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 هـ)٢٦/٠٢/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛١٦/١١/١٤٤١(قدم للنشر يف 

ال  أنـه يتناول البحث مسألة األخطاء العقدية المتعلقة بوباء كورونا، حيـث تبـين المستخلص:

(كورونا)، لما له صلة بالتطير والتشاؤم، وال يصح تنزيل حـديث طلـوع  يجوز سب أو لعن مرض

الثرّيا على وباء كورونا وزواله، واتضح عدم صحة القصيدة التي تنبـأ صـاحبها بمـرض كورونـا يف 

اع القــرن الســادس الهجــري، وأهنــا مجهولــة المصــدر وال ُيعــرف كاتبهــا، وأن بــذل األســباب واّتبــ

تعليمات اإلجراءات االحرتازيـة ال تنـايف التوكـل علـى اهللا، كمـا أنـه ظهـر يف أزمـة كورونـا نزعـات 

تكفيرية خارجية كفرت المجتمعات والدول؛ وذلك بسبب اتخـاذ الحكومـات بعـض اإلجـراءات 

 االحرتازية بإغالق المساجد وإيقاف صالة الجماعة.

 نا.األخطاء، العقدية، كورو الكلمات المفتاحية:
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Abstract: Research Objectives: To correct doctrinal errors made by people on 
the global disease and to warn them against it. 

The most important results: 
It is not permissible to insult or curse (Corona) disease because it is related to 

evil portent and pessimism. 
It is not correct to apply the hadith of the rising of Thurayaa on the Corona 

epidemic and its disappearance. 
It turns out that the poem whose prophecy predicted Corona disease in the sixth 

century of Hijrah is not true and that it is an unknown source whose author is also 
unknown. 

Taking the necessary steps and following the precautionary instructions do not 
contradict trust in Allah. 

It has emerged during the Corona crisis Takfiri tendencies that declared 
societies and countries as Kufaar because of the governments’ decision in taking 
some precautionary measures to close mosques and stop congregational prayers. 

Key Words: Corona, errors, doctrinal.  
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  المقدمة

 

إنَّ الحمـَد هللا، نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور أنفســنا، 

وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هـادي لـه. وأشـهد أن ال 

ــين  ــده ورســوله؛ ســيد األول ــه، وأشــهد أن محمــًدا عب إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك ل

 مين، خاتم األنبياء والمرسلين.واآلخرين، والمبعوث رحمة للعال

  :تعالى قال                                 

 .]١٠٢آل عمران: [

  :تعالى وقال                                 

                                       

 . ]١النساء:[

  :تعالى وقال                         ] :٧٠األحزاب[.  

 أما بعد:

فقد عّم أرجاء المعمورة وباء (كورونا) يف حادثة لم يشهد لهـا مثيـل مـن قبـل، 

ولم يْسلم بلـد مـن أضـراره، إذ ُحـبس النـاس يف بيـوهتم وتعّطلـت المـدن، وُأغلقـت 

فــرتة  الجامعـات والمــدارس، والخـدمات، والــوزارات، وغيرهــا، وعـاش النــاس يف

خوف وترقب... وكان مـن لطـف اهللا بنـا أن أنعـم اهللا علينـا هبـذه الحكومـة الرشـيدة 

التي لم تْدخر ُجهًدا يف مكافحة هذا المـرض، فأنفقـت المـال الكثيـر، وشـهد الـداين 

 والقاصي بذلك، فجزاهم اهللا خيًرا. 

ا وقد رأيت أن ُأبرز األخطاء العقدية التي صـاحبت انتشـار هـذا الوبـاء موضـح
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المعتقد الصحيح يف ذلك؛ حتى يتحقق التوحيد الخالص الذي يتوسـل بـه يف رفعـه. 

عـن   وتحقيقه يف ذهاب السقم والمرض، كما جاء يف حديث أسماء بنت عميس

من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة أو ألواء، فقال: اهللا ربي ال (أنه قال:  : النبي

وقر التوحيد يف قلب المسلم انبعث نوره يف فإذا  .)١( )شريك له فإنه يكشف بذلك عنه

سـعيًدا تعالى  جوارحه، فتحرر من كل شر، وذهب عنه الداء، وكان عبدًا مخلص� هللا

 يف الدنيا واآلخرة.

هــذا وقــد يّســر اهللا لــي كتابــة هــذا البحــث، رغبــة يف اإلســهام يف تصــحيح تلــك 

رت عرب قنوات من وسائل األخطاء العقدية المتعلقة بوباء كورونا الجديد، التي انتش

بّينها عـرب بيـان أُ  الموضوع، ووجدت أن له أهمية، التواصل المتنوعة، وقد نظرت يف

 مشكلة البحث وأهدافه على النحو اآليت: 

 : البحث مشكلة* 

 - تتعلق بأخطاء عقديـة صـاحبت ظهـور مـرض عـالمي وهـو (كورونـا كوفيـد

 ن الضروري تحذيرهم منها.)، وقع فيها الناس، أو أفكار يجهلها الناس م١٩

 :البحث أهداف* 

 يمكن حصرها يف أمرين هما:

  يف إبراز أثر تحقيق االعتقاد الصحيح يف مدافعة األمراض. -١

معرفــة الموقــف الشــرعي لــبعض االعتقــادات أو الممارســات أو األقــوال  -٢

 الخاطئة المتعلقة بوباء كورونا. 

                                           
ــماء (  ) ١( ــى واألس ــدوالبي يف الكن ــه ال ــر ( ،)١٥٧٥أخرج ــم الكبي ــرباين يف المعج  ،)٣٩٦والط

 ).٦/٥٩٢والحديث صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة (
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 :السابقة الدراسات* 

) سـوى ١٩ - ابقة متعلقـة بمـرض كورونـا (كوفيـدلم أقـف علـى دراسـات سـ

كتاب بعنوان: القـول السـديد يف أحكـام الوبـاء الجديـد(كورونا) لألسـتاذ الـدكتور: 

إبراهيم بن عامر الرحيلي، وهو يختلف عن بحثي من جهة المسائل التي طرقها وإن 

هتم بمسائل كان هناك تشابه يف بعضها واتفاق يف النتائج، لكن االختالف بينهما أنه ا

 األحكام، وهي: 

 غسل موتى مرض كورونا وتكفينهم والصالة عليهم. -١

 يف الحكم لموتاه بالشهادة.  -٢

وأيضا تناول موضوعات تختلـف عـن بحثـي، مثـل: مسـألة هـل هـو جنـد مـن 

 جنود اهللا، والدروس والعرب من وجوده. 

 أما بحثي فتناول موضوعات لم يتطرق لها، وهي:

  ة بالدعاء واالستغاثة واالستعانة.أخطاء متعلق -١

 أخطاء متعلقة بالتطير بمرض كورونا. -٢

 أخطاء تتعلق بالتنجيم وادعاء علم الغيب. -٣

  تنزيل حديث طلوع الثريا على وباء كورونا وزواله. -٤

 قصيدة يف القرن السادس تنبأ صاحبها بمرض كورونا.  -٥

 أخطاء متعلقة بمسائل اإليمان (التكفير). -٦

 األخطاء العقدية المتعلقة باألذكار. -٧

 األخطاء المتعقلة باإليمان بالرسل.  -٨

 أخطاء متعلقة بأشراط الساعة. -٩
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 أخطاء متعلقة باإلمامة والسمع والطاعة.  -١٠

 :البحث منهج* 

سـرت يف البحــث مسـتخدما بعــض المنـاهج واألســاليب العلميـة، وهــي علــى 

 النحو اآليت:

ئي، وذلـــك بتتبـــع النشـــرات، واألخبـــار، والمقـــاالت، المـــنهج االســـتقرا -١

 واألبحاث، مع اإلشارة إلى ندرة األبحاث والمؤلفات؛ لحداثة الموضوع. 

 المنهج االستنباطي، وذلك باستنباط وجه الشاهد من األدلة.  -٢

 استخدمت المنهج التحليلي يف بعض المسائل.  -٣

 هذا وقد سرت على الخطة اآلتية:

 : البحث خط* 

  .المبحث األول: تعريف الوباء 

 .المطلب األول: تعريف الوباء لغة 

  .المطلب الثاين: تعريف الوباء اصطالحا 

 .المطلب الثالث: الوباء والطاعون يف الشرع 

 .المطلب الرابع: الفرق بين الوباء والطاعون 

 .المبحث الثاين: التعريف بمرض كورونا 

 وحيد المتعلقة بوباء كورونا. المبحث الثالث: األخطاء العقدية يف الت 

 .المطلب األول: اعتقاد أن فيروس (كورونا) من صنع البشر 

 .المطلب الثاين: أخطاء متعلقة بالخوف والرجاء السخرية بمرض كورونا 

 .المطلب الثالث: أخطاء متعلقة بالدعاء واالستغاثة واالستعانة  
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 .المطلب الرابع: أخطاء متعلقة بالتطير بمرض كورونا 

 لمطلب الخامس: أخطاء تتعلق بالتنجيم وادعاء علم الغيب.ا 

  المسألة األولى: تنزيل حديث طلوع الثريا على وباء كورونا وزواله. -

 المسألة الثانية: قصيدة يف القرن السادس تنبأ صاحبها بمرض كورونا.  -

 .المبحث الرابع: األخطاء المتعلقة باإليمان بالقدر 

 المتعلقة باإليمان بالقضاء.  المطلب األول: األخطاء 

 .المطلب الثاين: األخطاء المتعلقة باألسباب 

 .المطلب الثالث: اعتقاد أن كورونا شر محض وال يكون عقوبة ألحد 

 .(التكفير) المبحث الخامس: أخطاء متعلقة بمسائل اإليمان 

 .المبحث السادس: األخطاء العقدية المتعلقة باألذكار 

 ء المتعقلة باإليمان بالرسل. المبحث السابع: األخطا 

 .المبحث الثامن: أخطاء متعلقة بأشراط الساعة 

  .المبحث التاسع: أخطاء متعلقة باإلمامة والسمع والطاعة 

هذا وأسأل اهللا العلي الكريم الشايف أن ينفع هبذا البحث كاتبه وقّراءه، ويجعله 

علـى نبيـه  ، وخالصا لوجه، وأن يحفظ المسـلمين وبالدهـم مـن كـل وبـاء وفتنـة

 وأصحابه أجمعين... 

* * * 
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  األول المبحث

��كورونا��بوباء التعريف �

 

 :لغةً  الوباء تعريف: األول المطلب* 

، ُيمـدُّ وُيقصـر: (وبـأ، وبـاء)  الوباء من الجذر الثالثي(وبأ) والَوَبـُأ: َمـرٌض عـامٌّ

ــةٌ  ــدود أْوبَِئ ــع المم ــاٌء، وجم ــور: أْوب ــع المقص ــال: أرض َوبِ  ،)١(وجم ــر ويق ــة: إذا كُث ئ

 . )٣( ويقال: وبئت األرض، فهي موبوءة ،)٢(مرضها

 .)٤(»الّطاعون، وهو أيض� كّل َمَرض عام - مهموز - الوباء«وقال الخليل: 

 

 : اصطالح� الوباء تعريف: الثاين المطلب* 

ــن ســيده ــه اب ــد عّرف ــوال العلمــاء، فق ــذكر أق ــدأ ب ــال: ٤٥٨( أب ـــ) وق ــاء: «ه الوب

َفَسـاد يعـرض «هــ): ٩١١. وقـال السـيوطي()٥(»كـل مـرض عـامالطاعون، وقيل هـو 

 . )٦(»لجوهر اْلَهَواء؛ ألسباب َسَماِويَّة َأو أرضية

الوباء هو الطاعون، وهو مرض يعم الكثير «هـ): ٤٧٤( وقال أبو الوليد الباجي

                                           
 ). ١/٧٩ينظر: الصحاح (  ) ١(

 ). ٤/٣٨٢٦ينظر: هتذيب اللغة (  ) ٢(

 ). ١/٧٩الصحاح ( ،)٢/١١٠٥جمهرة اللغة (  ) ٣(

 ). ١٠٣٢العين (ص  ) ٤(

 ). ١٠/٥٦٦المحكم والمحيط األعظم (  ) ٥(

 ). ١٨٧معجم مقاليد العلوم يف الحدود والرسوم (ص  ) ٦(
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مــن النــاس يف جهــة مــن الجهــات دون غيرهــا، بخــالف المعتــاد مــن أحــوال النــاس 

ــا مرضــا واحــدا، بخــالف ســائر األوقــات، فــإن وأمراضــهم، ويكــون م رضــهم غالب

، «هــ): ٦٠٦( . وقـال ابـن األثيـر)١(»أمراض الناس مختلفة الطَّـاعون: المـرُض العـامُّ

 .)٢( »والوباء الَّذي َيفسد َلُه الَهواُء فتفُسُد به األْمِزَجة واألْبَدان

 

 :الشرع يف والطاعون الوباء: الثالث المطلب* 

تِـي إِالَّ (: أهنـا قالـت: قـال رسـول اهللا   ئشـةجاء يف حديث عا ال َتْفنَـى ُأمَّ

ْعِن َوالطَّاُعونِ  قلت: يا رسول اهللا، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قـال:  )،بِالطَّ

ْحِف ( ِهيِد، َواْلَفارُّ مِنَْها َكاْلَفارِّ مَِن الزَّ ِة اْلَبِعيِر، اْلُمِقيُم بَِها َكالشَّ ٌة َكُغدَّ   .)٣()ُغدَّ

الطَّاُعوُن ِرْجٌس ُأْرِسـَل َعَلـى (: قال: قال رسول اهللا   ويف حديث أسامة

َطائَِفٍة مِْن َبنِي إِْسَرائِيَل، َأْو َعَلى َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َفإَِذا َسِمْعُتْم بِـِه بِـَأْرٍض، َفـالَ َتْقـَدُموا 

                                           
 ). ٧/١٩٨المنتقى شرح الموطأ (  ) ١(

 ).٣/١٢٧النهاية يف غريب الحديث واألثر (  ) ٢(

 ،)٤٤٠٨وأبو يعلى يف مسنده ( ،)١٣٧٦وابن راهويه يف مسنده ( ،)٢٥١١٨أخرجه أحمد (  ) ٣(

): ٢/٤٢٦) يف إتحـاف الخيـرة (ـهـ٨٤٠( وقال البوصيري ،)٥٥٣١والطرباين يف األوسط (

 ،»هـذا السـياق... رواه أبو يعلى وأحمد بن حنبل بسند صحيح، وأصـله يف الصـحيح بغيـر«

 ،»رجال أحمد ثقـات، وبقيـة األسـانيد حسـان«): ٢/٣١٥وقال الهيثمي يف مجمع الزوائد (

وهـذا سـند جّيـد، رجالـه كلهـم «): ٩/٢١٧هــ) يف المطالـب العاليـة (٨٥٢وقال ابن حجر(

وكــذلك محققــو  ،)١٦٣٨) (٦/٧٢والحــديث صــححه األلبــاين يف إرواء الغليــل ( ،»ثقــات

 .)٤٢/٥٣د (مسند اإلمام أحم
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َال (َقـاَل َأُبـو النَّْضـِر:  .) َتْخُرُجـوا، فِـَراًرا مِنْـهُ َعَلْيِه، َوإَِذا َوَقـَع بِـَأْرٍض، َوَأْنـُتْم بَِهـا َفـالَ 

 . )١()ُيْخِرْجُكْم إِالَّ فَِراًرا مِنْهُ 

ذكـر  ويف رواية أطلق عليه (الوجع) وفيها: أن أسـامة حـّدث أن رسـول اهللا 

َب بِِه َبْعُض األَُمِم، ُثمَّ َبِقَي مِنْهُ (، فقال: الوجع َة  ِرْجٌز، َأْو َعَذاٌب، ُعذِّ َبِقيٌَّة، َفَيْذَهُب الَمرَّ

َوَيْأتِي األُْخَرى، َفَمْن َسِمَع بِِه بَِأْرٍض َفالَ ُيْقِدَمنَّ َعَلْيِه، َوَمْن َكاَن بَِأْرٍض َوَقَع بَِهـا َفـالَ 

 ).السقمويف رواية لمسلم أطلق عليه: ( )،َيْخُرْج فَِراًرا مِنْهُ 

خـرج إلـى   ه: أن عمـر) وفيـالوبـاءأطلق عليـه (  ويف حديث ابن عباس

 فأخربه عبد الرحمن بن عوف - قد وقع بالشام الوباءالشام، فلما كان بَِسْرغ بلغه أن 

أن رسول اهللا :   :إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض (قال

 . )٢()وأنتم هبا، فال تخرجوا فرارا منه

قـال:   فعن أبي موسـى )وخز أعدائكم من الجنوجاء مبينا سببه وهو أنه (

. فقيل: يا رسول اهللا، هـذا الطعـن )فناء أمتي بالطعن والطاعون(:  قال رسول اهللا

  .)٣()وخز أعدائكم من الجن ويف كل شهداء(قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: 

                                           
كتـاب  ،)٣٤٧٣متفق عليه: أخرجه البخـاري، كتـاب حـديث األنبيـاء، بـاب حـديث الغـار (  ) ١(

ومسلم، كتـاب السـالم،  ،)٦٩٧٤الحيل، باب ما يكره من االحتيال يف الفرار من الطاعون (

 ).٢٢١٨( باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها

ومسـلم،  ،)٥٧٣٠بـاب مـا يـذكر يف الطـاعون (متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب الطـب،   ) ٢(

 ).٢٢١٩كتاب السالم، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (

ــد (  ) ٣( ــه أحم ــنده ( ،)١٩٥٢٨أخرج ــزار يف مس ــط  ،)٢٩٨٦والب ــم األوس ــرباين يف المعج والط

 =ويف السلســلة الصــحيحة ،)١٦٣٧وصــححه الشــيخ األلبــاين يف إرواء الغليــل ( ،)٢٢٧٣(
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الطـاعون شـهادة (:  ، قالـت: قـال رسـول اهللا وجاء مـن حـديث عائشـة

خرج يف آباط الرجال ومراقها، الفار منه كالفار من ألمتي، ووخز أعدائكم من الجن، ي

 . )١()الزحف، والصابر عليه كالمجاهد يف سبيل اهللا

ٌة تْأُخـُذُهم يف ُمـَراَفَقتِِهم(وعند إسحاق بن راهويه يف مسـنده  وهـي مـن  ،)٢()ُغـدَّ

، عن َعائَِشةَ  َبِعيِّ  َرُسوِل اهللاِ  ، عن طريق النَّْضر بن ُشَمْيٍل، عن عوف، َعْن َخالٍِد الرَّ

. 

 :- بإسكان الخاء المعجمة وآخـره زاي - والوخز«هـ): ٨٤٠( قال البوصيري

يطلـق علـى  - . ممـا تقـدم، يتضـح أن الوبـاء»طعن ليس بنافذ، قاله صاحب الغريب

 الرابع: السقم.  الثالث: الوجع. اآليت: األول: الّطاعون. الثاين: على كّل َمَرض عاّم.

