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 الملخص:

أعظم المقاصدددل التق حققتاا العددداليالم ا اددداميم الحألاظ ع   ا نأل   تناول الباحث بيان أن من  

فعددالعع علو وادداول لوهايتاا من ا مالاو الوباويم وهل تنوعع الوادداول مناا تالبليم  و و   

ال  وء إل  هللا تالال  وا ادددتالانم بد للفل الوباء وفا ما للع ع يد ا للمو وواددداول ماليم تمنل  

حاليم ما حالم هللا تالال  والادولد من ا عالمم ك الميتم واللم ولحم الننييال  بإذن هللا ا وبوم مناا ت

وأ ل  ل ذي نا  من الاددددباخ ومن   من العيالأل وا عددددالبم  المادددد الاع والمنلالاع وا فالال  

المحالمم من الألواحش واآلثام وو ذلك الالنايم باآللا  الالامم فق التصدالفاع لمنل انتعداال ال الاثيم  

حال وهل الوباء فال ينا أن نال م بو و  الاددالق جي ال الالاا المناادد  من  والألايالوادداع و وفق  

ذوي ا نتصدددا  ذ إذ ما نيل من لاء إ  وأنيل مالد لواء و وعيل الماللددد  لمنل الاللو  وفا  

 نظام الح ال الصحق الذي ثبع فق العاليالم.

 

 

  Abstract 

the researcher has explained that one of the greatest aims that Islamic law 

has achieved is that save on the selves . 

It has legislated so many ways to protect it of the epidemic diseases. 

There were different ways, one of them is devotional, like we have to obey 

Allah and Seeking help of him according to the evidences. Also there are 

physical ways that prevent the epidemics such as the prohibition of what 

Allah and his messenger of the food like( dead meat  blood,pork, eating 

every beast of prey, and every bird with a talon).and drinks like 

intoxicants and drugs.  And forbidden deeds of abominations and sins . 

Caring for public morals in behavior to prevent the spread of viruses and 

germs. In the event of a pandemic, we must know that it is necessary to 

seek appropriate treatment from specialists. As it is a disease that has not 

been transmitted, and medicine has been sent with it, and patients have 

been isolated to prevent infection according to the quarantine system that 

was established in the Sharia. 
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 المقدمة 

 الحمد هللا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
ة الغرا  للحقيقها وتنميلها الحفاظ على النفس إن من أعظم المقاصدددددددددد اللش يا   ال دددددددددر ع 

،سورة النسا  من اآلية   َّ زت رت يب ىب نب  مبزب رب يئ  ُّٱكقول هللا تعالى:  
. ومن  32سدددورة الما دة اآلية     َّٰذ  يي ىي مي خي حي ُّٱ،  قوله تعالى :  29

ينظر إلى أحوال العالم ب رقه وغربه وشماله وينوبه و رى انل ار  فيروس كورونا كالنار فش اله يم  
الذي قدر هللا أن تلناقص فش األنفس واألموال ؛فدعانش وايب الوقت أن أبحث فش نصددوا الالاب  

 ية وكيفية اللعامل عند وقوعها وانل دارلا قدر والسدنة وأقوال ألل العلم  فش الوقاية من األمرا  الوبا
اإلمكان ببحثش الموسددو) لالوسددا ل ال ددروية الوقا ية من األمرا  الوبا ية ا للم دداركة به فش م تمر  

الجامعة العراقية الموسدددددددددو) ل العلو) اينسدددددددددانية بين م دددددددددك   الواق  ومل لبا  عالم  –كلية اآلداب  
   القرآنية فش معالجة م ك   الواق  ا.المعرفةا ضمن محور لتوظيف الدراسا

وكانت طبيعة البحث أن يقسم على ث ثة مباحث وخاتمة المبحث األول: اللعر ف بالعنوان  
وال اعون   بالوبا   اللعر ف   الثانش  الم لب   . العنوان  بيان مص لحا   األول   الم لب  وتضمن 

 وع قهما بمر   كورونا. 
والمبحث الثانش :الوسا ل ال روية الوقا ية وفيه م لبان الوسا ل اللعبدية ،والوسا ل المادية  

والمبحث الثالث :الوسا ل ال روية الع يية :الم لب األول: اللعامل م  المبللى الم لب الثانش :  
 ويوب اللداوي الم لب الثالث: الحجر الصحش 

وقا ية بنا  على قاعدة ل المن  أيسر من الرف ا بما لو  وقد بينت ألمية العناية بالوسا ل ال 
معروف عند الناس لالوقاية خير من الع جا إذ يجب أن نجم  فش اللحصن واللداوي من األمرا  

 واآلفا  وال رور بين األسباب المادية والمعنو ة اللش يا   بها ال ر عة قدر طاقله 
  النصدددوا ال دددروية اللش تلعلق بالوقاية من وقد سدددلات المنهال ايسدددلقرا ش إذ قمت باسدددلقرا

 األمرا  ثم بيان معنى لذا النصوا باخلصار وتنز لها على واق  الناس اليو) .
 سا   هللا تعالى أن يمن على وباده برف  الب   والوبا  أنه ولش ذلك والقادر عليه     
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 المبحث األول : التعريف بالعنوان 
 طلحات العنوان. المطلب األول : بيان بمص 

أوي: تعر ف الوسدددددددددددا ل ولش يم  وسددددددددددديلة قال أبو البقا : وسددددددددددديلة: ولش ما يلوصدددددددددددل إلى 
.  ولش كّل ما يلحقَّق به غر  معّين، يقابلها غاية وتفهم بحسدددددددددب ما تضددددددددداف اليه، ا1لاللحصددددددددديل

 .ا2لوسا ل النَّقل: ُطُرقه -فنقول وسيلة شروّية وسا ل اللَّعليم وسا ل الرَّاحة: أسبابها
ثانيا: تعر ف ال ر عة: ما سن هللا من الدين وأمر به كالصو) والص ة والحال والزكاة وسا ر  

  18سورة الجاثية     َّ نن من  زن رن مم  ام  يل ُّٱأعمال البر ...؛ ومنه قوله تعالى:   

؛ قيل فش تفسيره: ال رعة  48سورة الما دة     َّىن  نن من زن رن ُّٱ، وقوله تعالى:  
 ا3ل ال ر ق، وقيل: ال رعة والمنهاج يميعا ال ر ق، وال ر ق لنا الدين الدين، والمنهاج 

لشرعاا : اي ما كان مسلفادا من ك )    والمقصود من بحثنا ما ي لقه العلما  فش قولهم   
 .ا4ل ال ارع بأن أخذ من القرآن، أو السنة

ة ( التح فيكون المقصوود بالوسوائل الشورعية بح بحأح أل النصوود الد)نيةتال تاب وال ون
 نتوصل بها إلى الوقاية والنجاة من األمراض الوبائية التح تنتشر بالعدوى بين الناس.

الوقاية: حفظ ال دددددددددددش  عما ي ذيه و ضدددددددددددره واللوقش يعل ال دددددددددددش  وقاية مما تعر ف   ثالثا :
 . ا5ليخاف

حفظه. وقاية  يقيه  السو   هللا  عن                   ا6ل وقاه  وسلرته  صنله  إذا  أقيه  ال ش   ووقيت 
 . ا7ل األذى 

األمرا  :يم  مر : به  ا  رابعا:   ما يخرج  يدل على  والضاد أصل صحيح  والرا   لميم 
للبدن    ا8ل اإلنسان عن حد الصحة فش أي شش  كان المر : لو ما يعر   الجريانش  ، وعرف 

 .ا9لفيخريه عن ايعلدال الخاا 
خامسدددددا : اينلقالية من النقل وحروف النون والقاف وال ): أصدددددل صدددددحيح يدل على تحو ل  
شدددددش  من مكان إلى مكان والمقصدددددود لو  نقل المر  من المر ي الى الصدددددحيح وتسدددددمى ايضددددا  

ا : ياوز غيره إليه، وقيل: لو أن يصدددددديبه مثل ما بصدددددداحب الدا . العدوى: لوأعداه الدا  يعديه إعد 
 ا10لوأعداه من علله وخلقه وأعداه به: يوزه إليه، وايسم من كل ذلك العدوىا

حيح بوساطة ما، ما ُيعدي من يرب أو غيره أي    ولش انلقال المر  من المر ي إلى الصَّ
وىى: شدددددخص أو  يسدددددري من واحد إلى آخر عن طر ق ايّتصدددددال المباشدددددر و  د  غير المباشدددددر  ناقل العى
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ثومدة وقدادر على نقلهدا .  فداألمرا  المعدديدة لش  ا11لحيوان ي يظهر أعرا  المر  لانده ُيووي الُجر 
األمرا  اللش ي دددددددددهد الحس والواق  أنها تنلقل من شدددددددددخص مر ي بها إلى صدددددددددحيح لسدددددددددبب من  

يروسا  ولش  كا ن دقيق سر   اينل ار،  األسباب وبقدر من هللا. ومن أسباب العدوى البكلر ا ،والفا
ي ُيرى بالمجهر العادّي، وقد يكون وسدددددددددددددد غا بين الحّش وغير الحّش، منه أنواع عديدة، ُتحد  الاثير  

يددة، كددالجدددرّي والحصددددددددددددددبددة  ونحولددا  فيروس اإليدددز، انفلونزا وغيرلددا   دة . وقددد ا12لمن األمرا  المعدد 
 ع قله بال اعون .اريأ  تعر ف الوبا  الى الم لب الثانش ل

 
 المطلب الأانح :

 التعريف بالوباء والطاعون وعالقهما بمرض كورونا
تعر ف الوبا  لغة وبأ: الوبا ، مهموز: كّل مىرى  عاّ)، تقول: أصدددداب ألل الاورة العا) وبا  

بدا ةغ، إذ  ُبُ   وى ُب ى   تىو  هدا، وقدد اسددددددددددددددلوبدأتهدا.. وقدد وى ضددددددددددددددُ بةودة، إذا كثر مىر  ُثر  شددددددددددددددديدد.. وأر ث وى ا كى
 .ا13لأمراضها
قال ابن النفيس: الوبا : فسددددداد يعر  لجولر الهوا  ألسدددددباب سدددددماو ة أو أرضدددددية، كالما   

 . ا 14لاآلسن والجيف الاثيرة  تقلضش أن ال اعون نوع من أنواع الوبا  وفرد من أفراده، وعليه األطبا 
الب ددر، أو الحيوانا  فش مر  وبا ّش :ولو مر  سددر   اينل ددار، مهايم ألعداد كبيرة من  

 .  ا15لوقت واحد، ضمن من قة أو إقليم واحد 
وعرف منظمة الصددددددددددحة العالمية الوبا  : إنه ذلك المر  الذي ينل ددددددددددر فش عدة دول حول 
العالم فش نفس الوقت. ومن لنا، وبحسددددددددب منظمة الصددددددددحة العالمية، ف نه يلم اإلع ن عن حدو  

ل  فيه الناس بالحصددددددددانة، فش يمي  أنحا  العالم بما يفو   وبا   عندما ينل ددددددددر مر  يديد، ي يلم
 .ا16لاللوقعا  

من ناحية ثانية، ف ن  الوبا   يلمثل فش ز ادة مفايوة فش الحاي  المرضددددددددددية أو فش المر   
 الذي يمكن أن يكون ملفردا فش دولة واحدة أو مجلم  واحد.

