َ َ َ
َ ََ
ىَاإلسـالمََََاألَمَةَََ
كيفَََوَقَ َََ َ ََ َ
ََ

َ
َواألوبئـة؟
ََ
ىاعنيََ ََ َ َ َ ََ
نَالفيـروسبتََ ََ َ
مَ َََ َ َ ََ َ َ ََ َ
َ
َوالطَ ََ َ َ َ
(فريوسَكىرونبَمثبًلَ)َ
َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َََ َ ََ

ـــــالجَ
قبيــةَ،والعَََََََ َ
األسبـــبةَ،والىََ ََ َََ َََ ََ َ
َ َ َ َََََ َََ ََ َ
َ
َ
قةَبهَ َ
ََ َ ََ َ
ــةَاملتعل
واألحكــبمَالفقهيَ ََ َََ َ َ
ََ َ َ ََََ َََ َ َ َ َ
َ

كتبه الفقري إىل عفو ربه الشيخ الدكتور:

ََ
أبىَعبدَالرمحنَمسريَبنَأمحدَالصَبََبغَ
َ َ ََ َ َ َََ َ َ َ ََ َ ََ َ َََ َ َََ َ
 1441ـه0202 -ـ

ظٞٮؽ اُ٣جٓ حمٛٮّح ل٧٤ؤٙ٣
٬1441
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متَٔد:
ي
إف احل٧ؽ هلل دٕةىل حن٧ؽق ،كنكذٕي ٫٪كنكذ٘ٛؿق ،كٕ٩ٮذ ثةهلل

دٕةىل  ٨٦رشكر أٛ٩ك٪ة كقحبةت أٔ٧ةجلة ٨٦ ،ي٭ؽق اهلل ٚبل
ى
٬ةدم هل ،كأم٭ؽ أف ال ى ى
إهل إال اهلل
مٌ ٢هل ،ك ٨٦يٌٚ ٢٤بل
ن
حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل ،أ٦ة ي
ثٕؽ/
كظؽق ال رشي ٟهل ،كأم٭ؽ أف
ه
ٚ٭ؾا حبر خمذرص ث٪٧ةقجح ٬ؾق اجلةز٣ح إْ٣ي٧ح ا٣يت

ظ٤خ ثةٕ٣ةل ٥لك ،٫الاكٚؿ كاملك ،٥٤كيه ٩ةز٣ح ٚريكس
ي
٪ؽ اهلل دٕةىل ،كال يي ىؿل ثةٕ٣ني
(٠ٮرك٩ة) اذلم ٬ٮ  ٨٦ص ً
املضؿدة ،كٝؽ ثر اذلٔؿ كا ٜ٤ٞ٣كاخلٮؼ يف ٛ٩ٮس اجلةس ،إال
ى
رظ ى ٥اهلل دٕةىل؛ ظىت إف ادلكؿ ٝة٦خ ملضةث٭ذ٠ ٫أ٩٭ة
ً ٨٦
ن
حمىٮرا ث٧اكفٚ ،بل
احلؿب إ٣ةمليح اثلةثلح ،ك٬ٮ ٔؽك ٣حف
ىى
يٕ ٥٤ظٞيٞذى ٫ك٦ؽاق ،إال اذلم ػ ٫ٞ٤كقؼ ىؿق ك٬ؽاق؛ حلٛ٪ؾ ٦ة

أمؿق ث ٫اهلل ،ك٬ؾا اٛ٣ريكس -قٮاء اكف ثى٪ةٔح ٦ةقٮ٩يح ،أك
ثٛن ٢جتةرب ثيٮلٮصيح كًلي٧يةايح ،أك يو ٓ٪لرضب احلة٣ح
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االٝذىةديح ،أك ٗري ٬ؾا  ٨٦اتلٮٕٝةت املك٧ٮٔح كاملؿايح-
ي
أمؿق ثيى ًؽ اهللٝ ،ةؿ دٕةىل[ /ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ] {الزمر ،}26:كٝةؿ[ /ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ] {األعراف ،}45:كٝةؿ[ /ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ] {اإلىسان.}03:

ك٬ؾا اٛ٣ريكس -كإف اكف رشا يف ّة٬ؿقٝ -ؽ ص٤ى ى
ت ي
اهلل ث٫
ن
ل٤جبلد كإ٣جةد ن
٠سرياٝ ،ةؿ دٕةىل[ /ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ػريا
ﭞ ﭟ ﭠ ] {النور.}11:
ي
ٚةٌٞ٣ةء كإف اكف يف ّة٬ؿق رشا؛ ٚ٭ٮ رش نكيب ثة٣جكجح
ه
ػري ٝ ،ٜ٤ُ٦ةؿ اجليب
لٕ٤جؽ ،أ٦ة ثة٣جكجح هلل ٚ ٭ٮ
َ
َ
« /والَّش ّيس إيلٍ».

كَل يشء يف ٬ؾق ادل٩ية ي٧يض ثٞؽر اهلل كظؽق ال رشيٟ
ى
اجل ٓٛكالرض كظؽق،
هل ،كب٧نحبذ ٫قجعة ،٫٩ك٬ٮ اذلم يٟ٤٧
ْ َ َ
ُ َ َ ْ ََ ُ ََ َ ْ
ٝةؿ اجليب َ « /واقْ ْٓ أن األٔح ل ِ ٜاصذٕكٜا َع أن
َ ْ َْ َََُ ُ َ َ َ ْ ََ ُ
ََْ ُ َ َ ََْ ُ َ
الل لٍَ ،ول ِ ٜاصذٕكٜا
ح٘ىكٜك ،ل ْٓ ح٘ىكٜك إ ِال ب َِش ٍء ًد َذجٙ
َ ْ َ ْ َ ََ ُ ُ َ َْ َ
ََ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ
الل قْيٍ»،
َع أن يُضوك ،ل ْٓ يُضوك إ ِال ب َِش ٍء ًد َذجٙ
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كٝةؿ دٕةىل[ /ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ]

[ابلٞؿة.]120/

ك٬ؾق ابل٤ٮل ال اكم ٙهلة إال اهلل[ ،ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀ] {األىعام.}11:

ي
كل٧ة اك٩خ رشيٕح اهلل  دت ًك ٥ثة٧ٕ٣ٮـ كالن٧ٮؿ

٩ـكؿ ٬ؾق
كاملؿك٩ح كال٧١ةؿٞٚ ،ؽ ثح٪خ جلة أقجةب
ً
اٛ٣ريكقةت كاألمؿاض كابلبلية ،كبح٪خ جلة ٠يٌ٩ ٙف أٛ٩ك٪ة
ي
٪٦٭ة ،كًليٛيح إ٣بلج مل ٨أ ًويت ث٭ة ،كاألظاكـ ا٤٧ٕ٣يح
ي
ٞ٩ٮـ ث٧نحبح اهلل دٕةىل
كاٞٛ٣٭يح املرتدجح ٔ٤ي .٫كقٮؼ
كٕ٦ٮ٩ذ ٫ثبيةف ٬ؾق األمٮر يف ٬ؾا املؼذرص.

كٝؽ ٝك٧خ ابلعر إىل أربٕح ٚىٮؿ ىلع اجلعٮ اتلةيل/
اّىطِ األول٦ /ة٬يح الٮبةء ،كظٞيٞح إ٣ؽكل ،كأقجةب

ّ٭ٮر٬ة.
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اّىطِ اثلةين /الٮقةا ٢الٮٝةايح كإ٣بلصيح ا٣يت كًٕ٭ة

اإلقبلـ لٌٞ٤ةء ىلع األكببح.

اّىطِ اثلةّر /اجلٮازؿ كاملكةا ٢ا٤٧ٕ٣يح املذٕٞ٤ح ثةلٮبةء

كاٛ٣ريكقةت.

اّىطِ الراثفٌٝ /ةء اهلل ه
ػري لك.٫

ٚى٦ ٢ة ي٪ةقج٦ ٨٦ ٫جةظر.
كٝؽ أدرص٪ة حتخ لك
و
ىي
يى
ى
ى
ى
كاتلٮٚي،ٜ
اإلػبلص،
يؿز٪ٝة
كاهلل  أقأؿ أف
ى ى
ى
كظك ٨اخلةد٧ح ،إ ٫٩كيل ذل ٟكاٞ٣ةدر ٔ٤ي .٫كآػؿ
كاٞ٣جٮؿ،
ي
هلل رب إ٣ةملني.
دٔٮا٩ة أف احل٧ؽ ً

حم٧ؽ ،كىلع آهل،
كوًل اهلل كق ٥٤كبةرؾ ىلع ٩بي٪ة
و
ى ى
ثإظكةف إىل يٮـ ادلي.٨
ك ٨٦د ًج ىٕ٭٥
كأوعةث،٫
و
كتبه الفقري إىل عفو ربه

أبو عبد الرمحن سمري بن أمحد الصباغ
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الفصل األّل
مأٍ٘ الْباّ ،ٛحقٔق٘ العدّّ ،ٚأسباب ظَْزٍا
ك٩ؾ٠ؿ يف ٬ؾا اٛ٣ى ٢ث٧نحبح اهلل دٕةىل ٦ة يذٕ ٜ٤ثٕ٧ىن

الٮبةء ثةلٮو ٙإ٣ةـ ،كٕ٦ىن اُ٣ةٔٮف ثةلٮو ٙاخلةص ،ز٥
ظك ى
٩بني اتلٕؿي ٙالاكمٛ٣ ٢ريكس ٠ٮرك٩ة املكذضؽ ى
ت ثيةف
ى
٧ْ٪٦ح الىعح إ٣ةمليح ،ز٩ ٥بني ظٞيٞح إ٣ؽكل ،كأ٩٭ة
ه
ظٞيٞح ،ك٣حكخ ن
ك٧٬ة؛ ل٪١٭ة دؤزؿ ثٞؽر اهلل كظؽق ،كال د٪ترش

ثؾاد٭ة ،ز٩ ٥ذٕؿض ألقجةب ٩ـكؿ اٛ٣ريكقةت كاألمؿاض

كاألكببح ىلع اجلةس٧٠ ،ة ثح٪٭ة جلة رب إ٣ـة قجعة ٫٩يف ٠ذةث٫
كيف ق٪ح رقٮهل  ،كٞ٩ك٬ ٥ؾا اٛ٣ى ٢إىل
٦جعسني ،ىلع اجلعٮ اتلةيل/
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املبخح األّل
مأٍ٘ الْباّ ٛالطاعٌْ ّفريّس كْزّىاّ ،حقٔق٘ العدّٚ

أّلا :التعسٓف بالْباّ ٛالطاعٌْ ّفريّس كْزّىا املستذد:
أ) تعسٓف الْبا:ٛ
ى
ى
مؿض اعـ ،يىيت اإلنكةف ،أك احليٮاف ،أك أم
٬ٮ لك و
اكا ٨يح؛ ٩تيضح ٚكةد اهلٮاء ألقجةب ق٧ةكيح أك أرًيح،
اجليى ،ٙكا٩ذٛةخ اٞ٣جٮر ،كا٘٣ةزات
اكملةء
ً
اآلق ً ،٨كًلرثة ً
الكة٦ح؛ ٩تيضح اتلضةرب ال١ي٧يةايح ،كابليٮلٮصيح ،كحنٮ
ذل ٨٦ ٟاٛ٣ريكقةت املىُٕ٪ح(.)1
( )1دةج إ٣ؿكس  ،132 /1اُ٣ت اجلجٮم الث ٨اٞ٣ي ٥صٚ ،32ذط ابلةرم الث٨

ظضؿ .156 /12
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ب) تعسٓف الطاعٌْ:

ً
ي
مؿض
ّنح /أذربق ثٕي أ ٢٬ال٘٤ح لك كبةء اعـ ،أك و
ي
اهلٮاء ،أك ي
ى
دٛك يؽ ث ٫األمـصح كاألثؽاف؛ ٧٠ة ٝةؿ
ٛكؽ
اعـ ي ً
ْ٪٦ٮر(.)1
اث٨
و

وًيِ٬ /ٮ ه
داء كرَل كبةيئ ،قبج ٫م١ؿكب يىيت
ي
اٛ٣رئاف ،كد ٫٤ٞ٪ا٣رباٗير إىل ٚرئاف أػؿل كإىل

اإلنكةف(.)2

ً
ه
ٝؿكح ختؿج يف اجلكؽٚ ،ذ١ٮف يف
اضؽالظة٬ /ٮ

اآلثةط ،كاملؿا ،ٜٚأك األيؽم كاألوةثٓ ،كقةاؿ ابلؽف،
ي
ي
كيسٮف  ٫ٕ٦ه
كرـ ه
اٞ٣ؿكح ٓ٦
كأل ٥مؽيؽ ،كختؿج دٟ٤
ن
ى
ى
حي٧ؿ محؿة
خيرض ،أك
هليت ،كيكٮد ٦ة ظٮاحل ،٫أك
ي ي
ىى
كحيى ٫ٕ٦ ٢ػٞٛةف ا٤ٞ٣ت كاٌ٣فء.
ثٛ٪كضيح ٠ؽرة،

( )1لكةف إ٣ؿب الثْ٪٦ ٨ٮر.)067 -065 /13( ،

( )0املٕض ٥الٮقيٍ ،إوؽار دل ٓ٧ال٘٤ح إ٣ؿبيح (.)578 /0
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ه
ٝؿيت  ٨٦اجل يؾاـ ٨٦ ،أوةث ٫دآلكخ
وًيِ٬ /ٮ

أٌٔةؤق ،كتكة ٍٝحل.)1(٫٧

كٔؿ ٫ٚاحلة ِٚاث ٨ظضؿ ثأ /٫٩ى
كر هـ يجنأ ٔ٬ ٨يضةف
ي
ٛكؽق ،كأف ٗري ذلٟ
ادلـ ،أك ا٩ىجةب ادلـ إىل ٌٔٮٚ ،ي ً
 ٨٦األمؿاض إ٣ة٦ح اجلةمبح ٔٚ ٨كةد اهلٮاء ي يكُل

ن
َةٔٮ٩ة ثُؿي ٜاملضةز؛ المرتا٠٭ة يف ٔ٧ٮـ املؿض ث ٫أك

٠رثة املٮت(.)2

ن
ٚك َةٔٮف ه
كبةء َةٔٮ٩ة ،ك٬ٮ اذلم
كبةء ،ك٣حف لك و
و

ٔ٤ي ٫املعٞٞٮف  ٨٦اٞٛ٣٭ةء كاملعؽزني كاألَجةء(.)3

( )1رشح مك ٥٤ل٪٤ٮكم (.)345 /14
(ٚ )0ذط ابلةرم (.)011 /12

( )3اُ٣ت اجلجٮم الث ٨اٞ٣ي.)32 -09( ٥
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ت) التعسٓف بـ :فريّس كْزّىا()1؟

ٚريكقةت ٠ٮرك٩ة ٚىي٤ح ٠جرية  ٨٦اٛ٣ريكقةت ا٣يت ٝؽ
ن
تكجت املؿض ل٤عيٮاف كاإلنكةف ،ك ٨٦املٕؿكؼ أف ٔؽدا
ٚ ٨٦ريكقةت ٠ٮرك٩ة تكجت دلل ا٣برش ظةالت ٔؽكل

اجل٭ةز اتلٛ٪يس ،ا٣يت درتاكح ظؽد٭ة ٩ ٨٦ـالت ا٣ربد النةإح
ن
إىل األمؿاض األمؽ كػة٦ح٦ ،س٦ ٢ذبلز٦ح الرشؽ األكقٍ

اتلٛ٪كيح ،كاملذبلز٦ح اتلٛ٪كيح احلةدة الٮػي٧ح (الكةرس)،
ن
مؤػؿا مؿض ٚريكس
كيكجت ٚريكس ٠ٮرك٩ة ال ي١٧تنٙ
٠ٮرك٩ة ٠ٮٚيؽ.19-

ي
( )1أ ًػؾ ٬ؾا اتلٕؿي ٙل٧٤ؿض ،كأٔؿاً ،٫كًليٛيح ا٩تنةرق ٨٦ ،مٮ٧ْ٪٦ ٓٝح
الىعح

إ٣ةمليح

ىلع

مج١ح

اإل٩رت٩خ/

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus/advice-for-public/q-a-coronaviruses0219
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ما تعسٓف مسض كْفٔد11-؟
ٕ٦ؽ يكبجٚ ٫ريكس ٠ٮرك٩ة
مؿض ٠ٮٚيؽ٬ 19-ٮ مؿض
و
ي
ال١٧تن ٙمؤػ نؿا ،كل ٥يس٪٬ ٨ةؾ أم ٔ ٥٤ثٮصٮد ٬ؾا
ى
املكذضؽيٝ ٨ج ٢ا٩ؽالع اٛ٣ةميح يف
اٛ٣ريكس ك٬ؾا املؿض
ً
٦ؽي٪ح يٮ٬ةف الىيجيح يف اك٩ٮف األكؿ /ديك٧رب 0219ـ.
ما أعساض مسض كْفٔد11-؟

ن
دذ٧س ٢األٔؿاض األكرث
ميٮاع يف احلُل ،كاإلر٬ةؽ،

كالكٕةؿ اجلةؼ ،كٝؽ يٕةين ثٕي املؿىض  ٨٦اآلالـ

كاألكصةع ،أك اظذٞةف األ ،ٙ٩أك الؿمط ،أك أل ٥احل ،ٜ٤أك

اإلق٭ةؿ .كاعدة ٦ة دسٮف ٬ؾق األٔؿاض ػٛيٛح كدجؽأ
ي
دؽرجيية ،ي
كيىةب ثٕي اجلةس ثةٕ٣ؽكل دكف أف دْ٭ؿ ٔ٤ي٭٥
أم أٔؿاض كدكف أف ينٕؿكا ثةملؿض ،كيذٕةىف ٥ْٕ٦

األمؼةص (حنٮ  ٨٦ )%82املؿض دكف احلةصح إىل ٔبلج
مؼه كاظؽ دٞؿيجنة  ٨٦لك
ػةص ،كتنذؽ ظؽة املؿض دلل
و
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 6أمؼةص يىةثٮف ثٕؽكل ٠ٮٚيؽ19-؛ ظير يٕة٩ٮف ٨٦
وٕٮبح اتلٛ٪ف ،كدـداد اظذ٧ةالت إوةثح املكجني

كاألمؼةص املىةثني ث٧نالكت َجيح أقةقيح٦ ،س /٢اردٛةع

ًٍ٘ ادلـ ،أك أمؿاض ا٤ٞ٣ت ،أك داء الك١ؿم ،ثأمؿاض
ي
ي
كػي٧ح ،كٝؽ دٮيف حنٮ  %0مم ٨أويجٮا ثةملؿض.
كٔف ٓيتصس مسض كْفٔد11-؟
ي٧س ٨أف يىةب األمؼةص ثٕؽكل مؿض ٠ٮٚيؽ19-

َٔ ٨ؿي ٜاألمؼةص اآلػؿي ٨املىةثني ثةٛ٣ريكس ،كي٧س٨

مؼه َٔ ٨ؿيٜ
مؼه إىل
ل٧٤ؿض أف يجذ٨٦ ٢ٞ
و
و
ي
اُٞ٣ريات الى٘رية ا٣يت دت٪ةزؿ  ٨٦األ ٙ٩أك ا٪ٔ ٥ٛ٣ؽ٦ة
يكٕ ٢النؼه املىةب ث٧ؿض ٠ٮٚيؽ 19-أك يُٕف،
ي
كدتكة٬ ٍٝؾق اُٞ٣ريات ىلع األميةء كاألقُط املعيُح
ثةلنؼه ،كي٧س ٨ظي٪٭ة أف يىةب األمؼةص اآلػؿكف

ث٧ؿض ٠ٮٚيؽ٪ٔ 19-ؽ مبلمكذ٭ ٥هلؾق األميةء أك األقُط،
ز ٥ملف ٔيجي٭ ،٥أك أٛ٩٭ ،٥أك ٧ٚ٭٧٠ ،٥ة ي٧س ٨أف ييىةب
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ي
األمؼةص ث٧ؿض ٠ٮٚيؽ 19-إذا دٛ٪كٮا اُٞ٣ريات ا٣يت
ختؿج  ٨٦النؼه املىةب ثةملؿض  ٓ٦قٕةهل أك زٚريق ،كذلا

 ٨٧ٚاأل٧٬يح ث٧اكف االثذٕةد ٔ ٨النؼه املؿيي ث٧كةٚح

دـيؽ ىلع ٦رت كاظؽ.

ثاىٔا :حقٔق٘ العدّّ ،ٚمد ٚتأثريٍا عل ٙالصخٔح
ي
د٣خ األظةدير اثلةثذح ٔ ٨اجليب  ىلع أف

إ٣ؽكل ظٞيٞيح هلة كصٮد ،كهلة دأزري ثٞؽر اهلل كظؽق كبأمؿق
ه
هلة؛ أل٩٭ة ص٪ؽ  ٨٦ص٪ٮد اهلل ،كال دؤزؿ إال ثٞؽر اهلل.
كأ٦ة اجليف الٮارد يف ٝٮهل« /ال ىٔؽكل»؛ ٪ٕ٧ٚةق /أف إ٣ؽكل

ال د٪ترش ثؾاد٭ة ،كإ٧٩ة ثأمؿ اهلل هلة ،ك٬ؾا ٚي ٫رد ىلع أذٞةد
اجلة٤٬يحٚ ،أ٤٬٭ة اك٩ٮا يجكجٮف ا ٢ٕٛ٣لٕ٤ؽكل ك٘٣ري اهلل
ي
دٕةىل ،كٝؽ د٣خ األظةدير ىلع كصٮب األػؾ ثةألقجةب
ى
ي
ظؾ هر ٔ ٨ى
الٮاٝيح ٪٦٭ة ،كإف ى
ٝؽ ور؛
كٕٝخ ٚجٞؽر اهلل ،كال ح٘ين
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ُ
ُْ َ
ٜردوا الٕٕ ِرض َع
كذللٝ ٟةؿ اجليب « /ال د ِ
ُ
الٕ ِطط»(.)1
ى
ى
وةظت اإلث ٢املؿيٌح ٔ ٨إيؿاد٬ة ىلع اإلث٢
َ٪ٚه
ى
دىةب ثةٕ٣ؽكل ٨٦ ،ثةب األػؾ
الىعيعح؛ ظىت ال
ه
ثةألقجةب ،كإف ا٩ذ٤ٞخ ٚجٞؽر اهلل كظؽق ،ك٬ؾا دحل ٢ىلع

كصٮد إ٣ؽكلٚ ،إ٩٭ة ظٞيٞيح.

ََ
َ
َ ْ
كٝةؿ « /ال قدوى ،وال ِؼ ََية ،وال ٚةٔح ،وال
َ
َ ْ
َ
َ َ
األش ِد»(ٚ ،)2ةجل ي ي
ه
الٕض ِ
كبةء
ؾاـ
رارك ٖٔ
ضى َر ،وو ِر ٖٔ
ذوم و ِ
ٕ٦ؽ ،كٝؽ أمؿ اجليب  ثةٛ٣ؿار  ٨٦خمةُ٣ح
و
املضؾكـ ٨٦ ،ثةب األػؾ ثأقجةب اجلضةة كالٮٝةيح ٬ ٨٦ؾا
املؿض ٓ٧ٚ ،إزجةدٕ٣ ٫ؽكل اجل يؾاـ ،كأمؿق ثأقجةب اجلضةة ٪٦٭ة،

يبني أ٩٭ة ال د٪ترش ثؾاد٭ة ،كإ٧٩ة ث ٢ٕٛاهلل كأمؿق هلةٝ ،ةؿ

( )1وعيط ابلؼةرم (.)5774
( )0وعيط ابلؼةرم (.)5727
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دٕةىل[ /ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ]
َ ْ
[ابلٞؿة ،]120/كٝةؿ « /ال قدوى».
ى
يؽ ٔ ٨أثي٫
كيف "وعيط مك٨٦ "٥٤
٧ؿك ث ٨الرش ً
ً
ظؽير ٔ ً
ه
ه
دلؾكـٚ ،أرق ٢إحل ٫اجليب
زٞي ٙرص٢
ٝةؿ /اكف يف كٚؽ
و
ْ
َْ َ
وةرصف»(.)1
« /إٗة ًد ثةحك٘ةك،
ِ

ي
ك٬ؾا ٚي ٫زجٮت إ٣ؽكل ،كأ٩٭ة ظٞيٞح ،ككصٮب األػؾ
ي
ثأقجةب الٮٝةيح ٪٦٭ة ،كإ٧٩ة أويت املؿيي ثٞؽر اهلل كظؽق،
رشح ٬ؾا احلؽير « /ي
كي٪٧ى يٓ ٨٦
ً
كذللٝ ٟةؿ اجلٮكم  يف
كاالػذبلط ثةجلةس»(.)2
املكض ًؽ
ً
ً

ي
يؿيؽ
ٚةجليب  ل ٥ي١٪ؿ ظٞيٞح إ٣ؽكل ،كإ٧٩ة
 ٨٦اجلةس أال يٕذٞؽكا أ٩٭ة د ٢ٕٛمحبنة ثٛ٪ك٭ة ،كإ٧٩ة ثأمؿ

( )1وعيط مك.)0031( ٥٤

( )0رشح اجلٮكم (.)008/14
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ه
قجت ٨٦
اهلل ،إف مةء ٤ٕٚخ ،كإف ل ٥ينأ ل ٥دٚ ،٢ٕٛيه
ي
األقجةب ا٣يت أصؿل ي
اهلل إ٣ةدة ثأ٩٭ة تٛيض إىل مكبجةد٭ة.
ي ي
ى
ى
ى ى
كاحلةبف٠ ،ي ٙصٕ٤٭ة
األػرض
أل ٥د ىؿ إىل اجلةر ا٣يت حت ًؿؽ
ن
ن
كقبل٦ة ىلع إثؿا٬ي٥؟!
اهلل ثؿدا

ى
ى
أل ٥د ىؿ إىل الك١ني ا٣يت د ُٓٞاألٔ٪ةؽ٠ ،ي ٙصٕ٤٭ة اهلل
ي
ال د ُٓٞخ٪ي ى ٜإق٧ةٔي٢؟!

ى
أل ٥د ىؿ إىل الك ٥اٞ٣ذةؿ اٛ٣ذةؾ ٠ي ٙأك ٫٤ػةدل ث ٨الٮحلؽ
ن
ن
كل ٥ي
يرضق زٞح ثةهلل كدٮُل ٔ٤ي٫؟!
ه
ٚةٕ٣ؽكل مٮصٮدة؛ ٣س ٨ث٧نحبح اهلل كظؽق ،كلٮ اك٩خ

إ٣ؽكل د ٢ٕٛثٛ٪ك٭ة أل ٟ٤٬اُ٣ةٔٮف أك ال١ٮ٣ريا أك

اجلؽرم أك الرسَةف أك الك ... ٢إ٣غ دميٓ أ ٢٬األرض.
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ملةذا أ١٤٬خ أ٩ة نقة دكف آػؿي٨؟! ألف األمؿ ٦ذٕ ٤ه ٜثأمؿ

اهلل كمنحبذ ٫كظؽق[ ،ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ] {األعراف.)1(}45:

ي
صةثؿ ٔ٪ؽ ا٣رت ً٦ؾم يف ٠ذةب األَٕ٧ح ،كأيب
ظؽير
أ٦ة
و
دلؾكـ ٚأدػ٤٭ة ٫ٕ٦
داكد يف ٠ذةب اُ٣ت /أف اجليب أػؾ ثيؽ
و
ََ ً
ُْ
ً
ى
يف اٞ٣ىٕح ،زٝ ٥ةؿُ« /ك،
ثةشٓ اللِ ،ز ٌِح ثةللِ ودُّٜك
ِ
ه
ه
قْي)2(»ٙ؛ ٚ٭ٮ ظؽير ًٕي٤ٕ٦ ٙٮؿ ٫ًٕٛ ،األا٧ح
ى
ظض وؿ ،كاث ٨ىٔ ًؽم يف "الاكم"٢
اك٣رت ً٦ؾم كاألبلةين كاث٨
ه
ي ى
ث٧س.٫٤
كٗريٚ ،٥٬٭ٮ ًٕي ٙال حيذش ً
ي
٬ ٫٤ٕٛٚؾا بليةف اجلٮاز ،كمح ٢األمؿ
كلٮ وط احلؽير ً
ثةصذ٪ةث ٫كاٛ٣ؿار  ٫٪٦ىلع االقذعجةب.

( )1دٌٔ /ل ٝةق ٥ص.91

( )0أػؿص ٫ا٣رت٦ؾم يف األَٕ٧ح ( ،)1739كأثٮ داكد يف اُ٣ت ( ،)3404كاث٨
٦ةص ٫يف اُ٣ت ثؿ.)3540( ،)3628( ٥ٝ
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كٝةؿ اث ٨اٞ٣ي ٥ثٕؽ أف أكرد ن
آزةرا يف اٛ٣ؿار  ٨٦املضؾكـ،
ً
ي ى
ن
كآزةرا يف األك ،٫ٕ٦ ٢كبني أ ٫٩ال دٕةرض ٞٚةؿٚ /إف ٬ؾا يؽؿ
ي
ىلع صٮاز األمؿي ،٨ك٬ؾا يف ظَ ٜةاٛحٝ ٨٧ٚ ،ٮم دٮٍل٫
ىى
يى
ًٕٙ
كأذ٧ةدق كيٞي ٫٪أػؾ ث٭ؾا احلؽير ،كأك ،٫ٕ٦ ٢ك٨٦
ٔ ٨ذل ٟأػؾ ثةحلؽير اآلػؿ ،ك٬ؾق ق٪ح ،ك٬ؾق ق٪ح(.)1

ي
كأ٦ة ظؽير اثٔ ٨جةس ٔ ٨اجليب « /ال
ُ
َ
ُ
َ ْ
َ ()2
َ َ
« /ِٛ٣ال ُتِدوا الـ َر
د ِديٕٜا الـر إىل الٕضذؤي» ؛ كيف و
َ ْ
َ
ذؤي»؛ ٚكجى ي
اجليه ٔ ٨إدا٦ح اجلْؿ إحل٭ ٥اظذ٧ةؿ
ت
ض
إىل الٕ
ً
ى
أف يسٮف ذل ٟى
ي
كيسؿق إد٦ةف الىعيط
ال٧ضؾكـ ٝؽ ي٘ذ٥

( )1اُ٣ؿؽ احل٧١يح الث ٨اٞ٣ي ٥ص ،086إ٬ؽاء ادليجةصح رشح قنن اث٨
٦ةص ،٫وٛةء الٌٮم إ٣ؽكم (.)612 /4

( )0أػؿص ٫اث٦ ٨ةص ٫يف ٠ذةب اُ٣ت ،ثةب اجلؾاـ ( ،)3543كأمحؽ ،133 /1

كاث ٨أيب محجح  ،302 /8كوعع ٫األبلةين يف وعيط اجلة ٓ٦ثؿ.)7039( ٥ٝ
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ْ٩ؿق إحل٫؛ أل ٢ٝ ٫٩ى ٨٦يسٮف ث ٫ه
داء؛ إال ك٬ٮ يسؿق أف
ي ى
حُ٤ٔ ٓ٤ي.)1(٫
ه
كٝةؿ اإل٦ةـ ٦ةل ٟظني يقبً٬ ٨ٔ ٢ؾا احلؽير٦ /ة أرل ٦ة
صةء  ٨٦اجليه ٔ ٨ذل ٟإال ػٮؼ أف يٛـٔ ،٫أك خيي ٫ٛيشء

ي ٓٞيف ٛ٩ك.)2(٫

َ
ه
ُ
َ ْ
ه
َ
ذؤي» ٚةاؽة َجيح
كيف ٝٮهل« /ال د ِديٕٜا الـ َر َع الٕض

ْٔي٧ح؛ كيه /أف اُ٣جيٕح ٞ٩ة٣حٚ ،إذا أداـ اجلْؿ إىل املضؾكـ
ى
ًػي٤ٔ ٙي ٫أف يىيج ٫ذل ٟث ٢ٞ٪اُ٣جيٕح(.)3
كٝةؿ احلة ِٚاث ٨ى
ظض وؿ يف "اٛ٣ذط" /كمح ٢األمؿ ثةٛ٣ؿار ٨٦

املضؾكـ ىلع راعيح ػةَؿق؛ أل ٫٩إذا رأل الىعيط ابلؽف،

(ٚ)1ذط ابلةرم (.)192 /12
()0املؽك٩ح (.)034 /3

()3إ٬ؽاء ادليجةصح (.)612 /4
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ي
الك٤ي ٨٦ ٥اآلٚح دْٕ ي ٥مىيبذ ،٫كدـداد ظرسد ،٫كحنٮق
َ
ُ
َ ْ
َ
ذؤي»(.)1
ظؽير« /ال د ِديٕٜا الـ َر إىل الٕض
َ ْ
ه
صة٩ت ٛ٩يس ٦٭ ٥يف
كيف ٝٮهل « /ال قدوى»

٩يف إ٣ؽكلٚ ،٭ٮ يٞيض ىلع ٔٞؽة اخلٮؼ  ٨٦املؿض دلل
ثٕي األمؼةص اذلي ٨يكذٮيل ٔ٤ي٭ ٥اذلٔؿ أليح ىكٔ١ح
ن
ن
صةز٦ة أف إ٣ؽكل
دىيج٭ ،٥كذللٚ ٟإذا أذٞؽ املؤ ٨٦أذٞةدا

ي ي
حتى ٢إال ثإذف اهللَ ،ةثخ ٛ٩ك ،٫كاَ٧أف إىل ٝؽر اهلل،
ال

كدٕةم ٓ٦ ٢املؿض املٕؽم ،ك ٓ٦املؿيي املىةب ث ٫ث٭ؽكء

دكف ػٮؼ(.)2

(ٚ)1ذط ابلةرم الث ٨ظضؿ (.)188 /12
()0دٌٔ /ل ٝةق ٥ص.99
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املبخح الجاىٕ
أسباب ظَْز العقْبات بالطْاعني ّاألّبّ ٘ٝالفريّسات
ثني ي
اهلل  يف ٠ذةث ٫أ٦ ٫٩ة ٩ـؿ ثبلء إال ثؾ٩ت ،ك٦ة

ثذٮبحٝ ،ةؿ دٕةىل[ /ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ير ًٓٚإال
و
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ] {الشورى ،}03:كٝةؿ دٕةىل/
[ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ] {الروم ،}51:كٝةؿ[ /ﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺ ] {األعراف ،}35:كٝةؿ دٕةىل[ /ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ] {العنكبوت ،}53:كٝةؿ

دٕةىل[ /ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

كيف َو َقى اإلسالم األمة من ال َفريوسات واألوبئة

ﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ] [اٛ٣ضؿ.]13-6/

ى
كإف  ٨٦أْٔ ً٬ ٥ؾق األقجةب الرشؾ ثةهلل ،كا٩تنةر ْ٦ة٬ؿق
ى
يف اجلةس ثرصؼ إ٣جٮديح ٘٣ري اهلل دجةرؾ كدٕةىل ،ك ٨٦صةججى٫

ي
األ ٨٦يف ادل٩ية كاآلػؿةٝ ،ةؿ
كاثذٕؽ ٔ ٨دٕةيط أقجةثً ٫اكف هل

دٕةىل[ /ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ي
ٚةلرشؾ قجى ه
ت لٌيةع ٧ًٕ٩ح
ﭚ ﭛ ﭜ ] {األىعام،}26:

األ ٨٦كاأل٦ةف كاالقذٞؿار ،كقجت يف اٛ٣ـع كاهل ٓ٤كا،ٜ٤ٞ٣
٧٠ة يٕحن٠ ٫سري  ٨٦اجلةس يف ٬ؾق األيةـ ىصؿاء (ٚريكس
٠ٮرك٩ة) ،كخبةوح يف دكؿ ا٘٣ؿب؛ ٚإ٩٭ ٥بكجت زٛؿ٥٬

ثةهلل ،كظؿب٭ ٥ألكحلةء اهلل  ٨٦املك٧٤ني كنرش ٥٬ل٤ؿذاا ٢كحنٮ
ى
كنك ٧يٓ
ذل ٨٦ ٟاملٮبٞةت ،يٕحنٮف ٬ؾا احلةؿ٧٠ ،ة ٩ؿل

كقةا ٢اإلٔبلـ املؼذٛ٤ح.
ٔ٪٭ ٥يف
ً

ى
كًلؾل ٨٦ ٟأْٔ ً ٥أقجةب ٩ـكؿ ابلبلء كالٮبةء ىلع أ٢٬
ى ي
ٛ٣ؿيٌح األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجليه ٔ ٨امل١٪ؿ؛
األرض دؿ٠٭٥
ً
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َ
ُ َ
َ
ٞ٣ٮؿ اجليب « /إن الةس إذا رأ ُوا الُٕ٘ َر وْٓ
ُ
َُ
َ َ
ُ
ق٘ده»( ،)1كٝةؿ
ٌةب ٖٔ
ثك
ِ
ينَيوه أوشٍ الل أن حكِٕ ٓٛ
ٍ
َْ
َْ
َ
َْ ُ
ُ
روف،
« /واذلي جىيس ثي ِده ،لأمرن ثةلٕك ِ
َ
ُ َ
ُ ْ َ َ
َ َُْ
الل أن يجكر قْيسٓ
ٜشسٖ
ولَٜ٘ٛن قٖ الُٕ٘ ِر ،أو يلُ ِ
َْ َ
َ
ً
ُ
صذضيت ّسٓ»(.)2
ِقٌةثة ،زٓ ددق ،ٜٙٗوال ي

ك ٨٦أْٔ ٥أقجةب ا٩تنةر اٛ٣ٮاظل٦ -ة ى
ّ٭ ىؿ ٪٦٭ة ك٦ة
ى
ثُ ى٦ -٨ة يٌل/

٦ )1ة ركل اث ٨ى
٦ةصٔ ٨ٔ ،٫جؽ اهلل ث ٨ئ ى
٧ؿ ٝةؿ /أٝج٤ٔ ٢ي٪ة
ي
ٌ
ٔكَّش املٛةص َ
رقٮؿ اهلل ٞٚ ،ةؿ« /ية َ َ
ريٖ ،مخس
ِ
ُ
ُ
َ
ُ ُ
درك /-ٖٜٚلٓ دـِ ٛر
إذا اثذِْيذٓ ث -ٖٛوأقٜذ ثةللِ أن د ِ
ُ
ُْ
ُ
ًٜم ًػ ،ظىت حكِْٜ٘ا ثٛة ،إال وشة وي ٓٛاّؽةقٜن
اّىةظشح يف ٍ
ُ
َ َ
ُ ْ َ ْ
واألوصةع اّيت لٓ دسٖ مغخ يف أشالو ِ ٓٛاذليٖ مغٜا .ولٓ

( )1مى ٙ٪اث ٨أيب محجح ( ،)37583كمك٪ؽ أمحؽ (.)09
( )0مك٪ؽ أمحؽ ( ،)03321كقنن أيب داكد (.)4336
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ُ
َ
َ
ُ ُ
َ
املبٜٗح،
وشدة ِ
ِ
يٌ٘طٜا املُيةل واملزيان ،إال أ ِ
خذوا ثةلصنيِ ،
َ
َ َ
َ
ُ
أمٜالٓ ،إال ِٔ٘كٜا
ِ
ْؽةن قْي ،ٓٛولٓ يٕ٘كٜا زاكة
وصِ ٜر الص
ِ
ُ ُ
َ
ُ َُْ
َ
اٌّؽر ٖٔ الص ِ
ابلٛةآ لٓ حٕؽروا ،ولٓ يٌ٘غٜا قٛد
ٕةء ،ولٜال
َ
رشٜل إال شْ َػ ُ
ِ
مَي،ٓٚ
الل قْي ٓٛقدوا ٖٔ
اللِ وقٛد
ِ
َ
ُ
ُ
ثسذةب
وأخذوا ثكظ ٔة يف أيدي ،ٓٛؤة لٓ ُتس ْٓ أإذٓٛ
ِ
َ
ََ ُ َ
أٗز َل ُ
اللِ ،ويذخَيوا مٕة َ
الل ثأش ٓٛثي٘.)1(»ٓٛ
الل ،إال صكِ
ى
ي
ى
ى
أ٩٭ ٟ٤كٚي٪ة
 ٨ٔ )0زي٪ت ث٪خ صع ول ٝة٣خ /ية رقٮؿ اهللً ،
َُ َ ُ
َ
َُث اخلجر»(.)2
الىةحلٮف؟ ٝةؿٗ« /ك ْٓ؛ إذا
كمك ٥٤كاث ٨ى
ه
٦ةص ٨ٔ ٫أيب مٮىس ٔ٨
 )3كركل ابلؼةرم
َ ُ
الل يٕيل لْـةل ِ ِٓ؛ ظىت إذا
اجليب ٝ ةؿ« /إن

( )1أػؿص ٫اث٦ ٨ةص ،)4291( ٫كوعع ٫األبلةين يف وعيط قنن اث٦ ٨ةص٫
( ،)3060كيف الىعيعح (.)126
( )0وعيط ابلؼةرم (.)3346
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َ َ
ُْ ْ
أخذه لٓ حىِْذ ،»ٙزٝ ٥ؿأ[ /ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ{ ]...هود.)1(}136:
ى
٦ةص ٨ٔ ٫أيب ٦ةل ٟاألمٕؿم ٝةؿٝ /ةؿ
 )4كركل اث٨
ُ
ي
ٌ
َ ََ
َ
اخلٕر،
َّشبٖ ٗةس ٖٔ أٔيت
رقٮؿاهلل ّ« /ي
ُ َُ
َ
ُ
َ
ُ
كةزف
ثنَي
يصٕٜٛٗة
وش ٓٛثةلٕ ِ
اشٕٛة ،يكزف َع رؤ ِ
ِ
ِ
ُ
َ ُ
َ
َُ
َ
ُ
اٌّ َردة
يةت ،ي ِصه الل ث ٓٛاألرض ،وجيكِ ِٔ٘ ٓٛ
والٕن٘ ِ
َ
واخل٘ةزير»(.)2
ي ى
اعمؿ ٨ٔ ،اجليب 
ث٨
جح
 )5كركل أمحؽ ٔ ٨خٞ
و
َ
َ
رأيخ َ
اّكجد َ
ٖٔ الٗية ٔة حيت
الل دكةىل يكؽي
ٝةؿ« /إذا
ٌ
ٌ
ٌٔيٓ َع ٔكةضي ،ٙوإٕٗة ذلٍ ٔ٘ ٙاشذدراج»(.)3
وٜٚ

( )1اث٦ ٨ةص.)4292( ٫

( )0اث٦ ٨ةص٠ ،)4290( ٫ذةب اٛ٣نت ثةب إٞ٣ٮبةت ،وعيط.
( )3وعيط اجلة ،)561( ٓ٦الىعيعح ( ،)414وعيط.
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ُ
وٜااد ٖٔ احلدير األول ،ظدير اثٖ ُق َ
ٕر /

ّ٭ٮر اٛ٣ٮاظل ،كاملضة٬ؿة ثةملٕةيص ،كاتلجضط ث٭ة /قجى ه
ي
ت
)1

ال٩تنةر األمؿاض ،كاألكببح ،كاجلؿازي ،٥كاملي١ؿكبةت،

كاٛ٣ريكقةت املؼذٛ٤ح.
ى ن
ن
 )0ي
ا٤ٞ٣ت كد٤ٛح
 ٓ٪٦الـٌلة كظؿ٦ةف املكذعٞني هلة ٝكٮة ٨٦
ً
ى
ٔ ٨أداء احلٞٔ /ٜٮبذي٭ة اٞ٣ع يٍ كاجل ىؽ يب ث ٓ٪٧املُؿ ٨٦
الك٧ةء ،كبؾل ٟيحي ىؿمٮف اثل٧ؿات كالـركع املؼذٛ٤ح ،ي
كيٕ٥
ن
ُ٧ؿكاٚ ،٭ ٥يي ى
ابل٭ةا ٥ل ٥يي ى
ي
ُ٧ؿكف ٠ؿا٦ح
اجلٮع ،كلٮال

٘٣ري ٥٬ال هل.٥
ي
ٞ٩ )3ي إ٣٭ؽ هل ٪ٕ٦يةف/

األولٞ٩ /ي إ٣٭ؽ  ٓ٦اهلل ،كأْٔ ٫٧كأكز٦ ٫ٞة أػؾق اهلل

ٔجةدق يف اعل ٥اذلر ،ظني أكدع قجعة ٫٩يف ُٚؿد٭٥
ىلع
ً
اإلي٧ةف ثةهلل الٮاظؽ األظؽ[ ،ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ] {األعراف.}116:
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ك٦ة اع٬ؽ إ٣ةل٤ٔ ٥ي ٫ربَ ٨٦ ٫ةٔح أكامؿق ،كاال٩ذ٭ةء ٔ٨
ى
 ٞ٩ىي ى
ٔ٭ؽق  ٓ٦اهلل.
٩ٮا٬يٚ ،٫إذا ٔىص كػةٞٚ ،ٙ٣ؽ

واثلةينٞ٩ /ه إ٣٭ؽ كامليسةؽ ٔ ٓ٦جةد اهلل ،ك٬ؾا ٢٧ٔ ٨٦
ي
اجلةس يف ذل ٟق ٍ٤اهلل ٔ٤ي٭ٔ ٥ؽكا
أ ٢٬اجلٛةؽ ،كملة كٓٝ
ى
ٗ ٨٦ريٚ ،٥٬أػؾ ثٕي ٦ة يف أيؽي٭ٚ ،٥أٔؽاء اهلل  ٨٦احل٭ٮد

كاجلىةرل ي٪٭جٮف ػريات املك٧٤ني ثس ٢قبيٚ ،٢زيدادكف
ن ى ن
ن
ٝٮة ك٬يجح ،ك٩ـداد ًٕٛة كذال ،ك٬ؾا  ٨٦أٔبلـ اجلجٮة.

