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 (دراسة موضوعية) األوبئة في السنة النبوية

 Epidemics and Plagues in the Prophet’s Sunnah (Objective Study)  

 التويجريبن وائل لمياء بنت سليمان إعداد الباحثة/ 

 السعودية.المملكة العربية ، جامعة أم القرى، وأصول الدينكلية الدعوة ، قسم الكتاب والسنةوعلومه،  حديثماجستير ال
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 خلص:الم

أصل أيًضا ، المتقدمين والمتأخرين والفرق بينهمابالنسبة لتعريف ه عن الوباء والطاعون والمرض فيتكلمت هذا البحث     

 -والصحابة -ملسو هيلع هللا ىلص-وكيف تعامل معه النبي  ،ي الزمن النبويحدث فووهل ورد  ،نشأة كل منهم، وعالقته بالسنة النبوية

بشكل تأصيلي وطرق الوقاية منها  ها،باسبما هي أ، أيًضا أنواع األمراض بشكل عام والفروق بينها، و-رضوان هللا عليهم

على الوباء وتم اختيار موضوع البحث للتعرف  وبين العلم الحديث، والجمع بينهما ،مستند على الكتاب والسنة النبوية

والطاعون والمرض وطريقة نشأة كل منهم، والفرق بينهم؟، وماهي الخصائص، والتعرف على كيفية انتشار الوباء؟ وهل له 

مسببات، والتعرف على المنهج النبوي الصحيح عند نزول مثل هذه النوازل، والتأسي به في مواجهتها، انتشار كثير من 

وبالعلم هناك دراسات سابقة في ذات  رة مما يوجب دراسة موضوعية نبوية ُمؤصلة.األوبئة واألمراض في اآلونة األخي

وهذا البحث اعتمدت فيه على: المنهج ، -خصوصا-توصلت إليه أنها في غير إطار السنة النبوية  وبحسب ماالموضوع 

 .االستقرائي، التحليلي، وخطة البحث فيه: تحتوي على مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة

لت الدراسة الى مجموعة من النتائج أبرزها: أن الوباء لفظ يطلق على فساد عام ينتشر انتشار سريع ومتحد وتوص

األعراض، الوباء يمكن أن تحصل به العدوى والعكس، األمراض السارية هي التي يكون فيها عامل عدائي ونوع منها 

به العدوى لكن تكون فردية فال تكون وباء، أو يكون  يحصل به الوباء "االنتشار العام المفاجئ"؛ إذ أن بعضها تحصل

متوطن في إقليم معين دون غيره، الجانب الوقائي من األمراض في المنهج النبوي مقدم على الجانب العالجي، عند الرغبة 

 في معرفة الدواء، البد من معرفة السبب وأصل المشكلة؛ للقدرة على حلها.

 .وقاية أسباب، الفرق، كورونا، مرض، ،طاعون وباء، :المفتاحية الكلمات
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Abstract 

This paper discusses the definitions used by ancient and contemporary scholars to describe the 

concepts of the epidemic, plague and disease and the difference between definitions. It also 

tracks their origin and their relationship to the Sunnah, their concurrence in the Prophet’s time, 

and how the Prophet (PBUH) and the Companions (RA) dealt with them. In addition, the paper 

examines the types of diseases in general and the differences between them along with their 

causes, and ways to prevent them in light of the Holy Qur’an and the Prophet’s Sunnah and 

combined with modern science. The topic of the research was chosen to identify the epidemic, 

plague and disease, the way each of them originated, the difference between them?, What are 

the characteristics, and how does the epidemic spread? Does it have causes, recognize the 

correct prophetic approach when such calamities descend, and follow suit in confronting them, 

the spread of many epidemics and diseases in recent times, which necessitates an objective and 

rooted prophetic study. I have found that there are previous studies on the same topic though 

not within the framework of the Sunnah specifically. The study adopts the inductive-analytical 

approach, and its plan consists of an introduction, three chapters, and a conclusion. The study 

reached a set of results, most notably: that the epidemic is a term for general corruption that 

spreads rapidly and with uniform symptoms, the epidemic can cause infection and vice versa, 

communicable diseases are those in which there is a hostile factor, and the type of them in 

which the epidemic occurs is the “sudden general spread”; Since some of them are infected, but 

they are individual and do not become an epidemic, or they are endemic in a particular region 

without others. The preventive aspect of diseases in the Prophetic approach is presented over 

the curative aspect. When wanting to know the medicine, it is necessary to know the cause and 

the origin of the problem; to be able to solve it. 
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 المقدمة

هللا فال  إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده

 مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله.

 أما بعد؛

، بأن يكون االنسان سليم البدن فية والسالمة من اآلفات واألمراضفإن من أعظم النعم على العباد بعد الهداية نعمة العا

ظ عليها الحفا، وعمة عبادته على الوجه الذي يرضيه عنّاعلى هذه الن - - ه، ومن شكر هللا م أمورقائما بزما ي الجسدقو

العافية مع له تجأّن من ا -ملسو هيلع هللا ىلص-وقد بيّن النبي  ،اأغلب النعم إذا ُسلبت يصعب إعادته من اآلفات وما يكون سببا في هالكها فإن

 :فيها كما ورد في الحديثالدنيا بما حصل في يومه هذا على  ن والقوت ليومه فقدواألم

)من أصبح منكم معافى في جسده :-ملسو هيلع هللا ىلص-قال: قال رسول هللا  -- عن أبيه ،هللا بن محصن الخطمي سلمة بن عبيدعن 

صل بها ضرر فإن اإلسالم جعل للخروج من ذلك الضرر أو ، وإن ح1آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا(

دفع الضرر قبل حدوثه، أو في رفعه عند وقوعه، وعلى ذلك فقد بين ب ؛ إماوالسنة النبويةقرآن لالمرض أموًرا أوضحها في ا

في زمن ما كان  وكذلك المدائن، طاعون من -ملسو هيلع هللا ىلص-ه منها ما كان واقعا في زمن، المنهج ذلك والسنة القرآن في -ملسو هيلع هللا ىلص-بي نال

من السلف  مومن بعده -رضوان هللا عليهم-طاعون عمواس وما بعده أيضا في أزمنة الصحابة عند وقوع  -  -عمر 

 "coved-19وقياًسا على ذلك ما حدث في زمننا هذا في مسألة مشابهة للطاعون وهو وباء كورونا أو ما يُسمى بـ " ،الصالح

والتوفيق  العونه في هذا البحث وأسأل هللا تُ نهو ما بي  والفرق بينهما، ووالنشأة ما كان بينهما من أمور مشتركة في األحكام و

  والقبول.

 وقد اخترت هذا الموضوع ألسباب:

 والفرق بينهم؟ وماهي الخصائص؟ منهم،والطاعون والمرض وطريقة نشأة كل  على الوباءالتعرف  .1

 مسببات؟وهل له  الوباء؟التعرف على كيفية انتشار  .2

 جهتها؟ في موا والتأسي به النوازل،الصحيح عند نزول مثل هذه التعرف على المنهج النبوي  .3

بين أوساط الناس في أنها منسوبة إلى النبي صلى هللا عليه وسلم أو التداوي بما  انتشار كثير من األحاديث الضعيفة .4

 السنة؟يظن أنه من 

 انتشار كثير من األوبئة واألمراض في اآلونة األخيرة مما يوجب دراسة موضوعية نبوية ُمؤصلة. .5

 ورد في السنة بما يخدم أصحابها.إثراء المكتبة العلمية والباحثين بما  .6

                                                           
الزهد عن رسول هللا صلى  )أبواب( والترمذي في جامعه 4141( برقم: )253/  5القناعة( )باب  الزهد، )أبوابأخرجه وابن ماجه في سننه  1

 مرسال. الخطمي-عبدهللاوقيل  – ( عن سلمه بن عبيدهللا2346( برقم: )161/  4هللا عليه وسلم( )
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   البحث:أهداف 

 الضعيف.جمع األحاديث الواردة في موضوع البحث وبيان الصحيح من  .1

 منها.ذكر األحاديث الواردة في األوبئة واألمراض والطواعين والتفريق بين كل  .2

من التسبب باألسباب  وعند وقوعها االحتياطات،بيان النهج النبوي في التعامل مع الجائحات قبل وقوعها من  .3

 المصاب.وبعد وقوعها لرفعها عن  الشفاء،

 نشأت؟معرفة تاريخ هذه األوبئة والطواعين ومتى  .4

 بحفظها؟كيفية الحفاظ على النفس البشرية وكيف اعتنى اإلسالم  .5

 البحث:أهمية 

ية، مع عدم وجود دراسة موضوعية انتشار األمراض واألوبئة في اآلونة األخيرة، وتأثيرها على حياة الناس الدينية والدنيو

حديثية شاملة تخص الموضوع، وما يحصل في بعض المجتمعات من انتشار النصوص المنسوبة للسنة وهي ليست منها، 

 أضف إلى ذلك إفادة الباحث والمكتبة العلمية في هذا الموضوع.

 :  الدراسات السابقة

 وجدت اآلتي: ،لطواعين وما له صلة بهابعد البحث والتتبع لما كتب في األمراض واألوبئة وا -

 : ار الواردة فيها منها على سبيل المثالكتب ورسائل مختصرة تتكلم عن الطواعين واألحاديث واآلث -1

 الطواعين البن أبي الدنيا  -

 العسقالني.بذل الماعون في فضل الطاعون البن حجر  -

 )ابن المبرد( الحنبلي الهادي عبدفنون المنون في الوباء والطاعون لـيوسف بن حسن  -

 تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعين لـزكريا األنصاري أبي يحيى  -

 بم محمد البسامي؛ في الطب عبد الرحمنوصف الدواء في كشف آفات الوباء لـ  -

 بن أبي بكر السيوطي  عبد الرحمنما رواه الواعون في أخبار الطاعون لـ  -

 تقويم الكتب:

واألوبئة  فقهيَة،والدراسات إنما هي عن الطواعين واألوبئة من ناحية التخريج للحديث وتوجيهه من ناحية هذه الكتب 

  .تختلف عن الطواعين

التدابير الشرعية للتعامل مع األوبئة لـ د. عابد عبدهللا الثبيتي األستاذ  عنوان:بحث نُشر في مجلة علمية تحت  -2

  ،طائفارك بكلية الشريعة بجامعة الالمش
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 اإلسالمية الدراسات كلية لمجلة والثالثين السادس العدد من السادس تخصص الدعوة والثقافة اإلسالمية المجلد

 باإلسكندرية. للبنات والعربية

تقويم البحث: وهو بحث يتحدث عن التدابير واالحتياطات والتي شرعتها الشريعة اإلسالمية بشكل عام من ناحية 

 ما يخص النظافة المجتمعيًة.الثقافة اإلسالمية و

 ،األحكام الفقهية  المتعلقة باألوبئة التي تصيب البشرية جمع ودراسة مقارنة لـ د. محمد الشاماني :بحث بعنوان -3

 هـ 1441لعام  11وهو منشور بمجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم االنسانية ،السنة السابعة العدد

دراسة األحكام الفقهية مقارنة بين المذاهب األربعة مع بيان الراجح حسب  تقويم البحث: وهو بحث فقهي يهدف إلى

  االجتهاد.

 السيف،سعود بن ناصر  بن اإللهلـ عبد  ،رسالة ماجستير بعنوان: أحكام ا ألمراض المعدية في الفقه اإلسالمي-3

 اإلسالمية. بن سعودجامعة اإلمام محمد  ،تخصص فقه

كام األمراض المعدية والنوازل الحديثة من ناحية فقهية والفروق بينها وبين الطاعون تحدث فيه عن أح :تقويم البحث

 وغيرها.وأحكام الحضانة للمصاب 

دراسة فقهية  الجميلي،نوري فزع  عبد القادراألمراض المعدية وأثرها على العبادات لـ  :رسالة ماجستير بعنوان-4

 م.2112-4-22مقارنة من جامعة ال البيت األردن بتاريخ 

تقويم الرسالة: تحدث فيه عن أثر األمراض المعدية على العبادات المتمثلة بالصالة والزكاة والحج في مجال فقه 

 النوازل.

بن محمد  عبد هللاإيمان بنت  المنورة، لـتوزيع األمراض وانتشارية األوبئة في المدينة  :رسالة ماجستير بعنوان-5

 الصيدالني.

