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 المقدمة                                           
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات       

هد أن ال إله إال اهلل وحده أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأش
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل  ،ال شريك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله 

  بعد.أما ، يوم الدين
، فيها وقدره هئقضاب سبحانه ، وشاءعز وجل تهسنة ربانية اقتضتها حكم فحلول الوباء       

البالء عن العباد الضر و رفع ي البحانه سهو فال يقع يف هذا الكون إال ما شاء اهلل وأراد، و 
 .وكيف شاء إال إذا شاء ومىت شاءوالبالد 

الذي يبتلي به اهلل عباده، فمن صرب فله اجلزاء احلسن يف الدنيا، من مجلة االبتالء  وباءالو       
 والثواب الكبري يف اآلخرة، ومن جزع فقد خاب عمله يف الدنيا، وخسر ثوابه يف اآلخرة. 

من االلتجاء إىل اهلل وحده، وطلب املعونة والرجاء منه دون  وباءوالبد للعباد عند حلول ال      
فال يقدر على هذا البالء وال يدفع هذا الوباء إال اهلل، وما  ؛برفع البالء دون غريه ودعاؤهسواه، 

 سوى ذلك ماهي إال أسباب رضي بوقوعها وأذن بنفعها سبحانه. 
فيما يقومون به من  ضرورة العلم والبصرية بالشرع من وباءل الحلو كما جيب عليهم عند  

عند  خيالف مسلمات الدين احلذر من االبتداع أو فعل ماوجيب عليهم  عبادات أو اعتقادات,
وتعرف  احلق, حتجبفبالعلم تزول الشبهات اليت  ؛فعل هذه العبادات أو االعتقادات

 عد عن السنة.املخالفات اليت تسبب االحنراف عن الدين وتب
وكان أول وباء وأماكن متعددة،  كثرية  يف أزمانيف بالد املسلمني قد حدثت األوبئة و       

 .عمر اخلليفة يف عهد الذي حدث  (1)طاعون عمواس حدث يف تاريخ املسلمني هو
      

 

                                 
، مث فشا يف أرض  ومنها كان ابتداء الطاعون يف أيام عمر بن اخلطاب، فلسطني بالقرب من بيت املقدسبلدة يف  (1)

. ينظر: معجم البلدان، هـ(18)، ومن غريهم، وذلك يف سنة  الشام فمات فيه خلق كثري ال حيصى من الصحابة
   (.158-4/157) احلموي،
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قد كان من عادة ف ؛بأمثل طريق وأفضلهمع هذا الطاعون  تعامل الصحابة وقد        
 , ويتباحثونهلا ويتشاورون مع إمامهم ونإذا نزلت هبم النازلة جيتمع أهنم ابة الصح

 يوافقون فيه إمامهم وال يعرتضون عليه. فيها, مث خيرجون عن رأي ويتناقشون
عبيدة بن اجلراح وأصحابه،  ، لقيه أمراء األجناد، أبوماإىل الش عمر خرج  عندماف      

م. فقال عمر: ادع يل املهاجرين األولني، فدعاهم اض الشفأخربوه أن الوباء قد وقع بأر 
م، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت ألمر، وال افاستشارهم، وأخربهم أن الوباء قد وقع بالش

، وال نرى أن نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول اهلل 
قال: ادعوا يل األنصار، فدعوهتم فاستشارهم، تقدمهم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عين، مث 

فسلكوا سبيل املهاجرين، واختلفوا كاختالفهم، فقال: ارتفعوا عين، مث قال: ادع يل من كان ها 
هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوهتم، فلم خيتلف منهم عليه رجالن، فقالوا: نرى 

ادى عمر يف الناس: إين مصبح على ظهر أن ترجع بالناس وال تقدمهم على هذا الوباء، فن
من قدر اهلل؟ فقال عمر: لو غريك قاهلا يا أبا  عبيدة بن اجلراح: أفراراً  فأصبحوا عليه. قال أبو

عبيدة؟ نعم نفر من قدر اهلل إىل قدر اهلل، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، 
رعيتها بقدر اهلل، وإن رعيت اجلدبة  إحدامها خصبة، واألخرى جدبة، أليس إن رعيت اخلصبة

فقال: إن  -وكان متغيبا يف بعض حاجته  -رعيتها بقدر اهلل؟ قال: فجاء عبدالرمحن بن عوف 
إذا مسعتم به بأرض فال تقدموا عليه، وإذا »يقول:  عندي يف هذا علما، مسعت رسول اهلل 
 .(1)عمر مث انصرفقال: فحمد اهلل « وقع بأرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه

بو عبيده بن اجلراح، ومعاذ أ منهم: الصحابة من  الكثري هذا الطاعون يف تويف قدو       
 ىب سفيان، واحلارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وعتبة بن سهيلأبن جبل، ويزيد بن ا


مخسة  يقرب من هبذا الوباء مااملسلمني من  ر بعض املؤرخني أن الذي ماتوقد   ،(2)
 .(3)ن ألفاً ير وعش

                                 
(، ومسلم، يف كتاب السالم، 7/130(، )5729ح) باب ما يذكر يف الطاعونرواه البخاري، يف كتاب الطب،  (1)

 (.4/1740(، )2219، ح)باب الطاعون والطرية والكهانة وحنوها
 (.4/60، )تاريخ الطربيينظر:  (2)
 (.7/107، )كثري، ابن  البداية والنهايةينظر:  (3)
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بعد  لصحابة يف حياة ا املتعلقة باألوبئة النوازل العقدية يعترب هو أول طاعونوهذا ال     
ور االتشعلى بين التعامل األمثل املمع هذا الوباء   هم، وقد كان تعامل وفاة النيب

ة حمدثة م حيدث منهم أية خمالفة عقدية أو بدعفلعلى االتباع وعدم االبتداع، واالجتماع و 
 .ختالف سنة النيب 

حصول عند حيتذى مثال و  ،وهذا التعامل جيب أن يكون قدوة لألمة عند حلول األوبئة     
 .وتغري األزمنة احلوادث الكونية

وباالستعانة باهلل مث قراءة ما أمكن قراءته من النوازل فقد مت حتديد وحصر أهم هذه       
 احلوادث اليت حدثت مع حلول وباء كورونا.النوازل اليت وقعت، وتتبع أهم هذه 

ـــاواملســـائل العقديـــة  ـــة أم ال، املتعلقـــة بوبـــاء كورون وإىل    حتتـــاج إىل دقـــة يف معرفـــة كوهنـــا نازل
 حتديد صحيح  يف كوهنا جديدة يف وقوعها أم متجددة يف مضموهنا.

ة مناقشو النوازل، هذه بيان و  ،والفرق بني الوباء والطاعون ،التعريف باملصطلحات سيتمو      
الرد العلمي املؤصل هلذه التوجيه العقدي الصحيح و و  ،زلاالحنرافات اليت حدثت يف هذه النوا

 .بإذن اهلل النوازل
 كالتالي:  وهي العقدية المتعلقة بوباء كورونا النوازل بيان بأهموهذا                 
  املخالفات العقدية يف القبور واألماكن؛ للتداوي من وباء كورونا.: األوىلالنازلة 
 ألدعية واألذكار املخالفة؛ للتداوي من وباء كورونا.التلفظ با: ثانيةالنازلة ال  
 التوسل بغري اهلل؛ لرفع بالء وباء كورونا.: ثالثةالنازلة ال  
  :وباء كورونا. عند حلولالتنزيل اخلاطئ لألدلة الشرعية النازلة الرابعة  
  :ترك األدلة الشرعية واالعتماد على األدلة العقلية.النازلة اخلامسة  
 وترك كل ماله صلة  ،الدعوة إىل االعتماد على العالجات الطبية فقطلسادسة: النازلة ا

  .بالدين
  :االعتقاد أن وباء كورونا مذكور يف القرآنالنازلة السابعة. 
  :الزعم بأن وباء كورونا من صنع البشر.النازلة الثامنة 
  :التنجيم وادعاء علم الغيب يف وباء كورونا.النازلة التاسعة 
  لويل األمر املتعلقة بالسمع والطاعة املسائلالعاشرة: النازلة. 
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 مبحثان: وفيه ,التمهيد    
 .أواًل: التعريف بالنوازل العقدية المتعلقة بوباء كورونا  
 .ثانياً: الفرق بين وباء كورونا والطاعون  
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 بالنوازل العقدية المتعلقة بوباء كورونا. التعريفأواًل: 
 تعريف النوازل:

 ونــزل بــه األمــر, (1)النــون والــزاء والــالم كلمــة صــحيحة تــدل علــى هبــو  شــيء ووقوعــه يف اللغةةة 
  .(2): حلأي

املصةةيبة والشةةدة مةةن  ةةدا د وقيةةل هةة    ،(3)الشــديدة تنــزل علــيهم بــأمر عظــيم هــي نازلةةةلوا
 قال الشاعر كما , (4)الدهر تنزل بالناس

 .(5)ذرعا وعند اهلل منها املخرج...  ولرب نازلة يضيق هبا الفىت              
 , فقيةةل هةةة  دممصةةطلح النازلةةة علةةه معناهةةةا اللغةةوي املتقةة العلمةةةا اسةةتعمل بعةة   اصةةطًح:ا و 

 .(7)الوقا ع اجلديدة اليت مل َيسبق فيها نص أو اجتهاد, أو (6)احلادثة اليت حتتاج حلكم  رع 
الواقعةة واحلادثةة الةيت تنةزل بالشةخص سةوا  يف عةال العبةادات أو املعةامًت أو   وقيل ه 

 .(8)حيث يلجأ هذا الشخص إىل من يفتيه حبكم الشرع يف نازلته ؛السلوك واألخًق
هةةة  األمةةةور والقضةةةايا اجلديةةةدة الةةةيت حتصةةةل مةةةع تطةةةور األوقةةةات واخةةةتًف األزمةةةان وقيةةةل  

 .(9)واألماكن
ةةدا،ا وعةةدم تكررهةةا,  والبةةد يف النازلةةة مةةن أمةةور:ا ثًثةةة, هةة   وقوعهةةا وعةةدم افرتاضةةها, وجك

مةةا اسةةتدعه  هةة   علةةه ذلةةع فتعريفهةةا يكةةونوبنةةا  ؛  ةةدة إحلاحهةةا يف حلةةب حكةةم  ةةرع  هلةةاو 
 .(10)يًّا من الوقا ع املستجدةحكم:ا  رع

                                 
 (.417/ 5بن فارس، )امقاييس اللغة،  ينظر: (1)
 (.9/47، ابن سيده، )احملكم واحمليط األعظمينظر:  (2)
 (.1/157، )يينظر: هتذيب اللغة، األزهر  (3)
   .(600/ 2لفيومي، )ااملصباح املنري، و  ، (659/ 11بن منظور )السان العرب، ينظر:  (4)
 (.5/15، )ذلك التنوخي يف كتاب الفرج بعد الشدةكما ذكر   القائل هو إبراهيم بن العباس الصويل (5)
 (.471قنييب، ص)و معجم لغة الفقهاء، قلعه جي ينظر:  (6)
 (.89منهج استنبا  أحكام النوازل الفقهية املعاصرة، مسفر القحطاين، ص)ينظر:  (7)
 . (230فقه النوازل وقيمته التشريعية والفكرية، حسن الفياليل، ص)ينظر:  (8)
 (.3ص)الفقه العقدي للنوازل، عبدالرحيم صمايل السلمي،  ينظر: (9)
 (.24 -1/22، حممد بن حسني اجليزاين، )دراسة تأصيلية تطبيقية فقه النوازلينظر:  (10)
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عله وصف  تاما:  ما ينطبق انطباقا:  نادرا:  يف القضايا واملسا ل املعاصرة مفهوم النوازل ولكن
 املسةا ل املعاصةرةيف العلمةا   يـذكره مةا فيالغالب ف ؛مما مل يسبق وقوعهأي النازلة باجلدة احملضة, 

 هابعضةةفولكنهةةا متجةددة,  ا سةةبق وقوعةهأي تكةةون ممة ,ةاجلةةدة النسةبيقةد يطلةةق عليهةا  مةن نةةوازل
احتةاج هلةا النةاس مةن و أو  أسةباهبا تتغري  وأتغري الواقع احمليط هبا  وأتطورت ولكنها سبق وقوعه 

  .فأصبحت حباجة ماسة لبحثها مرة أخرى؛ باب الضرورة أو املصلحة
مسةةةةألة عقديةةةةة نازلةةةةة إذا حتقةةةةق فيهةةةةا سةةةةبب مةةةةن أي وعلةةةةه ذلةةةةع طكةةةةن أن يطلةةةةق علةةةةه 

 باب التالية األس
وتغةةةري الواقةةةع هةةةا, تطور و  كتغةةةري أسةةةباهبا,  ؛مةةةن بعةةة  الوجةةةوه العقديةةةة املسةةةألة تبةةةاين أصةةةلاألول  
 .هبا احمليط
 .كنازلة جديدة  أصبحت, حىت العقدية املسا لبع  أحوال التجدد يف  وقوعالثاين  
ب نظةر،م يف عرف بعة  العلمةا ؛ حسةنوازل قد تكون  العقدية اجلديدة بع  املسا لالثالث  

 .اخلاصة للمسألة
 .ضموهنام وأالعقدية  ملوضوع املسألةيف تطلب حل  اف  احلاجة امللحةوجود عند الرابع  

 : تعريف العقيدة
 ،(1)التأكيد وأاملالزمة،  وأالعهد،  وأالربط والشد بقوة،  : وهومأخوذة من العقديف اللغة: 

حىت عقدت عليه القلب والضمري، أي  اعتقدت كذا:و  ،(2)وعقد قلبه على شيء: مل ينزع عنه
 .(3)ما يدين اإلنسان بهقيل: العقيدة 
واإلميان  ،اإلميان اجلازم باهلل، وما جيب له يف ألوهيته وربوبيته وأمسائه وصفاته هيواصطالحاً: 

مبالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وبالقدر خريه وشره، وبكل ما جاءت به النصوص 
السلف الصاحل، والتسليم هلل ، وما أمجع عليه دين وأمور الغيب وأخبارهالصحيحة من أصول ال

 .(4)بالطاعة واالتباع واألمر والقدر والشرع، ولرسوله  تعاىل يف احلكم

                                 
/ 3(، ولسان العرب، )300(، والقاموس احمليط، الفريوز آبادي، ص)1/134ينظر: هتذيب اللغة، ابن فارس، ) (1)

296.) 
 (.1/140، )لفراهيديالعني، اينظر:  (2)
 (.421/ 2ينظر: املصباح املنري، ) (3)
 (.8)ص ناصر العقل، ،مباحث يف عقيدة أهل السنة واجلماعةينظر:  (4)
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 األوبئة: تعريف 
وأرض وبئة أي: كثرية الوباء، واستوبأ األرض: استومخها ووبأ  مصدر وبؤ ووبئ ووبئ،يف اللغة: 

  .(1)إليه
 .(2)هو سرعة املوت وكثرته يف الناس: واصطالحاً 

وقيل: كل مرض شديد العدوى، سريع االنتشار من مكان إىل مكان، يصيب اإلنسان        
   .(3)واحليوان والنبات

هو مرض غري مألوف، سريع االنتشار، يصيب مجاعة من  :يف التعريف الطيبالوباء و        
 .(4)عينة يف وقت حمددالناس يف منطقة معينة أو مناطق جغرافية م

، وحبسب املختصني بعلم األوبئة ال يطلق على املرض وباًء إال إذا اجتمعت فيه عدة أمور      
 :هي كالتايل

 أن يكون سريع االنتشار. -1
 أن يصيب مجاعة من الناس. -2
 أن يكون يف منطقة أو مناطق معينة. -3
 أن يكون يف وقت حمدد. -4
 أن يكون غري مألوف. -5
 .(5)ت يف الغالبأن يفضي إىل املو  -6

 تعريف كورونا: 
هي جمموعة من الفريوسات اليت ميكنها أن تسبب أمراًضا مثل الزكام وااللتهاب          

، وقد (MERS)سمري  ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية ،(SARS)سسار  التنفسي احلاد الوخيم
ب النتشار أحد مت اكتشاف نوع جديد من فريوسات كورونا بعد أن مت التعرف عليه كمسب

                                 
 (.10/566ينظر: احملكم واحمليط األعظم، ) (1)
 (.1/478ينظر: تاج العروس، ) (2)
 (.3/2392ينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة، ) (3)
 (.2/145، )املصطلحات الطبيةينظر: معجم  (4)
 (.87)ص جون .م. الست، ،الوبائياتينظر: معجم  (5)
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يُعرف الفريوس م، و 2019عام الصني يف ب (1)(WHAN) وهانو مدمية  األمراض اليت بدأت يف
، ويسمى املرض الناتج عنه مرض 2فريوس املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة كورونا : اآلن باسم

 .(2)(19فريوس كورونا )كوفيد 
 انعدام الشهية، ضيق النفس، ما يلي: كوروناوتشمل العالمات اليت تشري إىل مرض         

أكثر بارتفاع درجة احلرارة  األمل املستمر أو الشعور بالضغط على الصدر، التخليط أو التشوش،
 .(3) درجة مئوية 38من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
: )أحد يبلغ عدد سكاهنا أكثر من ،تقع يف شرق الصني األوسط على هنر يانغتزيهو  ووهان هي عاصمة مقاطعة هويب (1)

يكند . ينظر: موقع و بالسكان سابع أكثر املدن الصينية اكتظاظاً وتعترب  (،مليون نسمة عشر
https://www.wikiwand.com/ar 

   https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963 كلينكمايو  ينظر: (2)
-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus موقع الصحة العامليةينظر:  (3)

2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-1 
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 والطاعون: كورونا  الفرق بين وباءثانياً: 
وهذه التفرقة  على قولني،الطاعون التفرقة بني الوباء و سألة ميف قدميًا اختلف العلماء         

 تشمل األوبئة بشكل عام وينطبق عليها وباء كورونا؛ ألنه مصنف من مجلة األوبئة.
 كالتايل:  وأقوال العلماء حول الفرق بني الطاعون والوباء      

وهذا القول هو الذي عليه بعض العلماء من أهل اللغة القول األول: أن الطاعون هو الوباء: 
 باء العرب املتقدمني.واألط

 .(1): الوباء: الطاعون، وقيل: هو كل مرض عام اخلليلقال         
 .(2)وقيل: هو كل مرض عام ،الوباء الطاعون:  وقال ابن سيده       

املرض العام والوباء الذي يفسد له اهلواء فتفسد به األمزجة :  وقال ابن األثري       
 .(3)واألبدان
 .(4)الوبأ: الطاعون بالقصر واملد واهلمز. وقيل هو كل مرض عام:  ابن منظوروقال        
والطاعون املوت من الوباء واجلمع الطواعني وطعن اإلنسان بالبناء :  وقال الفيومي       

 .(5)للمفعول أصابه الطاعون فهو مطعون
اء: الطاعون مادة : قال مجاعة من األطباء منهم أبو علي بن سين قال ابن حجرو        

مسية حتدث ورًما قتااًل حيدث يف املواضع الرخوة واملغابن من البدن، وأغلب ما تكون حتت 
اإلبط أو خلف األذن أو عند األرنبة. قال: وسببه دم رديء مائل إىل العفونة والفساد يستحيل 

دث القيء إىل جوهر مسي يفسد العضو ويغري ما يليه، ويؤدي إىل القلب كيفية رديئة فيح
دؤه ر األعضاء إال ما كان أضعف بالطبع وأ والغثيان والغشي واخلفقان وهو لرداءته ال يقبل من

 ،ما يقع يف األعضاء الرئيسة، واألسود منه قل من يسلم منه، وأسلمه األمحر مث األصفر
   .(6)والطواعني تكثر عند الوباء يف البالد الوبئة ومن مث أطلق على الطاعون وباء وبالعكس

                                 
 (.8/418العني، ) (1)
 (.10/566، )احملكم واحمليط األعظم (2)
 (.3/127، )النهاية يف غريب احلديث واألثر (3)
  (.1/189، )لسان العرب(4)
 (.2/373، )املصباح املنري (5)
 (.165-3/164 كتابه القانون، )(، وهو ما ذكره ابن سينا يف10/180فتح الباري، ) (6)
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: الوباء  الباجي القاضي ، يقولواحلنفية كما قال هبذا القول بعض علماء املالكية       
هو مرض يعم الكثري من الناس يف جهة من اجلهات دون غريها خبالف املعتاد من  هو الطاعون

خبالف سائر األوقات فإن أمراض  واحداً  مرضاً  أحوال الناس وأمراضهم، ويكون مرضهم غالباً 
 .(1)ناس خمتلفةال

وإذا وقع بأرض فال خيرج منها من كان فيها  ،الطاعون وهو الوباء:  وقال ابن جزي       
 .(2)وال يقدم عليها ،فرارا منه

 .(3)الوباء اسم لكل مرض عام فكل طاعون يف ذلك وباء:  وقال ابن عابدين       
عليه بعض علماء الشريعة احملققني وهذا القول الذي القول الثاني: أن الطاعون غير الوباء: 

 من أهل احلديث والفقه.
اجلسد، والوباء: عموم  يف: أصل الطاعون القروح اخلارجة  القاضي عياضقال       

لشبهها باهلالك بذلك، وإال فكل طاعون وباء، وليس كل وباء  ؛األمراض، فسميت طاعوناً 
 .(4)طاعوناً 

اله احملققون أنه مرض الكثريين من الناس يف جهة والصحيح الذي ق:  وقال النووي      
ويكون  ،للمعتاد من أمراض يف الكثرة وغريها ويكون خمالفاً  ،من األرض دون سائر اجلهات

وكل طاعون وباء  :قالوا ،خبالف سائر األوقات فإن أمراضهم فيها خمتلفة واحداً  مرضهم نوعاً 
 .(5)وليس كل وباء طاعوناً 

، فكل طاعون وخصوصاً  والتحقيق أن بني الوباء والطاعون عموماً  : يمابن الق وقال       
، وكذلك األمراض العامة أعم من الطاعون، فإنه واحد منها، ء طاعوناً وباء، وليس كل وباً 

 .(6)والطواعني خراجات وقروح وأورام رديئة حادثة يف املواضع

                                 
 (.7/198أ، )املنتقى شرح املوط (1)
 (.295، ص)القوانني الفقهية (2)
 (.2/181، )رد احملتار على الدر املختار (3)
 (.7/132إكمال املعلم بفوائد مسلم، ) (4)
 (.14/204، )املنهاج شرح صحيح مسلم  (5)
 (.32الطب النبوي، ص) (6)
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 ،ء الذي هو مادة الروح ومدده: أما الوباء فهو فساد جوهر اهلوا قال ابن حجرو        
هذا ما بلغنا من كالم أهل اللغة وأهل الفقه واألطباء يف تعريفه، واحلاصل  فهذا ما بلغنا :قلت

أن حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدم، أو انصباب الدم إىل عضو فيفسده، وإن غري ذلك من 
الشرتاكهما يف عموم  ؛جملازاألمراض العامة الناشئة عن فساد اهلواء، يسمى طاعونًا بطريق ا

 .(1)املرض، أو كثرة املوت
والطاعون اختص بكونه شهادة ورمحة ودعوة  ..،الوباء غري الطاعون:  وقال السيوطي      

 .(2)خبالف الوباء  النيب
، فكل طاعون وباء، وال وبه يعلم أن الطاعون أخص من الوباء مطلقاً :  وقال اهليتمي       

  بعضهم بأنه صح أن املدينة ال يدخلها الطاعون، وصح عن عائشة  عكس،.. واستدل
فيلزم أن الطاعون غري  ؛أن املدينة أرض الوباء  عنها أن املدينة أوىب أرض اهلل، وعن بالل

 .(3)الوباء
علماء الشريعة من قول أي:  ،القول الثاينهو  واهلل أعلم يف هذه املسألةالذي يرتجح و       

كل طاعون وباء، وليس كل التفريق بني الطاعون والوباء، وأن  ب الذين قالوالفقه أهل احلديث وا
 .بينهما عموم وخصوصو الوباء يشمل الطاعون وغريه من األمراض، أن ، و وباء طاعوناً 

 ما يلي: من األدلة اليت تؤيد هذا القولو       
يةةدخل املدينةةة, بينمةةا  ثبةةت يف األحاديةةث أن الطةةاعون الف يااد ا المدينااة: الطاااعون ال :أوالً 
  ةاألحاديث التالي كما يف, يف عهد النيب  دخل املدينةورد أنه  يدخل املدينة, وقد الوبا 

أتاين جربيل  »: قال رسول اهلل ، قال: موىل رسول اهلل   عسيب عن أيبف       
عون شهادة باحلمى، والطاعون، فأمسكت احلمى باملدينة، وأرسلت الطاعون إىل الشام، فالطا

 .(4)«ألميت، ورمحة، ورجس على الكافر

                                 
 (.181-10/180فتح الباري، ) (1)
 (.168ص) ،رواه الواعون يف أخبار الطاعون ما (2)
 .(21/ 4) ،الفتاوى الفقهية الكربى (3)
(، 1/342(، )466(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين، ح)34/366(، )20767رواه أمحد يف مسنده، ح) (4)

(، وقال األلباين يف 22/391(، )974)(، والطرباين يف الكبري، ح1/131(، )268والدواليب يف الكىن واألمساء، ح)
 .إسناده صحيح: (34/366)(: صحيح، وقال األرناؤو  يف حاشية املسند، 1/73صحيح اجلامع، )
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 .(1)«ال يدخل املدينة الطاعون وال الدجال»قال:  أن النيب  عن أيب هريرة و 
املدينةةةة ومكةةةة نفوفتةةةان باملً كةةةة, علةةةه كةةةل نقةةةب منهةةةا ملةةةع ال يةةةدخلها   »ويف روايةةةة

 . (2)«الدجال, وال الطاعون 
بل  مل يكن باجلزم دخول الطاعون النيب  عن  حديث عن أنس بن مالكورد و        

قال: « املدينة يأتيها الدجال، فيجد املالئكة حيرسوهنا، فال يقرهبا الدجال: »بتعليق باملشيئة
 .(3)«وال الطاعون إن شاء اهلل»

، فقيل: هو للتربك فيشملهما، وقيل: هو «إن شاء اهلل تعاىل» ستثناءاف يف ل  واختُ        
 .(4)تص بالطاعون، وأن مقتضاه جواز دخول الطاعون املدينةللتعليق، وأنه خي

عدم دخول الدجال يف املدينة متيقٌن، أما الطاعون فلم يدخل بعُد فيها، وهو  وقيل:      
 .(5)املرجو فيما يأيت

أن الطاعون العام دخل مكة، أما املدينة فلم يُذكر أنه دخلها، من العلماء ذكر مجٌع وقد        
معجزاته؛ ألن األطباء عجزوا عن دفع الطاعون عن بلد، بل عن قرية، وقد امتنع  وهذا من

 .(6)العصور املتطاولة يفالطاعون عن املدينة 
، قالت: ملا قدم  عائشةعن ف ،أنه قد دخل املدينة يف عهد النيب  وردبينما الوباء        

شيبة بن ربيعة،  لعنااللهم بقول: فكان بالل ، ...املدينة، وعك أبو بكر، وبالل رسول اهلل 
وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إىل أرض الوباء، مث قال رسول 

:« ،اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا يف صاعنا ويف مدنا
  . (7)«وصححها لنا، وانقل محاها إىل اجلحفة

                                 
 (.2/1005(، )1379(، ومسلم، ح)3/22(، )1880رواه البخاري، ح) (1)
واه أمحد، ورجاله ثقات، (: ر 3/309(، وقال اهليثمي يف اجملمع، )16/184(، )10265رواه أمحد يف املسند، ح) (2)

 (: إسناده جيد. 160وقال السيوطي يف ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون، ص)
 (.9/61(، )7134، ح)باب: ال يدخل الدجال املدينة، كتاب الفنتيف   رواه البخاري، (3)
 (.191، 181/ 10ينظر: فتح الباري، ) (4)
 (.57/ 6ي، )ينظر: فيض الباري على صحيح البخاري، الكشمري  (5)
 (.321/ 4ينظر: فيض القدير املناوي، ) (6)
 (.3/23(، )1889، ح)أن تعرى املدينة باب كراهية النيب ، كتاب فضائل املدينةيف   رواه البخاري، (7)
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قدمنا املدينة وهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر، واشتكى بالل، فلما :  قالتويف رواية        
اللهم حبب إلينا املدينة كما حببت مكة أو أشد، »شكوى أصحابه، قال:  رأى رسول اهلل 

 .(1)«وصححها، وبارك لنا يف صاعها ومدها، وحول محاها إىل اجلحفة
نالنا وباء من وعكها شديد.  أنه قال: ملا قدمنا املدينة،  وعن عبد اهلل بن عمرو      

صالة : »على الناس، وهم يصلون يف سبحتهم قعودا. فقال رسول اهلل  فخرج رسول اهلل 
، فكثر من فشا الوجع على عهد رسول اهلل ، ويف رواية: (2)«القاعد مثل نصف صالة القائم

