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 المقدمة:

وتحديًدا  رضي اهلل عنه، الخطاب  بن عمرأمير المؤمنين الفاروق   عهد يف  الطاعون    فشا

 بننن عمننر وكننان عمننوا ، مديننن  طنناعونال دهنن  فقنند الهجننر ، مننن عشننر  الثامننن  السننن يف 

 بنه التقن  وإنمنا ،لهايند    ولن  الطناعون، وهبنا الشنا  إلن  قند  قند عننه اهلل رضني الخطاب 

 تهوشند   الطناعون منن فيهنا بمنا فنخ وو  ،(2)سرغ : تسم   منطق  يف (1)األجناد ءراأم الصحاب 

ا عمر فتوق ف النا ، عل   وكنان العويصن ، المشنيل  هنه  يف بنالتفيير وبدأ ينوي، كان عم 

 حماه  الهي فيان ليستشيره ، فجمعه  واألنصار، المهاجرين من الصحاب  أفاضل معه

 اإلسال . ألحيا  له امتثا هو الطاعون ذلك من

 ؟رضي اهلل عنه وأصحابه الخطاب  بن لعمر نجا ً  اإلسال  أحيا  اتباع كان فييف

 الخطناب  بنن لعمنر معروفن  معلوم  الصحي الحجر أو الصحي العزل فير  كانت هل

 الزمان؟ من قرنًا عشر أربع  قبل

 ؟بعضه  عيد  ي كما األوبئ  مواجه  أما  عائًقا العبادات  من وغير  الصيا  كان هل

 مندى وننرى الصنحاب ، منن معه ومن الخطاب  بن لعمر حصل ما سنرى الورق  هه  يف

 .هتهمواج عل  اإلسال  أحيا  اتباع وأثر بالوباء، اإلصاب  عل  الصيا  أثر

 اجتنابه. وارزقنا باطاًل  الباطل وأرنا اتباعه، وارزقنا احق   الحق أرنا الله ف

 تمهيد:

  ضنن  يف ننرا  اإلسنالمي المجتمنن  أطينا  كنل   منن مشننيور روتضناف   محمنود   تعناون  

 راسنتنف   فقند وكفناحه ، تعناوم  منن للمسلمين مشرق  جوانب   أظهر كورونا، وباء جائح 

 مننا كننل   يبننهلون ه ومسنناندو فاألطبنناء الوبنناء، هننها يواجهننون الطننواق   وكاف نن  الجمينن 

 الهيئنات  به يتوص   ما ينف هون منألا ورجال اء،األصح   ووقاي  بالمرض  للعناي  يستطيعون

 
ينظر:  .العاصبن حسنة، وعمرو بن اد بن أيب سفيان، وشرحبيل يوز لوليد، خالد بن او  بو عبيدة بن اجلراح،أ: وهم( 1)

 (.384/ 8لقسطالين )ل إرشاد الساري
بن اوقال  ،وبينها وبني املدينة ثالث عشرة مرحلة ،سرغ: مدينة افتتحها أبو عبيدة وهي والريموك واجلابية متصالت (2)

فتح الباري ، و (136/ 7املعلم بفوائد مسلم ) إكمالنظر: ي .تبوكبقرب  :وقيل ،إنه واد بتبوك :قيل :عبد الرب
 .(184/ 10البن حجر )
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 وتعنال  سبحانه اهلل دين أحيا  إل  ويرشدوم  النا    يوصون والدين العل  وأهل  ،الطبي  

 رمضان، يف والعبادات  والقيا  والصيا  الصلوات  أداء كيفي يف  سواء ،الظرو  هه  مثل يف

 وأ واالسنتففار، واإلنابن  التوب  عل  الحث وأ ،والشرور الوباء من النفس تحصين طرق وأ

  األزم . هه  يف والمختصين الجهات الرسمي  م  والتعاون التعاضد عل  الحث

 العربين  والمملين  كبينر ، جهنوًدا الجواننب هنه  منن جاننب كنل يف الندول بهلت وقد

 إجراءاهتننا يف النندول مننن كثيننًرا سننبقت قنند وأجهزهتننا بوالهتننا -اهلل حرسننها- السننعودي 

 ذلك. عل  شاهد   واألم و ططها،

 إشنفال يحنب منن الننا  من ولين الظرو ، هه  مثل يف المطلوب  هو التعاون وهها

 وأحيامنه، هعائوشنر اإلسنال  متان  يف كويشي   ،بالتناقضات  الصعب الوقت هها يف النا 

ن مننن فمنننه   واألذكننار األدعينن  مننن يسننخرون وآ ننرون !الجماعنن  صننال  أمننر مننن يهننو 

 !الوباء وقت له محل   ال الصيام أن عييد   لثوثا !اوأثره الصحيح 

 الوبناء من  المسنلمين لتناري  ننظنر دعوننا الوباء حال يف الصيا  مسخل  نناقش أن وقبل

 وفشننت الطناعون وقن  فقنند عنو ، التناري  يف لننا إذ وأوامننر   اإلسنال  ألحينا  وامتثناله 

 نجلل  فهللل وبنناء، أول بنناءالو هننها ييننن ولنن  عدينند ، مننرات  اإلسننالمي التنناري  يف األوبئنن 

 ذلك؟ أمام عائًقا اإلسالم أحكام كانت وهل ؟امواجهته يف المسلمون

 ذلننك كننل يف وكننانوا عدينند ، وأوبئنن  نياعوطنن  تنناريخه  يف المسننلمين علنن  مننر   لقنند

 منن الننا  وقاين  يف وضنربوا الوبناء، بظرو  المتعلق  وأوامر  اإلسال  بخحيا  متمسيين

 ألمنر امتثنااًل  طنريقه  عنن ورجعنوا الييلومرتات  مئات  قطعوا  فتار الصور، أروع المرض

 أنفسنه  حظنو  تركنوا وتنار  الوبناء، منن للمسنلمين ووقاي  صل  اهلل عليه وسل  الرسول

 وتننار  بخيننديه ، والقننو  السننلط  امننتالكه  رغنن  بالصننح  المسننلمين مننن غيننره  وآثننروا

 عنن اويرفعهن  كنربته  عننه  يفنر  نأ ودعائنه وتعنال  سنبحانه اهلل إلن  والرجوع باالبتهال

  العريق. اإلسالمي الرتاث  يف موجود وذلك المسلمين،

 منن ه منققي تجنف تيند ولن  -عليه  اهلل رضوان- الصحاب عهد  يف الطاعون فشا فقد

يق صناحبهوفنا  و وسنل  علينه اهلل صنل  اهلل رسول وفا  عل  حزم  ند   عننه، اهلل رضني الص 

 طناعون دهمهن  الهجنر  منن عشنر  الثامنن  السنن  يف ينًداحدوت الخطناب  بن عمر عهد ففي

 قند عننه اهلل رضني الخطناب  بنن عمنر وكنان الصنحاب ، بعن أرواح  حصند الهي عموا 

ه ط ناب  رضني اهلل عننه  الطاعون، وهبا الشا  إل  توج  ر  بْنن  اْلخ  م  ب اٍ  أ ن  ع   بْن  ع 
 