 هـ1431فيا الطبية من جامعة طيبة كلية التربية للبنات عام وهي دراسة في الجغرا

 جغرافية.واألوبئة وانتشارها في مجتمع المدينة المنورة من ناحية  عن األمراضتقويم الرسالة: تحدثت فيها 

 

 : مة، وخاتثالثة مباحثمقدمة، وتوي على تحخطة البحث: تحليلي، وقد اعتمدت في هذا البحث: المنهج االستقرائي، ال

 المبحث األول: التعاريف، ويشتمل على ثالثة مطالب وهي:

 المطلب األول: تعريف الوباء

 المطلب الثاني: تعريف الطاعون

 المطلب الثالث: تعريف المرض
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 والفرق بينها وبين الطاعون، ويشتمل على مطلبين وهي: مراضالمبحث الثاني: أنواع األ

 المطلب األول: أنواع األمراض

 الطاعونو مراضثاني: الفرق بين األالمطلب ال

 المبحث الثالث: أسباب األوبئة والوقاية منها، ويحتوي على مطلبين، وهي:

 المطلب األول: أسباب األوبئة

 المطلب الثاني: الوقاية من األوبئة

 

 المبحث األول: التعاريف، ويشتمل على ثالثة مطالب وهي:

 المبحث األول: تعريف الوباء:

 .(1)يعني كثيرة الوباء وأرض َوبِيئَة على وزن فَِعيلة، وَوبِئَةٌ على وزن فَِعلَةٌ، وَموبُوءة وُموِبئة: لغة: من وبأ:

وأصل الوباء من َوبَأ َوبَاء َموبُوء َوبِئ، وجمع المهموز منه: أَْوبَاء، يقال: أَْوبَأْت األرض فهي ُمؤبِئِة إذا َمِرَضت، 

 :وجمع المقصور بال همز ،(، و الوباء يهمز وال يهمز2) ضم الواو فهو َمْوبُوَءةٌ أي كثيرة الوباءوَوبِئَْت فهي َوبِئَةٌ، وُوِبئَْت ب

 ( 3أن الوباء هو المرض العام.) :أَْوبِية، وفي اصطالح أهل اللغة

 تعريف العلماء:

الهواء(، كما ذكر  الوباء بأنه )نشأ عن فساد جوهر (5)الوباء بأنه)طاعون(، وَعّرف ابن سينا (4)عرف بعض العلماء

ُمضيفا على تعريف ابن سينا )بأن الوباء فساد الهواء  (7)أن الوباء هو )مرض ولم يفصل(، وابن األثير (6)القاضي عياض

ذكر أّن الوباء )فساد الهواء ُمضيفًا سببه  (8)الذي ينتج عنه فساد األمزجة، وُمَعِرفا الطاعون بأنه المرض العام(، وابن النفيس

 األسباب السماوية أو األرضية(،  والذي هو

                                                           
 (1/112، ابن منظور)ينظر  (1)

 ( 1/411)الزبيدي،  (2)

 (.332/ 1كـابن منظور وأبو بكر الرازي وأبي الفضل الزبيدي ينظر كتاب: مختار الصحاح، ) (3)

 (14/311)النووي، كالداودي والخليل بن أحمد، ينظر  (4)

 (3/11)ابن سينا، ينظر  (5)

 (2/211، 1211تي،)السب (6)

 (3/121 )الجزري،ينظر   (7)

 (1/411لمحمد الحسيني،)ينظر  (8)

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-7-5| تأريخ اإلصدار:  لتاسع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        179 

 ISSN: 2706-6495 

 

)أن الوباء هو مرض الكثيرين من الناس في جهة من األرض دون  الوباء بتعريف مجمل بأن قال (1)كما ذكر النووي

سائر الجهات، يكون مخالفا للمعتاد من األمراض في كثرته وانتشاره بين الناس وغيرها، يكون المرض نوعا واحدا بخالف 

تعريف علم الطب الحديث أنه )مرض من األمراض المعدية التي تنتشر  مختلفة( وفيإن أمراضهم فيها سائر األوقات، ف

 .(2)بشكل مفاجئ وسريع، في مكان جغرافي محدد بشكل غير معتاد(

والذي يظهر بحسب ما توصلت إليه من تتبع ألقوال العلماء بأن االختالف في األلفاظ دون المعاني إذ أّن بين غالبيتها 

 ترادف وأن الوباء هو:

التي تنتشر بشكل مفاجئ وسريع، في مكان جغرافي محدد بشكل غير معتاد، يكون  مرض من األمراض المعدية 

مصدرها بشري أو حيواني، وأحيان تكون ألسباب سماوية قدرية أو موسمية لتقلبات الجو والتحوالت التي تكون بين 

 الفصول.

 ،:)غطوا اإلناءيقول -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنه -بن عبد هللا كما ورد في حديث الذي يرويه جابر

إال نزل فيه من  ،أو سقاء ليس عليه وكاء ،، ال يمر بإناء ليس عليه غطاء(3)فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء ،وأوكوا السقاء

 .(4)ذلك الوباء(

أعراض معينة محددة، تنتشر في مجتمع أو بيئة محددة فالوباء هو مرض من األمراض المعدية السارية التي لها 

وتكون محددة األعراض، في أشخاص متعددين مختلفين من نفس البيئة أو المجتمع في ذات الوقت والزمن، يكون سببها 

 . (5)، وليس بالضرورة أن يكون كل مرض معٍد وباء والعكس صحيحومنشئها واحد

 وجود الوباء في الزمن النبوي:

وكان معروفا في    -رضي هللا عنهم-الصحابة  معه كان المدينة ثم ومن الطائف إلى مكة من -ملسو هيلع هللا ىلص-ة الرسول في هجر

 -رضي هللا عنه-الجاهلية أن المدينة بها وباء أو حّمى منتشرة فيها وحينما دخلها الصحابة أصيب بعضهم بها كأبو بكر 

 -نه وتعالى سبحا - هللا يرفع بأن وألهلها وللمدينة لهم دعا -ملسو هيلع هللا ىلص-ذلك وغيرهما، وتعبوا منها فلما علم ب -رضي هللا عنه-وبالل 

                                                           
 (14/311)النووي،  (1)

 (2األمراض المعدية والمستوطنة ) (2)

/  6ينظر صحيح مسلم ) الميالدية،وقد ذكر العلماء من أن تلك الليلة هي غالبا ما يوافق شهر كانون األول والثاني، آخر شهر في السنة   (3)

(، قال الجوهري: والكانون والكانونة الموقد، والكانون المصطلى. والكانونان: شهران في قلب الشتاء، رومية: كانون األول، وكانون 111

 / )ابناآلخر؛ هكذا يسميهما أهل الروم. قال أبو منصور: وهذان الشهران عند العرب هما الهراران والهباران، وهما شهرا قماح وقماح 

 (.362ص/13،جمنظور

( ومسلم في صحيحه 1141( برقم: )345/  1( وعبد بن حميد في المنتخب من مسنده )15151( برقم: )3122/  6أخرجه أحمد في مسنده ) (4)

 عا.عن جابر بن عبد هللا مرفو حكيم،( من طريق القعقاع بن 2114( برقم: )111/  6) السقاء(،باب األمر بتغطية اإلناء وإيكاء  األشربة، )كتاب

 (2ينظر كتاب األمراض المعدية والمستوطنة ) (5)
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وهي " الجحفة "حاليا ميقات أهل العراق والشام (1)عنهم هذا الوباء، وأن يبارك بالمدينة وبمن سكنها وينقل ما بها إلى مهيعة

أنها قالت: لما قدم   -ضي هللا عنهار-له ذلك كما ورد في الحديث الذي ترويه عائشة   -عز وجل  -ومصر، فاستجاب هللا 

كيف تجدك؟ قالت: وكان  بالل،كيف تجدك؟ ويا  ،ُوِعَك أبو بكر وبالل قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

 أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 

 كل امرئ مصبح في أهله   والموت أدنى من شراك نعله

 ته فيقول: وكان بالل إذا أقلع عنه يرفع عقير

 أال ليت شعري هل أبيتن ليلة   بواد وحولي إذخر وجليل

 وهل أردن يوما مياه مجنة   وهل تبدون لي شامة وطفيل

 (2)أشد فقال: )اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو  فأخبرته،قال قالت عائشة: فجئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

) قال :. وفي رواية أخرى بزيادة(7) وانقل حماها فاجعلها بالجحفة( ،(6)ومدها (5)في صاعها (4)وبارك لنا ،(3) وصححها

كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض  ،وأمية بن خلف ربيعة،وعتبة بن  ربيعة،: اللهم العن شيبة بن -رضي هللا عنه-بالل 

 ،هم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لناالل ،اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد :-ملسو هيلع هللا ىلص-الوباء ثم قال رسول هللا 

 .(9) تعني ماء آجنا ،(8)قالت: فكان بطحان يجري نجال ،وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض هللا :وانقل حماها إلى الجحفة قالت

ثمارها، المدينة وأن يبارك في  بتحبيب لنبيه - وجل عز - هللا اجاب كما مجابة  -ملسو هيلع هللا ىلص-ويستفاد من ذلك أّن دعوة النبي 

 وقد ظهر ذلك في نفس الكيل بحيث يكفي المد بها ما ال يكفيه بغيرها، وهو أمر محسوس لمن سكنها.

                                                           
كيال كانت  22الجحفة بالضم ثم السكون والفاء، موضع بين مكة والمدينة يقع شرق رابغ مع ميل إلى الجنوب على مسافة )مهيعة والجحفة: (1)

ام إن لم يمروا على المدينة فإن مروا بالمدينة قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل وهي ميقات أهل مصر والش

اآلن تُسمى الجحفة؛ وإنما سميت بذلك ألن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض األعوام  مهيعة،فميقاتهم ذو الحليفة وكان اسمها في الماضي 

 (.11ص ُشراب،) و( 2/111 ص الحموي أبو عبد هللا،)ينظر  (-ملسو هيلع هللا ىلص-وهي في طريق هجرة النبي 
 

 (363ص/4جالزرقاني،))صححها: من الوباء( ينظر  (3)

 (363ص/4ج شرح الزرقاني،)أنم وزد(  بارك:) (4)

 (3/61النهاية في غريب الحديث واألثر، البن األثير ) أمداد( كتابالصاع هو كيل يسع أربعة  صاعها:)  (5)

األثير، البن )الجزري ءها وترابها ومساكنها والعيش بها( ينظر )مدها: وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، فاستجاب هللا تعالى له فطيب هوا (6)

 (363ص/4،جالزرقاني) (،61ص/3ج

مناقب األنصار، باب مقدم النبي  و)كتاب(، 1112( برقم: )23/  3، )مسدد(فضائل المدينة، باب حدثنا  )كتابأخرجه البخاري في صحيحه  (7)

(، ومسلم في صحيحه )صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى 3226( برقم: )66/  5المدينة(، )صلى هللا عليه وسلم وأصحابه 

  -رضي هللا عنها-( من طريق عائشة 1316( برقم)111/ 4) (المدينة والصبر على ألوائها

 ( 23ص/5)الجزري،ج أنجال(ويجمع على  المدينة.أي نزا، وهو الماء القليل، تعني وادي :)نجال (8)

 (61ص/1)ابن منظور، جاء المتغير الطعم واللون( ينظر الم:)اآلجن (9)
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 ؛ المدينة وباء أنها -ملسو هيلع هللا ىلص-فأولها رسول هللا  ،وكذلك الرؤيا التي رآها ابن عمر في المرأة الثائرة الرأس وأنها بمهيعة

 ،:)رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس، خرجت من المدينةقال -ملسو هيلع هللا ىلص- للنبي -رضي هللا عنه-ابن عمر  ذكرها كما هي والرؤيا

 .(1)أن وباء المدينة نقل إليها(  -ملسو هيلع هللا ىلص-حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة فأولها رسول هللا 

 المطلب الثاني: تعريف الطاعون

وهو لفظ مشتق من لغة: طاعون على وزن فَاُعول، فهو َمْطُعون، وطَِعين، إذا أصابه الطاعون، والجمع: طواعين، 

 .(2)الطعن وهو القتل بالرماح، ونحر الدم وسفكه بحق أو بغير حق

يشبه الدمل يخرج من اآلباط والِمـراق كما روته  :أنه -ملسو هيلع هللا ىلص-وقد ورد على نحوين في السنة النبوية بأن عرفه الرسول 

بها كالشهيد، والفار منه كالفار من كغدة البعير، المقيم  (3)ما الطاعون ؟ قال:)غدة :قالت -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبي  -  -عائشة

 .(4)الزحف(

فما الطاعون؟ قال:)يشبه الدمل يخرج  ،: قلت: يا رسول هللا، هذا الطعن قد عرفناه--وفي لفظ البزار:" قالت عائشة 

ائكم من ووخز أعد ،) الطاعون شهادة ألمتي وبلفظ آخر،(5)وفيه تزكية أعمالهم، وهو لكل مسلم شهادة( ،من اآلباط والِمراق

. وهو داء (6)والصابر عليه كالمجاهد في سبيل هللا( ،الفار منه كالفار من الزحف ،يخرج في آباط الرجال وِمراقها ،الجن

وبعض الحيوانات فتنقله البراغيث إلى فئران أخرى  -أعزكم هللا–يظهر على هيئة ورم وبائي سببه ميكروب يصيب الفئران 

 أو إلى االنسان.

                                                           
( من 1131( برقم: )42/  2آخر(، )التعبير، باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة فأسكنه موضعا  )كتابأخرجه البخاري في صحيحه  (1)

 .-رضي هللا عنه-بن عمر  عبد هللاطريق 

 (.121ص/1جأبو عبدهللا الرازي،)ينظر  (2)

ةُ والُغَدَدةُ: كل عقدة في جسد اإلنسان أطاف بها غدة:  (3) ةُ والُغَدَدةُ: كل قطعة  شحم.من غدد: الُغد  والُغَدُد: التي في اللحم، الواحدة غدة وغددة. والُغد 

ةُ والُغَدُد: طاعون  الجزري ابن " )اإلبل.صلبة بين العصب. والُغد ةُ: السلعة يركبها الشحم. والُغد ةُ: ما بين الشحم والسنام. والُغد 

 (.15ص/11ج منظور، و)ابن (343ص/3جاألثير،

عن جعفر بن كيسان عن  (،4411( برقم: )321/ 1(، وأبو يعلى الموصلي في مسنده )25165( برقم: )5231/  11أخرجه أحمد في مسنده ) (4)

 عمرة بنت قيس العدوية، 

 العدوية،  عبد هللاان عن معاذة بن ( عن جعفر بن كيس25651( برقم )6134/ 11وأحمد في مسنده )

 بن عمر،  عبد هللا( عن عطاء عن 5531برقم ) (5/353والطبراني في المعجم األوسط )

مرفوعا. قال الهيثمي: رجال  -~  –عن عائشة  كلهم( عن صاحب ليث بن أبي سليم عن عطاء، 4664( برقم: )125/  1وأبو يعلى بإسناد آخر )

 3وقال المنذري:)أسانيده حسان( عون المعبود شرح سنن أبي داود: ) (،314/  2د حسان. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: )أحمد ثقات وبقية األساني

 /156.) 