 

 :والطاعون الوباء بين الفرق :الرابع المطلب* 

تقــدم تعريــف الوبــاء، وذكــر األدلــة يف المطلبــين الســابقين، وهنــا أذكــر أقــوال 

 العلماء مبينا الفرق بينهما، وذلك على النحو اآليت: 

 : أقوال العلماء: أوالً 

الطــاعون: مـرض معــروف، هـو بثــر وورم مــؤلم «هــ): ٦٧٦قـال النــووي( -١

ما حواليه، أو يخضّر، أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة، جًدا، يخرج مع لهب، ويسود 

                                           
 ).٣٩٥١يف صحيح الجامع الصغير وزيادته (و ،)١٩٢٨(=

هــــ) يف معجمـــه ٣٤٠وابـــن األعرابـــي( ،)٥٥٣١أخرجـــه الطـــرباين يف المعجـــم األوســـط (  ) ١(

 ).٣٩٤٦). وحسنه األلباين يف صحيح الجامع الصغير وزيادته (٢٤٥٦) (٣/١١٣٩(

)١٣٧٦(  ) ٢.( 
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ويحصل معه خفقان القلب والقـيء، ويخـرج يف المـراق واآلبـاط غالًبـا، واأليـدي، 

 . )١( »واألصابع، وسائر الجسد

والطاعون فسره بعضهم بما ذكرنـاه مـن انصـباب الـدم إلـى «وقال يف الروضة: 

 .)٢(»...البدن، وانتفاخه.عضو، وقال أكثرهم: إنه هيجان الدم يف جميع 

الطاعون: الوجع الغالب الـذي يطفـئ «هـ): ٥٤٣( قال أبو بكر بن العربي -٢ 

 .)٣(»الروح: كالذبحة؛ سمي بذلك لعموم مصابه، وسرعة قتله

أصـل الطـاعون: القـروح الخارجـة يف الجسـد، «هــ): ٥٤٤( قال القاضـي -٣ 

ــ�؛ لشــبهها بــ وإال فكــل الهالك بــذلك، والوبــاء: عمــوم األمــراض، فســميت طاعون

.. ووباء الشام الذي وقـع بـه؛ .،طاعون وباء، وليس كل وباء طاعون� على ما ذكرناه

 .)٤(»إنما كانت طاعوًنا وقروًحا، وهو: طاعون عمواس

؛ ســببه مكــروب «وأمــا يف تعريــف الطــاعون المعاصــر فهــو:  داٌء ورمــيٌّ وبــائيٌّ

 . )٥(»ُأخرى وإِلى اإلنسان ُيصيب الفئران، وتنقله الرباغيث إِلى فئران

والتحقيــق أن بــين الوبــاء والطــاعون عمومــا «هـــ): ٧٥١قــال ابــن القــيم ( -٤ 

وخصوصا، فكل طاعون وباء، ولـيس كـل وبـاء طاعونـا، وكـذلك األمـراض العامـة 

أعم من الطـاعون فإنـه واحـد منهـا، والطـواعين: ُخّراجـات، وقـروح، وأورام رديئـة 

                                           
 ).٣/١٨٧هتذيب األسماء واللغات (  ) ١(

 ).٦/١٢٦المفتين ( روضة الطالبين وعمدة  ) ٢(

 ).٤/٢٨٥عارضة األحوذي (  ) ٣(

 ).٧/١٣٢إكمال المعلم بفوائد مسلم (  ) ٤(

 ).٢/٥٥٨المعجم الوسيط (  ) ٥(
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 .)١(»حادثة يف المواضع...

وهذا هو القول الصحيح؛ ألن بين الوباء والطاعون فرقا، إذ الوبـاء أعـم، فكـل 

 طاعون وباء، وليس كل وباء طاعون؛ وذلك لألوجه اآلتية:

أن الطـاعون ال يـدخل المدينـة؛ كمـا يف حـديث   : إخبار النبيالوجه األول

 . )٢()جالعلى أنقاب المدينة مالئكة ال يدخلها الطاعون، وال الدّ (:  أبي هريرة

فدل على أن الوباء غيـر الطـاعون، « :- معلقا على الحديث - يقول ابن حجر 

 . )٣(»وأن من أطلق على كل وباء طاعونا فبطريق المجاز...

ومعلـوم أن المدينــة قــد يــأيت إليهــا الوبـاء، أي األمــراض العامــة المختلفــة عــن 

 الطاعون، ومنها: مرض(كورونا).

عون يختلف عن سبب األوبئـة واألمـراض العامـة، : أن سبب الطاالوجه الثاين

فقــد تقــدم الحــديث أن الطــاعون مــن وخــز الجــن، وهــذا القــول ال يعــارض النتــائج 

العلمية الطبية؛ وذلك ألن الطب يتحدث عن آثاٍر تظهر لهم، وليس عندهم ما يمنـع 

هـــذه القـــروح، واألورام، «هــــ): ٧٥١( أهنـــا مـــن وخـــز الجـــن، يقـــول ابـــن القـــيم

ات، هي آثار الطاعون، وليست نفسه، ولكن األطباء لما لـم تـدرك منـه إال والجراح

 األثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون، والطاعون يعرب به عن ثالثة أمور:

                                           
 ).٣٦ - ٤/٣٥زاد المعاد يف هدي خير العباد (  ) ١(

ــة   ) ٢( ــة، بــاب: ال يــدخل الــدجال المدين ــه: أخرجــه البخــاري، كتــاب فضــائل المدين متفــق علي

اب الحج، باب صيانة المدينـة مـن دخـول الطـاعون، والـدجال إليهـا ومسلم، كت ،)١٨٨٠(

)١٣٧٩.( 

 ).١٠/١٨١فتح الباري (  ) ٣(
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 : هذا األثر الظاهر، وهو الذي ذكره األطباء.أحدها

:  : الموت الحـادث عنـه، وهـو المـراد بالحـديث الصـحيح يف قولـهوالثاين

 ).لكل مسلم الطاعون شهادة(

أنـه بقيـة (: السبب الفاعل لهذا الداء، وقد ورد يف الحديث الصـحيح: والثالث

، »دعـوة نبـي«وجـاء أنـه  )أنه وخـز الجـن(وورد فيه  )،رجز أرسل على بني إسرائيل

وهذه العلل واألسباب ليس عند األطباء ما يدفعها، كما ليس عندهم ما يدل عليهـا، 

ة، وهـذه اآلثـار التـي أدركوهـا مـن أمـر الطـاعون لـيس والرسل تخربُ بـاألمور الغائبـ

معهم مـا ينفـي أن تكـون بتوسـط األرواح، فـإن تـأثير األرواح يف الطبيعـة وأمراضـها 

وهالكها أمر ال ينكره إال من هو أجهل الناس باألرواح وتأثيراهتا، وانفعال األجسام 

فا يف أجسـام بنـي آدم قد يجعل لهذه األرواح تصـر - سبحانه - وطبائعها عنها، واهللا

عند حدوث الوباء وفساد الهواء، كما يجعـل لهـا تصـرفا عنـد بعـض المـواد الرديئـة 

التي تحدث للنفوس هيئة رديئة، وال سيما عند هيجان الدم، والمرة السوداء، وعنـد 

 .)١(»هيجان المنّي، فإن األرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب

والذي يفرتق به الطاعون من الوباء، أصل «: هـ)٨٥٢( وقال الحافظ ابن حجر

الطاعون الذي لم يتعرض له األطباء، وال أكثر من تكلم يف تعريـف الطـاعون، وهـو 

كونه من طعن الجن، وال يخالف ذلك ما قال األطبـاء مـن كـون الطـاعون ينشـأ عـن 

هيجــان الــدم أو انصــبابه؛ ألنــه يجــوز أن يكــون ذلــك يحــدث عــن الطعنــة الباطنــة، 

دث منهــا المــادة الســمّية، ويهــيج الــدم بســببها أو ينصــب، وإنمــا لــم يتعــرض فتحــ

                                           
 ).٣٦ - ٤/٣٥زاد المعاد يف هدي خير العباد (  ) ١(
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األطباء؛ لكونه من طعن الجن؛ ألنه أمر ال يدرك بالعقـل، وإنمـا يعـرف مـن الشـارع 

  .)١( »فتكلموا يف ذلك على ما اقتضته قواعدهم

: تغير الهواء وتلوثه، بسبب األبخرة الفاسدة، مـن العـوارض وأما الوباء فسببه

، وهذا ما كان سـببا يف نشـأة مـرض )٢(الناتجة من األجسام أو الحيوانات، ونحو ذلك

(كورونــا)؛ إذ يــرجح العلمــاء أنــه بــدأ مــن ســوٍق لبيــع الحيوانــات البحريــة والربيــة: 

 أي بأنه مـن الهـواء - ، ومما يشهد لهذا)٣(كالكالب، والخفافيش، والثعابين ونحوها

َنـاَء، (يقـول:   عت رسـول اهللاقـال: سـم  ما جـاء يف حـديث جـابر - ـوا اْإلِ َغطُّ

َقاَء،  نَِة َلْيَلًة َينِْزُل فِيَها َوَباءٌ َوَأْوُكوا السِّ ، َال َيُمـرُّ بِإَِنـاٍء َلـْيَس َعَلْيـِه ِغَطـاٌء، َأْو َفإِنَّ فِي السَّ

 . )٤()ِسَقاٍء َلْيَس َعَلْيِه ِوَكاٌء، إِالَّ َنَزَل فِيِه مِْن َذلَِك اْلَوَباءِ 

: اختالف أعراضه وصفته كما تقـدم، فالطـاعون يظهـر آثـارا جروحـا لوجه الثالثا

ونحــو ذلــك، وهــي معروفــة، أمــا الوبــاء عامــة فيختلــف، فلــه عالمــات، منهــا: الحّمــى، 

والجدري، والنزالت، والحكة، واألورام، والُكحة، والصداع، ونحو ذلك، و(كورونـا) 

 .-  كما سيأيت قريبا -  لتنفسيال يخرج عن الوباء، فهو مرض يصيب الجهاز ا

                                           
 ).١٠/١٨١فتح الباري (  ) ١(

 ).١/٤٧٨ينظر: تاج العروس (  ) ٢(

ر فيـروس كورونـا الجديـد، ينظر لالستزادة: مقال بعنوان: علماء صينيون: الخفافيش مصـد  ) ٣(

 (موقع العربية نيوز).  م٣/٢/٢٠٢٠ بتاريخ:

أخرجه مسلم، كتاب األشربة، باب األمر بتغطيـة اإلنـاء وإيكـاء السـقاء، وإغـالق األبـواب،   ) ٤(

وذكــر اســم اهللا عليهــا، وإطفــاء الســراج والنــار عنــد النــوم، وكــف الصــبيان والمواشــي بعــد 

 ).٢٠١٤المغرب (
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  الثاني المبحث

��١٩ـ  كوفيد كورونا��بـ التعريف �

 

جاء يف موقع الصحة العالمية بـأن: (فيروسـات كورونـا هـي فصـيلة كبيـرة مـن 

المعروف أن عدًدا مـن ن الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان واإلنسان، وم

هـاز التنفسـي التـي تـرتاوح فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حـاالت عـدوى الج

حدهتا من نزالت الربد الشائعة إلى األمراض األشد وخامـة، مثـل: متالزمـة الشـرق 

  .)١( األوسط التنفسية، والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس)

: (فهو مرض معٍد ُيسـببه فيـروس كورونـا المكتشـف ١٩ - وأما مرض كوفيد 

بوجود هذا الفيروس، وهذا المرض المسـتجد قبـل مؤخًرا، ولم يكن هناك أي علم 

 . )٢(ديسمرب)٢٠١٩اندالعه وانتشاره يف مدينة (يوهان) الصينية يف كانون األول/ 

م) ٢٠٠٢وكورونا هو من ساللة فيروسات ظهر أولها يف الصين أواخـر عـام ( 

م، ) شخصا حول العال٨٠٠٠وقد حدثت حالة تفشٍّ عالميَّة أدَّت إلى وفاة أكثر من (

) حالة وفاة يف منتصـف عـام ٨٠٠بما يف ذلك كندا، والواليات المتحدة، وأكثر من (

م) لم يتمَّ اإلبالغ عن أيَّة حالة يف جميع أنحـاء العـالم ٢٠١٤م) وحتى عام (٢٠٠٣(

ة ٢٠٠٤منذ عام ( سية الحـادَّ )، وبذلك ُيعد أنَّه تمَّ القضاء على مرض المتالزمة التنفُّ

                                           
ة هــو عــدوى بفيــروس كورونــا تشــبه أعــراض األنفلــونزا، ينظــر:  المتالزمــة  ) ١( ســية الحــادَّ التنفُّ

https://www.addtoany.com/share 
 ينظر:  )٢(

http://www.unrwa.org/sites/default/files/health_awareness_on_coronavirus_civid-19_-
_public_-_arabic.pdf#page=4  



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ يربيع الثان )٨٣العدد (

  طارق بن سعيد بن عبد اهللا القحطايند. 

  

١٦٣ 

ديدة (أي المرض  ، وليس الفيروس). الشَّ

التـي  (civet cats) )١(هو قطـط الزبـاد - أو الوسيط - ويعتقد أّن مصدَر العدوى

ُأصيبت بالعدوى من خالل اتِّصالها بخّفـاش مصـاٍب بالعـدوى قبـَل بيعهـا يف سـوق 

اللحوم الحّية. وتحمل الخفافيُش الفيروس على األغلب، ومـن المحتمـل أن يبقـى 

 .)٢(الفيروس موجوًدا فيها

* * * 

                                           
مـن «، وقيـل: »حيوان البانغولين، أي آكل النمل الحرشـفي«عدوى: وقيل إن الوسيط الذي نقل ال  ) ١(

ينظــر: مقــال  ».الحشــرات الموجــودة يف الجــو، والحشــرات الليليــة، ممــا يقتــات عليــه الخفــاش

 :أخبار) BBCبعنوان: لماذا ينبغي أال نلوم الخفافيش على تفشي وباء كورونا؟ عرب موقع (

https://www.msn.com/ar-sa/news/coronavirus//ar-BB15R2bB?ocid=spartandhp 
 https://www.addtoany.com/shareينظر:   ) ٢(
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  الثالث المبحث

  كورونا بوباء المتعلقة التوحيد في العقدية األخطاء

 

 .البشر صنع من كورونا فيروس أن اعتقاد: األول المطلب* 

المتـابع لمـا يصـدر يف النشـرات المتنوعـة بشـأن هـذا المـرض يلحـظ أهنـا بــين 

 أمرين:

نشـائه مـن أن هذا الفيروس ظهر كغيـره مـن األمـراض دون تـدخل يف إ األول:

وقــد اكتشــف (مختــرب مركــز  ،- كمــا تقــدم - البشــر، وهــو األصــل، والثابــت علميــا

التسلسـل  - بالمملكة العربية السـعودية - الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها

مـن حـاالت إيجابيـة  (SARS - CoV - 2) الجيني الكامـل لفيـروس كورونـا الجديـد

  .)٢(الفيروسات الناشئة)، وثبت أنه (من )١(])١٩ - لمرض [كوفيد

جزء من برنـامج «فيقول بعضهم: إنه  - بزعمهم - أنه من صنع الدول والثاين:

وأنه ُأرسل لمدينة ووهان بالصين، وقد صدرت  ،»صيني سري لألسلحة البيولوجية

تقارير بنحو هذا من االتحاد األوربي، ويف المقابل أيضـا ُتوجـه الصـين ذات االهتـام 

  .)٣( إلى أمريكا

والقول بأنه مصنوع، أو من فعل البشر، من األلفاظ التي ال يجوز إطالق الحكم 

                                           
 م. ١٩/٣/٢٠٢٠الموافق  -ـ ه٧/١٤٤١/ ٢٤(واس)   ) ١(

 المصدر نفسه.   ) ٢(

يف جريـدة ») كورونـا«لغز حير العلماء وفجـر نظريـات المـؤامرة منشـأ ( :ينظر: مقال بعنوان  ) ٣(

 م). ٢٠٢٠يونيو ٢المدينة المنورة (بتاريخ: 
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  طارق بن سعيد بن عبد اهللا القحطايند. 

  

١٦٥ 

 فيها، ومقام التفصيل يف الحكم عليها يكون على النحو اآليت:

إن كان القصد أهنم خلقوا هذا الفيروس من العدم؛ فهذا ممنـوع وال يجـوز؛  -

 ألنه يلزم منه إثبات خالق مع اهللا. 

لتهجـين أو التجميـع بينـه وبـين فيـروس آخـر، بقصـد وأما إن كان قصـدهم ا -

، ولكـن مـن األنسـب )١(تقويته، ثم نشره، فهذا ممكن وغير ممتنع ال شرعا وال عقـال

عدم تسميته بمصنوع أو نحوها من العبارات الموهمـة، ومـن جهـة أخـرى ال يجـوز 

القطــع بصــحته دون دليــل علمــي واضــح يثبــت ذلــك، بــل نبقــى علــى األصــل وأنــه 

  كغيره من الفيروسات. فيروس

الشاهد: أنه يف كال الحالتين سواء أكان فيروسا طبيعيا أم ُمهجنا؛ فاالعتقاد 

وتقديره بال شك،  - سبحانه - الصحيح أن هذا الفيروس المعدي، هو من خلق اهللا

  تعالى: وهو داخل يف قوله                   :٦٢[الزمر[، 

  تعالى: وقوله               :هذا باختصار وال مجال للتوسع  .]٤٩[القمر

  .- واهللا أعلم -  بأكثر مما سبق يف نظري

 

 .كورونا بمرض السخرية والرجاء بالخوف متعلقة أخطاء: الثاين المطلب* 

 - سبحانه - والتوبة إلى اهللا إّن من المطلوب يف مثل هذه األوبئة التضرع

   تعالى: بالتسليم للقدر، وشهود الربوبية، كما قال             

                 ]الرجل تصيبه المصيبة، «جاء يف تفسيرها:  ،]١١:التغابن

                                           
د. إبـراهيم بـن عـامر الرحيلـي  (كورونـا)، أ. ينظر: القـول السـديد يف أحكـام الوبـاء الجديـد  ) ١(

 ).٤٥ - ٤٣(ص
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 .)١( »يرضىفيعلم أهنا من عند اهللا، فيسلم ذلك و

ــاء ــه مــن المصــائب التــي أصــابت بــالد  وهــذا الوب ــا) ال ينــازع أحــد أن (كورون

المسلمين والعالم كله؛ لما سببت من وفيـات، وتعطـٍل لمصـالح النـاس وأرزاقهـم، 

وتوقــف العمــرة إلــى البيــت الحــرام، وإغــالق المســاجد، والمــدارس والجامعــات، 

ناسـبة أن يسـخر المسـلم ويتـداول وإلى غير ذلك، ولهذا فـإن مـن المظـاهر غيـر الم

. وهـذه السـخرية وعـدم إظهـار )٢(النكت عرب الرسـائل ووسـائل التواصـل المتنوعـة 

 ال تجوز وهي محرمة وذلك لألسباب اآلتية: - سبحانه - الخوف والرجاء هللا

 وهذا يحتاج إلى توبة وتضرع وصرب.  - كما تقدم - أهنا من المصائب -١

ما هو من قبيل الكذب والمزح المحرم، كما دل عليه هذا الُمزاح يف بعضه  -٢

ُث (يقول:   قال: سمعت رسول اهللا  حديث معاوية بن حيدة َوْيٌل لِلَِّذي ُيَحدِّ

قال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي  .)٣()َفيَْكِذُب، لِيُْضِحَك بِِه اْلَقْوَم، َوْيٌل َلُه َوْيٌل َلهُ 

                                           
وتيسير العزيز  ،)٨/٣١٩وينظر: مجموع الفتاوى البن تيمية ( ،)٢٣/٤٢١تفسير الطربي (  ) ١(

ومجمـوع  ،)٢/١٢٦ومجموع فتاوى ابن باز ( ،)٥٧٤الحميد يف شرح كتاب التوحيد (ص

 ). ١٧/٤١٠فتاوى ورسائل العثيمين (

وهي منتشرة وظاهرة يعرفها الجميع لكن مع ذلك ينظر على سبيل المثـال: علـى اليوتيـوب   ) ٢(

ـــارة مـــن الباحـــث بعنـــوان:  (حـــاالت واتســـاب عـــن الكورونـــا مضـــحكة...) تـــاريخ الزي

 هـ). ٢٣/١٠/١٤٤١(

ــنده (  ) ٣( ــد يف مس ــه أحم ــو داود ،)٢٠٠٤٦أخرج ــننه ( يف وأب ــربى  ،)٤٩٩٠س ــائي يف الك والنس

(إِســناده قــوي) وكــذلك قــال  ،)٥٥٢وقــال الحــافظ ابــن حجــر يف البلــوغ (ص ،)١١٠٦١(

 ). ٦/٣٩١الشيخ ابن باز يف مجموع الفتاوى (
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  طارق بن سعيد بن عبد اهللا القحطايند. 

