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املسائل العقدية املتعلقة جبائحة كورون
 ندر بن هبار متعب العتييب.د

أستاذ العقيدة اإلسالمية واملذاهب املعاصرة املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ابلدوادمي يف جامعة شقراء

:امللخص

: فهذا البحث املوسوم بـ(املسائل العقدية املتعلقة جبائحة كوروان) يهدف إىل: وبعد،احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده
، واخلوف والرجاء، كما يهدف إىل بيان املسائل العقدية املتعلقة ابلتوكل، وعظمته، وداللة هذا اجلائحة على قدرة هللا،التعريف حبقيقة األوبئة
 ومنهجي يف هذا، ويهدف كذلك إىل ذكر األسباب الواقية من هذه اجلائحة، كما يبني عالقة هذه اجلائحة ابإلميان ابلقدر، والطرية،والعدوى
 من أش ّد أنواع الفريوسات اليت أصابتCOVID 19  يعترب فريوس كوروان: وكان من أبرز نتائج البحث، املنهج االستقرائي التحليلي:البحث
 كما. وألقوام عقوبةً من هللا عز وجل، وألقوام تكفرياً للسيئات، وأن هلل حكمة يف هذه االبتالءات واألوبئة؛ فقد تكون ألقوام رفعةً للدرجات.العامل
 أن اخلوف الذي: ومن النتائج، وأن األخذ ابألسباب ال ينايف التوكل على هللا، وقوته وعظيم سلطانه،أكدت هذه اجلائحة على قدرة هللا تعاىل
 وإمنا، وأن العدوى ال تنتقل بذاهتا، وأنه على املسلم أن يعلق رجاءه ابهلل تعاىل. وظهرت آاثره هو من اخلوف الطبيعي اجلائز،انعقدت أسبابه
، اجلهود الكبرية اليت قامت هبا حكومة اململكة العربية السعودية؛ للتصدي هلذه اجلائحة: وأمره كذلك من النتائج املهمة،بتقدير هللا تعاىل وتدبريه
. أن هناك جمموعة من األسباب للوقاية من هذه اجلائحة:كما أن النتائج اليت خرجت هبا من هذا البحث

. األوبئة؛ فريوس كوروان؛ التوكل؛ العدوى؛ اإلميان ابلقدر:الكلمات املفتاحية

Belief Issues Related to the Coronavirus Pandemic
Dr. Nader Bin Buhar Bin Muteb Alotaibi
Associate Professor of Islamic Belief and Contemporary Doctrines Department of Islamic
Studies, Faculty of Science and Humanities, Dawadmi Campus, Shaqra University

Abstract:
The current research, entitled (Belief Issues Related to the Coronavirus Pandemic) aims at: introducing
the reality of epidemics in general, and how the current pandemic denotes the power and greatness of
Allah. The research also aims at clarifying the issues of belief related to trust in Allah, fear, hope,
infection, and pessimism; furthermore, it identifies the relationship between the pandemic and belief in
destiny, and mentions the ways that could possibly help preventing the pandemic, Following an analytical
inductive approach, the research has reached some important results among which is that Coronavirus,
Covid-19, is one of the most severe types of viruses that have infected the world, and that our Almighty
Allah has a wisdom behind these afflictions and epidemics, that could possibly be a reward for righteous
deeds for some people, whereas for other people an atonement of bad deeds, and a penalty for others. The
results also showed that the pandemic has assured the power of our Almighty Allah and his great
authority; and that prevention procedures against the pandemic should be done first, and trust in Allah.
The results also showed that the justified fear of the pandemic which has its reasons and effects, is a
normal and accepted fear, so a Muslim should put his hope in Allah the Almighty and believes that
infection is under the control of Allah, and happens by His willing, procuration, and orders. Among the
important results is the great efforts conducted by the government of the Kingdom of Saudi Arabia to face
the pandemic, and that there are reasons why people should protect themselves from the pandemic.
Keywords: Measures, Prevention, Virus, Corona.
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د .اندر بن هبار متعب العتييب :املسائل العقدية املتعلقة جبائحة كوروان.

مقدمة:

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،
وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،أما بعد:
اقتضت سنة هللا وحكمته ابالبتالء يف هذه الدنيا أبنو ٍاع شىت من االبتالءات ،فقال تعاىل:

ﱡﭐ ﱐ

ﱙﱛﱜﱝﱠ البقرة ،1٥٥ :قال ابن سعدي رمحه هللا
ﱚ
ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
(ت1376 :ه)" :فأخرب تعاىل أنه ال بد أن يبتلي عباده ابحملن؛ ليتبني الصادق من الكاذب ،واجلازع من الصابر،
وهذه سنته تعاىل يف عباده؛ ألن السراء لو استمرت ألهل اإلميان ،ومل حيصل معها حمنة ،حلصل االختالط الذي
هو فساد .وحكمة هللا تقتضي متييز أهل اخلري من أهل الشر .هذه فائدة احملن ،ال إزالة ما مع املؤمنني من اإلميان،
ردهم عن دينهم ،فما كان هللا ليضيع إميان املؤمنني .فأخرب يف هذه اآلية أنه سيبتلي عباده
وال ّ

ﱡﭐﱑﱒﱓﱠ

من األعداء ،ﱡﭐ ﱔ ﱠ أي :بشيء يسري منهما؛ ألنه لو ابتالهم ابخلوف كله ،أو اجلوع ،هللكوا ،واحملن متحص
ال هتلك .ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ وهذا يشمل مجيع النقص املعتـري لألموال من جوائح مساوية ،وغرق ،وضياع،
وأخذ الظلمة لألموال من امللوك الظلمة ،وقطاع الطريق ،وغري ذلك ﭐ ﭐ ﭐﱡﭐ ﱘ ﱠ أي :ذهاب األحباب من
األوالد ،واألقارب ،واألصحاب ،ومن أنواع األمراض يف بدن العبد ،أو بدن من حيبه...فهذه األمور ،ال بد أن
ﳑ ﳓ ﳔ ﳕ ﱠ األنبياء،3٥ :
ﳒ
تقع؛ ألن العليم اخلبري ،أخرب هبا" ( ،)1وقال تعاىل :ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ
قال ابن كثري رمحه هللا (ت774 :ه)" :نبتليكم ابلشر واخلري فتنة ،ابلشدة والرخاء ،والصحة والسقم ،والغىن
والفقر ،واحلالل واحلرام ،والطاعة واملعصية واهلدى والضالل"( .)2ويف هناية عام 2019م ،وبداية عام 2020م
أصاب العامل فريوس كورون  .COVID19وكانت بدايته من مدينة ووهان ابلصني .وقد صنفته منظمة
الصحة العاملية كوابء .وأصاب الكثري من الناس ،فبلغ عدد املصابني على مستوى العامل،)10,487,022( :
وعدد الوفيات )٥11,٥46( :وبلغ إحصائية املصابني يف اململكة العربية السعودية ( ،)194,22٥وعدد
الوفيات ،)3()1698( :وال زال حيصد يف أرواح البشر ،انهيك عما أحدثته هذه اجلائحة من خسائر مادية على
مستوى العامل .بل وصل األمر إىل إغالق احلرمني الشريفني ،واجلوامع ،واملساجد ،واملطارات ،وتعطيل العمل يف
خمتلف املؤسسات احلكومية واخلاصة ،وإيقاف الدراسة يف التعليم العام واجلامعي؛ مما جعل الدول تستنفر طاقاهتا
( )1تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ابن سعدي ،ص ،7٥ :ومعامل التنزيل البغوي1420 ،ه.18٥/1 ،
( )2تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري ،342/٥ ،وجامع البيان يف أتويل القرآن ،حممد بن جرير الطربي.440/18 ،
( )3هذه اإلحصائية كانت يف التقرير اليومي لوزارة الصحة ابململكة العربية السعودية ،يوم األربعاء 1441/11/10ه ،املوافق2020/7/1 :م .انظر :موقع وزارة الصحة
على تويرت.@SaudiMOH :
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ٍ
وبتوفيق
املادية والبشرية؛ للتصدي هلذه اجلائحة ،وكان على رأس هذه الدول اململكة العربية السعودية؛ فقد جنحت
من هللا مث اهتمام قيادهتا الرشيدة على رأس خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،ومسو
ويل العهد األمري حممد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعمل كافة التدابري الوقائية للتصدي هلذه اجلائحة؛ مما
جعل العامل يشيد هبا ،ومبا قامت به.
ويبقى السوال األهم وهو موضع هذا البحث :هل من مسائل عقدية تتعلق هبذه اجلائحة؟ فأقول:
نعم ،وال بد من بياهنا وإبرازها للناس؛ فتضافر اجلهود حلل هذه األزمة أمر مهم ،وبيان بعض هذه املسائل العقدية
على رأس األسباب ال ّدافعة هلذه اجلائحة .وذلك من خالل بيان حقيقة هذه األوبئة ،وأن هذه اجلائحة تؤكد على

قدرة هللا عز وجل ،وبيان املسائل العقدية املتعلقة ابلتوكل ،وهل األخذ ابألسباب ينايف التوكل على هللا أم ال؟
وكذلك مسألة اخلوف ،والرجاء ،وبيان املسائل العقدية املتعلقة ابلعدوى والطرية ،وهل هذا اجلائحة تنتقل بنفسها
أم ال؟ وإبراز الركن السادس من أركان اإلميان ،الذي له صلة قوية هبذا البحث ،وهو اإلميان ابلقدر .كما سأبني
األسباب الواقية من هذه اجلائحة .وأسأله تعاىل اإلخالص يف القول والعمل.
أولا :مشكلة البحث:
حدوث هذا اجلائحة؛ أستوجب بيان املسائل العقدية فيها ،واإلجابة عن األسئلة املتعلقة هبا .فعقدت
العزم على الكتابة يف هذا املوضوع .واسأله التوفيق واإلخالص.
اثنيا :حدود البحث:
ستكون الدراسة جلائحة كوروان  COVID 19اليت أصابت العامل هناية 2019م ،وبداية 2020م .وذلك
بدراسة جمموعة من املسائل العقدية.
اثلثا :أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
تعود أمهية املوضوع إىل أمور ،منها:
 .1خطر هذه اجلائحة ،وآاثرها املختلفة.
 .2أن هذه اجلائحة مل يكتب عنها كدراسة عقدية حبثية مستقلة.
 .3تعلق هذه اجلائحة ابألصل األول من هذا ال ّدين ،وهي العقيدة.
 .4تصنيف هذا الفريوس كوابء ،وفق ما ذكرته منظمة الصحة العاملية.
رابعا :أهداف البحث:
 .1بيان أن هذه اجلائحة تؤكد على قدرة هللا.
 .2إيضاح املسائل العقدية املتعلقة ابلتوكل.
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 .3إيضاح املسائل العقدية املتعلقة ابخلوف.

 .4إيضاح املسائل العقدية املتعلقة ابلرجاء.
 .٥بيان املسائل العقدية املتعلقة ابلعدوى والطرية.
 .6إبراز املسائل العقدية املتعلقة ابإلميان ابلقدر.
 .7ذكر األسباب الواقية من هذه اجلائحة.
خامسا :أسئلة البحث:
 .1هل هذه اجلائحة تؤكد على قدرة هللا؟
 .2ما املسائل العقدية املتعلقة ابلتوكل؟
 .3ما املسائل العقدية املتعلقة ابخلوف؟
 .4ما املسائل العقدية املتعلقة ابلرجاء؟
 .٥ما املسائل العقدية املتعلقة ابلعدوى والطرية؟
 .6ما املسائل العقدية املتعلقة ابإلميان ابلقدر؟
 .7ما األسباب الواقية من هذه اجلائحة؟
سادسا :الدراسات السابقة:

مفردات البحث ليست جديدة ،ال ختلو دراسة يف العقيدة من احلديث عنها ،إل أنين مل أقف على

در ٍ
اسة متكاملة مجعت املباحث اليت سأتكلم عنها .خاصةً وأن جائحة كوروان جديدة ،وأثرها كبري.

ومن هذه الدراسات ما يلي:
 .1كتاب بعنوانُ :حسن النبأ يف أحكام الطاعون والوابء للدكتور سلطان بن علي الفقيه.
 .2مشروع رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراة يف اجلامعة اإلسالمية لكلية الدعوة وأصول ال ّدين بعنوان:
املسائل العقدية املتعلقة ابلطب واألمراض من إعداد :منصور بن عبد الرحيم ابحيدان ،وقد متت املوافقة
على خطة الباحث يف شهر شعبان من العام .1441
 .3دراسة لبعض املسائل العقدية املتعلقة ابلطب لألستاذ الدكتور :خالد بن عبد هللا القاسم.
وسأستفيد من هذه الدراسات يف املواضع املناسبة لبحثي إن شاء هللا.
سابعا :منهج البحث:
يعتمد هذا البحث على املنهج االستقرائي التحليلي.
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اثمن ا :خطة البحث:

ينقسم البحث إىل مقدمة ومتهيد وسبعة مباحث وخامتة ،وهي على النحو التايل:

مقدمة :وتتضمن :أمهية البحث ،وحدوده ،وأسباب اختياره ،وأهدافه ،وأسئلته ،والدراسات السابقة،
ومنهج البحث.
التمهيد :وفيه :حقيقة األوبئة.