 )4كل٧ة اقتجؽلٮا رشع اهلل ثةٞ٣ٮا٩ني الٮًٕيح املؼذٛ٤ح
ن
ظاك٦ة كحم١ٮ٦ني -أً٣ف اهلل ثح٪٭٥
كاأل٬ٮاء امل٪عؿٚح-
ى
إ٣ؽاكة ،ى
كصٕ ى ٢ى
ثأق٭ ٥ثح٪٭.٥

 )5كل٧ة دبلٔجٮا يف ال١ي ٢كاملزياف ثةتلُٛي ٙكا٘٣ل حنٮ
ذل ،ٟأيػؾكا ثةبلبلية ثٌيةع ا٣ربًلح ،ك٤ٝح اخلري ،ى
ٮر
كص
ً
ً
املكؤك٣ني.
قٮءا يجي ىـ ث ٫يف ادل٩ية؛ ظىت كإف ى
أم٭٤ى ٫ي
 ٨٦ )6يٕ ٢٧ن
اهلل دٕةىل.
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 )7اقذعبلؿ اخل٧ٮر ثةألق٧ةء املؼذٛ٤ح ،كا٩تنةر املٕةزؼ،
كامل٘٪يةت ٨٦ ،أٔبلـ اجلجٮة ،ك ٨٦أْٔ ٥أقجةب ابلبلء(.)1

الٍْه مً أعظه أسباب التأثس بالْباٛ
ه
ه
ي ى
حتَك ظاكيح دىٮيؿيح ،ك٣حكخ ظٞيٞيح/
ن
ه
داػبل ن
ثرلاٞ٤ٚ ،ي ٫رص ،٢كٝةؿ /ز٥
أف اُ٣ةٔٮف اكف
ي
قذٞذي ٨٦ ٢أ٬ ٢٬ؾق ابلرلة؟ ٝةؿٔ /رشة آالؼ.

ي
ن
ى
٧ٚةت مخكٮف أٛ٣ةٌ٤ٚ ،ف الؿص ٢اُ٣ةٔٮف ،كٝةؿ هل /ز٥
ن
٦ةت  ٨٦اجلةس؟ ٝةؿ /مخكٮف أٛ٣ة.
ى ي
ٝةؿ /كل ً ى٫٧؟ أل ٥خت ًربين أ ٫٩قي٧ٮت ٔرشة آالؼ؟
ى
ي
ي
الٮ٪٦ ٥٬٭ ٥أربٕني
ٝذ٤خ ٔرشة آالؼ ،كٝذى٢
ٝةؿ /ثًل ،أ٩ة

ن
أٛ٣ة.

( )1إ٬ؽاء ادليجةصح ( ،)381 ،382 /5الىعيعح (.)016 /1
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الفصل الجاىٕ
الْساٜل الْقاّ ٜ٘ٔالعالدٔ٘
اليت ّضعَا اإلسالو للقطا ٛعل ٙاألّبّ ٘ٝالفريّسات
ى
٩بني يف ٬ؾا اٛ٣ى ٢ثٕٮف اهلل دٕةىل كقةا ٢الٮٝةيح ٨٦

األمؿاض كاُ٣ٮأني كاٛ٣ريكقةت املٕؽيح٧٠ ،ة ٔ٪٧٤ة إية٬ة

كيح  ٨٦اهلل
الؿقٮؿ  ،اذلم ال ي ُٜ٪إال ٔ ٨و
دٕةىل ،كًلؾل٩ ٟبني كقةا ٢إ٣بلج ٪٦٭ة إذا كٕٝخ ثٞؽر اهلل

دٕةىلٚ ،ةبلبلء ٝ ٨٦ؽر اهلل ،كإ٣بلج ٝ ٨٦ؽر اهلل ،ك٩ؾ٠ؿ

ذل ٟيف ٦جعسني ىلع اجلعٮ اتلةيل/
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املبخح األّل
ّساٜل الْقآ٘ مً األمساض ّاألّبّ ٘ٝالطْاعني
٪٬ةؾ كقةا٠ ٢سرية ثح٪٭ة ي
اهلل جلة يف اٞ٣ؿآف كالك٪ح؛ ل٤ٮٝةيح

 ٨٦لك ذل٩ ،ٟؾ٠ؿ ٪٦٭ة ٦ة يٌل/

 )1اُ٣٭ةرة املٕ٪ٮيح (َ٭ةرة ا٤ٞ٣ت ،كال٤كةف ،كاجلٮارح)/

ككردت اُ٣٭ةرة يف اٞ٣ؿآف كالك٪ح ثٕ٧ىن اُ٣٭ةرة ٨٦

ٔجةدة األكزةف كدميٓ ْ٦ة٬ؿ الرشؾ ،كأمؿاض ا٤ٞ٣ٮب،
ي
ى
كإ٣ضت ،كا٘٣ؿكر ،كاجلٛةؽ،
كال١رب ،كالؿيةء،
اكحلك ًؽ،
ً
كال١ؾب ،كاخلؽيٕح ،كٝٮؿ الـكر ،كاُ٣٭ةرة  ٨٦املةؿ احلؿاـ،
كا٘٣يجح،
ك ٨٦اٛ٣ٮاظل ٦ة ّ٭ؿ ٪٦٭ة ك٦ة ثُ ،٨اكلـ٩ة،
ً
كاجل٧ي٧ح ،كابل٭ذةف كٗري ذلٟ؛ كذللٝ ٟةؿ اهلل ٔ٨

الاكٚؿي ٨املعؿٚني ل١ذةب اهلل[ /ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ] {املائدة ،}51:كٝةؿ[ /ﭢ

ﭣ ﭤ] {التوبة ،}62:ال حيجٮف اُ٣٭ةرة ،ال
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املٕ٪ٮيح ،كال احلكيح ،كذلا ٝةلٮا[ /ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ] {النمل.}42:

 )0اُ٣٭ةرة ابلؽ٩يح (ْ٩ةٚح ابلؽف)/
كدذضًل ٬ؾق اجلْةٚح ابلؽ٩يح  ٨٦األكامؿ اإلهليح

إْ٣ي٧ح ثةتلُ٭ؿ ثةملةء  ٨٦دميٓ األظؽاث (الى٘ؿل

كال١ربل) ،ك ٨٦ذل/ٟ

أ -االقت٪ضةء ثةملةء اُ٣٭ٮرٝ ،ةؿ دٕةىل[ /ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ] {الفرقان.}52:

وٌد زجخ قْٕية أف اجلؿاـ الٮاظؽ  ٨٦ا٣رباز حيذٮم
ى
ىلع ٦بح أ ٙ٣م٤يٮف ػ٤يح ثسذرييح ،كذلا اكف املةء أْٔ ى٥

كقي٤ح لْ٪٤ةٚح ثإزا٣ح اٞ٣ؾر ،كدجنيٍ ادلكرة ادلمٮيح يف اجلرل
و
ن
ٔ٧ٮ٦ة.
كاجلك٥
ي
ى
احلؽي ٨ثةملةء
ٗك٢
االقت٪ضةء ثةلرضكرة
كيكتذج يٓ
ً
ً
كالىةثٮف كحنٮق ثٕؽ ٌٝةء احلةصح ،كذلا ٝة٣خ اعئنح
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اغاٍ
٦« /ة رأيخ رقٮؿ اهلل  ػؿج  ٨٦و
 ٍٝإال مف ن
٦ةء»(.)1
ْ
كٔ ٨أيب ٬ؿيؿة أف اجليب ٝ ةؿ« /ااتِ ِن
َ ُ
ي ى ى ى ى ى ن ىىى ي ي
٧ةء ٚةقتى ٪ىَج ،يث ٥ىم ىك ىط يى ىؽقي
ٜء» ث ٥دػ ٢ديٌحٚ ،أدحذ ٫ثً و
ث ِٜع ٍ
ي ى ى
اب ،ث ٗ ٥ىك ٢يى ىؽي ً.)2(٫
ثًة٣رت ً
ى
يٮـ اعِ٣ل ييؽَع ٚي٫
وًد ًةٔخ دقٜة اعمليح ثذخطيص و
إىل ٗك ٢احلؽي ،٨ي
كقِل ثػ "الٞ٤ةح األرػه ملٮاص٭ح
األمؿاض"(.)3

ى
ٔؽـ االقت٪ضةء كاتلُ٭ؿ
كٝؽ صٕ ٢اجليب
 ٨٦ابلٮؿ  ٨٦أْٔ ٥أقجةب ٔؾاب اٞ٣رب ٞٚةؿُ َ « /
قذاب
أكُث
ِ
َ
()4
ثٞربيٞٚ ٨ةؿ ٔ ٨وةظجي٭٧ة/
مؿ
كٝؽ
،
»
ابلٜل
ٖٔ
ب
اٌّ
ِ
ِ
ً
()1أػؿص ٫اث٦ ٨ةص ،)107/1( ٫وعيط.

( )0مك٪ؽ ادلارَل (ٝ ،)686ةؿ األبلةين« /وعيط ٘٣ريق».

( )3احلٞةا ٜاُ٣جيح يف اإلقبلـ دٔ /جؽ الؿزاؽ ال١يبلين ص.93
( )4مى ٙ٪اث ٨أيب محجح ( ،)1321كقنن اث٦ ٨ةص.)348( ٫
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َُ
ُ
َ
َ ُ
َجَي ،أٔة أظدٕٚة واكن ال
ثةن يف
ثةن ،ؤة يكذ ِ
«إٕٗة حكذ ِ
ٍ
ي
ه
َ
َْ َ
زنهُ ٖٔ ث ِ
ٜلِ)1(»...؛ ٚةبلٮؿ دل٧ٮٔح  ٨٦املٮاد الكة٦ح،
يصت ِ
يذؼ٤ه ٪٦٭ة اجلكَ ٨ٔ ٥ؿي ٜاملضةرم ابلٮحلح.

كٝؽ ظؾر اجليب  ٨٦ االقت٪ضةء ثةحل٧ني؛
ي
ى
ن
ي
٧ك ٟالؿص٢
دزني٭ة هلة ٔ٦ ٨جةرشة األٝؾار ،ث ٢كَ٩ه أف ي ً
ى ى
ثي٧ي٫٪؛ ملة ركاق النيؼةف ٔ ٨أيب ٝذةدة األ٩ىةرم؛ أف
ذ ٠ىؿق
ً
َ َ
ُ
َ
َ ُ
ٕصسٖ أظدزٓ ذَ َره ثيٕيِ٘ٙ
اجليب ٝ ةؿ« /ال ي ِ
ُ
ُ
ُ
و ٜٚيجٜل ،وال يذٕصط ٖٔ اخلالءِ ثيٕيِ٘ ،ٙوال يت٘ىس يف
ي
ى
احلؽ احل٧ىن أ ًٔؽت لؤلميةء اُ٣يجح،
اإلٗةءِ»()2؛ كذل ٟألف
ك٦جةرشة األميةء املؿٗٮب ٚي٭ة ،اكألك ٢كالرشبٚ ،إذا ثةرشت
اجلضةقةت ،كد٤ٮزخ ،ز ٥ثةرشت إُ٣ةـ كالرشاب كاملىةٚعح

( )1ركاق ابلؼةرم ( ،)1013كأثٮ داكد (.)021
( )0مك ،)0202( ٥٤كأثٮ داكد (.)0774
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كٗري ذل ،ٟرب٧ة مح٤خ ٕ٦٭ة محبنة  ٨٦اجلؿازي ،٥كاملي١ؿكبةت،

كاٛ٣ريكقةت ،كاألمؿاض اخلٛيح(.)1

كًلؾلَ٩ ٟه يف ٬ؾا احلؽير ٔ ٨اتلً ٛ٪ف يف اإل٩ةء

اذلم يرشب ٫٪٦؛ ملة يف ذل ٨٦ ٟاألرضار ال١سرية ا٣يت ٪٦٭ة/

أٝ ٫٩ؽ خيؿج  ٨٦أ ٫ٛ٩ثٕي اٛ٣ريكقةت كاجلؿازي ٥ا٣يت د٤ٮث
ن
مؿيٌة أك
املةءٚ ،ذ ٫ٕ٦ ٢ٞ٪إ٣ؽكل ،إذا اكف النةرب املذٛ٪ف
ن
ظةمبل لٛ٤ريكقةت املٕؽيحٛ٠ ،ريكس (٠ٮرك٩ة).

كيف ٬ؾا احلؽير االٔذ٪ةء ثةجلْةٚح اع٦ح؛ ال قي٧ة

املأكٮالت كاملرشكبةت ا٣يت حيى ٨٦ ٢د٤ٮيس٭ة رضر

ثةلىعح(.)2

ه
كيف ذل ٟلك ٫كٝةيح  ٨٦املي١ؿكبةت كاجلؿازي٥

كاٛ٣ريكقةت.

( )1دحكري إ٣بلـ رشح ٔ٧ؽة األظاكـ ،إ٣بل٦ح ٔجؽ اهلل ا٣بكةـ (.)34/1
( )0دحكري إ٣بلـ رشح ٔ٧ؽة األظاكـ (.)35/1
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كٝؽ أزىن ي
اهلل ىلع أ ٢٬مكضؽ ي ٝى
جةء؛ ثأ٩٭ ٥حيجٮف أف

يذُ٭ؿكا؛ أل٩٭ ٥يكت٪ضٮف ثةملةءٞٚ ،ةؿ[ /ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ] {التوبة.}132:
كيف ثبلد أكركبة -كٔ٧ٮـ الٛ١ةر ن
اغبلة -ال يكت٪ضٮف
ى
ثةملةء ،ث ٢ثةمل٪ةدي ٢الٮرٝيح ،كذلا ٩ؿل ٚي٭ ٥األمؿاض ،كاألكببح

اخلجحسح ،كالؿاحئح ال١ؿي٭ح ،ك٩ؿا ٥٬يسرثكف  ٨٦ا٣ربٚة٩ةت
كإُ٣ٮر؛ ي
راحئح  ٨٦ابلٮؿ أك ا٘٣ةاٍ ،كلٮ أ٩٭٥
٣زيي٤ٮا أم
و
آ٪٦ٮا ،كادجٕٮا الؿقٮؿ ،كدُ٭ؿكا ثةملةء اُ٣٭ٮر؛ جلى ىضٮا كٚةزكا يف
ادل٩ية كاآلػؿة.

ه
ى
 ٨٧ٚاألٗكةؿ
ب -االمتصةلٚ /٭٪ةؾ ٗك ٢كاصت ،كمكذعتً ،
ي
الٮاصجح /ا٘٣ك ٢ثٕؽ اُٞ٩ةع ادلـ يف احليي ،كاجلٛةسٝ ،ةؿ
دٕةىل[ /ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾] [ابلٞؿة،]000 /
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ٚةدلـ ي
ثحبح تلاكزؿ املي١ؿكبةت ،كدـيؽ رشاقح املي١ؿكبةت
ػري و
يف دـ احليي ،كػةوح ٦ي١ؿكب الكيبلف(.)1
ي
كال خيىف ٦ة يف ٬ؾا ا٘٣ك ً ٨٦ ٢اُ٣٭ةرة احلكيح كاملٕ٪ٮيح.
ي
ك٪٦٭ة االٗتكةؿ خلؿكج املين  ٨٦ابلؽف ثٕؽ اجل٧ةع ،أك
االظذبلـ ،كحنٮق ،كاالٗتكةؿ ملضؿ ًد اتلٞةء اخلذة٩نيٞٚ ،ؽ ركل
ي ى
ى ى
ي ٥إىل اجليب
النيؼةف ٔ ٨أـ ق٧٤ح ٝة٣خ /صةءت أـ ق ٤و
ٞٚ ،ة٣خ /إف ى
اهلل ال يكذعيي  ٨٦احل ٢٬ ،ٜىلع
َ
ي
َْ
ت
ٗ
املؿأة ٨٦
ك ٢إذا يه اظذ٧٤خ؟ ٝةؿٗ« /كٓ ،إذا يه رأ ِ
ً
و
َ
املةء»( ،)2كٔ ٨أيب ٬ؿيؿة أف اجليب ٝ ةؿ« /إذا
ُ ْ ُ
َ
َ ُ َ
َ َ
َ
ََ
ثي شكجِٛة األرب ِف ،زٓ صٛدٚة ،وٌد وص َت اّنصِ»(.)3
صْس

( )1املٮقٮٔح اذل٬جيح يف إٔضةز اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥كالك٪ح اجلجٮيح د /أمحؽ

مىُىف املذٮيل .ص.530 -531

( )0ركاق ابلؼةرم ( ،)132كمك.)313( ٥٤

( )3ركاق ابلؼةرم ( ،)091كمك.)348( ٥٤
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كًلؾل ٟلك األٗكةؿ املكذعجح٠ ،ىبلة اجلٕ٧ح ،كإ٣يؽي،٨
كاإلظؿاـ ،كبٕؽ ٗك ٢امليخ.

ي
ى
االقذع٧ةـ الٮاظؽ ييـي ٨ٔ ٢صرل
وًد زجخ قْٕية أف
ي
اإلنكةف ى ى
كاجلؿازي ٥ال دٙٞ
أكرث ٦ ٨٦ةايت م٤يٮف صؿزٮ٦ح،

حلْح ٔ ٨اتلاكزؿٚ ،بلثؽ  ٨٦إزاتل٭ة بنك مكذ٧ؿ()1؛ كذللٟ
َ
ْ َ
نتصِ يف
ٝةؿ اجليب « /ظي َع ُك
مصْٓ أن ي ِ
ٍ
ُ
َ
َ َ َ
ً
ُك
ينصِ وي ٙرأش ٙوصصده»(.)0
ِ
شجكح أي ٍةم ئٜةِ ،
ي
إزا٣ح اإلٚؿازات ى
ا ٕ٣ىؿٝيح كادل٪٬يح ٨٦
كٚ ٨٦ٮااؽ ا٘٣ك/٢
ي
اجلرل ،كا٘٣جةر ،كاألكقةخ إ٣ةٞ٣ح ث ،٫كإزا٣ح الؿاحئح ال١ؿي٭ح،
ي
ككٝةيح اجلرل  ٨٦املي١ؿكبةت كاجلؿازي ٥الكُعيح.

( )1ابلحبح ،منةلك٭ة كٌٝةية٬ة كمحةيذ٭ة  ٨٦اتل٤ٮث (رؤيح إقبل٦يح)٦ ،٭٪ؽس

٦٭٪ؽس حم٧ؽ ٔجؽ اٞ٣ةدر اٌٛ٣ف ،ص.016
( )0ابلؼةرم ( ،)856كمك.)849( ٥٤



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

كيف َو َقى اإلسالم األمة من ال َفريوسات واألوبئة

ي
ي
كيٕيؽ ا٣جنةط
٠ؾل ٟاالٗتكةؿ يـي ٢آزةر اجل٭ؽ إٌٌ٣ل،
ا١ٛ٣ؿم كإٌٞ٣ل(.)1

َْ ً
ً
ت -الٜعٜء للك ضالة ،ورعة أو جىال/
ي
ن
رشَة لىعح الىبلةٝ ،ةؿ
اإلقبلـ ،كصٕ٫٤
أكصج٫
دٕةىل[ /ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
َُُْ
ﭜ] {املائدة ،}2:كٝةؿ اجليب « /ال تٌجِ
َ َُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ََ َ
ضالة أظ ِدز ْٓ إ ِذا أظدث ظىت حذ َٜعأ»(.)2
كي ي ى
ٝؿاءة اٞ٣ؿآف ،كاجلٮـ ،كحنٮ ذل.ٟ
كذعت ٔ٪ؽ
ً
ي
كالٮًٮء ٗك ٢األصـاء امل١نٮٚح  ٨٦ابلؽف ،كا٣يت
ن
ي
دسٮف ى ى
ي
ٚةلٮًٮء
أكرث ٔؿًح ل٤ضؿازي ٨٦ ٥املي١ؿكبةت،
ي٧عٮ اجلؿازي ٥اْ٣ة٬ؿة كابلةَ٪ح كاملذ٧س٤ح يف اذل٩ٮب ،كذلا
َ ُ
َ
يذٓ ل ٜأن َج ًَ ٛ
ثجةب أظ ِدزٓ
ا
ر
ٝةؿ اجليب« /أرأ
ِ

( )1د /أمحؽ ٦ذٮيل ص.924
( )0ابلؼةرم ( ،)135كمك.)005( ٥٤
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ُ
َْ
َ
َ
ات ِٚ ،حجىق ِٖٔ د َرٗ ِٙ
ينتصِ ويُ ٙك ٍ
ِ
يٜم مخس مر ٍ
ٌ
يشء؟!»(.)1

َ َ
ى ي
وًد زجخ قْٕية أف املٌٌ٧ح حت ِٛا ٥ٛ٣كابلٕ٤ٮـ ٨٦
ى
االتل٭ةثةت ،كدٞي ًط ال٤سح ،كد ٓ٪٧املةدة الىؽيؽيح كإٛ٣ٮ٩ح ا٣يت
لٮال٬ة -حبٮؿ اهلل كٝٮد -٫ى ى
ادلـ ،ك ٫٪٦ألٌٔةء
لرست إىل ً
ابلؽف ،ك٣س ٨اهلل يك ٥٤ثتك٤ي.٫٧
ى
َ َ
وزجخ قْٕية أن املي١ؿكبةت ال د٭ةص ٥اإلنكةف إال إذا
ى
ى
أْ٩ ٢٧٬ةٚذ ،٫كخبةوح أَؿا ٫ٚاْ٣ة٬ؿة ،كذلا ٝةؿ اجليب
ْ
َ َ َ َ ُ
ينٕس
« /إذا اشتيٌؾ أظدزٓ ٖٔ ِ
ٗ ٜٙٔوال ِ
ً
َ َ
َ َ ْ
ََ
أيٖ ثةدخ
نصْٛة زالزة؛ وإٗ ٙال يدري
يده يف اإلٗةءِ؛ ظىت ي ِ
َُ
يده؟!»(.)0

( )1وعيط مك.)667( ٥٤

()0د /أمحؽ مىُىف املذٮيل ،ص.920 -922
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ي
كدؽحل ٟأٌٔةء الٮًٮء  ٨٦أْٔ ٥أقجةب قبل٦ح
ى
ي
يٕيؽ اتلٮازف كا٣جنةط ألص٭ـة
اجلكؽ  ٨٦األمؿاضٚ ،إ٫٩
ي
كيكتسري اٞ٣ؽرة النٛةايح اذلاديح ل٤ضك.٥
اجلك ٥ادلاػ٤يح،
ى
ي
كاتلؽحل ٟهل أز يؿق إْ٣ي ٥يف آالـ إْ٣ةـ ،كاردٛةع
ى
كاألر ًؽ ،كالىؽاع ،كاتلٮدؿ ،كيٕيؽ لئلنكةف
ًٍ٘ ادلـ،
النٕٮر ثةلؿاظح كاالقرتػةء ،كيٛؿز ٦ةدة األ٩ؽكرٚني ،كيه
٦ةدة املٮرٚني املك٪١حٚ ،ذضٕ ٢اإلنكةف ينٕؿ ثةالقرتػةء،

كيذؼ٤ه  ٨٦اتلٮدؿ كاٌ٘٣ت ،كيجنٍ اجل٭ةز امل٪ةيع،

كحيكَ ٨ةٝح الؿاتني ،كاألٕ٦ةء ،كا٤ٞ٣ت ،كال١جؽ.
ي
ي
ى
األوةثٓ يـي ٢الىؽاع ،كاتلٮدؿ ،أك خيٙٛ
كخت٤ي٢
ً
دٞؽيؿ(.)1
٪٦٭٧ة ىلع أ٢ٝ
و

َ )3٭ةرة كْ٩ةٚح اثلٮب.

ظر ال١ذةب كالك٪ح ىلع ْ٩ةٚح كَ٭ةرة اثليةبٞٚ ،ةؿ

دٕةىل[/ﯖ ﯗ] {املدثر ،}5:كٝةؿ[ /ﭒ ﭓ ﭔ
( )1الكةثٛ٩ ٜك.٫
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ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ] {األعراف ،}01:كٌلف اجليب
ى
ي ين
ى ن
ن
كْ٦٭ؿا ،كزيةثنة،
 أدم ٢اجلةس ػٞ٤ة ،كػٞ٤ة،
ن
ن
ن
يٮ٦ة رصبل ي٤بى يف زيةثنة ٦ت ًكؼح ٞٚةؿ
كٝؽ رأل
َ
ُ
َ
َ َ
ُ
ينصِ ث ٙزٜب.)1(»ٙ
جيد ٔة ِ
« /أٔة اكن ٚذا ِ
كٝؽ ظر ىلع ْ٩ةٚح اثليةب يف مٮاَ ٨االصذ٧ةع،
ه
ه
زيةب خمىٮوح يً٤ف ث٭ة
اكجلٕ٧ح كإ٣يؽي ،٨كٌل٩خ هل
ي
ُ
ُ
يٞٮؿ ُ « /
خَي زيةث ِسٓ ابليةض،
الٮٚٮد ،كٌلف
َ
َ ُ
َ
وةّبصٜٚة ،وكىٜ٘ا ويٛة م ْٜدةزٓ»( ،)0كيٞٮؿ/
َ َ
ٌ
ه
«إن َ
الٕةل» ،ظني قأهل قةا /٢إف الؿص٢
الل دميِ حيت
ى ي
ى
ن
يسٮف ي
ظك٪ة(.)3
زٮب ٫ظك٪نة ،كجٕ٫٤
حيت أف
كٌلف  إذا أوةب اثلٮب جنةقح ثأم قجت اكف
يُ٭ يؿق ،كيأمؿ ثذُ٭ريق كدْ٪ي ٫ٛثإزا٣ح اجلضةقح كَ٭ةرة

( )1أػؿص ٫أثٮ داكد (.)4260

( )0مك٪ؽ أمحؽ ( ،)3340كقنن اث٦ ٨ةص.)1470( ٫
( )3وعيط مك.)91( ٥٤



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

كيف َو َقى اإلسالم األمة من ال َفريوسات واألوبئة

ي
ى
اثلٮب ،ك ٨٦ذل٦ ٟة كرد يف ظؽير اعئنح أ ٫٩أ ًِت ثىيب

()1
ث٨
ٚجةؿ ىلع زٮبٚ ،٫ؽاع و
ث٧ةءٚ ،أدجٕ ٫إيةق  .كٔ ٨أـ ً
ٝحف ً
ى
ى
ى
و٘ري ل ٥يأك ٢إُ٣ةـ
ثةث ٨هلة
و
ًحمى و ٨األقؽيح؛ أ٩٭ة أدخ و

إحلٚ ، ٫أص٤ك ٫يف ظضؿقٚ ،جةؿ ىلع زٮبًٚ ،٫ؽاع
ي
ث٧ةء ،ى
 ٌ٪ٚىع ٫ىلع زٮب ،٫كل ٥ي٘ك ،٫٤كملة أ ًِت جبةريح (َ٤ٛح

رًيٕح) ،كبة٣خ ىلع زٮبٝ ،٫ةـ ٘ٚك.٫٤
ي
ي
ي ى ي
كبٮؿ الىيب ٠ؾل ٟيي ى
٘ك ٢إذا اكف
٘ك،٢
ٚجٮؿ اجلةريح ي
ن
يُٕ ٥إُ٣ةـ ،ي
ٌ٩عة إذا ل ٥يأك ٢إُ٣ةـ،
كي ىؿش ثةملةء
كإ٧٩ة يسذيف ثةلؿًةع ٣ ٨٦نب األـ.
كَل ٬ؾا زةثخ  ٨٦قج. ٫٪
ٗ )4ـةوح املاكن/

ن
ٔ٧ٮ٦ة ثْ٪ةٚح املاكف اخلةص
ٝؽ أذىن اإلقبلـ

ثٕ٧حنح اإلنكةف ،أك األ٦ةز ٨إ٣ة٦ح ،اكملكةصؽ،
( )1وعيط ابلؼةرم (.)000



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

فريوس كورونا مثال

كاألقٮاؽ ،كامل٪ذؽيةت ،كحنٮ ذل ،ٟكٝؽ كرد يف احلؽير/
َ
ٌ
«إن َ
ٌ
َريٓ حيت
الل ؼي ٌت حيت اّؽي َت ،صٜاد حيت الٜد،
ٌ
َ
َْ َ
َ َ
ََ
الُرمٗ ،ـيه حيت الـةوح ،و٘ـىٜا أوِ٘يذسٓ ،وال تشجٜٛا
ثةيلٜٛد»(.)1
ِ

كٝؽ صٕ ٢اإلقبلـ ْ٩ةٚح املاكف كَ٭ةرد ٨٦ ٫رشكط

وعح الىبلةٞٚ ،ةؿ اهلل دٕةىل[/ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ] {البقرة ،}164:كل٧ة رأل
اجليب يُن ن
ة٦ح يف املكضؽ ٌٗ ى
ت٧٤ٚ ،ة أزاهلة
ً
ه ي
َ
َ
()2
ى
ٔضت كٝةؿٔ« /ة أظصٖ ٚذا!» .
إنكةف أ ً
ي
كل٧ة ٦ةدخ املؿأة ا٣يت اك٩خ د ْٙ٪املكضؽ اجلجٮم
ظـف ٔ٤ي٭ة ،كذ٬ت إىل ٝرب٬ة ،كوًل ٔ٤ي٭ة اجل٪ةزة ثٕؽ

( )1أػؿص ٫ا٣رت٦ؾم (.)0951

( )0ختؿيش األظةدير املؿٚٮٔح املك٪ؽة يف ٠ذةب اتلةريغ ال١جري ل٤جؼةرم
(.)826
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خب٧ف؛ ْٕ٣ي٤٧ٔ ٥٭ة ثْ٪ةٚح ثيخ اهلل ،كٝؽ ػرل
مٮد٭ة
و
ي
اهلل ًذ ى
امؿأة يف ٠ذةث٫؛ أل٩٭ة اك٩خ دٞٮـ ىلع ػؽ٦ح
٠ؿ
و
دُ٭ري كدْ٪ي ٙثيخ اهلل ،املكضؽ األٝىص كيه مؿي٥

.

ك٪ٔ ٨٦ةيح اإلقبلـ ثُ٭ةرة املاكف كْ٩ةٚذَ٩ /٫ه ٔ٨
ه
مىؽر  ٨٦مىةدر
اٝذ٪ةء الالكب يف ابليٮت؛ أل٩٭ة

ي
ن
كاغبلة ٦ة دىةب ثةدلكدة الرشيُيح،
اجلضةقح كاألمؿاض،
كا٣يت ختؿج ثيٮً٭ة  ٓ٦ثؿاز٬ة ،كظني دٞٮـ ث٤عف دثؿ٬ة
كبٞيح ثؿاز٬ة دجذ٬ ٢ٞؾق ابليٮًةت إىل ٕ٣ةث٭ةٚ ،عني حت٨
لئلنكةف كد ٜٕ٤يؽق أك صكؽق ،يجذ ٢ٞإحل٬ ٫ؾق ابليٮًةت
٦ ٓ٦ة حي ٫٤٧الٕ٤ةب  ٨٦اجلضةقةت كاجلؿازيٚ ،٥ييىةب

ىى
ت(.)1
ثةألمؿاض ،ك٪٦٭ة داء الَك ً

ى
ى
ي
ه
الَكتٚ ،يىيج ٫مج ٫اجل٪ٮفٚ ،بل
يٕؿض لئلنكةف ٔ ٨٦ي الَكت ً
(« )1داء ً
يٕي ن
ى
أظؽا إال ىلك ى
ت ،كيٕؿض هل أٔؿاض رديبح ،كي٧ذ ٨٦ ٓ٪رشب املةء ظىت
ً
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كملة اكف ثٕي اجلةس يف ظةصح إىل الالكب يف ا٣ربارم
كالىعةرم؛ حلؿاقح ابليٮت ،أك ا ،٥٪٘٣أك ل٤ىيؽ ،أك
ى
ل٤ـرع ،ثني أ٩٭ة ال دي ى
ٞذىن داػ ٢ابليٮت ،كظؾر ٕ٣ ٨٦ةث٭ة،

ى
ى
قجٓ مؿات ،ي
إ٩ةء ٚيي ى
كأ ٫٩إذا  ٜٕ٣ن
كيٕ ٛيؿ اثلة٪٦ح
٘ك٢
ى
ا٣رتاب ٬ٮ الٮظيؽ اذلم يكذأو ٢صؿزٮ٦ح
ثة٣رتاب؛ ألف
ٕ٣ةب الَكت(.)1

ي
كأزجخ اُ٣ت احلؽير ثة٠تنةٚةد ٫أف يف ٕ٣ةب الَكت
ن
كأمؿاًة ٚذة٠ح ،ال يـي٤٭ة املةء كظؽق(.)2
٦ي١ؿكبةت

ك٪ٔ ٨٦ةيح اإلقبلـ ثُ٭ةرة املاكف كْ٩ةٚذ ٫ى
أم ىؿ ثٞذ٢
ي
ي ن
حت ٨٦ ٫٤٧األمؿاض،
اٛ٣رئاف ،كق٧ة٬ة ٚ /ىٮي ًكٞة؛ ملة
ً
ً

اكُ٣ةٔٮف كحنٮق.

ن
ث٧ةء
ي٧ٮت ُٔنة ،كأدمٕخ إ٣ؿب أف دكاءق ُٝؿة  ٨٦دـ م ٟ٤خيٍ٤
و
ٚحيكٞةق» .دةج إ٣ؿكس (.)164/4
( )1دٔ /جؽ الؿزاؽ ال١يبلين ،ص.134
( )0دحكري إ٣بلـ (.)18/1
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كأمؿ ثٞذ ٢ى
الٮ ىزغ (ا٣ربص) ،كاحليح ،كإٞ٣ؿب ،كحنٮ
ن
ذل ٟم٧ة ٚي ٫أذل لئلنكةف كاملاكف اذلم يٕحل ٚي ،٫ث٧ة
حت ٨٦ ٫٤٧ق٧ٮـ ،ك٦ة جتيؿق  ٨٦صؿازي.٥
ك٪ٔ ٨٦ةيح اإلقبلـ ثْ٪ةٚح األ٦ةز ٨إ٣ة٦حَ٩ /ه ٔ٨
ي
جي٤ف ٚي٭ة اجلةس،
اتلجٮ ًؿ أك اتل٘ٮط يف األ٦ةز ٨ا٣يت
ثْ٤٭ة ،كيف َؿي ٜاجلةسٞٚ ،ةؿ
كيكذْ٤ٮف
ً
َ َ َ
اّباز يف املةءِ،
املالق َٖ اثلالث/
اجليب« /ادٌٜا
ِ
الةس»(.)1
ؼريي
ويف اّـِ ،ويف
ِ
ِ

َةاٛح املكضؽ،
كٔ ٨أنف ٝةؿ /صةء أٔؿايب ٚجةؿ يف
ً

ٚـصؿق اجلةس٪ٚ ،٭ة ٥٬اجليب ٧٤ٚ ،ة ٝىض ثٮهل
ي
ى
()2
ى
٩ٮب ٦ ٨٦ةء ٚأ ًري٤ٔ ٜي. ٫
ثؾ
أمؿ اجليب 
و
ك٬ؾا  ٨٦ظؿو ٫ىلع ْ٩ةٚح املاكف كَ٭ةرد.٫
ٗ )5ـةوح املةء وؼٛةرد/ٙ

( )1أػؿص ٫أثٮ داكد٠ ،ذةب اُ٣٭ةرة ( ،)7 /1كوعع ٫األبلةين.
( )0أػؿص ٫ابلؼةرم ( ،)001كمك.)085( ٥٤
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ي
ى
اإلقبلـ ىلع َ٭ةرة املةء كْ٩ةٚذ٫؛ إذ ث ٫ظيةة لك
ظؿ ىص

يشء[ ،ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ] {األىبواء.}03:

كٝؽ َ٩ه اجليب  ٨ٔ اتلجٮؿ كاتل٘ٮط يف
َ
َ َ
اّباز يف املةءِ ،ويف
املالق َٖ اثلالث/
املةءٞٚ ،ةؿ« /ادٌٜا
ِ
الةس».
ؼريي
اّـِ ،ويف
ِ
ِ

املةء
٧٠ة َ٩ه اجليب  ٨ٔ اتلجٮؿ يف
ً
َ
َ ُ
الؿا٠ؽٞٚ ،ةؿ« /ال يج ّٖٜأظدزٓ يف املةءِ
الاآ اذلي ال
ِ
ْ
ُ
ينتصِ
ركايح ملك« /٥٤ال
ينتصِ ٔ٘ ،)1(»ٙكيف
جيري ،زٓ
ِ
ِ
و
ُُ
َ ُ
أظدزٓ يف املةءِ
الاآ و ٜٚص٘ ٌت»(.)2
ِ

كاملةء ادلاا ٥اذلم ال جيؿم اكخلـا٩ةت كالى٭ةريش

كاملٮارد ا٣يت يكتكٌف ٪٦٭ة اجلةس.

( )1أػؿص ٫ابلؼةرم ( ،)039كمك.)080( ٥٤
( )0وعيط مك.)083( ٥٤
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كٝؽ َ٩ه ٔ ٨االٗتكةؿ يف املةء امل٤ٮث ثةٞ٣ؾر أك

اجلضةقح؛ خلبل يٕٮد ىلع صك ٥اإلنكةف ثةملؿض كإ٣ؽكل

كالرضر كاألذل(.)1

ى
ٚةتلجٮؿ يف املةء أك اتل٘ٮط يكجت إجيةد كبةء ابل٤٭ةرقية،

كا٣يت دٛذ ٟثىعح اإلنكةفٚ ،تكجت ظُل اتليٛٮد،

كال١ٮ٣ريا ،كالرسَة٩ةت ابلٮحلح ،كادليؽاف املٕٮيح ،كد٤يٙ

ال١جؽ ،كدكايل املؿمء ،كرسَةف املسة٩ح ابلٮحلح ،كاٛ٣ن٢

الَكٮم ،كٗري ذل.ٟ

 )6حتؿي ٥املٮاد املؤديح إىل املؿض.

