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 هـ)٢٦/٠٢/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛٢٠/١١/١٤٤١(قدم للنشر يف 

ــتخلص ــنة : المس ــريم والس ــرآن الك ــنهج الق ــق م ــالمية وف ــدة اإلس ــق العقي ــث تحقي ــاول البح يتن

يف أزمنة األوبئة وانتشار األمراض وحلول الكـوارث؛ ذلـك أن نها الصحيحة والبعد عن االنحراف ع

ظهور صور االنحراف عن العقيدة الوسطية، واشتباه الحـق بالباطـل يكـون حينهـا أكثـر منـه يف أزمنـة 

اضـطراب وتبـاين مواقـف النـاس  على حل مشـكلةالرئيس يركز  الرخاء، ومن هنا فإن هدف البحث

ة يف أزمنة انتشارها وفشوها، وانعكاس ذلك على سبل تعاملهم معهـا، تجاه األوبئة الشديدة والمهلك

وما يقع فيه بعضهم من أخطاء ومخالفات قد هتدم عليهم عقيدهتم أو تذهب بكمالها دون وعي منهم 

بـذلك، فتحتــاج تلـك المخالفــات العقديـة إلــى البيـان والتوضــيح بدراسـة تأصــيلية علميـة اســتقرائية 

ول إلى دفع الخطأ، وتجنيب الفرد والمجتمع المسلم آثاره، فيتم تنـاول لنصوص الشرع هبدف الوص

ــث  ــين البح ــراط وال تفــريط، ويب ــال إف ــه ب ــون علي ــلم أن يك ــا ينبغــي للمس ــة المتجــددة بم هــذه النازل

المخالفات العقدية المتعلقة بانتشار األوبئة ثم يطرح سبل دفعها بإزالة أسباب وقوعهـا وذكـر بعـض 

دفع تلك المخالفـات والوقايـة منهـا مسـتقبالً، وخلـص البحـث إلـى نتـائج منهـا: الخطوات العملية ل

الحياة توسط منهج أهل السنة والجماعة يف التعامل مع هذه القضية، وبروز عناية الشرع بكافة شؤون 

وارتبـاط العقيــدة هبـا، كمــا تضـمن توصــيات عمليـة منهــا: تفعيـل دور المجــالت العلميـة والمــؤتمرات 

 دعـم األبحـاث الشـرعية المؤصـلة للتعامـل مـع المخالفـات، وأهميـة مشـاركة العلمـاء يف والنـدوات يف

تناول هذه الجوائح من خالل وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة للتوعيـة بأسـباب المخالفـات العقديـة 

وصورها وآلية التخلص منها بمـا يتواكـب مـع احتياجـات المجتمـع للخـروج مـن األزمـات بسـالمة يف 

  .ومحاورة من وقع يف شيء من تلك المخالفات لتلبس بعضها بأستار العلم لوب واألبدان،الق

 .التأصيل ،دفع المخالفة ،األوبئة ،العقيدة ،المخالفات :الكلمات المفتاحية
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Abstract: The research is about following the Islamic doctrine according to the 
method of the Qur’an and Sunnah in times of epidemics and lack of clarity. 

Therefore, the main object of this paper is to solve the problem of disturbance and 
variation of people's attitudes towards severe and deadly epidemics, and to address 
the reflection on the ways in which people deal with these crises, and the mistakes 
and irregularities that they fall into, which may destroy or affect their faith.  

These mistakes and irregularities will be explained by a detailed scientific study of 
the Islamic texts in order to stop them and their effects. 

The paper will address, the renewed downward descent and explain what a 
Muslim should be. The paper will also show violations to Islamic doctrine related to 
epidemics, and then mentions ways to avoid these violations. 

The paper’s results, includes: 
 The Sunnah path is the meddle path in dealing with this issue. 
 The Sharia has cover all Life’s affairs. 
 The paper also includes recommendations, such as: 
 Activating the role of scientific journals, conferences and seminars related to 

epidemics. 
 Increase the scientists' participation in addressing these pandemics to raise 

awareness of the causes and types of doctrine violations and how to prevent 
them. 

 Starting a dialogue with those who fall into some of these violations. 

Key words: doctrine violations, epidemics, working with causes, pessimism, 
judiciary and predestination. 
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  المقدمة

 

الحمد هللا رب العالمين، أكمل لنا ديننا، وأتـم علينـا نعمتـه، ورضـي لنـا اإلسـالم 

ومـن يشـرك بـاهللا فقـد ضـل ضـالًال  دين�، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شـريك لـه،

مبينــ�، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله صــلى اهللا عليــه وعلــى آلــه وأصــحابه وســلم 

 تسليم� كثيرًا، أما بعد:

فإن تحقيق العقيدة اإلسالمية وفق مـنهج القـرآن الكـريم والسـنة الصـحيحة هـو  

ذلك أن عمله مرهـوٌن  واالهتمام به؛إليه من أولى ما ينبغي على المسلم توجيه العناية 

هبا قبوًال وعدم�، وتتأكد الحاجة لالهتمام بتحقيق العقيدة وتنقيتها ممـا قـد يشـوهبا يف 

ــور  ــور ص ــة؛ ألن ظه ــة أو الخاص ــوارث العام ــراض والك ــار األم ــة وانتش ــة األوبئ أزمن

واشتباه الحق بالباطل يكون حينها أكثر منـه يف غيرهـا  ،االنحراف عن العقيدة الوسطية

 .ألزمنةمن ا

 :مشكلة البحث الرئيسة *

ــة  ــة يف أزمن ــديدة والمهلك ــة الش ــاه األوبئ ــاس تج ــاين مواقــف الن ــطراب وتب اض

انتشارها وفشوها، وانعكاس ذلك على سبل تعاملهم معها، ومـا يقـع فيـه بعضـهم مـن 

أخطاء ومخالفات قد هتدم عليهم عقيدهتم أو تذهب بكمالها دون وعي منهم، فتحتاج 

العقدية إلى البيان والتوضيح المؤصل يف ضوء نصوص الشرع هبدف تلك المخالفات 

 الوصول إلى دفعها وتجنيب الفرد والمجتمع المسلم آثارها. 

 أهداف البحث: * 

أبرز المخالفات العقدية المرتبطة بنازلـة األوبئـة وتوضـيح سـبب كوهنـا  بيان -١
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 مخالفة بدراسة نقدية.

ة والجماعـة تجـاه األوبئـة والتعامـل توضيح الموقف الحق موقف أهل السن -٢

  .دالالت القرآن الكريم وما ثبت من سنة النبي  وفقمعها 

إظهار توسط منهج أهل السنة والجماعة بـين منـاهج اإلفـراط أو التفـريط يف  -٣

  .القضية هذهالتعامل مع 

دفع األخطاء العقديـة التـي يقـع فيهـا بعـض المسـلمين يف مثـل هـذه النـوازل  -٤

 الحق بالباطل واتباع الهوى والتعصب والتقليد األعمى.  والتباسالجهل  نتيجة

 .الضوء على مدى عناية الشرع بكافة شؤون الحياة وارتباط العقيدة هبا تسليط - ٥

وتتواكب أهداف البحث مع رؤيـة المملكـة العربيـة السـعودية التـي ترتكـز علـى 

هي بلـد الحـرمين الشـريفين وقلـب مواطن القوة التي تميزها ويف مقدمتها أن المملكة 

العالمين العربي واإلسالمي، كما ترتبط نتائج هذا البحث بأحد برامج رؤيـة المملكـة 

وهي تعزيز الشخصية السعودية الوطنية بناء علـى منظومـة قـيم تـرتبط بـإرث المملكـة 

وعناصر وحدهتا ومبادئها اإلسالمية الراسخة من خالل تعزيز قيم الوسطية والتسـامح 

 واإليجابية والمثابرة مما يحفز نحو النجاح والتفاؤل.

 :أسباب اختيار موضوع البحث* 

حاجة النـاس الملحـة إلـى بيـان المـنهج النبـوي الـذي سـارت عليـه القـرون  -١

 التعامل مع مثل هذه القضايا الحادثة والعامة. يفالثالثة المفضلة 

مــن االنحرافــات تعلــق موضــوع البحــث بصــالح عقيــدة المســلم وســالمتها  -٢

 خطرًا على معتقد صاحبها.  تعدوالبدع والتي 

 الموضوع بنازلة حادثة مما يستوجب بيان الحق فيها وتجليته. ارتباط -٣
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 الدراسات السابقة:* 

ال تخلو كتب العلماء السابقين مـن التعـرض ألجـزاء موضـوعات هـذا البحـث، 

العقديـة التـي تظهـر إبـان  لكني لم أقف على دراسة مستقلة تفرد موضـوع المخالفـات

تفشي األوبئة بتأليف، والذي وقفت عليه من الدراسات والمقاالت العلمية المعاصرة 

ــوى  ــة س ــية معين ــة المرتبطــة بقض ــات العقدي ــاول بعــض المخالف ال يخــرج عــن أن يتن

موضوع تفشي األوبئـة، أو يتنـاول االنحرافـات العقديـة بشـكل عـام مـن جهـة أسـباهبا 

 اول األحكام الفقهية المتعلقة باألوبئة، ال العقدية.وآثارها، أو يتن

 وأهم تلك الدراسات والمقاالت العلمية هي:

المخالفات العقدية يف ديوان أبي الطيب المتنبي، إلبراهيم بن علي الشـريم،  -١

 م.٢٠٠٠رسالة ماجستير بجامعة أم درمان اإلسالمية. 

ثرها على األسرة السعودية لنادر المخالفات العقدية لدى العاملة المنزلية وأ -٢

، مقالــة علميــة بمجلــة بحــوث األمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر العتيبــيبــن هبــار 

 م.٢٠١١الصادرة عن هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

المخالفات العقدية المتعلقة باألماكن المقصودة بالزيارة بمكة، لعبد الملك  -٣

علمية بمجلة الدراسـات اإلسـالمية بجامعـة الملـك سـعود،  بن مرشود العتيبي، مقالة

 م.٢٠١٥

العقدية المتعلقة بالدعوة إلى اهللا تعالى لبنـدر بـن سـعيد العـويف،  المخالفات -٤

 م.٢٠١٦رسالة ماجستير بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة. 

سـالة العقدي وأثره على المجتمع اإلسالمي إلمام عبـد القـادر، ر االنحراف -٥

 م.٢٠١٦ماجستير بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية بالسودان. 
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العقدي أسبابه ومظاهره لمحمد نبيل طاهر، مقالة علمية بالمجلة  االنحراف -٦

 م.٢٠١٧األردنية يف الدراسات اإلسالمية. 

علـى قائلهـا أو فاعلهـا لعبـد اهللا بـن  المخالفات العقدية التي أنكـر النبـي  -٧

 سـطامالشهري، مقالة علمية بمجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة األمير علي 

 م.٢٠١٨بن عبد العزيز، 

وبعـد هـذا السـرد يتضــح أن اإلضـافة العلميـة يف هـذا البحــث هـي مواكبتـه لهــذه 

النازلة التي نزلت بالمسلمين يف هذا العام، وهي جائحـة كورونـا التـي فشـت يف أقطـار 

يف شأهنا عقوٌل، وزلت أقدام، فكان ال بد من وجـود كتابـة علميـة  األرض، واضطربت

ترصد أهم المخالفات العقدية التـي تنتشـر عـادة مـع تفشـي األوبئـة الشـديدة، وطـرق 

 إزالة تلك المخالفات من قلوب الناس وهدايتهم وتثبيت قلوهبم. 

 منهج البحث: * 

مـــع النصـــوص بنيـــت عملـــي يف هـــذا البحـــث علـــى المـــنهج االســـتقرائي يف ج

الستخالص منهج أهل السنة منها يف الحكم على المخالفات العقدية، وكذلك المـنهج 

ــان وجــه  الوصــفي يف وصــف طبيعــة تلــك المخالفــات، والمــنهج النقــدي يف ردهــا وبي

مخالفتها، مـع االختصـار يف العـرض والرتكيـز يف الطـرح قـدر اإلمكـان، بمـا يحصـل بـه 

 .مراعيًة قواعد البحث العلمي المتعارف عليها الغرض، ويتناسب مع طبيعة البحث،

  :خطة البحث* 

 وفهرس، على النحو اآليت: ،وخاتمة ،ومبحثين ،وتمهيد ،جاء البحث يف مقدمة

 :وتضــمنت بيــان مشــكلة البحــث وأهدافــه وأســباب اختيــاره والدراســات  المقدمــة

 السابقة وخطته ومنهج العمل فيه.
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 :وان البحث على وجه االختصار: (المخالفات وفيه التعريف بمفردات عن التمهيد

 الدفع). -سبل  -األوبئة  -انتشار  -المتعلقة  -العقدية  -

 وفيه خمسة مطالب: ،المبحث األول: المخالفات العقدية المتعلقة بانتشار األوبئة 

 المطلب األول: اإلفراط والتفريط يف التعامل مع أسباب دفع األوبئة. 

 اض على حكمة اهللا تعالى يف تقديره المرض.المطلب الثاين: االعرت 

 المطلب الثالث: البدع الفعلية والقولية. 

 المطلب الرابع: التشاؤم والتطير.  

 المطلب الخامس: ادعاء علم الغيب أو تصديق مدعيه.  

 :المبحث الثاين: سبل دفع المخالفات العقدية المتعلقة بانتشار األوبئة، وفيه مطلبان 

 : إزالة أسباب وقوع المخالفات العقدية المتعلقة بانتشار األوبئة.المطلب األول

ــة المتعلقــة بانتشــار  ــة لــدفع المخالفــات العقدي ــاين: خطــوات عملي المطلــب الث

 األوبئة والوقاية منها مستقبالً.

  :وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة 

 .فهرس مراجع ومصادر البحث 

ــل ــالى أن يجع ــأل اهللا تع ــذا ال وأس ــله ــه  عم ــريم، وأن يكلل ــه الك ــ� لوجه خالص

بالقبول، وأن يجعله علم� ينتفع به، وما كان يف هذا العمل من صـواٍب فمـن اهللا تعـالى 

وحده، فله الحمـد والمنـة، ومـا كـان فيـه مـن تقصـيٍر أو خطـأ فمـن نفسـي والشـيطان، 

مـد هللا رب فأسأل اهللا تعالى أن يغفره لي، ويتجاوز عن زلتي فيه، وآخـر دعوانـا أن الح

العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آلـه وأصـحابه 

 وأتباعه بإحسان.
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٢٣٦  

  التمهيد

  البحث عنوان بمفردات التعريف

 

 أوًال: المخالفات: 

، )١(»خالفني الرجل مخالفًة وخالف�«جمع مخالفة، وهي مصدر خالف، يقال: 

، والمضادُة، )٣(، والمخالفة ترك الموافقةِ )٢(له وحالهأي: أخذ طريق� غير طريقي يف فع

، وعن )٦(، والخروج عن األمر)٥(، والمنازعة)٤(والعصياُن، وقصُدك إلى ما ُنهيت عنه

 ، ومن ذلك قول اهللا تعالى: )٧(الطاعة                         

          ٨(]، أي: يعرضون عن أمره وينحرفون٦٣ :[النور(. 

 .)٩(والمخالفة أعم من المضادة، فكل مضادة مخالفة، وال عكس

 ثاني�: العقدية:

فعيلٌة من العقد، ومن معاين العقد يف يف اللغة: العقدية نسبٌة إلى العقيدة، والعقيدة 

                                           
 ).١/٦١٥جمهرة اللغة البن دريد (   )١(

 ).١٥٨لتوقيف للمناوي (ُينظر: ا   )٢(

 ).٨٠٤ُينظر: الكليات للكفوي (   )٣(

 ).٩٤، ٩/٩٠ُينظر: لسان العرب البن منظور (   )٤(

 ).١٥٨ُينظر: التوقيف للمناوي (   )٥(

 ).١٣/٤٢٢ُينظر: لسان العرب البن منظور (   )٦(

 ).٤/٤٥٥ُينظر: تاج العروس للزبيدي (   )٧(

 ).١٢/٣٢٣)، (٢/٣١٦قرطبي (ُينظر: الجامع ألحكام القرآن لل   )٨(

 ).٤٢٦)، الكليات للكفوي (١٥٨ُينظر: التوقيف للمناوي (   )٩(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمساء بنت داود بن أمحد العلوايند. 

  

٢٣٧ 

إلبرام، والتوثيـق، والتأكيـد، والجمـع، سـواء كـان اللغة: الشد، والربط، واإلحكام، وا

، )٢(»عقـدت عليـه القلـب والضـمير«، ومنه: اعتقدت كذا أي: )١(ذلك حسي�، أو معنوي�

، )٤(»العقيـدة: مـا يـدين اإلنسـان بـه«، وعليـه فــ)٣(»عقد قلبه على شـيء: لـم ينـزع عنـه«و

تأيت بمعنى اصطالح العلماء  يف ويعقد عليه قلبه عقدًا شديدًا موثق� محكم�، والعقيدة

، )٥(حكم الذهن اليقيني القاطع الذي ال يتطرق إليه الشـك، حقـ� كـان أم بـاطالً  عام هو

 .)٦(وبمعنى خاص تعرف فيه بحسب ما تضاف إليه

فــت العقيــدة هبــذه العقيــدة اإلســالميةوالمقصــود بالعقيــدة يف هــذا البحــث  ، وُعرِّ

ال يخالطه ريٌب باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اإلضافة بأهنا: اإليمان الجازم الذي 

اآلخر والقدر خيره وشره، وبكل ما جـاء يف القـرآن الكـريم والسـنة الثابتـة مـن أصـول 

هللا تعـالى يف  والتسـليمالدين وأمور الغيب وأخباره، وما أجمع عليه السـلف الصـالح، 

 .)٧(واالتباع بالطاعة والتحكيم الحكم واألمر والقدر والشرع، ولرسوله 

                                           
ــارس (  ) ١( ــن ف ــة الب ــاييس اللغ ــر: مق ــور (٨٧-٤/٨٦ُينظ ــن منظ ــرب الب ــان الع )، ٣/٢٩٦)، لس

 ).٣٠٠القاموس المحيط للفيروزآبادي (

 ). ٢/٤٢١المصباح المنير للفيومي (  ) ٢(

 ). ١/١٤٠د (للخليل بن أحم العين  ) ٣(

 ). ٢/٤٢١المصباح المنير للفيومي (  ) ٤(

)، بحوث يف عقيـدة أهـل السـنة لناصـر ١/٥٠ُينظر: شرح العقيدة الواسطية لمحمد العثيمين (  ) ٥(

 ). ٨)، عقيدة أهل السنة لمحمد الحمد (١١العقل (

)، ١٠زان ()، اإلرشـاد لصـالح الفـو١/٥٠ُينظر: شـرح العقيـدة الواسـطية لمحمـد العثيمـين (  ) ٦(

 ).٨عقيدة أهل السنة لمحمد الحمد (

 =)، عقيدة أهل السنة لمحمد الحمد١٢-١١ُينظر: بحوث يف عقيدة أهل السنة لناصر العقل (  ) ٧(
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٢٣٨  

ـــارة  ـــبقت اإلش ـــي س ـــة الت ـــاين اللغوي ـــطالحي المع ـــف االص ـــظ يف التعري   وُتلح

إليهــا وذلــك لمــا تحتاجــه موضــوعات العقيــدة مــن اإلحكــام واإلبــرام وعــزم القلــب 

 .)١(والتوكيد

 ثالث�: المتعلقة:

ــالتعلق، والتعلــق التشــبث والتمســك ، )٣(، ونشــوب الشــيء بالشــيء)٢(أي: الموصــوفة ب

أصٌل كبيـر صـحيح «، وأصل مادة الكلمة العين والالم والقاف )٤(به بوجٍه من الوجوه واتصاله

علَّـق الشـيَء بالشـيء، ومنـه، «، تقول: )٥(»يرجع إلى معنى واحد، وهو أن يناط الشيء بالشيء

أو  )٧(، وتعلق الشـيء بالشـيء يعنـي وجـود عالقـة بينهمـا، أي: صـلة أو ارتبـاط)٦(»وعليه: ناطه

                                           
)، ١٢١)، وُتنظر تعريفات أخرى للعقيـدة يف: مـدخل لدراسـة العقيـدة لعثمـان ضـميرية (٩(=

عقيـدة باعتبـار موضـوعاهتا، أو باعتبـار ، ألهنـا إمـا أن تعـرف الوال خالف بـين هـذه التعريفـات

ُينظـر: مـنهج السـلف والمتكلمـين  الجزم هبـا واعتقادهـا، أو باعتبـار أوصـافها وطريقـة ثبوهتـا.

 ).١/١٤٩لجابر إدريس (

 ). ١/٥٠ُينظر: شرح العقيدة الواسطية لمحمد العثيمين (  ) ١(

)، الكليـات ٢/٤٢٥للفيـومي ( )، المصباح المنير١٠/٢٦٢ُينظر: لسان العرب البن منظور (  ) ٢(

 ).١٤٠للكفوي (

 ).١/٢٥٩)، جمهرة اللغة البن دريد (٣/١٢٢٠ُينظر: غريب الحديث للحربي (  ) ٣(

 ).٢٦/١٩٢)، تاج العروس للزبيدي (٣/١٢٢٢ُينظر: غريب الحديث للحربي (  ) ٤(

 ).٤/١٢٥مقاييس اللغة البن فارس (  ) ٥(

 ).١٠/٢٦٢: لسان العرب البن منظور ()، وُينظر١/٢٠٩المحكم البن سيده (  ) ٦(

ــــدي ٢/١٢٠٥ُينظــــر: كشــــاف اصــــطالحات الفنــــون للتهــــانوي (  ) ٧( ــــاج العــــروس للزبي )، ت

 ).٤/١١٩)، حاشية الدسوقي على مختصر المعاين (٢٦/٢٠٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمساء بنت داود بن أمحد العلوايند. 

  

٢٣٩ 

، وال يقتضي المعنى االختصاص وال كـون أحـدهما علـًة لآلخـر، )٢(و نسبةأ )١(مصاحبة

ا بينهما واشرتاك بوجه من الوجوه  .)٣(بل يعني وجود اتصال مَّ

 رابع�: انتشار:

، يقـال: انتشـر المـرض يف النـاس أي: )٤(االنتشار مصدر انتشر، ومعناه هنا الفشـو

 . )٥(فشا فيهم واستطار واستفاض

 :خامس�: األوبئة

، ويقصـر )٦(األوبئة جمع وباء، والوباء المرض العام، ويطلق أيض� على الطاعون

فيقــال وبــأ، يقــال: أوبــأت األرض فهــي موبئــة ووبئــة، وُوبئــت فهــي موبــوءة، أي: كثــر 

 .)٧(مرضها

ويف المصطلحات الحديثـة يطلـق الوبـاء علـى المـرض العـام يف بلـد معـين، فـإذا 

  .)٨(العالم أطلق عليه اسم الجائحة انتشر يف بلدان كثيرة على مستوى

                                           
 ).٢/١٢٠٥)، كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي (٢٤٦ُينظر: التوقيف للمناوي (  ) ١(

 ).٤/١١٩)، حاشية الدسوقي على مختصر المعاين (٢٤١رجاين (ُينظر: التعريفات للج  ) ٢(

)، كشـاف اصـطالحات ٦٥٣)، الكليـات للكفـوي (٢/٨٩١ُينظر: نفـائس األصـول للقـرايف (  ) ٣(

 ).٢/١٢٠٥الفنون للتهانوي (

 ).١١/٢٩٣)، هتذيب اللغة لألزهري (٢/١٩٤ُينظر: العين للخليل بن أحمد (  ) ٤(

 ).١/٤٧٥ده (ُينظر: المخصص البن سي  ) ٥(

 ).١/٧٩)، الصحاح للجوهري (٨/٤١٨ُينظر: العين للخليل بن أحمد (  ) ٦(

 ).١/٧٩)، الصحاح للجوهري (٢/١٠٨٦ُينظر: جمهرة اللغة البن دريد (  ) ٧(

 ُينظر موقع منظمة الصحة العالمية على اإلنرتنت:  ) ٨(

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/q-a-coronaviruses 
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٢٤٠  

  سادس�: سبل:

السبل: الطرق، جمع سبيل، والسبيل الطريق، يقال: هذه سـبيلي، وهـذا سـبيلي، 

 . )١(وهذه طريقي، وهذا طريقي

 :سابع�: الدفع

 .)٣(، واإلزالة)٢(الدفع هنا: المنع

نتشـار األوبئـة المخالفـات العقديـة المتعلقـة با: المراد بالعنوان المركـب :ثامن�

 :وسبل دفعها

ما يقع فيـه بعـض المسـلمين مـن االنحرافـات واألخطـاء والمنـاهي والمعاصـي  

وتـرك الموافقـة واتبــاع غيـر سـبيل المــؤمنين ممـا يضـاد اإليمــان الواجـب أو يقــدح يف 

كماله، مما يظهر عادًة مـع تفشـي األمـراض الشـديدة المعديـة المهلكـة، وطـرق إزالـة 

ــا ــاء ووس ــك األخط ــدين تل ــادر ال ــوء مص ــلة يف ض ــة مؤص ــا بدراس ــا ومغالبته ئل منعه

 الحنيف.

* * * 

                                           
)، المحكـم البـن سـيده ٩/١٣)، هتذيب اللغة لألزهـري (٣٤٢ُينظر: األلفاظ البن السكيت (  ) ١(

)٨/٥٠٦.( 

 ).٢/٤٥ُينظر: العين للخليل بن أحمد (  ) ٢(

 ).٨/٨٧ُينظر: لسان العرب البن منظور (  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمساء بنت داود بن أمحد العلوايند. 