  

١٦٧ 

.. استخدم وسائل التواصل االجتماعي .صكل شخ« :-  حفظه اهللا -  المملكة

للسخرية والتنقيص من جهود الجهات األمنية والصحية أو التحريض بخرق 

  تعالى: األنظمة فهو آثم، قال اهللا                     

                      ]وُسئل الشيخ ابن باز)١( »]٢:المائدة .   عن

حكم النكت يف ديننا اإلسالمي، وهل هي من لهو الحديث، علما بأهنا ليست «

 استهزاء بالدين أفتونا مأجورين؟

فأجاب: التفكه بالكالم والتنكيت، إذا كان بحق وصدق فال بأس به وال سـيما 

كان ، أما ما  يمزح وال يقول إال حقا  ذلك، وقد كان النبي مع عدم اإلكثار من

 . )٢(»...بالكذب فال يجوز

 فيه نوع ُسخرية بالمرضى، وبجهود الدولة الكبيرة. -٣

هذه السخرية ُتنّمى شعور عدم المباالة، خاصة يف جيل الشباب والشاّبات  -٤

هذا أمر خطير؛ ينايف فيعتادون مثل هذه السخرية عند المصائب، فتقسى القلوب، و

  تعالى: مقصد االبتالء يف الضّراء والمصائب، قال                

              ]٣٥:األنبياء[. 

لحق قد قّدر هذه المصائب إما ليرجع الناس إلى ا -  سبحانه -  أن اهللا -٥

ويبادروا بالتوبة، وإما ليبتليهم، ألن كل خير أو شر يصيب المسلم ُمبتلى به، كما 

  تعالى: قال                     ]وهذه السخرية  ،]٣٥:األنبياء

                                           
 م.  ٣١/٣/٢٠٢٠هـ الموافق ٧/٨/١٤٤١(واس) تاريخ النشر: يف   ) ١(

 ). ٦/٣٩١مجموع الفتاوى (  ) ٢(
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 والرجاء قال مقابل هذا االبتالء يأثم صاحبها، وهي تنايف إعمال القلب بالخوف

  تعالى:                                    

     ]تعالى: وقوله ،]٤٣:األنعام                 

             :تعالى: وقوله، ]٢١[السجدة              

                               ]٤١:الروم[. 

ذا اعتقـد المسـلم أن فيه مساس بالتوحيد؛ وذلك بالوقوع يف شرك الخوف؛ إ - ٦

 دولة ما تستطيع صناعة هذا الفيروس أو غيره؛ لتنشر المرض وتصيب من تريد به.

 

 .والتوسل واالستعانة واالستغاثة بالدعاء متعلقة أخطاء: الثالث المطلب* 

  تعالى: قال -  سبحانه - إن من الواجب على المسلم التضرع إلى اهللا     

                                     

وهذه هي الفطرة التي فطر الناس عليها، بل كان المشركون يلجؤون  ،]٤٣:األنعام[

 يف المصائب فيدعونه وحده وينسون ما يشركون، كما قال - سبحانه -  إلى اهللا

  تعالى:                                      

                              ]٤١ - ٤٠:األنعام[. 

إخالص العمل هناك شرط مهم، وهو ال بد أن يكون بما شرع وإضافة إلى وجوب 

اإلسالم مبني  ديناهللا، وإال وقع يف البدعة، ولهذا قرر العلماء قاعدة مهمة وهي: أن 

 .)١(: أن نعبده بما شرعوالثاين نعبد اهللا وحده. أن: األولعلى أصلين: 

                                           
 ).١/٨٠فتاوى البن تيمية (ينظر: مجموع ال  ) ١(
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  طارق بن سعيد بن عبد اهللا القحطايند. 
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ك فيهـا لجـوء ولكن ظهر يف زمن كورونا أخطاء متعلقة بالدعاء، من قبيل الشـر

وبعضـهم يـزعم أن  .)١(إلى غير اهللا، كما هو حال بعض الفرق وأهل البـدع واألهـواء

مرض كورونا ال يصيب من ذهب إلى قبور األولياء واألئمـة، حيـث يقـول أحـدهم: 

  .)٢(»محاٌل أن يكون مكروب يف ضريح اإلمام المعصوم«

تباعـه إلـى أن َيثقـوا وآخر يتبـاكى علـى تعقـيم المراقـد ومنـع تقبيلهـا، ويـدعو أ

. وآخـر يـزعم أن كـربالء كلهـا شـفاء، )٣(بمعصومهم، وال يخافوا مـن مـرض كورونـا

غبارها وهواؤها، وماؤها، تربتها وتربـة الحسـين شـفاء مـن كـل داء، وأهنـا عقيـدة ال 

 وكل هذه الخرافات الخطأ فيها من جهتين: )٤(شك فيها

ال يقدر عليه إال اهللا، وهذا شرك،  أهنا من التوكل على غير اهللا يف أمر األولى:

 :  كما قال اهللا               :وينطبق هذا الحكم ]٢٣[المائدة .

                                           
عالج مـرض كورونـا هـو االسـتغاثة بإمـام « :ينظر على سبيل المثال على اليوتيوب: بعنوان  ) ١(

 باإلمـام االسـتغاثة عـام ١٠٠عمرهـا قصـيدة«: بعنوان آخر ومقطع ،»زماننا المهدي المنتظر

 .هـ٢٣/١٠/١٤٤١ يف الباحث زيارة تاريخ. »انتشار وقت المهدي

ـــا قائلـــه   ) ٢( ـــروس كورن ـــف نواجـــه في ـــوان: كي هـــو: (علـــي الكـــوراين) علـــى اليوتيـــوب: بعن

https://youtu.be/oA8pxnxH9Yw .هـ٢٥/١٠/١٤٤١: الزيارة تاريخ. 

وقائلــه، هــو: (علــي الســماوي) ينظــر: علــى اليوتيــوب بعنــوان: (رد الشــيخ الــدكتور علــي   ) ٣(

تـاريخ الزيـارة:  https://youtu.be/CmC - i475 - cMلى تعقيم أمير المؤمنين...) السماوي ع

 هـ.٢٠/١٠/١٤٤١

ــوان: (الشــيخ المهــاجري يــرد بقــوة   ) ٤(   وقائلــه، هــو: (المهــاجري) ينظــر: علــى اليوتيــوب بعن

تــاريخ الزيــارة:  https://youtu.be/lqbrKtAlpGIريح اإلمــام الحســين علــى كــل مــن يعقــم ضــ

 هـ.٢٠/١٠/١٤٤١



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  األخطاء العقدية املتعلقة بوباء كورونا
� �

١٧٠  

 على من استعان، أو استغاث، أو استعاذ بغير اهللا فيما ال يقدر عليه إال اهللا. 

قدسية لمكان، وهـذا مـن البـدع أو : أن هذا فيه اعتقاد بركة ذاتية والجهة الثانية

   تنتقـل، وبركـة معنويـة الزمـة  من الشرك؛ ألن الربكة نوعان: بركة خاصـة بـالنبي

واألماكن هي من قبيل الربكة المعنوية التي ال تكـون ذاتيـة أبـدا، مثـل  ،- ال تنتقل -

ر بركة المساجد، هذه تكون بالطريقة الشرعية الواردة: كالصالة فيها والمكث، وذكـ

 اهللا، وليس بالتمسح بجدراهنا ونحو ذلك. 

ويف المقابل هناك مقاطع أخرى: (منتشرة عرب وسائل التواصل)، هي من قبيـل 

البدع، ومنها: الدعاء الجمـاعي عـرب ُشـرفات المنـازل، فقـد انتشـر مقطـع يظهـر فيـه 

بعض الناس وهم على شرفات منازلهم، يرفعون أصواهتم بالدعاء الجمـاعي؛ لرفـع 

وأقول: إن هذا الدعاء هبذه الصفة ممنـوع داخـل يف البدعـة؛ وهـو  ...)١(ء والوباءالبال

من قسم البدع اإلضافية، التـي قـام الـدليل عليهـا مـن جهـة األصـل؛ لكـن مـن جهـة 

ولــم يــرد يف  )٢(كيفيتهــا، وحالهــا، وتفاصــيلها لــم يقــم عليهــا دليــل مــع احتياجهــا إليــه

 رغم حاجة الناس لذلك؛ بل لـم يـرد عنـه عن الطاعون واألوبئة  إرشادات النبي

  ،مثل هذه الكيفية يف أحوال الكروب المتنوعة، ثم إنـه قـام موجبـه المقتضـي لـه

، إال أهنــم لــم يفعلــوا مثــل هــذا العمــل، فالتخصــيص  وســببه يف زمــن الصــحابة

 والتقييد يحتاج إلى دليل وإّال أحدث وابتدع واستدرك على الشرع. 

                                           
ينظر على الشبكة بعنوان: دعاء جماعي من شرفات المنازل يف المغرب للشفاء من كورونـا   ) ١(

https://arabic.sputniknews.com/society/202003231044942116 -   ــارة ــديو/تاريخ زي في

 هـ.٢٣/١٠/١٤٤١الباحث يف 

 ).٢/١٤٢ينظر لالستزادة يف موضوع البدع اإلضافية: االعتصام للشاطبي (  ) ٢(
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 . كورونا بمرض التطيرخطاء متعلقة بأ: الرابع المطلب* 

  تعالى: جاءت النصوص بتحريم الطيرة؛ كما يف قوله             

                                             

      :تعالى: . وقوله]١٣١[األعراف                       

               :تعالى: . وقوله]٤٧[النمل                      

            :فدلت اآليات على أن الطيرة من أعمال الشرك ]١٩[يس .

الطيرة (قال:   والجاهلية، وجاءت يف السنة أيضا يف أحاديث منها: أن النبي

 ؛ ألن الطيرة معارضة للتوكل، وضد الفأل الذي هو توكل على اهللا.)١()شرك

مظــاهر التطيــر المتعلقــة وهنــا يف موضــوع مــرض (كورونــا) يمكــن أن أجعــل 

 على النحو اآليت:  - بفيروس كورونا التي لحظتها

 : مظهر السب واللعن للمرض ذاته، وإبداء التشاؤم به.األول

 : التطير بالخفاش على اعتبار أنه السبب. المظهر الثاين

 : التشاؤم بالعام الذي ظهر فيه الفيروس. المظهر الثالث

 و اآليت: وسأبحث هذه المظاهر على النح

 .واللعن بالسب كورونا بمرض التطير: األولى المسألة

(كورونا)، له  مما ال شك فيه أن ما يقوم به بعض الناس من سِب أو لعن مرض

صلة بالتطير والتشـاؤم؛ ألن كـل مـن سـب المـرض أو تطيـر بـه فقـد كرهـه، فبينهمـا 

: أن  عبـاس تالزم باالشرتاك يف كراهية المرض، والدليل على ذلك: حديث ابن

                                           
 تقدم تخريجه قريًبا.   ) ١(
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إذا دخل على مريض يعوده   دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي  النبي

قال: قلت: طهور؟ كال، بل هي حمى تفور، أو  )ال بأس، طهور إن شاء اهللا(فقال له: 

  .)١()فنعم إًذا(:  تثور، على شيخ كبير، ُتزيره القبور، فقال النبي

ــرة ع(:  وجــاء يف حــديث أنــس ، وكــذلك بنحــوه مــن )٢()لــى مــن تطيــرالطِّي

َيَرُة إِالَّ َمْن َتَطيَّرَ (:  حديث ابن مسعود َيَرُة إِالَّ (ويف لفظ:  )،َال َتُضرُّ الطِّ َال ُتَطيُِّر الطِّ

 .)٣()َمْن َتَطيَّرَ 

فكل هذه األحاديث تدل على أن اهللا قد يعاقب من تطيّر بسوء ما اعتقد أو ظن: 

           عالى:ت كما دل عليه عموم قوله

   :أيًضا يدل عليه حديث النبي]٣٠[الشورى .   :َثَالٌث َال َيْعَجُزُهنَّ ابُْن (أنه قال

، َوالَحَسُد، َقاَل: َفيُنِْجيَك مَِن ال طِّيََرةِ َأالَّ َتْعَمَل بَِها، وُينِْجيَك مِْن آَدَم: الطِّيََرُة، َوُسوُء الظَّنِّ

وهذا إسناد فيه  .)٤()ُسوِء الظَّنِّ َأالَّ َتتََكلََّم بِِه، وُينِْجيَك مَِن الَحَسِد َأالَّ َتبِْغي َأَخاَك ُسوًءا

                                           
 ). ٥٦٥٦أخرجه البخاري، كتاب المرضى، باب عيادة األعراب (   )١(

ــرح مشــكل اآلثــار (  ) ٢( ــه الطحــاوي يف ش ــن حبــان يف صــحيحه (٢٣٢٣أخرج )، ٦١٢٣)، اب

وحســنه  ،)٦/٦٣وضــّعفه ابــن حجــر يف الفــتح ( ،)٦/٢٥٢واختــاره الضــياء يف المختــارة (

وكـذلك شـعيب  ،)٢/٣٨ن (الشيخ األلباين يف صـحيح مـوارد الظمـآن إلـى زوائـد ابـن حبـا

 ).٦/٩٨ثار(وشرح مشكل اآل ،)١٣/٤٩٢األرنؤوط يف تحقيق صحيح ابن حبان (

والبغــوي يف  ،)٢٦٣٩٨ويف المصــنف ( ،)١٦٩أخرجــه أبــو بكــر ابــن أبــي شــيبة يف األدب (  ) ٣(

 ).١٢/١٧٠شرح السنة (

وي يف شرح )، والبغ١١٢٩)، والبيهقي يف شعب اإليمان (١٩٥٠٤بن راشد ( أخرجه معمر  ) ٤(

 =بســند منقطــع مــن حــديث ،)٧٢٧)، وقــوام الســنة يف الرتغيــب والرتهيــب (٣٥٣٦الســنة (
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 :وفيه )١(عند البيهقي يف الشعب  انقطاع؛ لكن جاء بنحوه من حديث أبي هريرة

، َوالَحَسُد، َفَمْخَرُجُه مَِن الطِّيََرةِ أَْن َال َيْرِجَع، فِي اِإلنَْساِن َثَال ( َثٌة: الطِّيََرُة، َوالظَّنُّ

َق، َوَمْخَرُجُه مَِن الَحَسِد َأْن َال َيبِْغَي  . وُروي مرسًال من )َوَمْخَرُجُه مَِن الظَّنِّ َأَال ُيَحقِّ

ٍل، َليَْس مِنَْها َخْصَلٌة إِال المْؤمِِن َثالُث ِخَصا(بلفظ:   حديث علقمة بن أبي علقمة

ُه، َوَمْخَرُجُه مِنَ  ، َفَمْخَرُجُه مَِن الطِّيََرةِ أَْن َال َيُردَّ  َلُه مِنَْها َمْخَرٌج: الطِّيََرُة َوالَحَسُد َوالظَّنُّ

َق، َوَمْخَرُجُه مَِن الَحَسِد أال َيبِْغَي   . وأخرجه أبو الشيخ األصبهاين)الظَّنِّ أَال ُيَحقِّ

ومع ذلك يبقى الحديث  )٢(يف التوبيخ والتنبيه  هـ) موصوًال إلى أبي هريرة٣٦٩(

إَِذا َحَسْدُتْم َفَال (وفيه:   فيه ضعف، لكن جاء ما يشهد له من حديث أبي هريرة

لُ   . )٣()واَتبُْغوا، َوإَِذا َظنَنْتُْم َفَال ُتِحقُّوا، َوإَِذا َتَطيَّْرُتْم َفاْمُضوا، َوَعَلى اهللاِ َفتََوكَّ

الطيرة إنما تلزم من تطير هبا، وأهنا يف بعض األشـياء «هـ): ٤٤٩( قال ابن بّطال

 . )٤(»دون بعض

َيـَرُة علـى مـن «هــ) يف توجيـه هـذا الحـديث: ٤٦٣( الرب وقال ابن عبد إِنَّمـا الطِّ

ت يف نفسه لِزَمْتُه ولم تُكن ُتْخطُِئهُ   .)٥(»َتَطيََّر أي على مِن اْعَتَقَدها، وصحَّ

                                           
 إسماعيل بن أمية. =

 ).٩/٢٣وينظر: سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ( .)١١٣٠(  ) ١(

 ).٧٩التوبيخ والتنبيه (  ) ٢(

لكامـل يف ضـعفاء الرجـال وابن عدي يف ا ،)٤٢٦أخرجه أبو بكر الشافعي البزار يف الفوائد (  ) ٣(

 ).٣٩٤٢وصححه الشيخ األلباين يف الصحيحة ( ،)٥/٥٠٩(

 ) بتصرف يسير.٤٣٧ - ٩/٤٣٦شرح صحيح البخاري (  ) ٤(

 =)،٢/٢٥٦ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشـور واليـة العلـم واإلرادة ( ،)٨/٥١٢االستذكار (  ) ٥(
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 .بالخفاش التطير: ةالثاني المسألة

وأصبح  - كما تقدم - وهذا التطير على اعتبار أنه هو السبب يف انتشار المرض

ال يجـوز التطيـر وبعض الناس يَتطّيرون به بمجـرد رؤيتـه، وهـذا ال شـك أنـه محـّرم 

ــم  ــروس يف جس ــأ بفي ــدوى تنش ــذه الع ــات، ألن ه ــن الحيوان ــره م ــاش وال بغي بالخف

وتقدير اهللا، وخلقه، فالخفاش حامل للعدوى فقط، وال يعدي إال بإذن  الحيوان بأمر

 اهللا، بل من الناحية الطبية، هو ليس ناقل مباشر للعدوى، بل هناك حيوان آخر وسيط

. ثم إنه قد يكون حامل العدوى إنسـان شـريف ذو جـاه وعلـم، وقـد )١(- كما تقدم -

طيــور، ونحوهــا، فــال معنــى إذن، أن يكــون حيوانــا مفيــدا: كــالبعير أو الــدجاج، أو ال

يتشاءم اإلنسان بمن يكون حامال للعدوى؛ أيا كان حاله، ألنه اهللا هو الذي قدر هـذا 

 المرض، وخلقه. 