بْد  اهلل فعن ع 
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ت   ، ح  ْخ   ر    إ ل   الش  اب ه ،    أ ْصنح  اح  و  نر  ب يْند    بْنن  اْلج   أ ب نو ع 

اء  األ ْجن ناد  نر  ي ه  أ م 
ق  ْرغ  ل  ان  ب س  ا ك    إ ذ 

ق    ب خ  ف خ   ب اء  ق ْد و  و   أ ن  اْلو  ين  ْ ب ر  ر  ناج  ه  : اْدع  لني اْلم  نر  م  نال  ع  ب ناٍ : ف ق  ، ق نال  ابْنن  ع  نْخ   ْرض  الش 

ْ  ف   اه  ع  ، ف د  ين 
ل  ْ :األ و  نه  نال  ب ْعض  وا، ف ق  ْخ   ف ناْ ت ل ف  ق    ب الش  ب اء  ق ْد و  ْ  أ ن  اْلو  ه  أ ْ ب ر  ْ  و  ه  ار   اْست ش 

ى أ ْن ت رْ  ال  ن ر  ْجت  أل ْمٍر و  ر  نول  ق ْد    س  اب  ر  أ ْصح  ي    الن ا   و 
ع ك  ب ق  ْ : م  ه  ق ال  ب ْعض  نْه ، و     ع 

ج 

ل   ل   اهلل  ع   ص 
 
ن  . ث    ق  اهلل وا ع  ع 

: اْرت ف  ال  ب اء ، ف ق  ا اْلو  ه  ل   ه  ْ  ع  ه  م 
ى أ ْن ت ْقد  ال  ن ر  ، و  ل    س   و 

: يْه  ال 

ْوت ه  ْ  ع  ، ف د  ار  وا لي األ نْص  ناْ ت ال ف ه ْ ،  اْدع  وا ك  اْ ت ل ف  ين  و  ر  اج  ه  ب يل  اْلم  وا س  ل ي  ْ  ف س  ه  ار  ف اْست ش 

وا  ع 
: اْرت ف  ال  ، ف ق  نتْ   ر    اْلف 

ناج  ه  نْن م 
ْيٍش م   ق نر 

ْشني خ    ْن م 
ن ا م  ا ه  ان  ه  ْن ك  : اْدع  لي م  ن  . ث    ق ال  ع 

ل  ف   ْ  ع  نْه 
ْ  ي ْخت ل ْف م  ْ  ف ل  ْوت ه  ع  ل ن  د  ْ  ع  ه  م 

ال  ت ْقند  ن   ب الن نا   و  ى أ ْن ت ْرج  نال وا: ن نر   ف ق 
ال ن  ج   ر 

يْه 

ن اد   ، ف 
ب اء  ا اْلو  ه  ب يْند    بْنن  ه  ، ق نال  أ ب نو ع 

يْنه  ل  وا ع  ْهٍر ف خ ْصب ح  ل   ظ  ب    ع  : إ ن ي م ص  ر  يف الن ا   م  ى ع 

؟! الْ 
 
ر  اهلل اًرا م ْن ق د  ر 

: أ ف  اح  ر   ج 
 
ر  اهلل نرم م نْن ق ند 

نْ   ن ف  ! ن ع  ب يْد    ا أ ب ا ع  ا ي  ه  ال  ك  ق  يْر  ْو غ  : ل  ر  م  ال  ع  ف ق 

نب   ، إ ل   ق د  
ص  ا    م  اه  : إ ْحند 

ت ان  نْدو  نه  ع  ًينا ل 
اد  ب ط ْت و  ان  ل ك  إ ب ل  ه  ْو ك  أ ْيت  ل  ، أ ر 

 
ى ر  اهلل األ ْ نر  و 

يْنت   ع  نيْس  إ ْن ر  ْدب   ، أ ل  ؟!  ج 
 
ر  اهلل ند  نا ب ق  يْت ه  ع  ْدب ن   ر  يْنت  اْلج  ع  إ ْن ر  ، و 

 
ر  اهلل ند  نا ب ق  يْت ه  ع  ْصنب    ر  اْلخ 

ي ق ال   نْند  : إ ن  ع  نال  ت نه  ف ق  اج  ي بًنا يف ب ْعن   ح  ت ف  نان  م  ك  نْوٍ  و  ن  بْنن  ع  ْحم  بْد  النر  اء  ع  ا : ف ج  نه  يف ه 

ن   ص 
 
ول  اهلل س  ْعت  ر  م  ْلًما: س 

: ع  نول  نل    ي ق  س   و 
يْنه  ل  وا ل   اهلل  ع  لَدمم َف َفلالَ َتقت ٍت ْت بِلِه بِلَْ تم ْت »إَِذا َسلِم

ا مِ َعَليتِه، َوإِذَ  ًٍ وا فَِرا جم رم ْت بَِها َفالَ َتخت تم َف َوَأنت ٍت ر    نتهم«ا َوَقَع بَِْ ر  ث    انْص  م  د  اهلل  ع 
م  : ف ح   .(1)، ق ال 

 اهلل صل  اهلل رسول أمر كله  الصحاب  وامتثل ،عنه اهلل رضي الخطاب  بن عمر فامتثل

نن أنف واوق نن  وسننل  عليننه اهلل صننل  ألمننر  وبامتثنناله  ،وسننل  عليننه  ذلننك يف الوقننوع مننن ه س 

 مننه ينبهنرون المسنلمين غينر المفينرين منن وغيره  األوبئ  علماء نجد ما وهو الطاعون،

 سنرى. كما اليو 

 واآلثنا ، واألمنراض الشنرور منن اإلنسنان قنيي اإلسنال  أحينا  اتبناع أن نجد وهيها

 والوباء. والضيق الحر    بهجن يو

 وسنل ، علينه اهلل صل  اهلل رسول أمر بيقطت عل  النا  أحرص من الصحاب  كان وقد

 الجنراح، بنن عبيند  أبي بإصاب    عل  حين حزن عنه اهلل رضي الخطاب  بن عمر أن ورد فقد

 عمر فقال صاب،م   أنه م  المدين    إل  الشا  أرض من الخرو    منه يطلب  في ً  إليه فخرسل

 نظنرت   إذا عليك فعزمت   فيها، كه  أشاف   أن أريد حاج  إليك لي تعرض   قد هفإن   رسالته: يف

نن ت   الن أ هننها كتننابي يف  أن أراد إنمننا أنننه عبينند  أبننو فعننر . إلنني   تقبننل   حتنن  ينندك مننن هع  ض 

 
 (.2219(، ومسلم )5729البخاري )أخرجه ( 1)
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ين القاد  من وكان الوباء، من يستخرجه  ولينه ،اإلسالمي  للدول  قيادته يف عمرعند  المهم 

ه أن ا تار  تعنال  اهلل ا تنار  فيمنا الخينر أن   وعلن  ،وسنل  عليه اهلل صل  اهلل رسول أمر ينف 

 أميننر يننا إليننه: كتننب ثنن  المننؤمنين! ألميننر اهلل يففننر قننال:ف وسننل ، عليننه اهلل صننل  ورسننوله

