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األحكبو انفقهٍخ املزعهقخ ثبألوثئخ انزً رصٍت
ً
انجشرٌخ- ،مجعب ودراسخ يقبرنخ
دِ .ؾّذ ثٓ عٕذ اٌشبِبٟٔ
أعزبر اٌفمٗ اٌّشبسن
وٍ١خ اٌشش٠ؼخ /اٌغبِؼخ ا٦ع ِ١خ ثبٌّذٕ٠خ إٌّٛسح /اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ
اٌغؼٛد٠خ)
Abu.haithm@hotmail.com
الوسرخلص
هذٴ ٴلبحث يدوپ حقل كاٿلة قديؿة متجدټٶ تعؿ هبا ٴلبؾقى يف بعض فرتٴٷ
ٴلزمان وهل ٴٕوبئة وٴٕمرٴڃ ٴلتل تجتاٺ ٴلبشرية وتؼتؾفؿ جؿاطاٷ ووحدٴكًا،
ويفدف ٴلبحث ٲلك ٴلتعريػ بؿػفقم ٴٕوبئة ٴلتل تصقب ٴلبشر ،وٽكر كؿاٽٹ لألوبئة
ٴلتل مرٷ طؾك ٴلبشرية ،مع تقضقح ٴلؿـفج ٴلشرطل يف ٴلتعامؾ مع تؾؽ ٴٕوبئة،
وتؾؿس ٴلحؽؿ ٴلشرطل لؾؿسائؾ ٴلؿتعؾؼة هبا ،ومققػ ٴلطب ٴلحديث مـفا.
وسقف يتبع ٴلباحث ٴلؿـفج ٴٓستؼرٴئل حقث يستؼريٮ ٴلؿسائؾ ٴلؿتعؾؼة
بالؿقضقچ مـ كتب ٴلػؼف ،ويؼقم بجؿعفا ،وتحؾقؾفا ،وتصـقػفا ،ثؿ يتبع ٴلؿـفج
ٴلق٭ػل يف بقان ٰققٴل ٴلػؼفاٮ يف حؽؿ تؾؽ ٴلؿسائؾ ،وٰټلتفا ،كؿا يربٿ يف ٴلخاتؿة
كتائج ٴلبحث وتق٭قاتف ،ويذيؾف بػفرڀ لؾؿصاټپ وٴلؿرٴجع ،وباهلل ٴلتقفقؼ.
ٴلؽؾؿاٷ ٴلؿػتاحقة :ٴٕوبئة ،ٴلقباٮ ،ٴلعدوى ،ٴٕمرٴڃ ،ٴلطاطقن
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هقذهح