الهوا  فلفسدددددددددددددددد بدده األمزيددة  تعر ف ال دداعون :أندده المر  العددا) والوبددا  الددذي يفسدددددددددددددددد لدده  
، ولو مر  يعم الاثير من الناس فش يهة من ا18لوسددددددددددددددمش بذلك ؛ألنه ي عن ايروا   ا17لواألبدان

الجها  دون غيرلا بخ ف المعلاد من أحوال الناس وأمراضددهم، و كون مرضددهم غالبا مرضددا واحدا 
 .ا19لبخ ف سا ر األوقا  ف ن أمرا  الناس مخللفة



` 

   

   

الوهاويم من ا مالاو الوباويم  الوااول العالعيم   
 

183 
 

منظمة الصددددددددددددحة العالمية ال اعون :أنه مر  من األمرا  المعدية المويودة لدى وعرفت  
بعي صدغار الثدييا  والبراغيث المعلمدة لها. وقد ُيصداب الناس بال اعون إذا ما تعرضدوا للدغا  
البراغيدث الحداملدة للعددوى، و ظهر عليهم ال ددددددددددددددكدل الدبلش لل داعون. وقد يل ور ال داعون الدبلش فش 

ليلحول الى طاعون ر وي، وذلك عندما تصدل البكلير ا إلى الر لين. وانلقال ال اعون    بعي األحيان
من شددددخص إلى آخر أمرث ممكنث من خ ل اسددددلن ددددا  رذاذ الجهاز اللنفسددددش المصدددداب بالعدوى من  
شدخص مصداب بال اعون الر وي. والمضدادا  الحيو ة ال دا عة فعالة فش ع ج ال اعون، فش حالة  

مبكر للغاية، ألن مسار المر  عادة ما يكون سر عاغ. ال اعون الر وي .. قد ينقل  تقديمها فش وقت  
المر  عن طر ق الرذاذ إلى الب در اآلخر ن. وال اعون الر وي غير المعالال يكون مميلاغ، ما لم يلم  
ت دددددددخيصددددددده وع يه فش وقت مبكر. وم  ذلك، ف ن معدي  اللعافش تاون مرتفعة إذا تم اكل ددددددداف  

 .ا20ليه فش الوقت المناسب المر  وع 
عرفت منظمة الصددددحة العالمية فيروسددددا  كورونا بأنه فصدددديلة كبيرة من الفيروسددددا  اللش قد  
تسدددبب المر  للحيوان واإلنسدددان. ومن المعروف أن عدداغ من فيروسدددا  كورونا تسدددبب لدى الب دددر  

لى األمرا  األشددددددددددد  حاي  عدوى الجهاز اللنفسددددددددددش اللش تلراو  حدتها من نزي  البرد ال ددددددددددا عة إ
وخامة مثل مل زمة ال در  األوسدا اللنفسدية والمل زمة اللنفسدية الحادة الوخيمة لالسدارسا. و سدبب  

، لو مر  معد يسدددددددددببه فيروس 19-فيروس كورونا الُمال دددددددددم م خراغ مر  فيروس كورونا كوفيد 
مر  المسدددددلجدين قبل  كورونا الُمال دددددم م خراغ. ولم يكن لناع أي علم بويود لذا الفيروس ولذا ال

 ا21ل.2019انديع الفاشية فش مدينة يولان الصينية فش كانون األول/ ديسمبر 
وفش ضددددو  ما تقد) من اللعر فا  يلبين أن الوبا  أعم من ال اعون فال طاعون وبا  وليس 
 كدل وبدا  طداعون وقدد بين ذلدك ابن القيم لدذا المعنى فقدال : لولمدا كدان ال داعون يكثر فش الوبدا ،
وفش الب د الوبيودة، عبر عنده بدالوبدا ، كمدا قدال الخليدل: الوبدا : ال داعون. وقيدل: لو كدل مر  يعم،  
واللحقيق أن بين الوبا  وال اعون عموما وخصددددددوصددددددا، فال طاعون وبا ، وليس كل وبا  طاعونا،  

 .ا22لوكذلك األمرا  العامة أعم من ال اعون، ف نه واحد منهاا
ن حجر: لأن ال داعون أخص من الوبدا  ،وأن ايخبدار الواردة فش وكدذلدك بنحو قولده قدال اب 

تسدميه ال اعون وبا  ،ي يلز) منه أن كل طاعون وبا  ،،بل يدل على عكسده ،ولان لما كان الوبا  
 . ا23لين أ عنه كثرة المو  ،وكان ال اعون ايضا كذلك ،اطلق عليه اسمه ا
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نواع الوبا  سدر   اينل دار ولو بذلك يأخذ  وفش ضدو  ما تقد) : أن فايروس كورونا نوع من أ
 أحكا) ال اعون، اللش ورد  فش أحكامه نصوا كما سنلناوله فش لذا البحث. 

فقددد أكددد  منظمددة الصددددددددددددددحددة العددالميددة أن لددذا المر  معددد بدددريددة كبيرة و نلقددل الفيروس 
المصددددددددددداب وفمه عند  لكوروناا المسدددددددددددبب للمر  عن طر ق الرذاذ والق يرا  اللش تلناثر من أنم 

السددددعال و الع اس، وعند اسددددلعمال بعي األوانش فش األكل وال ددددرب، أو عند تقصددددد تلو ث شددددش  
 يسلعمله األصحا  بلعر ضه للعاب المر ي.

 فيلعين شرعا دف  المفسدة والضرر عن األصحا  كما سيأتش فش المبحث الثانش. 
 

 المبحث الأانح : الوسائل الوقائية 
 سائل التعبدية المطلب األول الو 

أن ما سدنذكر من نصدوا شدروية من الالاب والسدنة يلحقق نفعها لمن صدفى قلبه ل تعالى  
،وأخلص فش دعا ه وتوكله وتوبله ،وند) على ما قصدددددر فيه وفر، منه، اي ف ذا غلبت أسدددددباب الدا  

لة المر  عن  على اسددددددددددددددبداب الدوا  ،ربمدا ب دل نف  األدو ة ،ولو لم يكن لذلك مثدال فش الخدارج اي غف
   ا24ل ايمور المذكورة ،حلى تهجم عليه اآلفة من غير أن ي عر ،ثم ي لب ايقالة ف  يجد لذلك سبي  

 نسأل هللا تعالى الس مة والعافية واخ ا النية واييلهاد فش الوسا ل اللعبدية واللش منها :
رآن والسنة نصوا فش فضل  الوسيلة األولى: دعا  هللا تعالى وايللجا  اليه وقد ورد  فش الق

 مغجغ   مع  جع مظ   حط مض ُّٱالدعا  ومكانله ومنزلله فش ال ر عة ومنه قال هللا تعالى:  

 ،وقال 186 البقرة: َّجل مك لك خك حك جك  مقحق مف خف حف جف

 مي  خي حي  جي  يه  ىه   مهجه  ين  ىن من  خن ُّٱسبحانه:  

الس )  60 غافر:  َّ يي  ىي عليه  أيوب  عن  وتعالى  سبحانه  وقال    جه ين ىن ُّٱ ،  

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

  -   83 األنبيا :      َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ
 .فهذا النصوا تبين أن الدعا  أمضى س   فش دف  الب   قبل نزوله، وفش تخفيفه ورفعه بعد  84

نزوله؛ لما ثبت فش األحاديث الصحيحة منها حديث النبش صلى هللا عليه وسلم »الدعا  ينف  مما 
وديلة الحديث   ا25ل ) القيامة«نزل ومما لم ينزل، وإن الب   لينزل فيللقاه الدعا  فيعللجان إلى يو 
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ظالرة فش أثر الدعا ، وأنه ينف  مما نزل من المصا ب والمكاره وسا ر أنوع الب   ومما لم ينزل  
 منها. 

 والدددعددا  من أنف  األدو ددة، ولو عدددو الب  ، يدددافعدده و عددالجدده، و من  نزولدده، و رفعدده أو   
يخففده إذا نزل ... ولده م  الب   ث ثدة مقدامدا  :أحددلدا: أن يكون أقوى من الب   فيددفعده، الثدانش:  

يفا،  أن يكون أضدددعم من الب   فيقوى عليه الب   فيصددداب به العبد، ولان قد يخففه وإن كان ضددد 
وقال صددلى هللا عليه وسددلم: »ي يرد القدر إي    ا26لالثالث: أن يلقاوما و من  كل واحد منهما صدداحبه 

فددالدددعددا  من األدو ددة القلبيددة والروحددانيددة وقوة القلددب واعلمدداده على هللا واللوكددل عليدده،    ا27لالدددعددا «
وايللجا  إليه، واين را  وايناسددددار بين يديه، واللذلل له، والصدددددقة، والدعا ، واللوبة وايسددددلغفار،  

 واإلحسان إلى الخلق كما سياتش تفصيلها. ولنالك أدوية كثيرة نأخذ منها. 
باهلل من عامة األمرا  فعن أنس، أن النبش صددددلى هللا عليه وسددددلم كان النبش    اإلسددددلعاذة -أ

صددددلى هللا عليه وسددددلم يقول فش دعا ه: »اللهم إنش أعوذ بك من البرا، والجنون، والجذا)، ومن 
، قال ابن حجر : وقد تواتر  األحاديث بايسلعاذة  من الجنون والجذا) وسش  ا28لسش  األسقا)«

  األخ   واأللوا  واألدوا ، فمن ينار اللدداوي بدالددعدا  يلزمده أن ينار اللدداوي  األسددددددددددددددقدا) ومنارا
بالعقاقير، ولم يقل بذلك إي شددددذوذ وايحاديث الصددددحيحة ترد عليهم فش ايللجا  الى الدعا  مز د  

 . ا29لفا دة ا
عد) الدعا  على النفس والدعا  باألدوية الجامعة من ذلك أن رسدددددول هللا صدددددلى هللا    -ب 

ليه وسلم عاد ري  من المسلمين قد خفت، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه  ع
وسدددددلم: »لل كنت تدعو ب دددددش  أو تسدددددأله إياهت« قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبش به 

أف   فش اآلخرة فعجله لش فش الدنيا، فقال رسدول هللا صدلى هللا عليه وسدلم: »سدبحان هللات ي ت يقه  
  ا 30لقلت: اللهم آتنا فش الدنيا حسنة وفش اآلخرة حسنة وقنا عذاب النارت« قال: فدعا هللا له ف فاها

فدل الحديث على أنَّه ي ينبغش للعبد أن ي لب لنفسدددددددده الب   سددددددددوا  كان للعجيله فش الدنيا حذرغا 
حملها و ق  فش عن إصددددابله فش اآلخرة ألن الب ددددر ضدددد يف ي ي يق الب يا فربما يضددددعم عن ت

 كفران النعمة والجزع وعد) الصبر.
اللحصدن بحمد هللا عند ري ة المبللى فش دينه أو بدنه. لقوله صدلى هللا عليه وسدلم:  -  

»من رأى مبللى فقددال: الحمددد ل الددذي عددافددانش ممددا ابل ع بدده وفضددددددددددددددلنش على كثير ممن خلق 
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وقد روي عن أبش يعفر محمد بن    .ا31لتفضددددددددي ؛ عوفش من ذلك الب   كا نا ما كان ما عا  «
 . ا32لعلش، أنه قال: إذا رأى صاحب ب   يلعوذ، يقول ذلك فش نفسه، وي يسم  صاحب الب  .