أما حكم التطير بالخفاش أو غيره، فأقول: إن الطيرة عموما هي من إلقاء 

  تعالى: الشيطان وتخويفه ووسوسته، كما قال اهللا                 

                 :وهي يف الغالب من الشرك ]١٧٥[آل عمران ،

، وهنا يف مسألة التطير بالخفاش أو غيره هي ال تخرج عن ذلك يف الغالب )٢(األصغر

 خلو من حالتين: ولكن المقام يحتاج إلى تفصيل، إذ الحكم فيها ال ي

                                           
 ). ٣٦٨تيسير العزيز الحميد (ص=

ن: لماذا ينبغـي أال نلـوم الخفـافيش علـى تفشـي وبـاء كورونـا؟ عـرب موقـع ينظر: مقال بعنوا  ) ١(

)BBC (أخبار: 

https://www.msn.com/ar-sa/news/coronavirus//ar-BB15R2bB?ocid=spartandhp 
 .)٣٤١ص()، التمهيد، ١٠/٢٨٨ينظر: عون المعبود (  ) ٢(
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: إن اعتقد أنه سبب، واهللا هو الخالق، وكان يعزم على شيء ثم الحالة األولى

ردته هذه الطيرة عنه، فهذا من الشرك األصغر المحرم، كما جاء يف الحديث عن 

ْتُه الطِّيََرُة عن َحاَجٍة، فقد (:  قال: قال رسول اهللا  عبد اهللا بِن عمرو من َردَّ

اَرُة ذلك؟ قال: َأْن َيُقوَل َأَحُدُهْم: اللُهمَّ َال َخيَْر إِالَّ َأْشَرَك، قالو ا: يا رسول اهللا، ما َكفَّ

 . )١()َخيُْرَك، َوَال َطيَْر إِالَّ َطيُْرَك، َوَال إَِلَه َغيُْركَ 

: أن يـرى أو يسـمع أو يعلـم شـيًئا عنـه، ثـم ال يسـتجيب إليـه وال الحالة الثانيـة

وخوٍف أو يف شٍك من تأثيره، فهـذا أهـون مـن األول، وال يمضي، ولكن يقع يف قلٍق 

  يكون محرًما، ويذهب بالتوكل.

 .الفيروس يف ظهر الذي بالعام التطير: الثالثة المسألة

ويدخل يف التطّير بمـرض (كورونـا) أن كثيـرا مـن الرسـائل التـي انتشـرت عـرب 

) الذي انتشر فيهـا هـذا م٢٠٢٠فيها ما يشير إلى التطّير بعام ( )٢(التواصل االجتماعي

ــديث  ــاء يف ح ــا ج ــوز، كم ــراض، ال يج ــة واألم ــق باألزمن ــر متعل ــو تطي ــاء، وه   الوب

 . )٣()َال َعْدَوى َوَال طَِيَرَة، َوَال َهاَمَة، َوَال َصَفرَ (:  أبي هريرة

                                           
)، وقــال الهيثمــي يف مجمــع ٣٨)، والطــرباين يف الكبيــر (٧٠٤٥أخرجــه أحمــد يف المســند (  ) ١(

): (رواه أحمد، والطرباين، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسـن، وفيـه ضـعف، ٥/١٠٥الزوائد (

  )، وأخرجـه ١٠٦٥وبقية رجاله ثقـات)، وصـححه الشـيخ األلبـاين يف السلسـلة الصـحيحة (

َمـْن «بلفـظ:   بن عبيـد ) من حديث فضالة٢٣١٦)، والبزار (٦٥٦ابن وهب يف جامعه (

ْركَ َردَّ  َيَرُة َفَقْد َقاَرَف الشِّ  .  ، من دون سؤال الصحابة وجوابه»ْتُه الطِّ

م) علــى مواقــع ٢٠٢٠ينظــر لالســتزادة علــى ســبيل المثــال: موقــع إيــالف مقــال بعنــوان: (  ) ٢(

 م. ٣١/١٢/٢٠١٩التواصل االجتماعي (بين متشائم ومتفائل) يف تاريخ: 

 =)،٥٧١٧طب، َباُب َال َصَفَر، َوُهَو َداٌء َيْأُخُذ الـَبْطَن (متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب ال  ) ٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  األخطاء العقدية املتعلقة بوباء كورونا
� �

١٧٦  

 . الغيب علم وادعاء بالتنجيم تتعلق أخطاء: الخامس المطلب* 

 :مسألتان وتحته

 . وزواله كورونا وباء على الثرّيا طلوع حديث زيلتن: األولى المسألة

هـل سـينقص «انتشرت رسـالة تـداولها النـاس عـرب وسـائل التواصـل بعنـوان: 

، وكذلك مقطـع »الوباء أو يرتفع مع طلوع الثريا يف النصف الثاين من شهر رمضان؟

م صويت يقرأ تلك الرسالة... ثم ذكر األحاديث يف ذلك، وبعض أقوال أهل العلم، ث

وردت رسالة صوتية من أحد طلبة العلم تبّين تدليس صاحب الرسالة األولـى علـى 

 شيخ اإلسالم بتكنيه بأبي العباس، واستدل صاحب الرسالة بحديثين، هما:

 هنـى رسـول اهللا(أنه ُسئل عـن بيـع الثمـار؟ فقـال:   : حديث ابن عمراألول

 ١(ال: حتى تطلع الثرّيا. قلت: ومتى ذاك؟ ق)عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة( . 

ما طلع النّجم صباًحا قـّط (قال:   عن النّبّي   : حديث أبي هريرةوالثاين 

وهــو حــديث حســن «بعـدها:  )٣(ثــم قــال .)٢()وبقـوم عاهــٌة إّال ُرفعــت عـنهم أو خّفــت

وقـد «هــ) يف تفسـيره وفيـه: ٤٨٩( . ثم نقل قول السمعاين»بمجموع طرقه وشواهده

                                           
ــَالِم َبــاُب َال َعــْدَوى، َوَال طَِيــَرَة، َوَال َهاَمــَة، َوَال َصــَفَر، َوَال َنــْوَء، َوَال = ومســلم يف كتــاب السَّ

 .)٢٢٢٠ُغوَل، َوَال ُيوِرُد ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصحٍّ (

 سيأيت تخريجه قريبا.  ) ١(

 أيت تخريجه قريبا. سي  ) ٢(

وصاحب الرسالة أوهـم بـأن كنـى نفسـه بـأبي العبـاس، وهنـاك مقطـع موجـود يف اليوتيـوب   ) ٣(

يثبـت ذلـك وأنـه  »تعليق علـى نشـر حـديث عـن ارتفـاع الوبـاء بظهـور نجـم الثريـا«بعنوان: 

 معاصر وأوهم بقوله: (أبو العباس) وهي كنية شيخ اإلسالم. 
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وذلـك مثـل » إذا طلع النّجم ُرفعت العاهـة عـن كـل بلـد«أنه قال:   ورد عن النّبي

هــ) ١٠٣١( . وأيضا نقل قـول المنـاوي)١(»الوباء، والطواعين، واألسقام وما يشبهها

ما طلع النّجم يعني الثريا عند الّصبح وبقوم عاهة يف أنفسهم من نحـو مـرض «وفيه: 

ــة، أو خفــت، أي: ووبــاء، أو يف مــالهم مــن نحــو ثمــر وزرع إال رفعــت عــنه م بالكّلّي

وبعد تتُبعي ألخبار األوبئـة « :- كاتب الرسالة - ثم قال بعدها .)٢(»أخذت يف النّقص

والطواعين يف كتب التاريخ والرتاجم، ترّجح لدّي أن الحديث عام، ويشمل كـذلك 

الطواعين، واألوبئة، فإهنا إن أصابت النـاس ووافـق انتشـارها بيـنهم طلـوع الثريـا يف 

شر األواسط من شهر مايو/ أيار، فإهنا غالبا ما تخف وتنقص، أو ترتفع بالكلّيـة؛ الع

 انتهى كالمه.  )٣(»وذلك بما أجراه اهللا من العادة، واهللا أعلم

حــديث ذهــاب العاهــة  فــأقول: - وبــاهللا التوفيـق - ولعلـي هنــا أبــدأ بــالجواب

 المشهور، ورد فيه حديثان، وهما: 

 )٤(ن العاهة هي يف الثمر، وأخرجه أحمـد يف مسـندهصريح يف أالحديث األول: 

رأيـت (فسـألته، فقـال:   عن عبد اهللا بن سراقة قال: كنـا يف سـفر ومعنـا ابـن عمـر

قال: وسألت ابن عمـر عـن  )ال يسبح يف السفر قبل الصالة وال بعدها  رسول اهللا

  قلـت:  )حتـى تـذهب العاهـةعـن بيـع الثمـار   هنـى رسـول اهللا(بيع الثمار، فقال: 

                                           
 ). ٦/٣٠٦تفسير السمعاين (  ) ١(

 .)٢/٣٥٢التيسير بشرح الجامع الصغير (  ) ٢(

رمضان مع ظهور  ١٩بشرى من رسول اهللا كورونا تنتهي «ينظر: مقطع يف اليوتيوب بعنوان:   ) ٣(

 هـ].٦/١٠/١٤٤١ [تاريخ زياريت: م.٢/٥/٢٠٢٠ يف قناة (ناس مصر) تم نشره يف »الثريا

)٥٠١٢(  ) ٤.( 
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وهـذا ال إشـكال ». طلوع الثريا«أبا عبد الرحمن وما تذهب العاهة، ما العاهة؟ قال: 

 التالي:   فيه، لكن اإلشكال يف حديث أبي هريرة

ما طلع النجم صباحا قط وبقوم (وفيه:   حديث أبي هريرة الحديث الثاين:

ين يف المعجــم والطــربا ،)١( وهــو عنـد أحمــد )عاهـة إال خفــت عــنهم أو ُرفعـت عــنهم

 .)٢(األوسط

هـ) يف مشـيخته عـن أبـي الجويريـة، عـن عسـل، عـن ١٦٨أما عند ابن طهمان (

ما طلع النجم غداة قط وبقوم أو بقرية عاهة، إال (عطاء بن أبي رباح، فقد جاء بلفظ: 

 .)٣()خفت أو ارتفعت عنهم

ــر٣٢٢( هــذا وذكــر العقيلــي ــة ِعْســل بــن ســفيا )٤(هـــ) يف الضــعفاء الكبي ن رواي

 اليربوعي، ثم قال: (فيه نظر) انتهى. لكن لـه طريـق آخـر عنـد أبـي يوسـف يف اآلثـار

إذا طلع النجم (قال:   وفيه عن أبي حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة

وعنــد  .)٦(هـــ) يف فوائــده٤١٤( وأخرجــه تمــام ،)٥()رفعــت العاهــة عــن أهــل كــل بلــد

وعنـد ،  )٧()تفع النجم رفعت العاهة عن كل بلدإذا ار(هـ) يف الصغير: ٣٦٠( الطرباين

                                           
 ).٩٠٣٩يف مسنده (  ) ١(

)١٣٠٥(  ) ٢.( 

)١٩٦(  ) ٣.( 

)١٤٦٧(  ) ٤.( 

)٩١٧(  ) ٥.( 

)٧٧١(  ) ٦.( 

)١٠٤(  ) ٧(. 
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ــيخ ــي الش ــة٣٦٩( أب ــي نعــيم، )١()...إذا ارتفعــت النجــوم(بلفــظ  هـــ) يف العظم  وأب

هــ) يف ٤٤٦( وأورده أبـو يعلـى الخليلـي،  )٣(وتـاريخ أصـبهان،  )٢(هـ) يف الحلية٤٣٠(

د به، وال يتابع عليه) اإلرشاد  انتهى. )٤( وقال: (رواه الخلق عن أبي حنيفة يتفرَّ

: بـل تابعـه (ِعْسـل بـن سـفيان) كمـا تقـدم عنـد أحمـد وغيـره. والحـديث قلت

لكـن  ،ويف السلسـلة الضـعيفة ،)٥(ضّعفه األلباين يف ضـعيف الجـامع الصـغير وزيادتـه 

 وجه التضعيف كان من جهتين:

من جهة اإلسناد، إذ ضعف الرواية األولى؛ ألن فيه (ِعْسل بن سفيان)  األولى:

ل متابعة اإلمام محمد بن الحسـن يف (كتـاب اآلثـار) رغـم أن رواهتـا ثقـات؛ ولم يقب

 وهذا إسناد رجاله ثقات إال أن أبا حنيفة«فقال عنه:   ألنه من رواية أبي حنيفة

  علـى جاللتــه يف الفقـه، قــد ضــعفه مـن جهــة حفظــه: البخـاري، ومســلم، والنســائي، 

يــزد الحــافظ ابــن حجــر يف وابــن عــِدي، وغيــرهم مــن أئمــة الحــديث، ولــذلك لــم 

 .»على قوله يف ترجمته: فقيه مشهور! »التقريب«

وال يخفــى وجــه االخــتالف بــين «أمــا الجهــة الثانيــة فمــن جهــة المــتن، فقــال: 

اللفظين، فاألول: أطلق الطلوع وقيـد الرفـع بــ عـن كـل بلـد، وهـذا عكسـه فإنـه قيـد 

ذكور، وهـذا االخـتالف مـع الطلوع بـ ذا صباح، وأطلق الرفـع فلـم يقيـده بالقيـد المـ

                                           
)٤/١٢٢٠(  ) ١ .( 

)٧/٣٦٧(  ) ٢.( 

)١/١٥٦(  ) ٣.( 

)١/٣١٩(  ) ٤.( 

)٥٠٩٦(  ) ٥.( 
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ضعف المختلفين يمنع مـن تقويـة الحـديث كمـا ال يخفـى علـى المـاهر هبـذا العلـم 

 . )١(»الشريف

عنـد ابـن عـدي   : والحديث له شاهد من حديث أبي سـعيد الخـدريقلت

بسـند ضـعيف، لكـن  )٣(هـ) يف تاريخ جرجان٤٢٧والسهمي(،  )٢(هـ) يف الكامل٣٦٥(

سـناد األول لـيس بـذاك الضـعف، وقـد حسـنه بعـض العلمـاء لعله يقوى بـه؛ ألن اإل

 ، وغيرهم.)٦(وعبد القادر األرنؤوط، )٥(، وشعيب األرنؤوط)٤(بالمتابعة: كالمناوي

 ولهذا سأفرتض صحة الحديث، وأقول: الجواب على النحو اآليت:

هو مخصوص بحديث ابن عمر السابق، فـالمراد بالعاهـة  : الحديث الثاينأوالً 

والمراد «هـ): ٥١٦( قال البغوي - مار، وهذا ما فسر به العلماء معنى العاهةعاهة الث

منه عند اآلخرين حقيقة بّدو الصالح، بدليل ما رّوينا مـن األحاديـث، وإضـافته إلـى 

فهـو  ،)٧(»طلوع الثريا، من حيث إن بدو الصالح يف الثمـار يكـون بعـد طلوعهـا غالبـا

عـن بيـع الثمـرة حتـى يبـدو   يه: هنـى النبـيوف )٨(يريد حديث ابن عمر يف البخاري

                                           
)٣٩٧(  ) ١.( 

)٦/٤٥١(  ) ٢.( 

 ).٢٩٢(ص  ) ٣(

 ).٢/٣٥٢التيسير بشرح الجامع الصغير (  ) ٤(

 )١٤/١٩٢يف تحقيقه لمسند أحمد ط الرسالة (  ) ٥(

 ).١/٤٧٠يف تحقيقه لجامع األصول (  ) ٦(

 ).٨/٩٨شرح السنة (  ) ٧(

)١٤٨٦(  ) ٨.( 
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، فالعاهة هنا جاءت )حتى تذهب عاهته(صالحها، وكان إذا سئل عن صالحها قال: 

 يف الحديث مفّسرة بعدم صالحها ونضجها.

ويشهد لهذا أنه قد ُروي عن بعض الصحابة: أن المراد هو صالح الثمـر، فعـن 

. وروى )١()حتـى يؤكـل منـه(ل، فقـال: ابن عباس أنه سأله أبو البخرتي عن بيع النخـ

ــك( ــام مال ــدو ١٧٩اإلم ــى يب ــار حت ــع الثم ــن بي ــي ع ــاب: (النه ــأ يف ب ـــ) يف الموط ه

وقال:  ،)٣(: (أنه كان ال يبيع ثماره حتى َتْطلٌّع الثرّيا) عن زيد بن ثابت )٢(صالُحها)

جـابر وعـن  .)٤(هـ): (وبيع الثمار قبل بدو صالحها من بيع الغرر)١٧٩( اإلمام مالك

وقـال  .)٥()أن نبيع الثمرة حتى تطيب(:  منعنا رسول اهللا«أنه قال:   بن عبد اهللا

 .)٦( »المقصود برفع العاهة عنه هو ثمار النخل« :هـ)٣٢١( الطحاوي

فإنه أراد بذلك عاهة الثمـار؛ ألهنـا تطلـع بالحجـاز «هــ): ٢٧٦( وقال ابن قتيبة

هـ) ٤٦٣. وقال ابن عبد الرب()٧(»ينع النخل عليه العاهة، وحّل  وقد أزهى البُسر وُأمنت

، وما وقع نادرا فليس بأصل يبنـى عليـه يف شـيء، هذا كله على األغلب«يف التمهيد: 

والنجم هـو الثريـا ال خـالف هـا هنـا يف ذلـك، وطلوعهـا صـباحا الثنتـي عشـرة ليلـة 

                                           
 ).٥١٥٧شرح معاين اآلثار (  ) ١(

)٢/٦٦(  ) ٢.( 

)١٩٤٩(  ) ٣.( 

)٢/٦٧(  ) ٤.( 

 ).٥١٥٨المصدر السابق (  ) ٥(

 ).٦/٥٦شرح مشكل اآلثار (  ) ٦(

 ).٣١األنواء يف مواسم العرب (ص  ) ٧(
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يبـدو عن بيع الثمار حتـى   فنهُي رسول اهللاتمضي من شهر أّيار، وهو شهر ماي، 

 .)١(»صالحها معناه عندهم؛ ألنه من بيوع الغرر ال غير، فإذا بدا صالحها ارتفع الغرر

 من أنه من بيع الغرر. وقال ابن األثير - كما تقدم قريبا - هـ)١٧٩( وهذا قول مالك

وصالح الثمار: نضجها وبلوغها؛ وقد جاء يف الروايـة الرابعـة «هـ) يف الشايف: ٦٠٦(

ذهاب العاهة، وفّسرها يف رواية مسـلم موضع ظهور الصالح:  من روايات الشافعي

، وذلك مناسب؛ فإن الصالح ضد الفساد، والعاهة نوع مـن الفسـاد، بظهور الصالح

فإذا ذهبت عاهة الثمر وأمنـت مـن الفسـاد، ولـم يعـرض لهـا مـا يمنعهـا مـن النضـج 

وقولـه: «هــ): ٦٢٣. وقـال أبـو القاسـم الرافعـي القزوينـي ()٢( »والبلوغ فقد صـُلحت

وتأقيتـه بطلـوع الثرّيـا، ظـاهره: يقتضـي ارتفـاع المنـع بطلـوع » حتى تـذهب العاهـة«

 .بنفس بـدّو الصـالح ال بالزمـانالثريا، وقد ذهب إليه بعضهم، والظاهر أن االعتبار 

ألن الصالح يبدو يف الغالب إذا طلعت الثريا وتنقطـع قالوا: وإنما ذكر طلوع الثريـا؛ 

إذا طلع النجم لم يبق يف األرض من العاهة (: أنه قال  عن النبي ، ويروىالعاهات

ويف الحديث قـول « :هـ)٧٥١( وقال ابن القيم .)٣(»، والنجم: الثريا...)شيء إال رفع

أن المـراد بـالنجم: الثريـا، وبالعاهـة: اآلفـة التـي  - ولعلـه أولـى األقـوال بـه - ثالث

. وقـال أبـو البقـاء )٤(»فصـل الربيـع...تلحق الزروع والثمـار يف فصـل الشـتاء وصـدر 

مِيري ( أراد: عاهــات الثمــار؛ ألهنــا تطُلــع بالحجــاز إذا بــدا «): ـهــ٨٠٨الشــافعي الــدَّ

                                           
)٢/١٩٣(  ) ١.( 

)٤/٦(  ) ٢.( 

 ).٢/٤١٨شرح مسند الشافعي (  ) ٣(

 ).٤/٣٩زاد المعاد (  ) ٤(
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. وجاء يف الفتح الرباين لرتتيب )١(»صالح البسر، وحينئذ يهيج البحر وتختلف الرياح

 . )٢(»فالمعترب يف الحقيقة النضج، وطلوع النجم عالمة له«مسند اإلمام أحمد: 

فإذن، يتضح أن مراد الحديث عاهـة الثمـار، وبـدو الصـالح؛ إذ العاهـة فسـاد، 

ما «والفساد ضده الصالح، والغالب أهنا تصلح يف هذا الوقت، ويف حاشية السندي: 

؟ علـى أن الفعـل ما عالمة ذهـاب العاهـةالمراد بقولك: تذهب العاهة؟ أو المعنى: 

  .)٣(»ُأريد به المصدر، والمضاف مقدر

إن طلوع الثريا أو النجم ال عالقة له برفع العاهة؛ ألن المسألة ال يمكـن  :ثاني�

 ضبطها ألسباب:

األول: اختالف األماكن بعضها عـن بعـض مـن حيـث طبيعـة الجـو ودرجـات 

الحرارة، وكثير من الثمر: كالنخل يخرج مع اشتداد الحر، وهـذا أيضـا ال ضـابط لـه 

 فهو يختلف باعتبارات كثيرة.