ٴلحؿد هلل وحده ،وٴلصالٶ وٴلسالم طؾك مـ ٓ كبل بعده ،وطؾك ٯلف
و٭حبف ،وبعد:
ففذٴ ٴلبحث يدوپ حقل كاٿلة قديؿة متجدټٶ تعؿ هبا ٴلبؾقى يف بعض فرتٴٷ
ٴلزمان وهل ٴٕوبئة وٴٕمرٴڃ ٴلتل تجتاٺ ٴلبشرية وتؼتؾفؿ جؿاطاٷ ووحدٴكًا،
ومشؽؾة ٴلبحث تدوپ حقل ٴلسمٴل ٴلرئقس ٴلتالل :ما مػفقم ٴٕوبئة ٴلتل تصقب
ٴلبشرية ٬وما ٴٕحؽام ٴلؿتعؾؼة هبا ٴلتل ٽكرها ٴلػؼفاٮ ٴلؿتؼدمقن يف كتبفؿ ٬وتتػرچ
طـف ٰسئؾة مـفا :ما هل ٴٕحؽام ٴلؿتعؾؼة بإوبئة يف ٴلصالٶ ،٬وما ٴٕحؽام ٴلؿتعؾؼة
بإوبئة يف ٴلؿقٴپيث ،٬وما هل صريؼة ٴلتعامؾ مع ٴٕوبئة بقـ ٴلػؼف وٴلطب
ٴلحديث.٬
ويفدف ٴلبحث ٲلك ٴلتعريػ بؿػفقم ٴٕوبئة ٴلتل تصقب ٴلبشر ،وٽكر
كؿاٽٹ لألوبئة ٴلتل مرٷ طؾك ٴلبشرية ،وتقضقح ٴلؿـفج ٴلشرطل يف ٴلتعامؾ مع تؾؽ
ٴٕوبئة ،وتؾؿس ٴلحؽؿ ٴلػؼفل لؾؿسائؾ ٴلؿتعؾؼة هبا ٴلتل بحثفا ٴلػؼفاٮ ٴلؿتؼدمقن،
مع بقان مققػ ٴلطب ٴلحديث مـفا.
ومـ ٰسباٵ ٴختقاپ مقضقچ هذٴ ٴلبحث ما يؾل:
ٰ .1هؿقة ٴلؿقضقچ وطؿقم ٴلبؾقى بف يف كثقر مـ ٴٕٿمان وٴلؿجتؿعاٷ.
 .2جفؾ كثقر مـ ٴلـاڀ لألحؽام ٴلشرطقة ٴلؿتعؾؼة بإوبئة وٴلتل تؿس
طباټٴهتؿ ومعامالهتؿ.
 .3طدم وجقټ ټپٴساٷ فؼفقة تجؿع حؽؿ مسائؾ ٴٕوبئة ٴلتل بحثفا ٴلػؼفاٮ يف
مقضع وٴحد.
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تليت ٰهؿقة هذٴ ٴلبحث مـ مقضقطف – وهق ٴلقباٮ -ٴلذي ٓ تخؾق فرتٴٷ
مـ حقاٶ ٴلبشرية مـ وجقټه ،وتعؿ ٴلبؾقى بـزولف ،مؿا يحقر ٴلـاڀ يف صريؼة ٴلتعامؾ
معف ،ومعرفة ٴٕحؽام ٴلؿرتتبة طؾقف ،يف ٴلعباټٴٷ وٴٕكػس وٴٕبدٴن وٴٕمقٴل.
وبعد ٴلبحث وٴلتؼصل لؿ ٰجد مـ ٰفرټ ٴلؿسائؾ ٴلؿتعؾؼة بإوبئة ٴلتل
تصقب ٴلبشر ببحث خاڂ يجؾل حؼقؼتفا ،ويقضح ٰحؽامفا ٴلػؼفقة ٴلتل تعرڃ لفا
ٴلػؼفاٮ ٴلؿتؼدمقن.
ٰما ٴلؿعا٭رون فؼد وجدٷ بعض ٴلبحقٸ وٴلرسائؾ ٴلعؾؿقة ٴلتل تعرضت
لجزيئاٷ وجقٴكب قريبة مـ ٴلؿقضقچ ،مـفا:
ٰ-1حؽام ٴٕمرٴڃ ٴلؿعدية يف ٴلػؼف ٴإلسالمل ،طبد ٴإللف بـ سعقټ
ٴلسقػ ،پسالة ماجستقر  ،2004جامعة ٴٓمام محؿد بـ سعقټ.
ٰ-2ثر ٴٕمرٴڃ ٴلؿعدية يف ٴلػرقة بقـ ٴلزوجقـ ،لؾدكتقپطبد ٴهلل ٴلطقاپ،
كؾقة ٴلشريعة بجامعة ٴلؼصقؿ.
-3ضقٴبط ٴلتعامؾ مع ٴلؿصابقـ بإمرٴڃ ٴلعدٴئقة يف ضقٮ ٴلشريعة
ٴإلسالمقة ،لطاهر بـ محؿد ٴٕهدل.
ٰ -4ثر ٴٕمرٴڃ ٴلؿعدية يف ٰټٴٮ فريضة ٴلحج –ټپٴسة فؼفقة ،لؾدكتقپخالد
بـ طقد ٴلجريسل ،جامعة ٰم ٴلؼرى بؿؽة ٴلؿؽرمة.
 -5ٴلتدٴبقر ٴلققائقة مـ ٴٕمرٴڃ وٴلؽقٴپٸ-ټپٴسة فؼفقة ،پسالة ماجستقر
يف ٴلػؼف ،إليؿان بـت طبد ٴلعزيز ٴلؿربټ .كؾقة ٴلشريعة بجامعة ٴٓمام محؿد بـ سعقټ
ٴٓسالمقة.
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وٴلػرق بقـ هذٴ ٴلبحث وٴلدپٴساٷ ٴلسابؼة وٴضح مـ طـاويـ كؾ مـفا،
وحدوټها :حقث يفتؿ ٴلبحث ٴلذي بقـ ٰيديـا بجؿع ٴلؿسائؾ ٴلػؼفقة ٴلتل ٽكرها
ٴلػؼفاٮ ٴلؿتؼدمقن حقل ٴٕوبئة ،بقـؿا تتقجف ٴلدپٴساٷ ٴٕخرى ٲلك ټپٴسة
ٴٕمرٴڃ ٴلؿعدية ،وهـاك فرق وٴضح بقـ ٴلقباٮ بؿػفقمف ٴلذي بقـف ٴلباحث – ٴلذي
يـتشر ويعؿ ويؼتؾ ٴلؿئاٷ بؾ ٴٔٓف ،-وٴٕمرٴڃ ٴلؿعدية ٴلتل قد ٓتصؾ ٲلك حد
و٭ػفا بالقباٮ.
ٰما ٴلػرق مـ كاحقة حدوټ ٴلبحث ٴلؿقضقطقة وحدوټ ٴلدپٴساٷ ٴلسابؼة
فظاهر حقث تتعؾؼ ٴلدپٴساٷ ٴلسابؼة بلحؽام ٴٕمرٴڃ ٴلؿعدية ټون تؼققدها
بؿسائؾ ٴلؿتؼدمقـ كؿا يف ٴلدپٴسة ٴٕولكٰ ،و بلثرها يف باٵ معقـ -كؿا يف
ٴلدپٴستقـ ٴلثاكقة وٴلرٴبعةٰ ،-و بضقٴبط ٴلتعامؾ مع ٴلؿصابقـ -كؿا يف ٴلدپٴسة
ٴلثالثةٰ ،-ما ٴلدپٴسة ٴٕخقرٶ فتتقجف ٲلك تدٴبقر ٴلققاية مـ ٴٕمرٴڃ ټون تؼققدها
بصػة ٴلعدوى ،وتضقػ ٲلك ٽلؽ ٴلؽقٴپٸ كالحقٴټٸ بلكقٴطفا وٴلحروٵ.
وقد تؿ تؼسقؿ ٴلبحث ٲلك مؼدمة ،وخؿسة مباحث ،وخاتؿة ،طؾك ٴلـحق
ٴلتالل:
ٴلؿؼدمة ،وتشتؿؾ طؾك ٰهؿقة ٴلؿقضقچ ،وسبب ٴٓختقاپ ،وخطة ٴلبحث ،ومـفجف.
ٴلؿبحث ٴٕول :تعريػ ٴٕوبئة ،وكؿاٽٹ لفا ،ويشتؿؾ طؾك مطؾبقـ:
ٴلؿطؾب ٴٕول :تعريػ ٴٕوبئة.
ٴلؿطؾب ٴلثاين :كؿاٽٹ لألوبئة ٴلتل تصقب ٴلبشر.
ٴلؿبحث ٴلثاين – ٴٕحؽام ٴلؿتعؾؼة بإوبئة يف ٴلصالٶ ،وفقف مطؾبان:
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ٴلؿطؾب ٴٕول :حؽؿ ٴلصالٶ لرفع ٴلقباٮ.
ٴلؿطؾب ٴلثاين :حؽؿ ٴلؼـقٷ لرفع ٴلقباٮ.
ٴلؿبحث ٴلثالث -ٴٕحؽام ٴلؿتعؾؼة بإوبئة يف ٴلجـائز ،وفقف مطؾبان:
ٴلؿطؾب ٴٕول :حؽؿ غسؾ ٴلؿقتك يف ٴٕوبئة.
ٴلؿطؾب ٴلثاين :ټفـ ٴلؿقتك بإوبئة يف قرب وٴحد ٲٽٴ كاكقٴ مجؿقطة.
ٴلؿبحث ٴلرٴبع -ٴٕحؽام ٴلؿتعؾؼة بإوبئة يف ٴلؿقٴپيث ،وفقف مطؾبان:
ٴلؿطؾب ٴٕول :حؽؿ ٴلتصرف يف ٴلثؾث ٿمـ ٴٕوبئة.
ٴلؿطؾب ٴلثاين :ٴلؿقرٴٸ يف ٴٕوبئة.
ٴلؿبحث ٴلخامس -ٴلتعامؾ مع ٴٕوبئة بقـ ٴلػؼف وٴلطب ٴلحديث ،وفقف ثالثة
مطالب:
ٴلؿطؾب ٴٕول :حؽؿ ٴلتطعقؿ ٕجؾ ٴٕوبئة.
ٴلؿطؾب ٴلثاين :حؽؿ ٴلدخقل لبؾد ٴلقباٮ وٴلخروٹ مـفا.
ٴلؿطؾب ٴلثالث :مققػ ٴلطب ٴلحديث مـ ٴٕوبئة.
ٴلخاتؿة :وتشتؿؾ طؾك ٴلـتائج وٴلتق٭قاٷ.
وسقف يسؾؽ ٴلباحث -بنٽن ٴهلل تعالك -يف ٲطدٴټ هذٴ ٴلبحث ٴلؿـفج
ٴٓستؼرٴئل حقث يستؼريٮ ٴلؿسائؾ ٴلؿتعؾؼة بالؿقضقچ مـ كتب ٴلػؼف ،ويؼقم
بجؿعفا ،وتحؾقؾفا ،وتصـقػفا ،ثؿ يتبع ٴلؿـفج ٴلق٭ػل يف بقان ٰققٴل ٴلػؼفاٮ يف
حؽؿ تؾؽ ٴلؿسائؾ ،وٰټلتفا ،وفؼ ٴلخطقٴٷ ٴلتالقة:
 .1جؿع ٴلؿاټٶ ٴلعؾؿقة ٴلؿتعؾؼة بالؿقضقچ مـ خالل ٴلؿصاټپ ٴلؿتاحة.
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 .2ٽكر ٭قپٶ ٴلؿسائؾ ٴلؿرٴټ بحثفا قبؾ بقان حؽؿفا.
 .3ٽكر ٴٕققٴل ٴلػؼفقة يف ٴلؿسائؾ ٴتػاققة كاكت ٰو خالفقة مؼتصر ًٴ يف بقان
ٴلخالف طؾك ٴلؿذٴهب ٴٕپبعة.
 .4طرڃ ٰټلة ٴٕققٴل مع بقان وجف ٴلدٓلة قدپ ٴإلمؽان ،ثؿ ٴلرتجقح مع
سببف.
 .5طزو ٴٔياٷ ٴلؼرٯكقة ٴلقٴپټٶ يف ٴلبحث مع كتابتفا بالرسؿ ٴلعثؿاين.
 .6تخريج ٴٕحاټيث ٴلقٴپټٶ يف ٴلبحث مع ٽكر ټپجة ٴلحديث  -ٲن لؿ يؽـ يف
ٴلصحقحقـ -معتؿد ًٴ طؾك ٴلؽتب ٴلتل هتتؿ بذلؽ.
 .7ٴلرتجؿة لألطالم غقر ٴلؿشفقپيـ باستثـاٮ ٴلصحابة ٴلؽرٴم ،وٴٕئؿة ٴٕپبعة.
 .8ٴإلطرٴڃ طـ ترجؿة ٴلبؾدٴن وٴٕماكـ ٴلجغرٴفقة ٓشتفاپ ٰكثرها ،وبعد ًٴ طـ
ٲثؼال ٴلحقٴشل بؿا لقس مـ مؼصقټ ٴلبحث.
 .9ختؿ ٴلبحث بخاتؿة تشتؿؾ طؾك ٰهؿ كتائج ٴلبحث وتق٭قاتف.
 .10وضع ٴلػفاپڀ ٴلػـقة ٴلالٿمة.
وٰسلل ٴهلل سبحاكف ٴلتقفقؼ وٴإلطاكة وٴلسدٴټ ،و٭ؾك ٴهلل وسؾؿ طؾك سقدكا
وحبقبـا محؿد خقر ٴلعباټ ،وطؾك ٯلف و٭حبف وٴلتابعقـ ٲلك يقم ٴلؿعاټ.

