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 �خ�ص: الك��ب وال�ن�

 ج���� ج�ة، ا���ك� ال����� ال���دي�

  ال���ص

ه�ا ال��� ه� ع���ة ع� ��ول� �ب�از 

خ��  ا���� ال���� � ال��اب� ال�ق�ئ�� م�

وق� ح�ول�  ال�ب�ء، � ال�ا�دة ملسو هيلع هللا ىلصأح�دي� ال�� 

م�ظ�� ع��� ال��ح�� ت��ي� ال��ب� ال�ق�ئ� م� 

ال�ظ� ا�س�م��، ث� ال���ي� ث� م� وج�� 

ب�ل�ب�ء، م� ب��� أه��� ال��ب� ال�ق�ئ� م� ال�ب�ء، 

وال��ص�� الش�ع� ل���اب� ال�ق�ئ�� � ا�س��، 

�، واس���اض وخ��ئ� ه�� ال��اب� ال�ق�ئ�

��� م� ا�س�ل�� ال�ق�ئ�� ال� ع�� ب�� ال�� 

 ال�ك�� خ�� م� وب���، ان�ش��� زم� ال�ب�ء ملسو هيلع هللا ىلص

 م� ا��ئ�� ه�� ل���ي� ا���ب�� ا��ان� ع�ى

 م� ف�ي� ن�� وه�ا �ب�ن��، م��� إ� ع���� ���

 ���� � وج�ده� ي��� ال� ال�ق�ئ�� ال��اب�

 ع�ى م���� أن� ب��� �م�ا�س ا���� غ� آخ�

�ف��� ا����� م���ه�  إس�م�� م�ظ�م�

 ال�ح��.

Abstract: 

This paper is an attempt to 

uncover the prophetic method in 

taking protective measures as found 

in the hadiths concerning plagues. 

The researcher attempts to define 

preventive measures from an Islamic 

perspective, the meaning of 

pandemics, and the importance of 

adopting protective measures in the 

face of pandemics. Additionally, she 

has outlined the underlying Islamic 

principles covering this subject and 

any specific characteristics of these 

principles. Moreover, the paper 

demonstrates some examples of how 

the Prophet, peace and blessings be 

upon him, sought to manage 

pandemics and hinder them from 

spreading, by focusing on the 

positive elements and transforming 

this from a calamity to a worldwide 

opportunity, which is something 

unique to the Islamic understanding 

and difficult to find outside of the 

Muslim society, owing to the fact 

that it relies on the Islamic 

weltanschauung as found in the two 

pristine sources. 

Preventive measures from the epidemic in the Sunnah 
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 : ل��دمةا

ّ� ا��� �، ����، ون������، ون������، ون��ذ ب�� م� ش�ور أن���� وم� س���� إ 

أع��ل��، م� ي�� ا�؛ ف� م�� ل�، وم� ي��� ف� ه�د� ل�، وأش�� أ� إل� إ� ا� وح�� � ش�ي� 

 لـــــــ�، وأش�� أّ� �ّ�ً�ا ع��� ورس�ل�. 

� ع�ى ���� ج�ان� ا���ة وا�وب�� ال� ق� ت�ث� س�ً�م� ا��ائ�  اإ� ال��� ي�اج� ع�ًد

ا�ج���ع��، وال�����، وا�ق���دي�، وال����، وغ�ه�، �� ق� ي��� � ح�و� م���� � ��� 

ا��ان� ال��ب�� ب��� ت�ث� ه�� ا�م�ا� ع�ى ح��ة ال���، وه�ا ي���� ت��ف� ا���د ��اج����، 

 �دي� وال���� ال���� ع���. ل���د� ا��ي� م� ا���ئ� ا�

وال��ب� ال�ق�ئ� ه� أح� ا������� ا��ي�� ال� ت��� إ� ���� ا��ف�� ع�ى ال��د 

وا���� � أح�� ح�ل�� ب����� ���ع� م� ا�ج�اءا� وال���ك��� وال��اع� ال� ت��� ل��ف� 

 ا�م� وال��م� وا��ر م� خ�� م�. 

��� ت��� � ا�ج�اءا� ال�ق�ئ�� ا����� � ا��ن� ال���، و� ش� أ� ��� ال��اب� أه

ف���� ا�م�ا� ��� أ� ي�� ا��ء ف�ي�� ��؛ إ� ه� ا�� ا���ا� ال��وري� ال� ��� م����� 

ـ، ول�ل� ي��ل��: )إ� دره� وق�ي� خ� م� ق���ر ع��(، ف�ل�ق�ي� ت�� ع��  ا�م�ا� ـ ب�ذ� ا�

�، ��� ا���� ������ ا���، وت��� ال��اب� ال�ق�ئ�� أق�� وأش� ب�ًسا���ع�ة ع�ى ت�ف� ال�

 ف����� ت�اب� ا���وم� و� ت�� ف�ص� ل���ام� ا���ك�� ل����� ب�ل�ور ا��م�.

ا م��� ق� وا����� ل���� ال���� � ال��اب� ال�ق�ئ�� ل��ق�ي� م� ال�ب�ء ي���� أ� ج�ء ك�ً�

أس�س���  م�س�س�� ا���اع� ال م� ملسو هيلع هللا ىلص� أه����، ب� ي��� م� أرش� إل�� ال�� وبّ� �م�� ملسو هيلع هللا ىلصال��  بّ���

 ال�� ال�ق�ئ� ا��ي� ب�� اك���� م����� ا�م�ا� وا�وب�� ال� ق� ت��� ب��ن���.

� ط�� ال�ق�ي� م� ا�م�ا�، وت��� ه�� ال��اب� ال���ي� إ� ب��ء ���� م��� ص�� ي�ّ� 

إ� ج�ن�  ،� م� ان���ر ال�ب�ء وت���� م� أض�ار���ي�� ح�� ح�وث�� م�ً�وي��� ح���� ا�ج�اءا� ال

�� � ـ ب�ذ� ا� ـ ا���ظ ع�ى ح��ة ا�ص��ء وا��ضى ب�ض� ك�ف� ال��اب� ا����� ��� وق�� ا�م�ا� 

ذل� ال��ع�� ا������ ب�ه��� ال���ف� ال�����، وغ�� ال��ي�، وال�ف� م� ك��ءة ا��ي� ا����، 

ك� ذل� ك�� ل� دور ك�� � ���� ا�م�� ال��� ا�رش�د إ� ال��� وال�واء ا���س�، و

  وا�ق���د� ل���د وا���� ا����.
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ل���� وه��� ���ع� م� ا���� وا��ل��� ال����� ال� ت��ول� ال�� ال�ق�ئ� ب�ل���؛ 

ت��و� ه�ا ا��ض�� م�  ق�ئ�� ف��ال��اب� ال�، وأم� ك�ن�  ت���و� ا��ض�� ت�ً�� ل���� أص��ب��

. ال��ح�: ه��� خ�� ح�� ح�وي�، وال�� ك�� �� ب���ا�: )ال��اب� وج�� ن�� إس�م��

ال�ق�ئ�� ال���� وال����� � ال��� ال���ي� دراس� م�ض�ع��( وه� رس�ل� م�ج��� م� ج�م�� ا�زه� � 

ل����� � ال��� ال���ي� ب��� ع�� ح�� غ�ة، وال�راس� ت��ق� إ� ال��اب� ال�ق�ئ�� ال���� وا

اش���� ع�ى إش�را� ل���� ل��� أه� ا�م�ا� وم����ت�� وال���� وم���ات�� وال��ي�� ال� ت��م� 

وال���ب� رض�ا� ا� ت��� ع����، إ� أن�� � ت���ع� ال��اب� ال�ق�ئ�� ل��ب�ء ب���  ملسو هيلع هللا ىلصب�� ال�� 

 ح�دي� ال����� ع�ى ب�� م�ض�ع�� ��� . وا�، م� اع���د ال��ح� ع�ى ع�د م� ا�

� ل�� � ��� ه�دًي�وه�ا ال��� ه� ��ول� ل����� ع�ى ال��اب� ال�ق�ئ�� � ال��� ال���ي�؛ ل

ل��ف�  � ك�م��م�اج�� وب�ء ك�رون� ال�� ع�� ب��م� ا�س�م�� وال��� أ��، وإع��ء ��ذًج

ب�ذ� ا� � ا�� م� ان���رم�� ال�ب�ء أو  ش�ن�� م� ل�وا ملسو هيلع هللا ىلصال��اب� ال�ق�ئ�� ال� ح� ع���� ال�� 

 ت���. 

� ال��اب� ال�ق�ئ��  ملسو هيلع هللا ىلصم� خ�� ت��� م��� ال��  واع��� ه�ا ال��� ع�ى 

 ، وأق�ا� وأف��� ال���ب� رض�ا� ا� ت��� ع���� م� ب���.  ملسو هيلع هللا ىلصم� ال�ب�ء وال� ب�ز� � أق�ال� وأف��ل� 

  وخ��� ع�ى ال��� ال��ل�: �ا ال��� إ� م��م� وم���وق� ق��� ه�

 وس�� ا�خ���ر وخ�� ال���.  ،�� ف��� أه��� ا��ض��بّ� 

 وا�ه���. ،ء ا�����ال��اب� ال�ق�ئ�� م� ال�ب� 

ال��ص�� ال��ع� ل���اب� ال�ق�ئ�� م� ال���� وال���، وخ��ئ� ه�� ال��اب� �  

 .ا�س��

ملسو هيلع هللا ىلص

 : ���� ف�و ال��اب� ال�ق�ئ�� ا����ي�، وف�� 

 ال��� ا�و�: ال��� ب�� وح�� ال��ك� ع��� 

 ال��� ال��ن�: ال�� ع�ى ال�ب�ء

 ال��� ال��ل�: ال�ع�ء 

 �ء�بال��� ال�اب�: ا���� م� ا�

 ال��� ا��م�: ا�س����ر ب�ل��ق��

  :��� ف�و�ا���� ال��ن�: ال��اب� ال�ق�ئ�� ا����، وف�� 
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 ال��� ا�و�: ط��ر ا����

 ال��ن�: ا��� ال���ال��� 

 ال��� ال��ل� : ال��� ال���

 ال��� ال�اب�: ال��او�

 ال��� ا��م�: ط�� ال�ق�ي� م� م����� ال�ب�ء

  وال��ص��� . ف��� أه� ال���ئ� و 

ا���� ا�و�: ال��اب� ال�ق�ئ�� م� ال�ب�ء ا�����، وا�ه���، وال��ص�� الش�ع�، وا���ئ�، 

 وف�� م�����:

 :���� ا�و�: ال��اب� ال�ق�ئ�� م� ال�ب�ء ا����� وا�ه���ا

  :ل��اب�ا م����: أو�

ا ال�َ��ِ� أ��� ُج��ُ� ِف� ِقَ���� َواِحٍ�، َوُهَ� آِخُ� ال��ْ�ِء َوَخ����ُ� ِخ���ُ� ال��اُ� َوال�َ��ُء َوال��اُء. أ�ْصُ� َهَ�

 . 3َوَدب�ْ�ُ� ال���ْمَ� َتْ�ِبً�ا ف�َ���ُ�ُ� َعْ� ِف���� َوَرو�ي�ٍ�، 2ق���وُدُبُ� ا��ْم�� وُدْبُ�ُ�: آخ��، وا�ْدب�ُر: ن��� ا�. 1ق�ُ�ِ�ِ�

َوَذِل�� أ�ن�ُ� َيْ���ُ� إ�ل�ى َم� َتِ�ُ� َع�ِقَ�ُ�ُ�  ؛ ِف�ِ�، َوال��ْ�ِبُ�: أ�ْ� ُيَ�ب�َ� ال���ْنَ��ُ� أ�ْمَ�ُ�وال��َ�ب��: ال������ُ�

 . 4َوآِخُ�ُ�

                                                           

، ا����ق�� ��ق� ا��ق�� ���ق� �ق�رون، ا����ق�� �ع���م����س��م�غة���� ز���� ا���و���، اب� ��ر�، أ��� ب� ��ر� ب -( 1

 (.324 /�2، )1979 -�ق 1399دار ا����، 

، ����قق�� أ��قق� ��قق� ا���قق�ر ��قق�ر، �غ�����تم�����م�غة����م������تم�غع������ا��ق����، س�قق����� بقق� ��قق�د، ا��قق�راب�،  -( 2

(،  وابق� �ق�ر�، أ��ق� بق� �ق�ر� 655 /�2، )1987 - �قق1407ة� ا��ا��قة، ب��وت، ا����ق –ا������ دار ا���� ������� 

ب�قق�وت،  –، درا�ققة و����قق�� ز��قق� ��قق� ا����قق� �قق���ن، دار ا���قق�� ����ققة ا���قق��ة ������م�غة����بقق� ز���قق�، ا���و��قق�، 

 (.�345، )ص 1986 -�ق 1406 -ا����ة ا�����ة 

ب�ق�وت،  –، ا����ق�� ا�����قة ا�����قة ���م���م�����م�غ���تم�غ������غ�����تم�غ��ا������، أ��� ب� ���� ب� ���،  -( 3

(1/ 188.) 

(، واب� ���ق�ر، ���ق� بق� ��ق�� بق� ���ق�ر، ا���ق�ر�، 324 /2، ���� ��ب�، )�ع��م���س��م�غة��اب� ��ر�،  -( 4

   (.273 /�4ق، ) 1414 -ب��وت، ا����ة� ا�����ة  –، ا������ دار ��در غ��نم�غع�ب
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اس����� ال�أ� ب���� ش��، " أن��: (ـه471)�:ا��ج�ن� �ق�لوخ�ص� ا����� ال���� ل���اب� م� 

إج�اء ا�م�ر ع�ى ع�� ال��اق�، وه� � ت��� ح�����، ول����  و� ���ف� ا��، ال��� � ال��اق و

 . 5"��ًزا

 م���� ال�ق�ي�:: ث�ن��

 :أ��� َوات��� ال��َ�: َتَ�ق�ُ�، ،َوَوق�ْ�ُ�ُ� أ�ِق�ِ� َوق�ً�� ،: ك�ِ�َ��� َواِحَ�ة� َتُ��� َع��ى َدف��� َشْ�ٍء َعْ� َشْ�ٍء ِبَ�ْ���ِ�ىَوق�

 .6َ�ْ� َبْ�َ��� َوَبْ�َ�ُ� ك��ل���ق��َيِ�اْج

 .�7 ج�� ال��ء وق�ي� �� ���ال�ق�ي�: ح�� ال��ء ع�� ي�ذي� وي��� وال��ق�و

 م���� ال�ب�ء: : ث�ل��

 َوَب� َوَوُبَ�ْ� و�َب� َوو�َب�َءة� َوإ�ب�ًء َوإ�ب�َءة� ع�ى ال��� وأ�ْوَب��ْ� َوُوِبَ�ْ� َوب�ًء(: "هـ�458: ق�� اب� س��� )

 .8"وأرٌ� َوِبَ��� َووِب�َ��� ك��ة� ال�ب�ِء وا�سُ� الِ��َ��� واس��َب� ا�رَ� اسَ�ْ�َخ���

الَ�َب�ُء: ف���ٌد َيْ���� وق��: . 9"ه� ك�� م��� ع��� وق� َوِبَ�ِ� ا�رُ�" :وق�� ،ال��ع�� :الَ�ب�ُءو

 ا�س� واِ�َ�ِ� ال��َ�ة، وق��: الَ�َب�َء َح���� َتَ���� �ِءـَِلَ�ْ�َه� ا��َ�اِء ��س��ٍ� َسَ��و�ّي� أ�و أ�ْرِض���، ك��

وان����� ال����ر وُص��ِد  ،ا��اِء ب�لَ�َ�ار�� الُ�����َي�، ك�ج���� ك�اكَ� ذاِ� أ�ِش��� وال����ِ�ّ�� ك���ِح�

                                                           

، ا����قق�� طقق��� و�قق��� ����ققة �قق� ا����قق��، �غ�ع��ف����، ��، ��قق� بقق� ���قق� بقق� ��قق� ا�قق��� ا��قق���ا����قق� -( 5

 (.�54، )ص 1983-�ق ����1403ن، ا����ة� ا�و�ى، -ا������ دار ا���� ا�����ة ب��وت 

ا����ققق�� دار ا���ققق� ، �����ققق� ، ا����ققق�� ر�ققق�� ���ققق���ه�����م�غة��������ققق� بققق� ا���ققق� بققق� در�ققق� ا�زد�، ابققق� در�ققق�،  -( 6

ا�قق�از�، ���قق� ��قق����  ،أ��قق� بقق� �قق�ر� بقق� ز���قق� ا���و��قق�و (، 245 /�1، )1987ب�قق�وت، ا����ققة� ا�و�ققى،  –�����ق�� 

 ( .131 /6ا���ة، ���� ��ب�، )

-�ققق1410، ا����قق�� �قق��� ا���قق�، ا��قق���ع ، ا����ققة� ا�و�ققى، �غ�������مىة���م�ه�����م�غ�ع������ز�قق� ا�قق���، ���قق�،  -( 7

 -�قق 1429، ا����ق�� �ق��� ا���ق�، ا����قة� ا�و�قى، �ع��م�غة��م�غع�����م�غ�ع�����(، وأ��� ���ق�ر، �430، )ص1990

2008( ،�3/ 2487  .) 