  

٢٤١ 

  األول المبحث

  األوبئة بانتشار المتعلقة العقدية المخالفات

 

 وفيه خمسة مطالب:

 المطلب األول: اإلفراط والتفريط يف التعامل مع أسباب دفع األوبئة:* 

العبد لدفع ما قد يقع عليه  تعد مزاولة األسباب الشرعية والكونية التي يقوم هبا 

من البالء، أو لتحصيل نفع يعينه على دفع ذلك البالء والتخلص منه من تمام التوكل 

على اهللا تعالى المطلوب من العبد، وعالمًة على حسن تفويضه، مع مراعاة عدم 

التعلق بذلك السبب، فيبقى القلب معلق� باهللا تعالى صادق� يف االعتماد عليه يف جلب 

المنافع ودفع المضار، فإن اهللا وحده هو الذي بيده ملكوت كل شيء، قال اهللا تعالى: 

                                            

     األسباب التي جعلها اهللا أسباب� بمقتضى شرعه  ، فيستعمل العبد]١٢٣:[هود

وحكمته على أهنا أسباب أذن اهللا له بممارستها، ال على أهنا هي األصل يف جلب 

المنافع ودفع المضار، ويشكر اهللا تعالى الذي يسر له هذه األسباب وأذن له هبا، فقد 

  علمها، قال تعالى: مضت سنة اهللا تعالى يف خلقه أن يربط المسببات بأسباهبا لحكم ي

                                      

         ا ، وتبين هبذا أن لألسباب دخالً يف مسبباهتا ال بذاهت]  ١١:[األنفال

وتأثيرها استقالًال؛ فإن اهللا قادر على جعل السبب كالعدم، كما وقع يف سلبه النار 

، وسلبه البحر خصائصه خصائصها، فكانت بردًا وسالم� على خليله إبراهيم 

يبس�، ولكن من جهة جعل اهللا لها أسباب�، وأمره بتعاطيها رجاء أن  فانفلق لموسى 
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٢٤٢  

 .)١(ايرتب اهللا تعالى عليها مسبباهت

السبب المأمور به، أو المباح ال ينـايف وجـوب «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

التوكل على اهللا يف وجود السبب، بل الحاجة والفقر إلى اهللا ثابتة مـع فعـل السـبب؛ إذ 

ليس يف المخلوقات ما هـو وحـده سـبب تـام لحصـول المطلـوب؛ ولهـذا ال يجـب أن 

إال بمشيئة اهللا تعالى، فإنه ما شاء اهللا كـان، ومـا لـم  تقرتن الحوادث بما قد يجعل سبب�

يشأ لم يكن، فمن ظن االستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك مـا أوجـب اهللا عليـه مـن 

التوكــل، وأخــل بواجــب التوحيــد؛ ولهــذا يخــذل أمثــال هــؤالء إذا اعتمــدوا علــى 

بـأعظم ذنبـا ممـن  .. فليس من فعل شيئا أمر به، وترك ما أمـر بـه مـن التوكـل.األسباب

فعل توكال أمر به وترك فعل ما أمر به مـن السـبب؛ إذ كالهمـا مخـل بـبعض مـا وجـب 

عليه، وهما مع اشرتاكهما يف جنس الذنب فقد يكون هذا ألوم، وقد يكون اآلخـر، مـع 

 .)٢(»أن التوكل يف الحقيقة من جملة األسباب

ن خطـر جعـل مـا لـيس كما يجب التنبه والحذر عند مزاولة األسـباب وإتياهنـا مـ

بسبب سبب� مع مخالفته للشرع أو للحقائق العلمية، كالطواف باألضرحة والتمسح هبا 

 .)٣(لدفع الضر، وكتعليق التميمة أو الخرزة لدفع العين

ومع بيان النصوص الشرعية للتوكل الشرعي والمنهج الصـحيح يف التعامـل مـع 

                                           
ــن بطــة (   )١( ــة الكــربى الب ــن الجــوزي (٣/١٧٧ُينظــر: اإلبان ــيس إبلــيس الب )، ٢٥٥-٢٤٦)، تلب

 ).١٦١)، (٣٨)، طريق الهجرتين البن القيم (٤/١٩٢مجموع فتاوى ابن تيمية (

 ).١٠٨، ١/١٠٧الفتاوى الكربى (   )٢(

)، ١١٣)، فتــاوى مهمــة البــن بــاز (٢٦٨، ٢٣٩-٢/٢٣٢ُينظــر: اقتضــاء الصــراط المســتقيم (   )٣(

 ).١٠٣المناهي اللفظية البن عثيمين (



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمساء بنت داود بن أمحد العلوايند. 

  

٢٤٣ 

من جهة التفريط يف العمـل باألسـباب األسباب إال أنه يقع يف الناس بعض المخالفات 

بزعم التوكل على اهللا، وهو التواكل المذموم، أو من جهـة اإلفـراط يف االعتمـاد علـى 

األسباب وغفلة القلب عن رهبا وخالقها، أو من جهة جعل ما ليس من األسباب منهـا 

 .واالعتقاد بجدواه وعظيم نفعه

 من صور المخالفات التواكل واطراح األسباب:

 ن أبرز صور التفريط التي تحصل يف التعامل مع األسباب يف أزمنـة انتشـار وم

األوبئة: التواكل وعدم العمل باألسباب من االحتياط والتوقي مـن مسـببات المـرض، 

ومن التداوي بما ثبت شرع� أو ثبت بالحقائق العلميـة والتجربـة أنـه يفيـد بـإذن اهللا يف 

لقدر اهللا وقضائه، مع اعتقاد منافاة التداوي  دفع أو تخفيف المرض، بحجة االستسالم

 .)١(أو االحرتازات الوقائية لحقيقة التوكل على اهللا تعالى واعتماد القلب عليه

وعمل السلف الصالح  واألدلة الشرعية من كتاب اهللا تعالى وسنة رسوله 

ه تدل بوضوح على أن األخذ باالحرتازات الوقائية قبل حلول المرض، والتداوي من

بعد حصوله هو من األخذ باألسباب المأمور به شرع�، والذي ال ينايف التوكل، وقد 

 ذكر اهللا العسل يف القرآن وأنه شفاء، فقال سبحانه:         فهو ]٦٩:[النحل ،

، )٢(دليٌل على مشروعية التداوي، فلو كان التداوي منافي� للتوكل لما أرشد إليه

، )٣()إن أفضل ما تداويتم به الحجامة(وهو إمام المتوكلين، وقال:  النبي  واحتجم

                                           
ـــيس البـــن الجـــوزي (   )١( ـــيس إبل ـــي ٢٥٥، ٢٤٨ُينظـــر: تلب )، الجـــامع ألحكـــام القـــرآن للقرطب

)١٠/١٣٨.( 

 ).١٠/١٣٨ُينظر: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي (   )٢(

 =) كتـاب الطـب، بـاب الحجامـة مـن٥٦٩٦ح٧/١٢٥أخرجه البخاري يف الجامع الصحيح (   )٣(
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٢٤٤  

، فبين السبب، )١()لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن اهللا (: وقال 

خربٌ من الصادق البشير عن «، وهذا وبين أن الربء ليس لذات السبب، بل بإذن اهللا 

 الخالق القدير،                      فالداء والدواء خلقه، ]١٤:[الملك ،

والشفاء والهالك فعله، وربط األسباب بالمسببات حكمته وحكمه، على ما سبق به 

نعم تداووا؛ (يا رسول اهللا نتداوى؟ قال:  :، وسألت األعراب رسول اهللا )٢(»علمه

، وأتاه رجٌل فقال: أخي )٣()دواًء غير داء واحد: الهرم فإن اهللا لم يضع داًء إال وضع له

 .. الحديث. .)٤()اسقه عسالً (يشتكي بطنه، فقال: 

فقد تضمنت هـذه األحاديـث إثبـات األسـباب والمسـببات، «: قال ابن القيم 

يف األحاديث الصحيحة األمر بالتداوي، وأنه «، إلى أن قال: )٥(»وإبطال قول من أنكرها

توكل، كما ال ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والربد بأضـدادها، بـل ال ال ينايف ال

تتم حقيقـة التوحيـد إال بمباشـرة األسـباب التـي نصـبها اهللا مقتضـيات لمسـبباهتا قـدرا 

التوكل الـذي حقيقتـه اعتمـاد «، ثم قال: )٦(»وأن تعطيلها يقدح يف نفس التوكل ،وشرعا

العبد يف دينه ودنياه، ودفع ما يضره فيهما، والبد مع القلب على اهللا يف حصول ما ينفع 

                                           
 ) كتاب المساقاة.١٥٧٧ح٣/١٢٠٤الداء، ومسلم يف المسند الصحيح (=

 ) كتاب السالم.٢٢٠٤ح٤/١٧٢٩أخرجه مسلم يف المسند الصحيح (   )١(

 ).٥/٥٩٢المفهم للقرطبي (   )٢(

 ) بسند صحيح.١٨٤٥٤ح٣٠/٣٩٥المسند (أخرجه اإلمام أحمد يف    )٣(

) كتاب الطب، بـاب الـدواء بالعسـل، ٥٦٨٤ح٧/١٢٣أخرجه البخاري يف الجامع الصحيح (   )٤(

 ) كتاب السالم.٢٢١٧ح٤/١٧٣٦ومسلم يف المسند الصحيح (

 ).٤/١٣زاد المعاد (   )٥(

 ).٤/١٤المرجع نفسه (   )٦(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمساء بنت داود بن أمحد العلوايند. 

  

٢٤٥ 

 هذا االعتماد من مباشرة األسباب، فال يجعل العبد عجزه توكالً، وال توكله عجزًا.

وفيها رد على من أنكر التداوي، وقال: إن كان الشفاء قد قدر فالتـداوي ال يفيـد، 

، وقـدر اهللا ال يـدفع وإن لم يكن قد قدر فكذلك، وأيض� فإن المرض حصـل بقـدر اهللا

، وأمـا أفاضـل وال يـرد، وهـذا السـؤال هـو الـذي أورده األعـراب علـى رسـول اهللا 

 الصحابة فأعلم باهللا وحكمته وصفاته من أن يوردوا مثل هـذا، وقـد أجـاهبم النبـي 

 .)١(»بما شفى وكفى

من وثق بـاهللا، وأيقـن أن قضـاءه عليـه مـاض، لـم يقـدح يف « :وقال ابن حجر 

يف الحـرب بـين  فقـد ظـاهر  ،له تعاطيه األسباب اتباع� لسنته وسنة رسـوله توك

، )٣()اعقلهـا وتوكـل( :فقـال لـه »أعقل ناقتي أو أدعهـا؟« ... وقال للذي سأله:)٢(درعين

 .)٤(»فأشار إلى أن االحرتاز ال يدفع التوكل

وال  وكما دلت األدلة على أن التداوي من المرض بعد حصوله ال ينايف التوكل

اإليمان بالقدر، فكذلك الحمية واالحرتاز من المرض قبل حلوله، ومن أدلة ذلك 

                                           
 ).٤/١٤زاد المعاد (   )١(

 ) بسند صحيح.١٥٧٢٢ح٢٤/٤٩٩يف المسند ( أخرجه اإلمام أحمد  )٢(

) أبواب صـفة القيامـة والرقـائق والـورع، ٢٥١٧ح٤/٢٤٩أخرجه بنحوه الرتمذي يف الجامع (   )٣(

وهـذا عنـدي «يعني القطان:  »وقال يحيى«مرفوع�، وقال الرتمذي:  باٌب من حديث أنس 

ائق، بـاب الـورع ) كتـاب الرقـ٧٣١ح٢/٥١٠، وأخرجه ابن حبان يف صـحيحه (»حديث منكر

والتوكل، ذكر اإلخبار بأن المرء يجب عليه مع توكـل القلـب االحـرتاز باألعضـاء مـن حـديث 

 ).٢٤-٢٣، وحسنه األلباين يف تخريج أحاديث مشكلة الفقر (عمرو بن أمية الضمري 

 ).٢٤٨)، وانظر: تلبيس إبليس البن الجوزي (١٠/٢١٢فتح الباري (   )٤(
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٢٤٦  

 قول اهللا تعالى:                                  

             فأباح للمريض العدول عن الماء إلى الرتاب حميًة «، ]٦:ائدة[الم

، ولما خرج عمر )١(»له أن يصيب جسده ما يؤذيه، وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذٍ 

يريد الشام لقيه أمراء األجناد فأخربوه أن الوباء قد وقع بالشام  بن الخطاب 

فأصبحوا عليه، قال أبو عبيدة فاستشار الناس ثم نادى يف الناس: إين مصبح على ظهر 

: أفرارًا من قدر اهللا؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم، نفر بن الجراح 

من قدر اهللا إلى قدر اهللا، أرأيت لو كان لك إبل هبطت وادي� له عدوتان، إحداهما 

دبة خصبة، واألخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر اهللا، وإن رعيت الج

، وكان متغيبا يف بعض حاجته فقال: رعيتها بقدر اهللا؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف 

إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا (يقول:  إن عندي يف هذا علم�، سمعت رسول اهللا 

وليس ذلك «، )٢(فحمد اهللا عمر )عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال تخرجوا فرارا منه

يرد المقدور، وإنما معناه أن اهللا تعالى أمر باالحتياط والحزم  اعتقادًا منه أن الرجوع

ومجانبة أسباب الهالك كما أمر سبحانه بالتحصن من سالح العدو وتجنب المهالك 

وإن كان كل واقع فبقضاء اهللا وقدره السابق يف علمه، وقاس عمر على رعي العدوتين 

 .)٣(»النزاع لكونه واضح� ال ينازع فيه أحد مع مساواته لمسألة

يظن أقوام أن االحتياط واالحرتاز ينايف التوكل، وأن التوكل «: قال ابن عقيل 

                                           
 ).٤/٧لقيم (زاد المعاد البن ا   )١(

ــحيح (   )٢( ــذكر يف ٥٧٢٩ح٧/١٣٠أخرجــه البخــاري يف الجــامع الص ــا ي ــاب م ) كتــاب الطــب، ب

 ) كتاب السالم.٢٢١٩ح٤/١٧٤٠الطاعون، ومسلم يف المسند الصحيح (

 ).١٤/٢١١شرح صحيح مسلم للنووي (   )٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمساء بنت داود بن أمحد العلوايند. 

  

٢٤٧ 

هو إهمال العواقب، واطِّراح التحفظ، وذلك عند العلماء هو العجز والتفريط الذي 

يقتضي من العقالء التوبيخ والتهجين، ولم يأمر اهللا بالتوكل إال بعد التحرز واستفراغ 

 لتحفظ فقال تعالى: الوسع فِي ا                        

فلو كان التعلق باالحتياط قادح� فِي التوكل لما خص اهللا به نبيه  ،]١٥٩:[آل عمران

 حين َقاَل َلُه:           لذي مِنُْه يؤخذ ال استفادة الرأي اإ، وهل المشاورة

 .)١(»التحفظ والتحرز من العدو

 من صور المخالفات الركون إلى السبب والظن بأنه يغني عن التوكل:

   كما أن من صور اإلفراط يف التعامـل مـع األسـباب كـاإلجراءات االحرتازيـة

واألدوية وحذق الطبيب: الركوَن إليها، وتعلق قلب العبد هبا، وتوهمه أنه هبـا يف حـرز 

: عة تامة، وغفلته عن التعلق باهللا تعالى ودعائـه والتضـرع إليـه، قـال رسـول اهللا ومن

وكله اهللا إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلقت «، أي: )٢()من تعلق شيئ� وكل إليه(

نفسه باهللا، وأنزل حوائجه بـاهللا، والتجـأ إليـه، وفـوض أمـره كلـه إليـه، كفـاه كـل مؤنـة، 

سر له كل عسير، ومن تعلـق بغيـره أو سـكن إلـى علمـه وعقلـه وقرب إليه كل بعيد، وي

، فـال يحصـل )٣(»ودوائه وتمائمه، واعتمد على حوله وقوته، وكله اهللا إلى ذلك وخذله

، ولو شاء اهللا أن يتناول العبـد له مقصوده؛ فالوقاية من المرض والشفاء منه بيد اهللا 

لمرض ولما شفي، كما يف حـديث السبب ثم يحل به المرض أو ال يشفى منه لحل به ا

                                           
 ).٢٤٨تلبيس إبليس البن الجوزي (   )١(

) بسـند حسـن، وحسـنه األلبــاين يف ١٨٧٨١ح٧٨-٣١/٧٧أخرجـه اإلمـام أحمـد يف المســند (   )٢(

 ).٣٤٥٦ح٣/٣٤٨صحيح الرتغيب والرتهيب (

 ).١٣٦تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ (   )٣(
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٢٤٨  

...واعلــم أن األمــة لــو اجتمعــوا علــى أن (قــال:  أن النبــي  عبــد اهللا بــن عبــاس 

ينفعوك لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك 

 ، فاألسباب مطلوب فعلها، ولكن ال يعتمد العبد عليها،)١()إال بشيء قد كتبه اهللا عليك

، فهـو إذا شـاء جعـل السـبب مـؤثرًا، وإذا شـاء أبطـل وإنما يكـون اعتمـاده علـى اهللا 

 السبب فلم يصبح له تأثير.

 :من صور المخالفات جعل ما ليس بسبٍب سبب�

  ومن صور الخلل يف التعامل مع األسباب أيض�: اتخاذ ما لم يجعله اهللا سـبب�

لذلك، فال يجوز للعبد أن يتداوى أو يحرتز للتداوي أو االحرتاز شرع� وال قدرًا سبب� 

بما ليس سبب� أصالً، كتعليق التميمة أو الطواف بالمشاهد والقبور وتخصيص الـدعاء 

بمكــان ال خصــوص لــه يف الشــرع؛ لــدفع المــرض والعــين، كمــا ال يجــوز لــه التــداوي 

عــل اهللا بــاألمور المحرمــة يف شــرع اهللا، حتــى ولــو ُزعــم أهنــا دواٌء يف ظاهرهــا، فلــم يج

شفاءنا فيما حرم علينا، كالسحر، والخمـر وغيـر ذلـك مـن المحرمـات؛ ففـي صـحيح 

عن الخمر، فنهاه أو كـره أن  أنه سأل النبي  مسلم عن طارق بن سويد الجعفي 

 .)٢()إنه ليس بدواء، ولكنه داء( :إنما أصنعها للدواء، فقال  :يصنعها، فقال

ذين ينـذرون للقبـور ويـدعون أدعيـًة غيـر ال وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 

مشــروعة ويقــوم بنفوســهم أن تلــك النــذور هــي الســبب يف حصــول مطلــوهبم ودفــع 

مرهوهبم، ويزين لهم الشيطان نسبة األثر إلى ما ال يؤثر أصالً، ثم بين أنه ال دليـل لهـم 

                                           
)، والرتمـــــذي يف الجـــــامع ١٨٧٨١ح٧٨-٣١/٧٧أخرجـــــه اإلمـــــام أحمـــــد يف المســـــند (   )١(

 يح.) أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باٌب، بسند صح٢٥١٦ح٤/٢٤٨(

 ) كتاب األشربة.١٩٨٤ح٣/١٥٧٣(   )٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (
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٢٤٩ 

صـول على اعتقادهم إال االقرتان أحيان�، أي: وجود فعلهم الـذي اعتقـدوه سـبب�، وح

مطلوهبم، مع أن ذلك ينتقض يف غالب األحيان، ومجرد اقرتان الشـيء بالشـيء بعـض 

األوقات مع انتقاضه، ليس دليًال على العلية باتفاق العقالء، إذا كـان هنـاك سـبب آخـر 

وهنـا افـرتق النـاس ثـالث «صالح؛ إذ تخلف األثر عنه يـدل علـى عـدم العليـة، فقـال: 

لذين أنعم اهللا عليهم، فالمغضوب عليهم يطعنون فرق: مغضوب عليهم، وضالون، وا

.. والضالون يتوهمون من كل ما يتخيل .يف عامة األسباب المشروعة وغير المشروعة

.. فأمــا المهتــدون فهــم ال ينكــرون مــا خلقــه اهللا مــن القــوى والطبــائع يف جميــع .ســبب�

ك مـن قـدرة اهللا األجسام واألرواح؛ إذ الجميع خلق اهللا، لكـنهم يؤمنـون بمـا وراء ذلـ

.. وال يلتفتـون إلـى .التي هو هبا علـى كـل شـيء قـدير، ومـن أنـه كـل يـوم هـو يف شـأن

األوهام التي دلت األدلة العقليـة، أو الشـرعية علـى فسـادها، وال يعملـون بمـا حرمتـه 

ويكفيـك أن كـل مـا ُيظـن أنـه سـبب «، إلـى أن قـال: )١(»الشريعة، وإن ُظـن أن لـه تـأثيراً 

مما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره، ال بد فيه من أحد أمـرين: إمـا  لحصول المطالب

أن ال يكون سبب� صحيح�، كدعاء من ال يسمع وال يبصر، وال يغني عنك شيئ�، وإمـا 

أن يكون ضرره أكثر من نفعه، فأما ما كان سبب� صحيح� منفعته أكثر من مضـرته، فـال 

 .)٢(»ينهى عنه الشرع بحال

 أن التعلق باألسباب أقسام:  بن عثيمين وذكر الشيخ ا

القسم األول: ما ينايف التوحيد يف أصله، وهو أن يتعلق اإلنسان بشيء ال يمكـن «

                                           
 وما قبلها. )٢/٢٣٥اقتضاء الصراط المستقيم (   )١(

)، ١٧٧-٢٧/١٧٦)، مجموع فتاوى ابـن تيميـة (٢/٢٦٨)، وُينظر: (٢/٢٣٨المرجع نفسه (   )٢(

 ).٦٤)، فتاوى أركان اإلسالم البن عثيمين (١١٣فتاوى مهمة البن باز (
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أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادًا كامالً معرضـ� عـن اهللا، مثـل تعلـق عبـاد القبـور 

 بمن فيها عند حلول المصائب، وهذا شرك أكرب مخرج عن الملة...

سم الثاين: أن يعتمد العبد على سبب شرعي صحيح مـع غفلتـه عـن المسـبِّب الق

 ...وهو اهللا تعالى، فهذا نوع من الشرك ولكن ال يخرج من الملة

القسم الثالث: أن يتعلـق بالسـبب تعلقـ� مجـردًا لكونـه سـبب� فقـط، مـع اعتمـاده 

شـاء قطعـه، ولـو شـاء  األصلي على اهللا، فيعتقد أن هذا السبب هو مـن اهللا، وأن اهللا لـو

ــيئة اهللا  ــبب يف مش ــر للس ــه ال أث ــاه، وأن ــالً وال ألبق ــد ال أص ــايف التوحي ــذا ال ين ، فه

 .)١(»كماالً 

االلتفات إلى «وأختم هذا المطلب ببيان ما ذكره غير واحٍد من أهل العلم من أن 

األســباب شــرك يف التوحيـــد، ومحــو األســباب أن تكـــون أســباب� نقــص يف العقـــل، 

اض عــن األســباب بالكليــة قــدح يف الشــرع، بــل العبــد يجــب أن يكــون توكلــه واإلعــر

 . )٢(».. ما شاء.، واهللا يقدر له من األسبابودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى اهللا 

* * * 

 

  

                                           
 ).٦٢فتاوى أركان اإلسالم (   )١(

ـــن تيميـــة (   )٢( ـــوع فتـــاوى اب ـــر: نفـــس المرجـــع (١/١٣١مجم )، ١٦٩، ١٣٨، ٨/٧٠)، وُينظ

)١٠/٣٥.( 
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 .االعرتاض على حكمة اهللا تعالى يف تقديره المرض :المطلب الثاين* 

ن أمـور يعجـز العقـل البشـري يف خلقه وأمره وما يقدره مـ تفصيل حكمة اهللاِ 

عن اإلحاطة هبا، وإن أدرك طرف� منها، وقد يحصل أن يكون مما قدره اهللا مـا ال يالئـم 

النفــوس البشــرية وال يتوافــق مــع مبتغاهــا، بــل قــد يؤلمهــا كاألوبئــة ونقــص األنفــس 

 والمجاعات والحجر يف البيوت وغيرها.

 ومن صور االعرتاض على حكمة اهللا تعالى وقدره:

فمن الناس من يظهر الجزع والتحسر، وينفتح عليه باب لـو، أو يبـدي التسـخط، 

بل واالعرتاض على قدر اهللا تعالى الذي ال يتوافق مع رغبته أو ما فيه مصلحته يف ظنه، 

فيقول قوًال منكرًا، كسؤاله اهللا على وجه االعرتاض: لـم أنـا؟ ومـا سـبب وقـوع الـبالء 

المـرض ويشـتمه، أو يفعـل فعـالً منكـرًا، كتنـاول  علي؟ وأين وجه الحكمة؟ أو يسـب

المسكرات، ولطم الخدود، وتكسير متاع البيت، أو يظن بقلبه يف ربه سوءًا، ويستبطئ 

 الفرج، أو يعتقد أنه كان يمكنه دفع المقدور، أو ييأس من روح اهللا، ويقنط من رحمته.