 (.3162برقم:) (314/  2)كتاب الجنائز، باب في الطاعون والثابت فيه والفار منه(، ) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5)

 --( عن علي بن مسهر، عن يوسف بن ميمون، عن عطاء، عن ابن عمر، عن عائشة 5531برقم:) (5/353راني في األوسط )أخرجه الطب (6)

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-7-5| تأريخ اإلصدار:  لتاسع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        182 

 ISSN: 2706-6495 

 

: -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-يقة سببه أنه وخز الجن في الحديث الذي رواه أبو موسى كما ورد في حق

أعدائكم من الجن،  (2))وخز:والطاعون( فقيل: يا رسول هللا، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون ؟ قال (1))فناء أمتي بالطعن

 وبلفظة:)وفيه شهادة(.(3)وفي كل شهداء(

، ألنه يكون من الداخل إلى خارج الجسد، بخالف الطعن فإن (4)ه بالوخز: وهو الطعن إذا كان غير نافذوقد ُعبر عن   

أثره يكون بالعكس، فيؤثر بالباطن أوال ثم يؤثر في الظاهر، وهذا بخالف طعن اإلنس فإنه يقع من الظاهر إلى الباطن فيؤثر 

 في الظاهر أوال ثم يؤثر في الباطن.

جني يوخز اإلنسي من الداخل فتظهر عالمة ذلك في الخارج دون أثر طعن عليه أو سفك لدمه من فيكون كأن ال    

 الخارج وإنّما على هيئة ٍمقاربة للكدمات العميقة القوية، وهللا أعلم.  

 وقد عّرف العلماء من أهل اللغة والفقه والطب من أن الطاعون:

من البدن،  (5)ية تحدث ورما قاتال، يحدث في المواضع الرخوة والمغابنبما عّرفه ابن سينا ذكًرا )أّن الطاعون مادة سم

، وعرفه ابن عبد البر )بأن الطاعون غدة (6)مشيًرا إلى أماكنها الغالبة ما تكون تحت اإلبط، أو خلف األذن، أو عند األرنبة(

، وعرفه الباجي أبو الوليد بقوله أنه (8)واآلباط، وقد تخرج في األيدي أو األصابع وحيث شاء هللا( (7)تخرج من الِمرآق

)مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات، بخالف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحًدا بخالف بقية 

، وقال أبو بكر ابن العربي)الطاعون هو الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبحة، (9)األوقات فتكون األمراض مختلفة(

                                                           
 (121 ص/ 3الجزري، ج، )(القتل بالرماح:)الطعن (1)

فإنه وخز إخوانكم  :يثوفي الحد .هو الطعن النافذ في جنب المطعون :طعنه طعنا غير نافذ، وقيل :وخز:)وخزه بالرمح والخنجر يخزه وخزا (2)

 (.421ص/5،جابن منظور) بنافذ( ينظرالوخز طعن ليس  الجن؛من 

( وأبو 12131( برقم: )4426/  1( عن زياد بن عالقة عن )رجل(، وأحمد في مسنده )536( برقم: )431/  1أخرجه الطيالسي في مسنده ) (3)

كتاب اإليمان، الطاعون )قة عن أسامة بن شريك، والحاكم في مستدركه ( من طريق زياد بن عال1226( برقم: )124/  13يعلى في مسنده )

 - -( عن أبو بلج، عن أبو بكر بن أبو موسى 151( برقم: )51/  1) (شهادة

( بطرق مختلفة عن زياد بن عالقة، عن يزيد بن 1326( برقم: )115/  2( والطبراني في األوسط )2216( برقم: )16/  1والبزار في مسنده )

 بلفظه ومعناه. - -عن أبي موسى األشعري  كلهم حارث،ال

 (.335ص/ 1ج،الرازي) ينظر (4)

المغابن: األرفاغ، وهي بواطن األفخاذ عند الحوالب، جمع مغبن من غبن الثوب إذا ثناه وعطفه، وهي معاطف الجلد أيضا، وقيل: :)المغابن (5)

 (311ص/13ابن منظور،ج)المغابن األرفاغ واآلباط، واحدها مغبن(.

  (165-164ص/3ج )ابن سينا، (6)

 (342ص/11ج،)ابن منظورالمراق:)ما رق من أسفل البطن والن(،  (7)

 (11/ 26ينظر االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار ) (8)

 (121ص/1،ج1332)الباجي، (9)
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، (2)، وقد بين القاضي عياض أن أصل الطاعون)هو القروح الخارجة من الجسد((1)لعموم مصابه وسرعة قتله( وُسمي بذلك

، (3)وابن األثير موافقا أبو الوليد الباجي في أّن الطاعون )هو المرض العام الذي يفسد له الهواء وتفسد به األمزجة واألبدان(

الطاعون بثر وورم واصفًا أنه مؤلم جًدا، يخرج مع لهب ويسود ما حواليه أو والنووي معرفًا الطاعون وواصفا حاالته )أن 

وقد  ،يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجة كدرة، وأن من أعراضه حصول الخفقان والقيء، وأنه يخرج من اآلباط والمراق

من تعريفه من أن ّ)الطاعون  ومن ثّم ابن حجر الذي يشترك مع  النووي بجزء(4)يخرج في األيدي واألصابع وسائد الجسد(

و الطب الحديث يعرفه بأنه )عدوى بكتيرية أصلها لدغ  (5)ورم ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده(

وأصل  ،القوارض والبراغيث لإلنسان أو لحيوان آخر، ومن ثم تمت مالمسة ذلك الحيوان لإلنسان ونشأت عنها تلك البكتيريا

بكتيرية هي النواقل من الحيوانات كالقوارض والفئران والثديات الصغيرة وبراغيثها عند مالمستها لإلنسان أو تلك العدوى ال

 .(6)عضها له، تنتقل بشكل مباشر له وتصيبه بالعدوى(

 :وعلى ذلك يمكن الجمع بين األقوال من أن الظاهر في الطاعون

ة وهيجان في الدم، سواء كان ذلك من وخز الجن، أو لدغ أنّه مرض من األمراض المعدية التي تكون من مادة سمي

 البراغيث أو كالهما، نتج عنهما بكتيريا في الدم، مما أدى إلى تحلل تلك البكتيريا وظهورها على شكل أورام في الجسد. 

ا بكتيريا كما أن الطاعون عدوى بكتيرية نشأ عنها هيجان الدم تتسم بأنها معدية يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، سببه

حيوانية المصدر توجد عادة في بعض النواقل والقوارض )مثل: الفئران( والثدييات الصغيرة وبراغيثها، يصاب البشر بعد 

عضهم بواسطة برغوث يحمل بكتيريا الطاعون أو عن طريق التعامل مع حيوان مصاب به، وتظهر على هيئة ورم وهو 

عن وصفه فقال: )غدة كغدة البعير(، كما أن أصلها وخز الجن استشهاًدا حينما ُسئل  -ملسو هيلع هللا ىلص-المقصد من قول رسول هللا 

)وخز الجن( وال معارضة بينه وبين الحديث السابق؛ ألن األول يتحدث عن هيئتها والثاني عن :-ملسو هيلع هللا ىلص-بالحديث رسول هللا 

اد، وال طريق الكتشافه عن طريق منشأها، والحديث الثاني ال يمكن لعلماء الطب التنبؤ فيه، إذ أنه وحي فال مجال فيه لالجته

 فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم. ،العلوم الدنيوية؛ ألنه أمر ال يدرك بالعقل، وإنما يعرف بالشارع

 وكتصنيف علمي يمكن أن يُصنف الطاعون بأنه نوع من أنواع األوبئة وفرع عنها.

 

                                                           
 ( 215/ 4عارضة األحوذي شرح صحيح الترمذي) (1)

 (213ص/1)السبتي،ج (2)

 ( 121ص/3)الجزري، ج (3)

 (111ص/3)النووي،ج (4)

 (121-112 ص/11)العسقالني،ج (5)

ينظر موقع: وزارة الصحة السعودي:  (6)

ness/EducationalContent/Diseases/Infectious/Pages/011.aspxhttps://www.moh.gov.sa/HealthAware# 
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 الثالث: تعريف المرضالمطلب 

َرَض يَْمَرُض َمَرًضا وَمْرًضا فهو مريض ومارض، وهو السقم ضد الصحة، والمرض: المرض: اسم جنس، مَ  لغة:   

و كل ما خرج بالكائن الحي عن حد الصحة واالعتدال  ،إظالم الطبيعة، واضطرابها بعد صفائها واعتدالها، مرض، كفرح

 . (1)من علة، والتمريض: التوهين وحسن القيام على المريض، وتذرية الطعام

حالة االنسان الخارجة عن الطبيعة الصحيحة التي خلقه هللا عليها، بأن يكون أحد أعضاء االنسان أو  ا:اصطالح 

بناء على تلك األعراض يفقد المريض القدرة على  ،بعضها بأضرار متفرقة فيتوقف أداء تلك الوظائف حتى تعافي االنسان

 أداء بعض مهامه بشكل سليم أو كالذي كان معتاًدا عليه.

 د قسم العلماء المرض إلى قسمين:وق

 اأْلَْعَرجِ  َعلَى َواَل  َحَرجٌ  اأْلَْعَمى   َعلَى لَْيسَ  وهو المقصود بالتعريف وهو كما ورد في قوله تعالى: } مرض بدني:-

َ  يُِطعِ  َوَمنْ ۗ   َحَرجٌ  اْلَمِريضِ  َعلَى َواَل  َحَرجٌ  ْبهُ  يَتََول   َوَمنْ ۗ   اأْلَْنهَارُ  ْحتِهَاتَ  ِمنْ  تَْجِري َجن اتٍ  يُْدِخْلهُ  َوَرُسولَهُ  هللا   َعَذابًا يَُعذِّ

ةٌ  َسفَرٍ  َعلَى   أَوْ  َمِريًضا ِمْنُكمْ  َكانَ  فََمنْ ۗ   َمْعُدوَداتٍ  أَي اًماوقوله تعالى: } ،(2){أَلِيًما  فِْديَةٌ  يُِطيقُونَهُ  ال ِذينَ  َوَعلَىۗ   أَُخرَ  أَي امٍ  ِمنْ  فَِعد 

عَ  فََمنْ  ۗ   ِمْسِكينٍ  طََعامُ   .(3){تَْعلَُمونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ ۗ   لَُكمْ  َخْيرٌ  تَُصوُموا َوأَنْ ۗ   لَهُ  َخْيرٌ  فَهُوَ  َخْيًرا تَطَو 

فِي قُلُوبِِهْم }مثل أمراض التي تطرأ على قلب المسلم من شبهات وشك وغيره، كما في قوله تعالى:  مرض قلبي:-

ُ َمَرًضا   َولَهُ  ا ال ِذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدْتهُْم ِرْجًسا .وقوله تعالى: }(4){ْم َعَذاٌب أَلِيٌم بَِما َكانُوا يَْكِذبُونَ َمَرٌض فََزاَدهُُم هللا  َوأَم 

  (5){.إِلَى  ِرْجِسِهْم َوَماتُوا َوهُْم َكافُِرونَ 

 وأخرى غير ُمْعِدية. ،يةواألمراض بالعموم تنقسم إلى أمراض يُرجى شفائها، وأمراض مميته، منها أمراض ُمْعدِ 

هي التي ال يحصل أثر لمن قام بمخالطة المريض أو المصاب من عدوى أو انتقال للمرض  فاألمراض غير ُمْعِدية:

 سواء عن طريق المالمسة أو المخالطة.

ال وغيره هي التي يحصل بها العدوى واالنتشار والتي ورد بها أحاديث تحذر من مخالطة المجذوم مث :أمراض ُمْعِدية

 (7)، وحديث:) فر من المجذوم فرارك من األسد((6)مصح( على ممرض يوردن ال) :-ملسو هيلع هللا ىلص-من األمراض كما في حديث النبي 

 .باء، لكن من خصائص الوباء العدوىوليس كل مرض معدي يعتبر و

                                                           
 (.231ص/1جابن منظورو)( 654 ص/ 1ج لفيروزآبادى،)اينظر  (1)

 11سورة الفتح: (2)

  114سورة البقرة: (3)

 11:سورة البقرة (4)

 125سورة التوبة: (5)

 سبق تخريجه (6)

 سبق تخريجه (7)
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 األخذ بأسباب الشفاء:

حصل ضرر في المجتمع أو في  وإن ،األصل أن االنسان يحرص على صحته وعافيته وال يوردها موارد الضرر

وإن حصل للعبد وأصيب أو كان مريًضا فإنه يعمل  ،البيئة، فينبغي العمل بكل ما يدفعه عنه وهو ما يُسمى بالطب الوقائي

وأمر به وإن كان  بالتداوي –جل جالله  -بالسبب الذي يدفع عنه هذا البالء وهو ما يُسمى بالطب العالجي، وقد رغب هللا 

، إال أنه البد من فعل األسباب (1) {َوإَِذا َمِرْضُت فَهَُو يَْشفِينِ ع إلرادة هللا إذ هو الشافي المعافي، كما قال تعالى: }األمر راج

 ويمكن بيان األسباب على مسارين بحيث يكون التداوي:  ،-سبحانه وتعالى  -الموصلة إلى العافية بإذنه 

ي للمسلم اعتقاده عند مرضه من تفويض ولجوء إليه سبحانه كما قال تعالى: باالعتقاد والقصد وما ينبغ بأسباب َعقَدية:

ا ِمْنُكمْ  بَُرآءُ  إِن ا لِقَْوِمِهمْ  قَالُوا إِذْ  َمَعهُ  َوال ِذينَ  إِْبَراِهيمَ  فِي َحَسنَةٌ  أُْسَوةٌ  لَُكمْ  َكانَتْ  قَدْ  } ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  َوِمم   بَْينَنَا اَوبَدَ  بُِكمْ  َكفَْرنَا هللا 