، ا����ققق�� ��ققق� ا����ققق� ��ققق�او�، �غ�������م��غ�������م��ى�����ابققق� �ققق���، ��ققق� بققق� س�ققق�����، أبققق� ا���ققق�، ا����ققق�،  -(8

 (.�10/566، )2000 -�ق 1421ب��وت، ا����ة� ا�و�ى،  –ا������ دار ا���� ا�����ة 

 (.����10/566 ��ب�، ) �غ����م��غ����م��ى��،اب� ����،  -( 9
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وان��ُ� ال��ئ���، َوذك�وا ل�ُ� ا��ْبِ��ة ال����ِسَ�ة، وأ�س��ُب� َمَ� َم� ُذِكَ� َتَ���ُ� ف���� ال�م��� وال���ص�� 

  .10وغُ� َذِل� ،وا��ورا� ،واِ���� ،وال��َ���� ،وا��َ�ر�ّ� ،ع�م�ٍ�، ِمْ�َ�� ا����ى

ه� ك��� م��� ش�ي� ال��و�، س�ي� ا�ن���ر م� م��� إ� م��� ي��� ا�ن���  :ال�ب�ء

 .  11"ا م� ت���� ا�وب�ُء ب�� ا���وا���ا� والّ����، وع�دة م� ي��� ق�ت�� ك�ل���ع�� "ك�ً�

أ�� ال����� ال�� ال�ق�ئ�: ع�ى أن�� ع�� ا��ف�� ع�ى ال��د وا���� � أح�� د/ وي��� 

وا�ج�اءا�  ح�ل�� ال����، ح�� ��� ه�ا ا��� م� خ�� ت���� ���ع� م� ال���ل�� وا�رش�دا�

 .  12ق�� وق�ع��، وم�� ان���ر ال��و� إذا وق��ال�ق�ئ�� ل�ن��� م� ا�م�ا� ال��ري� وال�اف�ة 

وم� خ�� ذل� ي��� أ�� ال��اب� ال�ق�ئ�� � ا�س��: ه� ت�� ا�رش�دا� وال������� 

وا�ج�اءا� ال�ق�ئ�� ال� ت�ج� � ق����� إ� أص�� وت������ ال�ي� ا�س�م� ال��ب�� م� ال���� 

���� �� ي����� وي�ث� س�ً�� ع�ى ص���� ال����� وال��� ال���ي�، وال� ت��� إ� ��ي� ا�

 وال�وح�� وا���ي�، ل������ا م� ال���� ب�ل������� ال��ع�� ع�ى ال�ج� ا����� م���. 

  : أه��� ال��اب� ال�ق�ئ�� � ا�س��:�اب��

م� ال��وري�� ال� � غ�ى ع��� � ح��ة ال���، وه� ش�� أس��  ت�� ال��اب� ال�ق�ئ��

وا���� � أح��  ،ذل� �ن�� ت���� ع�ى ا��ف�� ع�ى ال��د ؛�س���ار ا���ة ا�����ة ا��دئ� ل����

ح��ت� ال����، وه� ت��� ع�ى ���� ���ع� م� ال���ل�� وا�رش�دا� وا�ج�اءا� ل�ق�ي� ا�ن��� 

ال��ري� وال�اف�ة ق�� وق�ع�� وم�� ان���ر ال��و� إذا وق��، ول���� ا���ة ال����  م� ا�م�ا�

ذ� ا� ـ ب���� ظ�و� ا����� وم�� ا��اد� وأس��� ال��ت� وا��� وال�ع�. وا�س�� �ا���ة ـ ب

���� ه���� ب���ن� ال�وح� وال�� � ي���� ع�ى ا����� ع� غ�� م� ا�دي�� ا�خ��؛ ذل� �ن�

وح��، أو ع�ى دع� ال��� ب� ال��� ورب� ف��، ب� ت��� ا�م� إ� ك�ن� ال�ي� ال�ح�� ال�� أق�� 

وال� م��� ا���ظ ع�ى ال��� ال���ي� م� ال��ر، وا�ه����  ،دع�ئ� ث�ب�� � ح�� ال����� ا���

 ب�� م� ��� ا��ان�.

                                                           

، ا����ق�� �����قة �ق� ا�����ق��، ���م�غع����م���م������م�غ������ا������، ��ّ�� ب� ��ّ�� ب� ��� ا�ق�ّزا�،  -( 10

 ( . 478 /1ا������ دار ا���ا�ة، )

، ا����ققق�� دار ا���ققق� ا�����قققة، ا����قققة� ا�و�قققى، �غ�ع��ف�����م�غف�ه��������ققق� ��ققق�� ا���ققق�ن ا���ققق�د�،  ا�����ققق�، -( 11

  (.2392 /3، ���� ��ب�، )�ع��م�غة��م�غع����م�غ�ع����(، وأ��� ����ر، �235، )ص 2003 -�ق 1424

�، )�ققق ����1991ققة� ا�����ققة، ، ا����ققة ا���قق��ة ا����ققة ����قق��، ا�غ����م�غ�ئ���ي�م����م�������، ب��قق��� ا����قق�� -( 12

10 . ) 
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�ق�ئ�� ب�ل����ة، وا�س���دة م� ت�ث� ا�س�� ك�� أو� م� رب� ه�� ال��اب� ال و� ش� أ�� 

 .   13ات��� ه�� ال��اب�م� خ��  ��بل��ا� ال��� اال����ة و

ا���� ال��ن�: ال��ص�� الش�ع� ل���اب� ال�ق�ئ�� م� ال���� وال���، وخ��ئ� ه�� ال��اب� 

 :، وف�� ث�ث� ف�و�� ا�س��

  ا�و�: ال��ص�� الش�ع� ل���اب� ال�ق�ئ�� م� ال��آ� ال��ي�:ال��� 

وم��   :ال��� ع� إل��ء ال��� إ� ال�����، أو ت��ي��� ل�ذ� ال�� ي��� إ� إزه�� ال�و� ـ 

 [،195: ]ال���ة َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ :ت���� ق�ل

� ع�ى ال��� ع� ق�� ال��� وإي�ائ�� وإل��ئ�� إ� و� وا���خ��وه� ا�ي� ال� ي���� ب�� ا����م

ق��  ال����� ب�� ط�ي�� م� ط�� ال�����، آخ�ي� ب���� ل�� ا�ي�، وب�ل���� ا���،

��: إ� ا� ن�ى ع� ا�ل��ء ب�ي�ي�� �� ف�� ي�: " ف�ل��ا� م� ال��� � ذل� أ� (ـه310)�:ال���

ب�� م� ل�م�� م� ف�ائ��، ف�ُ� ج�ئ� �ح� م��  -وه� ال��ا�  -ه�ك��، وا�س���� ل����� 

وق�� . 14"َع�اَب�...ال�خ�� � ش�ء ي��ه� ا� م��، �� ن���ج� ب�خ�ل�� ف�� 

أ�: � ت�خ�وا  ،َمْ�َ�ٌر ِمْ� َه���� َيْ����� َه���ك�� َوُه����� َوَتْ������� : " َوال��ْ�������:(ـه1250)�:ال��ك�ن�

� ا�ع���ر ب���� ال��� � ���� ال���، ف�� م� ص�� ع��� أن� ف��� ي�����، وا�� أ��

 . 15"ت���� � ال�ي� أو ال�ن�� ف�� داخ� � ه�ا

[، 29 ]ال���ء : َّ زت رت يب ىب نب  زبمب رب يئ ُّٱ ا� ت��� : وق��

: (ـه671)�:أو ال���� � ق�� ن���، ق�� ال��ط� ت�� ع�ى ع�� ق�� ا�ن��� غ��، وه�� ا�ي�

�. ث� ل���� ي���و� أ� ي��� ا��اد ب��� ا�ي� ال��� أ� ي��� ب�� ال��� ب�ً� "وأ�� أه� ال��وي� ع�ى أ��

ط�� ا��� ب�� ��� ن��� ع�ى ال��ر ا��د� إ� ال�ج� ن��� ب��� م�� ل���� � ا��� ع�ى ال�ن�� و

                                                           

�����ملغ��م(، و��ق�و�، ��ق� ���ق�، 15قق 11، ���ق� �ق�ب� ، )ص �غ��م�غ�ئ�ي�م��م�����ب����� ا����ق��،  -( 13

 (.109ق  �65ق، )ص 1406، وزارع ا�و���، ا����� ا���ى �����ن ا�����ة، ا���د ا�����، �غ��م������

، ا����قق�� أ��قق� ���قق� �قق���،  ا����قق�� ������م�غ�����نم����م�������م�غ�����ن، أبقق� ���قق�ا���قق��، ���قق� بقق� ���قق�،  -( 14

 (. 593 /3، )�2000 -�ق ����1420ة ا�����ة، ا����ة� ا�و�ى، 

د��ق�،  -�، دار ا���ق� ا���ق� ، ا����ق�� دار ابق� ���ق��حم�غ��س�، ا�������، ���� ب� ��� ب� ���� ب� ��� � -( 15

 (.222 /�1ق، )1414 -ب��وت، ا����ة� ا�و�ى 
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: "و� ي��� ا�ن��� ن���، وي�خ� � ذل� ا�ل��ُء ب�ل��� إ� (ـه1358 �:وق�� ال����)، 16"ال���

 . 17"ال�����، وف�ُ� ا�خ��ر ا����� إ� ال��� وا���

 �� ال���ي�: : ال��ص�� الش�ع� ل���اب� ال�ق�ئ�� م� ال�ال��� ال��ن�

ذل� �� ال��� م�م�ر  ؛18«ُمِ��� َع��ى ُمْ���ٌ� ُي�ر�َد�� ��»: ملسو هيلع هللا ىلصق��  : ال��� ع� م��� ال��و�،

���� � ال��ر أو ا��ء ال��ي� أو بي���  أ� � ي�م�ب�ت��ء أس��� ال��ء إذا ك�� � ع�ف�� م���، ف��� أن�

� أو ي�ذ� ف��ل� اج���� م��رب� ا��ي�، أو ي�� ي�خ� �� ه�� و��� �� ج�� ال��دة ب�ن��

: " )� ي�رد�( (هـ676 )�: � م� أس��� ا��� وال���، ق�� ال��و�ال��و� ع�ى ب�د ف��� وب�ء ف�ن�

 . 19"ا�رش�د إ� ��ن�� م� ��� ال��ر ع��� � ال��دة ب��� ا� وق�ر�

� ع�ـ� خ�ـ�� أ� ي�ـ�ر ا� سـ���ن� وت�ـ�� � ت�ـ�       وال��ـ  : ال�ق�ي� م� ا���ل�� ل��ر�ي�، 

�ـ�   �وع،20«ْ�ُ�و�� ك�َ�ـ� َتِ�ـّ� ِمـَ� ا��َسـ�ِ    ا�َــ  ِمـ�َ  َوِفـ�� »: ملسو هيلع هللا ىلصا��ل� ا�ص�ب� ب���� ن���، ق�� رسـ�� ا�  

م�� إ� ال���� ب�ذ� ا� ت�ـ�� كـ����    ع�� أص�� ��� ��ى ان���ل� ي���� �� ع�ى ا��ء أ��

�؛ ت�قً�� �س��� ال�ـ� وحـ�ًرا مـ� وسـ�و� ال�ـ���� الـ�� قـ� ��ـ� ع��ـ� أ�ـ� أصـ�ب� أو            وا��ا� وغ�

: " ا�مـ� بـ�ل��ار مـ� ا�ـ�و� لـ�� مـ� بـ��        (ـهـ 449)�:أص�� غ�� ه� ب��� ال��و�، ق�� ابـ� ب�ـ��  

ال��و� � ش�ء ب� ه� �م� ط���� وه� ان���� ال�اء م� ج�� ��� ب�اس�� ا��م�� وا���ل�� وش� 

ل�ائ�ــ� ولــ�ل� ي�ــ� � كــ�� مــ� ا�مــ�ا� � ال�ــ�دة ان��ــ�� الــ�اء مــ� ا�ــ�ي� إ� ال�ــ��� ب��ــ�ة    ا

ــ�    ــ� ق��� ــ� اب ــ276)�:ا���ل�ــ� وهــ�� ط�ي� ــى ي�ــ�� مــ� أطــ��       (ـه ــ� ح� ــ��: " ا�ــ�و� ت�ــ�� رائ�� ف�

قــــ�� ، 21"��ل�ــــ�� و��دث�ــــ� وم�ــــ�ج��� وكــــ�ا ي�ــــ� كــــ��ا بــــ���أة مــــ� ال�جــــ� وع��ــــ�        

                                                           

، ����ق�� أ��ق� ا���دو�ق� و�بق�ا��� �غ����م�����م�غ���نا������، ���� ب� أ��� ب� أب� ��� ب� ��ح، ا����ر�،  -( 16

 (.157 /�5، )1964 -�ق 1384ا�����ع، ا����ة� ا�����ة،  –أ����، ا������ دار ا���� ا�����ة 

، ا����قق�� ��قق� �������م�غ������م�غ������م����م�ف�����م�����م�غ�����ن،  ا��قق���، ��قق� ا�قق���� بقق� ���قق� بقق� ��قق� � -( 17

 (.�175، )ص 2000-�ق 1420ا����� ب� ��� ا������، ا������ ����ة ا�����ة، ا����ة� ا�و�ى، 

 (.5771(، ا����� ر�� )138 /��7، ��� � ���ة، )ا����� أخ��� ا����ر� �� �����، �� ���� ا� -( 18

، ا����قق�� دار س��قق�� �غ��ه����م����تم�����حم����ة�م����م�غ������، أبقق� ز���قق� ���قق� ا�قق��، ا��قق�و�، ���ققى بقق� �قق�� -( 19

 .  (214 /14، ) 1392ب��وت، ا����ة� ا�����ة،  –ا���اث ا����� 

 (. 5707(، ا����� ر�� )126 /�7ر� �� �����، �� ���� ا���، ��� ا���ا�، )ا����� أخ��� ا��� -( 20

، ����ق�� أبق� ��ق�� ���ق� ��تم���حم�غ������،م����م�����اب� ����، ��� ب� خ�� ب� ��� ا����، أب� ا���ق�،  -( 21

 ( .418 /�9، )2003 -�ق 1423ا����د�ة، ا����ة� ا�����ة،  -ب� سب�ا��� ، دار ا����� ����ة ا���� 
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ر مــ� ال�ــ�ر الــ�� ي��ــ� وجــ�د� ع�ــ� �، ف�ـ�� � أ� ا� ت�ــ�� ج�ــ� ذلــ� ســ�ً���ــْعأ�..: "(ـهــ855)�:ال�ـ�� 

 . 22" وج�د� ب��� ا� ع� وج�

، وهو عدم ا�دخول إ�ى أرض قد ا��شر في�� ا�وب�ء 23: ال�ع�ة إ� م��أ ا��� ال���

 إ�َذا»: ملسو هيلع هللا ىلصل��ري��، ق�� رس�� ا�  ا�� وسً�إ� ال���أو ا�خروج ���� إ�ى غيره� ���� �ن إ���ء ا���س 

 .24«َتْ�ُخ���َه� ف���� ِب��ْر�� ِبِ� َسِ�ْ�ُ�ْ� َوإ�َذا ِمْ�ُ�، ِفَ�اًرا َتْ�ُ�ُج�ا ف���� ِب��ْر�� َوأ�ْنُ�ْ� ِب�ل���ُع��� َسِ�ْ�ُ�ْ�

وأ� ذل� ل�� م�  ،: "ج�از رج�� م� أراد دخ�� ب��ة ف��� أ� ب�� ال��ع��ق�� اب� ح�� 

�� ه� م� م�� ا�ل��ء إ� ال����� أو س� ال�ري�� ل�� ي���� م� ي�خ� إ� ا�ر� ال� وق� ال��ة وإن�

� ال�ب�ء � ال��ل� ي��� ع�ًم وا���� م� ذل� ه� أ��، 25"ب�� أ� ل� دخ��� وط�� ال��و� ا���� ع���

م�اخ�� س��� �� ب�� ف��� ال��ار م� أرض�  � ال��� ال�� ي�� ف�� ف�ذا ان��� ال�ب�ء ك�� ال��ه�

� ا��و� م� ا�ر� ال� ان��� ب�� ال�ب�ء ق� ي��� س�ً� ع��� � ي��ر م� ال���ء، إ� ج�ن� أ��

� ك�� ك��ا ل���� ال����ء وإدخ�� ل���� م���� ا��ضى وف�� م� ي����� أح��ء وأم�ات�، وأيً�

ا��و� وت�ك�ا ال����ء ال�ي� � ي��رو� ع�ى ال��ار، ال�ع� ع�ى ق��ب�� إذا ��� ا�ق�ي�ء م� 

وك�� ال�اج� ه� �� ال���� ع�ى ال��� ب�� ت��� وال�ض� ب���ئ� وق�ر� وال�� ع�ى أق�ار� ا���� 

 .  26وال��ك� ع���

                                                           

 (247 /21، ���� ��ب�، )ى���م�غ����م، ا����� -( 22

����قق� ��قق���ت أ�قق��ص ��قق��� �قق� س�قق�ب���، أو ��قق� �قق��� ا��قق��ص �قق� ��قق���، �����ققة �قق�د� س�ققى ا������ققة  -( 23

� ������قة �ق� دون ا����ر ا���و� و���ن ا���� �ق� ���ق�ع ����قة و���ق�ع ���ق��ا��ت ����قة . ���ق� � ا����ق� ا�ق���

workers-health-https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-ا��ققققق�ال ، د��ققققق� ا���ققققق� ا��ققققق�� ، 

ar-guidelines-quarantine-ar/home/  . 