منهـا الجلـي  وهذه االعرتاضـات وعـدم التسـليم بالقـدر أنـواع ال تكـاد تحصـى،

ومنها الخفي، ومنها المخرج من ربقة الدين، ومنها مـا هـو مـن الكبـائر، ومنهـا مـا هـو 

دون ذلك، وهي ساريٌة يف نفوس كثير من الناس سريان الحمى يف بدن المحمـوم، وال 

 .)١(يسلم منها إال نفس اطمأنت إلى رهبا وانقادت وسلمت ورضيت

 وجوب الصرب وترك الشكوى لغير اهللا:

األدلة الشرعية دالة على وجوب التسليم هللا تعالى والصرب على أقداره، والصرب و

                                           
)، إعـالم ٢/٧٠)، مـدارج السـالكين البـن القـيم (١٠/٤٦ُينظر: مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة (   )١(

 ).٣/١٢٤الموقعين البن القيم (
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، وهـذه مرتبـة الصـرب التـي قـال )١(هنا هو ترك التسخط واالعرتاض والشكوى لغيـر اهللا

عجًبا ألمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن؛ إن ( :عنها النبي 

، وهنـى هنيـ� )٢()له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خيًرا لـه أصابته سّراء شكر فكان خيًرا

مؤكدًا عن كثير من المظاهر التي تـدل علـى التسـخط واالعـرتاض كحلـق الشـعر عنـد 

، وأعلى من هذه المرتبة )٣(المصيبة، والنياحة، ولطم الخدود، لمنافاهتا للصرب الواجب

، ن العبد راضي� بقضاء اهللا مرتبة الرضى، التي تشمل الصرب وتزيد عليه، وفيها يكو

مرتبـة الشـكر، وهـي أعلـى المراتـب، فهـي صـرب وأعلـى منهـا مطمئن� منشرح النفس، 

ورضى وشكر على المصيبة؛ فالعبد الشاكر عنـد حلـول المصـائب يشـكر اهللا علـى مـا 

قدره؛ ألنه يعلم أن ثـواب مـا أصـابه مـع الصـرب واالحتسـاب أكثـر مـن ذات المصـيبة، 

، وعـاد النبـي )٤(ب على المقدور من الخير أكثر مما يرتتب عليه مـن األذىوألن ما يرتت

                                           
ليس منا من لطـم الخـدود وشـق : ()، ومن ذلك قوله ٩٧ُينظر: عدة الصابرين البن القيم (   )١(

) ١٢٩٤ح٢/٨١، أخرجـه البخـاري يف الجـامع الصـحيح ()الجيوب ودعـا بـدعوى الجاهليـة

) ١٠٣ح١/٩٩كتاب الجنائز، باب ليس منا من شق الجيـوب، ومسـلم يف المسـند الصـحيح (

، إن : (أنـا بـريء ممـن بـرئ منـه رسـول اهللا كتاب اإليمان، وقال أبو موسى األشـعري 

، أخرجـه البخـاري يف الجـامع الصــحيح )بـرئ مـن الصـالقة والحالقــة والشـاقة  رسـول اهللا

) كتاب الجنائز، باب مـا ينهـى مـن الحلـق عنـد المصـيبة، ومسـلم يف المسـند ١٢٩٦ح٢/٨١(

) كتاب اإليمـان، والصـالقة رافعـة صـوهتا عنـد المصـيبة، والحالقـة ١٠٤ح١/١٠٠الصحيح (

 ).١/٦٨٨ظر: أعالم الحديث للخطابي (تحلق شعرها، والشاقة تشق ثياهبا. ين

 ) كتاب الزهد والرقائق.٢٩٩٩ح٤/٢٢٩٥أخرجه مسلم يف المسند الصحيح (   )٢(

 ).١٠٠ُينظر: عدة الصابرين البن القيم (   )٣(

 =)، جـامع العلـوم٢١٨)، طريق الهجرتين البن القـيم (١٠/٤٦ُينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (   )٤(
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 :أبِشر إن اهللا ( رجالً من وعك كان به، فقال له  يقول: ناري أسلطها على عبدي

أسـألك (: ، وكـان مـن دعائـه )١()المؤمن يف الدنيا، لتكون حظه من النار يف اآلخـرة

 .)٢()الرضى بعد القضاء

 تعالى ال تنايف الصرب، بخالف الشكوى للمخلوقين، إال أن والشكوى إلى اهللا

كانت الشكوى  مايكون ذلك وصف� لنحو طبيب يعالجه ال على وجه التسخط؛ وإن

إلى اهللا هبذه المثابة ألهنا يف الحقيقة ليست شكوى، وإنما هي اسرتحام ألرحم 

 : ، كما قال يعقوب )٣(الراحمين               ٨٦:[يوسف[. 

* * * 

 

                                           
 ).٤٥٢)، تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ (١/٤٨٦والحكم البن رجب (=

 ) بسند صحيح.٩٦٧٦ح١٥/٤٢٢أخرجه اإلمام أحمد يف المسند (  )١(

) كتـاب السـهو، بـاب الـدعاء بعـد الـذكر، بسـند ١٣٠٥ح٣/٥٤أخرجه النسائي يف المجتبـى (   )٢(

 صحيح.

ــة (   )٣( ــن تيمي ــاوى اب ــوع فت ــر: مجم ــيم ١٨٤-١٠/١٨٣ُينظ ــن الق ــروح الب )، اآلداب ٢٥٩()، ال

 ).١٠/١٢٤)، فتح الباري البن حجر (١٧٥-٢/١٧٣الشرعية البن مفلح (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...املخالفات العقدية املتعلقة بانتشار األوبئة وسبل دفعها

٢٥٤  

 المطلب الثالث: البدع الفعلية والقولية:* 

طريقة يف الدين مخرتعة تضاهي الشرعية، يقصـد بالسـلوك « ُعرفت البدعة بأهنا:

 .)١(»عليها المبالغة يف التعبد هللا سبحانه

للـدين باعتقـاد كما يمكن تعريفها بأهنا اسٌم جامٌع لكل ما ُأحدث مما فيـه تبـديل 

مخــالف، أو تعبــد لــم يشــرع، أو علــى صــفة لــم ُتشــرع، أو تشــبه بالكــافرين، أو تغييــر 

 . )٢(ألحكام الشريعة على وجه لم تأت به، ال عن اجتهاد شرعي سائغ

واالبتداع يف الدين مـذموٌم يف الشـريعِة، وعمـل المبتـدع مـردوٌد عليـه، وال ينفعـه 

قـاَل ة، وسـوء العاقبـة، وحملـه أوزارًا مـع أوزاره، عند اهللا، وهـو متوعـٌد بسـوء الخاتمـ

َمن أحـدَث يف (، ويف روايٍة: )٣()َمن َعِمَل عمالً ليس عليه أمُرنا فهَو ردٌّ (: رسول اهللا 

، أي: فذلَك العمُل المحَدُث مردوٌد على فاعلِه، باطـٌل )٤()أمِرنا هذا ما ليَس منه فهَو ردٌّ 

عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين (محـذرًا:  ، وقال )٥(ال ُيعتدُّ به، وال يقبُله اهللا

                                           
 ).١/٤٧االعتصام للشاطبي (   )١(

هذا تعريٌف ارتضيته من خالِل دراسِة تعريفاِت العلماء للبدعة ومن خالل التأمـل يف إطالقـات لفـظ    )٢(

تلبــيس يفــات العلمــاء للبدعــة يف البدعــة يف النصــوص الشــرعية ويف كــالم العلمــاء. ُتنظــر بعــض تعر

ــوزي ( ــن الج ــيس الب ــامة (٢٥إبل ــي ش ــث ألب ــة (٢٠)، الباع ــن تيمي ــنة الب ــاج الس )، ٨/٣٠٨)، منه

 ).٨١)، األمر باالتباع للسيوطي (١٣/٢٥٤)، فتح الباري البن حجر (٤٣التعريفات للجرجاين (

 ) كتاب األقضية.١٧١٨ح٣/١٣٤٣أخرجه مسلم يف المسند الصحيح (   )٣(

) كتـاب الصـلح، بـاب إذا اصـطلحوا ٢٦٩٧ح٣/١٨٤أخرجه البخاري يف الجامع الصـحيح (   )٤(

 ) كتاب األقضية.١٧١٨ح٣/١٣٤٣على جور فالصلح مردود، ومسلم يف المسند الصحيح (

)، الباعـث ألبـي شـامة ١٤/٧٣)، التمهيـد البـن عبـد الـرب (١/٢٠٩ُينظر: صحيح ابن حبـان (  ) ٥(

 =)، جــامع العلـــوم والحكــم البـــن رجـــب١٢/١٦( )، شــرح صـــحيح مســلم للنـــووي١٣(
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من بعدي، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات األمور؛ فإن كل محدثـة بدعـة، 

، فيدخُل يف هذا العموم كلُّ محدثٍة يف الديِن أحـدثها َمـن لـيس لـه )١()وكل بدعة ضاللة

له: فعُلَك هذا بدعٌة، قاَل: بدعٌة حسنٌة،  عليها من دليٍل إال استحساَن عقلِه لها، فإذا قيَل 

 وهَي خيٌر، ونحو ذلَك.

وال يحلُّ ألحٍد أن يقابَل هذه الكلمـَة الجامعـَة «: قاَل شيُخ اإلسالِم ابُن تيميَة 

بسـلِب عمومِهـا، وهـَو أْن  )كـل بدعـٍة ضـاللة(الكليـَة، وهـَي قوُلـه:  من رسوِل اهللا 

ِة الرسوِل أقرُب منه إلى التأويلِ يقاَل: ليست كلُّ بدعٍة ضاللًة؛ ف  .)٢(»إنَّ هذا إلى مشاقَّ

جاءت مطلقـة عامـة علـى كثرهتـا، «أدلة ذم البدع ثم ذكر أهنا  وذكر الشاطبـي 

لم يقع فيها استثناء البتة، ولم يأت فيها شيء مما يقتضي أن منها ما هو هدى، وال جاء 

ذه المعاين، فلو كان هنالك محدثٌة فيها: كل بدعة ضاللة إال كذا وكذا، وال شيء من ه

يقتضي النظر الشرعي فيها االستحسان، أو أهنا الحقة بالمشروعات لذكر ذلـك يف آيـة 

أو حديث، لكنه ال يوجد، فدل على أن تلك األدلـة بأسـرها علـى حقيقـة ظاهرهـا مـن 

 .)٣(»الكلية التي ال يتخلف عن مقتضاها فرٌد من األفراد

ومن سن يف اإلسالم سنة سيئًة كان عليـه وزرهـا ووزر  ...(: وقال رسول اهللا 

 .)٤( )من عمل هبا من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيءٌ 

                                           
 ). ٥/٣٠٣)، فتح الباري البن حجر (١/٥٩(=

 ) بسند صحيح.١٧١٤٤ح٢٨/٣٧٣أخرجه أحمد يف المسند (  ) ١(

 ).١/٢٧٤اقتضاء الصراط (  ) ٢(

 ).١/٢٤٥االعتصام (  ) ٣(

 =حكام) كتاب الزكاة، وُينظر: الجامع أل١٠١٧ح٢/٧٠٤أخرجه مسلم يف المسند الصحيح (  ) ٤(
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وإنما كانت هذه منزلة البدعة والمبتدع يف الشريعة لما يرتتب علـى االبتـداع مـن 

المفاسد الدينية العظيمة التـي منهـا االعـرتاض علـى الشـريعة وزعـم نقصـها، ونصـب 

تدع نفسه يف منصب التشريع، وتوهمه إدراك فضل لم يدركه سـلف األمـة، وكـون المب

البدعة تسوق إلى أختها، وتميت السنن بإشغال الناس عنها، وتمنع من التوبة غالب� ما 

ــق األمــة،  ــى الضــالل واالعتقــاد الفاســد، وتفري دام صــاحبها يراهــا حســنة، وتقــود إل

ن الحــق، وإضــعافها اإليمــان، وإفســادها واشــتمالها علــى لــبس الحــق بالباطــل وكتمــا

القلوب، ونزع حالوة السنة منها؛ ولهذا كله وغيره كانت البدع أحـب إلـى إبلـيس مـن 

 .)١(سائر المعاصي، وكانت يف المرتبة الثانية يف وسائله إلغواء بني آدم

                                           
)، االعتصـام للشـاطبي ١٠/٣٧٩)، مجموع الفتاوى البن تيميـة (٦/١٤٠القرآن للقرطبي (=

)٢٢٤، ١٩٨-١/١٨٨.( 

سنن هذه المفاسد جمعتها من عدد من المراجع، وجمعتها بحاشية واحدة اختصارًا. ُينظر:   ) ١(

)، شرح ٣٢، ١٦)، السنة للمروزي (٦٦خلق أفعال العباد للبخاري ()، ١/١٦٩الدارمي (

)، ٣/٤٧٧)، (١٣٧، ١/١٢٨)، شرح أصول االعتقاد لاللكائي (٤٦، ٤٣السنة للربهباري (

)، الحجة لقوام ٢٦)، االنتصار للسمعاين (٧٣شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (

، ١٠-١٠/٨)، (٤/١٩٦مجموع فتاوى ابن تيمية ()، ٢/٤٠٧)، (٣٣٩، ١/٢١١السنة (

٢٥٠-٢٤/٢٤٩)، (٢١/٣٣٢)، (١٩٩ ،٢٠/١٠٣)، (٤٧٤- ١١/٤٧٢)، (٥٦٨،( 

)، النبوات له ٢/٢٤٢)، (٤٥٥، ١/١٣االستقامة البن تيمية ()، ٤٧٠، ٢٨/١٤٣(

)، درء التعارض له ٣٨٤، ٣٨٣، ٢٨٩ ،٢٨٨، ٢٧٩، ١/٢١٨)، اقتضاء الصراط له (١/٩٦(

شفاء العليل له )، ٢٢٤، ٢٢٢، ١/٧٣)، مدارج السالكين البن القيم (٢٢١-١/٢٢٠(

االعتصام للشاطبي )، ٢/١٦٦)، إغاثة اللهفان له (٣/٩٢٦واعق المرسلة له ()، الص٣٠٣(

)٢/٧٣)، (٢٩٦، ٦٤، ٣٤-١/٣٣.( 
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وإن مما يؤسف له أنه على الـرغم مـن كـل مـا ورد يف النصـوص وكـالم السـلف 

حذير من البدع وبيـان غوائلهـا ومفاسـدها وسـمومها إال أنـه ال يـزال يف الصالح من الت

األمــة مــن يركــب مركــب الهــوى أو يقــوده الجهــل أو التعصــب أو التشــبه بالكــافرين 

ل إلــى االبتــداع يف الــدين، وال ســيما يف بعــض األزمنــة التــي يتهيــأ فيهــا منــاٌخ  والضــالَّ

ُوجـد أمـر غـامٌض يقلـق ضــعاف مناسـب لفشـو البدعـة وتمـددها، ويـزداد ذلـك كلمـا 

اإليمان، كما هو الحـال يف أزمنـة األوبئـة وال سـيما يف بـداياهتا؛ حيـث يبـدأ التخـبط يف 

تلمس وسائل دفع البالء، ويختلط الحق بالباطل عنـد الجهـال الـذين يتخـذهم النـاس 

رؤوس� وليسوا بعلماء، وتجد البدع متنفس� عندهم وأتباعهم، ويبدأ أصـحاب الهـوى 

هــا وترويجهــا بــين النــاس، مســتغلين الحاجــة الملحــة للوقايــة أو للتــداوي، فــرتوج ببث

 الشائعات وتكثر البدع.

التي يسببها  ١٩-وقد حصل شيٌء من هذا يف عامنا هذا إبان انتشار جائحة كوفيد 

فيروس كورونا المستجد، فمع غموض طبيعة ذلك الوباء يف بداياته ظهرت جملٌة مـن 

قولية بين الناس يزعم أرباهبا أهنا سبل للخالص من المرض وتساعد البدع الفعلية وال

  يف تجنبه ومنها:

  ما قام به بعض كرباء الرافضة يف إيران من توزيع ما يقولون إنـه تـراب مقـدس

على المرضى اإليرانيين لعالج كورونا كما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على الشـبكة 

 .)١(العنكبوتية

  من إنشاد أناشيد معينة بزعم أهنـا تحمـي أتبـاع مـذهبهم دون ما قام به بعضهم

من سواهم، وزعمهـم أن التمسـح بجـدران مشـاهد أئمـتهم ولعـق أسـطحها يمنـع مـن 

                                           
 https://www.youtube.com/watch?v=KW8vSkb3vgU اليوتيوب.  ) ١(
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اخرتاق الفيروس لجسد من يفعل ذلك، وُمررت عباءة كانـت ألحـد كـربائهم الهلكـى 

 من الوباء.  فافتتن الجهلة هبا، وهتافتوا على تقبيلها والتمسح هبا رجاء الوقاية

  ما قام به بعض الجهلة يف بعض البالد اإلسالمية من تخصيص صالة جماعية

 عقب صالة الفجر لمقاومة البالء.

  ما انتشر عرب وسائل التواصل االجتماعي من رسائل توصي بأدعيٍة معينة غير

 .)١(مأثورة، والمطالبة بتوحيد الدعاء يف وقت معين، بألفاظ معينة

لممارسـات هـي بــدٌع ضـالة، وهـي يف نفـس الوقـت داخلــٌة يف ويالحـظ أن هـذه ا

اتخاذ سبٍب لم يجعلـه اهللا سـبب� حسـ� وال شـرع� ممـا تقـدم بيـان ضـالله يف المطلـب 

 األول.

كما يالحظ أن هذه الممارسـات المبتدعـة الخاطئـة عـادت يف كثيـر مـن أحوالهـا 

 على ممارسيها بعكس مطلوهبم، وهذا من شؤم البدعة.

أن مـن النـاس مـن ابتـدع عنـد حلـول الطـاعون اجتماعـ�  ابن حجر وقد ذكر 

وأما االجتماع له كما يف االستسقاء فبدعٌة حدثت «على الدعاء كهيئة االستسقاء، قال: 

، ثم ذكـر أن الطـاعون عظـم )٢(»يف الطاعون الكبير سنة تسع وأربعين وسبعمائة بدمشق

 .)٣(وثالثين وثمانمائة بعد اجتماعهم وكثر، وحدث مثل ذلك يف سنة ثالث

                                           
، ومنهـا مـا هـو موثـق يف الشـبكة العنكبوتيـة، ومـن هذه الظواهر منهـا مـا اطلعـت عليـه بنفسـي  ) ١(

  https://2u.pw/pCtDp : المواقع التي وثقت بعض ذلك المقال يف الرابط التالي

 مع مالحظة عدم موافقة الكاتب يف كل ما ذكره يف المقال.  

 ).٣٢٨بذل الماعون (  ) ٢(

 ).٣٢٩المرجع نفسه (  ) ٣(
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 : المطلب الرابع: التشاؤم والتطير* 

، )١(التشاؤم والتطير لفظان متقاربان، أو هما بمعنى واحد، يجمعهما الظن السـيئ

ويقصد هبما أن يتوقع اإلنسان مـن شـيء يـراه أو يسـمعه أو يعلمـه أنـه سـبٌب لحصـول 

ن غالب تشاؤم العرب كان المكروه والحزن والضرر، لكن أضيف التطير إلى الطير أل

، وأصل التشاؤم توقع ورود الشر من جهة الشـمال، ثـم ُعمـم )٢(بحركة الطير وأصواهتا

 .)٣(اللفظ على كل ما توهم وقوع شر ومكروه بسبب رؤيته أو سماعه

وقد نفت الشريعة الطيرة، وحرمت اعتقاد تأثير حركة الطيور أو أصواهتا يف أقدار 

ألوقـات واألعـداد وغيرهـا مـن األشـياء، وبينـت أن مـن وجـد يف اهللا، ونفت التشاؤم با

نفسه شـيئ� مـن ذلـك فإنـه يدفعـه بالتوكـل، وال يصـده عـن مقصـده، وهنـت عـن سـب 

 الدهر، ورغبت يف التفاؤل، وأوضحت أن األمر كله بيد اهللا، إليه ترجع األمور كلها.

               قال اهللا جل شأنه: 

     ١٧:[األنعام[. 

 يف نصـنعها كنـا أموراً  فقال:  اهللا رسوَل   السلمي الحكم بن معاوية وسأل

 ذاك( قـال: نتطيـر، كنـا قلت: قال: ،)الكهان تأتوا فال( قال: الكهان، نأيت كنا الجاهلية،

                                           
)، فـتح ٣/١٥٢٣)، مفتـاح دار السـعادة البـن القـيم (٤/٢٣٥ُينظر: معـالم السـنن للخطـابي (   )١(

 ).١٠/٢١٣الباري البن حجر (

)، مفتــاح دار الســعادة ٢/٢٠)، المنهــاج للحليمــي (١٤/١١ُينظــر: هتــذيب اللغــة لألزهــري (   )٢(

)، التحريـر والتنـوير ٣٧٦)، تيسير العزيز الحميـد لسـليمان آل الشـيخ (٣/١٥٢٣البن القيم (

 ). ١٩/٢٨١( )،٩/٦٦البن عاشور (

 ). ٢٣/١٠٤ُينظر: التحرير والتنوير البن عاشور (   )٣(
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 هـو إنما بالتطير وتشاؤمه تأذيه أن فأخرب« ،)١()يصدنكم فال نفسه يف أحدكم يجده شيء

 ال ويصده، يطيره الذي هو وإشراكه وخوفه فوهمه به، المتطير يف ال وعقيدته، نفسه يف

 .)٢(»وسمعه رآه ما

 أو اهللا علـى متـوكالً  أمـراً  فعـل قـد يكـون بـأن الطيرة وأما ...« : تيمية ابن قال

 ويرتك فيتطير ذلك، ونحو يفلح، ما أو: يتم، ما مثل: مكروهة: كلمة فيسمع عليه يعزم

 فــال نفســه يف أحــدكم يجـده شــيء ذلــك( ...الصـحيح يف كمــا عنــه، منهـي فهــذا األمـر

 محبتـه من واحد كل يف فهو أراد، عما العبد الطيرة تصد أن  النبي فنهى ،)يصدنكم

 شرع بما والعمل عليه والتوكل هللا االستخارة مسلك يسلك إنما للطيرة وكراهته للفأل

 عـن لـه ناهيـة الطيرة وال الفعل، على له وباعثا له آمرا الفأل يجعل لم األسباب، من له

 .)٣(»الجاهلية أهل ذلك مثل عن وينتهي يأتمر وإنما الفعل،

وإنما هنت الشريعة عن التشاؤم والتطير لما فيهما من سـوء الظـن بـاهللا، وضـعف 

قضائه، والجهل بجعل ما ليس بعالمٍة على شيء عالمًة توهم�، فيتنكد عيش الرضى ب

تتضـمن «المتشائم، ويكون له يف كل ما يرى ويسمع سـبٌب لتوقـع المكـروه، فـالطيرة: 

الشرك باهللا، والخوف من غيره، وعدم التوكل عليه، والثقة به، فكـان صـاحبها غرضـ� 

ألنـه لـم يتـدرع مـن التوحيـد والتوكـل بجنـة  لسهام الشر والبالء، فيتسرع نفوذهـا فيـه؛

واقية، وكل من خاف شيئا غير اهللا ُسلط عليه، كما أن من أحب مع اهللا غيره ُعـذب بـه، 

                                           
 ) كتاب السالم.٥٣٧ح٤/١٧٤٨أخرجه مسلم يف المسند الصحيح (   )١(

 ).١٤/٢٢٣)، وُينظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٢/٢٣٤مفتاح دار السعادة البن القيم (   )٢(

 ).٢٣/٦٧مجموع الفتاوى (   )٣(
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 .)١(»ومن رجا مع اهللا غيره خذل من جهته، وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتها

ا م جائحـة كورونـ٢٠٢٠الموافـق لعـام  ـهـ١٤٤١ولما انتشرت يف هذا العام عام 

بدءًا من الصين، ثم انتقلت إلى غالب دول العالم، انتشـرت عبـارات بـين بعـض عـوام 

م لمـا وقـع فيهـا مـن أحـداث، ٢٠٢٠الناس ظاهرها الدعابة، وحقيقتها التشـاؤم بسـنة 

ولتطابق رقميها، أو التشاؤم ببعض الدول التـي قـدم منهـا المـرض بـادئ األمـر، وأهنـا 

 .)٢(بالد منحوسة، وأهلها منحوسون

وال شك أن هذا من أمر الجاهلية، وهو داخٌل فيما هنت عنه الشريعة من التشاؤم 

 فأوضـح  )٣()ال عدوى وال طيـرة وال هامـة وال صـفر(: والتطير، قال رسول اهللا 

 داللة، فيها وال عالمة، عليها لهم يجعل لم سبحانه اهللا أن ليعلموافساد الطيرة؛ «ألمته 

 إلــى نفوســهم ولتســكن قلــوهبم، لتطمــئن ويحذرونــه؛ نــهيخافو لمــا ســبب� نصــبها وال

 الســموات ألجلهــا وخلــق كتبــه، هبــا وأنــزل رســله، هبــا أرســل التــي تعــالى وحدانيتــه

 فيهـا يبقـى لـئال قلوهبم من الشرك علق فقطع ...والنار الجنة الدارين وعمر واألرض،

 .)٤(»البتة أهله أعمال من بعمل يتلبسوا وال منها علقة

 فقـال: عنهـا سـئل حيـث الطيـرة يف أمتـه  النبـي شفى وقد« : قيمال ابن قال

                                           
 ).٢/٢٥٦بن القيم (مفتاح دار السعادة ال   )١(

 انظر على اإلنرتنت:   )٢(

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/be87a4ae-9c0d-4a9c-976c-4164ae001e67 

) كتاب الطب، باب الجـذام، ومسـلم ٥٧٠٧ح٧/١٢٦أخرجه البخاري يف الجامع الصحيح (   )٣(

 ) كتاب السالم.٢٢٢٠ح٤/١٧٤٤يف المسند الصحيح (

 ).٢/٢٣٤مفتاح دار السعادة البن القيم (   )٤(
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 منـه أشـفق مـن يضـر إنمـا التطيـر أن واعلـم ...)١()يصـدنه فال أحدكم يجده شيء ذاك(