اللحصددددددددددن بدعا  ذي النون. لو من ضددددددددددمن األدوية اللش تدف  بها المكاره وترف    -  
خبركم ب ددش  إذا نزل ب ذن هللا، وإنما أفردته أللميله، وفيه يا  قوله صددلى هللا عليه وسددلم: »أي أ

بريدل منام كرب أو ب   من ب يدا الددنيدا دعدا بده يفرج عندهت فقيدل لده: بلى فقدال: دعدا  ذي النون: 
 .  ا33لي إله إي أنت سبحانك إنش كنت من الظالمين«

اللحصددددددددددن بكلما  هللا اللاما  عند نزول المنازل واألمكنة. لقوله صددددددددددلى هللا عليه   - ج
أحدكم منزي فليقل: أعوذ بكلما  هللا اللاما  من شدددددددر ما خلق، ف نه ي يضدددددددره  وسدددددددلم: »إذا نزل 
. فدل الحديث: على اسددلحباب اللعوذ بصددفا  هللا تعالى عند نزول منزل   ا34لشددش  حلى يرتحل«

ما فمن قال ذلك الدعا  بقلب حاضدددددر، وتويه تا) ل تعالى عصدددددم من كل شدددددر، وبقش فش حفظ 
رتحل من منزله ذلك. و  هد لذلك ما روى أبو لر رة رضش هللا عنه قال:  هللا وك  ه وحرزه حلى ي

يا  ريل إلى النبش صددددلى هللا عليه وسددددلم فقال يا رسددددول هللا ما لقيت من عقرب لدغلنش البارحة 
 . ا35لقال: »أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلما  هللا اللاما  من شر ما خلق لم تضرع«

ر . ولش من اإلحسدان الملعدي إلى الغير، وبها تدف   اللحصدن بالصددقة واعمال الب -  
، ف ذا كانت   ا36لاألمرا  والمكاره وترف ؛ لقوله صدلى هللا عليه وسدلم: »داووا مرضداكم بالصددقة«

الصدددددددددددددقة ترف  المر  بعد وقوعه، فمن باب أولى أن تدفعه قبل وقوعه، ف ذا ما بذل اإلنسددددددددددددان  
ذلك للمحلايين بنية دف  الب   أو رفعه، فيريى له   صددددقة من طعا) أو كسدددا  أو نقود وما أشدددبه

الظفر بما نوى. وقال صددددلى هللا عليه وسددددلم: ».. وآمركم بالصدددددقة، ومثل ذلك كمثل ريل أسددددره 
العدو، فأوثقوا يده إلى عنقه، وقربوه ليضددددددربوا عنقه، فجعل يقول: لل لام أن أفدي نفسددددددش منام،  

قال المناوي:  أمر بمداواة المرضددددى بالصدددددقة،   ا37ل«ويعل يع ش القليل والاثير حلى فدى نفسدددده
ونبده بهدا على بقيدة أخواتهدا من القرب، ك غاثة ملهوف، وإغاثة مكروب، وقد يرَّب ذلك الموفقون، 

.  ف ن صددددددددددنا   المعروف تقش   ا38لفويدوا األدو ة الروحانية تفعل ما ي تفعله األدو ة الحسدددددددددديَّة  
  ، وألل المعروف فش الدنيا لم ألل المعروف فش اآلخرة وإن مصددارع السددو ، واآلفا ، والمهلاا

فعل الخير وإسدا  الجميل إلى الناس ددددددددددد سوا  أكانوا أبرارا أ) فجارا ددددددددددد يحفظ صاحبه من مصارع  
 السو  و ردلا عنه، ف ن الجزا  من ينس العمل.
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                  خك حك جك مق ُّٱٱايسددددددلغفار واللوبة قال تعالى عن نو  عليه السدددددد ) :  - خ

   َّ من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جل مك لك

 هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱ ، وقولددده عز ويدددل:  12  -  10 نو :  

وقدددددددال  3 لدددددددود:      َّ جض  مص خص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث  ، 

  لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱسددددددددددددددبحدداندده عن لود عليدده السدددددددددددددد )  :  

  .52 لود:  َّ خم  حم جم هل مل خل حل جل مك

الوقاية من األمرا  والمكرولا  وسا ر اآلفا  اسلنباطا إذ إن م ر ديلة لذه اآليا  على  
السدددددددددددددما ، واإلمداد باألموال والبنين، وامل ع البسددددددددددددداتين الجار ة باألنهار، وز ادة قوة ، واإلملاع  
ملاعا حسدنا يسدللز) ال ي دة الحسدنة الهنية والسد مة من المهلاا ؛ ليلحقق وعد هللا تعالى لمن لز) 

 ايسلغفار.
 

 المطلب الأانح: الوسائل المادية
 لنالك وسا ل مادية عديدة يلحقق بها الوقاية من األمرا  منها :

: المحافظة على البيوة  وقد وضدددددددد  هللا األر  للناس ومنافعهم قال تعالى  الوسووووويلة األولى
ا، فدددل على إمكددان اينلفدداع بهددا برا، وبحرا، ويوا، فددالبيوددة  10لالرحمن:      َّ نن من زنُّٱ

نعمة من نعم هللا إذ لش مكان يلسد  الجمي ، وقد سدخرلا هللا لنا ونحن فيها شدركا  ولها علينا حقو   
   َّ مج حج مث  هت مت خت ُّٱ.وممددا يدددل على معنى المحددافظددة على البيوددة قولدده تعددالى :  

  حن جن مم خم حم جم هل ُّٱ. وقول هللا تبدارع وتعدالى:  56سددددددددددددددورة األعراف من اآليدة 

 41سورة الرو) اآلية   َّ حي جي ٰه مه جه هن من خن
والفسددداد تلضدددمن كل المعانش المادية والمعنو ة اللش تنلال عن سدددلوع اإلنسدددان اللخر بش فش  

  نت مت زت  ُّٱال بيعة والمجلم ، والللو  بمعناه الواسدددد  أقرب إلى مفهو) الفسدددداد ،وقال تعالى : 

   205 سددددددددددددورة البقرة اآلية    َّ يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت
 يوان. يهلك الحر  والنسل، أي يهلك الزرع والح
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 ومن طر  العناية بالبيوة:
الل دددجير: عن أنس بن مالك قال: قال رسدددول هللا صدددلش هللا عليه وسدددلم:  إن قامت  -1

فالحث على الزراعة    ا39لالسدداعة وبيد أحدكم فسدديلة فسن اسددل اع أن ي يقو) حلى يغرسددها فليفعل 
والعناية بالبيوة  يلرتب عليه األير العظيم والثواب الجز ل فعن أنس بن مالك رضدددددددددش هللا عنه قال 
رسددددددول هللا صددددددلى هللا عليه وسددددددلم :لما من مسددددددلم يغرس غرسدددددداغ أو يزرع زرعاغ فيأكل منه طير أو 

النباتش، واألشددددجار خاصدددة   . وقد حمى اإلسدددد ) الغ ا ا40لإنسددددان أو بهيمة إي كان له به صدددددقةا
من أيدي السددفها  العابثين بالبيوة، بالنهش عن ق   األشددجار المثمرة لغير غر ، عن عبد هللا بن  
حب ش، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »من ق   سدرة صوب هللا رأسه فش النار« سول 

من ق   سدددددددددددددددرة فش ف ة   أبو داود عن معنى لدذا الحدديدث فقدال: »لدذا الحدديدث مخلصددددددددددددددر، يعنش
يسدددددددددددلظل بها ابن السدددددددددددبيل، والبها م عبثا، وظلما بغير حق يكون له فيها صدددددددددددوب هللا رأسددددددددددده فش 

 .ا41لالنار«
وللحفدداظ على البيوددة النهش عن قضدددددددددددددددا  الحددايددة من بول  أو براز فش المددا  الددذي  -2

وموارد ميالهم  يسدددلعمله الناس فش وضدددو هم واغلسدددالهم، وسدددا ر شددد ونهم، وفش طر قهم وفش ظلّةهم،  
فعن أبش لر رة، أن رسددددددددول هللا صددددددددلى هللا عليه وسددددددددلم قال: »اتقوا اللعانين« قالوا: وما اللعانان يا  

لاتَّقوا الم عن الث ثة: البراز   ا42لرسددددددددددددول هللات قال: »الذي يلخلى فش طر ق الناس، أو فش ظلهم«
وال ر  إلى المدددا  وأحددددلدددا: مورد،  . والموارد: المجددداري  ا43لفش الموارد، وقدددارعدددة ال ر ق، والظدددلا

وقدارعدة ال ر ق، أي: ال ر ق اللش تقرع بداألريدل والنعدال فلصددددددددددددددبح ممهددة للمرور عليهدا، فهو من  
 . ا44لإضافة الصفة إلى الموصوف، أي: ال ر ق المقروعة

تغ ية اآلنية منعا من الللو  فعن يابر بن عبد هللا، قال: سددددددددددددمعت رسددددددددددددول هللا    -3
، يقول: »غ وا اإلنا ، وأوكوا السدددقا ، ف ن فش السدددنة ليلة ينزل فيها وبا ، ي صدددلى هللا عليه وسدددلم

، وزاد فش ا45ليمر ب نا  ليس عليه غ ا ، أو سدددددددددددقا  ليس عليه وكا ، إي نزل فيه من ذلك الوبا «
ا لل عددا)   ا46لآخر الحددديددث: قددال الليددث: فدداألعددايم عندددنددا يلقون ذلددك فش كددانون األول وذلددك حفظددغ

وال دراب من سدقو، الح درا  الُم ذية اللش ُتولّةد يراثيم المر ، ولذا من باب الوقاية من األمرا  
 وأسبابها.
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:  العناية بالنظافة ال خصية عنى اإلس ) بالنظافة ال خصية ب كل كبير إذ الوسيلة الأانية
بها المر  حال ال رب والبصا ، وقبل تناول أنه أساليب تربو ة راقية فش اللصرفا  واألفعال، يقو)  

ال عا) وبعده، و لأكد العمل بها عند ظهور المعديا  لما قد يلرتب على اللفر ا فيها من ضرر ذاتش 
تعالى:    قوله  ذلك  صور  ومن   . ملعدّ    مم  خم حم جم يل  ىل مل خل ُّٱأو 

 سورة الما دة اآلية     َّجه ين ىن  من  خن حن جن يم ىم

6 .  
فغسدددل األعضدددا  المذكورة فش اآلية يحقق لها النظافة واللخلص من الجراثيم إذ أن األمرا  
تنلقل لإلنسدان ب حدى طر  ث   إما عن طر ق الفم أو ايسدلن دا ، أو عن طر ق الجلد وقد ورد  

ذلك . فعن عاصدددم بن لقيا  أحاديث كثيرة فش فضدددل الوضدددو  والعناية به وتنظيف الفم واينم ومن 
بن صددبرة، عن أبيه قال: قلت يا رسددول هللا، أخبرنش عن الوضددو ، قال: »أسددب، الوضددو ، وبال، فش 

وايسدددددبان : أن يعم يمي  األعضدددددا  بالما ، بحيث يجري    ا47لايسدددددلن دددددا ، إي أن تاون صدددددا ما«
 .ا48لعليها 

لر رة أن رسدددول هللا صدددلى هللا عليه وسدددلم وكذلك غسدددل اليدين تنظيف الفم واألنم فعن أبش  
قال: »إذا توضددددددأ أحدكم فليجعل فش أنفه، ثم لينثر، ومن اسددددددلجمر فليوتر، وإذا اسددددددليقظ أحدكم من  

وفش رواية مسدلم عن أبش لر رة، أن النبش صدلى    ا49لنومه فليغسدل يده قبل أن يدخلها فش وضدو ه «
وغسدددددل اليدين بعد   ا50لمه فليسدددددلنثر ث   مرا  «هللا عليه وسدددددلم قال: »إذا اسدددددليقظ أحدكم من منا

هة غىمىرث  فةش يىدة ش  ث،   ا51لاألكل لقول رسددول هللا صددلى هللا عليه وسددلم: لمىن  نىا)ى وى ابىُه شددى ل ُه، فىأىصددى سددة لىم  يىغ  وى
ُها سى فى ى يىُلومىنَّ إةيَّ نىف 
   ا52ل

بصددددددددددددديغة األمر، فعن أبش ومن وسدددددددددددددا ل الوقاية تغ ية الفم عند الع اس لورود لذا األدب 
لر رة دد رضش هللا عنه دد قال: قال رسول هللا دد صلى هللا عليه وسلم دد: لإذا ع س أحدكم فليض  كفيه  

فددل الحدديدث على آداب الع داس األول: تغ يدة الفم بداليدد أو    ا53لعلى ويهده، وليخفي صددددددددددددددوتدها
 الثوب. ، الثانش: غي الصو  وخفضه.
يد عند اللثايب فعن أبش لر رة رضدددش هللا عنه، عن النبش  ومن الوسدددا ل ايضدددا مسدددك الفم بال

ورد  ا54لصدددلى هللا عليه وسدددلم، قال:   اللثايب من ال دددي ان، ف ذا تثا ب أحدكم فليرده ما اسدددل اع  
اللثايب يلم بوضدددد  اليد على الفم  لحديث أبش سددددعيد الخدري، قال: قال رسددددول هللا صددددلى هللا عليه  

 ا55لليمسك بيده على فيه، ف ن ال ي ان يدخل«وسلم: »إذا تثا ب أحدكم، ف
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األمر بغسدددددددل نجاسدددددددة الالب سدددددددب  مرا  إحدالن باللراب: وثبت لذا األمر عن أبش لر رة،  
قال: قال رسدددول هللا صدددلى هللا عليه وسدددلم: »طهور إنا  أحدكم إذا ول، فيه الالب، أن يغسدددله سدددب   

دة منهن باللراب م  الما ، أن اآلنية اللش يردلا  والمراد اغسددددلوه سددددبعغا واح  ا56لمرا  أويلن باللراب«
الا ب تنقل مر  الاىلةب الخ ير وعدة أمرا  طفيلية أخرى، و لحقق ع يها باللراب .  الوسدددديلة 