املبحث األول :أتكيد هذه اجلائحة على قدرة هللا ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :األدلة من القرآن والسنة على قدرة هللا.
املطلب الثاين :عالقة هذه اجلائحة بقدرة هللا.
املبحث الثاين :املسائل العقدية املتعلقة ابلتوكل ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :معىن التوكل.
املطلب الثاين :حكم األخذ ابألسباب.
املبحث الثالث :املسائل العقدية املتعلقة ابخلوف ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :معىن اخلوف.
املطلب الثاين :عالقة هذه اجلائحة ابخلوف.
املبحث الرابع :املسائل العقدية املتعلقة ابلرجاء ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :معىن الرجاء.
املطلب الثاين :عالقة هذه اجلائحة ابلرجاء.
املبحث اخلامس :املسائل العقدية املتعلقة ابلعدوى والطرية ،وفيه مطلبان:

املطلب األول :معىن العدوى والطرية.
املبحث الثاين :عالقة هذه اجلائحة ابنتقال العدوى.

املبحث السادس :املسائل العقدية املتعلقة ابإلميان ابلقدر ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :معىن القدر ،واإلميان به.
املطلب الثاين :عالقة هذه اجلائحة ابإلميان ابلقدر.
املبحث السابع :األسباب الواقية من هذه اجلائحة ،وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :األسباب االحرتازية ،وبيان جهود الدولة فيها.
املطلب الثاين :األسباب الشرعية.
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املطلب الثالث :األسباب الصحية.
اخلامتة :وفيها:

أهم النتائج والتوصيات.

التمهيد:
حقيقة األوبئة:
سأتناول هذه املسألة املهمة من خالل ما يلي:
أولا :تعريف الوابء لغة واصطالح ا:
"القصر :أفصح وأشهر"(.)1
الوابء لغة :ابلقصر واملد واهلمز ،قال النووي:
ُ
ومجع املمدود (الوابء) أوبية ،ومجع املقصور(الوأب) :أوابء ،وقد وبئت األرض توأب وأب(.)2
ويقال على األرض الوبيئة ،والوبئة ،واملوبوءة ،واملوبئة :كثرية الوابء (.)3
وقيل :مرض عام(.)4
والوابء اصطالح ا :كل ٍ
مرض شديد العدوى ،سريع االنتشار من مكان إىل مكان يصيب اإلنسان

واحليوان والنّبات ،وعادة ما يكون قاتالً كالطّاعون(.)٥

اثنيا :التعريف بوابء كورون : COVID 19

• وابء (كوروان) من فصيلة فريوسات (كوروان) اجلديد ،ويُعتقد أنه مرتبط ابحليوان؛ حيث إن أغلب
احلاالت األولية كان هلا ارتباط بسوق للبحرايت واحليواانت يف مدينة ووهان الصينية هناية ديسمرب 2019م .وهو
أييت على صورة التهاب رئوي حاد .وينتقل الفريوس بني البشر من الشخص املصاب ابلعدوى إىل شخص آخر
عن طريق املخالطة القريبة دون محاية(.)6
• أسبابه :ومن أهم أسباب ظهور وابء كوروان اجلديد من فرتة إىل أخرى ما يلي:
 .1نسبة حدوث طفرات يف هذا النوع من الفريوسات عالية جداً ،بسبب افتقار إنزمي التكاثر املوجود يف
فريوس كوروان إىل خاصية تصحيح األخطاء عند حدوث أي خطأ يف تسلسل القواعد النيرتوجينية عند
التكاثر.
( )1شرح النووي على مسلم.204/14 ،
( )2لسان العرب ،ابن منظور ،189/1 ،وانظر :خمتار الصحاح ،الرازي ،ص.332 :
( )3لسان العرب ،ابن منظور ،189/1 ،وانظر :العني ،اخلليل بن أمحد ،418/8 ،عمدة القاري ،العيين.20٥1/6 ،
( )4انظر :خمتار الصحاح ،الرازي ،ص ،332 :وانظر :العني ،اخلليل بن أمحد ،418/8 ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ابن األثري.144/٥ ،
( )٥معجم اللغة العربية ،د :أمحد خمتار2392/3 ،
( )6وجدت هذا التعريف على صفحة املوقع اإللكرتوين ملوقع موضوعhttps: //mawdoo3.com. :
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 .2حدوث ظاهرة وراثية يطلق عليها اسم معاودة االرتباط ،تؤدي إىل حدوث دمج أو ارتباط بني جزء من
جني معني مع جزء من جني آخر ،وابلتايل ظهور ساللة فريوسية جديدة وخبصائص جديدة.
 .3عوامل حمفزة مثل ،السفر والتنقل بني البلدان ،وتغري الظروف املناخية ،وقطع الغاابت ،وزايدة هطول
األمطار ،وزايدة كمية النفاايت اليت تؤدي إىل زايدة أعداد القوارض اليت تتغذى عليها ،وتساهم يف نقل
الفريوسات إىل اإلنسان(.)1
• طرق انتقاله:
 .1ينتقل عن طريق األشخاص اآلخرين املصابني ابلفريوس.
 .2ينتقل من شخص إىل شخص عن طريق ال ُقطريات الصغرية اليت تتناثر من األنف أو الفم عندما يسعل
الشخص املصاب مبرض كوفيد 19-أو يعطس.
 .3ينتقل بتساقط هذه ال ُقطريات على األشياء واألسطح احمليطة ابلشخص .وميكن حينها أن يصاب
األشخاص اآلخرون مبرض كوفيد 19-عند مالمستهم هلذه األشياء ،أو األسطح ،مث ملس أعينهم ،أو
أنفهم ،أو فمهم.
 .4كما ميكن أن يصاب األشخاص مبرض كوفيد 19-إذا تنفسوا ال ُقطريات اليت خترج من الشخص املصاب
ابملرض مع سعاله أو زفريه(.)2
• أعراضه:
أحياان تتطور اإلصابة
تشمل األعراض النمطية لفريوس (كوروان) :احلمى  -السعال  -ضيق التنفس  -و ً
إىل التهاب رئوي .وقد يتسبب يف مضاعفات حادة لدى األشخاص ذوي اجلهاز املناعي الضعيف ،واملسنني
واألشخاص املصابني أبمراض مزمنة مثل :السرطان ،والسكري ،وأمراض الرئة املزمنة(.)3
ٍ
مبحث ٍ
قادم طرق العالج.
وسيأيت يف
اثلث ا :احلكمة من هذه األوبئة:

ما حدث من هذه اجلائحة ،وهذا الوابء هو حلكمة جليلة أرادها هللا عز وجل ،قال تعاىل:

ﱡﭐ ﳎ

ﳑ ﳓ ﳔﳕﱠ األنبياء ،3٥ :وقال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ األنبياء،23 :
ﳒ
ﳏﳐ
وقد تكلم أهل العلم فيما حيدث من احلكم اجلليلة والغاايت النبيلة يف هذا االبتالءات ،فاهلل ال خيلق شراً حمضاً،
فذكروا:
( )1موقع وزارة الصحة ابململكة العربية السعودية . https://www.moh.gov.sa
( )2موقع منظمة الصحة العاملية . https://www.who.int/ar/emergencies
( )3موقع وزارة الصحة ابململكة العربية السعودية . https://www.moh.gov.sa
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 .1قد تكون هذه االبتالءات رفعةً للدرجات ،فعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى

هللا عليه وسلم" :-إن الرجل لتكون له عند هللا املنزلة ،فما يبلغها بعمل فال يزال هللا يبتليه مبا يكره حىت
يبلغه إايها"( .)1وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا (ت728 :ه) أنه ابلصرب على املصائب ترتفع
الدرجات(.)2
وقال ابن القيم رمحه هللا (ت7٥1 :ه) يف ذكره للحكم والغاايت احملمودة من ابتالء يوم أحد" :ومنها:
أنه سبحانه هيأ لعباده املؤمنني منازل يف دار كرامته ،مل تبلغها أعماهلم ،ومل يكونوا ابلغيها إال ابلبالء واحملنة ،فقيض
هلم األسباب اليت توصلهم إليها من ابتالئه وامتحانه"( ،)3وقال ابن ابز رمحه هللا (ت1420 :ه)" :فاهلل عز وجل
يبتلي عباده ابلسراء والضراء ،وابلشدة والرخاء ،وقد يبتليهم هبا؛ لرفع درجاهتم ،وإعالء ذكرهم ،ومضاعفة
حسناهتم؛ كما يفعل ابألنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم والصلحاء من عباد هللا"(.)4
 .2وقد تكون هذه االبتالءات تكفرياً للسيئات ،قال تعاىل:

ﱡﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

ﱪﱫﱬﱭ ﱮﱠ النساء ،123 :وذكر القرطيب رمحه هللا (ت6٥6 :ه) :قول اجلمهور أبن لفظ

اآلية عام .والكافر واملؤمن جمازى بعمله السوء ،فأما جمازاة الكافر فالنار؛ ألن كفره أوبقه ،وأما املؤمن
فبنكبات الدنيا( .)٥وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه-قال :ملا نزلت ﱡﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱠ بلغت من
املسلمني مبلغاً شديداً ،فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-قاربوا ،وسددوا ،ففي كل ما يصاب به
املسلم كفارة ،حىت النكبة ينكبها ،أو الشوكة يشاكها"( .)6وهلذا كانت املصائب تكفر سيئات املؤمنني
كما ذكر ابن تيمية رمحه هللا(.)7
واحلاصل أنه قد يكون البالء لرفع الدرجات ،وإعظام األجور ،كما يفعل هللا ابألنبياء وبعض األخيار ،وقد
يكون لتكفري السيئات"(.)8
 .3وقد تكون هذه االبتالءات عقوبةً من هللا عز وجل ،قال تعاىل:
ﳓ ﳔﳕﳖﱠ الشورى ،30 :قال ابن كثري رمحه هللا" :فمهما أصابكم أيها الناس من املصائب؛

ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ

( )1أخرجه ابن حبّان يف صحيحه ،169/7 ،رقم احلديث ،2908 :وصححه األلباين يف التعليقات احلسان على صحيح ابن حبّان ،4٥٥/4 ،رقم احلديث،2897 :
وأخرجه أبو يعلى يف مسنده ،482/10 ،رقم احلديث.609٥ :
( )2انظر :احلسنة والسيئة ،ص.37 :
( )3زاد املعاد يف هدي خري العباد.198/3 ،
( )4جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة.370/4 ،
( )٥اجلامع ألحكام القرآن.396/٥ ،
( )6أخرجه مسلم يف صحيحه ،1993/4 ،رقم احلديث.2٥74 :
( )7انظر :احلسنة والسيئة ،ص.37 :
( )8جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة.371/4 ،
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()1
ٍ

فإمنا هو عن سيئات تقدمت لكم"  .وعن أنس –رضي هللا عنه-قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه
عجل له العقوبة يف الدنيا ،وإذا أراد هللا بعبده الشر أمسك عنه بذنبه
وسلم" :-إذا أراد هللا بعبده اخلري ّ
حىت يوايف به يوم القيامة"(.)2
قال ابن ابز رمحه هللا يف ذكر احلكمة من االبتالءات ..." :واترة يفعل ذلك سبحانه بسبب املعاصي
معجلة ،فالغالب على اإلنسان التقصري ،وعدم القيام ابلواجب ،فما أصابه فهو بسبب
والذنوب ،فتكون العقوبة ّ
ذنوبه وتقصريه أبمر هللا"(.)3
وقد جاء يف شرح الطحاوية" :إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية ،وإن كانت خلقاً هلل تعاىل ،فهي
عقوبة له على ٍ
ذنوب قبلها ،فالذنب يكسب الذنب ،ومن عقاب السيئة السيئة بعدها .فالذنوب كاألمراض اليت
يورث بعضها بعضاً"(.)4
املبحث األول:

أتكيد هذه اجلائحة على قدرة هللا ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :األدلة من القرآن والسنة على قدرة هللا.
وردت يف كتاب هللا – عز وجل -العديد من اآلايت الدالة على قدرة هللا ،وقوته وعظيم سلطانه .واملتأمل
فيها يعرف أن هذا الكون بيد هللا يدبره كيف شاء ،ويسوقه ذلك إىل اإلميان ابهلل ،واالعرتاف به؛ فيقف خاشعاً
ذليالً بني يدي ربه ،ومن هذه اآلايت ما يلي:
 -1قوله تعاىل:

ﱆﱈﱉ ﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏ ﱐ ﱑ
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱇ

ﱥﱧ ﱨ
ﱦ
ﱛﱝ ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ
ﱓ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚ ﱜ
ﱒ ﱔ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ احلج ،74 – 73 :قال ابن جرير الطربي (ت310 :ه) :فجميع ما تعبدون من دون هللا من
اآلهلة واألصنام لو مجعت مل خيلقوا ذابابً يف صغره وقلته؛ ألهنا ال تقدر على ذلك وال تطيقه ،ولو اجتمع خللقه
مجيعها ....وما عظّم هؤالء الذين جعلوا اآلهلة هلل شري ًكا يف العبادة حق عظمته حني أشركوا به غريه ،فلم خيلصوا
له العبادة ،وال عرفوه حق معرفته"(.)٥
( )1تفسري ابن كثرب.207/7 ،
( )2أخرجه الرتمذي يف سننه ،179/4 ،رقم احلديث ،2396 :وقال :هذا حديث حسن غريب .وصححه األلباين يف صجيج اجلامع الصغري وزايدته ،118/1 ،رقم
احلديث.308 :
( )3اجمموع فتاوى ومقاالت متنوعة.370/4 ،
( )4شرح العقيدة الطحاوية ،حممد بن عالء ال ّدين ابن أيب العز احلنفي ،ص.443 :
( )٥جامع البيان يف أتويل القرآن ،حممد بن جرير الطربي.68٥/18 ،
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 -2قال

ﱢﱤ ﱥﱦ
ﱣ
ﱞﱠﱡ
ﱟ
ﱙﱛﱜﱝ
ﱚ
تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱧ ﱩ ﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰ ﱱﱠ الرعد ،2 :قال ابن كثري رمحه هللا" :خيرب هللا تعاىل عن
ﱨ
كمال قدرته ،وعظيم سلطانه :أنه الذي إبذنه وأمره رفع السماوات بغري عمد...،وتسخريه رفعها عن األرض بعداً
ال تنال ،وال يدرك مداها ،فالسماء الدنيا حميطة جبميع األرض وما حوهلا من املاء واهلواء من مجيع نواحيها،
وجهاهتا ،وأرجائها ،مرتفعة عليها من كل جانب على السواء....إىل أن قال :هي مرفوعة بغري عمد كما تروهنا.
هذا هو األكمل يف القدرة"(.)1
وجاء يف سنة النيب -صلى هللا عليه وسلم -من األحاديث الصحيحة ال ّدالة على قدرة هللا تعاىل ،ومنها:
-1عن زيد بن وهب ،قال عبد هللا :حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق ،قال:
"إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً ،مث يكون علقةً مثل ذلك ،مث يكون مضغةً مثل ذلك ،مث يبعث
هللا ملكاً فيؤمر أبربع كلمات ،ويقال له :اكتب عمله ،ورزقه ،وأجله ،وشقي أو سعيد ،مث ينفخ فيه الروح.)2("...،
الدال على قدرة هللا تعاىل ،وكيف يتكون هذا اإلنسان
وإن املسلم ليقف مع هذا احلديث العظيم َ
الضعيف ،ومير مبراحل يف بطن أمه ،نطفة ،فعلقة ،فمضغة ،فعظم ،فلحم ،حىت خيرج إىل هذه الدنيا .ومع أتمله يف
ذلك ال ميلك إال أن يقول :إن هللا على كل ٍ
شيء قدير .قال تعاىل ﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙﲚﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟﲠ

ﲤ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ املؤمنون ،14 – 12 :ففي هذه اآلية الكرمية ،أطوار خلق
ﲥ
ﲡﲢﲣ
اإلنسان ونقله من حال إىل حال؛ ليدل خلقه بذلك على كمال قدرته واستحقاقه للعبادة وحده  -جل وعال (.)3
-2قال عبد هللا-أي :عبد هللا بن مسعود" :-جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم من أهل الكتاب
فقال :اي أاب القاسم ،إن هللا ميسك السموات على إصبع ،واألرضني على إصبع ،والشجر والثرى على إصبع،
واخلالئق على إصبع ،مث يقول :أان امللك ،أان امللك ،،فرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم ضحك حىت بدت
نواجذه ،مث قرأ :ﱡﭐ ﱁﱂﱃ ﱄﱅ ﱠ األنعام ،)4("91 :قال ابن بطال رمحه هللا (ت 449ه)" :وحاصل اخلرب
أنه ذكر املخلوقات ،وأخرب عن قدرة هللا على مجيعها ،فضحك النيب صلى هللا عليه وسلم؛ تصديقاً له ،وتعجباً من
كونه يستعظم ذلك يف قدرة هللا تعاىل ،وأن ذلك ليس يف جنب ما يقدر عليه بعظيم ،ولذلك قرأ قوله تعاىل:

( )1تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري.429-428/4 ،
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه ،111/4 ،رقم احلديث ،3208 :وأخرجه مسلم يف صحيحه ،2036/4 ،رقم احلديث.2643 :
( )3أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،حممد األمني الشنقيطي.321/٥ ،
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه ،123/9 ،رقم احلديث ،741٥ :وأخرجه مسلم يف صحيحه ،2147/4 ،رقم احلديث.2786 :
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ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ األنعام ،91 :أي ليس قدره يف القدرة على ما خيلق على احلد الذي ينتهي إليه الوهم
وحييط به احلصر"(.)1
املطلب الثاين :عالقة هذه اجلائحة بقدرة هللا.
ما يرسله هللا للبشر إمنا هو جن ٌد من جنوده .وما مرت به األمة من هذه اجلائحة له من األدلة على قدرة
هللا ،وأن األمر كله بيده ،يصرفه كيف شاء ،ويدبره مبا شاء ،ال ر ّاد لقضائه وحكمه .وإن املؤمن ليتأمل من يف هذا
الكون الفسيح الذي وقف أمام هذه اجلائحة ال يستطيع أن يقدم شيئاً ،وال يؤخره ،بل استسلم ألمر هللا ،وخضع،

وانقاد ،مستشعراً قوله تعاىل:

ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲚﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡﲢ
ﲛ
ﲋﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲌ
ﲈﲊ
ﲉ

ﲣﲥﲦﲧﲨﲩﲪﱠ آل عمران .27 – 26 :فاهلل هو من له القدرة على الشيء ،وقد وصف هللا
ﲤ
نفسه أبنه قادر على كل شيء أراده ،ال يعرتضه عجز ،وال فتور( ،)2والقادر أيضاً هو :من له القدرة الشاملة
الكاملة ،والقدرة له صفة قائمة بذاته(.)3
قال احلليمي رمحه هللا (ت403 :ه) :عند اسم هللا تعاىل (القادر)" :وهذا يدل على معىن أنه ال يعجزه
شيء ،بل تيسر له ما يريد على ما يريد؛ ألن أفعاله قد ظهرت ،وال يظهر الفعل اختياراً إال من قادر غري عاجز،
كما ال يظهر إال من حي عامل"(.)4
وقال ابن القيم رمحه هللا يف نونيته:
وهو القدير وليس يعجزه إذا

ما رام شيئ ا قط ذو سلطان

()5

وهللا عز وجل كما وصف نفسه يف كتابه :ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ يس:
 ،82قال قتادة رمحه هللا(ت117 :ه)" :ليس من كالم العرب شيء هو أخف من ذلك ،وال أهون ،فأمر هللا
كذلك"( ،)6وهللا أيمر ابلشيء أمراً واحداً ،ال حيتاج إىل تكرار( ،)7ومع بيان أن هذه اجلائحة تدل على قدرة هللا
تعاىل ،وتصريفه للكون ،فكذلك جيب على املسلم أن يعلم أبن هللا ال خيلق شراً حمضاً ،يقول ابن القيم رمحه هللا:
"فإن الرب سبحانه ال يفعل سوءاً قط كما ال يوصف به ،وال يسمى ابمسه بل فعله كله حسن ،وخري،
( )1فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقالين.98/13 ،
( )2انظر :شأن ال ّدعاء ،محد بن حممد اخلطايب ،ص.8٥ :
( )3االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب احلديث ،أمحد بن احلسن البيهقي ،ص.٥9 :
( )4املنهاج يف شعب اإلميان.191/1 ،
( )٥الكافية الشافية (نونيّة ابن القيم) ،ص.367 :
( )6جامع البيان يف أتويل القرآن ،حممد بن جرير الطربي.٥٥7/20 ،
( )7تفسري ابن كثري.68٥/18 ،
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وحكمة...فهو ال خيلق شراً حمضاً من كل وجه ،بل كل ما خلقه ففي خلقه مصلحة وحكمة ،وإن كان يف بعضه

شر جزئي إضايف ،وأما الشر الكلي املطلق من كل وجه فهو تعاىل منزه عنه وليس إليه"(.)1
وخالصة القول :أن هذه اجلائحة من أعظم الرباهني على قدرة هللا.
املبحث الثاين :املسائل العقدية املتعلقة ابلتوكل ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :معىن التوكل.

التوكل يف اللغة :قال ابن فارس رمحه هللا (ت39٥ :ه) :الواو والكاف والالم :أصل صحيح يدل على
اعتماد غريك يف أمرك ...ومنه التوكل وهو :إظهار العجز يف األمر واالعتماد على غريك ،وواكل فالن ،إذا ضيع
أمره متكالً على غريه(.)2
وقال ابن منظور رمحه هللا (ت711 :ه).." :توكل ابألمر إذا ضمن القيام به ،ووكلت أمري إىل فالن أي:
أجلأته إليه ،واعتمدت فيه عليه ،ووكل إليه األمر :سلمه"(.)3
وأما التوكل اصطالح ا:
فهو :اعتماد القلب على هللا يف حصول ما ينفع العبد يف دينه ودنياه ،ودفع ما يضره يف دينه ودنياه ،وال
بد مع هذا االعتماد من مباشرة األسباب ،وإال كان معطالً للحكمة ،والشرع(.)4

وقال احلسن البصري رمحه هللا (ت728 :ه)" :إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن هللا هو ثقته"(.)٥
وقيل هو :صدق اعتماد القلب على هللا عز وجل يف استجالب املصاحل ،ودفع املضار من أمور الدنيا
واآلخرة كلها( ،)6وهذا يبني لنا أن املسلم يتوكل على هللا عز وجل يف مجيع أموره الدنيوية واألخروية ،وحيقق بذلك
اإلميان الذي ذكره هللا عز وجل فقال تعاىل:

ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱠ

التوكل شرطاً ىف اإلميان ،فدل على انتفاء اإلميان عند انتفاء التوكل(.)7

( )1شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،ص.169 :
( )2معجم مقاييس اللغةـ ،136/6 ،وانظر :العني ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي.40٥/٥ ،
( )3لسان العرب.734/11 ،
( )4زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ابن القيم.14/4 ،
( )٥جامع العلوم واحلكم يف ختريج مخسني حديثاً من جوامع الكلم ،ابن رجب احلنبلي.197/2 ،
( )6املرجع السابق.
( )7طريق اهلجرتني وابب السعادتني ،ابن القيم ،ص.2٥٥ :
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وقد جاءت اآلايت من القرآن الكرمي كثرية يف األمر ابلتوكل ،قال ابن تيمية رمحه هللا" :فإن التوكل على هللا
وحب هللا ورسوله واجب .وقد أمر هللا ابلتوكل يف غري
واجب من أعظم الواجبات ،كما أن اإلخالص هلل واجبّ ،
آية أعظم مما أمر ابلوضوء والغسل من اجلنابة ،وهنى عن التوكل على غري هللا"(.)1
وقال الشيخ سليمان بن عبد هللا حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا (ت1233 :ه)" :التوكل فريضة جيب
إخالصه هلل تعاىل؛ ألنه من أفضل العبادات ،وأعلى مقامات التوحيد .بل ال يقوم به على وجه الكمال إال خواص
املؤمنني ...،ولذلك أمر هللا به يف غري آية من القرآن أعظم مما أمر ابلوضوء والغسل من اجلنابة ،بل جعله شرطًا يف
اإلميان ،واإلسالم ،ومفهوم ذلك انتفاء اإلميان واإلسالم عند انتفائه"(.)2
املطلب الثاين :حكم األخذ ابألسباب.
تعترب هذه املسألة من أهم املسائل اليت تبحث يف مبحث التوكل ،فاألخذ ابألسباب ال ينايف التوكل على
هللا ،واملسلم مأمور بفعله للسبب مع توكله وتفويضه واعتماده على هللا .قال ابن تيمية رمحه هللا" :وأما من ظن أن
التوكل يغين عن األسباب املأمور هبا فهو ضال ،وهذا كمن ظن أنه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة
بدون أن يفعل ما أمره هللا ....فااللتفات إىل األسباب شرك يف التوحيد ،وحمو األسباب أن تكون أسباابً نقص يف
العقل ،واإلعراض عن األسباب املأمور هبا قدح يف الشرع؛ فعلى العبد أن يكون قلبه معتمداً على هللا ،ال على
سبب من األسباب ،وهللا ييسر له من األسباب ما يصلحه يف الدنيا واآلخرة ،فإن كانت األسباب مقدورة له،
وهو مأمور هبا ،فعلها مع التوكل على هللا كما يؤدي الفرائض ،وكما جياهد العدو ،وحيمل السالح ،ويلبس جنة
احلرب.وال يكتفي يف دفع العدو على جمرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من اجلهاد ،ومن ترك األسباب املأمور
هبا فهو عاجز مفرط مذموم"(.)3
ويقول ابن رجب رمحه هللا (ت79٥ :ه)" :واعلم أن حتقيق التوكل ال ينايف السعي يف األسباب اليت ق ّدر
هللا سبحانه املقدورات هبا ،وجرت سنته يف خلقه بذلك ،فإن هللا تعاىل أمر بتعاطي األسباب مع أمره ابلتوكل،
فالسعي يف األسباب ابجلوارح طاعة له ،والتوكل ابلقلب عليه إميان به (.)4
وقال ابن حجر رمحه هللا (ت8٥2 :ه) بعد أن ذكر أحاديث التداوي" :وفيها كلها إثبات األسباب ،وأن
ذلك ال ينايف التوكل على هللا ملن اعتقد أهنا إبذن هللا وبتقديره ،وأهنا ال تنجع بذواهتا ،بل مبا ق ّدره هللا تعاىل
فيها(.")٥
( )1اإلميان ،ت :حممد بن انصر ال ّدين األلباين ،ص.17 :
( )2تيسري العزيز احلميد ،ص.427 :
( )3جمموع الفتاوى ،ابن تيمية.٥29-٥28/8 ،
( )4جامع العلوم واحلكم ،ابن رجب.498/2 ،
( )٥فتح الباري شرح صحيح البخاري.13٥/10 ،
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رداً على من ترك األخذ ابألسباب" :من طعن يف احلركة -
وقال سهل التسرتي رمحه هللا (ت283 :ه) ّ