: ألن وقت طلوع الثريا طويل، أي: يمتد إلى أن تغرب؛ فأي وقت سبب الثاينال

 سيكون ذهاب العاهة؟!

وإذا كان كذلك فإن طلوع الثريا تقريبي غير دقيق، ال يمكن أن ُيعّلق به ذهاب 

وعلى  -  كما تقدم -  العاهة، وإنما المعتمد عند الفقهاء، هو: بدو الصالح للثمر

س العلم التقريبي المباح: كمعرفة األحوال الجوية، أو فرض اعتباره فهو من جن

المتعلق بالفصول الزراعية؛ أي هو عالمة على قرب صالح الثمر، يهتدي هبا الناس 

                                           
 ).٤/٢٠٩النجم الوّهاج يف شرح المنهاج (  ) ١(

)١٥/٤٢(  ) ٢.( 

)٢٥٥٧(  ) ٣.( 
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  تعالى: لمعرفة الحصاد، ونحو ذلك، كما قال             

  .]١٦[النحل:

؛ ألن النجوم ا يكون معها ذهاب الوباء غير صحيح: القول بأن طلوع الثريثالث�

  تعالى: كما قال )١(لها حركة مّطردة ال تتبّدل، وال تخرج عنها، فهي مسّخرة    

                                

      :لنُقل بالتّواتر أن ومّطردة،  انتكانت المسألة كذلك لك ولو. ]١٢[النحل

الثمر َيْصُلح مع طلوع الثريا مباشرة، ولكن الذي ثبت أن المسألة تقريبية، أو أن 

 .- كما تقدم من كالم العلماء -  المراد صالح الثمر

ق التاسع عشر من رمضان لعام : أنه قد حان وقت ظهور الثريا وهو ما يوافرابع�

، ولم يزول الوباء، وهذا كاٍف يف إبطال هذا القول، ةوأربعمائإحدى وأربعين وألف 

 بل زاد خطره.

خامًسا: نشر مثل هذا الحديث يف زمن انتشار (كورونا) وتعليـق ذهابـه بطلـوع 

 وغير مناسب؛ لألسباب اآلتية: الثريا، فيه محاذير خطيرة؛

ــالفأن الحــديث يف ث -١ ــه خ ــدم - بوت ــا تق ــو  - كم ــحته فه ــرض ص ــى ف وعل

  .- كما تقدم - وأنه متعلق بصالح الثمر  مخصوص بحديث ابن عمر

أن تعليـق آمـال النـاس علــى أن الوبـاء يرتفـع مـع طلــوع الثريـا؛ قـد يْحمــل  -٢

العــوام مــنهم وضــعاف العقــول واإليمــان علــى الشــك يف النصــوص الشــرعية وأهنــا 

 متناقضة.

ستغله الطـاعنون يف الشـريعة ونصوصـها المنجمـون ومـدعي علـم أنه قد ي -٣

                                           
 ).٢/٥٩٩مفتاح دار السعادة ( :ينظر لكالم ابن القيم يف  ) ١(
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الغيب يف تصحيح مذهبهم، وأهنم موافقون للشرع، كذلك الفالسـفة ومـن وافقهـم، 

 الذين قالوا: إن الكواكب لها إرادة مستقلة، وأهنا فاعلة مدبرة.

 . كورونا بمرض صاحبها تنبأ السادس القرن يف قصيدة: الثانية المسألة

وثيقة عرب الشبكة العنكبوتية والتواصل االجتماعي فيهـا قصـيدة تتنبـأ انتشرت 

(عظـائم الـدهور) ألبـي علـي  اسـمه: - مزعـوم - بمرض كورونا منقولة مـن كتـاب

 وفيها:  )١(هـ)٥٦٥( الدبيزي المتوىف

 رون وقرونـرون وقـق...  عندما تحين العشرون

 من فعل البشر الضالون ... ا كوروناـاح الدنيـجتـي

وقد بحثت عن هذا الكتاب فلم أجد شيئا، وليس لمؤلفه ترجمة، مع أن بعض 

مخرام بن نيزك بن شهاب الكويبي الملقـب «المواقع قد ذكروا اسما للمؤلف وهو: 

 وال أعرف من أي مصدر أخذوه.  )٢( »بالعطار األكرب...

 ولهذا أكتفي بما سبق دون التوسع يف رد شيء باطل لم يثبت كما هو معـروف 

 عند كل مسلم.

* * * 

                                           
ــــر:   ) ١( ــــال: ينظ ــــبيل المث ــــى س ــــبكة وعل ــــع والش ــــر يف المواق ــــكل كبي ــــر بش ــــربه منتش وخ

https://gazatime.com/post/18784 عظائم الدهور ألبي علي الدبيزي.  كتاب -/تحميل 

 .https://www.arabpage.netينظر:   ) ٢(
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  الرابع المبحث

  بالقدر باإليمان المتعلقة األخطاء

 

 .بالقضاء باإليمان المتعلقة األخطاء: األول المطلب* 

، أال وهو لعن مـرض عدم الصربوهذا المطلب سأتناوله عرب مظهر من مظاهر 

 كورونا أو وصفه بالخبيث، وذلك على النحو اآليت:

 . كورونا مرض لعن: األولى المسألة

من المالحظ أن بعض الناس يف كالمهـم يظهـرون بعـض العبـارات التـي فيهـا 

، وهذا ال يجوز، إذ وردت يف السـنة مـا يمنـع )١(معنى اللعن أو السب لمرض كورونا

دخـل علـى أم السـائب أو   أن رسول اهللا  ذلك، منها حديث جابر بن عبد اهللا

قالت: الحمى،  )؟يا أم المسيب تزفزفين ما لك؟ يا أم السائب أو(أم المسيب فقال: 

ال تسبي الحمى، فإهنا تـذهب خطايـا بنـي آدم، كمـا يـذهب (ال بارك اهللا فيها، فقال: 

 .)٢()الكير خبث الحديد

 وهبذا يتضح أن وجه الخطأ يف لعن مرض كورونا من جهتين:

: أن المطلوب يف المصائب واألمراض الصرب واالحتسـاب، وسـب أو األولى

 مرض ينايف ذلك.لعن ال

                                           
ابيات كورونا اللعين، للكاتب: جالل دويـدار، يف فعلى سبيل المثال ينظر: مقال بعنوان إيج  ) ١(

 م. ١٣/٤/٢٠٢٠أخبار اليوم، بتاريخ 

أخرجه مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب ثواب المـؤمن فيمـا يصـيبه مـن مـرض، أو   ) ٢(

 .)٢٥٧٥حزن، أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها (
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وإبـداء السـخط   : أن هذه األوبئة، ومنها: (كورونا) هي من تقدير اهللالثانية

 أو نحو ذلك: كاللعن، هو من قبيل االعرتاض على تقدير اهللا.

لعنة اهللا على المرض هو (عن قول: «هـ): ١٤٢١وقد سئل الشيخ ابن عثيمين (

 ؟)الذي أعاقني

فهذا من أعظم   وما أصابه من فعل اهللا ضوأما من يلعن المرفأجاب بقوله: 

بمنزلة سـب تعالى  ألن لعنه للمرض الذي هو من تقدير اهللا - والعياذ باهللا - القبائح

فعلى من قال مثل هذه الكلمـة أن يتـوب إلـى اهللا، وأن يرجـع إلـى دينـه، وأن   اهللا

ده، ومـا ظلمـه يعلم أن المرض بتقدير اهللا، وأن ما أصابه من مصيبة فهو بما كسبت ي

 .)١(»اهللا، ولكن كان هو الظالم لنفسه

هذا ما يتعلق بسّب المرض عموما أو لعنه، وال شك مـرض كورونـا يـدخل يف 

 ذلك.

لكن هل يدخل يف هذا الحكـم مـن أطلـق علـى كورونـا: (المـرض الخبيـث)؟ 

 هذا ما سيكون جوابه يف المسألة التالية:

 .كورونا مرض ىعل) خبيث( كلمة إطالق: الثانية المسألة

وهذه المسألة فيها تفصيل: فإن كان مراده وصف المـرض، فهـذا ال يـدخل يف 

، واألولى اجتنابه، ألنه داخل يف قاعدة (اعتبـار األلفـاظ )٢(معنى السب، فليس بحرام

ال يقـولن (:  الحسنة بدال مـن األلفـاظ المكروهـة)، فقـد جـاء يف حـديث عائشـة

                                           
 ).٤٩٢فتوى رقم: ( ،)٣/١٢٦مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (  ) ١(

 ينظر: فتوى للشيخ ابن باز يف موقعه بعنوان: (حكم وصف (خبيث) لمرض السرطان).  ) ٢(
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فكلمة (خبثت) و(لقسـت) همـا  .)١(»ست نفسيأحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لق

يؤخـذ مـن الحـديث اسـتحباب «هــ): ٨٥٢( بمعنى واحـد، قـال الحـافظ ابـن حجـر

مجانبة األلفاظ القبيحة واألسماء، والعدول إلـى مـا ال قـبح فيـه، والخبـث واللقـس 

وإن كان المعنى المراد يتأدى بكل منهما، لكن لفـظ الخبـث: قبـيح، ويجمـع أمـورا 

 . )٢(»ى المراد، بخالف اللقس، فإنه يختص بامتالء المعدةزائدة عل

فهو ال شك يـدخل  وأما إن كان قصده: السب، )٣(فالكراهة هنا للّتنزيه واألدب

 .- كما تقدم - يف المنع بال شك

 

 .باألسباب المتعلقة العقدية األخطاء: الثاين المطلب *

 األسباب.صنف ترك بذل  - الناس يف مسألة األسباب على صنفين:

 وصنف بالغ وتعّلق هبا.  -

ومن المهم أن يعرف المسلم أن التوكل على اهللا من األسباب المشـروعة، بـل 

ولهذا فليس يف فعل األسباب ما ينـايف  ،)٤(هو أعظمها، وأنفعها، وأنجحها، وأرجحها

                                           
ومسـلم،  ،)٦١٧٩متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب ال يقل: خبثـت نفسـي (  ) ١(

ــي ( ــت نفس ــان خبث ــول اإلنس ــة ق ــاب كراه ــا، ب ــن األدب وغيره ــاظ م ــاب األلف  - ٢٢٥٠كت

٢٢٥١.( 

 ).١٠/٥٦٤فتح الباري (  ) ٢(

ومنحــة الملــك الجليــل، الشــيخ عبــد العزيــز  ،)١٥/٨ينظــر: شــرح النــووي علــى مســلم (  ) ٣(

 ).١٠/١٠١٠الراجحي (

 ).٣/٩٨٨ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول (  ) ٤(
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التوكل، وأيضا ليس من التوكل تـرك األسـباب، ولهـذا قّسـم العلمـاء األسـباب إلـى 

  قسمين:

 أسباب دينية. - ١

 . )١(أسباب دنيوية - ٢

، ولهـذا )٢(وجميع األسباب تنتظم يف قضاء اهللا وقدره، وهي من القضاء والقـدر

: يا رسول اهللا: أرأيـت أدويـة نتـداوى هبـا ورقـى نسـرتقيها، وتقـاة  لما قالوا للنبي

 .)٣()هي من قدر اهللا(نتقيها؛ هل ترد من قدر اهللا شيئا؟ قال: 

نا هذا تقرر أّن بَذل األسباب واّتبـاع تعليمـات اإلجـراءات االحرتازيـة فإذا عرف

كلـبس الكمـام، والتباعـد، ال ينـايف التوكـل علـى  :- حفظها اهللا - التي قررهتا الدولة

 اهللا، فمن قال: إهنا تنافيه فهو جاهل، وضعيف يف عقله. 

لمـاء فرتك بذل األسباب ضـعف يف العقـل، ومخالفـة للشـرع، ولـذلك قـرر الع

 . )٤(»التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع«قاعدة، وهي: 

                                           
 ).٢٥ينظر: الدرة البهية شرح القصيدة التائية يف حل المشكلة القدرية (ص  ) ١(

 .)٤٢ينظر: المصدر السابق (ص  ) ٢(

 ،)٣٤٣٧ابـن ماجـه ( ،)١٥٤٧٢وأحمـد يف مسـنده ( ،)٦٩٩أخرجه ابـن وهـب يف جامعـه (  ) ٣(

وابـن حبـان يف صـحيحه   ) من حـديث أبـي خزامـة السـعدي٢٠٦٥والرتمذي يف سننه (

) مــن حــديث ٧٤٣١والحــاكم يف المسـتدرك (،  ) مـن حــديث كعـب بــن مالـك٦١٠٠(

ووافقـه الـذهبي.  ،»ولـم يخرجـاه هذا حـديث صـحيح اإلسـناد«وقال:   حكيم بن حزام

 ).١١٧١والحديث: حسنه الشيخ األلباين يف صحيح موارد الظمآن (

 .)٥٢التحفة العراقية يف األعمال القلبية (ص  ) ٤(
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هذا إذا كانت أسباًبا حقيقية مشروعة يف األصل، أما إذا كانت أسـباًبا وهميـة ال 

 .- سيأيت بيانه - )١(حقيقة لها فهذه من الشرك، على تفصيل

لدنيويـة تعلقـا مبالغـا فيـه دون ويف المقابل نجد مـن يتعلـق باألسـباب الماديـة ا

االلتفات لألسباب الدينية اإليمانية، وهذا خلل يف إعمال النصوص، ومخـالف لمـا 

يعتقده أهل السنة والجماعة يف بذل األسباب، فنجد بعـض النـاس ال يحـرص علـى 

تحصين نفسه باألذكـار، وهّمـه هـو تقليـب المواقـع، والقنـوات الفضـائية بحثـا عـن 

تذكر الجديد عن األدوية أو األبحاث المتعلقة باكتشـاف لقـاح مضـاد العناوين التي 

 لكورونا.

تفصيل الحكـم يف مسـألة التعلـق باألسـباب: هـذه المسـألة فيهـا تفصـيل علـى 

 النحو اآليت: 

مثل تعلق أصحاب تعالى  : إن كان التعلق تعلقا كامال معرضا عن اهللاأوالً 

اض؛ فهذا شرك أكرب مخرج عن الملة القبور باألموات عند حلول المصائب واألمر

 بقوله: تعالى  وحكم الفاعل ما ذكره اهللا                       

                                           
ينظر: موقع العربية عرب اليوتيوب بعنوان: إيرانيون يتحدون كورونا بــ لعـق المـزارات الدينيـة!   ) ١(

شـاهد رأي النـاس  - وان: كورونا ال يصـيب الشـيعة الـزوار والسلطات تحذر. وينظر أيضا بعن

ــوان:  ــال بعن ــة ومق ــة الديني ــار «والمرجعي ــؤمن.. تج ــيب الم ــا ال ُيص ــدينكورون ــون ال  اإليراني

 https://www.almarjie-paris.com/14369 :موقع المرجع »الشعب نحو التهلكة يقودون

لعربية كورونا يف العـراق خرافـات هـ. وينظر: موقع ا٢٢/١٠/١٤٤١تاريخ الزيارة للموقع   

 :رجال الدين تزيد الطين بله

  https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2020/03/11/ 
 هـ.٢٢/١٠/١٤٤١تاريخ الزيارة:   
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                ]هو تعلق بسبب غير مشروع وغير  ]٧٢:المائدة

 مقبول عقال وشرعا.

 : أن يعتمد على سـبب شـرعي صـحيح مـع غفلتـه عـن المسـبِّب وهـو اهللاثاني�

فهذا نوع من الشرك، ولكن ال ُيخرج من الملة؛ ألنه اعتمد على السبب ونسي تعالى 

 تعالى. المسبب وهو اهللا

: أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا؛ لكونه سببا فقط، مع اعتقاده أنـه مـن اهللا،  ًثالثا

فهـذا ال   قطعه ولو شـاء ألبقـاه، وأنـه ال أثـر للسـبب يف مشـيئة اهللا وأن اهللا لو شاء

  .)١(ينايف التوحيد ال أصال وال كماال

  

 .ألحد عقوبة يكون ال محض شر كورونا أن اعتقاد: الثالث المطلب* 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن أفعال اهللا صادرة عن حكمة بالغة، وأنه ال يفعل 

ير معنى ومصلحة وحكمة، كما هي ناشئة عن أسباب هبا فعل، وقد شيًئا عبًثا، وال لغ

على هذا يف مواضع ال تكاد تحصى، وال سبيل إلى   دل كالمه وكالم رسوله

ووجود الشر ال ينايف أن تكون من فعل اهللا وقدره، الذي هو عن  ،)٢(استيعاب أفرادها

  إلى نوعين: حكمة بالغة، ولذلك أهل السنة والجماعة يقسمون إرادة اهللا

  تعالى: قولهإرادة شرعية (دينية) يحبها اهللا، كما يف  -             

           :١٨٥[البقرة[. 

                                           
 ). ١/١٠٤ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (  ) ١(

)، مجمــوع الفتــاوى لشــيخ اإلســالم ٢/٥٣٧ينظــر لالســتزادة: شــفاء العليــل البــن القــيم (  ) ٢(

)١٧/٩٩ .( 
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  تعالى: إرادة قدرية (كونية) كما يف قوله -                       

     ]١( ]٨٢:يس(. 