 .ا57لالثالثة: تحر م الخبا ث من األطعمة إن األصل فش األشيا  الحل، وإنما المحظور لو ما يضر
رمه هللا تعدالى، إن تحر م المحرما  على لذه األمة لو  : اينلهدا  عمدا ح الوسووووووووويلوة الأوالأوة

ُم   لىي هة ُ) عى رّة ُ حى ل  لىُهُم ال َّيّةبدىا ة وى ُ حدة تحر م حفظ  وصدددددددددددددديداندة، ي تحر م عقوبدة وحرمدان. وقولده تعدالى: َّوى
بدىا دةثى س سددددددددددددددورة األعراف:اآليدة ،فهدذه اآليدة من  كليدا  الل ددددددددددددددر  يدة: فهش المبداد  والقواعدد 157ال خى

 لة اتصايغ مباشراغ بلفر   األحكا) العملية من تحليل وتحر م وإيجاب وإباحة وضبا وتنظيم.الملص
وتدل اآلية على أنه سددددددبحانه أحل ل باده كل ما لو طيب فش لذا الاون، وأنه حرَّ) عليهم    

فش شددددددددددددددر عدة اإلسدددددددددددددد ) الخداتمدة   -تعدالى-كدل مدا لو خبيدث. ومن لدذه الخبدا دث اللش حرمهدا هللا  
فالها مسددددلخبثة وكلها محرمة سددددوى ما يدرج منها وما ي ير فمنها ذوا  السددددمو) واإلبر   كالح ددددرا  

كددالحيدددة والعقرب والزنبور فادددل لددذا حرا) و حر) النمدددل والددذر والفدددار والددذبدداب والخنفسددددددددددددددددا  والقراد 
 .ا58لونحولا

 أوال : ما ورد تحريمه بح القرآن. 
 ىن  نن من  زن رن مم ُّٱ:   -تعالى - تحر م الميلة بأنواعها والد) ولحم الخنز ر لقوله   -1

  هب  مب  خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي  ني  مي زي ري  ٰى ين

 سورة األنعا) اآلية     َّ مس  خس  حس   جس مخ  جخ  مح  جح مج حج  مثهت  مت خت حت  جت

145  : تعالى  وقال   مم  اميل  ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱ  

اآلية      َّري ٰى ين ىن نن  من زن رن البقرة  سبحانه   173 سورة   وقال   مل  خلُّٱ  

  جه  ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل

    والحكمة من تحر م المحرما  3 سورة الما دة من اآلية    َّ جي يه ىه مه

 الحكمة من تحر م الميلة :  -أ
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تعظيم شأن القصد فش األمور كلها ليكون اإلنسان معلمدا على كسبه وس يه، ف ن    -1
 اللذكية وبارة عن إزلا  رو  الحيوان أليل أكله.

أن الميدت حلم أنفده يغلدب أن يكون قدد مدا  لمر  أو أكدل نبدا  سددددددددددددددا)، وبدذلدك   -2
ان قد أصددديب  يكون لحمه ضدددارا، وكذا إذا ما  من شددددة الضدددعم وانح ل ال بيعة.  أي أن الحيو 

بعلة والعلل مخللفة ولش تلرع فش لحم الحيوان أيزا  منها ف ذا أكلها اإلنسدددددددددددان قد يخالا يز ا من  
دمه يراثيم األمرا ، م  أن الد) الذي فش الحيوان إذا وقفت دورته غلبت فيه األيزا  الضارة على  

ا ؛ وألن إراقة الد) الذي  األيزا  النافعة، ولذلك شدددددددددرعت الذكاة ألن المذكش ما  من غير علة غالب
 .   ا59لفيه تجعل لحمه نقيا مما يخ ى منه أضرار

اسددددددددددددددلقدذار ال بداع السددددددددددددددليمدة لده واسددددددددددددددلخبداثده وعدد أكلده مهداندة تندافش عزة النفس   -3
.   ومن أقسددددددددددددددا) الميلدة اللش ذكر  فش سددددددددددددددورة المدا دة المنخنقدة ،والموقوذة ،والملردية  ا60لوكراملهدا

تحر م المنخنقة أن المو  بانحباس النفس يفسدددددددددد الد) باحلباس الحوامي  ،والن يحة. والحكمة من  
الفحمية الاا نة فيه فلصددددددير أيزا  اللحم الم ددددددلمل على الد) مضددددددرة آلكله ،وتحر م الموقوذة: ولش 

فلمو  دون إلرا  الدد) ،وحكمدة تحر مهدا تمداثدل حكمدة تحر م   ا61لالمضددددددددددددددروبدة حلى تمو  ولم تدذع
ترديا، والحكمة واحدة كما فش المنخنقة   ا62للش اللش سدددددددددق ت من علو فلمو  المنخنقة، والملردية: 

،والن يحة فعيلة بمعنى مفعولة. والن ح ضرب الحيوان ذي القرنين بقرنيه حيوانا آخر. والمراد اللش 
 .   ا63لن حلها بهيمة أخرى 

الحكمة من تحر م الد) الضددرر وايسددلقذار أيضددا، أما الضددرر فسنه عسددر الهضددم  -ب 
ّد العسددددددر، و حمل كثيرا من المواّد العفنة اللش تنحّل من الجسددددددم، ولى فضدددددد   لفظلها ال بيعة  ي

كمدا تلفظ البراز ونحوه واسددددددددددددددلعداضدددددددددددددددت عنهدا بمواّد يدديددة من الدد)، وقدد يكون فيده يراثيم بعي 
األمرا  المعدية ولى تاون فيه أكثر مما تاون فش اللحم ومن أيل لذا اتفق األطبا  على ويوب  

 . ا64لى اللبن قبل شربه، لقلل ما عسى أن يكون قد علق به من يراثيم األمرا  المعديةغل
الحكمة من تحر م  لحم الخنز ر لما فيه من الضددرر وايسددلقذار لم زمله للقاذورا    -  

ورغبله فيها، أما ضددددددددرره فقد أثبله ال ب الحديث، إذ أثبت أن له ضددددددددررا يأتش من أكله القاذورا ، 
د الديدان ال ر  ية كالدودة الوحيدة ودودة أخرى تسمى ال عرة الحلزونية ولى تن أ من ف ن أكله يول

أكله الفوران الميلة، كما أثبت أن لحمه أعسدددر اللحو) لضدددما لاثرة ال دددحم فش أليافه العضدددلية، وأن 
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تلعب  المواّد الدلنية اللش فيه تمن  وصددول عصددير المعدة إلى ال عا) فيعسددر لضددم المواّد الزيلية و 
 .ا65لمعدة آكله و  عر بثقل فش ب نه واض راب فش قلبه

 مف خف حف جف ُّٱ   - سبحانه وتعالى -تحر م شرب الخمر والمخدرا : قال   -2

 الما دة:     َّمل خل  حل  جل  مك لك  خك حك جك  مق حق

 . ا66ل :  كل مسكر خمر، وكل خمر حرا) -صلى هللا عليه وسلم-  . وقال 90
- قالت:  نهى رسدول هللا   -رضدش هللا عنهما-وحر) كل المخدرا  والمفلرا ، فعن أ) سدلمة 

و دخل فش المخدرا  الح دديو واألفيون والقا    ا67لعن كل مسددكر ومفلر    -صددلى هللا عليه وسددلم
المخدرا ، وعلة اللحر م لو م اركلها الخمر فش اإلضرار بالجسم وإن اخللم   وغير ذلك من سا ر

 .ا68لاللأثير
 يق ىق يفىف يث ىث ُّٱ   -سددددددددددددددبحدانده وتعدالى-تحر م الزندا: لقدد حر) هللا الزندا  فقدال  -3
صددددلى   -  وعن عمر رضددددش هللا عنه قال: قال رسددددول هللا 32 اإلسددددرا :   َّ مك  لك اك

اُع اللةش -هللا عليه وسددلم  يى ُم ال َّاُعوُن واألىو  ا فةيهة ا إيَّ فى ددى لةُنوا بةهى لَّى ُيع  ُة فش قىو)  حى هىر الفىاحة ددى :  لىم تىظ 
م  لىم يُكن  مىضدددددت فش أسددددد فةهة
أن من اقوى أسدددددباب    فهذا نص من النبش صدددددلى هللا عليه وسدددددلم  ا69ل

 انل ار ال واعين انل ار الفواحو.   
 ىي  ني ميزي  ري  ٰى  ُّٱ:   -عز ويل - النهش عن و،  الحا ي: قال هللا   -4

 حجمث   هت مت  خت حت جت هب مبخب  حب  جب   هئ مئ خئ حئ  جئ  يي

عن حكم    -صلى هللا عليه وسلم - . وسول النبش  222 البقرة:     َّ جس  مخ جخ مح جح مج

 . ومن المعلو) الضرر الابير على الزويين. ا70ل الحيي فقال:  اصنعوا كل شش  إي الناا  
ثانيا ما ورد تحر مه فش السددددددددددنة اسددددددددددلق ي : ورد  أحاديث فش تحر م بعي األطعمة لما  

 فيها من ضرر على الصحة وتأثيرلا على طباع الب ر منها :
تحر م كدل ذي نداب من السددددددددددددددبداع ومخلدب من ال يور عن ابن وبداس، قدال: »نهى   -1

  ا71ل ذي مخلب من ال ير« رسددول هللا صددلى هللا عليه وسددلم عن كل ذي ناب من السددباع، وعن كل 
ومن الحكمة فش  اللحر م بسددددبب طبيعة لذه األشدددديا  المذمومة شددددرعالالعدوانيةا فيخ ددددى أن يلولد 
من لحمها شدددددش  من طباعها فيحر) إكراما لبنش آد) ولو نظير ما روي عنه ز اد السدددددهمش مرسددددد   
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وتحر م    ا72ليغذي و دخل«أنه قال  »ي ترضدددد  لام الحمقا  ف ن اللبن   -عليه الصدددد ة والسدددد )   -
 .  ا73لكل ذي ناب نص صر ح، فيدخل فش لذا األسد، والنمر، والفهد، والذ ب، والالب 

تحر م الحمر األنسدددددددددددددديدة عن أنس بن مدالدك  قدال فش يو) خيبر أصددددددددددددددبندا من لحو)   -2
الحمر، فنادى منادي النبش صدلى هللا عليه وسدلم: »إن هللا ورسدوله ينهيانام عن لحو) الحمر، ف نها  

قدال ابن حجر للدذا حكم الملنجس فيسددددددددددددددلفداد منده     ا74لريس« فدأكفودت القددور، وإنهدا للفور بداللحم 
وقدال العينش لاللعليدل بدالنجداسدددددددددددددددة    ا75لتحر م أكلهدا ولو دال على تحر مهدا لعينهدا ي لمعنى خدارجا

ة  أي أن الحديث نص على العلة ولش النجاسدددد  ا76لقا  على لذه العلل كلها فهش  م ثرة بنفسددددهاا
 فهش علة منصوا عليها فيلحق بها كل وصم ويد  فيه لذا العلة فلحر) النجاسا  يميعها .  