 الشرك، من باٌب  فالطيرة ...البتة يضره لم شيئ� به يعبأ ولم به يبال لم من وأما وخاف،

 واشـتغل نفسـه أتبعها من على شأهنا مويعظ يكرب ووسوسته، وتخويفه الشيطان وإلقاء

 وال بالـه، إليها ألقى وال إليها، يلتفت لم عمن وتضمحل وتذهب هبا، العناية وأكثر هبا

 السيل من أسرع إليه كانت هبا قائالً  هبا معتني� كان من أن واعلم وفكره، نفسه هبا شغل

 الشـيطان لـه ويفتح ويعطاه، ويراه يسمعه فيما الوساوس أبواب له فتحت منحدر، إلى

 عليـه وينكـد دينه، عليه يفسد ما والمعنى اللفظ يف والقريبة البعيدة المناسبات من فيها

 ياسـمين� رأى وإذا وجالٌء، سفرٌ  وقال: به تطير إليه ُأهدى أو سفرجالً  سمع فإذا عيشه،

 يبقـى سـوء قـال: سـمعها أو سوسـنة رأى وإذا ومين، يأٌس  وقال به تطير اسمه سمع أو

 .)٢(»نة...س

* * * 

 

                                           
 سبق تخريجه قريب�.   )١(

 ).٢٣١-٢/٢٣٠مفتاح دار السعادة (   )٢(
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٢٦٣ 

 المطلب الخامس: ادعاء علم الغيب أو تصديق مدعيه: * 

 أن بينة، واضحة قواعدها وأرست اإلسالمية العقيدة قررهتا التي المسائل من إن

  شأنه: جل اهللا قال سواه، من دون وحده به تعالى اهللا يختص مما هو الغيب علم   

          والمراد بذلك الغيب المطلق ]٦٥:[النمل ،

الذي ال يعلمه إال اهللا تعالى، وأما ما علمه بعض الخلق وغاب عن بعضهم، وهو 

الغيب النسبي فلم يستأثر اهللا تعالى بعلمه، بل هو غيٌب بالنسبة لمن غاب عنه، وهو 

 .)١(ل إنسان غائٍب عنك يف بالد أخرىمن عالم الشهادة لمن اطلع عليه، كحا

بيئــة مناســبة النتشــار إذا تبــين هــذا فــإن مــن المالحــظ أن فــرتات األزمــات تعــد 

ــن  ــوفهم م ــاس وخ ــع الن ــتغلة هل ــيم، مس ــار يف الهش ــار الن ــب انتش ــم الغي ــاءات عل ادع

المجهول، فكلما ازداد األمـر غموضـ�، وأهميـًة، وهتديـدًا لحيـاة اإلنسـان ومسـتقبله، 

غــذت التكهنــات بالمســتقبل واشــتعلت نيراهنــا، فتكــون أكثــر خطــورة مــن ذات كلمــا ت

األزمة على صحة المرء النفسية والعقديـة، ولمـا ظهـر وبـاء كورونـا بـدأت تطـل تلـك 

التكهنات، واالدعاءات، فمن قائٍل: إنه تنبأ باألزمة والمرض منذ سنوات، ومن قائـل: 

ودًا يف كتــٍب قديمــة، وتنبــؤات ســابقة، إن اإلخبــار بوقــوع الوبــاء هــذا العــام كــان موجــ

ألبــي علــي  »عظــائم األمــور«وروايـات وأفــالم تــم إنتاجهــا منــذ أعــوام، كمــا يف كتــاب 

قبــل  »نوســرتاداموس«، أو تنبــؤات فرنســي اســمه »عيــون الظــالم«الــدبيزي، أو روايــة 

ع بـين ، والجـام)٢(»سـيلفيا«أو أمريكية اسمها ، »فانغيليا«تدعى: بلغارية قرون، أو كالم 

                                           
)، ٣٤٧لشــيخ ()، تيسـير العزيــز الحميــد لســليمان آل ا١٧/٤٣١ُينظـر: مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة (   )١(

 ).٢٩٢)، تفسير القرآن الكريم سورة سبأ لمحمد العثيمين (٧/٨٥٥موسوعة األلباين يف العقيدة (

 =ُينظر بعض ما شاع بين الناس من تلك التخرصـات وبعـض الـردود عليهـا يف المواقـع التاليـة   )٢(
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كل ما سبق هو الحديث المسبق عن أحداث هذا العام والوباء الـذي حصـل فيـه، فـإذا 

سمع ذلك ضعاف العلم تعجبـوا مـن قـدرة أولئـك علـى كشـف الغيـب، وأصـبحوا يف 

حيرٍة بين ما يؤمنـون بـه مـن أنـه ال يعلـم الغيـب إال اهللا، وبـين مـا ُينقـل إلـيهم مـن هـذه 

 الحكايات واألخبار.

صــم بعقيدتــه، ويعلــم أن الغيــب المطلــق ال يعلمــه إال اهللا، وأمــا مــا والمــؤمن يعت

يتحدث به الناس من اإلخبار عـن المغيبـات فإنـه يحتـاج إلـى تمحـيص؛ فـإن الكـذب 

واالدعاء والتمويه يف ذلك كثير، وألن مبنى هذا البحث على االختصار فـإنني ألخـص 

 خبار:يف نقاط ما يمكن أن يكون تفسيرًا لتلك الحكايات واأل

من تلك األخبار ما هو مكذوب وعاٍر عن الصحة، كالكتاب المنسوب إلى  أوًال:

الدبيزي فإنه ال وجود لهذه الشخصـية يف التـاريخ وال لكتابـه، وإنمـا هـو كتـاٌب ُوضـع 

 حديث� بعد الجائحة، وُنشر عرب وسائل التواصل االجتماعي.

ــ�: ــٌل  ثاني ــالٌم مجم ــه ك ــون في ــا يك ــار م ــك األخب ــن تل ــيالت وم ــى تخ ــي عل مبن

وتخرصات، ومكتوٌب برموٍز ونوع غموض، فإذا وقعت واقعة اجتهد بعض النـاس يف 

تأول ذلك الكالم الغامض على الواقعة وتنزيله عليها، ولو مع الكثير من التكلف، مع 

 أن الكالم يمكن حمله على معاين شتى.

لم الوبائيات، وتاريخهـا، ومنها ما يكون توقع� مستقبلي� مبني� مثالً على عثالث�: 

فيؤلف مؤلف كتاب� علمي� يحلـل فيـه المقـدمات، الموصـلة إلـى نتـائج متوقعـة، وقـد 

                                           
 على شبكة اإلنرتنت:=

 https://2u.pw/Bhiu4موقع االندبندنت بالعربية:   

 https://2u.pw/LyHI4موقع أخبار اليوم:   
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٢٦٥ 

يحدد عام� وبلدًا يبدأ فيه الوباء بناًء على دراساته، ويحدد غيره عام� وبلدًا آخر، فيتفق 

يكتـب  قدرًا أن يقع مثل قول أحدهما فُيزعم أهنا نبـوءة تحققـت، وُينسـى اآلخـر، وقـد

مؤلف روايًة أو ينتج منتج فيلم� فيذكر بلـدًا ُعرفـت سـابق� بأهنـا وبيئـة، ويحبـك قصـًة 

  تخيليــة للمســتقبل، مبنيــة علــى وقــائع ســابقة، فــإذا اتفــق قــدرًا يف المســتقبل أن حصــل 

  جزء يسيٌر مما يف الروايـة أو الفـيلم ُنشـر بـين النـاس أن نبـوءات فـالن تحققـت، وهـذا 

لشاب أتوقع أنـك تتـزوج يف الصـيف القـادم، وتشـرتي سـيارًة نوعهـا كما لو قال رجل 

  كــذا، ويكــون أول مــا يولــد لــك ابنــة، فقــد يتفــق قــدرًا أن يقــع كــل ذلــك، ال ألن لــدى 

ذلك الرجل علم� بالغيب، وإنما هو كالٌم قابٌل للوقـوع، فالنـاس يتزوجـون ويشـرتون 

 ويولد لهم.

مما يسرتقه الجن من السمع فيلقونه إلى  وال يمتنع أن يكون بعض ما ُذكر رابع�:

أوليائهم من اإلنس، فيخلطون كلمة الحق الواحدة بمائة كذبة، ومن عادة عامة النـاس 

الوقوف عند الكلمة الصادقة التي يقولها الكاهن، ولو كذب قبلها وبعدها مرات، وقد 

قـالوا:  )يءليسوا بش( :عن الكهان؟ فقال لهم رسول اهللا  سأل أناٌس رسول اهللا 

تلــك ( :يــا رســول اهللا فــإهنم يحــدثون أحيانــا الشــيء يكــون حقــ�، قــال رســول اهللا 

الكلمة من الحق يخطفها الجني، فيقرها يف أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر 

إن المالئكة تنزل يف العنان: وهو السحاب، فتذكر األمر (: ، وقال )١()من مائة كذبة

تسرتق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها قضي يف السماء، ف

                                           
) كتاب األدب، باب قول الرجـل للشـيء: ٦٢١٣ح٨/٤٧أخرجه البخاري يف الجامع الصحيح (   )١(

كتـاب  )٢٢٢٨ح٤/١٧٥٠ليس بشيء، وهو ينوي أنه ليس بحق، ومسلم يف المسـند الصـحيح (

 السالم.
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فتلقى على فـم السـاحر، فيكـذب ... (، ويف حديث آخر: )١()مائة كذبة من عند أنفسهم

ق، فيقولون: ألم يخربنا يوم كذا وكذا، يكون كذا وكذا، فوجدناه  معها مائة كذبة، فُيصدَّ

 .)٢()حقا؟ للكلمة التي سمعت من السماء

وال يبعد أيض� أن يكون شخٌص يعلم بتخطـيط بلـٍد معـين لغـزو بلـد أو  خامس�:

نشر وباء أو غير ذلك فيكتب كتاب� أو رسالًة بمضمون ذلك التخطيط قبل تنفيذه بمدة، 

  فإن تم ذلك التخطيط بعد ذلك ونفذ على أرض الواقع كان كأنما أخرب بالمغيبات.

المعرفة ال تختص بما ذكره المنجمون، بـل  ةتقدم وعلمُ ... «: قال ابن القيم 

له عدة أسباب يصيب ويخطئ، ويصدق الحكم معها ويكذب، منها: الكهانـة، ومنهـا: 

.. إلى غير ذلك من األمور التـي ُينـال هبـا جـزء يسـير مـن ... ومنها الفراسة.المنامات،

أمـور غيبيـة .. على .علم الكهان، وهذا نظير األسباب التي يستدل هبا الطبيب والفالح

بما تقتضيه تلك األدلة، مثال الطبيب إذا رأى الجرح مسـتديرًا حكـم بأنـه عسـر الـربء، 

ارين وغيرها، ومن تأمل وكذلك عالمات البحوإذا رآه مستطيال حكم بأنه أسرع برءًا، 

مــا ذكــره بقــراط يف عالئــم المــوت رأى العجائــب، وهــي عالمــات صــحيحة مجربــة، 

 أمور تحدث يف البحر والريح بعالمات تدل على ذلك مـن وكذلك ما علم به الربان يف

طلـوع كوكـب أو غروبـه أو عالمـات أخـرى، فيقــول: يقـع مطـر، أو يحـدث ريـح كــذا 

وكذا، أو يضطرب البحر يف مكان كذا ووقت كذا، فيقع ما يحكم بـه، وكـذلك الفـالح 

                                           
ــه البخــاري يف الجــامع الصــحيح (   )١( ــق، بــاب ذكــر ٣٢١٠ح٤/١١١أخرج ) كتــاب بــدء الخل

 المالئكة.

 ) كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ٤٧٠١ح٦/٨٠أخرجه البخاري يف الجامع الصحيح (   )٢(  

               :١٨[الحجر[. 
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لشـجرة ال يرى عالمات فيقول: هذه الشجرة يصيبها كذا، وتيبس يف وقت كذا، وهذه ا

تحمـل العــام، وهـذه تحمــل، وهـذا النبــات يصـيبه كــذا وكـذا؛ لمــا يـرى مــن عالمــات 

يختص هو بمعرفتها، بل هـذا أمـر ال يخـتص باإلنسـان، بـل كثيـر مـن الحيـوان يعـرف 

 .)١(»...أوقات المطر والصحو والربد وغيره

ة وأما الكهان: فهم أنـاس يـدعون علـم الغيـب بواسـط«: وقال الشيخ ابن باز 

قرنائهم من الجن فيقولون: كان كذا وكذا،... وفالن سوف يصيبه كذا، أو فالن سوف 

يتزوج فالنة، وفالن سوف يقتل يف وقت كذا إلـى غيـر هـذا ممـا يـدعون، فهـم يف هـذه 

ــه بأســباب  األقــوال تــارة يكــذبون، وقــد يقــع القــدر بمــا يقولــون، فــيظن المغفلــون أن

يلقي إليهم الشياطين مما يسرتقون السمع مـن صدقهم، ويظن الجهلة ذلك، وتارة بما 

السماء فيسمع الكلمة الصادقة ويكذب معها الشيء الكثير، كما جاء يف الحديث، أهنم 

يكذبون معها مائة كذبة، وقد يزيدون...، فيقول الناس: صدقوا يف يـوم كـذا وكـذا، ثـم 

الشـياطين الـذين  يصدقوهنم يف كل شيء، وهذا من االبتالء واالمتحان، وتارًة بواسطة

يتجسسون على الناس، فإن كل إنسان معه شيطان، فهذا الشيطان الذي معك يلقي إليه 

أولياؤه من الشياطين الذين مع الكهنة وعنـد الكهنـة وعنـد السـحرة، فيخـربهم بـبعض 

األشياء التي فعلها اإلنسان حتى يـروج باطـل هـذا السـاحر وهـذا الكـاهن بأسـباب مـا 

ين مما قد وقع يف البيوت والبلدان، ومما قد يسرتق من السمع، فيظن تلقيه إليه الشياط

، )٢(»الجهلة والمغفلون أن هذا بعلمهم وبصـيرهتم، وأن عنـدهم شـيئا مـن علـم الغيـب

                                           
  )، زاد المعــاد ١١/٢٨٣)، وُينظــر: مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة (٢/٢١٧مفتــاح دار الســعادة (   )١(

 ).٧٠٠-٥/٦٩٧البن القيم (

 ).١/٢٢٧)، وُينظر: فتاوى نور على الدرب البن باز (٨٣-٨/٨٢مجموع فتاوى ابن باز (   )٢(
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٢٦٨  

والناس من عادهتم الميل إلى الشعوذة، وإلى كل ما يظنون أنه ينفع، فيتشـبثون «وقال: 

ذه يصدقون الكهنـة والمنجمـين يف بكل شيء، والمريض يتشبث بكل شيء أيضا، فبه

كذهبم الكثير ألسباب أهنـم قـد صـدقوا يف واحـدة، أو نفعـوا يف واحـدة أو ثنتـين مـثالً، 

وهذا كله من طبيعة البشر، الميل إلـى مـن ظنـوا أن عنـده شـيئ�، وال سـيما إذا كـان قـد 

قـوة  عرف أنه نفع، ولو يف واحدة، فيتعلقون به ويصدقونه يف كل شـيء، وال حـول وال

 . )١(»إال باهللا

* * * 

                                           
 ).٥/٦٩٧م ()، وُينظر: زاد المعاد البن القي٣/٣٤٩فتاوى نور على الدرب البن باز (   )١(
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٢٦٩ 

  الثاني المبحث

  األوبئة بانتشار المتعلقة العقدية المخالفات دفع سبل

 

     :ووصفها بالخيرية يف قوله اهللا تعالى أمة نبيه محمد  امتدح

        وقال جل ]١١٠:[آل عمران ،

        : شأنه يف صفة المؤمنين والمؤمنات

     وقال تعالى]٧١:[التوبة ،:        

       :فهذه منزلة األمر بالمعروف ]١٠٤[آل عمران ،

والنهي عن المنكر يف دين اإلسالم، وما ذاك إال ألهميته وعظيم أثره وشدة حاجة 

منكم من رأى ( :األفراد والمجتمعات إليه، ويف الحديث الصحيح يقول النبي 

منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 

، وأعظم معروف يؤمر به هو توحيد اهللا، كما أن الشرك به تعالى هو أعظم )١()اإليمان

أصل الدين هو األمر بالمعروف، «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،)٢(منكر ُينهى عنه

، ولكثرة )٣(»س المعروف هو التوحيد، ورأس المنكر هو الشركوالنهي عن المنكر، ورأ

إلصالح ما قد فسد وفق  �اقرتاف المخالفات بقصد ومن دونه، كان تقويم ذلك مطلب

منهج نبوي كريم مستلهم من نصوص الوحيين، حتى يتخذ لكل عوٍج وفساٍد ومنكٍر 

 صالحه وتغييره.سبٌل مناسبة، تكون أليق به، وأهدى إلى الغاية من تقويمه وإ

                                           
 ) كتاب اإليمان.٤٩ح١/٦٩أخرجه مسلم يف المسند الصحيح (   )١(

 ).٧/١٠٥ُينظر: جامع البيان للطربي (   )٢(

 ).٢٧/٤٤٢مجموع الفتاوى (   )٣(
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٢٧٠  

ومن هنا كانت ضرورة عقد هذا المبحث الذي بين أيدينا بعد ما تم تشخيص داء 

المخالفات العقدية يف المبحث السابق؛ حتى تكتمل الفائدة المرجوة من هذا البحـث 

 وقيام� بواجب النصح هللا تعالى ولرسوله ولعامة المسلمين. - بإذن اهللا -

دث عــن قضــايا علميــة يف حاجــٍة إلــى بســٍط وهــذا المبحــث يف غالبــه ال يتحــ

واستدالل، وإنما يركز على الجانب العالجي لمشكلة المخالفات العقديـة، ويحـاول 

  تقديم مقرتحات هبذا الصدد.

مــن خــالل جــانبين  وســيتم تســليط الضــوء علــى ســبل دفــع المخالفــات العقديــة

 مهمين:

ــب األول: ــة ال الجان ــات العقدي ــوع المخالف ــباب وق ــس أس ــار تلم ــة بانتش متعلق

األوبئة، ثم بيان طرق إزالتها وأوجه مواجهتها؛ إذ ال يمكن أن ُتزال ما لم ُيعرف سـبب 

حدوثها، كما أن أفراد المخالفات أكثر من أن تحصر فيصعب تتبعهـا، لكـن إذا عـولج 

السبب عولجت تبع�، يضاف لهذا أنه يف حال تغير النازلة فقد تتغير صور المخالفـات 

أسباب ظهورها واحدة، فيكون العالج واحـدًا لهـا جميعـ�، وهـذا الجانـب وإن كانت 

 يمثل الجانب النظري يف مجمله.

اقرتاح خطوات عملية لدفع المخالفات العقدية المتعلقة محاولة  الجانب الثاين:

 بانتشار األوبئة والوقاية منها مستقبالً واالستفادة من التقنيات الحديثة.

* * * 
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  أمساء بنت داود بن أمحد العلوايند. 

  

٢٧١ 

 ول: إزالة أسباب وقوع المخالفات العقدية المتعلقة بانتشار األوبئة:المطلب األ* 

إزالــة أســباب وقــوع اإلنســان يف المخالفــة قســمان: خاصــة بكــل ســبب، وعامــة 

 ألسباب شتى:

فإهنا تستلزم معرفة أسباب وقوع العبد يف مخالفِة  فأما اإلزالة الخاصة بكل سبب

قصاء وتتبع أهم تلـك األسـباب لمـدافعتها ما يجب أن يعتقده، فال بد أن نعمد إلى است

وسد منافذها وبيان كيفية إزالتها وملء فراغها من الناحيـة العقديـة، وأهـم مـا جمعـت 

بعــد التأمــل مــن أســباب وقــوع المخالفــات العقديــة زمــن األوبئــة والحــوادث العامــة 

 العظيمة ما يأيت:

، بسبب اهيمتفّشي الجهل بالعقيدة الصحيحة وانحراف التصورات والمف - ١

اإلعراض عن تعلم العقيدة السليمة وتعليمها، وعدم بذل الجهد لتحصيلها، أو بسبب 

، وال شك أن هذا السبب هو من أقوى الصحيحة مصادرها غير من العقيدة تلقي

أسباب ظهور جيٍل يجهل بعض أحكام الشرع العقدية، ناهيك عن معرفته بالرد على 

  بس عليهم الصواب بالخطأ، والحق بالباطل، الشبهات التي ُتورد عليها، فيلت

       ١٨:[المجادلة[،      األعراف]: ٣٠[ ،

  قال  ،]٣٩:ونس[ي            قال اهللا تعالى: 

الشر إما أن يكون لفساد القصد، وإما أن يكون للجهل، والجهل إما أن «: ابن تيمية 

 .)١(»يكون لتفريط يف النظر، وإما أن يكون لعجز عنه

الجهل مرض يؤلم القلب، فمن الناس من يداويه بعلوم ال «: وقال ابن القيم 

                                           
 ).٢/٧٥منهاج السنة (   )١(
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٢٧٢  

هي يف الحقيقـة إنمـا تزيـده مرضـ� تنفع، ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم، و

إلى مرضه، لكن اشتغال القلب هبا عن إدراك األلم الكـامن فيـه بسـبب جهلـه بـالعلوم 

 .)١(»النافعة التي هي شرط يف صحته وبرئه

ويظهر أثر هذا السبب يف فشـو عـدد مـن المخالفـات العقديـة ممـا سـبق ذكـره يف 

 طريقـة تعـاملهم مـع أسـباب دفـع المبحث السابق كإفراط بعض الناس أو تفريطهم يف

ــأن يف  ــذلك الش ــط، وك ــن توس ــلم م ــه المس ــون علي ــب أن يك ــا يج ــالً بم ــة؛ جه األوبئ

االعــرتاض علــى حكمــة اهللا تعــالى يف تقــديره المــرض، فلــو علــم العبــد حقيقــة القــدر 

والقضاء وما يدبره اهللا تعالى للعبد وأن تقدير اهللا لعبـده خيـر ال شـر فيـه، ألدرك كيـف 

ذه المخالفة فال يقع فيهـا، وقـس علـى هـذا بقيـة المخالفـات كانتشـار البـدع يتجنب ه

 الفعلية والقولية أو التشاؤم والتطير وما يتعلق بادعاء علم الغيب أو تصديق مدعيه. 

وإلزالة هذا السبب والنجاة من آثاره فال بد من تضافر الجهود لنشر العلم الشرعي 

وتبيين العقيدة الصحيحة بأدلتها، وترسـيخ قواعـد الصحيح، ورفع الجهل عن العباد به، 

إيمانية يقينية، وكشف الشبهات، وكما يحتاج يف أوقات الوباء إلى تضافر جهود األطبـاء 

لوقاية الناس وعالج أبداهنم، فإن الحاجة إلى وقايـة ديـنهم واعتقـادهم وصـالح قلـوهبم 

 .)٢(»الشريعة للقلوب بمنزلة الغذاء والدواء لألبدان«أشد، و

                                           
 ).١/١٩إغاثة اللهفان (   )١(

)، الجـواب ٣٠يميـة ()، وُينظر: أمـراض القلـوب البـن ت٣/١٤٣إعالم الموقعين البن القيم (   )٢(

)، موسـوعة األلبـاين يف ١٤٧)، هبجـة قلـوب األبـرار للسـعدي (١١٤، ٧٦الكايف البـن القـيم (

 ).٢/١٠العقيدة (
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٢٧٣ 

فإن التقليـد بـدون تمحـيص  التقليُد المذموم واالغرتار بما عليه أكثر الناس: -٢

وال نقد لما يتم ترويجه من أفكار أو أقوال أو أفعال مغلوطـة، وال عـرض علـى ميـزان 

العقيدة اإلسالمية، وال طلب الدليل وال النظر يف مدى صحته، سبٌب يف االنحراف عن 

 المسـلمة غيـر بـاألمم المسـلمين بعـض بتـأثرألمـر سـوءًا العقيدة الصـحيحة، ويـزداد ا

ويبدو ارتبـاط هـذا السـبب بالمخالفـات  ومعتقداهتا، الدينية وأفكارها بثقافتها واألخذ

الســابق ذكرهــا واضــح�؛ فــإن التقليــد األعمــى َيــربز ســبب� قــاد إلــى العديــد مــن تلــك 

 .)١(المخالفات وإلى ترويجها

 قال اهللا تعالى:                             

                                            

   ٢٣-٢٢:[الزخرف[. 