ِ  تُْؤِمنُوا َحت ى   أَبًَدا َواْلبَْغَضاءُ  اْلَعَداَوةُ  َوبَْينَُكمُ  ِ  ِمنَ  لَكَ  أَْملِكُ  َوَما لَكَ  أَلَْستَْغفَِرن   أِلَبِيهِ  إِْبَراِهيمَ  قَْولَ  إاِل   َوْحَدهُ  بِاهلل   َرب نَاۗ   َشْيءٍ  ِمنْ  هللا 

ْلنَا َعلَْيكَ   .(2){اْلَمِصيرُ  َوإِلَْيكَ  اأَنَْبنَ  َوإِلَْيكَ  تََوك 

 بأسباب عملية: واألسباب العملية على جانبين: 

 حماية الشفاء بأسباب باألخذ توصي وآثار أحاديث من -ملسو هيلع هللا ىلص-وهو ما ورد عن رسول هللا  :(3)الطب النبوي األول:       

 .يوعالج وقائي نوعين على يشتمل وهو وجع، أو ُضر من عليه لما رفًعا أو الضرر من له

من  -ملسو هيلع هللا ىلص-يكون بدعاء هللا بان يديم عليه العافية ويسلمه من الشرور واآلفات كما استعاذ  :(4)في الجانب الوقائي 

يقول:) اللهم إني أعوذ بك  كان -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبي  -رضي هللا عنه-الجنون والجذام وسيء األسقام في الحديث الذي يرويه أنس 

 (5)م(وسيئ األسقا ،والبرص ،والجذام ،من الجنون

                                                           
 11سورة الشعراء: (1)

  4ممتحنة:سورة ال (2)

من قول أو فعل تنص على التداوي إما بالقرآن الكريم أو أدعية أو أعشاب نص على ذلك وحث  -هو ما ورد عن رسول هللا  :)الطب النبوي (3)

 (. 11-2صابن القيم،)ليتداوى بها(. ينظر  -رضي هللا عنهم-عليها أو أوصى بها أحد من الصحابة 

على الفرد والمجتمع في أحسن حاالتـه الصـحية، وذلك عن طريق الوقاية من األمراض قبل وقوعها، ومنع  هو علم المحافظة)الطب الوقائي: (4)

ماهر الحولي، : )انتشار العدوى إذا وقعت، صيانة صحة الفرد بتحسين ظروف معيشته ومنع الحوادث وأسباب التوتر العصبي(. ينظر رسالة

 .(1ص

/  5(،وأحمد في مسنده )12161( برقم: )454/  1(، وابن أبي شيبة في مصنفه )2121( برقم: )422/  3أخرجه الطيالسي في مسنده ) (5)

( 433/  13(، والبزار في مسنده )1554( برقم: )562/  1، )(كتاب الصالة، باب في االستعاذة)( وأبو داود في سننه13214( برقم: )2142

/  5( وأبو يعلى في مسنده )1/  5511( برقم: )1152/  1، )(االستعاذة من الجنونكتاب االستعاذة، باب )( والنسائي في سننه 1111برقم: )

( 225/  3، )(كتاب الرقائق، ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ باهلل جل وعال من حدوث العاهات به)(، ابن حبان في صحيحه 2121( برقم: )211

كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر، التعوذ )الحاكم في مستدركه (، و316( برقم: )121/  1( والطبراني في الصغير )1111برقم: )
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بأن يطرق العبد باب التضرع   -سبحانه وتعالى  -واللجوء إليه  -جل جالله  -دعاء هللا  منها: (1)ومن الجانب العالجي

يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول:)اللهم رب  كان -ملسو هيلع هللا ىلص-: أن النبي -رضي هللا عنها-عائشة  والدعاء، كما ورد عن

-وغيره من األمور التي نص النبي  ،(2)شفاء ال يغادر سقما( ،ال شفاء إال شفاؤك ،ياشفه وأنت الشاف ،أذهب الباس ،الناس

 ببعض وأيًضا وباألدعية بالقرآن التداوي منها هللا، بإذن مواضعها في سأذكرها كبير باب وهو الشفاء في سبب بأنها -ملسو هيلع هللا ىلص

:) داووا -ملسو هيلع هللا ىلص- بقوله -ملسو هيلع هللا ىلص- النبي رغب كما اوتعهُده الصدقة من االكثار وأيًضا البالء، لرفع السنة في الواردة األعشاب

 .(3)مرضاكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، وأعدوا للبالء الدعاء(

 ِمنْ  يَْخُرجُ ۗ   ُذلاًُل  َربِّكِ  ُسبُلَ  فَاْسلُِكي الث َمَراتِ  ُكلِّ  ِمنْ  ُكلِي ثُم  } أيًضا في فضل العسل وأنه شفاء ما جاء في قوله تعالى: 

لِكَ  فِي إِن  ۗ   لِلن اسِ  ِشفَاءٌ  فِيهِ  أَْلَوانُهُ  ُمْختَلِفٌ  َرابٌ شَ  بُطُوِنهَا
 .(4){يَتَفَك ُرونَ  لِقَْومٍ  آَليَةً  َذ 

  :ينقسم ألقساموهو ثانيًا: الطب الحديث: 

وطب عالجي، وطب بديل، وطب تأهيلي، واألولين هما محور حديثنا، إذ أن هذا التطبيب يعتمد على  ،طب وقائي

الكيميائية، وهو يعتبر خالصة ما توصل إليه العقل البشري من اكتشاف لدفع ورفع ما يقع على االنسان من بالء، التراكيب 

 وينبغي للمسلم أن يبادر في استعمال ما فيه سبب في عافيته وشفائه، 

 

                                                                                                                                                                                                   
( من طريق همام بن يحيى، وحماد بن سلمة، وشيبان بن عبدالرحمن، وهشام الدستوائي، كلهم عن 1251( برقم: )531/  1، )(من الجبن وغيره

 مرفوعا.  -رضي هللا عنه-قتادة بن دعامة، عن أنس بن مالك 

كان من علماء الناس بالقرآن والفقه، ومن حفاظ أهل زمانه، وكان مدلسا على )ال العلماء في قتادة أنه مدلس، وقال ابن حبان في " الثقات ":وقد ق

 (.146 ص/ 1ج) ،كان حافظ عصره، وهو مشهور بالتدليس():في تعريف أهل التقديس ( كما قال ابن حجر322/ 5) قدر فيه(

وهو إحداث الفعل بالجوارح والمداواة لدفع المرض، ينظر جامع العلوم في اصطالحات الفنون  :مشتق من العالج  العالجي: )وهو لفظ  (1)

إصالح صحة االنسان وحفظها وصيانتها عندما تصاب بأي مرض سواء كان  :(، كما يمكن تعريفه2/261المؤلف: عبدالنبي بن عبد الرسول )

هو العلم الذي يتحدث عن كيفية المحاولة والقدرة في  :(،كما يمكن تعريفه131د عبدالرزاق أسود، صمحم)بحث: مرضا جسديا أو نفسيا(، ينظر 

واستقرار أداء  لإلنسانالسيطرة على المرض ورفعه والتخلص منه، بهدف إزالة ما بالمصاب من أعراض وتبعات له، والوصول للحالة الطبيعية 

 الوظائف العضوية له.

كتاب الطب، باب رقية النبي صلى )(، 5615( برقم: )121/  1، )(كتاب المرضى، باب دعاء العائد للمريض)صحيحه أخرجه البخاري في  (2)

كتاب )(، 2121( برقم: )15/  1، )(كتاب السالم، باب استحباب رقية المريض)( ومسلم في صحيحه5143( برقم: )132/  1،)(هللا عليه وسلم

 رضي هللا عنها.-( عن عائشة 2121( برقم: )15/  1،)(السالم، باب استحباب رقية المريض

كتاب الجنائز، باب وضع اليد على المريض والدعاء له ) (، والبيهقي في سننه الكبير1263( برقم: )214/  2أخرجه الطبراني في األوسط ) (3)

-ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبي  -رضي هللا عنه-دهللا بن مسعود ( عن عب11126( برقم: )121/  11( والطبراني في الكبير )6612( برقم: )312/  3، )(بالشفاء

 (.312/  3. قال البيهقي سننه الكبرى:)وإنما يعرف هذا المتن عن الحسن البصري عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال( )

 62سورة النحل:  (4)
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، عن -رضي هللا عنه-ورد عن عبد هللا بن مسعود  النبوية كماكما أن اإلشادة بالعالج بعموم األسباب واردة في السنة 

 . (1) :)ما أنزل هللا داء، إال أنزل له شفاء(قال-ملسو هيلع هللا ىلص-النبي 

ومما يثبت أن هناك أمور يمكن االستعانة بها بالعلوم الدنيوية والتي بها منفعة للمسلم ولم ترد في السنة وينبغي 

:) لو لم -ملسو هيلع هللا ىلص-فقال  ،بقوم يلقحون مر -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبي  -  –االجتهاد في الوصول إليها بالعقل البشري أو العرف ما رواه أنس 

 .(2)فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا . قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم( ،تفعلوا لصلح، قال: فخرج شيصا

 فإذا كان األمر ليس فيه توجيه من الشريعة اإلسالمية فيرجع به ألمور الدنيا؛ وهللا تعالى أعلم.

 األمراض، والفرق بينها وبين الطاعون المبحث الثاني: أنواع

 المطلب األول: أنواع األمراض

، -رضي هللا عنه-هريرة  يرويه أبووجود األمراض ظاهرة في الخلقة البشرية وفي الكون عموما ما يدل على ذلك ما 

ر يكون بين الجلد والدم. ح :قال ،وما أم ملدم ؟ ،يا رسول هللا :قال ألعرابي:)هل أخذتك أم ملدم ؟ قال -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول هللا 

عروق  :وما الصداع ؟ قال ،يا رسول هللا :هل أخذك هذا الصداع ؟ قال ،قال: يا أعرابي ،ما وجدت هذا ،قال: يا رسول هللا

من أحب أن ينظر إلى  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فلما ولى ،ما وجدت هذا :قال ،تضرب على اإلنسان في رأسه

 (.3ار فلينظر إلى هذا()رجل من أهل الن

                                                           
( وابن أبي شيبة في مصنفه 5611( برقم: )221/  1) ،(أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الطب، باب ما أنزل هللا داء إال أنزل له شفاء (1)

أبواب الطب، باب ما أنزل هللا داء إال أنزل له )(،( وابن ماجه في سننه 23112( برقم: )24/  12،)(كتاب الطب، من رخص في الدواء والطب)

( 12/  1، )(تاب الطب، األمر بالدواء(، والنسائي في سننه )ك2313( برقم: )115/  16( والبزار في مسنده )3432( برقم: )422/  4،)(شفاء

 مرفوعا. -رضي هللا عنه-( عن أبو هريرة 1513برقم: )

( وأبو 2363( برقم: )25/  1) (كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا)أخرجه مسلم في صحيحه   (2)

المقدمة، ذكر البيان بأن قوله صلى هللا عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء أراد )في صحيحه  (، وابن حبان3411( برقم: )121/  6يعلى في مسنده )

، -رضي هللا عنه-وثابت بن أسلم، عن أنس بن مالك   -رضي هللا عنه-( عن عائشة 22( برقم: )211/  1) (به من أمور الدين ال من أمور الدنيا

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبي 

 

( والنسائي في سننه )كتاب الطب، ثواب 1211( برقم: )323/  14والبزار في مسنده ) (1511( برقم: )3116/  2أخرجه أحمد في مسنده ) (3)

( ابن حبان في صحيحه )كتاب الجنائز وما يتعلق بها 6556( برقم: )432/  11( وأبو يعلى في مسنده )1442( برقم: )51/  1من يصرع(، )

من طريق محمد بن عمرو،  (2216( برقم: )111/  1أن تعتريه العلل في بعض األحوال( ) مقدما أو مؤخرا، ذكر اإلخبار عما يستحب للمسلم

  - -بن عوف عن أبي هريرة عبد الرحمنعن أبي سلمة بن 

برقم:  (1/341)كتاب الجنائز، قصة أعرابي لم تأخذه الحمى والصداع قط( ) ( والحاكم في مستدركه1216( برقم:)2/1141وأحمد في مسنده )

، وقال الحاكم في مستدركه:)أنه صحيح على -رضي هللا عنه-، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة عبد الرحمن( من طريق نجيح بن 1211)

 (.341/  1شرط مسلم ولم يخرجه(، )
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حتى  ،أو وجع يصيب المؤمن إال كان كفارة لذنوبه ،)ما من مرض:-ملسو هيلع هللا ىلص-قال: قال رسول هللا -  -وما ترويه عائشة 

 (1أو النكبة ينكبها() ،الشوكة يشاكها

أي كما أّن إحدى أساسيات رفع البالء والمرض عن االنسان هو التشخيص الصحيح له، ومعرفة أصله ونشأته، ومن 

نوع هو، وإلى أي شيء ينتمي، وما يترتب عليه من مضاعفات، وما هي أبعاده الحياتية واالجتماعية، ليتم بعد ذلك مداواته 

 ومعالجته بما يتناسب مع حالته، إذ أّن نصف العالج التشخيص الصحيح.

 ووفقًا لذلك فقد قسم العلماء األمراض إلى أنواع:

 عقيدة المسلم من الشبهات الدينية والشك وغيرها. منها ما هو َعقَِدي: مرض يقدح في (1

 :ن وجسده، ويمكن تقسيمه إلى نوعينمنها ما هو مرض بدني "جسدي": في أعضاء االنسا (2

 مرض غير معدي: مثل داء السكري، والضغط، والسرطان، وغيرها.-

، وتم تفصيل تلف أسبابهوتخمرض تحصل به العدوى "معدي": وهو يمكن أن يكون وباء ويمكن أن يكون غير ذلك، -

 ذلك في مبحث: أنواع األوبئة.