اٌّجؾش اٚ٤ي
رؼش٠

اٚ٤ثئخ ّٔٚبرط ٌٙب

ويشتؿؾ طؾك مطؾبقـ:

اٌّطٍت اٚ٤ي  :رؼش٠

اٚ٤ثئخ
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ٰو ً
ٓ -تعريػ ٴٕوبئة يف ٴلؾغة:
ٴٕوبئة :جؿع وباٮ ،مثؾٰ :متعة مػرټها متاچ ،وٴلقباٮ بالفؿزُ ،يؿدّ ويؼصر ،
()1

وقد وبئت ٴٕپڃ وبل ،ووبمٷ وبل ووباٮٶ وٲباٮ وٲباٮٶ طؾك ٴلبدل ،وٰوبلٷ ،وٰپڃ
وبئة ،ووبقئة :كثقرٶ ٴلقباٮ ،وٴٓسؿ ٴلبقئة ،وٴستقبل ٴٕپڃ ٴستقخؿفا .وقد جاٮ يف
()2

ٴلؿعاجؿ وكتب ٴلؾغة لؿعان مـفا:
ٰكف كؾ مرڃ طام ،وققؾ :هق ٴلطاطقن ،وققؾ :ٴإليؿاٮ ،فتممل لؿـ ٰمامؽ
بلن تشقر ٲلقف بقدك ،وتؼبؾ بل٭ابعؽ كحق پٴحتؽ تلمره باإلقبال ٲلقؽٰ .و تمبلٮ لؿـ
خؾػؽ فتػتح ٰ٭ابعؽ ٲلك ضفر يدك تلمره بالتلخر طـؽ .
()3

ثاكقًا -تعريػ ٴٕوبئة يف ٴٓ٭طالٺ:

طرف ٴٕصباٮ ٴلؼدماٮ ٴلقباٮ بعدٶ تعريػاٷ تختؾػ يف طباپهتا ،وتتػؼ يف
ّ
مضؿقهنا ،ومؿـ طرفف:
ٴبـ ٴلـػقس  4حقث قال" :ٴلقباٮ فساټ يعرڃ لجقهر ٴلفقٴٮ ٕسباٵ
( )

سؿاوية ٰو ٰپضقة ،كالؿاٮ ٴٔسـ وٴلجقػ ٴلؽثقرٶ" . 1
( )

( )1ٴكظر :ٴلؿحؽؿ وٴلؿحقط ٴٕطظؿ  ،566/10ٴلؿصباٺ ٴلؿـقر  ،646/2تاٹ ٴلعروڀ .478/1
( )2ٴكظر :ٴلؿحؽؿ وٴلؿحقط ٴٕطظؿ  ،566/10ٴلؿصباٺ ٴلؿـقر ،646/2
( )3ٴكظر :ٴلؿحؽؿ وٴلؿحقط ٴٕطظؿ .566/10
( )4هق طؾل بـ ٰبل ٴلحزم ٴل َؼ َرشلٰ ،خذ ٴلطب بدمشؼٰ ،لػ يف ٴلطب كتاٵ ٴلشامؾ ،و٭ـػ يف ٴلػؼف
وٰ٭قلف ويف ٴلؿـطؼ ،ولؿ يؽـ طؾك وجف ٴٕپڃ مثؾف يف ٴلطب ،تقيف سـة 687هـ .ٴكظر :صبؼاٷ ٴلشافعقة
ٓبـ قاضك شفبة  ،188 -186/2ٴٕطالم لؾزپكؾل .271/4
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وطـ ٴلحؽقؿ ټٴٱوټ ٴٕكطاكل " : 2ٴلقباٮ :حؼقؼة تغقر ٴلفقٴٮ بالعقٴپڃ
( )