 . (3)«ئمصالة القاعد على النصف من صالة القا: »يصلي وهو قاعد، فقال رسول اهلل 
، فحم الناس، فدخل (4)املدينة وهي حممة قدم النيب قال:   وعن أنس بن مالك      
صالة القاعد نصف صالة القائم، »: املسجد، والناس قعود يصلون. فقال النيب  النيب 

 .(5)«فتجشم الناس الصالة قياماً 
كغريها من دخل هذا الوباء املدينة  كورونا يف أكثر دول العامل، و   وباءهذا انتشر  زمنناويف       
ذكر بعض بينما  ،ومت رصد إصابات ووفيات كثرية يف املدينة بعد إصابتهم هبذا الوباء املدن،

 .خل املدينةمل يدأن الطاعون العلماء كما تقدم سابقاً 
  عن أيب موسه وقد جاء ذلك يف احلديث الصحيحأن الطاعون من و ز الجن:  ثانياً: 

فقيل  يا رسول اهلل, هذا الطعن «. والطاعون (6)فنا  أميت بالطعن  »سول اهلل قال  قال ر 
 .  (8)«أعدا كم من اجلن ويف كل  هدا  (7)وخز»قد عرفناه, فما الطاعون؟ قال  

                                 
 (.2/1002(، )1376)، حباب الرتغيب يف سكن املدينة والصرب على ألوائهارواه مسلم، يف كتاب احلج،  (1)
 (.2/188(، )451يف املوطأ، ح)رواه مالك  (2)
 (. 12/420(، )14261رواه الطرباين يف الكبري، ح) (3)
 (.1/446. ينظر: النهاية يف غريب احلديث، )أي ذات محى، يقال: أمحت األرض: أي صارت ذات محىحممة:  (4)
بو يعلى يف (، وأ13/40(، )6353(، والبزار يف مسنده، ح)19/387(، )12395رواه أمحد يف مسنده، ح) (5)

 .حديث صحيح(: 19/387(، وقال األرناؤو  يف حاشية املسند، )6/275(، )3583مسنده، ح)
 (.3/413. ينظر: مقاييس اللغة، )النخس يف الشيء مبا ينفذه، من ذلك الطعن بالرمحالطعن: هو  (6)
 (.5/163ينظر: النهاية يف غريب احلديث، ) الوخز: طعن ليس بنافذ. (7)
(، وأبو يعلى يف مسنده، 8/16(، )2986(، والبزار يف مسنده، ح)32/293(، )19528د يف املسند، ح)رواه أمح (8)

(، 158(، واحلاكم يف املستدرك، ح)3/367(، )3422(، والطرباين يف األوسط، ح)13/194(، )7226ح)
 (.4/561حيحة، )(، وقال احلاكم حديث صحيح على شر  مسلم، ووافقه الذهيب، وصححه األلباين يف الص1/114)
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قةةال  وخةةزة تصةةيب أمةةيت  كةةر الطةةاعون فةةذكرت أن النةةيب ذ   »قالةةت   وعةةن عا شةةة 
, ومةةةن أصةةةيب بةةةه كةةةان أقةةةام عليةةةه كةةةان مرابطةةةا: مةةةن أعةةةدا هم مةةةن اجلةةةن  لةةةدة كغةةةدة ا بةةةل. مةةةن 

 . (1)«, ومن فر منه كالفار من الزحف هيدا: 
ألنه يقع مةن البةاحن إىل الظةاهر فية ثر  ؛ووصف حعن اجلن بأنه وخز   قال ابن حجر

وهةةذا فةةًف حعةةن ا نةةق فمنةةه يقةةع مةةن الظةةاهر  ,مث يةة ثر يف الظةةاهر وقةةد ال ينفةةذ ,بالبةةاحن أوال: 
 . (2)مث ي ثر يف الباحن وقد ال ينفذ ,ر يف الظاهر أوال: إىل الباحن في ث

فالوبــاء:  والــذي عليــه احملققــون مــن الفقهــاء واحملــدثني أهنمــا متباينــان،:  وقــال الزبيــدي
وخم يغـري اهلـواء فتكثـر بسـببه األمـراض يف النـاس، والطـاعون هـو الضـرب الـذي يصـيب اإلحنـس 

 .(3)عدائكم من اجلنمن اجلن، وأيدوه مبا يف احلديث أنه وخز أ
أن املقصود بـه طعـن الرباغيـث ذكر بتفسرياً طبياً و  الوخزوقد حاول بعض الباحثني تفسري 

 وليس طعن اجلن.
ووخزها املقصودة بلفظ اجلن:  ،املسترتة (4)الرباغيث هو طعن طعن غري نافدال: فقال       

ان بفكيها احلادين تطعن طعناً والواقع أن هذه الرباغيث اليت تطعن يف جلد اإلنسان أو احليو 
ويف أثناء ذلك يقيء ما يف  ،، ويسيل دم قليل ال يالحظه املرء، ويتغذى عليه الربغوثاً نافذ

مث تنتقل عرب  ،معدته املسدودة مبيكروبات الطاعون اليت تنساب من فيه إىل مكان الوخزة
وال  ،..لعنق حسب مكان الوخزةأو اإلبط أو ا األوعية اللمفاوية إىل الغدد اللمفاوية يف املراق

هي مما ال يالحظه اإلنسان بل تسترت عنه و شك أن هذه الرباغيث اليت تسبب الطاعون، 
وختتفي بني املالبس وال يكاد يراها إال بعد مشقة البحث عنها، وميكن أن نطلق عليها لفظ 

ون واملعرب عنه بلفظ واخلالصة أن لفظ اجلن الوارد يف الطاع ،ومسترت ألن اجلن كل خمتفي ؛اجلن
وخز اجلن، ينبغي أن ينصرف إىل هذه املخلوقات الصغرية املختفية اليت ال تكاد ترى إال 
بالبحث عنها، وهي الرباغيث. فهي اليت ختز، وهي اليت تسبب الطاعون وتنقله ... وال عالقة 

                                 
 (: حسن.2/731(، وقال األلباين يف صحيح اجلامع، )8/125(، )4664رواه أبو يعلى يف مسنده، ح) (1)
 (.10/182، )فتح الباري (2)
 (.1/478تاج العروس، ) (3)
نوع من احلشرات، من صغار اهلوام من فصيلة الربغوثيات، عضوض شديد الوثب، ميتص دم اإلنسان الربغوث:  (4)
 (.1/191. ينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة، )حليوان وينقل إليه األمراض اخلبيثةوا
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ار إليه، وإال مبوضوع الطاعون مطلقاً، وهو الذي ينبغي أن يص -املخلوقات النارية  -للجن، 
فالعلم والطب واللغة   ؛فإن العلم يناقض القول بأن سبب الطاعون خملوقات نارية تسمى اجلن

كلها تؤيد ما ذهبنا أن لفظ اجلن يف أحاديث الطاعون املرتبط بالوخز يشري إىل إليه، وهو 
إفرازاهتا  يف ث املختفية املتوارية واليت ختز اجللد وخزاً، وتنقل ميكروبات الطاعونيالرباغ

 .(1)ورجيعها
فإن :  وقد رد العلماء قدمياً وحديثاً على مثل هذه الدعاوي وفندوها، فقد قال العيين       

اجلن فبينه وبني ما ذكر من األقوال يف تفسري  لشارع أخرب بأن الطاعون من وخز قلت إن
تضته قيف ذلك على ما اقلت: احلق ما قاله الشارع، واألطباء تكلموا  ،الطاعون منافاة ظاهراً 

قواعدهم، وطعن اجلن أمر ال يدرك بالعقل فلم يذكروه على أنه حيتمل أن حتدث هذه األشياء 
فيمن يطعن عند وخز اجلن، ومما يؤيد أن الطاعون من وخز اجلن وقوعه غالبا يف أعدل الفصول 

ذين يقع فيهم ويف أصح البالد هواء وأطيبها ماء، ولو كان من فساد اهلواء لعم الناس ال
 .(2) الطاعون ولطعنت احليوانات أيضاً 

والرسل خترب باألمور الغائبة، وهذه اآلثار اليت أدركوها من أمر :  وقال ابن القيم      
الطاعون ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط األرواح، فإن تأثري األرواح يف الطبيعة وأمراضها 

الناس باألرواح وتأثرياهتا، وانفعال األجسام وطبائعها وهالكها أمر ال ينكره إال من هو أجهل 
يف أجسام بين آدم عند حدوث الوباء، وفساد  عنها، واهلل سبحانه قد جيعل هلذه األرواح تصرفاً 

عند بعض املواد الرديئة اليت حتدث للنفوس هيئة رديئة، وال سيما  اهلواء، كما جيعل هلا تصرفاً 
اء، وعند هيجان املين، فإن األرواح الشيطانية تتمكن من فعلها عند هيجان الدم، واملرة السود

بصاحب هذه العوارض ما ال تتمكن من غريه، ما مل يدفعها دافع أقوى من هذه األسباب من 
الذكر، والدعاء، واالبتهال والتضرع، والصدقة، وقراءة القرآن، فإنه يستنزل بذلك من األرواح 

 .(3)بيثة، ويبطل شرها ويدفع تأثريهاامللكية ما يقهر هذه األرواح اخل

                                 
 (. 47-46يف أخبار الطاعون للسيوطي، ص) نرواه الواعو  : مقدمة د. حممد علي البار لكتاب ماينظر (1)
 (.21/257، )عمدة القاري شرح صحيح البخاري (2)
 (.32الطب النبوي، ص) (3)
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كونه من طعن اجلن وال خيالف ذلك ما قال األطباء من كون :  وقال ابن حجر       
ألنه جيوز أن يكون ذلك حيدث عن الطعنة الباطنة  ؛الطاعون ينشأ عن هيجان الدم أو انصبابه

يتعرض األطباء لكونه من  وإمنا مل ،فتحدث منها املادة السمية ويهيج الدم بسببها أو ينصب
فتكلموا يف ذلك على ما اقتضته  ،ألنه أمر ال يدرك بالعقل وإمنا يعرف من الشارع ؛طعن اجلن
 .(1)قواعدهم
أن هناك بالعلم والطب احلديث  أهل هذكر من أوجه االختالف بني الطاعون والوباء ما ثالثاً: 

ومنها وباء كورونا؛ فالطاعون وينها وتك األوبئة منشأبني و  وتكوينه الطاعونمنشأ فرق بني 
 .(3)البكترييا أو الفريوسات ؤهامنشكون ي، بينما األوبئة قد  (2)هو البكترييا ؤهمنش

تسببه و مرض يصيب البشر والثدييات  وقد عرف أهل الطب احلديث الطاعون بأنه        
يلدغهم برغوث عادة ما يصاب البشر بالطاعون بعد أن ، و يرسينيا بيستيستسمى بكترييا 

 .(4)أو عن طريق التعامل مع حيوان مصاب بالطاعون ،قارض حيمل بكترييا الطاعون
استنشاق اهلواء امللوث مبيكروب  عن طريقب بعض األفراد بالطاعون الرئوي قد يصاو        

 .(5)الطاعون
هرت فريوس من فصيلة فريوسات كورونا اجلديد؛ حيث ظفهو عبارة أما وباء كورونا        

على  (م2019)الصينية هناية ديسمرب  (WHAN)ووهان أغلب حاالت اإلصابة به يف مدينة 
يُعتقد أن فريوس كورونا اجلديد مرتبط باحليوان؛ حيث إن أغلب ، و صورة التهاب رئوي حاد

، (WHAN) احلاالت األولية كان هلا ارتبا  بسوق للبحريات واحليوانات يف مدينة ووهان

                                 
 (.10/181)فتح الباري،  (1)
كائنات جمهرية ذات خلية واحدة، شكلها مستطيل كالعصية أو مكور أو لوليب، تعيش يف مجيع أجواء البيئة البكترييا:   (2)

بعضها مفيد،  .تتكاثر باالنقسام إىل شطرين: جرثومة، وميكروبو من ماء وتربة وهواء ومواد عضوية حية وغري حية، 
 (.1/234ة العربية املعاصرة، )ينظر: معجم اللغ والبعض اآلخر ضار.

وتتألف من مواد وراثية حماطة بغشاء واق من الربوتينات وال  ،عبارة عن جزيئات معدية وليست خالياالفريوس:  (3)
ليست كائنات حية، وال ميكن القضاء عليها  ، وهيلتوليد الطاقة وإنتاج الربوتينات أو للتكاثر ؛متتلك أجهزة خلوية

 r//mo://///.w/.:sp/th. ينظر: موقع دي دبليو الطيب يويةبواسطة املضادات احل
 r//mo://///.:w:.ts//msttthينظر: موقع سي دي سي الطيب  (4)
 (. 35-32يف أخبار الطاعون للسيوطي، ص) نرواه الواعو  ينظر: مقدمة د. حممد علي البار لكتاب ما (5)
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 بني البشر من الشخص املصاب بالعدوى إىل شخص آخر عن طريق املخالطةينتقل الفريوس و 
 .(1)القريبة دون محاية

وبذلك يتضح فيما مضى من أن هناك فرق بني الطاعون والوباء ودليل ذلك من جهة          
 تكوينه. و  منشأه دخوله املدينة ومن جهة سببه ومن جهة الفرق بني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
ينظر: موقع وزارة الصحة السعودي  (1)

r//mo://///.psr.ts/.ot/Ehts/re/thh/hoo/Hwt:t/us/tsts//h///rtasu:Ehts/r/rttho/:shs/t.tomg 
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   .وباء كوروناللتداوي من  ؛القبور واألماكنفي العقدية  المخالفات: األولىالنازلة 
هو : وباء كورونا مع حلولاليت حدثت  املخالفات العقديةمن املعتقدات الشركية و      

، وأن التمسح باملراقد واملزارات بالوباءاالعتقاد أن زيارة قبور األولياء والصاحلني متنع اإلصابة 
 تدفع البالء. أهناو من األمراض واألوبئة، سبب الشفاء 

الديين  ضمن اإلنشاد الوباء اهذإىل اقحام  املخالفني كورونا بادر بعضوباء  مع ف       
 خالل تواجده مبولد الصحايب عمار بن ياسرأحدهم  ارجتلافظة سوهاج مبصر ففي حم ،عندهم
من أي كورونا.. ءاألطبا هم ،ضمن ما قاله عن فضل آل البيت: هم شفاء .. ، وكان من، 

  .أتينا رحابك يا شيخ الرجال يف ساحة جرجا شدينا الرحال
 .(1)من أي كورونا ختاف ال: يا مريد إىل أتباعه ومريدية، فقالم برسالة توخ      

قاسم الطائي فتوى دعا فيها إىل االستمرار أحد مراجع الشيعة وهو أصدر ويف العراق        
من إليه ويف رد على استفسار أرسل ، لدينية وإقامة صلوات اجلماعة واجلمعةبزيارة األماكن ا

إن الفريوس  قال:ف .حتسبا من انتشار فايروس كورونا ؛قبل أحد اتباعه بشأن غلق بعض املراقد
 .(2)ال يصيب املؤمنني

كوراين غضبه من إغالق السلطات حرم أمري الالشيعي علي  رجل الدينأبدى كما       
 للوقاية من فريوس كورونا. ؛من أجل تعقيمه كإجراء احرتازي نني علي بن أيب طالب املؤم

كوراين الوقال  ،تداولته وسائل التواصل االجتماعي هوجاء ذلك يف تسجيل مصور ل      
منه  اً قسم أغلقواقد  من األمور اليت ال ينقضي تعجيب منها أن حرم أمري املؤمنني  :غاضباً 

يتمسح باحلرم  يأيتمصاب بكورونا  الذي :وأضاف، ميكروب كورونا حىت يعقمونه من
 .(3)يطيبسو 
 
 
 

                                 
 https://rosaelyoussef.comبوابة الوفدينظر: (1)

utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App  
 /r//mo//:///.tsrthht.:sp/uhtw ينظر: موقع قناة احلرة اإلخباري (2)
 https://orient-news.net/ar/news_show اإلخباري أورينت نيوزينظر: موقع  (3)
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  :آلتيكا النازلة لهذهالصحيح العقدي التوجيه  
لطلب  ؛دعاء األموات أو االستغاثة هبم عند قبورهم جاءت اآليات الدالة على حترمي أواًل:

وقد نصت   ذلك من احلاجات،لغريلرفع البالء، أو  أو طلب الشفاء من املرض،أو  الشفاعة،
ألن هذه األمور من العبادة، والعبادة كلها هلل وحده، كما قال هذا العمل؛  اآليات على حترمي

  } ه:سبحان                 }  :تعاىل وقال، [5]البينة: {  

              }  :وقال سبحانه ،[56]الذاريات:{         

        }  :عز وجل وقال[ 19]اجلن :{              

     }  :نهسبحا [ وقال14]غافر: {               

                          } :واآليات  ،[163 -162 ]األنعام
 .يف هذا املعىن كثرية

 هذا من احلجج والرباهني ما يبني بطالن ما : ويف يقول الشيخ عبدالرمحن بن حسن       
يعتقده عباد القبور يف األولياء والصاحلني. بل يف الطواغيت من أهنم ينفعون من دعاهم، 

وذلك عدله سبحانه،  ؛ومينعون من الذ حبماهم. فسبحان من حال بينهم وبني فهم الكتاب
 .(1)وهو الذي حيول بني املرء وقلبه، وبه احلول والقوة

لمخلوقني؛ ألهنم ال ميلكون ألنفسهم ضراً وال ل من صرف شيء من العبادةأن اهلل حذر  :نياً ثا
نفعاً، ولو كانوا ميلكون شيئًا ألنفسهم ملا ماتوا، وما مرضوا، فإذا كانوا ال ميلكون ذلك 

 !!ألنفسهم فكيف ميلكونه لغريهم
 } :تعاىلومن اآليات الدالة على ذلك قوله           

                  }  :وقال ، [194]األعراف

}:سبحانه                         } 

} :وقال تعاىل ،[197]األعراف:                     

    }  :وقال عز وجل[56]اإلسراء ،:{               

                                 
 .(188فتح اجمليد، ص) (1)
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 }  :وقال سبحانه ،[22]سبأ:{                   

                              

                     }  :[13]فاطر. 

 معـاذ حذر من اختاذ القبـور وسـيلة للشـرك وصـرف العبـادة لغـري اهلل، فعـن   النيبأن  :ثالثاً 
يـا معـاذ، هـل تـدري حـق اهلل علـى »فـري، فقـال: على محار يقال له عُ  كنت ردف النيب قال:  

فإن حق اهلل علـى العبـاد أن »، قلت: اهلل ورسوله أعلم، قال: «عباده، وما حق العباد على اهلل؟
  .«(1)يعبدوه وال يشركوا به شيئا، وحق العباد على اهلل أن ال يعذب من ال يشرك به شيئا

لعـن اهلل اليهـود »يف مرضه الذي مل يقم منـه:  قالت: قال رسول اهلل  عن عائشة و         
غـري أنـه خشـي أن يتخـذ  ؛فلـوال ذاك أبـرز قـربه»قالت:  «والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

   .«(2)مسجداً 
كمــا أطــرت النصــارى ابــن ، (3)ال تطــروين»يقــول:  مسعــت النــيب  قــال: عمــر وعــن         
  .«(4)فإمنا أنا عبده، فقولوا عبد اهلل، ورسوله مرمي،

أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما  فحرم : يقول ابن تيمية         
إال أن  ،ذريعة ألن ذلك ؛وإن كان القاصد لذلك إمنا يقصد عبادة اهلل وحده ،تقصد املساجد

                                 
(، ومسلم يف كتاب اإلميان، 4/29(، )2856رواه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري، باب اسم الفرس واحلمار، ح) (1)

 (.1/58(، )30 شاك فيه دخل اجلنة وحرم على النار، ح)باب من لقي اهلل باإلميان وهو غري
(، ومسلم يف  2/88(، )1330رواه البخاري يف كتاب اجلنائز، باب ما يكره من اختاذ املساجد على القبور، ح) (2)

ور كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب النهي عن بناء املساجد، على القبور واختاذ الصور فيها والنهي عن اختاذ القب
 (.1/376(، )529مساجد، ح)

اإلطراء: جماوزة احلد يف املدح، والكذب فيه، وقيل: أطرى فالن فالنا إذا مدحه مبا ليس فيه؛ وذلك أهنم مدحوه مبا  (3)
ليس فيه فقالوا: هو ثالث ثالثة وإنه ابن اهلل وما أشبهه من شركهم وكفرهم. ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن 

 (.14/8(، وهتذيب اللغة، األزهري، )3/123، )األثري
}رواه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهلل  (4)                        } :[16]مرمي ،

 (.4/167(، )3445ح)
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 فنهى رسول اهلل  ،لدعاء عندهيقصدوا املسجد ألجل صاحب القرب ودعائه والدعاء به وا
   .(1)لئال يتخذ ذريعة إىل الشرك باهلل ؛عن اختاذ هذا املكان لعبادة اهلل وحده

فكل زيادة تتضمن فعل ما هنى عنه وترك ما أمر به كاليت : ويقول ابن عبداهلادي        
ص الدين هلل تتضمن اجلزع وقول اهلجرة، وترك الصرب، أو تتضمن الشرك أو دعاء وترك إخال

 . (2)فهي منهي عنها
ال جيوز للمسلم أن يتقرب إىل القبور وأصحاب القبور : ويقول الشيخ ابن باز        

بالذبح أو النذر، نذر الذبائح أو نذر الصدقات، أو ما أشبه ذلك، أو يستغيث بأهل القبور، 
حصول الولد، أو ما  أو يسأهلم قضاء احلاجة، أو شفاء املريض، أو النصر على األعداء أو

أشبه ذلك كل هذا ال جيوز، كله من عبادة غري اهلل، واهلل سبحانه أنكر ذلك، وأمر عباده أن 
}:قال سبحانه ،يعبدوه           } وقال، [23إلسراء: ]ا: {       

        }  :وقال ،[19]اجلن: {          }[الفاحتة :

5] (3). 
أن دعا  ومل ينقل عنه يف زيارة القبور أكمل اهلدي وأحسنه،  هدي النيب أن  رابعاً: 

 يف: كشف الضر، أو جلب النفع.  اهلل صاحب القرب أو توسل به أو استعان به من دون
إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء هلم، والرتحم عليهم،   كان:  بن القيما يقول       

واالستغفار هلم، وهذه هي الزيارة اليت سنها ألمته، وشرعها هلم، وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: 
السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني، وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون، نسأل اهلل »

   .«(4)م العافيةلنا ولك
أن يقول ويفعل عند زيارهتا، من جنس ما يقوله عند الصالة على امليت،   كان هديهو        

فأىب املشركون إال دعاء امليت واإلشراك به، واإلقسام على اهلل  من الدعاء والرتحم واالستغفار.
هدي توحيد وإحسان  فإنه به، وسؤاله احلوائج، واالستعانة به، والتوجه إليه، بعكس هديه 

                                 
 (.1/164جمموع الفتاوى، ) (1)
 (.325لسبكي، ص)الصارم املنكي يف الرد على ا (2)
 (.2/20، )فتاوى نور على الدرب (3)
 (.2/671(، )975رواه مسلم يف كتاب اجلنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها، ح) (4)
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إىل امليت، وهدي هؤالء شرك وإساءة إىل نفوسهم، وإىل امليت، وهم ثالثة أقسام: إما أن 
يدعوا امليت، أو يدعوا به، أو عنده، ويرون الدعاء عنده أوجب وأوىل من الدعاء يف املساجد، 

 .(1)وأصحابه، تبني له الفرق بني األمرين ومن تأمل هدي رسول اهلل 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.508-1/507زاد املعاد يف هدي خري العباد، ) (1)
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 التلفظ باألدعية واألذكار المخالفة؛ للتداوي من وباء كورونا.النازلة الثانية: 
األدعية واألذكار املبتدعة،  :هي كورونا وباء اليت حدثت مع حلولالعقدية  النوازلمن         

عليها تكون  اإلصابة باألوبئة، وزعم بعضهم أن املداومةمن أهنا متنع  هماليت يزعم فيها بعض
 ومعيناً يف الشفاء من األمراض واألوبئة. ،رفع البالءيف سبباً 
عدد من الشخصيات حيث قام  حدث يف املغرب؛ األدعية واألذكار: ما ومن هذه       

 «اهلل أكرب»مسريات جابت شوارع عدد من املدن رافعة شعار  يفاخلروج هناك بوالنشطاء 
من فريوس   املغريبتلك املسريات ميكن أن حتمى الشعب ، زاعمني أن «ال إله إال اهلل»و

(1)كورونا
. 

ابتهاالت دينية وأدعية على مكربات مساجد ويف عمان عاصمة األردن كانت هناك        
 واالبتهاالتبثت مساجد العاصمة األردنية عمان األدعية ، وقد لرفع وباء كورونا ؛العاصمة

ستجد ؛ اهلل تعاىلعقب صاليت املغرب والعشاء، تضرًعا اىل
ُ
 .(2)لتجاوز وباء فريوس كورونا امل

إلقامة صالة مجاعية بالعديد  االجتماعيدعوات على مواقع التواصل  كذلكانتشرت  و         
يشارك فيها املسلمني يف كل أحناء املعمورة للدعاء ، لرفع بالء كورونا املستجد ؛من دول العامل

 .للتخلص من فريوس كورونا ؛إىل اهلل
سبحانه  دعى فيهايُ  ،توقيت موحد على مستوى العامل يف مجاعية ركعتنيستكون صالة الو       
  .(3)برمحته ملالعايرحم  له بأنتضرع وييرفع وباء كورونا عن األرض بأن 

ليلةةة ا سةةرا  واملعةةراج لرفةةع الةةبً  والوبةةا  مةةن لأدعيةةة كمةةا نشةةرت بعةة  املواقةةع ا لكرتونيةةة 
اللهةم يف تلةع الليةة املباركةة مةن ا سةرا  واملعةراج تنةزل الشةفا    هذه األدعيةة ومن ,فريوس كورونا

يةةا اهلل يةةا  ,ريوس كورونةةا يةةا أكةةرم األكةةرمنفةةوأصةةرف عنةةا  ,علةةه كةةل مةةري  يتةةأمل ومل جيةةد الةةدوا 
لطيف بالعبةاد عجةز األحبةا  والعلمةا  عةن وجةد الةدوا  فأنةت بيةدك ملكةوت السةموات واألر  

 .(4)سلمنامل ا ف مرضنا ومرضه

                                 
 https://www.youm7.com/story/2020/3/23/%D8%A5%D8%B3%D9 ينظر: موقع صحيفة اليوم السابع (1)
 /r//mo://ts/torhttswt/sut.:sp ينظر: موقع النشرة الدولية اإلخباري (2)
  https://elwekalanews.net/402392  ينظر: موقع صحيفة الوكالة نيوز (3)
 /https://elwatan140.com ينظر: موقع دليل الوطن (4)
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نشر بعض املواقع أدعية يزعم قائلوها بأهنا حمصنة من وباء كورونا، منها الدعاء التايل: و        
حىت  ؛للهم سكن هيبة عظيمة قهرمان اجلربوت باللطيفة النازلة الواردة من فيضان امللكوتا

 قدرة الشاملةذا القوة الكاملة وال يا نتشبث بأذيال لطفك وكرمك ونعتصم بك من إنزال قهرك
أعوذ بك من الطعن  إيناللهم ، عز جارك وجل ثناؤك وال إله غريك، هللاهلل يا اهلل يا ايا 

النفس واألهل واملال  يفوسوء املنقلب ، والوباء والبالء وسائر األمراض والفجاءة، والطاعون
 .(1)والولد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 https://saydatar.ahlamontada.com/t23-topic ينظر: موقع أهل املنتدى (1)
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 :آلتيكالهذه النازلة   الصحيح التوجيه العقدي
 ،أو يؤيــدها األدعيــة واألذكــار مبتدعــة يف الــدين ولــيس هلــا دليــل يثبتهــا طريقــة فعــل هــذهأن  واًل:أ

}: سـبحانهقـال  كمـا   أنه قد أكمل الدين وأمت النعمـة علـى املـؤمننينيسبحانه بواهلل         

                      }  :أكملــــــــت لكــــــــم أي: ، [3]املائــــــــدة
أيهــا املؤمنــون، فرائضــي علــيكم وحــدودي، وأمــري إيــاكم وهنيــي، وحــاليل وحرامــي، وتنزيلــي مــن 
ذلك ما أنزلت منه يف كتايب، وتبيـاين مـا بي نـت لكـم منـه بـوحيي علـى لسـان رسـويل، واألدلـة الـيت 

ه من أمر دينكم، فأمتمت لكم مجيع ذلـك، فـال زيـادة نصبُتها لكم على مجيع ما بكم احلاجة إلي
  .(1)فيه بعد هذا اليوم

قولـــه ك ،دالـــة علـــى وجـــوب االلتـــزام باألذكـــار الـــواردة يف الكتـــاب والســـنة قـــد وردت أدلـــةو         
}:ســــــــــــــبحانه                           } [110: اإلســــــــــــــراء] ،