ولدفع هذا السبب وتحجيمه ينبغي توعية الناس والتأكيـد علـيهم يف كـل محافـل 

العلــم بلــزوم احــرتام عقــولهم التــي كــرمهم اهللا تعــالى هبــا، وتــدبر نصــوص الــوحيين 

وداللتهما، وتنزيل تلك األدلة على الوقائع، واتبـاع أهـل العلـم مـن السـلف الصـالح، 

إلهــه هــواه، ولــم يســلِّم لنصــوص الــوحي؛ فــإن العلمــاء  والحــذر مــن تقليــد مــن اتخــذ

لم يحل له أن يقلد أحـدًا  مجمعون على أن من تبين له الحق الذي جاء به الرسول 

 .)٢(يف خالفه

                                           
)، الـرد علـى ١/١٢)، شرح أصول اعتقاد أهـل السـنة لاللكـائي (١٤ُينظر: اإلبانة لألشعري (   )١(

)، مجمـوع ٣/٥٤راهيم ()، فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبـ٤٧٩اإلخنائي البن تيميـة (

 ).٧/٤٣فتاوى ابن باز (

 ).٤٧٩ُينظر: الرد على اإلخنائي البن تيمية (   )٢(
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٢٧٤  

، وهو سبب ضالل كثير من الناس ودخولهم يف ألوان من البدع اتباع الهوى - ٣

ز بين السنة والبدعة، أو فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب فال يمي«والمخالفات؛ 

 ، قال اهللا تعالى: )١(»ينكسه فيرى البدعة سنة، والسنة بدعة              

    وقال سبحانه:  ،]٢٦:[ص            

 .]٥٠:[القصص

صالح بني آدم اإليمان والعمل الصـالح، وال يخـرجهم عـن «: قال ابن تيمية 

ذلك إال شيئان: أحدهما: الجهل المضاد للعلم فيكونون ضالًال، والثاين: اتباع الهوى 

 .)٢(»والشهوة

ومن الهوى الذي يوقع يف الضالل وقت األزمات حب الشهرة والظهـور بمظهـر 

لـى ادعـاء علـم الغيـب، أو تصــديقه العـارف ببـواطن األمـور وعواقبهـا، فيقـوده هــواه إ

 ونشره، كما يقوده إلى الوقوع يف البدع القولية والفعلية.

محاولـة تربيـر وتسـويغ العجـز والكسـل باالسـرتواح إلـى ويدخل تحت الهوى 

 .عقائد تتوافق مع عجزه وكسله، كرتك العمل باألسباب

س عليه، ولمواجهة هذا السبب فال بد من كشف الحيل النفسية وتلبيس إبلي

    وضرب األمثلة باألنبياء والصالحين وسيرهم، والتخويف باهللا تعالى كما قال تعالى:

           فخشية اهللا بإزاء اتباع «، ]٤٠:[النازعات

كير باآلخرة وحساهبا ، وكذلك من عالج الهوى التذ)٣(»الهوى؛ فإن الخشية تمنع ذلك

                                           
 ).١٠١الفوائد البن القيم (   )١(

 ).١٥/٢٤٢مجموع الفتاوى (   )٢(

 .المرجع نفسه   )٣(
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٢٧٥ 

 والتخويف من عواقب اتباع الهوى، قال اهللا تعالى:                  

                ١(]٢٦:[ص( . 

، وإعمــاِل العقــل يف ربــط  آيــات اهللا الكونيــة والشــرعيةالغفلــة عــن النظــر يف -٤

األسباب بالمسببات وفق نصوص القـرآن الكـريم والسـنة الثابتـة، دون غلـو أو جفـاء، 

فقد يكون لدى اإلنسان علٌم بمسائل االعتقاد تعلمه نظري�، فلما جاء وقت التطبيق إذا 

بط بـين القاعـدة المقـررة التـي بالغفلة تحكم قبضتها على عقله، فإذا هو غافٌل عـن الـر

يؤمن هبا وبين جزئياهتا، معتمٌد علـى السـبب غافـل عـن ربـه، أو غافـل عـن حكمتـه يف 

 .)٢(قدره، وما يرتتب على القدر من مصالح وحكٍم ال يعلمها إال اهللا تعالى

ولمواجهة هذا السبب والقضـاء عليـه ال بـد مـن إيقـاظ النـاس مـن ِسـنة الغفلـة،  

يعلمونه من مسـائل االعتقـاد ومـا يطبقونـه، فيقـال مـثالً: ألسـت تحفـظ والربط بين ما 

األدلة التي تشدد يف إتيان العرافين وتصديقهم؟ فاعلم أن تصديقك لمن يدعي كشـف 

الغيب هو من جنس ما تعرف أدلـة تحريمـه، وال بـد أن يكـون التعلـيم تعليمـ� مقرتنـ� 

عشـر  يقرتئون مـن رسـول اهللا  الذين كانوا بالتطبيق، على منهج أصحاب النبي 

آيات، فال يأخذون يف العشر األخرى حتى يعلموا ما يف هذه من العلم والعمل، قـالوا: 

 .)٣(فعلمنا العلم والعمل

                                           
 ).٧١١ُينظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي (   )١(

 ).٤/٣١٦ُينظر: تفسير المنار لمحمد رشيد (   )٢(

) بســند حســن عــن أبــي عبــد الــرحمن ٢٣٤٨٢ح٣٨/٤٦٦أخرجــه اإلمــام أحمــد يف المســند (   )٣(

 أنه قال: حدثنا من كـان يقرئنـا مـن أصـحاب النبـي  - وهو من كبار التابعين - السلمي 

 أهنم كانوا... فذكره.
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ليس إيماهنم وعملهم «قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه اهللا عن أهل السنة: 

مـع ذلـك يقرنـون االعتقـاد وعقيدهتم مجرد أمور نظرية، ال واقع لها يف العمل، بل هم 

 .)١(»بالعمل، ويجمعون بين التنظير والتطبيق

ومن أمثلة حث الناس على الجمع بين العلم بالعقيدة وتطبيقها يف واقع الحياة 

اتقوا اهللا تعالى وآمنوا به، وحققوا إيمانكم «يف خطبة له:  قول الشيخ ابن عثيمين 

عمل بما تقتضيه وتوجبه تلك األسماء بمعرفة ربكم بأسمائه وصفاته وأفعاله، وبال

.. آمنوا بأن اهللا بكل شيء عليم، وعلى كل شيء حفيظ رقيب، وأنه ال .والصفات

 يخفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء،                        

                                          

     فجميع حركاتكم وسكناتكم وأقوالكم وأفعالكم ]٥٩:[األنعام ،

معلومة عند ربكم، محفوظة لكم، مسجلة عليكم، يف كتاب مبين، فحققوا رحمكم 

يمان هبذه الصفة صفة العلم، حققوها تحقيق� عملي� تطبيق�، كما أنكم اهللا اإل

مأمورون بتحقيقها تحقيقا علمي�، فإذا علمتم أن اهللا يعلم سركم وجهركم ويحفظ 

ذلك لكم، فإن مقتضى ذلك أن تعبدوه سرا وجهرا وأن تقدموا طاعته وخشيته على 

  .)٢(»كل خشية، وشريعته على كل شريعة ونظام

فالبيت هـو المعقـل األول لتزويـد ضعف التوجيه األسري والنصح والبيان،  -٥

النشء بالعقيدة الصحيحة، وحمايتهم مـن أي انحـراف مسـتقبالً، فـال بـد مـن تحميـل 

أال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتـه، (: األسر مسؤولياهتا التي قال عنها النبي 

                                           
 ).٤٥١التعليقات السنية (   )١(

 ).١٨٦-٦/١٨٥مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (   )٢(
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٢٧٧ 

رعيته، والرجل راٍع على أهل بيته وهو  فاألمير الذي على الناس راٍع، وهو مسؤول عن

، )١()...مسؤول عـنهم، والمـرأة راعيـٌة علـى بيـت بعلهـا وولـده، وهـي مسـؤولة عـنهم

ومسؤولية األسرة نحو األوالد تتضمن وقاية فطرهم من االنحراف ووسائله، وغـرس 

اإليمـــان والعقيـــدة الصـــحيحة يف نفوســـهم، وحـــث عقـــولهم علـــى التفكـــر، وتفنيـــد 

  .)٢( وتحصينهم منها، وتربيتهم على مراقبة اهللا الشبهات، 

: ، قال جرير بن عبـد اهللا البجلـي )٣(ثم بقية المجتمع يكمل بالنصح والتوجيه 

 .)٤()على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم بايعُت رسول اهللا (

دت إذ غـ فساد بعض وسائل اإلعالم المقروءة والمرئية ووسـائل التواصـل؛ -٦

كثيـر مـن تلـك الوسـائل مـع االنفتـاح اإلعالمـي العـالمي أدوات هـدٍم، ونشـٍر للباطـل 

تنصـره وتـروج لـه لـدوافع متعـددة أخفهـا الحـرص علـى الكسـب المـادي مـن خــالل 

تحقيــق إثــارة المشــاهد وجذبــه بكــل مــا يمكــن، ولــو عــن طريــق الكــذب والخديعــة 

على بث المـواد الرتفيهيـة واألمـور والتدليس، أو بإغفالها نشر الحق وبيانه، وعكوفها 

                                           
) كتاب األحكام، باب قول اهللا تعالى: ٩/٦٢/٧١٣٨أخرجه البخاري يف الجامع الصحيح (   )١(

                  :ومسلم يف المسند الصحيح ]٥٩[النساء ،

 ) كتاب اإلمارة.١٨٢٩ح٣/١٤٥٩(

ة لعمـر الراشـدي، مجلـة الرتبيـة بجامعـة األزهـر، العـدد: ُينظر: الدور الوقائي لألسرة المسلم   )٢(

 ).١٩٣-١٨٠)، الجزء الثالث (١٣٨(

 ).٥/٢٠٥ُينظر: مجموع فتاوى ابن باز (   )٣(

: ) كتــاب اإليمــان، بــاب قــول النبــي ١/٢١/٥٧أخرجــه البخــاري يف الجــامع الصــحيح (   )٤(

 إليمان.) كتاب ا٥٦ح١/٧٥، ومسلم يف المسند الصحيح ()الدين النصيحة(
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٢٧٨  

شك أن هذا الدور خطير يف زمن غياب األسر عن التوجيه والذي ينعكس  التافهة، وال

على بعـض المخالفـات العقديـة عنـد حلـول األزمـات، وال أبـالغ إذا قلـت: إن تفشـي 

المخالفات العقدية عن طريـق هـذه الوسـائل هـو يف المرتبـة األولـى، فهـي التـي تقـدم 

افين، وتنشر ثقافات الكفار، وتطعن يف الثوابت، وتصدر المشـككين والمتمـردين العر

على التسليم لرب العـالمين يف شـرعه ويف قـدره لبـث سـمومهم ومـا يرتتـب عليـه مـن 

 مخالفات عقدية صريحة. 

ولمواجهة هذا األمر ودفع هذا السبب البد أن يكـون هنـاك إعـالم هـادف يجنـد 

ين والعقيدة، وكشف الزيف والشبهات، وهذا وهللا الحمد مواده المطروحة لخدمة الد

موجوٌد، إال أن تنويع المواد المطروحة ومواكبتها لذائقة المتلقي ولألحداث من حوله 

 .)١(والمستجدات هو العنصر المفقود يف كثير من مواجهاهتا

ولع الناس بالغرائب، وتشوفهم لالطالع على الغيب، وتعلقهـم بالحسـيات  -٧

، وال سـيما يف أوقـات األزمـات، وقـد رأينـا يف المبحـث السـابق يف حـديث ياتوالماد

الكهان كيف يصدقهم الناس على كلمة حق واحدة مخلوطة بأكثر من مائة كذبة؛ ألنـه 

 أخرب مرًة بغيب فوقع كما أخرب.

وعالج هذا السبب يكون بغرس اإليمان يف القلوب، وببيان أن العطب قد يكـون 

ذي تحب النفس اختباره واالطالع على كنهه، فإتيان العرافين فيه من يف هذا الغريب ال

الوعيد ما فيه، مع ما يضاف إلى ذلك من دجلهم واسـتغاللهم للنـاس، وكلمـا زاد نـور 

                                           
)، التــأثير اإلعالمــي ٥/٢٥٤)، (١٣٦-٣/١٣٥)، (١/٣٨٨ُينظـر: مجمــوع فتــاوى ابـن بــاز (   )١(

علـى عقيــدة المسـلم لنجــاح أبـو عجيلــة، حوليـة كليــة الدراسـات اإلســالمية والعربيـة، العــدد 

 ).٨١٢-٧٤٦)، المجلد الثامن (٣٢(
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 اإليمان يف القلب كلما قل التعلق بالماديات. 

وقد رأينا بسياق هذه األسباب ووسائل دفعها أن العالج المتكرر لعامتها هو نشر 

ــرس  ــد وغ ــرص علــى التقعي ــحيحة، لكــن بوســائل تح ــدة الص ــم الشــرعي والعقي العل

 اإليمان، واليقين.

 فبأمور منها: وأما اإلزالة العامة ألسباب شتى للمخالفات العقدية

يف مواجهة هذه األسباب المؤدية  االرتباط واالتباع للكتاب والسنة تعميق - ١

 : لالنحراف يف االعتقاد، قال اهللا تعالى                          

             التمسك بالكتاب والسنة على فهم  االتباعو ،]٣:[األعراف

  والتابعين لهم بإحسان، قال اهللا تعالى: السلف الصالح من الصحابة     

                                                  

     ١١٥:[النساء[ . 

فعلى كل مؤمن أن ال يتكلم يف شيء من الدين «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وال يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قولـه تبًعـا  ،ا لما جاء به الرسول إال تبعً 

لقوله، وعمله تبًعا ألمره، فهكذا كان الصـحابة ومـن سـلك سـبيلهم مـن التـابعين لهـم 

بإحسان وأئمة المسلمين؛ فلهذا لم يكن أحد مـنهم يعـارض النصـوص بمعقولـه، وال 

إذا أراد معرفة شيء من الـدين والكـالم فيـه نظـر يؤسس دين� غير ما جاء به الرسول، و

اهللا والرسول، فمنه يتعلم، وبه يتكلم، وفيه ينظـر ويتفكـر، وبـه يسـتدل، فهـذا  فيما قاله

 .)١(»أصل أهل السنة

                                           
 ).٦٣-١٣/٦٢مجموع الفتاوى (   )١(
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٢٨٠  

فقـد يف مواجهة األوبئة والوقاية منها قبل حـدوثها،  التوعية بمنهج النبي  -٢

ــة  ــباب الوقاي ــذًا بأس ــدًا آخ ــ� فري ــان منهج ــا ك ــرعية منه ــرض، الش ــدفع الم ــالج ل والع

والكونية، مع عدم التعلق هبا، يف صورة جليـة مـن التوكـل الحقيقـي علـى اهللا تعـالى ال 

فصـالة «تصادم الشرع وال العقل، يعمد يف ذلك إلى إرجاع األمر كلـه إلـى اهللا تعـالى، 

لقـد دل اهللا وسالمه على أكمل الخلق وأشرفهم نفس�، وأفضلهم هـدي� يف كـل شـيء، 

هديـه «، فــ)١(»أمته على أفضل األمور وأنفعها لهم يف القلوب واألبدان والدنيا واآلخرة

، ولهـذا )٢(»فوق كل هدٍي يف طب األبدان والقلوب، وحفظ صحتهما، ودفع أسقامهما

 صور أكثر من أن تحصر يف مثل هذا البحث، ومنها على سبيل المثال:

 يــة النافعــة كالعســل، والحجامــة، وذكــر بعــض األدو، االســتطباب والتــداوي

، وحديث الحجامة، )اسقه عسالً (والعود الهندي، والحبة السوداء، وقد تقدم حديث: 

يف الحبة السوداء (، وقال: )٣()عليكم هبذا العود الهندي؛ فإن فيه سبعة أشفية(: وقال 

 . )٤()شفاء من كل داء إال السام

 ادٌة، وهـي يف نفـس الوقـت سـبٌب يف دعوته إلى الطهارة والنظافة، فالطهارة عب

 الحفاظ على الصحة الخاصة والعامة. 

                                           
 ).٤/٢٠٨( زاد المعاد البن القيم   )١(

 ).٤/٢٢٧المرجع نفسه (   )٢(

) كتاب الطب، باب السعوط بالقسـط ٥٦٩٢ح٧/١٢٤أخرجه البخاري يف الجامع الصحيح (   )٣(

 ) كتاب السالم.٢٢١٤ح١٧٣٥-٤/١٧٣٤الهندي والبحري، ومسلم يف المسند الصحيح (

لسـوداء، ) كتاب الطـب، بـاب الحبـة ا٥٦٨٨ح٧/١٢٤أخرجه البخاري يف الجامع الصحيح (   )٤(

 ) كتاب السالم.٢٢١٥ح٤/١٧٣٥ومسلم يف المسند الصحيح (
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  األمر بتغطية األواين، كما قال :) غطوا اإلناء، وأوكوا السقاء، فإن يف السنة

ليلة ينزل فيها وباء ال يمر بإناء ليس عليه غطاٌء، أو سقاٍء ليس عليه وكاٌء إال نزل فيه من 

 .)١()ذلك الوباء

 ــاه الشــرب والتطهــر، فنهــى رســول اهللا النهــي عــن تلو ــث مي أن يغمــس  ي

فإن أحدكم ال يدري أين باتت (المستيقظ من النوم يده يف اإلناء قبل أن يغسلها، وقال: 

 .)٣()اتقوا المالعن الثالث: الرباز يف الموارد، وقارعة الطريق، والظل(، وقال: )٢()يده

 ب العدوى، قال رسول تطبيق الحجر الصحي بالبعد عن األمراض وعن أسبا

إذا سمعتم بالطاعون بأرض فـال تـدخلوها، وإذا وقـع بـأرض وأنـتم هبـا فـال (: اهللا 

، وكـان يف وفـد ثقيـف علـى )٥()ال يـورد ممـرض علـى مصـح(، وقـال: )٤()تخرجوا منها

، وإذا )٦()إنـا قـد بايعنـاك فـارجع(: رجٌل مجذوم، فأرسل إليه النبـي  رسول اهللا 

                                           
 ) كتاب األشربة.٢٠١٤ح٣/١٥٩٦أخرجه مسلم يف المسند الصحيح (   )١(

) كتاب الوضوء، بـاب االسـتجمار وتـرًا، ١٦٢ح١/٤٣أخرجه البخاري يف الجامع الصحيح (   )٢(

 ) كتاب الطهارة.٢٧٨ح١/٢٢٣ومسلم يف المسند الصحيح (

عـن  ) كتاب الطهارة، باب المواضع التي هنـى النبـي ٢٦ح١/٧رجه أبو داود يف السنن (أخ   )٣(

) كتـاب الطهـارة وسـننها، بـاب النهـي عـن ٣٢٨ح١/١١٩البول فيها، وابـن ماجـه يف السـنن (

 الخالء على قارعة الطريق، بسنٍد حسن.

ــحيح (   )٤( ــاب مــا٥٧٢٨ح٧/١٣٠أخرجــه البخــاري يف الجــامع الص ــذكر يف  ) كتــاب الطــب، ب ُي

 ) كتاب السالم.٢٢١٨ح٤/١٧٣٧الطاعون، ومسلم يف المسند الصحيح (

ــحيح (   )٥( ــامع الص ــاري يف الج ــه البخ ــدوى، ٥٧٧٤ح٧/١٣٠أخرج ــاب ال ع ــب، ب ــاب الط ) كت

 ) كتاب السالم.٢٢٢١ح٤/١٧٣٧ومسلم يف المسند الصحيح (

 ) كتاب السالم.٢٢٣١ح٤/١٧٣٧أخرجه مسلم يف المسند الصحيح (   )٦(
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دي إلى انتشار المرض واإلضرار بالناس منع منـه إال لحاجـة، وقـد كان الخروج قد يؤ

ورد ما يشبه هذا من عدم الخروج توقي� لألذى والضرر يف حـديث غـزوة تبـوك، وفيـه 

ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، فال يقم فيها أحٌد منكم، (قال ألصحابه:  أن النبي 

ة، فقـام رجـٌل، فحملتـه الـريح حتـى ، فهبت ريٌح شـديد)فمن كان له بعيٌر فليشد عقاله

 .)١(ألقته بجبل طيِّئ

التي قد تشكل  إزالة اللبس وكشف الشبهات وتوضيح الموضوعات العقدية -٣

ــين  ــين النصــوص الشــرعية، أو بينهــا وب ــوهم فيهــا التعــارض ب علــى بعــض النــاس فُيت

 المثبتات العلمية يف مجال الطب.

ال عدوى وال طيـرة (أنه قال:  لنبي ومن ذلك مسألة العدوى، فإنه قد صح عن ا

ال عـدوى وال (، ويف روايـة: )٢()وال هامة وال صفر، وفر من المجذوم فـرارك مـن األسـد

فقال أعرابي: يا رسول اهللا: فمـا بـال إبلـي تكـون يف الرمـل كأهنـا الظبـاء،  )صفر وال هامة

، وصـح أيضـ� )٣(؟)فمن أعدى األول(فيأيت البعير األجرب فيدخل بينها فيجرهبا؟ فقال: 

، ثالثـا، فقـام أعرابـي، فقـال: يـا )ال يعدي شيٌء شيئ�، ال يعدي شيٌء شيئ�(قال:  أنه 

رسول اهللا، إن النقبة تكون بمشفر البعير، أو بعجبه، فتشتمل اإلبل جربـ�، قـال: فسـكت 

ما أعدى األول؟ ال عدوى، وال صـفر، وال هامـة، خلـق اهللا كـل نفـس، (ساعة، ثم قال: 

                                           
) كتـاب الزكـاة، بـاب خـرص الثمـر، ١٤٨١ح٢/١٢٥أخرجه البخاري يف الجـامع الصـحيح (   )١(

 ) كتاب الفضائل.١٣٩٢ح٤/١٧٨٥ومسلم يف المسند الصحيح (

 ) كتاب الطب، باب الجذام.٥٧٠٧ح٧/١٢٦أخرجه البخاري يف الجامع الصحيح (   )٢(

باب ال صفر، ومسـلم ) كتاب الطب، ٥٧١٧ح٧/١٢٨أخرجه البخاري يف الجامع الصحيح (   )٣(

 ) كتاب السالم.٢٢٢٠ح٤/١٧٤٢يف المسند الصحيح (
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٢٨٣ 

، ومـن الواضـح بجمـع هـذه األحاديـث أنـه ال )١()ب حياهتا وموهتا ومصيباهتا ورزقهافكت

لكل معنـى منهـا وقـت وموضـع، فـإذا وضـع بموضـعه زال «تنايف بينها، وال تعارض، بل 

، فنفي العدوى فيها معناه أن المرض ال ينتقل بنفسه، وال يعدي بطبعه، كما )٢(»االختالف

المــرض بتقــدير اهللا ومشــيئته، فــإن شــاء ســبحانه انتقــل  كــان يعتقــده أهــل الجاهليــة، بــل

المرض من المريض إلى الصحيح، وإن شاء لم ينتقل، وقـد يخـالط الصـحيح المـريض 

فمـن (المجذوم وال يصيبه شيء، وقد يخالطه فينتقل إليه بـأمر اهللا وإرادتـه؛ ولهـذا قـال: 

، ولم ينف أن )ومصيباهتاخلق اهللا كل نفس فكتب حياهتا وموهتا (، وقال: )أعدى األول؟

إذا شاء عند حصولها مـرض مـا وردت عليـه؛ ولهـذا  تكون المخالطة سبب� لخلق اهللا 

ُأمرنا باتخاذ األسباب المانعة من انتقاله، فالمؤمن يعمل بأسباب الوقاية، ويعلم مع ذلك 

 .)٣( أن مقادير األمور ومقاليد السماوات واألرض بيد اهللا 

... فإن القوم كـانوا يثبتـون العـدوى علـى «ن أهل الجاهلية: ع قال ابن القيم 

مـون مـن تـأثير الكواكـب يف هـذا العـالم  مذهبهم من الشرك الباطل، كمـا يقولـه المنجِّ

..، ولـو قـالوا: إهنـا أسـباٌب أو أجـزاُء أسـباٍب إذا شـاء اهللا صـَرف .وُسعودها ونحوسها

ر ٌة بأمره لَِما ُخلَِقـت لـه، وإهنـا يف ذلـك مقتضياهتا بمشيئته وإرادته وحكمته، وإهنا مسخَّ

بمنزلة سائر األسباب التي رَبط هبا مسبَّباهتا وجَعل لها أسباب� أخَر تعارضها وتمانعهـا، 

وتمنـُع اقتضـاءها لَِمــا ُجِعَلـت أسـباب� لــه، وإهنـا ال تقتضـي مســبَّباهتا إال بإذنـه ومشــيئته 

                                           
 ) بسند صحيح.٨٣٤٣ح١٤/٨٥أخرجه اإلمام أحمد يف المسند (   )١(

 ).١٦٨تأويل مختلف الحديث البن قتيبة (   )٢(

ــابي (   )٣( ــديث للخط ــر: أعــالم الح ــه، وُينظ ــع نفس ــر: المرج ــازري ٣/٢١١٨ُينظ ــم للم )، المْعل

 ).١٥٩١-٣/١٥٧٦تاح دار السعادة البن القيم ()، مف١٧٧-٣/١٧٦(
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٢٨٤  

ٌف وإرادته، ليس لها من ذاهتا ضرٌّ وال نفٌع وال  ٌر مصـرَّ تأثيٌر البَتة، إْن هي إال خلٌق مسخَّ

مربوب، ال تتحرُك إال بـإذن خالقهـا ومشـيئته، وغايُتهـا أهنـا جـزُء سـبٍب، ليسـت سـبب� 

تاّم�، فسببيَّتها من جنس سببيَّة وطء الوالد يف حصول الولد، فإنه جزٌء واحٌد من أجزاء 

كسـببيَّة َشـقِّ األرض وإلقـاء الَبـْذر، فإنـه كثيرٍة من األسباب التي خلَق اهللا هبا الجنين، و

ُن اهللا هبا النبات، وهكـذا جملـُة أسـباب العـاَلم  جزٌء يسيٌر من جملة األسباب التي يكوِّ

قم وغير ذلك، وإنَّ اهللا سبحانه يجعُل من ذلـك سـبب�  من الغذاء والدواء والعافية والسَّ

ا يشاء، ويخلُق م ن األسباب المعارضـة لـه مـا يحـوُل بينـه لما يشاء، ويبطُل السببيََّة عمَّ

وبين مقتضاه، فهم لو أثبتوا العدوى علـى هـذا الوجـه لمـا ُأنكِـَر علـيهم، كمـا أنَّ ذلـك 

