
 

  



1 
 

 مقدمة:

ِت ِِلناِسلِقعووِالطويل،ِتاريخهاِعربِاإلسالميةِةاألمِ ِهباِبتيأصِالتيِاألزماِتِوالت 

ِِفيهِا ِِوالزالزِلِوالفيضاناِتِوالمجاعاِتِكالطواعينِ؛اِتاالبتالءوِالمحِنِمنِشتىِصنوف 

ِِذلك.ِوغيرِوالجفاف

ن  وقائع   اإلسالمي   التاريخ ندو   قدو   أوضحها  ولعل   ،هاثاروآ هاوأحداثتلك الِمح 

ِ؛ اإلسالم مراٍت عديدة  يف بالدٍ كثيرة من بالد تانتشر التي  يناعوالطو ألوبئة  ا افتك   وأعظمها 

ِومنِ،البشرِمنِالفاِلِفيهاِماِتوِ،واألندلِسِوالعراقِوالمغرِبِوالشامِمصرِ ِذلكِنم ِ

ِِطاعوِنوِم(ِ،693ِهـ/18ِ)ِعمواسِطاعوِنِ:الحصرِالِالتمثيِلِسبيِلِعلىِاألوبئةِتلك

ِِوطاعوِنِم(،705ِهـ/87)ِاألشرافِأوِالفتياِتِوطاعونِم(،688ِهـ/69)ِالجارف

ِوالمملوكِيِالعباسيِالعصرِيفِوالطواعينِواألوبئةِم(،748ِهـ/131)ِقتيبةِبنِمسلم

 ِ.اإلسالميِالمغرِبِيفِوالطواعينِاألوبئةِكذلكوِاإلسالمي،ِالمشرقِيفِِواأليوبي

ِِلناِرصوِ ِوقد ِمثِل-ِواالبتالءاِتِالمحنِتلكِعاصروِاِالذينِخونالمؤرِ ِوِالعلمِأهل 

ِ-المراكشِيِعذارىِوابنِبطوطةِوابنِإياسِوابنِبرديِتغرِيِوابنِالمقريزيوِكثيرِابن

ِ ِذلككِهاتبحث ِِكماِ،المسلمينِبالدِأرجاءِسائرِيفِوعواقبهاِآثارهاِوعنِهاعِنِمتنوعةِاورِ ص 

ِ ِِعياضِ:ِالقاضيِكتاِبِذلكِومنِ؛ةالفقهي ِِالمذاهبِمختلفِعلىِالفقهيةِالنوازلِكتب 

ِمنِوهوِازالبزِ ِأحمدِبنِلمحمدِ"ازيةالبزِ ِىالفتاو"وِ"األحكامِنوازلِيفِالحكامِمذاهب"

ِِالتاسع،ِالقرنِعلماء ِعلماِءِىفتاوِعنِالمغرِبِوالجامعِالمعرِبِالمعيار"ِكتاِبِاوأيض 

 .المالكيةِمنِالعاشرِِالقرنِعلماءِمنِوهوِللونشريسيِ"والمغرِبِواألندلسِفريقياإ

 و   األيام هذه ويف
  العالمي   الوباء ذلك أخبارب -كله العالم بل- اإلسالمية األمة   تعلِ

ِعدديفِِالوباِءِهذاِبتسب ِِوقدِ،كورونا بفيروس ى والمسم   يوم، بعد ا يوم   اانتشار   يزداد الذي

ِإلىِ،الوفياِتِمنِكبير ِِ؛والذعرِالخوفِحاالِتِإضافة  ِِاستفحِلِالتيِالبلدانِيفِاخصوص 

ِهِ.خطرِ ِفيها

ِتعامِ ِتباينِ ِوقد ِِِمِهفمنِأسبابه،ِودرءِالوباءِمنِالوقايةِيفِوالحاضرِالماضيِيفِالناسِل 

ِهذِاِمنِالوقايةِيفِلديناِمنِوالمشروعِبالمسنونِكتمس ِوِالدنيويةِباألسباِبِأخذِمن

ِالبالءِ.ِهذاِمنِللوقايةِالخرافاِتِِوبعضِبلِعالبدِ ِنحوِانحرفِمنِومنهمِ،البالء



2 
 

ا أن يجد اإلسالمي للتاريخ والقارئ  ببعض كالتمس   إلى حواجن   قد الناس من كثير 

 جد   كلما  واآلخر الحين بين البدع  تلك ر وتتكر   واألوبئة، النوازل هذه مثل  قوع و أثناء البدع

 جهتين: من الموضوع تعالج الورقة هذه فجاءت ،نازلة نزلت أو وباء

ِضوءِعلىِومناقشتهاِاألوبئةِزمنِيفِستمارِ ِالتيِالبدعِعلىِالضوءِإلقاءِجهةِمنِ-1

ِوالسنةِ.ِالكتاِب

ِالطاعونِ.ِِوقوعِعندِفعلهِِللمسلمِشرعيِ ِماِبيانِجهةِومنِ-2

ِِقاِطالن ِبعضإالِِاللهمِ ِ،بخصوصهِالموضوعِهذاِناقشِاكتاب ِِبحثيِحدودِيفِأجدِولم

ِِرواِهِما"ِوكتاِبِ،رحجِالبنِ"الطاعونِفضلِيفِالماعونِبذل"ِ:ومنهاِالكتببعضِِيف

ِالشبكة.ِعلىِالمقاالِتِوبعضِ،"الطاعونِأخبارِيفِالواعون

ِيلي:ِِكماِومحورينِتمهيدالعلميةِيفِِالورقةِهذهِكونوست

ِوخطرهاِ.ِالبدعةِمعنىبيانِلِوفيهِ:التمهيد

ِِوموقِفِالطاعونِوقوعِعندِحدثتِالتيِوالبدعِوالخرافاِتِاألوهامِ:األول المحور

ِ.منهاِالشرع

ِالطاعون.ِوقوعِعندِفعلهِللمسلمِيشرعِماِ:الثاين المحور

ِالشروعِيفِالمقصود:وهذاِأوانِ

  تمهيد:

ِالشيءِابتدعت"ِيقال:ِسابق،ِمثالِغيرِعلىِاالخرتاعمعنىِِإلىِترجعِاللغةِيفِالبدعة

ِ ِِأوِقوال  ب ِ}ِتعالى:ِقولهِومنهِ،(1)"سابقِمثالِغيرِعنِابتدأتهِإذاِفعال 
ِاوِ مِ الس ِِيعِ دِ  ِات 

ِمِ.متقدِ ِسابقِمثالِغيرِمنِمخرتعهماِأي:ِ،[101ِاألنعام:ِ،117ِ]البقرة:ِ{ضِ رِ األ ِوِ 

ِلمِماِوهوِ،ورسولهِاهللِيشرعهِلمِماِهي"ِ:فقالواِاالصطالحِيفِالبدعةِالعلماءِفوعرِ 

ِ.(2)"استحباِبِوالِإيجاِبِأمرِبهِيأمر

ِالذِيِالمجتمعِذلكِخاصةِ؛المسلمِالمجتمعِيِفِوآثارِمظاهِرِلهاِالبدِعِأِنِريبِوال

ِِاألفراِدِعلىِجليةِوالثارِالمظاهرِهذهِوتظهرِ،ينكرهاِوالِيعالجهاِوالِالبدعِتلكِيقرِ 

 

 (.119 :مقاييس اللغة البن فارس )صانظر:  (1)
 .(313/ 1جمموع الفتاوى ) انظر: (2)
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أِِالِجزءِهموِ،أقرهمِومنِتبعهمِمنوِالمبتدعين ِِعليهِمِاإلنكارِعدموِالمجتمع،ِمنيتجز 

ِكله.ِالمجتمعِتشملِالثارِهذهِيجعلِبدعهمِمحاربةو

 مجتمع ال يعم   ما  ومنها  ن،يالمبتدع فرادباأل صيخت  ما  منها  واآلثار الظواهر وهذه

 اإليجاز:  سبيل على اآلثار هذهمن و بأسره،

 علم:  بغير اهلل على  القول -1

ِعليهِاهللِصلىِرسولهعلىِوِاهللِعلىِاكذب ِِالناسِأكثرِيجدهمِالمبتدعةِسيرِيفِاظرالن ف

ِِ}ِوتعالى:ِسبحانهِفقالِ،عليهِالتقولِعنِتعالىِاهللِحذرِوقدِوسلم، ب ي  ِر  م  ر  ِح  ا ن م 
ِإ  ق ل 