ٚعؿـ اخل٧ؿ ،كامليذح ،كاخلزنيؿ ،كادلـ ،كامل٪ؼٞ٪ح،

كاملٮٝٮذة ،كاملرتديح كاجلُيعح ،كَل ذم ٩ةب  ٨٦الكجةع،
ى
اُ٣ري ،كَل مك١ؿ كٛ٦رت ،كَل ٦ة أمؿ
٨٦
ت
كَل ذم ًخم ٤و
ً
الرشع ثٞذ ٫٤ي
حيؿ يـ أك ،٫٤كَل ٦ة َ٩ه الرشع ٔٝ ٨ذ٫٤

حيؿـ أكٚ ،٫٤عؿـ املعؿ٦ةت؛ ملة هلة  ٨٦آزةر ًةرة ىلع
()1دحكري إ٣بلـ (.)15/1
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ا ٢ٕٞ٣كالىعح إ٣ة٦حٚ ،يه دٌٕ ٙا٤ٞ٣ت ،كظؿـ الـ٩ة

كال٤ٮاط ،كٗري ذل ٨٦ ٟاملعؿ٦ةت؛ أل٩٭ة جت٤ت األمؿاض

اخلُرية ا٣يت دٛذ ٟثةبلؽف.
ي
ي
كا٘٣ؿض  ٨٦حتؿي٬ ٫٧ؾق األميةء املعةْٚح ىلع الىعح
إ٣ة٦ح ،كالٮٝةيح  ٨٦األمؿاض ،ثةإلًةٚح إىل أميةء أػؿل.
وَع شبيِ املسةل/
ٚةخل٧ؿ دؤدم إىل إًٕةؼ ٪٦ةٔح اجلك ،٥كدى٤ت

األكٔيح ادلمٮيح ،كرسَةف ا ،٥ٛ٣كابلٕ٤ٮـ ٨٦ ،الؿأس

كا ٜ٪ٕ٣كال١جؽ كاملٕؽة كاملؿمء كٗري ذل.ٟ

كالـ٩ة كال٤ٮاط يكجت الـ٬ؿم ،كالكيبلف ،كاإليؽز،

كاٞ٣ؿظح كٗري ذل.ٟ

كاخلزنيؿ اذلم يأك ٢اٞ٣ةذكرات كاجلضةقةت يؤدم

أك ٫٤إىل تن ٓ٧ال١جؽ ،كدى٤ت الرشايني ،كأ٤ٛ٩ٮ٩ـا

اخل٪ةزيؿ ،كاتل٭ةب ٌٔ٤ح ا٤ٞ٣ت ،كاجل٧ؿة اخلجحسح ،كيٮرث

ادليٮزح ،كٗري ذل.ٟ
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كامليذح ٠ؾلٚ ،ٟضك ٥احليٮاف حمىً ٨ؽ ٗـك

اجلؿازي٦ ٥ة داـ ظية ،ك٣س ٨ث٧ضؿد ثٕؽ مٮد ٫بكةٔح إىل
مخف قةاعت دذعٮؿ صسذ ٫إىل مكذٮدع ل٤ضؿازي٥

كإٛ٣ٮ٩ةت(.)1

 )7السٌيه الطيح وزيةدة دور الٜقيح/
٦س /٢دٕؿي ٙاجلةس آداب األك ،٢كالرشب ،كامل٤بف،

كاُ٣٭ةرة ،كاألٗكةؿ املٛؿكًح ،كاملك٪ٮ٩ح ،كحتؾيؿ٨٦ ٥٬
امل٧ةرقةت املعؿ٦ح اكلـ٩ة ،كال٤ٮاط ،كاخل٧ٮر ،كاتلؽػني،
كاملؼؽرات ثأ٩ٮأ٭ة املؼذٛ٤ح ،كاجليه ٔ ٨اإلرساؼ،
كاألمؿ ثذٞٮيح اجلٛٮس كاألثؽاف ،اكجلْةٚح كالؿيةًح
كابل١ٮر ،كٔؽـ دػٮؿ ٪٦ةَ ٜالٮبةء كاملؿض ،كٓ٪٦

()1د /أمحؽ مىُىف املذٮيل ص ،546 ،533اتلٕةم ٓ٦ ٢األكببح يف ًٮء ا٫ٞٛ٣
اإلقبلَل دٌٔ /ل حم٧ؽ ٝةق ،٥ص.43-41
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اتلٞجي ٢كاملٕةٞ٩ح كاملىةٚعح يف ٚرتة ا٩تنةر املؿض ،كٗري
ذل ٨٦ ٟكقةا ٢الٮٝةيح.
ك ٨٦أ٦س٤ح ذلٝ ٟٮهل دٕةىل[ /ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ] {األعراف ،}01:كٝٮؿ اجليب
َ
ََ ُ ََ
()1
ً
ٔ« /ة مؤل اثٖ آدم واعء رشا ِٖٔ ثؽِ٘، »ٙ
ُْ ٌ
ُ
ٜردن مٕ ِرض َع مطط» ،كٝةؿ
كٝٮهل« /ال ي ِ
َ
ِ َ َ
رارك ٖٔ األش ِد».
« /ور ٖٔ املضذوم و ِ
 )8اليةٖٔ /ثذؼىيه احلؽ احل٧ىن لُٕ٤ةـ كالرشاب كاألػؾ
كإُ٣ةء ،كا٣حرسل ملة قٮل ذل ،ٟك٬ؾق  ٨٦أْٔ ٥كقةا٢
الٮٝةيح  ٨٦األمؿاض ٨ٕٚ ،اث ٨ئ ى
٧ؿ ٔ ٨اجليب 

( )1مك٪ؽ أمحؽ ( ،)17186كاملكذؽرؾ ل٤عةز.)7139( ٥
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َْْ ُ ْ
َ ََْ َ ْ
ََ َ ُ
رشب وْيَّشب
ا
وإذ
،ٙ
ثيٕي٘
ِ
ك
أ
ي
وْ
زٓ
د
ٝةؿ« /إذا أكِ أظ
ِ
ِ
َ ُُ
َ ُ
ِ
ِ
بشٕةل»(.)1
ويَّشب
بشٕةل
ثيٕيِ٘ ،ٙوإن الشيؽةن يأكِ
ن
 )9األمؿ ثذُ٘يح إُ٣ةـ كالرشاب؛ ػةوح ثةل٤ي/٢
ى
أل٩٭ة إذا دؿًلخ م١نٮٚح ٚيه ٔؿًح ل٤٭ٮاـ ،كاحلرشات،
كاجلؿازي ،٥كا٣رتاب ،كحنٮ ذل ٨ٕٚ ،ٟصةثؿ ٔ ٨اجليب
َ
َ
أؼىبٜا املطةثيط إذا رًددٓ ،وأمٌِْٜا
ٝ ةؿِ « /
َ َ
َ
َ
األثٜاب ،وأوكٜا األشٌيح ،ومخروا اّؽكةم والَّشاب» .كأظكج٫
ثٕٮد دٕؿً٤ٔ ٫ي.)2(٫
ٝةؿ /كلٮ و

اإلٗةء ،وأوكٜا الص َ
َ
ٌةء؛ وإن يف
كٝةؿ « /مؽٜا
ً ُ
َ
َ
ُ
ّيس قْيِ ٙم ٌ
يزنل ويٛة ٌ
ؽةء ،أو
ٗةء
الص٘ ِح يلْح
وبةء ،ال يٕر ثإ ٍ
ََ
َ
ذلٍ َ
ٌةء ّيس قْي ٙو ٌ
الِ ٜ
بةء»(.)3
ٗزل وئِٖ ٙ
اكء؛ إال
ِش ٍ
ِ
( )1وعيط مك.)0202( ٥٤

( )0وعيط ابلؼةرم (.)9096
( )3وعيط مك.)0210( ٥٤
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 )11اليه قٖ الطالة و ٜٚيداوك ٙاألخجسةن(/)1
٧ٚؽإٚح ابلٮؿ كا٘٣ةاٍ مرضة ثةجلك ٥صؽاٚ ،عبف
كاخلىيتني،
ابلٮؿ يؤدم إىل اتل٭ةب املسة٩ح كدلؿل ابلٮؿ ً
ي
كالَكيتني ،كدؿاز ٥ابلٮؿ يؤدم إىل دؿقت األمبلح ،ك٫٪٦
يسٮف احلىٮات.
ك٦ؽإٚح ا٘٣ةاٍ يؤدم إىل ا٦ذىةص اجلك ٥بلٕي
املٮاد الكة٦ح  ٨٦ا٣رباز ،كٝؽ ييىةب ثةبلٮاقري ،كاإلمكةؾ،
كا٦ذبلء املٕؽة ثة٘٣ةزات ،كحنٮ ذل.ٟ
 ٨ٕٚاعئنح  ٨ٔ اجليب « /ال
َ
ُ ُ ََْ
سةن»(.)2
ج
ضالة حبُضة ِ
ٍ
ؼكةم ،وال و ٜٚيداو ِك ٙاألخ ِ

( )1وعيط مك.)562( ٥٤

( )0احلٞةا ٜاُ٣جيح دٔ /جؽ الؿزاؽ ال١يبلين ص ،146اآلزةر املرتدجح ىلع
اإلوةثح ثةألمؿاض املٕؽيح د /يٮق ٙوبلح ادلي ٨ص.51 ،52
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ُ
اّىؽرة/
 )11املعةوـح َع شنن ِ

ي
ٚةالقذعؽاد  ٨٦أكص ٫اجلْةٚح ابلؽ٩يح ا٣يت أ ًمؿ٩ة ث٭ة؛

ألف دؿؾ ٬ؾا النٕؿ يؤدم إىل اتل٭ةثةت صرليح درض اجلك٥

كدٮ ،٫٪٬بكجت دؿاز ٥اإلٚؿازات إ٣ؿٝيح كادل٪٬يح(.)1
ى
كاخلذةف يٌف اإلنكةف  ٨٦اخلبلية املي١ؿكبيح ا٣يت دذاكزؿ
ً
ثةقذ٧ؿار ،كيٞي ٫تكُٝ ٢٤ؿات ابلٮؿ إىل اتلضٮيٙ
ي
املٮصٮد ثني اٛ٤ٞ٣ح كرأس اذل٠ؿ؛ أل٩٭ة مؿدٓ ًػىت
ل٤ضؿازي ٥يف ٬ؾق املُٞ٪ح ،كيٌف اتل٭ةب اٌٞ٣يت ٔ٪ؽ
الؿص ،٢كيٞي ٫الرسَةف ،كًلؾا يٌف املؿأة  ٨٦اتل٭ةثةت
امل٭ج ،٢كٔ ٜ٪الؿظ ،٥ك ٨٦اإلوةثح ثةلرسَةف ،كذل ٟألف
ى
ي
املةدة ابليٌةء ا٣يت درتاز ٥داػ ٢اٛ٤ٞ٣ح ٔ٪ؽ ٗري
ي
املؼذٮ٩ني ٦ةدة مرسَ٪ح دىيت الؿص ٢كزكصذ ،٫كمٮ٬ؽ

( )1احلٞةا ٜاُ٣جيح ص.017
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ن
أػريا أف إوةثةت مؿض اإليؽز يف ٗري املؼذٮ٩ني أكرث
ثةخلذةف ،ق٪ح اإلقبلـ
ٚأ٥ٕ٩
ثس٧ة٩يح إًٔةؼ املؼذٮ٩نيً .
ً

كمٕةر املك٧٤ني(.)1

ه
كد٤ٞي ٥األّةٚؿ كٝةيح ٠ ٨٦سري  ٨٦األمؿاض؛ ألف
األكقةخ ا٣يت دذض ٓ٧حتخ اْٛ٣ؿ اُ٣ٮي ٢ن
٦أكل ًػىت

ل٧٤ي١ؿكبةت كاجلؿازي ،٥كرب٧ة ي٘ك ٢اإلنكةف يؽق كال
دـكؿ اجلؿازيٚ ،٥إزاتل٭ة يسٮف ثٞه األّةٚؿ٧٠ ،ة ٔ٪٧٤ة
ى ي
اإلثٍ(.)2
رقٮؿ اهلل  ،كًلؾا جذً ٙ
 ٨ٕٚأيب ٬ؿيؿة  ٨ٔ اجليب /
ْ ُ
ٌ
ٌ
ُ
ْ
اّىؽرة ِ /-االشذعداد،
اّىؽرة مخس -أو مخس ٖٔ ِ
« ِ

( )1املؿصٓ الكةث ٜص.016
( )0الكةث ٜص.018
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َُْ
ْ
ُ
ُ
ودٌْيٓ األؿةو ِ ِر»(.)1
اإلث ِػ،
واخلذةن ،وًص
ِ
الشةرب ،وجذه ِ

األؿةو ِ ِر»(.)1

 )10األذاكر كاألكراد اجلجٮيح احلٮ٦يح يف الىجةح كاملكةء،
ن
كظى٪نة ظىي٪نة ملٝ ٨ةهلة.
كا٣يت صٕ٤٭ة اهلل ًظؿزا ً
ك ٨٦ذلٝ ٟٮهل ْ « /اً َر ْأ {ًُ ِْ ُُ َٜ ٚ
الل
َ َ ُ ْ ُ َ َ
َ ُْ
َُ ََْ
َ َ ٌ
ي دطجِط زالث
ظ
و
،
يس
ٕ
ت
ي
ظ
ي
ت
ذ
ٜ
ك
والٕ
،}...
د
أظ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ َ ْ َ
ْ
يٍ ُُك َ ْ
يش ٍء»( ،)2كٝٮهل ٔ« /ة ِٖٔ
ات دس ِى
مر ٍ
َ
ُ َ َ
َْ َُ ُ
َ
ٜل يف َض ِ ُ َ ْ
جةح ُك يٍ ٜم أ ْو مصةءِ ُك ْيلْ ٍحِ /مْسِب اللِ
خج ٍد حٌ ِ
َ
َ ُ ََ ْ
ُ
اش ِٕ ِْ َ ٙ
ِ
يش ٌء ِيف األ ْر ِض َوال ِيف الصٕةءِ َوَٜ ٚ
اذلي ال يُض ٔف
ُ َ
َْ َ ُ
اّكِْ ُ
ُضهُ َ ْ
يش ٌء».
يٓ إ ِال لٓ ي
الص ِٕيف
ي
اٛ٣ة٣شٚ ،ؽػ٤ٔ ٢ي٫
ٝةؿ /كٌلف أثةف ٝؽ أوةث ٫ريط ٨٦
و
ه
ي
أثةف ي
ثٔ ٨س٧ةفٞٚ ،ةؿ /إف
رصٚ ٢ؿأل ٦ة ث ٨ُٛٚ ،٫هل

()1ركاق ابلؼةرم ( ،)5889كمك.)057( ٥٤

( )0مٕت اإلي٧ةف ( ،)0336كوعع ٫األبلةين يف وعيط اجلة.)4426( ٓ٦
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ي
ى
يٮ٦بؾ؛ حل٧يض ٝؽر
احلؽير ٧٠ة ظؽزذ ،ٟك٣س ٨ل ٥أ٫٤ٝ
و
اهلل(.)1

َ َ ُ ُ
َ ْ َََ َْ ً ُ
زنال ثٓ ًةل /أقٜذ
كٝ ٫٪٦ٮهل ٗ ٖٔ« /زل ٔ ِ
ْ َ
َ
َ ََ َْ َ ُ
ُضهُ َ ْ
يش ٌء،
ةت ِٖٔ رش ٔة خْي ،لٓ ي
ٕةت اللِ الةٔ ِ
ث ِسِْ ِ
َ َْ َ َ ْ َْ َ َ
زن ِلِ ذل ٍِ»( ،)2كٝ ٫٪٦ٮهل /
ظىت يرُتِِ ِٖٔ ٔ ِ
َ َ َ ْ َ َ َُ
َْ َ
َ
ْ
آخر ُش َ
ٜرة ِ َ
ابلٌرة ِ ٖٔ ًرإٔٚة ِيف يلْ ٍح
«اآلي ِ
ذةن ِٖٔ ِ ِ
ََ
َىذةه»(.)3

 )13الٜلك َع الل ،كاتلربؤ  ٨٦احلٮؿ كاٞ٣ٮة إال ث ٫قجعةٝ ،٫٩ةؿ
َ َ
َ َ ْ َْ
اجليب « /إ ِذا خ َرج ِٖٔ ثيذِ ِ ،ٙوٌةلِ« /مْسِب اللِ،
َ ْ ُ ََ
َ َ
ُ َ
َُ ُ َ َ ْ ُ َ
د ََّٜكخ َع اللِ ،ال ظ ْٜل َوال ًٜة إ ِال ث ِةللِ .ذيٌةل ُل /ظصجٍ،

( )1قنن اث٦ ٨ةص ،)3869( ٫كوعيط قنن أيب داكد (.)5288
( )0وعيط مك.)0728( ٥٤

( )3وعيط مك.)1809( ٥٤
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َ َََْ
ْ ُ َ ْ ً َ
ُ َ
َْ ُ َ
ًد َ ِىيخَ ،وِ ٚديخَ ،و ُورِيخ؛ ذيْىق الشيؽةن شيؽةٗة آخ َر
َ ُ
َ َ ُ ُ َُ َ ْ َ َ َ
ف َو ُِ ٚد َي َو ُو َ
ٍ ث ِ َر ُصِ ً ْد َ ِ َ
ق»(.)1
ذيٌٜل لَ /يه ل
ِ
ٍ
َ َْ ُ
ًيةم الْيِ؛ ٞ٣ٮؿ اجليب « /قْيس ْٓ
)14
َ
َ
َ
َ
َ ْ
ْ
َ ْ ُ
ُ َ ُ
ث ِ ٌِ ِ
ي رجْس َْٓ ،وإ ِن رِيةم الْي ِِ
يةم الْي ِِ؛ وإ ِٗ ٙدأب الط ِ
ةحل ِ
ْ
َ
ٌَُْ
َْ ٌَ
ََ ْ
َ َْ ٌ َ
س ِى ٌ
بةتَ ،ؤؽ َردة
اإلز ِٓ ،ود
ٖ
ق
ٛةة
٘
ٔ
و
،
الل
ىل
إ
ح
ِ
َي ل ِْصي ِ
ًرب ِ
ِ ِ
َ
َ َ
ل ِل ِ
الص ِد»(.)2
اء ق ِٖ
ي
 )15الاعء ثةلٜظيد؛ ثؽٔٮة ذم اجلٮف يٮن ىف ؛
َ
ٝةؿ َ « /د ْق َٜةُ ِذي الٜن إ ْذ َداع َو ُ َٜ ٚيف َب ْؽٖ ُ
ٜت /ال إ ِ َل إ ِال
احل ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ُ ٌ
ُ َْ ُ
َْ َ ُ ْ َ َ
ُْ ُ
خ ٔ َٖ اّـةل ِٕ َ
ي .وإ ِٗ ٙل ْٓ يدع ث ِٛة َرصِ
أٗخ شجعةٍٗ إ ِين َ٘ ِ
ِ
ْ َ َ ُ َ
َ ْ َ
ُ ْ
الل ُل»(.)3
يش ٍء رػ إ ِال اشذضةب
مصِْ ٌٓ ِيف
ي
ي
مؽااؽ ادل٩ية ث٧س٢
ٝةؿ اث ٨اٞ٣ي ٥رمح ٫اهلل٦« /ة دًٕٚخ
ى
اتلٮظيؽ ،كذلل ٟاكف داعء ال١ؿب ثةتلٮظيؽ ،كدٔٮة ذم
( )1وعيط اث ٨ظجةف ( ،)800كوعيط اجلة.)6419( ٓ٦
( )0قنن ا٣رت٦ؾم ( ،)3549كوعيط اجلة.)4279( ٓ٦

( )3قنن ا٣رت٦ؾم ( ،)3525كوعيط ا٣رتٗيت (.)1644
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ي ى
ه
اهلل ٠ؿب٫
م١ؿكب إال ٚؿ ىج
اجلٮف ا٣يت ٦ة داع ث٭ة

ثةتلٮظيؽ»(.)1

وبلة اٛ٣ضؿ يف كٝذ٭ة؛ ٞ٣ٮؿ اجليب /
)16
َ
ُ
َ
َ َ
ْ ُ
َْ َ ُ
َ ْ َ
س ُٓ ُ
الل
«ٖٔ ضّل ضالة الطج ِط ذِ َٜ ٛيف ِذٔ ِح اللِ ،وال حؽْج٘
َ ْ ُْ ْ ُ ُ
َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُْ ُ ْ
ْ
َش ٍء يد ِرك ،ٙثٓ
َش ٍء ،وإ ِٗ ٖٔ ٙحؽْجِ ِٖٔ ٙذٔذِ ِِ ٙب
ِٖٔ ِذٔذِ ِ ٙب ِ
َ َ
َ ُ ُ ََ َ ْ
ٗةر ص.)2(»َٓ ٘ٛ
يف
ٙ
ٛ
ص
يسجَ ٙع و ِ ِ ِ ِ

ٝةؿ اجلٮكم« /اذل٦ح يه /الٌ٧ةف .كٝي /٢يه

األ٦ةف»()3؛ أم /أف  ٨٦وًل اٛ٣ضؿ يف كٝذ ٫املرشكع هلٚ ،٭ٮ
يف أ٦ةف اهلل كً٧ة.٫٩

 )17محؽ اهلل ىلع املٕةٚةة ٔ٪ؽ رؤيح أ ٢٬ابلبلء؛ ٞ٣ٮؿ
َ ْ ََ ُ ْ َ ً َ َ
َْ ُ
اجليب ٖٔ« رأى ٔجذّل وٌةل /احلٕد ِللِ ِ
اذلي

(٠ )1ذةب اٛ٣ٮااؽ ص.69

( )0وعيط مك.)1438( ٥٤

( )3رشح اجلٮكم ىلع وعيط مك.)158/5( ٥٤
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ْ َ ََ َْ ً
ََ َ ََ َ
َْ َ
َي ِمٕٖ خْي تى ِغيال،
س
َ
اعوةين ِمٕة ابذالك ث ِ ِ ،ٙووغْ ِن َع
ِ
ِ
ٍ
َ
ْ
ُ
َ
ابل ُ
ل َ ْٓ يُ ِطج ٙذل ٍِ َ
الء»(.)1

 )18شؤال الل املكةوةة  ٨٦األمؿاض كاألكببح كابلبلية؛
ْ َ ْ َْ ُ
َُْ
ٞ٣ٮؿ اجليب ٔ« /ة ِٖٔ دق ٍَ ٜة يدق ٜث ِٛة اّكجد
ْ
َ
ُ
َ ْ َُ َ ُ
َْ َ َ ْ
واآلخ َرة ِ»(.)2
أوغِ ِٖٔ /الْ ٓٛإ ِين أشألٍ الٕكةوةة ِيف الٗية
ِ
َ
 )19الكٜذ ثةلل  ٖٔ زوال الكٓ كإ٣ةٚيح كظ٤ٮؿ
ى
ى
اجل ٥ٞكالكؼٍ ،ك ٨٦قيئ األقٞةـ ،حلؽير اث ٨ئ٧ؿ
ُ
ى
اكف  ٨٦يد ً ى ي
اهلل « /الْٓٛ
ٝ ةؿ/
ً
ٮؿ ً
اعء رق ً
َ
ُ
َ َ
َ ُ ُ َ ْ َ
َْ َ َ َ
ٍَ ،وو َ
ز
إ ِين أقٜذ ث ٍِ ِٖٔ
ضةءة ِ
وال ٗ ِكٕذٍِ ،وُتِ ٜل اعذِيذِ
ِ
َ َ
َ
ْ َ َ
َ ()3
أنف /أف اجليب
ٗ ٌِٕذٍَِ ،و ِ
دم ِ
يف شخ ِؽٍ»  ،كحلؽير و
ُ
َ ُ ُ َ
َ
َ
َ
 اكف يٞٮؿ« /الْ ٓٛإ ِين أقٜذ ث ٍِ ِٖٔ اّب ِص،

()1قنن ا٣رت٦ؾم ( ،)3430كوعيط اجلة.)6048( ٓ٦

()0قنن اث٦ ٨ةص ،)3851( ٫كوعيط اجلة.)5723( ٓ٦
()3وعيط مك.)0739( ٥٤
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َْ
ُُ
َ
َ ْ
ُ
ئ األش ِ
وال ِ
ٌةم»( ،)1كٞ٣ٮهل
ٜن،
وال٘ ِ
ذام ،و ِٖٔ شي ِ
َ
َ « /ت َكُ ٜذوا ثةللِ ِٔ ْٖ َص ِْ ٛد َ
ابلالءَِ ،ود َر ِك الشٌةءِ،
ِ
َ
َ
َ َ
ْ
ُ
َوشٜءِ اٌّغةءَِ ،وشٕةد ِح األقداءِ»(.)2

 )02ض٘ةاف املكروف وضدًح الرس؛ ٞ٣ٮؿ اجليب
َ
َْ
َ
َ
َ ُ
طةرع الص ْٜءِ،
« /ض٘ةا ِف الٕك ُر ِ
وف د ِق م ِ
ََ
َُ
َ ُ
ُْ َُ َُْ
وف
اكتَ ،و ِضْح الر ِ
واآلوةت والِ ْٛ
ِ
ظ ِٓ د ِزيد ِيف اّكٕ ِر ،ولك ٔكر ٍ
ْ
ُ ْ َ ْ ُ َ ُْ
َ َ َ ٌ َ َ ْ ُ َ ُْ
وف ِيف
وف ِيف الٗية ٓٚ ،أ ِٚالٕكر ِ
ضدًح ،وأ ِٚالٕكر ِ
َ
َ
َ ََ ْ ُ ُ ْ َ
ْ
ُ
ُْ
ُْ ْ
َ
اآلخرة ِ،
اآلخرة ِ ،وأ ِٚالُٕ٘ ِر ِيف الٗية ٓٚ ،أ ِٚالُٕ٘ ِر ِيف
ِ
ِ
َ
ََ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ْ
وف»(،)3
وأول ٖٔ يدخِ
ال٘ح أ ِٚالٕك ُر ِ

()1قنن أيب داكد ( ،)1554كوعيط اجلة.)1081( ٓ٦

()0وعيط ابلؼةرم (.)6616
اجلة ،)3796( ،)3795( ٓ٦كالىعيعح (.)1928
( )3ىو ًعيط
ً
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ُ
كٝةؿ « /ضدًح
َُ
ُُ
َ ُ
ظ ِٓ دزيد يف اّكٕ ِر،
وضْح الر ِ
الربِ ،
َ
مطةرع الصٜء»(.)1

ُ
َ
ؽى ُ
ئ مغ َت
الرس د ِ
ُ
َ
املكروف يق
ووكِ
ِ

 )01اإلَسةر ٖٔ الطالة َع اليب ؛ حلؽير
يى ى ى
ى
ى
ى
يٝ ،٫ةؿٝ /ةؿ ل ًً ٪٤يب /
اُٛ٣ي ً ٢ث ً ٨أيب ،خ ٨أ ًب ً
ً
ى
ي
ن ى ى
خ ى
أى ىرأىي ى
خ إف ىص ىٕ ٤ي
بلِت لك٭ة ىوبلة ىٔ٤يٝ ،ٟةؿ« /إ ِذا
و
ً
ً
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ َ
َ ْ
َ ْ َ ُ
آخ َرد ٍِ»(.)2
يس ِىيٍ الل ٔة أ ِٖٔ ٍٕٚأم ِر دٗيةك َو ِ

اجلة ،)3762( ،)3759( ٓ٦كالك٤ك٤ح الىعيعح (.)1928
( )1ىو ًعيط
ً
()0مى ٙ٪اث ٨أيب محجح (.)8726
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املبخح الجاىٕ
ّساٜل ّطسق عالج الْباّ ٛالفريّسات املختلف٘ يف الفقُ اإلسالمٕ
دذ٧س٬ ٢ؾق ا ُ٣يؿؽ إ٣بلصيح يف احلضؿ الىيح ثأ٩ٮأ،٫

كاتلؽاكم ثةدلكاء امل٪ةقت ،كادلاعء ،كا٪ٞ٣ٮت يف الى٤ٮات إذا

رصح ثؾل ٟكيل األمؿ ،كالىرب ىلع ٦ة يسٮف ٝ ٨٦ؽر اهلل،
ى
ثٕؽ األػؾ ث٭ؾق األقجةب ،كذل ٟىلع اجلعٮ اتلةيل/
أّلا :احلذس الصخٕ
يأِت احلضؿ الىيح ث٪ٕ٧حني /األول /املٓ٪؛ ك٬ٮ املٕىن

الٮاقٓ .واثلةين /يأِت ثٕ٧ىن إ٣ـؿ؛ ك٬ٮ املٕىن الٌي ٜهل.

واألول ٓ٪٧٠ /اجلةس  ٨٦ادلػٮؿ ىلع ابلرل املىةب

ثةلٮبةء ،أك اُ٣ةٔٮف٧٠ ،ة ي ٓ٪٧أ ٢٬د ٟ٤ابلرلة  ٨٦اخلؿكج
٪٦٭ة(٠( )1ؿدكف ويح) ،كذلل ٟال ي ي ى
مؼه
ك٧ط خبؿكج أم
و
( )1د /حم٧ؽ ٌٔل ابلةر ٠ذةب إ٣ؽكل ثني اُ٣ت كظؽير املىُىف ،ص،73
مٮقٮٔح ا ٫ٞٛ٣املحرس .180 /10
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إال ثٕؽ أف يحيى ىً ٨ؽ صؿازي٬ ٥ؾا الٮبةء ،كأف يي ى
ٮًٓ يف ماكف
ٕ٪٦ـؿ (ظضؿ ويح) ملؽة ٕ٦ي٪ح يه ٦ؽة ظٌة٩ح ٬ؾا الٮبةء،
ٚإذا ل ٥يْ٭ؿ ٔ٤ي ٫ادلاءٚ ،٭ٮ ق٤ي ،٥كي ي ى
ك ٧يط هل ثٕؽ ذلٟ

ثةخلؿكج(.)1

ي
واثلةين /أف يي ى
ٕـؿ املؿيي املىةب ثةلٮبةء يف ماكف ٕ٦ني

خمىه هلؾا ا٘٣ؿض ،ال ي٘ةدرق ظىت يذ ٥مٛةؤق ،كال يؽػ٢
ٔ٤ي ٫إال  ٨٦ييس ٙ٤خبؽ٦ذ ٓ٦ ،٫اختةذ اكٚح اإلصؿاءات
الٮٝةايح؛ ظىت ال يسٮف مىؽر ٔؽكل لآلػؿي.٨

( )1د /حم٧ؽ ٌٔل ابلةر ص ،63دٌٔ /ل ٝةق ٥ص.54
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كٝؽ ٝك ٥األَجةء األمؿاض  ٨٦ظير إ٣ـؿ إىل زبلزح

أٝكةـ/

ي
جيت ٚي٭ة إ٣ـؿ٧٠ ،ؿض الكيبلف ،كاحلُل
أ) أمؿاض ال

ا٣زنٚيح ،كاذلحبح احلٞ٤يح.
ب) أمؿاض ي ي ى
كذعت ٚي٭ة إ٣ـؿ ،اكلك ،٢كاحلُل اتليٛٮديح(.)1

ت) أمؿاض كاصجح إ٣ـؿ ،اكجل٧ؿة اخلجحسح الؿاٮيح ،كالكٕةؿ
ادليسٰ ،كادلرف ،كاجلؽرم ،كادلكقجذةرية ،كاحلىجح،
كادلٚرتية ،كظُل القة ،كاُ٣ةٔٮف الؿاٮم ،كإ٤ٛ٩ٮ٩ـا اخل٪ةزيؿ،

كقةرس ،كاجلاكؼ ،كًلٮرك٩ة ،كٗري ذل.)2(ٟ

أ٦ة َٔ ٨ؿي ٜإ٣ـؿ ك٦ؽد ٫كماكٚ ٫٩٭ؾا ى
حبكت لك
ى
كظكت ٦ة يؿل األَجةء  ٨٦املى٤عح.
مؿض،
و

( )1ماكٚعح األمؿاض الكةريح يف اإلنكةف ص.532

( )0دٔ /جؽ الؿازؽ ال١يبلين احلٞةا ٜاُ٣جيح يف اإلقبلـ ص.130
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مد ٚمصسّعٔتُ احلذس الصخٕ مبفَْمُ الْاسع ّالطٔق:
أ) أد٣ح مرشكٔيح احلضؿ الىيح  ٨٦ال١ذةب كالك٪ح.
ي
احلضؿ
يح
د٣خ ٩ىٮص ال١ذةب كالك٪ح ىلع مرشكٔ ً
ً
الىيح ث٪ٮٔي ٫ىلع اجلعٮ اتلةيل/
ً
أوال /مَّشوقيح احلضر الطيح ثٕى ٜٙٔٛالٜاشف
ٝ )1ةؿ دٕةىل[ /ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ] {البقرة}134:؛ د٣خ
ي
اآليح ىلع األمؿ ثةختةذ أقجةب الكبل٦ح ،كاجليه ٔ ٨إ٬بلؾ
ي
٭١٤٭ة ،كيرض ث٭ة ،أك ث٘ري٬ة،
اجلٛف ثإٞ٣ةا٭ة ٚي٧ة ي ً

ٚةملعةْٚح ىلع اجلٛف ٞ٦ ٨٦ةوؽ الرشيٕح اخل٧كح،
ه
كاحلٛةظ ىلع الىعح إ٣ة٦ح ظٛةظ ىلع اجلٛف.

ٝ )0ةؿ دٕةىل[ /ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ]
{النساء.}63:
ٚةجليه ٔٝ ٨ذ ٢اجلٛف ه
ي
٩يه ٔ ٨لك ٦ة يؤدم إىل ٝذ٤٭ة،

ه
كأمؿ ثس٦ ٢ة يؤدم إىل كٝةيذ٭ة  ٨٦اٞ٣ذ ٢كاهلبلؾ.
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ى
زيؽ ٨ٔ ،اجليب
ث٨
و
 )3ركل ابلؼةرم ٔ ٨أقة٦ح ً
ُ
أرض وال
شٕكذٓ
ٝ ةؿ« /إذا ِ
ثةّؽةقٜن يف ٍ
ِ
ُ ُ
ََ
َ ُ
ثأرض وأٗذٓ ويٛة وال َت ُرصٜا ٔ٘ٛة»(.)1
ددخْٜٚة ،وإذا ورف ٍ
َ
َ ْ ُ َ
كيف ركايح ملك« /٥٤إن ٚذا اّؽةقٜن ِرص ٌز شْػ َع ٖٔ
َ
َ
ثأرض وال
اكن ًجْسٓ -أو َع ثن إرساايِ -وإذا اكن
ٍ
َ ُ ُ
ُ ُ
ً
ثأرض وال ددخْٜٚة»(.)2
َترصٜا ٔ٘ٛة ورارا ٔ٘ ،ٙوإذا اكن ٍ
ي
دؿ احلؽير ىلع أمؿي /٨األكؿ ٓ٪٦ /اجلةس  ٨٦اٞ٣ؽكـ
ن
كٕ٪٦ة ٨٦
ىلع ثرل الٮبةء أك اُ٣ةٔٮف؛ قؽا لزلريٕح،
ي
اإلٞ٣ةء ثةجلٛف يف اتل٭١٤ح(.)3

اثلةين ٓ٪٦ /اخلؿكج  ٨٦ابلرل اذلم أوةث ٫اُ٣ةٔٮف أك

الٮبةء إ٣ةـ؛ ظىت ال يٕؿض اآلػؿي ٨ل٤ؼُؿ(.)4

ى
( )1وعيط ابلؼةرم٠ ،ذةب اُ٣ت ،ثةب٦ /ة ييؾ٠ؿ يف اُ٣ةٔٮف (.)5708

( )0وعيط مك٠ ،٥٤ذةب الكبلـ ،ثةب اُ٣ةٔٮف كاُ٣رية كحنٮ٬ة (.)0018
(ٚ )3ذط ابلةرم ( ،)018 /12رشح اجلٮكم ملك.)346 /14( ٥٤
( )4د /حم٧ؽ ٌٔل ابلةر ص.73
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ى
ٔ٧ؿ ث٨
ٔجةس ؛ أف
ركل النيؼةف ٔ ٨اث٨
و
ى ى
(كاد
اخلُةب  ػؿج إىل النةـ ظىت إذا اكف برسغ و
ى
ي
أمؿاء األص٪ةد -أثٮ ئجيؽة ث ٨اجلؿاح
 ٞ٣ىي٫
ثتجٮؾ) ً

كأوعةثٚ -٫أػربكق أف الٮبةء ٝؽ ك ٓٝثأرض النةـٞٚ ،ةؿ
ي
ي
ٔ٧ؿ /ادع يل امل٭ةصؿي ٨األك٣نيٚ ،ؽاعٚ ٥٬ةقتنةر،٥٬

كأػرب ٥٬أف الٮبةء ٝؽ ك ٓٝيف النةـٚ ،ةػذٛ٤ٮاٞٚ ،ةؿ
ألمؿ ،كال ٩ؿل أف ٩ؿصٓ ٔ .٫٪كٝةؿ
ثٌٕ٭ٝ /٥ؽ ػؿص٪ة
و
ي
ي
ي
كأوعةب رقٮؿ اهلل ،ال ٩ؿل
ثٌٕ٭ ٟٕ٦ /٥ثٞيح اجلةس

ي
الٮبةءٞٚ .ةؿ /اردٕٛٮا ٔين .زٝ ٥ةؿ/
ٞؽ ى٦٭ ٥ىلع ٬ؾا
ً
أف د ً
ى
ادٔٮا يل األ٩ىةرٚ ،ةقتنةرٚ ،٥٬ك١٤ٮا قبي ٢امل٭ةصؿي،٨
ي
كاػذٛ٤ٮا اكػذبلٚ٭ٞٚ ،٥ةؿ /اردٕٛٮا ٔين .زٝ ٥ةؿ /ادع يل
ى ى
ٝؿيل ٦ ٨٦٭ةصؿة اٛ٣ذط.
ؼح
 ٨٦اكف ٬٭٪ة  ٨٦مني ً
و
ٚؽٔٮد٭ ٥٤ٚ ،٥خيذ٪٦ ٙ٤٭٤ٔ ٥ي ٫رصبلف٪ٚ ،ةدل ي
ٔ٧ؿ يف
ه
مىجط ىلع ّ٭ؿٚ ،أوجعٮا ٔ٤ي.٫
اجلةس /إين
ى
ن
أٚؿارا ٝ ٨٦ؽر اهلل؟!
ٞٚةؿ أثٮ ئجيؽة/
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ي ى
ي ى
ٛ٩ؿ ٝ ٨٦ؽر اهلل
ٞٚةؿ ٔ٧ؿ /لٮ ٗريؾ ٝةهلة ية أثة ٔجيؽةً ،
ه
ى
أرأيخ إف اك٩خ ل ٟإث٬ ٢جىُخ كادينة هل
إىل ٝؽر اهلل،

ه
ى ه
ئؽكدةف /إظؽا٧٬ة ػىجح ،كاألػؿل ىصؽثح ،أ٣حف إف
ى
ى ى
رٔيذى٭ة ثٞؽر اهلل ،كإف ى
جح ى
ى
رٔ ى
رٔ ى
يخ اجل ىؽثح
يخ اخلى
ً
ي
ى
ٔٮؼ ،كٌلف
ٔجؽ الؿمح ٨ث٨
ثٞؽر اهلل؟! ٚضةء
رٔيذى٭ة
و
ً
٦ذ٘يجنة يف ثٕي ظةصذٞٚ ،٫ةؿ /إف ٔ٪ؽم يف ٬ؾا ن
ٔ٧٤ة،

ى
ُ
ي
شٕكذٓ ثٙ
قٕ٧خ رقٮؿ اهلل  يٞٮؿ« /إذا ِ
ً
ََ
َ َْ
ثأرض وأٗذٓ ويٛة وال
ثأرض وال تٌدمٜا قْي ،ٙوإذا ورف
ٍ
ٍ
ََت ُر ُصٜا و ِ ً
ٚع ٧ىؽ اهلل ٔ٧ؿ ،ز ٥ا٩رصؼ(.)1
،
»
ٔ٘ٛة
ا
رار
ً
ّدُ الدالل٘ مً ٍرا احلدٓح:
دذضًل يف  ٓ٪٦النؼه الىعيط املٞي ٥يف أرض الٮبةء
ى
مىةب ،الظذ٧ةؿ
ٗري
أف خيؿج ٪٦٭ة؛ ظىت كإف اكف
و
إوةثذ ٫ثةملؿض؛ إذ إف اٛ٣ريكس يف ذل ٟالٮٝخ يسٮف يف

( )1وعيط ابلؼةرم ( ،)5709كمك.)0019( ٥٤
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ن
قبجة يف
مؿظ٤ح اخل٧ٮؿٚ ،ؼؿكج النؼه ٝؽ يسٮف
املؿض كا٩تنةرق ػةرج ابلرلة ،كًلؾا  ٓ٪٦الىعيط ٨٦
ادلػٮؿ إىل أرض الٮبةء؛ ظىت ال ييىةب ث ٫ك٬ٮ ال ينٕؿ(.)1
ينٕؿ(.)1
ك٬ؾا حيٕ٦ ٢٧ىن احلضؿ الىيح ثةملٕىن الٮاقٓ.
ي
وةادة /احل٧١ح  ٓ٪٦ ٨٦ادلػٮؿ بلرل الٮبةء ّة٬ؿة.
أٔة احل٧١ح  ٓ٪٦ ٨٦املٞي ٥ثجرل الٮبةء ثةخلؿكج ٪٦٭ة
ي
ى
ى
ن
املٞي ٥ثجرل الٮبةء
النؼه
مؤػؿا؛ ظير إف
ٞٚؽ ا٠ت ًنٛخ
ن
ٝؽ يسٮف ظةمبل ل٧٤ي١ؿكب أك اٛ٣ريكس دكف أف يْ٭ؿ
ٔ٤ي ٫آزةرق ،كيجؽك ى
كاٚؿ الىعح ،ك٬ٮ ي ٢ٞ٪املؿض ٘٣ريق،
ك٬ٮ ال ينٕؿ.

( )1رشح اجلٮكم ملكٚ ،)346 /14( ٥٤ذط ابلةرم ( ،)003 /12اُ٣ت اجلجٮم

الث ٨اٞ٣ي ٥ص ،125املٮقٮٔح اُ٣جيح اٞٛ٣٭يح د /أمحؽ ٕ٪٠ةف ص.724
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ك٪٬ةؾ ن
أيٌة ٚرتة ظٌة٩ح ل٧٤ؿض ،كيه اٛ٣رتة الـ٪٦يح
ا٣يت تكجّ ٜ٭ٮرق ٪٦ؾ دػٮهل ل٤ضك ،٥كيف ٬ؾق اٛ٣رتة
ي
ي
اٞ٩كةـ املي١ؿكب كدسةز يؿق ىلع أمؽق ،ك٣س٨
يسٮف

ثٕؽ ذل ٟدْ٭ؿ أٔؿاض املؿض الاك٪٦ح يف اجلك.)1(٥

كذلا صةء امل ٓ٪النؽيؽ ثٕؽـ اخلؿكج  ٨٦ثرل الٮبةء
كاُ٣ةٔٮفٚ ،ىًل ي
اهلل ىلع  ٫٧٤ٔ ٨٦رب٬ ٫ؾق ا٤ٕ٣ٮـ ٝج٢

ى ى ى ن
ٔرش ٝؿ٩ة  ٨٦الـ٦ةف.
أكرث  ٨٦أربٕح
كٝ ٨٦ؽر ي
اهلل ٔ٤ي ٫املٮت يف ٬ؾا اُ٣ةٔٮف ك٬ٮ يف ثرلق
ن
م٭يؽا ،ك٩ةؿ ٪٦ةزؿ الن٭ؽاء ،ك٬ؾا ه
ػري  ٨٦ادل٩ية
٦ةت

ك٦ة ٚي٭ة.

( )1د /حم٧ؽ ٌٔل ابلةر ص ،110-121دٌٔ /ل ٝةق ٥ص.64-60
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ّأما أدل٘ مصسّعٔ٘ احلذس الصخٕ باملعي ٙاخلاص الطٔق فَٕ:
 )1ركل ابلؼةرم كمك ٨ٔ ٥٤أيب ٬ؿيؿة ٨ٔ ،اجليب
ُ
ُ َُ
ُ
ٜرد املٕرض َع الٕ ِطط»(.)1
ٝ ةؿ« /ال ي
دؿ احلؽير ىلع ٔـؿ املؿيي ن
مؿًة ٕ٦ؽينة أف يٮرد ىلع
الىعيط ،كذل ٟتلض٪ت ا٩ذٞةؿ إ٣ؽكل كا٩تنةر٬ة يف
ن
ن
املضذ ،ٓ٧إنكة٩ة اكف ،أك ظيٮا٩ة(.)2
ه
ه
كٚي ٫إمةرة رصحيح إىل كصٮب الٮٝةيح  ٨٦إ٣ؽكل

ثةحلضؿ كإ٣ـؿ الىيح(.)3

 )0ركل ابلؼةرم ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٨ٔ ،اجليب 
ََ
َ َ
َ
َ ْ
ٝةؿ« /ال قدوى ،وال ِؼ ََية ،وال ٚةٔح ،وال ضى َر ،وو ِر ٖٔ
َ
ِ َ َ
رارك ٖٔ األش ِد»(.)4
املضذوم و ِ
( )1وعيط ابلؼةرم ( ،)5774كمك ،)0001( ٥٤كأثٮ داكد (.)3893
(ٚ )0ذط ابلةرم (.)089 /12

( )3د /أمحؽ ٕ٪٠ةف ص.793

( )4وعيط ابلؼةرم (.)5795
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وص ٙالالّح /أف اهلل دٕةىل ٝؽ أصؿل إ٣ةدة ثةٝذٌةء
ي
ٚيضت اختةذ
ٕ٦ؽ،
األقجةب إىل مكبجةد٭ة ،كاجلؾاـ مؿض و

اكٚح كقةا ٢الٮٝةيح  ،٫٪٦كذل ٟثٕـؿ املضؾكـ ٔ ٨املضذٓ٧؛
ت هل النٛةء ،كظىت ال يي ى
ظىت ييسذى ى
ىةب ٗريق بكبج.)1(٫
ي
ه
ه
دآلك األٌٔةء
ػُري يؤدم إىل
كاجلؾاـ مؿض
ً
كاألَؿاؼ كقٞٮَ٭ة ،كي٪ترش بكجت الؿزاز اخلةرج ٨٦

األ ٙ٩كا ،٥ٛ٣كيف أز٪ةء الالكـ كإُ٣ةس كاتلٛ٪ف،
كي يكُل داء األقؽ؛ إ٦ة ل١رثة ٦ة يٕرتم األقؽ ،أك أل٫٩
ه
ى
مؿض حيٮؿ كص ٫املؿيي ث٧ة جيٕ ٫٤ينج ٫األقؽ؛ ل١رثة
كصٮد أكراـ و٘رية كجتٕؽات يف الٮص ،٫أك أل ٫٩يٛرتس ٦ة

يٞؿب ٫ثؽاا ٫اٚرتاس األقؽ(.)2

( )1دٌٔ /ل ٝةق ٥ص 97مؿصٓ قةث.ٜ

( )0اُ٣ت اجلجٮم الث ٨اٞ٣ي ٥ص ،117حبر ث٧ْ٪٧ح الىعح ثٕ٪ٮاف /ماكٚعح
األمؿاض الكةريح يف اإلنكةف ص ،36د ٌٔل ٝةق ٥ص.98
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 )3ركل أمحؽ ك٦ةل ٨ٔ ٟاجليب ٝ ةؿ« /ال َ
رض َر،
وال رض َ
ار»(.)1
ِ
ي
دؿ احلؽير ىلع أ ٫٩ال جيٮز لئلنكةف أف يرض ثٛ٪ك،٫
ي ى
ى
الرضر ىلع ٗريق ،كذلا كًٓ ا٧٤ٕ٣ةء ٝةٔؽة/
ؽػ٢
أك أف ي ً
ي
« ى
الرض ير ييـاؿ»ٚ ،يضت إزا٣ح الرضر ثةحلضؿ كٗريق.
كٝؽ ٩ه اٞٛ٣٭ةء ىلع كصٮب احلضؿ الىيح اخلةص لك
ن
ثٕي ،٫٪ظىت
وةظت مؿض و
ٕ٦ؽ كمرض ،ظىت كلٮ اكف اعا٪ة ً

كلٮ دؿدت ىلع ذل ٟدؿؾ اجلٕ٧ح كاجل٧ةٔح.

