلف: الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن ، معالم السنن شرح سنن أبي داود - 

 -هــ ١٣٥١ ،الطبعـة األولـى ،لـبح -الناشـر: المطبعـة العلميـة ، هــ)٣٨٨الخطاب (المتوىف: 

 م.١٩٣٢

جـالل الـدين : معجم مقاليد العلوم يف الحـدود والرسـوم عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، المؤلـف - 

 -مكتبــة اآلداب : محمــد إبــراهيم عبــادة، الناشــر .د. أ: ، تحقيــق)هـــ٩١١: المتــوىف(الســيوطي 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤األولى،  ، الطبعةمصر -القاهرة 

ناصر بن عبد السيد أبى المكـارم ابـن علـى، :  ترتيب المعرب للخوارزمي، المؤلفالمغرب يف - 

 .دار الكتاب العربي: ، الناشر)هـ٦١٠: المتوىف(أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المطرزى 

الحسـين بـن محمـود بـن الحسـن، مظهـر الـدين الزيـداين : المفاتيح شـرح المصـابيح، المؤلـف - 

نـور الـدين : ، تحقيـق)هـ ٧٢٧: المتوىف(يرازي الحنفي المشهور بالمظهري الكويف الضرير الش

ــة اإلســالمية : طالــب، الناشــر ــدارات إدارة الثقاف ــو مــن إص ــوادر، وه ــاف  -دار الن وزارة األوق

 م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣األولى،  ، الطبعةالكويتية

وارزمي الحنفـي يوسف بن أبي بكر بن محمد بـن علـي السـكاكي الخـ: مفتاح العلوم، المؤلف - 

ــوب  ــو يعق ــروت  ،)هـــ٦٢٦: المتــوىف(أب ــة، بي ــان،  -الناشــر: دار الكتــب العلمي  -هـــ ١٤٠٧لبن

 م.١٩٨٧



              

 

  م٢٠٢٠ديسمبر  -هـ ١٤٤٢) ربيع الثاني ٨٣العدد (

  ليلى بنت سعيد السابرد. 

  

١٣٣ 

ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر : مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، المؤلف - 

د الرحمن بن حسن عب: بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد اهللا، شمس الدين، تحقيق

 .هـ١٤٣٢: جدة، سنة النشر -مجمع الفقه اإلسالمي : بن قائد الناشر

الحسـين بـن محمـود بـن الحسـن، مظهـر الـدين الزيـداين : المفتاح يف شرح المصابيح المؤلـف - 

لجنــة : تحقيــق ،)هـــ ٧٢٧: المتــوىف(الكــويف الضــرير الشــيرازي الحنفــي المشــهور بــالمظهري 

دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة : نور الدين طالب، الناشر: إشرافمختصة من المحققين ب

 م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣األولى،  ، الطبعةوزارة األوقاف الكويتية -الثقافة اإلسالمية 

المؤلف: البـاجي أبـو الوليـد سـليمان بـن خلـف بـن سـعد بـن أيـوب بـن ، المنتقى شرح الموطأ - 

األولـــى،  الطبعـــة ،الناشـــر: مطبعـــة الســـعادة ،هــــ)٤٧٤وارث القرطبـــي األندلســـي (المتـــوىف: 

 .هـ١٣٣٢

 الجرجاين، البخاري حليم بن محمد بن الحسن بن الحسين :المؤلف اإليمان شعب يف المنهاج - 

 ،الفكـر دار: الناشـر ،فـودة محمـد حلمـي: المحقـق ،هــ) ٤٠٣ (المتـوىف: الَحلِيمـي اهللا عبـد أبو

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ األولى، الطبعة

ميسر يف شرح مصابيح السنة للتوربشتي، المؤلف: فضل اهللا بن حسن بـن حسـين بـن يوسـف ال - 

الناشـر:  ،د. عبـد الحميـد هنـداوي ،هــ)٦٦١أبو عبـد اهللا، شـهاب الـدين التوربشـتي (المتـوىف: 

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الثانية،  ، الطبعةمكتبة نزار مصطفى الباز

ابن األثير أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري  :المؤلف ،النهاية يف غريب الحديث واألثر - 

 طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة. :هـ)، تحقيق٦٠٦ت(

: المتــوىف(محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد اهللا الشــوكاين اليمنــي : نيــل األوطــار، المؤلــف - 

األولــى،  ، الطبعــةر الحــديث، مصــردا: الناشــر ،عصــام الــدين الصــبابطي: ، تحقيــق)هـــ١٢٥٠

 .ـه١٤١٣

* * * 
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