ِيِ  م  اِل  ِم 
 
ِب اهلل وا ك  ر  أ نِت ش  ِو  ق  ِال ح  ي ر  ِب غ  ي 

ب غ  ال  ِو  ث م 
اإل   ِو  اِب ط ن  م  اِو  ن ه 

ِم  ر  ه  اِظ  ِم  ش  اح  و  ف  ِب ه ِِال  ل  ن ز 

ونِ  ل م  ِت ع  ِال  ا ِم 
 
ل ىِاهلل ِع  ول وا أ نِت ق  ِو  ل ط ان ا ِِ{س  ِوقالِتعال[33]األعراف: وِ }ِى:، ل  ِِو  ل  و  ي ن اِت ق  ل  ِع 

ِ يلِ ِب ع ض  ن اِ(44)ِاأل  ق او  ذ  ن هِ ِأل  خ 
ينِ ِم  ي م  ن اِث مِ ِ(45)ِب ال  ط ع  ق  ن هِ ِل 

ينِ ِم 
ت  و  ِ.[46-44ِ]الحاقة:ِِ{ال 

ِبالعذاِبِذلكِفعلِمنِدوتوعِ ِعليه،ِالكذِبِنمِوسلمِعليهِاهللِصلىِالنبيِروحذِ 

 .(1ِ)«النار من مقعده فليتبوأ كذب ا علي تعمد من»ِوسلم:ِعليهِاهللِصلىِفقالِالشديد،

 السنة: إماتة  -2

ِحتِىِالسنن،ِانزوِتِالبدِعِشاعتِفكلماِالسنة؛ِإماتةِللبدعة:ِالضارِةِالثارِمِنف

ِِومِاِ،مقابلهاِيفِالسننِمنِسنةِوماتتِإالِبدعِةِظهرِتِمِاِألنهِالبدع؛ِوتفشِوِالسنن،ِتموِت

ِِالبدعِةِفكانتِنفوسهم،ِوفسدِتِالصحيحة،ِالسنةِعنِالناسِىتخلِ ِأنِبعدِإالِأشيعت

ِِالناِسِعلىِيأيتِال"ِعنهما:ِاهللِرضيِِعباسِابنِقالِالسنة،ِطريقِتركِعلىِالدالةِكالعالمة

ِ.(2)"السننِوتموِتِالبدعِتحياِحتىِسنة،ِفيهِوأماتواِبدعةِفيهِأحدثواِإالِزمان

 الجماعة:  مفارقة  -3

ِِالجماعة،ِمفارقةِإلىِييؤدِ ِالبدعِأهلِاتباع ِجماعِةِعلىِالطاعةِعصاِوشق 

ِإلىِييؤدِ ِماِوهوِبدعهم،ِعلىِالتحزِبِإلىِيدعونِإنماِاألهواءِأهلِألنِ؛المسلمين

ِ}ِبقوله:ِذلكِمنِاهللِحذرِوقدِالتفرق، ال  ون واِو  ينِ ِت ك 
ال ذ  ق واِك  ر  واِت ف  ت ل ف  اخ  دِ ِم نِو  اِب ع  ِم 

مِ  ه  اء  ِِج  ب ي ن ات  ِ.[105ِعمران:ِ]آلِ{ال 

 

 .(2(، ومسلم )108أخرجه البخاري ) (1)
(، 176/ 1(، وابن بطة يف اإلابنة )26-25 :(، وابن وضاح يف البدع )ص319/ 10أخرجه الطرباين يف الكبري ) (2)

 (.125 ،124والاللكائي يف شرح أصول االعتقاد )
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ِالكبيرِضررهاِنعرفِحتىِهباِبدأِتِوالمجتمع،ِالفردِعلىِالبدعِآثارِمنِجملةِهذه

ِلحالِةِنظراِوانتشارهاِالبدعِلنشوءِخصبةِأرضِاألوبئةِأزمنةِأنِشكِوالِاألمة،ِعلى

ِاليتِ.ِالمحورِيفِِبيانهِدأريِماِوهوِالفرد،ِيعيشهِالذيِالنفسيِالضعف

 رع الش وموقف الطاعون وقوع  عند حدثت التي والبدع والخرافات األوهام األول: المحور

 منها: 

ِ ِالِظهورِ ِاإلسالميةِالبالدِيِفِالطواعيِنِظهورِ رافق ِمن ِِمظاهِرِوبعضِ،بدععدد

  الوباء  ظهر فحينما ؛ المعاصر واقعنا يف األمر يختلف ولمِاألوهام،ِمنِوكثيرِ،الخرافة

 هذه بعض وجدنا -كورونا بفيروس والمسمى - يوم بعد ايوم   اانتشار   يزداد الذي العالمي

  لم  التي والخرافات  األوهام بعض وظهرت لب ،الناس بين تظهر  بالماضي  كانت التي البدع

ِِ،همظان ِِيفِقبلناِلمنِبالنسبةِذلكِعتب ِتِحاولتفِ،أسالفهم يف تكن ِِحاولتِاوأيض  ِِِيالتقص 

ِِِوالخرافات:ِالبدعِتلكِفمنِِالمعاصر،ِواقعناِيفِِثحدِ أِ ِفيما

ِِِ:الجماعي واالبتهال لدعاءل االجتماع -1

اِأكربِالحديثِالعصرِيفِمظاهرهاِبلِحديثة،ِقديمةِبدعةِوهذه ِجمعِلسهولةِنظر 

ِلتكونِاليومِالدعواِتِهذهِمثلِجاءِفقدِالمفتوح،ِالتواصلِعصرِيفِوكونناِأكثر،ِالناس

 الوباءِ.رفعِوِالبالءِدفعِةي ِبن ِِونحوهاِوالبيوِتِاالجتماعيِِالتواصلِوسائلِيفِحتى

ِ)ِتِالمنبجيِالدينِشمسلِأقرِأنهِحجرِابنِذكرِفقدِن ا،بي ِِكماِقديمةِ ِبدعةِ ِوهي

ِأثناءِللدعاءِواحدِ ِموضعِيفِ-االستسقاءِيفِكما-ِاجتمعواِبدمشقِالناسِأنِ ِهـ(785

ِِيِفِاركالن ِالطاعونِانتشرِواجتماعهِمِدعائهمِبعدِلكنِهـ(،749ِ)ِسنةِالكبيرِالطاعوِن

ِِوقضىِالهشيم، ِذلك!ِجراءِالالف 

ِِأوِلِوقعِحينِزماننا،ِيفِهذاِووقع"ِ:فقالِالمنبجيِكالِمِعلىِحجرِابنِعلقِثم

ِِوثمانمائِةِوثالثينِثالِثِسنةِالخر،ِربيِعِشهِرِمنِوالعشرينِالسابعِيِفِبالقاهرة،ِالطاعون

ِِمِنِالرابعِيفِالصحراءِإلىِفخرجواِاألربعينِ،ِدونِهباِيموِتِمنِعددِفكانِهـ(،833)

ِِوِاعِ ودِ ِواجتمعواِاالستسقاء،ِيفِكماِأياِمِثالثةِبصيامِفيهمِنوديِأنِبعدِاألولى،ِجمادى

  بالقاهرة  يوم كل يف يموت من عدد صار  حتى الشهر انسلخ فماِورجعوا،ِساعةِ ِوأقاموا

ِ.(1ِ)"تزايد ثم األلف فوق

 

 (.329بذل املاعون يف فضل الطاعون )ص:  (1)
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ِِوفلسطيِنِوتركياِوالمغرِبِبمصرِأماكنِةعدِ ِيفِالمعاصرِواقعناِيفِذلكِوحدِث

ِ.(1ِ)البلدانِمنِاوغيره

كذاِوِ،جاللهِجلِالعزةِرِبِفيهِرغبِبلِ؛محظورِوالِممنوعِغيرِالدعاءِأنِ ِومعلوم

ِ}ِوتعالى:ِسبحانهِفقالِ،وسلمِعليهِاهللِصلىِالنبي ق ال  مِ ِو  ب ك  ون يِر  ع  ِِاد  ب  ت ج  مِ ِأ س  ِإ نِ ِل ك 

ينِ 
ونِ ِال ذ  ب ر  ت ك  نِ ِي س  ت يِع  ب اد 

ل ونِ ِع  خ  ي د  ن مِ ِس  ه  ينِ ِج  ر 
اخ  ِِوقالِ،[60ِ]غافر:ِ{د  وِا}ِ:اأيض  ع  ِِاد 

مِ  ب ك  اِر  ع  ر  ي ةِ ِت ض  ف  خ  ِِإ ن هِ ِو  ِِال  ب 
ينِ ِي ح 

ت د  ع  ِ[55ِ]األعراف:ِ{ال م  ِ:وسلمِعليهِاهللِىصلِوقال،

ِِ.يفِأحاديثِكثيرةِ،(2)«الدعاء من  تعالى اهلل على أكرم شيء ليس»