}: تعــاىلوقولــه           }  :ادعــوا اهلل بأمسائــه الــيت مســى أي ، [180]األعــراف
وممــا  ،ففيــه دليــل علــى أن أمســاء اهلل تعــاىل توقيفيــة ال اصــطالحية ،أو مســاه هبــا رســوله ،هبــا نفســه

 ،وال جيــوز أن يقــال يــا ســخي ،أنــه جيــوز أن يقــال يــا جــواد :كــدهيــدل علــى صــحة هــذا القــول ويؤ 
 .(2)وال جيوز أن يقال يا عاقل ،وجيوز أن يقال يا عامل

وعلـم النـيب  ،أذن اهلل يف دعائه وعلم الـدعاء يف كتابـه خلليقتـه :قال القاضي عياض            
 والنصـيحة لألمـة ،لعلـم باللغـةوا ،العلـم بالتوحيـد :واجتمعـت فيـه ثالثـة أشـياء ،الدعاء ألمتـه، 

فقـيض هلـم  ؛وقد احتال الشيطان للناس من هذا املقام ،فال ينبغي ألحد أن يعدل عن دعائه 
 . (3)قوم سوء خيرتعون هلم أدعية يشتغلون هبا عن االقتداء بالنيب 

دعاء فعلى اإلنسان أن يستعمل ما يف كتاب اهلل وصحيح السنة من ال :وقال القرطيب         
ويدع ما سواه، وال يقول أختار كذا، فإن اهلل تعاىل قد اختار لنبيه وأوليائه وعلمهم كيف 

 .(4)يدعون

                                 
 (.9/518ينظر: تفسري الطربي، ) (1)
 (.2/276ينظر: لباب التأويل يف معاين التنزيل، اخلازن، ) (2)
 (.1/17الفتوحات الربانية على األذكار النواوية، ابن عالن، ) (3)
 .(231/ 4آن، )اجلامع ألحكام القر  (4)
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من األذكار واألدعية غري  : وليس ألحد أن يسن للناس نوعاً يقول ابن تيمية و        
ل هذا وجيعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات اخلمس؛ ب ،املسنون

من غري أن جيعله للناس سنة فهذا  ابتداع دين مل يأذن اهلل به؛ خبالف ما يدعو به املرء أحياناً 
إذا مل يعلم أنه يتضمن معىن حمرما مل جيز اجلزم بتحرميه؛ لكن قد يكون فيه ذلك واإلنسان ال 

فهذا كما أن اإلنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت    وهذا ،يشعر به
وأما اختاذ ورد غري شرعي واستنان ذكر غري شرعي: فهذا مما ينهى عنه ومع هذا  ،وأمثاله قريب

وال  ،وهناية املقاصد العلية ،ففي األدعية الشرعية واألذكار الشرعية غاية املطالب الصحيحة
         . (1)يعدل عنها إىل غريها من األذكار احملدثة املبتدعة إال جاهل أو مفر  أو متعد

عن بعض األذكار واألدعية اليت تقال يف غري حملها  وقد سئل الشيخ حممد بن إبراهيم      
} األذكار وإن كانت يف أصلها شرعية، قال تعاىل:: هذه  فقال         

    } [60: غافر] ،وقال سبحانه:{                     

     } [110: اإلسراء]،  وقال :«إال أهنا بتحديدها  ،(2)«الدعاء مخ العبادة
وكيفيتها أخرجت الذكر املشروع إىل غري مشروع، فارتفع اعتبار املشروع األصلي، وصارت هذه 

 .(4)فهي بدع إضافية  (3)«كل بدعة ضاللة»:األذكار من أنواع البدع، وقد قال 
هو خمالفة ألمر اهلل ومثل  النيب  وأن أي خمالفة ألمر النيب أن اهلل قد أمر بطاعة ثانياً: 
، كما أهنا  ختالف النيب هذه األدعية واألذكار هي من املبتدعات اليت مل تنقل عن طريقة 

} :يقول  عز وجلواهلل، سنة النيب                        

                                             

                                 
 (.511/ 22جمموع الفتاوى ) (1)
، وقال األرناؤو  يف حاشية (3/292، )(3196، ح)والطرباين يف األوسط(، 5/316(، )3371، ح)الرتمذيرواه  (2)

 (: حسن لشواهده.30/299املسند، )
(، 2676(، والرتمذي، )7/16(، )4607)وأبو داود، (، 28/373(، )17144رواه أمحد يف املسند، ح) (3)
  وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح.(، 4/341)
 (.9/42)  ،فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (4)
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   } طاعة الرسول يف حياته: امتثال أمره، واجتناب هنيه، وبعد ف ،[59نساء: ]ال
 .(1)اتباع سنته مماته:

}: وقال عز وجل                                    

}  :(2)ره، وأنتم تسمعون لقوله، وتزعمون أنكم منهأي: ال ختالفوا أم ،[20]األنفال . 
من أطاعين فقد أطاع اهلل، ومن عصاين  » قال: اهلل  أن رسول عن أيب هريرة و 

 . (3)«فقد عصى اهلل
هــو أفضــل األنبيــاء، وخــامتهم، وأكملهــم بالًغــا، ونصــًحا لعبــاد اهلل،  ومعلــوم أن نبينــا          

 ألمتـه، أو فعلـه يف حياتـه، مـن الـدين لبي نـه  ألدعيـة واألذكـارهـذه االطريقـة يف فعـل ت فلو كانـ
 ومل ينقل عنه أو عن أصحابه فعـل مثـل هـذه الطريقـة يف األدعيـة،  وقد حدث وباء يف عهده 

عليـــه أن يـــدل أمتـــه علـــى خـــري مـــا يعلمـــه هلـــم،  إنـــه مل يكـــن نـــيب قبلـــي إال كـــان حقـــاً »: قـــال 
 .(4) «وينذرهم شر ما يعلمه هلم

يف ختري جوامع  خالف السنة الواردة عن رسول اهلل األدعية السابقة من  اً كثري كما أن         
حيمل الداعي إىل اإلتيان بأدعية قد  مما التكلف يف السجع؛ على بعضها، وكان يغلب الدعاء
 .خمرتعة

 ملواله عكرمة  وهنوا عنه، قال ابن عباس السجع يف الدعاء قد كره السلفو        
:«نظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإين عهدت رسول اهلل ا  وأصحابه ال يفعلون إال

 .(5)«ذلك االجتناب
ومنها أن يدعو مبا ليس يف الكتاب والسنة فيتخري ألفاظًا مقفرة  : قال القرطيب       

 فيجعلها شعاره ويرتك ما ؛عة قد وجدها يف كراريس ال أصل هلا وال معول عليهاسج  وكلمات مُ 
                                 

 (.1/423ينظر: زاد املسري، ابن اجلوزي، ) (1)
 (.13/457ينظر: تفسري الطربي، ) (2)
}رواه البخاري يف كتاب األحكام، باب قوله تعاىل:  (3)                    :[59{ ]النساء ،

(، 1835(، ومسلم يف كتاب اإلمارة، باب: وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، ح)9/61(، )7137ح)
(3/1466.) 
 (.3/1844(، )1844ح)رواه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب األمر بالوفاء ببيعة اخللفاء، األول فاألول،  (4)
  .(8/74(، )6337ح) باب ما يكره من السجع يف الدعاء، الدعواترواه البخاري يف كتاب  (5)
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 . (1)وكل هذا مينع من استجابة الدعاء ،دعا به رسول اهلل 

أو بطلب ما  ،يف االعتداء يف الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق احلاجة : ابن حجر وقال       
أو يدعو مبا مل يؤثر خصوصًا ما وردت كراهته   ،أو بطلب معصية ،يستحيل حصوله شرعاً 

(2)وترك املأمور كالسجع املتكلف
. 

ب أن يتــأدب الــداعي بــأدب العبوديــة هلل يف دعائــه، ومــن جيــ عبــادة؛ ولــذلكالــدعاء  نأثالثاااً: 
  .وتثين عليه مبا مل يثن به على نفسه وال أذن فيه ،تعبده مبا مل يشرعهأال : داباآل
عن أيب نعامة، عـن ابـن لسـعد، أنـه قـال: مسعـين أيب، وأنـا أقـول: اللهـم إين أسـألك اجلنـة، ف     

ا، وكـــذا، وكـــذا، وأعـــوذ بـــك مـــن النـــار، وسالســـلها، وأغالهلـــا، وكـــذا، وكـــذا، ونعيمهـــا، وهبجتهـــ
ســـيكون قـــوم يعتـــدون يف الـــدعاء، فإيـــاك أن »يقـــول:  فقــال: يـــا بـــين، إين مسعـــت رســـول اهلل 

تكون منهم، إنك إن أعطيـت اجلنـة أعطيتهـا ومـا فيهـا مـن اخلـري، وإن أعـذت مـن النـار أعـذت 
 «.(3)منها، وما فيها من الشر

من االعتداء أن تعبده مبا مل يشرعه وتثين عليه مبا مل يثن به على : قال ابن القيم        
وهو نظري االعتداء يف دعاء املسألة  ،فإن هذا اعتداء يف دعاء الثناء والعبادة ؛نفسه وال أذن فيه

 . (4)والطلب
اعية مث الدعاء فيها أو الصالة اجلم الدعاء اجلماعي :يف الدعاءالبدعية من املخالفات  رابعاً:
 متفق عليه وبطريقة مجاعية. بصوٍت واحد بدعاء
ويردد  مع أصحابه، وال أنه كان يذكر ربه النيب  فعلهمل يثبت أن بدعي دعاء وهذا       

 .خلفه أصحابه 
البدع اليت أحدثت يف جمال العبادات يف هذا  :حفظه اهلل قال الشيخ صاحل الفوزان       

ألن األصل يف العبادات التوقيف، فال يشرع شيء منها إال بدليل. وما مل يدل  ؛الزمان كثرية
ألن  ؛مث ذكر بعض البدع. وقال: ومنها الذكر اجلماعي بعد الصالة ،عليه دليل فهو بدعة ...

                                 
 .(226/ 7) اجلامع يف أحكام القرآن، (1)
 .(298/ 8) ،فتح الباري (2)
 الدعاء، (، والطرباين يف2/77(، )1480(، وأبو داود يف السنن، ح)3/146(، )1584رواه أمحد يف مسنده، ح) (3)
 (: صحيح.7/352(، وقال األلباين، يف الصحيحة، )37(، ص)56)
 (.14/ 2بدائع الفوائد، ) (4)
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 .(1)املشروع أن كل شخص يقول الذكر الوارد منفردا
لرتديد ذكر  أو جهراً  راً س دحر اجلماعي بصوت واالذك :بكر أبو زيد قال الشيخ و        

معني وارد أو غري وارد، سواء كان من الكل، أو يتلقونه من أحدهم، مع رفع األيدي أو بال 
كل هذا وصف حيتاج إىل أصل شرعي يدل عليه من الكتاب والسنة؛ ألنه داخل يف   ،رفع هلا

رتاع؛ وهلذا نظرنا يف عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف واالتباع، ال على اإلحداث واالخ
على هذه اهليئة املضافة، فتحقق أنه ال أصل له  يدلة: فلم جند دلياًل ناألدلة يف الكتاب والس

ر، والدعاء اجلماعي كيف الشرع املطهر، وما ال أصل له يف الشرع فهو بدعة، إذًا فيكون الذ 
 .(2)يلتزم باملشروع تركها، واحلذر منها، وأن بدعة، جيب على كل مسلم مقتد برسول اهلل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.336)ص، اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد (1)
 (.134)ص، تصحيح الدعاء (2)
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  التوسا بغير اهلل؛ لرفع بالء وباء كورونا.النازلة الثالثة:  
ومن ذلك التوسل بغري اهلل، هي:  وباء كورونا اليت حدثت مع حلولالعقدية  النوازلمن        

أن فعلها  هم، واليت يزعم بعضكتب احلديث النبويلتوسل ببعض األعمال البدعية مثل قراءة  ا
 .األخرى وسبباً يف الشفاء من األمراض واألوبئة ،وباء كورونايكون لرفع 

بدار اإلفتاء املصرية عرب البث املباشر لدار اإلفتاء على صفحتها  األعضاءقال أحد فقد      
هو أصح كتاب بعد كتاب اهلل  صحيح البخاري أن :الرمسية مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك

 وهو عالمة على الرواية املتقنة والتوثيق السليم.
أ يف وما قر  ،يف كرب إال وفرجه اهلل هذا الكتاب ما قرأ: (1)وذكر قول عبد اهلل بن أيب مجرة      

 مركب إال وجنت من الغرق.
 ،به كثري من األحاديث صحيح البخاري وبني أن هذه جمرد جتارب ناجحة مرجعها أن      

وهي سبب يف كل دفع كل بالء ووباء   النيبومع كل قراءة حلديث منها يرافقها الصالة على 
 ونصر.

 ،تقي الدين السبكي وأضاف أن العديد من األئمة يعتقد ذلك منذ قدمي األزل كاإلمام       
لرواية  فكان ؛وأئمة املسلمني عرب القرون من غري نكري هلم ،وزيد الدين العراقي ،وابن احلافظ

 فضل كبري عند عامة الناس وعلمائهم. اهلل  عن رسول احلديث
يب علي أفيحكي احلافظ ابن  ؛وأشار إىل أن اإلمام البخاري كان مستجاب الدعوة       

ذهب الناس إىل ضريح اإلمام البخاري وصلوا  ،أنه عندما أصاب مسرقند قحط شديد الغساين
 ل.ملاء منهمر أليام طوامتضرعني إىل اهلل بالدعاء إىل أن نزل ا عنده صالة استسقاء

إضافة إىل صالة  ،أن صحيح البخاري مما يستحب االستعانة به يف دفع البالءبوأفاد        
 .(2)وغريها من األعمال الصاحلة ،احلاجة
إحتاف النبالء حبكم قراءة كتب مقال بعنوان:  قعاو أحد الباحثني يف أحد املونشر       

  مقاله: ، ومما جاء يفلرفع البالء ؛احلديث
                                 

وأقام مدة بسبتة وويل  ،بيع بن سامل باإلجازةروى عن أيب الر  ،خطيب غرناطة عبد اهلل بن أيب مجرة املالكي أبو حممد (1)
هـ(. ينظر: الوايف بالوفيات، 710سنة: )وذلك  ،خطب يوم اجلمعة وخر من املنرب ميتا ،خطابة غرناطة يف أواخر عمره

 (.17/62الصفدي، )
 https://www.elbalad.news/4244051 : موقع صدى البلد ينظر(2)

http://https/www.elbalad.news/4243204
http://https/www.elbalad.news/4243204
http://https/www.elbalad.news/4243204
http://https/www.elbalad.news/4243204
http://https/www.elbalad.news/4243204
http://https/www.elbalad.news/4243204
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كان من عمل العلماء فيما مضى، من أهل احلديث والنظر والتصوف أنـهم يستجلبون         
ب احلديث تالربكات، ويستنزلون الرمحات، لدفع الكربات، وتفريج الشدائد وامللمات، بقراءة ك

الضر ورفع  بنية دفع ؛الـمباركات، فكانوا جيتمعون عند الشدائد للتربك بقراءة كتب السنة املشرفة
  .(1)البالء واستجالب النصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 https://islamsyria.com/site/show_articles/13696 ينظر: موقع رابطة العلماء السوريني (1)



 لنوازل العقدية المتعلقة بوباء كورونال التوجيهات الصحيحة
35 

 :آلتيكاالتوجيه العقدي لهذه النازلة  
له وحده سبحانه دون  الدعاءإخالص اهلل أرشد عباده يف ضروراهتم وحاجاهتم إىل  أنأواًل: 

} :كما قال سبحانه،  غريه                       

                 }  :وقال سبحانه[186]البقرة ،:{      

                           } :غافر[

} :تعاىل قالو ،  [60                               

         }  :[62]النمل.  
ألن  ؛ب من عبده أن يسأله ويرغب إليهإن الرب سبحانه حي :يقول ابن القيم         

وصول بره وإحسانه إليه موقوف على سؤاله. بل هو املتفضل به ابتداء بال سبب من العبد، وال 
 توسط سؤاله وطلبه.

إظهارا ملرتبة  ؛بل قدر له ذلك الفضل بال سبب من العبد، مث أمره بسؤاله والطلب منه       
ا بعز الربوبية وكمال غىن الرب، وتفرده بالفضل واإلحسان، وأن العبودية والفقر واحلاجة، واعرتاف

العبد ال غىن له عن فضله طرفة عني، فيأيت بالطلب والسؤال إتيان من يعلم أنه ال يستحق 
 .(1)لكن ربه تعاىل حيب أن يسأل، ويرغب إليه، ويطلب منه ؛بطلبه وسؤاله شيئاً 

دفع الضر أو عند أو قراءة شيء من احلديث  آنبتالوة القر مل يكن يأمر   النيب أن ثانياً:
د كان يرشد إىل الدعاء بفعله وقوله، فقو بالدعاء،  ريأمكان ا  منجلب النفع أو مقاومة العدو، وإ

اللهم منزل الكتاب، وجمري السحاب، وهازم األحزاب، اهزمهم » :يف االستنصار  الق
 . « (3)ثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنااللهم أغ» :يف االستسقاء  ، وقال«(2)وانصرنا عليهم

لم يكونوا ف ؛ النيب نةس تعظيًما لساأشد النوهم  ةصحابالهدي من  أن ذلك مل يكن ثالثاً:
اس بتالوة القرآن إذا نزلت نمل يكونوا يأمرون ال، بل بليغتون بتالوة احلديث إال للحفظ والبديتع

                                 
 (. 102-3/101مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، ) (1)
م يف كتاب اجلهاد (، ومسل4/63(، )3024رواه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري، باب: ال متنوا لقاء العدو، ح) (2)

 (.3/1362(، )1742والسري، باب كراهة متين لقاء العدو، واألمر بالصرب عند اللقاء، ح)
(، 2/28(، )1014رواه البخاري يف أبواب االستسقاء، باب االستسقاء يف خطبة اجلمعة غري مستقبل القبلة، ح) (3)

 (.2/612(، )897ومسلم يف كتاب صالة االستسقاء، باب الدعاء يف االستسقاء، ح)



 لنوازل العقدية المتعلقة بوباء كورونال التوجيهات الصحيحة
36 

 ،طاعون، وغزو عدومرض، و قحط، و  :م ن هبم ضرورة أو خافوا عدًوا، وقد نزلت هبم شدائد
، وكذلك السلف الصاحل من القرون املفضلة مل إىل اهلل يف مثل هذه األحوالإال  فلم يلجأوا

    .أو غريه من الكتب يؤثر على أحد منهم التعبد بتالوة احلديث
أنواعاً التوسل املشروع: وهذا القسم يشمل  التوسل يف أصله ينقسم إىل قسمني:أن  رابعاً:  

  :}منها: التوسل إىل اهلل تعاىل بأمسائه وصفاته، كما قال تعاىل     } 

 } :التوسل إىل اهلل تعاىل بذكر وعده جل وعال، كما يف قوله تعاىلو ، [180]األعراف:      

         } :ومنه أن يقول الداعي: اللهم إنك وعدت من دعاك ، [194 ]آل عمران
التوسل إىل اهلل تعاىل بأفعاله جل وعال، كأن يقول: اللهم وكذلك  .باإلجابة، فاستجب دعائي

أن يتوسل العبد إىل اهلل تعاىل  أو ،يوم بدر انصرنا على القوم الكافرين يا من نصرت حممداً 
القولية، أو غريها، كما يف قصة الثالثة أصحاب الغار، فأحدهم  بعباداته القلبية، أو الفعلية، أو

توسل إىل اهلل تعاىل بربه بوالديه، والثاين توسل إىل اهلل تعاىل بإعطاء األجري أجره كاماًل بعد 
 تنميته له، والثالث توسل إىل اهلل تعاىل برتكه الفاحشة، وقال كل واحد منهم يف آخر دعائه:

أن يتوسل إىل اهلل  أو، (1)«ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيهاللهم إن كنت فعلت »
} تعاىل بذكر حاله، وأنه حمتاج إىل رمحة اهلل وعونه، كما يف دعاء موسى عليه السالم:     

              }  :يب التوسل بدعاء الصاحلني رجاء أن يستج أو ،[24]القصص
ومعه   اهلل دعاءهم. وذلك بأن يطلب من مسلم حي حاضر أن يدعو له، كما طلب عمر

 أي أن يدعو اهلل أن يغيثهم بنزول املطر.، (2)«يستسقي هلم»أن   من العباس  الصحابة
فهذه التوسالت كلها صحيحة؛ ألنه قد ثبت يف النصوص ما يدل على مشروعيتها،        

 (3)ى ذلك.وأمجع أهل العلم عل

                                 
(، ومسلم يف كتاب 97/ 2(، )2215رواه البخاري كتاب البيوع، باب إذا اشرتى شيئا لغريه بغري إذنه فرضي، ح) (1)

 (.2099/ 4(، )2743الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثالثة والتوسل بصاحل األعمال ح)
 (.27/ 2(، )1010الستسقاء إذا قحطوا، ح)رواه البخاري يف أبواب االستسقاء، باب سؤال الناس اإلمام ا (2)
(، وجمموع فتاوى بن باز، 2/318(، واقتضاء الصرا  املستقيم، )133-27/131ينظر: جمموع الفتاوى، ) (3)
 (. 288-5/280(، وجمموع فتاوى بن عثيمني، )4/319-320)
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: أن يتوسل إىل اهلل تعاىل بذات نيب أو عبد صاحل، أو فهي التوسالت احملرمةأما           
أن يتوسل حبق نيب أو عبد صاحل أو الكعبة أو أو  ،الكعبة، أو غريها من األشياء الفاضلة

 .أن يتوسل جباه نيب أو عبد صاحل أو بركته أو حرمته أو حبق قربه وحنو ذلك أو ،غريها
فلم ينقل عن أحد  فال جيوز للمسلم أن يدعو اهلل تعاىل بشيء من هذه التوسالت؛          

من الصحابة والتابعني وسلف األمة أهنم كانوا يدعون مبثل هذا الدعاء..، ومل يذكر أحد من 
ك وال استحبوا ذل ،العلماء أنه يشرع التوسل واالستسقاء بالنيب والصاحل بعد موته وال يف مغيبه

يف االستسقاء وال يف االستنصار وال غري ذلك من األدعية، والدعاء مخ العبادة. والعبادة مبناها 
 . (1)وإمنا يعبد اهلل مبا شرع ال يعبد باألهواء والبدع ،على السنة واالتباع ال على األهواء واالبتداع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.87-27/83الفتاوى، ) ينظر: جمموع (1)
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 .وباء كوروناد حلول التنزيا الخاطئ لألدلة الشرعية عنالنازلة الرابعة: 
التنزيل اخلاطئ لألدلة  :هو وباء كورونا اليت حدثت مع حلولالنوازل العقدية من 

ستدل هبا على وقائع أو أحداث، دون االستناد على دليل صحيح من الكتاب يُ ل ؛الشرعية
ى والسنة، بل قد تكون خمالفة ملفهوم ومنطوق أدلة الكتاب والسنة، ومثال ذلك: االستدالل عل

 ونا هو جند من جنود اهلل. ور أن فريوس ك
يعود إىل ختلي  فريوسات كورونا : أن سبب انتشاراملغرب يف أحد زعماء األحزاب يقول

فهي جند من جنود اهلل يسخرها اهلل سبحانه  ،اإلنسان عن وظيفته، فتغضب هلل وتنتقم هلل
 .(1)وتعاىل ليؤدب هبا اإلنسان؛ لريجع إىل مواله

أحد أعضاء اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية يف مصر: إن فريوس كورونا من  ويقول       
جنود اهلل غري املرئية؛ لكسر غرور العامل. الفًتا إىل أن ما حيدث من انتشار املرض هو نوع من 

 .(2)التحذير وليس اإلفناء، وال داعي للفزع

هلل للعباد. مضيفاً: أن وقال أحد الوعاظ يف املغرب: إن الفريوس هو بالء ورسالة من ا
من  اهلل عز وجل أراد هبذا املرض أن يذل اجلبابرة والفراعنة بفريوس صغري، الذي يعترب جنداً 

 .(3) جنود اهلل اليت ال يعلمها إال هو، وفق تعبريه
ومنها -هذه الفريوسات على اختالف أنواعها وقال أحد الباحثني يف أحد املواقع: 

ألهنا مجيعا من  ؛من جند اهلل تعاىل وإن مل تكن كائنات حية معدودةٌ   –فريوس كورونا املستجد
خملوقات اهلل تعاىل، يسلطها على من شاء مىت شاء كيفما شاء، ويرفعها أو يدفعها أو مينعهما 
عمن شاء وفق حكمته البالغة وإرادته النافذة، وما من شيء يقع يف الكون إال بإذن اهلل 

 .(4)ومشيئته
 
 

                                 
 https://assabah.ma/453838.html  ينظر: موقع الصباح  (1)
-https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01042020&id=f63bc3cc-c607  ينظر: صحيفة الشروق (2)

4caf-8734-8da01ffd2690 
    https://ar.hibapress.com/details-214871.html: موقع هبة برس ينظر  (3)
 /r//m://rs/uitmhhoo.:sp : موقع هوية بريسينظر(4)
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 :آلتيكا النازلةهذه ل الصحيح قديالعيه التوج
} :ألن اآلية ؛جند من جنود اهلل بأنه يصح وصف وباء كرونا ال أواًل:         

  } :وليس هناك دليل أو ذا الوصفهب جاءت يف سياق وصف للمالئكة، [31]املدثر ،
التفسري من أهل علماء الذكره  ما مسوغ شرعي يدل على خالف هذا الوصف، وهذا القول هو

 وغريهم بأن اآلية ال تأيت إال يف وصف املالئكة واالستدالل هبم.   
 أن النيب   أيب سعيد اخلدريورد يف حديث ما  من األدلة اليت توضح هذا األمرو        

ال له: تصعدت أنا وجربيل إىل السماء الدنيا، فإذا أنا مبلك، يق»حدثهم ليلة أسري به قال: 
إمساعيل، وهو صاحب مساء الدنيا، وبني يديه سبعون ألف ملك، مع كل ملك جنده مائة 

} ، وتال هذه اآلية:« ألف             } :(1)[31]املدثر.  

: { قال عطاء                } تعذيب أهل ل ؛من املالئكة الذين خلقهم
 .(2)ال يعلم عدهتم إال اهللو النار، 
وهم املالئكة، يقوون املؤمنني مبا يلقون يف قلوهبم من اخلواطر  :قال القرطيب و        

 .(3)والتثبيت، ويضعفون الكافرين بالتجبني هلم من حيث ال يروهنم ومن غري قتال
: { وقال ابن عطيه                  }:  ًبأن األمر فوق ما يتوهم وأن  إعالما

اخلرب إمنا هو عن بعض القدرة ال عن كلها، والسماء كلها عامرة بأنواع من املالئكة كلهم يف 
 .(4)عبادة متصلة وخشوع دائم وطاعة ال فرتة يف شيء من ذلك وال دقيقة واحدة

تاب والسنة من ذكر املالئكة وكثرهتم الذي يف الكيف تفسري اآلية:  وقال ابن تيمية      
 .(5)أمر ال حيصر

                                 
(، واآلجري يف الشريعة، 7/138(، )7097(، والطرباين يف األوسط، ح)17/354رواه الطربي يف التفسري، ) (1)

 (.3/1529(، )1027ح)
 (. 4/364(، وزاد املسري، ابن اجلوزي، )5/178يل، البغوي، )ينظر: معامل التنز  (2)
 (.8/101اجلامع ألحكام القرآن، ) (3)
 (.5/397، )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز (4)
 (.4/120جمموع الفتاوى، ) (5)
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 ،هم املالئكة الذين هم عباد الرمحن الذين يدبر هبم أمر السماء واألرضأيضاً:  وقال      
 ،وال يعلم كيف يأمرهم يفعلون إال هو ،وال يعلم صفتهم غريه ،وأولئك ال يعلم عددهم إال اهلل

} قال تعاىل:            } (1). 