 رغبن ً  يبنفس ن  أجند ال المسنلمين منن جنندٍ  يف وإين ،إلني   حاجتنك عرفنت   قند إين المؤمنين،

 ينا عزمتنك منن لننيفحل   ،وقضاء   أمر   وفيه  يف  اهلل يقضي   حت  ه فراق   أريد   فلست عنه ،

 .(1)بي  اليتاب  عمر قرأ فلما .جندي يف ودعني المؤمنين، أمير  

 اهلل رسنول أمنر بامتثال الشا  أرض إل  د وله بعد  قبل   من الصحاب    عمر حم  وكما

، فلن  يخنر  وينقنل الطناعون ذلنك منن الصحاب  عبيد  أبو  وق   فقد وسل ، عليه اهلل صل 

 أجمعين. عنه  اهلل رضي ،نفسه حظ   إل  ظرين ول  المرض إليه ،

 األوبئة؟ مواجهة أمام عائًقا والْبادات الصيام كان هل

 كثينر  أوبئن  المؤر نون ذكنر بنل اإلسنالمي، التناري  يف الوحيد هو الوباء هها يين ل 

 فقنند أمننر مننن ييننن ومهمننا مختلفنن ، ومننناطق متباعنند  أزمننن  يف التنناري  عجلنن  منندار علنن 

 دينننه  بننه أمننره  مننا باتبنناع األوبئنن  وعصننورها أزمامننا عننو اإلسننالمي  األمنن  واجهننت

 .نجاهت  ذلك يف فيان ،اإلسالمي

 ،وتعنال  سنبحانه اهلل إلن  والخضنوع واإلنابن  التوبن  إلن  يدفعه  الوباء كان ما وكثيًرا

 .سبحانه إليه واالبتهال والتضرع القرآن وقراء  عبادته إل  والرجوع

 ونحنو  وصنيا  صنال  منن وعباداتنه اإلسالمي الدين أحيا  أن ي التار كتب تهكر الو

 الوبناء دفن  وسنائل منن وسيل  األحيان من كثير يف كانت بل الوباء، مواجه  أما  عائًقا كان

 سبحانه. وعبادته ودعائه اهلل إل  بالتضرع

 الوحن  الصنح  حنال الصنيا  يف القاعند  وتعنال  سنبحانه اهلل بي ن فقد الصيا  مسخل  أما

 التالي : النقاط يف ذلك توضي  ويمين المرض،

اءلميل فين المقيمين ال بالنسب  -1  وجعلنه ،بالصنيا  وتعال  سبحانه اهلل أمره  فقد ألصح 

نا ي نا} وتعنال : سنبحانه فقال ،عليه  الفروض من فرًضا ين   أ يمه 
نه  ن نوا ال  ت نب   آم  ل نيْي     ك   ع 

ي ا    ا الص  م  ب   ك 
ت  ل   ك  بْل ي  ْ  م نْ  ين  ال ه   ع  ل ي  ْ  ق  ع  نون   ل  اًمنا (183) ت ت ق  اٍت  أ ي  ود  ْعند   ]البقننر : {م 

نْهر  } فقنال: التالين  اآلي  يف األمر وتعال  سبحانه المول  كرر بل ،[184 ،183 نان   ش  م ض   ر 

 
 .(377/ 2الكامل يف التاريخ )و ، (60/ 4) وامللوكاتريخ الرسل ينظر: ( 1)
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ي ل   ال ه  ْرآن   ف يه   أ نْز  ًدى اْلق  ب ي ن اٍت  ل لن ا    ه  ن   و 

ى م  د  ْرق   اْله  اْلف  نْ  ان  و  ه د   ف م  نْي     ش 
نْهر   م   الش 

ْمه    .[185 ]البقر : {ف ْلي ص 

 منن التخكند من بد ال بل بالوباء، اإلصاب  من اإلنسان  و  بمجرد األمر هها يسقط ال -2

 والقنول والحين  الوبناء، هبنها اإلصاب  وبالتالي ،اإلنسان مناع  ضعف يف الصيا  تخثير

 األطبناء، وه  اال تصاص ألهل وإنما والعقول، ءلألهوا مرتوًكا ليس المسخل  هه  يف

 ؟(1)المسْلة هذه يف زماننا يف األطباء قال فماذا

 الرصنين  العلمين  بالمنهجين  القضني  هنه  بحثنوا النهين المسنلمين األطبناء أفضنل من -3

 ،-والحمينات  العالجين  التفهين  يف المشنارك األسنتاذ- فنار  اإلسنال  معنز الدكتور

 مناذا العندوى: ضد الجس  ومناع  )الصو  :بعنوان الخصوص هاهب له ابحثً  نشر حيث

 الصنيا  ممارسن  أثر حول المنشور  العلمي  الدراسات  من جمل  فهكر ،العل ؟( يقول

 عرًضننا وعرضننها وكفاءتننه، المننناعي الجهنناز صننح  وعلنن  المناعينن  االسننتجاب  علنن 

 مننن كثيننر  ًعنناأنوا شننملت كمننا ،والحيننوان اإلنسننان الدراسننات  شننملت وقنند سننريًعا،

 مرضن ك والمرضن  األصنحاء الدراسنات  وشنملت رمضان، شهر صيا  منها ،الصيا 

 الميتسنب  المناعن  نقص متالزم  ض ومر ،التنفسي  الصدري  األزم  مرض و ،المناع 

 حالن  وبحنث ،ووظائفه المناعي الجهاز كفاء  بحث الدراسات  شملت كما ،)اإليدز(

الت   حماين  عنن والمسنؤول ( Neutrophils) ننوع منن البيضناء الند  كرينات  أو العد 

 ،االلتهناب  ومقاوم  التخكسد من  آليات  وبحث البيتيري ، و اص  العدوى من الجس 

  الينا وإنتنا  منهنا والنتخلص والتالفن  الهرمن  الخالينا قتل عل  الصيا  قدر  وبحث

ْمر  الْ  البيتيري  العدوى مقاوم  عل  الجس  قدر  وبحث فاعل ، جديد   والمسنب ب  ض م 

 التالينن : بالنتيجنن  الدراسننات  هننه  كننل بعنند لنننا ليخننر  وغيرهننا، الرئننوي السننل لننداء

 ألنواع وممانعته الجس  مقاوم  تحسين يف الصيا  قدر  عل  تضافًرا نتائجها أظهرت "

 للصليام سلبي أثر أي الدٍاسات تلك تظهر لْ الدنيا حدودها ويف الجرثومي ، العدوى

ع ، القول يدح  ما ،عيالمنا الجهاز على  أثنر بوجنود المفنرتى النزع  ويبطنل المند 

 الجهناز علن  (COVID-19) كورونا فيرو  تخثير شد  زياد  يف للصيا  محتمل سلبي

 سنياق يف ينخي وفضنائله، الصنيا  فوائند منن فني  منن غني  فهها و تاًما المناعي...