وأمر بالتَّداوي، وأخرب أنَّ ما أنزل اُهللا داًء  ،ثابٌت يف الداء والدواء، وقد تداوى النبيُّ 

إال أنَزل له دواًء، إال الَهَرم، فأعلَمنا أنه خالُق أسباب الداء وأسـباب الـدواء المعاِرضـة 

المقاِومة لها، وأمَرنا بدفع تلك األسـباب المكروهـة هبـذه األسـباب، وعلـى هـذا قيـاُم 

ى هــذه القاعـدة، فــإنَّ تعطيــَل األســباب مصـالح الــدارين، بــل الخلــُق واألمـُر مبنــيٌّ علــ

ــا  ــدنيا، واالعتمــاَد عليه ــالح ال ــرع ومص ــٌل للش ــباًبا تعطي ــون أس ــا عــن أن تك وإخراَجه

 والركوَن إليها واعتقاَد أنَّ المسبَّبات هبا وحدها وأهنـا أسـباٌب تامـٌة شـرٌك بالخـالق 

الـذي خلقهـا اُهللا وجهٌل به وخروٌج عن حقيقة التوحيـد، وإثبـاُت سـببيَّتها علـى الوجـه 

عليه وجعلها لـه إثبـاٌت للخلـق واألمـر، للشـرع والقـدر، للسـبب والمشـيئة، للتوحيـد 

.. فالشارُع يثبُت هذا وال ينفيه، وينفي ما عليه المشـركون مـن اعتقـادهم يف .والحكمة

 ذلك، فالمقامات ثالثة:

رائع، أحدها: تجريُد التوحيد، وإثباُت األسباب، وهذا هـو الـذي جـاءت بـه الشـ

وهو مطابٌق للواقع يف نفس األمر، الثاين: الشرك يف األسـباب بـالمعبود، كمـا هـو حـاُل 
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٢٨٥ 

المشركين على اختالف أصنافهم، الثالث: إنكاُر األسباب بالكلِّية محافظًة من ُمنكِرها 

ـا  ـا قـادٌح يف التوحيـد باألسـباب، وإمَّ على التوحيد، فـالمنحرفون طرفـان مـذمومان؛ إمَّ

سباب بالتوحيد، والحقُّ غيـُر ذلـك، وهـو إثبـاُت التوحيـد واألسـباب، وربـُط منكٌِر لأل

ينيِّ والكـوين، والُحكمـان عليهـا يجريـان،  أحدهما باآلخر، فاألسباُب محلُّ حكمه الدِّ

بل عليها يرتتَّـب األمـُر والنهـي، والثـواُب والعقـاب، ورضـى الـربِّ وسـخطه، ولعنتـه 

يـة واإللهيـة عـن كـلِّ شـرك، فإنكـاُر األسـباب إنكـاٌر وكرامته، والتوحيـُد تجريـُد الربوب

ُل عليه والثقـُة  لحكمته، والشرُك هبا قدٌح يف توحيده، وإثباُتها والتعلُُّق بالمسبِّب والتوكُّ

 .)١(»به والخوُف منه والرجاُء له وحده هو محُض التوحيد والمعرفة

يق التوكل عليه التوعية بحقيقة االبتالء وربط القلوب باهللا تعالى لتحق - ٤

عند حلول األزمات؛ فإن أعظم ما تحتاج إليه القلوب هو واإليمان بقدره والصرب 

  التذكير باهللا تعالى وصفاته، وحكمته يف أقداره، وأنه               

                 تعالى حتٌم نافذ، وفيه الخير ، وأن قدر اهللا]١١:[التغابن 

   للمؤمن؛ لتطمئن وال يصيبها األسى والجزع، كما قال اهللا سبحانه:    

                                         

             فيدرك العبد أن أموره كلها بيد اهللا، فما  ،]٢٣-٢٢:[الحديد

 شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ال عاصم من أمره،             

     ٤:[الفتح[ ،                  ٦٢:[النمل[ ،    

                                 والتعرف ]٢:[فاطر ،

                                           
 ).١٥٩٢-٣/١٥٩٠مفتاح دار السعادة البن القيم (   )١(
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٢٨٦  

األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك، (عليه يف الرخاء هو المنجاة يف الشدة، و

كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إال بشيء قد كتبه  إال بشيء قد

، ويدرك أيض� أن كما أخرب النبي  )١()اهللا عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف

كما قال  )٢()فمن رضي فله الرضى(المصائب النازلة فيها جانب ابتالء وامتحان، 

وتكفير للسيئات، وإيقاظ من  وفيها كذلك للمؤمن رفعٌة للدرجات، ،رسول اهللا 

 الغفالت، قال اهللا تعالى:                             

                وقال سبحانه:  ،]٤١:[الروم                   

                                   

                                        

عجب� ألمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس (: ، وقال رسول اهللا ]١٥٧-١٥٥:[البقرة

ذاك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صرب 

وال هم وال حزن ما يصيب المسلم من نصب وال وصب (: ، وقال )٣()فكان خيرا له

 . )٤()وال أذى وال غم، حتى الشوكة يشاكها، إال كفر اهللا هبا من خطاياه

                                           
 سبق تخريجه.   )١(

) أبــواب الزهــد، بــاب مــا جــاء يف الصــرب علــى ٢٣٩٦ح٤/١٧٩أخرجــه الرتمــذي يف الجــامع (   )٢(

بالء، بسـند ) أبواب الفتن، بـاب الصـرب علـى الـ٤٠٣١ح٥/١٥٩البالء، وابن ماجه يف السنن (

 ).١٤٦ح١/٢٧٦حسن، وحسنه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة (

 سبق تخريجه.   )٣(

) كتــاب المرضــى، بــاب مــا جــاء يف ٥٦٤١ح٧/١١٤أخرجــه البخــاري يف الجــامع الصــحيح (   )٤(

 =) كتـاب٢٥٧٢ح٤/١٩٩٢كفارة المرض، وأخرجـه مسـلم مختصـرًا يف المسـند الصـحيح (
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إن اليقين هبذه المعاين كلها هـو العاصـم عنـد حلـول األوبئـة العامـة والباليـا مـن 

الوقوع يف التسخط واالعرتاض، أو القلق والهلـع واالضـطراب، أو التـربم والتضـجر، 

عكس من ذلك مسـلِّم� لقـدر اهللا، مطمـئن الـنفس راضـي�، بل يكون الموقن هبا على ال

ملتجئ� إلى ربه، متضرع� إليه، وهذا هو الذي تغرسه النصوص الشـرعية مـن الكتـاب 

 والسنة يف نفوس المؤمنين.

قال اهللا تعالى: : ، كما قال بث التفاؤل وحسن الظن باهللا وفق منهج الشرع -٥

ويعجبني الفـأل الصـالح، ، ال عدوى، وال طيرة( :، وقال )١()أنا عند ظن عبدي بي(

، والتفـاؤل إحسـاٌن ظـن بـاهللا )٣()وأحب الفـأل الصـالح(، ويف رواية: )٢()الكلمة الحسنة

وانتظار للفرج مـن عنـده مـن غيـر تـرك العمـل باألسـباب، حتـى ال يقـود التفـاؤل غيـر 

التفاؤل تلمـس المنضبط إلى ترك األخذ باالحتياطات واالحرتازات، ومما يعين على 

 . )٤(حكم االبتالء وخفي لطف اهللا يف تدبيره، وكونه أخف من غيره، وكونه ليس يف دينه

مبين� الفرق بين التطير الذي ذمته الشريعة وبين التفاؤل الذي  قال ابن القيم 

                                           
 الرب والصلة واآلداب.=

) كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعالى: ٧٤٠٥ح٩/١٢١أخرجه البخاري يف الجامع الصحيح (   )١(

      :٢٦٧٥ح٤/٢٠٦١، ومسلم يف المسند الصحيح (]٢٨[آل عمران (

 كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار.

) كتاب الطب، باب الفأل، ومسـلم يف ٥٧٥٦ح٧/١٣٥أخرجه البخاري يف الجامع الصحيح (   )٢(

 ) كتاب السالم.٢٢٢٤ح٤/١٧٤٦المسند الصحيح (

 ) كتاب السالم.٢٢٢٣ح٤/١٧٤٦أخرجها مسلم يف المسند الصحيح (   )٣(

 ).١٨٠-٤/١٧٣)، زاد المعاد البن القيم (١٢/٣٤٧ُينظر: شعب اإليمان للبيهقي (   )٤(
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٢٨٨  

، ففرق به بين الهدى والضالل، جاء اهللا باإلسالم ومحمد رسوله «لم تمنع منه: 

، وبين الحسن والقبيح، والمحبوب والمكروه، والضار والنافع، والغي والرشاد

.. ويف الفرقان بينهما .والحق والباطل، فكره الطيرة وأبطلها، واستحب الفأل وحمده

فائدة كبيرة، وهي أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع، فإذا استعملها 

م عليه فقد قرع باب الشرك، بل ولجه، اإلنسان فرجع هبا من سفره وامتنع هبا مما عز

وبرئ من التوكل على اهللا، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير اهللا، والتطير مما 

 يراه أو يسمعه، وذلك قاطع له عن مقام            ٥:[الفاتحة[ ،

 و            و ،]١٢٣:[هود              ١٠:[الشورى[ ،

فيصير قلبه متعلق� بغير اهللا عبادًة وتوكالً، فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله، ويبقى هدف� 

لسهام الطيرة، ويساق إليه من كل أوب، ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه 

الح السار للقلوب، المؤيد لآلمال، الفاتح باب .. فأين هذا من الفأل الص.دينه ودنياه

الرجاء، المسكن للخوف، الرابط للجأش، الباعث على االستعانة باهللا والتوكل عليه، 

واالستبشار المقوي ألمله، السار لنفسه، فهذا ضد الطيرة، فالفأل يفضي بصاحبه إلى 

فلهذا استحب الطاعة والتوحيد، والطيرة تفضي بصاحبها إلى المعصية والشرك؛ 

 .)١(»الفأل وأبطل الطيرة

* * * 

                                           
 ).٢٤٧-٢/٢٤٦مفتاح دار السعادة (   )١(
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  أمساء بنت داود بن أمحد العلوايند. 

  

٢٨٩ 

خطوات عملية لدفع المخالفات العقدية المتعلقـة بانتشـار األوبئـة  :المطلب الثاين* 

 .والوقاية منها مستقبالً 

هذا المطلب هو عبارٌة عن مقرتحات عملية أرى مناسبة تفعيلها يف كل األوقات، 

ي المخالفات؛ ليظهـر أثرهـا يف الوقايـة لكن يتأكد ذلك يف أوقات األزمات، وعند تفش

 قبل حصول المخالفات، واإلزالة بعد حصولها.

 وترتكز المقرتحات على مرتكزات رئيسة هي:

 أهمية العقيدة، وكوهنا أول ما يقدم وُيعنى بسالمته. أوًال:

 تأثير األحداث والمستجدات على الناس. ثاني�:

 م والسن.مراعاة الفروق بين الناس يف العلثالث�: 

 ضرورة ربط العلم بالعمل.رابع�: 

 أهمية التعاون على الرب والتقوى. خامس�:

 مراعاة تغير الزمان، وانفتاح وسائل نشر الحق والباطل وتغيرها. سادس�: 

 وتلك المقرتحات هي:

التعاون بين جميع شرائح المجتمع واستشعار المسـؤولية الجماعيـة  ترسيخ -١

 األزمات بسالمة األبدان والقلوب.والتكاتف للخروج من 

ـــل -٢ ـــة والمجـــالت والكراســـي  تفعي دور الجامعـــات والمؤسســـات التعليمي

 والجمعيات العلمية، عن طريق:

 تضمين مناهج التعليم صورًا عملية للقواعد العقدية ومخالفاهتا. -أ

األبحاث الشرعية المؤصلة للتعامل مع المخالفات االعتقادية، شـأهنا  دعم -ب

ذلك شأن أي مجال يتنـاول تلـك النازلـة صـحي� أو اقتصـادي� أو اجتماعيـ�، فلـيس يف 
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٢٩٠  

 عالج األبدان بأولى من عالج القلوب.

مرصٍد يتبع قسم� من أقسام العقيدة أو جمعيـة العقيـدة، تكـون مهمتـه  إنشاء -ج

رصــد المخالفــات العقديــة، أو مــا يشــتبه ويلتــبس، وعرضــه علــى المتخصصــين، مــن 

 قيدة والرتبويين.علماء الع

موسـوعة لكشـف الشـبهات، تتضـمن كافـة مـا سـبق، ومـا يسـتجد مـن  إنشاء -د

 الشبهات مرتبًة هجائي�، والرد العلمي عليها.

دور وزارة الشــؤون اإلســالمية وهيئــة األمــر بــالمعروف والنهــي عــن  تفعيــل -٣

 المنكر والجهات الرقابية يف وزارة التجارة ونحوها من خالل:

لصــور الحديثــة للمخالفــات العقديــة يف خطــب الجمعــة ودروس ا تضــمين -

المساجد، وعدم االكتفاء عند تعليم الناس قواعد العقيدة باألمثلة المعتـادة المـذكورة 

يف المراجع القديمة، بل ُيضم معها أمثلٌة معاصرٌة للمخالفات العقدية التـي تشـيع بـين 

قاعدة العقدية، فإذا ُذكر التطير مثالً الناس وال يعلم كثير منهم دخولها تحت مخالفة ال

فإن التمثيل بالتطير باألرقام واأللوان والهيئات أبلغ يف نفوس المعاصرين من التمثيـل 

 بالتطير بذهاب الطير يمين� أو يسارًا مما ال واقع له يف حياهتم.

ــار - ــاس  اإلنك ــض الن ــل بع ــتغل جه ــة ويس ــات العقدي ــر المخالف ــن ينش ــى م عل

ط بأوقات األزمات يف الرتويج لهـا، سـواء كانـت مخالفـات فكريـة أو والخوف المرتب

 عينية.

من وسائل اإلعالم التقليدية والحديثـة بمـا فيهـا وسـائل التواصـل  االستفادة -٤

ــا  ــتخلص منه ــة ال ــورها وآلي ــة وص ــات العقدي ــباب المخالف ــة بأس ــاعي للتوعي االجتم

ن ذلـك عـن طريـق إنشـاء وتعريتها وكشف ما تحويه من أفكـار دخيلـة مضـللة، ويمكـ



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمساء بنت داود بن أمحد العلوايند. 

  

٢٩١ 

برامج ذات محتوى هادف وجذاب، تتناسب مع فئات عمريـة مختلفـة، كمـا أن وزارة 

اإلعــالم وهيئــة االتصــاالت والنيابــة العامــة علــيهم دور وقــائي وعالجــي مهــم يف منــع 

المبطلين وحجب المواقع التي تروج لما يخالف العقيدة، وإلغاء تـرخيص أي وسـيلة 

 مخالفات، وإحالة المخالفين للقضاء. إعالمية تنشر تلك ال

اللقاءات العلمية والندوات والمؤتمرات التي من شأهنا توحيد الجهود  عقد -٥

وتحقيق التكامل العلمي والمعريف، فيكون بعضها لغرس القواعـد، وبعضـها إليضـاح 

 المشتبهات، وهكذا.

ــز -٦ ا دور العلمــاء ونشــر كلمــاهتم ومقــاالهتم ودروســهم بخصــوص هــذ تعزي

الموضوع وتكثيفها يف وقت األزمات، مع توفير سبل مناسبة لذلك، ومنصات واسـعة 

لبثها؛ لتبيان الحق ونشر الوعي به، وإيجاد قنوات تواصل مباشـرة بـين العلمـاء وعامـة 

 الناس.

ــد -٧ وتنويــع أســاليب ووســائل وقوالــب عــرض الــدعوة إلــى العقيــدة  تجدي

الواقع؛ لتتواكـب مـع احتياجـات المجتمــع ومفاهيمهـا ونبـذ مـا يخالفهـا، مـع ربطهـا بـ

ومشكالته، وطريقة تفكير أفراده المعاصرة، فتتسم بقوة الجذب والتـأثير، ومـن ذلـك 

إقامــة مســابقات لرصــد المخالفــات، مــع تصــنيفها ببيــان مخالفتهــا ألي قاعــدة عقديــة 

 راسخة. 

ــواء -٨ وحــوار مــن ضــل ووقــع يف شــيٍء مــن تلــك المخالفــات وال ســيما  احت

اب، لتلبس بعضها بأستار العلم، واإلجابـة علـى تسـاؤالهتم، وتقـديم التفسـيرات الشب

 التي تزيل شكوكهم.

* * * 
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٢٩٢  

������ �

 

 والصالة والسالم على رسوله وبعد: ،الحمد هللا حمدًا بعد حمد، فله الثناء والمجد

فقد تقـدم يف ثنايـا هـذا البحـث اسـتعراض جملـة مـن أبـرز المخالفـات العقديـة  

 التالية: النتائجة بانتشار األوبئة وسبل دفعها، والذي خلصت منه إلى المتعلق

أزمنة األوبئة واالضطرابات عمومـ� مرتعـ� خصـب� لظهـور المخالفـات  تعد -١

 العقدية وفشوها بعد ذلك. 

المخالفات العقدية المرتبطة باألوبئة من حيـث معارضـتها للتوحيـد  تفاوت -٢

 بالكلية أو منافاهتا لكماله.

تميز منهج أهل السنة والجماعة يف التعامل مـع األسـباب الشـرعية والكونيـة  -٣

 .بوسطيته بين الجفاة والغالة

يقع يف باب التوكل بعض المخالفات من جهة التفريط يف العمل باألسـباب،  -٤

وهو التواكل المذموم، ومن جهة اإلفراط يف االعتماد على األسباب والغفلة عـن رهبـا 

 من جهة جعل ما ليس من األسباب سبب� واالعتقاد بجدواه ونفعه.وخالقها، و

هللا تعالى والصرب على أقداره عـالج نـاجع لكثيـر مـن المخالفـات  التسليميف  -٥

 العقدية التي مردها إلى االعرتاض والتسخط.

بعض البدع القولية والفعليـة تحـت سـتار العـالج عنـد بعـض ضـعاف  رواج -٦

 اإليمان والجهلة.

والتطير بتـواريخ السـنوات والبلـدان التـي ارتبطـت بأوبئـة داخـل يف  لتشاؤما -٧

 التطير المنهي عنه شرع�.



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمساء بنت داود بن أمحد العلوايند. 

  

٢٩٣ 

المطلق ال يعلمه إال اهللا، وما يتحدث به الناس من اإلخبار عن بعـض  الغيب -٨

 .المغيبات النسبية ال يتناىف مع ذلك، والكذب واالدعاء والتمويه يف ذلك كثير

يـتم  جانـب نظـريمـن خـالل  المتعلقة باألوبئة ات العقديةدفع المخالف يمكن - ٩

فيه تتبع أسباب وقوع المخالفات العقدية المتعلقة بانتشار األوبئة، ثم بيان طـرق إزالتهـا 

وأوجه مواجهتها؛ ألنه إذا عولج السبب عولجت تبع�، وإن تغيرت صورها، ومن خالل 

ع المخالفات العقدية المتعلقة الخطوات العملية لدف يحوي مجموعة من جانب تطبيقي

 بانتشار األوبئة والوقاية منها مستقبالً يتم فيها االستفادة من التقنيات الحديثة.

 التي يؤكد عليها البحث ما يأيت: التوصياتومن أبرز 

االستثمار يف مثل هذه النـوازل بـربط المجتمـع بـاهللا، وعـالج مـا قـد  :للدعاة -١

 والزلل إما جهالً أو تأوًال. الخطأ  منيعرتي عقائد الناس 

ــر  للجهــات -٢ ــة مهــارات التفكي ــة وتنمي ــاهج التعليمي ــة: بتطــوير المن األكاديمي

الناقــد، وعــدم التســليم لكــل مــا يفــد، وتفعيــل دور الجامعــات يف احتضــان األبحــاث 

 المؤصلة وتشجيعها. 

األمــور يف األســر المســلمة: بغـرس العقيــدة الصــحيحة وفــتح الحــوار  لـوالة -٣

 .لذي يتكفل بإزالة بواكير اللبس والخلطا

بأن تكون أدوات بناء مساهمة يف تحقيـق العقيـدة  :اإلعالم المتنوعة لوسائل -٤

وتصفيتها مما قد يشوهبا، قياما بالمسؤولية أمام اهللا تعالى عن طريق استقطاب العلماء 

 .وتوفير برامج جاذبة ليطرحوا الحق من خاللها

  ... رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد هللا

* * * 
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٢٩٤  

  المراجعو المصادر فهرس

 

  : الكتب:أوالً * 

هـ). تحقيق:فوقية ٣٢٤ت:(أبو الحسن علي بن إسماعيل األشعري.  اإلبانة عن أصول الديانة. - 

 هـ. ١٣٩٧حسين محمود. الطبعة األولى. القاهرة. دار األنصار. 

أبو عبداهللا عبيداهللا ابن بطة  ق المذمومة (الكربى).اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفر - 

ــربي. (ت: هـــ). تحقيــق: عثمــان األثيــوبي. دار الرايــة. الريــاض. الطبعــة األولــى. ٣٨٧العك

 هـ.١٤١٥

هـ). تحقيق وضبط وتخريج وتقـديم: ٧٦٣عبداهللا محمد ابن مفلح. (ت:أبو . اآلداب الشرعية - 

 هـ. ١٤١٩الة.بيروت. شعيب األرناؤوط وعمر القيام.مؤسسة الرس

. صالح بن فوزان الفـوزان. دار اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإللحاد - 

 هـ.١٤٢٠ابن خزيمة. الرياض. الطبعة الثالثة. 

هـ). تحقيـق: محمـد رشـاد ٧٢٨شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. (ت:االستقامة.  - 

 هـ.١٤٠٣محمد بن سعود اإلسالمية. الرياض.الطبعة األولى.  سالم. طبعة جامعة اإلمام

هــ). تحقيـق: محمـد الشـقير ٧٩٠أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى الشـاطبي. (ت: االعتصام.  - 

وسعد آل حميد وهشام الصيني. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. المملكة العربيـة السـعودية. 

 .هـ١٤٢٩الطبعة األولى. 

هـ). ٣٨٨أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي. (ت: يف شرح صحيح البخاري. أعالم الحديث - 

تحقيــق: محمــد بــن ســعد آل ســعود. مركــز إحيــاء الــرتاث اإلســالمي بجامعــة أم القــرى. مكــة 

 هـ.١٤٠٩المكرمة. الطبعة األولى. 

أبـو عبـداهللا شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر ابـن القـيم.  إعالم الموقعين عن رب العـالمين. - 

هـ). تحقيق: محمد عبد السالم إبراهيم. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة األولى. ٧٥١(ت:

 هـ.١٤١١
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٢٩٥ 

أبــو عبـداهللا شــمس الــدين محمــد بـن أبــي بكــر ابــن القــيم.  إغاثـة اللهفــان يف مصــايد الشــيطان. - 

 هـ.١٤٠٩هـ). تحقيق: محمد عفيفي. المكتب اإلسالمي. بيروت. الطبعة الثانية. ٧٥١(ت:

هـ). تحقيق ٧٢٨. شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. (ت:اقتضاء الصراط المستقيم - 

وتعليق: ناصـر عبـد الكـريم العقـل. وزارة الشـؤون اإلسـالمية واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد. 

 هـ.١٤١٩الرياض. الطبعة السابعة. 

ــداع.  -  ــن االبت ــي ع ــاع والنه ــر باالتب ــراألم ــي بك ــن أب ــرحمن ب ــد ال ــيوطي عب ــدين الس ــالل ال ، ج

 هـ ١٤٠٩هـ). تحقيق: ذيب بن مصري بن ناصر القحطاين. مطابع الرشيد. ٩١١(ت:

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا أمراض القلب وشفاؤها.  - 

السـلفية.  هـ). المطبعة٧٢٨بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراين الحنبلي الدمشقي. (ت:

 هـ.١٣٩٩القاهرة. الطبعة الثانية. 

أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى االنتصار ألصحاب الحديث. - 

هــ). تحقيـق: محمـد بـن حسـين بـن حسـن ٤٨٩السمعاين التميمي الحنفـي ثـم الشـافعي. (ت:

 هـ١٤١٧الجيزاين. مكتبة أضواء المنار. السعودية. الطبعة األولى. 

أبو القاسم شهاب الدين عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل بـن الباعث على إنكار البدع والحوادث.  - 

هــ). تحقيـق: عثمـان أحمـد عنـرب. ٦٦٥إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة. (ت:

 .هـ١٣٩٨دار الهدى. القاهرة. الطبعة األولى، 

. اعرة والحركات اإلسالمية المعاصرة منهابحوث يف عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف األش - 

 هـ. ١٤١٩ناصر عبد الكريم العقل. دار العاصمة. الرياض. الطبعة الثانية. 

هـــ). تحقيــق: أحمــد ٨٥٢أحمــد بــن علــي ابــن حجــر. (ت:بــذل المــاعون يف فضــل الطــاعون.  - 

  الكاتب. دار العاصمة. الرياض.

. عبد الرحمن بن ناصر السعدي. رح جوامع األخبارهبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف ش - 

 هـ. ١٤١٩هـ). الرياض. وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. ١٣٧٦(ت:



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ...املخالفات العقدية املتعلقة بانتشار األوبئة وسبل دفعها

٢٩٦  

هــ). دار ١٢٠٥محمـد بـن محمـد مرتضـى الزبيـدي. (ت: تاج العروس من جواهر القـاموس. - 

 م. ١٩٦٥الهداية. الكويت. 