ك ٨٦ذل٦ ٟة صةء يف ظةميح "رد املعذةر" الث ٨اعثؽي/٨
مؼه ثةإلوةثح ثةٕ٣ني٤ٕٚ ،ي ٫أف يجيذ٪ى ى
ه
ت
«كإذا ئ ًؿؼ
ي
كحي ى
رت ىز ٚ ،٫٪٦رضرق أكرث  ٨٦ى
رض ًر أك ٢اثلٮـ كابلى،٢
ك ٨٦رضر املضؾكـ اذلم ٧ٔ ٫ٕ٪٦ؿ»(.)2

( )1مك٪ؽ أمحؽ (٦ ،)313 /1ةل ،)745 /0( ٟصة ٓ٦ا٤ٕ٣ٮـ كاحلس ٥الث٨
رصت ص.367

( )0ظةميح رد املعذةر الث ٨اعثؽي.)364 /6( ٨
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ي
ؾاـ
كصةء يف "ظةميح ادلقٮيق"« /إف  ٨٦أويت جبي و
ي
ثربص /ال
ويت
مؽيؽ ،أك راحئذ ٫مرضة ،كًلؾل ٨٦ ٟأ
و
و
ى
ي
الٮاصت أف يي ى
ٕـلٮا يف
اجلةس ،ث٢
ييجةح هل ٥أف خيةُ٣ٮا
ه
رضر ثةألوعةء»(.)1
مٮًٓ يذ٧زيكف ٚي٫؛ ظىت ال ي٤عٜ

كصةء يف "٘٦ين املعذةج" ل٤رشبحين« /كٝؽ  ٢ٞ٩اٞ٣ةيض
ه
ى ى ي ى
ى
ٕةف ٨٦
ًخيةض ٔ ٨ا٧٤ٕ٣ةء أف املضؾكـ كاألثؿص يً ٪٧
املكضؽ ك ٨٦وبلة اجل٧ةٔح ،ك ٨٦اػذبلَ٭٧ة ثةجلةس،
ً

كذ٠ؿكا أف املٕىن يف ذل٬ ٟٮ اتلأذم»(.)2
ي
جيٮز ل٤ضؾ٦ةء
كصةء يف "٠نةؼ ا٪ٞ٣ةع" ل٤جي ي٭ٮيت« /كال
ن
وعيط
أظؽ ٕ٦ني
ٔ٧ٮ٦ة ،كال خمةُ٣ح
خمةُ٣ح األوعةء
و
و
إال ثإذ ،٫٩كىلع يك ىالة األمٮر ى ٦ي
ٕ٪٭ ٨٦ ٥خمةُ٣ح األوعةء،
ً
ى
ثأف ي يك٪١ٮا يف ماكف ٛ٦ؿد هل ٥كحنٮ ذل ،ٟكإذا ا٦ذ ٓ٪كيل

( )1دٌٔ /ل ٝةق٬ ٥ةمل ص.66

(٘٦ )0ين املعذةج ل٤رشبحين (.)036 /1
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األمؿ  ٨٦ذل ٟأك املضؾكـ أزً ى ،٥كإذا أرص ىلع دؿؾ الٮاصت
ً

 ٫٧٤ٔ ٓ٦ثٚ ٫ك.)1(»ٜ

ثاىٔا :مً الطسق العالدٔ٘ للْبا ٛالتداّٖ بالدّا ٛاملياسب حسب
زؤٓ٘ األطباٛ
اتلؽاكم ٬ٮ دٕةيط ادلكاء كد٪ةكهل ثٞىؽ ٕ٦ةجلح
ه
ه
ك٦أمٮر ث،٫
املؿض ،أك الٮٝةيح  ،٫٪٦كاتلؽاكم مرشكع ،ث٢

٧٠ة زجخ ذل ٨ٔ ٟرقٮؿ اهلل  ،ك ٨٦ذل٦ ٟة
ى
ي
٪٠خ
ركاق ا٣رت ً٦ؾم كأثٮ داكد ٔ ٨أقة٦ح ث ٨زيؽٝ ،ةؿ/
ٔ٪ؽ اجليب  ،كصةءت األٔؿ ي
اب ٞٚةلٮا /ية
ى
َ
َ
قجةد الل ،وإن َ
الل
رقٮؿ اهلل ،أ٩ذؽاكل؟ ٞٚةؿٗ« /ك ْٓ ية
ِ
َ
َ
ىةءَ ،
وع َف ل ِش ً
يغ ْف ً
واظد».
داء
داء إال
 لٓ
مَي ٍ
ٍ
َ ُ
ٞٚةلٮا ك٦ة ٬ٮ؟ ٝةؿ« /الَ ٛرم»(.)2

(٠ )1نةؼ ا٪ٞ٣ةع ل٤جي ي٭ٮيت (.)106 /6

( )0ا٣رت٦ؾم ( ،)0129كقنن أيب داكد (.)3837
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كركل أثٮ داكد ٔ ٨أيب ادلرداء ٔ ٨اجليب 
َ ََ
ً
َ
َ
دواء،
داء
الاء
أٗزل
ٝةؿ« /إن الل
والواء ،وصكِ للك ٍ

ُ
وذداووا وال دداووا ثٕعر ٍم»(.)1

ك٦ة ركاق ابلؼةرم ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٔ ٨اجليب
ََ
أٗز َل ُ
ٔ« /ة َ
ً
الل ً
شىةء»(.)2
أٗزل ل
داء إال
ه
داء
مك٨ٔ ٥٤
كركل
صةثؿ ٔ ٨اجليب « /للك ٍ
و
ُ
َ
ٌ
ُ
ثإذن الل .)3(»
ثرئ ِ
دواء ،وإذا أ ِضيت دواء الاءِ ِ
ً
كاتلؽاكم ٝؽ يسٮف واصجة /إذا اكف ثٞةء اجلٛف
ن
مؿ٬ٮ٩ة ث ٫أك اكف املؿض ٕ٦ؽينة ،أك يؤدم إىل الـ٦ة٩ح
ي
ى
يذؽاك ،أك اكف يُٮؿ كين ٜىلع
كاإلاعٝح ادلاا٧ح إذا ل٥
أ ٫٤٬إذا ل ٥يذؽاكل.
ن
ًٕ ٙابلؽف.
٪٦ؽكبة إذا اكف دؿًل ٫يؤدم إىل
كيسٮف
ً

( )1قنن أيب داكد (ٔ ،)3850ٮف املٕجٮد (.)351 /12
( )0وعيط ابلؼةرم (.)5678
( )3وعيط مك.)0024( ٥٤
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ن
٦جةظة إذا ػؿج ٔ ٨احلةالت الكةٛ٣ح.
كيسٮف
ن
كيسٮف م١ؿك٬ة إذا أدل إىل مٌةٔٛةت أمؽ ٨٦

املؿض اذلم يٕةين .)1(٫٪٦

ثالجا :الدعاّ ٛالقيْت يف الصالٗ لسفع الْبا ٛمً الطسق العالدٔ٘

ه
ي
كا٪ٞ٣ٮت ٔ٪ؽ اجلٮازؿ مرشكع؛  ٢ٕٛ٣اجليب 
ي
ي
ثٕؽ ظةدزح ثرئ ٕ٦ٮ٩ح ،ا٣يت ً ٝذٚ ٢ي٭ة اٞ٣ؿاء٧٠ ،ة كرد يف
ظؽير أنف  /كٌلف ي٪ٞي ي
اٛ٣ضؿ كامل٘ؿب ،كٌلف
خ يف
و
ً
ى ى ي ى
كٔ ىىيح(.)2
يؽٔٮ ىلع ًرٔ و ٢كذ٠ٮاف
ُ
اّكْٕةء ل زالزح رشوط/
واشرتط
ه
 -1أف دسٮف ٪٬ةؾ ٩ةز٣ح ٩ـ٣خ ثةملك٧٤ني.
ن
 -0أف يسٮف ادلاعء مٮاٞٚة ل٪٤ةز٣ح.
( )1دٌٔ /ل ٝةق ٥ص ،102-119ا ٫ٞٛ٣اإلقبلَل كأدتل ٫د /ك٬جح الـظيٌل /9
 ،924-923زاد املٕةد (.)111/3

( )0وعيط ابلؼةرم (.)14/08
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 -3أف يسٮف يف اغ٣ت الى٤ٮات.
ْٔي ٥يف ر ٓٚابلبلءٞٚ ،ؽ ٝةؿ
أزؿ
و
كال خيىف ٦ة لرلاعء  ٨٦و
َ
ٌ ََ
أكرم َع اللِ ٖٔ الاعءِ»(.)1
اجليب ّ« /يس يشء
َ
ٌ
َريٓ ،يصذيح ٖٔ
كٝةؿ « /إن ربسٓ ظ ِِي
َ
يردٕٚة ِض ً
رذ َف يَ َديْ ٙأن ُ
خةابذي»( ،)2كٝةؿ
ا
ىر
قجده إذا
ِ
ِ
ْ
ْ ُ ْ
َْ ُ َ ْ َْ َ
ٔ« /ة ِٖٔ مصِْ ٍٓ يدق ٜث ِدق ٍَ ٜة ّيس ذِيٛة إ ِث ٌٓ،
ْ َ َ
َ ْ
َ ْ
َ َ َ
ُ
ُ
يك ُح َ
أ
الث /إ ِٔة أن
الل
ؽةه
ق
ال
إ
وال ً ِؽ
ز
ى
د
ظ
إ
ٛة
ث
،
ٓ
ظ
ر
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ّ ْ َ ْ َ
َ
َُ َ َ َ ْ َُ
اآلخ َرة َِ ،وإ ِٔة أن يس ِشه
خ َرٚة ُل ِيف ِ
حكضِ ُل دق َٜدَ ،ٙوإ ِٔة يد ِ
ى
ي ىي ى
َ ْ
ي
َُْ
ن ي
ٝةؿُ « /
الل
اهلل
رث ية رقٮؿ ً
خ٘ ٙالصٜء ث ِ ِٕسِْٛة»ٝ .ةلٮاً /إذا ٩س ً
َ
ََ
ُ َ ُ
ْ َ ُ ()3
أكُث»  ،كٝةؿ « /الاعء ي٘ىف مٕة ٗزل ومٕة لٓ
َ ْ
َ
ِ
ثةلاعء» ،كٝةؿ « /ال
زنل ،وكْيسٓ قجةد اللِ
ي ِ
( )1مك٪ؽ أمحؽ (.)8748

( )0قنن اث٦ ٨ةص.)3865( ٫

( )3املى ٙ٪الث ٨أيب محجح ( ،)09172كوعع ٫األبلةين.
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َ ْ
ََ
َ
ُْ
َ
ُ َ ُ
ظذ ٌ
زنل ،وإن
ي
لٓ
ة
ومٕ
ل
ٗز
ة
مٕ
ف
ي٘ى
والاعء
[
ر
ًد
ٖٔ
ر
ن
ن
ح
ِ
ٍ
َ َ ُ
ُ َْ
ذْضةن إىل ِ
اٌّيةٔح]»(.)1
يٜم
الاعء ،ويك
زنل ويذٌْةه
ِ
ِ
ابلالء يل ِ
زابعا :مً الطسق العالدٔ٘ الصرب عل ٙالْباٛ
الىرب ىلع ابلبلء كالٮبةء  ٨٦أْٔ ٥اُ٣ؿؽ الٮٝةايح

كإ٣بلصيحٝ ،ةؿ اهلل دٕةىل[ /ﰓﰔﰕﰖﰗ

ﰘ]{الزمر،}13:كٝةؿ[/ﭫﭬ]{البقرة}144:

كٝؽ ث٪ٔ ٨٦ ٖ٤ةيح اإلقبلـ ثةلٮٝةيح  ٨٦ػُؿ األمؿاض
ى
ي
ن
الٮبةايح أف صٕ ٢ى
وةثؿا حمتكجنة ٦س٢
أصؿ اذلم ي٧ٮت ثةلٮبةء

أصؿ م٭يؽ املٕؿًلح؛ ٞٚؽ ركل ابلؼةرم ٔ ٨أيب ٬ؿيؿة ٔ٨
ً
َْ ُ
َْ ُ َ ٌ
اجليب ٝ ةؿ« /الٕجؽٜن شٛيد ،والٕؽكٜن
ٌ
ي
شٛيد»()2؛ أم /اذلم ي٧ٮت ثؽاء ابلُ ٨أك اُ٣ةٔٮف.
ى
كركل ابلؼةرم ٔ ٨اعئنح  أ٩٭ة قأ٣خ رقٮؿ اهلل
ٔ ٨اُ٣ةٔٮفٚ ،أػرب٬ة أ ٫٩اكف ٔؾاثنة يجٕس ٫ي
اهلل ىلع ٨٦
( )1وعيط اجلة )3429( ٓ٦ك(.)7739
( )0أػؿص ٫ابلؼةرم (.)5733



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

فريوس كورونا مثال

ن
ٔجؽ يٓٞ
ينةءٚ ،ضٕ ٫٤اهلل رمحح ل٧٤ؤ٪٦ني٤ٚ ،حف ٨٦
و
ى
ي ي
ي
ن
وةثؿا حمتكجنة يٕ ٤ي ٥أ ٨٣ ٫٩يىيجى٫
اُ٣ةٔٮفٚ ،ي١٧ر يف ثرلق
ي
ىى ي
م٭يؽ(.)1
أصؿ
و
إال ٦ة ٠ذج ٫اهلل هل إال اكف هل ٦سً ٢
ودل ٚذان احلديسةن َع أمٜرٛ٘ٔ ،ة/
ن
م٭يؽا برشكط/
 -1أف ى٦ ٨٦ةت ثةلٮبةء اكف

ن
وةثؿا ٗري ٦زنٔش ث٧اكف الٮبةءٚ ،بل
األول /أف ي١٧ر
خيؿج ن
ٚؿارا .٫٪٦
ى
يىيج ٫إال ٦ة ى
٠ذ ى
ى
ت اهلل هل.
اثلةين /أف يٕ ٤ى ٥أ٨٣ ٫٩
ى
 -0أف  ٨٦ادى ٙثةلىٛةت املؾ٠ٮرة كل ٥ي
ي٧خ ييؿَج أف

حيى ى ٢هل ن
ي
أيٌة أصؿ الن٭يؽ ث ٢ٌٛاهلل كرمحذ٧٠ ،٫ة
يٞذٌي ٫ي
٪٦ةط احلؽير.
ه
ه
 -3أف اُ٣ةٔٮف إف أوةب املؤ٪٦ني ٚ٭ٮ رمحح كم٭ةدة هل،٥
كإف أوةب الاكٚؿيٚ ٨٭ٮ ٔؾاب ٔ٤ي٭.٥

( )1أػؿص ٫ابلؼةرم (.)5734
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الفصل الجالح
املساٜل ّاليْاشل العنلٔ٘ املتعلق٘ بالفريّس املعدٖ ّالْبا ٛالعاو

ي
ي
 ٨٦ػىةاه ا٣ترشيٓ اإلقبلَل الن٧ٮؿ كاملؿك٩ح؛ ظير
ه
ه
ترشيٓ اكم ٢مةم ٢لنىت ٪٦ةيح احليةة٧ٚ ،ة  ٨٦مكأ٣ح
إ٫٩

حتؽث يف ٬ؾق احليةة ادل٩ية ىلع مؿ األز٦ةف كاأل٦ةز ٨إال
ى ى
ى
ه
كوٛ٭ة اهلل
ظس ٥يف ٬ؾق الرشيٕح الؿبة٩يح ا٘٣ؿاء ا٣يت
كهلة
ه
يشء ،كذلا ٩بني يف ٬ؾا اٛ٣ى ٢اٞ٣ٮأؽ
ثأ٩٭ة دبيةف لك
و
اٞٛ٣٭يح املكت٪جُح  ٨٦ال١ذةب كالك٪ح ،كا٣يت دي ى
بىن ٔ٤ي٭ة
ي
ي
اجلٮازؿ كاملكةا ٢املذٕٞ٤ح ثةحلٮادث املؿاد احلؽير ٔ٪٭ة ،ز٥
ي
ى
مكأ٣ح ىلع ظؽة ،كذل ٟيف ٦جعسني ىلع اجلعٮ
ظس ٥لك
٩بني
و
اتلةيل/
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املبخح األّل
القْاعد الفقَٔ٘ اليت حتله املساٜل املتعلق٘ بالفريّسات ّاألّب٘ٝ
ٞ٣ؽ اقت٪جٍ ٞٚ٭ةء اإلقبلـ ٩ ٨٦ٮر ال١ذةب كالك٪ح
ي
اٞ٣ٮأؽ اٞٛ٣٭يح ا٣يت دبىن ٔ٤ي٭ة األظاكـ ا٤٧ٕ٣يح لك مكأ٣ح
حتؽث يف ٬ؾق احليةة ادل٩ية ،ك٬ ٨٦ؾق اٞ٣ٮأؽ ا٣يت حتس٥
املكةا ٢املذٕٞ٤ح ثةٛ٣ريكقةت املٕؽيح ٛ٠ريكس ٠ٮرك٩ة
(٠ٮٚيؽ ٦ )19ة يٌل/

ي
 )1اٌّةقدة األوىلٝ /ةٔؽة «الرض ير ييـاؿ»(.)1
ؤك٘ةٚة /أف اإلنكةف ال جيٮز اإلرضار ث ،٫قٮاء اكف
ٛ٩ ٨٦ك ،٫أك ٗ ٨٦ريق ،كال جيٮز هل إحلةؽ الرضر ث٘ريق ،كال
ثؽ  ٨٦إزا٣ح الرضر؛ أل ٫٩ه
ّ ٥٤كا ٥٤ْ٣حمؿ هـ ،كدحل٬ ٢ؾق

( )1األمجةق كاجلْةاؿ ل٤كيٮيط ،ص.83
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رض َر ،وال رض َ
اٞ٣ةٔؽة ظؽير« /ال َ
ار»(ٝ .)1ةؿ اإل٦ةـ أثٮ
ِ
داكد٬ /ؾا أظؽ األظةدير ا٣يت يؽكر ٔ٤ي٭ة ا.٫ٞٛ٣

ه
٠سري  ٨٦األظاكـ اٞٛ٣٭يح؛
كيذٛؿع ىلع ٬ؾق اٞ٣ةٔؽة

٪٦٭ة/

 -1الؿد ثةٕ٣يت دل ٓٚالرضر.

 -0زجٮت اخليةر دل ٓٚالرضر.

 -3اتلٕـيؿ صـاء الرضر.

 -4اتلٕٮيي جلرب الرضر.
 -5احلضؿ ثأ٩ٮأ ٫ن
دٕٚة ل٤رضر.

 -6النٕٛح ن
دٕٚة ل٤رضر.

ٚ -7كغ اجلاكح ثةٕ٣يٮب ن
دٕٚة ل٤رضر.

-8اٞ٣ىةص كاحلؽكد كالٛ١ةرات ن
صربا ل٤رضر(.)0
ً

( )1ركاق ٦ةل ،)745 /0( ٟأمحؽ (.)446 /6

( )0األمجةق كاجلْةاؿ ل٤كيٮيط ص.87 -83
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ويذكْي ثٛذه اٌّةقدة قدة ًٜاقدٛ٘ٔ ،ة/
 -1الرضكرات دبيط املعْٮرات٠ ،ػ /ظ ٢ى
ال٧يذح ٔ٪ؽ
ً
املؼ٧ىح ،كاتل ِٛ٤ثة٣سٛؿ ٔ٪ؽ اإل٠ؿاق ،كذلٟ
برشط ٔؽـ ٞ٩ىة٩٭ة ٔ٪٭ةٚ ،بل حي ٢اٞ٣ذ ٢كال الـ٩ة
 ٓ٦اإل٠ؿاق؛ ملة ٚي٭٧ة  ٨٦املٛكؽة(ٝ .)1ةؿ الكٕؽم/
َ
ٌ
ٌ
اعؽرار
اًذدار وال حمرم ٔف
واصت ثال
وّيس
ِ
ِ
ي
 -0الرضكرة دٞؽر ثٞؽر٬ةٚ /ةملٌُؿ ألك ٢امليذح ال يأك٢
٪٦٭ة إال ثٞؽر قؽ الؿ ى ...ٜ٦ك١٬ؾاٝ .ةؿ الكٕؽم/
ُ
حمـٜر ٔف الُضوره ثٌدر ٔة ُتذةص ٙالُضوره
ولك
ٍ

()2

 -3الرضر ال يـاؿ ثةلرضر.

ن
رضرا
 -4إذا دٕةرًخ ٛ٦كؽدةف يركيع أْٔ٧٭٧ة
ي ى ى
س ي
ت الرضر األػ ٙدلٓٚ
ثةردسةب أػٛ٭٧ةٚ ،ريد

( )1األمجةق كاجلْةاؿ ل٤كيٮيط ص.87 -83

(ْ٪٦ )0ٮ٦ح اٞ٣ٮأؽ اٞٛ٣٭يح ل٤نيغ ٩ةرص الكٕؽم.
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اكٞ٣ىةص ،كاحلؽكد ،كد ٓٚالىةا،٢
الرضر األًْٔ ،٥
ي
يى
ابل٘ةة ،كرُةع ا ُ٣يؿؽ(ٝ .)1ةؿ الكٕؽم/
كٝذةؿ
ُ َ
ُ
()2
املىةش ِد
املىةش ِد يردس ُت األدىن ِٖٔ
وعده دزاظ ُٓ
ِ
ِ
ِ

 )0اٌّةقدة اثلةٗيحٝ /ةٔؽة درء املٛةقؽ ٞ٦ؽـ ىلع ص٤ت
املىة٣ط(.)3

ٚإذا دٕةرًخ ٛ٦كؽة كمى٤عح ٚييٞؽـ د ٓٚاملٛكؽة ن
اغبلة؛

ألف ٔ٪ةيح الرشع ثةمل٪٭يةت أمؽ  ٨٦أذ٪ةا ٫ثةملأمٮراتٞٚ ،ؽ
ي
ظك ى
أي ًمؿ٩ة ثةإلديةف ثةملأمٮر ى
ت االقذُةٔح ،كً ٩٭ي٪ة ٔ ٨املعْٮر
ََ ُ
يشء
لكيح؛ ٝةؿ اجليب« /إذا جٛيذسٓ قٖ
ٍ
َ ُ
ُ
بَشء وأدٜا ٔ٘ٔ ٙة اشذؽكذٓ»(.)4
وةصذنجٜه ،وإذا أمردسٓ
ٍ

ُ
ويذىرع َع ٚذه اٌّةقدة ًٜاقد أخرىٛ٘ٔ ،ة/

( )1األمجةق كاجلْةاؿ ص.87

( )0اٞ٣ٮأؽ اٞٛ٣٭يح ل٤نيغ الكٕؽم.
( )3األمجةق كاجلْةاؿ ص.88

( )4ركاق ابلؼةرم ( ،)7088كمك.)1337( ٥٤
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ه
املجة٘٣ح يف املٌٌ٧ح كاالقذجنةؽ ق٪ح يف الٮًٮء،
-1
يى
ه
كدي ى
يشء  ٨٦املةءٚ ،يٛكؽ
سؿ يق ل٤ىةا٥؛ يك ال يؽػ ٢إىل صٮ٫ٚ
وٮ.٫٦

اخل٧ؿ كاملحرس ٚي٭ة ٪٦ة ٓٚل٪٤ةس ،ك٣س ٨املٛكؽة
-0
ى
املٛةقؽ ٞ٦ؽـ
ٚي٭ة أْٔٚ ،٥٭٪ة ظؿـ اخل٧ؿ كاملحرس؛ ألف در ىء
ً

ىلع ص٤ت املىة٣ط.
ى
ك٣س ٨ي ي ى
نرت يط تلُجي٬ ٜؾق اٞ٣ةٔؽة أف دسٮف املٛكؽة
ن
ن
ي
ي
اغبلح ىلع املى٤عح ظىت دٞؽـ ،أ٦ة إذا اك٩خ املى٤عح اغبلح
ي
ي
ىلع املٛكؽةٚ ،رتاَع املى٤عح ،كدٞؽ يـ ىلع املٛكؽة ،ك٨٦

ذل/ٟ
-1

أف اُ٣٭ةرة كقرت إ٣ٮرة رشط لىعح الىبلة٣ ،س٨

ظةؿ؛ ألف الىبلة ٪٬ة
لٮ ٔؽـ ذل ٟصةزت الىبلة ىلع أم و
مى٤عح اغبلح ىلع ٛ٦كؽة ٔؽـ اُ٣٭ةرة كقرت إ٣ٮرة.
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-0

ال١ؾب ٛ٦كؽة حمؿ٦ح ،ك٦ىت دٌ ٨٧ص٤ت مى٤عح

دؿبٮ ٔ٤ي ٫صةز ،اكل١ؾب لئلوبلح ثني اجلةس ،كال١ؾب ىلع
ي
إ٣ؽك ،كال١ؾب ىلع الـكصح حلى٤ع٭ة(.)1
و
أ٩ٮاع /مىة٣ط املجةظةت ،كامل٪ؽكبةت،
واملطةّط زبلزح

كالٮاصجةت.

واملىةشد ٩ٮاعفٛ٦ /ةقؽ امل١ؿك٬ةت ،كٛ٦ةقؽ املعؿ٦ةت(.)2
 )3اٌّةقدة اثلةثلح /اتلرصؼ ىلع الؿٔيح ه
٪٦ٮط ثةملى٤عح.

ه
٪٦ٮط ثةملى٤عح(.)3
ٝةؿ الكيٮيط /درصؼ اإل٦ةـ ىلع الؿٔيح
ي
ى
ٕ٦ةل ٥ق٤ٮؾ احلاكـ كاألا٧ح كالٮالة.
ك٬ؾق اٞ٣ةٔؽة حتؽد

( )1اآلزةر املرتدجح ىلع اإلوةثح ثةألمؿاض املٕؽيح يف املْ٪ٮر الرشيع كاُ٣يب
د /يٮق ٙوبلح ادلي ٨ص.86 - 85

(ٝ )0ٮأؽ األظاكـ يف مىة٣ط األ٩ةـ لٕ٤ـ ثٔ ٨جؽ الكبلـ ص.87
( )3األمجةق كاجلْةاؿ ص.101
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ن
راع -قٮاء اكف ن
ؤكىن اٞ٣ةٔؽة /ىلع لك و
ٝةًية أك
كاحلة أك
ى
ه
ن
ظة٧٠ة -أف يذرصؼ ث٧ة ٚي ٫مى٤عح لؿٔيذٚ ،٫يض٤ت هل٥

 ،ٓٛ٩كيؽ٪ٔ ٓٚ٭ ٥لك رض.
لك و
ي
ي
الرضر اخلةص دل ٓٚالرضر إ٣ةـ/
 )4اٌّةقدة الراثكح /ييذع٢٧
ي
ك٬ؾق اٞ٣ةٔؽة د٪ؽرج حتخ ٝةٔؽة « /ى
الرض ير ييـاؿ».

ؤك٘ةٚة /إذا اصذ ٓ٧يف أمؿ رضراف ،كٌلف ي
أظؽ٧٬ة أىلع ٨٦
و
ي ي
ي ي
ٚزياؿ األىلع ثةألدىن ،كيـاؿ الرضر إ٣ةـ ثذع٢ً ٧
اآلػؿ،
ه
الرضر اخلةص( .)1كيذٛؿع ٔ٬ ٨ؾق اٞ٣ةٔؽة ٚؿكع٪٦ ،٭ة/
ً

احلةاٍ املذٮ ٨٬اآلي ٢ل٤كٞٮط ،إذا اكف يف َؿيٜ
-1
ٚيضت ىج ٞيٌ ٫ىلع ٦ةل٫١؛ ن
دٕٚة ل٤رضر إ٣ةـ ٔ ٨املضذ ،ٓ٧كلٮ
ى
ه
رضر ػةص ىلع ٦ةلٚ ،٫١٭٪ة ييؽذ يٓ الرضر إ٣ةـ
اكف ٚي٫

ثةخلةص.

( )1رشح اٞ٣ٮأؽ اٞٛ٣٭يح ،أمحؽ ث ٨حم٧ؽ الـرٝة ،دار ا ،٥٤ٞ٣دمن ،ٜق٪ح
1989ـ ،ص.198
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ظبف إ٣ةا ٨املن٭ٮر ثإوةثح ٔي ٫٪ل٪٤ةس؛ ن
دٕٚة
-0
ه
رضر ػةص ثةٕ٣ةاٛ٩ ٨ك.٫
ل٤رضر إ٣ةـ ،كإف اكف ٚي٫

مؤذ ال ي٪ؽ ٓٚأذاق إال ثةٞ٣ذ ،٢ظىت
-3
ٝذ ٢الكةظؿ كَل و
كلٮ ٝج ٢دٮبذ٫؛ ن
دٕٚة ل٤رضر إ٣ةـ ٔ ٨املضذ.ٓ٧
ٝذٝ ٢ةَٓ اُ٣ؿي ٜاذلم ٝذ ٢ثؽكف ٝجٮؿ ٔٛٮ كيل
-4
ادلـ؛ ن
دٕٚة لرضرق إ٣ةـ ٔ ٨املضذ.)1(ٓ٧

-5

ٝٮت ٔيةهل
صٮاز ثيٓ ٦ة َٕ ٨ٔ ٢ٌٚةـ املعذ١ؿ ًٔ ٨

إىل كٝخ الكٕح.

 -6صٮاز احلضؿ ىلع اُ٣جيت اجلة٢٬؛ ن
دٕٚة لرضرق(.)2
ى
صٮاز املؿكر يف م ٟ٤ا٘٣ري إلوبلح ػ ٤و ٢اعـ ،اكمليةق
-7
ى
كال١٭ؿبةء كحنٮ ذلٟ؛ ن
دٕٚة ل٤رضر إ٣ةـ ،كإف أوةب املةلٟ
ى
رض هر ػةص(.)3
( )1الـرٝة املؿصٓ الكةث ،ٜد /يٮق ٙوبلح ادلي ٨ص.92
(ٝ )0ٮأؽ ا ٫ٞٛ٣ملع٧ؽ ٔ٧ي ٥اإلظكةف ص.139

( )3الـرٝة ص ،198د /يٮق ٙوبلح ادلي ٨ص.91



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

فريوس كورونا مثال

املبخح الجاىٕ
بعض املساٜل ّاألحلاو العنلٔ٘ املرتتب٘ عل ٙالْبا ٛاملعدٖ
٪٬ةؾ ثٕي املكةا ٢ا٣يت حنذةج إىل ٕ٦ؿٚح ظس ٥الرشع

احل٪ي ٙيف ٠يٛيح ٕ٦ةجلذ٭ة كاتلٕةم ٢الىعيط ٕ٦٭ة ث٧ة ال

يٌ٘ت اهلل كرقٮهل يف ز ٨٦الٮبةء املٕؽمٛ٠ ،ريكس ٠ٮرك٩ة

كٗريقٚ ،ي٧ة يذٕ ٜ٤ثأمٮر إ٣جةدات كاملٕةمبلت ،ك٩ؾ٠ؿ ٪٦٭ة

٦ة دحرس ىلع اجلعٮ اتلةيل/

ٔكد (وَيوس أو وبةء)/
 .1ظسٓ ٗسةح املريظ
ٍ
ثٕرض ٍ
ذ٬ت اع٦ح اٞٛ٣٭ةء  ٨٦احلٛ٪يح كاملةل١يح كالنةٕٚيح

كاحل٪ةث٤ح إىل ظؿ٦ح اجلاكح إف أدل إىل حمؿـ٠ ،أف يرض ثةملؿأة
ٕ٣ؽـ اٞ٣ؽرة ىلع الٮطء ،أك اجلٞٛح ،كحنٮ ذلٟ؛ ملة ٚي٨٦ ٫

ا ٥٤ْ٣الٮا ٓٝىلع املؿأة(.)1

( )1ابلعؿ الؿاا ٜالث ٨جني ،84 /3 ٥ظةميح ادلقٮيق ٘٦ ،015 /0ين املعذةج
ل٤رشبحين .106 - 105 /3
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ً
ٕ٦ؽ ال م ٟأ ٫٩ال
ث٧ؿض
وب٘ةء قْي /ٙاذلم أويت
و
و

يكذُيٓ أف يٞٮـ حبٞٮؽ الـكصيح ػةوح الٮطء؛ ألف إ٣ؽكل
ى
حتؽث جٛؿة يف اُ٣جٓ ،كيذٕؾر ٕ٦٭ة اجل٧ةعٚ ،٭ٮ ثؾل ٟيْ٥٤

زكصذ ،٫كال يٮٚي٭ة ظٞ٭ة.

ٚيف ٬ؾق احلة٣ح حيؿـ ٔ٤ي ٫الـكاج؛ ٞ٣ٮهل رقٮؿ اهلل
رض َر وال رض َ
ي
« /ال َ َ
كدرء املٛةقؽ ٞ٦ؽ هـ
ار»(.)1
ِ
ىلع ص٤ت املىة٣ط٧ٚ ،ى٤عذ ٫يف الـكاج دذٕةرض ٛ٦ ٓ٦كؽة

أكرب ،كيه إوةثح الـكصح ثةملؿض ،كا٩تنةرق يف املضذ.ٓ٧
كيذع ٧ي ٢الرضر اخلةص؛ ن
ي
دٕٚة ل٤رضر إ٣ةـ٧ٚ ،ى٤عح
ى
ه
اجل٧ةٔح ٞ٦ؽ٦ح ىلع مى٤عح اٛ٣ؿد؛ ظىت ييٕةىف  ٨٦مؿً٫

ثةدلاعء كإ٣بلج كحنٮق( .)2كاهلل أٔ.٥٤

( )1املك٪ؽ ( ،)0865كاث٦ ٨ةص.)0341( ٫

( )0د /يٮق ٙوبلح ادلي ٨ص.96 - 95
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ُ
 ِٚ .2جيٜز اشرتاط اّىعص اّؽيب ًجِ الزواجً -جِ
ً
اّكٌد -جت٘جة لؤلمراض املكديح؟
 ٓ٦دٞؽـ ٔ٤ٮـ اُ٣ت وةر ثإماكف األَجةء َٔ ٨ؿيٜ

اٛ٣عه اُ٣يب ا٠تنةؼ األمؿاض اخلُرية املٕؽيح ٨٦

ٔؽ٫٦؛ خلبل د٪ترش ل٤ـكج اآلػؿ ،اك اذلريح أك اٞ٣ؿيبني
املؼةُ٣ني هل٧ة ،كيف ذل ٟمى٤عح ْٔي٧ح ك ٓٛ٩ل٤برشيح كدٓٚ

ل٤رضر ،كخبةوح ثٕؽ ا٩تنةر ٠سري  ٨٦األمؿاض كاٛ٣ريكقةت.

ُ
ى
اٛ٣عه
احلةزٓ أك كيل أمؿ الـكصح أك الـكج
٤ٚٮ امرتط

اُ٣يب ٝج ٢إٞ٩ةد الـكاجٚ ،بل ثأس كال ظؿج؛ أل ٫٩ال خيةٙ٣
ى
األظاكـ الرشٔيح ،ثٚ ٢ي ٫مى٤عح لٕ٤جةد.
ى
الرشكط يف ٔٞؽ اجلاكح دٞ٪ك ٥إىل زبلزح أٝكةـ/
ٚإف

ن
ي
األول٦ /ة ي٤ــ الٮٚةء ث ٙادٛةٝة ،كيه الرشكط ا٣يت دسٮف
ٞ٦ ٨٦ذٌيةت إٞ٣ؽ كٞ٦ةوؽق ،اكٕ٣رشة ثةملٕؿكؼ،
كاإلٛ٩ةؽ ،كال١كٮة ،كالك١ىن ،كامرتاط أظؽ الـكصني أك
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ي ي
كحل٭٧ة اٛ٣عه اُ٣يب ٝج ٢إٞ٣ؽ؛ ل٤ذأكؽ  ٨٦ػ٤ٮق ٨٦
األمؿاض املٕؽيح اخلُرية ا٣يت درض ثةآلػؿ ي٪ؽرج حتخ ٬ؾا
اٞ٣ك٥؛ ألٞ٦ ٨٦ ٫٩ذٌيةت إٞ٣ؽ كٞ٦ةوؽق ،كذل ٟحلؽير
ي
خٞجح ث ٨اعمؿ أف اجليب ٝ ةؿ« /إن أظي ٔة
َ ْ َ ُ
َ ُ
َ
الَّشوط ٔة اشذعْْذٓ ث ٙاّىروج»(.)1
أوويذٓ ثٖٔ ٙ
ِ
كٞ٣ةٔؽة« /اتلرصؼ ىلع الؿٔيح  ٦ه
٪ٮط ثةملى٤عح»،
ي ي ي
ـاؿ»ٚ ،إزا٣ح الرضر ٝج ٢كٝٮٔ ٫ه
ػري ٨٦
كٞ٣ةٔؽة« /الرضر ي
إزاتل ٫ثٕؽ كٝٮٔٚ ،٫ةلٮٝةيح ػري  ٨٦إ٣بلج .كاهلل أٔ.٥٤

( )1الكيٮيط األمجةق كاجلْةاؿ ص ،83قج ٢الكبلـ ل٤ىٕ٪ةين  ،105 /3د/
يٮق ٙوبلح ادلي ٨ص.98-97
واحلدير ركاق ابلؼةرم ( ،)0701كمك.)1418( ٥٤
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ٌ
ُ
ٔكد ،أو يؤدي إىل
 ِٚ .3جيت َع اخلةؼت إذا اكن ث ٙمرض ٍ
الىٜر أن َ
يب ثً ٙجِ الزواج؟
ه
ي
ٕ٦ؽ أك مؿض ٗري
جيت ىلع اخلةَت إذا اكف ث ٫مؿض و
ٕ٦ؽ ٣س ٨يؤدم إىل ٛ٩ٮر الـكصح  ٫٪٦أك درضر٬ة ث ٫أف خيرب
و
ث ،٫كال يسذ٪ٔ ٫٧ؽ اخلُجح ،كذل ٟلآلِت/

ً
أوال /كرد يف احلؽير الىعيط ٔ ٨اجليب /
َ َ
َ
«ٖٔ مش٘ة وْيس ٔ٘ة»(.)1

ه
وص ٙالالّح /أف ٠ذ ٥أظؽ اخلةَجني ٔيج ٨ٔ ٫اآلػؿ ٩ٮع

 ٨٦ا٘٣ل.

ً
َ
ثةخليةر ٔة لٓ
كةن
زةٗيةٝ /ةؿ اجليب « /ابلي ِ
ِ
َْ
ُ َ
ٜرك لٕة يف بي ِكٕٛة ،وإن َذثة
يذىرًة ،وإن ضدًة وبي٘ة ث ِ
ُ َ ْ َ ُ َ
يكٕٛة»(.)1
وكذٕة حمٌِخ ث َركح ث ِ
( )1وعيط مك.)121( ٥٤
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وص ٙالالّح /أ ٫٩إذا اكف اجليب ٝ ؽ أكصت
ى
ى
ثيةف إ٣يٮب يف املجيٓٚ ،يف اجلاكح  ٨٦ثةب أكىلٕٞٚ ،ؽ الـكاج
٬ٮ امليسةؽ ا٤٘٣يِ(.)2
ن
ً
أنف أف ٔ٧ؿ ث ٨اخلُةب ثٕر رصبل ىلع ثٕي
زةثلة ٨ٔ /و
ن
الكٕةيحٚ ،زتكج امؿأةٚ ،أدةق ٞٚةؿ /دـك ي
صخ امؿأةٞٚ .ةؿ ٔ٧ؿ/
ى ى
ه
ٔٞي ،٥ال يٮدل لٝ .ٟةؿ /الٝ .ةؿٚ /أػرب٬ة
أػربد٭ة أٟ٩

كػري٬ة(.)3

ى
ي
ى
ٕ ٤ى ٨٦ ٥يؿيؽ
وص ٙالالّح /أف ٔ٧ؿ أمؿ الؿص ٢إٞ٣ي ٥أف ي ً
ى
الـكاج ٪٦٭ة حبٞيٞح ٔيج.٫
ن
ى
ٔ٧ؿ أ ٫٩ير ً ٓٚإحل ٫ػيص دـكج امؿأة كل٥
راثكة٨ٔ /

ي
ٕ٧٤٭ةٛٚ ،ؿؽ ثح٪٭٧ة(.)4
ي ً

( )1وعيط ابلؼةرم ( ،)0279وعيط مك.)1530( ٥٤
( )0د /يٮق ٙوبلح ادلي ،٨ص.122

( )3أػؿصٔ ٫جؽ الؿزاؽ ،املى ،)160/6( ٙ٪كرصةهل زٞةت.

( )4أػؿص ٫اث ٨أيب محجح ،املى ،)47/4( ٙ٪ق٪ؽق وعيط ىلع رشط مك.٥٤
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ى
الؿص ٢ظٞيٞح
وص ٙالالّح /أف ٔ٧ؿ ٚؿؽ ثح٪٭٧ة ل١ذ٧ةف
ً

ٔيج ٨ٔ ٫زكصذٚ ،٫ؽؿ ذل ٟىلع كصٮب اإلػجةر كٔؽـ

ال١ذ٧ةف.