: {كثري وقال ابن                    }،   أي: ما يعلم عددهم وكثرهتم إال هو
لئال يتوهم متوهم أهنم تسعة عشر فقط، كما قد قاله طائفة من أهل الضاللة واجلهالة  ؛تعاىل

لتني الذين مسعوا هذه اآلية، فأرادوا تنزيلها على ومن الفالسفة اليونانيني. ومن تابعهم من امل
العقول العشرة والنفوس التسعة، اليت اخرتعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الداللة على مقتضاها، 

 .(2)فأفهموا صدر هذه اآلية وقد كفروا بآخرها
 املالئكة اهلل اختصوقد  ،ضافة التشريفيةنسبة من جنس اإلهي  ن نسبة اجلند إىل اهللأ :اً ينثا

 م، مع أهناجلنودمن  مهبذه اإلضافة الشريفة يف القرآن الكرمي فكان هلا مزية وشرف على غريه
   .هبذه اإلضافة واشرففقد إىل نفسه  ملكن ألن اهلل أضافهو  ؛من خلق اهلل

لكنها تقتضي  ؛: فهذه إضافة خملوق إىل خالقه، ومصنوع إىل صانعهقال ابن القيم         
وهذه إضافة إىل إهليته تقتضي حمبته هلا  ..،أو تشريفًا يتميز به املضاف إليه عن غريه  ختصيصاً 

 .(3) وتكرميه وتشريفه
واملضاف إىل اهلل ينقسم إىل ثالثة أقسام: إما أن يكون أوصافاً؛  : وقال ابن عثيمني 

هو من صفاته غري أو أعياناً؛ أو ما يتعلق بأعيان خملوقة؛ فإذا كان املضاف إىل اهلل وصفًا ف
خملوق، مثل كالم اهلل، وعلم اهلل؛ وإذا كان املضاف إىل اهلل عينًا قائمة بنفسها فهو خملوق 
وليس من صفاته، مثل مساجد اهلل، وناقة اهلل، وبيت اهلل؛ فهذه أعيان قائمة بنفسها إضافتها 

خلوقات يضاف إىل اهلل من باب إضافة املخلوق خلالقه على وجه التشريف؛ وال شيء من امل
إىل اهلل عز وجل إال لسبب خاص به؛ ولوال هذا السبب ما خص باإلضافة؛ وإذا كان املضاف 

}إىل اهلل ما يتعلق بأعيان خملوقة فهو أيضًا خملوق؛ وهذا مثل قوله تعاىل:        

          }  :؛ فإن الروح هنا خملوقة؛ ألهنا تتعلق بعني  [29]احلجر

                                 
 (.5/234مرجع سابق، ) (1)
 (.8/270تفسري القرآن العظيم، ) (2)
 (، بتصرف.154ص)ينظر: الروح، ابن القيم،  (3)
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 .(1)خملوقة
 ،ومل تصفها جبند اهلل زوبئة بالرجاأل اليت تصف من السنة الصحيحة نصوصجاءت ال :ثالثاً 

 عن أسامة ف ،من عباده بعضاً يبتلي اهلل به  عذاب بأنهالطاعون وصف  النيب  فقد ورد أن
عذب به بعض األمم قبلكم، مث بقي  (2)السقم رجز إن هذا الوجع أو»قال:  رسول اهلل  أن

بعد باألرض، فيذهب املرة ويأيت األخرى، فمن مسع به بأرض، فال يقدمن عليه، ومن وقع 
 .«(3)بأرض وهو هبا فال خيرجنه الفرار منه

قالت:  عائشة  عنكما يف احلديث كالشهيد  جره   أومع ذلك فامليت به احملتسب        
أنه عذاب يبعثه اهلل على من يشاء، وأن اهلل جعله »ن الطاعون، فأخربين ع النيب سألت 

رمحة للمؤمنني، ليس من أحد يقع الطاعون، فيمكث يف بلده صابرا حمتسبا، يعلم أنه ال يصيبه 
 .(4)«إال ما كتب اهلل له، إال كان له مثل أجر شهيد

 بأن بينتوالسنة و  الكتابمن  نصوصعدة جند اهلل يف املالئكة بأهنم  وصف ورد :رابعاً 
 .االنتقام من الظاملني واملفسدين واملعاندين، و مساندة ومناصرة املؤمنني املتقني هي:مهمتهم 

 } :كما قـال تعـاىل  املالئكة يف معركة بدرباهلل املؤمنني  ادأمد ومن ذلك             

                         }  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ، [9]األنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال وق

}:ســــــــــــــــــبحانه                                        

                                              

                               } :123]آل عمــــــــــــــــــــــــــــــران-
125]  . 

                                 
 (.2/9تفسري القرآن الكرمي، ) (1)
جممل ينظر: العذاب، وهو من الرجس أيضاً، وقيل: العذاب املقلقل؛ لشدته وله قلقلة شديدة متتابعة. هو الرجز:  (2)

 (.15/149(، وتاج العروس، )3/717الغريبني يف القرآن واحلديث، اهلروي، )و (، 1/420اللغة، ابن فارس، )
 (.4/1738(، )2218مسلم يف كتاب السالم، باب الطاعون والطرية والكهانة وحنوها، ح) رواه (3)
 (.4/175(، )3474رواه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار، ح) (4)
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هـذا جربيـل آخـذ بـرأس فرسـه، عليـه »قال يف يوم بدر:  سول أن الر  عن ابن عباسو        
 «. (1)أداة حرب

وقد بني اهلل احلكمة والغاية من هذا اإلمداد، وهو تثبيت املؤمنني، واحملاربة معهم، وقتال        
  } األعداء، وقتلهم بضرب أعناقهم وأيديهم:                    

                                  

}  :سبحانهوقال  ،[12]األنفال: {                       

                               } آل[
 .[127-126مران: ع

د الكفار، وصـوته وهـو ومسع أحد املقاتلني من املسلمني صوت ضربة ملك، ضرب هبا أح       
صـــــدقت، ذلـــــك مـــــن مـــــدد الســـــماء »فقـــــال:  ، فحـــــدث بـــــذلك رســـــول اهلل ...يزجـــــر فرســـــه

 «. (2)الثالثة
} ففـي غـزوة اخلنـدق أرسـل اهلل مالئكتـه: ىوقد حاربت املالئكـة يف مواقـع أخـر              

                                               

         }  :ــــيت مل يروهــــا املالئكــــة، كمــــا ثبــــت أن ، [9]األحــــزاب واملــــراد بــــاجلنود ال
يــل وهــو بعــد رجوعــه مــن اخلنــدق وقــد وضــع ســالحه واغتســل، فأتــاه جرب جربيــل جــاء الرســول 

: وضــعت الســالح؟ واهلل مــا وضــعناه، أخــرج إلــيهم. يــنفض رأســه مــن الغبــار، فقــال للرســول 
 . (3)فأشار إىل بين قريظة« فأين؟: »فقال رسول اهلل 

يصح  فالباألدوية أو اللقاحات أو غري ذلك،  هذا الوباء ميكن هزميته والقضاء عليه : امساً  
} :قال تعاىلكما يغلبون    الجند اهلل ألن ؛من جند اهلل بأنهوصفه            

                                 
 (.5/94(، )4041رواه البخاري يف كتاب املغازي، باب غزوة أحد، ح) (1)
 (.3/1383(، )1763باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر، وإباحة الغنائم، ح)رواه مسلم يف كتاب اجلهاد والسري،  (2)
من األحزاب، وخمرجه إىل بين قريظة وحماصرته إياهم،  رواه البخاري يف كتاب املغازي، باب مرجع النيب  (3)

أهل احلصن  (، ومسلم يف كتاب اجلهاد والسري، باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال5/112(، )4122ح)
 (.3/1389(، )1769على حكم حاكم عدل أهل للحكم، ح)
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}  :ألهنم ينجون من عذاب  ؛النصرة يف العاقبةالغلبة و هلم ، فجند اهلل [173]الصافات
 .(2)وقيل: أي سبق الوعد بنصرهم باحلجة والغلبة، (1)الدنيا واآلخرة

أن ذلك يف الدنيا وأنه بطريق القهر واالسـتيالء وظاهر السياق يقتضي :  قال األلوسي       
بقـــتلهم أو تشـــريدهم أو إجالئهـــم عـــن أوطـــاهنم أو استئســـارهم أو حنـــو  والنيـــل مـــن األعـــداء إمـــا

ذلـك، واجلملتـان دالتــان علـى الثبـات واالســتمرار فـال بــد مـن أن يقـال: إن اســتمرار ذلـك عــريف، 
  مبــا تشــعر بــه اإلضــافة فــال يغلــب اتبــاع وقيــل: هــو علــى ظــاهره واســتمرار الغلبــة للجنــد مشــرو 

أو  ،أو ضعف التوكل عليـه تعـاىل ،املرسلني يف حرب إال إلخالهلم مبا تشعر به مبيل ما إىل الدنيا
وحفظهم من  ،حنو ذلك، ويكفي يف نصرة املرسلني إعالء كلمتهم وتعجيز اخللق عن معارضتهم

ــــك الكــــر  ،القتــــل يف احلــــروب ــــو عظمــــت هنال وب، وال خيفــــى وجــــه التعبــــري ومــــن الفــــرار فيهــــا ول
 .(3)مبنصورون مع املرسلني وبالغالبون مع اجلند

وهذه بشارة عظيمة، ملن قام بأمر اهلل وصار من حزبه وجنده، أن له  : قال السعديو       
حلكمة يريدها اهلل تعاىل، فآخر أمره الغلبة واالنتصار،  ؛الغلبة، وإن أديل عليه يف بعض األحيان

 .(4)هلل قيالومن أصدق من ا
هذه اآلية الكرمية تدل على أن الرسل صلوات اهلل وسالمه عليهم :  وقال الشنقيطي     

 وأتباعهم منصورون دائما على األعداء باحلجة والبيان، ومن أمر منهم باجلهاد منصور أيضاً 
}بالسيف والسنان، واآليات الدالة على هذا كثرية ؛ كقوله تعاىل:          

            } :وقوله تعاىل:  ،[21]اجملادلة{           

              } :وقوله تعاىل: [51]غافر ،{         

        }  :(5)[47]الروم. 
 

                                 
 (.3/535ينظر: التفسري الوسيط، الواحدي، ) (1)
 (.15/139ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، ) (2)
 (.12/149، )روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين (3)
 (.236تفسري الكرمي الرمحن، ص) (4)
 (.6/321، )يان يف إيضاح القرآن بالقرآنأضواء الب  (5)
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 :صنفنيأن لفظ اجلنود يف القرآن لفظ شرعي وقد جاء على  :سادساً 
  قسمني:على  وهم ،املنسوبون إىل اهللالصنف األول: 
}:قوله تعاىليف ورد  كما هم املالئكةالقسم األول:            }  :[31]املدثر ،

} قد ذكرهم اهلل يف آية أخرى كما قال تعاىل:و                 

                               }  :التوبة[
 .(1)ملالئكة: يعين ا قال ابن عباس، [26

} وقوله تعاىل:                                           

                     }  :ي الطرب قال ، [9]األحزاب:  هي
 ، وهذا ما ذكره أيضًا ابن أيب حامت (2)املالئكة اليت ذكرُت يف األخبار اليت قد مضى ذكرها

يف   ، والواحدي(5)يف تفسريه ، والثعليب (4)يف تفسريه ، وابن زمنني (3)يف تفسريه
 ، وذكر مثل ذلك كثري من أهل العلم والتفسري.(7)والسمعاين يف تفسريه، (6)تفسريه

}:أن اجلنود يف قوله تعاىل وقد تقدم ذكر                   }  :هم ، [31]املدثر
 املالئكة.
}األنس املؤمنون كما يف قوله تعاىل:  الثاين:القسم          }  :الصافات[

173]. 
 أربعة أقسام:على وهم  ،هللاملنسوبون إىل غري االثاين:  الصنف

} كما يف قوله تعاىل:  قوم فرعونالقسم األول:                  

                           } :[23]الدخان.  

                                 
 (.2/247(، وزاد املسري، )2/488ينظر: تفسري الوسيط، الواحدي،) (1)
 (.14/189تفسري الطربي، ) (2)
  (.6/1774، )تفسري القرآن العظيم (3)
 (.2/200، )تفسري القرآن العزيز (4)
 (.5/26، )الكشف والبيان عن تفسري القرآن (5)
 (.1/459، )تفسري الكتاب العزيزالوجيز يف  (6)
 (.2/299، )تفسري القرآن (7)
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}: قوله تعاىليف ورد  كمااجلن  جنود سليمان عليه السالم من  هم : الثاينالقسم   

                     } :[17]النمل. 
} :قوله تعاىليف ورد  كما الطريجنود سليمان عليه السالم من  هم : الثالثالقسم   

                     } :[17]النمل. 
 } :قوله تعاىليف ورد  كما هم جنود إبليس: الرابعالقسم           

        }[95-94: شعراء]ال. 
فلفظ اجلنود لفظ شرعي ورد هلذه األصناف األربعة، وإطالق وصف اجلنود على         

الفريوس خمالف لآليات ومعارض لأللفاظ الشرعية، وال جيوز خمالفة آيات اهلل أو العدول عنها 
 . ومن مث االستدالل على أنه جند من جند اهلل ،أو التوسع يف إدخال لفظ مل يرد يف كتاب اهلل

إذا  بأنه  العامةواآلداب األحكام ب واليت تتعلقيف الشريعة  تورد ن القواعد املقررة اليتم :سابعاً 
نقص فإنه ال يسوغ التخصيص، وكذلك إذا كان يلزم من  خلق الشيء كان يلزم من ختصيص
أيضاً؛ حىت ال يكون هناك  فإنه ال يسوغ التخصيص أو خملوقات وضيعة التخصيص معىن قبيح

 سوء أدب مع اهلل عز وجل.تقدير أو عدم 
ال  إنهفاهلل خالق الكالب،  :فال يقال، اهلل خالق كل شيء القائل: كقولومثال ذلك        

ألن مثل هذا يوهم معىن  ؛مع أن اهلل خالق كل شيء ومن ذلك الكالب صح هذا الوصفي
، غ أن يأيت به اإلنسانقبيحاً، واحلكم العام إذا كان ختصيصه يقتضي معىن قبيحًا فإنه ال يسو 

 .الطواعنيويقاس على ذلك األمراض فال يقال: يا خالق األمراض، أو يا خالق األوبئة أو 
إن اهلل خالق كل شيء ومريد لكل حادث ومع هذا مينع اإلنسان :  قال ابن تيمية       

النفراد: وما يستقبحه الشرع من احلوادث بأن يقول على ا ،أن خيص ما يستقذر من املخلوقات
من كل  خالف ما لو قال: يا خالق كل شيء ويا ،للزنا وحنو ذلك مريداً  ويا ،يا خالق الكالب

 .(1) شيء جيري مبشيئته
التمسك باآليات بأنه كان الكل من اهلل، فإنه ال يضاف إليه : ف وقال ابن عادل       

والكرسي، وال يقال: يا  ذلك؛ ملا فيه من سوء األدب، كما يقال: يا خالق احملدثات والعرش

                                 
 (.6/504جمموع الفتاوى، ) (1)
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}: تعاىل خالق الكالب واخلنازير، وقال                   } 
 .(1)فخص اسم العباد باملتقني، وإن كان الكفار أيضا من العباد ،[6]اإلنسان: 

 كمـا يف حـديثمـن جنـد اهلل،   اجلـرادحـديث يُـذكر فيـه بـأن د و ور استشكل على بعضـهم : ثامناً 
ــــه، وال »عــــن اجلــــراد؟ فقــــال:  قــــال: ســــئل رســــول اهلل   ســــلمان أكثــــر جنــــود اهلل، ال آكل

 .(2)«أحرمه
 يلي: واجلواب على هذا اإلشكال ما          

 فبطل االستدالل به. ؛احلديثأهل العلماء ضعفوا هذا  أن -1
، قال:  بد اهلل بن أيب أوىفأكل اجلراد، فعن ع ورد يف احلديث الصحيح أن النيب  -2
 «.(3)سبع غزوات نأكل اجلراد غزونا مع رسول اهلل »
 .  (5)واجلمهور على حله، (4)أنه قد أمجع املسلمون على إباحة أكل اجلراد -3
   أنه ثبت يف نصوص كثرية أن املالئكة هم أكثر خلق اهلل. -4

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.1/293، )اللباب يف علوم الكتاب (1)
(، 2509(، والبزار يف مسنده، ح)2/1037(، )3219(، وابن ماجه، ح)3/358(، )3814رواه أبو داود ح) (2)
(، وقال البغوي 9/431(، )18994(، والبيهقي يف الكربى، )6/256(، )6149(، والطرباين يف الكبري، ح)6/477)

 (: ضعيف. 4/43(: ضعيف، وقال األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة، )3/140يف مصابيح السنة، )
(،  ومسلم يف كتاب الصيد والذبائح 7/90(، )5495رواه البخاري يف كتاب الذبائح والصيد، باب أكل اجلراد، ح) (3)

 (.3/1546(، )1952من احليوان، باب إباحة اجلراد، ح) وما يؤكل
 (.103/ 13ينظر: شرح صحيح مسلم، النووي، ) (4)
 (.4/352ينظر: زاد املعاد، ) (5)
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 ى األدلة العقلية.: ترك األدلة الشرعية واالعتماد علالنازلة الخامسة
العتماد على العقل لالدعوة  هي: وباء كورونا اليت حدثت مع حلولالعقدية  لنوازلمن ا 

دون الشرع يف التعامل مع األوبئة، والزعم أن الدين ليس له اختصاص يف مثل هذه األمور، 
 وأنه البد من تنحية الدين واالعتماد على غريه يف التعاطي مع األوبئة.

ل أحد الباحثني يف علم النفس االجتماعي باملغرب: اإلنسان ينتابه اخلوف حينما يقو       
يتعلق األمر بكارثة بالنظر إىل تشبثه باحلياة، وهي طبيعة إنسانية، لكن ختتلف ردة الفعل 
باختالف العقليات والشخصيات، حبيث يوجد اإلنسان السوي وغري السوي الذي يعاين من 

 ية، فضال عن املؤمن باخلرافة واملؤامرة.اضطرابات نفسية أو عقل
وأضاف: التحجج بالدين يف تفسري هذه املسألة غري مربر متاما؛ ألن العقيدة اإلسالمية       

اإلنسان فبنفسها تلزم اإلنسان مبعرفة أسباب تلك الظواهر الطبيعية عرب استعمال مَلكة العقل، 
 تفسريها.نه عاجز عن ُيسقط خماوفه على ظاهرة معينة؛ أل

ن الوباء العاملي مت تفسريه بشكل خرايف وليس إسالمي، وقال: يف مرحلة سابقة  إوأوضح      
 .(1)كنا نربط الفيضان بغضب الطبيعة، بينما اآلن صرنا نتحدث عن عقاب اهلل

ن ما يقال بأن فريوس كورونا جند من جنود إأحد أستاذة الطب النفسي يف مصر: وقال       
مرضي، وفهم خاطئ للنص القرآين، حيث أن الكثريون قد يفهمون النص  يلضالاهلل فكر 

 .القرآين من ظاهره
استخدام العقل يف فهم النص القرآين وهذا يسمي تنوير  الضروريوأوضح أنه من      
 .(2)الدين
أن ظهــور وبــاء كورونــا وانتشــاره خلــف الكثــري  ينكــر أحــد الأحــد املواقــع: يف  كاتــب قــالو       
يف املواقـف  حـول مصـدره وطبيعتـه وطـرق الوقايـة والعـالج منـه،  النقاش الفكري، وأفـرز تنوعـاً من 

ـَظ سـيجد أن هـذا  اخنرطتوهو نقاش صحي وطبيعي  فيه مجيـع اجملتمعـات اليـوم، غـري أن املالح 

                                 
 https://www.hespress.com/orbites/462503.html  ينظر: موقع صحيفة هسربيس اإللكرتونية (1)
 https://www.youm7.com/story/2020/3/20/%D9%87-%D9%85%D9%86/4679276   اليوم السابعينظر: موقع  (2)
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ـــحري ميتـــافيزيقي اجتـــاه :ولاأل ،جتـــاهنيا اختـــذالنقـــاش   ،يف تفســـريه ملصـــدر الوبـــاء وطبيعتـــه (1)س 
 .لظهوره وسبل الوقاية منه ؛علمي جترييب حياول البحث يف األسباب الطبيعية :اينوالث

جمتمعاتنا العربية واإلسالمية يف هذا النقاش، وظهرت  اخنرطتوكباقي دول العامل وأضاف: 
 اجتاهنفس التقابل بني  يف تعاملها مع الوباء أيضاً  اختذتأدبيات وبائية حول فريوس كورونا 

الغييب والسحري عند فئات واسعة  االجتاهي واجتاه علمي جترييب، وقد انتشر سحري ميتافيزيق
ب بوترى أن ال جدوى من الوقاية منه، ويرجع س همما جعلها تستخف خبطر  ؛يف هذه اجملتمعات

ذلك يف انتشار ثقافة دينية سطحية تقوم على خطاب فقهي تقليدي جامد، وهتميش اخلطاب 
 .(2)العلماء يف تارخينا القدمي واحلديثالعقالين املتنور للكثري من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 مصطلح فلسفي يراد به علم ما بعد الطبيعة، أو هو العلم الذي يتأمل املوجودات الالحمسوسة واملاورائية. ايتافيزيقيامل (1)

 (. 460الفلسفية، جالل الدين سعيد، ص) دجم املصطلحات والشواهينظر: مع
 /https://middle-east-online.com موقع ميدل ايست ينظر: (2)
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 :آلتيكالهذه النازلة   الصحيح التوجيه العقدي
ما ، ففنرد هذا ونقبل هذا الكتاب والسنة ال جيوز لنا مطلقًا أن حنكم عقولنا يف نصوص أواًل:

ون إال ما أراد يكون يف هذا الك ال بأنه، والبد من التسليم ثبت عن اهلل ورسوله جيب األخذ به
ما يف هذا الكون من املخلوقات و  يريده اهلل ويكتبه، اهلل، فال مرض وال آفة وال وباء إال ما

فاهلل أراد وجودها؛ واألمراض واآلفات من األعيان، والذوات والصفات، واألفعال،  :املوجوداتو 
يعلمها  ته يف وجودها ال، وحكمهو املالك، املدبر، املسري، و ألنه ال يكون يف ملكه إال ما يريد

 إال هو.
} :ألن اهلل قال ؛ال جيوز مطلقًا استعمال العقل يف خمالفة النصكما                 

                                       

      }  :قال ابن القيم، [36]األحزاب  : فاختيار العبد خالف ذلك مناف
 .(1)، ومبحمد رسوالً ، وباإلسالم ديناً إلميانه وتسليمه، ورضاه باهلل رباً 

 } قوله سبحانه:الدالة أيضاً ومن اآليات                       

                         } :فال  أي: ،[65]النساء
نعارضه بعقل وال رأي وال هوى وال غريه، فقد أقسم الرب سبحانه بنفسه على نفي اإلميان عن 

ما جاء به الرسول، وقد شهدوا هم على أنفسهم بأهنم غري  هؤالء الذين يقدمون العقل على
 . (2)مؤمنني مبعناه وإن آمنوا بلفظه

ال يستطيع إدراك حكمة اهلل من خلق املخلوقات، وإجياد وعلمه ن عقل اإلنسان أ ثانياً: 
 .املوجودات، ومنها األمراض واآلفات

ومل جيعل  ،داً تنتهي إليه ال تتعداهإن اهلل جعل للعقول يف إدراكها ح:  يقول الشاطيب      
ولو كانت كذلك الستوت مع الباري تعاىل يف إدراك  ،هلا سبياًل إىل اإلدراك يف كل مطلوب

 ،مجيع ما كان وما يكون وما ال يكون. إذ لو كان كيف كان يكون؟ فمعلومات اهلل ال تتناهى
وقد دخل يف هذه الكلية ذوات  ،واملتناهي ال يساوي ما ال يتناهى ،ومعلومات العبد متناهية

                                 
 (.2/185مدارج السالكني، ) (1)
 (.3/828ينظر: الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة، ابن القيم، ) (2)
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فالشيء الواحد من  ،وصفاهتا وأحواهلا وأفعاهلا وأحكامها مجلة وتفصيالً  ،األشياء مجلة وتفصيالً 
حبيث ال يعزب عن علمه مثقال ذرة ال  ؛مجلة األشياء يعلمه الباري تعاىل على التمام والكمال

الف العبد فإن علمه بذلك الشيء يف ذاته وال يف صفاته وال يف أحواله وال يف أحكامه، خب
قاصر ناقص سواء كان يف تعقل ذاته أو صفاته أو أحواله أو أحكامه، وهو يف اإلنسان أمر 

 .(1)مشاهد حمسوس ال يرتاب فيه عاقل خُتّرجه التجربة إذا اعتربها اإلنسان يف نفسه
الصحيح وال  العقول الصحيحة الصرحية ال ختالف املنقول: ويقول الشيخ ابن باز      

ألن الرسل صلى اهلل عليهم وسلم ال يأتون مبا حتيله العقول الصحيحة، ولكن قد  ؛تضاده
لقصورها وضعف إدراكها، فيجب عليها أن تسلم للصادق احلكيم  ؛يأتون مبا حتار فيه العقول

العليم بكل شيء، خربه وحكمه، وأن ختضع لذلك وتؤمن به. وقصة عصا موسى، وقصة أهل 
يستا مما حتيله العقول؛ ألن قدرة اهلل سبحانه، عظيمة وشاملة، وال يعجزه شيء يف الكهف ل

 .(2)األرض وال يف السماء
 ،العقل أو العلم يستطيع فهم أو إدراك حقيقة األوبئة والفريوسات فقط بأنن الزعم إ ثالثاً:

ما سيكون بكل شيء، ال ختفى عليه خافية، يعلم ما كان و  علم اهلل حميط ألنزعم خاطئ؛ 
مجيع اخلالئق ال يعلمون إال ما علمهم اهلل من علمه، ال ، و وما مل يكن لو كان كيف سيكون

 } :قال سبحانه عن نفسه يعلم أحد شيئا إال ما علمه العليم اخلبري         

                                         

               } :[59]األنعام . 
منهم إىل  فإن ذلك ينصرف -وإن كانوا يوصفون بالعلم-اآلدميون  :يقول اخلطايب  

وقد يوجد ذلك منهم يف حال دون حال، وقد تعرتضهم اآلفات  نوع من املعلومات، دون نوع،
بالفقه غري عامل  فيخلف علمهم اجلهل، ويعقب ذكرهم النسيان، وقد جند الواحد منهم عاملاً 

علم  -سبحانه-هبما غري عامل باحلساب وبالطب وحنومها من األمور، وعلم اهلل  وعاملاً  ،بالنحو
} :كما قال تعاىل  وكمالحقيقة،                      

                                 
 (.3/283االعتصام، ) (1)
 ( ،1/107.)وى العالمة عبد العزيز بن باز موع فتاجم (2)
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  } :[، 12]الطالق{               }  :(1)[28]اجلن. 
ؤية بعض األشياء خبالف وال ريب أن البصر يعرض له الغلط ور : ويقول ابن القيم         

 .(2)وخييل ما ال وجود له يف اخلارج فإذا حكم عليه العقل تبني غلطه ،ما هي عليه
: أن هذه األمراض واألوبئة من آيات اهلل اليت يرسلها اهلل سبحانه لعباده كما قال رابعاً:

{                        }  :وهذه اآليات ، [53]فصلت
يرسلها سبحانه لعباده؛ حىت يريهم مقدار عجزهم أمام قدرته، وضعفهم أمام أصغر خملوقات 

 اهلل، واليت تأيت بأمره وترتفع بأمره دون غريه.           
}قد تكون للتحذير والتخويف كما قال سبحانه:  هذه اآلياتو               

 }  :يقول املاوردي ، [59]اإلسراء : فيه ثالثة أوجه: أحدها: أن اآليات معجزات
الثاين: أهنا آيات االنتقام ختويفا و  ،للمكذبني الرسل جعلها اهلل تعاىل من دالئل اإلنذار ختويفاً 

 ؛ شباب مث إىل تكهل مث إىل مشيبالثالث: أهنا تقلب األحوال من صغر إىل، و من املعاصي
 .(3)لتعترب بتقلب أحوالك فتخاف عاقبة أمرك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.57شأن الدعاء، ص) (1)
 (.3/200بدائع الفوائد، ) (2)
 (.3/252النكت والعيون، ) (3)
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له صلة  وترك كا ما ,: الدعوة إلى االعتماد على العالجات الطبية فقطالنازلة السادسة
 بالدين. 

 التداوي باألدويةأن ب الزعم هي: وباء كورونا اليت حدثت مع حلولالعقدية  لنوازلمن ا      
 أن التداوي الشرعي الو ، من هذا الوباء وغريه من األمراضلعالج الوحيد لالطبية هو السبب 

 البد من ترك كل ماله صلة بالدين؛ ألن ذلك جمرد خرافات وأساطري.  فينفع وال يرفع البالء، 
 ؛إىل االستعانة باملتخصصنيأحد الباحثني يف علم النفس االجتماعي باملغرب:  فقد دعا     
إىل استغالل الوضع من لدن حسب زعمه فهم خمتلف حيثيات وجوانب املوضوع، كما أشار ل

واإلميان باألسطورة،  لتمرير خطابات دينية خاطئة تقوم على التهويل النابع من اجلهل ؛البعض
مشددا على أن خطورة تلك التفاسري تكمن يف تشجيع خطاب االستسالم، فضال عن غرس 

إىل التشبث باحلقيقة الطبية اليت تفيد بأن الفريوس احليواين  داعياً  الرعب يف نفوس الناس،
 .(1)أصبح ينتقل بني اإلنسان

: أقــــرأ تفســــريات واقــــرتاح عالجــــات غريبــــة لرجــــال ديــــن عنــــد اإلصــــابة أحــــد الكتــــاب قــــالو       
ن يتـــدخلوا بالطـــب واملفارقـــة أن رجـــال الـــدين هـــؤالء يســـمحون ألنفســـهم أ…، بفـــريوس كورونـــا

وغريه من العلوم احلديثة، ويعطوا آراء على الضد مـن اخلـرباء فيهـا، لكـنهم ال يسـمحون للطبيـب 
يف فهــم نصوصــه؛ بذريعــة أنــه لــيس  أو أن يعطــى رأيــاً  ،أو غــريه مــن أهــل العلــم أن يفهــم الــدين

 يف الدين كما يقولون. متخصصاً 
صـر العلـم هـو الـذى يشـفي، وعلـى النـاس مبـا فـيهم رجـال الـدين : لقد انتوقال كاتب آخر      

أن يصغوا إىل العلـم، ال التعاويـذ الدينيـة تنفـع، وال االبتهـاالت الدينيـة تنفـع. يأخـذ رجـال الـدين 
 تعليماهتم حول السلوك اليومي من علماء العلم احلديث والتقين ال من رجال دين آخرين. 