ٴلعؾقية ،كاجتؿاچ كقٴكب ٽٴٷ ٰشعة ،وٴلسػؾقة كالؿالحؿ ،وٴكػتاٺ ٴلؼبقپ ،و٭عقټ
ٴٕبخرٶ ٴلػاسدٶ ،ولف طالماٷ :مـفا ٴلحؿك ،وٴلجدپي ،وٴلـزٓٷ ،وٴلحؽة،
وٴٕوپٴم وغقر ٽلؽ" . 3
( )

وقال ٴبـ سقـا " : 4ٴلقباٮ فساټ جقهر ٴلفقٴٮ ٴلذي هق ماټٶ ٴلروٺ ومدټه،
( )

ولذلؽ ٓ يؿؽـ حقاٶ شلٮ مـ ٴلحققٴن بدون ٴستـشاقف"  ، 5وقريب مـف ققلفؿ:
( )

"ٴلقباٮ يـشل طـ فساټ يعرڃ لجقهر ٴلفقٴٮ بلسباٵ خبقثة سؿاوية ٰو ٰپضقة،
كالشفب وٴلرجقم يف ٯخر ٴلصقػ ،وٴلؿاٮ ٴٔسـ ،وٴلجقػ ٴلؽثقرٶ" . 6
( )

=
( )1ٴكظر :تاٹ ٴلعروڀ .478/1
( )2هق ټٴوټ بـ طؿر ٴٕكطاكل ،پئقس ٴٕصباٮ يف ٿماكف ،ولد يف ٰكطاكقة ،وهاجر ٲلك ٴلؼاهرٶ ،ثؿ پحؾ ٲلك
مؽة ،مـ تصاكقػف :تذكرٶ ٰولل ٴٕلباٵ ،وٰلػقة يف ٴلطب .ٴكظر :ٴٕطالم لؾزپكؾل  ،333/2معجؿ ٴلؿملػقـ
.140/4
( )3ٽخقرٶ ٴلعؼبك يف شرٺ ٴلؿجتبك .262/26
( )4هق ٴلحسقـ بـ طبد ٴهلل بـ سقـا ٴلبؾخل ،فقؾسقف صبقب ،٭ـػ يف ٴلطب وٴلػؾسػة وٴلؿـطؼ ،مـ
مصـػاتف" :ٴلؼاكقن" ،و"ٴلشػا" ،تقيف سـة  428هـ .ٴكظر :ٴلؽامؾ يف ٴلتاپيخ  ،783 /7وطققن ٴٕكباٮ يف
صبؼاٷ ٴٕصباٮ ڂ  ،459 - 437ووفقاٷ ٴٕطقان .157 /2
( )5ما يػعؾف ٴٕصباٮ وٴلدٴطقن بدفع شر ٴلطاطقن ڂ .38
( )6ٴكظر :ٴلؿصدپ ٴلسابؼ.
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وطرفف بعض ٴلػؼفاٮ ٴلؿتؼدمقـ بؼقلف" :هق مرڃ ٴلؽثقر مـ ٴلـاڀ يف جفة
مـ ٴٕپڃ ټون سائر ٴلجفاٷ ،ويؽقن مخالػًا لؾؿعتاټ مـ ٴٕمرٴڃ يف ٴلؽثرٶ
وغقرها ،ويؽقن كقطًا وٴحد ًٴ" . 1
( )

ٰما ٴلتعريػاٷ طـد ٴلؿعا٭ريـ فؿـفا:
تعريػ معجؿ ٴلؾغة ٴلعربقة ٴلؿعا٭رٶ ٴلذي جاٮ فقف ٰن ٴلقباٮ" :كُؾ مر ٍ
ڃ
شديد ٴلعدوى ،سريع ٴٓكتشاپ مـ مؽان ٲلك مؽان يصقب ٴإلكسان وٴلحققٴن
وٴلـّباٷ ،وطاټٶ ما يؽقن قاتالً كال ّطاطقن" . 2
( )

وطرفتف ٴلؿقسقطة ٴلطبقة ٴلحديثة بلكف " :كؾ مرڃ يصقب طدټ ًٴ كبقر ًٴ مـ
ٴلـاڀ يف مـطؼة وٴحدٶ يف مدٶ قصقرٶ مـ ٴلزمـ ،فنن ٰ٭اٵ ٴلؿرڃ طدټ ًٴطظقؿًا مـ
ٴلـاڀ يف مـطؼة جغرٴفقة شاسعة ُسؿل وباٮ طالؿقًا" . 3
( )

ثالثًا -ٴلػرق بـ ٴلطاطقن وٴلقباٮ:
تؼدم تعريػ ٴلقباٮ طـد ٴلػؼفاٮ وٴٕصباٮٰ ،ما ٴلطاطقن ف ُعرف بلكف" :بثر
ووپم مملؿ جد ًٴ يخرٹ مع لفب ويسقټ ما حقلف ٰو يخضر ٰو يحؿر حؿرٶ بـػسجقة
كدپٶ ويحصؾ معف خػؼان ٴلؼؾب وٴلؼلٮ"  . 4وطرفف بعضفؿ بؼقلف" :ٴلطاطقن هق
( )

( )1شرٺ مختصر خؾقؾ لؾخرشل .155/4
( )2معجؿ ٴلؾغة ٴلعربقة ٴلؿعا٭رٶ .2392/3
( )3ٴلؿقسقطة ٴلطبقة ٴلحديثة .1894/13
( )4ٴلؿـفاٹ شرٺ ٭حقح مسؾؿ بـ ٴلحجاٹ  ،105/1وٴكظر :فتح ٴلباپي .180/10
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ٴلقباٮ" ٰ ، 1و "ٴلؿقٷ مـ ٴلقباٮ"  ، 2وقال ٭احب ٴلـفاية" :ٴلطاطقن ٴلؿرڃ ٴلعام
( )

( )

ٴلذي يػسد لف ٴلفقٴٮ وتػسد بف ٴٕمزجة وٴٕبدٴن"  ، 3ٲلك غقر ٽلؽ مـ ٴلتعريػاٷ
( )

ٴلؿختؾػة . 4
( )