 ن وباء الطاعون وغيره من األوبئةالمطلب الثاني: الفرق بي

نة من أقوال وأوصاف  وكما سبق أّن من صور األوبئة الطاعون وقد ُخص بالذكر واالختصاص لما ورد له في السُّ

 معه، وما ُرتب له من ثواب في الصبر عليه.تخصه عن غيره، وما يمتاز به عن غيره، وكيف تم التعامل 

ووفقًا لذلك فإن أول ما يفارق به الطاعون عن غيره أن أصله وخز الجن ولدغ البراغيث الذي ينتج عنه بكتيريا تكون 

- –موسى  حديث أبيفي الدم فيحدث إثر ذلك هيجان الدم؛ مكونًا ورًما ظاهًرا في الجسد وإن اختلفت مواضعه كما في 

 الطاعون؟يا رسول هللا، هذا الطعن قد عرفناه، فما  :: )فناء أمتي بالطعن والطاعون( فقيل-ملسو هيلع هللا ىلص-قال رسول هللا  :قال

 (2))وخز أعدائكم من الجن، وفي كل شهداء( وفي رواية )وفيه شهادة(.:قال

                                                           
)كتاب ( ومسلم في صحيحه5641( برقم: )114/  1باب ما جاء في كفارة المرض( ) -أخرجه البخاري في صحيحه كتاب )كتاب المرضى  (1)

( وابن حبان في صحيحه)كتاب الجنائز وما 2512( برقم: )14/  1باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن( ) -البر والصلة واآلداب 

ذكر تكفير هللا جل وعال ذنوب المسلم في الدنيا باألسقام  -باب ما جاء في الصبر وثواب األمراض واألعراض  -يتعلق بها مقدما أو مؤخرا 

، بطرق مختلفة عن الزهري، وهشام بن عروة، ويزيد بن عبدهللا الكندي، عن عروة بن الزبير، واللفظ له(2225( برقم: )1/111ألوجاع( )وا

 .- -عن عائشة 

و ( وأب12131( برقم: )4426/  1( عن زياد بن عالقة عن )رجل(، وأحمد في مسنده )536( برقم: )431/  1أخرجه الطيالسي في مسنده ) (2)

كتاب اإليمان، الطاعون )( من طريق زياد بن عالقة عن أسامة بن شريك، والحاكم في مستدركه 1226( برقم: )124/  13يعلى في مسنده )

 ( عن أبو بلج، عن أبو بكر بن أبو موسى 151( برقم: )51/  1) (شهادة
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وأبوابها، وإن دخلها  بمالئكة تحرسها على مداخلها –عز وجل  -كما أن وباء الطاعون ال يدخل المدينة بأن خصها هللا 

- هللا رسول قال: قال -عنه هللا رضي- هريرة أبو يرويه الذي -ملسو هيلع هللا ىلص-وباء فهو ال يكون طاعونًا لما ورد في حديث رسول هللا 

 .(2)المدينة مالئكة، ال يدخلها الطاعون وال الدجال( (1)) على أنقاب:-ملسو هيلع هللا ىلص

وإن لم يعامل في الدنيا بمعاملة الشهيد كعدم  ،خرةكذلك الميّت بالطاعون له أجر شهيد المعركة من الثواب في اآل

 (3)مسلم( لكل شهادة الطاعون:) قال -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبي  - –اب األخروي كما في حديث أنس تغسيله وغيره، وإنما في الثو

 وسيتم تفصيل ذلك في موضعه. 

حما هذا األمة اإلسالمية  –بحانه وتعالى س -وينبغي العلم أن الطاعون وإن كان بالء إال أنه رحمة لهذه األمة إذ أن هللا 

 سأل حينما -ملسو هيلع هللا ىلص-من أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض وجعلها على هيئة طعن وطاعون وهي استجابة لدعوة نبي هللا 

يئة بدعوات منها: أال يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فُمنع، فدعا هللا بأن يجعلها على هذه اله –بحانه وتعالى س - هللا

رحمة بهم وذلك ورد في الحديث الموقوف الذي يرويه أيوب، عن أبي قالبة قال: أن الطاعون وقع بالشام، فقال عمرو بن 

العاص: إن هذا الرجز قد وقع، ففروا منه في الشعاب واألودية. فبلغ ذلك معاذا فلم يصدقه بالذي قال، فقال: بل هو شهادة 

 اللهم أعط معاذا وأهله نصيبهم من رحمتك. ،سلمورحمة ودعوة نبيكم صلى هللا عليه و

حتى أُنبئت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،ولم أدر ما دعوة نبيكم ،قال أبو قالبة: فعرفت الشهادة وعرفت الرحمة

له  فلما أصبح قال ،ثالث مرات -فحمى إذا أو طاعون  ،بينما هو ذات ليلة يصلي إذ قال في دعائه:)فحمى إذا أو طاعون

إني سألت ربي عز وجل أن ال  :لقد سمعتك الليلة تدعو بدعاء! قال: وسمعته ؟ قال: نعم. قال ،يا رسول هللا :إنسان من أهله

يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألته أن ال يسلط عليهم عدوا من  غيرهم فيستبيحهم فأعطانيها، وسألته أن ال يلبسهم شيعا 

حمى إذا أو طاعونا  ،حمى إذا أو طاعونا ،حمى إذا أو طاعونا :ي أو قال: فمنعنيها فقلتويذيق بعضهم بأس بعض، فأبى عل

 .(4)ثالث مرات(

                                                                                                                                                                                                   
( بطرق مختلفة عن زياد بن عالقة، عن يزيد بن 1326رقم: )( ب115/  2( والطبراني في األوسط )2216( برقم: )16/  1والبزار في مسنده )

 عن أبي موسى األشعري بلفظه ومعناه. كلهم الحارث،

هي أبوابها وفوهات طرقها  :األنقاب مداخل المدينة، وقيل :جمع نقب بفتح النون وهو جمع قلة وجمع الكثرة نقاب، وقال ابن وهب)األنقاب: (1)

 (.   11/243هي الطرق التي يسلكها الناس( ينظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري العينى ) :الداوديالتي يدخل إليها منها، وقال 

كتاب الحج، باب )( ومسلم في صحيحه 1111( برقم: )22/  3، )(فضائل المدينة، باب ال يدخل الدجال المدينة)أخرجه البخاري في صحيحه  (2)

( من طريق دينار بن القيراظ عن سعد بن أبي وقاص، ومن طريق 1312( برقم: )121/  4) يها(،صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إل

 المجمر، كلهم عن أبي هريرة مرفوعا.  عبد هللادينار بن القيراظ بطرق مختلفة، ونعيم بن 

كتاب )( ومسلم في صحيحه 2131) ( برقم:24/  4) ،(كتاب الجهاد والسير، باب الشهادة سبع سوى القتل)أخرجه البخاري في صحيحه  (3)

 .-رضي هللا عنه-( عن أنس بن مالك 1216( برقم: )52/  6الشهداء( )اإلمارة، باب بيان 

( من طريق معمر عن قتادة عن شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص، وأحمد 21164( برقم: )142/ 11أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) (4)

 من طريق اسماعيل عن أيوب عن أبو قالبة بالوقف واللفظ له،  (22564برقم:) (11/5211في مسنده )
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وفي رواية أخرى مرفوعة عن يزيد بن خمير قال: سمعت شرحبيل بن شفعة يحدث عن عمرو بن العاص: أن 

سنة: إني قد صحبت رسول هللا صلى هللا الطاعون وقع، فقال عمرو بن العاص: إنه رجس، فتفرقوا عنه، وقال شرحبيل بن ح

عليه وسلم، وعمرو أضل من جمل أهله، وربما قال شعبة: أضل من بعير أهله، وإنه قال:)إنها رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، 

 .(1)فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: صدق :وموت الصالحين قبلكم، فاجتمعوا وال تفرقوا عنه(. قال

 ه التعاريف األوصاف وهللا أعلم.والوباء لم ينص به على هذ

 المبحث الثالث: أسباب نزول األوبئة والوقاية منها

 أسباب نزول األوبئة :المطلب األول

األسباب تختلف من زمان آلخر ومن بيئة ألخرى، إذ يمكن أن تكون هناك أمور مشتركة منها ويُعلم حقيقتها وأخرى 

 ال يعلم ما هو بحيث تكون من علم الغيب.

 سم لثالثة أقسام: وتنق

 أسباب شرعية (1

 أسباب طبية (2

 أسباب جغرافية (3

 :األسباب الشرعية يمكن أن تكون

قال: سمعت رسول  - – كما في الحديث عن جابر بن عبد هللا –سبحانه وتعالى  -أمور غيبة ال يعلم أمرها إال هللا 

أو سقاء ليس  ،ال يمر بإناء ليس عليه غطاء ،فيها وباء فإن في السنة ليلة ينزل ،وأوكوا السقاء ،يقول: )غطوا اإلناء -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

                                                                                                                                                                                                   
والحاكم في مستدركه )كتاب معرفة الصحابة رضي هللا تعالى عنهم، ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الصحابة معاذ بن جبل رضي هللا عنه، 

بن وهب عن عثمان بن العطاء عن أبيه عن معاذ بن جبل طريق ا ( من5222( برقم: )211/  3)الجمعة( وفاة معاذ وآله كلهم من الجمعة إلى 

ثقة فاضل، كثير )(، وقال ابن حجر في أبو قالبه:311 ص/ 2ج ،)الهيثمي أبو قالبة لم يدرك معاذ بن جبل(،)بالوقف، قال الهيثمي:

 (.511 ص/ 1العسقالني،جاإلرسال(،)

بن مسلم عن شعبة بن الحجاج عن يزيد بن خمير عن شرحبيل بن شفعة طريق عفان  ( من11131( رقم )1/3216أخرجه أحمد في مسنده ) (1)

 (.121ص/11)العسقالني، ج ،عن عمرو بن العاص عن شرحبيل بن حسنة مرفوعا، وقال ابن حجر بأنه:)حديث صحيح اإلسناد(

مقدما أو مؤخرا، باب ما جاء في (، وابن حبان في صحيحه )كتاب الجنائز وما يتعلق بها 11132) رقم (1/3216وأخرجه أحمد في مسنده ) 

( 1/215، )(الصبر وثواب األمراض واألعراض، ذكر اإلخبار بأن الوباء هو موت الصالحين قبلنا ورحمة هللا جل وعال على خلقه

بن (، كلهم عن شعبة بن الحجاج عن يزيد بن خمير عن شرحبيل بن شفعة عن شرحبيل 1211( )1/315في الكبير) (، والطبراني2251)رقم

 (.11/121حسنة بالرفع، وقال ابن حجر بأنه:)حديث صحيح اإلسناد( فتح الباري شرح صحيح البخاري)

( من طريق ثابت بن يزيد األحول عن عاصم بن سليمان عن أبي المنيب عن 22512( رقم )5115/ 11وكذلك أخرجه أحمد في مسنده )

 شرحبيل بن حسنة.
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 .(1)إال نزل فيه من ذلك الوباء( ،عليه وكاء

في جميع خلقه اختباًرا لصدق إيمانهم  -تعالى-أيًضا تكون األوبئة ابتالء واختبار للمسلم فهو ُسنة ثابتة ماضية من هللا 

َولَنَْبلَُون ُكْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف . وقال تعالى: }(2){أَْن يَقُولُوا آَمن ا َوهُْم اَل يُْفتَنُونَ  أََحِسَب الن اُس أَْن يُْتَرُكواكما قال تعالى: }

ابِِرينَ  ِر الص   .(3){َواْلُجوِع َونَْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنفُِس َوالث َمَراِت   َوبَشِّ

 –عز وجل  -لها وانتشارها فيكون على هيئة عقاب من هللا ويمكن أن تكون بسبب ارتكاب الذنوب والمعاصي واستفحا

َوَما أََصابَُكْم ِمْن }:-ملسو هيلع هللا ىلص-قال: أال أخبركم بأفضل آية في كتاب هللا، حدثنا بها رسول هللا  - -عليكما في الحديث الذي يرويه 

ا لك يا علي: ما أصابك من مرض، أو عقوبة، أو بالء :)سأفسره-ملسو هيلع هللا ىلص-قال  (4) {ُمِصيبٍَة فَِبَما َكَسبَْت أَْيِديُكْم َويَْعفُو َعْن َكثِيرٍ 

في الدنيا فبما كسبت أيديكم، وهللا أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في اآلخرة، وما عفا هللا عنه في الدنيا فاهلل أجل أن يعود بعد 

 .(5)عفوه(

                                                           
( 3122/  6( وأحمد في مسنده )2114( برقم: )111/  6، )(، باب األمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاءكتاب األشربة)أخرجه مسلم في صحيحه  (1)

( من طريق الليث بن سعد،عن يزيد بن عبد هللا بن أسامة بن 1141( برقم: )345/  1بن حميد في المنتخب من مسنده ) ( وعبد15151برقم: )

 عبد هللا بن الحكم، عن القعقاع بن حكيم، عن جابر بن عبد هللا مرفوعا.الهاد الليثي، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن 

 [.3-2]سورة العنكبوت (2)

 [.155]سورة البقرة: (3)

 [31]سورة الشورى: (4)

/  1، )(أبواب السفر، باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخالء)( والترمذي في جامعه 652( برقم: )121/  1أخرجه أحمد في مسنده ) (5)

( والبزار في 221( برقم: )122/  1، )(أبواب الطهارة وسننها، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخالء)( وابن ماجه في سننه 616( برقم: )526