: »خمس فواسددق، يقللن  -صددلى هللا عليه وسددلم    -تحر م خمس فواسددق قول النبش    -3
. ولو كانت من الصدددددددددددددديد ا77لفش الحل والحر)؛ العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والالب العقور« 

  ا78ل   95 المددا دددة:      َّهب مب  خب حب جب ُّٱح قللهددا، وألن هللا تعددالى قددال:  المبددا ، لم يب

.فدل على تحر مها م لقا ؛وألن أصدددل الفسدددق الخروج عن ايسدددلقامة والجور وقيل للعاصدددش فاسدددق 
لذلك وسدميت لذه الحيوانا  فواسدق على ايسدلعارة لخبثهن وخرويهن عن الحرمة : سدميت فواسدق  

 ا79للخرويها باإليذا  واإلفساد عن طر ق معظم الدواب 
  -صددددددلى هللا عليه وسددددددلم   -ول هللا  تحر م الج لة روى ابن عمر، قال: »نهى رسدددددد -4

الج لة لش اللش تأكل العذرة والنجاسدددددددددددا  وتاون من اإلبل والبقر   ا80لعن أكل الج لة وألبانها.«
والغنم والدياج وقيل إن كان أكثر أكلها النجاسددددة فهش ي لة وإن كان ال الر أكثر ف  والصددددحيح  
الدذي عليده الجمهور أنده ي اعلبدار بدالاثرة وإنمدا ايعلبدار بدالرا حدة والنلن فد ن ويدد فش عرفهدا وغيره  

 . ا81لفج لة وإي ف ر ح النجاسة 
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 المبحث الأالث: الوسائل العالجية 
 المطلب األول التعامل مع المبتلى

 أوال : ترسيخ معانح اإليمان بالقضاء والقدر واألخذ باألسباب للمبتلى.
إذ أن اإليمان بالقضا  والقدر أحد أركان اإليمان اللش يجب على الم من اإليمان بها. ف  بد 
أن ي من المر ي بأن ما أصابه من خير أو شر فب ذن هللا وقضا ه وقدره. وإن اإلنس والجن لو  

ب ش     ايلمعوا على أن ينفعوه ب ش  لن ينفعوه إي ب ش  قد كلبه هللا له، ولو ايلمعوا على يضروه
 خي حي جييه ىه مه جه  ين ىن من ُّٱلم يضروه إي ب ش  قد كلبه هللا عليه. قال تعالى:   

 ىث نث مث زث رث ُّٱ  .وقوله تعالى:  11 اللغابن:     َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي

تعالى: .  51 اللوبة:    َّ  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف  يث هللا          قال 

 ٌّ ٰى  ٰر  ٰذ ييىي  مي خي  حي  جي   يه  ىه مه  جه  ين  ُّٱ

 يبىب  نب مب زب  رب  يئ ىئ  نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ  َّ ٍّ

 .قال ابن كثير: لأخبرنا تعالى أنه يبللش وباده،  157  -  155 البقرة:   َّ مت زت  رت
فة  و  ش    مةنى ال خى أي: يخلبرلم و ملحنهم .. فلارة بالسرا  وتارة بالضرا  من خوف ويوع وقوله: َّبة ى

س،   ىن ُفسة س، أي: ذلاب بعضها، َّوىاأل  وىالة ىم  نىق ص  مةنى األ  س، أي: بقليل من ذلك، َّوى كمو  األصحاب وىال ُجوعة
س، أي: ي تغل الحدا ق والمزارع كعادتها. وقوله: ل  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذواألقارب واألحباب، َّوىالثَّمىرىا ة

ا أي: يلسلون بقولهم لذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك ل يلصرف فش  ِّ ُّ َّ ٍّ
افهم بأنهم عبيدة، عبيده بما شا ، وعلموا أنه ي يضي  لديه مثقال ذرة يو) القيامة؛ فأحد  لهم ذلك اعلر 

َّ فقال:  ذلك،  تعالى عما أع الم على  الدار اآلخرة، ولهذا أخبر   رب  يئ  وأنهم رايعون فش 

فهذا لو الوايب أويغ عند ايبل   بمصيبة      ا82ل س أي: ثنا  من هللا عليهميبىب  نب مب زب
هللا األير والثواب مر  أو غيره؛ فالوايب الصبر وأن يعلم أنها من عند هللا، وأن يلالم بخير؛ فيسأل  

والعافية وقد ورد  أحاديث فش فضل المر  م  ايحلساب فمن ذلك: ما أخريه البخاري ومسلم عن  
: »ما مصيبة تصيب  -صلى هللا عليه وسلم    -قال: قال رسول هللا    -رضش هللا عنها    -عا  ة  

المسلم من نصب وي  ، وفش لفظ: »ما يصيب  ا83ل المسلم إي كفر هللا بها عنه حلى ال وكة ي اكها«
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.وفش لفظ   ا84لوصب وي لم وي حزن وي أذى وي غم حلى ال وكة ي اكها إي كفر هللا بها من خ اياه«
، ا85ل : »إي رفعه هللا به درية وحا عنه بها خ يوة«-رضش هللا عنها    -عند مسلم من حديث عا  ة  

 ولذا يقلضش حصول األمر ن معغا: حصول الثواب ورف  العقاب.
انيا : حسددددن الظن باهلل تعالى انه يرف  الوبا  والمر  وعد) تقنيا الناس عن رحمة هللا وأن ث

 حق مف خف حف ُّٱال دددفا  بيد هللا تعالى كما قال هللا تعالى عن  الخليل ابرا يم عليه السددد ) 

بدّةهة إةي الضددددددددددددددَّ ل ونى   80ال ددددددددددددددعرا  اآليدة   َّ ةة رى مدى نىُا مةن رَّح  مىن يىق  ا.   56« لالحجر:  وقدال تعدالى: » وى
فالحذر من القنو، من رحمة هللا, ف  يفعل ذلك إي ضددددددددددال :أي فاقد الهداية, اللا ه الذي ي يدري ما 
يجب ل سدبحانه,...فالقنو، من رحمه هللا ي يجوز, ألنه سدو  ظن باهلل عز ويل: وذلك من ويهين:  

شددددش  قدير لم يسددددلبعد شدددديواغ على   األول: أنه طعن فش قدرته سددددبحانه, ألن من علم أن هللا على كل
قدرة هللا. الثانش: أنه طعن فش رحمله سددددددددددبحانه, ألن من علم أن هللا رحيم ي يسددددددددددلبعد أن يرحمه هللا 
سددددددددبحانه, ولهذا كان القانا من رحمة هللا ضددددددددايغ. وعن ابن وباس رضددددددددش هللا عنه أن النبش األكر)  

النبش صدددددددلى هللا عليه وسدددددددلم إذا دخل على  صدددددددلى هللا عليه وسدددددددلم دخل على أعرابش يعوده،. وكان  
مر ي يعوده قال: »ي بأس، طهور إن شددددددددا  هللا«، فقال األعرابش: ذاع طهورت ك ، بل لش حمى  

على شدددددددديز كبير تز ره القبور، فقال له النبش صددددددددلى هللا عليه وسددددددددلم:  فنعم إذن  -أو تثور    -تفور  
ى هللا عليه وسدددددددلم كان قد كلب هللا له النجاة  .  فلو كان لذا الريل آمن على دعا  النبش صدددددددلا86ل«

 وال فا ، أما وأنه يأس من رحمة هللا فما كان من النبش إي أن آمن على طلبه.
فييأس و قنا    -تعالى-إّن أخ ر ما ُيصدددديب اإلنسددددان عند وقوع الب   أن يسددددش  الّظن باهلل  

كمة  وسدددددددبب، أو أّنه سددددددديُ   زمه لبقّية حياته، والحقيقة أّن العبد و علقد أّن لذا الب   حّل عليه دون حة
 يلقّلب فش م ّية هللا ول فه كّل حين حلى وقت اشلداد الب  .
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 المطلب الأانح: وجوب التداول 
لقد دلت نصوا القرآن والسنة على فضل السعش فش اكل اف الع ج المناسب  لقد ورد   

 اللداوي  منها :فش ال ر عة أدلة كثيرة فش اثبا  ويوب 
تعالى    -1 اآلية    َّٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  ُّٱقال  الما دة     32 سورة 

فاإلحيا  يعنش ايللما) باسلنقاذلا والذب عنها من اله ع فاأنما أحيى الناس قال  مجالد: لمن 
،ومن أسباب اله ع لالمر ا فبذل السبب من المسلم ألخيه    ا87لأنجالا من غىرى  أو حرى   أو لىلىاة ا

 فش إنقاذه من مرضه، إنقاذ له من اله ع بأي سبب من ع ج . 
أن عد) اللداوي لو نوع من اإللقا  بالنفس إلى اللهلاة ولو أمر منهش عنه قال تعالى:   -2

   . 195 البقرة:  َّ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ

لر رة رضددددش هللا عنه قال: قال رسددددول هللا صددددلى   لقد دلت السددددنة على اللداوي فعن أبش  -3
، وعن يابر رضددش هللا عنه يرفعه قال:   ا88لهللا عليه وآله وسددلم: لما أنزل هللا دا  إي أنزل له شددفا ا
 . ا89لللال دا  دوا  ف ذا أصيب دوا  الدا  برأ ب ذن هللا تعالىا

فالنبش صدلى هللا عليه وسدلم ينبه المسدلمين والب در ة كلها على أن الع ج واللداوي ين لق من  
يهله من يهله، الحفاظ على النفس ، و بين بأن لال دا  دوا ، ولال مر  شفا  علمه من علمه، و 

يخللم ذلك حسددددددددددب العصددددددددددور واألزمان، وت ور األدو ة والع ج والوسددددددددددا ل ال بية، فيع ش النبش  
لصددددددلى هللا عليه وسددددددلم ا األمل، لال مر ي حيث قضددددددى بأنه لال دا  دوا ، ولال مر  شددددددفا ، 
وبذلك ي يفقد األمل مهما كان مرضددددددددده خ يرغا على عكس ما لو الحال اليو) حيث تصدددددددددنم بعي 
) أن المر  ال دديد يحول بين المر ي وخير كثير، وقد يا   رى األمرا  على أنه ي شدفا  لها. ي يى

ا وبادى هللا، ف ن هللا   و  اوى ا فش قوله صدددلى هللا عليه وسدددلم: للتىدى لم   -عز ويل  -األمر باللداوي صدددر حغ
)اا ُينزةل دا غ إي أنزل معه شفا غ، إي المو  والهىرى
ش: وفيه أنه يعل الهر) دا ، وإنما ؛ وقال الخ ابا90ل

لو ضدددددددددعم الابر، وليس من األدوا  اللش لش أسدددددددددقا) عارضدددددددددة لسبدان من قبل اخل ف ال با  ،  
 .ا91لوتغير األمزية، وإنما شبهه بالدا ؛ ألنه يالب للللم، كاألدوا  اللش قد يلعقبها المو  واله ع

إن الضددددرر سدددديلعدى إلى اآلخر ن من األلل والمحي ين بالمر ي كما يمكن أن يلعدى    -4
 الضرر إلى المجلم  بأسره. وقد ورد النهش الصر ح عن اإلضرار بالمسلمين  .

خسدددددارة المجلم  لعضدددددو عامل منلال فش المجلم  اإلسددددد مش. وفقدان أيا) العمل وإطالة   -5
 ه خسارة على األمة بصورة عامة.أمد المر  أو انخرا) أيله. وفش ذلك كل
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 المطلب الأالث: 
 نماذج من أحوال المرضى ذكرت بح القرآن ال ريم 

لقد تناول القران الار م أحوال مر  البدن فش عدة ما ت ر عا  كالحال والصو) والوضو  لسر  
 ذي،  بدي  يلبين فش عظمة القرآن، وذلك أن قواعد طب األبدان ث ثة: حفظ الصحة، والحمية عن الم

 واسلفران المواد الفاسدة، فذكر سبحانه لذه األصول الث ثة فش لذه المواض  الث ثة. 
  َّيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱفقدال فش آيدة الصددددددددددددددو):  

  فأبا  الف ر للمر ي لعذر المر ، وللمسدددددددددددددافر طلبا لحفظ صدددددددددددددحله  184   البقرة:  184 البقرة:  
ييلماع شددددددددة الحركة، وما يويبه من اللحليل، وعد) الغذا  وقوته؛ لو  يذلبها الصدددددددو) فش السدددددددفر 

الذي يخلم ما تحلل، فلخور القوة، وتضدددددددددددعم، فأبا  للمسدددددددددددافر الف ر حفظا لصدددددددددددحله وقوته عما  
 يضعفها.

  َّمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض ُّٱوقددال فش آيددة الحال:   

قمل أو حكة أو غيرلما أن يحلق رأسدده     ، فأبا  للمر ي، ومن به أذى من رأسدده من  196 البقرة:  
فش اإلحرا) اسلفراغا لمادة األبخرة الرديوة اللش أويبت له األذى فش رأسه باحلقانها تحت ال عر، ف ذا  
حلق رأسدده، تفلحت المسددا)، فخريت تلك األبخرة منها، فهذا ايسددلفران يقاس عليه كل اسددلفران ي ذي 

ية الوضدددددو : َّوإن كنلم مرضدددددى أو على سدددددفر أو يا  أحد انحباسددددده .وأما الحمية: فقال تعالى فش آ
  ، فأبا   43منام من الغا ا أو يمسدددددددددلم النسدددددددددا  فلم تجدوا ما  فليمموا صدددددددددعيدا طيباس  النسدددددددددا :  

للمر ي العدول عن الما  إلى اللراب حمية له أن يصددددديب يسدددددده ما ي ذيه، ولذا تنبيه على الحمية  
 .ا92لعن كل م ذ له من داخل أو خارج

 المطلب الرابع : الحجر الصحح 
اوي : تعر ف الحجر الصحش: لو عزل أشخاا بعينهم وأماكن أو حيوانا  قد تحمل خ ر 
العدوى. وتلوقم مدة الحجر الصددددددحش على الوقت الضددددددروري للوفير الحماية من موايهة األمرا   

 .ا93لالوبا ية
و عد الحجر الصددددحش من ألم وسددددا ل مقاومة انل ددددار األمرا  الوبا ية والوقاية منها والحد   

من انل ددددارلا، ولو من الم الب المهمة اللش تحمش صددددحة الب ددددر، ولو وايب شددددرعا فش األمرا   
 الوبا ية .
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 ثانيا: األدلة على ثبو  الحجر الصحش عند الوبا .
تقرر م دددرووية الحجر الصدددحش منها قول النبش صدددلى هللا قد ثبت كثير من األحاديث اللش  

عةل تدل على تعديله للمر  إلى   ا94لعليه وسدلم  »وي يرد ممر  على مصدح« وممر  بصديغة ُمف 
الغير بمجرد وروده على الصدددددددحيح. وثبت ايضدددددددا أنه كان فش وفد ثقيف ريل مجذو)، فأرسدددددددل إليه  

فهذا المجذو) قد أرسل إليه النبش صلى هللا   ا95لفاري اا  النبش صلى هللا عليه وسلم: للإنا قد بايعناع
عليه وسدلم بالبيعة ولم يأذن بدخوله على الناس م  ان موضدوعه يلعلق بأمر عظيم يدا ولو مبايعة  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
ومن أمثلة الحجر الصدحش الذي عرفله ال در عة ما روى عبد هللا بن وباس رضدش هللا عنهما  

مر بن الخ اب رضددددددددش هللا عنه خرج إلى ال ددددددددأ) حلى إذا كان بسددددددددرن لقيه أمرا  األيناد أبو  أن ع
عبيدة بن الجرا  وأصددددددددحابه، فأخبروه أن الوبا  قد وق  بأر  ال ددددددددأ)، قال ابن وباس: فقال عمر:  
ادع لش المهداير ن األولين ... . فجدا  عبدد الرحمن بن عوف رضددددددددددددددش هللا عنده، وكدان ملغيبدا فش 

له فقال: إن عندي فش لذا علما، سددددددمعت رسددددددول هللا صددددددلى هللا عليه وسددددددلم يقول: لإذا بعي حاي
وفش رواية     ا96لسددددددددددددمعلم به بأر  ف  تقدموا عليه، وإذا وق  بأر  وأنلم بها ف  تخريوا فرارا منها 

يل أسدامة بن ز د، قال: قال رسدول هللا صدلى هللا عليه وسدلم: »ال اعون آية الريز، ابللى هللا عز و 
 ا97لبه ناسا من وباده، ف ذا سمعلم به، ف  تدخلوا عليه، وإذا وق  بأر  وأنلم بها، ف  تفروا منه«

قدال ابن حجر للحدديدث يواز ريوع من أراد دخول بلددة فعلم أن بهدا ال داعون وأن ذلدك ليس 
  ا98لمن ال يرة وإنما لش من من  اإللقا  إلى اللهلاة أو سد الذر عة ا

يضددا: من  من وق  ال اعون ببلد لو فيها من الخروج منه  وشددبيه بال اعون  وفش الحديث أ 
كل وبا  أو مر  ينلقل عن طر ق ايسددلن ددا  والمجالسددة والمعاي ددة فيمن  السددليم من الدخول إلى 
بلد الوبا  اما بالنسددددددددددددددبة لمن كان فيه الوبا  فمن الممكن حجره فش مكان حلى يلبين سدددددددددددددد مله من  

 عد ذلك ي بد من خرويه منها .المر  بالفحص ثم ب
ولو بذلك يخللم عن العزل ؛ين العزل لو عزل المرضددددددددى الذين ثبت اصددددددددابلهم بالمر  
 حلى ي فوا منه فممكن القول أن الحجر الصحش وقا ش ،والعزل ع يش للمر ي ووقا ش للمجلم  .

 ثالثا: أير ايللزا) بالحجر الصحش 
لى هللا عليه وسددددددلم، أنها أخبرتنا: أنها سددددددألت  ثبت ذلك من حديث عا  ددددددة، زوج النبش صدددددد 

رسدددددول هللا صدددددلى هللا عليه وسدددددلم عن ال اعون، فأخبرلا نبش هللا صدددددلى هللا عليه وسدددددلم: »أنه كان  
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عذابا يبعثه هللا على من ي ددا ، فجعله هللا رحمة للم منين، فليس من عبد يق  ال اعون، فيمكث فش 
وقد ورد فش  ا99لكلب هللا له، إي كان له مثل أير ال ددددددهيد«  بلده صددددددابرا، يعلم أنه لن يصدددددديبه إي ما

الحديث فضددددل الصددددبر على الب   وقد بين ابن حجر ديلة الحديث بقوله :لمفهو) لذا الحديث كما  
اقلضدددى من وقه أن من اتصدددم بالصدددفا  المذكورة يحصدددل له أير ال دددهيد وإن لم يمت بال اعون  

فوق  به ال اعون فما  به أو وق  به ولم يمت به أو    و دخل تحله ث   صور أن من اتصم بذلك
لم يق  به أص  وما  بغيره عاي  أو آي  قوله مثل أير ال هيد لعل السر فش اللعبير بالمثلية م   
ثبو  اللصر ح بأن من ما  بال اعون كان شهيدا أن من لم يمت من ل ي  بال اعون كان له مثل  

ال دددهادة بعينها وذلك أن من اتصدددم بكونه شدددهيدا أعلى درية  أير ال دددهيد وإن لم تحصدددل له درية
ممن وعد بأنه يع ى مثل أير ال ددددهيد و كون كمن خرج على نية الجهاد فش سددددبيل هللا للاون كلمة 

فالحديث بين منزلة الصدددددبر على ايبل   الذي ينال به    ا100لهللا لش العليا فما  بسدددددبب غير القللا
مثلية لأي مثل أير ال ددددددددهيد اولو لم يمت بال اعون وانما حجر على  درية ال ددددددددهادة وقد دل لفظ ال

نفسددددده وصدددددبر على الب   حلى ينلهش الب   ولو م من بأن األمر بيد هللا كما لو أحوال الناس فش 
ب دنا وسدددددددددا ر ب د العالم ممن ابللوا بوبا  كورونا ولان ي نجز) بال دددددددددهادة ؛ألن قضدددددددددية الصدددددددددبر  

ي يعلمها اي هللا تعالى لذلك ورد قيود فش الحديث ولش لصدددددددددابراغا غير منزعال    واييمان بالقدر قلبية
وي قلق بل مسدددلمغا مفوضدددا راضددديغا. لمحلسدددباغا طالباغ للثواب على صدددبره، ليعلم أنه ي يصددديبه إي ما  
كلبه هللا لها. فهذه قيود فش ثبو  ايير لمن حبس نفسدددده فش بيله نجاة من ال اعون ولو لم يصددددبه  

 اعون.ال 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

  

  

 صاح أحمل عال   .ا. ل
 

200 
 

 الخاتمة 
الوسدددددا ل ال ددددددروية لدددددش  النصددددددوا الدينيدددددة مددددددن لالالددددداب والسددددددنة ا اللدددددش نلوصددددددل بهددددددا 
الدددددى الوقايدددددة والنجددددداة مدددددن األمدددددرا  اللدددددش تنل دددددر بالعددددددوى بدددددين النددددداس. وكدددددون المحافظدددددة علدددددى 

 النفس من أعظم ضرور ا  ال ر عة.

ايوبوددددددة وأن فددددددايروس إن أحكددددددا)  ال دددددداعون الددددددواردة فددددددش نصددددددوا ال ددددددر عة تثبددددددت فددددددش 
كوروندددا نددددوع مددددن أندددواع الوبددددا  سددددر   اينل دددار فلثبددددت فيدددده تلدددك ايحكددددا) كمددددا ندددص عليدددده منظمددددة 

 الصحة العالمية وواق  الناس.
إن الوسدددددا ل اللعبديدددددة فددددددش نصدددددوا شددددددروية الدددددواردة فددددددش الالددددداب والسددددددنة يلحقدددددق نفعهددددددا 

ذلدددددك عندددددده بدددددان أثدددددر  لمدددددن صدددددفى قلبددددده ل تعدددددالى ،وأخلدددددص فدددددش دعا ددددده وتوكلددددده ،وكلمدددددا تحقدددددق
 الدعا  له ودف  عنه الوبا .

ي بددددددد مددددددن العمددددددل بمددددددا ثبددددددت فددددددش ال ددددددر عة مددددددن الوسددددددا ل الماديددددددة مددددددن أبرزلددددددا ،العنايددددددة 
بالبيوددددددة، والعنايددددددة بالنظافددددددة ال خصددددددية كمددددددا فددددددش الوضددددددو  وغسددددددل األيدددددددي وتغ يددددددة الفددددددم عنددددددد 

 الع اس واللثايب وغيرلا.
يمددددددا ثبددددددت تحر مدددددده مددددددن األطعمددددددة واألشددددددربة مددددددن الوسددددددا ل الماديددددددة الوقا يددددددة ايملثددددددال ف

كالميلددددة والددددد) ولحددددم الخنز ددددر وذي ندددداب مددددن السددددباع ومخلددددب مددددن ال يددددور والج لددددة والمخدددددرا  
 لما لها آثار خ يرة على صحة اينسان.

تندددددداول القددددددران الاددددددر م أحددددددوال مددددددر  البدددددددن فددددددش عدددددددة مددددددا ت ددددددر عا  كددددددالحال والصددددددو)  
ثددددددددة: حفددددددددظ الصددددددددحة، والحميددددددددة عددددددددن المدددددددد ذي، والوضددددددددو  وبيددددددددان أن قواعددددددددد طددددددددب األبدددددددددان ث 

 واسلفران المواد الفاسدة.
حسدددددن اللعامدددددل مددددد  المبللدددددى بددددداألمرا  المعديدددددة والسدددددار ة وعزلددددده لحدددددين الل دددددافش اللدددددا)  

 من المر  وعد) مخال له بأي ويه مخافة نقل الوبا  الى ايصحا .
 