 أثبتناهنا والتني الصح ، جوانب مختلف عل  رمضان شهر يف للصيا  اإليجابي  النتائج

 
 :على الرابط إايد قنييبد. ( من أفضل من انقش هذه القضية يف وسائل التواصل 1)

https://www.youtube.com/watch?v=AaIEqJZYaP8 

https://www.youtube.com/watch?v=AaIEqJZYaP8
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 للتفهين  الويطانين  المجل  مثل العالمي  الدوريات  أرق  يف مؤ را المنشور  أبحاثنا يف

(18British Journal of Nutrition/Cambridge ) للتفهين  وروبين األ والمجلن 

(19European Journal of Nutrition/Springer-Nature)،  والمجلنننن 

 IDF/Diabetes Research and 20Clinical) للسنيري العالمي لالتحاد الرسمي 

Practice)، الندين، هبنها المنن  وكمنال النعم  تما  عل  كلها تدل فإنما دلت إن وهي 

 .(1)"اليري  اهلل وبيتاب 

ح وكهلك -4 ح بما المسلمين وغير المسلمينمن  األطباء أغلب صر   معنز الدكتور به صر 

 احتمالين  وبالتنالي ،المناعن  ضنعف عل  للصيا  تخثير أي وجود بعد  فار ، اإلسال 

 الوباء. هبها اإلصاب 

حت بل -5  حينث ،تويرت منص  عل  الرسمي حساهبا يف بهلك العالمي  الصح  منظم  صر 

 اإلصناب   طنر منن يزيند أن يمين الصيا  أن عل  دليل أي اآلن حت  يوجد ال" قالت:

 بإمينام  ينزال ال بخننه اصاألشنخ طمخن  من بد فال" وأضافت: ،"19-كوفيد بمرض

 .(2)"الفضيل شهره  واستقبال طقوسه  ممارس 

 الصنيا ، وبنين المناعن  جهناز علن  المنؤثر  الفهائين  السنلوكيات  بعن  بنين عالق  ال -6

 كثير إليه نب ه ما وهو اإلفطار، موائد عل  واالجتماع والدهون، السيريات  من كاإلكثار

 فتجندر الختنا ، وقبنل" فار : اإلسال  معز الدكتور يقول ،المتخصصين األطباء من

 والسنلوكيات  العنادات  عنن ينفنك ال رمضنان شنهر صيا  عن الحديث أن إل  اإلشار 

 صنيا  شنهر لنيس رمضنان فشنهر الفضنيل. والشنهر ترتافنق التني والفهائي  االجتماعي 

 اجتمناع ومنا معنن ، منن اليلمن  تحمله ما بيل اجتماعي تعبّدي شهر هو بل فحسب،

 منن هنها ولعنل ببعيند. أذهانننا عن اإلفطار موائد وعل  والعبادات  الصلوات  يف  النا

 السنلبي الصنو  أثنر فلنيس رمضنان، شنهر  نالل المجتمن  تواجه التي التحديات  أكو

 الحقيقني التحندي بنل تحندي ا، يمثنل ودحضنه تفنيند  تن  والنهي المناعي الجهاز عل 

 ظنل يف العندوى لتجندد مصندًرا تينون قند التني المجتمعين  السلوكيات  تلك يف يتمثل

 
سالم فارس األستاذ املشارك الصوم ومناعة اجلسم ضد العدوى: ماذا يقول العلم؟ د. معز اإل :مقال بعنوان ( ينظر:1)

 : يف التغذية العالجية واحلميات
https://www.facebook.com/eyadqunaibi/ 

 :( ينظر2)
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/04/07/conditional-
fasting-ramadan-coronavirus. 
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 شنهر يف السنائد الفنهاء طبيعن  أن كمنا قادمن . مواسن  يف للفيرو  ات كر   عن الحديث

 كفاء  من ويقلل المناع ، يضعف والدهون  السيريات   كثر  عليه  يفلب والهي رمضان

 تنناول علن  الحنرص من بد فال وعليه جماحه. وكب  الفيرو  مدافع  يف الجهاز هها

 بالعناصنر الفنين  والميسنرات  والبقنول والفواكه بالخضروات  الفني المتوازن عا الط

ز  والمعادن( )الفيتامينات  الصفرى الفهائي   .(1)"المناعي للجهاز المعز 

 سنواء ،لهن  الصنيا  يف القاعند  وتعنال  سبحانه المول  بي ن فقد للمرض  بالنسب  وأما -7

ننْ } :تعنال  قنال حينث  ،هغير أو 19 كوفيد كورونا بفيرو  المرض  نان   ف م   م ننْي  ْ  ك 

يًضا ر  ل   أ وْ  م  رٍ  ع  ف  ر   أ ي ا ٍ  م نْ  ف ع د     س   وتعنال  سنبحانه المنول  كنرر بنل ،[184 ]البقر : {أ   

نْ } فقال: اآلي  لهه  التالي  اآلي  يف المرض  إعهار م  نان   و  يًضنا ك  ر  ل ن  أ وْ  م  رٍ  ع  نف   ف ع ند     س 

ر   أ ي ا ٍ  م نْ  يد   أ    ال   اْلي ْسر   ب ي     اهلل   ي ر  يد   و  ْسر   ب ي     ي ر   علن  الصنيا  وتخثير ،[185 ]البقر : {اْلع 

 اال تصناص ألهنل أيًضنا ذلنك يف والحين  آل نر، مري  من يختلف اإلنسان مرض

 بحاله. أدرى فهو المعالج طبيبه سؤال مري  كل وعل  األطباء، وه 

ر كمننا مطلًقننا الوبنناء حننال الصننيا  مننن لمن ابنن  اإلسننال  علمنناء ينطننق ولنن   بعنن  يصننو 

 كثنر  علن  وفقهناء منؤر ين منن اإلسنال  علماء ونجد اإلسالمي، التاري  عل  المزايدين

  تعال  هلل تطوًعا العبادات  من  واإلكثار النفل  بصيا   األمر عن  يتحدثون  تاريخه  يف  األوبئ 

 عن تاريخه يف اهلل رحمه (هن774) كثير ابن ا اإلم يهكر والبالء، الوباء عنه  يرف  أن رجاء

 ثالثن  الننا  يصنو  أن :البلند يف ننودي مننه والعشنرين ثالث االثنين يو  ويف"  :749 عا 

 إلن  يتضنرعون  القند  مسنجد عند إل  الجمع  يو  وهو الراب  اليو  يف يخرجوا وأن ،أيا 

 اللينل وأحينوا ،الجنام  يف النا  ا ون ،النا  أكثر فصا  عنه ، الوباء رف  يف ويسخلونه اهلل

  نر  مننه والعشنرين السناب  الجمعن  يو  النا  أصب  فلما رمضان، شهر يف يفعلون كما

 والعجنائز والشنيو  والسنامر ، والنصنارى واليهنود عمينق، فج كل من الجمع  يو  النا 

 هنالنك وازالن  فمنا ،الصنب  صنال  بعند منن والقضنا  واليواء واألمراء والفقراء والصبيان،