أي  - يف بداية هذا الوباء(كورونـا) مقـرًرا أنـه ال يكـون )٢(وقد ظهر أحد الكّتاب

، ثـم )٣( - بزعمـه - عقوبة بحال من األحوال، ألنه ظلم ينايف العدل اإللهي - كورونا

أخذ يقارن بين مصـائب مشـاهبة حـدثت للمسـلمين؛ بقصـد إبطـال فكـرة أن األوبئـة 

 الكفار هي من العقوبة لهم.التي تصيب 

: إذا كان الطاعون عذابًا ورجًزا فلماذا يصيب فهو يريد أن يصل إلى معنى، وهو

 المسلمين؟

 باختصار على النحو اآليت: لجواباو

: هذا الوباء هو امتحان وبالء، وإذا كان كذلك فال يصح أن يكـون حكمـه أوالً 

قــه، أو يقــال لــيس بعقوبــة، فهــذا حكًمـا واحــًدا مّطــرًدا، فيقــال هــو عقوبــة علـى إطال

مخالف لنصوص الكتاب والسـنة، بـل حقيقـة االمتحـان تـأبى ذلـك؛ ألن االمتحـان 

يكون ألصناف كثيرة من الناس، فيدخل فيه الـربّ، والمحسـن، والمقتصـد، والظـالم 

لنفسه، فيكون هذا العذاب بالنسبة لألنبياء ثم األمثل فاألمثل ِرفعًة وزيادَة منزلة عند 

 أو العاصي، أو غير الشـاكر للـنعم وللمقصر يف طاعته أو يف أداء عبادات معينة، )٤(اهللا

                                           
 ). ٨/١٨٨ينظر: مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية (  ) ١(

صحيفة الشرق األوسط،  ينظر: مقال بعنوان: (هذه خرافة وليست عقاب�) توفيق السيف، يف  ) ٢(

  ).١٥٠٣٧( م رقم العدد ٢٩/١/٢٠٢٠ -هـ  ٣/٦/١٤٤١األربعاء 

  والباحث متأثر بفرقة المعتزلة التي هي من أهم عقائدهم وأصولهم.  ) ٣(

 =َوُهـوَ  َقاَل: َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اهللا   كما دل عليه أحاديث منها: حديث ابن مسعود  ) ٤(
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: َقاَلْت: َقـاَل َرُسـوُل اهللاِ   تكفير لذنوبه، كما دل عليه أحاديث منها: أنَّ عائشة

ـْوكَ ( ـَر اُهللا بَِهـا َعنْـُه، َحتَّـى الشَّ وقـد ، )١()ِة ُيَشـاُكَهاَما مِْن ُمِصيَبٍة ُتِصيُب الُمْسـلَِم إِالَّ َكفَّ

 يضاف إلى تكفير الذنب األجر والثواب إذا قارنه الصرب، كما دل عليه حديث عائشة

  عن النبي  :َما مِْن ُمْسلٍِم ُيَشـاُك َشـْوَكًة، َفَمـا َفْوَقَهـا إِالَّ ُكتَِبـْت َلـُه بَِهـا (أنه َقاَل

يجتمـع يف المصـيبة العقوبـة والثـواب يف آن  وهبـذا )٢()َدَرَجٌة، َوُمِحَيْت َعنُْه بَِها َخطِيَئةٌ 

وهـذا يقتضـي حصـول « :- معلقـا علـى الحـديث - هــ)٨٥٢واحد، قال ابن حجر(

. وهبذا يمكن أن يقال: إن كورونا دائـر )٣( »األمرين مًعا حصول الثواب ورفع العقاب

 بين األمور اآلتية: 

                                           
َأَجـْل، إِنِّـي ُأوَعـُك َكَمـا «َيا َرُسـوَل اهللاِ، إِنَّـَك َلُتوَعـُك َوْعًكـا َشـِديًدا؟ َقـاَل:  ُيوَعُك، َفُقْلُت:=

َأَجـْل، َذلِـَك َكـَذلَِك، َمـا مِـْن ُمْسـلٍِم «ُقْلُت: َذلَِك َأنَّ َلَك َأْجَرْيِن؟ َقاَل: » ُيوَعُك َرُجالَِن مِنُْكمْ 

ـَجَرُة َوَرَقَهـاُيِصيُبُه َأًذى، َشْوَكٌة َفَما َفْوَقَها، إِ  ـَر اُهللا بَِهـا َسـيَِّئاتِِه، َكَمـا َتُحـطُّ الشَّ أخرجـه ». الَّ َكفَّ

 ).٥٦٤٨البخاري، كتاب المرضى، َباٌب: َأَشدُّ النَّاِس َبالًَء األَْنبَِياُء، ُثمَّ األَْمَثُل َفاألَْمَثُل (

لنــاس بــالء إن مــن أشــد ا«أنــه قــال:   عــن رســول اهللا  وحــديث فاطمــة بنــت اليمــان   

 ،)٢٧٠٧٩أخرجـه أحمـد (» األنبياء، ثم الذين يلوهنم، ثم الـذين يلـوهنم، ثـم الـذين يلـوهنم

وابـن ماجـه  ،)١٤٨١( عنـد أحمـد أيضـ�  وجاء بنحوه من حديث سعد بن أبـي وقـاص

ــال:  ،)١١٩والحــاكم ( ،)٤٠٢٣( ــحيح علــى شــرط مســلم«وق ــه  ،»هــذا حــديث ص ووافق

 ).١١٩الذهبي يف التلخيص (

ارة الَمَرِض (  ) ١(  ).٥٦٤٠أخرجه البخاري، كتاب المرضى، باُب ما جاء فِي كفَّ

أخرجه مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب ثواب المـؤمن فيمـا يصـيبه مـن مـرض، أو   ) ٢(

 ).٢٥٧٢حزن، أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها (

 ).١٠/١٠٥فتح الباري البن حجر (  ) ٣(
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  عقوبًة لمن ارتكب الخطايا. - ١

 اب.رفعة وزيادة يف الثو - ٢

  تمحيص وتطهير وثواب للمذنب. - ٣

 امتحان عام. - ٤

أن النصوص من الكتاب والسنة، جاءت كثيرة وصريحة يف إثبات أن اهللا  ا:ثانيً 

  تعالى: يبتلي الناس بالمصائب عقوبة لهم، ومن ذلك: قوله           

                                         

                                       

  .]٤٠[العنكبوت:

  تعالى: وقوله                                   

    ]٤٧:األنعام[.  

  تعالى: وقوله                        

                      ]٤٤:األنعام[.  

  تعالى: وقوله                                   

    ]١٠٧:يوسف[.  

  تعالى: وقوله                          

                      ]١٣٣:األعراف[.  

  تعالى: وقوله                              

 . ]٣٠:الشورى[

            تعالى: وقوله



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ يربيع الثان )٨٣العدد (
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 . ]٢١:السجدة[

الكفر والمعاصي هما سـبُب كـِل بـالء وشـر يف الـدنيا « : قال الشيخ ابن باز

  .)١(»واآلخرة

   واألوبئـة : إضافة إلى ما سبق، جـاء الـنص صـريًحا أن اهللا ُينْـِزل األمـراضثالًثا

 أن رسـول اهللا  عقوبة على عباده كمـا يف حـديث أسـامة - كالطواعين ونحوها -

  َب بِِه َبْعـُض األَُمـِم، ُثـمَّ َبِقـَي مِنْـُه َبِقيَّـٌة، (، فقال: الوجعذكر ِرْجٌز، َأْو َعَذاٌب، ُعذِّ

َة َوَيْأتِي األُْخَرى، َفَمْن َسِمَع بِِه بَِأْرٍض فَ  الَ ُيْقِدَمنَّ َعَلْيِه، َوَمْن َكاَن بَِأْرٍض َفَيْذَهُب الَمرَّ

 .)٢()َوَقَع بَِها َفالَ َيْخُرْج فَِراًرا مِنْهُ 

وجــاءت نصــوٌص أخــرى أنــه يصــيب المســلمين، ولكنّــه رحمــة لهــم، كمــا يف 

وأن اهللا جعلـه رحمـة أنه عذاب يبعثـه اهللا علـى مـن يشـاء، (وفيه:   حديث عائشة

طاعون، فيمكث يف بلده صابًرا محتسـًبا، يعلـم أنـه ال ، ليس من أحد يقع الللمؤمنين

 .)٣()يصيبه إال ما كتب اهللا له، إال كان له مثل أجر شهيد

 وهبذا يتضح أنه عذاٌب للكفار الظالمين ورحمٌة للمسلمين، وال إشكال إذن. 

عن انتشار األمراض الجديـدة   قد جاء نص يف محل النزاع من النبي رابًعا:

، فقـال:  قال: أقبـل علينـا رسـول اهللا  ا: حديث عبد اهللا بن عمروأسباهبا، منه

لـم تظهـر يا معشـر المهـاجرين خمـس إذا ابتليـتم هبـن، وأعـوذ بـاهللا أن تـدركوهن: (

الفاحشة يف قوم قط، حتى يعلنوا هبا، إال فشا فيهم الطاعون، واألوجاع التي لم تكن 

                                           
 ).٢/١٢٧مجموع فتاوى ابن باز (  ) ١(

 تقدم تخريجه.  ) ٢(

 ).٣٤٧٤أخرجه البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار (  ) ٣(
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والميزان، إال أخذوا بالسنين،  ، ولم ينقصوا المكيالمضت يف أسالفهم الذين مضوا

وشدة المئونة، وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إال منعوا القطر من 

السماء، ولوال البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد اهللا، وعهد رسوله، إال سـلط اهللا 

ب عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما يف أيديهم، وما لـم تحكـم أئمـتهم بكتـا

 . )١()اهللا، ويتخيروا مما أنزل اهللا، إال جعل اهللا بأسهم بينهم

ما نقض قوم العهد قط، (:  قال: قال رسول اهللا وجاء من حديث بريدة 

، إال سـّلط اهللا علـيهم المـوتإال كان القتل بينهم، وال ظهرت الفاحشة يف قوم قـط، 

 . )٢()وال منع قوم الزكاة، إال حبس اهللا عنهم القطر

ذا َينُْظُر فيه العلماء، فإن كان حال الناس قبل إنزال العذاب كما جاء يف فه

الحديث من فشّو الفواحش ونحوها؛ فالوباء عقوبة لهم مصداًقا للحديث، وال مانع 

هـ): ٧٥١( من تذكير الناس ووعظهم، وليس هو من الرجم بالغيب، قال ابن القيم

                                           
ــن راشــد يف جامعــه (  ) ١( ــن ماجــه (و ،)٢٠٧٠٢أخرجــه معمــر ب ــزار يف مســنده  ،)٤٠١٩اب والب

ــط ( ،)٦١٧٥( ــرباين يف األوس ــتدرك ( ،)٤٦٧١والط ــاكم يف المس ــححه  ،)٨٦٢٣والح وص

وقال  ،)٥/١٥٠لغيره الشيخ األرنؤوط يف تحقيقه لسنن ابن ماجه ( ووافقه الذهبي، وحسنه

 »رواه أبــو يعلــى بســند رواتــه ثقــات...«): ٧/٤٤٦الحــافظ ابــن حجــر يف إتحــاف الخيــرة (

 ).١٠٦وصححه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة (

 هذا حديث صحيح علـى شـرط مسـلم ولـم«) وقال: ٢٥٧٧أخرجه الحاكم يف المستدرك (  ) ٢(

) يف ٦٣٩٧)، وأخرجه البيهقي يف الكربى (٢٥٧٧[ووافقه الذهبي يف التلخيص] (» يخرجه

رواه البـزار «): ٥/٣١٨وقال الهيثمي يف مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد ( ،)٣٠٤٠الشعب (

هـذا إسـناد «): ٥/١٤٤. وقال الحافظ ابن حجر يف إتحـاف الخيـرة المهـرة (»ورجاله ثقات

 .»عبد اهللا بن عمر، رواه بن ماجه يف سننه، والبزار يف مسندهحسن، وله شاهد من حديث 
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أن جميع الفساد يف جّوه، ونباته،  ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه، يعرف«

وحيوانه، وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه، ولم تزل أعمال 

ُتحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلُب   بني آدم ومخالفتهم للرسل

عليهم من اآلالم، واألمراض، واألسقام، والطواعين، والقحوط، والجدوب، 

مارها، ونباهتا، وسلب منافعها، أو نقصاهنا أموًرا متتابعة وسلب بركات األرض، وث

  تعالى: يتلو بعضها بعضا، فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتف بقوله         

             :ونّزل هذه اآلية على أحوال العالم،  ،]٤١[الروم

قع وبينها، وأنت ترى كيف تحدث اآلفات والعلل كل وقت يف وطابق بين الوا

الثمار والزرع والحيوان، وكيف يحدث من تلك اآلفات آفات أخر متالزمة، بعضها 

من   آخذ برقاب بعض، وكلما أحدث الناس ظلًما وفجوًرا، أحدث لهم رهبم

قهم، اآلفات والعلل يف أغذيتهم وفواكههم، وأهويتهم ومياههم، وأبداهنم وخل

وصورهم وأشكالهم وأخالقهم من النقص واآلفات، ما هو موجب أعمالهم 

 . )١(»وظلمهم وفجورهم

 هـ) يف تفسيره لقوله: ٧٧٤( وقال ابن كثير               

                           :أي: يبتليهم بنقص « ،]٤١[الروم

 األموال واألنفس والثمرات، اختباًرا منه، ومجازاة على صنيعهم،          

 . )٢(»أي: عن المعاصي

القول بأن الوباء عقوبة، ال يعني عدم مكافحته أو مدافعتـه، بـل يجـب  خامًسا:

                                           
 ).٤/٣٣٢زاد المعاد يف هدي خير العباد (  ) ١(

)٦/٣٢٠(  ) ٢.( 
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  التعاون على دفعه.

وتـدبيره، إذ كيـف يقـع هـذا   هـذا القـول القـدح يف ربوبيـة اهللاالزم  ا:سادًس 

 فهل خلق اهللا هذا الكون بال تدبير؟!   األمر دون إذن اهللا

  تعالى: هذا ما ينايف النصوص الكثيرة ومنها: قال            

                                     

                         :٣[يونس[.  

  تعالى: وقال                               

                                          

 . ]٢[الرعد:

  تعالى: وقال                             

       :٥[السجدة[ . 

كما زعم  -  ال يقدح يف العدل اإللهي -  بأن الوباء عقوبة - هذا التقدير ا:سابعً 

ألن كل أفعال اهللا عن حكمة صادرة، وليس فيها ما هو شر محض، بل  ؛-  الكاتب

قّدرها ال لذاهتا، بل لما يرتتب عليها من تعالى  نسبي إضايف فيه نفع وحكمة، فاهللا

الِحَكم، ولذلك ال يسمى شًرا بالنسبة إلى اهللا، بل هو خير من جهته، ولكن يسمى 

ا من جهة إضافته إلى العبد ، وبسبب ذنوبه، أما اهللا فال ينسب إليه وال يضاف )١(شر�

يف الحديث الصحيح:   كما قال النبي - سبحانه -  ؛ ألنه من مفعوالته)٢(إليه

                                           
 ). ٩٣ينظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص  ) ١(

وهناك أقوال أخرى ألهـل السـنة والجماعـة صـحيحة، متنوعـة االعتبـارات غيـر متضـادة يف   ) ٢(

 =منهـا: القـول األول: أن الشـر )،والشـر لـيس إليـك(الشـر، وتوجيـه حـديث: مسألة إضافة 
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اإليمان (، وداخل يف -  سبحانه - ، وهو من تقديره وخلقه)١()والشر ليس إليك(

  تعالى: ، وداخل يف قوله)٢()بالقدر خيره وشره              :٤٩[القمر[ 

  .-  سبحانه -  فهو الخالق لكل شيء

سـّد الـذرائع  - سـبحانه - ، أنـهومما يؤكد أن المصـائب مـن خلـق وتقـدير اهللا

الموصلة إلى القدح واالعرتاض على المصائب التـي قـدرها، منهـا: هنيـه عـن سـب 

الدهر، ومنع مظاهر التسّخط: كلطم الخـدود، وشـق الجيـوب، ونحوهـا، ألن ذلـك 

ال تسـبوا الـدهر، يعنـي «هــ): ٤٦٣( يرجع إلـى اهللا الـذي خلقهـا، قـال ابـن عبـد الـرب

موه وذممُتُموه؛ لمـا يصـيبكم فيـه مـن المحـن واآلفـات والمصـائب، ألنكم إذا سببتُ 

وقع السب والذم على اهللا؛ ألنه الفاعل ذلك وحـده ال شـريك لـه، وهـذا مـا ال يسـع 

 . )٣(»أحدا جهله والوقوف على معناه

                                           
بسبب ذنوب العباد، فوقعت نسبته إليهم، مع أن اهللا هو الخالق. الثاين: ال يضاف الشر إلى =

اهللا تأدبا معه سبحانه، مع أن اهللا هو الخالق. الثالـث: أن الشـر ال يضـاف إلـى اهللا علـى وجـه 

ال له، مع أن اهللا هو الخـالق. الرابـع: الشـر ال يتقـرب بـه إلـى اهللا، وال االنفراد تعظيما وإجال

 )والشر ليس إليـك(: يصعد إليه. ينظر لالستزادة حول هذه المسألة بحث بعنوان: قوله 

دراسة عقدية تأصيلية، د. أحمد بن عبد اهللا بن جمعان الغامدي، مجلة الدراسات العقديـة، 

 ). ٣١٣ - ٢٧٣هـ) (ص١٤٣٨( ) رجب١٩عدد (

) ٧٧١أخرجه مسلم، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب الدعاء يف صالة الليل وقيامـه (  ) ١(

 .  من حديث علي

) ٨أخرجه مسلم، كتاب اإليمان، باب معرفة اإليمان، واإلسالم، والقـدر وعالمـة السـاعة (  ) ٢(

 .  من حديث عابن عمر

 ). ١٨/١٥٥ألسانيد (التمهيد لما يف الموطأ من المعاين وا  ) ٣(
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وأما الحكمة من خلـق هـذه الشـرور والمصـائب، فقـد اسـتنبط بعـض العلمـاء 

  ِحَكًما أذكر منها اآليت:

ظهــور قــدرة اهللا علــى إيجــاد المتقــابالت والمتضــادات، فــالمرض ضــده  -١

 الصحة، كما أن الليل يقابله النهار، فهذا من كمال ربوبيته.

ظهــور آثــار أســمائه الحســنى، فلــو لــم تقــع األمــراض لــم ُيــدع اهللا باســمه  -٢

 (الشايف) وكذلك أسمائه وصفاته القهرية: كالقهار، والمنتقم، والعدل.

  تعالى: ي العباد كما قالليبتل -٣                   

، فيحصل تكفير الذنوب، والرفعة لعباده المؤمنين، والعقوبة )١(]٣٥:األنبياء[

 للظالمين، وهذا من كمال ملكه وعدله. 

تخويـف، ومـن بـاب عـدم القول بأن هذا الوباء عذاب، هو على وجـه ال :ثامن�

التزكية للنفس، وهذا مذهب الصحابة والسلف، إذ كثيرا منهم من يخشى على نفسه 

، كلهم يخاف  أدركت ثالثين من أصحاب النبي(النفاق كما قال ابن أبي مليكة: 

 كما أهنم يربطون بين المصائب والـذنوب، فقـد ثبـت عـن عمـر )٢()النفاق على نفسه

 زلـزال والمعاصـي، فعـن صـفية بنـت أبـي عبيـد، أهنـا قالـتأنه ربط بين وقوع ال 

                                           
الهدايـة  ،)٢٠٥ينظر: مجمـوع فتـاوى ورسـائل الشـيخ العثيمـين (فتـاوى العقيـدة) فتـوى: (  ) ١(

 ). ٥١ - ٥٠الربانية يف شرح العقيدة الطحاوية، للراجحي (ص

 ،)٨٠٣وعبـــد اهللا بـــن أحمـــد يف الســـنة ( ،)١/١٩أخرجـــه البخـــاري يف صـــحيحه معلقـــا (  ) ٢(

واآلجــري يف الشــريعة  ،)١٨والقاســم بــن ســالم يف اإليمــان ( ،)١٠٨١والخــالل يف الســنة (

والطـربي يف  ،)١٧٣٣والاللكائي يف شـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة والجماعـة ( ،)٣٠٧(

 ). ١٠١٤هتذيب اآلثار (
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َرُر، َفَواَفَق َذلَِك َعْبـَد اهللاِ ْبـَن ُعَمـَر  ُزْلزلت اْألَْرُض َعَلى َعْهِد ُعَمَر َحتَّى اْصَطَفَقْت السُّ

اِس، َفَقـاَل َأَحـُدُهَما: َلَقـْد عَ  ِجْلـُتْم، َقـاَل: َوُهَو ُيَصلِّي َفَلْم َيْدِر، َقاَل: َفَخَطَب ُعَمُر لِلنـَّ

 . )١()َلئِْن َعاَدْت َألَْخُرَجنَّ مِْن َبْيِن َظْهَرانِيُكمْ (َوَال َأْعَلُمُه إِالَّ َقاَل: 

* * * 

                                           
والبيهقـي  ،)١٧٣١ونعيم بـن حمـاد يف الفـتن ( ،)٨٣٣٥أخرجه ابن أبي شيبة يف المصنف (  ) ١(

 ).٦٤٤٨يف السنن الكربى (
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  الخامس المبحث

��التكفير��اإليمان بمسائل متعلقة أخطاء �

 

ظهر يف أزمة مرض كورونا بعض المنتسبين للعلم وأعلن تكفيره للمجتمعات 

تخــاذ الحكومــات بعــض اإلجــراءات االحرتازيــة بــإغالق والــدول؛ وذلــك بســبب ا

، )١(المساجد وإيقاف صالة الجماعة، فزعم أهنا انتقلـت مـن دار إسـالم إلـى دار كفـر

وآخـر يصـفها ردة جماعيــة، وأهنـا خديعـة مــن منظمـة الصـحة العالميــة ألـزمتهم هبــا 

 . )٢(واحتكموا إليها 

فقههم وجهلهم، إذ لـو أهنـم  وأقول: هذه نزعة تكفيرية خارجية، تدل على قلة

اجتهدوا، وقالوا نحن ال نوافق هذا القول أو هذا الـرأي ونـرى عـدم الجـواز دون أن 

يطلقوا أحكام التكفير؛ لكان أخف من قولهم بالتكفير رغـم عـدم صـوابه، وتفصـيل 

 ذلك على النحو اآليت:

عد أخذ أن هذه القرارات جاءت موافقة للشرع، ولم يتخذه ولي األمر إال ب -١

المشورة من العلماء، الذين أجـازوا هـذه اإلجـراءات االحرتازيـة، وهـي مبنيـة علـى 

قول أهل الخربة من األطباء والممارسين لعالج هذا المرض، إضافة إلـى اعتمادهـا 

 على نتائج وأبحاث علمية ووقائع طبية.