 العبادة، هذه ألداء صةمخص   صفة عن وإنما الدعاء، مجرد عن نتحدث ال أننا إال

  األصل  شرعيةألن  بدعية؛  طريقة المعاصر وقتنا يف ووقعت حجر  ابن حكاها التي والصفة

ِِِ،الوصفِهبذاِثبوتهِيستلزمِالِاألصلِثبوِتِنأِاذهومعنىِ ،الوصف شرعية تستلزم ال

ِِيِفِالِيثبتِفلمِواالجتماعِوالتحديدِالوصفِهبذاِكونهِاأمِ ِ،والسنةِبالكتاِبِثابتِالدعاءف

ِِهذاِولكونِ،الهدىِأئمةِعنِوالِسنةِوالِكتاِب   للدليل  ثبوتها يف تفتقر والعبادةِاتعبديِ ِعمال 

ِالدليلِ.ِرتوفِ ِلعدمِفيمنعِالصريح الصحيح

ِ ِ،للمخالفة بمسوغ ليس القصد سالمةألن ؛ِالمقصدِالمةبسِقالِلمنِةحجِ ِالِاوأيض 

  إذا  صاحبها  عن تغني ال القصد فسالمةِللسنة،ِالعمِلِموافقةِمنِالقصدِسالمةِمعِبدِفال

اِاألمرينِعلىِيحرصِمِنِهوِقالموفِ ِوالعبدِ،العمل أساء ِِوإحساِنِالقصد،ِسالمةِ:جميع 

ِِ.تعالىِاهللِإلىِالمسارِوتصحيحِِواإلقالعِبالتوبةِبادرِهفوةِمنهِتوقعِ ِماِوإذاِالعمل،

ِِوالدعاء ِاألوبئِةِوقوعِحالِذلكِيردِولمِالسنة،ِيفِنةمعي ِِمواضعِيفِوردِالجماعي 

ِ   كان  ولو ،المسلك هذا يسلكوا ولم ، السلف عند والسبب المقتضي دجِ و   وقدونحوها،

ِِعهِدِيفِالطاعونِحصلِكماِمتعددة،ِوأماكنِأزمانِيفِاألوبئةِثتحدِ فِإليه، لسبقونا اخير  

ِِآثارِهِوبينتِأحاديث،ِعدةِيفِالسنةِيِفِذكرهِجاءِوالطاعونِوغيره،ِعنهِاهللِرضيِعمر

ِِوسلمِعليهِاهللِصلىِمنهِيردِولمِأمره،ِوعظم ِلذلكِوالفزعِالجماعيِالدعاءِعلىِالحث 

ِمئاِتِفيهِوماِتِعمواس،ِطاعونِعنهِاهللِرضيِعمرِعهدِيفِوجدِوقدِالكسوف،ِيفِكما

 

 : الروابط التالية انظر (1)
https://sabq.org/JcNVzf 
https://www.youtube.com/watch?v=ziW3GyszX7U 

وقال ، من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، (8748(، وأمحد )3829(، وابن ماجه )3370أخرجه الرتمذي ) (2)
 (.870الرتمذي: "هذا حديث غريب"، وصححه ابن حبان )

https://sabq.org/JcNVzf
https://www.youtube.com/watch?v=ziW3GyszX7U
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ِِعنهِمِاهللِرضيِالعاصِبنِوعمرِوِعبيدِةِوأبوِعمِرِوتألمِعليهم،ِاهللِرضوانِالصحابة

ِبفعلِمنهمِأحدِيقمِلمِهكلِ ِهذاِومعِالجبالِ،ِيفِتفرقواِ:لهمِوقيلِالصحابة،ِعلىِوخافوا

ِوسلم:ِعليهِاهللِصلىِقالِوقد!ِوسعهم؟ِماِيسعناِأفالِعليه،ِالحثِأوِالجماعيِالدعاء

ِ(1ِ)«رد فهو أمرنا عليه ليس عمال   عمل  من» ،  بسنتي عليكم»ِوسلم:ِعليهِاهللِصلىِوقال،

ِ.(2ِ)«بالنواجذ عليها وعضوا، بعدي من المهديين الراشدين الخلفاء وسنة

ِِِ،بدعةِ ِونحوهِالطاعونِبسببِللدعاءِاالجتماعِكونِ ِالهيتميِحجرِابنِحرج ِِقدو

ِ.(3ِ)"سنةِأهناِالجهالِيظنِكيفيةِإحداِثِألنهِ؛اظاهرِ ِلكانِبتحريمهِقيلِلو"ِوقال:

ِونفِيِالنفس،ِعلىِالحفاظِإلىِتدعوِالتيِحاديثِللِمخالفِفإنهِكلهِهذاِإلىِإضافة

ِِمِنِالمنعِكانِلئنوِ،(4ِ)«رارِض  وال ر  ر  ض   ال»ِوالسالم:ِالصالةِعليهِقولهِيفِكماِ،الضرر

اِالضررِوجودِخوفِعندِالجماعةِكصالةِالواجباِت ِمنِالمندوباِتِفمنعِومشروعاِسائغ 

ِ!؟بدعيةِبطريقةِبهِيؤتىِالمندوِبِهذاِكانِلوِفكيفِأولى،ِباِب

 ثبوتها  يف تفتقر والعبادة ،الوصف شرعية تستلزم ال األصل شرعية أن والخالصة

 ولو ،المسلك هذا يسلكوا ولم السلف عند المقتضي وجد قد أنه خاصة ؛ الثابت للدليل

  القواعد  لهذهف ،للمخالفة بمسوغ ليس القصد سالمة فإن وكذلك ،إليه لسبقونا اخير   كان

  .بالبدعة عليه ويحكم الفعل هذا يمنع وغيرها

 الوباء:  لرفع القرآن قراءة -2

اِوهذه ِالقرآِنِأقريِ ِكانِأنهِكثيرِابنِيذكرِالسابقةِاألزمانِففيِ،حديثةِقديمةِبدعةِأيض 

ِِفذكِرِالبالد،ِأطرافِيفِالوباءِبوقوعِاألخباِرِوتواترِت"ِيقول:ِ،البالءِلرفعِالمحاريبِيف

ِِإِنِقيل:ِحتىِالفرنِجِبالدِإلىِانتقلِأنهِذكرِثِمِكثير،ِفيهمِوموتانِهائل،ِأمرِالقرِمِبالدِعن

ِالسنة.ِهذهِأوائلِيفِعظيمِأمرِبغزةِوقعِوكذاِذلك،ِيقارِبِماِأوِأكثرهمِماِتِقربصِأهل

ِِشهِرِمنِمثلهِإلىِعاشوراءِيومِمنِماِتِأنهِدمشقِنائبِإلىِغزِةِنائبِمطالعةِجاءِتِوقد

ا،ِعشرِبضعةِمنِنحوِصفر ِِربيِعِسابعِالصالِةِبعدِالجمعةِيومِربعةِيفِالبخاريِوقرئِألف 

ِِودعِاِالمقرئون،ِذلكِبعدِوقرأِتِالناس،ِمنِوجماعةِالقضاةِوحضرِالسنة،ِهذهِيفِاألول

 

 (.1718(، ومسلم )2697أخرجه البخاري ) (1)
، من حديث العرابض بن (17144(، وأمحد )42(، وابن ماجه )2676(، والرتمذي )4607أخرجه أبو داود ) (2)

 .سارية رضي هللا عنه، وقال الرتمذي: "حديث حسن صحيح"
 (.27/ 4الفقهية الكربى )الفتاوى ( 3)
 (، وصححه األلباين.2341أخرجه ابن ماجه )( 4)
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ِيِفِالمرضِهذاِحلولِمنِبلغهمِلماِالناسِأنِوذلكِالبالد،ِعنِالوباءِبرفعِالناس

ِِاهلِلِحماهاِدمشقِبمدينةِوقوعهِمنِويخافونِيتوهمونِالبالدِأرجاءِمنِوغيرهاِالسواحل

ِِاألحِدِيومِصبيحةِويفِ،الداءِهبذاِأهلهاِمنِجماعةِماِتِقدِأنهِبلغهِمِقدِأنهِمعِوسلمها،

ِِمرةِ،ِآالفِثالثةِنوحِسورةِمتوزعينِواوقرؤِالصحابة،ِبمحراِبِالناسِاجتمعِتاسعه

ِوسلِمِعليهِاهللِصلىِاهلِلِرسولِرأىِأنِهِرجلِرؤياِعنِمرة ،ِوستينِوثالثةِ ِوثالثمائة