 .(2)"مشهودا يوما وكان جدا، النهار تعال  حت  تعال  اهلل يدعون

 
الصوم ومناعة اجلسم ضد العدوى: ماذا يقول العلم؟ د. معز اإلسالم فارس األستاذ املشارك  :مقال بعنوان ( ينظر:1)

 :مياتيف التغذية العالجية واحل
https://www.facebook.com/eyadqunaibi/ 

، وقد انقش فقهاء اإلسالم هذه املسألة، وهل جيب الصوم إذا أمر ويل األمر أم ال (.261/ 14( البداية والنهاية )2)
/ 2(، هناية احملتاج إىل شرح املنهاج )68/ 3ينظر: حتفة احملتاج يف شرح املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي )

415.) 
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 الوباء؟ مواجهة أمام عائق   الصالة هل

 علن  للصنال  أثنر وال منهنا، يمنن  منا ثن    فلنيس ذاهتا حد يف الخمس الصلوات  أداء أما

 األطبناء من اال تصاص أهل قرر فقد المساجد يف للصال  االجتماع وأما بالوباء، اإلصاب 

 وهنو بالوبناء، واإلصاب  العدوى لنقل الرئيس  األسباب  من النا  بين التقارب  أن وغيره 

 »ال وسل : عليه اهلل صل  النبي قال هرير : يأب فعن ،عنه وسل  عليه اهلل صل  النبي م  ما

 ٍِ  بالمسناجد، الصنال  إقامن  مصنلح  منن أولن  النفس وحفظ ،(1)«   ِص مم  على مرف  مم  ن  دَ يو

 ال فالصنال  وعلينه ،البينوت  يف الجماع  صال  إقام  من المن  الحال بطبيع  ذلك يعني وال

 .الوباء مواجه  أما  عائًقا تمثل

 لينل الصنال  العظني  الدين فهها اإلسال ، يف اليو  وليد   ليس عنه ث نتحد   الهي وهها

 ،اهلل بننخمر ائ القنن  عهند يف وذلننك األمننر، هنها مثننل حصننل أن تاريخنه يف سننبق وزمننان مينان

 قنال حتن  الننا  علن  واشتد   واألندلس، مصر يف شديد وباء وق  هن448 عا  يف تحديًداو

 المسناجد بقينت حتن  بقرطبن ، مثلنه وبناء وال قحنط عهند ومنا" شندته: عنن الههبي اإلما 

 .(2)"اليبير الجوع عا  يوسم   ،مصل   بال مفلق 

 :التاٍيخ يف الوباء من وقاية وغيرها الْبادة يف االجتماعي التباعد

 أن إلينه واالبتهنال وتعال  سبحانه اهلل إل  واألوب  للتوب  محال   ذكرنا كما األوبئ  كانت

 اجتمنناع يحصننل أن اإلسننالمي النندين يف منننه يلننز  ال ذلننك وليننن الضننر، عنننه  ييشننف

 ففني ذلنك، بعند  والخواء األطباء من المختصون نص  إذا  اص   المساجد يف واكتظا 

 الننا  منن جماعن  جمن  أن وحصنل المسنلمين، علن  واشنتد الطناعون وقن  هن833  اع

 ولني فنخمر وأكثنر، أكثنر واشتد   الطاعون فيه  فاستفحل ،اهلل إل  واالبتهال والقراء  للدعاء

 أو برفعنه للندعاء االجتمناع يشنرع هنل الطناعون: نازل  عن العلماء باستفتاء المسلمين أمر

 أن علن  فناتفقوا أزمنام ؟ يف السنلف منن كنان النهي ومنا ت؟الصنلوا يف لنه القنوت  يشرع

 والسنلف الصنحاب  أتاب  أنا السلطان: فقال ،األمر ذلك مثل يف للدعاء يجتمعوا ل  السلف

 .(3)سر  يف تعال  اهلل إل  يبتهل أحد كل بل ،أ ر  وال ،الصال 

 
 (.2221(، ومسلم )5771البخاري )خرجه أ (1)
 .(311/ 18( سري أعالم النبالء )2)
 .(439/ 3إنباء الغمر أببناء العمر )ينظر: ( 3)
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 اليننو  عننر  بمننا تكاننن  مايتننه أن المؤر ننون يننهكر الننهكر اآلنننف عمننوا  وطنناعون

 قنا  العناص بنن عمرو أن" اهلل: رحمه (هن310) الطوي اإلما  يقول االجتماعي، بالتباعد

 الننار، اشنتعال يشنتعل فإنمنا وقن  إذا الوجن  هنها إن الننا ، أيهنا فقنال: الننا ، يف  طيبنا

 ذلنك فبلغ قال: .عنه  اهلل ورفعه فتفرقوا، النا  و ر   ر  ث  الجبال... يف منه فتجبلوا

 .(1)"كرهه ما فواهلل العاص، بن عمرو رأي من الخطاب  بن مرع

 .(2)"الجبال ورؤو  واألودي  الشعاب  يف الرجز هها عن تفرقوا" له : قال نهإ :وقيل

 :كوٍونا وباء مواجهة يف اإلسالمي الدين أحكام

 يف وحاجتها أهميتها برزت  عباد  العبادات  من بقيت والصيا  الصال  أمر مناقش  وبعد

 يف جناء أجلنه، من شرعت من حال عن تتحدث  األوربي  الصحف وأصبحت الوباء، توق

 أن يمينن فالعزلن  مختلنف  والعال  بريطانيا يف للفقراء بالنسب  األمر" سي: بي بي صحيف 

 أن المنرج  منن ا،حظ ن  الننا  ألقنل بالنسب  الجوع  طر وحت  العيش مصدر فقدان تعني

 النندين وضنن  وقنند ،(3)"كورونننا فيننرو  مننن أقننوى وت المنن  يف اسننببً  جوعننا التضننور ييننون

 الزكا .و الصدق  عباد  وهي أال تحصل، أن قبل المشيل  لهه  الحل اإلسالمي

 والمسناكين، الفقنراء هن  االحرتازين  إجراءاتنه ومنن الوبناء منن األولون فالمتضررون

 قوت  يمليون ال وأحيانًا ،يومه  قوت  من أكثر  يمليون ال  العا  طوال  يف  كانوا من و اص 

 الزكنا  أداء ووهن  اإلسنال  أركنان منن الثالنث النركن اإلسال  فرض هؤالء وألجل يومه ،

 البخنناري اإلمننا  لننه وبننوب  التعنناريف، بخسننهل وسننل  عليننه اهلل صننل  النبنني عرفهننا التنني

 الفقنراء يف وتنرد األغنيناء منن الصندق  أ نه بناب " بقولنه: صنحيحه يف اهلل رحمه (هن256)

 إلن  بعثنه حنين جبنل بنن لمعناذ وسنل  علينه اهلل صنل  النبني قنول أورد ثن  ،(4)"كانوا حيث

 فتلرد   أغنيلائهْ من تؤخذ صدقةً  عليهْ فرف قد اهلل أن   رهْفْخبِ » له: قال مما وكان ،اليمن

 الفقننراء علنن  األمننر يتفنناق  الوبنناء أمننر تفنناق  ومنن  الننراهن وقتنننا ويف ،(5)«فقللرائهْ علللى