 ِٚ .4جيٜز ألظد الزوصي االٔذ٘ةع قٖ الٕةع بصجت
ٔكد؟
إضةثح اآلخر
ٍ
ثٕرض ٍ

ىى
صٕ ٢جلة
 ٨٦اآليةت ادلا٣ح ىلع ْٔ٧ح اهلل كًل٧ةؿ ٝؽرد ٫أف
ن
ن
ي
ن
أزكاصة ٣جكس ى ٨إحل٭ة ،كصٕ ٢ثح٪٪ة مٮدة كرمحح،
 ٨٦أٛ٩ك٪ة
حلىٮؿ االاذبلؼ ثني الـكصني٤ٚ ،ٮ اك٩خ الـكصح  ٨٦صجف

آػؿ اكجل ٨أك احليٮاف ٦ة ظى ٢ذل.ٟ

ي
كٞ٦ ٨٦ٮ٦ةت احليةة الـكصيح كأْٔ ٥أٗؿاً٭ة إٔٛةؼ

اجلٛف ٔ ٨احلؿاـ ثةملٕةرشة الـكصيح؛ ٞ٣ٮؿ اجليب
ََ
َ ْ َ َ ْ ُ
َْ َ َ
ابلةءة
جةب ِٖ ٔ ،اشذؽةع ِٔ٘س ُٓ
« /ية ٔكَّش الش ِ
ََََْ ْ َ ُ َ َ
ْ َ َ ََ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
َص ،وأظطٖ ل ِْىر ِج ،ؤٖ لٓ يصذ ِؽف
وْيَتوج ،وإ ِٗ ٙأمظ ل ِْج ِ
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َذ َكَْ ْي ِ ٙثةلط ِْ ٜمَ ،وإٗ ُُ َ ٙل و ٌ
صةء»(ٕ٧ٚ .)1ةرشة الؿص ٢لـكصذ٫
ِ
ِ
ِ
ه
قبي ٢لٕٛ٤ح ،ث٘ي ابلرص كحتىني اٛ٣ؿج ،كَؿي ٜالثذ٘ةء

ا٣جك ٢كدكاـ ا٣جك ٢اإلنكةين.
ى
ه
رضر
ٕ٦ؽ ٚي٫
ث٧ؿض
كاملٕةرشة الـكصيح ظةؿ اإلوةثح
و
و
ه ن
ه
ْٔي٧٠ ،٥ة ٬ٮ ٞ٦ؿر ٔ٪ؽ ٔ٧٤ةء اُ٣ت كادلي،٨
٠جري ،كأذل
كٝؽ َ٩ه اهلل دٕةىل ٔ ٨دمةع احلةاي؛ ملة ٚي ٨٦ ٫الرضر

كاألذل ل٤ـكصنيٞٚ ،ةؿ[ /ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ] {البقرة ،}666:كٝةؿ 
َ
َ
يشء إال الاكح»( ،)2كٝةؿ
ل٧ة يقبً ٨ٔ ٢ذل« /ٟاوكْٜا ُك
ٍ
َ
ً
ً ُُ
َ
 ٖٔ« /أىت ظةاغة أو امرأة يف دث ِرٚة وٌد زى َر
ُ َ
حمٕد»(.)3
َع
ل
ٗز
ٍ
ثٕة أ ِ
( )1ركاق مك.)1422( ٥٤

( )0وعيط مك ،)320( ٥٤كالكنن ال١ربل ل٤جكةيئ (.)9249
( )3مك٪ؽ أمحؽ ( ،)9092كقنن اث٦ ٨ةص.)639( ٫
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ٔ٤ح كصٮد األذل كالرضر  ٨٦دمةع احلةاي كدمةع
كجبةً ٓ٦
ي
ي
ٚيعؿ يـ
الـكج حم ٢املؿض املٕؽم -قٮاء اكف الؿص ٢أك املؿأة-
ي
اجل٧ةع يف ٬ؾق احلة٣ح؛ ن
دٕٚة ل٤رضر؛ ألف الرضر ييـاؿ؛ ٞ٣ٮؿ
رض َر وال رض َ
اجليب « /ال َ َ
ار» ،كألف درء املٛةقؽ
ِ
ى
ٞ٦ؽـ ىلع ص٤ت املىة٣ط ،كألف املى٤عح إ٣ة٦ح دٞؽـ ىلع
املى٤عح اخلةوح ،كإذا دٕةرًخ مى٤عذةف ييٞؽـ أٔبل٧٬ة،

ى
ؿدس ي
كإذا دـامحخ مرضدةف يي
ت أد٩ة٧٬ة.
ُ
وال ُجي َ ُ
الصْيٓ َع الٜطء يف ٚذه احلةّح.
ب

ي
ٚذضٮز املٕةرشة الـكصيح
أ٦ة إذا اكف الـكصةف مىةثني،

ثح٪٭٧ة ،ك٣س ٨يأػؾا ثأقجةب ٔؽـ احل٢٧؛ خلبل يذٕؽل
الرضر لزلريح(.)1

( )1اْ٩ؿ /د /يٮق ٙوبلح ادلي ،٨ص.123-121
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 .5ظسٓ دأصيِ احلش ،واّكٕرة ،ووًه اّؽٜاف ،والصيع،
ُْ
َ
ت الٜبةء الٕك ِدي/
بصج ِ
اعـ  ٨٦مىت ثٞةع إ٣ةل،٥
يأِت احلضةج كاملٕذ٧ؿكف لك و

كٕ٦٭ ٥املبليني  ٨٦املي١ؿكبةت كاٛ٣ريكقةت  ٨٦اجلؿازي،٥
ن
كاغبل٭ ٥ثٕؽ ق ٨اخل٧كني ،كيأِت لك ٪٦٭ ٥مؿٞ٬ة  ٨٦الكٛؿ،

كيؿ ٜ٬يف أداء ا٣جك ٓ٦ ٟالـظةـ النؽيؽ ،كاحلؿ النؽيؽ،
ك٬ؾا صٮ ػى ه
ت تلاكزؿ اجلؿازي ٥كاٛ٣ريكقةت كا٩تنةر٬ة.
ً
ي
ك٬ؾق اجل٧ٮع جتذ ٓ٧يف لك اعـ يف احلش كَٮؿ إ٣ةـ يف

ا٧ٕ٣ؿة ،كل٪١٭ة ٚريكقةت كصؿازي ٥ك٦ي١ؿكبةت مٮٝٮٚح
ي
ًيٮؼ الؿمحٚ ،٨ةحلضةج ي
كا٧ٕ٣ةر ىك ٚيؽ
اتلٛ٪يؾ؛ ألف ظةم٤ي٭ة
ى
 ٛ٘ٚى
املـكر أف
ىلع
كظٜ
هل،٥
ؿ
اهلل ،داعٚ ٥٬أصةثٮق ،كاقذ٘ٛؿكق
ً
ي
ي
كاهلل ص ٢كٔبل ٬ٮ أكؿـ األكؿ٦ني ،ك٬ٮ اذلم
سؿ ىـ زااؿق،
ي ً
ن
صٕ ٢هل ٥ظٞة ٔ٤ي٫؛ ن
٠ؿ٦ة  ٫٪٦كرمحح.
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ي
اعـ بليخ اهلل احلؿاـ،
ٚس ٨٦ ٥املبليني ا٣يت
دؾ٬ت لك و

كاهلل حيْٛ٭ ٥كيؤ٪٦٭ ،٥كيسؿ٦٭ ،٥كيؿزٝ٭ ،٥كيٕةٚي٭،٥
كي يك ٤ي٧٭ ،٥ي
كي٘ ٪ي٧٭ ،٥كي٘ٛؿ هل٥؛ أل ٫٩أكؿـ األكؿ٦ني ،كأصٮد
األصٮدي.٨

ه
كاملي١ؿكبةت كاٛ٣ريكقةت ص٪ؽ  ٨٦ص٪ٮد اهلل دٕ ٢٧ثأمؿق،
ن
دأد٧ؿ ثأمؿق ،كدجذيه ث٪ى٭ ًي ،٫كاهلل ػري ظةْٚة ،ك٬ٮ أرظ٥
الؿامحني.
ى
كإذا رأل يكالة األمؿ أف مى٤عح األ٦ح يف دٕ٤ي ٜاحلش
ن
ٕ٦ؽ اكُ٣ةٔٮف كحنٮق؛ ظٛةّة ىلع
كا٧ٕ٣ؿة بكجت كبةء ٕ٦ني و
ي
ٚيضٮز هل ٥ذل ،ٟن
ث٪ةء ىلع ٝةٔؽة/
الىعح إ٣ة٦ح ل٧٤ك٧٤ني،
ي
درصؼ اإل٦ةـ ه
٪٦ٮط ث٧ى٤عح األ٦ح».
«
 .6ظسٓ إمالق املدارس ،والةٔكةت ،وأٔةزٖ الضٕكةت/
ى
ه
٪٦ٮط
اٞ٣ةٔؽة يف ذل /ٟأف درصؼ اإل٦ةـ ىلع الؿٔيح
ى
ى
ثةملى٤عحٚ ،إف رأل يكالة األمؿ أف املى٤عح دٞذيض اإلٗبلؽ؛
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ن
ظٛةّة ىلع الىعح إ٣ة٦ح ٕ٣ؽـ ا٩تنةر الٮبةء كل٤عؽ ٨٦
ي
ه
جيت ،ىلع ٝٮأؽ احلضؿ الىيح
صةاـ ،كٝؽ
رضرق؛ ٚؾلٟ

الكة ٙ٣ذ٠ؿ٬ة؛ ودر ٓٚوًةيح ٌ
خَي ٖٔ ً٘ؽةر قالج.

 .7ظسٓ َتْه املطةب ثةلٜبةء املكدي قٖ ضالة الٕكح
والٕةقح/

األو ٢أ ٫٩ال جيٮز ا٣رتػه ثةتلؼ ٨ٔ ٙ٤اجلٕ٧ح

كاجل٧ةٔح إال ٕ٣ؾر رشيع يٞذيض ذل ،ٟاكملؿض ،كاخلٮؼ،

كاملُؿ النؽيؽ ،كا٣ربد النؽيؽ ،كا٧٤ْ٣ح النؽيؽة ،كحنٮ ذل،ٟ
ي
ٛ٠ةيح ،أك ق٪ح
قٮاء ٔ٪ؽ اٞ٣ةا٤ني ثأف وبلة اجل٧ةٔح ٚؿض
و
ه
كاصجح ،أك ق٪ح مؤًلؽة.
ي
ٕ٦ؽ يسٮف
ٕ٦ؽ أك كبةء
ث٧ؿض
ك٣س ٢٬ ٨اإلوةثح
و
و
و
ن
ٔؾرا رشٔية ل٤ذؼ ٨ٔ ٙ٤اجل٧ةٔح كاجلٕ٧ح؟
ى
ى
إ٣ةصـ ٔ ٨ظٌٮر اجل٧ةٔح
اد ٜٛاٞٛ٣٭ةء ىلع أف املؿيي
كاجلٕ٧ح ال ى
ظؿ ىج ٔ٤ي٫؛ ٞ٣ٮؿ اهلل دٕةىل[ /ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
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ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ] {احلج ،}12:كٞ٣ٮهل دٕةىل[ /ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ] {النور.}21:
ن
اٞٛ٣٭ةء ىلع أف  ٨٦أك ٢ن
ي
زٮ٦ة أك ثىبل أك ٦ة هل
كادٜٛ
ه
ه
راحئح ٠ؿي٭ح ٚي٭ة إيؾاء ل٧٤ى٤ني ال حيرض وبلة اجل٧ةٔح،
ه
ه
اكجلـار اذلم هل راحئح ٪٦ت٪ح ك ٨٦هل
املكض ىؽ،
كال يؽػ٢
ً
ً
ي
٪ةف ،أك الـيةت احلةم ٢لـ٬ٮ٦ح الـيخ ،أك املياك٩ييك
راحئح و و
ذم الؿاحئح ال١ؿي٭ح  ٨٦النع ٥كاجلةز كحنٮق.

كًلؾل ٟادٞٛٮا ىلع أف وةظت ا٣ربص كاجلؾاـ كاألمؿاض

املٕؽيح يذؼٛ٤ٮف ٔ ٨ظٌٮر املكضؽ؛ ظىت ٝةؿ اث ٨امل٪ؾر/
ى
ن
ى
«ال أٔ ٤ي ٥ػبلٚة ثني أ ٢٬ا ٥٤ٕ٣أف ل٧٤ؿيي أف يذؼ٨ٔ ٙ٤
اجل٧ةاعت  ٨٦أص ٢املؿض»(.)1

( )1يْ٪ؿ يف ذل ٟلك /٫دبني احلٞةا ،133 /1 ٜظةميح رد املعذةر ،364 /6
ظةميح ادلقٮيق ىلع الرشح ال١جري ٛ٠ ،389 /1ةيح اُ٣ة٣ت الؿبةين ،465 /1
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ن
كب٪ةء ىلع ذلٚ /ٟإ ٫٩ي
حيؿ يـ ىلع أوعةب األمؿاض كاألكببح
ي
ظٌٮر اجل٧ةٔح كاجلٕ٧ح،
املٕؽيح اكجلؾاـ كا٣ربص كحنٮ٬ة

كخمةُ٣ح اجلةس؛ ٤ٕ٣ح الرضر كاألذل ،ك٧٬ة مم٪ٮاعف ن
رشاع.
ً

كإذا اكف املؿض ٗري املٕؽم قبجنة ل٤ذؼ ٨ٔ ٙ٤اجل٧ةٔح،
ٚةملٕؽم  ٨٦ثةب أكىل .كاهلل أٔ.)1(٥٤
 .8ظسٓ ظغةٗح األم املطةثح ثةلٜبةء املكدي ّؽىْٛة
الصْيٓ/

ن
ن
امرتط اٞٛ٣٭ةء يف احلةً٪ح أف دسٮف مك٧٤ح ٦أمٮ٩ح ىلع
ن
ن
الى٘ريٚ ،بل يى٤ط أف دسٮف دل٪ٮ٩ح كال مىةثح ثأظؽ
ي ى
األمؿاض املٕؽيح اذلم خيَش  ٨٦ا٩ذٞةهل إىل الى٘ري.
٘٦ين املعذةج  ،036 /1املض٧ٮع رشح امل٭ؾب ٠ ،177 /4ن ٙا٪ٞ٣ةع /1

 ،497الرشح ال١جري ث٭ةمل امل٘ين  ،80 /0اإل٩ىةؼ ل٧٤ؿداكم .324 /0
( )1دٌٔ /ل حم٧ؽ ٌٔل ٝةق ٥ص.183 ،176
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ٕ٦ؽ ٔ٨
كاد ٜٛاٞٛ٣٭ةء ىلع كصٮب ٔـؿ املىةب
و
ث٧ؿض و
ن
األوعةء؛ ظٛةّة ىلع قبل٦ح الىعيط؛ ألف الٮبةء يجذ٢ٞ

ثةملٕةينح كاالتلىةؽ.

ً
ٕ٦ؽ اال٦ذ٪ةع ٔ٨
وب٘ةء قْيٚ /ٙيضٮز لؤلـ املىةثح
و
ث٧ؿض و
ظٌة٩ح و٘ري٬ة ،كلٮ أرادات ظٌة٩ذ ٫يٕ٪ً ٦خ  ٨٦ذل،ٟ
ي
ن
رشاع  ٨٦األوعةء،
كدجذ ٢ٞاحلٌة٩ح إىل  ٨٦يٞٮـ حبٌة٩ذ٫
اكألب الك٤ي ٥كحنٮق ،أك ا٣يت دٌل األـ يف املؿدجح ،ك٬ؾا حم٢

إدمةع ٔ٪ؽ اٞٛ٣٭ةء ،ك ٨٦ذل٦ ٟة ٝةهل ادلقٮيق يف "ظةمحذ٫
ىلع الرشح ال١جري"« /ي ي ى
نرت يط يف احلةً٪ح ا ٢ٕٞ٣كالٛ١ةيح،

ى
ه
صؾاـ يرض رحي ٫أك رؤيذ ،٫ك٦س ٫٤لك اع٬ح
كأال يسٮف ث٭ة
ي ى
مرضة ،خيَش ىلع الٮدل ٪٦٭ة ،كلٮ اكف ثةلٮادل ٦س٫٤؛ أل٫٩
ه
ثةال٧ٌ٩ةـ ٝؽ حتى ٢زيةدة يف املؿض ىلع ٦ة اكف ،ىلع ٦ة
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ِ
املضذوم
صؿت ث ٫إ٣ةدة ،كٝؽ وط أف اجليب ٝةؿ« /وو ِر ِٖٔ
َ
َ َ
رارك ٖٔ األش ِد»»(.)1
وِ
ى
كذل ٟلك ٫ظىت دٕة٣ش األـ كيـكؿ املؿض ٔ٪٭ة .كاهلل أٔ.٥٤
 .9ظسٓ إرعةع اّؽىِ ٖٔ األم املطةثح ثةلٜبةء املكدي/

ن
ٕ٦ؽ ٔ٨
دأقحكة ىلع ٦ة دٞؽـ ٔ ٨٦ـؿ املؿيي ثٮبةء
و

األوعةء ػنيح ا٩ذٞةؿ إ٣ؽكل إىل النؼه الك٤ي /٥ال جيٮز
لؤلـ املىةثح ثةٛ٣ريكس املٕؽم إرًةع َ٤ٛ٭ة إذا يك ًصؽت
كقةا ٢أػؿل إلرًةٔ ٫كاملعةْٚح ىلع ظيةد٦ ،٫س /٢أف
دي ى
٤نب و٪ةيع ،كحنٮ ذل.)2(ٟ
ً
ؿًٕ ٫أػؿل ،أك دؿًٕ ٫ث و
( )1ظةميح ادلقٮيق ىلع الرشح ال١جري  .50 /0كاْ٩ؿ /ركًح اُ٣ةبلني ل٪٤ٮكم

 ،98 /9ك٘٦ين املعذةج ل٤ؼُيت الرشبحين  ،456 /3كًلن ٙا٪ٞ٣ةع ىلع
٦نت اإل٪ٝةع ل٤جي ي٭ٮيت  ،499 /3كاملبكٮط ل٤رسػيس  ،027 /5مٮقٮٔح
ا ٫ٞٛ٣املحرس .198-193 /10

( )0دٌٔ /ل ٝةق ٥ص 171ك٦ة ثٕؽ٬ة.
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كٝؽ أكؽ األَجةء أف اٛ٣ريكقةت مٮصٮدة يف ٣نب األـ ،ك٬ؾا

ينري إىل أف اإلوةثح ٝؽ حتى ٢لَ ٨ٔ ٢ُٛ٤ؿي ٜالؿًةع(.)1
ه
أ٦ة إذا ل ٥يٮصؽ مؿًٕح أػؿل أك كقي٤ح أػؿل تل٘ؾيح
اٚ ،٢ُٛ٣إ ٫٩يذٕني ىلع األـ يف ٬ؾق احلة٣ح إرًةع كدل٬ة؛ ظىت

ال يذٕؿض هلبلؾ حمٚ ،ٜٞةٕ٣ؽكل ٝؽ يجُ ٢اهلل ٕٛ٦ٮهلة
ٔبلكة ىلع أ٩٭ة إوةثح حمذ٤٧حٝ ،ؽ حيؽث ي
اهلل  ٨٦األقجةب ٦ة

كاؽ ٪٦٭ة،
يٕةرً٭ة ،كٝؽ يك٭ ٢ا٠تنةؼ ٔبلج هلة ،أك مى ٢و
ي
كاألمؿ لك ٫هلل ،كخبةوح أف إ٣ؽكل ال د٪ترش ثؾاد٭ة ،كإ٧٩ة

ثٞؽر اهلل هلة.

إًةٚح إىل أف اظذ٧ةالت ٔؽكل اَ ٨ٔ ٢ُٛ٣ؿي٣ ٜنب

األـ كٛ٩ك٭ة دسٮف ىلع األرصط أ ٨٦ ٢ٝاظذ٧ةالت كٚةد ٫لٮ
ى
يظ ًؿـ الؿًةٔح اُ٣جيٕيح كالٮقةا ٢األػؿل(.)1

( )1د /حم٧ؽ ٌٔل ابلةر ،كد /حم٧ؽ وةيف ،اإليؽز ،ص.37
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 .11ظسٓ إصٛةض املرأة احلةمِ خشيح اٗذٌةل الٜبةء لْض٘ي/
ن
ي
ي
كدسٮف ٬ؾق املكأ٣ح إذا اك٩خ األـ مىةثح ثإظؽل
األكببح املٕؽيح ،كأٚىت األَجةء إ٣ؽكؿ اثلٞةت ثأف الٮبةء
ي
ن
رشاع إص٭ةض ٬ؾا اجل٪ني ،أـ أف
يجذ ٢ٞل٤ض٪نيٚ ،٭ ٢جيٮز
ي
ن
أذؽاء ىلع ٛ٩ف برشيح ٕ٦ىٮ٦ح؟
ذل ٟح ىٕؽ
كل٤ضٮاب ىلع ٬ؾا الكؤاؿ ال ثؽ  ٨٦اتلٛؿي ٜثني ظة٣ني/
األولٝ /جٛ٩ ٢غ الؿكح يف اجل٪ني.
واثلةين /ثٕؽ ٛ٩غ الؿكح يف اجل٪ني.
ً
أوال /اد ٜٛاٞٛ٣٭ةء ىلع حتؿي -٫٧إص٭ةض اجل٪ني -ثٕؽ
ٛ٩غ الؿكح ٚي ،٫ك٬ٮ ٦بح كٔرشكف ن
يٮ٦ة؛ ملة كرد يف ظؽير اث٨
( )1د /قٕٮد ث ٨مكٕؽ  ،069-068 /3مؿض اإليؽز ٦جنٮر يف دل٤ح دلٓ٧

ا ٫ٞٛ٣اإلقبلَل ٔؽد  8ق٪ح .1994
كاْ٩ؿ يف ذلػ ٟن
أيٌػة /املض٧ػٮع املػؾ٬ت يف ٝٮأػؽ املػؾ٬ت لٕ٤ػبليئ
النةٚيع ٠ ،158 /0نةؼ ا٪ٞ٣ػةع  ،499 /3ظةمػيح ادلقػٮيق ىلع الرشػح
ال١جري ٘٦ ،50 /0ين املعذةج ل٤رشبحين .456 /3
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ي
مكٕٮد ؛ ظير ٝةؿ /ظؽز٪ة رقٮؿ اهلل 
ُ َ ُ َ ُ
َ َ
ك٬ٮ الىةدؽ املىؽكؽ« /إن أظدزٓ جيٕف خٌْ ٙيف ثؽٖ أٔٙ
ُ ُ ْ ً
ََ ً َ
ً
َ ً
أربكي ئٜة ٗؽىح ،زٓ قٌْح ٔسِ ذلٍ ،زٓ يسٜن مغنح
َ
َ ُ
ً ُ َ
ر ُ
الل مْاك ويؤم ُر ثأربف لكٕةت /ثرزً ِ،ٙ
ٔسِ ذلٍ ،زٓ يجك
ٌ
َ
وأصِْ ،ٙوشق أو شكيد»(.)1
ي
ى
ٕ٦ىٮ٦ح ث٘ري
ٛ٩ف
و
ص٭ٌخ ثٕؽ ٬ؾق املؽة ٚ٭ٮ ٝذ ٢و
ٚإذا أ ً
ظ ،ٜكٝؽ َ٩ه اهلل دٕةىل ٔ ٨ذلٞٚ ٟةؿ[ /ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ] {األىعام،}141:

كٝةؿ دٕةىل[ /ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ]

{اإلرساء ،}01:كٝةؿ دٕةىل[ /ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ] {النساء ،}63:كٗري ذل ٨٦ ٟاألد٣ح الٮاردة يف ظؿ٦ح
ٝذ ٢اجلٛف ث٘ري ظ.ٜ

( )1وعيط ابلؼةرم (.)3028( )0643
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ً
زةٗية /أ٦ة إص٭ةض اجل٪ني ٝجٛ٩ ٢غ الؿكح ٚيٚ ،٫ةػذٙ٤

ٚي ،٫ك٬ٮ ٝجٛ٩ ٢غ الؿكح ي٧ؿ ثسبلث مؿاظ٧٠ ،٢ة يف ظؽير
اث ٨مكٕٮدُٛ٩« /ح ،زٞ٤ٔ ٥ح ،ز ٥مٌ٘ح» ،كيه كرادة يف ٝٮهل

دٕةىل[ /ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹] {املؤمنون.}15:
اػذ ٙ٤اٞٛ٣٭ةء٪٧ٚ /٭ ٨٦ ٥يى ىؿل إثةظح إقٞةط اجل٪ني يف
ثٛ٪غ الؿكح ٚي،٫
أم مؿظ٤ح  ٨٦اثلبلث٦ ،ة داـ ل ٥خيٜ٤
ً
ى
ثٕؾر ،أك ثؽكف ٔؾر .ؤ٘ ٨٦ ٓٛيى ىؿل إثةظح ذل٣ ٟس٨
و
لٕ٤ؾر .ك٪٦٭٠ ٨٦ ٥ؿق ذل .ٟؤ٘ ٨٦ ٓٛأثةظ ٫يف مؿظ٤ح
ن
اجلُٛح .ؤ٘ ٨٦ ٓٛظؿـ ذلٞ٤ُ٦ ٟة(.)1

( )1يْ٪ؿ يف ذل /ٟرشح اٞ٣ؽيؿ  ،495 /0ظةميح رد املعذةر  ،382 /0ثؽايح
املضذ٭ؽ ٩ ،348 /0٭ةيح املعذةج ل٤ؿمٌل  ،416 /8اإل٩ىةؼ ،386 /1
اٛ٣ؿكع الث٤ٛ٦ ٨ط  ،191 /1املعًل .36 /11
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كػبلوح ٬ؾق اآلراء ك٦ة اظذضٮا ث ٨٦ ٫أد٣ح/
حتؿي ٥االٔذؽاء ىلع اجل٪ني  ٨٦أكؿ يٮـ اقذٞؿارق يف
ه
الؿظ ،٥إال لرضكرة رشٔيح م٤عح؛ إذ إف ٬ؾق اجلُٛح هلة ظؿ٦ح
رشٔيح؛ أل٩٭ة أو ٢الٮدلٚ ،بل جيٮز إػؿاص٭ة ،أك االٔذؽاء

ٔ٤ي٭ة ،أك املكةس ث٭ة(.)1

وخالضح اخلالضح /ال جيٮز دٕ٧ؽ إص٭ةض اجل٪ني اذلم
ي
ن
ن
أويجخ أ ٫٦ثةلٮبةء املٕؽم ػٮٚة  ٨٦إوةثذ ٫أيٌة إال
ل٤رضكرة اٞ٣ىٮل ،كذل ٟألٝ ٫٩ؽ دٕةرًخ ٚي ٫مى٤عح
ن
كٛ٦كؽةٚ ،ةملى٤عح دس ٨٧يف اإلثٞةء ٔ٤ي ،٫ظٛةّة ىلع
ظ ٫ٞيف احليةة ،كاملٛكؽة دس ٨٧يف اٌٞ٣ةء ٔ٤ي ٫كإقٞةَ٫؛
ظىت ال يىةب ث٭ؾا الٮبةء.

(ٌٝ )1ةية َجيح ْ٪٦ ٨٦ٮر إقبلَل دٔ /جؽ اٛ٣ذةح حم٧ٮد إدريف ص.78
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ي
ك٪٬ة دٞؽـ املى٤عح ىلع املٛكؽة؛ ألف مى٤عح اإلثٞةء
ن
ظةمبل ل٤ٮبةء ي
أمؿق إىل
ٔ٤ي ٫أرصط  ٨٦املٛكؽة؛ أل ٫٩إف يك ًدل
اهلل؛ إذ ٝؽ دٮصؽ الٮقي٤ح اُ٣جيح ٕ٣بلص٧٠ ،٫ة أف ختٙ٤
ه ه
أمؿ كارد ،كوؽؽ اهلل إذ يٞٮؿ[ /ﭘ
األقجةب ٔ ٨مكبجةد٭ة

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ]
{األىعام.)1(}34:

ً
ُ
 .11ظسٓ إزجةت اخليةر ألظد الزوصي إذا اكن
اآلخر مطةثة
ٔكد/
ٍ
ثٜبةء ٍ

ى
٪٬ة ييٛؿؽ ثني ٠ٮف الٮبةء ٝج ٢ادلػٮؿ ،أك ثٕؽ ادلػٮؿ،

كذل ٟىلع اجلعٮ اتلةيل/
ً
ن
أوال /إذا اكف الٮبةء مٮصٮدا ٝج ٢ادلػٮؿ يف أظؽ الـكصني
ٚبل ٛ٠ةءة ثح٪٭٧ة؛ ألف املؿء ال يؿىض االردجةط يف الـكاج ث٨٧

( )1دٌٔ /ل ٝةق ٥ص .172-169دٔ /جؽ اٛ٣ذةح إدريف صٚ 55ذةكل ال٤ض٪ح
ادلاا٧ح .037 ،036 ،030/19
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ي
ه
الىعيط ٪٦٭٧ة ثةبلٞةء ٓ٦
ٕ٦ؽ٣ ،س ٨إف ريض
كبةء
ث٫
و
املىةب كإد٧ةـ الـكاج ثةدلػٮؿٚ ،يضت ٔ٤ي٭٧ة اختةذ اتلؽاثري

البلز٦ح مل ٓ٪ا٩ذٞةؿ الٮبةء ل٤ك٤ي٪٦ ٥٭٧ة ،ك٪٬ة ال ػيةر هل ثٕؽ
الؿىض ثةٕ٣يت إذا اكف ٔيجنة اعدية ،أ٦ة إذا اكف ن
مؿًة ٕ٦ؽينة

ي
ٚيضٮز
يذٕؽل رضرق إىل الـكصح كاألث٪ةء كاأل ٢٬كاجلرياف

َ٤ت اٛ٣كغ(.)1
ي
ً
زةٗية /إذا أويت أظؽ٧٬ة ثةلٮبةء ثٕؽ الـكاج

إذا ا٠تن ٙأف أظؽ٧٬ة اكف مىةثنة ثةلٮبةء ٝج ٢الـكاج
دكف ٔ ٥٤اآلػؿٚ ،٭ ٢يح ىٕؽ ٬ؾا ٔيجنة يثجي ي
خ ل٤نؼه الىعيط
اخليةر يف ٚكغ إٞ٣ؽ؟

( )1اآلزةر املرتدجح ىلع اإلوةثح ثةألمؿاض املٕؽيح د /يٮق ٙوبلح ادلي٨
يٮق ٙص .107ثؽاآ الى٪ةآ  ،307 /0املبكٮط  ،96 /5احلةكم ال١جري /11

 ،471دس٤٧ح املض٧ٮع رشح امل٭ؾب .442 /17
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اػذ ٙ٤اٞٛ٣٭ةء يف ظس ٥اتلٛؿي ٜثني الـكصني إلوةثح
ث٧ؿض ٕ٦ؽ ،اكجل يؾاـ ،ى ى
أظؽ٧٬ة
كا٣ربص ،كالك ،)1(٢ىلع أربٕح
و
و
٦ؾا٬ت ىلع اجلعٮ اتلةيل/

األول٦ /ة ذ٬ت إحل ٫النةٕٚيح كاحل٪ةث٤ح  ٨٦زجٮت اخليةر

ثةٛ٣كغ ،قٮاء ٝج ٢إٞ٣ؽ كادلػٮؿ ،أك ثٕؽ٧٬ة(.)2

ٝةؿ اث ٨اٞ٣ي ٥كبٕي أوعةب النةٚيع كدمٓ ٠جري ٨٦
كاظؽ ٨٦
الىعةثح كاتلةثٕني ثثجٮت ػيةر اٛ٣كغ لك
و
ٔيت مكذعس ٥اكف ي ٨٦ ٓ٪٧اجلاكح ،أك يرض
الـكصنيٚ ،أم
و
( )1اجل يؾاـ ٨ٛٔ /يسٮف يف األَؿاؼ كاأل ٙ٩يرسم ٚي٭ة ظىت تك ،ٍٞكرب٧ة
كرب٧ة رسل إىل ا٣جك ٢كيٕؽم إىل اخل٤يٍ.
كا٣ربص /مؿض حيؽث ن
ثيةًة يف اجلرل يؾ٬ت  ٫ٕ٦دـ اجلرل ك٦ة حتذ٦ ٫ػ٨
ال٤ع٧ح كٚئ ٫ؽكل.
ي
٭ـؿ وةظج ،٫كيٌٕ ،٫ٛكرب٧ػة ٝذ٤ػ ،٫كٚيػ٫
كالك /٢مؿض يىيت الؿاح ي ً
ٔؽكل.

( )0احلةكم ال١جري  ،463 /11األـ  ،85-84 /5ركًح اُ٣ةبلني  ،176 /7امل٘ين
 ،583 ،579 /7زاد املٕةد  ،183 ،180اإل٩ىةؼ .193 /8
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ى
ثةلـكج الك٤ي ،٥أك ي
مؿض
يٛ٪ؿ أظؽ الـكصني  ٨٦اآلػؿٚ ،ك و
ٕ٦ؽ يؤدم إىل اجلٛؿة ثني الـكصني يثجخ ث ٫اخليةر(.)1
و
اثلةين٦ /ؾ٬ت أيب ظ٪يٛح كاْ٣ة٬ؿيح ٔؽـ اتلٛؿي ٜثح٪٭٧ة،
قٮاء ٝج ٢إٞ٣ؽ ،أـ ثٕؽق(.)2
اثلةّر٦ /ؾ٬ت حم٧ؽ ث ٨احلك ٨كاُ٣عةكم؛ ك٬ٮ إُٔةء
اخليةر ل٤ـكصح ،ك ٫ٕ٪٦ل٤ـكج(.)3
ن
ٝؽي٧ة ٝج ٢ادلػٮؿ،
الراثف٦ /ؾ٬ت املةل١يح؛ إذا اكف إ٣يت
ي
اخليةر ،كإف اكف ثٕؽ الـكاج ،كٌلف إ٣يت ثةلـكصح
ٚيثجخ
٤ٚحف ل٤ـكج اخليةر؛ أل٩٭ة مىيجح ظ٤خ ث ،٫كأمج٭خ إ٣يت
( )1زاد املٕةد  ،32 /4رشح ٚذط اٞ٣ؽيؿ .133 /4

( )0املبكٮط  ،96 /5رشح ٚذط اٞ٣ؽيؿ الث ٨اهل٧ةـ  ،133 /4املعًل ،079 /9
٩ي ٢األكَةر .178 /6

( )3رشح ٚذط اٞ٣ؽيؿ  ،133 /4دبيني احلٞةا ،05 /3 ٜثؽاآ الى٪ةآ ،307 /0
املبكٮط .96 /5
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ي
إ٣يت
احلةدث يف املجيٓ ثٕؽ ابليٓٚ ،بل ػيةر ٚي ،٫أ٦ة إذا اكف
ثةلـكجٚ ،يع ٜهلة َ٤ت اتلٛؿي ٜتلأذي٭ة كٔؽـ ورب٬ة(.)1

ي
واٌّٜل الراصط ٬ٮ األكؿ ،كٔ٤ي ٫ادلحل ٨٦ ٢ال١ذةب

كالك٪ح ،ك ٨٦ذل/ٟ
)1

ٝٮهل دٕةىل[ /ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ]

{البقرة.}663:
وص ٙالالّح /أف يف إمكةؾ الىعيط ىلع املؿيي
ن
ثٮبةء  ٓ٦ػٮ ٫ٚك ٨٦ ٫ٞ٤ٝا٩ذٞةؿ إ٣ؽكل إحل ٫ثي ن
مؽيؽا
ٕؽا
و
ٔ ٨اإلمكةؾ ثةملٕؿكؼٚ ،إذا دٕؾر اإلمكةؾ ثةملٕؿكؼ ،اكف
ي
ا٣ترسيط ثةإلظكةف(.)2

( )1الرشح ال١جري  ٓ٦ظةميح ادلقٮيق  ،078 /0دس٤٧ح رشح املض٧ٮع /17
 ،142امل٘ين .584 -583 /7

( )0دٛكري اث٠ ٨سري  ،070 /1دٛكري قٮرة ابلٞؿة ،دٌٔ /ل ٝةق ٥ص.146
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)0

َ
َ ْ ِ َ َ
رارك ٖٔ األش ِد».
ٝٮهل « /و ِر ٖٔ الٕضذوم و ِ

وص ٙالالّح /أف ٬ؾا ه
أمؿ ثةٛ٣ؿار  ٨٦املضؾكـ؛ يك ال
ي
ي
كيٞةس ىلع ذل ٟلك األكببح
الك٤ي ٥لٕ٤ؽكل،
يذٕؿض
املٕؽيح ،ك٬ؾا جيزي َ٤ت اتلٛؿي ٜأك يٮصج ،)1(٫ك٣س ٨إذا
ورب كٝةـ ىلع ػؽ٦ذ ٫كد٧ؿيٌ ،٫كاٞ٣يةـ ىلع مىةحلٚ ٫٭ؾا

 ٨٦اإلظكةف.

ه
يؽ ٨ٔ ،أثيٝ ٫ةؿ /اكف
)3
ركل مك٧ٔ ٨ٔ ٥٤ؿك ث ٨الرش ً
ي ه
ه
دلؾكـٚ ،أرق ٢إحل ٫اجليب /
رص٢
زٞيٙ
يف كٚؽ و
ْ
َْ َ
وةرصف»(.)2
«إٗة ًد ثةحك٘ةك
ِ
وص ٙالالّح /أف اجليب ل ٥يك٧ط ل٧٤ضؾكـ ثةدلػٮؿ
ي
ىلع اجلةس ،كمىةٚعذ٭ ،٥كبةتلةيل ٚبل جي ىرب أظؽ الـكصني ىلع
ٕ٦ؽ ال ٔبلج
ابلٞةء  ٓ٦اآلػؿ ،كيرسم ذل ٟىلع لك
و
كبةء و
( )1رشح اجلٮكم ملك.364 /14 ٥٤
( )0ركاق مك.0031 ٥٤
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 ،٫٪٦خيَش  ٨٦ا٩ذٞةؿ إ٣ؽكل إحل ،٫كٗري ذل٨٦ ٟ
األرضار(.)1
كاألمؿاض املكديح ٝؽ دسٮف ن
قبجة ل٤نٞةء كاجلٛؿة
ثني الـكصني ،ك ٓ٪٦اٛ٣كغ ٚي ٫دس٤ي ٙث٧ة ال ييُةؽ(.)2
ٔجةس
ٝٮؿ اجليب  يف ظؽير اث٨
)4
و
رض َر وال رض َ
« /ال َ
ار».
ِ
وص ٙالالّح /أف إمكةؾ وةظت الٮبةء املٕؽم ٚي ٫ى
رض هر
ثةلىعيط ٛ٩كية كظكية ىلع األ ٢ٝثةخلٮؼ كا ،ٜ٤ٞ٣كاٞ٣ةٔؽة
ى
الرضر ييـاؿ٤ٚ ،ٮ مةء الىعيط اٛ٣كغ ٛ٣كغ ثبل
أف
ٌٗةًح(.)3
( )1رشح اجلٮكم ملك ،364 /14 ٥٤د /مكٕٮد اثلبييت .064 /3

( )0املجؽع الث٤ٛ٦ ٨ط  .127 ،126 /7كاْ٩ؿ /املض٧ٮع .438 /17
( )3دٌٔ /ل ٝةق ٥ص.153
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ركل ادلارُٝين ٌٔٔ ٨ل ث ٨أيب َة٣ت ٝ ةؿ/
)5
ن
ن
دل٪ٮ٩ح ،أك صؾ٦ةء ،أك ث٭ة ه
ثؿص ،أك
رص ٢دـك ىج امؿأة
«أي٧ة
و
ى ى
ى ه
ي
أمك ،ٟكإف مةء َ.)1(»ٜ٤
ٝؿفٚ ،يه امؿأد ٫إف مةء
ك٬ؾا ٌٝةء ٌٔل ثإزجةت اخليةر ل٤ـكج يف ٬ؾق احلةالت ،ك٦ة
ي
ييٞةس ٔ٤ي٭ة ،كًلؾل ٟالنأف ثة٣جكجح ل٤ـكصح  ٓ٦زكص٭ة إف
ي
أ ًويت ثؾل ،ٟكيف ذل ٟإزا٣ح ل٤رضر ٔ ٨الـكج املذرضر.

ي ى ي
ي
ابليٓ لٮصٮد ٔيت يف
ييٞةس ىلع ابليٓ٧١ٚ ،ة ي
)6
ٛكغ
ي
ٚةجلاكح أكىل يف زجٮت اخليةر ثةٛ٣كغ ٚي.٫
املجيٓ،
ي
ٔيت يٛ٪ؿ الـكج اآلػؿ ،٫٪٦
كاٞ٣يةس أف لك
ٝةؿ اث ٨اٞ٣ي« /٥
و
ي
كال حيى ٢ثٞ٦ ٫ىٮد اجلاكح  ٨٦الؿمحح كاملٮدة يٮصت اخليةر،

ك٬ٮ أكىل  ٨٦ابليٓ»(.)2

ي
ٌٔةؿ»(.)1
داء
كٝةؿ اث ٨م٭ةب الـ٬ؿم« /يي ىؿد اجلاكح  ٨٦لك و
و
( )1أػؿص ٫ادلارُٝين  ،067 /3كإق٪ةدق وعيط.
( )0زاد املٕةد .32 /4
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)7

ه
الرشيٕح ٦ججيح ىلع ص٤ت املىة٣ط كدرء املٛةقؽ ،كدرء

املٛةقؽ ٞ٦ؽـ ىلع ص٤ت املىة٣ط ،كذلا  ٨٦ظ ٜاملذرضر

بكجت الٮبةء املٕؽم اكإليؽز ،كالك ،٢كاجلؾاـ ،كا٣ربص،
كاجل٪ٮف ،كأ٤ٛ٩ٮ٩ـا اخل٪ةزيؿ ،كحنٮ ذل٤َ ،ٟت اٛ٣كغ؛

كخبةوح ل ٥يستن ٙملْٕ٧٭ة ٔبلج ٝةَٓ ظىت اآلف(.)2
 .12ظسٓ دكٕد ٌِٗ الٜبةء لآلخريٖ/

ي
ادٜٛ
اٞٛ٣٭ةء ىلع حتؿي ٥دٕ٧ؽ  ٢ٞ٩إ٣ؽكل كالرضر

كاألذل ل٘٤ري ثأم كقي٤ح اك٩خ؛ ٞ٣ٮؿ اهلل دٕةىل[ /ﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ] [األظـاب ،]58/كٞ٣ٮؿ الؿقٮؿ
ُ
ُ
ٌ َ ُ
وقرع.)3(»ٙ
ال١ؿيُ« /٥ك املصِْ ِٓ َع املصِْ ِٓ ظرام ،دٔ ٙؤةل ِ

( )1زاد املٕةد .31 /4

( )0دٌٔ /ل ٝةق ٥ص ،158ا ٫ٞٛ٣املحرس .193 /10
( )3أػؿص ٫مك.)0564( ٥٤
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ك ٢ٞ٩إ٣ؽكل ل٘٤ري ٝؽ يسٮف املؿاد  ٫٪٦نرش إ٣ؽكل يف
ي
دمةٔح ،أك دك٣ح ،أك ثرل ٕ٦ني لئلرضار ث٭ ،٥كٝؽ يؿاد ث٫
مؼه ٕ٦ني ،ك٪٬ة ظةتلةف/

األوىل /ظة٣ح  ٢ٞ٩إ٣ؽكل جل٧ةٔح أك دك٣ح/

ن
ن
مؼىة أك دمةٔح خيُُٮف كيؽثؿكف جل٢ٞ
ٚإذا ئ ًؿؼ أف

إ٣ؽكل دلك٣ح أػؿل ،أك دمةٔح ٕ٦ي٪ح  ٨٦اجلةس ثأم كقي٤ح،
قٮاء حب ٨ٞادل٦ةء ثٛريكس املؿض ،أك اتل٘ؿيؿ ثةألَٛةؿ
ى
كاٛ٣ذيةت ،أك ثؽ ٓٚاملٮبٮاني لٞ٧٤ةـ يف كقٍ األوعةء يب٘يح
ا٩تنةر إ٣ؽكل كحنٮ ذل ٨٦ ٟالٮقةا.٢
ي
ٚيف ٬ؾق احلة٣ح ح ىٕؽ ٬ؤالء ٛ٦كؽي ٨يف األرض ،حمةربني

هلل كرقٮهل كاملؤ٪٦ني ،كلئل٦ةـ أف يٞي٤ٔ ٥ي٭ ٥ظؽ احل ىؿاثح؛
ٞ٣ٮهل دٕةىل[ /ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
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ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ] [املةاؽة.]33/
ى
ي
كدم٭ٮر
ٚةإلٚكةد يف األرض ييُ ٜ٤ىلع لك أ٩ٮاع الرش(.)1
ن
أ ٢٬ا ٥٤ٕ٣يؿكف أف اآليح ٩ـ٣خ ٔٞٮبح لك  ٨٦ظةرب
املك٧٤ني يف أمىةر ٥٬كَؿااٞ٭ ،)2(٥ك ٢ٞ٩إ٣ؽكل إىل ا٘٣ري
ن
ٔ٧ؽا ي
أظؽ أ٩ٮاع احلؿاثح؛ ث٬ ٢ؾا أمؽ٬ةٝ ،ةؿ دٕةىل[ /ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎ ﮏ] {البقرة.}634:
قبي٢
لنؼه ثأم
اثلةٗيح /ظة٣ح  ٢ٞ٩إ٣ؽكل كالٮبةء
و
و
أػؿل٬ ،ؾق احلة٣ح ييٛؿؽ ثني ظةتلني/
أ -إف جنة املضين ٔ٤يٛٚ ٫ي٭ة اتلٕـيؿ ،ييٕـر اجلةين ث٧ة يؿاق
اٞ٣ةيض ٪٦ةقجنة  ٨٦إٞ٣ٮبةت.