ِ.(1)"كذلكِذلكِقراءةِإلىِيرشده

  على  الواقع البالء لدفع بالمآذن القرآن لرفع األصوات تعالت قد المعاصر واقعنا ويف

ِِبالمسجِدِساعة24ِِالقرآنِبتالوةِأوصىِالدولِبإحدىِالمفتينِمجلِسِإنِبلِ،(2)البالد

ِِوباِءِلرفعِجماعيِبشكِلِالقرآنِلقراءةِالناسِبعضِتنادىِوقدِ،(3ِ)الوباءِلرفِعِالكبير

ِِأِوِ،المساجدِأوِ،الطرقاِتِيفِأوِ،والشرفاِتِالمنازلِأسطحِعلىِفعلهِإلىِودعيِكورونا،

 .(4ِ)الجوالِهواتفِخاللِمنِذلكِوضع

 من الدعاء مسألة يف تقّدم تقريره لما البدعة أقرب؛ إلى  هو بل مسنون، غير عمل وهذا

 ، الثابت للدليل ثبوتها يف تفتقر والعبادة ،الوصف شرعية تستلزم  ال األصل  شرعية أن  

 اخير   كان ولو ،المسلك هذا يسلكوا ولم السلف عند يالمقتض وجد قد أنه خاصةو

 ِ.للمخالفة بمسوغ تليس القصد سالمة فإن كذلكو ،إليه لسبقونا

 : الجماعي التكبير -3

 

 (.503-502/ 18البداية والنهاية ) (1)
 انظر: (2)

https://www.youtube.com/watch?v=Qx9hzZhI19Y 
 انظر: (3)

https://www.youm7.com/story/2020/3/17/%D9%85%D8%AC%D9%84
%D8%B3- 
https://arabic.rt.com/russia/1094664-
%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9- 
https://www.saharamedias.net/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%
D8%AF- 

 انظر: (4)
http://almoslim.net/elmy/291826 

https://www.youtube.com/watch?v=Qx9hzZhI19Y
https://www.youm7.com/story/2020/3/17/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-24%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1/4675609
https://www.youm7.com/story/2020/3/17/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-24%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1/4675609
https://arabic.rt.com/russia/1094664-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-
https://arabic.rt.com/russia/1094664-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-
https://www.saharamedias.net/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-
https://www.saharamedias.net/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-
http://almoslim.net/elmy/291826
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ِِ(1)حديثةِقديمةِالبدعةِوهذه ِأِوِالعامةِاألماكنِإلىِيخرجونِمنِالناسِفالكثيرِ،اأيض 

ِللتضرِعِليلية؛ِمسيراِتِيفِالخروجِإلىِيدعونِأوِجماعية،ِبصورةِللتكبيرِالمنازلِأسطح

ِِ.المسلمينِبالدِعنِكوروناِوباءِلرفعِودعائهِتعالىِاهللِإلى

 مثل: العامة، األدلة ببعض ذلك تجويز على ونيستدل وقد

ِ}ِالسالم:ِعليهِيونسِقومِعنِتعالىِاهللِلقولِتفسيرهِيفِكثيرِابنِذكرهِماِ- مِ ِإ ال  ِِق و 

ِ اِي ون س  م  ن واِل  ن اِآم  ف  ش  مِ ِك  ن ه  ِِع  اب  ذ  ِِع  ي  ز  ي اة ِِف يِال خ  ن ي اِال ح  مِ ِالد  ن اه  ت ع  م  ينِ ِإ ل ى ِِو  ِ]يونس:ِ{ح 

ِهِمودواب ِِأطفالهمِوأحضرواِلهِوتضرعواِبه،ِواستغاثواِاهللِإلىِجأروا"ِأهنم:ِمنِ،[98

ِِ.(2)"العذاِبِِعنهمِِيرفعِأنِتعالىِاهللِوسألواِومواشيهم،

  ما  تعلمون لو ،واهلل»ِ:وقولهِالكسوف،ِلصالةِوسلمِعليهِاهللِصلىِالنبيِخروجِ-

ا ولبكيتم ،قليال   لضحكتم أعلم ِ.(3ِ)«كثير 

ِومثِلِفيهما،ِوالتكبيرِالعيدينِصالةِيفِالخروجِمثِلِواالجتماعِالخروجِهذِاِنأِ-

اِهذاِومثلِالصالةِ،ِيفِبالتأمينِالصوِتِورفعِاالستسقاء،ِصالة ِِفإِنِالقنوت؛ِدعاءِيفِأيض 

ِِيقظِةِمرتفعِبصوِتِالتأمينِيفِوألنِدعائه،ِعلىِبالتأمينِالمأمومونِويقومِيدعوِاإلمام

ا ِِحتِىِتعدِ ِفيهِوليسِبالدعاءِجهرِفهذاِالتأمين،ِعلىِيحسدونناِاليهودِألنِاهلل؛ِإلىِوافتقار 

 ِِمنه.ِيمنع

 إلى البدعة ما أقربه؛  هو بل مشروع، غير هموعمل مردود، واستداللهم هذا كالمهمو

ِوالعبادةِ،الوصفِشرعيةِتستلزمِالِاألصلِشرعيةِأنِ ِمنِالدعاءِمسألةِيفِاسابق   أصلنا لما

ِِهذِاِيسلكواِولمِالسلفِعندِيالمقتضِوجدِقدِهأن ِِوخاصةِالثابت،ِللدليلِثبوهتاِيفِتفتقر

ِ،للمخالفةِبمسوغِليسِالقصدِسالمةِفإنِ ِوكذلكِ،إليهِلسبقوناِاخيرِ ِكانِولوِ،المسلك

 .بالبدعةِعليهِويحكمِالفعلِهذاِيمنعِِوغيرهاِالقواعدِلهذه

 : باآلتي عنها اإلجابة فيمكن استدالالتهم أما

 

  انظر: (1)
https://www.youtube.com/watch?v=5y9OPIn_E 
https://sabq.org/JcNVzf 
https://www.youtube.com/watch?v=ziW3GyszX7U 

 (.258/ 4تفسري ابن كثري ) (2)
 (.901(، ومسلم )1044) أخرجه البخاري (3)

https://sabq.org/JcNVzf
https://www.youtube.com/watch?v=ziW3GyszX7U
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ِِعليِهِىتبن ِِصحيِحِحديِثِيفِليسِوخروجهِمِآمنواِ،ِأهنمِإاِلِاليةِيفِليِسِ:أوال  

ِِعنِالنهيِيِفِبخالفهِشرعناِوردِالذيِقبلنِاِمنِشرِعِمِنِلكانِصِحِلوِثِمِاألحكام، ِِكل 

ِمحدثة.

ِِوسلمِعليهِاهللِصلىِالنبيِمنِالفعلِهذاِأنِ:اثاني   ِِفإننِاِولهذاِالخسوف؛ِبصالةِخاص 

ِِالِلكنِرت؛ذك ِِالتيِبالصورِةِالخسوفِصالةِيِفِونخرجِ،بالنصِنلتزم ِِيِفِذلكِيصح 

ِالصحابة.ِفعلِولعدمِليل،الدِ ِورودِلعدمِاألوبئة

ِالفارقِ؛ِمعِفقياسِالصوِتِبرفعِوالقنوِتِالصالةِيفِالتأمينِعلىِالقياسِوأماِ:اثالث  

  الجماعي   الدعاء وأصحابه وسلم عليه اهلل صلى النبي ترك وقدِالدليل،ِبهِوردِهذاِألن

 وال  الطاعون، يف الدعاء على  عنهم اهلل رضي الصحابة يجتمع ولم الكسوف، يف والتأمين

 يف والخروج البلكونات، يف التكبير عن فضال   والتأمين؛  الجماعيّ  بالدعاء همأصوات   رفعوا

ِمسيرات.