وٴلـاضر يف ٴلتعريػاٷ ٴلسابؼة لؽؾ مـ ٴلقباٮ وٴلطاطقن يالحظ ٰن هـاك
ٴتجاهان يف تعريػفؿا:
ٰحدهؿا :ٴٓتجاه ٴلذي يرى ٰن ٴلطاطقن هق ٴلقباٮ ،وٰهنؿا متطابؼان ،وهق
ضاهر ققل ٴبـ سقـا" :وٴلطقٴطقـ تؽثر طـد ٴلقباٮ ،ويف ٴلبالټ ٴلقبقة ،ومـ ثؿ ٰصؾؼ
طؾك ٴلطاطقن ٰكف وباٮ بالعؽس" . 5
( )

وٴٓتجاه ٴلثاينٰ :هنؿا متغايرٴن وبقـفؿا طؿقم وخصقڂ ،وهق ٴلذي طؾقف
ٴلؿحؼؼقن مـ ٴلػؼفاٮ وٴلؿحدثقـ ،ويدل طؾك تغايرهؿا:
حديث ٰبل هريرٶ « طؾك ٰكؼاٵ ٴلؿديـة مالئؽة ٓ يدخؾفا ٴلطاطقن وٓ
ٴلدجال»  1مع حديث طائشة  -پضل ٴهلل طـفا – قالت« :قدمـا ٴلؿديـة ،وهل ٰوبل
( )

( )1ٴلؼقٴكقـ ٴلػؼفقة ڂ .295وٴكظر :ٴلؼامقڀ ٴلؿحقط ڂ.55
( )2ٴلصحاٺ تاٹ ٴلؾغة و٭حاٺ ٴلعربقة .2158/6
( )3ٴلـفاية يف غريب ٴلحديث وٴٕثر .127/3
( )4ٴكظر :فتح ٴلباپي ٓبـ حجر .180/10
( )5كؼؾف طـف ٴبـ حجر يف :ٴلػتاوى ٴلػؼفقة ٴلؽربى .12/4
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ٰپڃ ٴهلل»  2حقث ټل ٴلحديث ٴٕول طؾك ٰن ٴلطاطقن ٓ يدخؾفا ،بقـؿا ٴلحديث
( )

ٴلثاين يدل طؾك ٰن ٴلقباٮ يدخؾفا فدل طؾك تغايرهؿا .وهذٴ ٴلتغاير ٓ يؿـع مـ ٲصالق
مجاٿٴ . 3
ٰحدهؿا طؾك ٴٔخر
ً
( )

اٌّطٍت اٌضبّٔٔ :ٟبرط ٌٚ٥ثئخ اٌز ٟرص١ت اٌجشش
يجد ٴلـاضر يف كتب ٴلتاپيخ كثقر ًٴ مـ ٴٕخباپ طـ ٰوبئة وصقٴطقـ كزلت
بالبشرية طؾك مر ٴلعصقپ ،وقد ٰټٷ تؾؽ ٴٕوبئة ٲلك مرڃ ومقٷ ٴٔٓف بؾ
ٴلؿاليقـ مـ ٴلبشر ،ووقع يف بالټ ٴلؿسؾؿقـ -خا٭ة -صقٴطقـ ٽكرها ُكتّاٵ ٴلسقر
وٴلتاپيخ وٴلرتٴجؿ ،وشرٴٺ ٴلحديث ،قال يف ٴلتقضقح  " : 4ويف ٴإلسالم طدٶ
( )

صقٴطقـ جؿعتفا يف جزٮ ،وٽكرٷ ما ٰټپكـاه ٰيضًا ،ومـفا صاطقن طؿقٴڀ مقضع
بالشام ماٷ مـف معاٽ وٴبـف وجؿقع ٰهؾف ،ما بقـ ٴلجؿعة ٲلك ٴلجؿعة ،وٴستشفد بف ٰبق
طبقدٶ ،وكثقر مـ ٴلؿسؾؿقـ".

=
(ٰ )1خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ فضائؾ ٴلؿديـة :باٵ ٓ يدخؾ ٴلدجال ٴلؿديـة 22/3 ،برقؿ
( ،)1880ومسؾؿ يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلحج :باٵ ٭قاكة ٴلؿديـة مـ ټخقل ٴلطاطقن وٴلدجال ٲلقفا،
 1005/2برقؿ (.)1379
(ٰ )2خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ فضائؾ ٴلؿديـة :باٵ كرٴهقة ٴلـبل ٰ ن تعرى ٴلؿديـة23/3 ،
برقؿ ( ،)1889ومسؾؿ يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلحج :باٵ ٴلرتغقب يف سؽـك ٴلؿديـة 1003/2 ،برقؿ
( ،)1376وٴلؾػظ لؾبخاپي.
( )3ٴكظر :فتح ٴلباپي .180/10
( )4ٴلتقضقح لشرٺ ٴلجامع ٴلصحقح .459/17
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وفقؿا يؾل سرټ لبعض تؾؽ ٴلطقٴطقـ طؾك سبقؾ ٴلؿثال ٓ ٴلحصر ،مؿا وقع
يف تاپيخ ٴلؿسؾؿقـ مـ ٽلؽ:
ما جفد ٴلؿسؾؿقـ مـ ٴلقباٮ طـد قدوم ٴلـبل وٰ٭حابف  ٲلك ٴلؿديـة
مفاجريـ ،حقث ٰ٭ابتفؿ حؿك ٴلؿديـة فؽاكقٴ يصؾقن قعقټ ًٴ ،و٭رف ٴهلل تعالك
ٽلؽ طـ كبقف . 1 
( )

وكذلؽ ما وقع يف طفد ٰمقر ٴلؿممـقـ طؿر بـ ٴلخطاٵ  طـدما خرٹ ٲلك
ٴلشام فؾؼقف ٰمرٴٱه وٰخربوه ٰن ٴٕپڃ وبقة ،فاستشاپ كباپ ٴلصحابة مـ ٴلؿفاجريـ
وٴٕكصاپ فاختؾػقٴ طؾقف ،ثؿ ٴستشاپ مفاجرٶ ٴلػتح فؾؿ يختؾػ طؾقف مـفؿ ٴثـان،
وقالقٴ :ٴپجع بالـاڀ فنكف بالٮ وفـاٮ ،ثؿ لحؼفؿ طبد ٴلرحؿـ بـ طقف  وكان
متخؾػًا طـفؿ فؾؿا طرف ٴٕمر قال :طـدي مـ هذٴ طؾؿ ،فؼال طؿر :ما طـدك ٬قال:
سؿعت پسقل ٴهلل  يؼقل« :ٲٽٴ سؿعتؿ بف بلپڃ فال تؼدمقٴ طؾقف ،وٲٽٴ وقع بلپڃ
وٰكتؿ هبا فال تخرجقٴ فرٴپ ًٴ مـف»  . 2فؼال طؿر  :فؾؾف ٴلحؿد فاكصرفقٴ ٰيفا ٴلـاڀ
( )

فاكصرف هبؿ.