يعين يف السعي والكسب  -فقد طعن يف السنة ،ومن طعن يف التوكل ،فقد طعن يف اإلميان ،فالتوكل حال النيب -
صلى هللا عليه وسلم  ،-والكسب سنته ،فمن عمل على حاله ،فال يرتكن سنته"( .)1والذي يقرأ نصوص القرآن
الكرمي والسنة النبوية جيد أهنا أتمر ابلتوكل على هللا مع األخذ ابألسباب ،فيقول هللا تعاىل:
ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

ﲹ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠ األنفال .60:فأمر هللا ابإلعداد ،والتسلح
ﲺ
ابلقوة مع توكلهم على هللا ،وقوله

تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ اجلمعة ،10:ويف حديث أنس بن مالك-رضي هللا عنه-يقول" :قال رجل :اي
رسول هللا أعقلها وأتوكل ،أو أطلقها وأتوكل؟ قال :اعقلها وتوكل"( .)2ويف هذا احلديث توجيه نبوي كرمي إىل
ضرورة األخذ ابألسباب مع التوكل على هللا.
وعن أسامة بن شريك ،قال" :قالت األعراب :اي رسول هللا ،أال نتداوى؟ قال :نعم ،اي عباد هللا تداووا،
فإن هللا مل يضع داء إال وضع له شفاء ،أو قال :دواء ،إال داءً واحداً قالوا :اي رسول هللا ،وما هو؟ قال:
اهلرم"(.)3ففي احلديث إابحة التداوي ،وجواز الطب.)4(..
إذن مبجموع ما مت ذكره فإن األخذ ابألسباب ال ينايف التوكل على هللا.
املبحث الثالث :املسائل العقدية املتعلقة ابخلوف ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :معىن اخلوف.
اخلوف لغة :قال ابن فارس رمحه هللا" :اخلاء ،والواو ،والفاء ،أصل واحد يدل على الذعر والفزع .يقال
خفت الشيء خوفاً وخيفة"( ،)٥وقال اجلوهري (ت393 :ه)" :خاف الرجل خياف خوفاً ،وخيفة وخمافة ،فهو
خائف...واألمر منه َخف بفتح اخلاء .ورمبا قالوا رجل خاف ،أي :شديد اخلوف"(.)6

( )1فتح الباري شرح صحيح البخاري.13٥/10 ،
( )2أخرجه الرتمذي يف سننه ،249/4 ،رقم احلديث ،2٥17 :وقال :وهذا حديث غريب .وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزايدته ،242/1 ،رقم احلديث:
.1064
( )3أخرجه الرتمذي يف سننه ،4٥1/3 ،رقم احلديث ،2038 :وقال :هذا حديث حسن صحيح .وصححه األلباين .انظر :صحيح األدب املفرد ،حممد بن إمساعيل
البخاري ،123/1 ،رقم احلديث.223 :
( )4انظر :حتفة األحوذي شرج جامع الرتمذي.1٥9/6 ،
( )٥معجم مقاييس اللغة.320/2 ،
( )6الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية.13٥8/4 ،
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وأما اخلوف اصطالح ا:
فهو :هو الذعر ،وهو انفعال حيصل بتوقع ما فيه هالك ،أو ضرر ،أو أذى(.)1
وقال األصفهاين (ت٥02 :ه)(" :اخلوف :توقع مكروه عن أمارة مظنونة ،أو معلومة ،كما أن الرجاء
والطمع توقع حمبوب عن أمارة مظنونة ،أو معلومة ،ويضاد اخلوف األمن"(.)2
املطلب الثاين :عالقة هذه اجلائحة ابخلوف.
اخلوف الذي انعقدت أسبابه ،وظهرت آاثره ال يعترب حمرماً ،بل يعترب اخلوف الطبيعي ،كاخلوف من
ب القصص .21 :واخلوف
األسد ،أو من النار ،وحنو ذلك .فهذا ال يذم قال تعاىل :فَ َخَر َج مْنـ َها َخائفاً يَََرتقَّ ُ
من هذه اجلائحة ال يعد مذموماً؛ فقد انعقدت أسبابه ،وظهرت آاثره .بل قد يكون واجباً ،قال القرايف
(684ه)...:وقد جيب اخلوف من غري هللا -تعاىل  -كما أمران ابلفرار من أرض الوابء ،واخلوف منها على
أجسامنا من األمراض واألسقام"( .)3قال صلى هللا عليه وسلم..." :وفر من اجملذوم كما تفر من األسد"(.)4
ويف احلديث اآلخر داللة على وجوب اخلوف كذلك؛ فعن عمرو بن الشريد ،عن أبيه ،قال" :كان يف
()٥
وفد ثقيف رجل جمذوم ،فأرسل إليه النيب صلى هللا عليه وسلم إان قد ابيعناك فارجع"
ولكن ينبغي عدم اإلفراط يف اخلوف الزائد من توهم انتقال الفريوسات واألمراض ،واالبتعاد قدر املستطاع
عن األخبار اليت تزيد من ح ّدة التوتر ،واخلوف .فالوهم ،واخلوف ،والقلق ،يقتل من البشر أكثر مما تقتله
األمراض( ،)6وقد ع ّد النيب – صلى هللا عليه وسلم -اخلوف الشديد من اجلنب ،فقال صلى هللا عليه وسلم" :شر
ما يف رجل شح هالع ،وجنب خالع"( .)7واجلنب اخلالع :أي :شديد كأنه خيلع فؤاده من شدة خوفه ،واملراد به ما
يعرض من نوازع األفكار ،وضعف القلب عند اخلوف(.)8

( )1شرح ثالثة األصول ،ابن عثيمني ،ص.٥6 :
( )2املفردات يف غريب القرآن ،ص.303 :
( )3الفروق.237/4 ،
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه ،126/7 ،رقم احلديث.٥707 :
( )٥أخرجه مسلم يف صحيحه ،17٥2/4 ،رقم احلديث2231 :
( )6حسن النبأ يف أحكام الطاعون والوابء ،د :سلطان بن علي الفقيه ،ص.40 :
( )7أخرجه أبو داود يف سننه ،12/3 ،رقم احلديث ،2٥11 :وأمحد يف مسنده ،120/8 ،رقم احلديث ،7996 :وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة،
.103/2
( )8عون املعبود شرح سنن أيب داود ،حممد أشرف العظيم آابدي.134/7 ،
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املبحث الرابع :املسائل العقدية املتعلقة ابلرجاء ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :معىن الرجاء.
الرجاء لغة :الرجاء ابمل ّد هو :نقيض اليأس ،والفعل منه ،رجا يرجو(.)1
وقال ابن فارس" :رجى :الراء واجليم واحلرف املعتل أصالن متباينان ،يدل أحدمها على األمل ،واآلخر
على انحية الشيء .فاألول الرجاء ،وهو األمل .يقال رجوت األمر أرجوه رجاء" (.)2
ويف اللسان :الرجاء من األمل :نقيض اليأس(.)3
الرجاء اصطالحا :قال ابن القيم رمحه هللا" :حاد حيدو القلوب إىل بالد احملبوب .وهو هللا والدار اآلخرة.

ويطيب هلا السري .وقيل :هو االستبشار جبود وفضل الرب تبارك وتعاىل .واالرتياح ملطالعة كرمه سبحانه .وقيل:
هو الثقة جبود الرب تعاىل( ،)4وجاء يف املفردات :الرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة( .)٥وهذه املعاين اللغوية
واالصطالحية هي املراد يف حبثي هذا.

املطلب الثاين :عالقة هذه اجلائحة ابلرجاء.
حسن ظ ٍن ابهلل ،وحسن الظن إن
املسلم إذا وقعت له مثل هذه االبتالءات فال بد له من الرجاء؛ ألنه ٌ
محل على العمل ،وحث عليه ،وساق إليه ،فهو صحيح ،وإن دعا إىل البطالة واالهنماك يف املعاصي فهو غرور،
فمن كان رجاؤه هادايً له إىل الطاعة ،زاجراً له عن املعصية ،فهو رجاءٌ صحيح(.)6
قال ابن حجر رمحه هللا" :واملقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصري فليحسن ظنه ابهلل ويرجو أن ميحو
عنه ذنبه ،وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبوهلا ،وأما من اهنمك على املعصية راجياً عدم املؤاخذة بغري ندم وال
إقالع فهذا يف غرور(.")7
إظهار للعبودية ،وفيه أن هللا
واملسلم يف هذه اجلائحة عليه أن يعلق رجاءه ابهلل عز وجل؛ ففي ذلك
ٌ
سبحانه حيب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله .وابلرجاء تنال حمبة هللا ،ويستجلب الشكر .ويوجب
الرجاء املزيد من معرفة هللا ،وأمسائه ،ومعانيها .والعبد إذا تعلق قلبه برجاء هللا فأعطاه ما رجاه؛ كان ذلك ألطف
موقعاً ،وأحلى عند العبد ،وأبلغ يف حصول ما يرجوه .ويف الرجاء تكميل مراتب العبودية للعبد(.)8
( )1هتذيب اللغة ،األزهري.124/11 ،
( )2معجم مقاييس اللغة.494/2 ،
( )3لسان العرب.309/14 ،
( )4مدارج السالكني.37-36-2 ،
( )٥املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاين ،ص.346 :
( )6اجلواب الكايف ،ابن القيم ،ص.38 :
( )7اجلواب الكايف ،ابن القيم ،ص.38 :
( )8انظر :مدارج السالكني ،ابن القيم.٥2-٥0/2 ،
- 137 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)28حمرم 1443ه – سبتمرب 2021م

وخالصة القول :أن يف هذه اجلائحة يظهر رجاء العبد بربه ،وافتقاره إليه .وعليه أن يغلّب جانب الرجاء.

املبحث اخلامس :املسائل العقدية املتعلقة ابلعدوى والطرية ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :معىن العدوى والطرية.

أولا :معىن العدوى:
يكاد يكون املعىن اللغوي واالصطالحي يف مفهوم العدوى متفق عليه ،فالعدوى هي :اسم من اإلعداء،
يقال :أعداه الداء يعديه إعداءً ،وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء .وذلك أن يكون ببعري جرب مثالً فتتقى
خمالطته إببل أخرى؛ حذاراً أن يتعدى ما به من اجلرب إليها فيصيبها ما أصابه(.)1
وجاء يف الصحاح :العدوى :ما يعدي من جرب أو غريه .وهو جماوزته من صاحبه إىل غريه(.)2
ويف املعجم الوسيط :انتقال الداء من املريض به إىل الصحيح بوساطة ما()3؛ لذلك فإن معىن العدوى يدور
حول انتقال املرض وجماوزته إىل شخص آخر.