 
 .(62/ 4) وامللوك( اتريخ الرسل 1)
ريخ الكامل يف التاو (، 248/ 4املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم )، و (133/ 7إكمال املعلم بفوائد مسلم )ينظر: ( 2)

(2 /377.) 
 ،يف صحيفة يب يب سي بعنوان: فريوس كوروان: املاليني سيجوعون يف رمضان ليس بسبب الصيام( ينظر: مقال 3)

 ، على الرابط:اجلوعن حياربون وقادة األداي
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-52406643 

 .(128/ 2( صحيح البخاري )4)
 (.1496( صحيح البخاري )5)
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  ي ن ح   فمنن الظنرو ، هنه  مثل يف الجليل  العباد  هه  أمر اظ ويتع ويتفاق  والمحتاجين،

 الينر  وقنت هنو والينروب   الشند   ووقنت   ين،ي ن الحقيق مناءر  الي   عنن ييشف أنه الوباء هها

 وهنها ،كفيرهنا ليسنت والحاج  والجوع الشد  وقت يف فالصدق  والمحسنين، واإلحسان

ين  } وتعنال : سنبحانه اهلل يقول اليري ، القرآن يف وتعال  سبحانه المول  عليه حث   ما
نه   ال 

ون   ق  نْف  اء   ف ي ي  ر  اء   الس  ر  الض  ين   و 
اظ م  اْلي  يْظ   و  ين   اْلف 

اف  اْلع  ن   و  اهلل   الن ا    ع  بم  و 
ين   ي ح 

نن  ْحس   {اْلم 

ننا    أ وْ } تعننال : وقننال ،[134 عمننران: ]آل ب  ٍ  ذ ي ي ننْو ٍ  ف نني إ ْطع  ْسننف   المننول  فحننث   ،[14 ]البلنند: {م 

 حالننا هو كما والمجاع  الحاج  أيا  يف واإلحسان والصدق  اإلطعا  عل  وتعال  سبحانه

 .(1)األيا  هه  يف

 مواجهن  أمنا  عائًقا األوقات  من وقت يف تين ل  وعباداته اإلسال  دين أن نيتبي   وهبها

 أحينا  متانن  ت ظهنر من ذلك، فقد العيس عل  بل ،الوباء ومواجه  واليروب  المصائب

 الندين سنبق منن المسنلمين غينر منن كثينر انبهنر حت  الوباء، هها وقت يف اإلسالمي الدين

 .وغير ذلك الوباء م  التعامل وأحيا  والنظاف  الطهار يف  هأحيام وإحيا  اإلسالمي

 الْكس؟ أم كوٍونا وباء ظل يف وأحكامه اإلسالم متانة برزت هل

 يف السنلوكي  وقواعند  الشرعي  وأحيامه الفيري  ومتهومنظ اإلسالمي الدين بريق لم 

 إلن  اإلسالمي  المنظوم  هه  براع  وصلت وقد عصرنا، يف اليو  نعيشه الهي الوباء  ض 

 فناحه وك   المسنلمين عنن ثونيتحند   الينو  وليننه  العداء، له يعلنون كانوا الهين من كثير

ن  الوبناء، لهها  يف األولن  الصنفو  يف وقفنوا النهين يني  الصنح   والممارسنين األطبناء   اص 

 .، وأبلوا بإيمام  بالء حسنًاالوباء هها ميافح 

 مواجهن  أمنا  عائًقنا األوقنات  منن وقنت يف يينن لن  وعباداتنه اإلسال  دين :قلنا وكما

 بندين المنؤمنين نجندمنن ذلنك،  العينس علن  بنل ،الوبناء ومواجهن  والينروب  المصائب

 بمننا وذلننك الوبنناء، هننها مواجهنن  يف البسننيط  وجننه علنن  نييونننو مننن أقننوى هنن  اإلسننال 

، وأن منا أصناهب  لن  يينن وقدر  اهلل بقضاء يؤمنون فه  وقوي ، راسخ  عقيد  من يمليونه

 سننبحانه اهلل بننإراد  هننو كننائن شننيء كننل وأن ،ليخطننئه ، ومننا أ طننخه  لنن  ييننن ليصننيبه 

ا اهلل يفعل وال وتعال ،   ير. شر   كل باطن يف بل محًضا، شر 

 
 .(442/ 24ينظر: جامع البيان )( 1)
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 األوبئن  منن تقنيه  التني واألذكنار األدعين  منن ه نبنيم  بنه أ نو بما يؤمنون ه  وكهلك

 منن اإلنسنان وقاين  أسنباب  منن وهني األدعين ، تلنك يقنرؤون فه  ،(1)والشرور واألمراض

ي   اليوني   باألسباب  يخ هون وه  المرض،  قنونويطب   الشرعي ، العبادات  جانب إل  الحس 

 الشننخن، وذوو ونالمختّصنن  يمليهننا التنني التعليمننات  بيافنن  ويلتزمننون ،ات اإلجننراء جمينن 

 الصو. زمن يف بالصو ويتحل ون

 رحبت، بما األرض عليه ضاقت وميتئٍب   ،ل  وه    ائف بين ما فه   المؤمنين غير وأما

 ذلك. وغير ،اليفاح مسرح ومفارق  االنتحار إل  الحدّ  هب  بلغ نوآ ري

 الوبناء هنها مواجهن  يف ييوننون منا ىأقنو   أمن  أجمن  العنال  رأى فقد المسلمون وأما

 حنال لينل الصنالح  الشنامل الحييمن   وشنريعته  الراسنخ  وعقيندهت  اإلسنالمّي  بدينه 

 ه  الفربي  البلدان يف واتوفم  الهين األطباء أوائل أن   نجد المثال سبيل وعل  وميان، وزمان

 جننراء مصنرعه  قننوال   أطبناء ثالثن  أول   أن الصننحف أعلننت بريطانينا ففنني المسنلمين، منن

 الخطنوط يف كنانوا وقند المسنلمين، من ه  حد المت   المملي  يف كورونا بفيرو  إصابته 

 .(2)الفيرو  لميافح  األمامي 

 :الوباء مواجهة يف وأحكامه اإلسالم متانة عن ثونيتحد   المسلمين غير

 الننا  منن جمل  تعر   أن كورونا وباء ظل يف الخفي  وتعال  سبحانه اهلل منن من كان

 التي واآليات  واألحاديث النصوص عن الفقر  هه  يف نتحدث  ولن اإلسالمي، الدين عل 

 والفقنه الحنديث علمناء كتبيف  بواب األ ل  ائأومن  أن   عن وال ،والنظاف  الطهار  يف وردت 

 علينه اهلل صنل  ولالرسن  وأحادينث الوباء أحيا  عن نتحدث  ولن الطهار ، باب  اإلسالمي

 بع  وذلك يف عنها، تحدثوا الهين المسلمين لفير ذلك عن الحديث نرتك بل فيها، وسل 

 الوباء ظرو  م  التعامل يف اإلسالمي  المنظوم  براع  عن تحدثت التي األوربي  الصحف

 إ بنار  يف والسنال  الصنال  علينه محمند نبيننا وإعجاز معه، التعامل آلي  تحديد يف وسبقها

 إن )سني وكالن  تحندثت فقند عام ، الحيا  ويف الوباء ظل يف الوقائي  اإلجراءات  من بجمل 

 
عن مركز سلف للبحوث  ةوالصادر  "،هل مثة أدعية للوقاية من األسقام واألوبية؟"ورقة علمية بعنوان:  ينظر( 1)

 والدراسات.
على  مقال بعنوان: قصة طبيبني سودانيني توفيا أثناء حماربة فريوس كوروان يف بريطانيا سيصحيفة يب يب يف ( ينظر: 2)

 :الرابط
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/arabic/amp/world-
52169494 

 وقد نشر اخلرب أيضا يف صحف غربية أخرى. 