ا:  ِِكانِتِهلِلهم:ِفنقولِاالستسقاءِأوِالعيدِصالةِعلىِبالقياسِاالحتجاجِأمارابع 

ِالصحابِةِعنِدِمعلومةِغيِرِ-االستسقاءِصالةِيفِوكذا-ِوالتكبيرِالعيِدِيِفِالخروجِيفِالعلة

ِإمامِبهِيقلِلمِالذيِالقياسِهذاِعليهاِتقيسواِحتىِدوهنمِأنتمِوعلمتموهاِيفعلوها،ِولم

ِ.(1ِ)العلم؟!ِأئمةِمن

 :البالء لرفع البخاري ختمة -4

ِِوتواترِت"ِفقال:ِه497ِسنةِأحداِثِيفِكثيرِابنِهاذكرِفقدِ،(2)حديثةِقديمةِعادةِذهوه

ِِكثيرِ،ِفيهمِوموتانِهائل،ِأمرِالقرمِبالدِعنِفذكرِالبالد،ِأطرافِيفِالوباءِبوقوعِاألخبار

ِذلك،ِيقارِبِماِأوِأكثرهمِماِتِقربصِأهلِإنِقيل:ِحتىِالفرنجِبالدِإلىِانتقلِأنهِذكرِثم

ِنائِبِإلىِغزةِنائبِمطالعةِجاءِتِوقدِالسنة.ِهذهِأوائلِيفِعظيمِأمرِبغزةِوقعِوكذا

ا،ِعشرِبضعةِمنِنحوِصفرِشهرِمنِمثلهِإلىِعاشوراءِيومِمنِماِتِأنهِدمشق ِِوقرِئِألف 

ِِالقضاِةِوحضرِالسنة،ِهذهِيفِاألولِربيِعِسابعِالصالةِبعدِالجمعةِيومِربعةِيفِالبخاري

ِِ.(3ِ)"الناسِمنِوجماعة

 

 انظر:  (1)
http://almoslim.net/elmy/291826  

 انظر: (2)
https://twitter.com/almukhtar24/status/586568834024243201 

 (.503/ 18البداية والنهاية ) (3)

http://almoslim.net/elmy/291826
https://twitter.com/almukhtar24/status/586568834024243201
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ِِيصعبِالسياقِهذاِيفِِكثيرةِواألحداِث ِ.يهاتقص 

  أن   من الدعاء مسألة يف اسابق   أصلنا لما محدث؛  هو بل مشروع، غير عمل وهذا

  يحتوي  كتاب البخاري صحيح أن شك وال ،الوصف شرعية تستلزم ال األصل شرعية

  للدليل  ثبوتها يف تفتقر العبادة لكن مباركة؛  وهي وسلم، عليه اهلل صلى النبي أحاديث

  كان  ولو ،المسلك هذا يسلكوا ولم السلف عند المقتضي وجد قد أنه وخاصة الثابت،

  القواعد  لهذه ،للمخالفة بمسوغ تليس  القصد سالمة فإن وكذلك ،إليه لسبقونا اخير  

 بالبدعة. عليه ويحكم الفعل هذا يمنع وغيرها

 : الوباء نزول عند األحكام عمدة كتاب ختمة -5

ِتعالىِالسخاويِالحافظِقال ِاهلل ِحوصرِتِاألوقاِتِبعضِيفِأنهِواتفق"ِ:رحمه

ِِ،بأسِحلبِأهلِعلىِليسِ:لهِفقالِ،البلقينيِالسراجِالمنامِيِفِأهلهاِبعِضِفرأىِ،حلب

ِِعِنِاهللِليفرجِاألحكامِعمدةِيقرأِلهِوقلِ،المحدِثِإبراهيمِالسنةِخادمِإلىِرحِولكن

ِِوغيرهِمِالعلمِطلبةِمنِجمعِيفِقراءهتاِإلىِفبادرِ،الشيخِفأعلمِفاستيقظِ،المسلمين

ِِالنهاِرِذلكِآخرِيفِأنهِفاتفقِ،بالفرجِللمسلميِنِودعِاِ،النهارِبكرِةِالجمعةِيوِمِبالشرفيِة

ِ.(1)"حلبِأهلِاهللِنصر

  ثبوتها  يف تفتقر العبادة أن   من اسابق   أصلنا لما محدث؛  هو بل مشروع، غير عمل وهذا

 وغيرها القواعد لهذه ،للمخالفة غبمسو   تليس القصد سالمة فإن وكذلك ،الثابت للدليل

 بالبدعة.  عليه ويحكم الفعل هذا يمنع

 الوباء:  لرفع معين وقت يف صيام إلى األمة دعوة -6

ِ.(2ِ)سالنِاِافيِهِِيجتمعِنةمعي ِِيامأبِمخصوِصِصيامل ِِيدعوِمنِالجائحةِهذهِيفِدجِ وِ ِفقد

ِِالشيِخِكالمِلذلكِونضيِفِ،الدعاءِقيلِيِفِمِافيهِِويقالِ،البدعِمِنِأنهِريبِالِوهذا

ِيكِنِلمِمبدأِهذِاِأنِ ِنرِىِنحنِالصيام،ِعلىِاالتفاقِشيءِأهمِ "ِ:قالِحيثِمينثيِعِابن

ِِأِنِويخشىِذلك،ِأشبهِوماِوالخميِسِثنيناالِيصوموِاِأنِيتواعدونِأهنمِ،الصحابةِعليه

ِذكِرِعلىِفقونيت ِِالذينِفالتصوِ ِأهلِنشبهِثمِ،أشدِ ِهوِماِإلىِييرتقِ ِحتىِالمسألةِرتتطوِ 

ِِفالنِعندِاإلفطارِفسيكونِاغدِ ِصامِمنِللشباب:ِيقالِفلذلكِ،جماعةِ ِيفعلونهِمعين ِِِ،مثال 

 

 (.89/ 1الضوء الالمع ) (1)
 انظر: (2)

https://twitter.com/kadou_walid/status/1249777136271007751 

https://twitter.com/kadou_walid/status/1249777136271007751
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ِِمنِليسِهذاِنمعي ِِيومِ ِصومِعلىِفاقاالتِ ِلكنِبه،ِبأسِالِهذا ِكوِنِثِمِالصحابة،ِهدي 

ِِاإلنساِنِفكونِ،مشكلةِ ِعدِ ب ِِهذاِغيرهِهمعِ ِصاِمِإذاِإالِيصومِالِأنهِنفسهِديعوِ ِاإلنسان

 .(1ِ)"الصالحِالسلفِعليهِالذيِهوِهذاِالِأوِغيرهِمعهِكانِسواءِهنفس ِِطوعِمنِيصوم

 : وتقبيلها بها والتمسح األضرحة زيارة  -7

ِِاإلسالميةِ،ِبعضِالدوللِالمنسوبةِالمواقعِبعضِتداولتهِماِالمحزنِالمؤسفِمن

ِِمِنِهأن ِِشكِالِوهذاِ،(2ِ)ولعقهاِبلِوتقبيلهاِاألضرحِةِبزيارِةِيكوِنِالوباءِزوالِأِنِوتحدثوا

ِِنجاِةِوالِ،باهللِإاِلِقوةِوالِحولِوالِالوباِءِمنِالوقايِةِعنِيكوِنِماِوأبعدِ،الشركِوسائل

ِهذاِالمنكرِالكبيرِوالباطلِالمستطيرِتغنيِعنِِوِ.جاللهِجلِاهللِبتوحيدِالإِللبشر حكاية 

 .رد ه

 بالناس:  وصالتهم األشراف جمع -8

ِِاخرتعواِاسبالن ِالبالءِتواصلِامِ لِ  ِِعندهِمِرفعِ ِماِإلىِونسبوهاِوعباداِتِاطقوس 

 ما  أغرب ومن ،البالءِفارتفعِنمعي ِِمكانِأوِزمانِيفِبترِ ج ِِهِاأن ِِعونيدِ ِحيثِبات؛بالمجرِ 

ِِلمِاِأنهِالمصريةِبالديارِرِ الس ِِكاتبِعنِالمؤرخونِذكرِهِماِ:الطقوس هذه من  نطالعه

ِأربعيِنِيجمعِأنِالناصرِالملكِوالشاميةِالمصريةِالبالدِسلطانِأمرهِبمصرِالبالءِتواصل

ِِدرهمِ،ِآالفِخمسةِمالهِمنِفيهِمِقيفرِ ِوأِنِد،محمِ ِمنهمِشريفِكلِاسِمِا،شريفِ 

ِقامواِثمِالجمعة،ِصالةِبعدِالكريمِالقرآنِمنِتيسرِماِؤوافقرِ ِاألزهر؛ِبالجامعِويجلسهم

ِِوقد-ِتعالىِاهللِودعواِأرجلهمِعلىِوالناِسِهم ِِيدعوِنِيزالواِفلمِ،-اِسبالن ِالجامعِغص 

ِثمِجميعا،ِنواوأذِ ِالجامعِسطحِإلىِِاشريفِ ِاألربعونِفصعدِ،العصرِوقتِدخلِحتىِاهلل

ِِالعصرِصالةِالناسِمعِواوصلِ ِنزلوا ِابِنِقالِاألعاجم،ِبعضِبإشارةِهذاِوكاِنِوا،وانفض 

ِازدادِفماِذلكِففعلِالطاعون،ِيدفعِهذاِإنِ:للشريفِقالِالعجمِبعضِكان"ِحجر:

ِ.(3ِ)"كثرةِإالِالطاعون

 تثبت: لم التي المحدثة واألدعية األذكار بعض تخصيص -9

 

 (.29/ 174لقاء الباب املفتوح ) (1)
 انظر: (2)

https://www.almarjie-paris.com/14106 
https://elaph.com/Web/News/2020/03/1283741.html 