اثني ا :معىن الطرية:
أصل الطرية هو التشاؤم من الشيء ،أو من أمساء الطيور ،وأصواهتا ،وألواهنا ،وجهة مسريه عند تنفريها(.)4
وقد كانوا يف اجلاهلية إذا خرج أحدهم حلاجة فإن رأى الطري طار عن ميينه هنئ به واستمر ،وإن طار عن يساره
تشاءم به ورجع(.)٥
وقال القرطيب رمحه هللا" :الطرية :أن يسمع اإلنسان قوالً ،أو يرى أمراً خياف منه أال حيصل له غرضه الذي
قصد حتصيله"(.)6
وقد أبطل اإلسالم الطرية ،فعن عبد هللا بن عمرو ،قال :قال رسول هللا -صلي هللا عليه وسلم " :-من
ردته الطرية من حاجة فقد أشرك ،قالوا اي رسول هللا :ما كفارة ذلك؟ قال :أن يقول أحدهم :اللهم ال خري إال
خريك ،وال طري إال طريك ،وال إله غريك"( .)7فالنيب صلى هللا عليه وسلم حيذر يف هذا احلديث من ترك اإلقدام

( )1فتح الباري.301/11 ،
( )2خمتار الصحاح ،زين ال ّدين أبو عبد هللا الرازي ،ص.203 :
( )3إبراهيم مصطفى وآخرين.٥89/2 ،
( )4انظر :فتح الباري شرح صحيح اليخاري ،ابن حجر ،212/10 ،والتيسري بشرح اجلامع الصغري ،زين ال ّدين حممد املناوي ،1٥8/2 ،ومفتاح دار السعادة ،ابن القيم،
 ،264/2والنهاية يف غريب احلديث واألثر ،ابن األثري.1٥2/3 ،
( )٥حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين ،علي بن أمحد العدوي.489/2 ،
( )6املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم.٥26/٥ ،
( )7أخرجه أمحد يف مسنده ،472/6 ،رقم احلديث ،7046 :وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزايدته ،107٥/2 ،رقم احلديث.6264 :
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على حاجة بسبب التطري؛ فيمتنع بسبب ذلك ،فإن اعتقد أن املتطري منه يؤثر بذاته فهذا شرك أكرب .وإن جعله
سبب فذلك شرك أصفر.
وعن معاوية بن احلكم السلمي أنه قال للنيب -صلى هللا عليه وسلم" :-منا رجال يتطريون ،قال ذاك شيء
جيدونه يف صدورهم فال يص ّد ّهنم"( ،)1أي :أن الطرية شيء جتدونه يف نفوسكم ضرورة وال عتب عليكم يف ذلك،
فإنه غري مكتسب لكم فال تكليف به ،ولكن ال متتنعوا بسببه من التصرف يف أموركم ،فهذا هو الذي تقدرون
عليه ،وهو مكتسب لكم ،فيقع به التكليف ،فنهاهم صلى هللا عليه وسلم عن العمل ابلطرية واالمتناع من
تصرفاهتم بسببها( ،)2فالطرية ليس هلا أتثري يف جلب نفع ،أو دفع ضر ،بل نفاها الشرع ،وأبطلها وهنى عنها(.)3
قال ابن عثيمني :رمحه هللا (ت1421 :ه) :واعلم أن التطري ينايف التوحيد ،ووجه منافاته له من وجهني:
األول :أن املتطري قطع توكله على هللا واعتمد على غري هللا.
الثاين :أنه تعلق أبمر ال حقيقة له ،بل هو وهم وختييل ،فأي رابطة بني هذا األمر ،وبني ما حيصل له،
وهذا ال شك أنه خيل ابلتوحيد؛ ألن التوحيد عبادة واستعانة(.)4
وقال الشيخ حافظ احلكمي رمحه هللا(1377ه):
والكل يف أم الكتاب مستطر
فكل شيء بقضاء وقدر
ال نوء ال عدوى ال طري وال عما قضى هللا تعاىل حوال
كما بذا أخرب سيد البشر
ال غول ال هامة ال وال صفر
ورمبا تشاءم وتطري البعض بسبب حصول هذه اجلائحة ،فيتشاءمون من الذهاب إىل أشخاص ،أو من
الذهاب لبعض األماكن ،ويقال هلم كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :ال عدوى ،وال طرية ،وال هامة ،وال
صفر ،وفر من اجملذوم كما تفر من األسد"(.)٥
املطلب الثاين :عالقة هذه اجلائحة ابنتقال العدوى.

العدوى إمنا تنتقل بتقدير هللا تعاىل وتدبريه وأمره ،وليس للعدوى بذاهتا ونفسها القدرة على االنتقال.
واملتأمل ألحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم جبد هذا األمر واضحاً جلياً ،وفد تعقب هذه األحاديث جمموعة من
العلماء ابلشرح واإليضاح ،واجلمع بني النصوص؛ أتكيداً على أن العدوى ال تنتقل بذاهتا خالفاً ملن ذكر أن
العدوى تنتقل بذاهتا ،وهذه األحاديث هي:
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ،381/1 ،رقم احلديث٥37 :
( )2شرح النووي على مسلم.26/٥ ،
( )3انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ابن األثري.1٥2/3 ،
( )4القول املفيد على كتاب التوحيد.٥٥2/2 ،
( )٥أخرجه البخاري يف صحيحه ،126/7 ،رقم احلديث.٥707 :
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-1قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ال عدوى ،وال طرية ،وال هامة ،وال صفر ،وفر من اجملذوم كما
تفر من األسد"(.)1
-2قوله -صلى هللا عليه وسلم" :-ال يورد ممرض على مصح"(.)2
قال النووي رمحه هللا (ت676 :ه)" :قال مجهور العلماء :جيب اجلمع بني هذين احلديثني ،ومها
صحيحان :قالوا وطريق اجلمع :أن حديث ال عدوى املراد به نفي ما كانت اجلاهلية تزعمه وتعتقده أن املرض
والعاهة تعدي بطبعها ال بفعل هللا تعاىل ،وأما حديث ال يورد ممرض على مصح ،فأرشد فيه إىل جمانبة ما حيصل
الضرر عنده يف العادة بفعل هللا تعاىل وقدره ،فنفى يف احلديث األول العدوى بطبعها ومل ينف حصول الضرر عند
ذلك بقدر هللا تعاىل وفعله .وأرشد يف الثاين إىل االحرتاز مما حيصل عنده الضرر بفعل هللا وإرادته وقدره ،فهذا
الذي ذكرانه من تصحيح احلديثني ،واجلمع بينهما هو الصواب الذي عليه مجهور العلماء"(.)3
وقد بوب البيهقي رمحه هللا (ت4٥8 :ه) ابابً أمساه :ابب ال عدوى على الوجه الذي كانوا يف اجلاهلية
يعتقدونه من إضافة الفعل إىل غري هللا تعاىل(.)4
وقال ابن حجر رمحه هللا من ضمن جمموعة من املسالك يف اجلمع بني األحاديث" :املسلك اخلامس :أن
املراد بنفي العدوى أن شيئاً ال يع ّدي بطبعه؛ نفيا ملا كانت اجلاهلية تعتقده أن األمراض تعدي بطبعها من غري
إضافة إىل هللا؛ فأبطل النيب صلى هللا عليه وسلم اعتقادهم ذلك ،وأكل مع اجملذوم؛ ليبني هلم إن هللا هو الذي
ميرض ويشفي ،وهناهم عن الدنو منه؛ ليبني هلم أن هذا من األسباب اليت أجرى هللا العادة أبهنا تفضي إىل
مسبباهتا ،ففي هنيه إثبات األسباب ،ويف فعله إشارة إىل أهنا ال تستقل بل هللا هو الذي إن شاء سلبها قواها فال
تؤثر شيئاً ،وإن شاء أبقاها فأثرت"(.)٥
ومن العلماء املعاصرين قال ابن عثيمني رمحه هللا" :وهذا النفي يف هذه األمور األربعة-ال عدوى -...ليس
نفياً للوجود; ألهنا موجودة ،ولكنه نفي للتأثري; فاملؤثر هو هللا ،فما كان منها سبباً معلوماً; فهو سبب صحيح،
وما كان منها سبباً موهوماً؛ فهو سبب ابطل ،ويكون نفياً لتأثريه بنفسه إن كان صحيحاً ،ولكونه سبباً إن كان
ابطالً"(.)6

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،126/7 ،رقم احلديث.٥707 :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ،1743/4 ،رقم احلديث.2221 :
( )3شرح النووي على مسلم.214-213/14 ،
( )4السنن الكربى.3٥1/7 ،
( )٥فتح الباري.162-161/10 ،
( )6القول املفيد على كتاب التوحيد.٥6٥/1 ،
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-3عن عبد هللا بن عامر -أن عمر خرج إىل الشام ،فلما كان بسرغ بلغه أن الوابء قد وقع ابلشام -
فأخربه عبد الرمحن بن عوف أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :إذا مسعتم به أبرض فال تقدموا عليه ،وإذا
وقع أبرض وأنتم هبا ،فال خترجوا فراراً منه"( ،)1ففي احلديث يثبت النيب صلى هللا عليه وسلم العدوى؛ وإال ما أمر
ابإلقدام إىل املكان ،أو اخلروج منه.
وخالصة القول :أن هذه اجلائحة ال تنتقل بنفسها ،وإمنا بتقدير هللا ،وتدبريه.
املبحث السادس :املسائل العقدية املتعلقة ابإلميان ابلقدر ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :معىن القدر ،واإلميان به.
القدر لغة :مصدر قدر يقدر قدراً ،وهو :ما قضاه هللا ،وحكم به من األمور(.)2
وقال ابن فارس رمحه هللا" :القدر القاف والدال والراء أصل صحيح ،وهو قضاء هللا تعاىل األشياء على
مبالغها ،وهناايهتا اليت أرادها هلا"(.)3
والقدر يف الصطالح :هو :ما سبق به العلم ،وجرى به القلم مما هو كائن إىل األبد ،وأنه  -عز وجل -
قدَّر مقادير اخل الئق ،وما يكون من األشياء قبل أن تكون يف األزل ،وعلم سبحانه أهنا ستقع يف أوقات معلومة
عنده تعاىل ،وعلى صفات خمصوصة ،فهي تقع على حسب ما قدرها( ،)4وقال ابن حجر رمحه هللا" :القدر :املراد
حمدث صادر
أن هللا تعاىل علم مقادير األشياء ،وأزماهنا قبل إجيادها ،مث أوجد ما سبق يف علمه أنه يوجد ،فكل َ
عن علمه ،وقدرته ،وإرادته ،هذا هو املعلوم من الدين ابلرباهني القطعية"(.)٥
وأما اإلميان ابلقدر فهو :التصدبق اجلازم أبن كل ما يقع يف هذا الكون فهو بعلم هللا تعاىل ،ومشيئته
وكتابته له يف اللوح احملفوظ ،وخلقه له .فجميع األمور الكائنة خريها ،وشرها ،حلوها ،ومرها ،هي بقضاء هللا
وقدره ،وإرادته ،وأمره ،وأنه ليس فيها هلم إال جمرد الكسب ومباشرة الفعل(.)6
املطلب الثاين :عالقة هذه اجلائحة ابإلميان ابلقدر.

هذه اجلائحة قد كتبها هللا قبل خلق السماوات واألرض يف اللوح احملفوظ ،فهي واقعة ال حمالة ،قال تعاىل:
ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦﱠ األحزاب ،38 :قال ابن كثري رمحه هللا " :وكان أمره الذي يقدره كائناً ال حمالة،
وواقعاً ال حميد عنه وال معدل ،فما شاء هللا كان ،وما مل يشأ مل يكن(.)1

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،130/7 ،رقم احلديث ،٥729 :وأخرجه مسلم يف صحيحه ،12٥/7 ،رقم احلديث.٥703 :
( )2انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ابن األثري ،22/4 ،وانظر :خمتار الصحاح ،الرازي.248/1 ،
( )3معجم مقاييس اللغة.62/٥ ،
( )4لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية بشرح ال ّدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية ،حممد بن أمحد السفاريين.348/1 ،
( )٥فتح الباري.118/1 ،
( )6انظر :حتفة األحوذي.297/6 ،
- 141 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)28حمرم 1443ه – سبتمرب 2021م

وقد خلقها هللا بقدر ،قال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱠ القمر ،٥0 – 49 :قال ابن كثري رمحه
هللا.." :وهلذا يستدل هبذه اآلية الكرمية أئمة السنة على إثبات قدر هللا السابق خللقه ،وهو علمه األشياء قبل كوهنا
وكتابته هلا قبل برئها"(.)2
ولذا كان من مذهب أهل السنة واجلماعة إثبات القدر هلل؛ قال النووي رمحه هللا :وقد تظاهرت األدلة
القطعيات من الكتاب ،والسنة ،وإمجاع الصحابة ،وأهل احلل والعقد من السلف واخللف على إثبات قدر هللا
سبحانه وتعاىل"( .)3وهبذا نعرف أن اإلميان ابلقدر يتضمن أربعة مراتب:
-1مرتبة العلم :أي أن هللا يعلم ابألشياء قبل وقوعها ،قال تعاىل:

ﱡﭐ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ

ﳥﳦﳧﳨﳩﳪﳫﱠ الطالق.12 :
-2مرتبة الكتابة :وهو أن هللا عز وجل كتب مقادير اخلالئق يف اللوح احملفوظ ،فقال تعاىل:

ﱡﭐ ﲑ ﲒ

ﲞﲠﲡﲢﲣﲤﲥﱠ احلج.70 :
ﲟ
ﲙ ﲛﲜ ﲝ
ﲚ
ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ
-3مرتبة املشيئة ،وهو أنه ال يقع شيء إال مبشيئة هللا ،فقال تعاىل :ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ إبراهيم:
.27
-4مرتبة اخللق :وهو اإلميان أبن هللا خالق كل شيء ،فال خالق غريه وال رب سواه،

ﱡﲭ ﲮ ﲯ

حل
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ الفرقان .2 :إ ّن ما ّ
ابأل مة وأصاهبا من هذا الفريوس إمنا هو بعلم هللا ،وكتابته له يف اللوح احملفوظ ،وهو حتت مشيئة هللا تعاىل ،وقد
خلقه هللا وأوجده .وهبذا يسلم املسلم أمره إىل هللا ،فال جيزع ،وال يسخط من قدر هللا؛ عن جابر بن عبد هللا رضي
هللا عنه ،أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال :ال يؤمن عبد حىت يؤمن ابلقدر خريه وشره ،حىت يعلم أن ما
أصابه مل يكن ليخطئه ،وأن ما أخطأه مل يكن ليصيبه"(.)4
رده ذلك
وقفة مهمة :يقول ابن القيم رمحه هللا" :إذا ابتلى هللا عبده بشيء من أَنواع البالاي واحملن ،فإن ّ
االبتالء واحملن إىل ربه ،ومجعه عليه ،وطرحه ببابه؛ فهو عالمة سعادته وإرادة اخلري به .والشدة برتاء ال دوام هلا وإن
أجل عوض وأفضله ،وهو رجوعه إىل هللا بعد أن كان شارداً عنه،
طالت ،فتقلع عنه حني تقلع ،وقد عوض منها ّ