3

( )

( )1ٴكظر :ٴلسقرٶ ٴلـبقية ٓبـ هشام .590/1
(ٰ )2خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلطب :باٵ ما يذكر يف ٴلطاطقن  130/7برقؿ ( ،)5729ومسؾؿ
يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلسالم :باٵ ٴلطاطقن وٴلطقرٶ وٴلؽفاكة وكحقها  1740/4برقؿ (.)2219
( )3ٴكظر :ٴلسقرٶ ٴلـبقية وٰخباپ ٴلخؾػاٮ  475-474/1وٴلروٴية بؽامؾفا يف ٴلصحقحقـ كؿا تؼدم يف
تخريج حديث طبدٴلرحؿـ بـ طقف.
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ويف سـة ثؿان طشرٶ ومائتقـ وقع ٴلقباٮ ٴلعظقؿ بؿصر ،فؿاٷ ٰكثرهؿ ،ولؿ
ټٴپ وٓ قرية ّٲٓ ماٷ ٰكثر ٰهؾفا .ولؿ يبؼ بؿصر پئقس وٓ شريػ مشفقپ . 1
َ
تبؼ ٌ
( )

ويف سـة ثؿان وثؿاكقـ ومائتقـ وقع ٴلقباٮ بلٽپبقجان ،فؿاٷ خؾؼ كثقر حتك
فؼد ٴلـاڀ ما يؽػـقن بف ٴلؿقتك ،ولؿ يجدوٴ مـ يدفـفؿ ،فؽاكقٴ يرتكقهنؿ مطروحقـ
يف ٴلطرق . 2
( )

ويف سـة ست وٰپبعؿائة كزل ٴلقباٮ يف ٴلبصرٶ حتك طجز ٴلحػاپون طـ حػر
ٴلؼبقپ . 3
( )

ٍ
بقباٮ طظقؿ بالفـدَ ،
وغ ْزكَة،
ويف سـة ثالٸ وطشريـ وٰپبعؿائة وپټ ٴلخرب
ري ،وكقٴحل ٴلجبؾ ،وٴلؿق٭ؾ ،وخرٹ مـ ٰ٭بفان فقفا
وج ْرجان ،وٴ ّل ّ
وٰ٭بفانُ ،
بالجدپي ٰپبعة ٯٓف ٭بل . 4
ٰپبعقن ٰلػ جـاٿٶ ،وماٷ يف ٴلؿق٭ؾ
ّ
( )

ويف خؿس وطشريـ وٰپبعؿائة وقع ٴلقباٮ بػاپڀ حتّك كاكت ٴلدوپ ُت َسدّ
طؾك ٰ٭حاهبا . 5
( )

( )1ٴكظر :تاپيخ ٴإلسالم .27/15
( )2ٴكظر :تاپيخ ٴلرسؾ وٴلؿؾقك  ،83/10ٴلؽامؾ يف ٴلتاپيخ .518/6
( )3ٴكظر :ٴلؿـتظؿ يف تاپيخ ٴلؿؾقك وٴٕمؿ .111/15
( )4ٴكظر :تاپيخ ٴإلسالم .23/29
( )5ٴكظر :ٴلؿصدپ ٴلسابؼ.
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ويف سـة ست وثؿاكقـ وخؿسؿائة و٭ؾ مؾؽ ٴٕلؿان ٲلك ٰكطاكقة ،وفشا يف
طسؽره ٴلقباٮ حتك لؿ يسؾؿ مـ كؾ طشرٶ وٴحد ،ولؿ يخرجقٴ مـ ٰكطاكقة حتك
مألوها قبقپ ًٴ . 1
( )

ويف سـة ٰپبع وخؿسقـ وستؿائة ٴشتد ٴلقباٮ بالشام وفـل مـ ٰهؾ ټمشؼ
خؾؼ ٓ يحصك . 2
( )

ټوهنا ٴلؿمپخقن
هذه بعض ٴٕوبئة ٴلتل مرٷ طؾك بالټ ٴلؿسؾؿقـ ،وٴلتل ّ
يف كتبفؿ ٴلتل و٭ؾت ٲلقـاٰ ،ما يف ٴلعصر ٴلحديث فؼد وقعت ٰوبئة وصقٴطقـ كثقرٶ
ٰيضًا مـفا:
وباٮ ٴلؿقٷ ٴٕسقټ (ٴلطاطقن) ٴلذي ٴكتشر يف ٰوپوبا وٰټى بحقاٶ ثؾث
سؽاهنا يف مـتصػ ٴلؼرن ٴلرٴبع طشر . 3
( )

وكذلؽ ٴلحؿك ٴلصػرٴٮ يف فقالټلػقا وكققيقپك ،وٴلؽقلقرٴ وٴلتقػقڀ يف
كالقػقپكقا خالل ٴلؼرن ٴلتاسع طشر .
()4

( )1ٴكظر :ٿبدٶ ٴلحؾب يف تاپيخ حؾب ڂ.422
( )2ٴكظر :ٽيؾ مرٯٶ ٴلزمان .86/1
( )3ٴكظر :قصة ٴلحضاپٶ  ،122/22ٴلؿقسقطة ٴلطبقة ٴلحديثة .1894/13
 (4ٴكظر :ٴلؿصدپ ٴلسابؼ.
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اٌّجؾش اٌضبٟٔ
ا٤ؽىبَ اٌّزؼٍمخ ثبٚ٤ثئخ ف ٟاٌص ح
ويشتؿؾ طؾك مطؾبقـ:

اٌّطٍت اٚ٤ي :ؽىُ اٌص ح ٌشفغ اٌٛثبء
ٴتػؼ ٴلػؼفاٮ طؾك مشروطقة ٴلصالٶ لـقچ وٴحد مـ ٴٔياٷ وٴٕفزٴچ ،وهل
ٴلصالٶ لخسقف ٴلشؿس . 1
( )

ټلقؾف:
ِ
ٴهلل َطـ َْفا  -قالت« :خسػت ٴلشؿس طؾك طفد پسقل
حديث طائشة َ -پض َل ُ
ٴهلل  ،فصؾك پسقل ٴهلل بالـاڀ ..ٴلحديث» . 2
( )

وٴختؾػقٴ يف ٴلصالٶ لغقر ٴلخسقف مـ ٴٔياٷ وٴٕفزٴچ طؾك ٰققٴل:
ٴلؼقل ٴٕول :ٴستحباٵ ٴلصالٶ يف كؾ فزچ كالريح ٴلشديدٶ ،وٴلزلزلة،
وٴلظؾؿة ،وٴلؿطر ٴلدٴئؿ ،وهق مذهب ٴلحـػقة  ، 3وپوٴية طـ ٰحؿد . 4
( )