 انظر:(. و 438/ 3إنباء الغمر ) (3)
https://www.islamweb.net/ar/article/230089 

https://www.almarjie-paris.com/14106
https://elaph.com/Web/News/2020/03/1283741.html
https://www.islamweb.net/ar/article/230089
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ِِوهذا ِِاأيض  ِاألوبئة، ِبعضِالناسِيفِزمان ِيحدثه ِِيجاِبمما ِبمثل ِِيِفِأجيبِماعنه

ِ.(1ِ)الجماعيِِوالتكبيرِالدعاءقضيةِ

 الطاعون: وقوع عند هفعل   للمسلم يشرع ما :الثاين المحور

ا   وغيره من األوبئة  الطاعون وقوع عند  للمسلم يشرع  فإنه واألوهام البدع هذه عن بعيد 

 منها:  األمور، من عدد  

 ِ:ةالتوب -1

ِِابِنِيقولِهذاِويفِ،البالءِرفعِأسباِبِجملةِمنِالتوبةِأنِوجلِعزِاهللِسنةِمنِنِ إف

ِِالعامِ ِالفساد ِِمنِلهمِِثحدِ ت ِِللرسلِومخالفتهمِآدمِبنيِأعمالِتزلِولم"ِم:القي ِِوالخاص 

ِِوسلِبِوالجدوِبِوالقحوطِوالطواعينِواألسقامِواألمراضِالالمِمنِعليهمِيجلبِما

اِنقصاهناِأوِمنافعهاِوسلبِونباهتاِوثمارهاِاألرضِبركاِت اِ،ِبعضهاِيتلوِمتتابعةِ ِأمور  ِِبعض 

رِ }ِتعالى:ِبقولهِفاكتفِلهذاِعلمكِيتسعِلمِفإن ه  ادِ ِظ  س  ف  ب رِ ِف يِال  رِ ِال  ب ح  ال  اِو  ِِب م  ب ت  س  ِِك 

ي ِ.(2ِ)"[41ِ]الروم:ِ{الن اسِ ِأ ي د 

ِِويذكر ِِالنعم،ِتزيل"ِأهنا:ِالذنوِبِعنِاأيض  ِإاِلِنعمةِالعبدِعنِزالتِفماِالنقم،ِوتحل 

ِنزِلِما)ِعنه:ِاهللِرضيِطالبِأبيِبنِعليِقالِكماِبذنب،ِإالِنقمةِبهِتحلِ ِوالِبذنب،

ا}ِتعالى:ِقالِوقدِ،(بتوبةِإاِلِرفعِواِلِبذنب،ِإالِبالء م  مِو  اب ك  نِأ ص  يب ةِ ِم 
اِم ص  ب م  ِِف  ب ت  س  ِِك 

مِ  يك 
وِأ ي د  ف  ي ع  نِو  ث يرِ ِع  ِ}ِتعالى:ِوقالِ،[30ِ]الشورى:ِ{ك  ل ك  مِ ِاهللِ ِب أ نِ ِذ   ِِل  اِي ك  ي ر  غ  ةِ ِم  م  ِِن ع 

ا ه  م  ِِأ ن ع  ل ى  مِ ِع  ِِق و  ت ى  واِح  ي ر  اِي غ  ه مِ ِم 
س  ا}ِتعالى:ِقالو،ِ[53ِِ:]األنفالِ{ب أ نف  م  انِ ِو  مِ ِاهللِ ِك  ب ه  ذ  ع  ِِم 

مِ  ه  ونِ ِو  ر 
ف  ت غ  ِحتىِأحدِعلىِهباِأنعمِالتيِهِ نعمِ ِيغيرِالِأنهِتعالىِاهللِفأخربِ،[33ِ]األنفال:ِ{ي س 

ِِرضاِهِوأسباِبِبكفره،ِوشكرهِبمعصيته،ِاهللِطاعةِفيغيرِبنفسه،ِماِريغي ِِالذيِهوِيكون

ِِالمعصيِةِِرغي ِِفإِنِللعبيد،ِبظالمِكرب ِِوماِوفاق ا،ِجزاءِ ِعليهِرغي ِِرغي ِِفإذاِسخطه،ِبأسباِب

ِِاهللِ ِإ نِ }ِ:تعالىِوقالِبالعز،ِوالذلِبالعافيةِالعقوبةِعليهِاهللِرغي ِِبالطاعة ي رِ ِال  اِي غ  مِ ِم  و  ِِب ق 

ِ ت ى  واِح  ي ر  اِي غ  ه مِ ِم 
س  اِب أ نف  إ ذ  ادِ ِو  مِ ِاهللِ ِأ ر  و  اِب ق  وء  ِِس  دِ ِف ال  ر  هِ ِم  اِل  م  مِو  ه  الِ ِم نِد ون هِ ِم نِل  ِ{ و 

ِالقائل:ِأحسنِوقد.ِ[11ِ]الرعد:

ِفإنِالذنوبِتزيلِالنعِمِِإذاِكنتِيفِنعمةِفارعهِا

 

؟" يف موقع مركز سلف للبحوث والدراسات "هل مثة أدعية للوقاية من األسقام واألوبئة :ورقة علمية بعنوان وينظر (1)
 على الرابط:

https://salafcenter.org/4817/ 
 (.329/ 4زاد املعاد يف هدي خري العباد ) (2)

https://salafcenter.org/4817/
https://salafcenter.org/4817/
https://salafcenter.org/4817/
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ِ(1ِ)"العبادِسريعِالنقمفربِِِوحطهاِبطاعةِربِالعباِد

 : باهلل الظن حسن -2

ِِعِزِاهللِقالِ،واألوبئةِاالبتالءاِتِهذهِيفِالمنِوالمالذِالناجعِالدواءِهوِهذاِ،نعم

ِ}ِوجل: ب  ذ  ي ع  ينِ ِو 
ن اف ق  م  ِِال  ات  ن اف ق  م  ال  ينِ ِو 

ك  ر  ش  م  ال  ِِو  ات  ك  ر  ش  م  ال  ِِالظ ان ينِ ِو 
 
ءِ ِظ نِ ِب اهلل و  ِِالس 

ي ه مِ  ل  ةِ ِع  ر 
ائ  ءِ ِد  و  ِِالس  ب 

ض  غ  ي ه مِ ِاهللِ ِو  ل  مِ ِع  ن ه  ع  ل  دِ ِو  أ ع  مِ ِو  ه  ن مِ ِل  ه  ِِج  ت  اء  س  اِو  ير 
ِِ،[6ِ]الفتح:ِ{م ص 

ِِربهِعنِوسلمِعليهِاهللِصلىِاهللِرسولِأخربناو   ظن   عند أنا وجل: عز اهلل يقول»ِ:قائال 

اِظنِفمنِ؛(2)«بي عبدي ا،ِوجدِخير  ِنفسه.ِإالِيلومنِ ِفالِغيرِذلكِظنِومنِخير 

 :اهلل على التوكل -3

ِألِنِاألسباب؛ِتعاطيِمعِإليهِوتفويضهاِاألمورِوإسنادِبه،ِالثقةِهوِاهللِعلىِالتوكل

ِالقلِبِفاعتمادِ،(3)تعالىِاهللِأرادِماِإالِيقعِالِبأنهِالثقِةِمنِتعاطيهِاِمعِبدِوالِ،هباِأمرِاهلل

ِتوكِ ِالوقائيةِاألسباِبِاتخاذِمعِاهللِعلى ِِاهلِلِفإنِتوكلهِحقِاهللِعلىِلتوكِ ِومنِاهلل،ِعلىِل 

ِِتركهِاِفإنِالوقائية؛ِاألسباِبِتركِالشرعِمنِوليسِحسيب ا،ِباهللِوكفىِ،وكافيهِحسبه

 وعدم البيت لزوم يف مثِل ما نحن فيه من الوباء األسباب خاذات   ومنِبالشرع،ِإخالل

ِالناس.  مخالطة

 األذكار:  على ةالمحافظ -4

ِِِروييس ِِ،الصعبِِليسهِ ِجلوِعزِاهللِذكر"ِالذكر:ِفوائدِيفِاهللِرحمهِالقيِمِابِنِقال

ِِفويخفِ ِ،العسير ِإاِلِعسيرِعلىِوالِ،هانِإالِصعبِعلىِوجلِعزِاهللِكرذِ ِفماِ،المشاق 

ِهِوِتعالىِاهللِفذكرِ،انفرجتِإالِكربةِ ِوالِ،زالتِإالِشدة ِِوالِ،تخفِ ِإالِةِ مشقِ ِوالِ،رتيس ِ

ِيذهبِوجلِعزِاهللِذكرِ ِ...والهمِ ِالغمِ ِبعدِوالفرجِ،العسرِبعدِواليسرِ،ةالشدِ ِبعدِالفرج