(، ا��قق��� ر�قق� 130 /��7 أخ��قق� ا���قق�ر� �قق� �قق����، �قق� ��قق�� ا��قق�، �قق�� �قق� �قق��� �قق� ا��قق���ن، )ا��قق� -( 24

(5728 .) 

 -، ا����قق�� دار ا�����ققة ����حم�غ������م����تم�����حم�غ�������ما���قق����، أ��قق� بقق� ��قق� بقق� ��قق� أبقق� ا���قق�،  -( 25

� �إخ�ا�قق� و�قق��� وأ�قق�� ��ققى ���قق�� ��قق� ، ر�قق� ���قق� وأب�ا�قق� وأ��د��قق�� ���قق� �قق�اد ��قق� ا��قق���، �قق�1379ب�قق�وت، 

 ( . 187 /10ا���� ا�����، ���� ������ت ا����ة� ��� ا����� ب� ��� � ب� ��ز، )

����ققة ا���قق�ر  -، ا����قق�� ����ققة ا���قق��ة، ب�قق�وت ز�دم�غ�ع���دم����م�����م�����م�غ�����دب��قق��� ابقق� �قق�� ا���ز�ققة،  -( 26

( ؛ ابق� ��ق� ا���ق���� ، �ق�� ا��قق�ر� ، 39 /�4، )1994-�ققق ���1415ق�ون، ا��ق���ة، ا����ق�، ا����قة� ا��ق���ة وا

 ( .189 /����10 ��ب� ، )
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وع�� دخ�ل� ع�ى ا�ص��ء ل��ق�ي� م�  ل���ي� ال�� أص�ب� ال�ب�ء، 27: ال��� ال���

ق��َ� ك��َ� ِف� َوف�ِ� َثِ��ٍ� َرُجٌ� َمْ�ُ�وٌ�، ف���ْرَسَ� إ�ل�ْ�ِ� ال��ِ��� ، 29َعْ� أ�ِب�ِ�، 28ْ���و ْب�� ال����يِ�َ�ْ� َعفال�ب�ء، 

ب�� ا�ح���� وا��ر وا���ظ ع�ى ا�ن�� م�  م� ب�ل� ملسو هيلع هللا ىلصوأم�� ، 30«ف��ْرِجْ� َب�َيْ�َ���� ق�ْ� إ�ن��» ملسو هيلع هللا ىلص

 . 31ت�ج�� ا���� ب�ل�ب�ء إ� ع�� ن��� ع� ال��� ال��و� م� خ��

 �ج� ا���� ال��ب� � أر� ال�ب�ء م�� أج� ف،   :

��ْ�َ� أ�ن�ُ� ك��َ� َعَ�اًب� َيْ�َ�ُ�ُ� ال��ُ� َع��ى َمْ� َيَ��ُء، ف�َ�َ���ُ� ال��ُ� َرْحَ��� ِل��ُ�ْ�ِمِ�َ�، ف�» : ملسو هيلع هللا ىلصق�� ال��  ، ال����

ُ�، إ�ل�� ك��َ� ل�ُ� ِمْ� َعْ�ٍ� َي��ُ� ال���ُع�ُ�، ف�َ�ْ���ُ� ِف� َب��ِ�ِ� َص�ِبً�ا، َيْ���ُ� أ�ن�ُ� ل�ْ� ُيِ��َ�ُ� إ�ل�� َم� ك�َ�َ� ال��ُ� ل�

�� ش��دة(، ق�� اب� ب���: " )ال��ع، 33«�ُ� َشَ��َدة� ِل���� ُمْ�ِ���ال���ُع»: ملسو هيلع هللا ىلصوق�� ، 32«ِمْ�ُ� أ�ْج�� ال�����ِ�

                                                           

س���ا����ة ���� س���� ��ق�� ا���ق�ب�� ��ق�ل ���ق� �ق� ا��ق��ص ا��ق���. ��ق� ���ق� ا��ق�� �ق� ���قة ا���طقى  -( 27

��ق�ز��� أو ا�����ق�ى أو ���ق�ت ا�����قة  �������ع �� ��� ا����ر ��ل ����. و���� ر���ة ا��ق��ص ا���ق�و��� �ق�

ا��ققققق��ة ا�����قققققة . ���ققققق� � ���ققققق� �����قققققة ا��ققققق�ال ا������قققققة ، ا��ققققق�� و ا���ققققق� ا��ققققق�� �����ققققق�ت �����قققققة ، 

chigan.gov/documents/michiganprepares2/Isolation_and_Quarantine_Factshttps://www.mi

_428145_7.pdf  . 

�ققق .  100ه ، و��قق�� 91ا����قق�، أبقق� ا����قق� ا��قق����، �قق����، ��ققة، ��قق�� �قق��� �قق�ة  بقق� �قق��� ��قق�و بقق� ا��قق��� -( 28

، ا����قق�� ��قق� � ا����قق�، ������م�����حم�غ�������مبقق� ���قق� بقق� ا���قق�� بقق� ا���قق�، أبقق� ��قق�، ���قق�� ا���قق�ر�، أ��قق� 

(، ا��قق��، �قق� بقق� ��قق� ا�قق���� بقق� ���قق�، أبقق� 544 /�2ققق، )1407ب�قق�وت، ا����ققة� ا�و�ققى،  –ا����قق�� دار ا�����ققة 

ب�ققق�وت،  –���قققة ا���ققق��ة ، ا����ققق�� د. ��ققق�ر �ققق�اد ��ققق�و�، ا����ققق�� ��ه����س�م�غ�������م�����مج�������م�غ�������ا���ققق��، 

 ( .63 /�22، )1980 – 1400ا����ة� ا�و�ى، 

، و��ق�� س�ق� �ق� ��ق���ت و�ق�اد� �ق� ���ق�، ا�����، ���ب� ����، و�� وا�ق� ��ق�و بق� ا��ق��� ا����� ب� ���� -( 29

، ���ق� �ق�ب�، �ه�س�م�غ����م���مج�����م�غ�����ب� ���� ا����، ���� ��ن ا��� �����. ����� ���� ب� ��� ا����� 

، ا����قق�� ��قق� ���قق� ا���قق�و�، �������ع�ب(، وابقق� ��قق� ا��قق�، ���قق� بقق� ��قق� � بقق� ���قق� بقق� ��قق� ا��قق�، 458 /12)

 (. 708 /�2، )1992 -�ق  1412ا������ دار ا����، ب��وت، ا����ة� ا�و�ى، 

(، ا��قق��� ر�قق� 1752 /��4 ، �قق� ��قق�� ا��ق��، �قق�� ا���ق�� ا���قق�و� و��ق��، )ا��ق��� أخ��قق� ��ق�� �قق� �ق�� -( 30

(2231  .) 

، ������ى�م�غع�����م�������م�����دم�غع����م������م������م�غ���س�م��غ������ب��قق��� ا���قق���، ���قق� ���قق� ا�قق���،  -( 31

ا��ققق���ة و����ققق� ا��ققق�اث َ�قققَ�َ���� �ققق�د� بققق� ���ققق� بققق� �ققق��� م� ���ققق�ن، ا����ققق�� ���ققق� ا����ققق�ن ����ققق�ث وا��را�ققق�ت 

 (.  1141ق  1138 /�3، )2010 -�ق 1431ا����، ا����ة� ا�و�ى،  –وا�����ة، ����� 

(، ر�ققق� 131 /7ا��ققق��� أخ��ققق� ا���ققق�ر� �ققق� �ققق����، �ققق� ��ققق�� ا��ققق�، �ققق�� أ�ققق� ا��ققق�ب� �ققق� ا��ققق���ن، ) -( 32

(5734 .) 
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� � ي���� إ� م� ك�� ا� ع���، وأم� م� ج�� أ� ال��ب� ع��� ا���� أج�� ع�ى ا�، ال��� أنَّ

ف�� اس����ا ذل� ا�ج� ع�ى . 34"م� ال��ع�� وك�ه� وف� م�� ف��� ب�اخ� � م��ى ا��ي� 

�� ك�ن� ه�� ا��ت�� : "وإن�(هـ544 )�:ص�ه� واح���ب�� ا�ج� م� ا� ت���، ق�� ال��ض� ع���

ش��دة ب����� ا� ع�ى أرب�ب�� ل��ت�� وع��� ا�� ف���، ف��زاه� ا� ع�ى ذل�، ب�� ج�� �� أج� 

ال���اء، أو ���� أن�� ��ا ب�ل� ���ه�ت�� ف��� ق�س�ا م� ا�� ع�� ا��� وش�ت� م� أع� �� 

 .   35"ك�� أع� ل����اء

  خ��ئ� ال��اب� ال�ق�ئ�� � ا�س��: :�ال��لال��� 

ا�س�� ح�ز ق�� ال��� ا�و� � وض� ال��ان� وال��� وال�������  إ�� 

وا��� أدت  ال���دة ل����ي�،ا��ص� ب�ل��اب� ال�ق�ئ�� وال� ك�� �� دور ك�� � ���� ا�م�� و

ب�وره� إ� ���� ا�ن��� ل���رة ا�ر� وخ�ف���، وق��� ب��� إس�م�� ص��� س���� ق�م� ع�ى 

 .   36 ق�اع� وق�ئ�� ان��د ب�� ا�س�� دو� غ�� م� ا�دي��

��، ل���� وال��� وال�� �ال��ب� ال�ق�ئ� � ا�س�� ج�ء ش�م�� إ�� 

ا��ص�� ج�ء� م� ق�ة أح��م�� وال���ل�� ال�اردة � ال���� وال��� وال� م��� ال��اب�  �وه�

� ج�� ورو�، ف���ط� ن��� ال� ب� ال�ق�ئ�� � ا�س�� ب�ل���� ف�� ت���م� م� ا�ن��� ع�ى أن�

���� ف� ت�� م��� ج����، وق���، ف���ه�� ��� وخ�ف� وط��� وت��� ب�� ت���، ف���� ال��� وت

غ� أو ح�� أو ي�� أو ق��� ك�� ت�� م� ال���� ا��زع� ال� س��� ع���� ا��� ف��ده� إ� 

� � ��� أ� نَّإا���� أو ا�ن���ر أو ا�دم��. ورغ� ��� ت�� ال��اب� ال�ق�ئ�� ���ة ا���� إ� 

� ا�خ�� ف�� ج�ء م� ن��� ك�م� ت�ت� ��ره� إذا ت�� ا���� ا�ل��ا� ب���� ا�ح��� ال��ع�

 م���م�، ي��� ال���ي� إذا ال��� ب� ك�م�.   

                                                                                                                                                    

(، ر�قق� 24 /��4، �قق�� ا��قق��دع �قق�� �قق�� ا���قق�، )ا��قق��� أخ��قق� ا���قق�ر� �قق� �قق����، �قق� ��قق�� ا���قق�د وا��قق -( 33

(2830 .) 

 (.  427 /9، ���� ��ب�، )��تم���حم�غ�����م���م����ا���� اب� ����، -( 34

َ�قى لك���م�غ�عة�م�ف��ي�م���ة�ا���ط� ���ل، ���ل ب� ���ى ب� ���ل ب� ���و، ا��ق���،  -( 35 ، ا����ق�� د/ ��ي

َ��ِ���، ا������ دار ا�����   (.344 /�6، )1998 -�ق ������1419ة وا���� وا���ز��، ���، ا����ة� ا�و�ى، ِس�ي

، �قق� ا���قق�ث ا����قق�رع �قق� ا��قق���� ا����قق� ا�و� �قق� �ف����م�غ����م�غ�ئ���ي�م����م�������ا���قق�ع، ��قق� ا����قق�،  -( 36

 ( .31ق 24ص �ق، )1408ا����ز ا����� �� ا���من وا���ة، ا�����ة ا�����ة ا������ة، س��� أ��د، 
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ا����� ال����� ال�اردة � ال���� وال��� ق�� أل�  إ�� 

وأرب���ئ� س�� ج�ء� م���ة رب�ن�� م� ع�� ا� ت���، وه� ت�اف� ا����� ال���� وت��ب��� م��ب�� 

�داد م�� ع��� ه�ا ال�ي� � ت� م� إ��ن��، وع��ز ي�ي� ا��م�� إ��ًنا� ام�، و� ش� أ� ه�ت�

 .   ����37ال

ت���� ال��اب� ال�ق�ئ�� � ح��ة ا�ف�اد وا���ع�� � ا���� ا���� �  إ�� 

ل��اب� إ� ا�ف�اد وا������ وي��م�ه� ���� إ� ف��� و� أخ��ئ�� و� م�اق�� ح�ى ي����ا ه�� ا

 .  38 ب��، ب� ه� ج�ء م� ع���ت�� وع��دت�� ال� ي���ب�� ب�� إ� ا��ل� س���ن� وت���

ال��اب� ال�ق�ئ�� ت��د ا���� وا�ف�اد إ� ال��م�  � ش� أ�� 

� ك� ن�ف�ة ق� ت�ذي�، وت�� دون�� ا��اج� ح�ى � ل�وب�ء ا����، ف�� ت� �ح�ى � ي��� ف�ي�

 ت�� إل��. 

ا���� ل���اب� ال�ق�ئ�� � ا�س�� ي�ر� ح���� ب��ط� وي��  إ�� 

 �� ي���ا م�ه��وس��ل� ه�� ال��اب�، ف�� � ت����� ك��� م�ل�� ع�ل�� ت��� ك�ه� ص�ح���، و� ج�ً�

 �. ��� م� ال���ء وا�ن���، و� م��� ت��� م��� م��� ي�ا���، و� وقً�

� ��ة أو ا�ل��ا� ب��� ال��اب� ال�ق�ئ�� ل�� م�ه�ًن ف��� 

�� ج�ء م� ال����ة ا�س�م�� ال� ذل� �ن� ؛� ت���� م� ا���� ط��� ح��ت� ع�ى ا�ر�ب�م� ��د، إ��

 . ��39 ح�ى ي�اري� ال�ا�� ت��� ع� ا��

 :م����� وف�� ال�ب�ء، ع�� ال�ق�ئ�� ب�ل��اب� ا�خ� � ملسو هيلع هللا ىلص ال�� ا���� ال��ن�: م���

 :��� ف�و� وف�� ،ا���� ا�و�: ال��اب� ال�ق�ئ�� ا����ي�

  ���:ال��� ا�و�: ال��� ب�� وح�� ال��ك� ع

 َ�َ�� َعال��� ش��� ع���� م� ش�� ا����، وص�� م� ص�� أه� ال���� وا�ح���، فَ� إ��

ا� ب���ئ� وص��ت� و��� م� م��ف� خ�ل�� ج� وع�، وع��� ح� ت����� ف�ن� و� ش� ي�� إ� 

: " ال�َ�ِ�ُ� ُهَ� ُس���ُ� ال�����ِ� ِعْ�َ� ال�َ�َ��� ِبَ�� َص��َ� ِبِ� ال�����ُ�، (ـه�458:)درج� ال���، ق�� ال�����

ْ�َ� َيَ��ُ� ِمَ� ف��ل�����ُ� ُم��َ�ِ��� ل�ْ�َ� ِف�ِ� َتْ���يٌ� ِمَ� ال��ْ������ َول�� ُيَ�ث�ُ� ِف�ِ� َتَ���ٌ�، ف��ل�����ُ� َس�ِكٌ� آِمٌ� ل�

                                                           

 ( . 31،  24، ���� ��ب�، )ص  �ف��م�غ��م�غ�ئ�ي�م��م�����ا����ع، ��� ا�����،  -( 37

 ( .31، 24، ���� ��ب� ، )ص  �ف��م�غ��م�غ�ئ�ي�م��م�����ا����ع، ��� ا�����،  -( 38

 ( . 31، 24، ���� ��ب�، )ص  �ف��م�غ��م�غ�ئ�ي�م��م�����ا����ع، ��� ا�����،  -( 39
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"ف�ل��� ه� ال�ق�� ع�ى م� ق�� ب��� م� : (ـه751)�:وق�� اب� ال��� ،40"ْنَ�� ق�ِ����� َول�� ك�ِ�ً�اال��

  ��� ا�م�م� � ال�ي�، ق�� ت���:وب�ل��� م� ال�� ُت، 41"أ��ئ� وص��ت� ون��� ك��ل� وت�ح���

��ل� وت�� ا�[، 24]ال���ة:  َّ ىت نت مت رتزت يب ىب  نب مب زب رب ُّٱ

ال��ل�� ال�ف��� ه� رو� أع��� ال���� ال� ه� أروا� أع��� ا��ار�، وم�ى وص� ال��� إ� ال��� 

ام�� ن�را وإش�اق� وان��ى ع�� ك� ري� وش� وس�� وغ� وام�� ��� � وخ�ف� م�� ورضى ب� 

َ� َيْ�������، ال�� اْح��ِ� ِ�َ��ٍ�،ك� أ�َع��ُ��� إ�ن�� غ����ُ� َي�»: ملسو هيلع هللا ىلصق�� ، 42وش��ا ل� وت�ك� ع��� وإن�ب� إل��

�� ا��م��� ل�ْ� اْح��ِ� ال��َ� َتِ�ْ�ُ� ُتَ��َه��، إ�َذا َس��ل�َ� ف��ْس���� ال��َ�، َوإ�َذا اْسَ�َ�ْ�َ� ف��ْسَ�ِ�ْ� ِب�ل��ِ�، َواْع��ْ� أ�

ٍء ق�ْ� ك�َ�َ�ُ� ال��ُ� ل���، َول�ْ� اْجَ�َ�ُ��ا َع��ى أ�ْ� َيُ���و�� اْجَ�َ�َ�ْ� َع��ى أ�ْ� َيْ���ُ���� ِبَ�ْ�ٍء ل�ْ� َيْ���ُ���� إ�ل�� ِبَ�ْ�

 .43«ِبَ�ْ�ٍء ل�ْ� َيُ���و�� إ�ل�� ِبَ�ْ�ٍء ق�ْ� ك�َ�َ�ُ� ال��ُ� َع��ْ���، ُرِفَ�ِ� ا��ق����ُ� َوَج��ْ� ال��ُ�ُ�

م���� ع�ى أص��  وال��ك� ع�ى ا� م� أع�� ال���دا� ت���� ب����ء وال����، ذل� أ�� 

  ع�� ال���، وه� ي���� ب��� ا� وك��ي�� وك��� ق��م� ب��� خ���. :: ع����

�� �� ي�ي� وط��ن���� إل�� وت��ي� أم�� ع�� ال���، وه� س��ن� إ� ال���� ال�ّ�: 

 . 44إل�� ورض�� وت����� ب���ف� وف���

�� ال�� ُي��� � ع� ال��ك� وح�� ب�� ��ال� ك��� إ� ا����� ملسو هيلع هللا ىلصوق� أرش� رس�� ا� 

 �� ذل�: ف� �� ك�� ا�، � ورًضال��� ع�� اش��اد ا���و� وال��ي� وا�� ف��ي� ال���� ث��ًت

 ِطَ�َ�ة�، َو�� َعْ�َو� ��»: ملسو هيلع هللا ىلصوق�� ، 45«َص��َ� َو�� َه�َم�� َو�� ِطَ�َ�ة�، َو�� َعْ�َو� ��»: ملسو هيلع هللا ىلصق�� ال�� 

 . 46«ك�ِ�َ��� ط���َ���»ال����ُ�؟ ق��َ�:  َوَم�: ق��ل��ا «ل����ُ�ا َوُيْ�ِ�ُ�ِ��

                                                           

ِ��د�، ا�����قق� -( 40 ققَ�وي �ي ، ا����قق�� �قق��� أ��قق� ��قق�ر، ك����بم�غ�����م�غ������، أ��قق� بقق� ا���قق�� بقق� ��قق� بقق� ���ققى ا���

 ( . �352، )ص 1996ب��وت، ا����ة� ا�����ة،  –ا������ ����ة ا���� ا������ة 

، �غ���غ���م���م���تمل����م�ع���م������م����ع��م������اب� ا����، ���� بق� أبق� ��ق� بق� أ�ق��، ابق� �ق�� ا���ز�قة،  -( 41

 (. 374 /�2، )1996ب��وت، ا����ة� ا�����ة،  –ا������ ���� ا������ ��� ا����اد�، ا������ دار ا����� ا����� 

 ( . 375 /2اب� ��� ا���ز�ة ، ��ار� ا������� ، ���� ��ب� ، ) -( 42

(، ا��ققق��� ر�ققق� 666 /4بققق�ا� �ققق�ة ا�����قققة وا���ققق��� وا�ققق�ر�، )ا��ققق��� أخ��ققق� ا����ققق�� �ققق� �ققق���، �ققق� ��ققق�� أ -( 43

 (، ��� ا������� ���� ��� ���� ، و��� ا������ �� ������ ��ى ��� ا������� ����. 2514)

، ����م�غه�����م����بم�غ��ع�د���اب� ا����، ���� ب� أب� ��� ب� أ��� ب� ��� ��� ا����، اب� ��� ا���ز�ة،  -( 44

 (. �257ق، )ص 1394ا�����ة، ا�����ع، ���، ا����ة� ا�����ة،  ا������ دار
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ا��� ي��� وي����  ف�ل��و� ال� ن��ه� رس�� ا� ه� م� ك�� س�ئ� م� اع���د ج�ه�� أ��

ون�ى ، 47ع�� ون�ى اع���ده�، ملسو هيلع هللا ىلصإ� ال���� وي���� ب���� م� غ� إض�ف�� إ� ا� ت���، ف�ن�� 

�� ك� ش�ء ي�� ب��ر م� ا� � � ي��� ش�ء ش��� وإن�أن� أ�� ل���� ل���� (ال��و�) ملسو هيلع هللا ىلصرس�� ا� 

ش�ً�� � ي��� م� ق�� ذات� وط��� وم� ك�� م� ض�ر  : "ي�ي� أ��(ـه388)�:ت���، ق�� ا���ب�

: ج�� ب��، �� ه� ����� ا� وق��ئ� وق�ر� ول�ل� ق�� ص�ى ا� ع��� وس�� ح� ق��وف��د، ف�ن�

ف�ج�� م�ئ� ب��، ف�� أع�� ا�و� ي�ي� أ� ا�و� إذا ك�� م��ف�� إ� ا� عّ� وج�، ف�ل��ن� 

� � ي��� ن��� إ� : "ال��ا� ع��ن� ال��� �� ص� ب� ا�� وأ� � ع�و� وأن�وق�� ال���، 48"���ب��

� � ي���� ل�� ص�� ان���� ال��� ل����� إ� أن�� دن� ع��� م� ص��� ف�� م�ج� م� ك�� ع���� وأّم

� ل� ن�� ب� ي�� ال���� أن� ال�ن� م� ص�ح� ال��ه� ال� ي��ه�� ال��� � ل���ي� ذل� ب� ���� أ��

 .49"� م� ج�� دن�� م� ال���� ف��� ف��� أب��� ال�� ص�ى ا� ع��� وس�� م� ال��و�ذل� ال�اء أن�

أ��� ..." م��ص� ق�ل� ص�ى ا� ع��� وس�� ال��ك� ع�ى ا� وي��� ف��� ع�ى ا��م� أ� ���

 اْجَ�َ�ُ��ا َع��ى أ�ْ� ا��م��� ل�ْ� اْجَ�َ�َ�ْ� َع��ى أ�ْ� َيْ���ُ���� ِبَ�ْ�ٍء ل�ْ� َيْ���ُ���� إ�ل�� ِبَ�ْ�ٍء ق�ْ� ك�َ�َ�ُ� ال��ُ� ل���، َول�ْ�

ِبَ�ْ�ٍء ق�ْ� ك�َ�َ�ُ� ال��ُ� َع��ْ���، ُرِفَ�ِ� ا��ق����ُ� َوَج��ْ� ال��ُ�ُ� "، ف��ق� َيُ���و�� ِبَ�ْ�ٍء ل�ْ� َيُ���و�� إ�ل�� 

                                                                                                                                                    

(، وأخ��ق� 5707(، ا��ق��� ر�ق� )126 /7ا����� أخ��� ا����ر� �� �����، �� ���� ا���، �ق�� ا��ق�ا�، ) -( 45

��ق�ل  ���� �� �����، �� ���� ا����، �ق�� � �ق�و�، و� ��ق�ع، و� ���قة، و� �ق��، و� �ق��، و� �ق��، و� �ق�رد

 (. 2220(، ا����� ر�� )1743 /��4ى ���، )

(، 5776(، ا��ققق��� ر�ققق� )139 /7ا��ققق��� أخ��ققق� ا���ققق�ر� �ققق� �ققق����، �ققق� ��ققق�� ا��ققق�، �ققق�� � �ققق�و�، ) -( 46

(، ا��قق��� ر�قق� 1746 /4وأخ��ق� ��قق�� �ق� �قق����، �ق� ��قق�� ا��قق��، �ق�� ا���قق�ع وا��ق�� و�قق� ��قق�ن ��ق� �قق� ا��ق��، )

(2224 .) 

 (.142 /7، ���� ��ب�، )لك���م�غ�عة�م�ف��ي�م��ة�، �ط� ���لا�� -( 47

، ا����ق�� ���ق� بق� �ق�� بق� ��ق� جى��م�غ��س�م)���تم����حم�غ������ ، ا����ب�، ��� ب� ����، أب� �����ن -( 48

 /�3، )1988 -�ققققق ���1409ققققة� ا�و�ققققى، ا�قققق���� م� �قققق��د، ا����قققق�� ����ققققة أ� ا��قققق��، ���قققق� ا���قققق�ث ا�����ققققة ، ا�

2118 .) 

�ه���س�م��ر����م��ف�����م�غ������مى���مأبقق� ���قق� ا���قق�� ، ���قق� بقق� ���قق� بقق� ���قق� بقق� ���قق� بقق� ���قق� ا���قق�،  -( 49

 ( .31 /3ا�����ع ، ) -، ا������ ����د ���� ���� ، ا����� � ����ة ا����� ����م�م��م������
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وه� م�ب� ا�م�ر ك���� ي��ء، ق�� ا� ت��� ، �50 � ي��� � ا����� إ� ا� و� ي�� غ��ع��ه� ب�ن�

 .[23ا�ن���ء: ] َّ حق مف خف حف جف مغ ُّٱ ق�� ا� ت���:

 وح�� ت��� ب�� ال�� ح�� م� ملسو هيلع هللا ىلصم� أم� ب� ا� ت��� ورس�ل� ال��ي� وق� أي�� ال���ب� 

 وم� واط��ن�ا، ب�ل� ف���وا وت��� ت��ر� رب�� ع� ملسو هيلع هللا ىلص ال�� ب� ج�ء ال�� ا�� ف�ت���ا ع��� ال��ك�

ع���، ف��� ل� ع��م� ب��� أ� ال��ع�� ق� ان��� � ال��� ف��� ا����  t ا���� ب� ع�� ف�� ذل�

َوك��َ� ُعَ�ُ�  -: أ�ِفَ�اًرا ِمْ� ق�َ�ر� اِ�؟ ف����َ� ُعَ�ُ�: ل�ْ� غ�ْ�ُ��� ق��ل�َ�� َي� أ�َب� ُعَ�ْ�َ�ة� t أب� ع���ة ب� ا��ا�

م� أ� ع�ى ا�ن��� أ� ي��� ا�� ل��ك� ل�، 51«َنَ�ْ� َنِ��� ِمْ� ق�َ�ر� اِ� إ�ل�ى ق�َ�ر� اِ� -َي��َ�ُ� ِخ���ف�ُ� 

ذل� �� ا���� م�م�ر ب�ل����، وم�م�ر ب��� ا�� وال��� ع�  ؛ب��ر ا�، وي�� ال��ط� ب��ر ا�

 ال�� ، وب��ا أم�� ا� ت���. 

 ال��� ال��ن�: ال�� ع�ى ال�ب�ء: 

�، وبّ�� ف��� وج��� أم� ا� ت��� ع��د� ب�ل�� � أك�� م� م�ض� � ال��آ� وع��� ال��� ب

 مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ ٱُّٱ م� ع�ائ� ا�م�ر، ق�� ت���:

، [ 17ل����:] َّ جك مق حق  مف خف جفحف مغ جغ مع ُّٱ وق�� ت���:[، 200آ� ع��ا�:] َّٱحق

 ؛[153]ا�ب�رة: َّ  مك لك خك حك مقجك حق مف خف  حف جف ُّٱ وق�� ت��� :

ك�� ع�ى ط�ع��، واح���� م��وه�� ع�ى ا�ب�ا� : " وه�� ا�ي� ح�� م� ا� ت��� ذق�� ال���

َ���، وا�م�ا�، ف�ن�� ب�ل�� ع�ى ا���ر� ُت�رك�� م�ض�ت�، وب�ل��ة ل� ت������� ط���ت�� ِق

وت�رك�� ح�ج�ت�� ع���، ف�ن� م� ال��ب�ي� ع�ى ال���� ب�داء ف�ائ�� وت�� م��ص��، أن��ُه� 

 .52"وأم���ا ِقَ���وأرع�ه� وأك��ُ�ه�، ح�ى ي���وا �� ط���ا 

 ت��� ال��ع�� م�� ا�وب�ء ب�� أ� وأخ� ال�ب�ء، ع�ى ب�ل�� ا��م�� ملسو هيلع هللا ىلصوق� أوصى ال��  

� ي�س�� ا� ن��� وع��ب� ع�ى م� ي��ء م� ال���ة م� ع���� وك��ت�� ع��ب� م���� �� � ع�اًب

َجَ���ُ� َرْحَ��� ِل��ُ�ْ�ِمِ�َ�، ل�ْ�َ�  ال��َ� َوأ��� َيَ��ُء، َمْ� ىَع�� ال��ُ� َيْ�َ�ُ�ُ� َعَ�اٌ� أ�ن�ُ�»: ملسو هيلع هللا ىلصال�ن��، ق�� رس�� ا� 

                                                           

، ا����ق�� ��قق� ا�قق���� بقق� ���قق� بقق� ���قق�، ������ام�غف������م��قق� ا���قق�� بق� ����ققة ا���ا�قق�، ابق� ����ققة، أ��قق� بقق�  -( 50

 (.93 /�1، )1995-�ق1416ا������ ���� ا���� ��� �����ة ا����� ا�����، ا�����ة ا�����ة، ا����د�ة، 

(، ر�ق� 1740 /��4ق�، )ا����� أخ��� ���� �� �ق����، �ق� ��ق�� ا��ق��، �ق�� ا��ق���ن وا���ق�ع وا�����قة و�� -( 51

(2219 .) 

 ( . 213 /3، ) ، ���� ��ب� ����م�غ���نم��م�����م�غ���نأب� ���� ا����� ،  -( 52
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 ال��ُ� ل�ُ�، إ�ل�� ِمْ� أ�َحٍ� َي��ُ� ال���ُع�ُ�، ف�َ�ْ���ُ� ِف� َب��ِ�ِ� َص�ِبً�ا ُمْ�َ�ِ�ً��، َيْ���ُ� أ�ن�ُ� �� ُيِ��ُ�ُ� إ�ل�� َم� ك�َ�َ�

دل��  رض� ا� ع��� : " ف�� ح�ي� ع�ئ��(ـه1421)�:ب� ع����اق�� ، 53«َش���ٍ� ك��َ� ل�ُ� ِمْ�ُ� أ�ْج��

� ن��� � ا�ر� ال� ن�� ف��� ال��ع�� ث� م�� ا�ن��� إذا صّ� ال�� وا�ح����، وأ�� ع�ى ف��

 .54"ب�، ك�� ا� ل� م�� أج� ال����

 ��� ج�� ا� ت��� ال��ع�� ر�� م� ا� ت��� ل�� م� أص�ب� ال��ء فه�ا ف�� ومّ�� و

� ي��� ر�� � ال��د؛ ف�ن� وطّ� وش��دة ل���م�� ال�ي� ح���ا ا����؛ وي��� ع��� ك� م�� عّ�

م� أص�ب�� � ي��  �� � ب� أ� ي����ا أ���ّن ؛�� ل�ف��� ب� ش�ي�� أ� ي��وا ع�ى م� أص�ب��

ف����  �Y � ��� أ� ي�� ش�ء إ� ب���ي� ا� ن�إم� أخ��ه� � ي�� ل������، و ل������، وأ��

 � وا��� ل�. 

  ال��� ال��ل�: ال��ع�ء:

ع�ء ش�ن� � ا�س�� ع���، وم��ن�� ف�� س�م��، وم��ل�� م�� ع�ل��، ف�� م� أج� ال��

ا�م� ال�� ي���� ب� ا�ن���، وب� ي��و�  ال���دا�، وم� أع�� ال��ع��، وم� أن�� ال��ب��، وه�

ال��ء، وه� أع�� م� ي����� �ذه�� ا�ح�ا�، وه� م� أق�� ا�س��� � دف� ا���و�، وح��� 

ا�����، وه� ه�� ا�ن���ء ع��� ال��ة وال��� وأك�� ع��د ا� ����� ل� وق��م� ب�، وت�ل��� 

 uوم� ذل� دع�ء ن� ا� أي�� ، 55 ال���اء وال���اءوخ��ًع� ب� ي�� ال���� س���ن� وت��� �

ا�ن���ء: ] َّىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ُّٱ؛  ع��م� م��ُ� ال����

ع��م� ال���� ا���، ف�ع� رب� وه� � ج�� ا��� � ق�� ال���،  uودع�ء ن� ا� ي�ن� ، [ 83

 مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ :ق�� ت��� واس���� ا� دع�ء�،

 [.88،  87ا�ن���ء : ] َّ ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن

ف�� ال���  ،أن�� � ي��� ع�� � � س��اء و� ض��اءل�  ي��� ال�ع�ء � ملسو هيلع هللا ىلصوا���م� ل��� ال�� 

 ملسو هيلع هللا ىلصال�وح� وال���� ل�� ن�� ت��ن� م� �واء ا���ة وت��� ع� ال��� وا����. وق� ك�� رس�� ا� 

                                                           

(، ا��قق��� ر�قق� 175 /4ا��قق��� أخ��قق� ا���قق�ر� �قق� �قق����، �قق� ��قق�� أ��د�قق� ا����قق��، �قق�� �قق��� ا��قق�ر، ) -( 53

(3474 . ) 

�ققق، 1426، ا����قق�� دار ا�قق��� ����قق�، ا���قق�ل، ����تم�����صم�غ����غ���بقق� ���قق�،  ا�����قق��، ���قق� بقق� �قق��� -( 54

(1/ 233.) 