( )1دٛكري اث٠ ٨سري قٮرة املةاؽة .559 /0
( )0الكةثٛ٩ ٜك.٫
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اٞ٣ىةص،
ب -إف  ٟ٤٬املضين ٔ٤ي ٫ثةٛ٣ريكس ٛٚيً ٫
ن
ٝيةقة ىلع اٞ٣ذ ٢ثةلك ،٥المرتا٠٭٧ة يف ذات
كذلٟ

ا٤ٕ٣ح(.)1
ََ
ً
ُ
 ِٚ .13جيٜز االٗذعةر ٚروبة ٖٔ الْٛف واخلٜف ٖٔ اإلضةثح
ثةّىَيوشةت املكديحَ ،ىَيوس َٜروٗة وحنٜهَٕ ،ة  ٜٚاحلةل

يف ثالد اّنرب؟

ي
اٞٛ٣٭ةء ىلع حتؿيٝ ٥ذ ٢اإلنكةف جلٛك ٫ثةال٩ذعةر
ادٜٛ

كحنٮق ،أك ٝذ٘٣ ٫٤ريق ث٘ري ظٚ ،ٜةحلٛةظ ىلع اجلٛف أظؽ
الرضكرات اخل٧ف ا٣يت صةء ث٭ة ادلي ٨اإلقبلَلٝ ،ةؿ دٕةىل/

[ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ *ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ] {النساء ،}03-63:كٝةؿ[ /ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
( )1امل٘ين ىلع الرشح ال١جري  ،010 /8امل٭ؾب  ،176 /0ركًح اُ٣ةبلني /9

 ،132املبكٮط  ،153 /06دٌٔ /ل ٝةق ٥صٝ ،138ؿارات دل ٓ٧ا٫ٞٛ٣
اإلقبلَل يف دكرد ٫اثلة٪٦ح اجلـء اثلة٣ر1994 ،ـ.٬1415 ،
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ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ] {البقرة ،}134:كٝةؿ اجليب /
َ
َ
َ
ٌ
َ
دٔةءزٓ ،وأمٜاّسٓ ،وأقراعسٓ ،ثي٘سٓ ظرام،
«وإن
َ
َ
ثلزٓ ٚذا.)1(»...
ش
ٛركٓ ٚذا ،يف ِ
َعرٔح ِ
ِ
ئٜسٓ ٚذا ،يف ِ
كٝؽ كرد اجله الرصيط يف ظؿ٦ح ٝذ ٢اإلنكةف جلٛك،٫
َ
كالٮٔيؽ ثةجلةر مل ٢ٕٚ ٨ذلٟ؛ ٞ٣ٮؿ اجليب ٖٔ« /
ََ
َ
َ
ٗةر ص َٓ ٘ٛيرتدى ويٙ
يف
وٜٛ
،ٙ
ٗىص
ِ
صجِ وٌذ
دردى ٖٔ
ِ
ٍ
ََ َ
ُ
ُ
ً
َ
خةلا ً
ً
خملا ويٛة أثدا ،ؤٖ ُتَّس شٕة وٌذِ ٗىص ،ٙوصٕ ٙيف
ََ
َ َ
ً
َ
َ
ً
ً
خملا ويٛة أثدا ،ؤٖ ًذِ
خةلا
ي ِده يذعصةه يف ٗةر صَٓ ٘ٛ
َ
ٗىص ٙحبديدة ،وعديددُ ٙيف يَ ِده جيَأُ ثٛة يف ثؽ٘ ٙيف ٗةر َصَٓ٘ٛ
ِ
ٍ
ِ
ََ
َ
ً
ً
ً
بَشء يف
خملا ويٛة أثدا»( ،)2كٞ٣ٮهل« /ؤٖ ًذِ ٗىصٙ
خةلا
ٍ
َ
َ
َ
ُ َ
اٌّيةٔح»( .)3كٞ٣ٮهل« /اكن ويٕٖ اكن
الٗية قذب ث ٙيٜم
ِ
َ
َ َ
ٌ
َ
ً
ََ
ُ ٌ
وضزع ،وأخذ ِشُي٘ة وعز ثٛة يده،
ًجْسٓ رصِ ث ٙصرح،
ِ
( )1وعيط ابلؼةرم (.)67

( )0وعيط ابلؼةرم (.)5778
( )3وعيط ابلؼةرم (.)6247
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َْ
َ
َ
ََ ُ
ُ
جدي ث٘ى ِص،ٙ
وٕة رًأ الم ظىت ٔةتً ،ةل الل دكةىل /ثةد َرين ق ِ
َ
ُ
ظرٔخ قْي ٙال٘ح»(.)1
ُ
امل٘ذع ُر؟
و ِٚيسى ُر
ِ

ى
ى
امل٪ذعؿ ٣حف ثسةٚؿ ،كإ٧٩ة ٬ٮ مك٥٤
املك٥٤
الٜاب /أف

اعص ٦ذٮٔؽ ثٕؾاب اهلل ،إف مةء اهلل ٔؾث ،٫كإف مةء ٔٛة
و
ى
ى ى
ى
ٔ ،٫٪كذل ٟحلؽير صةثؿ ثٔ ٨جؽ اهلل /أف اُٛ٣ي ٢ب ى ٨خ ٧وؿك
ىي ى
ى ى
ىى
ى ى ى
اهلل ٢٬ ،لٟ
ادلك ًس أت اجل ًيب ٞٚ ،ةؿ /ية رقٮؿ ً
ى
ى
ى
اجلة٤ً ٬ي ًح،
ني ىك ى ٪٦ىٕ وح؟ ٝةؿً /ظى ه ٨اكف ً ىدلك وس ًيف
ً
ًيف ًظى و ٨ظ ًى و
ى ى ى ي ى
ىى
ىىى ى ى
ىةر٧٤ٚ ،ة
٩
ؤل
ل
اهلل
ؿ
ػ
ذ
م

يب
اجل
ٟ
زل
ل
ً
ً
ٚأب ذل ً
ً
ً
ً
ى ى
ى ي
ى
٬ةص ىؿ اجليب  إ ىىل ى
٬ةص ىؿ ًإحل ً ٫اُٛ٣ي ٢ب ي٨
الً ٧ؽي٪ى ًح،
ً
ً
ي ه
ى
ىىي ى ى ى ى
ىخ٧ؿك ،ىك ى
الً ٧ؽي٪ىح ،ذ ىً ٧ؿض،
٬ةص ىؿ ى ٦ىٕ ٫ىر يصٝ ٨٦ً ٢ٮ ًٚ ،٫ً ٦ةصذٮكا
و
ى ى ى
عٚ ،ىأى ىػ ىؾ ىمنة ٝىه ى يهل ،ىذ ى ٞىُ ىٓ ث٭ة ثى ى
ؿادم يٚ ،٫ى ىن ىؼ ىجخ يىؽاقي
ٚض ًـ
ً
ً
ً
ى ي
ى
ى
ىى ي ى ى ي
ى
٦ةتٚ ،ى ىؿ ي
آق ىك٬يئذي٫
٪ةٚ ،٫ً ٦ؿ
ىظىت
آق اُٛ٣ي ٢ب ي ٨خ ٧وؿك ًيف ً ٦
( )1وعيط ابلؼةرم (.)3463
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ى ى ى
ى ى ى
ى
ى ى ىه ىى ي ى
آق يُ٘٦ينة يى ىؽي ًٞٚ ،٫ةؿ يهل٦ /ة ىو٪ى ىٓ ثً ٟىربٟ؟ ٞٚةؿ/
ظك٪ح ،كر
ى
ى ى
ىى
ى ى
ٞةؿ٦ /ة يل أ ى
راؾ
د ٛىؿ ًيل ثً ً٭ض ىؿ ًيت ًإىل ً ٩بي ًٚ . ٫
ً
ى
ى
ى
ى
ى
ى ي
ى ى ى
يُ٘٦ينة يى ىؽيٟ؟ ٝةؿً /ريً ٢يل٩ ٨٣ /ى ً ٤ىط ً٦ ٟ٪٦ة أٚكؽت.
ى ى ىي ي
ى ي ىى
ىى
ىلع ىر ي
اهلل
ق
ذٞى٭ة اُٛ٣ي٢
اهلل ٞٚ .ةؿ رقٮؿ ً
ٮؿ ً
ً
 /ال ٤ي٭ ،٥ىك ًحلى ىؽي ًٚ ٫ةٗ ًٛؿ(.)1
وًد ثٜب اإلٔةم الٜوي لذا احلدير يف "ضعيط مصْٓ"
ى
ي
ٛ٩ك ٫ال يس ٛيؿ» ،زٝ ٥ةؿ/
وٌةل« /ثةب ادلحل ٢ىلع أف ٝةدً ٢
ه
ظضح ٞ٣ةٔؽة ْٔي٧ح أل ٢٬الك٪ح أف ٝ ٨٦ذ ٢ى
ٛ٩ك ٫أك
«ٚي٫
ن
ثسةٚؿ،
٤ٚحف
دٮبح
ٗري
٨٦
ك٦ةت
ٗري٬ة،
ٕ٦ىيح
اردست
و
و
كال يي ى
 ُٓٞهل ثةجلةر؛ ث٬ ٢ٮ يف ظس ٥املنحبح»(.)2

( )1وعيط مك.)116( ٥٤

( )0رشح اجلٮكم (.)428/0
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 .14ظسٓ إظراق املٜىت بصجت الٜبةء املكدي َىَيوس َٜروٗة وحنٜه/

ظؿؽ املٮىت؛ ملة يٌل/
ظؿ٦ح
دٮادؿت ٚذةكل أ ٢٬ا ٥٤ٕ٣ىلع
ً
ً
ً
ى
أوال /أف ظؿؽ املٮىت يت٪ةىف  ٓ٦دسؿي ٥اهلل لئلنكةف؛ ٝةؿ

اهلل دٕةىل[ /ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ]
ه
ن
دسؿي٧ة.
{اإلرساء ،}13:كظؿؽ امليخ إ٬ة٩ح ك٣حف
ً
زةٗية /أف اجليب َ٩ ه ٔ ٨إيؾاء امليخ ثأم
ظةؿ ،ك ٨٦ذلٝ ٟٮهل ُ « /
َُرسه
خ
َرس
قـٓ املي ِ
ِ
ِ
ي
ظية»(ٚ ،)1إذا اكف ً ٠رس ْٔ٦ ٫٧يذنة صؿي٧ح حمؿ٦ح ٨٧ٚ ،ثةب
أكىل حتؿي ٫٧ظؿٚ ،٫ٝةحلؿؽ أم٪ى يٓ  ٨٦دلؿد ٠رس ْٔ.٥
كَ٩ه ٠ؾل ٨ٔ ٟاجل٤ٮس ىلع ٝرب ٦يخ ،أك كَب ٫ثةألٝؽاـ
ن
دسؿي٧ة هل ،كٕ٣ؽـ إيؾاا ٨٧ٚ ،٫ثةب أكىل ٔؽـ ظؿ.٫ٝ

( )1مك٪ؽ أمحؽ ( ،)04739كقنن اث٦ ٨ةص.)1616( ٫
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ً
زةثلة /أف  ٨٦ق٬ ٨ؾق الك٪ح  ٥٬اهل٪ؽكس ا٣سٛؿة

املبلظؽةٚ ،عؿؽ امليخ ق٪ح الٛ١ةر ،كٝؽ َ٩ه اجليب

 ٨ٔ ا٣تنج ٫ثةلٛ١ةر ،ك٬ٮ ٦ة ي٫٤ٕٛ
األمؿيسةف كالك ىٮيؽيٮف كاهل٪ؽكس كاإليُةحلٮف كٗري٨٦ ٥٬

ثبلد ا٣سٛؿ.
ً
راثكة /أف اهلل دٕةىل رشع جلة ى
د ٨ٚاملٮىت ،كل ٥يرشع جلة
ظؿٝ٭ ،٥كال اصذ٭ةد  ٓ٦اجلهٞٚ ،ةؿ[ /ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ]

{عبس ،}61:كٝةؿ[ /ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ] {املائدة.}01:

ً
خةمصة٩ /٭ة٩ة رب٪ة  ٨ٔ اتلٕؾيت ثةجلةر؛ ظىت ٓ٦

األٔؽاء املعةربني هلل كرقٮهل كاملؤ٪٦نيٞٚ ،ةؿ اجليب
ُ ُ
الةر»؛ إال إذا دٕؾر
ثةلةر إال رب
« /ال يكذب
ِ
ِ
اتل٘ ٤ي
ه
ٚضةاـ.
ت ٔ٤ي٭ ٥إال ثؾل ٟيف احلؿب،
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ً
ه
شةدشة /أف األمؿاض املٕؽيح ٠سرية ىلع مؿ الـ٦ةف ،كل٥
ه
يشء مكأ٣ح ظؿؽ
يرشع اهلل يف رشيٕذ ٫ا٣يت يه دًبيةف لك
و

ٕ٦ؽ.
امليخ
و
ث٧ؿض و
ً
شةثكة /أ ٫٩زجخ ٔ٧٤ية أف ادل ٨ٚيف ا٣رتاب يف ثةَ ٨األرض
يٞذ ٢لك إ٣ؽكل كَل اجلؿازي ٥كاملي١ؿكبةت الٌةرة ،كٝؽ ٝةـ
ا٧٤ٕ٣ةء ثذع٤ي ٢دؿاب املٞةثؿ ٥٤ٚ ،جيؽكا ن
أزؿا ل٤ضؿازي٥
الٌةرة ،كإ٧٩ة كصؽكا صؿازي٩ ٥ةٕٚحٚ ،ةقت٪ذضٮا أف ا٣رتاب هل
ػةويح االتلىةؽ ثةملٮاد ،ك٬ٮ أث ٨٦ ٖ٤اتلْ٪ي ٙثةملةء كظؽق.

ك٪٬ ٨٦ة ّ٭ؿت احل٧١ح اإلهليح  ٨٦األمؿ ث٘كٕ٣ ٢ةب الَكت
ى
قجٓ مؿات ،كتٕٛريق اثلة٪٦ح ثة٣رتاب(.)1
ً
ى
زةٔ٘ة /أف اُ٣ةٔٮف ك ٓٝيف ز ٨٦الىعةثح ال١ؿاـ يف ق٪ح
ى
 ،٬18يف أز٪ةء ػبلٚح ٔ٧ؿ ،ك٬ٮ َةٔٮف خ٧ٮاس ثةلنةـ،

( )1دٔ /جؽ الؿازؽ ال١يبلين ،احلٞةا ٜاُ٣جيح (ص ،)136-134كد /يٮقٙ
وبلح ادلي( ،٨ص.)54



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

كيف َو َقى اإلسالم األمة من ال َفريوسات واألوبئة

ه
ٕ٦ؽ ثةإلدمةع ،ك ٨٦أػُؿ
ك٦ةت ٚي ٫ػ٠ ٜ٤سري ،ك٬ٮ كبةء و
ي
األكببح اٛ٣ذة٠ح ،ك ٓ٦ذل ٟل ٥حي ًؿؽ الىعةثح مٮىت اُ٣ةٔٮف؛
ث ٢د٪ٚٮ ٥٬يف ٞ٦ةثؿ املك٧٤ني.
ً
دةشكة /أف رشٔ٪ة احل٪ي٪٧٤ٔ ٙة أف إ٣ؽكل ال د٪ترش
َ ْ
ثؾاد٭ة ،كإ٧٩ة ثٌٞةء اهلل كٝؽرق كأمؿق هلةٞٚ ،ةؿ« /ال قدوى،
ََ
َ َ
َ
َ ْ ِ َ َ َ
رارك ٖٔ
وال ِؼ ََية ،وال ٚةٔح ،وال ضى َر ،وو ِر ٖٔ الٕضذوم و
َ
األش ِد».
ٚأمؿ٩ة ثةألػؾ ثةألقجةب الٮاٝيح  ٨٦إ٣ؽكل ثةٛ٣ؿار ٨٦

املضؾكـ ،كٔ٪٧٤ة يف ٛ٩ف الٮٝخ أف إ٣ؽكل ثٞؽر اهلل كظؽق،
ن
ظىت إف رصبل ٝةؿ ل٪٤يب  /ية رقٮؿاهلل ،إف
ن
ى
ى
أصؿ ىب ٝؽ أٔؽل اإلثٞٚ .٢ةؿ اجليب
ٔ٪ؽم دمبل
َ
َ َ ْ
ى
()1
ى
« /وٕٖ أقدى األول؟!»  .أم /إف اجلؿب ال
ه
ي
يىيت ي
اهلل ث٭ة
يٕؽم ثؾاد ،٫كإ٧٩ة إ٣ؽكل ص٪ؽ  ٨٦ص٪ٮد اهلل
( )1وعيط ابلؼةرم (.)5717
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ه
ه
رصـ
 ٨٦ينةء ٔ ٨٦جةدق ،كيه ل٤ىةحلني رمحح ،كالاكٚؿي٨
ه
كٔؾاب.
ٚعؿؽ امليخ ٝؽ ال يسٮف ن
٦ةٕ٩ة  ٨٦ا٩تنةر إ٣ؽكل ،ث٢
ً
ي
ادل ٨ٚيف ا٣رتاب ٬ٮ أْٔ ٥كقي٤ح ٞ٣ذ ٢إ٣ؽكل كٔؽـ

ا٩تنةر٬ة٧٠ ،ة أمؿ اهلل كرقٮهل.

ى
اعرشا /أف ى
اهلل دٕةىل ل٧ة ٔ ٥٤ى
ً
اث ٨آدـ األكؿ ٠ي ٙيٮارم
ى
صسح أػي ٫امليخ ٝةؿ[ /ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ] {املائدة ،}01:كل ٥ي٠ /٢ٞيٙ
ى
ي
حي ًؿؽ صسح أػي٫؟!
ك ٨٦الكـ أ ٢٬ا٠« /٥٤ٕ٣ؿا٦ح امليخ د ،»٫٪ٚك٣حف إظؿا.٫ٝ
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ُ
جيٜز إٕٚةل املصن َ
ي ،وقدم راعيذ ٓٛوقالصٖٔ ٓٛ
ِٚ .15
الٜبةء املكدي َىَيوس َٜروٗة ومَيه ،ودٌديٓ مَيٓٚ
َ
قْيَٕ ،ٓٛة  ٜٚاحلةل يف أوروبة اّيت دديع ظٌٜق اإلنصةن؟
ى
ى
ى
ى
كاٞ٣يةـ حبٞ٭ ٥كا٪ٕ٣ةيح ث٭٥
كدٮٝري٥٬
إف راعيح املكجني
ه
أو ٨٦ ٢أوٮؿ اإلقبلـ ا٣يت ى
أم ىؿ٩ة اهلل
٦ةدية ك٪ٕ٦ٮية كوعية

ه
ث٭ة يف ال١ذةب كالك٪حٚ ،ةلنيؼٮػح ق٪ح  ٨٦قنن اهلل دٕةىل يف
ػ ،٫ٞ٤كيه إظؽل مؿاظ ٢دُٮر اإلنكةف ٪٦ؾ ننأدٝ ،٫ةؿ
دٕةىل[ /ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ]
{غافر ،}21:كٝةؿ[ /ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ] {الروم.}45:

ن
ى
ي
اإلقبلـ  ٢ٌٚال١جري اذلم مةب محجح ك٬ٮ
كٝؽ ثني
َ َ ًَْ
َ ْ
مكٞٚ ،٥٤ةؿ اجليب َ « /ؤٖ شةب شيجح ِيف
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ْ ِ َ ْ َ ُ ً ََْ
َ
اٌّيةٔ ِح»( ،)1كٝةؿ /
اإلش
الم اكٗخ ُل ٜٗرا يٜم ِ
ِ
ُ ُ ْ
َ
ُ
يشيت
مصْٓ
ْٓٔ ،ة ٖٔ
«ال دنذىٜا الشيت ،وإٜٗٗ ٙر الٕص ِ
ٍ
ُ
َ ً
ٌ
َ
ظص٘حُ ،
ورو ِف ثٛة درصح ،أو
شيجح يف اإلشالم إال َذِ َت ل ثٛة
ٌ
ُ
ُ ُ َ
خَيزٓ ٖٔ
ظػ ق٘ ٙثٛة خؽيبح»( .)2كٝةؿ « /
َ ُ
ُ
َ ُ ُ
ؼةل خٕ ُره وظص َٖ قْٕ.)3(»ٙ
ى
ى
كاٞ٣يةـ حب ٨٦ ٫ٞإصبلؿ اهلل دٕةىل كدْٕي،٫٧
دٮٝريق
كصٕ٢
ْ
َْ
ْ ْ
ُ
الل اللِ إ َِرام ِذي الشيج ِح
ٞٚةؿ اجليب  ِٖٔ « /إ ِص ِ
ُ ْ
الٕصِْ ِٓ»(.)4
ى
ال١جري كيٕؿؼ ظ ٫ٞثأ٣ ٫٩حف ٪٦ة؛
ث ٢كدٮٔؽ  ٨٦ل ٥يٮٝؿ

أم٣ /حف ىلع ق٪ح اإلقبلـ ك٩٭ض ٫يف ذلٟ؛ حلؽير اجليب
( )1مك٪ؽ أيب داكد اُ٣يةليس (.)1052

( )0مك٪ؽ أمحؽ ( ،)6670كوعع ٫األبلةين يف وعيط اجلة.)5762( ٓ٦
( )3مك٪ؽ أمحؽ (.)17682

( )4مى ٙ٪اث ٨أيب محجح (.)01900
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َْ ْ َ
َّ« /يْ َس ِٔ٘ة َٔ ْٖ ل َ ْٓ يَ ْر َظ ْٓ َض ِن َ
َيٗةَ ،ويك ِرف ظي
َيٗةَ ،و ُجيِ ََج َ
ََجَيٗة»( .)1كيف  ْٖ َٔ « /ِٛ٣ل َ ْٓ يَ ْر َظ ْٓ َض ِن َ
َيٗة،
و
ِ
ِ
ِ ِ
ََْ َ
وْيس ِٔ٘ة»(.)0
كٝؽ أكصت اإلقبلـ ىلع اٛ٣ؿد كاألرسة كاملضذ ٓ٧راعيح
املكجني ،قٮاء اك٩ٮا أٝةرب أك ٗ ٨٦ري األٝةرب ،ك ٨٦ذلٟ
راعيح الٮادلي٪ٔ ٨ؽ ال١رب ٝةؿ دٕةىل[ /ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹
﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾] [اإلرساء ،]04-03/كٝةؿ

( )1مك٪ؽ احل٧يؽم (.)597
( )0األدب املٛؿد (.)356
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ٌ
« /لكسٓ ٍ
راع ،وَّكسٓ مصؤول قٖ َرقيذِ،»ٙ
كراعيح املكجني  ٨٦أْٔ ٥املكؤكحلةت يف اإلقبلـ.
ك ٨٦راعيح اإلقبلـ ل٧٤كجني أف ػ٤ٔ ٙٛي٭ ٥يف أمٮر
ى
ٕٛ٭٧٠ ،٥ة كرد ذل ٟيف أظاكـ اُ٣٭ةرة،
إ٣جةدات؛ مؿااعة لٌ ً
ي
٩ىٮص
كالىبلة ،كالىيةـ ،كاحلش ،كٗري ذل ٟم٧ة د٣خ ٔ٤ي٫
ال١ذةب كالك٪ح.
ي
وب٘ةء َع ذلٍٚ /إ ٫٩ي
ً
كدٞؽي٧٭ ٥ىلع
جيت ا٪ٕ٣ةيح ثةملكجني،
ٗري ٥٬كٝةاية كٔبلصية ،ك٬ؾا ظٞ٭ ٥اذلم صٕ ٫٤ي
اهلل هل،٥

ي
كحيؿ يـ إ٧٬ةهل ٥أك اتلٛؿيٍ يف كٝةيذ٭ ٥كٔبلص٭.٥

ىي
ي ٫٤ٕٛا٘٣ؿب الاكٚؿ  ٨٦إ٬ة٩ح املكجني كاإلٞ٣ةء ث٭٥
كأ٦ة ٦ة
ه
ه
و
ظ٪ي ،ٙكال
رشع
ٚةًط ،ال يذ ً ٛيٓ٦ ٜ
إىل اتل٭١٤حٚ ،٭ؾا ٢ٕٚ
و

ٔؿؼ مكذٞي ،٥كٝؽ ٩٭ة٩ة
ُؿة ق٤ي٧ح ،كال
و
ٔ ٢ٞق٤ي ،٥كال ً ٚو
و
رشٔ٪ة ٔ ٨ا٣تنج ٫ثةلاكٚؿي.٨
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ُ
ٔكد َىَيوس َٜروٗة
ثٕرض
ظسٓ دنصيِ امليخ
.16
ٍ
ٍ
وحنٜه ،ودسىي٘ ،ٙوضالة ال٘ةزة قْي ،ٙودو٘/ٙ
اد ٜٛاٞٛ٣٭ةء ىلع أف امليخ املك ٥٤جيت د٘كي ٫٤ثةملةء ،أك
٦ة يٞٮـ ٞ٦ة ٨٦ ٫٦اتلي٪ٔ ٥٧ؽ الرضكرة؛ ٞ٣ٮؿ اجليب
ْ
ْ
وشد ٍر»(،)1
ثٕةء ِ
 يف املعؿـ اذلم ٦ةت« /ام ِصْٜه ٍ
ً
ْ َْ
ً
كل٧ة ٦ةدخ اثجذٝ ٫ةؿ « /ام ِصْ٘ٛة زالزة أو مخصة
َ ْ َُْ
ً
شجكة أو َ َ
أو
أكُث ٖٔ ذلٍ إن رأحت»( ،)0إال م٭يؽ املٕؿًلح
ي
ي
الٮظيؽ اذلم ال
اذلم ً ٝذ ٢يف اجل٭ةد ًؽ الٛ١ةرٚ ،٭ؾا ٬ٮ
ْ ُ
ي ى
ي
أظؽ« /ادو ِٜ٘ٓٚ
ي٘ك٢؛ ٞ٣ٮؿ اجليب  يف م٭ؽاء و

ثدٔةا ِ.)3(»ٓٛ
ِ

( )1وعيط ابلؼةرم ( ،)1065كوعيط مك.)1026( ٥٤
( )0وعيط ابلؼةرم ( ،)1053كوعيط مك.)939( ٥٤
( )3مك٪ؽ أمحؽ (.)0017
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ن
كٝؽ ثني اجليب  أف ٪٬ةؾ أو٪ةٚة  ٨٦املٮىت
ى
ييُ٤ٔ ٜ٤ي٭ ٥اق ٥الن٭يؽ ،كهل ٥أصؿ الن٭ةدة؛ ل٪١٭٥
ُ
َْ ُ
َْ ُ
ٌ
ٌ
واحلرق
،
شٛيد
كٜن
ؽ
والٕ
،
شٛيد
ؽٜن
يي٘ك٤ٮف؛ ٝةؿ« /الٕج
ِ
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
ال٘ت شٛيد ،واذلي
ذات
شٛيد،
واّنرق شٛيد ،وضةظت ِ
ِ
ِ
ٌ
ُ
ُ ْ
ُ
ٌ
َ
ِ
الدم شٛيد ،واملرأة دٕٜت جبُٕ ٍف شٛيدة»(.)1
يٕٜت ُتخ

ن
دميٕة ،كإذا دٕؾر د٘كي٤٭٥
ثةدٛةؽ ا٧٤ٕ٣ةء يي٘ك٤ٮف
ك٬ؤالء
ً
ثةملةء ألم قجت ٦س « ٢ى
د٭ؿم» صس ًح املعؿكؽ أك ا٘٣ؿي ٜكحنٮ
و
ذلٚ ،ٟيييى٧٧ٮا ثة٣رتاب.
ي
ي
كد٘كي ٢امليخ ٚؿض ٛ٠ةيح ىلع املك٧٤ني ،إذا ٝةـ ث٫
ن
دميٕة؛
ثٌٕ٭ ٥ق ٨ٔ ٍٞاآلػؿي ،٨أ٦ة إذا دؿًلٮا ٗك ٫٤أزً٧ٮا
أم /دميٓ  ٨٦يٕ ٥٤ثةحلةؿ.

( )1مك٪ؽ أمحؽ (.)03753



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

كيف َو َقى اإلسالم األمة من ال َفريوسات واألوبئة

ي
كًلؾل ٟدسٛي٪يٚ ٫ؿض ٛ٠ةيح ىلع املك٧٤ني ،إف دؿًلٮق ثبل
ن
دميٕة.
دسٛني أز٧ٮا
ث ٢إف ٞٚ٭ةء املةل١يح كاحل٪ةث٤ح كالنةٕٚيح ٩ىٮا ىلع أ ٫٩لٮ
ي
يد٦ ٨ٚي ه
ٗك ٢كصت ٩بل ٝربق ،كإػؿاص ،٫كد٘كي٫٤؛
ث٘ري
خ
ً
و
ي
ى
٦ة ل ٥خي٤ٔ ٙي ٫أف يذٛكغ(.)1

ي
ي
دسٛني امليخ املكٚ ٥٤ؿض ٛ٠ةيح ىلع املك٧٤ني،
كًلؾلٟ
ن
إف دؿًلٮق ثبل دسٛني أز٧ٮا
دميٕة؛ ٞ٣ٮؿ اجليب /
َ
َ
ُ
َ ُ
ابليةض ،وإٗٛة ُ
خَي زيةث ِسٓ ،وكىٜ٘ا ويٛة
«اّبصٜا ِٖٔ زيةث ِسٓ
َ
م ْٜدةزٓ»(.)2
ْ
ثٕةء
ٚأمؿ ثذٛ١ني املٮىت ،كٝةؿ يف امليخ املعؿـ« /ام ِصْٜه ٍ
َ
َ َْ
ْ
وشد ٍر ،وكىٜ٘ه يف ز ْٜبي.»ٙ
ِ

( )1مٮا٬ت اجل٤ي ،034 ،033 /0 ٢امل٘ين  ،522 /3ا ٫ٞٛ٣املحرس .472 /1
( )0قنن أيب داكد ( ،)3878كمك٪ؽ أمحؽ (.)0019
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ي
ن
ى
ي ى
ي ى ي
أظؽ  ٨ٛ٠يف زٮب،٫
ري م٭يؽا يٮـ و
كملة ٦ةت مىٕت ث ٨خ ٧و
َ
ُْ
َ َ ُ
ْ
عصٖ َى٘.)1(»ٙ
ي
كٝةؿ« /إذا َىٖ أظدزٓ أخةه وْ ِ
كًلؾل ٟاد ٜٛاٞٛ٣٭ةء ىلع أف وبلة اجل٪ةزة ىلع امليخ
ه
املكٚ ٥٤ؿض ىلع الٛ١ةيح ،كإف ٝةـ ث ٫ابلٕي ق٨ٔ ٍٞ
ن
دميٕة ،كذللٟ
اآلػؿي ،٨كإف دؿًلٮا وبلة اجل٪ةزة ٔ٤ي ٫أز٧ٮا

َ
ٝةؿ  ل٧ة ٦ةت ا٘٣بلـ اذلم أق« /٥٤ضْٜا َع
ُ
ى
ضةظجِسٓ»ٞٚ ،ؽ اكف اجليب يىٌل اجل٪ةزة ىلع املٮىت ،كيأمؿ
ِ
املك٧٤ني ثةلىبلة ٔ٤ي٭.٥

ه
كًلؾل ٟي
د ٨ٚاملٮىت ٚؿض ىلع الٛ١ةيح ،إذا ٝةـ ث ٫ابلٕي

ق ٨ٔ ٍٞاآلػؿيٝ ،٨ةؿ دٕةىل[ /ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ] {املرسالت ٨٧ٚ ،}62-64:رمحح اهلل دٕةىل ثةإلنكةف
ن
ٝجٮرا تكرت ،٥٬كدٮارم قٮأد٭،٥
أف صٕ ٢هل ٨٦ ٥األرض
يى
ي
ر املٮىت.
كتكرت ٨ٔ ٥٬الكجةع كحنٮ٬ة ،كخلبل يذأذل جبس ً
( )1وعيط مك.)943( ٥٤
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كٝؽ د ٨ٚاجليب ٦ ٨٦ ةت  ٨٦أ،٫٤٬

كأوعةث ،٫كأمؿ ثةدل١ٚ ،٨ٚؿا٦ح امليخ د.٫٪ٚ

ً
وب٘ةء َع ذلٍٚ /إف ٦ة ي ٫٤ٕٛثٕي اجل ى ى٭٤ح ٔ ٨٦ؽـ

اقذبلـ مٮدة ٨٦ ٥٬املكتنىف ،كٔؽـ د٘كي٤٭ ،٥كدسٛي٪٭،٥
ه
كد٪ٚ٭٥؛ ص٪ةيح يف ظ ٜاإلقبلـ كاملك٧٤ني ،ك ٢ٕٚ ٨٦ذلٚ ٟ٭ٮ
ه
آز ،٥كظكةث ٫ىلع اهلل.

ي
جيٮز ل٘٧٤ك ٢اال٦ذ٪ةع ٔ ٨د٘كي ٢امليخ
كًلؾل ٟال
ن
ٕ٦ؽ ،أك دسٛي٫٪؛ ػٮٚة  ٨٦ا٩تنةر إ٣ؽكل إحل ،٫ث٢
و
ث٧ؿض و
ي
جيت ٔ٤ي ٫د٘كي ٓ٦ ،٫٤أػؾ اتلؽاثري الٮاٝيح  ٨٦ا٩ذٞةؿ
إ٣ؽكلٚ ،ةهلل ٬ٮ احلٛيِ[ ،ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ]

{امللك[ ،}15:ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ] {يوسف.}25:
كإف أي ى
بيشء ٚجٞؽر اهلل[ ،ﮆ ﮇ ﮈ
ويت اإلنكةف
و

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ] {التوبة.}41:
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ي
ي
ثؽ ٨ٚاملٮىت أك أل ٢٬امليخ اال٦ذ٪ةع
جيٮز لٞ٤ةا٥
كًلؾل ٟال
ً

ٔ ٨د ،٫٪ٚأك الىبلة ٔ٤ي ،٫كحنٮ ذلٝ ،ٟةؿ اجليب
َ
َ
َُ ٌ
اإليٕةن ظىت يكْ َٓ أن
« /وّٖ يجْل قجد ظٌيٌح
ِ
َ َ
ُ ْ ُ َ
ُ ْ ُ َ
َ
خؽب ،ٙؤة أخؽأه لٓ يسٖ يلطيج.»ٙ
ٔة أضةث ٙلٓ يسٖ يل ِ
ي
اٞ٣يةـ ث٨٦ ٫
ٚيضت ىلع أ ٢٬امليخ كاٞ٣ةا٧ني ىلع أمؿق
ي
جيٮز
كدسٛني ،كوبلة اجل٪ةزة ٔ٤ي ،٫كد ،٫٪ٚكال
ٗك،٢
و
و
ى
دي ٨هل ،٥اذلي ٨ال
ا٣تنج ٫ثةلٛ١ةر كاملبلظؽة اذلي ٨ال
ن
ي٘ك٤ٮف ،كال ييس٪ٛٮف ،كال ييى٤ٮف ص٪ةزة ،كال يؽ٪ٚٮف ،ث٢

ي
ى ى
ه
ذ٩تٚ ،ةملك٥٤
حي ًؿٝٮف يصسر مٮدة٤ٚ ،٥٬حف ثٕؽ ا٣سٛؿ
ي
الاكٚؿ ٚبل ٠ؿا٦ح هل .كاهلل أٔ.٥٤
م١ؿـ ظية ك٦يذنة ،أ٦ة



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

كيف َو َقى اإلسالم األمة من ال َفريوسات واألوبئة

 .17ظسٓ ضالة ال٘ةزة خةرج املصضد يف زٖٔ الٜبةء،

ومْي املصةصد/

إف  ٨٦الك٪ح اثلةثذح ٔ ٨اجليب  أ ٫٩اكف

يىٌل اجل٪ةزة ػةرج املكضؽ ،يف ماكف يكُل /مٮًٓ اجل٪ةاـ،

كذل٬ ٟٮ األو ٢يف وبلة اجل٪ةاـ ،كزجخ أ ٫٩اكف يى٤ي٭ة يف
ن
املكضؽ أظية٩ة؛ بليةف اجلٮاز.
ك٬ؾق ٚؿوح إلظيةء ق٪ح وبلة اجل٪ةزة يف اخلبلء

ثذؼىيه ماكف هلة ػةرج املكضؽ ،أك يف اُ٣ؿي ٜإ٣ةـ.

كٝؽ كردت أظةدير دؽؿ ىلع ٬ؾق الك٪ح٪٦ ،٭ة ٦ة كرد ٔ٨

ٔجؽ اهلل ث٧ٔ ٨ؿ  /أف احل٭ٮد ،صةؤكا إىل اجليب
 ثؿص٪٦ ٢٭ ٥كامؿأة ز٩ية« ،وأمر ثٕٛةُ ،
ور ِدمة
ً
َ
املصض ِد»(.)1
ال٘ةاز ق٘د
مٜعف
ًريجة ٖٔ
ِ
ِ
ِ

( )1وعيط ابلؼةرم (.)1309
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ك٬ؾا احلؽير ثٮب ٔ٤ي ٫اإل٦ةـ ابلؼةرم يف ٠ذةب اجل٪ةاـ

" ٨٦وعيع« /"٫ثةب الىبلة ىلع اجل٪ةاـ ثةملىًل كاملكضؽ».

كٝةؿ احلة ِٚث ٨ى
ظض وؿ« /دؿ ظؽير اث٧ٔ ٨ؿ املؾ٠ٮر أ٫٩
اكف ل٤ض٪ةاـ ماكف ٕ٦ؽ ل٤ىبلة ٔ٤ي٭ةٞٚ ،ؽ ي يكذٛةد  ٫٪٦أف ٦ة

ألمؿ
ك ٨٦ ٓٝالىبلة ىلع ثٕي اجل٪ةاـ يف املكضؽ اكف
و
ي
بليةف اجلٮاز»( .)1كٝةؿ« /كاملىًل املاكف اذلم اكف
اعرض ،أك
و
ً
ى
ثٞيٓ ا٘٣ؿٝؽ»(.)2
يىٌل ٔ٪ؽق إ٣يؽ كاجل٪ةاـ ،ك٬ٮ ٩ ٨٦ةظيح ً
كٔ ٨أيب ٬ؿيؿة « /أن رشٜل الل 
َ َ
خرج إىل املطّل،
ٗىع الضةيش يف ايلٜم اذلي ٔةت وي،ٙ
ً
وطه ث ،ٓٛوكب أربكة»(.)3

(ٚ )1ذط ابلةرم ،الث ٨ظضؿ (.)007/3

(ٚ )0ذط ابلةرم ،الث ٨ظضؿ (.)128/10
( )3وعيط ابلؼةرم (.)1045
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 ِٚ .18جتٜز الطالة يف الكةل يف ضالة ال٘ةزة أو مَيٚة؟
الىبلة يف اجلٕةؿ ق٪ح زةثذح ثةألظةدير الىعيعح ٝ ٨٦ٮؿ

اجليب  ،ك ،٫٤ٕٚقٮاء يف اجل٪ةزة أك ٗري٬ة؛ ظير
َ ُ
َ ُ
َُ َ َ
ايلٜٛد َوضْٜا ِيف ٗ ِكةّ ِس ْٓ،
ٝةؿ اجليب « /خةّ ِىٜا
َ ْ َ
َ
َ ُْ َ ُ َ َ
خىةو ِ ِ ،)1(»ْٓ ٛكٝةؿ
وإ ِج ٓٛال يطْٜن ِيف ٗ ِكةل ِ َِ ٓٛوال ِيف ِ
ََ
َ
« /ضْٜا يف ٗ ِكةّ ِسٓ ،وال تشجٜٛا ثةيلٜٛد»(،)2
ٚيضٮز الىبلة يف اجلٕ ٢برشط َ٭ةرد ،٫كذلا كرد يف احلؽير

الىعيط /أف اجليب اكف يىٌل يف مكضؽق املٛؿكش ثةلؿ٦ةؿ
ى
ي
الىعةثح ييى٤ٮف يف ٕ٩ةهل ،٥ى
٨ً ٕٚ
كاحل ىىجةء ث٪ىٕ٤ي ،٫كٌلف
ً
يى ىى ى
ى
ى
ةس
احل ىس ً ٥ث ً ٨خذحجح /أف اجل ًيب  وًل ثًةجل ً
ى
ى ىى
ى ىى
ٚى ىؼ٤ى ىٓ ىجٕ٤ىيٚ ،٫ى ىؼ٤ى ىٓ اجل ي
رصؼ ٝةؿٔ /ة
ةس ًٕ٩ةل ي٭٧٤ٚ ٥ة ا٩
ً

( )1قنن أيب داكد ( ،)650كمك٪ؽ ا٣زبار (.)3482

( )0أػؿص ٫اُ٣رباين يف ال١جري ( ،)348/7كظك ٫٪احلة ِٚإ٣ؿايق٧٠ ،ة يف
ٚيي اٞ٣ؽيؿ.
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ى ى
َ ُْ ُ ْ ى ي ىى ىى ى ى ى ى ى ى ى
ٞةؿ ْٖ َٔ « /شةءَ
شأٗسٓ؟ ٞٚةلٮاٞ٣ /ؽ رأي٪ةؾ ػٕ٤خ ٚؼ٪ٕ٤ةٚ ،
َ ْ َْ َ َ ْ َ َ َْ ْ َْ ُ
َُْ َ
شةء وْيخْكٕٛة»(.)1
وْيطِ ِيف جكْي ِ ،ٙؤٖ
ى ىي ى
اهلل  ىوًل
كٔ ٨أيب قٕيؽ اخلؽرم؛ أف رقٮؿ ً
ى ىى ى ى
ىى
ى
ٚى ىؼ٤ى ىٓ ىجٕ٤ىيٚ ،٫ى ىؼ٤ى ىٓ اجل ي
رصؼ ٝةؿ« /ل ِ َٓ
ةس  ً٩ىٕةل ي٭٧٤ٚ ،٥ة ا٩
ً
ى
َ
ى
ى
ي
ى
َ َُْْ َ ُ
س ْٓ؟» ٝةلٮا /يىة ىر يقٮؿ اهلل ،ىرأح٪ى ى
ةؾ ىػ ٕ٤ى
خ
خْكذٓ ٗ ِكةّ
ً
ْ َ ََ ََ ْ َ َ
َ ًََ َ َ
ٚى ىؼ٤ىٕ٪ىةٝ ،ى ىةؿ« /إن صبيِ أدةين وأخ َ
ب ِين أن ث ِ ِٕٛة خجسة ،وإ ِذا
ِ
ِ ِ ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ ََ ٌ
َ َ َ َ ُ ُ ُ َ
الٕ ْصض َد وْ َي ٌْْ ْت َج ْكْ ْي ٙوْ َي ْ٘ ُـ ْ
يٕٛة خجر،
ذ
ر
صةء أظدزٓ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
َ
َ ًََ َ َْ َ ْ َُ
َ ْ َ َ َ
يٕٛة خجسة وْيٕصعٕٛة ث ِةأل ْر ِض ،ثٓ ِ ُيلطِ
وإ ِن وصد ذِ ِ
َ
يٕٛة»(.)2
ذِ ِ
كٔ ٨قٕيؽ ث ٨يـيؽ األزدمٝ ،ةؿ /قأ٣خ ى
٦ةل/ٟ
أنف ث٨
و
أكةف اجليب  يىٌل يف ىجٕ٤ىي٫؟ ٝةؿ « /ى
.)3(»٥ٕ٩

( )1مىٔ ٙ٪جؽ الؿزاؽ (.)1513

( )0املكذؽرؾ ىلع الىعيعني (.)955
( )3وعيط ابلؼةرم (.)386
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 ِٚ .19وَيوس َٜروٗة ٖٔ أرشاط الصةقح؟
اثلةثخ ٔ٩ ٨بي٪ة  أف ٬ؾق اٛ٣ريكقةت
كاألكببح كاألمؿاض دسٮف بنؤـ ّ٭ٮر اٛ٣ٮاظل ،ك٬ؾق
ق٪ح اهلل ٔـ كص ٢يف ػٝ ،٫ٞ٤ةؿ اجليب « /لٓ
ُ
ُْ
َ
ًٜم ًػ ،ظىت حكِْٜ٘ا ثٛة ،إال وشة ويٓٛ
دـِ ٛر اّىةظشح يف ٍ
ُ
ُ
ُ ْ َ ْ
اّؽةقٜن واألوصةع اّيت لٓ دسٖ مغخ يف أشالو ِ ٓٛاذليٖ
َ َ
مغٜا»ْٚ ،٭ٮر ٦س٬ ٢ؾق األكببح كاٛ٣ريكقةت امل٭١٤ح ٩تيضح
َجيٕيح ٛ٣ضٮر ثين آدـ ،كجتؿؤ ٥٬ىلع ظؿ٦ةت اهلل ٔـ كص،٢
كدلة٬ؿد٭ ٥ثةملٕةيص.
 .21ملةذا وَيوس َٜروٗة؟
ٔ ٨ى ٦ى
ميتٝ ،ةؿ /قٕ٧خ املأمٮف يٞٮؿ ملع٧ؽ ث٨
ًٕ ٧ؿ ث٨
و
إدريف النةٚيع /ية حم٧ؽ ،ألم ٔ٤ح ػ ٜ٤اهلل اذل ى
ثةب؟ ٝةؿ/
ى ن
ٚأَؿؽ ،زٝ ٥ةؿ /ى٦ؾ٣ح ل٤٧٤ٮؾ ية أ٦ري املؤ٪٦نيٝ .ةؿٌٚ /عٟ
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ى
رأيخ اذلثةب يك ٍٞىلع ػؽم؟
املأمٮف ،كٝةؿ /ية حم٧ؽ،
ٞٚةؿ ٥ٕ٩ /ية أ٦ري املؤ٪٦ني ،كٞ٣ؽ قأتلين ك٦ة ٔ٪ؽم صٮاب،
ى
ي
رأيخ اذلثةب ٝؽ
الـ( ٓ٦اخلٮؼ)٧٤ٚ ،ة
كأػؾين  ٨٦ذلٟ
ق ٟ٪٦ ٍٞث٧ٮًٓ ال ي٪ةهل ٔ ٫ٕ٦ ٨٦رشة آالؼ قيٙ
كٔرشة آالؼ ير٦طٚ ،ةٛ٩ذط يل ٚي٭ة اجلٮاب! ٞٚةؿ /هلل درؾ ية
حم٧ؽ(!)1
الٞ٧ؽاـ الؿازم /ك ٓٝاذلثةب ىلع
كٝةؿ أمحؽ ث٧ٔ ٨ؿك ثً ٨
امل٪ىٮرٚ ،ؾثٕٚ ٫٪ٔ ٫ةد ٚؾث٫٪ٔ ٫؛ ظىت أًضؿقٚ ،ؽػ٢
ل ٥ػ٤ى ى ٜي
صٕٛؿ ث ٨حم٧ؽٞٚ ،ةؿ هل امل٪ىٮر /ية أثة ٔجؽاهلل /ى
اهلل
ى
اذلثةب؟ ٝةؿ /حلي ًؾؿ ث ٫اجلجةثؿة(.)2

ى
كًلؾا ٞ٩ٮؿَٜ /روٗة حليؾؿ ث ٫أ٩ٮؼ اجلجةثؿة؛ [ﯸ

ﯹ] {األعراف[ ،}35:ﰋ ﰌ] {الروم.}51:
(٪٦ )1ةٝت النةٚيع ،ل٤جي٭ٌف (.)157-156/1

( )0قري الك ٙ٤الىةحلنيٞ٣ ،ٮاـ الك٪ح (.)700/1
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 .21يف ؿِ مْي املصةصد والطالة يف ابليٜت بصجت الٜبةء
املكدي (َٜروٗة) ِٚ ،لة ُ
أصر الطالة يف املصةصد؟
ركل ابلؼةرم ٔ ٨أيب مٮىس األمٕؿم ٝةؿٝ /ةؿ رقٮؿ اهلل
َ ُ
ُ
َ
ُ
مرض اّكجد ،أو شةو َرَ ،ذِت ل ٔسِ ٔة
« /إذا ِ
ً
ً
اكن يكِٕ ٌٔيٕة ضعيعة»(.)1
ي
ن
دؿ احلؽير ىلع أف إ٣جؽ إذا اكف حمةْٚة ىلع أٔ٧ةؿ

وةحلح٠ ،ىبلة اجلٕ٧ح كاجل٧ةٔح كاٞ٣يةـ يف املكضؽ ،كإُٚةر
ه
٦ة ٓ٩ال دػ ٢هل ٚي،٫
الىةا٧ني ،كٗري ذل ،ٟز ٥ظةؿ ثح٪٭٧ة
ن
ٚإف اهلل دٕةىل ثؿمحذ ٫الٮاقٕح يُٕي ٫أصؿق اكمبل٧٠ ،ة اكف

يٝ ٨٦ ٢ٕٛجٚ ،٢ةآلف ٩ىٌل يف ثيٮد٪ة َةٔح لٮيل األمؿ؛ ألف
ى
ن
ه
٪٦ٮط ث٧ى٤عح األ٦ح ،كأػؾا ثأقجةب
درصؼ كيل األمؿ
الٮٝةيح  ٨٦الٮبةء كاهلبلؾ ،كحنتكت ذل٪ٔ ٟؽ اهلل ،ك٩أػؾ

( )1وعيط ابلؼةرم (.)0996
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ن
أصؿ٩ة اكمبل ٗري ٞ٪٦ٮص٧٠ ،ة أػرب٩ة رقٮؿ اهلل

.