                                           
الفيــديو الــذي تســبب يف اعتقــال أبــو النعــيم يف «ينظــر: علــى اليوتيــوب مقطــع بعنــوان:   ) ١(

 هـ.٢٥/١٠/١٤٤١تاريخ الزيارة  »هـ١٧/٣/١٤٤١

 ينظر: تغريدة يف تويرت لحاكم المطيري على حسابه:   ) ٢(

https://mobile.twitter.com/drhakem/status/1265001399915630596 
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أن أحكام الوباء وأصله وما ورد فيه معقـول المعنـى، فـالحكم يـدور علـى  -٢

العلـة، وأصـل المســألة هـو االحـرتاز بــالحجر؛ كمـا دل عليـه حــديث سـعد بـن أبــي 

إذا سمعتم به بأرض، فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض، وأنتم هبا (وفيه:   وقاص

وفّر من المجذوم كما تفّر مـن (:  وحديث أبي هريرة ،)١()فال تخرجوا، فرارا منه

 .)٣()ى مصحال يورد ممرض عل«، وعنه أيضا: )٢(»األسد

فإيقاع الحجر يف البيوت هو من قبيله، داخل يف معنـى الحجـر، واالعتمـاد فيـه 

على أهل الخربة من األطباء ونحوهم مـن العـاملين يف مجـال الصـحة، وال يقـال إن 

 نسبة اإلصابة قليلة أو نحو ذلك، ألن المسألة مبنية على غلبة الظن. 

غلب الهيئات الشرعية، والمجامع، هذه قرارات قد أقرها وأفتى بجوازها أ -٣

 .)٤(والندوات الفقهية

أن أصل المسألة يرجع أيضا إلى فقـه اإلعـذار، أي بمعنـى أن الشـريعة قـد  -٤

أباحت يف حالة المطر والمرض أن يصلوا يف بيتهم، مع أهنا أقل خطورة من العدوى 

                                           
ومســلم، كتــاب  ،)٣٤٧٣كتــاب أحاديــث األنبيــاء، بــاب حــديث الغــار (أخرجــه البخــاري،   ) ١(

 ). ٢٢١٨السالم، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (

 ). ٥٧٠٧أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الجذام (  ) ٢(

أخرجه مسلم، كتاب السالم، باب ال عدوى، وال طيرة، وال هامة، وال صـفر، وال نـوء، وال   ) ٣(

 ). ٢٢٢١ورد ممرض على مصح (غول، وال ي

هــ، ٢٢/٧/١٤٤١) يف ٢٤٧منها قرار هيئة كبار العلماء بالمملكـة العربيـة السـعودية رقـم (  ) ٤(

 وبيــان صــادر مـــن مجمــع الفقـــه اإلســالمي التـــابع لمنظمــة العـــالم اإلســالمي يف تـــاريخ

 .  www.iifa-aifi.org/dم. ٢٩/٢/٢٠٢٠
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بأكلـه الثـوم  بأشكالها المختلفة، بل منعت أن يأيت المسجد من كانت رائحتـه كريهـة

 أن يؤذي المصلين مع أن ضرره لغيره فقط يف رائحته ال يتعداها. 

أن هذه المسألة ترجع إلى حفظ النفس، وهي من مقاصد الشريعة، كما  -٥

  تعالى: جاء يف قوله                   ]تعالى: وقوله ،]١٩٥:البقرة    

                       ]٢٩:النساء[. 

أن هذا القول جمع بين المختلفات، أي جمعوا بين أمرين مختلفـين: بـين  -٦

من منع الصالة صًدا عن سبيل اهللا، وبين مـن منـع الصـالة حفاًظـا علـى المسـلمين، 

 ولفرتة وجيزة للضرورة وللحيثيات السابقة. 

* * * 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ يربيع الثان )٨٣العدد (

  طارق بن سعيد بن عبد اهللا القحطايند. 

  

٢٠٥ 

  السادس ثالمبح

  واألوراد باألذكار متعلقة أخطاء

 

 الطـرق عنـد وخاصة ذكار،(كورونا) بعض البدع يف األ ظهر يف زمن هذا الوباء

 حيـث كورونا، يقهر وْرًدا ابتدعوا ،)١()الخلوتية المغازية الطريقة( يف فمثالً  الصوفية،

ــروس قهــر ورد: (اآليت بنصــه جــاء ــا في ــاء الطريقــة ومحبيهــا كورون ــل  لكــل أبن ولك

  :األحباب

الصالة على سيدنا النبي والعدد مفتوح من فجـر اليـوم السـبت إلـى صـالة  -١

 .العصر بأي صيغة تفريجية أو (اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم)

اسم اهللا القهار والتوجه الخاص بـه مـن بعـد صـالة العصـر حتـى منتصـف  -٢

نحـل  ز قراءته علـى خلـيط عسـلالليل ويجوز تكراره مرتين أو ثالثة متفرقين ويجو

اقهر  - .) مرة١٢٢٤يا قهار (  - :وحبة الربكة أثناء التالوة، وتأكل منه ولغيرك أيضا

 .مرة ١٠٠بقهرك يا قهار جميع األمراض وفيروس كورونا وسيئ األسقام 

                                           
(محمـد نـور  وكانت بـدايتها علـى يـد رجـل اسـمه طريقة صوفية انفصلت عن السهروردية،  ) ١(

هــ) ولهــا حاليـا أكثــر مـن خمســة ١١٦٢( مصــطفى البكـري :الفارسـي) ومـن أبــرز أعالمهـا

كاشف أسرار الفصوص، لعلـي قـرة : وخمسين فرعا على مستوى العالم، ومن أشهر كتبهم

بــاش، وجــامع أســرار الفصــوص لــه أيضــا، والســيوف الحــداد لمصــطفى بكــري، وهــي ال 

 -تختلف كثيرا عن فرق الصوفية األخـرى بمـا تعتقـد. ينظـر لالسـتزادة: الطريقـة الخلوتيـة 

ــد  ــة -عــرض ونق ــالمية بالمدين ــة اإلس ــتير) بالجامع ــالة ماجس ــداوي (رس ــود هن ــه محم ، ط

 هـ). ١٤٣٨( المنورة، عام
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 .)١()االستغفار يف السحر بأي صيغة (أستغفر اهللا العظيم هو التواب الرحيم -٣

 بزمــان بتخصيصــها المحضــة، للعبــادة مضــاهاة فيــهالــِورد أن  فــُيالحظ يف هــذا

 حّددوه الذي العدد أن إلى باإلضافة المداومة، وجه على إيقاعه مع وصفة، وطريقة

 وتحديد ،)١٢٢٤( قهار يا: بتكرار كقولهم التفصيل، على معنى لها يعقل ال مما هو

تكـراره مـرتين أو  من بعد صالة العصر حتى منتصف الليـل، وقـولهم بجـواز الوقت

 ثالثة متفرقين...

 والتزود عليه، والتقديم بين يدي اهللا ورسـوله الدين، يف اإلحداث من هذا كل 

. 

* * * 

                                           
 :صفحة: الطريقة المغازية الخلوتية على الفيس بوك  ) ١(

 https://www.facebook.com/almoghaziaa/posts  
 م). ٢٠/٣/٢٠٢٠ - ـه٢٥/٧/١٤٤١الجمعة (   
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  طارق بن سعيد بن عبد اهللا القحطايند. 

  

٢٠٧ 

  السابع المبحث

  بالرسل باإليمان المتعقلة األخطاء

 

استغل بعض األشخاص انتشار فيروس (كورونـا) بالمدينـة النبويـة للتشـكيك 

علـى أنقـاب المدينـة مالئكـة ال يـدخلها (:  ريـرةبالسنة، وتحديًدا حديث أبـي ه

 .)١()الطاعون، وال الدجال

هذا الحديث موجود يف البخاري ومسلم، هـل مـن ينكـره «حيث قال أحدهم: 

لى األراضي المقدسة هو إنسان كافر ومرتـد إويرفضه اآلن بعد أن دخلت الكورونا 

 .)٢(»؟؟وفاسق

ــبهته ــى ش ــواب عل ــوص بالوالج ــديث مخص ــن : أن الح ــره م ــاعون دون غي ط

األوبئــة، وقــد تقــدم بدايــة هــذا البحــث بيــان الفــرق بينهمــا، وأن الوبــاء يختلــف عــن 

الطــاعون أي: هــو أعــم منــه، وهــذا معلــوم طبيــا، وهبــذا يتضــح بطــالن كالمــه؛ ألن 

الطاعون المذكور يف الحديث ال ينطبق على مرض (كورونا)، ولهـذا ال حاجـة إلـى 

 ما استدل به خارج عن محل النزاع. اإلطالة يف الرد عليه، إذ 

* * * 

                                           
ــة   ) ١( ــة، بــاب: ال يــدخل الــدجال المدين ــه: أخرجــه البخــاري، كتــاب فضــائل المدين متفــق علي

دجال إليهـا ) ومسلم، كتاب الحج، بـاب صـيانة المدينـة مـن دخـول الطـاعون، والـ١٨٨٠(

)١٣٧٩ .( 

 :م٧/٣/٢٠٢٠ حساب (خالد منتصر) (الفيس بوك) بتاريخ  ) ٢(

https://www.facebook.com/116010725099072 
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  الثامن المبحث

  الساعة بأشراط متعلقة أخطاء

 

ظهر يف زمن هذا الوباء(كورونا) بعض من يستدل بـبعض األحاديـث المتعلقـة 

:  بأشراط الساعة وأنزلها على كورونا، فاستدل أحدهم بحديث عوف بن مالـك

ثـم موتـان يأخـذ فـيكم يـت المقـدس، اعدد ستا بين يدي الساعة: مـويت، ثـم فـتح ب(

، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينـار فيظـل سـاخطا، ثـم كقعاص الغنم

فتنة ال يبقى بيت من العـرب إال دخلتـه، ثـم هدنـة تكـون بيـنكم وبـين بنـي األصـفر، 

، ثـم ربطـه )١()فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غايـة، تحـت كـل غايـة اثنـا عشـر ألفـا

 . )٢(المهدي المنتظر بقرب ظهور

 ووجه الخطأ يكمن يف األمور اآلتية:

أن الموتان المذكور يف الحديث ال ينطبق على وصـف كورونـا؛ ألن نسـبة  -١

الوفيات بالنسبة للمصابين قليلة جدا، بخالف ما جـاء يف الحـديث الـذي يـدل علـى 

المْوُت الكثيـُر  :- ْطالنِ بَِوْزِن البُ  - اْلُموَتانُ «هـ): ٦٠٦( كثرة الموت، قال ابن األثير

أراد بالموتان الوباء، وهو يف األصـل مـوت «هـ): ٦٦١( ، وقال التوربشتي)٣(»الُوقوع

                                           
ومسـلم، كتـاب الحـج،  ،)٣١٧٦أخرجه البخاري، كتاب الجزية، باب ما يحذر من الغدر (  ) ١(

 ). ١٣٧٩باب صيانة المدينة من دخول الطاعون، والدجال إليها (

ينظر: لكالم محمد عبد اهللا األسواين على اليوتيوب بعنوان: المهـدي المنتظـر وعلـوم آخـر   ) ٢(

 هـ) ١٤٤١ - ١٠ - ٢٦) على قناة الصحوة األزهرية. تاريخ الزيارة: (٥٨الزمان (

 ).٤/٣٧٠النهاية يف غريب الحديث واألثر (  ) ٣(
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يقع يف الماشية، والميم منه مضمومة، واستعماله يف اإلنسان تنبيه على وقوعـه فـيهم 

 .)١(»وقوعه يف الماشية، فإهنا تسلب سلب� سريع�

بأنه كُقعاص الغنم، وهـذا يـدل   فه النبيأنه يختلف يف وصفه، فقد وص -٢

والقعاص: المعجل، يقال: أقعص «هـ): ٣٨٨( على أن الموت سريع، قال الخطابي

الفارس الرجل: إذا طعنه فقتله يف مكانه، ومـات فـالن قعصـا: إذا أصـابته ضـربة (أو 

 .)٢(»رمية) فمات على المكان

سان فيموت مكانه. يقال: القعص: أن ُيضرب اإلن«هـ): ٦٠٦( وقال ابن األثير

 . )٣(»قعصته، وأقعصته، إذا قتلته قتال سريعا

(كورونا) فالمريض قد يبقى أياما يعاين ويكابد المـرض ثـم يمـوت،  أما مرض

 وهذا ما ال ينطبق على ما ورد يف الحديث.

أنه ربطه بقـرب خـروج المهـدي المنتظـر، وهـذا يحتـاج إلـى دليـل، ثـم ال  -٣

القول؛ إذ قد يستغله بعض ضعاف العقول وقليلو العلم كما يخفى خطورة مثل هذا 

 هـ). ١٤٠٠( وقع يف حادثة اقتحام الحرم عام

 أن أكثر شّراح الحديث ذكروا أن المراد من الحديث هو طـاعون عمـواس -٤

وتقدم أن الطاعون يختلف عن (كورونا)، يؤكـد  )٤(- وهو أول طاعون يف اإلسالم -

                                           
 ).٤/١١٥٠الميسر يف شرح مصابيح السنة (  ) ١(

 ).٢/١٤٦٩يث (شرح صحيح البخاري) (أعالم الحد  ) ٢(

 ).٤/٨٨النهاية (  ) ٣(

كشف المشكل من  ،)١١/٣٤٢٥ينظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (  ) ٤(

 ،=)٨/٣٤١١مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح ( ،)٤/١٣٢حــديث الصــحيحين (
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 روايات ما يفيد أن الميت منه ينـال الشـهادة، ومنهـا قولـهذلك أنه قد جاء يف بعض ال

 :)وهـذا مـا يتفـق مـع )١()ثم داء يظهر فيكم يستشهد اهللا به ذراريكـم، وأنفسـكم ،

فـدل أن  - كمـا تقـدم يف بدايـة البحـث - كالشـهيدأحاديث الطاعون وأن الميـت بـه 

تكـرر، لكـن تكـون المراد بالموتان مرض الطاعون تحديـدا، وهـذا ال يعنـي أهنـا ال ت

نوعا من أنواع الطاعون، أما الجزم بأن مرض كورونا يدخل يف مراد الحديث، فهـذا 

الــذي ال يســوغ، وخاصــة أن الحــديث متجــه للمســلمين، أي: أن المــرض يصــيب 

:  المســلمين، كمــا دل عليــه اللفــظ الســابق، ودل عليــه حــديث عــوف بــن مالــك

 .)٢(كون يف أمتي يأخذهم)بقوله: (يأخذ فيكم) ويف رواية: (ُموتان ي

ــم ــم إهن ــاء - ث ــداث يف  - أي العلم ــدوا أن األح ــديث فوج ــص الح ــوا ن فحص

 وقوعها مرتتبة تاريخيا على النحو اآليت:

 . موت النبي -١

 . فتح بيت المقدس ووقع يف خالفة عمر -٢

 . طاعون عمواس وقع أيضا يف خالفة عمر -٣

 . استفاضة المال يف عهد عثمان -٤

 . فتنة وافتتحت بقتل عثمانال -٥

                                           
 شـرح صـحيح الكواكـب الـدراري يف ،)٥/٢٤١إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (=

مصــابيح الجــامع  ،)٣/٣٤١تحفــة األبــرار شــرح مصــابيح الســنة ( ،)١٣/١٤٠البخــاري (

 ).٦/٢٧٨فتح الباري البن حجر ( ،)٥/٥٢٠شرح المصابيح البن الملك ( ،)٧/٢٥(

 ).٤٠٤٢أخرجه ابن ماجه (  ) ١(

 ).٢٧٤٢والبزار يف مسنده ( ،)٢٣٩٨٥أخرجه أحمد يف مسنده (  ) ٢(
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ويقـال: إن هـذه اآليـة ظهـرت يف طـاعون «هــ): ٨٥٢( قال الحـافظ ابـن حجـر

وكان ذلك بعد فتح بيت المقـدس، قولـه: ثـم استفاضـة   عمواس يف خالفة عمر

عند تلك الفتوح العظيمة، والفتنـة   المال، أي: كثرته، وظهرت يف خالفة عثمان

واستمرت الفـتن بعـده، والسادسـة لـم تجـيء   ثمانالمشار إليها افتتحت بقتل ع

 . )١(»بعد...

 وهبذا يتضح أن إسقاط مراد الحديث على مرض كورونا فيه تكّلف ال وجه لـه

  .- واهللا أعلم -

* * * 

                                           
 ).٦/٢٧٨بن حجر (فتح الباري ال  ) ١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  األخطاء العقدية املتعلقة بوباء كورونا
� �

٢١٢  

  التاسع المبحث

  والطاعة والسمع باإلمامة متعلقة أخطاء

 

يا وحمايـة إن من أهـم مهـام ولـي األمـر المسـلم حراسـة الـدين، وسياسـة الـدن

الناس وحفظ األمن والِسلم وأرواحهم، وهـذا ال يكـون إال بالسـمع والطاعـة، وقـد 

 حثت الشريعة على وجوب السمع والطاعة يف نصوص كثيرة، منها: 

  تعالى: قال -١                              

                                        

    :٥٩[النساء[ . 