، ا����قق�� ����ققة دار ا����قق��، ا���ققق�ل، ������م��د�����م���������ب��قق��� ا��قق�ر، ��قق� ا�قق�زا� بقق� ��قق� ا����قق�،  -( 55

 (. 264ق  �261ق، ) ص1434ا����ة ا�و�ى، 
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إ�َذا ك�َ�َبُ� أ�ْمٌ� ق��َ�: َي� َح�� َي� ق����ُ� ِبَ�ْحَ�ِ���  ملسو هيلع هللا ىلص ال��ِ��� ك��َ�»: ذل� وم� ،ك�� ش�ن� � ل� م�زًم�

: " ت�ث� ه�ا ال�ع�ء � دف� ه�ا ا�� وال�� م��س�� ب�ي�� ف�� (ـه1031)�:ق�� ا���و�، 56«أ�ْسَ�ِ��ُ�

م����� ���� ص���  :وص�� "ال����م��" ،�م����� ���� ص��� ال���� م����م� � :ص�� "ا���ة"

 . 57"إ� ا�� ا�ع�� ه� )ا�� ال����( :ا�ف��� و��ا ق��

 ال��ء وا���ئ� وا�م�ا�،ا�س���ذة م�  ي����� ب�� � ملسو هيلع هللا ىلصش�ع�� ال��  وه��� أدع�� ك��ة

ِ��ُ� ا��ِ��ُ�، �� إ�ل�َ� إ�ل�� ال��ُ� َر�� �� إ�ل�َ� إ�ل�� ال��ُ� الَ�» :ملسو هيلع هللا ىلصق�ل� ف���� م� ج�ء ع�ى ص��� ال���� ك�� � 

 ُيْ��� ل�ْ� أ�َحً�ا ف����� َوالَ��ِفَ���، الَ���َ� ال��َ� اْس��ل��ا»: ملسو هيلع هللا ىلصوق�ل�  .58«ال��َ�َ�اِ� َوا��ْر��، َوَر�� الَ�ْ��� الَ�ِ����

 .59« الَ��ِفَ�ِ� ِمَ� َخْ�ً�ا الَ�ِ��� َبْ�َ�

 أ�ُع�ُذ إ�ن�� ال��ُ���»: ملسو هيلع هللا ىلصق�ل� � ب�� ا�م�ا� وا�وب�� ك�� � وم��� ج�ء ع�ى ص�� ال����� 

ِ�يَ��� ك�َ�� ا�ـَ إ�ل�ْ�َ�� َح��ْ� ال��ُ���»: ملسو هيلع هللا ىلصق�ل� و. 60«ال���ْس����� َس���� َوِمْ� َوال�ُ�َ�ا��، َوال�ُ�ُ����، الَ�َ���، ِمَ� ِب��

  .61«���َه� إ�ل�ى ا��ْ���ِ�، ال��ُ��� َب�ر��� ل�َ�� ِف� ُم��َن� َوَص�ِعَ��َح��ْ�َ� إ�ل�ْ�َ�� َم���� أ�ْو أ�َش��، َواْن��ْ� ُح

ف��� ا�دع�� ا��ث�رة ع� ال�� ص�ى ا� ع��� وس�� وم� ش�ب���، ُي���� إل��� ك�ً�ا � أوق�� 

ح���  ا���ئ� ال����� وا���� ا�����، ال� م��� ان���ر ا�وب�� وا�م�ا� وا��ائ�، وخ�ص� �

ا��� ال��� ا��� أو ال���، ف��� ا�ن��� ���� ��� ه�� ا�دع�� ل��� ا�ج� وب� ال���ن��� 

                                                           

(، و�قق�� 3524( ، ا��قق��� ر�قق� )425 /5، )�92قق� ��قق�� ا�قق���ات، �قق�� )ا��قق��� أخ��قق� ا����قق�� �قق� �قق���،  -( 56

ا����قق��� �قق��� ���قق�، و�قق� رو� �قق� ��قق� �قق�ا ا���قق� �قق� أ�قق�، و�قق�� ا��قق���� �قق��� ا��قق��د و�قق� ����قق��، و��قق�� 

 (.868 /2ا������ �� ���� ا����� ا����� وز��د��، )

����م�قق(، ���1031 ���ق� ا�ق�فو� بق� �ق�� ا��ق�ر��� بق� ��ق� ا���ق�و� )ا���ق��ى � ، ز�ق� ا�ق��� ���ق� ا��قا����و�  -( 57

 ( .159 /�5ق، )���1356، ا����ة� ا�و�ى،  –، ا������ ا�����ة ا����ر�ة ا����� �غ��س�م��تم�غ����م�غ����

��ققق��� ر�ققق� (، ا75 /8ا��ققق��� أخ��ققق� ا���ققق�ر� �ققق� �ققق����، �ققق� ��ققق�� ا�ققق���ات، �ققق�� ا�ققق���� ��ققق� ا��ققق��، ) -( 58

(6345 . ) 

(، �قق�� 3558( ، ا��قق��� ر�قق� )557 /5(، )106ا��قق��� أخ��قق� ا����قق�� �قق� �قق���، �قق�� ا�قق���ات، �قق�� ر�قق� ) -( 59

( � 595ا������� و��ا ���� ��� ���� �� ��ا ا���� �� أب� ���، و��� ا������ �ق� ا��ق��� ا��ق��� وز�ق�دع ) �قق 

.���� 

(، ا��قق��� ر�قق� 93 /�2قق���، �قق� ��قق�� ����قق� أبقق�ا� ا�قق���، �قق�� �قق� ا��قق����ع، )ا��قق��� أخ��قق� أبقق� داود �قق�  -( 60

 ( � ����.217(، ��� ا������ �� ا����� ا����� وز��دع ) �ق 1554)

(، ر�ققق� 80 /8ا��ققق��� أخ��ققق� ا���ققق�ر� �ققق� �ققق����، �ققق� ��ققق�� ا�ققق���ات، �ققق�� ا�ققق���� ب��ققق� ا���ققق�� وا���ققق�، ) -( 61

(6372 . ) 
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وال���� � ال���، وخ�ص� � ن��� م� أص�� ب��� ه�� ا�م�ا� �� ي��ن�� م� ان���ر ا����ي�� 

 وا��� م� ع�اق� ا�ص�ب�� ب��� ا�م�ا�.

  :ب��ءال��� ال�اب�: ا���� م� ا�

 ل���� ل� ��� � ط��� م���، ول����� أ�� ه�� ا���ة ال�ن��� ��� ا� ت��� ا�ن��� 

ل�ب��ء ح�� ع��� ج����، �� ع�ى ا��م� أ� ي�ع�ه� وأ� ي������ وي��� أص��� ال��ع�� ال� ج�ء� 

ء وال��� م��، ك�� أخ� ا� ج� وع� ا�ب�� ح���� ت���� ال� ملسو هيلع هللا ىلص � ك��� ا� و� س�� رس�� ا�

 .[35ا�ن���ء:] َّخن حن ممجن خم حم جم ُّٱب�ل� � ق�ل�: ق�ل�: 

 ل��� م��، وا���� ال���ء � ا� س�� �� ي�� أن�� ا����� م� ملسو هيلع هللا ىلصم� م��� ال�� وك�ن  

� ال����� أي�� ف�ائ� ا���� أدر� م�ى أن� إ� وت�� وم��� أ� ط��ت� � ك�ن� وإ� ال��ء ه�ا أ� ��

�، وي��� ع��� �ف���� ل� ال���� ا��ئ�� وت�� ،� ر�� ل���م�� وت��� ورف�� درج� ع�� ا�أن�

��� ا��ث� � ص���، وأخ� ام�� ب� � �ك� م����� ال�ه� وال��� وا����. ف���� ا���� أ� م� ي�

ا��ث� � س�ور�، وال��ة ا��ث�ة � ص�� ح�ل�؛ ف�ذا ص� واح��� ك�� ا��� ا��ث� � غ���، وا��� 

وق�� ، 63«ِمْ�ُ� ُيِ�ْ� َخْ�ً�ا ِبِ� ال��ُ� ُي��ِد َمْ�»: ملسو هيلع هللا ىلصق��  .62ذل� س�ً�� �� أراد� ا� ت��ر� وت��� ب� م� ا��

 َم�»: ملسو هيلع هللا ىلصوق�� ، 64«ُ�، َح��ى ال��ْ�ك�ِ� ُيَ��ك�َ��ْ�ِ�َ� إ�ل�� ك���َ� ال��ُ� ِبَ�� َعْ�ا�ـُ ُتِ��ُ� ُمِ��َ�ٍ� ِمْ� َم�»: ملسو هيلع هللا ىلص

ْ�ِ�َ�، ِمْ� َنَ�ٍ� َو�� َوَصٍ�، َو�� َه�� َو�� ُحْ��� َو�� أ�ًذ� َو�� غ���، َح��ى ال��ْ�ك�ِ� ُيَ��ك�َ��، إ�ل�� ا�ـُ ُيِ��ُ�

��  ؛" و� ه�� ا�ح�دي� ب��رة ع���� ل�� م�م�: ق�� اب� ح�� .65«ك���َ� ال��ُ� ِبَ�� ِمْ� َخ���َي�ُ�

ا�دم� � ي��� غ�ل�� م� أ� ب��� م�� أو ه� أو �� ذل� �� ذك� وأ� ا�م�ا� وا�وج�� وا��� 

 . 66"ب�ن�� ك�ن� أو ق���� ت��� ذن�� م� ت�� ل�

                                                           

، ا����ق�� ����قة �غ������م���تم�غ�����ا����� �����ن ب� خ�� ب� ��� ب� أ��� ب� وارث ا������،  ب����� أب� -( 62

 (. 259 /�7ق، )���1332ار �����ة ���، ا����ة� ا�و�ى،  -ا����دع 

(، ا��ق��� 115 /7ا����� أخ��� ا���ق�ر� �ق� �ق����، �ق� ��ق�� ا���طقى، �ق�� �ق� �ق�� �ق� ��ق�رع ا��ق�ل، ) -( 63

 (. 5645ر�� )

(، ا��ق��� 114 /7ا����� أخ��� ا���ق�ر� �ق� �ق����، �ق� ��ق�� ا���طقى، �ق�� �ق� �ق�� �ق� ��ق�رع ا��ق�ل، ) -( 64

 (. 5640ر�� )

(، ا��ق��� 114 /7ا����� أخ��� ا���ق�ر� �ق� �ق����، �ق� ��ق�� ا���طقى، �ق�� �ق� �ق�� �ق� ��ق�رع ا��ق�ل، ) -( 65

 (.5641ر�� )

 (. 108 /10، ���� ��ب�، ) ��تم���حم�غ�����مم��حم�غ����ماب� ��� ا������� ،  -( 66
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��� وا�ب��ء ع�م� ع�ى ح� ا� ت��� ل����، ف��� ال��� وا�م�ا� ك��را� �ه� ا�

وع��ب�� ��� ا� ب�� م� ش�ء م��� � ال�ن�� ل����� م���ي� م� دن� ال�ن��، ف�� رض� ب�ل��ء 

و��� ل� رض� ا� ور���، وم� ك�� ال��ء وج�� و� ي�َ� ��� ا�  ،وص� ع��� ف�� ال�ض�

أ�َح�� ق�ْ�ًم�  إ�َذا ال��َ� َوإ��� ���ِء،ال�َ� ِع���� َمَ� ال�َ�َ�اِء ِع��ُ�»: ملسو هيلع هللا ىلصق�� ، 67م� ا� وال��� ع��� ف���� ال���

 . 68«اْبَ����ُهْ�، ف�َ�ْ� َرِضَ� ف���ُ� ال��َض�، َوَمْ� َسِ��� ف���ُ� ال��ْ���

  ال��� ا��م�: ا�س��ش�� ب�ل��ق��:

م� أص�ب�� وت��� � ن��س��  هّ� ع��� ت�ف� ب���رة أم�� م� ال�ب�ء أص�ب�� م� ملسو هيلع هللا ىلصب�� ال�� 

 ال����� وال���ن��� وال�ض� وال����� ب���ء ا� وق�ر� وال� ك�� م���: 

م� ص� ع�ى ا�ق�م� � ذل� ال��� م� ال��رة ع�ى  ب��� :

ب���ًء ��ض�� ا� ط�لً�� � وه� ق�در ع�� ا��و� م��ك�� ع�� ا� ت��� اا ���ً�ا��و�، ص�بً�

 َي���ُ� َب��ٍ� ِف� َي���ُ� َعْ�ٍ� ِمْ� َم�»: ملسو هيلع هللا ىلصل� م�� أج� ال����. ق�� رس�� ا�  ل��اب� � ل��� آخ�، ب���

 إ�ل�� ل�ُ�، ل��ُ�ا ك�َ�َ� َم� إ�ل�� ُيِ��ُ�ُ� �� أ�ن�ُ� َيْ���ُ� ُمْ�َ�ِ�ً��، َص�ِبً�ا الَ���ِ�، ِمَ� َيْ�ُ�ُ� �� ِف�ِ� َوَيْ���ُ� ِف�ِ�،

 .  «ُمْ�ِ��� ِل���� َشَ��َدة� ال���ُع�ُ�»: ملسو هيلع هللا ىلصوق�� « ِمْ�ُ� أ�ْج�� َش���ٍ� ل�ُ� ك��َ�

ف��� ع��ي� م� ا� ت��� ب��� ا�م� ا���م� ح�� ج�� م� وع� ع�اب� ل��ه� ر�� ��، 

�، ف��زاه� ا� ع�ى ذل�، وك�� ه�ا ال��ء ش��دة ب����� ا� ع�ى أرب�ب�� ل��ت�� وع��� ا�� ف��

 .69ب�� ج�� �� أج� ال���اء

ب�� ا� ت��� ي��� ع�� خ��ي�� و����  :ال�ش��ة ب���� ذن�� م� أص�ب� ال��� وال�ص� ررر

ْ�ِ�َ�، ِمْ� َنَ�ٍ� َو�� َوَصٍ�، َو�� ا�ـُ ُيِ��ُ� َم�»: ملسو هيلع هللا ىلصع� ظ��� ك�� �� ال���ة ورق��، ق�� رس�� ا� 

َم� » : ملسو هيلع هللا ىلص، وق�� «�� َو�� أ�ًذ� َو�� غ���، َح��ى ال��ْ�ك�ِ� ُيَ��ك�َ��، إ�ل�� ك���َ� ال��ُ� ِبَ�� ِمْ� َخ���َي�ُ�َه�� َو�� ُحْ�

 ، 70 «ق�َ��ِمْ� ُمْ�ِ��� ُيِ��ُ�ُ� أ�ًذ� ِمْ� َمَ���، ف�َ�� ِسَ�اُ� إ�ل�� َح�� ا�� ِبِ� َس��َ��ِتِ�، ك�َ�� َتُ��� ال��َ�َ�ة� َوَر

                                                           

 (.391 /9، ���� ��ب� ، ) ��تم���حم�غ�����مب����� اب� ���� ،  -( 67

(، ا��ققق��� ر�ققق� 1338 /2ا��ققق��� أخ��ققق� ابققق� ���قققة �ققق� �ققق���، �ققق� ��ققق�� ا��ققق��، �ققق�� ا��ققق�� ��قققى ا�ققق���، ) -( 68

 ( � ���. 424 /1ا����� وز���� )  (، ��� ا������� ��� ����، و��� ا������ �� ا�����4031)

 (. 344 /6،)، ���� ��ب�  لك���م�غ�عة�م�ف��ي�م��ة�ب����� ا���ط� ���ل ،  -( 69

( ، 118 /7ا��ققق��� أخ��ققق� ا���ققق�ر� �ققق� �ققق���� ، �ققق� ��ققق�� ا���طقققى ، �ققق�� وطققق� ا��ققق� ��قققى ا��ققق��� ، ) -( 70

 ( . 5660ا����� ر�� )
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وه�ا ا��ي� ص�ي� � ث��� ال��ا� ���د ح���� وأم� ال�� وال�ض� ف��ر زائ� ل�� ال��ا� 

 .71ع��� زي�دة ع�ى ث�ا� ا�����

 أص�ب�� م� ك� ملسو هيلع هللا ىلصك�� ب�� رس�� ا�  

م� ال�ن�� ك�� ي��� الِ�ُ� ا��يَ� م�  �ل����ه س�ً�� س���� ب�نَّ�� وب�ء أو م�� أ� م� ا����ى

 ال���ِئِ� أ��� َي� ل�ِ�؟ َم�»: ف����َ� ال�ُ�َ���ِ� أ��� أ�ْو ال���ِئِ� أ��� َع��ى َدَخَ� ،ملسو هيلع هللا ىلصأ��� َرُس�َ� اِ� »ا���، ف�� ث�� 

ال�ُ���ى، ف���ن�َ�� ُتْ�ِهُ�  َتُ���� ل��»: ف����َ� ِف�َ��، ا�� َب�َر�� ل�� ال�ُ���ى،: ق��ل�ْ� «ُتَ�ف���ِفَ�؟ ال�ُ�َ���ِ� أ��� َي� أ�ْو

 .72«َخ���َي� َبِ�� آَدَ�، ك�َ�� ُيْ�ِهُ� ال�ِ�ُ� َخَ�َ� ال�َ�ِ�يِ�

 َخْ�ٌ�، ك���ُ� أ�ْمَ�ُ� إ��� ال�ُ�ْ�ِم��، ِل��ْم�� َعَ�ً��»: ملسو هيلع هللا ىلصق�� رس�� ا�  

إ�ْ� أ�َص�َبْ�ُ� َس��اُء َش��َ�، ف����َ� َخْ�ً�ا ل�ُ�، َوإ�ْ� أ�َص�َبْ�ُ� َض��اُء، َصَ�َ�  ِل��ُ�ْ�ِم��، إ�ل�� ِل��َحٍ� َذا�� َول�ْ�َ�

 .73«ف����َ� َخْ�ً�ا ل�ُ�

ف���م� ه�� ال��� ب��، ال�اض� ب�ح��م�، ال��م� ع�ى ت��ي� وع��، ال��ب� ا����  

 ع��� وم��� � ال��اء، ف��� � ا��ل�� ع�ى ن��� ال�ن�� ون��� ع�ى ال��اء، وال��ك� ل���� ا�

 . 74 ا�خ�ة
 

 وفيه، خ�سة فروع: الث�ن�: ال�دا�ير ال�ق�ئية الحسية: ال�ط�ب

  ال��� ا�و�: ط��� ا����:

دع� إل�� ا�س�� وب� أه���� � ص�� ك�� م� ال���دا�  �م�� اة ج�� ا�ن��� ت�� أمً�ط��ر

 ل�ْ� ِلَ�ْ� ُوُض�َء َول�� ل�ُ�، ُوُض�َء ل�� ِلَ�ْ� َص���ة� ل��»: ملسو هيلع هللا ىلصا����� ع���، ف� ص�ة �� � ط��ر ل�، ق�� رس�� ا� 

                                                           

، ا����ق�� ا�����قة ل����دم�غ�����مغ���تم����حم�غ������مأ��� ب� ���� ب� أبى ��� ب� ��� ا���ق�، ا�������،  -( 71

 (.341 /�8ق، )1323ا����� ا�����ة، ���، ا����ة� ا�����ة، 

ا����� أخ��� ���� �� �����، �� ���� ا��� وا���ة وا�دا�، ��� ��ا� ا��ق��� ���ق� ��ق��� �ق� �ق�ل، أو  -( 72

 (. 2575(، ا����� ر�� )1993 /��4 ��ى ا����ة ������، )��ن، أو ��� �

(، ر�ققق� 2295 /4ا��ققق��� أخ��ققق� ��ققق�� �ققق� �ققق����، �ققق� ��ققق�� ا���ققق� وا���ققق��، �ققق�� ا��ققق��� أ�ققق�� ��ققق� خ�ققق�، ) -( 73

(2999 .) 