 .22يف ؿِ إمالق املصةصد يف رمغةن بصجت (َٜروٗة)
ُ
َيه ٗطيل اّرتاويط؟ و ِٚجتٜز اٌّراءة ٖٔ املطعه ويٛة
ّنَي احلةوؾ املذٌٖ؟

يف ّ٬ ٢ؾق اْ٣ؿكؼ ٩ىٌل ا٣رتاكيط كٗري٬ة  ٨٦اجلٮا٢ٚ
ى
يف ثيٮد٪ة ٨ٕٚ ،زيؽ ث ٨زةثخ ،أف رقٮؿ اهلل 

اختؾ ظضؿة ٝ-ةؿ /ظكجخ أٝ ٫٩ةؿ  ٨٦ظىري -يف رمٌةف،
ٚىًل ٚي٭ة حلةيلٚ ،ىًل ثىبلد ٫ه
٩ةس  ٨٦أوعةث٧٤ٚ ،٫ة ٔ٥٤

ُ
َ ُ
ث٭ ٥صٕ ٢ي
قروخ اذلي رأيخ
ي ٕٞيؽٚ ،ؼؿج إحل٭ٞٚ ٥ةؿً« /د
َ َ
ُ
ُ
ُ
ض٘يكسٓ ،وطْٜا أيٛة الةس يف ثيٜد ِسٓ ،وإن أوغِ
ٖٔ
ِ
َ
َ
ُ َ
الطالة ِ ضالة الٕ ْر ِء يف ثيذِٙ؛ إال املُذٜبح»( ،)1كٝةؿ

( )1وعيط ابلؼةرم (.)731
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ْ َ ُ
ُُ ُ ْ َ َ
ْ َ َ ُ
« /اصكْٜا ِٖٔ ضالد ِس ْٓ ِيف بيٜد ِسٓ ،وال
َ
خ ُذو َٚة ُر ُج ً
ٜرا».
تذ ِ
ً
وب٘ةء َع ذلٍ٩ /ىٌل ا٣رتاكيط يف ثيٮد٪ة  ٓ٦األ٢٬

كاألكالد؛ ث ٢كٞ٩يٚ ٥ي٭٬ ٥ؾق الك٪ح ،ك ٨٦اخلُأ ٦ة ي٫٤ٕٛ

ثٕي اجلةس  ٨٦االصذ٧ةع يف ثٕي ابليٮت ،أك األ٦ةز٨
األػؿل لىبلة ا٣رتاكيط ،أك إٝة٦ح اجلٕ٧ح كاجل٧ةٔح يف ّ٢

٬ؾق اْ٣ؿكؼ.

كأ٦ة ٔ ٨ظس ٥اٞ٣ؿاءة  ٨٦املىع ٙيف وبلة اٞ٣يةـ
ه
ٚضةاـ كال ى
ظؿ ىج ،ىلع ٝٮؿ دم٭ٮر اٞٛ٣٭ةء؛
٘٣ري احلة ِٚاملذ٨ٞ
ألف وبلة اٞ٣يةـ مؿٗ ه
ت يف دُٮي ٢اٞ٣ؿاءة ٚي٭ة ،كال يذأت
ذل٘٣ ٟري احلٛةظ إال ثةٞ٣ؿاءة  ٨٦املىع ،ٙكٝؽ ركل أثٮ
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داكد يف ٠ذةب املىةظٙ؛ أف اعئنح أـ املؤ٪٦ني ريض اهلل
ى ي
ٔ٪٭ة اكف يى يؤ٦٭ة ٗبل٦٭ة ذ٠ٮاف  ٨٦املىع ٙيف رمٌةف(.)1

ى
ي
ي
اجلةس يف
الؿص ً ٢يى يؤـ
كقبً ٢اث ٨م٭ةب الـ٬ؿم ٔ٨
ي
رمٌةف  ٨٦املىعٙ؟ ٞٚةؿ٦ /ة زالٮا ي٤ٕٛٮف ذل٪٦ ٟؾ اكف

اإلقبلـ ،اكف ػيةر٩ة يٞؿؤكف يف املىةظ.ٙ
ه
ن
ي
ي
صةٕ٦ة
اإل٦ةـ ٦ةل ٨ٔ ٟأٝ ٢٬ؿيح ٣حف أظؽ ٪٦٭٥
كق ًب٢
ي ه
ن
رص٪٦ ٢٭ٚ ٥ي٫؟
لٞ٤ؿآف ،أدؿل أف جيٕ٤ٮا مىعٛة يٞؿأ هل٥
ٞٚةؿ /ال ثأس ث.٫

كٝةؿ اإل٦ةـ أمحؽ /ال ثأس أف يىٌل ثةجلةس اٞ٣يةـ ك٬ٮ

يْ٪ؿ يف املىع.)1(ٙ

( )1ركاق أثٮ داكد يف ٠ذةب املىةظ( ٙص ،)457كابلي٭ٌف يف الكنن ال١ربل
(.)3411
ن
ن
كركاق ابلؼةرم ٞ٤ٕ٦ة دلـك٦ة ث.)142/1( ٫
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ن
أيٌة حبؽير مح ٢اجليب
كٝؽ اقذؽؿ ا٧٤ٕ٣ةء

 ملي٧ٮ٩ح ث٪خ اثجذ ٫زي٪ت ك٬ٮ يىٌل ،حي٤٧٭ة إذا
ٝةـ ،كيٌٕ٭ة إذا رًلٓ كقضؽٚ ،يضٮز مح ٢املىع ٙككًٕ٫

ٝيةقة ىلع  ٢ٕٚاجليب .

ً
وب٘ةء قْيٚ /ٙبل ثأس كال ظؿج  ٨٦اٞ٣ؿاءة  ٨٦املىعٙ

يف وبلة اٞ٣يةـ ٘٣ري احلة ِٚاملذ.٨ٞ

ً
َ
دطيل إٔةٔة ثةلرصةل ٖٔ حمةرٔٛة ،أو
 ِٚ .23جيٜز لْٕرأة أن
َ َ
زوصٛة ،إذا اكٗخ أظىؾ ٔ٘ ،ٙأو أقْٓ ثأظاكم الطالة ،يف
اّرتاويط أو مَيٚة؟

ال دىط إ٦ة٦ح املؿأة ل٤ؿصةؿ؛ ألف اإل٦ة٦ح يف الىبلة ٨٦

إ٣جةدات ،كإ٣جةدات ٦ججيح ىلع اتلٮٝي ،ٙكالك٪ح ا٤٧ٕ٣يح
ن
د٣خ ىلع إ٦ة٦ح الؿص ٢ل٤ؿصةؿ كا٣جكةء ،كال  ٥٤ٕ٩دحلبل يؽؿ

(ٚ )1ذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧ح ( ،)025-023/7كرشح ٪٦ذَه اإلرادات ي
ل٤ج ي٭ٮيت
(.)022/1
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ى
ه
ىلع أف املؿأة ي
دؤـ الؿصةؿ ،أ٦ة إ٦ة٦ذ٭ة ل٤جكةء ٚضةاـة ،كٝؽ

٤ٕٚذ ٫اعئنح كأـ ق٧٤ح ريض اهلل ٔ٪٭٧ة(.)1

 .24يف ؿِ ٚذه األوببح املكديح تصٜء احلةّح االًذطةديح،
ودنَّش ابلؽةّح ،وُيه اعّش اإلشالم ذلٍ؟

ظ٤ٮؿ ملٕةجلح منَكح ابلُة٣ح
ٝؽ كًٓ اإلقبلـ ٔؽة
و
كاملضةٔح اجلةمبح ٔ ٨قٮء احلة٣ح االٝذىةديح ألم قجت ٨٦

األقجةب ،ك ٨٦ذل/ٟ

ن
رًلي٪ة  ٨٦أرٌلف اإلقبلـ ،كصٕ٢
 رشع الـٌلة ،كصٕ٤٭ة رًل٪نةى
الؿاحف ٪٦٭ة ٛ٠ة٣ح كًلٛةيح األٗ٪يةء لٞٛ٤ؿاء
ا٘٣ؿض
ه
ي ى ي
كاملعذةصنيٚ ،يه وؽٝح دؤػؾ  ٨٦أٗ٪يةا٭ ،٥كدؿد ىلع
ٞٚؿاا٭٥؛ حلعٞٞٮا ث٭ة ُ٦ة٣ت ظيةد٭ ،٥كدي ى
ُٕٯ لٞٛ٤ؿاء،

كاملكة٠ني ،كإ٣ةم٤ني ٔ٤ي٭ة ،كاملؤٛ٣ح ٤ٝٮب٭ ،٥كا٘٣ةر٦ني،

كيف قبي ٢اهلل ،كاث ٨الكبي ،٢كٔذ ٜالؿٝةب  ٨٦املك٧٤ني.
(ٚ )1ذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧ح (.)390-391/7
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 كرشع وؽٝح اتلُٮع نأيٌة لـيةدة ٛ٠ة٣ح كًلٛةيح املعذةصني

كذكم اٛ٣ةٝح.

 -ظر ىلع إٛ٩ةؽ ٦ة  ٨٦ ٢ٌٚاملةؿ ٔ ٨ظةصح اإلنكةف

كظةصح ٔيةهل ىلع ٞٚؿاء املك٧٤ني كٗري املك٧٤ني.
يى
ى
ى
األمؿ ٚؿض ظ ٜآػ ىؿ يف املةؿ قٮل الـٌلة ،ك٬ؾق
ة
ال
 أصةز لٮً
الرضاات ىلع األٗ٪يةء  ٨٦ذكم املرشكاعت كإٞ٣ةرات

دس ٙزٌلة املةؿ ظةصةت
ثٌٮاثُ٭ة الرشٔيح ،كذل ٟإذا ل٥
ً

املضذ.ٓ٧

ن
أ٩ٮااع  ٨٦الٛ١ةرات ىلع مؿدسيب ثٕي
 أكصتاملؼةٛ٣ةت؛ تل ٜٛ٪ىلع اٞٛ٣ؿاء كاملكة٠ني كذكم احلةصةت،

٦سٛ٠ /٢ةرة اْ٣٭ةر ،كًلٛةرة دمةع الـكصح يف ٩٭ةر رمٌةف،

كاحل٪ر يف احل٧ني ،كاجلؾر ،كاغبل٭ة إَٕةـ املكة٠ني ،كيف

ثٌٕ٭ة ٠كٮد٭ ،٥كًلؾل ٟأكصت الٮٚةء ث٪ؾر اُ٣ةٔح.
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ن
 كظر ىلع الٮ ،ٙٝكصٕ ٢هل نْٔي٧ة يف احلؽ ٨٦
دكرا

ابلُة٣ح ،ك٦ة يرتدت ٔ٤ي٭ة  ٨٦املضةاعت ،كصٕ٨٦ ٫٤
ي
يجذ ٓٛث٭ة وةظج٭ة يف ادل٩ية كاآلػؿة،
الىؽٝةت اجلةريةت ا٣يت

ن
قٮاء اكف كٛٝة أ٤٬ية ،أك ػريية.

 كظر ىلع إظيةء األرض املٮات ا٣يت ال ٦ةل ٟهلة ،كالن
ٔ٧ةرة ٚي٭ة ثـرع أك ٔ٧ؿاف ،كصٕ ٨٦ ٢أظية أرًة ٦يذح م٤اك

هل ،ثإذف ادلك٣ح ،كمكةٔؽد٭ة ،كتك٭يبلد٭ة.

ي
كا٣رتاظ ً ٥ثني
ا٣رب كاتلٞٮل،
 كظر ىلع اتلٕةكف ىلع ًي
ى
ى
املك ٥٤ل٤٭بلؾ كأقجةث.٫
ك ٤ى ٥أػةق
املؤ٪٦ني ،كَ٩ه املك ٥٤أف ي ً
ه
ه
ه
كٝؽ دؿ ىلع ذل ٟلك ٫أد٣ح ٠سرية ٦ذٮاٚؿة يف ال١ذةب كالك٪ح،
ي
املٞةـ ذل٠ؿ٬ة.
ال يتكٓ
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قطا ٛاهلل خري كلُ
 ٨٦أرٌلف اإلي٧ةف ا٣يت ال يىط إقبلـ إ٣جؽ إال ث٭ة
ي
ي
ريق كرشقٚ ،ك يشء
٤ٮق كمؿق ،ػ ً
اإلي٧ةف ثٌٞةء اهلل كٝؽرق ،ظ ً
يف ٬ؾق ادل٩ية إ٧٩ة جيؿم ثذٞؽيؿ اهلل  كظؽقٝ ،ةؿ دٕةىل/

[ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ] {القمر ،}53:كاهلل 
ن
ن
اػذجةرا هل كا٦ذعة٩ةٞٚ ،ةؿ دٕةىل/
يبذٌل إ٣جؽ ثةلرساء كالرضاء؛
[ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ] {األىبواء ،}04:كاملؤ ٨٦يف لك
ه
كراض ث٧ة ٝؽر اهلل كٝىض ،كيٕ ٥٤أف اهلل
مكتك٥٤
أظٮاهل
و
دٕةىل ال يٞيض ٕ٣جؽق إال اخلري كإف اكف اٌٞ٣ةء يف ّة٬ؿق

رشاٚ ،٭ٮ رش نكيب ثة٣جكجح لئلنكةف ،أ٦ة يف ٔ ٥٤اهلل كدٞؽيؿق
ي
اخلري املُ٧٠ ،ٜ٤ة قيأِت ثية.٫٩
ٚ٭ٮ
كالٮاصت ىلع املؤ ٨٦إذا دٕؿض ل٤ٮبةء كابلبلء أال ى
ييأس

 ٨٦رمحح اهلل؛ ث ٢حيك ٨ا ٨ْ٣ثةهلل ،كيكذبرش ثٛؿص ٫دٕةىل،

كٔ٤ي ٫ثةلرضأح كادلاعء؛ ظىت يؿ ٓٚاهلل ابلبلء.
ك٩بني ذل ٟيف ٦جعسني ىلع اجلعٮ اتلةيل/
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املبخح األّل
فريّس (كْزّىا) أّ غريِ :ال حتسبِْ شسا لله ،بل ٍْ خري لله

ي
ى
ظةدزح اإل ،ٟٚي
ٔؿض اجليب
كَٕ ٨يف
ظؽزخ
ل٧ة
ً
ي
زكص ٫إٛ٣يٛح اُ٣ة٬ؿة املُ٭ؿة
 ،كاد ً٭٧خ
ن
ا٣ربيبح املرباح ٚ ٨٦ٮؽ قجٓ ق٧ةكات ثةلـ٩ة ،اك٩خ ٚذ٪ح ثٞؽر

اهلل ،ثني اهلل ٚي٭ة الىةدٝني  ٨٦امل٪ةٞٚني ،كٌٚط أ ٢٬اجلٛةؽ،
ن
ن
ك٠ ٓ٦ٮ٩٭ة
ثبلء مؽيؽا ىلع ٛ٩ف اجليب  كأيب
ثسؿ كاعئنح كأ ٢٬اإلي٧ةف ،إال أف اهلل ٝةؿ ٔ٪٭ة[ /ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ] {النور.}11:

ثبلء حيى ٢لٕ٤جؽ ،يسٮف ّة٬ؿق النؽة
ك١٬ؾا يف لك
و

كاملع٪ح كالرش ،كحي ٢٧يف ثةَ ٫٪الؿمحح كامل٪عحٌٞٚ ،ةء اهلل

لك ٫ػري ،كإف اكف يف ّة٬ؿق رش ثة٣جكجح لٕ٤جؽ ،كذلل ٟاكف
َ َ
 ٨٦داعء اجليب« /وً ِ ِن رش ٔة ًغيخ»؛ أم /رش ثة٣جكجح
َ
لٕ٤جؽ ،كٌلف  ٨٦داعا ٫كز٪ةا ٫ىلع اهلل ٝٮهل« /والَّش ّيس
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ى
اخلريٚ ،ةٌٞ٣ةء كإف اكف
إيلٍ»؛ أم /أ٩خ ية رب ،ال دٞؽر إال
ى
ى
اخلري املعي ،كذلا ٝي/٢
يف ّة٬ؿق رش إال أ ٫٩حي ٢٧يف ثةَ٫٪

ى ي
ى
ى
الٮا ،»ٓٝكٝؽ ثني ي
اهلل ٬ ؾا
ا٘٣يت الػرتد٥
«لٮ إَ٤ذ٥
ى
رض ٩ ٓ٦ ،يب اهلل مٮىس
املٕىن يف ٝىح ٩يب اهلل اخل ً ً
 ،يف قٮرة ال١٭ ،ٙكيف أظةدير اجليب
ى
 ،كبني احل٧١ح  ٨٦ػؿؽ اخلرض ل٤كٛي٪حٓ٦ ،
ى
أ ٫٩يف ّة٬ؿق رش كٔؽـ م١ؿ ل٧ٕ٪٤ح كا ،٢ٌٛ٣كذلا أ٩س ىؿ
ى
ه
١٪٦ؿ٣ ،س ٨ملة
ٔ٤ي ٫مٮىس ؛ ألف ا ٢٧ٕ٣يف ّة٬ؿق
ّ٭ؿت احل٧١ح اإلهليح ٬ ٨٦ؾا اتلٞؽيؿ ٔ٪٧٤ة أف ى
اهلل دٕةىل ال
يٞيض إال اخلري؛ ظير ٝةؿ[ /ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣ ﮤ ] {الكهف.}13:
ي
ي
٤ٚٮ د ًؿًلخ الكٛي٪ح ىلع ظةهلة كدمةهلة كًل٧ةهلة حل ي ًؿـ ٪٦٭ة
ن
ن
أوعةث٭ة ،ي
ّ٧٤ة كٔؽكا٩ة٣ ،س ٨اهلل دٕةىل
كق ً٤جخ ٪٦٭٥
ثذٞؽيؿق اخلري لٕ٤جةدٝ ،ؽر ٔ٤ي٭ ٥أػ ٙالرضري ٨حلىٮؿ
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املى٤عح ا٤ٕ٣ية حبْٛ٭ة ىلع أ٤٬٭ة[ ،ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ] {املائدة.}43:

كيف ٝىح ٝذ ٢ا٘٣بلـ ه
أمؿ يف ّة٬ؿق رش٠ ،ي ٙيٞذ ٢وجية

ص٪ةيح؟ ٚجني اهلل احل٧١ح  ٨٦ذلٟ؛ ظير ٝةؿ[ /ﮥ
ث٘ري
و
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸]
َ
َ
َ
ُ
اخل ِ ُ
ُض
 ،}21كٝةؿ اجليب « /اّنالم اذلي ًذْٙ
ي
َ ُ
ُ
ً
اكورا»؛ أم /لٮ ٝؽر هل أف يٕحل لاكف اعٝة
ؼجِف يٜم ؼجِف
ن
ن
ٛ٦كؽا يف األرض  ٨٦الاكٚؿيٞٚ ،٨ىض ي
اهلل هل الٮٚةة َٛبل
ن
و٘ريا؛ حل١ٮف يف اجل٪ح ،كيؿظ ٥كادليٞٔ ٨٦ ٫ٮ ٫ٝكٔىية٫٩

{الكهف-23:

ن
زٌلة كأٝؿب ير ن
محة ،كيؿزٝ٭٥
كمٞةا ،٫كخي٤ٔ ٙ٤ي٭٧ة خبري ٫٪٦
الىرب ىلع ابلبلء كمٛةٔح الىيب يف اٞ٣ية٦ح ،كيؽػ٤٭ ٥اجل٪ح،
٧٠ة كرد يف األظةدير الىعيعح يف ٦س٬ ٢ؾا النأف ٔ٩ ٨بي٪ة

.
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ن
كيف ٝىح اجلؽار ٝىض اهلل ٬ؽ ٫٦كب٪ةءق ظٛةّة ىلع أمٮاؿ
ي
ٚةهلل ال يٞيض إال اخلري ،كإف اكف
احلذةٍل  ٨٦اٞ٣ٮـ ال٤بةـ،

اٌٞ٣ةء يف ّة٬ؿق رش ٚ٭ٮ رش ثة٣جكجح لٕ٤جؽ ،أ٦ة يف ظ ٜاهلل
ى
ٚ٭ٮ ه
ػري  ٤ُ٦هٝ ،ٜةؿ دٕةىل[ /ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ] {املائدة.}43:

كلٮ اَ٪ٕ٤ة ىلع ا٘٣يت الػرت٩ة الٮا ،ٓٝكلؿًي٪ة ث ،٫كمحؽ٩ة
ى
كاحلس٥
اهلل ٔ٤ي ،٫كيف ٚريكس ٠ٮرك٩ة  ٨٦اخلري كامل٪ةٓٚ
ً

اْ٣ة٬ؿة ا٣يت أَ٪ٕ٤ة اهلل ٔ٤ي٭ة كٔ٪٧٤ة٬ة ال١سري ،خببلؼ
احلس ٥ابلةَ٪ح ا٣يت ال ٧٤ٕ٩٭ة ،كاهلل يٕ٧٤٭ةٚ ،س ٥أظية ي
اهلل

ي ى
ٕ٦ةص ،ك٨٦
نن ،كأ٦ةت ث ٨٦ ٫ثً ىؽ وع ،كأَٛأ ث٨٦ ٫
و
ث ٨٦ ٫ق و

ذل ٟىلع قبي ٢املسةؿ ال احلرص/
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أّلا :مً السيً اليت أحٔاٍا اهلل بفريّس كْزّىا

ى
ى
ي
ظة٣س»٥
-1
أظية ق٪ح« /و٤ٮا يف ثيٮدًس« ،»٥و٤ٮا يف ًر ً
ي
ي
يف اجلؽاء ل٤ىبلة؛ ظير إ٩٭ة دٞةؿ ٔ٪ؽ املُؿ النؽيؽ،
٩ةٝ ،ٓٚةؿ/
كا٧٤ْ٣ح النؽيؽة ،كالـ ٜ٣النؽيؽ ،كحنٮ ذل ٨ٕٚ ،ٟو
ى
ٔ٧ؿ يف حل٤ح ثةردة ى
ى
ثٌض٪ةف ،زٝ ٥ةؿ « /ىو٤ٮا يف
أذف اث٨
و

ظة٣سٚ ،»٥أػرب٩ة أف رقٮؿ اهلل  اكف يأمؿ
ًر ً
َ
َ
ن
الرظةل» يف ال٤ي٤ح
مؤذ٩ة يؤذف ،ز ٥يٞٮؿ ىلع إزؿق« /أال ضْٜا يف
ِ
ابلةردة ،أك املُرية يف الكٛؿ.
كٔٔ ٨جؽ اهلل ث ٨احلةرث ،اث ٥ٔ ٨حم٧ؽ ث ٨قرييٝ ،٨ةؿ
ً
ُ٦ري« /إذا ًْخ« /أشٛد أن حمٕدا
يٮـ
اث٨
ٔجةس ملؤذ ٫٩يف و
و
و
رشٜل الل» ،وال دٌِ /يح َع الطالة« /ًِ .ضْٜا يف
ى
اجلةس اقت١٪ؿكاٝ ،ةؿ٬ ٨٦ ٫٤ٕٚ /ٮ ه
ػري
ثيٜدسٓ»»١ٚ .أف
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ي
ى ه
ظؿصسٚ ،٥ذ٧نٮف
٦ين ،إف اجلٕ٧ح ٔـ٦ح ،كإين ٠ؿ٬خ أف أ ً
يف اُ٣ني كادلظي(.)1

أظية ق٪ح وبلة اجل٪ةزة يف اخلبلءٞٚ ،ؽ اكف اجليب
-0
ى
ػةرج املكضؽ ،يف مٮًٓ
 يىٌل اجل٪ةزة

املكضؽ إال ٕ٣ؾر،
اجل٪ةاـ -مٮًٓ ٕ٦ؽ ذلل -ٟكل ٥يى٤٭ة يف
ً
ٔ٧ٮ٦ة ن
ن
ي
أيٌة٧٤ٚ ،ة
كجتٮز وبلد٭ة يف املكضؽ
ُ٧٠ؿ كحنٮق،
و
ي
ي
ٗٞ٤خ املكةصؽ بكجت اخلٮؼ  ٨٦اتلضٕ٧ةت إ٣ة٦ح ،وةر
أ ً
اجلةس يى٤ٮف اجل٪ةزة أ٦ةـ املكةصؽ يف النٮارع ،أك يف

أ٦ةز ٨أػؿل  ٨٦اُ٣ؿؽ إ٣ة٦ح ،ك٬ؾق  ٨٦الك٪ح٧٠ ،ة

قجٞخ اإلمةرة إحل.٫

-3

ق٪ح الىبلة يف اجلٕةؿ؛ ألف اجلةس ظيس٧ة يى٤ٮف

اجل٪ةزة يف اخلبلء ػةرج املكضؽ ،يى٤ٮف يف ٕ٩ةهل ٥ك٬ؾق ق٪ح
ه
ي
زةثذح ٔ ٨اجليب  قجٞخ اإلمةرة إحل٭ة.

( )1وعيط ابلؼةرم (.)921
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-4

ٚؿيٌح احلضةب كدُ٘يح املؿأة دميٓ ثؽ٩٭ة ث٧ة ٚي٫

الٮص ٫كالٛ١ةف؛ إذا ػؿصخ  ٨٦ثحذ٭ة ،كبؿزت لؤلصة٩ت ٔ٪٭ة
ىلع الؿاصط ثةدلحلٚ ،٢ىةر احلٮـ الؿصةؿ كا٣جكةء ي٤بىكٮف

ن
ال٧١ة٦ةت ػٮٚة  ٨٦ا٩تنةر اٛ٣ريكس إحل٭٥؛ ظىت ٠ذجخ
ن
وعيٛح ٚؿنكيح ٞ٦ةال ثٕ٪ٮاف٠« /ٮرك٩ة يسؿق اجلٞةب».

-5

ٝؿار املؿأة يف ثحذ٭ة ،كظضج٪ٔ ٫ة ْ٦ة٬ؿ الكٛٮر

كاتلربجٞٚ ،ؽ ٝةؿ دٕةىل[ /ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ] {األحزاب.}00:

-6

دمٓ م ٢٧األرس ،اآلثةء كاأل٦٭ةت ثأث٪ةا٭ ٥كاجلْؿ يف

مؽيؽ يف اخلؿكج  ٨٦ابليخ ل٤ٮّةا،ٙ
مؤك٩٭ ٥ثٕؽ ا٩٭٧ةؾ
و
كاألٔ٧ةؿ ،كابلٕؽ ٔ ٨األكالد ،كحنٮ ذل.ٟ

-7

إظيةء ق٪ح الىؽٝةت إ٣يجيح كاجلٞؽيح ،مؿااعة

ْ٣ؿكؼ احلضؿ ،ك ٓ٪٦اتلضٮاؿ ،كٔؽـ اخلؿكج ل٢٧ٕ٤
كال١كت ،كخبةوح  ٓ٦أوعةب امل٭ ٨احلؿة ،كٔ٧ةؿ احلٮ٦يح
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كحنٮ ذلٚ ،ٟىةر اجلةس يذىؽٝٮف كيىٕ٪ٮف «م ٍ٪املٕٮ٩ح»
إلػٮا٩٭ ٥كصريا٩٭٧٠ ،٥ة ي ٢ٕٛثػ« /م ٍ٪رمٌةف».
ي
ي
كاتلٕةَ ً ٙكالى٤ح ثني اجلةس
كا٣رتاظ ً٥
 -8ق٪ح اتلٮاد

بكجت ٬ؾا ابلبلء.

قنن اُ٣٭ةرة كا٪ٕ٣ةيح ث٘ك ٢احلؽي ٨كاالقت٪ضةء
-9
ي ى
بكنن اُٛ٣ؿة ،كَ٭ةرة اثلٮب
ثةملةء كاالٗتكةؿ كا٪ٕ٣ةيح

كاملاكف كحنٮ ذل.ٟ
-12

ق٪ح احلضؿ الىيح ث٪ٮٔيح ث ٓ٪٧اخلؿكج  ٨٦ثرل

الٮبةء ،كادلػٮؿ إحل٭ة ،كٔـؿ املؿىض يف حمةصؿ وعيح

ٕ٣بلص٭ ،٥ك ٓ٪٦اػذبلَ٭ ٥ثةألوعةء.

-11

ٔؽـ مىةٚعح كال خمةُ٣ح املىةثني ثةٛ٣ريكقةت.

 -10ق٪ح املعةْٚح كاملٮاّجح ىلع أذاكر الىجةح كاملكةء؛
تل١ٮف ًظى٪نة ظىي٪نة لىةظج٭ة  ٨٦اإلوةثح ثةٛ٣ريكقةت
املٕؽيح كاألمؿاض اٛ٣ذة٠ح.
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-13

ق٪ح ادلاعء كالرضأح كاالثذ٭ةؿ ىلع اهلل ثؽ ٓٚابلبلء،

-14

ق٪ح الؿٝيح اجلجٮيح ل٤ٮٝةيح  ٨٦الٮبةء كإ٣بلج .٫٪٦

كقؤاؿ اهلل إٛ٣ٮ كاملٕةٚةة.

ق٪ح اتلىجط يف لك وجةح بكجٓ د٧ؿات ٔضٮة؛ خلبل

-15
قعؿ ،كال ٚريكس كحنٮ ذل.ٟ
ييىةب اإلنكةف بك ،٥كال
و
ن
ن
بلةقة كاجل٭ةر ىٕ٦ةمة ،وةر
 -16ق٪ح أف يسٮف ال٤ي٢
ن
وجةظة أك  ٨٦ثٕؽ اٛ٣ضؿ إىل
اجل٧يٓ يٕ ٨٦ ٢٧الكةدقح

ٗؿكب الن٧ف ،كبٕؽ٬ة الك ي٘ ٜ٤حمبلد ،٫كي١٧ر يف ثحذ٫
ن
ن
٦ج١ؿا٧٠ ،ة يه اُٛ٣ؿة،
٦جن٘بل ثأكالدق ،كٔجةدة رب ،٫ي٪ةـ

ثةإلًةٚح لك٪ح ٔؽـ الك ى٧ؿ ثٕؽ إ٣نةء.
-17

-18
-19

ق٪ح  ٓ٪٦االػذبلط ثني الؿص ٢كاملؿأة األص٪بيح.

ق٪ح  ٓ٪٦مىةٚعح الؿص ٢ل٧٤ؿأة األص٪بيح.

لـكـ َةٔح كالة األمٮر يف ٗري ٕ٦ىيح ،ك٬ؾا ننة٬ؽق

 ٨٦ا٣زتاـ األ٦ح ثأكامؿ كدٮصي٭ةت كالة األمٮر ،حنٮ الٮٝةيح

كإ٣بلج ٬ ٨٦ؾا اٛ٣ريكس ثةلٮقةا ٢املؼذٛ٤ح ،اكحلضؿ
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الىيح ،كظْؿ اتلضٮاؿ ،ك ٓ٪٦اتلضٕ٧ةت ،كٗ ٜ٤املعبلت،

كأ٦ةز ٨اتلض.ٓ٧
-02

ال٧ع٪ح ٝي٧ح ا٧٤ٕ٣ةء ،قٮاء ٔ٧٤ةء ادلي٨
أّ٭ؿت ٬ؾق ً

الرشي ،ٙأك ٔ٧٤ةء اُ٣ت كحنٮ ٨٦ ٥٬ذكم ا٤ٕ٣ٮـ اجلةٕٚح،

كأ ٫٩ال ٗىن ل٪٤ةس ٔ٪٭ ٥كٔ٧٤ٔ ٨٭ ٥حبٮؿ اهلل كٝٮد٧٠ ،٫ة

ثح٪خ ٦ؽل دٛة٬ح ا٪ٛ٣ة٩ني كامل٘٪ني كالؿاٝىني كاملٮقيٞيني
كامل٧س٤ني كالٔيب ال١ؿة ،كأ ٫٩ال كزف هل ،٥كال ٝي٧ح ،إال أ٩٭٥
أداة ٣جرش اٛ٣كةد كالؿذي٤ح يف املضذ ،ٓ٧كأداة ل٤٭ٮ ابلةَ،٢

كدٌيٓ األكٝةت ،كإ٬ؽار األمٮاؿ يف ٗري َةٔح اهلل دٕةىل.

-01

ثيةف ٦ؽل أ٧٬يح ك ٢ٌٚرصةؿ ادلك٣ح املؼ٤ىني ٨٦

اٞ٣ةدة كرصةؿ اجلحل كالرشَح كحنٮ ،٥٬كأف دك٣ح ثؽكف

صحل كأٝ ٨٦ٮم ٚيه دك٣ح ٦٭٤٭٤ح ًٕيٛح.
ي
ى
 -00ثح٪خ ٬ؾق املع٪ح ٦ة ٔ٤ي ٫دمةٔح اإلػٮاف  ٨٦ىق ٛو٫
كظ ٜ٪ىلع ثبلد املك٧٤ني،
كظٞؽ،
كص٭ْٔ ٢ي،٥
مؽيؽ،
و
و
و
و
كخبةوح مرص؛ إذ يؽٔٮف اجلةس ٕ٣ؽـ اال٣زتاـ ثأكامؿ كالة
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األمؿ كاخلؿكج ىلع َةٔذ٭ ٥يف ٬ؾق املع٪ح ،ك٬ؾا  ٨٦أو٢

٪٦٭ش اخلٮارج.

-03

اكف قبجنة يف رصٮع ال١سريي ٨٦ ٨اجلةس إىل اهلل،

ثةتلٮبح اجلىٮح ،كاجلؽ كاالصذ٭ةد يف اذل٠ؿ كادلاعء كْ٦ة٬ؿ
إ٣جٮديح هلل رب إ٣ةملني.

-04

أظية يف األ٦ح ٔجةدة االٚذٞةر إىل اهلل كاتلؾل ٢إحل،٫

٤ٚحف هلة إال اهلل.
ه
 -05صٕ ٢اجل٧يٓ يٞؿ ثٌٕ ٫ٛكٔضـق ،إذ أٔ٪٤خ دكؿ

٠ربل ٔضـ٬ة ٔٞ٦ ٨ةك٦ح ٬ؾا اٛ٣ريكس٠ ،إيُةحلة كٗري٬ة.
ى
إهل هلؾا ال١ٮف ،ثيؽق لك
 -06صٕ٤خ ال١سري يٕرتؼ ثٮصٮد و
يشء ،كال ي ٟ٤٧ى
ر ٓٚابلبلء ٔ ٨إ٣جةد إال ٬ٮ.
-07

يي
تكٕ٢؟ كًليٙ
دُٕ يف؟ كًليٙ
ٔ ٥٤ا٣برشيح ٠يً ٙ

دتسةءب؟ ٧٠ة ٔ٪٧٤ة إيةق رقٮؿ اهلل ٪٦ ؾ أكرث
ى ى ى ن
 ٨٦أربٕح
ٔرش ٝؿ٩ة.
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-08

د ٓٚاجلةس لرلاعء كاتلرضع ،كاالقذ٘ٛةر ،كدؿؾ

-32

أظية ٚؿيٌح األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجليه ٔ ٨امل١٪ؿ.

املٕةيص ،كامل١٪ؿات.
ي
ن
ى
ي
ا ٥٤ٕ٣إال ٤ٝيبل.
 ٥٤ٔ -09ا٣برشيح أ٩٭٦ ٥ة أكدٮا ٨٦
ً

ّكه أمات اهلل  بفريّس كْزّىا مً بدعّ ،مً ذلم:
-1

أ٦ةت اهلل  ثْ٦ ٫ة٬ؿ الرشؾ املٮصٮدة يف األ٦ح

ٔ ٨٦جةدة األمٮات ،كاُ٣ٮاؼ ظٮؿ ٝجٮر ،٥٬كاالقذ٘ةزح ث٭،٥

كاالقذٕة٩ح ث٭ ،٥كاتلٮَل ٔ٤ي٭ ،٥كداعا٭ ،٥كَ٤ت املؽد

كاملٕٮ٩ح ٪٦٭ ،٥كاجلؾر هل ،٥كاذلثط هل ،٥كاخلٮؼ ٪٦٭ ،٥كالؿصةء
٪٦٭ ،٥كمؽ الؿظةؿ إحل٭٥؛ َ٤جنة ل٤ربًلح ٪٦٭ ٥كٔ٪ؽ ٥٬كحنٮ

ذل ٓ٦ .ٟأ٩٭ ٥مٮىت ال يكٕ٧ٮف ،كال ي١٤٧ٮف كال جييجٮف،
ى
كيٮـ اٞ٣ية٦ح ٬ ٨٦ؾا الرشؾ يتربؤكف٧٠ ،ة ٝةؿ اهلل دٕةىل/
[ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
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ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ] {فاطر ،}15-10:كٝةؿ/

[ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ] {األحقاف.}2-4:

ثؽٔح املٮادل ا٣يت جيذ ٓ٧هلة الىٮٚيح كاجل ى ى٭٤ح ٨٦
-0
ن
ى
ى
 ،ٓٛ٩أك
ٮب؛ أذٞةدا ٪٦٭ ٥يف ص٤ت و
اجلةس  ٨٦لك ظؽ وب كو و
د ٓٚيرض ٔ٪ؽ أوعةب ٬ؾق املٮادل ،ك٦ة جيؿم يف ٬ؾق املٮادل
 ٨٦و
كٚكةد يف األػبلؽ كبؽع يف إ٣جةدات.
ك١٪٦ؿات
ثؽع
و
و

-3

ثؽٔح اذل٠ؿ الىٮيف (الؿٝه الىٮيف) ثةجلٕضٕح

كر ٓٚالىٮت كَؿيٞح اذل٠ؿ املعؽزح ىلع يؽ أربةب اُ٣ؿؽ

الىٮٚيح كاألكراد املعؽزح املى٪ٮٔح ىلع أيؽي٭ ،٥كدؿؾ املأزٮر
ٔ ٨اجليب .

ثؽع املآد ٥كأػؾ إ٣ـاء ،ثإٝة٦ح الرسادٝةت كدكر
-4
ى
ي
امل٪ةقجةت يف ثيٮت اهلل كاٞ٣ؿاء ا ٛ٣ىكؽة اذلي ٨يذبلٔجٮف
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ثسذةب اهلل ،ي
كيذةصؿكف ث ،٫كيأك٤ٮف ث ٫أمٮاؿ اجلةس ،كإٝة٦ح
ابلٮٚي ٫املٛذٮح  ٨٦املُةٔ ٥كاملنةرب٠ ،أ٩٭ة األٚؿاح.
ّكه أطفأ اهلل بُ مً معاصّ ،مً ذلم عل ٙسبٔل املجال:
إٗبلؽ املٞةيه ا٣يت يرشب ٚي٭ة ادلػةف ،كاملؼؽرات،
-1
كي ى
كالنحنح ،ي
ٕ٤ت ٚي٭ة ا٧ٞ٣ةر ،كالٌ٪٧ح ،كال١ٮتنح٪ح،
كالنُؿ٩ش ،كحنٮ ذل ٨٦ ٟكقةا ٢ال٤٭ٮ ٗري املرشكع.

-0

إٗبلؽ الكحربات ا٣يت جت ٓ٧أَٛةؿ املك٧٤ني

كمؿاٞ٬ي٭ ٥ىلع ال٤٭ٮ كدٌيٓ األكٝةت كاألمٮاؿ ٚي٧ة ال ي٘ين،
ى
ك٦ة ي ينة٬ؽ ٚي٭ة ٕ٦ ٨٦ةيص اهلل ،ك٦ة يٕ٤ت ٚي٭ة ٧ٝ ٨٦ةر

كحنٮ ذل.ٟ

-3
-4

إٗبلؽ دكر الكح٧٪ة؛ ٚيه أظؽ ي٪ةثيٓ ٚكةد يف إ٣ةل.٥

إٗبلؽ دكر املبليه املؼذٛ٤ح ،اكخل٧ةرات ،كابلةرات،

كوةالت الؿٝه ،كا٧ٞ٣ةر ،ىلع مكذٮل إ٣ةل.٥
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-5

إٗبلؽ مٮاَئ ي
إ٣ؿاة ،كٗري٬ة  ٨٦مٮاَئ املىةيٙ

كا٣يت يْ٭ؿ ٚي٭ة إ٣ؿم كاالػذبلط ،كدربز ٚي٭ة إ٣ٮرات

كاجلْؿات املعؿ٦ةت.