ِاشتدِقدِالذيِللخائفِفليسِ،األمنِحصوِلِيفِعجيبِتأثيرِولهِ،هاكلِ ِهمخاوفِ ِالقلبِعن

ِكأِنِحتىِ،خوفهِويزولِاألمنِيجدِذكرهِبحسبِإذِ؛وجلِعزِاهللِذكرِمنِأنفعِخوفه

ِكلِهِاألمِنِمنِفيهِهِوِماِكأنِحتىِ،أمنهِمعِخائفِوالغافلِ،لهِأمانِيجدهِاِالتيِالمخاوف

ِحِ ِأدنىِلهِومنِ،مخاوف  .(4)"ِقدِجربِهذاِوهذاس 

 

 (.39اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف )ص:  (1)
 (.2675) ومسلم(، 7405) البخاريأخرجه  (2)
 (.307: انظر: معارج الصعود )ص (3)
 (.106-105الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص:  (4)
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 : الدعاء صدق -5

ِ}ِتعالى:ِقال ان  ع  ِد  ا ِإ ذ  اع  ِالد  ة  و  ع  ِد  يب  ِأ ج  يب  ِق ر  ِف إ ن ي ن ي ِع  ب اد ي
ِع  أ ل ك  ِس  ا إ ذ  و 

ونِ  د  ش  ِي ر  م  ل ه  ع  ِب يِل  ن وا
م  ي ؤ  ل  يِو 

ِل  يب وا ت ج  ي س  ِِصدِقِعندفِالبالءِعظ مِفمهماِ،[186ِ]البقرة:ِ{ف ل 

ِِفهِوِ؛بالدعاءِاهلِلِإلىِاالبتالءاِتِهذهِمثلِيفِ-اهلِلِعبدِيِا-ِفالهجِكالهباء،ِيكونِالدعاء

ِوقعِالذيِالبالءِاهللِكشفِوهلِهو،ِإالِيكشفهِالِ،الضرِوكاشفِالمضطر،ِدعوةِمجيب

ِِِالدعاء؟!ِبعدِإالِباألنبياء

ِتعالىِاألنبياءِسورةِيفِلتتأمِ ِأنِولك ِفِ }ِ:قوله ِوأيوِبِنوحِدعاءِبعدِ{هِ لِ ِان ب ِجِ ت ِاس 

ِِالضرِ،ِودفعِالعظيم،ِالكرِبِمنِالنجاةِرتدب ِِلالتأمِ ِوبعدِالسالم،ِعليهمِوزكرياِويونس

ِوسلِمِعليهِاهللِصلىِالنبيِكانِوقدِ،الدعاِءِمنزلةِتعرفِالولد؛ِووهبِ،الغمِ ِمنِوالنجاة

ِِالعافيةِاهللِيسأل ِواألسقامِ.ِواألوجاعِاألمراضِمِنِيستعيذِوكانِ،(1)ذلكِعلىِويحث 

 السنن:  يخالف بما المحن زمن  يف تعمل ال -6

ِِ،(2ِ)«رد فهو  أمرنا  عليه ليس عمال   عمل من»ِوسلم:ِيهلعِاهلِلِصلىِاهللِرسولِقال

ِِلِمِفمنِالعبادات،ِبفعلِاهللِإلىِالرجوعِإلىِالعبادِيضطرِواالبتالءاِتِالفتنِتحلِعندماف

ِِهردِ ِشرعيِةِعلميةِقاعدةِلهِتكن ِِأِوِاهلل،ِغيرِكدعاءِشركية؛ِأوِبدعيةِعباداِتِإلىِيطانالش 

ِخاِهيظن ِبدعاءِيدعوِكمنِمحدثة،ِبأدعيةِاهلِلِدعاء ِِمخرتعةِ،ِبطريقةِاهللِذكرِأوِبالوباء،ِاص 

ِأِوِالعالم،ِجميعِيفِستغفاراللِساعةِتحديدِمنِالتواصلِوسائلِبعضِيفِأحدِثِكالذي

ِِاألعماِلِتلكِوكلِالعالم،ِجميعِفيهاِيليصلِ ِساعةِكتحديدِمحدثةِبصالةِهللِالصالة

ِإليها؛ِرجعيِفإنهِعلميةِشرعيةِقاعدةِعندهِكانتِمنِأماِللشريعة،ِموافقتهاِلعدمِمردودة

ِاِالعباداِتِدىفيؤ امت ِِهلل،ِمخلص  ِِالمسلِمِفهوِ،وسلمِعليهِاهللِصلىِاهلِلِرسولِفيهاِبع 

ِاألوبئةِ.ِهذهِالوضعِيفِبهيتطلِ ِبماِالواعي

 : اإلشاعاتمن  حذرال  -7

ِ}ِتعالى:ِقال ة  ال  ه  ِب ج  ا م  ِق و  يب وا
ِت ص  ِأ ن  ت ب ي ن وا ِف  ِب ن ب إ  ق 

ِف اس  م  ك  اء  ِج  ِإ ن  ن وا ِآم  ين 
ِال ذ  ا ِأ ي ه  ا ي 

ينِ 
ِن اد م  ت م  ل  اِف ع  ل ىِم  واِع  ب ح  ت ص    األخبار  تؤخذ وإنما ؛ مقبوال   خبر كل فليسِ،[6ِ]الحجرات:ِ{ف 

ِِالحذِرفعلىِالمسلمِِ،الشأن هذا يف صص  التخ أهل ومن ،المعتمدة الموثوقة مصادرها من

 بالمرء  كفى»ِوسلم:ِعليهِاهللِصلىِاهللِرسولِقالِوقدِتثبت،ِدونِونقلهاِاإلشاعاِتِمن

 

 (.3871(، وسنن ابن ماجه )5074(، وسنن أيب داود )2712(، ومسلم )2966أخرجه البخاري ) (1)
 (.1718(، ومسلم )2697أخرجه البخاري ) (2)
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ِِمِنِأوِفنه،ِغيرِيفِيتكلمِممنِالحذرِعليناِوكذلكِ،(1ِ)«سمع ما  بكل  يحدث أن كذب ا

ِالمشهدِ.ِيتصدرونِِالذينِالمجاهيل

 دواء: داء كلل  -8

فليبشرِِ،(2ِ)«شفاء   له أنزل إال داء   اهلل أنزل ما»ِ:وسلمِعليهِاهللِصلىِاهللِرسولِقال

ِويِ ِينجليِ-اهللِبإذن-ِوالمرضِعرف،ي ِسِقريِبِعمِاِالدواءِفإِنِالمسلمِوليؤم ل؛ ِِفِ؛كش 

ِِوهِوِمهمِ ِألمرِنيتفطِ ِأنِينبغيِلكنِِ؛ويعالجهِهليرفعِ ِدواءِلهِأنزلِإالِداءِينزلِلمِاهللِألن

ِمنِبإذنِإالِيشفيِالِالدواءِهذاِوأنِ ِلمعرفته،ِالعبادِ ِيهديِالذيِهوِالدواءِأنزلِالذيِأنِ 

ِاهللِ.ِإلىِالرجوعِفلزمِاهلل؛ِإلىِاألمرِفرجعِأنزله،

 بالقدر:  الرضا -9

ء ِ}ِتعالى:ِقال ي 
ِش  ل  ِب ك  اهلل  ِو  ب ه  ِق ل 

د  ِي ه 
 
م نِب اهلل نِي ؤ  م  ِو 

 
ِاهلل ن  ِب إ ذ  ِإ ال  يب ة 

نِم ص 
ِم  اب  اِأ ص  م 

يمِ 
ل  ِ.[11ِ]التغابن:ِ{ع 

ِِالعبِدِفعلىِاهلل،ِمنِوبقدرِِ،اهللِبإذنِفإنهِواألمراضِاألوبئةِمِنِاألرضِيصيبِماِفكل

ِبِلِيهلع،ِوالِيجزعِفالِصدره،ِوينشرحِقلبهِيهتديِحتىِ؛تعالىِلقدرهِمويسلِ ِبهِيؤمنِأن

ِِإاِلِكربِتِوالِت،تولِ ِإالِتوالتِوالِرفعت،ِإالِنزلتِمصيبةِمنِفماِبالصرب،ِعليه

ِت.تجلِ ِإالِتجلِ ِوالِصغرت،

ِِالباليِاِأنواعِمنِبشيءِعبدهِاهللِابتلىِإذا"ِاهلل:ِرحمهِالقيمِابنِقالِمهمة: وقفة وهنا

ِِعالمِةِفهِوِببابه؛ِوطرحهِعليهِوجمعهِربهِإلىِوالمحنِاالبتالِءِذلكِهردِ ِفإِنِوالمحِن