( )1تفسري القرآن العظيم.427/6 ،
( )2تفسري القرآن العظيم.482/7 ،
( )3شرح النووي على مسلم.1٥٥/1 ،
( )4أخرجه الرتمذي يف سننه ،19/4 ،رقم احلديث ،2144 :وقال :هذا حديث غريب .وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة ،٥66/٥ ،رقم احلديث:
.2439
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وإقباله عليه بعد أن كان انئباً عنه ،وانطراحه على اببه بعد أن كان معرضاً ،وللوقوف على أبواب غريه متعرضاً.
وكانت البلية ىف حق هذا عني النعمة"( .)1وهذا من الرضا ابلقدر.
املبحث السابع :األسباب الواقية من هذه اجلائحة ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :األسباب الحرتازية ،وبيان جهود الدولة فيها.
لقد استطاعت الدولة-بفضل هللا مث برعاية واهتمام سيدي خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبد العزيز آل سعود ،ومسو ويل عهده صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن
يكون هلا قدم السبق يف وضع التدابري االحرتازية والوقائية هلذه اجلائحة؛ مما جعلها تكون يف مصاف الدولة
املتقدمة اليت استطاعت بكل قوة احل ّد من هذه اجلائحة .فسخرت الدولة كافة اجلهود البشرية ،وعملت مؤسساهتا
احلكومية واخلاصة وفق التوجيهات اليت قامت هبا قيادة هذه البالد .ولقد كان للخطاب األبوي الذي قاله سيدي
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ابلغ األثر يف نفوس أبناء هذا الشعب الكرمي من
مواطنني ومقيمني ،فقال حفظه هللا مؤكداً على أمهية األخذ ابألسباب االحرتازية(" :)2احلمد هلل والصالة والسالم
على رسول هللا ،إخواين وأخوايت أبنائي وبنايت ..املواطنني واملقيمني على أرض اململكة العربية السعودية :السالم
عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد:
فتعلمون حفظكم هللا ورعاكم ما يعانيه العامل بسبب تفشي جائحة كوروان املستجد .كفاان هللا وإايكم
والعامل أمجع شرها .إننا نعيش مرحلة صعبة يف اتريخ العامل ،ولكننا ندرك متاماً أهنا مرحلة ستمر ومتضي رغم
قسوهتا ،ومرارهتا ،وصعوبتها ،مؤمنني بقول هللا تعاىل :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ الشرح،6 – ٥ :
وستتحول هذه األزمة إىل اتريخ يثبت مواجهة اإلنسان واحدةً من الشدائد اليت متر هبا البشرية .إن بالدكم اململكة
العربية السعودية مستمرة يف اختاذ كل اإلجراءات االحرتازية ملواجهة هذه اجلائحة ،واحل ّد من انتشارها ،مستعينةً
ابهلل تعاىل ،مث مبا لديها من إمكانيات .يف طليعتها عزميتكم القوية يف مواجهة الشدائد بثبات املؤمنني العاملني
ابألسباب.
إن ما أظهرمتوه من قوة ،وثبات ،وبالء حسن ،ومواجهة مشرفة هلذه املرحلة الصعبة ،وتعاونكم التام مع
ا ألجهزة املعنية ،هو أحد أهم الروافد واملرتكزات لنجاح جهود الدولة اليت جتعل احملافظة على صحة اإلنسان يف
طليعة اهتماماهتا ،ومقدمة أولوايهتا .ولذلك أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفري ما يلزم للمواطن واملقيم يف هذه
األرض الطيبة من دواء ،وغذاء ،واحتياجات معيّشيّة.
( )1أخرجه الرتمذي يف سننه ،19/4 ،رقم احلديث ،2144 :وقال :هذا حديث غريب .وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة ،٥66/٥ ،رقم احلديث:
.2439
( )2جريدة الرايض ،اخلميس 1441/7/24ه ،املوافق2020/3/19 :م ،ووكالة األنباء السعودية1441/7/24 ،ه.
- 143 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)28حمرم 1443ه – سبتمرب 2021م

إن القطاعات احلكومية كافة ،ويف مقدمتها وزارة الصحة تبذل كل إمكانياهتا الختاذ التدابري الضرورية،
للمحافظة على صحة املواطن واملقيم.
وإذ نشكر كل اجلهات احلكومية على جهودها ،وخنص العاملني يف القطاع الصحي .أولئك الذين
يقدمون جهوداً جليلةً؛ للمحافظة على صحة املواطن واملقيم .ابذلني نفوسهم يف مواجهة هذه املرحلة الدقيقة.
ونؤكد أن مواصلة العمل اجلاد يف هذا الوقت الصعب ال يتم إال ابلتكاتف ،والتعاون ،ومواصلة الروح اإلجيابية،
وتعزيز الوعي الفردي واجلماعي ،وااللتزام مبا يصدر من اجلهات املعنيّة من توجيهات ،وتعليمات ،وإرشادات يف
سبيل مواجهة هذه اجلائحة.
أيها األخوة واألخوات .أبنائي وبنايت :لقد تعودمت مين على الصراحة؛ ولذلك ابدرتكم ابلقول أبننا منر
مبرحلة صعبة ،ضمن ما مير به العامل كله.
وأقول لكم :إن املرحلة املقبلة ستكون أكثر صعوبة على املستوى العاملي؛ ملواجهة هذا االنتشار السريع
هلذه اجلائحة .لكنين يف الوقت ذاته أعلم أننا سنواجه املصاعب إبمياننا ابهلل ،وتوكلنا عليه ،وعمالً ابألسباب،
وبذلنا للغايل والنفيس؛ للمحافظة على صحة اإلنسان وسالمته ،وتوفري كل أسباب العيش الكرمي له ،مستندين
على صالبتكم ،وقوة عزميتكم ،وعلو إحساسكم ابملسؤولية اجلماعية .أدام هللا علينا توفيقه ،وسددان لكل خري.
حفظ هللا بلدان وسائر بلدان العامل وحفظ اإلنسانية مجعاء من كل مكروه.
وهذه الكلمة الطيبة اليت قاهلا خادم احلرمني الشريفني هي مستمدةٌ من نصوص الكتاب والسنة ،اليت
جاءت ابحملافظة على الضرورايت اخلمس ،وبذل األسباب الواقية من كل بالء .ولعلي أذكر هنا أبرز األسباب
االحرتازية اليت قامت هبا اململكة العربية السعودية ،وذلك على النحو التايل:
 .4إيقاف صالة اجلمعة واجلماعة جلميع الفروض يف املساجد( .انظر ملحق رقم .)1:فقد أصدرت هيئة
كبار العلماء يف دورهتا اخلامسة والعشرين االستثنائية ،واملنعقدة بتاريخ 1441/7/22ه فتواها :أبنه
يسوغ شرعاً إيقاف صالة اجلمعة واجلماعة جلميع الفروض يف املساجد ،واالكتفاء برفع اآلذان ،ويستثىن
من ذلك احلرمان الشريفان ،وتكون أبواب املسجد مغلقة مؤقتاً ،ويقال يف اآلذان صلوا يف بيوتكم(.)1
 .٥تعليق الدراسة حىت إشعار آخر( .انظر ملحق رقم.)2:
 .6تعليق الدخول إىل اململكة العربية السعودية ألغراض العمرة ،وزايرة املسجد النبوي.
 .7إغالق احلضور ملقرات العمل احلكومية .ابستثناء القطاعات األمنية والصحية.
 .8تعليق حضور العاملني ابملكاتب ابلقطاع اخلاص.
( )1انظر :جريدة اجلزيرة :العدد1441/7/23 ،1733٥ :ه ،املوافق2020/3/18 :م.
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 .9فرض حظر التجول الكلي واجلزئي حملافظات اململكة العربية السعودية.

 .10تعليق رحالت الطريان الداخلية واخلارجية.
 .11نقل مجيع طالب التعليم العام للمرحلة الدراسة اليت تلي مرحلتهم احلالية.
قد تكون هذه أبرز ما جاء يف األسباب االحرتازية اليت وضعتها الدولة( ،)1وجند فيها توافقاً كامالً بينها
وبني كلمة خادم احلرمني الشريفني السابقة ،اليت أكد فيها على بذل األسباب واحلرص على سالمة اإلنسان أوالً.
وقد أوصت هيئة كبار العلماء يف دورهتا اخلامسة والعشرين االستثنائية ابلتقيد مبا تصدره اجلهات املختصة من
اإلجراءات الوقائية واالحرتازية ،والتعاون معها يف ذلك()2؛ امتثاالً لقوله تعاىل:
املائدة ،2 :وأوصت كذلك ابستحضار النية الصادقة عند التقيد ابإلجراءات االحرتازية والوقائية؛ وأن ذلك طاعةً
هلل عز وجل(.)3
وليحذر املسلم من الدخالء ،واملتطفلني الذين يريدون إرابك اجملتمعات وختويفها ،أو إضعاف املبادرات
الوقائية ،أو قلب تلك املبادرات إىل مذمة...
بل إن من السمع والطاعة لوالة األمر االلتزام بقرار املكث يف البيوت ،وعدم التجول واخلروج ،سواءً كان
منعاً كلياً ،أو منعاً جزئياً؛ ألن ذلك يندرج حتت نصوص السمع والطاعة ابملعروف(.)4
ولنا يف أئمة ال ّدين القدوة يف ذلك .فقد قال فقري" :قلت ليلة أليب وهب (ت344 :ه) :قم بنا لزايرة
فالن .قال :وأين العلم؟ ويل األمر له طاعة ،وقد منع من املشي ليالً"(.)٥
ﱡﭐﲼ ﲽ ﲾ ﲿﱠ

املطلب الثاين :األسباب الشرعية.
جعل هللا هناك جمموعة من األسباب الشرعية اليت جاءت نصوصها يف الكتاب والسنة ،واليت ينبغي األخذ
والعمل هبا ،ومنها:
-1الدعاء :وهو من أعظم األسباب الشرعية ال ّدافعة للبالء والوابء ،قال تعاىل:

ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱑﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱠ غافر ،60 :وهذا من فضله ،تبارك
ﱒ
ﱐ
وتعاىل ،وكرمه ،أنه ندب عباده إىل دعائه ،وتكفل هلم ابإلجابة( .)6بل إن هللا تفرد إبجابة دعاء املضطر ،فقال
تعاىل:

ﲴﲶﲷ
ﲰﲲﲳ ﲵ
ﲱ
ﱡﭐﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

( )1ابإلمكان العودة لوسائل اإلعالم ملعرفة بقية األسباب االحرتازية اليت وضعتها الدولة وفقها هللا.
( )2انظر :جريدة اجلزيرة :العدد1441/7/23 ،1733٥ :ه ،املوافق2020/3/18 :م.
( )3انظر :جريدة الرايض1441/8/13 ،ه ،املوافق2020/4/7 :م.
( )4انظر :العقل املسلم يف زمن األوبئة ،السيد عبد العزيز السليماين ،ص.16 :
( )٥سري أعالم النبالء ،الذهيب.8٥/12 ،
( )6تفسري ابن كثري ،1٥3/7 ،وتفسري ابن سعدي ،ص.740 :
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ﲸﲹﱠ النمل ،62 :قال القرطيب رمحه هللا" :ضمن هللا تعاىل إجابة املضطر إذا دعاه ،وأخرب بذلك عن
نفسه ،والسبب يف ذلك أن الضرورة إليه ابللجاء ينشأ عن اإلخالص ،وقطع القلب عما سواه"( .)1والدعاء من
أنفع األدوية ،وهو عدو البالء ،يدفعه ،ويعاجله ،ومينع نزوله ،ويرفعه ،أو خيففه إذا نزل ،وهو سالح املؤمن(.)2
وقد أوصت األمانة العامة هليئة كبار العلماء عموم املسلمني ابحلرص على بذل األسباب املعنوية اليت
تعينهم  -إبذن هللا -على جتاوز جائحة كوروان اجلديدة .وذكرت منها..:الفزع بعد اإلميان إىل الدعاء ،فهو الذي
يستدفع به البالء ،وليس شيء أكرم على هللا من الدعاء(.)3
-2التوبة إىل هللا عز وجل :قال هللا تعاىل:

ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲟ
ﲞ

داخل يف مجيع من أسرف على نفسه
ﲥ
ﲠﲡﲢﲣ
ﲤ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ الزمر ،٥3 :وهذا ٌ