هـــ). ٢٧٦عبــد اهللا بــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوري. (ت: أبــو محمــدتأويــل مختلــف الحــديث.  - 

 .ـه١٤١٩مؤسسة اإلشراق. الطبعة الثانية.  -المكتب اإلسالمي 

 م.١٩٨٤هـ). تونس. الدار التونسية. ١٣٩٣. محمد الطاهر ابن عاشور. (ت:التحرير والتنوير - 

أللبـــاين. محمــد ناصــر الــدين اتخــريج أحاديــث مشــكلة الفقــر وكيــف عالجهــا اإلســالم.  - 

 .هـ١٤٠٥هـ). المكتب اإلسالمي. بيروت. الطبعة األولى. ١٤٢٠(ت:

الطبعــة هـــ). دار الكتــب العلميــة. بيــروت. ٨٢٦. علــي بــن محمــد الجرجــاين. (ت:التعريفــات - 

 .هـ١٤٠٣األولى. 

هـ). مؤسسـة الشـيخ ١٤٢٠محمد بن صالح العثيمين. (ت:». سورة سبأ«تفسير القرآن الكريم  - 

 هـ.١٤٣٦لح العثيمين الخيرية.المملكة العربية السعودية. الطبعة األولى. محمد بن صا

هـــ). الطبعــة الثانيــة. ١٣٥٤. محمــد رشــيد رضـا. (ت:تفسـير المنــار (تفســير القــرآن الحكـيم) - 

 بيروت. دار المعرفة.

هـ). دار الفكـر للطباعـة والنشـر، ٥٩٧. أبو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي. (ت:تلبيس إبليس - 

 هـ. ١٤٢١بيروت. الطبعة األولى. 

. عبد الكريم بن عبد اهللا الخضير. مؤسسة معالم السنن. يقات السنية على العقيدة الواسطيةلالتع - 

 هـ. ١٤٣٨الطبعة األولى. 

هـ). تحقيق: مصطفى أحمد العلوي ٤٦٣يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري. (ت: التمهيد. - 

 هـ.١٣٨٧وزارة األوقاف. المغرب.  ومحمد عبد الكبير البكري.

هــ). تحقيـق: ريـاض بـن زكـي ٣٧٠. أبو منصور محمد بن أحمـد األزهـري. (ت:هتذيب اللغة - 

 هـ.١٤٢٢قاسم. دار المعرفة. بيروت. الطبعة األولى. 

هـ). تحقيق: محمد ١٠٣١محمد عبد الرؤوف المناوي. (ت: التوقيف على مهمات التعاريف. - 

 هـ.١٤١٠الفكر المعاصر. بيروت. الطبعة األولى.  رضوان الداية. دار
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سليمان بن عبد اهللا بن محمـد بـن عبـد الوهـاب.  تيسير العزيز الحميد يف شرح كتاب التوحيد. - 

ــن ١٢٣٣(ت: ــى م ــروت. الطبعــة األول ــالمي. بي ــب اإلس ــر الشــاويش. المكت هـــ).تحقيق: زهي

 هـ.١٤٢٣التحقيق الجديد. 

.أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن ح خمسين حديثا من جوامع الكلـمجامع العلوم والحكم يف شر - 

هـ). تحقيق: شـعيب األرنـاؤوط وإبـراهيم بـاجس. ٧٩٥شهاب الدين ابن رجب الحنبلي. (ت:

 هـ. ١٤١٢مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثانية. 

  ي، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بـن الضـحاك، الرتمـذسنن الرتمذي.  -الجامع الكبير  - 

ــى. (ت: ــو عيس ــروت. ٢٧٩أب ــالمي. بي ــرب اإلس ــروف. دار الغ ــواد مع ــار ع ــق: بش ـــ). تحقي ه

 م.١٩٩٨

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وسـننه وأيامـه =  - 

هــ). ٢٥٦المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبـداهللا البخـاري الجعفـي. (ت:صحيح البخاري. 

 هـ.١٤٢٢زهير بن ناصر الناصر. دار طوق النجاة. بيروت. الطبعة األولى. تحقيق: محمد 

ــرآن -  ــام الق ــامع ألحك ــي. (ت:الج ــد القرطب ــن أحم ــد ب ــد اهللا محم ــو عب ــق: ٦٧١. أب ـــ). تحقي ه

 هـ. ١٤١٨عبدالرزاق المهدي. دار الكتاب العربي. بيروت. الطبعة األولى. 

هــ). تحقيـق: رمـزي منيـر ٣٢١يـد األزدي. (ت:. أبو بكر محمد بن الحسن بن درجمهرة اللغة - 

 م.١٩٨٧بعلبكي. دار العلم للماليين. بيروت. الطبعة األولى. 

. محمـد بـن عرفـة هــ)٧٩٢حاشية الدسوقي على مختصر المعاين لسعد الدين التفتازاين (ت: - 

 . تحقيق: عبد الحميد هنداوي. المكتبة العصرية. بيروت.هـ)١٢٣٠(ت: الدسوقي

محمـد التيمـي بـن أبـو القاسـم إسـماعيل  يف بيـان المحجـة وشـرح عقيـدة أهـل السـنة.الحجـة  - 

هـــ) تحقيــق: محمــد ربيــع المــدخلي ومحمــد محمــود أبــو ٥٣٥األصـبهاين (قــوام الســنة). (ت:

 هـ.١٤١١رحيم. دار الراية. الرياض. الطبعة األولى. 

ق: عبـد الـرحمن عميـرة. هـ). تحقي٢٥٦محمد بن إسماعيل البخاري. (ت: خلق أفعال العباد. - 

 هـ.١٣٩٨الرياض. دار المعارف. 
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٢٩٨  

هــ). ٧٢٨شـيخ اإلسـالم أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة. (ت: درء تعارض العقـل والنقـل. - 

 هـ.١٣٩١تحقيق: محمد رشاد سالم. دار الكنوز األدبية. الرياض. 

بد السالم بن عبد اهللا بـن تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عالرد على اإلخنائي.   - 

هــ). تحقيـق: أحمـد بـن ٧٢٨أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراين الحنبلـي الدمشـقي. (ت:

 هـ. ١٤٢٠مونس العنزي. دار الخراز. جدة. الطبعة األولى. 

أبو عبداهللا شمس  الروح يف الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة. - 

 هـ.١٣٩٥هـ). دار الكتب العلمية. بيروت. ٧٥١مد بن أبي بكر ابن القيم.ت: (الدين مح

ــاد -  ــر العب ــو عبــداهللا شــمس الــدين محمــد بــن أبــي بكــر ابــن القــيم. زاد المعــاد يف هــدي خي . أب

ــة ٧٥١(ت: ــؤوط. مؤسس ــدالقادر األرن ــؤوط وعب ــق وتخــريج وتعليق:شــعيب األرن هـــ). تحقي

 هـ. ١٤١٩الرسالة. بيروت. الطبعة الثالثة. 

هــ). تحقيـق: سـالم أحمـد ٢٩٤أبو عبد اهللا محمد بن نصر بن الحجاج الَمـْرَوِزي. (ت:السنة.  - 

 .هـ١٤٠٨السلفي. مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. الطبعة األولى. 

هــ). تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد ٢٧٣أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني. (ت:سنن ابن ماجه.  - 

 ء الكتب العربية.الباقي. دار إحيا

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو األزدي سنن أبي داود.  - 

ِجْســتاين (ت: ــد كامـِـل قــره بللــي. دار الرســالة  -هـــ). تحقيــق: شــَعيب األرنــؤوط ٢٧٥السِّ مَحمَّ

 هـ.١٤٣٠العالمية. الطبعة األولى.

بد الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبد الصمد الدارمي، أبو محمد عبد اهللا بن عسنن الدارمي.   - 

هـ). تحقيق: حسين سليم أسد الـداراين. دار المغنـي. المملكـة ٢٥٥التميمي السمرقندي. (ت:

 هـ.١٤١٢العربية السعودية. الطبعة األولى. 

 منوشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين  - 

هــ). تحقيـق: ٤١٨. أبو القاسم هبة اهللا بن الحسن بـن منصـور الطـربي الاللكـائي. (ت:بعدهم

 هـ.١٤١٦أحمد بن سعد الغامدي. الطبعة الرابعة. الرياض. دار طيبة. 
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هـ). تحقيق: محمد سعيد القحطاين. ٣٢٩. أبو محمد الحسن علي الربهباري. (ت:شرح السنة  - 

 هـ. ١٤٠٨بن القيم. الطبعة األولى. الدمام. دار ا

هـ). تخريج وعناية: سعد فـواز ١٤٢١. محمد بن صالح العثيمين. (ت:شرح العقيدة الواسطية - 

 هـ. ١٤١٥الصميل. دار ابن الجوزي. الدمام. الطبعة الثانية. 

ــلم. -  ــحيح مس ــووي. (ت: شــرح ص ــن شــرف الن ــى ب ــا يحي ــو زكري هـــ). مطبعــة المــدين. ٦٧٦أب

 ألولى. هـ. القاهرة.الطبعة ا١٤١٢

أبــو بكــر أحمـد بــن علــي بــن ثابــت بـن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب  شـرف أصــحاب الحــديث. - 

 .هـ). تحقيق: محمد سعيد خطي اوغلي. دار إحياء السنة النبوية. أنقرة٤٦٣البغدادي. (ت:

هـــ). تحقيــق: محمــد الســعيد. الطبعــة ٤٥٨. أحمــد بــن الحســين البيهقــي. (ت:شــعب اإليمــان - 

 هـ.١٤١٠ر الكتب العلمية. األولى. بيروت. دا

  .أبو عبداهللا شـمس الـدين محمـد بـن شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - 

 هـ.١٤١٨هـ). تحقيق: محمد بدر الدين. دار الفكر. بيروت. ٧٥١أبي بكر ابن القيم. (ت:

ــة -  ــحاح العربي ــة وص ــاج اللغ ــن حمــاد الجــوهريالصــحاح ت ــو نصــر إســماعيل ب ــارابي.  . أب الف

هـ). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلـم للماليـين. بيـروت. الطبعـة الرابعـة. ٣٩٣(ت:

 . هـ١٤٠٧

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معـاذ بـن َمْعبـَد، التميمـي، أبـو حـاتم،  صحيح ابن حبان. - 

الفارســي.  هـــ). برتتيــب: األميــر عــالء الــدين علــي بــن بلبــان٣٥٤الــدارمي، الُبســتي. (ت:

 .هـ١٤٠٨هـ). تحقيق: شعيب األرنؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة األولى. ٧٣٩(ت:

محمـد ناصـر الـدين األلبـاين. مكَتبـة الَمعـارف لِلنَْشـِر والتوزْيـع، َصِحيُح التَّْرِغيـب َوالتَّْرِهيـب.  - 

 هـ ١٤٢١الرياض. الطبعة األولى. 

  أبـو عبـداهللا شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر  عطلـة.الصـواعق المرسـلة علـى الجهميـة والم  - 

هـــ). تحقيــق: علــي محمــد الــدخيل اهللا. دار العاصــمة. الريــاض. الطبعــة ٧٥١ابــن القــيم.ت: (

 هـ.١٤١٨الثالثة. 
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 أبـو عبـداهللا شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر ابـن القـيم. طريق الهجرتين وبـاب السـعادتين. - 

 هـ ١٤١٤مر. دار ابن القيم. الدمام. الطبعة الثانية. هـ). تحقيق: عمر محمود أبو ع٧٥١ت:(

 أبـو عبـداهللا شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر ابـن القـيم. عدة الصـابرين وذخيـرة الشـاكرين. - 

 هـ). تحقيق: زكريا علي يوسف. دار الكتب العلمية.بيروت. ٧٥١ت:(

محمد إبراهيم الحمد. . خصائص أهلها) –خصائصها  –عقيدة أهل السنة والجماعة (مفهومها  - 

 هـ. ١٤١٩الطبعة الثانية. دار ابن خزيمة. الرياض. 

هـــ). تحقيــق: مهــدي المخزومــي. وإبــراهيم ١٧٥. الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي. (ت:العــين - 

 السامرائي. دار الهالل.

هــ). تحقيـق: سـليمان العايـد. مركـز ٢٨٥إبراهيم بـن إسـحاق الحربـي. (ت: غريب الحديث. - 

علمـي وإحيـاء الـرتاث اإلسـالمي بجامعــة أم القـرى. مكـة المكرمـة. الطبعـة األولــى. البحـث ال

 هـ. ١٤٠٥

هــ). جمـع وترتيـب: ١٤٢١محمد بن صالح بن محمـد العثيمـين. (ت: .فتاوى أركان اإلسالم - 

فهــد بــن ناصــر بــن إبــراهيم الســليمان. دار الثريــا للنشــر والتوزيــع. الريــاض. الطبعــة األولــى. 

 هـ.١٤٢٤

هـ). جمـع وترتيـب: ٧٢٨:ت(. شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. لفتاوى الكربىا - 

هــ) وسـاعده ابنـه محمـد. وزارة الشـئون ١٣٩٢عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. (ت:

 هـ.١٤١٦اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. المدينة. 

هـ). الطبعة الثالثـة. دار ١٤٢٠د اهللا ابن باز. (ت:. عبد العزيز بن عبفتاوى مهمة تتعلق بالعقيدة - 

 هـ. ١٤١٦القاسم. الرياض. 

هـ). جمع: محمد بـن سـعد ١٤٢٠عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز. (ت: فتاوى نور على الدرب. - 

 .الشويعر

محمد بن إبراهيم فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ.  - 

هـ). تحقيق: محمد بن عبـد الـرحمن بـن قاسـم. مطبعـة ١٣٨٩اللطيف آل الشيخ. (ت: بن عبد

 هـ.١٣٩٩الحكومة. مكة المكرمة. الطبعة األولى. 
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هـ). تحقيق: عبد العزيز ٨٥٢. أحمد بن علي ابن حجر. (ت:فتح الباري شرح صحيح البخاري - 

هـ). دار الكتـب العلميـة. ١٣٨٨هـ). وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. (ت:١٤٢٠ابن باز. (ت:

 هـ١٤١٠بيروت. الطبعة األولى. 

هـ). تحقيق: مكتب ٨١٧. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. (ت:القاموس المحيط - 

تحقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة إشراف:محمد نعيم العرقسوسي. مؤسسة الرسـالة. بيـروت. 

 هـ. ١٤١٩الطبعة السادسة. 

هـ). تحقيق: فخـر الـدين ٢٤٤بو يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت (ت:أ كتاب األلفاظ. - 

 م.١٩٩٨قباوة. مكتبة لبنان ناشرون. الطبعة األولى. 

هــ). تحقيـق: لطفـي ١١٥٨محمـد بـن علـي التهـانوي. (ت:بعـد  كشاف اصطالحات الفنـون. - 

 ـ. ه١٣٨٢عبدالبديع. مراجعة: أمين الخولي. المؤسسة المصرية العامة. القاهرة. 

أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى الحســيني  الكليــات معجــم يف المصــطلحات والفــروق اللغويــة. - 

هـ). قابل نسخه وأعده: عدنان درويش ومحمد المصري. وزارة اإلعـالم ١٠٩٤الكفوي. (ت:

 .والثقافة واإلرشاد القومي. دمشق. الطبعة الثانية

هــ). تصـحيح: أمـين محمـد ٧١١(ت: جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظـور. لسان العرب. - 

عبد الوهاب. ومحمد الصادق العبيـدي. الطبعـة األولـى. دار إحيـاء الـرتاث العربـي. ومؤسسـة 

 .هـ١٤١٦التاريخ العربي. بيروت. 

أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي.  - 

: عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة. مكتـــب المطبوعـــات هــــ). تحقيـــق٣٠٣الخراســـاين، النســـائي. (ت:

 هـ.١٤٠٦اإلسالمية. حلب. الطبعة الثانية. 

هـ). جمع وترتيـب: ٧٢٨شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. (ت: مجموع الفتاوى. - 

ــدي. (ت: ــم النج ــن قاس ــد ب ــن محم ــرحمن ب ــد ال ــؤون ١٣٩٢عب ــد. وزارة الش ــه محم ـــ) وابن ه

 هـ.١٤١٦ة واإلرشاد. الرياض. اإلسالمية واألوقاف والدعو
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). ـهـ٤٥٨أبو الحسن علي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي. (ت:المحكم والمحيط األعظم.  - 

 هـ.١٤٢١تحقيق: عبد الحميد هنداوي. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة األولى. 

محمد بن أبي بكر أبو عبداهللا شمس الدين  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين.  - 

هــ). تحقيـق: محمـد حامـد الفقـي. دار الكتـاب العربـي. بيـروت. الطبعـة ٧٥١ت:( ابن القـيم.

 هـ. ١٣٩٣الثانية. 

مكتبـة السـوادي. هــ). ١٤٣٩(ت:عثمـان جمعـة ضـميرية.  مدخل لدراسة العقيدة اإلسـالمية. - 

 هـ ١٤١٧جدة. الطبعة الثانية. 

هــ). تحقيـق: شـعيب األرنـؤوط. وعـادل ٢٤١حنبـل. (ت:. اإلمام أحمد بن محمد بن المسند - 

ــثم عبــد الغفــور.  مرشــد. ومحمــد نعــيم العرقسوســي. وإبــراهيم الزيبــق. وعــامر غضــبان. وهي

 هـ.١٤٢٠مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة األولى. 

مسلم بن المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.  - 

هـ). تحقيق: محمد فؤاد عبد البـاقي. دار ٢٦١ن القشيري النيسابوري. (ت:يجاج أبو الحسالح

 إحياء الرتاث العربي. بيروت.

ــي. -  ــر للرافع ــرح الكبي ــب الش ــر يف غري ــباح المني ــومي.  المص ــي الفي ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب أحم

 هـ. ١٤١٤هـ). دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة األولى. ٧٧٠(ت:

هـ). الطبعة ٣٨٨أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي. (ت: سنن شرح سنن أبي داود.معالم ال - 

 هـ.١٤١٩األولى. بيروت. دار الكتب العلمية. 

ــلم.  -  ــد مس ــم بفوائ ــالكي. الُمْعل ــن عمــر التَِّميمــي المــازري الم ــي ب ــن عل ــد اهللا محمــد ب ــو عب أب

ـــدار التونســـية للن٥٣٦(ت: ـــر. ال ـــد الشـــاذلي النيف ـــق: محم ـــة. هــــ). تحقي ـــة الثاني ـــر. الطبع   ش

 م.١٩٨٨

  أبو عبداهللا شمس الدين محمـد بـن أبـي بكـر مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة.  - 

 هـ). بيروت. دار الكتب العلمية.٧٥١ابن القيم.ت: (
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أبو العبـاس أحمـد بـن عمـر بـن إبـراهيم القرطبـي  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. - 

 -يوسف علي بـديوي  -أحمد محمد السيد  -تحقيق: محيي الدين ديب ميستو  هـ).٦٥٦(ت:

بيــروت.  –بيــروت. دار الكلــم الطيـب، دمشــق  -محمـود إبــراهيم بـزال. دار ابــن كثيــر. دمشـق 

 هـ.١٤١٧الطبعة األولى، 

هـ). تحقيق وضبط: عبدالسالم ٣٩٥. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. (ت:مقاييس اللغة - 

 هـ.١٤٢٠هارون. دار الجيل. بيروت.  محمد

هـ). جمع وإعداد: فهـد بـن ١٤٢١محمد بن صالح بن محمد العثيمين. (ت:المناهي اللفظية.  - 

 هـ.١٤١٥ناصر بن إبراهيم السليمان. دار الثريا للنشر والتوزيع. الطبعة األولى. 

هــ). تحقيـق: ٧٢٨. (ت:شيخ اإلسـالم أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة منهاج السنة النبوية. - 

 هـ. ١٤٠٦محمد رشاد سالم. دار قرطبة. الطبعة األولى. 

  الحســين بــن الحســن بــن محمــد بــن حلــيم البخــاري الجرجــاين، المنهــاج يف شــعب اإليمــان.  - 

هــ). تحقيـق: حلمـي محمـد فـودة. دار الفكـر. الطبعـة األولـى، ٤٠٣اهللا الَحلِيمي (ت: أبو عبد

 .هـ١٣٩٩

. جابر إدريس علي لمتكلمين يف موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين يف العقيدةمنهج السلف وا - 

 هـ.١٤١٩أمير. مكتبة أضواء السلف. الرياض. الطبعة األولى. 

أبو عبد الرحمن محمد ناصر  موسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر محمد ناصر الدين األلباين. - 

َصنََعُه: شـادي بـن محمـد بـن سـالم آل نعمـان.  هـ).١٤٢٠الدين، بن الحاج نوح األلباين. (ت:

مركــز النعمــان للبحــوث والدراســات اإلســالمية وتحقيــق الــرتاث والرتجمــة. صــنعاء. الطبعــة 

 .هـ١٤٣١األولى. 

هـ). الرياض. مكتبة الرياض ٧٢٨. شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. (ت:النبوات - 

 الحديثة.

هــ). ٦٨٤شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس القـرايف. (ت:محصول. نفائس األصول يف شرح ال - 

تحقيق: عادل أحمد عبـد الموجـود، علـي محمـد معـوض. مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز. الطبعـة 

 هـ.١٤١٦األولى. 
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 : المقاالت العلمية واألبحاث:ثاني�* 

عمـر  تأصـيلية. يف حماية الطفل من فكر اإللحاد دراسة تربوية الدور الوقائي لألسرة المسلمة - 

-١٨٠م، ص ٢٠١٦، الجزء الثالث، ١٣٨الراشدي، مجلة كلية الرتبية بجامعة األزهر، العدد: 

١٩٣. 

. نجـاح أبـو عجيلـة، حوليـة كليـة التأثير اإلعالمي على عقيدة المسـلم دراسـة تحليليـة ونقديـة - 

 .٨١٢-٧٤٦، المجلد الثامن، ص ٣٢الدراسات اإلسالمية والعربية، العدد 

  

 : المراجع على الشبكة العنكبوتية: (تم ضغط الروابط)ثالث� *

 :موقع أخبار اليوم - 

 https://2u.pw/LyHI4 
 :موقع االندبندنت بالعربية - 

 https://2u.pw/Bhiu4 
 :موقع الحرة - 

https://2u.pw/PWiJt  
 :موقع منظمة الصحة العالمية - 

https://2u.pw/ME0xN 
 :موقع اليوتيوب - 

https://www.youtube.com/watch?v=KW8vSkb3vgU 

* * * 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أمساء بنت داود بن أمحد العلوايند. 

  

٣٠٥ 

List of sources and References 
 

Books: 
 - alʾibāna ʿan ʾaṣūl addayāna. ʾabū alḥasn ʿalī ban ʾismāʿīl alʾašʿrī. ta: (324 ha). 

taḥqīq:fawqya ḥasīn maḥmūd. aṭṭabʿa alʾawlā. alqāhra. dār alʾanṣār. 1397ha. 
 - alʾibāna ʿan šarīʿa alfarqa annājya wamjānba alfarq almaḏmūma (alkabrā). ʾabū 

ʿabdullah ʿabīdālllah abn baṭa alʿakbrī. ta: (387ha). taḥqīq: ʾaḥmd farīd almazīdī. 
dār alkatb  

 - alʾādāb aššarʿya. ʿabdullah maḥmd abn maflḥ. ta: (763 ha). taḥqīq waḍbṭ watḳrīj 
watqdīm: šaʿīb alʾarnāʾūṭ waʿmr alqayām.maʾssa arrasāla.bayrūt. 1419ha. 

 - alʾiršād ʾilā ṣaḥīḥ alāʿtqād warrad ʿalā ʾahl aššark wāliʾilḥād. ṣālḥ ban fawzān 
alfawzān. dār abn ḳazīma. arrayāḍ. aṭṭabʿa aṯṯālṯa. 1420ha. 

 - alāstqāma. šayḳ alʾislām ʾaḥmd ban ʿabd alḥalīm abn taymya. ta: (728ha). taḥqīq: 
maḥmd rašād sālm. ṭabʿa jāmʿa alʾimām maḥmd ban saʿūd alʾislāmya. 
arrayāḍ.aṭṭabʿa alʾawlā. 

 - alāʿtṣām. ʾabū ʾisḥāq ʾibrāhīm ban mawsā aššāṭbī. ta: (790ha). marājʿa: maktb 
albaḥūṯ waddarāsāt dār alfakr. bayrūt. 1424ha. 

 - ʾaʿlām alḥadīṯ fī šarḥ ṣaḥīḥ albaḳārī. ʾabū salīmān ḥamd ban maḥmd alḳaṭābī. ta: 
(388ha). taḥqīq: maḥmd ban saʿd ʾāl saʿūd. markz ʾiḥyāʾ attarāṯ alʾislāmī bajāmʿa 
ʾam alqarā. maka 

 - ʾiʿlām almawqʿīn ʿan rab alʿālmīn. ʾabū ʿabdullah šams addayn maḥmd ban ʾabī 
bakr abn alqaym. ta: (751ha). taḥqīq: ʿabdurraḥmn alwakīl. dār ʾiḥyāʾ attarāṯ 
alʿarbī. bayrūt. 

 - ʾiġāṯa allahfān fī maṣāyd aššayṭān. ʾabū ʿabdullah šams addayn maḥmd ban ʾabī 
bakr abn alqaym. ta: (751ha). taḥqīq: maḥmd ʿafīfī. almaktb alʾislāmī. bayrūt. 
aṭṭabʿa aṯṯānya. 