، ���ق� ����بم���ة�م�غ�فه��مغ���مج����م���م�ة����، ه(656ا������، أ��� ب� ��� ب� سب�ا��� أب� ا���ق��)ت�  -( 74

ب�ق�وت،  -و��� ���� و��� ��� ���ق� ا�ق��� د�ق� ���ق��، وأ��ق� ���ق� ا��ق��، ومخق�ون، ا����ق�� دار ابق� ���ق�، د��ق� 

 (.630 /�6، )1996 -�ق 1417ا����ة� ا�و�ى، 
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�� وال����، وح� وا� وا�ح��� ا���ب� م� ب�ل��� ملسو هيلع هللا ىلصك�� أم�  .75«َع��ْ�ِ� َتَ��ل�ى ال��ِ� اْسَ� َيْ�ك���

 ِف� َيْ�َ�ِ�َ� أ�ْ� ُمْ�ِ���، ك��� َع��ى َح��»: ملسو هيلع هللا ىلصع�ى غ�� ا���� وال���ي� وط��رة ال��� ب��� ع��، ق�� 

 .76«َوَجَ�َ�ُ� َرأ�َسُ� ِف�ِ� َيْ�ِ�ُ� َيْ�ًم� أ�ي���� َسْ�َ�ِ� ك���

ل�ض�ء وال��� أث� � إزال� م� ع�� ��� ا�ن��� م� و� ش� أ� ��ا ال���ر ا����� � ا 

 م� أك�� ا�ن��� ج�� ع� ي�ي� ال�اح� ��س�ح��أم�ا� وم���وب�� ف�� أث�� ال��� ا��ي� أ� ا

و�� ه�� ا��اث�� � ت�� ��� ع� ال���ث� ف� ب� م� إزال��� ب��� دور�  ج�ث�م�؛ أل� م��

 .  77م����

ج�� ا�ن��� اع�� ب��� ال�ي� ا�س�م� ع��ي� ف�ئ�� ك�� �  و�� أ� ال��ي� ع��� م�� �

 ملسو هيلع هللا ىلصوغ� ذل�، وك�� م� م����  ،ي��ش� ب��� ا�ن��� ط��م� وش�اب� ووض�ئ� وغ�� ب�ن� ال����وه�� 

 َيَ�ُ� َيْ�ِ�ْ� ف���� َنْ�ِمِ�، ِمْ� أ�َحُ�ك�ْ� اْسَ�ْ����� إ�َذا»: ملسو هيلع هللا ىلص ق�� ا�ن�ء، � إدخ���� ق�� ال��ي� ب��� ا�ه����

وق� أث��� ا������ ال���� أ� ا��ف�� . 78«َيْ�ِ���َ�� َث���ًث�، ف���ن�ُ� ل�� َيْ�ر�� أ�ْيَ� َب�َتْ� َيُ�ُ� َح��ى ال���َن�ِء ِف�

ع�ى ن��ف� ا�ي�� م� أه� ا�ج�اءا� ��� ان���� ال��و� ب�����، ف��� م��ر ل��� ال��� م� 

�ن��� ���د م�م�� أي�� ا�ش��� ا���ب� أو ا�س�� ال� ال��وس�� وال����ي� وال���ي�� ل

ـ ع� ط�ي� ا��م�� إ� ا�ن���  ب�م� ا� ت��ض� ل���وس�� أو ال����ي� وب�ل��ل� ت���� ال��و� ـ

ال����، وت�� ا���� ا��ي�� أ� ا��� ع�ى غ�� ال��ي� ب���ء وال��ب�� ي��� م� ن��� أم�ا� 

ف��� ح�� ب����� ال���� ، 79 %21وأم�ا� ا���ل� ال������ بـ  ،%31بـ  ا�م��ء وا�س���

 ب���� ال���� ال�� ك�� ل� ال��� � م��ف�� ال��و�.

 

                                                           

��قق��� (، ر�قق� ا25 /1ا��قق��� أخ��قق� أبقق� داود �قق� �قق���، �قق� ��قق�� ا���قق�رع، �قق�� �قق� ا���قق��ة ��ققى ا��طقق��، ) -( 75

 ( � ����. 1249 /2(، ��� ا������ �� ���� ا����� ا����� وز��د�� ) 101)

(، 5 /2ا����� أخ��ق� ا���ق�ر� �ق� �ق����، �ق� ��ق�� ا����قة، �ق�� �ق� ��قى �ق� �ق� ��ق�� ا����قة ��ق� .. ) -( 76

 (. 897ر�� )

 .( 9، ���� ��ب�، )ص �ف��م�غ��م�غ�ئ�ي�م��م�������� ا����� ا����ع ،  -( 77

ا��ققق��� أخ��ققق� ��ققق�� �ققق� �ققق����، �ققق� ��ققق�� ا���ققق�رع، �ققق�� ��ا�قققة ��ققق� ا����طققق� و��ققق�� �ققق�� ا���ققق��� �ققق�  -( 78

 (. 278(، ا����� ر�� )233 /�������1 �� ا���� ��� ����� ����، )

 �ققققق� ا��ققققق�ار�، 19-ا����ققققق� ا�ققققق���� ������قققققة �ققققق� ا��ققققق�ال و�������ققققق�، ا��ققققق�اب�� ا������قققققة �ققققق� ��رو�ققققق� ����ققققق� -( 79

-in-measures-ar/preventive-workers-health-https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals

ar-schools  . 
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  ال��� ال��ن�: ال��� ال���:

ال���  وه� ق�ع�ة ،ح� ا�س�� ع�ى ق�ع�ة م��� وض�وري� ع�� ان���ر ال�ب�ء � ال��د

ال���، وه� ق�ع�ة وق�ئ�� ا��� م��� ا�� م� ان���ر ا��� وان���ل� م� ا��ي� إ� ال����، 

� � ي��� أ� ��� ك� م� خ�ل� م�يً�� وأ� ��� ن�� ا��� أو وإ� ك�� م� ا���و� أن�

��ا ال��ي�و�؛ ف�� ش�ء ي��� ب��ر ا� ت���، ول�� درء ا���س� م��� ع�ى ج�� ا����، و

 ُمْ���ٌ� ُي�ر�َد�� ��»: ملسو هيلع هللا ىلصف��� ،  ��80 ق�ن� ه�� ال��ع�ة ال��وري� ا����ع أرب�� ق�� م� ملسو هيلع هللا ىلصق�ر ال�� 

���� م� ا���� إ� ال���� ي م� ال��ري� ا�م�ا� م� ه��� أ� ع�ى ملسو هيلع هللا ىلص ال�� ح�ي� ف�� ،«ُمِ��� َع��ى

� م ا��ي� ملسو هيلع هللا ىلصف��ى ال��  ،ب�������ب�اس�� ا���ل�� أو ا��م�� ـ ب�� ت��ي� ا� ـ وال� ت���� 

 ع�ى ملسو هيلع هللا ىلص� ع�ى ا�خ�ي�، وأوج� ال�� ع��� أ� ي���� ��ل�� غ�� ح��ظ� ال�خ�� ع�ى ال���� وأ��

 رأي�� ول�ل� ف���، ملسو هيلع هللا ىلص ال�� أث� واق���ء ع���� وال�� ب���ذه� م�م�رو� ف�ن� ب��س��� ا�خ� ا�ص��ء

 . 81«� ق�ْ� َب�َيْ�َ���� ف��ْرِجْ�إ�ن�»: ف��� إل�� أرس� ��وًم� �رج ث��� وف� � أ� ع�� ع��م� ملسو هيلع هللا ىلص ا� رس��

  ال��� ال��ل�: ا��� ال���:

ح�ي� إ� أ�  �ٌ�ُ���ا��� ال��� م� أه� وس�ئ� م��وم� ان���ر ا�م�ا� ال�ب�ئ��، وه� َم

� م� ال�م��، وب� ك���� ال���م� م� ق�ًن ع�� أرب�� م� أك�� ق�� ��ء ا����� ه�ا أظ�� ملسو هيلع هللا ىلصال�� 

� �� أ� ���� ال��� أنَّ ف�� واض� ب��� ال��� ا��� م��د� ملسو هيلع هللا ىلصه�� ا�وب��؛ ف�� ح�د ال�� 

� ���� ع�ى أه� ت�� ال���ة م� ا��و� م� ال�خ�� إ� ال��� ا���� ب�ل��ع�� ـ أو أ� وب�ء ـ ؛ ك�� أن�

�ُع��� َوأ�ْنُ�ْ� ِب��ْر�� ف���� َتْ�ُ�ُج�ا ِفَ�اًرا ِمْ�ُ�، َوإ�َذا َسِ�ْ�ُ�ْ� ِبِ� ِب�ل�� َسِ�ْ�ُ�ْ� إ�َذا»: ملسو هيلع هللا ىلص ق�� رس�� ا�، 82م���

 .«ِب��ْر�� ف���� َتْ�ُخ���َه�

ط�� ت��ث� وان���ر ال�ب�ء وت���� � ح�و� ا�م�ا�  ��ف�� خ�� ه�ا ا�ك���� ع�ف

ت��و ع��� أع�ا� ا��� � م��� ال�ب�ء ه� ح�م��� ����و�  وا�وب�� وت�� أ� ا�ص��ء ال�ي� �

وأن�� ي����� م��ر ا��� ا����� � ن�� ال�ب�ء إ� أم�ك� أخ�� إذا ان����ا إل���،  ،ا���

وب��� اك���� ه�� ا����� ن�� ن��� ا��� ال��� ا���و� ع����� ا��، ول�� ض�ب� م�ج�� 

� ع�� ا���د� ف��� ع�ى رب� س��ن��، ب���� ك�ن� ت���� ح�ت�� ال��ع�� أوروب� � ال��� ال�اب

                                                           

، ا����ققق�� ا�����ققق�ن ����قققق�، ا���ققق�ل، ا����قققة� ا�و�ققققى، ���������ى�����زم�غعة������م�����م�غرطققق�، �ققق��� بققق� أ��قققق�،  -( 80

 ( . 538ق  537 /�1ق، )1421

 ( . 22، ���� ��ب�، )�ق �ف��م�غ��م�غ�ئ�ي�م��م�����ب����� ا����ع ،  -( 81

 ( .22، ���� ��ب�، )�ق �ف��م�غ��م�غ�ئ�ي�م��م�����ب����� ا����ع ،  -( 82
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ع�� ح�ود ال��� ا�س�م�. ل�� ك�ن� ا�وب�� ال���ك� وا�م�ا� ا���ي� � ال��� ا�س�م� أق� 

وا���م� ف��� أص�ب�� � ه�ا ال�م�� م� وب�ء ال��رون� ي��� ، 83ب�، � ن�� ا��ح��وب��� م��� � أور

 خ�� � ال��ع�ة ت�� أس��� ف�� ،ملسو هيلع هللا ىلصدن� ـ رع�ه� ا� ـ م����� م� ال���� ب��� ال�� أ� ع�� ب�

 .  84ا��ي� ع��ن� � ع���� ص��� ت������ م� ب� م���� ه� ع�� ي�� � وم��� ع��� ص�� ن���

  ال��� ال�اب�: ال��او�:

� ك�� ي��� أن� ملسو هيلع هللا ىلص�� ع ف��� ع���، ال��� وح� ن��� � ب�ل��او� ا�خ� ملسو هيلع هللا ىلصك�� م� ه�ي� 

 وم� ذل�:  ،ال�واء وي�ع� إل��

� دع� إ� ال��� ب�ل��آ� ل��ن� ا�س�� � ال���ء م� أن� ملسو هيلع هللا ىلصث�� ع�� ف��  ال��او� ب�ل��آ�:ررر 

ك� داء، ف�ل��آ� ك�� ا� ت��� وف�� أس�ار ع���� وم��ف� ك��، ف�� ال���ء ال��� وال���� 

��ف�� وال��ر ا��د� وال��� ال��م� ال� ل� ن�ل� ع�ى ج�� ل��ع�� م� خ��� ا� ت��� وع���� ال

 َّ هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ وج�ل�، ق�� ت���:

 م� ي��او� ملسو هيلع هللا ىلصوك�� ، [44 ف���:] چحض جض مص خص حص مسچٱ وق�� ت���: [82 ا�س�اء :]

 ك��َ� ملسو هيلع هللا ىلصأ��� َرُس�َ� ال��ِ� »: ق�ل� َرِضَ� ال��ُ� َعْ�َ�� َع�ِئَ���ب�ل��آ� ال���� � ك�� م� أح��ن�، فَ�ْ�  م�ض�

 َرَج�َء ِبَ�ِ�ِ� َوأ�ْمَ�ُ� َع��ْ�ِ� أ�ق�َ�أ� ك�ْ�ُ� َوَجُ�ُ� اْشَ��� ف������ َوَيْ���ُ�، ِب�ل�ُ�َ���َذاِ� َن��ِ�ِ� َع��ى َي��َ�أ� اْشَ���ى إ�َذا

 . 85«َبَ�ك�ِ�َ��

� م�ر� ال��او� وح� ا����� ع���، أخ�ا أن� ملسو هيلع هللا ىلصك�� م� ه�ي�  :ب��دوي��او� ال�ررر 

ت��ع� م� ���� ا�ع�ا� ورف� ك��ءة ال� ب��س��� ال��ع�� ا����� ع�ى رف� ا��� وال�ب�ء، و

��� � ك�� ي��او� ب����م�، فَ��� اْب�� َع��ذ� ا� ت���. وم� ذل� أن��ج��ز ا���ع� وب�ل��ل� ال���ء ب

 . 86«ا�����َ� َوأ�ْع��ى ملسو هيلع هللا ىلصاْحَ�َ�َ� ال��ِ��� »َرِضَ� ال��ُ� َعْ�ُ�َ��، ق��َ�: 

                                                           

��قققة ا���ققق� ا��ققق��� و���قققة ا��ققق��ن ا�������قققة، ا�دارع ا����قققة ����قققة ا���ققق�� ا���ققق� ا��ققق�� ا���ققق�� ��ققق��، را -( 83

Life-and-s/MedicineMiracle-https://www.eajaz.org/index.php/Scientific-وا��قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق�ة،  

Nabavi-discovery-Quarantine-Sciences/189   . 

 ( . 37، ���� ��ب� ،  )�ق �غ��م�غ�ئ�ي�م��م�����ب����� ا������ ،  -( 84

(، ا��ق��� ر�ق� 190 /6ا����� أخ��ق� ا���ق�ر� �ق� �ق����، �ق� ��ق�� ��ق��� ا��ق�من، �ق�� ��ق� ا���ق��ات، ) -( 85

(5016 .) 