(  2111( برقم: )423/  5( والطحاوي في شرح مشكل اآلثار )453( برقم: )351/  1( أبو يعلى في مسنده )412( برقم: )125/  2مسنده )

كتاب الحدود والديات )قطني في سننه  ( والدار46( برقم: )51/  1( والطبراني في الصغير)6211( برقم: )216/  6ي في األوسط )والطبران

( 1/  1، )(( والحاكم في مستدركه )كتاب اإليمان، فائدة تعجيل العقوبة في الحدود3512( برقم: )313/  4، )(وغيره، فِي اآلبق إذا سرق يقطع

كتاب األشربة والحد فيها، )( والبيهقي في سننه الكبير3615( برقم: )445/  2، )(كتاب التفسير، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى)(، 13برقم: )

( والضياء المقدسي في األحاديث المختارة )من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي 11611( برقم: )321/  1، )(باب الحدود كفارات

 (161( برقم: )314/  2، )(عبد هللا أبو جحيفة السوائي عن علي عليه السالمطالب، وهب بن 

 بن أبي سليمان، وأبو حمزة ثابت الثمالي.  وعبد الملكالحكم النصري، ويونس بن أبو اسحاق،  :بطرق مختلفة وهي

 -  –كلهم عن أبي اسحاق السبيعي، عن أبي ُجحيفة، عن علي 

إسحاق عن أبي جحيفة، وقال عبد الملك بن أبي سليمان: عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي إسحاق، عن أبي الصحيح عن أبي )قال الدارقطني:

( برقم: 125/  2(. والبزار هو من رواه موقوفا في مسنده على أبي جحيفة: ينظر )121 ص/ 3ج الدارقطني،) ،جحيفة موقوفا، ورفعه صحيح(

(412) 

 (عن الخضر بن قواس،611( برقم: )1/453أبو يعلى في مسنده ) (،652( برقم: )1/121وأخرجه أحمد في مسنده )

عن  كالهما ( عن أزهر بن راشد،1251( برقم: )4/311والحاكم في مستدركه )كتاب الحدود، أفضل آية في كتاب هللا ما أصابكم من مصيبة( )

   -  -أبي ُسخيلة، عن علي 
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 :أما األسباب الطبية

والذي نتج عنها تلك األوبئة  -اء، ماء، حيوانات، مالمسةهو -األسباب الطبية تكون بحسب الناقل لها أيّاً كان ذلك 

 :(1) باختالفها؛ بالمعلوم أن األوبئة ترجع ألسباب هي

الفيروسات أصغر بكثير من الخاليا، والفيروسات في الواقع مجرد كبسوالت تحتوي على مادة وراثية،  فايروس:

اآللية التي تجعل الخاليا تعمل، وغالبًا ما يتم تدمير الخاليا ومن أجل التكاثر تغزو الفيروسات خاليا الجسم، وتسيطر على 

 .12المضيفة في نهاية األمر خالل هذه العملية، من األوبئة الناتجة عن الفيروسات: فايروس إيبوال، اإليدز، كوفيد

اآلالف منها هي كائنات أحادية الخلية ال يمكن رؤيتها إال بالمجهر، فهي صغيرة لدرجة أنك إذا وضعت  بكتيريا:

 بجانب بعضها، فقد ال تمأل سوى طرف ممسحة القلم الرصاص.

 داء السل، والطاعون. :من األوبئة الناتجة عن البكتيريا

منها ما يكون في الغذاء كالخميرة والفطر، ومنها ما  :هي مجموعة من الكائنات الحي ة المستقلة بذاتها، مثل :فطريات

 .-أعزكم هللا-يكون عن في المأكوالت 

الكائنات األولية هي كائنات حية وحيدة الخلية تتميز بسلوك مشابه للحيوانات الصغيرة، تصطاد  :كائنات أولية

الميكروبات األخرى وتجمعها لتتغذى عليها. تستوطن العديد من الكائنات األولية القناة المعوية وهي غير ضارة. لكن هناك 

 لمالريا، داء المقوسات.كائنات أولية أخرى تُسبب المرض، مثل: ا

تندرج الديدان الطفيلية ضمن الطفيليات األكبر حجًما، إذا دخلت هذه الطفيليات إلى الجسم، فإنها  :ديدان طفيلية

 تستوطن في األمعاء أو الرئتين أو الكبد أو الجلد أو الدماغ، حيث تعيش على العناصر الغذائية داخل الجسم.

 األسباب الجغرافية: 

التلوث البيئي وضرره على الهواء،  ،ب كثيرة منها تقلب فصول السنة، والحروب وما تخلفه من دمار وفسادلها أسبا

والكثافة السكانية في مدينة أو مقاطعة دون أخرى، أيًضا تدني وانخفاض مستوى النظافة في تلك المدن على المستوى 

 .(2) ابالشخصي والمجتمعي، وما يخلفه الفقر إذا اجتمع مع هذه األسب

 

                                                           
diseases/in-conditions/infectious-https://www.mayoclinic.org/ar/diseases- :( ينظر موقع مايو كلينك1)

20045289-depth/germs/art 

 https://www.al-:، الجزيرة(2121، اية األوبئةاإلنسان هو المسؤول األول عن بداية وانتشار ونه الحربش،)ينظر  (2)

jazirah.com/2020/20200626/lp7.htm 
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 المطلب الثاني: الوقاية من األوبئة

الوقاية هي تجنب كل ما يأدي بالمرء إلى الخطر، أو ما يحدث ضررا عليه وعلى نمط حياته السليم على الصعيد 

االجتماعي والصحي وكما قيل الوقاية خير من العالج، واالبتعاد عن مواطن الخطر منهج نبوي وأساسي في انتظام الحياة 

ِ  َسبِيلِ  فِي َوأَْنفِقُوا} تها، وشيء وجب العمل به كما قال تعالى:واستقام َ  إِن  ۗ   َوأَْحِسنُواۗ   الت ْهلَُكةِ  إِلَى بِأَْيِديُكمْ  تُْلقُوا َواَل  هللا   هللا 

 .(1){اْلُمْحِسِنينَ  يُِحبُّ 

ذكره في الطب الوقائي كما ورد  كما أن تجنب الخطر واالبتعاد عّما يوجب المهالك يُسّمى وقاية وحماية وهو ما سبق

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-عن رسول هللا 

 ويمكن تقسيم الوقاية من األوبئة على ثالثة جوانب:

 واألدعية.الوقاية منها باألذكار  .1

 الوقاية بالتحصن بالقرآن الكريم. .2

 الوقاية باألعشاب الوارد في السنة النبوية. .3

وسؤاله العافية من جميع األسقام والباليا والمعافاة  --ة باهلل الوقاية من األوبئة باألذكار واألدعية: يكون باالستعاذ  

 كان -ملسو هيلع هللا ىلص-، أن النبي --في الدين والدنيا واآلخرة، وأن ينجيه من كل مكروه وبليّة كما ورد عن قتادة عن أنس بن مالك 

 (2).يقول:) اللهم إني أعوذ بك من البرص، والجنون، والجذام، وسيئ األسقام(

ورد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال ألبيه: يا أبت، أسمعك تدعو كل غداة:)اللهم عافني في بدني، اللهم وكذلك ما 

تعيدها ثالثا حين تصبح وثالثا حين تمسي، وتقول:)اللهم إني  -عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، ال إله إال أنت 

فإني سمعت رسول هللا  ،قال: نعم يا بني الثا حين تصبح وثالثا حين تمسي(تعيدها ث ،ال إله إال أنت ،أعوذ بك من عذاب القبر

 (3)دعو بهن، فأحب أن أستن بسنته.ي -ملسو هيلع هللا ىلص-

به على عبده سواء كان في حضر أو سفر كما ورد عن خولة بنت  --كما ينبغي التحصن الدائم للنفس وما أنعم هللا 

                                                           
 [.125]سورة البقرة: (1)

 سبق تخريجه.( 2)

( 4122/  2( وأحمد في مسنده )22124( برقم: )26/  15( وابن أبي شيبة في مصنفه )21( برقم: )122/  2أخرجه الطيالسي في مسنده )  (3)

كتاب عمل اليوم )( والنسائي في سننه 5121( برقم: )414/  4، )(كتاب األدب، باب ما يقول إذا أصبح)(، وأبو داود في سننه 21151برقم: )

( برقم: 251/  3، )(ف دعوات المكروبكتاب الرقائق، ذكر وص)(، وابن حبان في صحيحه 2166( برقم: )14/  2، )(والليلة، نوع آخر

وقد حكم  مرفوعا.-  –( من طريق عبدالجليل بن عطية، عن جعفر بن ميمون، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه نفيع بن الحارث 211)

ابن حجر:)أن جعفر بن  (،2/15) ()جعفر بن ميمون ليس بالقوي في الحديث:)ليس بالقوي(، والنسائي قال:العلماء على الحديث، فقال أحمد

 ميمون صدوق يخطئ(.
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ن نزل منزال، ثم قال: أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق م) :يقول -ملسو هيلع هللا ىلص-قالت: سمعت رسول هللا  -  -حكيم السلمية

 . (1)لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك(

من شر ما  (2):)من قال حين يمسي ثالث مرات أعوذ بكلمات هللا التاماتقال -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبي  --وفي رواية عن أبي هريرة

 .(3)لم يضره حمة تلك الليلة ( ،خلق

-المنزل على نبيه  --القرآن هو أفضل وأقوى ما يمكن التحصن به فهو كالم هللا  حصن بالقرآن الكريم:الوقاية بالت

 عن األحاديث في النبوية السنة عليه نصت ومما به، ويتداوى يُتَحصنُ  ما وخير ،بالء كل ودافع داء كل من شفاء فهو -ملسو هيلع هللا ىلص

 ،-ملسو هيلع هللا ىلص- محمد على أنزل ما خير أنهن من كثيرة أحاديث بهم ورد واإلخالص،" الناس -الفلق سورة" المعوذتين -ملسو هيلع هللا ىلص- النبي

 ،--عقبة بن عامر  عن ورد كما -ملسو هيلع هللا ىلص-أن من قرأهن فكأنما قرأ جميع ما أنزل على محمد و بمثلهن أحد تعوذ وما

                                                           
( من طريق الحجاج بن أرطأة، 611( برقم: )232/  24(، والطبراني في معجمه الكبير)21161):برقم (12/6511أخرجه أحمد في مسنده ) (1)

 -  –عن الربيع بن مالك عن خولة 

( برقم: 16/  1، )(في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيرهكتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب )وأخرجه مسلم في صحيحه 

،وعبد الرزاق في مصنفه (كتاب االستئذان، ما يؤمر به من الكالم في السفر)( ومالك في الموطأ 113/  3514( برقم: )1424/  1(  )2111)

( وأحمد في 31122( برقم: )214/  15شيبة في مصنفه ) ( وابن أبي2261( برقم: )166/  5، )(كتاب المناسك، باب ما يقول إذا نزل منزال)

( وابن ماجه في سننه 2122( برقم: )1153/  3( والدارمي في مسنده )21165( برقم: )6511/  12(، )21164( برقم: )6511/  12مسنده )

أبواب الدعوات عن رسول هللا صلى هللا )( والترمذي في جامعه 3541( برقم: )561/  4، )(أبواب الطب، باب الفزع واألرق وما يتعوذ منه)

( برقم: 211/  2كتاب عمل اليوم والليلة، ما يقول إذا نزل منزال(، ))، والنسائي في سننه(، باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزال.عليه وسلم

( 2566( برقم: )255/  4، )(ازلكتاب المناسك، باب االستعاذة عند نزول المن)(وابن خزيمة في صحيحه 3431( برقم: )436/  5( )11311)

( 411/  6، )(كتاب الصالة، ذكر الشيء الذي إذا قال المسافر في منزله أمن الضرر في كل شيء حتى يرتحل منه)وابن حبان في صحيحه 

ب الحج، باب ما يقول كتا)(، والبيهقي في سننه الكبير614( برقم: )231/  24(، )613( برقم: )231/  24( والطبراني في الكبير )2111برقم: )

( من طريق عامر بن عمرو بن العاص، وسعيد بن المسيب، وبسر بن سعيد بن المسيب، عن سعد 11431( برقم: )253/  5، )(إذا نزل منزال

بن أبي وقاص، عن خولة بنت حكيم مرفوعا، ومن طريق بسر بن سعيد مرسال، ومن طريق سعيد بن المسيب مرسال، ومن طريق سليمان بن 

 .ملسو هيلع هللا ىلصسار مولى ميمونة زوج رسول هللا ي

 :معناه :وقيل .الكامالت الالتي ال يلحقها نقص، وال عيب، كما يلحق كالم البشر :قيل: معناه :أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق " (2)

ذا األمر على جهة اإلرشاد إلى ما يدفع به األذى، فإن هللا تعالى قد أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وه القرآن؛ :الكلمات هنا هي :وقيل .الشافية الكافية

ى، وبأسمائه ولما كان ذلك استعاذة بصفات هللا تعالى، والتجاء إليه، كان ذلك من باب المندوب إليه، المرغب فيه. وعلى هذا فحق المتعوذ باهلل تعال

 :به، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه، ومغفرة ذنبه و قولهوصفاته أن يصدق هللا في التجائه إليه، ويتوكل في ذلك عليه، ويحضر ذلك في قل

هذا خبر صحيح، وقول صادق، علمنا صدقه دليال وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه، فلم  ()فإنه ال يضره شيء حتى يرتحل منه

ذاما لها  -د نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، فقلت لنفسي يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليال، فتفكرت في نفسي، فإذا بي ق

 القرطبي،) لم تضرك(". .أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق :)أما إنك لو قلت حين أمسيت :للرجل الملدوغ ملسو هيلع هللا ىلصما قاله  -وموبخا 

 (31ص/1ج

 سبق تخريجه  (3)
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 راحلته في السفر، فقال:) يا عقبة، أال أعلمك خير سورتين قرئتا؟ قلت: بلى، قال: -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: كنت أقود برسول هللا  

 (1){ و }قل أعوذ برب الناس{ فلما نزل صلى بهما صالة الغداة، ثم قال:)كيف ترى يا عقبة ؟(.}قل أعوذ برب الفلق

)يا عقبة، قل، :راحلته في غزوة إذ قال -ملسو هيلع هللا ىلص-وفي رواية أخرى عن عقبة بن عامر قال: بينا أنا أقود برسول هللا 

لثة، فقلت: ما أقول؟ فقال:} قل هو هللا أحد{ فقرأ السورة حتى ختمها، ثم فاستمعت. ثم قال: يا عقبة، قل فاستمعت، فقالها الثا

قرأ}قل أعوذ برب الفلق{وقرأت معه حتى ختمها، ثم قرأ}قل أعوذ برب الناس{ فقرأت معه حتى ختمها، ثم قال: ما تعوذ 

 بمثلهن أحد(.