من أطـاعني فقـد أطـاع اهللا، ومـن عصـاين فقـد عصـى اهللا، (: قال النبي  -٢

قد أطاعني، ومن يعص األمير فقد عصاين، وإنما اإلمام جنة يقاتل ومن يطع األمير ف

 من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى اهللا وعدل، فإن له بذلك أجًرا وإن قال بغيـره فـإن

  .)١(عليه منه)

السمع والطاعة حق مـا لـم يـؤمر (قال:   عن النبي  حديث ابن عمر -٣

  .)٢()طاعة بالمعصية، فإذا أمر بمعصية، فال سمع وال

                                           
)، ٢٩٥٧أخرجه البخاري، كتـاب الجهـاد والسـير، بـاب يقاتـل مـن وراء اإلمـام ويتقـى بـه (  ) ١(

) مـن ١٨٤١ومسلم، كتاب اإلمـارة بـاب يف اإلمـام إذا أمـر بتقـوى اهللا وعـدل كـان لـه أجـر (

 .  حديث أبي هريرة

)، ومسـلم، ٢٩٥٥إلمـام (أخرجه البخاري، كتاب الجهـاد والسـير، بـاب السـمع والطاعـة ل  ) ٢(

 ). ١٨٣٩كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف غير معصية، وتحريمها يف المعصية (
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 - والمهم فيما يتعلـق بمرض(كورونـا) أن حكومـة خـادم الحـرمين الشـريفين

اتخذت جملة من اإلجراءات االحرتازية لتخفيف هذا المرض، منهـا:  - وفقهم اهللا

حظر التجول، والحجـر، وإلـزام النـاس بلـبس الكمامـة، والتباعـد، ونحوهـا، وهـذه 

م هبا، ولكن مع ذلـك هنـاك مـن خـالف اإلجراءات من الواجب على الجميع االلتزا

 ولي األمر ولم يلتزم بما أمر، فما حكمه؟ 

الجواب: ال شك أنه آثم إن تعمد ذلك، قال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي 

كل شخص خالف األنظمة التي أقرها ولي األمر، « :-  حفظه اهللا -  عام المملكة

تسبب يف نقل الوباء إلى اآلخرين ولم يلتزم بتنفيذها: كالتجول أثناء الحظر، أو 

متعمدا، أو استخدم وسائل التواصل االجتماعي للسخرية والتنقيص من جهود 

   تعالى: الجهات األمنية، والصحية، أو التحريض بخرق األنظمة فهو آثم، قال اهللا

                    

 .)١(»]٢:المائدة[

* * * 

                                           
 م.  ٣١/٣/٢٠٢٠هـ الموافق: ٧/٨/١٤٤١(واس) تاريخ النشر: يف   ) ١(
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  الخاتمة

 

 :البحث نتائج* 

 ظهر لي يف هذا البحث بعض النتائج أذكر منها: 

 .الطاعون من أعم الوباء أن -١

 .والطاعون الوباء بين فروقا العلماء ذكر -٢

ة والمحرمة السخرية وتداول النكت عرب الرسائل من المظاهر غير المناسب -٣

 ووسائل التواصل المتنوعة. 

ظهر يف زمن كورونا من يلجأ إلى غير اهللا، كما هو حال بعض الفرق وأهل  -٤

 البدع واألهواء. 

يــزعم بعــض المبتدعــة أن مــرض كورونــا ال يصــيب مــن ذهــب إلــى قبــور  -٥

 األولياء واألئمة.

 ض(كورونا)، لما له صلة بالتطير والتشاؤم.ال يجوز سب أو لعن مر -٦

 ال يصح تنزيل حديث طلوع الثرّيا على وباء كورونا وزواله.  -٧

اتضـح عــدم صــحة القصــيدة التــي تنبـأ صــاحبها بمــرض كورونــا يف القــرن  -٨

 السادس الهجري، وأهنا مجهولة المصدر وال ُيعرف كاتبها.

 من مظاهر عدم الصرب، لعن مرض كورونا.  -٩

اتضح أن وصف مرض كورونـا بالخبيـث فيـه تفصـيل، فـإن كـان قصـده  -١٠

 الوصف فحسب فليس بحرام، لكن األولى اجتنابه، أما إن قصده السب فال يجوز.

بَذل األسـباب واّتبـاع تعليمـات اإلجـراءات االحرتازيـة ال تنـايف التوكـل  -١١
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 على اهللا. 

كمـا قـرر العلمـاء  ترك بذل األسباب ضعف يف العقل، ومخالفة للشـرع، -١٢

 .»التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع«ذلك بقولهم: 

 هناك تفصيل يف حكم مسألة التعلق باألسباب. -١٣

اعتقاد أن كورونا شر محض ال يكون عقوبة ألحد مخـالف لعقيـدة أهـل  -١٤

 السنة والجماعة يف أفعال اهللا وحكمته.

كورونا نزعات تكفيرية خارجية كفرت المجتمعـات  ظهر يف أزمة مرض -١٥

والــدول؛ وذلــك بســبب اتخــاذ الحكومــات بعــض اإلجــراءات االحرتازيــة بــإغالق 

 المساجد وإيقاف صالة الجماعة.

ــورة  -١٦ ــة المن اســتغل بعــض األشــخاص انتشــار فيــروس كورونــا يف المدين

 للتشكيك بالسنة النبوية.

وفيـه: (ثـم موتـان   ن مالـكعـوف بـاتضح عدم صحة تنزيل حديث  -١٧

 على فيروس كورونا.  يأخذ فيكم كقعاص الغنم)

من تعمد مخالفة اإلجراءات االحرتازية التي أقّرهـا ولـي األمـر فهـو آثـم  -١٨

 بال شك وال ريب. 

من األخطاء العقدية اعتقاد أن هذا الوباء ليس عقوبة بحال من األحوال،  -١٩

 نه جاء النص صراحة أن اهللا ُينزل األمراض واألوبئةألنه ظلم ينايف العدل اإللهي، أل

 عقوبة على عباده؛ وألن كل أفعال اهللا عن حكمة صادرة. - كالطواعين ونحوها -

هذا الوباء هو امتحان وبـالء، وال يصـح أن يكـون حكمـه حكمـا واحـدا  -٢٠

مـور مّطردا، فيقال هو عقوبة على إطالقـه، أو يقـال لـيس بعقوبـة، وهـو دائـر بـين األ
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عقوبــة لمــن ارتكــب الخطايــا، رفعــة وزيــادة يف الثــواب، تمحــيص وتطهيــر «اآلتيــة: 

 .»وثواب للمذنب

 عنـد وخاصـة ذكـار،ظهر يف زمن هذا الوباء(كورونـا) بعـض البـدع يف األ -٢١

 .الصوفية الطرق

القول بأن كورونا مصنوع، أو من فعل البشر، من األلفاظ التـي ال يجـوز  -٢٢

ن القصد أهنم خلقوا هذا الفيـروس مـن العـدم؛ فهـذا ممنـوع وال استخدامها، فإن كا

يجوز؛ ألنه يلزم منه إثبات خالق مع اهللا، وأما إن كان قصدهم التهجـين أو التجميـع 

بينه وبين فيروس آخر، بقصد تقويته، ثم نشره، فهذا ممكن وغير ممتنع ال شرعا وال 

 من العبارات الموهمة. عقال، ولكن ال يجوز تسميته فيروس مصنوع أو نحوها 

من األخطاء العقدية الـدعاء الجمـاعي عـرب شـرفات المنـازل لرفـع وبـاء  -٢٣

 كورونا.

ــن  -٢٤ ــب واللع ــر الس ــا: مظه ــروس كورون ــة بفي ــر المتعلق ــاهر التطي مــن مظ

للمرض ذاته وإبداء التشاؤم بـه، ومظهـر التطيـر بالخفـاش علـى اعتبـار أنـه السـبب، 

 ظهر فيه الفيروس. ومظهر التشاؤم بالعام الذي 

 : التوصيات* 

 أثناء بحثي الحت لي بعض توصيات، أختار منها اآليت:

أن يهتم الدعاة وطلبة العلم وغيرهم عرب دورات علمية أو محاضرات، أو  -١

غيرها من الوسائل بإبراز أثر التوحيد يف رفع هذا الوباء(كورونـا) والشـفاء منـه، لمـا 

 ثبت من أدلة على ذلك.

 لي عرب هذا البحث الحاجة إلى دراسة موضوعات علمية، أذكر منها:اتضح  - ٢
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بحث يف جمع أقوال العلماء المختلفة، وتوجيه تعليق عدم دخول الطـاعون  -

 المدينة بالمشيئة يف الحديث مع الجزم بعدم دخول المسيح الدجال.

 بحث يف مسألة اآلالم والعقوبات عند المعتزلة أثرها المعاصـر علـى الفـرق -

 والتيارات الفكرية.

 بحث يف األوبئة والطواعين دراسة تاريخية تحليلية عقدية. -

 األحاديث واآلثار المروية يف األوبئة دراسة عقدية. -

  الصلة بين الذنوب والعقاب اإللهي باألوبئة. -

فهـو الفرقـان تعـالى  أخيرا أوصي نفسي ومن يقـرأ هـذا البحـث بتقـوى اهللا -٣

 رور.والنجاة من كل الش

وهبــذا ينتهــي البحــث، والحمــد هللا الــذي بنعمتــه تــتمُّ الصــالحات. وصــلى اهللا 

 ينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بوسلم على ن

* * * 
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  لمراجعاو المصادر قائمة

 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، أبو العباس شهاب الدين أحمـد بـن أبـي بكـر   - 

هــ) تحقيـق: ٨٤٠تز بن عثمان البوصيري الكناين الشـافعي (بن إسماعيل بن سليم بن قايما

  دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن للنشـر، الريـاض، 

 م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ،ط األولى

األدب البن أبي شيبة، أبو بكر بـن أبـي شـيبة، عبـد اهللا بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن عثمـان بـن   - 

 - هــ) تحقيـق: د. محمـد رضـا القهـوجي، دار البشـائر اإلسـالمية٢٣٥تلعبسي (خواستي ا

 م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠لبنان، ط األولى، 

الـرب بـن عاصـم النمـري القرطبـي  االستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمـد بـن عبـد  - 

  بيـروت،  - هـ) تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتـب العلميـة٤٦٣(ت

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ ،ط األولى

هــ) ٧٩٠تاالْعتَِصام، إبراهيم بن موسى بـن محمـد اللخمـي الغرنـاطي الشـهير بالشـاطبي (  - 

تحقيق ودراسة: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير، د سعد بن عبد اهللا آل حميـد، د هشـام بـن 

 ،األولـى ط ،عوديةإسماعيل الصيني، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربيـة السـ

 م.٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩

هــ) ٣٨٨و سليمان حمد بن محمـد الخطـابي (تأعالم الحديث (شرح صحيح البخاري) أب  - 

تحقيـق: د. محمــد بــن ســعد بــن عبــد الـرحمن آل ســعود، جامعــة أم القــرى (مركــز البحــوث 

 م.١٩٨٨ - هـ١٤٠٩ ،ط األولى ،العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي)

  علم بفوائِـد مسـلم، عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض بـن عمـرون اليحصـبي السـبتي، إِكماُل الم  - 

ــل ( ــو الفض ــر ٥٤٤تأب ــة والنش ــاء للطباع ــَماِعيل، دار الوف ــى إِْس ــدكتور يْحَي ــق: ال ـــ) تحقي ه

 والتوزيع، مصر.
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هـــ) تحقيــق: أحمــد عصــام ٨٥٢ت( بــذل المــاعون يف فضــل الطــاعون، الحــافظ ابــن حجــر  - 

 لعاصمة، الرياض.القادر الكاتب، دار اعبد

بلوغ المرام مـن أدلـة األحكـام، أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر   - 

 تحقيق: د. ماهر ياسين الفحل، دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض ،هـ)٨٥٢العسقالين (ت 

 م.٢٠١٤ - هـ١٤٣٥ ،المملكة العربية السعودية، ط األولى -

ــة يف األ  -  ــة العراقي ــو االتحف ــدين أب ــي ال ــة، تق ــال القلبي ــن عم ــيم ب ــد الحل ــن عب ــد ب ــاس أحم لعب

الســالم بــن عبــد اهللا بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراين الحنبلــي الدمشــقي عبد

 هـ.١٣٩٩، القاهرة، ط الثانية –المطبعة السلفية  ،هـ)٧٢٨ت(

د المـروزى السـمعاين تفسير القرآن، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبـد الجبـار ابـن أحمـ  - 

تحقيـق: ياسـر بـن إبـراهيم، وغنـيم بـن عبـاس بـن  ،هـ)٤٨٩تالتميمي الحنفي ثم الشافعي (

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨، السعودية، ط األولى - غنيم، دار الوطن، الرياض

  التــوبيخ والتنبيــه، أبــو محمــد عبــد اهللا بــن محمــد بــن جعفــر بــن حيــان األنصــاري المعــروف   - 

 القاهرة. –هـ) تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة الفرقان ٣٦٩تبهاين (بأبِي الشيخ األص

التيسير بشرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن   - 

 –هـ)، مكتبة اإلمام الشافعي ١٠٣١تعلي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (

 م.١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ،الرياض، ط الثالثة

الدرة البهية شرح القصـيدة التائيـة يف حـل المشـكلة القدريـة، أبـو عبـد اهللا، عبـد الـرحمن بـن   - 

تحقيـق: أبـو محمـد أشـرف بـن  ،هــ)١٣٧٦ناصر بن عبد اهللا بن ناصر بـن حمـد آل سـعدي (

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩ ،المقصود، أضواء السلف، ط األولىعبد

د، محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم زاد المعاد يف هدي خير العبا  - 

مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت، ط السـابعة  - مؤسسة الرسالة، بيروت ،هـ)٧٥١الجوزية (

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٥ ،والعشرون
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شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقـائق السـنن)، شـرف الـدين   - 

ــد اهللا ــن عب ــي (الحســين ب ــزار ٧٤٣ت الطيب ــة ن ــداوي، مكتب ــد هن ــد الحمي ــق: د. عب هـــ) تحقي

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧ ،ط األولى ،الرياض) - مصطفى الباز (مكة المكرمة

، عبد الكريم بن محمد بـن عبـد الكـريم، أبـو القاسـم الرافعـي القزوينـي   -  افِعيِّ شرح مسند الشَّ

د بكر زهران، ،هـ)٦٢٣ت( وزارة األوقـاف والشـؤون اِإلسـالمية  تحقيق: أبو بكر وائل محمَّ

 م.٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨ ،إدارة الشؤون اِإلسالمية، قطر، ط األولى

شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، محمد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن   - 

 - هــ١٣٩٨دار المعرفـة، بيـروت، لبنـان،  ،هــ)٧٥١تسعد شمس الدين ابن قيم الجوزيـة (

 م.١٩٧٨

طريق الهجرتين وباب السعادتين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم   - 

 هـ.١٣٩٤ ،دار السلفية، القاهرة، مصر، ط الثانية ،هـ)٧٥١تالجوزية (

دار الكتـب  ،هــ)٥٤٣ت( عارضة األحـوذي بشـرح صـحيح الرتمـذي، ابـن العربـي المـالكي  - 

 العلمية، بيروت، لبنان.

 لباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبـو الفضـل العسـقالين الشـافعيفتح ا  - 

ــه ـهــ١٣٧٩بيــروت،  - هـــ) دار المعرفــة٨٥٢ت( ــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد ، رقــم كتب وأبواب

الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقـات عبد

 .باز العالمة: عبد العزيز بن عبد اهللا بن

القول السديد يف أحكام الوباء الجديد(كورونا)، أ.د. إبراهيم بن عامر الرحيلي، بدون تـاريخ   - 

 كرتوين ُنشر عرب وسائل التواصل). ال( وبدون دار طباعة ،عبط

كتاب العـين، أبـو عبـد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي البصـري   - 

 ث العربي. هـ) دار إحياء الرتا١٧٠ت(

كتــاب الفوائــد (الغيالنيــات) أبــو بكــر محمــد بــن عبــد اهللا بــن إبــراهيم بــن عبدَوْيــه البغــدادي   - 

از (  - هـــ) حققــه: حلمــي كامــل أســعد عبــد الهــادي، دار ابــن الجــوزي٣٥٤تالشــافعي البــزَّ

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧األولى،  طالسعودية / الرياض، 
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الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن  كشف المشكل من حديث الصحيحين، جمال  - 

 الرياض. - هـ) تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن٥٩٧تمحمد الجوزي (

منحــة الملــك الجليــل شــرح صــحيح محمــد بــن إســماعيل، الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا   - 

 هـ.١٤٣٤ ،الراجحي، دار التوحيد، ط األولى

) ـهـ٤٥٨علـي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي (ت المحكم والمحيط األعظم، أبو الحسن  - 

 - هـــ١٤٢١ ،بيــروت، ط األولــى - تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة

 م.٢٠٠٠

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الـدين علـي بـن أبـي بكـر بـن سـليمان الهيثمـي   - 

 م. ١٩٩٤هـ، ١٤١٤اهرة، ط:هـ) تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، الق٨٠٧ت(

هــ) ٧٢٨تمجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراين (  - 

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، محمد بن صالح بن محمـد مجموع فتاوى   - 

دار  - هـ) جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السـليمان، دار الـوطن١٤٢١تالعثيمين (

 هـ.١٤١٣الثريا، 

د بـن المطالُب الَعالَيُة بَِزَوائِِد المَسانيد الّثَمانَِيِة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمـد بـن أحمـ  - 

  دار الغيـث للنشـر والتوزيـع،  - هــ) دار العاصـمة للنشـر والتوزيـع٨٥٢تحجر العسـقالين (

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ - م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ ،األولى ط

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علـم األصـول، حـافظ بـن أحمـد بـن علـي الحكمـي   - 

ــيم ١٣٧٧ت( ــن الق ــر، دار اب ــو عم ــود أب ــن محم ــر ب ــق: عم ـــ) تحقي ــى –ه ــدمام، ط األول  ،ال

 م.١٩٩٠ - هـ١٤١٠

معجم ابن األعرابـي، أبـو سـعيد بـن األعرابـي أحمـد بـن محمـد بـن زيـاد بـن بشـر بـن درهـم   - 

ــويف ( ــري الص ـــ)٣٤٠تالبص ــد  ،ه ــن أحم ــراهيم ب ــن إب ــن ب ــد المحس ــريج: عب ــق وتخ تحقي

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ،الحسيني، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط األولى
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ــة العبيكــان، الريــاض، ط األولــى  -   - هـــ١٤١٧ ،معجــم ألفــاظ العقيــدة، عــامر عبــد اهللا، مكتب

 م. ١٩٩٧

يم مصـطفى، أحمـد الزيـات، حامـد المعجم الوسيط، مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، (إبـراه  - 

ـــد ـــام باإلشـــرافعب ـــة: ق ـــيس،  القادر، محمـــد النجـــار) الطبعـــة الثاني ـــراهيم أن   عليهـــا: د. إب

الحليم منتصر، عطية الصوالحي، محمد خلف اهللا أحمد، أشرف علـى الطبـع: حسـن . عبدد

 علي عطية، محمد شوقي أمين.

المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليـد سـليمان بـن خلـف بـن سـعد بـن أيـوب بـن وارث التجيبـي   - 

 ،بجـوار محافظـة مصـر، ط األولـى - هـ) مطبعة السعادة٤٧٤تالقرطبي الباجي األندلسي (

 هـ. ١٣٣٢

الميسر يف شرح مصابيح السنة، فضل اهللا بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبـد اهللا، شـهاب   - 

  تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز،  ،هـ)٦٦١تالدين التُّوِربِْشتِي (

 م.٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩ ،ط الثانية

ب الفكر التغريبي العربـي يف التعامـل معهـا النظريات العلمية الحديثة مسيرهتا الفكرية وأسلو  - 

 - دراسة نقدية، حسن بن محمد حسن األسمري، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، جدة

 م.٢٠١٢ - هـ١٤٣٣ ،األولى طالمملكة العربية السعودية، 

النهاية يف غريب الحديث واألثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمـد بـن   - 

 هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى٦٠٦تابن عبد الكريم الشيباين الجزري ابن األثير ( محمد

 م. ١٩٧٩ - هـ١٣٩٩بيروت،  - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية -

* * * 
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