موعــة مــن األحاديــث النبويــة أو الــرأي الــديين أو القيــاس أو لــيس يف كتــاب مقــدس أو جمو        
يف  اإلمجـــاع أي فائـــدة بالنســـبة لعمـــوم البشـــر. علـــيهم أن ينصـــتوا لعلمـــاء مل يســـمعوهم إال ملامـــاً 

 .(2) ناألحوال العادية. اآلن يقود الدفة العلماء واملمرضو 
 

                                 
 https://www.hespress.com/orbites/462503.html  ينظر: موقع صحيفة هسربيس اإللكرتونية (1)
-https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=17032020&id=c565dad2-ac6c-46e3 لكرتونيةإل الشروق ينظر:(2)

af1d-a1691ad094e9  
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 :آلتيكالهذه النازلة   الصحيح التوجيه العقدي
د بأن هذه األمراض واألوبئة مؤثرة بدون تقدير اهلل تعاىل ومشـيئته اعتقـاد يقـدح ن االعتقاإ أواًل:

أن األســباب وإن يف التوحيــد؛ ألنــه لــيس هنــاك شــيء يســتقل بالتــأثري بــدون مشــيئة اهلل تعــاىل، و 
} قــال اهلل تعــاىل يف الســحرة: عظمــت ال تــأثري هلــا إال بــإذن اهلل عــز وجــل        

         } :فإنـــه ال حيـــدث شـــيء إال مبشـــيئته وإرادتـــه ، (1)اهللأي بقضـــاء ، [102]البقـــرة
   .(2)سبحانه وتعاىل

اهلل تعاىل شرع لنا األخذ باألسباب، وأمرنا بذلك يف مواضع كثرية، والتداوي و         
لتوحيد فيعلم أن األمر كله هلل، وميتثل بالعالجات واألدوية من األخذ باألسباب، واملؤمن حيقق ا

 فيه نفع لبدنه وصحته.  الشرع فيأخذ باألسباب ويستعمل كل ما
وأهل السنة ال ينكرون وجود ما خلقه اهلل من األسباب وال  : يقول ابن تيمية       

جيعلوهنا مستقله باآلثار، بل يعلمون أنه ما من سبب خملوق إال وحكمه متوقف على سبب 
، وله موانع متنع حكمه، كما أن الشمس سبب يف الشعاع، وذلك موقوف على حصول آخر

 .(3)اجلسم القابل به، وله مانع كالسحاب والسقف واهلل خالق األسباب كلها، ودافع املوانع
من دون اهلل شرك  تنفع اأهن هاعتمادًا كليًا مع اعتقادالعبد على األسباب د ااعتمأما        

عتمد على السبب مع اعتقاده أن اهلل هو النافع الضار فقد وقع يف الشرك األكرب، وإن ا
ن ترك ، وإفاملؤمن مأمور بفعل السبب مع التوكل على مسبب األسباب جل وعال ،األصغر

 .خمالفة ملا أمر اهلل به ، فإنه يقع يفاألسباب واعتقد أن الشرع أمر برتكها وأهنا ال نفع
وحمو  ،االلتفات إىل األسباب شرك يف التوحيد :ئفة من العلماء: وهلذا قال طا يقولو       

 ،واإلعراض عن األسباب بالكلية قدح يف الشرع ،نقص يف العقل األسباب أن تكون أسباباً 
 . (4)وإمنا التوكل املأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع

 

                                 
 (.2/450ينظر: تفسري الطربي، ) (1)
 (.5/576 علوم الكتاب، ابن عادل، )ينظر: اللباب يف (2)
 (.29/  9درء تعارض العقل والنقل، ) (3)
 (.35/ 10جمموع الفتاوى ) (4)



 لنوازل العقدية المتعلقة بوباء كورونال التوجيهات الصحيحة
54 

 األسباب ثالثة أمور:جيب على العبد أن يعرف يف  :وقال ابن سعدي       
 .أو قدراً  إال ما ثبت أنه سبب شرعاً  أحدها: أال جيعل منها سبباً 

ثانيها: أال يعتمد العبد عليها، بل يعتمد على مسببها ومقدرها، مع قيامه باملشروع منها، 
 وحرصه على النافع منها.

خروج هلا عنه، واهلل  ن األسباب مهما عظمت وقويت فإهنا مرتبطة بقضاء اهلل وقدره الإثالثها: 
         (1)تعاىل يتصرف فيها كيف يشاء.

 أن برؤه يرجى ال مرض أو معدٍ  مبرض املبتلى املسلم على ينبغي إنه كتابه  يف أخرب أن اهلل ثانياً:
 وحده، تعاىل اهلل بيد الشفاء ألن ؛الشفاء من ييأس وال تعاىل، اهلل عند راألج وحيتسب يصرب
 يرد ال قريب سبحانه اهلل فإن ه،يدي بني واالنكسار وحده إليه لتجاءواال التضرع من والبد

كما أخرب سبحانه عن قصة  ،وقدره اهلل قضاء لوقوع وسائل إال الدواء وال الطبيب وما سائاًل،
   } أيوب عليه السالم مع املرض والبالء، قال تعاىل:           

                                      

        }  :يف آية أخرى: سبحانه وقال، [83]األنبياء {       

                                    

}  :حني ابتاله  -مثنيا معظما له، رافعا لقدره  -اذكر عبدنا ورسولنا، أيوب أي:  [42]ص
فتوسل إىل اهلل باإلخبار عن حال نفسه، وأنه بلغ الضر ، نهببالء شديد فوجده صابرا راضيا ع

منه كل مبلغ، فاستجاب اهلل له فركض برجله فخرجت من ركضته عني ماء باردة فاغتسل منها 
 }...،وشرب، فأذهب اهلل عنه ما به من األذى    }  أي: جعلناه عربة

رأوا ما أصابه من البالء، مث ما أثابه اهلل بعد زواله، ونظروا  للعابدين، الذين ينتفعون بالعرب، فإذا
} السبب، وجدوه الصرب، وهلذا أثىن اهلل عليه به يف قوله:                  

} (2)فجعلوه أسوة وقدوة عندما يصيبهم الضر. 

                                 
 (.46القول السديد شرح كتاب التوحيد، ص) (1)
 (.528ينظر: تيسري الكرمي الرمحن، ص) (2)
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أن اهلل ب، مع إميان املسلم ومن هدي النيب  من سنة اإلسالم،أن التداوي باألدوية ثالثاً: 
ما أنزل اهلل داء إال أنزل له »قال:  عن النيب  فعن أيب هريرة وحده هو الشايف، 

لكل داء دواء، فإذا أصيب »أنه قال:  عن رسول اهلل   عن جابرويف رواية: ، (1)«شفاء
 .«(2)دواء الداء برأ بإذن اهلل عز وجل

أي األدوية يصلح ملرضه، فإن عرفه وتناوله  عرففما بني املريض وبني الشفاء إال أن ي       
رسول أن   يوضح ذلك حديث ابن مسعودو وتداوى به كان الشفاء بإذن اهلل تعاىل وبرمحته، 

 .«(3)إن اهلل مل ينزل داء إال أنزل معه دواء، جهله من جهله، وعلمه من علمه »: قال اهلل 
: أعلينا حرج يف كذا؟ أعلينا حرج يف كذا؟ فقال هلم:   هيسألونوجاء بعض األعراب         

فقالوا يا « عباد اهلل، وضع اهلل احلرج، إال من اقرتض، من عرض أخيه شيئا، فذاك الذي حرج»
تداووا عباد اهلل، فإن اهلل، سبحانه، مل يضع »رسول اهلل: هل علينا جناح أال نتداوى؟ قال: 

 «.(4) وضع معه شفاء، إال اهلرمداء، إال
إذا جاءه مريض أو مرضى يشتكون من املرض دهل م على ما يتداوون به  وكان النيب         

فقال: أخي يشتكي بطنه،  : أن رجال أتى النيب  عن أيب سعيدوما يستشفون به، ف
« عسالً اسقه »فقال:  مث أتاه الثالثة« عسالً اسقه »مث أتى الثانية، فقال: « اسقه عسالً »فقال: 

 .(5)فسقاه فربأ« عسالً صدق اهلل، وكذب بطن أخيك، اسقه »مث أتاه فقال: قد فعلت؟ فقال: 
لوجود وباء أو أسباب  ؛ال بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء :يقول الشيخ ابن باز      

شى منه لدفع البالء الذي خي ؛فال بأس بتعاطي الدواء ،أخرى خيشى من وقوع الداء بسببها
من تصبح بسبع مترات من متر املدينة مل يضره سحر وال »يف احلديث الصحيح:  لقول النيب 

                                 
 (.7/122(، )5678رواه البخاري يف كتاب الطب، باب ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء، ح) (1)
 (.4/1729(، )2204رواه مسلم يف كتاب السالم، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، ح) (2)
 (.1/814(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة، )13/427(، )6062رواه ابن حبان يف صحيحه، ح) (3)
(، 18455احلديث، ح) (، وأمحد يف املسند من دون لفظ أول3/1137(، )3436رواه ابن ماجه، ح) (4)
(، وقال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد، ووافقه الذهيب 4/441(، )8206(، واحلاكم يف املستدرك، ح)20/398)

 (: حديث صحيح.20/398يف التلخيص، وقال األرناؤو  يف حاشية املسند، )
يف كتاب السالم، باب  (، ومسلم7/123(، )5684رواه البخاري يف كتاب الطب، باب الدواء بالعسل، ح) (5)

 (.4/1736(، )2217التداوي بسقي العسل، ح)
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وهذا من باب دفع البالء قبل وقوعه فهكذا إذا خشي من مرض وطعم ضد الوباء  ،«(1)سم
الواقع يف البلد أو يف أي مكان ال بأس بذلك من باب الدفاع، كما يعاجل املرض النازل، يعاجل 

لدواء املرض الذي خيشى منه، لكن ال جيوز تعليق التمائم واحلجب ضد املرض أو اجلن أو با
أن ذلك من الشرك األصغر فالواجب احلذر  عن ذلك. وقد أوضح  لنهي النيب  ؛العني

 .(2)من ذلك
يطلب  ؛رضيدعو اهلل تعاىل بأدعية حال امل التداوي بالدعاء فكان  تهنكان من س :رابعاً 

تعلق  يريدحيرص عليه، وإمنا كان ال التداوي أو يهمل هبا الشفاء منه سبحانه وتعاىل، ومل يكن 
  .، والتضرع له سبحانه برفع ضره؛ ألنه ال يقدر على ذلك إال اهللاملسلم باهلل يف صحته ومرضه

جيده يف جسده  وجعا ، أنه شكا إىل رسول اهلل  عن عثمان بن أيب العاص الثقفيف      
ضع يدك على الذي تأمل من جسدك، وقل باسم اهلل : »منذ أسلم فقال له رسول اهلل 

 .(3)«ثالثا، وقل سبع مرات أعوذ باهلل وقدرته من شر ما أجد وأحاذر
الةةةدعا , مةةةن أقةةةوى األسةةةباب يف دفةةةع املكةةةروه, وحصةةةول املطلةةةوب,    القةةةيمقةةةال ابةةةن 

ملةةةا فيةةةه مةةةن  ؛بةةةأن يكةةةون دعةةةا  ال  بةةةه اهلل ه يف نفسةةةهولكةةةن قةةةد يتخلةةةف أثةةةره عنةةةه, إمةةةا لضةةةعف
فيكةةون زنزلةةة  ؛وإمةةا لضةةعف القلةةب وعةةدم إقبالةةه علةةه اهلل وقعيتةةه عليةةه وقةةت الةةدعا  ,العةةدوان

, فةمن السةهم خيةرج منةه خروجةا ضةعيفا, وإمةا حلصةول املةانع مةن ا جابةة  مةن القوس الرخو جةدا: 
وب, واسةةةتيً  الغفلةةةة والشةةةهوة واللهةةةو, وللبتهةةةا أكةةةل احلةةةرام, والظلةةةم, وريةةةن الةةةذنوب علةةةه القلةةة

 .(4)عليها
: أال أريك امرأة من أهل اجلنة؟  ، قال: قال يل ابن عباس عطاء بن أيب رباحوعن      

فقالت: إين أصرع، وإين أتكشف، فادع  قلت: بلى، قال: هذه املرأة السوداء، أتت النيب 

                                 
(، 7/140)(، 5779ح) ،باب شرب السم والدواء به ومبا خياف منه واخلبيثرواه البخاري يف كتاب الطب،  (1)

 (.3/1618(، )2047، ح)باب فضل متر املدينة، األشربةومسلم يف كتاب 
 (.6/21), بن بازاموع فتاوى جم (2)
 (.4/1728(، )2202، ح)باب استحباب وضع يده على موضع األمل مع الدعاء، كتاب السالممسلم، يف    رواه (3)
 (.9، ص)اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف أو الداء والدواء (4)
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فقالت: أصرب، « نة، وإن شئت دعوت اهلل أن يعافيكإن شئت صربت ولك اجل»اهلل يل، قال: 
 .(1)«فقالت: إين أتكشف، فادع اهلل يل أن ال أتكشف، فدعا هلا

  وفيةةه دليةةل علةةه جةةواز تةةرك التةةداوي وفيةةه أن عةةًج األمةةرا  كلهةةا قةةال ابةةن حجةةر  
البةةدن عنةةه  بالةةدعا  وااللتجةةا  إىل اهلل أأةةع وأنفةةع مةةن العةةًج بالعقةةاقري وأن تةةأثري ذلةةع وانفعةةال

أعظةةم مةةن تةةأثري األدويةةة البدنيةةة ولكةةن إيةةا ينجةةع بةةأمرين أحةةد ا مةةن جهةةة العليةةل وهةةو صةةدق 
 .(2)القصد واآلخر من جهة املداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل

مةةةن الكتةةةاب    إن اهلل سةةةبحانه وتعةةةاىل جعةةةل فيمةةةا أنةةةزل علةةةه نبيةةةه وقةةةال ابةةةن بةةةاز 
ما يشكو منه الناس من أمرا  حسةية ومعنويةة وقةد نفةع اهلل بةذلع العبةاد  والسنة العًج جلميع

 .(3)وحصل به من اخلري ما ال  صيه إال اهلل عز وجل
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 كتاب الرب(، ومسلم، يف   7/116(، )5652ح) باب فضل من يصرع من الريح ،كتاب املرضىيف   رواه البخاري،(1)

(، 2576، ح)باب ثواب املؤمن فيما يصيبه من مرض، أو حزن، أو حنو ذلك حىت الشوكة يشاكها، والصلة واآلداب
(4/1994.) 
 (.10/115فتح الباري، ) (2)
 (.9/411، )جمموع فتاوى بن باز (3)
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 .االعتقاد أن وباء كورونا مذكور في القرآن: النازلة السابعة
علةةةه وسةةةا ل  نتشةةةرامةةةا  هـــي: وبـــاء كورونـــا الـــيت حـــدثت مـــع حلـــولالعقديـــة  لنـــوازلمــن ا

ا  يفذ كةةر  قةةد كورونةةاوبةةا    أن كاتبةةه يةةزعم  منشةةور  التواصةةل االجتمةةاع   يفالقةةر ن الكةةرد وحتديةةد:
 ربط بع  ألفاظ السورة به. كما سورة املدثر,  
هــذا الفــريوس التــاجي املســمى كورونــا، مــذكور يف : يلــي مــاهــذا املنشــور يف وقــد جــاء  

وذكـــر ســـبب  ،وذكـــر مكـــان ظهـــوره ،ر زمـــان ظهـــورهذُكـــ، و القـــرآن الكـــرمي منـــذ أربعـــة عشـــر قرنـــاً 
بــل  ،وذكــرت احلكمــة مــن ظهــوره ،وذكــرت طريقــة التعامــل معــه والوقايــة منــه عنــد ظهــوره ،ظهــوره

 كل ذلك مذكور يف نفس السورة، وهي سورة املدثر.، ذكر امسه الصحيح
يُبق ومل  إن هذا الفريوس الذي حرّي البشر، وكان سببا يف إزهاق الكثري من األرواح، فلم

 ألنه ظهر أواخر سنة ألفني وتسع عشرة . ؛مسي بذلك (covid19) يذر، مساه العلماء
 }من سورة املدثر:  [30] وقد ذُكر ذلك يف اآلية              

      }. 

وة اقتصادية يف العامل، والبلد األول عامليا ظهر هذا الفريوس يف دولة هي حاليا ثاين ق
 من حيث الكثافة السكانية.

}من سورة املدثر:  [13]و [12]وقد جاءت اإلشارة إىل ذلك يف اآليتني      

                    }. 
ع هذا الفريوس، فإن العامل كله ال يزال يفّكر ويقّدر وينظر حبثا عن وأما كيفية التعامل م

العالج. بينما هو مذكور يف أول سورة املدثر ملخصا يف ستة مراحل: التوعية، والتكبري، 
 والتطهري، واهلجر الصحي، وعدم االستكثار، والصرب.

} : [2]التوعية وإنذار الناس خبطر هذا الفريوس، مذكورة يف اآليةف    }.  
}: [3] التكبري واإلكثار من الدعاء وذكر اهلل، مذكور يف اآليةو         }. 
)} : [4] التطهري والتعقيم وغسل األيدي والثياب، مذكورة يف اآليةو     }. 

ز، مذكور يف اآلية احلجر الصحي، بعدم خمالطة الناس، لتجنب اإلصابة هبذا الرجو 
[5] : {(       }. 
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 }: [6] عدم االستكثار أو التهافت على ختزين الطعام وقت األزمة، مذكور يف اآليةو 

      }. 

} :[7] الصرب على هذا االبتالء، خاصة يف حاالت املوت، مذكور يف اآليةو     

   }. 

لذلك فهي من أكثرها عددا، إذا ال يعلم  ؛إن الفريوسات من أصغر الكائنات احلية 
 عددها إال اهلل سبحانه وتعاىل. وهي من جنود اهلل اليت ال نراها، ومل نكن نعلم بوجودها.

والغاية من ظهورها هي أن تكون موعظة وذكرى للبشر وامتحانا هلم، فيزداد املؤمنون 
 قرآن، بينما ال تزيد الكفار إال كفرا وضالل.إميانا باهلل وبال

}من سورة املدثر:  [31] وقد جاء بيان ذلك كله يف اآلية              

                   ..}  قوله: إىل{       

                             }. 
اجية، وقد وأما اسم الفريوس، فتجدر اإلشارة إىل أنه ينتمي إىل عائلة الفريوسات الت

ولذلك جاءت تسميته العلمية  ؛(couronne)وقه قرون تشبه التاج مسيت بذلك ألن الفريوس ف
(Co-ro-na Virus). 

 وهو مذكور يف اآلية، (Na-co-ro Virus)وأما تسميته الشرعية الصحيحة فهي: الناقوُر 
}من سورة املدثر:  (8)                           

}. 
، والعيـاذ بـاهلل، ولعـل هـذا (Coran)، ألهنا مشـتقة مـن القـرآن (Corona) بل ال جتوز تسميته

 (1).من كيد الكفار للمسلمني
 }  إن  يةةةةةةة  وجةةةةةةا  يف منشةةةةةةور  خةةةةةةر                       

} ,  19تشري إىل اسم الفريوس كوفيد . 

                                 
 https://www.rqiim.com/rania10682 موقع رقيم اإللكرتوين ينظر:(1)
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كمةا ورد يف اآليةة الثامنةة مةن سةورة , النةاقور  أما التسمية الشرعية واحلقيقية للفريوس فه 
}املةةةةةةةةةةةةةدثر                                   } ,أمةةةةةةةةةةةةةا 
 . (1)(Coran)جتوز, ألهنا مشتقة من القر ن  بكورونا فً تسميته
هةةذا الفةةريوس الةةذي حةةري البشةةر وكةةان سةةببا يف إزهةةاق الكثةةري مةةن األروا  و ةةاه العلمةةا  و 

(covid19)الةةدليل علةةه ذكةةر سةةنة الظهةةور جةةا  يف ف, عشةةر تسةةعألنةةه رهةةر أواخةةر سةةنة ألفةةن و  ؛
 }مةةةةن سةةةةورة املةةةةةدثر   [30]اآليةةةةة                       } (2) ,

 .(3) وأهنا ستصاحب زالزل وبراكن وأ يا  أخرى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  /https://www.irfaasawtak.com/extremism/2020/03/30وين صوتك اإللكرت  ينظر: موقع(1)
 /https://elwekalanews.net/411656: موقع الوكالة نيوز ينظر (2)
  https://www.albawabhnews.com/3950628 موقع جملة البوابة اإللكرتوين ينظر:(3)
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 :آلتيكالهذه النازلة  الصحيح  التوجيه العقدي
ت ٍ فاسدة وتفسريات ٍ إن أي افرتا  وجترؤ عله اهلل بتحميل  ياته ما ال حتتمل من دالال أواًل:

 قال, ل ذلع باخلسران يف الدنيا والعذاب يف اآلخرةعوقد توعد اهلل من فم  رع:ا, ر خاحئة, ن
} تعاىل                                 

                    }  :أي: ال ينالون  ،[70]يونس
مث ينتقلون  ،مطلوهبم، وال حيصل هلم مقصودهم، وإمنا يتمتعون يف كفرهم وكذهبم يف الدنيا قليالً 

 . (1)إىل اهلل ويرجعون إليه، فيذيقهم العذاب الشديد مبا كانوا يكفرون
ف يف قولهبل إن اهلل        } تعاىل:   ه التقول عليه كذب:ا, وَجعَله مكن أعظم الَفواحك     

                                             

              }  :عام يف حترمي القول يف وهذا  ,[33]األعراف
 .(2)الدين من غري يقني

، عن  ابن عباس فعن ,زجرد الرأيأو بغري علم من تفسري القر ن   النيب وقد حذر       
 . (3)«من النار من قال يف القرآن برأيه، أو مبا ال يعلم فليتبوأ مقعده»قال:  النيب 

وغريهم، أهنم  روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النيب :  قال الرتمذي       
وأما الذي روي عن جماهد وقتادة وغريمها من أهل  ،شددوا يف هذا يف أن يفسر القرآن بغري علم

ن قبل العلم أهنم فسروا القرآن، فليس الظن هبم أهنم قالوا يف القرآن أو فسروه بغري علم أو م
 .(4)أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا، أهنم مل يقولوا من قبل أنفسهم بغري علم

احملرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، مث ثىن  اهلل رتب:  ابن القيمقال       
به  مبا هو أشد حترميا منه وهو اإلمث والظلم، مث ثلث مبا هو أعظم حترميا منهما وهو الشرك

                                 
 (.369ينظر: تفسري القرآن الكرمي، ص) (1)
 (.2/116، ابن اجلوزي، )علم التفسريزاد املسري يف ينظر:  (2)
(، والبغوي يف شرح السنة، 7/286(، )8031(، النسائي يف الكربى، ح)5/199(، )2950رواه الرتمذي، ح) (3)
 (، وقال الرتمذي: حديث حسن. 1/258(، )118)
 (.5/200سنن الرتمذي، )  (4)
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سبحانه، مث ربع مبا هو أشد حترميا من ذلك كله وهو القول عليه بال علم، وهذا يعم القول عليه 
 .(1)سبحانه بال علم يف أمسائه وصفاته وأفعاله ويف دينه وشرعه

فهذا أعظم احملرمات : ، فقالبغري علم القول على اهلل يف موضع آخر خطورة  وبني       
فإنه يتضمن الكذب على اهلل، ونسبته إىل ما ال يليق به، وتغيري دينه  ؛عند اهلل وأشدها إمثاً 

وتبديله، ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه، وحتقيق ما أبطله وإبطال ما حققه، وعداوة من وااله 
ومواالة من عاداه، وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه، ووصفه مبا ال يليق به يف ذاته وصفاته 

 وأقواله وأفعاله.
، وهو أصل الشرك والكفر، فليس يف أجناس احملرمات أعظم عند اهلل منه، وال أشد إمثاً        

وعليه أسست البدع والضالالت، فكل بدعة مضلة يف الدين أساسها القول على اهلل بال 
 .(2)علم

 وقد شدد العلماء على من يتجرأ ويفسر القرآن برأيه أو بغري علم.       
أال أوتى برجل غري عامل بلغات العرب يفسر ذلك إال جعلته    مالك بن أنسقال        
 .(3) نكاالً 
وكيف يتأتى ملن جهل لسان العرب أن يعرف تفسري كتاب جعل    قال الواحديو        

يف زمان أهله يتحلون  معجزة يف فصاحة ألفاظه، وبعد أغراضه خلامت النبيني وسيد املرسلني 
طاب وشرف العبارة، وإن مثل من طلب ذلك مثل من شهد بالفصاحة، ويتحدون حبسن اخل

مث وإن طال تأمله مصنفات املفسرين،  ،اهليجاء بال سالح، ورام أن يصعد اهلواء بال جناح
وتتبعه أقوال أهل التفسري من املتقدمني واملتأخرين، فوقف على معاين ما أودعوه كتبهم، وعرف 

معاين قول  هلم فيما حكوه، وعارفاً  مل يكن إال مقلداً  ألفاظهم اليت عربوا هبا عن معاين القرآن،
 .(4)جماهد، ومقاتل، وقتادة، والسدي، وغريهم

  . (5)فأما تفسري القرآن مبجرد الرأي فحرام  تيمية  وقال ابن     

                                 
 (.1/31إعالم املوقعني عن رب العاملني، ) (1)
 (.1/378، )ني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعنيمدارج السالك (2)
 (.3/543(، )2090رواه البيهقي يف شعب اإلميان، رقم) (3)
 (.1/411التفسري البسيط، ) (4)
 (.13/370، )جمموع الفتاوى  (5)
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  . (1)فأما تفسري القرآن مبجرد الرأي فحرام   كثري  قال ابنمثل ذلع و       
أبو بكر  هلل يتورعون عن القول يف القر ن بغري علم, قالوكان السلف رمحهم ا      

وقد كان األ مة من السلف املاض  يتورعون عن تفسري املشكل من القر ن,   األنباري
 .(2)فبع  يقدر أن الذي يفسره ال يوافق مراد اهلل عز وجل فيحجم عن القول

وعامر الشعيب,  كان جلة من السلف كسعيد بن املسيب,  وقال ابن عطية        
ألنفسهم, مع إدراكهم,  واحتياحا:  تورعا:  ؛ولري ا, يعظمون تفسري القر ن, ويتوقفون عنه

 .(3)وتقدمهم
استدالل  سورة املدثرك اآليات اليت استدل هبا عله أهنا تتحدث عن فريوس كورونا يف أن  ثانياً:

  عن األمور التالية  تحدثسياق اآليات يخاحئ؛ ألن 

} :فقوله تعاىل     } قتادة فسرها  أي أنذر عذاب اهلل ووقائعه يف    بقوله
 .(4)األمم، وشّدة نقمته
 . (5)أي أنذر كفار مكة  وقال البغوي 

}وأما قوله تعاىل               }،  قال الطربي  وربك يا حممد فعظم بعبادته،  أي
 .(6)غريه من اآلهلة واألندادوالرغبة إليه يف حاجاتك دون 

وقيل:   ،وقيل: املراد منه التكبري يف الصالة ،هو أن يقال: اهلل أكرب  وقال ابن عادل        
 .(7)عن اللغو والرفثكربه 

 

                                 
 (.1/10، )تفسري القرآن العظيم  (1)
 (.1/34تفسري القرطيب، ) (2)
 (.1/41، )احملرر الوجيز (3)
 (.23/9الطربي، )تفسري  (4)
 (.5/173تفسري البغوي، ) (5)
 (.23/9ينظر: تفسري الطربي، ) (6)
 (.19/494اللباب يف تفسري الكتاب، )  (7)
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)ا قوله تعاىل: موأ            } :ال تلبسها على معصية وال على غدر فإن  أي
تقول العرب فالن نقي الثياب إذا كانت أعماله ، (1)نس الثيابالغادر والفاجر يسمى د

 .(2)صاحلة، وفالن دنس الثياب إذا كانت أعماله خبيثة
 (عن ابن عباس و             }، وهي يف كالم العرب نقي ، قال: من اإلمث
 .(3)الثياب

)ا قوله تعاىل: موأ     } ،اللغة:  ، والرجز يف(4)األوثان :جماهد وعكر مة قال
ألنه سبب  ؛العذاب، وفيه لغتان: كسر الراء وضمها، ومسي الشرك وعبادة األوثان رجزًامعناه 

 .(5)العذاب املؤدي إليه
 }ا قوله تعاىل: موأ      }، ابن عباس  قال ال تعط عطية تلتمس هبا :

 (6)أفضل منها
 .(7)تعطي ماال مصانعة رجاء أفضل منه من الثواب يف الدنيا :جماهدل قاو 

ألنه مأمور ؛ ال تعظ شيئا لتأخذ أكثر منه وهذا خاصة للنيب    قال الواحدي
 .(8)ببأجل األخالق وأشرف اآلدا

}ا قوله تعاىل: موأ       }، قال جماهد   وقيل: على ، على ما أوذيت
 .(9)وإبالغ الرسالةاحلق 

 

                                 
 (.1/1148التفسري الوجيز، ) (1)
 (.6/89تفسري السمعاين، ) (2)
 (.10/3382رواه ابن أيب حامت يف تفسريه، ) (3)
 (.23/13ينظر: تفسري الطربي، ) (4)
 (.4/381ري الوسيط، )تفس (5)
 (.10/3382رواه ابن أيب حامت يف تفسريه، ) (6)
 (.23/15ينظر: تفسري الطربي، ) (7)
 (.1/1149التفسري الوجيز، ) (8)
 (.6/90تفسري السمعاين، ) (9)
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: معناه محلت أمرا عظيما فيه حماربة العرب والعجم فاصرب عليه هلل  وقال ابن زيد        
 .(1)عز وجل. وقيل: فاصرب حتت موارد القضاء ألجل اهلل

}ا قولـــه تعـــاىل: مـــوأ                                

} ، عاهدقال   .نزلت يف الوليد بن املغرية, وكذلع اخللق كلهم 
ا, ال مةةال لةةه وال    قتةةادة وقةةال وهةةو الوليةةد بةةن املغةةرية, أخرجةةه اهلل مةةن بطةةن أمةةه وحيةةد:

 (2)ولد, فرزقه اهلل املال والولد, والثروة والنما .
} ا قوله تعاىل:موأ                                    

            }, فقوله تعاىل :{       }  ,  يتحدث عن املً كة
  كما ما ثبت يف األحاديث, وقول أكثر علما  التفسري.