 

الدددددذي يددددددف  الدددددب    ترسددددديز معدددددانش اإليمدددددان بقضدددددا  هللا تعدددددالى وقددددددره وأن هللا تعدددددالى لدددددو
وعليدددده الصددددبر واحلسدددداب األيددددر عنددددد هللا تعددددالى فينددددال بددددذلك ال ددددهادة كمددددا دلددددت عليدددده األحاديددددث 
ال ددددر فة .  و نددددال الندددداس فددددش الحجددددر الصددددحش اذا ثبلددددوا عنددددد وقددددوع الوبددددا  فددددش ب دلددددم والصددددبر 
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اييمددددددان بقدددددددر هللا أيددددددر عظدددددديم.  دلددددددت نصددددددوا ال ددددددر عة علددددددى الحددددددث والسددددددعش فددددددش ايجدددددداد 
 يا  المناسبة لسمرا  وايوبوة اللش تحد  فش المجلمعا .الع 

 لوامو لبحث  
 

 . 31/75،تاج العروس  337اللعر فا   ا1ل
 . 3/2441ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة  ا2ل
 . 176/ 8لسان العرب باب العين فصل ال ين  ا3ل
 . 193القاموس الفقهش  ا4ل
 . 340اللوقيف على مهما  اللعار ف  ا5ل
 . 2/669المصبا  المنير الواو م  القاف وما يماثلها   ا6ل
 402/ 15لسان العرب فصل الواو   ا7ل
 . 5/311معجم مقاييس اللغة باب الميم والرا  وما يماثلها  ا8ل
 . 211اللعر فا   ا9ل
 . 15/39لسان العرب باب الواو واليا  فصل العين المهملة  ا10ل
 . 2/1473معجم اللغة العربية المعاصرة  ا11ل
 . 3/1759معجم اللغة العربية المعاصر ا12ل
 ا 1/189ا، لسان العرب حرف أ فصل الواو ل 8/814العين  باب اللفيف من البا  ل  ا13ل
 ا 1/478تاج العروس مادة وبا ل ا14ل
 ا 3/2392معجم لغة العربية المعاصرة ل ا15ل
 المية  الموق  الرسمش لمنظمة الصحة الع ا16ل
ال ا  والعين ل  ا17ل الحديث وايثر باب  المهملة  3/127النهاية فش غر ب  ال ا   النون فصل  العرب باب  ا،لسان 
 ا 171/ 5ا/عمدة القاري ل13/367ل
 ا 1/332المصبا  المنير ل ا18ل
 ا 7/198المنلقى شر  الموطا ل ا19ل
 الموق  الرسمش لمنظمة الصحة العالمية  ينظر  ا20ل
 الموق  الرسمش لمنظمة الصحة العالمية   ا21ل
  31ال ب النبوي  ا22ل
 104بذل الماعون فش فضل ال اعون  ا23ل
 196ينظر بذل الماعون فش فضل ال اعون   ا24ل
صحيح الجام   ا، وحسنه األلبانش فش  1813ا، والحاكم فش المسلدرع ل2498أخريه ال برانش فش األوسا ل  ا25ل
 ا. 7739ل
 10الجواب الاافش لمن سال عن الدوا  ال افش ا  ا26ل
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ا،  4/16ا وقال اللرمذي حسن غر ب ل 2139ا أخريه اللرمذي فش القدر ل37/68،ل22386مسند أحمد برقم    ا27ل

الحاكم  صحيح  ا وقال  1814ا، والحاكم فش المسلدرع ل1442اوال برانش فش الابير ل1/68ل 90سنن ابن مايه برقم  
 ا. 1638ا، وحسنه األلبانش فش اللرغيب واللرليب ل1/670على شر، ال يخين ولم يخرياه ل 

ل   ا28ل أحمد  برقم  13070أخريه  للنسا ش  الابرى  السنن  برقم    8/270ل   5493ا،   المخلارة  ا،ايحاديث 
 ا. 1281ا، وصححه األلبانش فش صحيح الجام  ل1944ا، والحاكم فش المسلدرع ل341/ 6ل2365

 .106، معجم لغة الفقها 44، المصبا  المنير413بيا  شديد يبق  الجلد و ذلب دمو له. الم ل  
 ا 10/133فلح الباري ل ا29ل
برقم    ا30ل الدنيا   فش  العقوبة  بلعجيل  الدعا   كرا ية  باب  وايسلغفار  واللوبة  والدعا   الذكر  كلاب  مسلم  صحيح 

 ا 2068/ 4ل2688
ا،يام  معمر بن راشد 2/1281ل3892ا وحسنه اللرمذي ،سنن ابن مايه برقم  5/370ل   3431سنن اللرمذي     ا31ل

 ا. 1/157ل 551ا صحيح الجام  الصغير وز اداته 445/ 10ل 19655برقم 
 ا 5/170سنن اللرمذي ل ا32ل
وقال صحيح ايسناد وافقه الذلبش  3444ا ،مسلدرع الحاكم برقم  243/ 9ل10416السنن الابرى للنسا ش برقم    ا33ل
 . 2605ا،الصحيح الجام  برقم  2/414ل
صحيح مسلم كلاب الذكر والدعا  واللوبة وايسلغفار  باب فش اللعوذ من سو  القضا  ودرع ال قا  وغيره برقم    ا34ل

 ا 2080/ 4ل2708
صحيح مسلم كلاب الذكر والدعا  واللوبة وايسلغفار  باب فش اللعوذ من سو  القضا  ودرع ال قا  وغيره برقم    ا35ل

 ا 2081/ 4ل2709
ابش داود    ا36ل ال برانش فش ايوسا برقم  1/127ل 105مراسيل  السنن  2/274ل   1963ا أخريه  ا ، والبيهقش فش 

 ا. 3358ا وحسنه األلبانش فش صحيح الجام  ل2/104ا، حلية ايوليا  ل 6832الابرى ل
اللرمذي فش األمثال ل   ا37ل وقال صحيح    ا 1534ا، والحاكم ل 195/  3ل1895ا،وابن خز مة برقم  2863أخريه 

ل  الحاكم  مسلدرع  يخرياه  ولم  ال يخين  شر،  على  برقم   1/582ايسناد  لل برانش  الابير  المعجم    3430ا 
 ا 356/ 1ل1725ا،صحيح الجام  الصغير وز اداته 3/287ل
 ا 2/ 2ا،الليسير ب ر  الجام  الصغيرل3/515فيي القدير ل ا38ل
ا،األحاديث المخلارة يبش  3/545ل 2181السش برقم  ا،مسند ابش داود ال ي20/296ل 12981مسند أحمد برقم    ا39ل

 ا 7/262وقال اسناده صحيح ل  2711ضيا  المقدسش برقم 
ا،صحيح مسلم كلاب المزارعة باب 103/ 3ل2320صحيح البخاري كلاب المساقاة باب فضل الغرس والزرع     ا40ل

 ا 3/1188ل1552فضل الزرع والغرس إذا أكل منه برقم 
ا والحديث روي بدون تفسير ابش داود له فش السنن الابرى للنسا ش برقم  4/361ل5239سنن ابش داود برقم    ا41ل

 ا 9/237ا،ايحاديث المخلارة ل21/ 8ل8557
 ا 226/ 1ل 269صحيح مسلم  كلاب ال هارة باب النهش عن اللخلش فش ال ر ، والظ ل برقم  ا42ل
 ا 1/7ل 26سنن ابش داود برقم   ا43ل
 ا 1/385لمفاتيح شر  م كاة المصابيح لمرقاه ا ا44ل
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السقا ، وإغ   األبواب، وذكر اسم هللا عليها،    ا45ل صحيح مسلم كلاب ايشربة باب األمر بلغ ية اإلنا  وإيكا  

 ا 1596/  3ل 2014وإطفا  السراج والنار عند النو)، وكف الصبيان والمواشش بعد المغرب برقم 
 ا 1596/ 3صحيح مسلم ل ا46ل
  87ا ،سنن النسا ش برقم  2/147وقال حسن صحيح ل   788ا ،سنن اللرمذي برقم  1/35ل 142سنن ابش داود    ا47ل
 ا، 1/142،ل407ا، سنن ابن ماية برقم  1/66ل
 ا 1/164المغنش ل ا48ل
ا،صحيح مسلم كلاب ال هارة باب كرالة 1/43ل162صحيح البخاري كلاب الوضو   باب ايسلجمار وترا  برقم    ا49ل

 ا 1/213ل 278الملوضئ وغيره يده الم كوع فش نجاسلها فش اإلنا  قبل غسلها ث ثا برقم غمس 
 ا 212/ 1ل238صحيح مسلم كلاب ال هارة  باب اإليلار فش ايسلنثار وايسلجمار برقم  ا50ل
ر السمن. ... انظر: الن  ا51ل ضى هاية يبن  غىمىر، باللحر ك، الدسم والزلومة من اللحم. ف ن كان أثر من السمن سمش وى

 ا . 3/345األثير ل
 ا . 1354ا ، عن أبش لر رة رضش هللا عنه. وابن حبان برقم ل 3852أخريه أبو داود؛  برقم ل ا52ل
ا  11/405ل8910ا، شعب اييمان للبيهقش برقم  4/293وقال الذلبش صحيح ل   7684مسلدرع الحاكم برقم    ا53ل

امة :   يح ال جى حة    685صى
ا، صحيح مسلم بلفظ فليكظمه 4/125ل 3289خلق باب صفة ابليس وينوده  برقم صحيح البخاري كلاب بد  ال ا54ل

 ما اسل اع  
 ا 2293/  4ل 2295صحيح مسلم  كلاب الزلد والرقا ق باب ت ميت العاطس وكراله اللثايب برقم  ا55ل
 ا 1/234ل 279صحيح مسلم  كلاب ال هارة  باب حكم ولون الالب برقم  ا56ل
 6/140المنار  ا57ل
 ا 195/ 8ا، البحر الرا ق ل9/15ينظر المجموع شر  المهذب ل  ا58ل
 2/117اللحر ر واللنو ر ينظر  ا59ل
 ا 6/147ا، تفسير المراغش ل5/163ينظر تفسير المنار ل ا60ل
 495/ 9،تاج العروس  فصل الواو م  الذال المعجمة  3/519لسان العرب باب الذال فصل الواو  ا61ل
 38/143، تاج العروس فصل الرا  م  الواو واليا  مادة ردى  148ا   ينظر القاموس الفقهش حرف الر  ا62ل
 4/41تفسير القاسمش  ا63ل
 6/147تفسير المراغش  ا64ل
 4/48تفسير المراغش  ا65ل
 ا 1587/ 3ل 2003صحيح مسلم كلاب ايشربة باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرا)   ا66ل
ا ، قال ابن حجر  8/515ل17399ا السنن الابرى للبيهقش  529/  5ال 3686ا، وأبو داود ل309/  6أحمد ل   ا67ل

ا،قال  10/45ا وقال ابن حجر عنه ايضا لثبت فش ابش داودا وذكر الحديث ل10/44عن الحديث باسناد حسن ل
 ا 2/475المناوي عن الحديث باسناد صحيح الليسير ب ر  الجام  الصغير ل

 ا 1/270ينظر موسوعة محاسن ايس ) ل ا68ل
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ا المسلدرع  61/ 5ل 4671، المعجم ايوسا لل برانش برقم  1332/ 2ا  4019أخريه ابن مايه فش سننه برقم ل  ا69ل

ا والبيهقش  حلية  582-581/ 4ولم يخرياه ووافقه الذلبش لوقال الحاكم صحيح ايسناد    8623على الصحيحين برقم  
يمان برقم 8/333ايوليا  ل  ا 2/1321ل 7975ا، صحيح الجام  الصغير برقم 22/ 5ل3042ا وفش شعب اإلة

 ا 246/ 1ل 302صحيح مسلم  كلاب الحيي  باب اصنعوا كل شش  اي الناا   برقم  ا70ل
 ا 1534/ 3ل1934ل من الحيوان باب تحر م كل ذي ناب من السباع  صحيح مسلم  كلاب الصيد والذبا ح وما ي ك  ا71ل
ا ينظر البحر الرا ق شر  كنز الدقا ق  3/180ل2874ا،سنن البيهقش مرس    181/ 1ل 207مراسل ابش داود برقم    ا72ل
 ا 6/304ا، الدر المخلار وحاشية ابن عابدين ل 8/195ل
 ا 8/195ا،البحر الرا ق ل408/ 9االمغنش ل9/12لينظر فش تقسيم اصناف السباع  المجموع  ا73ل
برقم    ا74ل خيبر  غزوة  باب  المغازي  كلاب  البخاري  اينسية 5/132ل 4199صحيح  الحمر  تحر م  باب  ا، 

اينسية برقم 95/ 7ل5528 الحمر  لحو)  باب تحر م  الحيوان   يأكل من  الصيد والذبا ح وما  ا،صحيح مسلم كلاب 
 ا 1540/ 3ل1940

 ا 9/656فلح الباري ل  ا75ل
 ا 14/244عمدة القاري شر  صحيح البخاري ل ا76ل
ا،صحيح مسلم كلاب  4/129ل 3314صحيح البخاري كلاب بد  الخلق باب خمس فواسق يقللن فش الحر) برقم    ا77ل

 ا 2/856ل 1198الحال  باب ما يندب للمحر) وغيره قلله من الدواب فش الحل والحر) برقم 
 ا 9/409المغنش لا، 6/74المحلى باآلثار ل ا78ل
 ا 3/453ينظر فيي  القدير ل ا79ل
  2248ا،المسلدرع على الصحيحين برقم  3/334ل 1824ا،سنن اللرمذي برقم  3/351ل 3785سنن ابش داود برقم    ا80ل
 ا 2/1157ل 6852ا صحيح الجام  الصغير برقم 4/20ل
 ا 9/28ا، المجموع شر  المهذب ل9/413ا،المغنش ل5/85ينظر المحلى ل  ا81ل
 ا 1/467تفسير ابن كثير ل ا82ل
ا،صحيح مسلم كلاب البر والصلة  7/114ل 5640صحيح البخاري كلاب المرضى  باب ما يا  فش كفارة المرضى  ا83ل