ِوقِدِتقلعِحينِعنهِفتقلعِطالت،ِوإنِلهاِدوامِالِبرتاءِةوالشدِ ِبه،ِالخيرِوإرادةِسعادته

ِِمنهاِعوض اِكانِأنِبعدِاهللِإلىِرجوعهِوهوِوأفضله؛ِعوضِأجل  ِعليهِوإقبالهِعنه،ِشارد 

ا،ِكاِنِأنِبعدِبابهِعلىِوانطراحهِعنه،ِنائي اِكانِأنِبعد ِغيرهِأبواِبِعلىِوللوقوفِمعرض 

ا،  .(3ِ)"النعمةِعينِهذاِحقِيفِِالبليةِوكانتِمتعرض 

 :يحفظك اهلل احفظ -10

  أخطر  فمنِالحفظ،ِيكونِالحفظِقدرِفعلىِاهلل،ِحفظهِبهِوعملِاهللِشرعِحفظِفمن

ا البالء زمن يف العبد يكون أن األمور ِِعنهِ:ِاهللِرضيِبشيرِبنِالنعمانِقالِاهلل، لشرع مضيع 

 

 (.4992(، وأبو داود )5أخرجه مسلم يف مقدمة الصحيح ) (1)
 (.5678أخرجه البخاري ) (2)
 (.259طريق اهلجرتني وابب السعادتني )ص:  (3)



16 
 

ِِبالذكرِوأخصِ،(1)"البالءِزمانِيفِالسيئاِتِتعملِأنِالهلكةِكلِالهلكةِإنِ " ِاِلِالة،الص 

ِبِمروأِ ِالمساجدِيفِالصالةِقتلِ عِ ِوقدِسيما ِِِعتضي ِِأنِإياكِثمِفإياكِالبيوت،ِيفأدائها

ِمِاِالنوافلِمنِوأكثرِوأركاهنا،ِشروطهاِعلىِوإقامتهاِأدائهاِيفِاجتهدِبلِصالتك،

  من  ،تعالى اهلل افترضهن صلوات خمس»ِوسلم:ِعليهِاهللِصلىِاهللِرسولِقالِاستطعت،

  أن  عهد اهلل على له كان وخشوعهن ركوعهن وأتم   لوقتهن وصالهن وضوءهن أحسن

ِ.(2)«عذبه  شاء وإن له، غفر  شاء  إن عهد، اهلل على له فليس يفعل لم ومن له، يغفر

 :االلتزام بتوجيهات أهل االختصاص وتعليماتهم -11

ِ}ِتعالى:ِقال ول  س  ِإ ل ىِالر  د وه  ِر  و  ل  ِو 
ِب ه  وا اع  ِأ ذ  ف  و  ِال خ  ِأ و  ن  ِاأل  م  ن  ِم  ر  ِأ م  م  ه  اء  ِج  ا إ ذ  و 

مِ  ح  ر  ِو  م  ي ك  ل  ِع 
 
ِاهلل ل  ِف ض  ال  و  ل  ِو  م  ن ه 

ِم  ت نب ط ون ه  ِي س  ين 
ِال ذ  ه  م 

ل  ع  ِل  م  ن ه 
ِم  ر  ِاأل  م  ي

ِأ ول  إ ل ى  ت ه ِِو 

ِ ِالش  ت م  ت ب ع  ِال  ِق ل يال  ِإ ال   ألفراد ليس األمر، والة إلى ترد العامة النوازل فهذهِ،[83ِ]النساء:ِ{ي ط ان 

 الفوضى ثتحد   ال حتى توجيهات أو بقرارات فيها موايتقدّ  أو يفتاتوا أن الناس

ِ،صحتهِللشعبِتحفظِالتيِالوقائيةِالقراراِتِببعضِاألمرِوالةِوجهِوقدِ،واالختالفات

ع   إذا»ِوسلم:ِعليهِاهللِصلِالنبيِقولعمالِبِالبالدِمنِالخروجالسفرِوِعدمِأهمهاِمن  وق 

لوها، فال بأرضٍ  الط اعون   ع   وإذا ت دخ  جوا فال بها وأنتم وق  ِالشعِبِعلىِفلزمِ،(3ِ)«منها ت خر 

ِِِتحقيقها.ِعلىِوالتعاونِهبا،ِاألخذ

ِوتخويفهاِ،ِالمجتمعاِتِإرباكِيريدونِالذيِوالمتطفلينِالدخالءِمنِالمسلمِوليحذر

ِأوِمجتمعيةِجريمةِأوِمذمةِإلىِالمبادراِتِتلكِقلبِأوِالوقائية،ِالمبادراِتِإضعافِأو

ِيفِالصالةِتعليقِقراراِتِمفاهيمِقلبِيفِالفتنةِدعاةِبعضِفعلِكماِشرعية؛ِمخالفة

ِالمساجدِ.

  وعدم  البيوت، يف المكث بقرار االلتزام   األمر لوالة والطاعة السمع منِمهمة: لفتة

ا أو اي  كلّ  منع ا كان سواء ،والخروج التجول ِِنصوِصِتحتِيندرجِذلكِألنِ؛اجزئي   منع 

ِِقلِتِفقير:ِقالِفقدِذلك،ِيفِالقدوةِ ِالديِنِأئمةِيفِكولِ ِبالمعروف،ِلهمِوالطاعةِالسمع

ِِ!العلم؟ِوأينِقال:ِ،فالنِلزيارِةِبناِقمِوهب:ِألبيِليلةِ  ِمِنِمنعِوقدِطاعة،ِلهِاألمرِولي 

ِِالمشي ِ.(4ِ)ليال 

 

 (.239 /10جممع الزوائد )ينظر:  (1)
 (.22756(، وأمحد )1401(، وابن ماجه )461(، والنسائي )425أخرجه أبو داود ) (2)
 (.2218مسلم )(، و 5728أخرجه البخاري ) (3)
 (.507/ 15انظر: سري أعالم النبالء ) (4)
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 : الربانيين بالعلماء الرجوع إلى -12

ونِ }ِتعالى:ِقال ل م  ِت ع  ِال  نت م  ِإ نِك  ر  ك  ِالذ  ل  ِأ ه  وا أ ل  ِِاالبتالءاِتِزمنِيفِ،[43ِ]النحل:ِ{ف اس 

ِِِنويسكِ ِالصحيحة،ِالوجهةِفيوجههمِإليه؛ِيرجعونِمنِإلىِالناسِيحتاجِاألوبئةِوانتشار

ِِيقوِلِالربانيين،ِالعلمِأهلِمثلِألحدِذلكِوليسِالخائفة،ِوقلوهبمِالمضطربةِنفوسهم

ِِبالفقيهِأخربكمِأال"ِعنه:ِاهللِرضيِعلي ِاهلل،ِرحمةِمنِالناسِطيقن ِالِالذيِالفقيه؟ِحق 

ِِوال ِِفهِمِغيرهمِأماِ،الربانيينِالعلماءِصفاِتِمنِفهذهِ،(1)"اهللِمعاصيِيفِللمرءِصيرخ 

ِ.(2ِ)عليهمِوالفسادِالبدعِأبواِبِفتحِأوِوالةِأمرهم،ِضدِ ِوإثارهتمِللعبادِتقنيطِبين

ِِففيهِاِاإلسالم،ِوتعاليمِودينه،ِاهللِبشرعِيتمسكِإنماِالمسلمِنأ نقوله: ما وخالصة

ِشاءِ،يوِيهوىِحيثِبهِيأخذِأحدِلكلِعقلهِاإلنسانِميسلِ ِأنِالرأيِخطلِومنِالنجاة،

ِيفِتكثرِالتيِالبدعِمنِذلكِوغيرِالبدعية،ِالصالةِيفِوأخرىِالجماعي،ِالدعاءِببدعةِفتارة

ِِالصحيحةِ،ِالسنةِوفقِاهللِشرعِعلىِيكونِأنِإالِلإلنسانِمنهاِمنجىِوالِاألوبئة،ِزمن

ِِففيها ِ.باألسباِبِاألخذِمعِاهللِعلىِبالتوكلِوعليهِ،النجاةِكل 

 وصحبهِأجمعين.وصلىِاهللِوسلمِوباركِعلىِنبيناِمحمدِوعلىِآلهِ

 

 (.33العلم أليب خيثمة )ص: انظر:  (1)
 :الرابط على "العقيدة الصحيحة يف زمن األوبئة" مقاال مبركز سلف بعنوان: انظر (2)

https://salafcenter.org/4862/  
 :الرابط على "قواعد إميانية وعلمية عند انتشار األمراض واألوبئة": كما استفدت يف هذا احملور من مقال

https://www.baynoona.net/ar/article/527 
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