بمثلهن( يعني  (2)، فإنه لم يتعوذ: )أنزلت علي فتعوذوا بهن-ملسو هيلع هللا ىلص-قال: قال رسول هللا  -  -وعن عقبة بن عامر

 . (3)المعوذتين

)من قرأ المعوذات فكأنما قرأ جميع ما أنزل هللا تعالى على  :-ملسو هيلع هللا ىلص-قال رسول هللا  :قال -  -كذلك عن أبي بن كعب

 .(4)(-ملسو هيلع هللا ىلص-محمد 

لثالث ليال فيما  كذلك فضل آخر آيتين من سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، وما قُرأتا في بيت لم يقربه شيطان

                                                           
 

( والطيالسي في مسنده 114( برقم: )211/  2، )(فضل قراءة المعوذتينكتاب صالة المسافرين وقصرها، باب )أخرجه مسلم في صحيحه   (1)

( وابن أبي شيبة 114( برقم: )111/  2( والحميدي في مسنده )6132( برقم: )314/  3(،وعبد الرزاق في مصنفه )1126( برقم: )344/  2)

(، وأبو 3412( برقم: )2166/  4والدارمي في مسنده ) (،11562( برقم: )3152/  1( وأحمد في مسنده )3111( برقم: )252/  3في مصنفه )

أبواب الزهد عن رسول هللا صلى هللا عليه )( والترمذي في جامعه 1462( برقم: )546/  1، )(كتاب الصالة، باب في المعوذتين)داود في سننه 

/  1، )(االفتتاح، باب القراءة في الصبح بالمعوذتينكتاب )( والنسائي في سننه 2416( برقم: )211/  4، )(وسلم.، باب ما جاء في حفظ اللسان

كتاب الصالة، باب قراءة المعوذتين في )(،وابن خزيمة في صحيحه 1134( برقم: )216/  3( وأبو يعلى في مسنده )1/  251( برقم: )211

كتاب الرقائق، ذكر البيان بأن )صحيحه ( وابن حبان في 534( برقم: )511/  1، )(الصالة ضد قول من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن

( برقم: 11/  2(،والطبراني في األوسط )125( برقم: )14/  3، )(القارئ ال يقرأ شيئا أبلغ له عند هللا جل وعال من قل أعوذ برب الفلق

ة، كان النبي صلى هللا عليه وسلم كتاب اإلمامة وصالة الجماع)( والحاكم في مستدركه 141( برقم: )211/  11(، والطبراني في الكبير )1311)

( من طريق: 4116( برقم: )324/  2( والبيهقي في سننه الكبير )113( برقم: )241/  1، )(يقرأ في صالة الفجر بالواقعة ونحوها من السور

ومكحول بن األسلم، وسعيد  قيس، وجبير بن نفير، والقاسم بن عبدالرحمن، وأسلم بن زيد التجيبي، وعبدهللا بن خبيب الجهني، وابنه معاذ،

 المقبري، وأبو أمامة الباهلي، وأبو سعيد المقبري وغيرهم كلهم عن عقبة بن عامر.

 لبيان عظم فضل هاتين السورتين.  (2)

 سبق تخريجه.   (3)

ق زيد بن األسلم عن أبيه عن (من طري3123(برقم )15/411،)(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية )كتاب التفسير، سورة المعوذتين  (4)

 أبي بن كعب مرفوعا. انفرد به المصنف من هذا الطريق.
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) إن هللا تبارك وتعالى كتب كتابا قبل :قال -ملسو هيلع هللا ىلص -(1)النبي عن –رضي هللا عنهما  -يرويه أبي األشعث، عن النعمان بن بشير 

وال تقرآن في دار فيقربها شيطان ثالث  ،أن يخلق السماوات واألرض بألفي عام، وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة

 .(2)ليال(

، من قرأهما في ليلة كفتاه( اآليتان من آخر سورة البقرة:)-ملسو هيلع هللا ىلص-قال: قال رسول هللا  --أبي مسعود البدري وحديث  

  (3)قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت، فسألته فحدثنيه.

ة آية الكرسي في فقد أوجد هللا لنا سباًل نستدفع بها ذلك كقراء ،كما ينبغي التحصن من الجن واالحتماء من أذاهم

الصباح والمساء، فمن قرأها أجير منهم حتى يُمسي والعكس، كما في قصة الجنّي مع أُبّي بن كعب في الحديث الذي يرويه 

: أنه كان له جرن من تمر فكان ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو - –عن محمد بن أُبّي بن كعب، عن أبيه  عبد الرحمن

فسلم عليه فرد عليه السالم، فقال: ما أنت؟ جني أم إنسي؟ قال: ال، بل جني، قال: فناولني يدك،  ،بدابة شبه الغالم المحتلم

فناوله يده، فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب، قال: هكذا خلق الجن، قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد مني، قال: فما 

ك، قال: فما ينجينا منكم؟ قال: هذه اآلية التي في سورة البقرة: جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعام

 ،}...{، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي

                                                           
أبواب فضائل )( والترمذي في جامعه 3431( برقم: )2132/  4( والدارمي في مسنده )11115( برقم: )4121/  1أخرجه أحمد في مسنده ) (1)

( برقم: 236/  1( والبزار في مسنده )2112( برقم: )11/  5، )(سورة البقرة القرآن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، باب ما جاء في آخر

( 354/  2، )(كتاب عمل اليوم والليلة، ذكر ما يجير من الجن والشيطان وذكر اختالف الناقلين لخبر أبي فيه)(، والنسائي في  سننه 3226)

ن آخر سورة البقرة إذا قرئ في دار ثالث ليال أمن أهل الدار دخول كتاب الرقائق، ذكر البيان بأ)( ابن حبان في صحيحه 11136برقم: )

( 1361( برقم: )23/  2( والطبراني في األوسط )211( برقم: )162/  21( والطبراني في الكبير )112( برقم: )61/  3، )(الشيطان عليهم

القرآن، آيتان من آخر سورة البقرة وال تقرآن في دار  كتاب فضائل)( والحاكم في مستدركه 141( برقم: )114/  1والطبراني في الصغير )

عن األشعث بن عبد الرحمن، عن أبي قالبة، عن أبي  ( وكلهم من طريق حماد بن سلمة،2113( برقم: )562/  1، )(فيقربها الشيطان ثالث ليال

 األشعث،

كر ما يجير من الجن والشيطان وذكر اختالف الناقلين لخبر أبي ( والنسائي )كتاب عمل اليوم والليلة، ذ3221( برقم: )231/  1وأخرجه البزار )

عن  كالهما الحارثي،( من طريق أبو قالبة عن أبو صالح 211( برقم: )162/  21والطبراني في الكبير ) (11136برقم: ) (2/354فيه( )

 .--النعمان بن بشير

( وابن حجر صححه، ينظر 4/616ينظر العلل البن أبي حاتم الرازي )حديث حماد بن سلمة(  :الصحيح)حكم العلماء عليه: قال أبو زرعة:

 (.261 ص/ 2)الحاكم،جهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه( ينظر )( وقال الحاكم:612 ص/ 1)العسقالني،ج

كتاب صالة المسافرين )( ومسلم في صحيحه 4111( برقم: )14/  5، )(كتاب المغازي، باب حدثني خليفة)أخرجه البخاري في صحيحه  (3)

بن يزيد عن أبو مسعود  وعبد الرحمن( من طريق علقمة بن قيس 111( برقم: )121/  2وقصرها، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة(، )

 البدري رضي هللا عنه. 
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 .(1) أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذكر ذلك له، فقال:)صدق الخبيث(فلما أصبح  

التصبح بالعجوة على سبع تمرات منها، أيًضا الشونيز "الحبة السوداء"  ة النبوية:الوقاية باألعشاب الواردة في السن 

وأثرها على البدن وأنها سبب في الحماية بإذن هللا من السم والسحر كما ورد عن عامر بن سعد قال: سمعت أبي يقول: 

. كما لها أيًضا منافع (2)سحر( يقول:)من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم وال -ملسو هيلع هللا ىلص-سمعت رسول هللا 

 أخرى كرفع المناعة وغيرها.

كذلك ما ورد في الحرص على النظافة الشخصية عموما وخصوصا: من غسل اليدين والفم واالسنان والجسد،    

بت في السنة واالبتعاد عن التزاحم، والبعد عن األماكن الموبوءة واستخدام األقنعة وقد ث ،والحفاظ على نظافة األماكن العامة

قال:)الفطرة خمس: الختان،  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبي  --النبوية الحرص على النظافة الشخصية كما ورد عن أبي هريرة 

 .(3)واالستحداد، ونتف اإلبط، وقص الشارب، وتقليم األظفار(

 الخاتمة:

بتعريف المتقدمين مع  لمرضوا الوباء والطاعونفقد حاولت جاهدة أن أبين في هذا البحث  ،الحمد هلل أواًل وآخًرا   

المتأخرين والجمع بين التعاريف، والفرق بين كل منهما، وعالقة ببعضهما ببعض، وما كان من زلل فمن نفسي والشيطان 

 نتائج:وما كان من صواب فمن هللا، ويطيب لي أن أبين أهم ما توصلت إليه من 

 األعراض. ع ومتحدد عام ينتشر انتشار سريالفرق بين الوباء والطاعون، وأن الوباء لفظ يطلق على فسا .1

 الوباء يمكن أن تحصل به العدوى والعكس. .2

                                                           
( برقم: 352/  2، )(الناقلين لخبر أبي فيه كتاب عمل اليوم والليلة، ذكر ما يجير من الجن والشيطان وذكر اختالف)أخرجه النسائي في سننه  (1)

/  1، )(كتاب فضائل القرآن، قراءة آية الكرسي يوجر من الجن)مستدركه ( الحاكم في 541( برقم: )211/  1( والطبراني في الكبير )11131)

رمي بن الحق التميمي، عن محمد ( من طريق يحيى، عن الحض1261( برقم: )33/  4( والضياء في األحاديث المختارة )2112( برقم: )561

 بن أبي بن كعب،

( من طريق ابن 114( برقم: )63/  3، )(كتاب الرقائق، ذكر االحتراز من الشياطين نعوذ باهلل منهم بقراءة آية الكرسي)وابن حبان في صحيحه 

 أبي بن كعب "الطفيل" 

عن أبي بن كعب، قال الحاكم في  كلهم بن أبي بن كعب( عن عبدهللا 1261( برقم: )33/  4والمقدسي في األحاديث المختارة )

 .(33 ص/ 4الحاكم،ج) المستدرك:)صحيح اإلسناد ولم يخرجاه(،

/  1، )(كتاب الطب، باب الدواء بالعجوة للسحر)(، 5445( برقم: )11/  1، )(كتاب األطعمة، باب العجوة)أخرجه البخاري في صحيحه  (2)

كتاب األشربة، باب فضل تمر ) (،2141( برقم: )123/  6، )(كتاب األشربة، باب فضل تمر المدينة)ه ( ومسلم في صحيح5161( برقم: )131

 ( عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا. 2141( برقم: )123/  6) (المدينة

/  1باب تقليم األظفار(، ) -لباس (، )كتاب ال5112( برقم: )161/  1، )(كتاب اللباس، باب قص الشارب) أخرجه البخاري في صحيحه، (3)

( بطرق مختلفة عن أبو هريرة 251( برقم: )152/  1( ومسلم في صحيحه )كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة(، )5121( برقم: )161

 مرفوعا.
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يحصل به الوباء "االنتشار العام المفاجئ"؛ إذ  ونوع منهااألمراض السارية هي التي يكون فيها عامل عدائي  .3

 أن بعضها تحصل به العدوى لكن تكون فردية فال تكون وباء، أو يكون متوطن في إقليم معين دون غيره.

 الجانب الوقائي من األمراض في المنهج النبوي مقدم على الجانب العالجي. .4

 ل المشكلة؛ للقدرة على حلها.عند الرغبة في معرفة الدواء، البد من معرفة السبب وأص .5

 

 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم.

 ، أسماء هللا الحسنى الثابتة في الكتاب والسنةالرضواني، محمود عبد الرازق

الثانية، دار آزال للطباعة والنشر  ، طالحسنىأسماء هللا (، 1416-1216) ،ألبي القاسم عبدالكريم ،القشيري

 ت التجاري عام.مركز بيرو،والتوزيع

 ( األمراض المعدية والمستوطنةهـ1422)تابع لتخصص حماية البيئة، 

 الكاتب/ دار العاصمة الرياض. عبد القادر: أحمد عصام ، تحقيقالطاعونبذل الماعون في فضل  ،ابن حجر ،العسقالني

بيدي ق: مجموعة من المحققين، الناشر: المحق ،تاج العروس من جواهر القاموس، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق، الز 

 الهداية.دار 

بيروت، عدد األجزاء:  –الناشر: دار الكتب العلمية  ،األحوذي بشرح جامع الترمذي الرحمن، تحفةصفي ، لمباركفورىا

11. 