( )

( )1ٴكظر :تحػة ٴلػؼفاٮ  ،181/1ٴلؿجؿقچ  ،44/5طجالة ٴلؿحتاٹ .399/1
(ٰ )2خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحفٰ ،بقٴٵ ٴلؽسقف :باٵ ٴلصدقة يف ٴلؽسقف 34/2 ،برقؿ (،)1044
ومسؾؿ يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلؽسقف :باٵ ٭الٶ ٴلؽسقف 618/2 ،برقؿ (.)901
( )3ٴكظر :ٴٕ٭ؾ لؾشقباين  ،444/1تحػة ٴلػؼفاٮ  ،183/1بدٴئع ٴلصـائع .282/1
( )4ٴكظر :ٴإلكصاف .405/5
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وٴستدلقٴ لذلؽ بؿا يؾل:
ما پوي طـ ٴبـ طباڀ  -پضل ٴهلل طـفؿا – ٰكف ٭ؾك لزلزلة بالبصرٶ . 1
( )

وٰهنا مـ ٴٕفزٴچ ،وٴٕهقٴل مثؾ كسقف ٴلؼؿر وٴلشؿس ف ُقصؾك لفا
مثؾفؿا . 2
( )

ٴلؼقل ٴلثاينٰ :كف ٓ يصؾك لشلٮ مـ ٽلؽ ٲٓ ٴلزلزلة ٴلدٴئؿة ،فقصؾك لفا
كصالٶ ٴلؽسقف ،وهق مذهب ٴلحـابؾة . 3
( )

وٴستدلقٴ لذلؽ بؿا يؾل:
فعؾ ٴبـ طباڀ  -پضل ٴهلل طـفؿا. 4 -
( )

وٰكف لؿ يـؼؾ طـ ٴلـبل  ،وٓ ٰحد مـ ٰ٭حابف ٴلصالٶ لشلٮ مخقػ مـ
ٴلرياٺ ٴلعقٴ٭ػ ،وٴٕمطاپ ٴلغزيرٶ ،مع وجقټها يف طفدهؿ . 5
( )

ٴلؼقل ٴلثالث ٓ :يصؾك لغقر ٴلؽسقفقـ ٭الٶ جؿاطة ،بؾ يستحب ٰن يصؾك
يف بقتف ،وٰن يتضرچ ٲلك ٴهلل بالدطاٮ طـد پٱية هذه ٴٔياٷ ،وهق ققل ٴلشافعقة . 6
( )

(ٰ )1خرجف ٴلبقفؼل يف ٴلســ ٴلؽربى ،باٵ مـ ٭ؾك يف ٴلزلزلة بزياټٶ طدټ ٴلركقچ وٴلؼقام ققاسًا طؾك ٭الٶ
ٴلخسقف  ،343 /3وٴبـ ٰبك شقبة يف مصـػف ،كتاٵ ٴلصؾقٴٷ :باٵ يف ٴلصالٶ يف ٴلزلزلة.472/2 ،
( )2ٴكظر :بدٴية ٴلؿجتفد .224/1
( )3ٴكظر :ٴلؿؼـع ڂ ،73ٴإلكصاف  ،405/5كشاف ٴلؼـاچ .66/2
( )4تؼدم تخريجف يف ٴلصػحة ٴلسابؼة.
( )5ٴكظر :ٴلشرٺ ٴلؿؿتع طؾك ٿٴټ ٴلؿستؼـع 194/5
( )6ٴكظر :ٴلؿجؿقچ  ،44/5تحػة ٴلؿحتاٹ .65/3
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وٴستدلقٴ لذلؽ:
بلكف لؿ يـؼؾ ٰن ٴلـبل  ٭ؾك جؿاطة لغقر ٴلؽسقف مـ ٴٕفزٴچ . 1
( )

ٴلؼقل ٴلرٴبع ٓ :يصؾك لفذه ٴٔياٷ مطؾؼًا ،وهق ققل ٴلؿالؽقة . 2
( )

وټلقؾفؿ:
طدم كؼؾ ٽلؽ طـ ٴلـبل  ولؿ َي ُ
خؾ طصره  مـ شلٮ مـ تؾؽ
ٴٔياٷ . 3
( )

ٴلرٴجح:
ٰكف ٓ يصؾك لشلٮ مـ ٴٔياٷ ٴلؽقكقة ٴلؿخقػة ٲٓ لخسقف ٴلشؿس
وٴلؼؿر ٩لثبقٷ ٭التف  لؾخسقف ټون غقره ،وما پوي طـ ٴبـ طباڀ  -ٲن
٭ح -ففق ٴجتفاټ يف مؼابؾة ٴلـؼؾ ٴلصحقح طـ ٴلـبل  مـ ترك ٴلصالٶ لتؾؽ
ٴٔياٷ ،وٴهلل ٰطؾؿ.

( )1ٴكظر :ٴلؿجؿقچ .55/5
( )2ٴكظر :بدٴية ٴلؿجتفد  ،224/1مقٴهب ٴلجؾقؾ  ،200/2ٴلػقٴكف ٴلدوٴين .279/1
( )3ٴكظر :شرٺ ٴلتؾؼقـ .1100/1
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ٰما ٴلصالٶ لرفع ٴلقباٮ – وهل مسللة هذٴ ٴلؿبحث -فؼد ٽهب بعض
ٴلحـػقة  ، 1وفؼفاٮ ٴلؿالؽقة  2ٲلك ٰكف تـدٵ ٴلصالٶ لدفع ٴلقباٮ وٴلطاطقن وكحقهؿا،
( )

( )

وهذه ٴلصالٶ مـ ٽوٴٷ ٴلسبب.
فتؽقن ٴلصالٶ لفا ٰفذٴ ًٽٴ ٰو جؿاطة ٲٽٴ لؿ يحؿؾفؿ ٴإلمام طؾك ٽلؽ فنن
جؿعفؿ لذلؽ فتؽقن وٴجب ًة حقـئذ . 3
( )

وطؾؾقٴ مشروطقة ٴلصالٶ لذلؽ بلكف ٰمر يخاف مـف . 4
( )

وٴلذي يظفر -وٴهلل ٰطؾؿٰ -ن ٴلصالٶ لدفع ٴٕوبئة كالطاطقن وكحقه ٓ
تشرچ ،لعدم وپوټ شلٮ يف ٽلؽ طـ ٴلـبل  وخؾػائف ٴلرٴشديـ ،مع وققچ تؾؽ
ٴٕمقپ يف طفدهؿ ،وكذلؽ بالؼقاڀ طؾك ما تؼدم مـ ترجقح طدم مشروطقة ٴلصالٶ
لغقر ٴلخسقف مـ ٴٕفزٴچ وٴٔياٷ ٴلؿخقػة ،وما طؾؾ بف ٴلؼائؾقن بالصالٶ لدفع
ٴلقباٮ وٴلطاطقن ٰكف ٰمر مخقف ٓ يؽػل ټلقالً.