 ا 1992/ 4ل2572واآلداب باب ثواب الم من فيما يصيبه من مر ، أو حزن، أو نحو ذلك حلى ال وكة ي اكها برقم  
 ا 7/114ل 5640  فش كفارة المرضى صحيح البخاري كلاب المرضى باب ما يا ا84ل
صحيح مسلم كلاب البر والصلة واآلداب باب ثواب الم من فيما يصيبه من مر ، أو حزن، أو نحو ذلك حلى   ا85ل

 ا 1991/ 4ل2572ال وكة ي اكها برقم 
ا كلاب المرضى  باب ويادة ايعراب  برقم 202/ 4ل 3616صحيح البخاري كلاب المناقب باب ع ما  النبوة     ا86ل

 . 5656اخر 
 ا 9/198يح البخاري لعمدة القاري شر  صح ا87ل
 ا 7/122ل 5678صحيح البخاري كلاب ال ب باب ما انزل هللا من دا  اي وانزل له شفا   برقم  ا88ل
 ا 4/1729ل2204صحيح مسلم كلاب الس )  باب لال دا  دوا  واسلحباب اللداوي  برقم  ا89ل
 ا 13/429ل6064ن برقم ا, وفش رواية السا) والهر) لصحيح ابن حبا398/ 30ل 18455مسند احمد برقم  ا90ل
 ا 217/ 4معالم السنن ل ا91ل
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 ا 4/7زاد المعاد ل ا92ل
 12/182الفقه الميسر  ا93ل
عن عبدالرحمن بن عوف أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال »ي عدوى«. و حد    5922أخريه مسلم برقم    ا94ل

 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال »ي يورد ممر  على مصح«. 
 ا 4/1752ل 2231صحيح مسلم كلاب الس )   باب ايلناب المجذو) برقم  ا95ل
 ا،  130/ 7ل5731صحيح البخاري كلاب ال ب باب ما يذكر فش ال اعون  برقم   ا96ل
 ا 1737/ 4ل2218صحيح مسلم  كلاب الس )  باب ال اعون وال يرة والاهانة ونحولا برقم  ا97ل
 ا. 187، 186/  10فلح الباري   ل ا98ل
 ا. 7/131ل 5734لبخاري كلاب ال ب باب اير الثابت فش ال اعون برقم صحيح ا ا99ل
 200ا، و نظر بذل الماعون فش فضل ال اعون 10/194فلح الباري ل ا100ل
 

 المصادر والمراجع 
 القرآن ال ريم

األحاديث المخلارة ضيا  الدين أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد المقدسش دراسة وتحقيق األسلاذ الدكلور   •
 ).  2000 -لد   1420لبنان  –عبد الملك بن عبد هللا بن د يو دار خضر لل باعة بيرو  

صري دار الالاب البحر الرا ق شر  كنز الدقا ق ز ن الدين بن إبرا يم بن محمد، المعروف بابن نجيم الم •
 .2اإلس مش ،

تاج العروس من يوالر القاموس محّمد بن محّمد بن عبد الرّزا  الحسينش، أبو الفيي، الملّقب بمرتضى،  •
 الزَّبيدي دار الهداية. 

اللحر ر واللنو ر »تحر ر المعنى السديد وتنو ر العقل الجديد من تفسير الالاب المجيد« الم لم : محمد  •
 بن محمد ال الر بن عاشور اللونسش الدار اللونسية.ال الر بن محمد 

اللعر فا  علش بن محمد بن علش الز ن ال ر ف الجريانش  المحقق: ضب ه وصححه يماعة من العلما    •
 ). 1983- لد 1403  1لبنان ،–دار الالب العلمية بيرو  

د شمس الدين بن محمد  تفسير القرآن الحكيم لتفسير المنارا الم لم: محمد رشيد بن علش رضا بن محم •
 )   1990الهيوة المصر ة العامة للالاب  

تفسير القرآن العظيم أبو الفدا  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشش البصري ثم الدم قش المحقق: سامش بن   •
 ).  1999  -لد 1420 2محمد س مة دار طيبة للن ر واللوز   ،

مكلبة وم بعة مص فى البابى الحلبش وأويده  تفسير المراغش الم لم: أحمد بن مص فى المراغش شركة   •
 ).  1946  -لد  1365، 1بمصر ،
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اللوقيف على مهما  اللعار ف ز ن الدين محمد المدعو بعبد الريوف بن تاج العارفين ثم المناوي القالري  •
 ). 1990-لد 1410  1عالم الالب ،

تاج العارفين  ثم المناوي القالري   الليسير ب ر  الجام  الصغير ز ن الدين محمد المدعو بعبد الريوف بن •
 ). 1988 -لد  1408، 3الر ا  ، –مكلبة اإلما) ال افعش 

الجواب الاافش لمن سال عن الدوا  ال افش  محمد بن أبش بكر شمس الدين ابن قيم الجوز ة  دار المعرفة   •
 ). 1997 -لد  1418  1المغرب ، –

بجوار محافظة    -بد هللا بن مهران األصبهانش السعادة  حلية األوليا  وطبقا  األصفيا  أبو ن يم أحمد بن ع •
 ). 1974 -لد  1394مصر، 

رد المحلار على الدر المخلار ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العز ز عابدين الدم قش الحنفش  •
 ). 1992 -لد  1412 2بيرو  ،-دار الفار

عد شمس الدين ابن قيم الجوز ة م سسة زاد المعاد فش لدي خير ال باد محمد بن أبش بكر بن أيوب بن س  •
 ). 1994لد /1415الرسالة، بيرو  ال بعة: السابعة والع رون , 

سنن ابن مايه  ابن ماية أبو عبد هللا محمد بن يز د القزو نش، تحقيق: محمد ف اد عبد الباقش دار إحيا    •
 فيصل ويسى البابش الحلبش. -الالب العربية 

شعث بن إسحا  بن ب ير  المحقق: محمد محيش الدين عبد الحميد  المكلبة سنن أبو داود سليمان بن األ •
 بيرو . –العصر ة، صيدا 

رة بن اللرمذي، المحقق: ب ار عواد معروف دار الغرب اإلس مش   • و   – سنن اللرمذي محمد بن ويسى بن سى
 بيرو . 

ش حققه وضبا نصه وعلق  سنن الدارق نش أبو الحسن علش بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارق ن •
عليه: شعيب ايرن و،، حسن عبد المنعم شلبش، عبد الل يف حرز هللا، أحمد برلو) م سسة الرسالة، بيرو   

 ).  2004 - لد  1424 1لبنان ، –
السنن الابرى للنسا ش  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، النسا ش  حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم  •

بيرو     – عيب األرنايو، قد) له: عبد هللا بن عبد المحسن اللركش  م سسة الرسالة  شلبش أشرف عليه: ش
 ).  2001  -لد  1421 1،

البيهقش حققه وراي  نصوصه وخرج  • بكر  أبو  الخراسانش،  الحسين بن علش بن  أحمد بن  اإليمان  شعب 
أحاديثه: مخلار أحمد الندوي،  أحاديثه: الدكلور عبد العلش عبد الحميد حامد أشرف على تحقيقه وتخر ال  

 ).  2003 -لد  1423 1مكلبة الرشد للن ر ،
صحيح ابن حبان بلرتيب ابن بلبان محمد بن حبان بن أحمد بن حبان المحقق: شعيب األرن و، م سسة  •

 .1993 -   2بيرو  ، –الرسالة 
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د مص فى األعظمش صحيح ابن خز مة أبو بكر محمد بن إسحا  بن خز مة بن السلمش النيسابوري د. محم •
 بيرو .  –المكلب اإلس مش 

صحيح البخاري المسمى يام  المسند الصحيح المخلصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه   •
 وأيا) محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفش دار طو  

الدين، بن الحاج نو  بن نجاتش بن صحيح الجام  الصغير وز اداته الم لم: أبو عبد الرحمن محمد ناصر   •
 آد)، األشقودري األلبانش المكلب اإلس مش.

صحيح مسلم المسمى المسند الصحيح المخلصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   •
  – عربش  مسلم بن الحجاج أبو الحسن الق يري النيسابوري المحقق محمد ف اد عبد الباقش دار إحيا  اللرا  ال 

 بيرو . 
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين  • الم لم:  البخاري  القاري شر  صحيح  عمدة 

 بيرو . –الغيلابى الحنفى بدر الدين العينى دار إحيا  اللرا  العربش 
  - فلح الباري شر  صحيح البخاري أحمد بن علش بن حجر أبو الفضل العسق نش ال افعش دار المعرفة   •

رقم كلبه وأبوابه وأحاديثه: محمد ف اد عبد الباقش قا) ب خرايه وصححه وأشرف على طبعه: 1379و ، بير 
 محب الدين الخ يب.

فيي القدير شر  الجام  الصغير الم لم: ز ن الدين محمد المدعو بعبد الريوف بن تاج العارفين بن علش   •
 . 1356، 1مصر ، –جار ة الابرى بن ز ن العابدين الحدادي ثم المناوي القالري المكلبة الل

  1988لد =   1408  2سور ة ، –القاموس الفقهش الم لم: الدكلور سعدي أبو حبيب دار الفار. دم ق  •
.( 

لسان العرب محمد بن مكر) بن على، أبو الفضل، يمال الدين ابن منظور األنصاري الرو فعى اإلفر قى   •
 لد. 1414 3بيرو  ، –دار صادر 

الم • الدين يحيى بن شرف  المجموع شر   أبو زكر ا محيش  السبكش والم يعشااالم لم:  تاملة  للم   هذب 
 لدا دار الفار.676النووي لالملوفى: 

محاسن اللأو ل لتفسير القاسمش ا الم لم: محمد يمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الح   القاسمش  •
 بيرو . –المحقق: محمد باسل عيون السود دار الالب العلمية 

 بيرو . –لمحلى أبو محمد علش بن أحمد حز) األندلسش القرطبش الظالري  دار الفار ا •
  1بيرو  ،  –المراسيل أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحا  المحقق: شعيب األرنايو، م سسة الرسالة    •

.1408 
 الهروي القاري  مرقاة المفاتيح شر  م كاة المصابيح : علش بن لسل انا محمد، أبو الحسن نور الدين الم  •

 ). 2002  -لد 1422  1لبنان ، –دار الفار، بيرو  
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المسلدرع على الصحيحين  أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد  النيسابوري تحقيق: مص فى  •
 بيرو . –عبد القادر ع ا دار الالب العلمية 

آخرون إشراف: د عبد هللا بن عبد  عادل مرشد، و   -مسند اإلما) أحمد بن حنبل المحقق: شعيب األرن و،   •
 ).  2001 - لد  1421،  1المحسن اللركش م سسة الرسالة ،

المصبا  المنير فش غر ب ال ر  الابير الم لم: أحمد بن محمد بن علش الفيومش ثم الحموي، أبو ال باس  •
 بيرو . –المكلبة العلمية 

رانش المحقق: طار  بن عو  هللا بن محمد المعجم األوسا  سليمان بن أحمد بن أيوب ، أبو القاسم ال ب •
 القالرة.  –, عبد المحسن بن إبرا يم الحسينش  دار الحرمين 

المعجم الابير سليمان بن أحمد بن أيوب بن م ير اللخمش ال امش، أبو القاسم ال برانش المحقق: حمدي  •
 القالرة. –بن عبد المجيد السلفش  مكلبة ابن تيمية 

  1429  1لمعاصرة  د أحمد مخلار عبد الحميد عمر بمساعدة فر ق عمل عالم الالب ،معجم اللغة العربية ا •
 ).  2008 -لد 

المغنش يبن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسش ثم الدم قش الحنبلش،  •
 ال هير بابن قدامة المقدسش مكلبة القالرة. 

  اللوا) الم لم: أحمد بن سليمان أيوب فارة وإشراف: د. سليمان الدر    موسوعة محاسن اإلس ) ورد شبها •
 ).  2015 -لد   1436  1دار إي ف الدولية  ،