-6

إيٞةؼ املؼةٛ٣ةت٦ ،س ٢خمةٛ٣ةت األٚؿاح ٨٦

املكةرح ،كاٛ٣ؿؽ ا٪٘٣ةايح ،كاملٮقيٞيح املةص٪ح ،كادلم يج،

كالؿٝه ،كاالػذبلط ،كاتلربج ،كالكٛٮر ،كرشب النحنح،
كاملؼؽرات ،كا٪٘٣ةء املةص ٨اخلةدش ل٤عيةء اهلةدـ لٌٛ٤ي٤ح

كاجلةرش ل٤ؿذي٤ح.

ى
ه
ه
ك٦ؾٔٮر؛ أف
أذؿ اهلل ث ٫أ٩ٮؼ اجلجةثؿة ٚةلك ػةاٙ
-7
ن
٠سريا ٝ ٨٦ةدة
ييىيجى٬ ٫ؾا الٮبةء ،كخبةوح أف اهلل أوةب ث٫
إ٣ةل٧٠ ،٥ة نك ٓ٧كننة٬ؽ يف نرشات األػجةر.

 ٜ٤ٗ -8اإلقذةدات ،كك ٙٝدكريةت ٠ؿة اٞ٣ؽـ ا٣يت
ي ى
ي ي
د ٨٦ ٜٛ٪أص٤٭ة األمٮاؿ ،كت ىٕؽ هلة املزيا٩يةت ،كا٣يت أوجعخ
ن
ٕ٦جٮدا ل١سري  ٨٦اجل٧ة٬ري ،كٔ٤ي٭ة يٮالٮف كيٕةدكف،
كيذٕىجٮف ،كحيجٮف ،كا٣يت تكبجخ يف ًيةع أٔ٧ةر كإ٬ؽار
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أمٮاؿ ،ك٦ة ٝي٧ح الٔت ال١ؿة يف الٮا ٓٝاٌ٧ٕ٣ل؟! ٦ةذا يٞؽـ

ألً ٦ذ٤ٔ ٨٦ ٫ٮـ ٩ةٕٚح ،كأٔ٧ةؿ وةحلح؟! كوٛذ ٫يف ادل٩ية
(ٕ٣يت) ،جيؿم كراء صرلة ٛ٪٦ٮػح.
-9

أك ٙٝالنؾكذ اجلجيس  ٨٦ال٤ٮاط كالـ٩ة كالكعةؽ

-12

ػٛي نكجح اٛ٣ٮااؽ الؿبٮيح؛ ظىت أٔ ٨٤أظؽ الؿؤقةء

-11

د٧ْ٪٦ ٓٚح الىعح إ٣ةمليح لبلٔرتاؼ ثأف د٪ةكؿ

كحنٮ ذل ٟاكٞ٣ج ٢املعؿ٦ح ثني اجلجكني كاجلجف الٮاظؽ.
أ٩٭ة وٛؿ.

اخل٧ٮر اكرزح.

 -10د ٓٚاملؤقكةت الىعيح ال١ربل لئلٝؿار خبُٮرة
ى
ت  ٨٦اُ٣ري،
د٪ةكؿ لك ذم ٩ةب  ٨٦الكجةع ،كَل ذم ًخم ٤و
كامليذح ،كاخلزنيؿ ،كاحليٮا٩ةت املؿيٌح ،كحنٮ ذل.ٟ
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املبخح الجاىٕ
التعبد هلل  يف شمً الْباّ ٛالبال ٛبعبادٗ االفتقاز ّاالستبصاز
اكف اجليب  يف أظ ٟ٤املٮا ٙٝي٤ضأ إىل اهلل
ن
ن
ن
ٛ٦ذٞؿا إحل ٫كظؽق،
٦ذرضاع ٦ذؾلبل
 كظؽق ال رشي ٟهل،
ن
ى
ى
قةابل كدأينة إيةق أف يٛؿج ال١ؿب ،كأف يـي ٢اهل ٥كا ٥٘٣اذلم
ه
ظ ٢ثةملك٧٤ني ،ك٬ؾا ٕ٦ؿكؼ  ٨٦قريد ٫كقجذ٧٠ ،٫ة ظى٢
َ ُ َ
يف ٗـكة ثؽر كٗري٬ة ،ك ٨٦ذل ٟظؽير« /امهلل إين قجدك،»...
ُ
َ
كٝةؿ« /امهلل إين أقٜذ ثٍ ِٖٔ ال »...ٓٛكٗري٬ة  ٨٦األدٔيح.
كيف الٮٝخ ٛ٩ك ٫اكف ن
٩جٕة ل٤بيرشل ثني ٝٮ ٫٦كأ٦ذ ،٫ى
ظك ى٨
ى
ى
ال١ؿب ،كيسن ٙا ،٥٘٣كٌلف يٞٮؿ/
ا ٨ْ٣ثةهلل؛ أ ٫٩قزيي٢

َُ
َ
َُ
َ
ى
ى
ا٣تنةؤـ،
يسؿ يق
«بَّشوا وال ت٘ىروا ،يرسوا وال تكرسوا» ،كٌلف
ي
ي
ٕضجي ٫اٛ٣أؿ احلك.٨
كي ً
ه
ه
كيٞني ثةهلل ؛ أف اهلل قيع٫ْٛ
كٌلف ٔ٪ؽق زٞح
ثسؿ يف اهلضؿة كٝةؿ هل /لٮ أف
كيٕةٚي٧٤ٚ ،٫ة ػيش ٔ٤ي ٫أثٮ
و
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َ ََ َ ْ َ َ َ
أظؽْ٩ ٥٬ؿ إىل ٝؽ٦ي ٫أثرص٩ةٝ .ةؿ« /ية أثة ثس ٍر ٔة ؿٍ٘
َْْ
ُ َ َُُ
ةثلٕٛة».
ي الل ز ِ
ث ِةزن ِ
كًل٧ة ظى ٢ملٮىس ؛ ل٧ة ٝةؿ هل ٝٮ[ /٫٦ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ] {الشعراء.}26-21:

ًٕٚل املك ٥٤أف حيك ٨ا ٨ْ٣ثةهلل؛ أ  ٫٩قيٛؿج
ي ى
ى
ال١ؿب ،كيـي ٢ا٧٘٣ح ،كأف يكذبرش ثةخلريٝ ،ةؿ اهلل دٕةىل/

[ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
قض َت
ﯩ ] {الشورى ،}62:كٝةؿ اجليب ِ « /
ُ
أزّي ً٘ َ
َ
رب٘ة ٖٔ ًٜ٘ط قجةده وًُرب د َ
ؽي،
َيه ،ي٘ـ ُر إيلٓٛ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ ُ
ويـِ يغعٌٍٚ -ع ٟاجليب  لٌع ٟاهلل
َ
َ َ
َ ُ
ٌ
ًريت»(.)1
ورصٓٛ
 -ويـِ يغعٍ ويكْ ُٓ أن
ي
كإػٮة يٮق ٙثٕؽ أف يئكٮا  ٨٦أػؾ أػي٭ٝ ٥ةؿ هل ٥أثٮ٥٬

يٕٞٮب [ /ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
( )1مك٪ؽ أمحؽ ( ،)16021كقنن اث٦ ٨ةص.)181( ٫
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ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ] {يوسف ،}21:كٝةؿ دٕةىل[ /ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ] {احلجر.}42:
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مبخح ختامٕ :أخباز بعض اللْازخ ّالبالٓا اليت حلت ببالد املسلنني

ى
 )1يف ق٪ح   042ـه يق ً ٓ٧أً ٢٬ػبلط (ٝىجح أر٦يجيح الٮقُٯ)
ه
ن
ويعح  ٨٦الك٧ةء ٦ةت ٚي٭ة دمةٔح ٠سرية(.)1
 )0يف ق٪ح  041ـه٦ةصخ اجلضٮـ ،كد٪ةزؿت مج ٫اجلؿاد أكرث
ال٤يٚ ،٢اكف ذل ٟآيح مـٔضح(.)0

ي
ى
ث ٞى
كادلا٘٦ةف ،كالؿم،
ٮم ىف،
 )3يف ق٪ح  040ـهاك٩خ الـالزؿ
كَربقذةف ،ك٩حكةثٮر ،كأوج٭ةف ،كٚ ٟ٤٬ي٭ة ثٌٕح كأربٕٮف
ن
أٛ٣ة ،كا٩٭ؽ ٩ى٦ ٙؽي٪ح ادلا٘٦ةف(.)3
 )4يف ق٪ح  045ـهٔ٧خ الـلـ٣ح ادل٩ية ،ك٦ةت ٚي٭ة ػبلا،ٜ
كٚي٭ة ك ٓٝثُٞ٪٧ح ث٤غ ُ٦ؿ اكدلـ إ٣جيٍ(.)4
(٩ )1ـ٬ح اٌٛ٣بلء خمذرص قري أٔبلـ اجلجبلء ص 645ر.4040 ٥ٝ
(٩ )0ـ٬ح اٌٛ٣بلء ص 645ر.4043 ٥ٝ

(٩ )3ـ٬ح اٌٛ٣بلء ص 645ر.4044 ٥ٝ
(٩ )4ـ٬ح اٌٛ٣بلء ص 645ر.4045 ٥ٝ
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ه
ْٔي،٥
 )5كيف ق٪ح  478ـهظؽث يف ث٘ؽاد ثٕؽ إ٣رص دكم
ه
ّبلـٚ ،إذا ريط ل ٥يي ىؿ ٦س٤٭ة ،قٮداء خثي٪حٚ ،ةقٮد اجل٭ةر
كأٝج٢
كذ٬جخ آزةرق ،كذ٬ت أزؿ الن٧ف ،كبٞي٪ة كًلأ٪٩ة يف أمؽ
ّ٧٤ح ،ال يجرص أظؽ يؽق ،ك٦ةج اجلةس ،كل ٥نن ٟأ٩٭ة
اٞ٣ية٦ح ،أك ػك ،ٙأك ٔؾاب ٝؽ ٩ـؿ ،كبٌف األمؿ ٠ؾلٟ
ٝؽر ٦ة يٌ٪ش اخلزب ،كرصٓ الكٮاد محؿة لك٭ت اجلةر ،أك ن
دمؿا
يذٮٝؽ ٥٤ٚ ،نن ٟظيجبؾ أ٩٭ة ه
٩ةر أرق٤٭ة اهلل ىلع إ٣جةد،
و

كأي ًك٪ة  ٨٦اجلضةة ،ز ٥م١ر أ ٨٦ ٢ٝم١ر اْ٣بلـ ،كجت٤خ

حب٧ؽ اهلل ٔ ٨قبل٦ح ،زٕ٤َ ٥خ الن٧ف ،كبٞيخ قةٔح إىل

ا٘٣ؿكب(.)1

ي
لـ٣خ املٮو ٢كم٭ؿزكر ،كدؿددت الـالزؿ
 )6كيف ق٪ح  603ـهز ً
ن
٩يٛة كزبلزني ن
يٮ٦ة ،كػؿب أكرث ٝؿل د ٟ٤اجلةظيح،
ٔ٤ي٭٥
()1ظاكق اإل٦ةـ أثٮ ثسؿ اُ٣ؿَٮيش حم٧ؽ ث ٨الٮحلؽ ث ٨ػ ٙ٤اٛ٣٭ؿم

األ٩ؽليس اٞٛ٣ي ٫اعل ٥اإلق٪١ؽريح٩ ،ـ٬ح اٌٛ٣بلء ص 961ثؿ.5797 ٥ٝ
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ه
ه
ْٔي،٥
كاُنك ٙا٧ٞ٣ؿ يف الك٪ح مؿدني ،كصةء ثةملٮو ٢ثؿد

ز٩ح الٮاظؽة ٦بذة در ٥٬أك أٚ ،٢ٝأ ٟ٤٬ادلكاب(.)1
ه
ه
ْٔي ٥ثةبلرصة ،اذ٬ت أكرث٬ة،
ظؿيٜ
 )7كيف ق٪ح  017ـهكٓٝ
كٌلف ذل ٟيف ز ٨٦املأمٮف ،يف ز٤ٔ ٨٦ٮ ابلؽٔح كأ٤٬٭ة،
كا٦ذعةف الك٪ح كأ٤٬٭ة(.)0

ن
كاظؽا كٔرشي٨
 )8يف ق٪ح  454ـهٗؿٝخ ث٘ؽاد ،كب ٖ٤املةء
ن
ذرااع(.)3
ي
 )9يف ق٪ح  466ـهٗؿٝخ ث٘ؽاد ،كأ ًري٧خ اجلٕ٧ح يف الك،٨ٛ
ي
ن
ك ٟ٤٬ه
ذرااع،
ػ ٜ٤ال حي ىىٮف؛ ظىت ٝي /٢إف املةء ث ٖ٤زبلزني
ظىت ٝةؿ ًقج يٍ اث ٨اجلٮزم /كا٩٭ؽ٦خ ٦بح أ ٙ٣دار(.)4

(٩ )1ـ٬ح اٌٛ٣بلء ص 1279ر.6081 ٥ٝ
(٩ )0ـ٬ح اٌٛ٣بلء ص 581ر.3852 ٥ٝ

(٩ )3ـ٬ح اٌٛ٣بلء ص 910ر.5578 ٥ٝ
(٩ )4ـ٬ح اٌٛ٣بلء ص 910ر.5579 ٥ٝ
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ن
ْٔي٧ة يف مرص كاأل٩ؽلف،
 )12كيف ق٪ح  428ـهاكف اٞ٣عٍ
ن
كقِل ى
ٞ٤٘٦ح ثبل مى ،٢ي
اعـ اجلٮع
ظىت ثٞيخ املكةصؽ
ال١جري(.)1

ي
 )11كيف ق٪ح  429ـهاكف اجلٮع املٛؿد ثج٘ؽاد كخبةرل
ى ى
كق ى٧ؿر٪ؽ؛ ظىت ٝي ٟ٤٬ /٢أ ٙ٣أ ٙ٣كقخ ٦بح أ( ٙ٣م٤يٮف

كقخ ٦بح أ.)0()ٙ٣

 )10كيف ق٪ح  018ـهاكف الٮبةء املٛؿط كاٞ٣عٍ ث٧رص ،ك٦ةت

ال١سري(.)3

 )13كيف ق٪ح  081ـهاغرت ٦يةق َربقذةف ،ظىت اكف ييجةع
زبلزح أرَةؿ  ٨٦املةء ثؽر ،٥٬كأك٤ٮا امليذح(.)4

(٩ )1ـ٬ح اٌٛ٣بلء ص 910ر.5576 ٥ٝ

(٩ )0ـ٬ح اٌٛ٣بلء ص 910ر.5577 ٥ٝ

(٩ )3ـ٬ح اٌٛ٣بلء ص 581ر.3854 ٥ٝ
(٩ )4ـ٬ح اٌٛ٣بلء ص 708ر.4729 ٥ٝ
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ه
ٝعٍ٦ ،ة يق ً ٓ٧ث٧س،٫٤
 )14كيف ق٪ح  448ـهاكف ثةأل٩ؽلف
كق٧ٮق اجلٮع ال١جري ،كٌلف ث٧رص اٞ٣عٍ كا٪ٛ٣ةء ،كٌلف ٗبلء
ٛ٦ؿط ثج٘ؽاد ك٪ٚةء ،كأ٦ة ٦ة ركاء اجل٭ؿ ٚذضةكز الٮو.)1(ٙ
 )15كيف ق٪ح  461ـهاكف ظؿي ٜصة ٓ٦دمن ،ٜكدزؿت حمةق،٫٪
كاظرتٝخ اخلرضاء  ،٫ٕ٦كيه دار امل ٨٦ ،ٟ٤ظؿب كٕٝخ

ثني ٔك١ؿ إ٣ؿاؽ كٔك١ؿ مرص.

 )16كيف ق٪ح  460ـهأك ٢املرصيٮف ثٌٕ٭ ٥ن
ثٌٕة ،كد٧ـٝٮا يف
ابلبلد  ٨٦اجلٮع ،د٧عٞخ ػـاا ٨املكت٪رص ،كاٚذٞؿ كدٕرث،

ك ٨٦مؽة اٞ٣عٍ ػؿصخ امؿأة ث٧ؽ  ٨٦لؤلؤ ٣تنرتم ث٦ ٫ؽا
ه
٧ٝ ٨٦ط ٥٤ٚ ،ي٤ذٛخ إحل٭ة أظؽٚ ،ؿ٦ذ٧ٚ ٫ة اكف هل ٨٦
ي٤ذٚ ،٫ُٞاكد اخلؿاب أف يكذٮيل ىلع قةاؿ األٝةحل ،٥ظىت ثيٓ

الَكت بكذح د٩ة٩ري ،كا ٍٞ٣ثسبلزح حلؤُل ،كبيٓ اإلردب ث٧بح

دي٪ةر.

(٩ )1ـ٬ح اٌٛ٣بلء ص 795ر.5239 ٥ٝ



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

فريوس كورونا مثال

ن
ن
ٝةؿ اث ٨األزري /امذؽ ا٘٣بلء ظىت يظ ًيك أف امؿأة أك٤خ رٗيٛة
ن
ٔؿكًة تكةكم أ ٙ٣دي٪ةر ثسبلث ٦بح
ثأ ٙ٣دي٪ةر ،ثةٔخ
دي٪ةرٚ ،ةمرتت ث ٫صٮا( ٜ٣مٮاؿ) ٧ٝطٚ ،ة٩ذ٭ج ٫اجلةس،
ن
ي
٪ٚ٭جخ يه ٚ ،٫٪٦عى ٢هلة ٦ة ػ ًزب رٗيٛة.

كص ٙاجلي ،٢كداـ ق٪ٮات ظىت إف كادلة املكت٪رص كب٪ةد٫
ن
قةٚؿف  ٨٦مرص؛ ػٮٚة  ٨٦اجلٮع ،ك٦ةدخ ادلكاب ثجبلد
ى
اخلؿكج يٮـ إ٣يؽ،
مرص ،كل ٥يٮصؽ إال ٚؿس املكت٪رص ،كأراد
كاظذةج دلاثح أػؿل يؿًلج٭ة  ٨٦حي ٢٧هل املْ٤ح ا٣يت يْ٢٤

ٔ٤ي ٫ث٭ة٧ٚ ،ة كصؽكا إال ث٘٤ح اكدت الرس (اث ٨ك٬جح)ٚ ،ٮٛٝخ

ىلع ثةب اٞ٣رص ٚةزدظ٤ٔ ٥ي٭ة دمةٔح  ٨٦اجلةسٚ ،ؾحبٮ٬ة

كأك٤ٮ٬ةٚ ،أػؾ ٥٬ص٪ٮد اخل٤يٛح كمٞ٪ٮٚ ،٥٬أػؾ ٥٬اجلةس
ٚأك٤ٮ ٥٬ثةل٤ي ٢كل ٥ى
يج ٜإال ْٔة٦٭.٥

كيف ٬ؾق األيةـ الكٮد اك٩خ ٔٞيؽة الؿاٌٚح يه الكةاؽة
ثةلرشؾ كابلؽٔح كاٛ٣ضٮر ،كٌلف ي ي ىكت الىعةثح ٔ٪٤نة ىلع
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ن
امل٪ةثؿ ،كٌل٩خ الك٪ح ٗؿيجحٕ٪٦ ،ٮا أ٤٬٭ة  ٨٦اتلعؽيرٚ ،اكف
٦ة اكف  ٨٦ق٪ح اهلل يف أ ٢٬اٛ٣كٮؽ(.)1

(٩ )1ـ٬ح اٌٛ٣بلء خمذرص قري أٔبلـ اجلجبلء ص ،795ر،5241 ،5242 ،5239 ٥ٝ
.5243 ،5240 ،5241
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اخلامت٘
ٝؽ ثح٪ة ث ٢ٌٛاهلل دٕةىل يف ٬ؾا ابلعر ٦ة يذٕ ٜ٤ثذٕؿيٙ
الٮبةء بنك اعـ ،كٚريكس ٠ٮرك٩ة بنك ػةص ،ى
كدٕؿً٪ة
بلٕي أقجةب ٩ـكؿ ابلبلء ىلع أ ٢٬األرض ،كذ٠ؿ٩ة ثٕي

الٮقةا ٢الٮٝةايح كإ٣بلصيح ا٣يت ظس٪ة ٔ٤ي٭ة اإلقبلـ ،ز٥
دٕؿً٪ة بلٕي املكةا ٢كاألظاكـ ا٤٧ٕ٣يح ا٣يت حنذةص٭ة يف
٦س٬ ٢ؾق اجلٮازؿ ٓ٦ ،ثيةف ظس ٥الرشع ٚي٭ة ،ز ٥دٕ٪٧٤ة

ٕ٦ىن ٝٮهل دٕةىل[ /ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ]
ن
{املائدة ،}43:كأ ٫٩جيت ىلع اجلةس اكٚح (مك٧٤٭ ٥كٌلٚؿ)٥٬
اتلٮبح كاإل٩ةثح كالؿصٮع إىل اهلل ٔـ كص ،٢كالرضأح

كاالٚذٞةر إحل ،٫كإظكةف ا ٨ْ٣ث ،٫كاالقذبنةر ثٛؿصٚ ،٫إ ٫٩ال
َ٪٦ج كال م٤ضأ  ٨٦اهلل إال إحل ،٫ك٣حف هلة  ٨٦دكف اهلل

اكمٛح.
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كذلا ٚ٭ؾق ٚؿوح دلٔٮة املك٧٤ني إىل دؿؾ اذل٩ٮب كاملٕةيص

كْ٦ة٬ؿ ابلؽع كالرشًليةت ا٣يت ظ٤خ ثةأل٦حٕ٠ ،جةدة اٞ٣جٮر

كا٤٘٣ٮ يف أوعةث٭ة ،كٚؿوح دلٔٮة ٗري املك٧٤ني اذلي٨
ي
أٔ٪٤ٮا ٔضـ ٥٬كًٕٛ٭ ٥ك٤ٝح ظي٤ذ٭ ،٥كٌل٩ٮا ٝ ٨٦ج ٢يٞٮلٮف
ي
٧٠ة ٝةؿ أقبلٚ٭[ /٥ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ]ٞٚ ،ةؿ اهلل هل[ /٥ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤﮥ][ٚى٤خ٤ٚ ،]15/حف ل١٤ٮف إال هلإ كاظؽ٬ ،ٮ
اخلة ٜ٣كظؽق ،كاملذرصؼ يف ال١ٮف كظؽق ،ك٬ٮ اذلم يٟ٤٧
اجل ٓٛكالرضٚ ،بل هلإ إال ٬ٮ قجعة ٫٩كدٕةىل ٔ٧ة يرشًلٮف.

كُن٤ه ٬ ٨٦ؾا ابلعر إىل ثيةف ْٔ٧ح دي ٨اإلقبلـٚ ،٭ٮ

ادلي ٨الٮظيؽ اٞ٣ةدر ىلع ظ ٢منةلك ا٣برشيح كجنةد٭ة

كقبل٦ذ٭ة يف ادل٩ية كاآلػؿة ،ثةإلي٧ةف ث ،٫كادجةع أظاكٚ ،٫٦٭ٮ

دي ٨اهلل[ ،ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ]

{آل

عمران،}13:

[ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ] {آل عمران.}24:
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وٛرس املطةدر واملراصف
اٌّرآن الُريٓ.
.1

اآلزةر املرتدجح ىلع اإلوةثح ثةألمؿاض املٕؽيح د /يٮقٙ

وبلح ادلي ٨يٮق ،ٙدار ا١ٛ٣ؿ اجلة٦يع 0228ـ.
.0

اآلزةر املرتدجح ىلع اإلوةثح ثةألمؿاض املٕؽيح يف املْ٪ٮر

الرشيع كاُ٣يب ،د يٮق ٙوبلح ادلي ،٨دار ا١ٛ٣ؿ اجلة٦يع ط،1
0228ـ.
.3

األدب املٛؿد؛ ملع٧ؽ ث ٨إق٧ةٔي ٢ابلؼةرم ( ،)٬056حتٞي/ٜ

ق٧ري ث ٨أ٦ري الـ٬ريم ،م١ذجح املٕةرؼ ،ط1998 - ٬1419 ،1/ـ.
.4

األمجةق كاجلْةاؿ ،صبلؿ ادلي ٨الكيٮيط ( ،)٬911دار ال١ذت

ا٧٤ٕ٣يح ،ط.٬1423 ،1
.5

ي
األمجةق كاجلْةاؿ ،الث ٨جنىي ،٥دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح ،ثريكت.

.6

األـ ،ل٤نةٚيع ،دار املٕؿٚح ،ثريكت ،ط.٬1393 ،0
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.7

إ٬ؽاء ادليجةصح رشح قنن اث٦ ٨ةص ،٫وٛةء الٌٮم إ٣ؽكم،

م١ذجح دار احلٞني ،ابلعؿي ٨ط ق٪ح .0221
.8

ثؽايح املضذ٭ؽ ،الث ٨رمؽ ،م١ذجح اإلي٧ةف ،امل٪ىٮرة1997 ،ـ.

.9

ثؽاآ الى٪ةآ ،ل٤اكقةين ،دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح ،ثريكت.

.12

دةج إ٣ؿكس ٨٦ ،صٮا٬ؿ اٞ٣ةمٮس؛ ل٤ـبيؽم (،)٬1025

حتٞئ /ٜجؽ الكذةر أمحؽ ٚؿاج ،دار اهلؽايح ،ال١ٮيخ.
.11

ختؿيش األظةدير املؿٚٮٔح املك٪ؽة يف ٠ذةب اتلةريغ ال١جري

ل٤جؼةرم ،إٔؽاد ادل٠ذٮر /حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ ال١ؿي ٥ثٔ ٨جيؽ ،م١ذجح
الؿمؽ ،الؿيةض ،اُ٣جٕح /األكىل 1999 - ٬ 1402 ،ـ.
.10

اتلٕةم ٓ٦ ٢األكببح يف ًٮء ا ٫ٞٛ٣اإلقبلَل دٌٔ /ل حم٧ؽ

ٝةق ،٥دار اجلةٕ٦ح اجلؽيؽة ،اإلق٪١ؽريح ،ط .0224 ،1
.13

دحكري إ٣بلـ رشح ٔ٧ؽة األظاكـ ،إ٣بل٦ح ٔجؽ اهلل ا٣بكةـ،

دار إٞ٣يؽة ،مرص ،ط0220 ،1/ـ.
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.14

اجلة ٓ٦الىعيط؛ أليب احلكني مك ٥٤ث ٨احلضةج (،)٬061

حم٧ؽ ٚؤاد ٔجؽ ابلةيق ،دار احلؽير ،اٞ٣ة٬ؿة ،اُ٣جٕح األكىل 1410 ،ـه.
.15

يي
ى
كاحلس٥؛ الث ٨رصت احل٪جٌل ( ،)٬795دار
ا٤ٕ٣ٮـ
صةٓ٦
ً

املٕؿٚح ،ثريكت ،اُ٣جٕح األكىل.٬1428 ،
.16

ى
اجلة ٓ٦ال١جري = يقنن ا٣رت٦ؾم؛ ل٤رت٦ؾم (ت ،)٬079حتٞي/ٜ

أمحؽ حم٧ؽ مة٠ؿ ،م١ذجح مىُىف ابلةيب احل٤يب كرشٌلق ،اٞ٣ة٬ؿة،
اُ٣جٕح اثلة٩يح1977 - ٬1397 ،ـ.
.17

ظةميح ادلقٮيق ىلع الرشح ال١جري ،الثٔ ٨ؿٚح ادلقٮيق ،دار

إظيةء ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح ،ثريكت.
.18

ظةميح رد املعذةر ىلع ادلر املؼذةر ،الث ٨اعثؽي ،٨دار ا١ٛ٣ؿ،

1995ـ.
.19

احلٞةا ٜاُ٣جيح يف اإلقبلـ دٔ /جؽ الؿزاؽ ال١يبلين ،دار

ا ٥٤ٞ٣دمن ،ٜط  1ق٪ح 1996ـ.
.02

ركًح اُ٣ةبلني ،اجلٮكم ،امل١ذت اإلقبلَل ،ثريكت1985 ،ـ.
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.01

زاد املٕةد ،الث ٨اٞ٣ي ،٥مؤقكح الؿقة٣ح ،ثريكت ،حتٞي/ٜ

مٕيت األر٩ؤكط ،ط.٬1420 ،3
.00

ق٤ك٤ح األظةدير الىعيعح ،كيشء ٞٚ ٨٦٭٭ة كٚٮااؽ٬ة؛

ملع٧ؽ ٩ةرص ادلي ٨األبلةين ( ،)٬1402م١ذجح املٕةرؼ ،الؿيةض ،اُ٣جٕح
األكىل 1416 ،ـه1996 -ـ.
.03

قنن اث٦ ٨ةص٫؛ الث٦ ٨ةص( ٫ت ،)٬073حتٞي /ٜحم٧ٮد ٚؤاد

ٔجؽ ابلةيق ،دار إظيةء ال١ذت إ٣ؿبيحٚ ،يى ٢ابلةيب احل٤يب.
.04

يقنن أيب داكد؛ أليب داكد الكضكذةين ( ،)٬075حتٞي /ٜحم٧ؽ

حميي ادلئ ٨جؽ احل٧يؽ ،امل١ذجح إ٣رصيح ،ثريكت.
.05

قنن ادلارَل ( ،)٬055حتٞي /ٜظكني ق٤ي ٥أقؽ ،دار امل٘ين

ل٤جرش كاتلٮزيٓ ،اُ٣جٕح األكىل0222 - ٬1401 ،ـ.
.06

الكنن ال١ربل؛ أليب ٔجؽ الؿمح ٨ا٣جكةيئ ( ،)٬323حتٞي/ٜ

ظكٔ ٨جؽ امل ٥ٕ٪م٤يب ،مؤقكح الؿقة٣ح ،ثريكت ،ط 1401 ،1/ـه0221 -ـ.
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.07

رشح اٞ٣ٮأؽ اٞٛ٣٭يح ،أمحؽ ث ٨حم٧ؽ الـرٝة ،دار ا،٥٤ٞ٣

دمن ،ٜق٪ح 1989ـ.
.08

وعيط اث ٨ظجةف؛ أليب ظةد ٥حم٧ؽ ث ٨ظجةف ( ،)٬054حتٞي/ٜ

مٕيت األر٩ؤكط ،دار الؿقة٣ح ،اُ٣جٕح األكىل 1428 ،ـه1988-ـ.
.09

وعيط ابلؼةرم اجلة ٓ٦املك٪ؽ الىعيط املؼذرص  ٨٦أمٮر

رقٮؿ اهلل ﷺ ،كقج ،٫٪كأية٫٦؛ ل٤جؼةرم ( ،)٬056أذىن ث /٫حم٧ؽ ز٬ري
اجلةرص ،دار َٮؽ اجلضةة ،ثريكت ،اُ٣جٕح األكىل 1400 ،ـه0221 -ـ.
.32

وعيط مك ٥٤برشح اجلٮكم؛ ل٪٤ٮكم ( ،)٬676املُجٕح

املرصيح ،مرص ،اُ٣جٕح األكىل 1347 ،ـه1909 -ـ.
.31

اُ٣ت اجلجٮم الث ٨اٞ٣ي ،٥م١ذجح ز٬ؿاف.

.30

ٔٮف املٕجٮد رشح قنن أيب داكد ،ك ٫ٕ٦ظةميح اث ٨اٞ٣ي/٥

د٭ؾيت قنن أيب داكد كإيٌةح ٔ ٫٤٤كمنالكد٫؛ لْٕ٤ي ٥آثةدم
( ،)٬1309دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح ،ثريكت ،اُ٣جٕح اثلة٩يح.٬1415 ،
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.33

ٚذط ابلةرم برشح وعيط ابلؼةرم ،الث ٨ظضؿ إ٣كٞبلين

(ت ،)٬850ط َ 1جٕح دار امل٪ةر .1999
.34

ٝؿارات دل ٓ٧ا ٫ٞٛ٣اإلقبلَل يف دكرد ٫اثلة٪٦ح اجلـء اثلة٣ر،

1994ـ.٬1415 ،
.35

ٌٝةية َجيح ْ٪٦ ٨٦ٮر إقبلَل دٔ /جؽ اٛ٣ذةح حم٧ٮد إدريف

ط ،1دار اجل٭ٌح1993 ،ـ.
.36

ٝٮأؽ األظاكـ يف مىة٣ط األ٩ةـ ،لٕ٤ـ ثٔ ٨جؽ الكبلـ ،دار

ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح ثريكت.
.37

ٝٮأؽ ا ،٫ٞٛ٣حم٧ؽ ٔ٧ي ٥اإلظكةف ،دار الىؽؽ٠ ،ؿاتيش،

ط1986 ،1ـ.
.38

اٞ٣ٮأؽ اٞٛ٣٭يح ،لٕ٤بل٦ح ٔجؽ الؿمح ٨ث٩ ٨ةرص الكٕؽم،

دار احلؿ٦ني ،اٞ٣ة٬ؿة ،ط1994 ،1ـ.
.39

٠ذةب إ٣ؽكل ثني اُ٣ت كظؽير املىُىف ،د /حم٧ؽ ٌٔل

ابلةر ،ادلار الكٕٮديح ل٤جرش كاتلٮزيٓ ،ط  ،5ق٪ح 1985ـ.
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.42

لكةف إ٣ؿب الثْ٪٦ ٨ٮرَ ،جٕح دار وةدر ،ثريكت.

.41

املبكٮط ،ل٤رسػيس ،دار املٕؿٚح ،ثريكت.

.40

دل٧ٮع ٚذةكل ال٤ض٪ح ادلاا٧ح ل٤جعٮث كاإلٚذةء ثةلكٕٮديح،

دار املؤيؽ ،ط0223 ،5ـ.
.43

املض٧ٮع ،اجلٮكم ،دار ا١ٛ٣ؿ ،ثريكت ،ط1996 ،1ـ.

.44

املكذؽرؾ ىلع الىعيعني؛ أليب ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ اهلل

احلةزُ٦ ،)٬425( ٥جٮاعت دل٤ف دااؿة املٕةرؼ ،ظيؽر آثةد،
ادلز ،٨اُ٣جٕح األكىل.٬1342 ،
.45

مك٪ؽ أيب داكد اُ٣يةليس؛ لك٤ي٧ةف ث ٨داكد ث ٨اجلةركد

( ،)٬024حتٞي /ٜحم٧ؽ ثٔ ٨جؽ املعك ٨ا٣رتيك ،دار ٬ضؿ لُ٤جةٔح
كا٣جرش ،مرص ،اُ٣جٕح األكىل 1419 ،ـه1999 -ـ.
.46

مك٪ؽ احل٧يؽم ( ،)٬019حتٞي /ٜظك ٨ق٤ي ٥أقؽ ادلاراين،

دار الكٞة ،دمن ،ٜاُ٣جٕح األكىل1996 ،ـ.
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.47

املك٪ؽ؛ ألمحؽ ث ٨ظ٪ج ،)٬041( ٢حتٞي /ٜمٕيت األر٩ةؤكط،

كاعدؿ مؿمؽ ،مؤقكح الؿقة٣ح ،ثريكت 1416 ،ـه1996-ـ.
.48

ي
ال٧ىٙ٪؛ أليب ثسؿ ث ٨أيب محجح ( ،)٬035حتٞي /ٜحم٧ؽ

ٔٮا٦ح ،رشًلح دار اٞ٣ج٤ح ،كمؤقكح ٔ٤ٮـ اٞ٣ؿآف0226 - ٬1407 ،ـ.
.49

املىٙ٪؛ ٕ٣جؽ الؿزاؽ الىٕ٪ةين ( ،)٬011حتٞي /ٜظجيت

الؿمح ٨األِْٔل ،املض٤ف اِ٤ٕ٣ل ،اهل٪ؽ ،اُ٣جٕح اثلة٩يح.٬1423 ،
.52

املٕض ٥ال١جري؛ أليب اٞ٣ةق ٥ق٤ي٧ةف ث ٨أمحؽ اُ٣رباين

( ،)٬362حتٞيٚ /ٜؿي ٨٦ ٜابلةظسني ثإرشاؼ كٔ٪ةيح /قٕؽ ثٔ ٨جؽ اهلل
احل٧يؽ ،كػةدل ثٔ ٨جؽ الؿمح ٨اجلؿييس ،م١ذجح املٚ ٟ٤٭ؽ الٮَ٪يح،
الؿيةض ،اُ٣جٕح األكىل0228 ،ـ.
.51

املٕض ٥الٮقيٍ ،دل ٓ٧ال٘٤ح إ٣ؿبيح ،د /إثؿا٬ي ٥أ٩حف ط .3

.50

امل٘ين ،الثٝ ٨ؽا٦ح ،دار الؿيةف ل٤رتاث ،ط1983 ،1ـ.

.53

ماكٚعح األمؿاض الكةريح يف اإلنكةف ،دمٕيح الىعح إ٣ةمليح

األمؿيسيح ،دؿدمح امل١ذت اإل٤ٝيِل ل٤رشؽ األكقٍ ،مرص1979 ،ـ.
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.54

املٮقٮٔح اذل٬جيح يف إٔضةز اٞ٣ؿآف ال١ؿي ٥كالك٪ح اجلجٮيح د/

أمحؽ مىُىف املذٮيل ،دار اث ٨اجلٮزم ،اٞ٣ة٬ؿة ،ط  1ق٪ح .0225
.55

املٮقٮٔح اُ٣جيح اٞٛ٣٭يح ،د /أمحؽ حم٧ؽ ٕ٪٠ةف ،دار اجلٛةئف،

ثريكت ،ط 022 ،1ـ.
.56

٩ـ٬ح اٌٛ٣بلء ،د٭ؾيت قري أٔبلـ اجلجبلء ،د /حم٧ؽ مٮىس

الرشي ،ٙمؤقكح أـ اٞ٣ؿل ل٤رتدمح كاتلٮزيٓ ،ط0228 ،0ـ.
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فَسس حمتْٓات البخح
املْضـــــــْع

الصفخ٘

مؼدمة
الػصل األول :ماهقة الوباء ،وحؼقؼة العدوى ،وأشباب
طفورها.

3
7

ادبحث األول :ماهقة الوباء والطاظون وفروس كوروكا،
وحؼقؼة العدوى.

8

ً
أوًل :التعريف بالوباء والطاظون وفروس كوروكا
ادستجد.

8

ثاكقا :حؼقؼة العدوى ومدى تلثرها ظذ الصحقح
ً
ِ
ِ
بالطواظغ
طفور العؼوبات
ادبحث الثاين :أشباب
ِ
واألوبئة والػروشات.

44
22

الوهم من أظظم أشباب التلثر بالوباء.

29
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الػصل الثاين :الوشائل الوقائقة والعالجقة التي وضعفا
اإلشالم لؾؼضاء ظذ األوبئة والػروشات.

30

ُ
وشائل الوقاية من األمراض واألوبئة
ادبحث األول:
والطواظغ.

34

ادبحث الثاين :وشائل ُ
وض ُرق ظالج الوباء والػروشات
ادختؾػة يف الػؼه اإلشالمي.

64

ُ
ُ
والـوازل العؿؾقة ادتعؾؼة
ادسائل
الػصل الثالث:
بالػروس ادعدي والوباء العام.

83

ادبحث األول :الؼواظد الػؼفقة التي حتؽم ادسائل ادتعؾؼة
بالػروشات واألوبئة ادعدية.

84

ادبحث الثاين :بعض ادسائل واألحؽام العؿؾقة ادستبة
ظذ الوباء ادعدي.

92

بؿرض ٍ
ٍ
معد (فروس أو وباء):
-4حؽم كؽاح ادريض

92
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جيوز اصساط الػحص الطبي قبل الزواج -قبل
 -2هل ُ
جتـبا لألمراض ادعدية؟.
العؼدً -

94

مرض ٍ
معد ،أو يمدي
جيب ظذ اخلاضب إذا كان به ٌ
-3هل ُ
خيز به قبل الزواج؟.
إػ الـػور أن َ

95

-4هل جيوز ألحد الزوجغ اًلمتـاع ظن اجلامع بسبب
بؿرض ٍ
ٍ
معد؟.
إصابة اآلخر

98

-5حؽم تلجقل احلج والعؿرة ،ووقف الطواف والسعي404 ،
بسب ِ
ب الوباء ادُع ِدي:
َ
-6حؽم إغالق اددارس ،واجلامعات ،وأماكن
التجؿعات:

402

-7حؽم ختؾف ادصاب بالوباء ادعدي ظن صالة اجلؿعة
واجلامظة:

403

-8حؽم حضاكة األم ادصابة بالوباء ادعدي لطػؾفا
السؾقم:

405
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-9حؽم إرضاع الطػل من األم ادصابة بالوباء ادعدي:

407

-40حؽم إجفاض ادرأة احلامل خشقة اكتؼال الوباء
لؾجـغ:

409

اآلخر
-44حؽم إثبات اخلقار ألحد الزوجغ إذا كان
ُ
ٍ
بوباء ٍ
معد:
مصابا
ً

443

-42حؽم تعؿد كؼل الوباء لًخرين

424

هروبا من اهل َ َؾع واخلوف من
جيوز اًلكتحار
 -43هل ُ
ً
اإلصابة بالػروشات ادعدية ،كػروس كوروكا وكحوه،
كام هو احلال يف بالد الغرب؟
-44حؽم إحراق ادوتى بسبب الوباء ادعدي كػروس
كوروكا وكحوه:
غ وظدم رظايتفم وظالجفم من
جيوز إمهال ادسـ َ
-45هل ُ
الوباء ادعدي كػروس كوروكا وغره ،وتؼديم غرهم
َ
حؼوق
ظؾقفم ،كام هو احلال يف بالد أوروبا التي تدظي
اإلكسان؟
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بؿرض ٍ
ٍ
معد كػروس كوروكا
حؽم تغسقل ادقت
ُ -46
وكحوه ،وتؽػقـه ،وصالة اجلـازة ظؾقه ،ودفـه:

437

-47حؽم صالة اجلـازة خارج ادسجد يف زمن الوباء،
وغؾق ادساجد:

443

-48هل جتوز الصالة يف الـعال يف صالة اجلـازة أو
غرها؟

445

-49هل فروس كوروكا من أرشاط الساظة؟

447

-20داذا فروس كوروكا؟

447

-24يف طل غؾق ادساجد والصالة يف البقوت بسبب
أجر الصالة يف ادساجد؟
الوباء ادعدي (كوروكا) ،هل لـا ُ

449

-22يف طل إغالق ادساجد يف رمضان بسبب (كوروكا)
جتوز الؼراءة من ادصحف
كقف كصع الساويح؟ وهل ُ
فقفا لغر احلافظ ادتؼن؟
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إماما بالرجال من حمارمفا،
-23هل جيوز لؾؿرأة أن تصع ً
أو زوجفا ،إذا كاكت َ
أحػ َظ مـه ،أو أظؾم بلحؽام الصالة،
يف الساويح أو غرها؟

453

خر كؾه
الػصل الرابع:
ُ
قضاء اهللِ ٌ

457

ادبحث األول :فروس (كوروكا) أو غرهً :ل حتسبوه رشا
خر لؽم
لؽم ،بل هو ٌ

458

ادبحث الثاين :التعبد هلل  يف زمن الوباء والبالء
بعبادة اًلفتؼار واًلشتبشار

474

مبحث ختامي :أخبار بعض الؽوارث والباليا التي حؾت 477
ببالد ادسؾؿغ
اخلامتة

484

ففرس ادصادر وادراجع

486

ففرس حمتويات البحث

495