ة ُعني به: محمود صالح عالم، دار النشر: شجر، تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعينألبي يحيى زكريا، األنصاري، 

 .2121-1442الطبعة األولى  ،الكتاب

تحقيق: أحمد ، الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبيالقرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري، 

م، عدد  1264 -هـ 1314القاهرة، ط الثانية،  –البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية 

 ات.مجلد 11جزء، في  21األجزاء: 

المحقق: محمد عوامة، الناشر: ، تقريب التهذيب، 1216 – 1416أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر،  ،العسقالني

 1عدد األجزاء:  سوريا، –دار الرشيد 

 بيروت ،دار الكتب العلمية ،إدارة الطباعة الميرتية ،تهذيب األسماء واللغات، محيي الدين بن شرف، النووي

الناشر: مطبعة دائرة المعارف ، التهذيب هـ تهذيب1326د بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر،أحم ،العسقالني 

 12عدد األجزاء:  األولى،النظامية، الهند، ط 
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وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، ط  طبع ،الثقات ،هـ1323 ،محمد بن أحمد بن حبان أبوحاتم التيمي البستي،

 اد الدكن النهدي.عة مجلس حيدر آباألولى مطب

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني  ،جامع العلوم في اصطالحات الفنون ،م2111 -هـ 1421 عبدالنبي، عبدالرسول،

 .4ط األولى، عدد األجزاء:  ،لبنان / بيروت -فحص الناشر: دار الكتب العلمية 

مؤسسة األعلمي  ط الثالثة و ،دمشق – الناشر: ط الثانية مكتبة النوري، خطط الشام، 1213-1413،محمد كردعلي، 

 للمطبوعات بيروت.

تحقيق: طه   شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالكم، 2113 -هـ 1424،محمد بن عبد الباقي بن يوسفالزرقاني 

 .4القاهرة، ط األولى، عدد األجزاء:  –عبدالرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية 

تحقيق: أحمد عبد  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،م 1211 - هـ 1411،بن حمادإسماعيل الجوهري الفارابي 

 6عدد األجزاء:  ،ط الرابعة ،بيروت –الغفور عطار، الناشر: دار العلم للماليين 

ط  ،لبنان -بيروت ،دار ومكتبة الهالل :الناشر ،محمد كريم راجح تحقيق ،النبوي م، الطب1222البن القيم، الجوزية،

 ثانية.ال

تحقيق:  علل الحديثم  2116 -هـ  1421،ابن أبي حاتم ، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذرالتميمي، الرازي

فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد هللا الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي الناشر: مطابع 

 .1الحميضي ط: األولى، عدد األجزاء: 

تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين هللا السلفي، دار طيبة، تكملة الفهارس العامة  ،عمر، العللعلي بن ي، الدارقطن

 محمد بن صالح الدباسي، دار ابن جوزي.

الناشر: دار إحياء التراث عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين ،العينى

 بيروت.   –العربي 

الناشر: دار الكتب ، المعبود شرح سنن أبي داود هـ، عون1415، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، يم آباديالعظ

 .14بيروت، ط الثانية، عدد األجزاء:  –العلمية 

-الناشر: دار المعرفة  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 1312علي أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن  ،العسقالني

قم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب ر بيروت،

  13الدين الخطيب عدد األجزاء 

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في ، القاموس المحيط ،م 2115-هـ  1426أبو طاهر محمد بن يعقوب، الفيروزآبادى 

 –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  ،مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي

 .1عدد األجزاء:  لبنان، ط الثامنة،

 دار الكتب العلمية، بيروت لبنان. ،تحقيق محمد أمين الضاوي ،القانون في الطبالحسين بن علي،  ،بن سيناا
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 ،الموجود، علي محمد معوض، وآخرون تحقيق: عادل أحمد عبد، الكامل في ضعفاء الرجالأحمد بن عدي،  ،الجرجاني

 .2األجزاء: بيروت، عدد  –دار الكتب العلمية، لبنان 

بيروت، ط  –: دار صادر الناشر ،العربلسان  ،محمد بن مكرم بن على ابن منظوراألنصاري الرويفعى اإلفريقى 

 .15هـ عدد األجزاء:  1414 -الثالثة 

المحقق: يوسف الشيخ محمد  ،مختار الصحاح ،م1222هـ / 1421نفيمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الح ،الرازي

 .1صيدا، ط الخامسة،  عدد األجزاء:  –الدار النموذجية، بيروت  -الناشر: المكتبة العصرية 

: محمد صبحي بن حسن المحقق داود،مختصر سنن أبي  ،م 2111-هـ  1431 ،عبد العظيم بن عبد القوي ،المنذري

 األولى،العربية السعودية، ط  المملكة-ناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض حالق )أبو مصعب( ال

 .3عدد األجزاء: 

ونشر: المكتبة العتيقة  ، طبعاآلثاراألنوار في صحاح  م، مشارق1211،عياض بن موسى أبي الفضل ،السبتي المالكي

 القاهرة.تونس، ودار التراث 

دار القلم دمشق، والدار الشامية  :الناشر ،المعالم األثيرة في السنة والسيرة 1221-1411محمد محمد حسن،  شراب،

 بيروت.

 م 1232-هـ  1351، حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، البستي المعروف بالخطابي

 حلب، ط األولى  –الناشر: المطبعة العلمية  معالم السنن،

محمد  أحمد-: محي الدين ديب مستو ، المحققمسلممن تلخيص  المفهم لما أشكل، 1226 – 1411أحمد عمر،  ،القرطبي

 .1، ط1محمود إبراهيم بزال، سنة النشر: عدد المجلدات:  -يوسف علي بديوي  -السيد 

-شرح الموطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس  وارب، المنتقىسليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن  الباجي االندلسي،

هـ، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، الطبعة الثانية دار الكتاب اإلسالمي، 1332ط األولى  ،-رحمه هللا

  .1القاهرة عدد األجزاء 

 –دار احياء التراث العربي  الناشر ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجمحيي الدين يحيى بن شرف، النووي 

 بيروت، ط الثانية.

 -هـ 1322،النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثيرعبد الكريم  المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابنالجزري 

 5عدد األجزاء: ،محمود محمد الطناحي -بيروت، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  -الناشر: المكتبة العلمية م، 1212

 –العلمية الناشر: دار الكتب ، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، 1412 ،علي بن عبد هللا بن ،السمهوديالحسني 

 4عدد األجزاء:  ،بيروت، ط األولى

عدد  ،ط األولى ،دار المنهاج -الناشر: جمعية المكنز اإلسالمي  ،مسند أحمد ،م2111 -هـ 1431 ،أحمد بن محمد ،حنبل
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 12األجزاء: 

مؤسسة  ،السعودية -جدة  -دار القبلة  :الناشر، المصنف البن أبي شيبة ،م2116 -هـ  1421أبو بكر، ،بن أبي شيبةا

 21عدد األجزاء:  ،ط األولى: ،سوريا –دمشق  -علوم القرآن 

 -الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية ،موطأ مالك ،م،2114 -هـ 1425أنس، مالك بن 

 . 1ط األولى عدد األجزاء:  ،اإلمارات -أبو ظبي 

الناشر: هجر للطباعة والنشر  ،مسند أبي داود الطيالسي  ،م1222 -هـ 1421،سليمان بن داود ،بن الجارود الطيالسيا

 4عدد األجزاء:  ،ط األولى ،مصر -والتوزيع

 -الناشر: المكتب اإلسالمي  ،مصنف عبد الرزاق م  1213: 1211-هـ 1413 :1321عبد الرزاق بن همام، ،الصنعاني

 . 12عدد األجزاء:  ،ط الثانية ،لبنان -بيروت 

دار المغني  ،دمشق -الناشر: دار المأمون للتراث   ،مسند الحميدي ،م2112 -هـ 1423عبد هللا بن الزبير،  ،الحميدي

 .2عدد األجزاء: ،الطبعة: الثانية ،الرياض -للنشر والتوزيع 

 بيروت، مكتبة -الناشر: عالم الكتب  ،المنتخب من مسند عبد بن حميد  ،م1211 -هـ 1411عبد الحميد،  ،بن حميدا

 1عدد األجزاء:  ،الطبعة: األولى ،النهضة العربية

 -الرياض  -الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع   ،مسند الدارمي ،م2111 -هـ 1412،عبد هللا بن عبد الرحمن ،الدارمي

 4عدد األجزاء:  ،الطبعة: األولى ،السعودية

ِجْستاني الطبعة:  ،لبنان -بيروت  -الناشر: مؤسسة الرسالة   ،المراسيل ،م1221 -هـ 1411 ،داود سليمانأبو  ،السِّ

 1عدد األجزاء:  ،الثانية

الناشر:  ،البحر الزخار المعروف بمسند البزار م 2112: 1211 -هـ 1431 :1412األولى  ،أحمد بن عمرو ،البزار

 11ء: عدد األجزا ،الطبعة: ،بيروت -المدينة المنورة، مؤسسة علوم القرآن  -مكتبة العلوم والحكم 

الناشر:   ،المنتقى من السنن المسندة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،م2111 -هـ 1421،ابن الجارود ،النيسابوري

 1عدد األجزاء:  ،الطبعة: األولى ،القاهرة -دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع 

الناشر: دار المأمون للتراث  ، لموصليمسند أبي يعلى ا ،م1221 :1214 -هـ  1411 :1414،أبو يعلى أحمد ،بن عليا

 . 14عدد األجزاء:  ،الطبعة: األولى ،سوريا -دمشق  -

 ،السعودية -الرياض  -الناشر: دار الميمان   ،صحيح ابن خزيمة ،م2112 -هـ 1431محمد بن إسحاق،  ،ابن خزيمة

 4الطبعة: األولى عدد األجزاء: 

عدد  ،الطبعة: األولىبيروت،  –الناشر: عالم الكتب  ، عاني اآلثارشرح م  ،م1224 -هـ 1414أبو جعفر، ،الطحاوي

 . 5األجزاء: 
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 ،الطبعة: األولىلبنان، -بيروت-الناشر: مؤسسة الرسالة  ،شرح مشكل اآلثار ،م1224 -هـ 1415أبو جعفر، ،الطحاوي

 . 16عدد األجزاء: 

الطبعة: الثانية لبنان -بيروت-: مؤسسة الرسالةالناشر  ،صحيح ابن حبان ،م1223 -هـ 1414محمد بن حبان، ،البُستي

 . 11عدد األجزاء: 

( فهي بتحقيق 21 ،14 ،13أما األجزاء: ) ،القاهرة-الناشر: مكتبة ابن تيمية  ،المعجم الكبيرسليمان بن أحمد،  ،الطبراني

 25 :األجزاءعدد  ،وخالد بن عبد الرحمن الجريسي ،فريق من الباحثين بإشراف: سعد بن عبد هللا الحميد

عدد  ،الطبعة: األولى ،القاهرة -الناشر: دار الحرمين  ،المعجم األوسطم 1225 -هـ 1415 ،، سليمان بن أحمدالطبراني

 . 11األجزاء: 

 -بيروت، دار عمار  -الناشر: المكتب اإلسالمي   ،المعجم الصغير ،م1215 -هـ 1415،سليمان بن أحمد ،الطبراني

ان  2عدد األجزاء:  الطبعة: األولى ،عم 

الطبعة:  ،لبنان -بيروت  -الناشر: مؤسسة الرسالة م 2114 -هـ 1424  ،سنن الدارقطني ،علي بن عمر ،الدارقطني

 .  6عدد األجزاء:  ،األولى

 . 5عدد األجزاء: ،لبنان - بيروت-الناشر: دار المعرفة  ،المستدرك على الصحيحين ،أبو عبد هللا الحاكم ،النيسابوري

مجلس دائرة المعارف العمانية بحيدر آباد  :الناشر ،الكبرى السنن ،هـ 1355 :1352،أحمد بن الحسين بن علي ،قيالبيه

 . 11 :الطبعة: األولى عدد األجزاء ،الهند -الدكن 

الناشر: دار خضر للطباعة والنشر   ،األحاديث المختارة ،م2111 :1221 -هـ 1421 :1411 ،ضياء الدين ،المقدسي

 .13عدد األجزاء: ،الطبعة: األولى: الثالثة ،لبنان -بيروت  -يع والتوز

الناشر: دار  ،المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ،م2111: 1221 -هـ 1421: 1412أحمد بن علي، ،العسقالني

 . 12عدد األجزاء:  ،الطبعة: األولى،السعودية -الرياض  -العاصمة، دار الغيث 

 البحوث المنشورة:

 غزة. –الجامعة اإلسالمية ، "الطب الوقائي في اإلسالم"،كلية الشريعة والقانون، 1421/2111ماهر حامد،  الحولي،

التابعة للكلية  ،"Hadis: الحديث أو" "الطب العالجي في السنة النبوية "، مجلة ،2112 ،عبد الرزاقمحمد  أسود،

المجلد التاسع، العدد )اديمية الدولية المحكمة في دراسات الحديث، الجامعية اإلسالمية العالمية بسالنجور، المجلة األك

 (.15152551م، الرقم التسلسلي للدورية: 2112م شهر يونيو  11

)الطب الوقائي( في ضوء السنة النبوية" مجلة  ، " العدوى والحجر الصحي2111/1432عزت روبي مجاور، الجرحي، 

 (.282 - 239 ،41، )الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
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