 - aqtḍāʾ aṣṣarāṭ almastqīm. šayḳ alʾislām ʾaḥmd ban ʿabd alḥalīm abn taymya. ta: 
(728ha). taḥqīq watʿlīq: nāṣr ʿabd alkarīm alʿaql. wazāra aššaʾūn alʾislāmya 
wālaʾwqāf waddaʿwa 

 - alʾamr bālātbāʿ wannahī ʿan alābtdāʿ. ʿabd arraḥmn ban ʾabī bakr, jalāl addayn 
assayūṭī ta. taḥqīq: ḏayb ban maṣrī ban nāṣr alqaḥṭānī. maṭābʿ arrašīd. 

 - ʾamrāḍ alqalb wašfāʾhā. taqī addayn ʾabū alʿabās ʾaḥmd ban ʿabd alḥalīm ban ʿabd 
assalām ban ʿabd Allah ban ʾabī alqāsm ban maḥmd abn taymya alḥarānī alḥanblī 
addamšqīalbāʿṯ ʿalā ʾinkār albadʿ walḥawādṯ. ʾabū alqāsm šahāb addayn ʿabd 
arraḥmn ban ʾismāʿīl ban ʾibrāhīm almaqdsī addamšqī almaʿrūf baʾbī šāma. 
taḥqīq: ʿaṯmān ʾaḥmd ʿanbr 

 - alāntṣār laʾṣḥāb alḥadīṯ.ʾabū almaḓfr, manṣūr ban maḥmd ban ʿabd aljabār abn 
ʾaḥmd almarūzā assamʿānī attamīmī alḥanfī ṯam aššāfʿī. taḥqīq: maḥmd ban ḥasīn 
ban ḥasn 

 - baḥūṯ fī ʿaqīda ʾahl assana waljamāʿa wamūqf alʾašāʿra walḥarkāt alʾislāmya 
almaʿāṣra manhā. nāṣr ʿabd alkarīm alʿaql. dār alʿāṣma. arrayāḍ. aṭṭabʿa aṯṯānya. 
1419 ha. 
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 - baḏl almāʿūn fī faḍl aṭṭāʿūn. ʾaḥmd ban ʿalī abn ḥajr. ta: (852ha). taḥqīq: ʾaḥmd 
alkātb. dār alʿāṣma. arrayāḍ. 

 - bahja qalūb alʾabrār waqra ʿayūn alʾaḳyār fī šarḥ jawāmʿ alʾaḳbār. ʿabd arraḥmn 
ban nāṣr assaʿdī. ta: (1376ha). arrayāḍ. wazāra aššaʾūn alʾislāmya wālaʾwqāf 
waddaʿwa wāliʾiršād.ḏal almāʿūn fī faḍl aṭṭāʿūn. ʾaḥmd ban ʿalī abn ḥajr. ta: 
(852ha). taḥqīq: ʾaḥmd alkātb. dār alʿāṣma. arrayāḍ. 

 - taʾwīl maḳtlf alḥadīṯ. ʾabū maḥmd ʿabd Allah ban maslm ban qatība addaynūrī. 
almaktb alʾislāmī - maʾssa alʾišrāq. aṭṭabʿa aṯṯānya. 

 - tāj alʿarūs man jawāhr alqāmūs. maḥmd ban maḥmd martḍā azzabīdī. ta: 
(1205ha). dār maktba alḥayā. bayrūt. 

 - attaḥrīr wattanwīr. maḥmd aṭṭāhr abn ʿāšūr. ta: (1393ha). tawns. addār attawnsya. 
1984ma. 

 - taḳrīj ʾaḥādīṯ maškla alfaqr wakīf ʿāljhā alʾislām. maḥmd nāṣr addayn alʾalbānī. ta: 
(1420ha). almaktb alʾislāmī. bayrūt.  

 - āltʿryfāt. ʿly bn mḥmd ālǧrǧāny. t: (826hـ). dār ālfkr. byrwt.  
 - tafsīr alqaraʾān alkarīm «sawra sabaʾ». maḥmd ban ṣālḥ alʿaṯīmīn. ta: (1420ha). 

maʾssa aššayḳ maḥmd ban ṣālḥ alʿaṯīmīn alḳayrya.almamlka alʿarbya assaʿūdya. 
aṭṭabʿa alʾawlā. 

 - tafsīr almanār (tafsīr alqaraʾān alḥakīm). maḥmd rašīd raḍā. ta: (1354ha). aṭṭabʿa 
aṯṯānya. bayrūt. dār almaʿrfa. 

 - tlbys blys. abw ālfrǧ ʿbdālrḥmn ābn ālǧwzy. t: (597hـ�). tḥqyq: ālsyd ālǧmyly. dār 
ālktāb ālʿrby. byrwt. ālṭbʿ ālwl.1405.  

 - attalʿīqāt assanya ʿalā alʿaqīda alwāsṭya. ʿabd alkarīm ban ʿabd Allah alḳaḍīr. 
maʾssa maʿālm assann. aṭṭabʿa alʾawlā. 1438ha.  

 - āltmhyd. ywsf bn ʿbd āllh bn ʿbd ālbr ālnmry. t: (463hـ�). tḥqyq: mṣṭf aḥmd ālʿlwy 
w mḥmd ʿbd ālkbyr ālbkry. wzāra ālawqāf. ālmġrb. 1387h.ـ  

 - thḏyb āllġa .abw mnṣwr mḥmd bn aḥmd ālazhry. t: (370hـ�). tḥqyq: ryāḍ bn zky 
qāsm. dār ālmʿrfa. byrwt .. 

 - āltwqyf ʿla mhmāt āltʿāryf. mḥmd ʿbd ālrowf ālmnāwy. t: (1031hـ�). tḥqyq: mḥmd 
rḍwān āldāya. dār ālfkr ālmʿāṣr. byrwt  

 - tysyr ālʿzyz ālḥmyd fy šrḥ ktāb āltwḥyd. slymān bn ʿbd āllh bn mḥmd bn ʿbd 
ālwhāb. t: (1233hـ�).tḥqyq: zhyr ālšāwyš. ālmktb ālإslāmy. byrwt. ālṭbʿa ālawla mn 
āltḥqyq ālǧdyd. 1423h.ـ 

 - aljāmʿ alkabīr - sann attarmḏī. maḥmd ban ʿaysā ban sawra ban mawsā ban 
aḍḍaḥāk, attarmḏī, ʾabū ʿaysā. taḥqīq: bašār ʿawād maʿrūf. dār alġarb alʾislāmī. 
bayrūt. 

 - aljāmʿ almasnd aṣṣaḥīḥ almaḳtṣr man ʾamūr rasūl Allah ṣalā Allah ʿalīh waslm 
wasnnh waʾyāmh = ṣaḥīḥ albaḳārī. almaʾlf: maḥmd ban ʾismāʿīl ʾabū ʿabdullah 
albaḳārī aljaʿfī. ta: (256ha).  

 - ǧāmʿ ālʿlwm wālḥkm fy šrḥ ẖmsyn ḥdyṯā mn ǧwāmʿ ālklm.a bw ālfrǧ ʿbd ālrḥmn 
bn šhāb āldyn ābn rǧb ālḥnbly. t: (795 hـ). tḥqyq: šʿyb āarnāowṭ webrāhym  

 - ālǧāmʿ laḥkām ālqrAn. abw ʿbd āllh mḥmd bn aḥmd ālqrṭby. t: (671hـ�). tḥqyq: ʿbd 
ālrzāq ālmhdy. dār ālktāb ālʿrby. byrwt.  
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 - ǧmhra āllġaa .bw bkr mḥmd bn ālḥsn bn dryd ālazdy. tḥqyq: rmzy mnyr bʿlbky. 
dār ālʿlm llmlāyyn. byrwt  

 - ḥāšya āldswqy ʿla mẖtṣr ālmʿāny lsʿd āldyn āltftāzāny. mḥmd bn ʿrfa āldswqy. 
tḥqyq: ʿbd ālḥmyd hndāwy. byrwt. 

 - ālḥǧa fy byān ālmḥǧa wšrḥ ʿqyda ahl ālsna .abw ālqāsm t: (535hـ�) tḥqyq: mḥmd 
rbyʿ ālmdẖly w mḥmd mḥmwd أbw rḥym  

 - ẖlq afʿāl ālʿbād. mḥmd bn asmāʿyl ālbẖāry. t: (256hـ�). tḥqyq: ʿbd ālrḥmn ʿmyra. 
ālryāḍ. dār ālmʿārf. 1398h.ـ 

 - drʾ tʿārḍ ālʿql wālnql. bn ʿbd ālḥlym ābn tymya. t: (728hـ�). tḥqyq: mḥmd ršād 
sālm. dār ālknwz āladbya. ālryāḍ. 1391h.ـ 

 - arrad ʿalā alʾiḳnāʾī. taqī addayn ʾabū alʿabās ʾaḥmd ban ʿabd alḥalīm ban ʿabd 
assalām ban ʿabd Allah ban ʾabī alqāsm ban maḥmd abn taymya alḥarānī alḥanblī 
addamšqī. 

 - ālrwḥ fy ālklām ʿla arwāḥ ālamwāt wālaḥyāʾ bāldlāel mn ālktāb wālsna .abw 
ʿbdāllh šms āldyn mḥmd bn aby bkr ābn ālqym.t: (751hـ). byrwt. 1395h.ـ 

 - zād ālmʿād fy hdy ẖyr ālʿbād. bw ʿbdāllh ālǧwzya šms āldyn mḥmd bn aby bkr 
ābn ālqym. t: (751hـ). tḥqyq wtẖryǧ wtʿlyq  

 - ālsna .abw ʿbd āllh mḥmd bn nṣr bn ālḥǧāǧ ālm َ◌r ْ◌w َ◌z ِ◌y. byrwt  
 - sann ʾabī dāwd. ʾabū dāwd salīmān ban alʾašʿṯ ban ʾisḥāq ban bašīr ban šadād ban 

ʿamrū alʾazdī assijistānī. taḥqīq: šaʿayb alʾarnuʾūṭ - maḥammad kāmil qarh ballī. 
 - sann abn mājh. abn mājh ʾabū ʿabd Allah maḥmd ban yazīd alqazwīnī. taḥqīq: 

maḥmd faʾād ʿabd albāqī. dār ʾiḥyāʾ alkatb alʿarbya. 
 - šrḥ aṣwl āʿtqād ahl ālsna wālǧmāa mn wāltābʿyn mn bʿdhm. abw ālqāsm ābn 

ālḥsn bn mnṣwr ālṭbry āllālkāey. t: (418hـ). tḥqyq bn sʿd ālġāmdy ālryāḍ.  
 - šrḥ ālsna .abw mḥmd ālḥsn ʿly ālbrbhāry. t: (329hـ�). tḥqyq: mḥmd sʿyd ālqḥṭāny. 

āldmām. dār ābn ālqym. 1408h.ـ  
 - šrḥ ālʿqyda ālwāsṭya. mḥmd bn ṣālḥ ālʿṯymyn. t: (1421hـ�). sʿd fwāz ālṣmyl. dār 

ābn ālǧwzy. āldmām.  
 - šrḥ ṣḥyḥ mslm abw zkryā yḥya bn šrf ālnwwy. t: (676hـ)  
 - šrf aṣḥāb ālḥdyṯ. abw bkr aḥmd bn ʿly bn ṯābt bn aḥmd bn mhdy ālẖṭyb ālbġdādy. 

tḥqyq: mḥmd sʿyd ẖṭy āwġly  
 - šfāʾ ālʿlyl fy msāel ālqḍāʾ wālqdr wālḥkma wāltʿlyl.abw ʿbdāllh šms āldyn mḥmd 

bn aby bkr ābn ālqym. t: (751hـ). tḥqyq: mḥmd bdr āldyn. dār ālfkr. byrwt. 1418h.ـ 
 - ālṣḥāḥ tāǧ āllġa wṣḥāḥ ālʿrbya .abw nṣr bn ḥmād ālǧwhry ālfārāby. tḥqyq: aḥmd 

ʿbd ālġfwr ʿṭār. dār ālʿlm llmlāyyn. byrwt.  
 - ṣaḥīḥ abn ḥabān. maḥmd ban ḥabān ban ʾaḥmd ban ḥabān ban maʿāḏ ban maʿbda, 

attamīmī, ʾabū ḥātm, addārmī, albustī. batrtīb: alʾamīr ʿalāʾ addayn ʿalī ban balbān  
 - ṣaḥīḥu attarġīb wattarhīb. maḥmd nāṣr addayn alʾalbānī. maktaba almaʿārf lilnašri 

wattawzyʿ, arrayāḍ. aṭṭabʿa alʾawlā. 
 - aṣṣawāʿq almarsla ʿalā aljahmya walmaʿṭla. ʾabū ʿabdullah šams addayn maḥmd 

ban ʾabī bakr abn alqaym. 
 - ṭarīq alhajrtīn wabāb assaʿādtīn. ʾabū ʿabdullah šams addayn maḥmd ban ʾabī bakr 

abn alqaym.ta: (751ha). taḥqīq: ʿamr maḥmūd ʾabū ʿamr. dār abn alqaym. 
addamām. 
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 - ʿada aṣṣābrīn waḏḳīra aššākrīn. ʾabū ʿabdullah šams addayn maḥmd ban ʾabī bakr 
abn alqaym.ta: (751ha). taḥqīq: zakryā ʿalī yawsf. dār alkatb alʿalmya.bayrūt. 

 - ʿaqīda ʾahl assana waljamāʿa (mafhūmhā – ḳaṣāʾiṣhā – ḳaṣāʾiṣ ʾahlhā). maḥmd 
ʾibrāhīm alḥamd. aṭṭabʿa aṯṯānya. dār abn ḳazīma. arrayāḍ. 1419ha. 

 - alʿayn. alḳalīl ban ʾaḥmd alfarāhīdī. ta: (175ha). taḥqīq: mahdī almaḳzūmī. 
waʾibrāhīm assāmrāʾī. dār alhalāl. 

 - ġarīb alḥadīṯ. ʾibrāhīm ban ʾisḥāq alḥarbī. ta: (285ha). taḥqīq: salīmān alʿāyd. 
markz albaḥṯ alʿalmī waʾiḥyāʾ attarāṯ alʾislāmī bajāmʿa ʾam alqarā. maka 
almakrma. aṭṭabʿa alʾawl 

 - fatāw warsāʾil samāḥa aššayḳ maḥmd ban ʾibrāhīm ban ʿabd allaṭīf ʾāl aššayḳ. 
maḥmd ban ʾibrāhīm ban ʿabd allaṭīf ʾāl aššayḳ.. taḥqīq: maḥmd ban ʿabd arraḥmn 
ban qāsm. 

 - fatāw ʾarkān alʾislām. maḥmd ban ṣālḥ ban maḥmd alʿaṯīmīn. ta: (1421). jamʿ 
watrtīb: fahd ban nāṣr ban ʾibrāhīm assalīmān. dār aṯṯaryā lalnšr wattawzīʿ. 
arrayāḍ 

 - alfatāw alkabrā. šayḳ alʾislām ʾaḥmd ban ʿabd alḥalīm abn taymya. ta (728ha). 
jamʿ watrtīb: ʿabdurraḥmn ban maḥmd ban qāsm annajdī. ta: (1392 ha) 

 - fatāw mahma tatʿlq bālʿqīda. ʿabd alʿazīz ban ʿabd Allah abn bāz. ta: (1420 ha). 
aṭṭabʿa aṯṯālṯa. dār alqāsm. arrayāḍ. 1416ha. 

 - fatḥ albārī šarḥ ṣaḥīḥ albaḳārī. ʾaḥmd ban ʿalī abn ḥajr. ta: (852ha). taḥqīq: ʿabd 
alʿazīz abn bāz. ta: (1420ha). 

 - alqāmūs almaḥīṭ. majd addayn maḥmd ban yaʿqūb alfayrūz ʾābādī. ta: (817ha). 
taḥqīq: maktb taḥqīq attarāṯ fī maʾssa arrasāla ʾišrāf:maḥmd naʿīm alʿarqsūsī 

 - katāb alʾalfāḓ. ʾabū yawsf yaʿqūb ban ʾisḥāq abn assakīt ta: (244ha). taḥqīq: faḳr 
addayn qabāwa. maktba labnān nāšrūn. aṭṭabʿa alʾawlā. 

 - kašāf aṣṭlāḥāt alfanūn. maḥmd ban ʿalī attahānwī. ta: (baʿd 1158 ha). taḥqīq: laṭfī 
ʿabd albadīʿ. marājʿa: ʾamīn alḳawlī. almaʾssa almaṣrya alʿāma 

 - alkalyāt maʿjm fī almaṣṭlḥāt walfarūq allaġūya. ʾabū albaqāʾ ʾayūb ban mawsā 
alḥasīnī alkafwī. ta: (1094ha). qābl nasḳh waʾʿdh: ʿadnān darwīš wa maḥmd 
almaṣrī 

 - lasān alʿarb. jamāl addayn maḥmd ban makrm abn manḓūr. ta: (711ha). taṣḥīḥ: 
ʾamīn maḥmd ʿabd alwahāb. wamḥmd aṣṣādq alʿabīdī. aṭṭabʿa alʾawlā. dār ʾiḥyāʾ 
attarāṯ alʿarbī 

 - almajtbā man assann = assann aṣṣaġrā lalnsāʾī. ʾabū ʿabd arraḥmn ʾaḥmd ban šaʿīb 
ban ʿalī alḳarāsānī, annasāʾī. taḥqīq: ʿabd alfatāḥ ʾabū ġada. maktb almaṭbūʿāt 
alʾislāmī 

 - majmūʿ alfatāw. šayḳ alʾislām ʾaḥmd ban ʿabd alḥalīm abn taymya. ta: (728ha). 
jamʿ watrtīb: ʿabd arraḥmn ban maḥmd ban qāsm annajdī. ta: (1392 ha) wabnh 
maḥmd 

 - almaḥkm walmaḥīṭ alʾaʿḓm. ʾabū alḥasn ʿalī ban ʾismāʿīl ban saydh almarsī. ta: 
(458). taḥqīq: ʿabd alḥamīd handāwī. dār alkatb alʿalmya. bayrūt 

 - madārj assālkīn bayn manāzl ʾiyāk naʿbd waʾiyāk nastʿīn. ʾabū ʿabdullah šams 
addayn maḥmd ban ʾabī bakr abn alqaym.ta: (751ha). taḥqīq: maḥmd ḥāmd alfaqī. 
dār alkatāb alʿarbī. 
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 - madḳl ladrāsa alʿaqīda alʾislāmya. ʿaṯmān jamʿa ḍamīrya. maktba assawādī. jada. 
aṭṭabʿa aṯṯānya. 1417ha 

 - almasnd aṣṣaḥīḥ almaḳtṣr banql alʿadl ʿan alʿadl ʾilā rasūl Allah ṣalā Allah ʿalīh 
waslm. maslm ban alḥajāj ʾabū alḥasn alqašīrī annaysābūrī. ta taḥqīq: maḥmd 
faʾād 

 - almasnd. alʾimām ʾaḥmd ban maḥmd ban ḥanbl. ta: (241ha). taḥqīq: šaʿīb 
alʾarnuʾūṭ. waʿādl maršd. wamḥmd naʿīm alʿarqsūsī 

 - almaṣbāḥ almanīr fī ġarīb aššarḥ alkabīr lalrāfʿī. ʾaḥmd ban maḥmd ban ʿalī 
alfayūmī. ta: (770ha). dār alkatb alʿalmya. bayrūt. aṭṭabʿa alʾawlā. 1414ha. 

 - almafhm lamā ʾaškl man talḳīṣ katāb maslm. ʾabū alʿabās ʾaḥmd ban ʿamr ban 
ʾibrāhīm alqarṭbī ta: (656 ha). taḥqīq: maḥyī addayn dayb maystū - ʾaḥmd maḥmd 
assayd - yawsf ʿalī badywī  

 - maqāyīs allaġa. ʾabū alḥasīn ʾaḥmd ban fars ban zakryā. ta: (395ha). taḥqīq waḍbṭ: 
ʿabd assalām maḥmd hārūn. dār aljayl. bayrūt. 1420ha 

 - almanāhī allafḓya. maḥmd ban ṣālḥ ban maḥmd alʿaṯīmīn. ta: (1421). jamʿ 
waʾiʿdād: fahd ban nāṣr ban ʾibrāhīm assalīmān. dār aṯṯaryā lalnšr wattawzīʿ. 
aṭṭabʿa: alʾawlā 

 - almuʿlm bafwāʾid maslm. ʾabū ʿabd Allah maḥmd ban ʿalī ban ʿamr attamīmī 
almāzrī almālkī. ta: (٥٣٦ha). taḥqīq: faḍīla aššayḳ maḥmd aššāḏlī annayfr. addār 
attawnsya lalnšr.manhāj assana annabūya. šayḳ alʾislām ʾaḥmd ban ʿabd alḥalīm 
abn taymya. ta: (728ha). taḥqīq: maḥmd rašād sālm. dār qarṭba. aṭṭabʿa alʾawlā 

 - manhj assalf walmatklmīn fī mawāfqa alʿaql lalnql waʾṯr almanhjīn fī alʿaqīda. 
jābr ʾidrīs ʿalī ʾamīr. maktba ʾaḍwāʾ assalf. arrayāḍ. aṭṭabʿa alʾawlā 

 - annabwāt. šayḳ alʾislām ʾaḥmd ban ʿabd alḥalīm abn taymya. ta: (728ha). arrayāḍ. 
maktba arrayāḍ alḥadīṯa. 

 - nafāʾis alʾaṣūl fī šarḥ almaḥṣūl. šahāb addayn ʾaḥmd ban ʾidrīs alqarāfī. ta: (684). 
taḥqīq: ʿādl ʾaḥmd ʿabd almawjūd, ʿalī maḥmd maʿūḍ 

 - nafāʾis alʾaṣūl fī šarḥ almaḥṣūl. šahāb addayn ʾaḥmd ban ʾidrīs alqarāfī. ta: (684). 
taḥqīq: ʿādl ʾaḥmd ʿabd almawjūd, ʿalī maḥmd maʿūḍ 

 - maftāḥ dār assaʿāda wamnšūr walāya alʿalm wāliʾirāda. ʾabū ʿabdullah šams 
addayn maḥmd ban ʾabī bakr abn alqaym.ta: (751ha). bayrūt. dār alkatb alʿalmya. 

 - maʿālm assann šarḥ sann ʾabī dāwd. ʾabū salīmān ḥamd ban maḥmd alḳaṭābī. ta: 
(388ha). aṭṭabʿa alʾawlā. bayrūt. dār alkatb alʿalmya. 1419ha. 

 - almanhāj fī šaʿb alʾiymān. alḥasīn ban alḥasn ban maḥmd ban ḥalīm albaḳārī 
aljarjānī, ʾabū ʿabd Allah alḥalīmī ta. taḥqīq: ḥalmī maḥmd fawda. dār alfakr. 
aṭṭabʿa alʾawlā 

 - attaḥrīr wattanwīr. maḥmd aṭṭāhr abn ʿāšūr. ta: (1393ha). tawns. addār attawnsya. 
1984ma. 

 - attaḥrīr wattanwīr. maḥmd aṭṭāhr abn ʿāšūr. ta: (1393ha). tawns. addār attawnsya. 
1984ma. 

 - mawsūʿa alʿalāma alʾimām majdd alʿaṣr maḥmd nāṣr addayn alʾalbānī. ʾabū ʿabd 
arraḥmn maḥmd nāṣr addayn, ban alḥāj nawḥ alʾalbānī.. ṣanaʿahu: šādī ban 
maḥmd ban sālm  
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 - fatāw nawr ʿalā addarb. ʿabd alʿazīz ban ʿabd Allah ban bāz. jamʿ: maḥmd 
 - mawsūʿa alʿalāma alʾimām majdd alʿaṣr maḥmd nāṣr addayn alʾalbānī. ʾabū ʿabd 

arraḥmn maḥmd nāṣr addayn, ban alḥāj nawḥ alʾalbānī.. ṣanaʿahu: šādī ban 
maḥmd ban sālm  

 - fatāw nawr ʿalā addarb. ʿabd alʿazīz ban ʿabd Allah ban bāz. jamʿ: maḥmd ban 
saʿd aššawīʿr  

 
Articles: 
 - addawr alwaqāʾī lalaʾsra almaslma fī ḥamāya aṭṭafl man fakr alʾilḥād darāsa 

tarbūya taʾṣīlya. ʿamr arrāšdī, majla kalya attarbya bajāmʿa alʾazhr, alʿadd: 138, 
aljazʾ aṯṯālṯ , 2016ma 

 - attaʾṯīr alʾiʿlāmī ʿalā ʿaqīda almaslm darāsa taḥlīlya wanqdya. najāḥ ʾabū ʿajīla, 
ḥawlya kalya addarāsāt alʾislāmya walʿarbya, alʿadd 32, almajld aṯṯāmn , ṣa 746-
812. 

  
Internet sites: 
 - aḳbār alyawm.  

https://2u.pw/LyHI4 
 - alāndbndnt bālʿrbya.  

https://2u.pw/Bhiu4 
 - alḥara.  

https://2u.pw/PWiJt 
 - manḓma aṣṣaḥa alʿālmya.  

https://2u.pw/ME0N 
 - https://www.youtube.com/watch?v=KW8vSkb3vgU 

* * * 

 


	المخالفات العقدية المتعلقة بانتشار الأوبئة وسبل دفعها: دراسة نقدية
	المقدمة
	خطة البحث

	التمهيد
	المبحث الأول: المخالفات العقدية المتعلقة بانتشار الأوبئة
	المبحث الثاني: سبل دفع المخالفات العقدية المتعلقة بانتشار الأوبئة
	الخاتمة