 (. 2278(، ا����� ر�� )93 /3خ��� ا����ر� �� �����، �� ���� ا���رع، ��� خ�ا� ا�����، )ا����� أ -( 86
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 87 رض� ا� ع���: َع�ِئَ��� ق�� وم�� ف��، ت�� ال�� م�ض� � ملسو هيلع هللا ىلصوط�� ال�واء 

أ�ل�ْ� أ�ْنَ���ْ� أ�ْ� »ِل���َواِء، ف������ أ�ف��َ� ق��َ�:  ا��ي�َ�� ك�َ�اِهَ��� ف�����« أ�ْ� �� َت����وِن�»ف�َ�َ�َ� ُيِ�ُ� إ�ل�ْ�َ��:  

�� َيْ���ى أ�َحٌ� ِف� الَ�ْ�ِ� إ�ل�� ل��� َوأ�َن� أ�ْن��ُ� إ�ل�� الَ����َ� »َ���ي�� ِل���َواِء، ف����َ�: ـ، ق���َ�� ك�َ�اِهَ��� ال«َت����وِن�

 . 88«ك�ْ�ف���ن�ُ� ل�ْ� َيْ�َ�ْ�

 َدَواٌء، َداٍء ِل����»: ملسو هيلع هللا ىلصوم��، ق�ل�  ،� ح� ا�م� ا�س�م�� ع�ى ال��� وال��او� ب�وث�� ع�� أن�

 ل�ْ� ُسْ�َ��َنُ�، ال��َ�، ف����� ال��ِ�، ِعَ��َد َتَ�اَوْوا»: ملسو هيلع هللا ىلصوق�� ، 89«َوَج�� َع�� اِ� ِب��ْذ�� َبَ�أ� ال��اِء َدَواُء أ�ِص�َ� ف���َذا

 .90«ِش���ًء، إ�ل�� ال�َ�َ�َ� َمَ�ُ� َوَضَ� إ�ل�� َداًء، َيَ�ْ�

، 91«ِب�ل�َ��ِء ف���ْب��ُدوَه� َجَ���َ� ف�ْ��� ِمْ� ا����ى»: ملسو هيلع هللا ىلصودع� إ� ع�� ا��ى ب���ء ال��رد، ق�� 

 إ�ل�� ِش���ٌء، ِمْ�ُ� ال��ْ�َداِء ال�َ���ِ� ِف� إ�ل�� َداٍء، ِمْ� َم�»: ملسو هيلع هللا ىلصدع� إ� ال��� ب���� ال��داء، ق�� وك�ل� 

 . 92« �َ�ال��

وم�� ال���  ت���، ا� ق�رة ب�� ال�اء رف� ���� ل���او� س��� ب�� ال��� إ� ملسو هيلع هللا ىلصودع� 

���ُ� ِف� َشْ�ٍء ِمْ� َي: أ�ْو - أ�ْدو�َيِ���ْ� ِمْ� َشْ�ٍء ِف� ك��َ� إ�ْ�»: ملسو هيلع هللا ىلص��� فوال��� ا����،  ،وا���م�

 «أ�ْ� أ�ك�َ���َ�  أ�ْدو�َيِ���ْ� َخْ�ٌ�، ف�ِ�� َشْ�ط�ِ� ِمْ�َ���، أ�ْو َشْ�َبِ� َعَ���، أ�ْو ل�ْ�َعٍ� ِبَ��ر� ُتَ�اِفُ� ال��اَء، َوَم� أ�ِح��

                                                           

����� �� ���� ��� دوا� ���� اخ���ر� ���ا �� ا��� وا��� ��� ا���ود وا��� ��� �� ا���� ��ق�ى ا���ق�ر وا�ق��  -( 87

�غف���ي�م����م������م�غ����س�م�قق�و بقق� أ��قق�،  ���قق� �قق� ا��قق� ا��قق���. ���قق� � ا�����قق�� ، أبقق� ا����قق� ���قق�د بقق� �

 /���3ق�ن ، ا����قة� ا�����قة، ) –���ق� أبق� ا���ق� سبق�ا��� ، ا����ق�� دار ا�����قة -، ا����ق�� ��ق� ���ق� ا���ق�و� ���ر�

، ا����قق��  �غ�ه�����م����م������م�غ����س�م�م��ر���(، ا��قق�ر�، ��قق� ا�قق��� أبقق� ا��قق��دات ا���قق�ر� بقق� ���قق� ا��قق�����، 313

 (  . 245 /����4د ���� ا������، ) -� ، ������ ���� أ��� ا��او� 1979 -�ق 1399ب��وت،  -ة ا�����ة ا�����

(، ا��قق��� ر�قق� 14 /6وو���قق�، )ملسو هيلع هللا ىلص ا��قق��� أخ��قق� ا���قق�ر� �قق� �قق����، �قق� ��قق�� ا���قق�ز�، �قق�� �قق�ل ا���قق�  -( 88

(4458 .) 

 (. 2204(، ر�� )1729 /�4 دا� دوا�...، )ا����� أخ��� ���� �� �����، �� ���� ا����، ��� �� -( 89

(، 1137 /2ا��قق��� أخ��قق� ابقق� ���ققة �قق� �قق���، �قق� ��قق�� ا��قق�، �قق�� �قق� أ�قق�� � دا� س� أ�قق�� �قق� �قق���، ) -( 90

 (، ��� ا������ �� ������ ��ى ��� اب� ���ة� ����. 3436ا����� ر�� )

(، ر�ق� 121 /��4ق�، �ق� �ق�� �ق�ة ا��ق�ر وأ��ق� �����قة، )ا����� أخ��� ا����ر� �� �ق����، �ق� ��ق�� بق�� ا� -( 91

(3263 .) 

 (. 5688(، ا����� ر�� )124 /7ا����� أخ��� ا����ر� �� �����، �� ���� ا���، ��� ا���ة ا���دا�، ) -( 92
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 ِف�ِ� َسْ�َ��� أ�ْشِ�َ�ٍ�: ف����� اِ�ْ�ِ���، الُ��ِد ِبَ�َ�ا َع��ْ���ْ�»: ملسو هيلع هللا ىلصإ� ال��� ب�ل��� ا����: ق�� ودع� ،  93

 ل�، ش�� �� ف�� زم�� ��ء ال��� إ� ملسو هيلع هللا ىلصودع� . 94«ُيْ�َ�َ��� ِبِ� ِمَ� الُ�ْ�َرِة، َوُي���� ِبِ� ِمْ� َذاِ� ا��ْ�ِ� 

 . 95« ل�ُ� ُش��َ� ِلَ�� َزْمَ�َ�، َم�ُء »: ملسو هيلع هللا ىلص ق��

� إ� ا�خ� ب��س��� � دعأن� ملسو هيلع هللا ىلصوث�� ع��  ال��او� ب�� م� ��� م� ا��ض )ال�����(:ررر 

وب�� م� ي��ز ص�� ا�ن��� م� ع�ج�� وت������ ت��ز م� م��ع� ا��� و���� ب�� ق�رة ا� 

َي� » :رض� ا� ع���� س�� ع� ذل� ف��� ل� أح� ال���ب� أن� ملسو هيلع هللا ىلصت��� ال�ق�ي� م� ا���، ف�� ث�� ع�� 

 َنَ�َ�اَو� ِبِ� َوُت���ة� َن��ِ��َ��، َهْ� َتُ�د� ِمْ� ق�َ�ر� اِ� َشْ�ً��؟ ق��َ�: ِهَ� َرُس�َ� اِ�، أ�َرأ�ْيَ� ُرق�ى َنْ�َ�ْ�ِق�َ�� َوَدَواًء

 . 96«ِمْ� ق�َ�ر� اِ�

  ال��� ا��م�: ط�� ال�ق�ي� م� م����� ال�ب�ء:

�ء م� ال��دا�، أو ا�دا� ال� أي�ه� ا�س�� ه��� ك�� م� ال��� ال� ��رس�� ال��� ك�

ودع� إل���؛ إ� أن�� ق� ت��� � ان���ر ال��و� ب��� ك�� � زم� ال�ب�ء، وال� �ب� ع�ى ك� 

 وال� م���: ،�ن�� إح�� م����� ان���ر ال��و� ب�ل�ب�ء ؛إن��� أ� ي���م� م��� ��ر

وا���ف��، م� ا�دا� ا�س�م�� ال� ح� ع���� ش� أ� ا���ن��  �: ا���ن�� وا���ف��رررر 

ا�س�� ورت� ع���� ا�ج�؛ �� ف��� م� ال���� ع� ا��� وا��دة وال� أص��� ت��� ج�ء م� ع�دت�� 

وع� َعْ�َ� ، 97 «َنَ�ْ�»: ق��َ� ملسو هيلع هللا ىلصَ��ف�َ��� ِف� أ�ْصَ��ِ� ال��ِ��� ـُق��َ�: ق���ُ� ِل��َن��: أ�ك��َنِ� ا� ،ا����، فَ�ْ� ق�َ��َدة�

                                                           

( ، ا��ققق��� ر�ققق� 123 /7ا��ققق��� أخ��ققق� ا���ققق�ر� �ققق� �ققق���� ، �ققق� ��ققق�� ا��ققق� ، �ققق�� ا�ققق�وا� �����ققق� ، ) -( 93

(5683 . ) 

94 )- (.. ِ� ا�ِ��يِ��ِّ ���ِ� ِ������ي  (. 5692(، ر�� )124 /7ا����� أخ��� ا����ر� �� �����، �� ���� ا���، ��� ا���

(، 3062(، ر�قق� )1018 /2ا��قق��� أخ��قق� ابقق� ���ققة �قق� �قق���، �قق� ��قق�� ا�����قق�، �قق�� ا��قق�� �قق� ز�قق��، ) -( 95

 ( � ���� . 320 /��4 ���ر ا����� )و��� ا������ �� سروا� ا����� �� ����ج أ��د

(، ر�قق� ا��قق��� 468 /3ا��قق��� أخ��قق� ا����قق�� �قق� �قق���، �قق� ��قق�� ا��قق�، �قق�� �قق� �قق�� �قق� ا���قق� وا�دو�ققة، ) -( 96

 (، و���� و��ا ���� ���. 2065)

 (. 6263(، ر�� )59 /8ا����� أخ��� ا����ر� �� �����، �� ���� ب�� ا����، ��� ا������ة، ) -( 97
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:  ق�� ال��و�، 98«ا�����ِ� ْب�� ُعَ�َ� ِبَ�ِ� آِخٌ� َوُهَ� ملسو هيلع هللا ىلصك���� َمَ� ال��ِ��� »، ق��َ�: رض� ا� ع�� ال��ِ� ْبَ� ِهَ����

 . 99"ا���ف�� س�� ��� ع���� ع�� ال��ق�"

ت��� ع�م� م� ع�ام� ان���ر ال�ب�ء � ا�م�، ذل� �� ف��� م� ال��اص� ا����  إ� أن�� ق�

 وف� م� رج� ج�ء ح���� ملسو هيلع هللا ىلصال�� ق� ي��� م� ن�� ال��و� ب����� م� ش�� إ� آخ�. وك�� م� ه�ي� 

، « ف��ْرِجْ�َب�َيْ�َ���� ق�ْ� إ�ن��»: ملسو هيلع هللا ىلص إل�� أرس� ا�س�� ب��� ملسو هيلع هللا ىلص ال�� ي��ي� أ� ف�ح� ا��ا� وب�ء أص�ب� ث���

 ��ل�� ب���� وا��ر ا���� أخ� أه��� ع�ى دل�� أك� ملسو هيلع هللا ىلصف��ن� م��ي�� ع� ب��، وك�� م���� 

 وأخ� ب�ل�ج�� أم�� ملسو هيلع هللا ىلص� أن� إ� ال��، وأخ� ب����ف�� ت��� ا���ي�� أ� ا����� وم� ال�ب�ء، ص�ح�

ب�ج���ِب� ع�ى ا�س����ِ� وا�حِ���ِ� �  ا�مُ� وُحِ�َ� الَ�ْ�ِ�، � الَ�ِ� أْخِ� غ�� م� ب�ل���� ال����

 .100الُ�ج�ِ�

أو  ،أو ال��� ،م� ا�دا� ال� دع� إل��� ا�س�� ورت� ع���� ا�ج� ه� وض� ال��: ال����ررر 

 tم� ي��� م��م��� أث��ء ال���، م� خ�� ال�أ� ل�س�� ح�ى � ي�ذ� ج����. فَ�ْ� أ�ِب� ُهَ�ْيَ�ة� 

و� ، 101«َصْ�َتُ� ِبَ�� غ��� أ�ْو َوَخ��َ� ِف�ِ�، َع��ى َثْ�َبُ� أ�ْو َيَ�ُ� َوَضَ� َع��َ� إ�َذا»: ملسو هيلع هللا ىلصِ� ق��َ�: ك��َ� َرُس�ُ� ال��

� �ب� م� ال��ك�� ش� أ� ال��� ي�� ِن���� م� ا� ت���، وه� ُي��� ا���، وي��د ال�اء ع�� إ� أن�

 ،102ن���ن�ا وا���� وال�ف�ي� ...(ع�ى ض�ورة ال��د� ب�د� ال����؛ ذل� �� أك�� ا�م�ا�)ك��

ال� ت��� ب����� ت���� م� خ�� ال�ذاذ ال�� ��� م� ا��ي� أث��ء ال��� � ا��، و� ش� أ� � 

ا�ق��اء ب���� ال���� م� خ�� ال�أ� أث��ء ال���، أو اس���ا� ا��ف�، أو اس���ا� ال���، أو 

ش�ب�� س��� م� ان���ر أ� وب�ء ي���� م� خ�� ال�ذاذ أو م�  ��ا���دي�، أو ت���� ا�ن� ب�ل���م

  ب�ذ� ا� ت���، وس���� ال���� ل���� ال���� � ذل� س�� ووق�ي�.

ا�س�� � ي�� ص��ة و� ك��ة � ح��ة ا����� إ� وك�� ل� دور : ال���� � ال��ي�رررر 

، وه� وس��� م� ال� ي����ره� ال���ش� أ� ال���� م� ا�م�ر ا�����رة  ف��� ح�ى ال����، و�

 � أو ا����، � ال���� ع� ملسو هيلع هللا ىلصف��� م� ال��� أ� ن�ى ال��  وس�ئ� ان���� ا�م�ا� وا�وب��،

                                                           

 (. 6264(، ا����� ر�� )59 /8ا����� أخ��� ا����ر� �� ����� ، �� ���� ب�� ا����، ��� ا������ة، ) -( 98

 ( . 228 /14، )، ���� ��ب��غ��ه��م��تم���حم��ة�م��م�غ���ا���و� ،  -( 99

 (.282 /14، ���� ��ب�، )�غ��ه��م��تم���حم��ة�م��م�غ����ب����� ا���و� ،  -( 100

(، 5029(، ا��قق��� ر�قق� )307 /4ا��قق��� أخ��قق� أبقق� داود �قق� �قق���، �قق� ��قق�� ا�دا�، �قق�� �قق� ا���قق��، ) -( 101

 (� ���� ��� ����. 865 /���2 ا������ �� ���� وط��� ��� أب� داود )

 ( . 39،  38، ���� ��ب�، )�ق �غ��م�غ�ئ�ي�م��م�����ا������ ،  -( 102
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وأ� ع�ى ال��ص� أو ا����� ال�� أص�� ا��ار أو ال���� أ� ي���  ال��ص�، �� ع� أو ال����، ا���

 إ�َذا»: ملسو هيلع هللا ىلصو أ� ����� � ث�ب� وي�� ب���� ع�ى ب��، ق�� ب��ق� ب�ف�� � ال�ا� أو أ� �� ��م�� أ

 ف����� َيِ��ِ�ِ�، َعْ� َو�� ُمَ����ُ�، ِف� َداَ� َم� ال��َ� ُيَ��ِج� ف���ن�َ�� أ�َم�َمُ�، َيْ�ُ�ْ� ف��� ال����ِة، إ�ل�ى أ�َحُ�ك�ْ� ق��َ�

ُث�� أ�َخَ� ط�َ�َ� » و� رواي� أخ��: ، 103«َتْ�َ� ق�َ�ِمِ�، ف�َ�ْ�ِفُ�َ�� أ�ْوَيَ��ر�ِ�،  َعْ� َول�َ�ْ�ُ�ْ� َم�����، َيِ��ِ�ِ� َعْ�

 ا���� � ال��ا�»: ملسو هيلع هللا ىلصوق�� ، 104«أ�ْو َي��َ�ُ� َه��َ�ا»ر�َداِئِ�، ف�َ�َ�َ� ِف�ِ� َوَرد� َبْ�َ�ُ� َع��ى َبْ���، ق��َ�: 

 . 105«دف��� وك��رت�� خ����

ل� ي��ذ� م��� ال��� ك�� ا�ل��ا� ب�دا� ا�س�� و�� ال���� أو ال��� أو ال��ا� م� ا�م�ر ا

�، وي���ظ� ا�م� إ� ك�� ص�ح� ال��م� ال� ت��ى ع� ك� م� ي��ذ� م�� ا������ أم� م���ً�

ال���� م�يً�� م�ًض� ي��� ا����� ك��� ال�� ـ وم��� ال��رون� � ال�ق� ا��ل� ـ ف�� ث�� 

� إذا س�� ع�ى ا�ر� أو أ� ج�� ص�� ف��� إ� ا�ن��� � ب�� ه�ا ا����و� ي��� م�ة ط�ي�ع��ً�

وال�ي� ا�س�م� ن�ى ع� ك� م� ي�ذ� ا����� أو ي��ه� ، 106ال���� إذا �� ه�ا ال��� ا����

 .107«ِضَ�اَر َول�� َضَ�َر ل�� »: ملسو هيلع هللا ىلصب���� ق�� ال�� 

ال�ي� ا�و� ال�� وض� ال�ي� ا�س�م� ه�  ���بق���  إ�� ن��ل�  :ت���� آن�� ا�ك� والش��ررر 

ق�اع� ح�� ال���� وال��ا� ال� ت��� ل�ن��� ـ ب�م� ا� ـ ا��� وال��م� م� ا�وب�� وا�م�ا� 

ب���� ي��� ك� ع�د  ا�م�ا� ا���ي� ت��� � م�اس� م���� م� ال���، ب� إ�� ا���ي�، ف�� ت�� أ��

ا����، وش��  . وم� أم��� ذل�: أ��Y إ� ا� ي����م�� م� ال���ا�، وح�� ن��� دق�� � 

�� ت�خ� دورة  ا�ط���، ت��� � س���� وأك��ب�، وال����د ي��� � ال���، أم� ال��ل�ا ف�ن�

 ال�����َء، َوأ�ْوك��ا ال���َن�َء، غ����ا»: ملسو هيلع هللا ىلصق�� رس�� ا� ، 108ك� س�� س��ا�، وا��ر� ك� ث�� س��

َيْ���ُ� ِف�َ�� َوَب�ٌء، ل�� َيُ��� ِب��َن�ٍء ل�ْ�َ� َع��ْ�ِ� ِغ���ٌء، أ�ْو ِس���ٍء ل�ْ�َ� َع��ْ�ِ� و�ك��ٌء، إ�ل�� َنَ�َ�  ل�ْ����� ال��َ�ِ� ِف� ف�����

                                                           

(، ا��قق��� 91 /�1ر� �قق� �قق���� ، �قق� ��قق�� ا��قق�ع، �قق�� د�قق� ا�����ققة �قق� ا���قق��، )ا��قق��� أخ��قق� ا���قق -( 103

 (. 416ر�� )
(، 91 /1ا��قق��� أخ��قق� ا���قق�ر� �قق� �قق����، �قق� ��قق�� ا��قق�ع، �قق�� س�ا �قق�در� ا��قق�ا� ����خقق� ��قق�� ���قق�، ) -( 104

 (. 417ر�� )
(، ا��ق��� ر�ق� 91 /�1رع ا��ق�ا� �ق� ا���ق��، )ا����� أخ��� ا����ر� �� �����، �ق� ��ق�� ا��ق�ع، �ق�� ��ق -( 105

(415 .) 
 (.39، ���� ��ب� ، )�ق �غ��م�غ�ئ�ي�م��م�����ب����� ا������ ،  -( 106
(، 784 /2ا��قق��� أخ��قق� ابقق� ���ققة �قق� �قق���، �قق� ��قق�� ا���قق��، �قق�� �قق� ب�ققى �قق� ��قق� �قق� ��قق� �قق�ر�، ) -( 107

 ( � ����.1249 /��2 ا����� وز��د�� )(، ��� ا������ �� ���� ا���2340ا����� ر�� )
�، ��2019ققققق�ا ا��ققققق�� وأو��ققققق�ا ا��ققققق���، ���ققققق� ���ققققق� ��ققققق� ا��ققققق��، ���ققققق� س��ققققق�ز ا��ققققق�من وا��ققققق�ة، د��ققققق���، -( 108

https://quran-m.com/    . 
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ال�ي� ا�س�م� ج�ء ���ي� ا�ن��� م� ا�ض�ار ال� ق�  وه�ا ي��� ل�� أ��، 109«ِف�ِ� ِمْ� َذِل�� ال�َ�َب�ِء

ت���� ا�ن�� وق�ي� و��ي� ل����� وال��ا� م� ال�ا� وا�ذ�  أ��ت���� م� ���ق�� ���� ب�، و

 . 110وا�وب�� وا����وب�� ال� ت���� � ا�� � ك� ح� دو� أ� ن�اه� ب�ب��رن�

 

 

 ال��ت�ة

ا��� � ال�� ب���� ومّ�� ت�� ال�����، وال��ة وال��� ع�ى س�� ا�ول� وا�خ�ي� 

 �� أ���.��� وع�ى آل� وص�

وب�� رح�� َمِ��َ�� � ظ�� أح�دي� ن�ّ��� ال��ي� ص�ى ا� ع��� وس��، وإرش�دات� ال���ي� 

ا�����، وق�� أ� ت�� ال��ح�� ق���� وت��� ص���� ه�ا ال���، ال�� ت��� م� ا� ج� ج�ل� 

�� إل�� م� ال���ئ� ا�ج� ع��� وال��ا� وا����� � ال�ن�� وا�خ�ة، أحّ�� أ� ت�ّو� أب�ز م� ت�ص

 وال��ص���، وه� ك�ل��ل�:

 أو�: أب�ز ال���ئ�: -

ــ إ�� ا���� ال��ق� ال�ش�� ه� م� ج�� م� ال��آ� وال��� م��ً�� وس��ك�� ح�� وق�� ال��ء 

 وال�ب�ء. 

�ًص� � ت��ي� ���ع� م� ال��اب� ال�ق�ئ�� ل�م� ك�� ر�� ل�����، وح ملسو هيلع هللا ىلصم��� ال�� ــ 

 ع�ى م� ي����� � ش��� ح��ت�� ك���. 

 ــ إش�ع� ال��اب� ال�ق�ئ�� م� ال�ب�ء ف�� ح��ظ ع�ى ال��� ال���ي� . 

 ــ إ�� ه�� ال��اب� ال���ي� ال�ق�ئ�� ك�� �� ق�� ال��� ف��� ي��� ال��� ب�ل�� ال�ق�ئ�.

 �ا� ب�ل����ة .  ــ ا�س�� ه� ال�ي� ال�ح�� ال�� رب� ال��اب� ال�ق�ئ�� م� ا�م

 �� و��� ال���رة . � أو� دي� ��و� أم� ���أ ال���ــ ا�س�

 ه� أو� م� ط�� ن��� ا��� ال��� و ال��� ال��� .  ملسو هيلع هللا ىلصــ إ�� ال�� ��� 

 ورت� ع�ى ال���� ب� ا�ج� ف����� أ� ي�� .  ال��او�ــ ا��س�� دع� إ� 

م� ي��ز ص�� ا�ن��� م� ع�ج�� وت������  ��ب ــ ا�س�� أو� دي� ��و� ي�م� ب��خ�

 . ت��ز م� م��ع� ا��� و���� ب�� ق�رة ا� ت��� ال�ق�ي� م� ا���

                                                           

(، 1596 /3ا��قق�� و���قق�� ا��قق���..، ) ا��قق��� أخ��قق� ��قق�� �قق� �قق����، ��قق�� ا��قق��ة، �قق�� ا��قق� ب����ققة -( 109

 (. 2014ر�� )

 -�ققق 1423، ا����قق�� دار ا��قق�و�، ا����ققة� ا�و�ققى، ����حم�غ����ع�م����تم�����حم����ة���ق��، ���ققى �قق����،  -( 110

2002( ،�8/ 182 .) 
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 . أخ� ا���� وا��ر ب���� ��ل�� ص�ح� ال�ب�ءك�� ل� ال��� �  ملسو هيلع هللا ىلصــ إ�� ال�� ��� 

  م� ���ق�� ���� ب� ال�ي� ا�س�م� ج�ء ���ي� ا�ن��� م� ا�ض�ار ال� ق� ت���� أ��ــ 

وق�ي� و��ي� ل����� وال��ا� م� �� ف��� م� ����� ا�ن�� ــ ا�س�� أو� دي� ��و� ي�م� ب

 .ال�ا� وا�ذ� وا�وب�� وا����وب�� ال� ت���� � ا�� � ك� ح�

 ث�ن��: أب�ز ال��ص���: 

ع�ي� خ�ص� ب�ل��ب� ال�ق�ئ� ال��ع�� ا�ع�م�� ب�ل��اب� ال�ق�ئ�� م� خ�� ���� ب�ام� ت� -

 م� ال�ب�ء . 

ــ ا��ف�� ع�ى ه�� ال��اب� ال�ق�ئ�� وال���� ب���ه� ع� وس�ئ� ال��اص� ا�ج���ع� أو  -

 ا�ع�� ي�� ���� واع� م���� ب�خ�� وس��ك��� وم��د� ا�س��. 

 إ� ا� ت���.  ن�� م�� ه�� ال��اب� ال�ق�ئ�� ع�ى م���� ال��� ه� ن�� م� أن�ا� ال�ع�ة -

ه� ا��� ب� م�  -ج�ئ�� ك�رون�-م� أ�� ال�س�ئ� � ال���ء ع�ى م�� ه�� ا��ائ�  -

 ج�ء� ب� ال��ي�� م� ت�اب� وق�ئ�� وم� أوص� ب� ا������ ال����. 

ت��� ه�ا ال��� إ� ال���� ا������ ون��� � ا��� ال����� ؛ �ث��� أس���� ال���  -

 �� ال��ب� ال�ق�ئ� ب�ع�ى ا���ي�� ال���� ال�ق�ئ�� . ال���ي� � ت�ص

إق�م� ا������� ال����� ا�رش�دي� ال� ت��� � ن�� ث��ف� ا�خ� ب�ل��ب� ال�ق�ئ� ع�ى ض�ء  -

 م� ورد � ال��� ال���ي� .

  

 ،��� ب� أب� ب�� ب� أي�� ب� س�� �� ال�ي�اب� ال���،  

م���� ا���ر ا�س�م��، ال��ي�، ال����: ال��ب��  ،ال��ش�: م�س�� ال�س�ل�، ب�و�

 . �1994 ـ، ـه1415 ،وال���و�

 ،��� ب� أب� ب�� ب� أي�� ب� س�� �� ال�ي�اب� ال���،  

 . هـ1394، ال��ش�: دار ال�����، ال��ه�ة، م��، ال����: ال��ن��، 

 ،��� ب� أب� ب�� ب� أي�� ب� س�� �� ال�ي�اب� ال���،  

 ،، ا���: ��� ا����� ب�� ال���اد�، ال��ش�: دار ال���� ال��ب�

 .  �1996 -هـ 1416ب�و�، ال����: ال��ل��، 
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�ب� ب���،  ع�� ب� خ�� ب� ع�� ا���،  ،أب� ا��� ،اب� ب��� 

ال���دي�، ال�ي��، ال����: ال��ن��،  -: م���� ال�ش� ال��ش�����: أب� ��� ي�س� ب� إب�اه��، 

 .�2003 -هـ 1423

ا��ان�،  ،�أب� ال��� ،ت�� ال�ي�، أ�� ب� ع�� ا���� ب� ت���� اب� ت����، 

، ا���: ع�� ال��� ب� ��� ب� ق�س�، ال��ش�: ��� ا��� ف�� ل���ع� ا���� 

 .  �1995،  هـ1416ال��ي�، ا��ي�� ال���ي�، ا����� ال��ب�� ال���دي�، 

ال����ن�،  ،أب� ال��� ،أ�� ب� ع�� ب� ح��اب� ح��،  

� وأب�اب� وأح�دي��: ��� ف�اد ع�� ال��ق�، ق�� ب�خ�اج� وص��� وأش�� ع�ى رق� ك�� ،

ال��ش�: دار ، ط���: �� ال�ي� ا����، ع��� ت������ ال��م�: ع�� ال��ي� ب� ع�� ا� ب� ب�ز

  هـ. 1379ب�و�،  ،ا���ف�

، ب�����ا���: رم�� م�� ��� ب� ا��� ب� دري� ا�زد�،  اب� دري�، 

 .�1987ب�و�، ال����: ا�و�،  –ال��ش�: دار ال��� ل���ي� 

ا���:  ، ،ا��س� ،أب� ا��� ،ع�� ب� إ��ع��، ب� س���ا 

 .�2000 -هـ 1421ال����: ا�و�، ، ب�و� –ال��ش�: دار ال��� ال����� ، ع�� ا���� ه��او�

(،463)�:ب� ع�� ا� ب� ���ب� ع�� ي�س� أاب� ع�� ال� 

 -هـ 1412ال����: ا�و�، ، دار ا���، ب�و� ، ال��ش�:ا���: ع�� ��� ال���و�، 

1992�  . 

، دراس� و����: زه� ع�� ال��وي�،  ،أ�� ب� ف�ر� ب� زك�ي�اب� ف�ر�،  

 . �1986 ،هـ1406 ،ب�و�، ال���� ال��ن�� –ل� ا��� س����، دار ال���: م�س�� ال�س�

، ا���: ع�� ال��وي�،  ،أ�� ب� ف�ر� ب� زك�ي�اب� ف�ر�،  

 . �1979 ،هـ1399ال��� ��� ه�رو�، ال��ش�: دار ال���، 

ا���: ش��� ، ، ال��وي� ،أب� ع�� ا� ،��� ب� ي�ي�اب� م�ج�،  

ال��ش�: دار ال�س�ل� ، َع�� ال����� ح�ز ا� -���� ك�م� ق�� ب���  -ع�د� م�ش�  -ا�رن�و� 

 .�2009 -هـ 1430ال����: ا�و�، ، ال�����

ب�و�،  ،، ال��ش�: دار ص�درا�ن��ر�،  ، ��� ب� م���،اب� م���ر  

 .  هـ1414 ،ال����: ال��ل��

 ،  ،هـ (275)�:ا�زد�� ب� ب�� أب� داود، س����� ب� ا�ش�� ب� إس�� 

 (.، ب�و�  ا���: ��� ��� ال�ي� ع�� ا����، )ا����� ال���ي�

هـ (، 1420)�:أب� ع�� ال��� ��� ن�ص� ال�ي�ا�ل��ن�،  

 .ا���� ا�س�م�، 
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هـ (، 1420)�:أب� ع�� ال��� ��� ن�ص� ال�ي�ا�ل��ن�،  

 . ا���� ا�س�م�، 

هـ (، 1420)�:��� ن�ص� ال�ي�ا�ل��ن�، أب� ع�� ال���  

 1405ب�و� ، ال����: ال��ن��  –ا���� ا�س�م�  ، إش�ا�: زه� ال��وي�، 

 �1985 -هـ 

هـ (، 1420)�:�� ن�ص� ال�ي��ا�ل��ن�، أب� ع�� ال���  

 ( .  ا�س���ري�، م�ك� ن�ر ا�س�� ���� ال��آ� وال��� ) م� إن��� ، 

، هـ (1420)�:��� ن�ص� ال�ي�، أب� ع�� ال��� ا�ل��ن� 

س�� آ� ن����، ال��ش�: م�ك�  ، َصَ�َ�ُ�: ش�د� ب� ��� ب�

ال��� ال����: ا�و�،  ،ال����� ل����� وال�راس�� ا�س�م�� و���� ال�ا� وال���، ص���ء

 .�2010 -هـ 1431

، ال��ش�: س����� ب� خ�� ب� س�� ب� أي�� ب� وار� ال����،  ال��ج�، 

 .هـ1332ا�و�،  ��ار ��ف�� م��، ال����: -م���� ال���دة 

، أ�� ب� ��� ب� ا��� ب� ا���، أب� ن��، ، ال���ر� 

 .هـ1407 ،ب�و�، ال����: ا�و� ،ا���: ع�� ا� ال����، ال��ش�: دار ا���ف�

، ا���� ،ا� أب� ع�� ،��� ب� إ��ع��، ال���ر� 

ا���: ��� زه� ب� 

م��رة ع� ال����ن�� ب�ض�ف� ت�ق�� ��� ف�اد ع�� ، ال��ش�: دار ط�� ال���ة، ن�ص� ال��ص�

 .هـ1422ال����: ا�و�، ، ال��ق�

دار ا�����، ، ال��ش�: م���� ع�� ال�زا� ب� ع�� ا���، ، ال��ر 

 .هـ1434ال�ي��، ال���� ا�و�، 

ال��ش�: دار ال���  ��� ع��� ا�ح��� ا��د�، ، ال�ك� 

 .�2003 -هـ 1424ال�����، ال����: ا�و�، 

، ا��ْ�َ�ْوِج�د�،  ،أ�� ب� ا��� ب� ع�� ب� م�سى، ال����� 

 .�1996ب�و�، ال����: ال��ل��،  ،: ع�م� أ�� ح��ر، ال��ش�: م�س�� ال��� ال���ف��ا���

، ��� ب� ع��ى ب� َسْ�رة ب� م�سى ب� ال����، ال�م�� 

 .�1998، ب�و� ،ال��ش�: دار ال��� ا�س�م�، ا���: ب��ر ع�اد م��و� 

، ا���: ض��� وص��� ��ع� م� ، �ي�ع�� ب� ��� ب� ع�� ال، ا��ج�ن� 

 .�1983،هـ 1403 ،ل����، ال����: ا�و�، ال����ء، ال��ش�: دار ال��� ال����� ب�و�
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هـ(، 606)�:�� ال�ي� أب� ال���دا� ا���ر� ب� ���ا��ر� ، 

ب�و�،  ،ا����� ال����� ،��د ��� ال���ح�� و �����: ط�ه� أ�� ال�او، 

 .  �1979 -هـ 1399

، ����: أ�� ال��راب�،  ،إ��ع�� ب� ��د، ا��ه�� 

 .�1987 - هـ1407 ،ب�و�، ال����: ال�اب�� ،ع�� ال���ر ع��ر، ال��ش�: دار ال��� ل���ي�

، ا���: � ال�ّزا�،�ّ�� ب� �ّ�� ب� ع�، ا���� 

 . ���ع� م� ا����، ال��ش�: دار ا��اي�

)ش�� ص��� ال���ر�(، ا���:   ،، أب� س������� ب� ���، ا���ب� 

��� وإح��ء م�ك� ال���� ال��، ��� ب� س�� ب� ع�� ال��� آ� س��د، ال��ش�: ج�م�� أ� ال���

 .�1988 -هـ 1409ال�ا� ا�س�م�، ال����: ا�و�، 

 :، ال������ ل����، ال�ي��، ال����ص�� ب� أ��، ، رض� 

 .هـ1421ا�و�، 

هـ (، 538)�: أب� ال��س� ���د ب� ع��و ب� أ��ال����� ،  

 ،ال��ش�: دار ا���ف�، ��� أب� ال��� إب�اه��-ل���و� ا���: ع�� ��� ا، 

 .  ال����: ال��ن��، ل����

، ع�� ال��� ب� ن�ص� ب� ع�� ا�، ال���� 
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