عــن  مــن اليهــود ســألوا رجــال مــن أصــحاب النــيب  أن رهطــاً   عــازب عــن الــرباء بــنف 
}، فنزلــت عليــه:اهلل ورســوله أعلــم، فجــاء الرجــل فــأخرب النــيب »خزنــة جهــنم، قــال:      

  }» (3). 
: هـل أصـحاب النـيب قال: قال ناس من اليهود ألناس مـن   عن جابر بن عبد اهللو 

، فقـال: خزنة جهنم؟ قالوا: ال ندري حىت نسأله، فجاء رجـل إىل النـيب  يعلم نبيكم كم عدد
قــال: ســأهلم يهــود: هــل يعلــم نبــيكم كــم « ومب غلبــوا؟»يــا حممــد، غلــب أصــحابك اليــوم. قــال: 

أفغلـب قـوم  قـال: قـالوا: ال نـدري حـىت نسـأل نبينـا. قـال:« فما قالوا؟»عدد خزنة جهنم؟ قال: 
: ال نعلم حىت نسأل نبينا، لكنهم قد سألوا نبيهم، فقـالوا: أرنـا اهلل سئلوا عما ال يعلمون؟ فقالوا

، فلمـا جـاءوا قـالوا: يـا أبـا  (4)جهرة، علي بأعـداء اهلل، إين سـائلهم عـن تربـة اجلنـة وهـي الـدرمك
، قــالوا: «هكــذا وهكــذا يف مــرة عشــرة، ويف مــرة تســعة»القاســم، كــم عــدد خزنــة جهــنم؟ قــال: 

                                 
 (.5/174تفسري البغوي، ) (1)
 (.23/19ينظر: تفسري الطربي، ) (2)
(، 1040(، والبيهقي يف البعث والنشور، ح)10/3383، )(19039رواه ابن أيب خامت يف تفسريه، ح) (3)

 (.665ص)
. ينظر: هتذيب درمك حىت يكون دقاقا من كل شيء كالدقيق والكحلالذي يُ  ، وقيل هوالدرمك: الدقيق النقي (4)

 (.1/334(، وغريب احلديث ، ابن اجلوزي، )10/233اللغة، األزهري،  )
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قــال: فســكتوا هنيهــة، مث قــالوا: خبــزة يــا أبــا القاســم، « مــا تربــة اجلنــة؟: »نعــم، قــال هلــم النــيب 
 .(1)«اخلبز من الدرمك: »فقال رسول اهلل 

هم تسعة  » , فسألوه فقال أهنم سألوا أصحابه فقالوا  حىت نسأل نبينا  هعنو 
 .(2)«عشر

 .(3)النار مع مالع خازن وأكثر أهل التفسري عله أهنا تسعة عشر ملكا:   قال البيهق 
تسةعة وال ..,أي عله سقر تسةعة عشةر مةن املً كةة يلقةون فيهةا أهلهةا  قال القرحيب و 

, و تمةل أن تكةون التسةعة عشةر نقيبةا:  ,عشر من املً كة هم خزنتها, مالع ومثانيةة عشةر ملكةا: 
 . (4)وعله هذا أكثر املفسرين ,بأعياهنم و تمل أن يكون تسعة عشر ملكا: 

}ه   فريوس كوروناالتسمية الشرعية واحلقيقية ل بأن الزعم نأ ثالثاً: },  وأن كلمة
{ } الصور  :تعينيف اللغة لمة ناقور كألن   ؛لري صحيح زعم مرادفة للفريوس املستجد

 ، وهو(6): الصوربأن الناقور هو قال أهل التفسريكذلع و , (5)ك: أي ينفخالذي ينقر فيه امللَ 
 .(7)فيه للحشرنفخ الذي يُ 

 ,عله وزن فاعول ,والناقور  اسم من أ ا  اآللة، (8)وهو كهيئة القرن  جماهدقال          
 .  (9)ساحور  مثل
 
 
 

                                 
(، وقال شعيب األرناؤو  يف 23/164(، )14883أمحد يف املسند، ح)(، و 5/429(، )3327رواه الرتمذي، ح) (1)

 (: حسن لغريه.23/164حاشية املسند، )
 (.665(، ص)1040البعث والنشور، ح)رواه البيهقي يف   (2)
 (.665البعث والنشور، ص) (3)
 (. 19/79تفسري القرطيب، )  (4)
 (.6/372، ابن سيده، )احملكم واحمليط األعظمينظر:  (5)
 (.8/264، )تفسري القرآن العظيمينظر:  (6)
 (.9/91ينظر: هتذيب اللغة، ) (7)
 (.8/264، )تفسري القرآن العظيمينظر:  (8)
 (.3/337ينظر: النحو الوايف، عباس حسن، ) (9)
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كيـــف : »قـــال: قـــال رســـول اهلل   عـــن أيب ســـعيد اخلـــدريف ,وهبةةةذا فسةةةره النةةةيب 
ر أن يـــنفخ ينتظـــر أن يـــؤم ؛وحـــىن جبهتـــه وأصـــغى مسعـــه ،أنعـــم وقـــد الـــتقم صـــاحب القـــرن القـــرن

قولـوا حسـبنا اهلل ونعـم الوكيـل توكلنـا »قال املسلمون: فكيـف نقـول يـا رسـول اهلل؟ قـال: « فينفخ
 .(1)«على اهلل ربنا

ألن اســم القــرآن ُيكتــب ؛ منةةه مشةةتقة أو القةةر ن اسةةم ليسةةت (corona)كلمةةة كورونةةا أن   رابعاااً:
 .(Qur'an)باللغة اإلجنليزية: 

أصةةل تسةةمية الفةةريوس ليسةةت ولكةةن  ,تعةةا القةةر نلفرنسةةية بافهةة    (Coran)وأمةةا بالنسةةبة 
 .(Coran)وبن  (Corona)فرنسية, ولو افرتضنا أهنا باللغة الفرنسية, فمن هناك فرقا بن 

, وتعا (corona)  فريوس كورونا أجنيب م َعّرب وأصله من اللغة الًتينية العلم املصطلح و       
ينيةةة, كورونةةا تعةةا التةةاج, ورةةل نفةةق املعةة  حةةىت يف  اللغةةات فةة  الًتف, (3)أو التةةاج (2)ا كليةةل
ألجزا  اجلسةم الةيت  ؛ويف اللغة ا أليزية يستخدم املصطلح التشر   كورونا, كا سبانية احلديثة

 .(4)تشبه التاج
كليل عند النظر إليه حتت اهجمهر ا  املظهر املميز الذي يذكرنا بالتاج أو  منفاالسم مأخوذ       
الةةذي  تةةوي علةةه هةةامف مةةن إسةةقاحات منتفخةةة كبةةرية احلجةةم منتفخةةة و  ..,لكةةرتوين النافةةذا 

 .(5)كليلا  ختلق صورة تشبه التاج أو 
 
 
 
 
 

                                 
وأبو نعيم يف احللية، (، 5/226(، )3243(، والرتمذي، ح)17/89(، )11039رواه أمحد يف املسند، ح) (1)
 (.  3/68، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة، )وقال الرتمذي: حديث حسن(، 7/312)
 (.9/121ينظر: تكملة معاجم اللغة العربية، ) (2)
 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/coronaاإللكرتوين  ينظر: موقع قاموس املعاين (3)
 /https://www.alhurra.com/health/2020/01/31 احلرة ينظر: موقع قناة (4)
 /r//mo://///.pthh:t.sht اإللكرتوين ينظر: موقع املعرفة(5)
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 : الزعم بأن وباء كورونا من صنع البشر.النازلة الثامنة
ا عةًم وسةا ل  بعة  ما ذكرتةه هي: وباء كورونا اليت حدثت مع حلول من النوازل العقدية     

 من صنع البشر. فريوس كورنا أن ب
تتـداول األوسـا  العلميـة بـني احلـني : ، وفيـهورد يف أحد الصـحفاملنشور الذي ومن ذلك       

نتــاج بشــري صــميم، فيمــا يــرى إواآلخــر ســيناريوهات عــن فــريوس كورنــا حيــث يعتقــد الــبعض أنــه 
ء الفطريــــة مثــــل حيــــاآخــــرون وهــــم األغلبيــــة أن الفــــريوس نتــــاج طبيعــــي وهــــو نــــاتج عــــن بعــــض األ

 (1)اخلفافيش وآكل النمل.
منــــذ املراحــــل األوىل لتفشــــي الفــــريوس، انتشــــرت ذكــــرت صــــحيفة أخــــرى اخلــــرب التــــايل: و        

وكـان مـن بـني االدعـاءات أن  ،نظريات املؤامرة حول أصل املرض ونطاقه علـى منصـات اإلنرتنـت
فريــق جتســس أرســل فــريوس  ، وأن «برنــامج صــيين ســري لألســلحة البيولوجيــة»الفــريوس جــزء مــن 
 .(2) (WHAN) كورونا إىل ووهان

ذكــر مســؤولون صــينيون أن الفــريوس رمبــا انتقــل بينمــا  صــحيفة أخــرى اخلــرب التــايل: وأوردت      
من خمترب عسكري أمريكي، وذلك يف حماولة واضحة من بكني لدرء اهلجوم عليها؛ خصوصاً بعد 

للتحقيــق يف أصــل  (WHAN) إىل مدينــة ووهــان وصــول فريــق مــن منظمــة الصــحة العامليــة مــؤخراً 
 (3) .الفريوس

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 /https://albiladdaily.com/2020/05/01 جريدة البالد  ينظر: مقال يف (1)
 /https://www.al-madina.com/article/687372يف جريدة املدينة   ينظر: مقال(2)
 https://aawsat.com/home/article/2763911 يف جريدة الشرق األوسط  ينظر: مقال(3)



 لنوازل العقدية المتعلقة بوباء كورونال التوجيهات الصحيحة
69 

 :آلتيكاوالتوجيه العقدي لهذه النازلة  
حةًق احلكةم  فيةه بةل إجيةوز  أن القول بأن الفريوس من صنع البشر من األلفةاظ الةيت ال

  كاآليت: البد من التفصيل فيه
ممنوع؛ ألنه يلزم من ذلع إثبات أن  إن كان القصد أهنم خلقوا الفريوس من العدم فهذا أواًل:

 } واالعتقاد الصحيح أن الفريوس من خلق اهلل كما قال تعاىل:  هناك خالق لري اهلل,  

                                       } 
هذا استفهام إنكار، أي: ليس األمر على هذا حىت يشتبه األمر، بل إذا فكروا ، و [16]الرعد: 

 .(1)بعقوهلم وجدوا اهلل هو املنفرد باخللق، وسائر الشركاء ال خيلقون خلقا يتشابه خبلق اهلل
}وقـــــــــــــــال تعـــــــــــــــاىل:                                            

                     }[3: فــــاطر]،  هــــذا اســــتفهام علــــى طريــــق
 (2)التقرير كأنه قال ال خالق غري اهلل

}وقال تعاىل:                                  

                                

                     } :إن مجيع ما ف ،[74]احلج
تعبدون من دون اهلل من اآلهلة واألصنام لو مجعت مل خيلقوا ذبابا يف صغره وقلته، ألهنا ال تقدر 

 .(3)على ذلك وال تطيقه، ولو اجتمع خللقه مجيعها
ومن أظلم ممن »عز وجل: يقول: قال اهلل  مسعت رسول اهلل قال:  عن أيب هريرة و       

 .(4)«ذهب خيلق خلقا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعرية
 ,ومعناه فليخلقوا ذرة فيها رو  تتصرف بنفسها كهذه الذرة اليت ه  خلق اهلل تعاىل       

د ليخلقوا حبة فيها حعم ت كل وتزرع وتنبت ويوج  وكذلع فليخلقوا حبة حنطة أو  عري أي

                                 
 (.  3/12، الواحدي، )الوسيط يف تفسري القرآن اجمليدينظر:  (1)
 (.3/688، البغوي، )معامل التنزيل يف تفسري القرآنينظر:  (2)
 (.18/658ينظر: تفسري الطربي، ) (3)
 (.3/1671(، )2111(، ومسلم، ح)9/161(، )7559رواه البخاري، ح) (4)
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وهذا أمر  ,فيها ما يوجد يف حبة احلنطة والشعري وحنو ا من احلب الذي خيلقه اهلل تعاىل
 (1).تعجيز
إذا كةةةةان املقصةةةةود بكلمةةةةة أن هةةةةذا الفةةةةريوس مصةةةةنوع يف املختةةةة ات وأن الصةةةةنع هنةةةةا هةةةةو  ثانياااااً:

أو املةةزج بينةةه وبةةن فةةريوس  خةةر؛ بقصةةد تقويةةة الفةةريوس أو تعةةديل بعةة  خصا صةةه  (2)التهجةةن
تصةةنيعا: بةةل  هفهةةذا ممكةةن, و ةةدث كثةةريا: يف املراكةةز البحثيةةة واملختةة ات العلميةةة, ولكنةةه ال يسةةم

 يسمه ،جينا: أو مزجا:. 
ن كثريا: من املخت ات العلميةة واملنظمةات الصةحية العامليةة قةد أثبةت أن الفةريوس لةيق مةن إ ثالثاً:

 .  صنع البشر
اية من األمرا  ومكافحتها )وقاية( يف كشف التسلسل خمت  املركز الوحا للوقفقد ذكر         

 مةةةةن حةةةةاالت إجيابيةةةةة ملةةةةر  كوفيةةةةد ( SARS-CoV-2) اجليةةةةا الكامةةةةل لفةةةةايروس كورونةةةةا اجلديةةةةد 
(19). 

إن التحليةةل اجليةةا لفةةايروس  »عبةةداهلل القةةويزاين   د.املةةدير العةةام التنفيةةذي للمركةةز  قةةالو 
 «.ر الفايروس اجلديد ومعرفة انتشارهأمر مهم لفهم تطو  (hCoV-19)كورونا اجلديد 

يعد فايروس كورونا اجلديد من الفايروسات النا ةئة, لةذلع مةن املهةم حتديةد »وأضاف  
    .(3)«مصدر دخوله إىل اململكة ومسار انتشاره وحتوره ورصد التطور العامل  للفايروس

وس حيةةواين فةةريوس كورونةةا املسةةتجد فةةري  قةةد ذكةةرت بةةأنمنظمةةة الصةةحة العامليةةة,  وكانةةت
املصدر, أي إنه ينتقل لإلنسان من خمالطة احليوانات املصابة به. بالرلم من ذلع يعتقد الةبع  
أن الفةةةةةريوس ي تطةةةةةويره يف معامةةةةةل. الختبةةةةةار هةةةةةذه الفرضةةةةةية, قةةةةةام فريةةةةةق مةةةةةن العلمةةةةةا  يف واليةةةةةة  

علةةةةة  كاليفورنيةةةةا األمريكيةةةةة بدراسةةةةة املةةةةادة الوراثيةةةةة للفةةةةريوس اجلديةةةةد, وحبسةةةةب حبةةةةث نشةةةةروه يف
(Nature Medicine)  العلميةةة حلةةل العلمةةا  فةةريوس كورونةةا املسةةتجد با ضةةافة ألربعةةة فريوسةةات

, املتًزمةةةةةةةةة التنفسةةةةةةةةية احلةةةةةةةةادة الوخيمةةةةةةةةة (SARS)سســــــــار أخةةةةةةةةرى مةةةةةةةةن عا لةةةةةةةةة كورونةةةةةةةةا, منهةةةةةةةةا 
 متًزمة الشرق األوسط التنفسية. (MERS)سمري و

                                 
 (.14/91شرح صحيح مسلم، النووي، ): ينظر (1)
تدخل بشري يف إنتاج احليوانات أو النباتات؛ لضمان احلصول على الصفات املرغوب فيها لدى التهجني هو  (2)

 (.2/2328، )معجم اللغة العربية املعاصرةينظر:  مزج السالالت.أي األجيال القادمة، 
 https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2049484 : وكالة األنباء السعودية واسينظر (3)
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سةةةةتجد وسةةةةابقيه, أوهلمةةةةا واكتشةةةةف العلمةةةةا  اختًفةةةةن ر يسةةةةين بةةةةن فةةةةريوس كورونةةةةا امل
ضةةيفة, وثانيهمةةا اخةةتًف األمحةةا  األمينيةةة الةةيت 

 
اخةةتًف نسةةبة ال وتةةن الةةيت تربطةةه باخلليةةة امل

 تغط  لًف هذا الفريوس عن الفريوسات األخرى.
هةةةةذه االختًفةةةةات جتعةةةةل فةةةةريوس كورونةةةةا املسةةةةتجد يةةةةرتبط بشةةةةكل أسةةةةهل مةةةةع اخلًيةةةةا  

ه االختًفةةةات للعلمةةةا  بعةةة  األخطةةةا  لةةةري املتوقةةةع البشةةةرية. لكةةةن يف الوقةةةت نفسةةةه بينةةةت هةةةذ
 وجودها يف فريوس ي تطويره زخت ات علمية.

كما أ ار العلما  إىل أن البنية األساسية لفريوس كورونا املستجد طاثل الفريوسات الةيت 
ي اكتشةةةافها يف اخلفةةةافيف وحيةةةوان  كةةةل النمةةةل فقةةةط, ممةةةا يشةةةري إىل عةةةدم تصةةةنيع الفةةةريوس يف 

 .(1)ت ولكن انتقاله عن حريق احليواناتخمت ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 /r//mo://///.w/.:sp/thموقع دي دبليو اإلخباري  ينظر: (1)
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 .التنجيم وادعاء علم الغيب في وباء كورونا: النازلة التاسعة

النةةةوازل العقديةةةة املتعلقةةةة بةةةالتنجيم وادعةةةا  علةةةم الغيةةةب؛  وبةةةا  كورونةةةا كثةةةرتحلةةةول مةةةع 
رةةةل اخلةةةوف وإىل مةةةال احليةةةاة يف  ,وذلةةةع يعةةةود إىل حةةةب التطلةةةع إىل مةةةا سةةةيحدث يف املسةةةتقبل

 لنتا ج هذا الوبا . الذي ينتظرونه والرتقب ,الذي يعيشه البشر
ومةن ذلةةع مةا  ةةهدته مواقةع التواصةةل االجتمةاع  مةةن تةداول كتةةاب يسةم   خةةر الزمةةان 

؛ (2020) املنسوب للم لف إبراهيم بن سةالوقيه, والةذي يتنبةأ بنهايةة العةامل خةًل  ةهر مةارس
ع حةةدوث زالزل وبةةراكن, األمةةر الةةذي تسةةبب يف بسةةبب انتشةةار فةةريوس كورونةةا, ويصةةحب ذلةة

وتنةةاقلوا منةةه إحةةدى , حالةةة مةةن الةةذعر القلةةق الكبةةري بةةن مسةةتخدم  مواقةةع التواصةةل االجتمةةاع 
 , واليت مطلع قصيدته (365)صفحاته املزعومة برقم 
 (, وتفشه مر  الزمان.20-20حىت إذا تساوى الرقمان )              

لكلمةةات باألحةةداث املتتاليةةة الةةيت طةةر هبةةا العةةامل منةةذ بدايةةة العةةام وربةةط رواد املواقةةع هةةذه ا
, خاصةةةةة مةةةةع تفشةةةة  فةةةةريوس كورونةةةةا كوبةةةةا  عةةةةامل , وانتشةةةةار اجلةةةةراد يف بعةةةة  الةةةةبًد م2020

 .(1)األفريقية, وقرار وقف العمرة وإخً  احلرم املك  للتعقيم
كتةاب   عةنتتحةدث  كانةتالةيت   كما ي تداول العديةد مةن الرسةا ل التواصةل االجتمةاع 

يعتقةةةد أنةةةه تنبةةةأ و  ,(ه 565)عظةةةا م الةةةدهور للم لةةةف أيب علةةة  الةةةدبيزي املتةةةو  عةةةام    خةةةر هةةةو
 واليت مطلع قصيدته  ,بانتشار فريوس كورونا منذ حنو ألف عام

 (2) عندما حتن العشرون.. قرون وقرون وقرون.               
 
 
 
 
 

                                 
 https://www.elbalad.news/4239940موقع صحيفة صدى البلد اإللكرتوين  ينظر:(1)
، وموقع صحيفة الوفد https://www.elbalad.news/4239940صحيفة أخبار اليوم اإللكرتوين  ينظر: موقع (2)

 /.https://alwafd.newsاإللكرتوين 



 لنوازل العقدية المتعلقة بوباء كورونال التوجيهات الصحيحة
73 

 : آلتيلهذه النازلة كا الصحيح التوجيه العقدي
تعاىل  بهما استأثر وهو خمتص به جل وعً   ليب مطلقالنوع األول الغيب نوعان   أواًل:

من ادعه علم الغيب من فبعلمه فلم يطلع عليه أحد من خلقه ال نيب مرسل وال ملع مقرب, 
وذلع هو املقصود بقوله تعاىل   ,الناس فقد ادعه لنفسه ما هو من اختصاص اهلل جل وعً

{                                        

                          }  [59]األنعام ,
 } تعاىل  ولهقو                                

                          }    [34]لقمان.   
علمها إال اهلل تعاىل، وال يعلمها ملـك مقـرب وال هذه اخلمسة ال ي»:  قال ابن عباس

 .(1)«نيب مرسل
فاتيح الغيةب سةق, ال يعلمهةا إال اهلل  م  » قال رسول اهلل   قال ابن عمروعن 

ال يعلم ما تغي  األرحام إال اهلل, وال يعلم ما يف لد إال اهلل, وال يعلةم مةىت يةأمل املطةر أحةد إال 
 .(2)«متوت إال اهلل, وال يعلم مىت تقوم الساعة إال اهللاهلل, وال تدري نفق بأي أر  

} مةةن حةةدثع أنةةه يعلةةم مةةا يف لةةد فقةةد كةةذب, مث قةةرأت »  قالةةت عا شةةة وعةةن   

             }   َمن زعَم أنه خي   زا يكون  »يف رواية  و  ,(3) «[34]لقمان
 .(4) «ةيف لد ٍ فقد أعَظَم عله اهلل الفري

 

                                 
 (.18/128رواه الواحدي يف تفسريه البسيط، ) (1)
}قول اهلل تعاىل:  البخاري، يف كتاب التوحيد، باب رواه (2)                   }  :[،26]اجلن 

 (.9/116(، )7379ح)
}باب قوله: ، كتاب تفسري القرآنيف   ،واه البخارير  (3)                        }  :[39]ق ،

 (.6/140(، )4855ح)
}باب معىن قول اهلل عز وجل:  اإلميان، رواه مسلم، يف كتاب (4)            :وهل رأى النيب [13{ ]النجم ،
 (.1/159(، )177، ح)ربه ليلة اإلسراء 
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  ال يعلةةةم أحةةد مةةةنهم الغيةةب إال اهلل. وهةةةذا هةةو الغيةةةب املطلةةق عةةةن  قةةال ابةةةن تيميةةة
}  قيع املخلوقن الذي قال فيه                   } (1) . 

 بطريقن طكن معرفة الغيب املقّيد و الغيب املقّيد  النوع الثاين  
ما يعرفه أنبيا  اهلل ورسله عن حريق الوح , قال تعاىل  ومن ذلع   مشروع مبا  األول الطريق 

{                                

       }  تعاىل , ويف قوله[27]اجلن  {                   

             }  [179]عمران. 
فكانت معجزة له و ية من  يات اهلل خص اهلل هبا   لنبيهما أعلمه اهلل  ومن ذلع

} تعاىل قوله  كما يفرسوله               }   وقال تعاىل[44] ل عمران ,  
{                                     

       }   [49] هود.  
لقونةةه علةةه أوليةةا هم يومةةن ذلةةع مةةا يفعلةةه اجلةةن مةةن اسةةرتاق للسةةمع ف نةةرم منهةة   يةةق الثةةاينالطر 

علةةةه  فيخةةة ون بةةةبع  الغيةةةب أو ير ةةةدون, مةةةن األنةةةق فيخلطةةةون الكلمةةةة الواحةةةدة زا ةةةة كذبةةةة
 .حنو ذلعو أماكنها ب وناملفقودات ويعلم

  م رسةول اهلل عن الكهان, فقال هلة قالت  سأل أناس رسول اهلل   عا شةفعن       
قالوا  يا رسول اهلل, فمهنم  دثون أحيانةا بالشة   يكةون حقةا؟ فقةال رسةول اهلل « ليسوا بش  »
«   تلةع الكلمةةة مةن احلةةق, خيطفهةا اجلةةا, فيقرهةةا يف أذن وليةه قةةر الدجاجةة, فيخلطةةون فيهةةا

 .(2)«أكثر من ما ة كذبة
ن املً كةةة تنةةةزل يف العنةةةان  وهةةةو إ»يقةةةول   قالةةةت أهنةةةا  عةةت رسةةةول اهلل  وعنهةةا       

السةةةةحاب, فتةةةةذكر األمةةةةر قضةةةة  يف السةةةةما , فتسةةةةرتق الشةةةةياحن السةةةةمع فتسةةةةمعه, فتوحيةةةةه إىل 
 .(3)«الكهان, فيكذبون معها ما ة كذبة من عند أنفسهم

                                 
 (.16/110جمموع الفتاوى، ) (1)
(, 6213 ) ،باب قول الرجل للش    ليق بش  , وهو ينوي أنه ليق حبق ,األدبرواه البخاري, يف كتاب  (2)
 (.4/1750(، )2228، ح)باب حترد الكهانة وإتيان الكهانالسالم، يف كتاب  ، ومسلم،(8/47)
 .(4/125(, )3288رواه البخاري, يف كتاب بد  اخللق, باب صفة إبليق وجنوده,  ) (3)
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إذا قضه اهلل األمر يف السما , ضةربت املً كةة  »قال   النيب  عن  عن أيب هريرةو       
فةةةمذا فةةةزع عةةةن قلةةةوهبم, قةةةالوا  مةةةاذا قةةةال  ..,لقولةةةه, كالسلسةةةلة علةةةه صةةةفوان بأجنحتهةةةا خضةةةعانا: 

ربكةةم, قةةالوا للةةذي قةةال  احلةةق, وهةةو العلةة  الكبةةري, فيسةةمعها مسةةرتقو السةةمع, ومسةةرتقو السةةمع 
فرزةةا أدرك الشةةهاب املسةةتمع قبةةل أن يرمةة  هبةةا إىل صةةاحبه فيحرقةةه,  ..,هكةةذا واحةةد فةةوق  خةةر

ا إىل الةةةةذي يليةةةةه, إىل الةةةةذي هةةةةو أسةةةةفل منةةةةه, حةةةةىت يلقوهةةةةا إىل ورزةةةةا مل يدركةةةةه حةةةةىت يرمةةةة  هبةةةة
فتلقه علةه فةم السةاحر, فيكةذب معهةا ما ةة كذبةة, فيصةدق فيقولةون  أمل خي نةا يةوم   ..,األر 

 .(1)«كذا وكذا, يكون كذا وكذا, فوجدناه حقا؟ للكلمة اليت  عت من السما 
 كتاب أخبار الزمان:فيما يتعلق بالتوجيه : ثانياً 
 كاآليت:فيجاب عله كل ما ورد من الزعم فيه       
بــن امــان، لــيس لكاتــٍب امســه إبــراهيم بــل للكاتــب املــؤر  أيب احلســن علــي كتــاب أخبــار الز  -1

مـان ز ، واسـم كتابـه: كتـاب أخبـار ال(هــ346) :احلسني بن علي املسعودي، وهو مؤر  تـوىف عـام
 (278) :والعمــــران، والكتــــاب يقــــع يف وعجائــــب البلــــدان والغــــامر باملــــاء ،ومــــن أبــــاده احلــــدثان

 .صفحة فقط

مل يتطرق مؤلفه إىل أية نبوءة عن هناية العامل، وال وجود ملثل هذه الرواية يف صفحاته، بل و       
ومـــدى  ،العصـــر القـــدمييف بلـــدان الاقتصـــرت كـــل موضـــوعاته عـــن رصـــد التـــاريخ القـــدمي مبختلـــف 

، كمــا تطــرق إىل العديــد مــن عجائــب الزمــان التقــدم الــذي فعلــه الفراعنــة يف مصــر واإلســكندرية
 والبلدان.  