من أهل اإلميان والشرك(.)4
قال ابن كثري رمحه هللا" :هذه اآلية الكرمية دعوة جلميع العصاة من الكفرة ،وغريهم ،إىل التوبة واإلانبة،
وإخبار أبن هللا يغفر الذنوب مجيعاً ملن اتب منها ،ورجع عنها ،وإن كانت مهما كانت ،وإن كثرت وكانت مثل
زبد البحر"( .)٥فال بد من التوبة من مجيع الذنوب .وصدق ابن القيم رمحه هللا عندما قال" :فلم تزل أعمال بين
آدم وخمالفتهم للرسل حتدث هلم من الفساد العام واخلاص؛ ما جيلب عليهم من اآلالم ،واألمراض ،واألسقام،
والطواعني ،والقحوط ،واجلدوب ،وسلب بركات األرض ،ومثارها ،ونباهتا ،وسلب منافعها ،أو نقصاهنا ،أموراً
متتابعة يتلو بعضها بعضا"(.)6
-3الرجوع إىل أهل العلم :يف مثل هذه االبتالءات حيتاج الناس إىل من برجعون إليه يف بعض املسائل
الشرعية؛ فال بد من ربطهم أبهل العلم ،قال تعاىل:

ﲂﲄﲅﲆﲇ
ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲃ

ﲏﲑ ﲒ ﲓﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﱠ
ﲐ
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌﲍﲎ

النساء ،83 :قال ابن سعدي رمحه هللا" :هذا أتديب من هللا لعباده عن فعلهم هذا غري الالئق .وأنه ينبغي هلم إذا
جاءهم أمر من األمور املهمة واملصاحل العامة ما يتعلق ابألمن وسرور املؤمنني ،أو ابخلوف الذي فيه مصيبة عليهم،
أن يتثبتوا وال يستعجلوا إبشاعة ذلك اخلرب ،بل يردونه إىل الرسول ،وإىل أويل األمر منهم ،أهل الرأي ،والعلم،
والنصح والعقل ،والرزانة ،الذين يعرفون األمور ،ويعرفون املصاحل وضدها .فإن رأوا يف إذاعته مصلحة ونشاطاً
( )1تفسري القرطيب.223/13 ،
( )2اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ،ابن القيم ،ص.10 :
( )3انظر :جريدة الرايض1441/8/13 ،ه ،املوافق2020/4/7 :م
( )4انظر :تفسري الطربي.310/21 ،
( )٥تفسري ابن كثري.106/7 ،
( )6زاد املعاد يف هدي خري العباد, 332/2 ،
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للمؤمنني ،وسروراً هلم ،وحترزاً من أعدائهم فعلوا ذلك .وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة ،أو فيه مصلحة ،ولكن
مضرته تزيد على مصلحته ،مل يذيعوه"(.)1
ولقد كانت اجلهات الشرعية ،وأولو العلم حاضرين خالل هذه اجلائحة .ولقد بذلت وزارة الشؤون
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد جهوداً كبرية؛ للتوعية بفريوس كوروان .فقد وجهت اخلطباء بتخصيص خطبة اجلمعة
واملوافق اترخيها1441/7/11 :ه ،للحديث عن التوجيهات الشرعية حيال التعامل مع األمراض املعدية ،اليت
منها فريوس كوروان(.)2
-4البتعاد عن خطر الشائعات :فهناك من ضعفاء النفوس من جيد نفسه يف مثل هذه األزمات اليت

تعصف ابألمة ،وبدالً من القيام ابلدور الواجب واملنوط عليه جتده يسعى إلشاعة مثل هذه األخبار الزائفة وغري

صحيحة ،وهذا يصدق فيه قول هللا تعاىل:

ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠﱠ احلجرات ،6 :قال ابن سعدي رمحه هللا " :من اآلداب اليت على أويل األلباب ،التأدب
كبريا،
هبا واستعماهلا ،وهو أنه إذا أخربهم فاسق خبرب أن يتثبتوا يف خربه ،وال أيخذوه ً
خطرا ً
جمردا ،فإن يف ذلك ً
ووقوعا يف اإلمث ،فإن خربه إذا جعل مبنزلة خرب الصادق العدل ،حكم مبوجب ذلك ومقتضاه ،فحصل من تلف
ً
النفوس واألموال ،بغري حق ،بسبب ذلك اخلرب ما يكون سببًا للندامة ،بل الواجب عند خرب الفاسق ،التثبت
والتبني"( .)3ولقد حذر الرسول -صلى هللا عليه وسلم -من حديث الشخص بكل ما يسمع ،فعن أيب هريرة-
رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم« :-كفى ابملرء كذاب أن حيدث بكل ما مسع"(.)4
ولذلك على املسلم التثبت فيما أيتيه من خرب .بل إنه قد يكون من املصلحة عدم نشر بعض األخبار؛ خاصةً اليت
تنشر اهللع بني الناس .ومما ساهم يف احل ّد من هذه الشائعات خالل أزمة فريوس كوروان املؤمتر الصحفي الذي
تعقده وزارة الصحة يومياً مع بعض اجلهات األخرى ،والذي تذكر فيه اإلحصائيات الرقمية للمصابني واملتوفني.
ونشر الوعي الصحي عند اجلميع.
املطلب الثالث :األسباب الصحية.
لقد كان لوزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية دوراً كبرياً يف احتواء هذه النازلة ،ووضع التدابري الوقائية
للحد من انتشار هذه اجلائحة ،فأسهمت بشكل منقطع النظري ،وسخرت اإلمكانيات املادية والبشرية للتصدي

( )1تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ص.190 :
( )2انظر :جريدة اجلزيرة :العدد1441/7/10 ،17322 :ه ،املوافق2020/3/٥ :م.
( )3تفسري ابن سعدي ،ص.799 :
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه ،10/1 ،بدون اسم الكتاب ،وبدون رقم للحديث.
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هلذه اجلائحة ،ولقد جنحت بفضل هللا مث بدعم سيدي خادم احلرمني الشريفني ،ومسو ويل العهد يف هذا االمتحان
الصعب؛ لذا جيب على املسلم األخذ ابألسباب الواقية الصحية ،ومنها ما يلي:
-1احلجر الصحي :فعن أسامة بن زيد -رضي هللا عنه ،-قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
"الطاعون آية الرجز ،ابتلى هللا عز وجل به انساً من عباده ،فإذا مسعتم به ،فال تدخلوا عليه ،وإذا وقع أبرض وأنتم
هبا ،فال تفروا منه"( .)1قال ابن القيم رمحه هللا " :وال ميكن اخلروج من أرض الوابء والسفر منها إال حبركة شديدة،
وهي مضرة جداً" (.)2
وقد امتنع عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه عن دخول الشام ،بعد أن علم أن الوابء قد وقع فيها ،واسشار
صحابة النيب صلى هللا عليه وسلم ،فمنهم من أشار عليه إبكمال الطريق ،ومنهم من أشار عليه بعدم الدخول،
فقرر عدم الدخول ،قال أبو عبيدة بن اجلراح :أفراراً من قدر هللا؟ فقال عمر :لو غريك قاهلا اي أاب عبيدة؟ نعم نفر
من قدر هللا إىل قدر هللا ،أرأيت لو كان لك إبل هبطت وادايً له عدواتن :إحدامها خصبة ،واألخرى جدبة ،أليس
إن رعيت اخلصبة رعيتها بقدر هللا ،وإن رعيت اجلدبة رعيتها بقدر هللا؟ قال :فجاء عبد الرمحن بن عوف  -وكان
متغيباً يف بعض حاجته -فقال :إن عندي يف هذا علماً ،مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :إذا مسعتم
به أبرض فال تقدموا عليه ،وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه" قال :فحمد هللا عمر مث انصرف(.)3
قال ابن حجر العسقالين– رمحه هللا " :-والذي يظهر يل أن صنيع عمر – رضي هللا عنه -برجوعه من
أن يدخل البلد الذي وقع فيه الطاعون ،ليس من الفرار يف شيء ،وإمنا هو مبنزلة من قصد دخول دار ،فرأى هبا
تعذر ط ْفيه ،فعدل عن دخوهلا؛ لئال يصيبه ،فهو من ابب اجتناب املهالك ،وهو مأمور به(.)4
وقال ابن حجر اهليتمي رمحه هللا (ت974 :ه) "قال مجع من األطباء :وحيذر الصحيح زمن الطاعون
خمالطة من أصابه"( .)٥فمىت ثبت لدى الطب يقيناً بتأثري املريض على األصحاء وجب عزل املريض إىل أن يشفى،
وهي مسألة احلجر الصحي(.)6
وقد جنحت وزارة الصحة يف ذلك وسط اهتمام قيادة هذه البالد ،ووعي أبناء هذا الشعب الكرمي من
مواطنني ومقيمني ،وكان احلجر الصحي على مراحل تدرجيية.

( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ،1737/4 ،رقم احلديث.2218 :
( )2زاد املعاد يف هدي خري العباد.40/4 ،
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه ،130/7 ،رقم احلديث ،٥729 :وأخرجه مسلم يف صحيحه ،1740/4 ،رقم احلديث.2219 :
( )4بذل املاعون يف فضل الطاعون ،ص.283 :
( )٥الفتاوى الفقهية الكربى.28/4 ،
( )6حسن النبأ يف أحكام الطاعون والواب ،د :سلطان الفقيه ،ص.4٥ :
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الربُد ،وغريهم،
يقول ابن القيم رمحه هللا" :أما من ال يستغين عن احلركة ،كالصناع ،واألجراء ،واملسافرين ،و ُ

فال يقال هلم :اتركوا حركاتكم مجلة ،وإن أمروا أن يرتكوا منها ما ال حاجة هلم إليه ،كحركة املسافر فاراً منه"(.)1

-2جتنب املصافحة (انظر ملحق رقم  :)3وهذا له أصل يف السنة النبوية ،فعن عمرو بن الشريد ،عن
أبيه ،قال" :كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم ،فأرسل إليه النيب صلى هللا عليه وسلم إان قد ابيعناك فارجع"( .)2وهذا
فصل( )3حتت
فيه إشارة صحيحة من النيب صلى هللا عليه وسلم بتجنب املصافحة .ولقد ساق ابن القيم يف كتابه ٌ
عنوان(هديه صلى هللا عليه وسلم يف التحرز من األدواء املعدية بطبعها ،وإرشاده األصحاء إىل جمانبة أهلها).
-3جتنب التجمعات واألماكن املغلقة املزدمحة :وذلك خشية انتقال العدوى بينهم ،فتكون كحال

إشعال النار .ولقد رصدت وزارة الصحة أن بعض احلاالت اليت أصيبت بفريوس كوروان كانت بسبب التجمعات،
كمناسبات األفراح ،والعزاء(.)4
يقول ابن حجر رمحه هللا.." :وقع أول الطاعون ابلقاهرة ،يف السابع والعشرين من شهر ربيع اآلخر ،سنة
ثالث وثالثني ومثان مائة .فكان عدد من ميوت هبا دون األربعني .فخرجوا إىل الصحراء ،يف الرابع من مجادى
األوىل ،هبد أن نودي فيهم بصيام ثالثة أايم ،كما يف االستسقاء ،واجتمعوا ،ودعوا ،وأقاموا ساعة مث رجعوا .فما
اسلخ الشهر حىت صار عدد من ميوت كل يوم يف القاهرة فوق األلف ،مث تزايد"(.)٥
ويقول موفق ال ّدين سبط ابن العجمي (ت884 :ه) يف حوادث سنة 8٥2ه" :مث يف يوم االثنني اثلث
عشر ربيع األول ،خرج الكافل ،والقضاة ،واملشايخ ،والعوام ،ومعهم املصاحف ،وأعالم اجلوامع...ورفعوا أصواهتم
وقرب الكافل قرابانً للفقراء ،ورجعوا ،فظهر الوابء ظهوراً مل يكن قبل ذلك"(.)6
ابلدعاء والتضرع إىل هللا تعاىلّ ،
-4لبس الكمامات الواقية :والقفازات ،واستخدام املعقمات ،وعدم ملس األنف والفم .وغسل اليدين
بشكل مستمر .ولقد ابدرت حكومة خادم احلرمني الشريفني وفقها هللا إىل زايدة اإلنتاج من الكمامات خالل فرتة
اجلائحة.
اخلامتة:
احلمد هلل على إمتام البحث وتييسره ،ولعل من أبرز النتائج اليت خرجت هبا ما يلي:

( )1زاد املعاد يف هدي خري العباد.40/4 ،
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ،17٥2/4 ،رقم احلديث.2231 :
( )3الطب النبوي ،ص.109 :
( )4انظر :وكالة األنباء السعودية ،اجلمعة1441/7/2٥ه ،املوافق2020/3/20 :م .على املوقع. spa.gov.sa :
( )٥بذل املاعون يف فضل الطاعون ،ص.329 :
( )6كنوز الذهب يف اتريخ حلب.212/2 ،
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 .1هذه االبتالءات واألوبئة؛ قد تكون ألقوام رفعةً للدرجات ،وألقوام تكفرياً للسيئات ،وألقوام عقوبة من هللا