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/arabic/amp/world-52169494
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/arabic/amp/world-52169494
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 من  والتعامنل وسنل  عليه اهلل صل  النبي عن بتقرير تفاعاًل  أثارت  أمرييي  صحيف  عن إن(

 فينه ألقنت ،(1)األمرييين  نيوزوينك صنحيف  نشنرته تقرير أثار" :يف حديثها جاء ومما الوباء،

 يف الشخصي  والنظاف  الصحي الحجر اقرتح من أول وأنه محمد، النبي تعالي  عل  الضوء

 بتوقينت االجتمناعي، التواصل مواق  عل  النشطاء بين واسعا تفاعاًل  الوباء انتشار حاالت 

 فيرو  لمواجه  الصحي  والحجر  المنازل يف للبقاء  المتصاعد   الدعوات  م   بالتزامن  يخي

 ."(19-)كوفيد باس  ي عر  بات  ما أو الجديد، كورونا

 التقرينر كاتنب كونسنيدين، كرينغ كالطبينب المختصنين األطبناء قول التقرير أورد وقد

 فوتشني نتنوينأ الطبينب مثنل المناعن   نواء" الجناري: ذارآ مار / من 17الن يف المنشور

 اصنحي   اوحجنرً  جيند  شخصني  نظافن  إن :يقولون غوبتا سانجي مثل الطبيون والمراسلون

 اقننرتح أيضننا مننن تعلمننون هننل" قننائال: وتنناب  ."19-كوفينند لتطويننق الوسننائل أفضننل هنني

 1300 قبنل اإلسنال  نبني محمند وبناء؟ انتشنار  الل الصحي والحجر الشخصي  النظاف 

 (تقلينديا)  بينرا شنيالاأل منن شنيل وبنخي محمند( )النبي يين ل  الهي الوقت ففي ،عا 

 .(2)"19-كوفيد مثل تطورات  ومواجه  لمن  ئ نصا  قد   محمد المميت ، األوبئ  بشؤون

 وسننورد ،الوبناء يف النوارد  األحادينث بنبع  الصنحيف  هنه  يف الياتب استشهد وقد

 التني األحادينث أه  فمن حولها، سال اإل علماء كال  من بشيء ونحليها ،األحاديث تلك

 وردها:أ

 ،الصلحي بالْزل الوباء لحا يف أمر وسلْ عليه اهلل صلى النبي أن عليه المتفق الحديث -1

 عبللد فللْخبره بالشللْم، وقللع الوبللاء أن بلغلله حللين الخطللا  بللن عمللر حللديث يف وذلللك

 فلال بلٍْف بله سلمْتْ »إذا :قلال وسلْ عليه اهلل صلى اهلل ٍسول أن عوف بن الرحمن

 .(3)منه« فراٍا تخرجوا فال بها وأنتْ بٍْف وقع وإذا عليه، تقدموا

 
ن لقوة الصالة وحدها وقف جائحة؟ حىت النيب يف صحيفة نيوزويك األمريكية، وعنوانه: هل ميك( وهذا رابط التقرير 1)

 :آخرحممد كان له رأي 
https://www.newsweek.com/prophet-prayer-muhammad-covid-19-
coronavirus-1492798 

صحيفة أمريكية تثري تفاعالا بتقرير عن النيب صلى هللا عليه وسلم مقال بعنوان:  يف ابلعربية، (CNN( وكالة أنباء )2)
 ، على الرابط:مل مع الوابءوالتعا

https://www.google.com/amp/s/arabic.cnn.com/amphtml/world/article/
2020/03/21/prophit-mohammad-coronavirus-newsweek-report-
social-reactions 

 (.2219(، ومسلم )5729البخاري ) أخرجه( 3)
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 يف الننا  منن اليثينر يعن  منرض هنو" الباجي: الوليد وأب يقول بالوباء المقصود وعن

 ا،واحندً  مرضه  وييون النا ، أمراض من المعتاد تخالف غيرها، دون الجهات  من جه 

 القننول: هنها علنن  الننووي اإلمننا  وعلنق ،(1)"األمننراض بنا تال  األوقننات  سنائر بخنال 

 .(2)"المحققون قاله الهي الصحي  وهو"

 يف بنالخرو  يتحيل أن يجوز وال الطاعون، من الفرار يجوز ال" وغير : المهلب قالو

 .(3)"الطاعون من الفرار بهلك ينوي وهو شبهها أو تجار 

 قبل الميار  توقي المرء عل  أن عل  الدالل  فيه" اهلل: رحمه  (هن449) بطال  ابن قالو

 نزولها، بعد الجزع وترك الصو عليه وأن هجومها، قبل المخوف  األشياء وتجنب  ،وقوعها

 منن ومن  فيهنا، وق  إذا د ولها عن الوباء أرض يف يين ل  من م  السال  عليه أنه وذلك

 كنل حين  يينون أن الواجنب فيهلك منه، فرارا فيها وقوعه بعد منها الخرو  عن فيها هو

 .(4)"الطاعون سبيل   ذلك يف هسبيل   ،األمور من متق

 القندو  منن  العلن : منن الحنديث هاهن  يف" اهلل: رحمه (هن544) عياض القاضي وقال

 .(5)"ذلك من افرارً  عنها الخرو  وتحري  والوباء، الطاعون بالء عل 

ن676) النننووي وقننال  بلنند علنن  القنندو  مننن  األحاديننث هننه  ويف" اهلل: رحمننه (هنن

 المرضن  وهلنك األصنحاء  ر  إذا ألنه"  (6)"ذلك من فرارا منه الخرو  ومن  ،الطاعون

 .(7)"ذلك غير وقيل ،بخمره  يقو  من يبق  فال

 علللى مملرف يلوٍدن »ال قللال: وسللْ عليله اهلل صللى النبللي أن عليله المتفلق الحلديث -2

 .(8)مص «

إنما م  أن يورد المرض عل  المص   لئال الحديث "قال القاضي عياض رحمه اهلل: 

ب ننل اهلل 
عننند ورود المرضنن ، فييننون المرضنن   -جل ننت قدرتننه-يمننرض الصننحاح مننن ق 