يف كتابـاهتم،  املتقـدمني استخدام األشهر امليالدية مل يكن معهوداً من قبل الكتاب واملؤلفني -2
كتابـاهتم باالسـتخدام الرمسـي أي باألشـهر اهلجريـة حمـرم صـفر وغـري ذلـك، وبعضـهم كـان   توكان

 ار ونيسان وغري ذلك.ة القدمية آذييستخدمها بأمسائها العرب
األمســاء الــيت تنتهــي يف اللغــة العربيــة مبقطــع: ويــه، هــي أمســاء فارســية يف أصــلها، مثــل ســيبويه  -3

ونفطويه، واملعىن الراجح ملقطع ويه يف األمساء الفارسية هـو مبعـىن صـاحب، وهـذه قاعـدة معروفـة 
يف اللغــة هبــذا الرتكيــب؛ إذ كل، وال يصــح تســمية سـالوقيه يف األمسـاء الفارســية املنظومــة هبـذا الشــ

                                 
}, باب قوله  تفسري القرآنرواه البخاري, يف كتاب  (1)                 }    [18]احلجر ,

( 4701( ,)6/80.) 
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وطريقـة اللغـويني يف نطقـه بفـتح مـا قبـل  ،جيـب أن تكـون سـالقويه حـىت تكـون صـحيحة الرتكيـب
ويــه مث بفــتح الــواو وكســر اهلــاء، وطريقــة أهــل احلــديث بضــم مــا قبــل ويــه مث إســكان الــواو وفــتح 

 الياء.
مهملة مفتوحة، مث راء ساكنة،  يقول النووي يف ترمجة أيب عبيد بن حربويه: وحربويه: حباء      

بضم الباء مع إسكان الواو  :مث باء موحدة مث واو مفتوحتني، مث ياء ساكنة، مث هاء، ويقال
وفتح الياء. وجيري هذان الوجهان يف كل نظائره كسيبويه وراهويه ونفطويه وعمرويه، فاألول 

 .(1)مذهب النحويني وأهل األدب، والثاين مذهب احملدثني
ث بأكثر من طريقة تبني أنه ال يوجـد رجـل يف التـاريخ باسـم إبـراهيم بـن سـالوقيه؛ بعد البح -4

أو تاريخ وفاة  ة لهومل يُعثر له على ترمج ،إذ مل يذكر هذا االسم يف أي كتاب أو موقع أو موضع
أو غريهــا، ومل يــتم ذكـــر اســم الرجـــل حــىت يف أي جمـــال علمــي مرجـــع أو مؤلــف أدب، ســـواء يف 

غـــري موجـــود يف أي  ممـــا يعـــين أن هـــذا الرجـــل مقـــارب لعصـــره؛أو يف عصـــر  عصـــر مقـــارن لعصـــره
 عصر.  
وقد ذكر حممد الربسيجي الباحث مبركز املخطوطات مبكتبة اإلسكندرية، عدم وجود        

هذا املؤلف ضمن خمطوطات أعالم الفكر العريب، وقال: ال نعلم أي شيء عن ابن سالوقية، 
علم، وشدد على أنه ال أثر السم إبراهيم بن سالوقية، يف وال شيوخه الذين أخذ عنهم ال

 .(2)أرشيف مراكز املخطوطات املعروفة عربياً وعاملياً 
 .كتاب عظائم الدهورفيما يتعلق ب التوجيه :لثاً ثا

  باآلملفيجاب عله كل ما ورد من الزعم فيه       
النحويـة الـيت وقـع فيهـا، الـنص ركيـك ومؤلفـه وقـع يف أخطـاء إمالئيـة وحنويـه، فمـن األخطـاء  -1

مالئية الـيت اإلقوله: من فعل البشر الضالون، والصحيح: من فعل البشر الضالني، ومن األخطاء 
 وقع فيها، قوله: والت األمور، والصحيح: والة األمور.

                                 
 (.258/ 2واللغات، ) ينظر: هتذيب األمساء (1)
  https://al-ain.com/article/heritage-book-histroyموقع قناة العني اإلخبارية ينظر:  (2)
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وفيهــا مــن الركاكــة والضــعف الشــيء الكثــري،  ،القصــيدة غــري موزونــة وقوافيهــا مليئــة بــالعيوب -2
وهــي بكلماهتــا وأســلوهبا ال  ،ا علــى الســجع؛ ليــوهم النـاس بأهنــا شــعر مــوزونوقـد اعتمــد صــاحبه

 ترقى إىل القصائد والشعر يف ذلك العصر.
 .(1)قول موزون مقفى يدل على معىن وقد عرف أهل اللغة الشعر بأنه:          
, حبيةث ال كان أهل اللغة يشرتحون لقبول الشةعر يف الةزمن املتقةدم  ا ةرتاو الةوزن فيةهو           

 .ما مل يكن له وزن خاص يكون الكًم  عرا: 
ومةةا يةةرد عليةةه مةةن حسةةن تركيبةةه  ,يطةةرب الفهةةم لصةةوابه ا: للشةةعر املةةوزون إيقاعةةكمةةا إن          

 ,واعتةةةدال أجزا ةةةه, فةةةمذا اجتمةةةع للفهةةةم مةةةع صةةةحة وزن الشةةةعر صةةةحة وزن املعةةة  وعذوبةةةة اللفةةة 
وا تماله عليه, وإن نقص جز  من أجزا ه الةيت ي قبوله له,  ؛ومعقوله من الكدر مسموعهصفا و 

كةةان إنكةةار الفهةةم إيةةاه علةةه  ؛يكمةةل هبةةا وهةة  اعتةةدال الةةوزن, وصةةواب املعةة , وحسةةن األلفةةاظ
 . (2)قدر نقصان أجزا ه

الكلمـات الـيت جـاءت يف الكتـاب  إال أن على الرغم من وفاة الكاتب منذ ألف عـاٍم تقريبًـا -3
كورونا بشكل واضح ومفصل وبلغة عصرنا الذي نعيش فيه،   َتسرُد األحداث اليت صاحبت وباء

وكــأن التــاريخ اختــزل يف هــذا العصــر ومل ميــر بــه إال هــذا الوبــاء!! وهــذا ممــا ينــاقض املنطــق ويأبــاه 
؛ فقد مر على العامل اإلسالمي وغـريه مـن األمـم كثـري مـن األوبئـة والطـواعني وبعضـها أشـد العقل

  . فتكاً من هذا الوباء الذي نعيشه
بعد البحث  والتحري عن أيب على الدبيزي وكتاب عظائم الدهور، اتضـح أنـه ال يوجـد   -4

كاتــب هبــذا االســم ومؤلفــه لــيس شخصــية حقيقــة بــل مغمــورة ومبهمــة، كمــا أنــه ال يوجــد كتــاب 
 حيمل اسم عظائم الدهور.

ن كتاب سمع عوقد ذكر بعض املتخصصني يف علوم التاريخ والرتاث اإلسالمي أنه مل يُ        
عظائم الدهور وال عن مؤرٍ  وكاتٍب يدعى بأيب علي الدبيزي، كما أن اللغة املستخدمة يف هذا 

 .(3)املقتطف ال تعود إىل القرنني اخلامس والسادس اهلجري
                                 

 (.3نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص)ينظر:  (1)
 (.21، ص)ابن طباطباينظر: عيار الشعر،  (2)
، وموقع آراجيك https://www.youm7.com/story/2020/4703920ينظر: موقع صحيفة اليوم السابع اإللكرتوين  (3)

 .r//mo://///.thtthhs.:spاإللكرتوين 
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 .لولي األمر المتعلقة بالسمع والطاعة المسائلالنازلة العاشرة: 
ول وبةا  كورونةا هة  املسةا ل الةيت تتعلةق من النوازل العقدية واملسةا ل الةيت حةدثت مةع حلة        

الةةيت ي فرضةةها مةةن اجلهةةات احلكوميةةة املكلفةةة  تبالسةةمع والطاعةةة للتعليمةةات وااللتةةزام بةةا جرا ا
 حىت يتم احتوا  والوبا  ويتحقق عدم انتشاره بمذن اهلل.  من قبل ويل األمر؛

الصةةةحية والتةةةدابري وكانةةةت اململكةةةة مةةةن أوا ةةةل الةةةدول الةةةيت تبنةةةت ا جةةةرا ات االحرتازيةةةة 
مفةةاهيم مبتكةةرة يف إدارة األزمةةات, وقةةةدمت ؛ فقةةد أضةةافت كورونةةا  التعامةةل مةةع وبةةا يف الوقا يةةة 

للعةةامل أيوذجةةا: يف تعاملهةةةا مةةع تةةداعيات املوقةةةف صةةحيا:, واجتماعيةةا:, واقتصةةةاديا:, متفةةردا: بقيمةةةه 
يف اململكةةةة بةةةالنهج  ا نسةةةانية فلةةةم تفةةةرق بةةةن مةةةواحن ووافةةةد علةةةه ثراهةةةا, واتسةةةمت إدارة األزمةةةة

التكةةةامل  ملنظومةةةة العمةةةل احلكةةةوم  واألهلةةة  والتطةةةوع , لايتهةةةا يف املقةةةام األول احلفةةةاظ علةةةه 
الصحة العامة وفق املعايري املعتمدة, ومتيةزت بالتقصة  والتةدقيق ملهةددات الصةحة, وتقيةيم درجةة 

تابعةةة مركةةز القيةةادة املخةةاحر, والتأهةةب بتةةدابري وقا يةةة حازمةةة يف تنفيةةذها, لةةذلع دفعةةت نتةةا ج م
 (WHAN) زدينةةةةةة ووهةةةةةان (covid-19)والةةةةةتحكم بةةةةةوزارة الصةةةةةحة ملسةةةةةتوى ا صةةةةةابة بفةةةةةريوس 

  الصينية, إىل استجابة اململكة املبكرة ملواجهة تةداعيات الفةريوس, وصةدر األمةر السةام  بتةاري 
رتازية والتدابري را ات االحجاللجنة العليةا اخلاصةةة باختاذ قيع ا  بتشكيل ,م 2020/يناير /26

 جهازا: حكوميا:. (24)الًزمة ملنع انتشار اجلا حة, تضم يف عضويتها 
والةةرحًت اجلويةةة الدوليةةة  ,والدراسةةة ,تعليةةق العمةةرة الةةيت ي اختاذهةةا  ومةةةن أهةةم القةةرارات

وتوسةيع سةعة املختة ات, كةذلع حظةر  ,والداخلية كافة, والبد  يف عمليةة املسةح امليةداين املوسةع
ل اجلز   مث الكل  عله خمتلف مناحق اململكة, وقرار عًج قيع املواحنن واملقيمن ولري التجو 

ا  (هةةة1441)النظةامين عان:ةةا وبةدون أي عواقةةب, وإقامةة حةةج العةةام املاضة   بأعةداد نةةدودة جةةد:
 .(1)للرالبن يف أدا  مناسع احلج ملختلف اجلنسيات من املوجودين داخل اململكة

مةن التهةاون يف تطبيةق ا جةرا ات االحرتازيةة, م كةدة أ يةة اسةتمرار  حذرت الصحةوقد 
 .(2)إىل بر األمان -بمذن اهلل  -التقيد هبا حىت يصل اهجمتمع 

                                 
  https://www.spa.gov.sa/2211274ينظر  وكالة األنبا  السعودية واس (1)

-https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/Newsينظر  موقع وزارة الصحة السعودي (2)

2021-03-31-006.aspx 
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أكةةدت الصةةحة أن التجمعةةات وعةةدم االلتةةزام بتطبيةةق ا جةةرا ات االحرتازيةةة سةةبب كمةةا 
تةةدابري الوقا يةةة مثةةل  ارتةةدا  زيةةادة أعةةداد ا صةةابة بفةةريوس كورونةةا, مشةةددة علةةه أ يةةة التقيةةد بال

الكمامةةةة, والتباعةةةد االجتمةةةاع , وتعقةةةيم األيةةةدي, وعةةةدم املصةةةافحة؛ للحةةةد مةةةن انتشةةةار فةةةريوس  
 .(1)كورونا؛ حفار:ا عله صحة وسًمة اجلميع

نّصةةةةت األحكةةةةام والعقوبةةةةات املقةةةةررة حبةةةةق خمةةةةالف  ا جةةةةرا ات االحرتازيةةةةة والتةةةةدابري قةةةةد و 
كورونةةةةا علةةةةه معاقبةةةةة مةةةةن خيةةةةالف تعليمةةةةات العةةةةزل أو احلجةةةةر   الوقا يةةةةة املتخةةةةذة ملواجهةةةةة جا حةةةةة

, أو السةةجن مةةدة ال تزيةةد عةةن سةةنتن, أو هبمةةا مع:ةةا, لاير( ألةةف 200الصةةح  بغرامةةة تصةةل إىل )
ويف حةةةال تكةةةرار املخالفةةةة تضةةةاعف العقوبةةةة املوقعةةةة يف املةةةرة السةةةابقة, ويف حةةةال كانةةةت املخالفةةةة 

نةع املذكورة قةد صةدرت علةه أحةد مةن األفةراد لةري  السةعودين, ي عاقةب با بعةاد عةن اململكةة, وط 
 .(2)دخوله هنا ي:ا بعد تنفيذ العقوبة املّتخذة يف حقه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
-https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/Newsنظر  موقع وزارة الصحة السعودي ي (1)

2021-03-27-001.aspx 
 https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2241363ينظر  وكالة األنبا  السعودية واس  (2)
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 :آلتيكاالتوجيه العقدي لهذه النازلة  
 إن االلتزام باإلجراءات وااللتزام بالتعليمات اليت فرضتها اململكة وطبقتها الوزارات :أوالً 

النصوص من  ختلفة هو من باب السمع والطاعة لويل األمر، وقد جاءتامل واألجهزة احلكومية
  ويل األمر.وجوب طاعة الكتاب والسنة املتواترة الدالة على 

 }:قال تعاىل                      :[59{ ]النساء.  

بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال  اهلل أمريف تفسري هذه اآلية:  سعدي بن اقال 
أمرمها، الواجب واملستحب، واجتناب هنيهما. وأمر بطاعة أويل األمر وهم: الوالة على الناس، 
من األمراء واحلكام واملفتني، فإنه ال يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إال بطاعتهم واالنقياد 

هلل ورغبة فيما عنده، ولكن بشر  أال يأمروا مبعصية اهلل، فإن أمروا بذلك فال طاعة  هلم، طاعة
ملخلوق يف معصية اخلالق. ولعل هذا هو السر يف حذف الفعل عند األمر بطاعتهم وذكره مع 
طاعة الرسول، فإن الرسول ال يأمر إال بطاعة اهلل، ومن يطعه فقد أطاع اهلل، وأما أولو األمر 

 .(1)مر بطاعتهم أن ال يكون معصيةفشر  األ

 ،وأما النصوص من السنة الدالة على وجوب طاعة ويل األمر فقد جاءت كثرية ومتواترة
 ومن ذلك:

من أطاعين فقد أطاع اهلل، ومن عصاين »، قال: : أن رسول اهلل  هريرة عن أيب   
 .(2)«اينفقد عصى اهلل، ومن أطاع أمريي فقد أطاعين، ومن عصى أمريي فقد عص

على السمع والطاعة يف العسر  بايعنا رسول اهلل »قال:  عن عبادة بن الصامت و  
واليسر، واملنشط واملكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أال ننازع األمر أهله، وعلى أن نقول باحلق 

تروا كفرا  وأال ننازع األمر أهله، إال أن» ويف رواية:  ،(3)«أينما كنا، ال خناف يف اهلل لومة الئم
                                 

 (.183، ص)تيسري الكرمي الرمحن (1)
  سبق خترجيه. (2)
(، ومسلم يف كتاب اإلمارة،  9/77(، )7199رواه البخاري يف كتاب األحكام، باب: كيف يبايع اإلمام الناس، ح) (3)

 (. 3/1470(، )1709باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، وحترميها يف املعصية، ح)



 لنوازل العقدية المتعلقة بوباء كورونال التوجيهات الصحيحة
81 

  .(1)«بواحا، عندكم من اهلل فيه برهان

قال: قلت: يا رسول اهلل، إنا كنا بشر، فجاء اهلل خبري، فنحن فيه، فهل  عن حذيفة و 
، قلت: «نعم»، قلت: هل وراء ذلك الشر خري؟ قال: «نعم»من وراء هذا اخلري شر؟ قال: 

يكون بعدي أئمة ال يهتدون »، قلت: كيف؟ قال: «نعم»فهل وراء ذلك اخلري شر؟ قال: 
هبداي، وال يستنون بسنيت، وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثمان إنس، قال: 

تسمع وتطيع لألمري، وإن ضرب »قلت: كيف أصنع يا رسول اهلل، إن أدركت ذلك؟ قال: 
 .(2)«ظهرك، وأخذ مالك، فامسع وأطع

على السمع والطاعة، يقول لنا:   كنا إذا بايعنا رسول اهللقال:   وعن ابن عمر 
 .(3) «فيما استطعتم»

إن خليلي أوصاين أن أمسع وأطيع، وإن كان عبدا جمدع »قال:  وعن أيب ذر  
 .(4) «األطراف

فإهنا حبل الذي  ؛أيها الناس عليكم بالطاعة واجلماعة»يف خطبته:  وقال ابن مسعود 
 .(5)«ون يف الفرقةأمر به، وما تكرهون يف اجلماعة خري مما حتب

وواجب االنقياد لألئمة، والسمع والطاعة هلم يف العسر، واليسر،   قال أبو عمر الداين 

                                 
(، ومسلم 9/47(، )7056، ح)«اسرتون بعدي أمورا تنكروهن: »رواه البخاري يف كتاب الفنت، باب قول النيب  (1)

 (. 3/1470(، )1709يف كتاب اإلمارة، باب: وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، وحترميها يف املعصية، ح)
 (.3/1476(، )1847رواه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت، ح) (2)
كتاب اإلمارة  يف مسلمو (، 9/77(، )7202بايع اإلمام الناس، ح)رواه البخاري يف كتاب األحكام، باب: كيف ي (3)

 . (3/1490(، )1867ح) ،باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع
(، 1837رواه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب: وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، وحترميها يف املعصية، ح) (4)
(3/1467.) 
(، والطرباين يف 1/298(، )17، واآلجري يف الشريعة، ح)(7/474(، )37337فه، ح)رواه ابن أيب شيبة يف مصن (5)

(، والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل 4/598(، )8663(، واحلاكم يف املستدرك، ح)9/198(، )8971الكبري، ح)
، ووافقه رجاههذا حديث صحيح على شر  الشيخني، ومل خيوقال احلاكم يف املستدرك:  (،1/121(، )159السنة، ح)

 الذهيب.
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واملنشط، واملكره، وإعظامهم، وتوقريهم، وكذا طاعة خلفائهم، والنائبني عنهم من األمراء، 
خلفوه يف شيء والقضاة، واحلكام، والعمال، والسعاة، وجباة اخلراج، واألموال، وسائر من است

مما إليهم النظر فيه، وال جيب اخلروج عليه، واملشاقة هلم، وذا جممع عليه يف اإلمام العادل 
 .(1)املستقيم 

جتب طاعة اإلمام يف أمره وهنيه، مامل خيالف حكم الشرع، سواء كان   وقال النووي 
 .(2)عادالً أو جائراً"

لى كل أحد، وطاعة والة األمور واجبة فطاعة اهلل ورسوله واجبة ع  قال ابن تيمية و 
ألمر اهلل بطاعتهم، فمن أطاع اهلل ورسوله بطاعة والة األمر هلل فأجره على اهلل، ومن كان ال 
يطيعهم إال ملا يأخذه من الوالية فإن اعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم، فما له يف اآلخرة من 

  .(3)خالق 
واحلد  كورونا  وبا ملواجهة  تختذاأقرها ويل األمر و ري وقا ية إجرا ات احرتازية وتدابهناك  ثالثاً:

 من سرعة انتشاره وتفشيه يف اجملتمع. 
على سـبيل املثـال ال احلصـر: مسـألة منـع  تدابري الوقا يةالحرتازية و االجرا ات ا ومن هذه  

  .إقامة الصلوات يف املساجد أثناء احلظر وصالهتا يف البيت
من القواعد الشرعية املعتربة قاعدة: درء املفسدة مقدم على جلب  املسألة:فيقال يف هذه        

التعليمات والتقيد باإلجراءات املفروضة من قبل اجلهات املسؤولة  املصلحة، وااللتزام باتباع
  املكلفة من قبل ويل األمر حيقق هذه القاعدة الشرعية.

ــــلوات يف املســـــاجد يرتتـــــب عليهإن و   ــــة الصـ ــــلحة مكملـــــةإقامـ  ؛للضـــروري ـــــا حتصـــــيل مصـ
فالصـالة شـرعت ملصـلحة مقصـد ضـروري، وهـو حفـظ الـدين، ومع وجود العذر ميكـن اســتدراك 

وأمـــــا  العبــــادة الضــــرورية يف البيــــوت، وإن فــــات مكملهــــا. أداؤهــــا يف املســــاجد تكمــــيال مصـــــلحة
وتعـــريض العامـــة  ،الـــتحكم بـــه مبـــا ال ميكـــن اجتمـــاع املصـــلني فيرتتـــب عليـــه مفســـدة تفـــاقم الوبـــاء

                                 
 .(241)الرسالة الوافية ملذهب أهل السنة يف االعتقادات وأصول الديانات، ص (1)
 (.10/47، )روضة الطالبني وعمدة املفتني (2)
 (.48ص) ،قاعدة خمتصرة يف وجوب طاعة اهلل ورسوله ووالة األمور (3)
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ــــوت بــــذلك ؛للضــــرر، واحتمــــال إزهــــاق األرواح واملســـلم  ،مصـــلحة حفـــظ النفـــوس الضـــرورية فتفـ
 .معذور على ترك اجلمعة واجلماعة خمافـة املـرض

ويعــذر يف تــرك اجلمعــة واجلماعــة املــريض بــال نــزاع، ويعــذر أيضــا يف    يقـــول املـــرداوي 
  (1)خلوف حدوث املرض. ؛اتركهم

الوبــاء مبــا ال  هـي انتشـاريرتتــب عليــه مفســدة باإلجراءات الوقائية املصـلني عدم تقيد وأمـا 
ـــوت بـــذلك ،للضـــرر، واحتمـــال إزهـــاق األرواح النــاسالـــتحكم بـــه، وتعـــريض  ميكـــن مصــلحة  فتفـ

حــىت يرتفـــع  اً املســاجد مؤقتــوعليــه فــريخص يف منــع إقامــة الصــلوات يف ، حفــظ النفــوس الضــرورية
 .للمفسدة الراجحة الضـرر أمكن اجلمع بني األمرين؛ درءاً 

يئة كبار العلما  فيما عر  عليها فصوص الرخصة يف عدم فتوى هلصدرت وقد 
 هود صًة اجلمعة واجلماعة يف حال انتشار الوبا  أو اخلوف من انتشاره, وباستقرا  نصوص 

ا وقواعدها وكًم أهل العلم يف هذه املسألة فمن هيئة كبار العلما  الشريعة ا سًمية ومقاصده
 تبن اآلمل 

, (2)«ال يورد ممر  عله مصح»   رم عله املصاب  هود اجلمعة واجلماعة لقوله  -1
إذا  عتم بالطاعون بأر  فً تدخلوها, وإذا وقع بأر  وأنتم هبا فً خترجوا   »ولقوله 
 .(3)«منها
عليه جهة االختصاص إجرا ات العزل فمن الواجب عليه االلتزام بذلع, وترك  ن قررتمَ  -2

بن املا رواه الشريد  ؛ هود صًة اجلماعة واجلمعة ويصل  الصلوات يف بيته أو موحن عزله
إنا قد بايعناك » كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم، فأرسل إليه النيب قال   سويد الثقف  

 .(4)«فارجع

                                 
 (.2/300اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، ) (1)
(، ومسلم يف كتاب السالم، باب ال عدوى، 7/138(، )5771ه البخاري يف كتاب الطب، باب ال هامة، ح)روا (2)

 (.4/1743(، )2221وال طرية، وال هامة، وال صفر، وال نوء، وال غول، وال يورد ممرض على مصح، ح)
م يف كتاب السالم، باب (، ومسل7/130(، )5728رواه البخاري يف كتاب الطب، باب ما يذكر يف الطاعون، ح) (3)

 (.4/1737(، )2218الطاعون والطرية والكهانة وحنوها، ح)
 (.4/1752(، )2231رواه مسلم يف كتاب السالم، باب اجتناب اجملذوم وحنوه، ح) (4)
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  يتضرر أو يضر لريه فريخص له يف عدم  هود اجلمعة واجلماعة لقوله من خش  أن  -3
 . ويف كل ما ذكر إذا مل يشهد اجلمعة فمنه يصليها رهرا: أربع ركعات.(1)«ال ضرر وال ضرار»

هذا وتوص  هيئة كبار العلما  اجلميع بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات والتنظيمات اليت 
وص  اجلميع بتقوى اهلل عز وجل واللجو  إليه سبحانه تصدرها جهة االختصاص, كما ت

}بالدعا  والتضرع بن يديه يف أن يرفع هذا البً  قال اهلل تعاىل            

                              

                                  

     }    وقال سبحانه   [17]األنعام ,{             }   [ 60]لافر

 (2)وصله اهلل وسلم عله نبينا نمد وعله  له وصحبه أقعن.
كدت األمانة العامة هليئة كبار العلماء األمهية البالغة للتقيد بالتعليمات والتنظيمات كما أ

 اليت تصدرها اجلهات املختصة ملواجهة جائحة كورونا واحلد من آثارها.
: إن التقيد هبذه التعليمات واجب شرعي، ويأمث املكلف عند اهلوقالت يف بيان صادر 

 }:تعاىلخمالفتها لقول اهلل                             }

 ، والتقيد هبذه التعليمات من طاعة ويل األمر.[59]النساء: 
تقيد بالتعليمات تتحقق مصاحل عامة وخاصة، وُتدرأ مفاسد عامة وخاصة، مبينة أنه  بالو 

كلما اُلتزم هبا كان ذلك أحفظ للنفوس من أن تتلف، وأصون لألموال من أن هتدر، والشريعة 
 مبناها على حتصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها.