عز وجل.
 .2يعترب فريوس كوروان  COVID-19من أش ّد أنواع الفريوسات اليت أصابت العامل ،مما جعل منظمة
الصحة العاملية تصنفه كوابء.
 .3هذه اجلائحة تدل داللة واضحة على قدرة هللا تعاىل ،وقوته وعظيم سلطانه.
 .4أن األخذ ابألسباب ال ينايف التوكل على هللا.
 .٥أن اخلوف الذي انعقدت أسبابه ،وظهرت آاثره هو من اخلوف الطبيعي اجلائز( .وهو كحال اخلوف من
هذه اجلائحة).
 .6احلذر من اخلوف الزائد من توهم وانتقال الفريوسات واألمراض ،فقد يصيب ابلوسوسة.
 .7أنه يف مثل هذه اجلائحة يعلق العبد رجاءه ابهلل تعاىل.
 .8أن هذه اجلائحة ال تنتقل بذاهتا ،ونفسها ،وإمنا بتقدير هللا تعاىل وتدبريه ،وأمره.
 .9أبطل اإلسالم الطرية والتشاؤم.
 .10أن هذه اجلائحة قد علمها هللا ،وكتبها ،وشاءها ،وخلقها.
 .11بذلت حكومة اململكة العربية السعودية جهوداً كبرية؛ للتصدي هلذه اجلائحة.
 .12هناك جمموعة من األسباب؛ للوقاية من هذه اجلائحة .ما بني احرتازية ،وشرعية ،وصحية.
هذه أبرز نتائج البحث ،وأسأل هللا أن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي ،وصلى هللا وسلم على نبينا
حممد.
التوصيات:
 .1أوصي بدراسة جمموعة أخرى من املسائل العقدية هلذه اجلائحة.
 .2كما أوصي بضرورة دراسة املخالفات العقدية يف هذه اجلائحة ،مثل :نسبة الشر إىل هللا ،واالعتداء يف
وسب احلمى ،وغريها.
ال ّدعاء ،التسخط على القدرّ ،
 .3التأكيد على أمهية االلتزام ابلتعليمات الصادرة من اجلهات املعنية ،للح ّد من انتشار هذه اجلائحة.
 .4احلذر الشديد من الشائعات وتداوهلا .وضرورة التأكيد على أخذ املعلومات من مصادرها الصحيحة.
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قائمة املصادر واملراجع:
أولا :الكتب:
 .1أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،حممد األمني الشنقيطي (ت1393 :ه) ،دار الفكر ،بريوت،
142٥ه.
 .2االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب احلديث ،أمحد بن احلسن البيهقي (ت:
4٥8ه) ،ت :أمحد عصام الكاتب ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،الطبعة األوىل1401 ،ه.
 .3اإلميان ،ت :حممد بن انصر ال ّدين األلباين (ت1420 :ه) ،املكتب اإلسالمي ،عمان ،الطبعة اخلامسة،
1416ه.
 .4بذل املاعون يف فضل الطاعون ،ابن حجر العسقالين (ت8٥2 :ه) ،ت :أمحد عصام عبد القادر ،دار
العاصمة ،الرايض.
 .٥حتفة األحوذي شرح جامع الرتمذي ،حممد بن عبد الرمحن املباركفوري (ت13٥3 :ه) ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
 .6التعليقات احلسان على صحيح ابن حبّان ،حممد بن انصر الدين األلباين (ت1420 :ه) ،دار ابوزير
للنشر ،جدة ،الطبعة األوىل1424 ،ه.
 .7تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري (ت774 :ه) ،ت :سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع،
الطبعة الثانية1420 ،ه.
 .8هتذيب اللغة ،حممد بن أمحد األزهري (ت370 :ه) ،ت :حممد عوض مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة األوىل2008 ،م
 .9التيسري بشرح اجلامع الصغري ،زين ال ّدين حممد املناوي (ت1031 :ه) ،مكتبة اإلمام الشافعي ،الرايض،
الطبعة الثالثة1408 ،ه.
 .10تيسري العزيز احلميد ،سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب (ت1233 :ه) ،ت :زهري
الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل1423 ،ه
 .11تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ابن سعدي (ت1376 :ه) ،ت :عبد الرمحن بن معال
اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1420 ،ه.
 .12جامع البيان يف أتويل القرآن ،حممد بن جرير الطربي (ت310 :ه) ،ت :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،ه.
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 .13جامع العلوم واحلكم يف ختريج مخسني حديثاً من جوامع الكلم ،ابن رجب احلنبلي (ت79٥ :ه) ،ت:

شعيب األرنؤوط-إبراهيم ابجس ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة السابعة1422 ،ه.
 .14اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب (ت671 :ه) ،ت :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب
املصرية ،القاهرة ،الطبعة الثانية1384 ،ه.
 .1٥اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ،حممد بن أيب بكر بن القيم (ت7٥1 :ه) ،دار املعرفة،
املغرب ،الطبعة األوىل1418 ،ه.
 .16حسن النبأ يف أحكام الطاعون والواب ،د :سلطان الفقيه ،تقدمي :د :أمحد علي مزروع ،مكتبة األثر
للطباعة والنشر1441 ،ه.
 .17احلسنة والسيئة ،ابن تيمية (ت728 :ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .18حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين ،علي بن أمحد العدوي (ت1189 :ه) ،ت :يوسف
الشيخ حممد البقاعي ،دار الفكر ،بريوت1414 ،ه.
 .19زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ابن القيم (ت7٥1 :ه) ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة السابعة
والعشرون1410 ،ه
 .20سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها ،حممد بن انصر ال ّدين األلباين (ت1420 :ه) ،مكتبة
املعارف ،للنشر ،الرايض ،الطبعة األوىل141٥ ،ه.
 .21سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى الرتمذي (ت279 :ه) ت :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي،
بريوت1998 ،م.
 .22سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث السجستاين (ت27٥ :ه) ،ت :حممد حميي ال ّدين عبد احلميد،
املكتبة العصرية ،بريوت.
 .23السنن الكربى ،أمحد بن احلسني البيهقي (ت4٥8 :ه) ت :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة الثالثة1424 ،ه.
 .24سري أعالم النبالء ،حممد بن أمحد الذهيب( ،ت748 :ه) ،دار احلديث ،القاهرة1427 ،ه.
 .2٥شأن ال ّدعاء ،محد بن حممد اخلطايب (ت388 :ه) ،ت :أمحد يوسف ال ّدقاق ،دار الثقافة العربية،
الطبعة الثالثة1412 ،ه.
 .26شرح ثالثة األصول ،حممد بن صاحل بن عثيمني( ،ت1421 :ه) ،دار الثراي للنشر ،الطبعة الرابعة،
1424ه.
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 .27شرح العقيدة الطحاوية ،ابن العز احلنفي (ت792 :ه) ،ت :أمحد شاكر ،وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،الطبعة األوىل1418 ،ه.
 .28شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،ابن القيم (ت7٥1 :ه) ،دار املعرفة ،بريوت،
1398ه.
 .29الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،إمساعيل اجلوهري( ،ت393 :ه) ،ت :أمحد عبد الغفور ،دار
العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة الرابعة1407 ،ه.
 .30صحيح األدب املفرد ،حممد بن إمساعيل البخاري (ت2٥6 :ه) ،دار الصديق للنشر ،الطبعة الرابعة،
1418ه.
 .31صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري (ت2٥6 :ه) ،ت :حممد زهري الناصر ،دار طوق النجاة،
الطبعة األوىل1422 ،ه.
 .32صحيح اجلامع الصغري وزايدته ،حممد بن انصر ال ّدين األلباين (ت1420 :ه) ،املكتب اإلسالمي.
 .33صحيح ابن حبّان ،حممد بن حبّان (ت3٥4 :ه) ،ت :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة األوىل1408 ،ه.
 .34صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج (ت261 :ه) ،ت :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت.
 .3٥الطب النبوي ،ابن القيم (ت7٥1 :ه) ،دار اهلالل ،بريوت.
 .36طريق اهلجرتني وابب السعادتني ،ابن القيم (ت7٥1 :ه) ،دار السلفية ،القاهرة ،الطبعة الثانية،
1394ه.
 .37العقل املسلم يف زمن األوبئة (ورقة علمية) ،السيد عبد العزيز السليماين ،مركز سلف للبحوث
والدراسات.
 .38عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،حممد بن أمحد العيين (ت8٥٥ :ه) دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت.
 .39عون املعبود شرح سنن أيب داود ،حممد أشرف العظيم آابدي (ت1329 :ه) ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة الثانية141٥ ،ه.
 .40العني ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي (ت170 :ه) ،ت :د :مهدي املخزومي-د :إبراهيم السامرائي ،دار
مكتبة اهلالل.
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 .41الفتاوى الفقهية الكربى ،أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي (ت974 :ه) ،مجعها :عبد القادر بن أمحد
املكي ،املكتبة اإلسالمية،
 .42فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقالين (ت8٥2 :ه) ،دار املعرفة ،بريوت،
1379ه.
 .43الفروق ،أمحد بن إدريس القرايف (ت684 :ه) ،عامل الكتب.
 .44القول املفيد على كتاب التوحيد ،حممد بن صاحل بن عثيمني (ت1421 :ه) دار ابن اجلوزي ،اململكة
العربية السعودية ،الطبعة الثانية1421 ،ه.
 .4٥الكافية الشافية (نونيّة ابن القيم) (ت7٥1 :ه) ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،الطبعة الثانية1417 ،ه.
 .46كنوز الذهب يف اتريخ حلب ،موفق ال ّدين سبط ابن العجمي (ت884 :ه) ،دار القلم ،حلب ،الطبعة
األوىل1417 ،ه.
 .47لسان العرب ،ابن منظور (ت711 :ه) ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثالثة.
 .48لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية بشرح ال ّدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية ،حممد بن أمحد
السفاريين (ت1188 :ه) ،مؤسسة اخلافقني ومكتبتها ،دمشق ،الطبعة الثانية1402 ،ه.
 .49جمموع الفتاوى ،ابن تيمية (ت728 :ه) ،ت :عبد الرمحن بن حممد قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الشريف ،اململكة العربية السعودية1416 ،ه.
 .٥0جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ،عبد العزيز بن ابز (ت1420 :ه) ،مجع وإشراف وترتيب :د :حممد
بن سعد الشويعر ،إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ،الرايض ،الطبعة الثالثة1421 ،ه.
 .٥1خمتار الصحاح :حممد بن أيب بكر الرازي (ت666 :ه) ،ت :يوسف الشيخ حممد ،املكتبة العصرية،
بريوت ،الطبعة اخلامسة1420،ه.
 .٥2مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،ابن القيم (ت7٥1 :ه) ،حتقيق :حممد املعتصم
ابهلل البغدادي ،دار الكتاب العريب،ـ بريوت ،الطبعة الثالثة1426 ،ه.
 .٥3مسند أيب يعلى( ،ت307 :ه) ت :حسني سليم أسد ،دار املأمون للرتاث ،دمشق ،الطبعة األوىل،
1404ه
 .٥4املسند :أمحد بن حنبل (ت241 :ه) ،ت :أمحد حممد شاكر ،دار احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل،
1416ه.
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 .٥٥معامل التنزيل :أبو حممد احلسني البغوي (ت٥16 :ه) ،ت :عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل1420 ،ه.
 .٥6معجم اللغة العربية املعاصرة ،د :أمحد خمتار (ت1424 :ه) ،عامل الكتب ،الطبعة األوىل1419 ،ه.
 .٥7معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس (ت39٥ :ه) ،ت :عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر1399 ،ه.
 .٥8املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى وآخرين ،دار الدعوة ،القاهرة.
 .٥9مفتاح دار السعادة ،ابن القيم (ت7٥1 :ه) ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .60املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاين (ت٥02 :ه) ،حتقيق :صفوان عدانن ،دار القلم،
دمشق ،الطبعة األوىل1402 ،ه.
 .61املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم ،أمحد القرطيب (ت6٥6 :ه) ،ت :حميي ال ّدين ديب وآخرين ،دار
ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1417 ،
 .62املنهاج يف شعب اإلميان ،احلليمي (ت403 :ه) ،حتقيق :حلمي حممد فودة ،دار الفكر ،الطبعة الوىل،
1399ه.
 .63املنهاج شرح صحيح مسلم ابن احلجاج ،النووي (ت676 :ه) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
الطبعة الثانية1392 ،ه.
 .64النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ال ّدين حممد ابن األثري( ،ت606 :ه) ،حتقيق :طاهر الزاوي-
حممود الطناجي ،املكتبة العلمية ،بريوت.
اثنيا :الدورايت والصحف واجملالت وغريها:
 .1جريدة اجلزيرة :العدد1441/7/10 ،17322 :ه ،املوافق2020/3/٥ :م.
 .2جريدة اجلزيرة :العدد1441/7/23 ،1733٥ :ه ،املوافق2020/3/18 :م.
 .3جريدة الرايض ،اخلميس 1441/7/24ه ،املوافق2020/3/19 :م.
 .4جريدة الرايض1441/8/13 ،ه ،املوافق2020/4/7 :م.
اثلثا :املواقع اإللكرتونية:
1. https: //mawdoo.com
2. https: //www.moh.gov.sa
3. spa.gov.sa
4. https: //www.who.int/ar/emergencies
5. @SaudiMO
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