 .(1)"ب فيهاكالسب

 
 .(180/ 10باري البن حجر )(، فتح ال132/ 7إكمال املعلم بفوائد مسلم )ينظر: ( 1)
 بتصرف. (204/ 14مسلم ) يحصح( شرح 2)
 .(326/ 8البن بطال ) يشرح صحيح البخار ينظر: ( 3)
 .(423/ 9) ي( شرح صحيح البخار 4)
 .بتصرف (132/ 7إكمال املعلم بفوائد مسلم ) (5)
 .(205/ 14مسلم ) صحيح( شرح 6)
 .(433/ 5) ( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطالين7)
 (.2221(، ومسلم )5771البخاري ) هأخرج( 8)
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فمعن  الحديث: ال يورد صاحب اإلبل المراض إبله "وقال اإلما  النووي رحمه اهلل: 

اهلل تعنال  وقندر  النهي  عل  إبل صاحب اإلبل الصحاح  ألنه ربما أصناهبا المنرض بفعنل

 .(2)"أجرى به العاد ، ال بطبعها، فيحصل لصاحبها ضرر بمرضها

، ولينن جعنل اهلل سنبحانه وتعنال  مخالطتهنا األمراض ال تعدي بطبعهنا"وقال أيضا: 

سننببًا لدعننداء... وأرشنند إلنن  مجانبنن  مننا يحصننل عننند  الضننرر عنناد  بقضنناء اهلل وقنندر  

 .(3)"وفعله

فخرشد فيه إل  مجانب  ما يحصل الضرر عند  يف العاد  بفعل اهلل "آ ر: وقال يف موض  

لجم  بينهما هو الصواب الهي تعال  وقدر ... فهها الهي ذكرنا  من تصحي  الحديثين وا

 .(4)"عليه جمهور العلماء، ويتعين المصير إليه

 شلطر »الطهلوٍ وسللْ: عليله اهلل صللى اهلل ٍسلول قلال قلال: األشلْري ماللك أبي عن -3

 .(5)اإليمان«

 المحسوسنن  المسننتخبثات  عننن التنننز " القرطبنني: يقننول بننالطهور المقصننود وعننن

 .(6)"والمعنوي 

 علن  اشتمل قد ،اإلسال  أصول من أصل ،عظي  حديث هها" اهلل: رحمه النووي قال

ل   اإليمان أن وذلك نصفه  أي: ...اإلسال  قواعد من مهمات  ، تخ  ل   فهنو التخلني أمنا وتح 

ا تعال : قال كما نجاس   باهلل الشرك ألن اإلشراك  عن التخلي ون   ﴿إ ن م  ك  ْشر  س   اْلم   ف ال   ن ج 

ب وا د   ي ْقر  ْسج  ا   اْلح ن  اْلم  نام ه  ْ  ب ْعند   ر  ا  ع  نه   اإليمنان، شنطر الطهنور كنان فلهنها  [28 ]التوبنن : ه 

 .(7)"بطهور إال تت  وال إيمان، الصال  ألن اإليمان  شطر للصال  الطهور أن معنا  إن وقيل:

 قولنه: معنن  أن الحنديث معاين عل  المتيلمين بع  ذهب" الباجي: الوليد أبو قالو

 وتطهيننر اليفننر، وأنجننا  الشننرك عننن السننر تطهيننر شننطران: منناناإلي أن «اإليمللان شللطر»

 طهنر فقد هلل تطهر ومن اإليمان، استيمل فقد باطنه طهر فمن اهلل، غير عباد  عن الجوارح

 
 .(142/ 7( إكمال املعلم بفوائد مسلم )1)
 .(217/ 14مسلم ) صحيح( شرح 2)
 .( بتصرف35/ 1مسلم ) صحيح( شرح 3)
 .(214/ 14مسلم ) صحيح( شرح 4)
 (.223مسلم ) خرجهأ( 5)
 .(474/ 1( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )6)
 .(100/ 3مسلم ) صحيحشرح ( 7)
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 فإذا اهلل، يدي بين للوقو  واألنجا  الحدث  من تطهير ألنه اإليمان بنصف  فجاء ظاهر ،

 فظاهر  وباطن، ظاهر  واإليمان  إيمانه، ملك  هلل للمناجا   واألنجا   الخواطر من سر   طهر

 .(1)"وتصديق إ الص وباطنه وتسلي ، إقرار

 »إذا قلال: وسللْ عليه اهلل صلى اهلل ٍسول أن هريرة أبي ٍواية من عليه المتفق الحديث -4

 ملن أحلدكْ استيقظ وإذا فليوتر، استجمر ومن لينثر، ثْ أنفه يف فليجْل أحدكْ توضْ

 .(2)يده« باتت أين يدٍي ال أحدكْ فإن ؛ وضوئه يف يدخلها أن قبل يده فليغسل نومه

 منا قنهر منن باليند يتعلنق لعلنه لمنا ذلنك" :حي  فقال اهلل رحمه عياض القاضي وعلل

 ،جسند  وفضول عرقه س وم   بثر    حك   من يسل  وال ،الجسد من وشبهها الفابن من يمسه

 نومنه حال منه تخر  نجاس  من يمسه أن يخش  لما بل وقيل: لهلك، تنظيفها له فاستحب  

 .(3)"منه يتقهر مما ذلك غير أو

 :الخاتمة

 كنل يف وكنانوا ،منرات وكنرات  والوبناء الطناعون تناريخه  يف المسلمين عل  مر   إذن،

 الننا  وقاين  يف وضربوا الوباء، بظرو  المتعلق  وأوامر  اإلسال  بخحيا  متمسيين ذلك

 امتثنااًل  طنريقه  عنن ورجعنوا الييلنومرتات  ئنات م قطعنوا فتنار  الصور، أروع المرض من

 منن غينره  وآثنروا أنفسه  حظو  تركوا وتار  الوباء، من للمسلمين ووقاي  الرسول ألمر

 إلن  والرجنوع باالبتهنال وتنار  بخينديه ، والقو  السلط  امتالكه  رغ  بالصح  المسلمين

 يف موجنود وذلك المسلمين، عن ويرفعه كربته  عنه  يفر  أن ودعائه وتعال  سبحانه اهلل

  العريق. اإلسالمي الرتاث 

 وأحيامنه الفيرين  ومنظومتنه اإلسنال  برينق    م ن ل   الننا  بعن     يرو   ما عيس عل و

 اهلل أوامنر كانت وقد اليو ، نواجهه الهي كورونا وباء  ض  يف السلوكي  وقواعد  الشرعي 

 يف األوبئن  منن كثينر منن ووقاي  نجا ً  والسال  الصال  عليه الرسول وأقوال وتعال  سبحانه

 أحينا  إحيا  عن ثونيتحد   افجعلو المسلمين، غير أهبر ما وهو الحاضر، يف كما الماضي

 الوباء. هها ميافح  يف المسلمين سال وب   اإلسال 

 .أجمعين وصحبه آلهعل  و ،محمد نبينا عل  وسل  اهلل وصل 

 
 .(7/ 2إكمال املعلم بفوائد مسلم )ينظر: ( 1)
 (.278(، ومسلم )162البخاري ) خرجهأ (2)
 .(98/ 2( إكمال املعلم بفوائد مسلم )3)