يعظم نظًرا ألن املخالف ال جيين على نفسه وأضافت: إن اإلمث مبخالفة هذه التعليمات 
أن »فقط، وإمنا يتعدى أثر خمالفته إىل غريه، وقد قرر أهل العلم استنادا إىل نصوص الشريعة: 

، سائلة اهلل تعاىل أن يلطف بعباده، وأن يرفع عنهم «املعصية املتعدية للغري أشد من القاصرة
 . (3)سبحانه اللطيف اخلبريهذا الوباء وهم يف صحة وعافية وحسن حال وهو 

                                 
(: قال ابن 376، وقال ابن امللقن يف املعني على تفهم األربعني، ص)(2/784(، )2340ح)ابن ماجه، رواه  (1)

 . سند من وجوه, وعموعها يقوي احلديث و سنه, وقد نقله قاهري أهل العلم واحتجوا بهأ   الصالح:
 https://www.spa.gov.sa/2047028ينظر  وكالة األنبا  السعودية واس  (2)
 https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2049992ينظر: وكالة األنباء السعودية واس (3)



 لنوازل العقدية المتعلقة بوباء كورونال التوجيهات الصحيحة
85 

} :قــال تعــاىل، كمــا املشــقة جتلــب التيســريقاعــدة: أيضــاً املعتــربة مــن القواعــد الشــرعية  ثالثاااً:  

             :وهـذه القاعــدة يقــال فيهـا مــا قيـل يف القاعــدة الســابقة  ،[78{ ]احلـج
  .ساجد أثناء احلظر وصالهتا يف البيتمسألة منع إقامة الصلوات يف امليف 

عن  نافع ، فعن خمافة الضرر واملشقة ؛الناس بالصالة يف رحاهلم  النيب أمرقد ف         
أنه نادى بالصالة يف ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال يف آخر ندائه: أال صلوا يف   ابن عمر

كان يأمر املؤذن، إذا كانت ليلة  رحالكم، أال صلوا يف الرحال، مث قال: إن رسول اهلل 
 .(1)«أال صلوا يف رحالكم»باردة، أو ذات مطر يف السفر، أن يقول: 

قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة مجيع رخص الشرع :  قال السيوطي 
 .(2)وختفيفاته

فمن باب  ؛يف الضرر اليسري من الطني واملطر الشديد زةجائت الصالة يف البيوت إذا كانف
 أوىل الضرر احملقق يف مثل األوبئة واألمراض املعدية اليت يرتتب عليها هالك وإن كان مظنونًا.

حفظ  ومنهاالشريعة اليت جاء اإلسالم هبا حفظ الضروريات اخلمس، من مقاصد  رابعاً:
املكلفة من قبل ويل األمر حيقق احلكومية والتقيد باإلجراءات املفروضة من قبل اجلهات النفس، 

 .ا املقصد الشرعيهذ
 ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا،عن الضروريات اخلمس:   قال الشاطيب       

حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة، بل على فساد وهتارج وفوت حياة، ويف 
 .(3)األخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع باخلسران املبني

اململكةة ر ةيق هيئةة كبةار العلمةا  الشةي  عبةدالعزيز بةن عبةداهلل  مفةيت عةام احة  وقد أكد
  إن مةةن مقاصةةةد الشةةريعة الةةةيت جةةا  ا سةةةًم هبةةةا علةةه هةةةذا األمةةر, فقةةةال حفظةةةه اهلل  ل الشةةي 

حف  الضةروريات اخلمةق, وهة  حفة  الةدين, وحفة  الةنفق, وحفة  العقةل, وحفة  العةر , 
                                 

باب األذان للمسافر، إذا كانوا مجاعة، واإلقامة، وكذلك بعرفة ومجع، وقول املؤذن: ، األذانلبخاري يف كتاب رواه ا (1)
باب  ،كتاب صالة املسافرين وقصرها يف مسلمو (، 1/129(، )632، ح)الصالة يف الرحال، يف الليلة الباردة أو املطرية

 ظ ملسلم.، واللف(1/484(، )697ح)، الصالة يف الرحال يف املطر
 (. 77األشباه والنظائر، ص) (2)
 (.18-2/17املوافقات، )  (3)
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 أمةةر الشةةارع جةةل وعةةً حبفظهةةا وعةةدم وحفةة  املةةال, فحفةة  الةةنفق مةةن قلةةة الضةةروريات الةةيت
 }تعرضةةةةةةةةها للهةةةةةةةةًك, قةةةةةةةةال اهلل تعةةةةةةةةاىل                  } :[27]النســــــــاء ,

وإنفةةةاذا لتوجيهةةةات خةةةادم احلةةةرمن الشةةةريفن حفظةةةه اهلل زنةةةع التجةةةول أثنةةةا  فةةةرتة احلظةةةر وااللتةةةزام 
والصةحية ملةا يف ذلةع مةن حفة  النفةوس ومحايتهةا مةن التعةر  لوبةا  بتوجيهات اجلهات األمنيةة 

فةريوس كورونةا حةةىت يرفةع اهلل تعةاىل عنةةا الغمةة ويةدفع هةةذا الةبً , فالواجةب علةةه قيةع املةةواحنن 
 }واملقيمن السمع والطاعة لتوجيهات والة األمر وعدم املخالفة, لقوله تعاىل            

                  :وقولةةه [59{ ]النســاء ,  « مــن أطـــاعين فقــد أطـــاع
اهلل، ومـــن عصـــاين فقـــد عصـــى اهلل، ومـــن أطـــاع أمـــريي فقـــد أطـــاعين، ومـــن عصـــى أمـــريي فقـــد 

 ..(1)«عصاين
مةةةر ومل يلتةةةةزم أن كةةةةل  ةةةخص خةةةةالف األنظمةةةة الةةةيت أقرهةةةةا ويل األ حفظـــه اهلل: وأضةةةاف

بتنفيذها كالتجول أثنا  احلظر, أو تسبب يف نقل الوبا  إىل اآلخرين متعمدا أو استخدم وسا ل 
التواصل االجتماع  للسخرية والتنقيص من جهود اجلهات األمنيةة والصةحية أو التحةري  فةرق 

}  األنظمةةةة فهةةةو  مث, قةةةال اهلل تعةةةاىل                           

              }[2: املائدة] (2). 
إن تلـــك اإلجـــراءات الـــيت قامـــت هبـــا اململكـــة وقـــال الشـــيخ عبـــداهلل الطيـــار حفظـــه اهلل:   

د كلـي مـن كليـات الشـريعة وهـو شهدت بصحتها النصوص الشرعية املتكاثرة، ويتحقق هبا مقص
ملنــع أســباب الــبالء  ؛احلفــاظ علــى الــنفس، إذ جيــوز لــويل األمــر اختــاذ التــدابري االحرتازيــة الالزمــة

 العام، ال سيما عند تفشي األمراض الوبائية.
إننا مجيعًا مطالبون بالوقوف صفًا واحدًا خلف قيادتنا الرشيدة يف مواجهة هذا الوباء         

حىت  ؛لتزام بالقرارات اليت يأمر هبا ويل األمر جتاه هذه النازلة اليت أصابت العامل أمجعوذلك باال
متر هذه املرحلة بسالم. علينا مجيعًا حتّمل مسؤوليتنا اجملتمعية باحلفاظ على سالمتنا وسالمة 

 .(3) الوطن
                                 

  سبق خترجيه. (1)
 https://www.spa.gov.sa/2053576ينظر: وكالة األنباء السعودية واس  (2)

 https://www.al-jazirah.com/2020/20200430/rj2.htm ينظر: مقال للشيخ على موقع جريدة اجلزيرة(3)
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إعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية،  -6

 -هـ 1411السالم إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية: بريوت، الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد عبد 
 م.1991

اقتضاء الصرا  املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبداحلليم بن عبد  -7
ناصر عبدالكرمي السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد بن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي، احملقق: 
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الف، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخل -9
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التفسري البسيط، أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي،  -15
جبامعة اإلمام حممد بن سعود، مث قامت جلنة علمية من  دكتوراه( رسالة 15احملقق: أصل حتقيقه يف )

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة:  -نسيقه، الناشر: عمادة البحث العلمياجلامعة بسبكه وت
 هـ. 1430األوىل، 

تفسري القرآن العزيز، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عيسى بن حممد املري، اإللبريي املعروف بابن  -16
بن مصطفى الكنز، الناشر: الفاروق  حممد -أيب َزَمن ني املالكي، احملقق: أبو عبد اهلل حسني بن عكاشة 

 م.2002 -هـ 1423احلديثة: القاهرة، الطبعة: األوىل، 
احملقق:  ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، تفسري القرآن العظيم -17

 .م1999 -هـ 1420 ،الطبعة: الثانية، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، سامي بن حممد سالمة
تفسري القرآن العظيم، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي  -18

 هـ. 1419 -ابن أيب حامت، احملقق: أسعد حممد الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: الثالثة 
شيخ حممد بن صاحل تفسري القرآن الكرمي، حممد بن صاحل العثيمني، طبع بإشراف مؤسسة ال -19

 .1العثيمني اخلريية، دار ابن اجلوزي: الدمام،  :
تفسري القرآن، أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى السمعاين التميمي  -20

احلنفي مث الشافعي، احملقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الناشر: دار الوطن، الرياض، 
 م.1997 -هـ1418وىل، الطبعة: األ

: حمم د 8 - 1تكملة معاجم اللغة العربية، رينهارت بيرت آن ُدوز ي، نقله إىل العربية وعلق عليه: جـ  -21
: مجال اخليا ، الناشر: وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية، الطبعة: 10، 9َسليم النَعيمي، جـ 

 م. 2000 - 1979األوىل، من 
اللغات، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، عنيت بنشره وتصحيحه هتذيب األمساء و  -22

والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية، يطلب من: دار الكتب العلمية، 
 بريوت.
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الناشر: هتذيب اللغة، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور، احملقق: حممد عوض مرعب،  -23
 م.2001بريوت، الطبعة: األوىل،  :دار إحياء الرتاث العريب

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، املعروف بتفسري السعدي، عبد الرمحن بن ناصر بن  -24
هـ 1420عبداهلل السعدي، احملقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

 م. 2000-
، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن -25

 .م 2000 -هـ 1420الطبعة: األوىل،، الناشر: مؤسسة الرسالة، احملقق: أمحد حممد شاكر
سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو  -اجلامع الكبري  -26

 م. 1998يسى، احملقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالمي: بريوت، سنة النشر: ع
وسننه وأيامه املسمى بصحيح البخاري،  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل  -27

طوق حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر الناشر: دار 
 هـ.1422النجاة، مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، الطبعة: األوىل، 

اجلامع ألحكام القرآن، املعروف بتفسري القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري اخلزرجي  -28
املصرية: القاهرة، وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب  -مشس الدين القرطيب، حتقيق: أمحد الربدوين 

  :د، ت:د. 
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل ، درء تعارض العقل والنقل -29

الناشر: ، حتقيق: الدكتور حممد رشاد سامل، بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي
 .م 1991 -هـ  1411الطبعة: الثانية،، لكة العربية السعوديةجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، املم

احملقق: ، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين، الدعاء للطرباين -30
 هـ.1413الطبعة: األوىل،، بريوت :الناشر: دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا

نة يف االعتقادات وأصول الديانات، عثمان بن سعيد بن عثمان بن الرسالة الوافية ملذهب أهل الس -31
 عمر أبو عمرو الداين، احملقق: دغش بن شبيب العجمي، الناشر: دار اإلمام أمحد: الكويت

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين   -32
 هـ. 1415باري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية: بريوت، الطبعة: األوىل، األلوسي، احملقق: علي عبد ال

حممد بن أيب بكر بن ، الروح يف الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة -33
 .بريوت: الناشر: دار الكتب العلمية، أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية

تني، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، حتقيق: زهري الشاويش، روضة الطالبني وعمدة املف -34
 م.1991-هـ 1412الناشر: املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة: الثالثة، 
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مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن ، زاد املسري، ابن اجلوزي، اد املسري يف علم التفسري -35
 .هـ1422،الطبعة: األوىل ، بريوت :الناشر: دار الكتاب العريب، ملهدياحملقق: عبد الرزاق ا، حممد اجلوزي

، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد يف هدي خري العباد -36
الطبعة: السابعة والعشرون ، ، الكويت :مكتبة املنار اإلسالمية -بريوت  :الناشر: مؤسسة الرسالة

 .م1994هـ /1415
سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين بن  -37

احلاج نوح بن جنايت بن آدم األشقودري األلباين، الناشر: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع: الرياض، الطبعة: 
هـ 1422 :7م، جـ 1996 -هـ 1416: 6م، جـ 1995 -هـ 1415: 4 - 1األوىل، عام النشر:، جـ 

 م.2002 -
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين بن  -38

 -هـ 1412، 1احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين، دار النشر: دار املعارف، الرياض،  :
 م.1992

 -عادل مرشد  -  األرناؤو احملقق: شعيب  سنن ابن ماجه، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، -39
 -هـ 1430عبد اللطيف حرز اهلل، الناشر: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل،  -حممد كامل قره بللي 

 م.2009
سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي  -40

ْستاين، احملقق: شَعيب  حَمم د كام ل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العاملية، الطبعة:  -  اؤو األرنالسِّج 
 م.2009 -هـ 1430األوىل، 

ردي اخلراساين أبو بكر البيهقي،  -41 السنن الكربى، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوج 
 م.2003 -هـ 1424ثة، احملقق: حممد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية: بريوت، الطبعة: الثال

، املؤلف: أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف باخلطايب، شأن الدعاء  -42
الثالثة، ، م 1984 -هـ  1404األوىل،  الطبعة:، الناشر: دار الثقافة العربية، احملقق: أمحد يوسف الّدقاق

 .م 1992 -هـ  1412

ماعة، أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن بن منصور الطربي الرازي شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجل -43
الاللكائي، حتقيق: أمحد بن سعد بن محدان الغامدي، الناشر: دار طيبة: السعودية، الطبعة: الثامنة، 

 م.2003 -هـ 1423
حتقيق: شعيب  ،أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي، شرح السنة  -44
هـ 1403الطبعة: الثانية، ، دمشق، بريوت -الناشر: املكتب اإلسالمي ، حممد زهري الشاويش - اؤو األرن

 .م1983 -
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أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري ، شرح مشكل اآلثار -45
 الناشر: مؤسسة الرسالة،  األرناؤو حتقيق: شعيب ، املصري املعروف بالطحاوي

ة، أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهلل اآلُجرِّيُّ البغدادي، احملقق: د. عبداهلل بن عمر بن الشريع -46
 م.1999 -هـ 1420سليمان الدميجي، دار الوطن: الرياض، الطبعة: الثانية، 

ردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي،  -47 شعب اإلميان، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوج 
صوصه وخرج أحاديثه: د. عبد العلي عبد احلميد حامد، أشرف على حتقيقه وختريج حققه وراجع ن

اهلند، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع  –أحاديثه: خمتار أمحد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 
 م. 2003 -هـ  1423بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند، الطبعة: األوىل، 

حتقيق: ، لصارم املنكي يف الرد على السبكي، مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبليا -48
الناشر: مؤسسة ، قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، عقيل بن حممد بن زيد املقطري اليماين

 .م2003 -هـ 1424الطبعة: األوىل، ، بريوت: الريان
، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان التميمي أبو حامت الدارمي صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان -49

 –هـ 1414الُبسيت، احملقق: شعيب األرناؤو ، الناشر: مؤسسة الرسالة: بريوت، الطبعة: الثانية، 
 م.1993

صحيح اجلامع، حممد ناصر الدين بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم األشقودري األلباين، الناشر:  -50
 املكتب اإلسالمي. 

الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين    -51
الناشر: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، ، احملقق: علي بن حممد الدخيل اهلل، ابن قيم اجلوزية

 .هـ1408
يم اجلوزية، الناشر: دار الطب النبوي الطب، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن ق -52

 م. 2000 -هـ  1421الطبعة: األوىل، ، بريوت :اهلالل
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني   -53

 بدر الدين العيين، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب: بريوت. احلنفيالغيتاىب 
د بن أمحد بن إبراهيم طباطبا، احلسين العلوي، أبو احلسن، عيار الشعر، حممد بن أمحد بن حمم -54

 احملقق: عبد العزيز بن ناصر املانع، الناشر: مكتبة اخلاجني: القاهرة.

العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري، احملقق: د مهدي   -55
 تبة اهلالل.املخزومي، د. إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومك

غريب احلديث، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، احملقق: الدكتور عبد   -56
 م.1985 -هـ 1405املعطي أمني القلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية: بريوت، الطبعة: األوىل، 
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قدم ، سة: أمحد فريد املزيديحتقيق ودرا، أبو عبيد أمحد بن حممد اهلروي، الغريبني يف القرآن واحلديث -57
الطبعة: ، اململكة العربية السعودية -الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ، له وراجعه: أ. د. فتحي حجازي

 .م 1999 -هـ  1419األوىل، 
الفتاوى الفقهية الكربى، أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري، مجعها:  -58

 بن علي الفاكهي املكي، الناشر: املكتبة اإلسالمية. الشيخ عبد القادر بن أمحد
 .حممد بن سعد الشويعر د.مجعها: ، عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،فتاوى نور على الدرب -59
مجع وترتيب وحتقيق: ، فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ -60

 .هـ 1399الطبعة: األوىل، ، عة احلكومة مبكة املكرمةالناشر: مطب، حممد بن عبد الرمحن بن قاسم
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، الناشر:  -61

هـ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه 1379بريوت،  -دار املعرفة 
 اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبدالعزيز بن عبد اهلل بن باز.  وأشرف على طبعه: حمب الدين

عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب بن سليمان ، فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد -62
الناشر: مطبعة السنة احملمدية، القاهرة، الطبعة: السابعة، ، احملقق: حممد حامد الفقي، التميمي
 .م1957هـ/1377

الناشر:  ،ربانية على األذكار النواوية، حممد بن عالن الصديقي الشافعي األشعري املكيالفتوحات ال -63
 .مجعية النشر والتأليف األزهرية

 الفقه العقدي للنوازل، عبدالرحيم صمايل السلمي، إعداد فريق املكتبة الشاملة.  -64

وزي: الدمام، الطبعة: فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية، حممد بن حسني اجليزاين، دار ابن اجل -65
 م.2006 -هـ1427الثانية، 

فقه النوازل وقيمته التشريعية والفكرية، د. حسن الفياليل، حبث مقدم لشعبة الدراسات اإلسالمية  -66
 هـ.   1404يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامع سيدي حممد بن عبد اهلل، فاس، 

ن معظم شاه الكشمريي اهلندي مث فيض الباري على صحيح البخاري، حممد أنور شاه ب -67
الديوبندي، احملقق: حممد بدر عامل املريهتي، أستاذ احلديث باجلامعة اإلسالمية بداهبيل )مجع األمايل 
وحررها ووضع حاشية البدر الساري إىل فيض الباري(، الناشر: دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة: األوىل، 

 م. 2005 -هـ  1426
اجلامع الصغري، زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن فيض القدير شرح  -68

مصر، الطبعة: األوىل،  –زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري، الناشر: املكتبة التجارية الكربى 
 هـ.1356

بن عبد احلليم  قاعدة خمتصرة يف وجوب طاعة اهلل ورسوله ووالة األمور، تقي الدين أبو العباس أمحد -69
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بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين، احملقق: عبد الرزاق بن عبد احملسن 
 هـ.1417البدر، الناشر: جهاز اإلرشاد والتوجيه باحلرس الوطين، اململكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 

آبادي، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث  د بن يعقوب الفريوزالقاموس احمليط، جمد الدين أبو طاهر حمم -70
يف مؤسسة الرسالة بإشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: 

 م.2005 -هـ 1426بريوت، الطبعة: الثامنة، 
حممد أمني  القانون يف الطب، أبو علي احلسني بن عبد اهلل بن سينا، احملقق: وضع حواشيه -71

 الضناوي.
قره عني األخيار لتكملة رد احملتار علي الدر املختار شرح تنوير األبصار )مطبوع بآخر رد احملتار(،  -72

عالء الدين حممد بن بن عمر بن عبد العزيز عابدين احلسيين الدمشقي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
 والتوزيع، بريوت.

 حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل ابن جزي الكليب الغرناطي.القوانني الفقهية أبو القاسم  -73
أبو عبد اهلل، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل بن ناصر بن ، القول السديد شرح كتاب التوحيد -74

، اململكة العربية السعودية -الناشر: وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، محد آل سعدي
 .هـ1421 :يةالطبعة: الثان

حممد بن حسني بن سليمان بن  ،الصارم املنكي الكشف املبدي لتمويه أيب احلسن السبكي، تكملة -75
الناشر: دار ، أبو بكر بن سامل شهال .صاحل بن علي احملسن، د .دراسة وحتقيق: د، إبراهيم الفقيه

 .م 2002 -هـ  1422الطبعة: األوىل ، الرياض: الفضيلة
سري القرآن، أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب، أبو إسحاق، حتقيق: أيب الكشف والبيان عن تف -76

حممد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
 م. 2002 -، هـ 1422الطبعة: األوىل 

األنصاري الدواليب الرازي، الكىن واألمساء، أبو ب ْشر حممد بن أمحد بن محاد بن سعيد بن مسلم  -77
 -هـ  1421بريوت، الطبعة: األوىل،  –احملقق: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، الناشر: دار ابن حزم 

 م.2000
لباب التأويل يف معاين التنزيل، أو مايعرف بتفسري اخلازن، عالء الدين علي بن حممد بن عمر  -78

د علي شاهني، الناشر: دار الكتب العلمية: بريوت، الشيحي أبو احلسن املعروف باخلازن، تصحيح: حمم
 هـ. 1415الطبعة: األوىل، 

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي ، اللباب يف علوم الكتاب  -79
: الناشر: دار الكتب العلمية، احملقق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض، النعماين
 م1998-هـ  1419عة: األوىل، الطب، بريوت



 لنوازل العقدية المتعلقة بوباء كورونال التوجيهات الصحيحة
94 

 يلسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن على بن منظور األنصاري الرويفع  -80
 هـ.1414، الناشر: دار صادر: بريوت، الطبعة: الثالثة، اإلفريقي

مارواه الواعون يف أخبار الطاعون، جالل الدين السيوطي، شرح وحتقيق ودراسة: د. حممد علي  -81
 ر، دار القلم: دمشق. البا

جممع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي، احملقق:  -82
 م.1994-هـ  1414حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: 

ة وحتقيق: زهري عبداحملسن دراس، أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي، أبو احلسني، جممل اللغة  -83
 .م 1986 -هـ1406 :الطبعة الثانية، بريوت: دار النشر: مؤسسة الرسالة، سلطان

جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين، احملقق: عبد الرمحن بن   -84
ة النبوية، اململكة العربية حممد بن قاسم الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدين

 م.  1995 -هـ 1416السعودية، عام النشر: 
 بن سعد الشويعر.عبد العزيز بن باز، أشرف على مجعه وطبعه: حممد  العالمةجمموع فتاوى  -85
جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني )فتاوى العقيدة(، مجع وترتيب: فهد ناصر السليمان، دار  -86

 هـ.1413: األوىل، الوطن: الرياض، الطبعة
احملكم واحمليط األعظم أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي، احملقق: عبداحلميد هنداوي   -87

 م.2000 -هـ 1421بريوت الطبعة: األوىل،  –الناشر: دار الكتب العلمية 
 مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس -88

بريوت، الطبعة:  –الدين ابن قيم اجلوزية، احملقق: حممد املعتصم باهلل البغدادي، الناشر: دار الكتاب العريب 
 م.1996 -هـ  1416الثالثة، 

املستدرك على الصحيحني، أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه الضيب  -89
قيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية: الطهماين النيسابوري املعروف بابن البيع، حت

 م.1990 -هـ 1411بريوت، الطبعة: األوىل، 
مسند أيب يعلى، أبو يعلى أمحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي، املوصلي،  -90

 م. 1984 -هـ 1404احملقق: حسني سليم أسد، الناشر: دار املأمون للرتاث: دمشق، الطبعة: األوىل، 
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين،  -91

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن عبداحملسن الرتكي، الناشر:  -  األرناؤو احملقق: شعيب 
 م.2001 -هـ 1421مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
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ور باسم البحر الزخار، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد مسند البزار املنش -92
صربي عبد اخلالق الشافعي،  -عادل بن سعد -اهلل العتكي املعروف بالبزار، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل 

 م.2009م، وانتهت: 1988الناشر: مكتبة العلوم واحلكم: املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، بدأت: 
املسمى بصحيح مسلم، مسلم  املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  -93

بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 
 بريوت. –

حتقيق: الدكتور  ،لبغوي الشافعيأبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء ا، مصابيح السنة  -94
 يوسف عبد الرمحن املرعشلي، حممد سليم إبراهيم مسارة، مجال محدي الذهيب

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، الناشر: املكتبة  -95
د بن أيب الفهم داود التنوخي العلمية: بريوت. كتاب الفرج بعد الشدة، أبو علي احملسن بن علي بن حمم

 م. 1978 -هـ  1398البصري، حتقيق: عبود الشاجلي، الناشر: دار صادر، بريوت، عام النشر: 
املصنف يف األحاديث واآلثار، أبو بكر بن أيب شيبة عبداهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن  -96

 هـ.1409د: الرياض، الطبعة: األوىل، خواسيت العبسي، احملقق: كمال يوسف احلوت، الناشر: مكتبة الرش
معامل التنزيل يف تفسري القرآن، املعروف بتفسري البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن  -97

الفراء البغوي الشافعي، احملقق : عبد الرزاق املهدي، الناشر : دار إحياء الرتاث العريب: بريوت، الطبعة: 
 هـ. 1420األوىل، 

سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي أبو القاسم الطرباين، احملقق:  املعجم األوسط، -98
 القاهرة. –طارق بن عوض اهلل بن حممد ، عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، الناشر: دار احلرمني 

معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي، الناشر: دار صادر،   -99
 م.1995وت الطبعة: الثانية، بري 

املعجم الكبري، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي أبو القاسم الطرباين، احملقق:  -100
محدي بن عبد اجمليد السلفي، مكتبة ابن تيمية: القاهرة الطبعة: الثانية، ويشمل القطعة اليت نشرها الحقا 

 م.1994 -هـ 1415ة، األوىل، نشر: دار الصميعي: الرياض، الطبع 13من مج 
الناشر: عامل ، مبساعدة فريق عمل، د أمحد خمتار عبد احلميد عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة  -101

 .م 2008 -هـ  1429الطبعة: األوىل، ، الكتب
102- 

د. حممد عماد فضلي وآخرون، جممع  -معجم املصطلحات الطبية، إعداد: د. أبو شادي الرويب 
 صر.اللغة العربية مب

معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية، جالل الدين سعيد، دار اجلنوب للنشر: تونس،   -103
 م.2004
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 :دار إحياء الرتاث العريب - بريوت :الناشر: مكتبة املثىن، معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة -104
 .بريوت
شرق ل اإلقليميالست، الناشر: منظمة الصحة العاملية: املكتب  م. معجم الوبائيات، جون. -105

 م.2000املتوسط، الطبعة الثالثة، عام:

حامد عبد القادر  -أمحد الزيات  -جممع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى ، املعجم الوسيط -106
 النجار، الناشر: دار الدعوة.حممد  -

حامد صادق قنييب، الناشر: دار النفائس للطباعة  -معجم لغة الفقهاء، حممد رواس قلعجي  -107
 .1988 -هـ  1408توزيع، الطبعة: الثانية، والنشر وال

املعني على تفهم األربعني، ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي  -108
املصري، دراسة وحتقيق: الدكتور دغش بن شبيب العجمي، الناشر: مكتبة أهل األثر للنشر والتوزيع، حويل 

 م. 2012 -هـ  1433الكويت، الطبعة: األوىل،  –
مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، احملقق: عبد السالم حممد هارون،  -109

 م.1979 -هـ 1399الناشر: دار الفكر، عام النشر: 
املنتقى شرح املوطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجييب القرطيب الباجي األندلسي،   -110

 هـ. 1332لطبعة: األوىل، الناشر: مطبعة السعادة: القاهرة، ا
املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، الناشر: دار  -111

 هـ.1392إحياء الرتاث العريب: بريوت، الطبعة: الثانية، 
منهج استنبا  أحكام النوازل الفقهية املعاصرة، د. مسفر بن علي القحطاين، دار األندلس  -112

 م . 2003 -هـ  1424، 1ة،  : اخلضراء: جد

د محممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حم، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  -113
نقل ، حتقيق: د. علي دحروج، تقدمي وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، صابر الفاروقي احلنفي التهانوي

الناشر: مكتبة لبنان ، ألجنبية: د. جورج زيناينالرتمجة ا، النص الفارسي إىل العربية: د. عبد اهلل اخلالدي
 م.1996 -الطبعة: األوىل ، بريوت –ناشرون 

املوطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، احملقق: حممد مصطفى األعظمي،  -114
 1425أبو ظيب، الطبعة: األوىل،  -الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية 

 م. 2004 -هـ 
 النحو الوايف، عباس حسن، الناشر: دار املعارف، الطبعة اخلامسة عشرة. -115
 –نقد الشعر، قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي، أبو الفرج، الناشر: مطبعة اجلوائب  -116

 هـ.1302قسطنطينية، الطبعة: األوىل، 
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البصري البغدادي الشهري باملاوردي، احملقق: السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب 

 العلمية: بريوت،  :د، ت:د. 
النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن عبدالكرمي الشيباين  -118

بريوت،  -حممود حممد الطناحي، الناشر: املكتبة العلمية  - ياألثري، حتقيق: طاهر أمحد الزاو اجلزري بن 
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