اٌّطٍت اٌضبٔ :ٟؽىُ اٌمٕٛد ٌشفغ اٌٛثبء
ـقٷ يف ٴلؾغة طؾك طدٶ معان مـفا :
يطؾؼ ٴل ُؼ ُ
5
( )

( )1ٴكظر :حاشقة ٴلطحطاوي .547/1
( )2ٴكظر :ٴلتبصرٶ لؾخؿل  ،615/2شرٺ مختصر خؾقؾ لؾخرشل  ،351/1حاشقة ٴلدسققل ،308/1
قرٶ ٴلعقـ بػتاوى طؾؿاٮ ٴلحرمقـ ڂ.34
 )3أظش :اٌّصبدس اٌغبثمخ.
 )4أظش :ششػ ِخزصش خٌٍٍ ً١خشش.351/1 ٟ
 )5أظش :اٌّؾىُ  ،338/6اٌصؾبػ ِ ،261/1شبسق اٛٔ٤اس  ،186/2ربط اٌؼشٚط .45/5
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ٴلطاطة ،وٴلدطاٮ يف ٴلصالٶ ،وصقل ٴلؼقام يف ٴلصالٶ ،وٴلسؽقٷ وٴإلمساك
طـ ٴلؽالم ،وٴلخشقچ وٴلخضقچ وٴإلقرٴپ بالعبقټية .ويصرف هذٴ ٴلؾػظ طـد وپوټه
ٲلك ما يحتؿؾف ٴلؿقضع ٴلذي وپټ فقف . 1
( )

وٴلؿؼصقټ بالؼـقٷ هـا :ٴلدطاٮ بعد تؽبقر يف ققام يف ٴلصالٶ . 2
( )

وقد ٴختؾػ ٴلػؼفاٮ يف حؽؿ ٴلؼـقٷ لرفع ٴلطاطقن طؾك ققلقـ:
ٴلؼقل ٴٕولٰ :كف يستحب ٴلؼـقٷ يف ٴلصالٶ لصرف ٴلطاطقن ،وهق ققل
ٴلحـػقة  ، 3وٴلؿالؽقة  ، 4وٴلؿعتؿد طـد ٴلشافعقة . 5
( )

( )

( )

وٴستدلقٴ لذلؽ بؿا يؾل:
ٰ .1ن ٴلـبل  ټطا بصرف ٴلقباٮ طـ ٴلؿديـة  ٩ 6كؿا يف حديث ٰم ٴلؿممـقـ
( )

ٴلؿممـقـ طائشة -پضل ٴهلل طـفا ،-قالت :قدمـا ٴلؿديـة وهل وبقئة ،فاشتؽك ٰبق
بؽر ،وٴشتؽك بالل ،فؾؿا پٰى پسقل ٴهلل  شؽقى ٰ٭حابف ،قال« :ٴلؾفؿ حبب ٲلقـا

( )1ٴكظر :ٴلـفاية يف غريب ٴلحديث وٴٕثر  ،111/4لسان ٴلعرٵ .73/2
( )2ٴكظر :معجؿ لغة ٴلػؼفاٮ ڂ.371
( )3ٴكظر :پټ ٴلؿحتاپ  ،11/2حاشقة ٴلطحطاوي طؾك مرٴقل ٴلػالٺ ڂ.377
( )4ٴكظر :حاشقة ٴلدسققل .308/1
( )5ٴكظر :تحػة ٴلؿحتاٹ  ،68/2هناية ٴلؿحتاٹ .508/1
( )6ٴكظر :هناية ٴلؿحتاٹ .508/1
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ٴلؿديـة كؿا حببت مؽة ٰو ٰشد ،و٭ححفا ،وباپك لـا يف ٭اطفا ومدها ،وحقل
ُح ّؿاها ٲلك ٴلجحػة» . 1
( )

ٰ.2ن ٴلطاطقن مـ ٰشد ٴلـقٴٿل ،فقؼـت لرفعف كغقره مـ ٴلـقٴٿل . 2
( )

ٴلؼقل ٴلثاين ٓ :يشرچ ٴلؼـقٷ لرفع ٴلطاطقن ٩وهقمذهب ٴلحـابؾة  ، 3وققل
( )

بعض ٴلشافعقة . 4
( )

وٴستدلقٴ لذلؽ بؿا يؾل:
ٰن ٴلطاطقن وقع يف ٿمـ طؿر  ،ومع ٽلؽ لؿ يؼـتقٴ لرفعف . 5
( )

ٰن ٴلؿقٷ بالطاطقن شفاټٶ فال ُيسلل پفعف . 6لحديث ٰبل هريرٶ ٰ :ن
( )

پسقل ٴهلل  قال« :ٴلشفدٴٮ خؿسة :ٴلؿطعقن ... ،ٴلحديث» . 7
( )

(ٰ )1خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلؿرضك :باٵ مـ ټطا برفع ٴلقباٮ وٴلحؿك 122/7 ،برقؿ
( ،)5677ومسؾؿ يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلحج :باٵ ٴلرتغقب يف سؽـك ٴلؿديـة  1003/2برقؿ (.)1376
( )2ٴكظر :حاشقة ٴلطحطاوي طؾك مرٴقل ٴلػالٺ ڂ.377
( )3ٴكظر :ٴلػروچ  ،367/2كشاف ٴلؼـاچ  ،421/1ٴلؿبدچ  ،17/2ٴإلكصاف .175/2
( )4ٴكظر :پوضة ٴلطالبقـ  ،254/1ٴلؿجؿقچ  ،494/3هناية ٴلؿحتاٹ .508/1
( )5ٴكظر :ٴلػروچ .367/2
( )6ٴكظر :ٴلؿصدپ ٴلسابؼ.
(ٰ )7خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلجفاټ وٴلسقر :باٵ ٴلشفاټٶ سبع سقى ٴلؼتؾ  24/4برقؿ
( ،)2830ومسؾؿ يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴإلماپٶ :باٵ بقان ٴلشفدٴٮ  1521/3برقؿ (.)1914
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ٴلرتجقح:
ٴلرٴجح – وٴهلل ٰطؾؿ -ٴلؼقل باستحباٵ ٴلؼـقٷ لرفع ٴلطاطقن ،لألټلة
ٴلؿتؼدمة ،وما ٽكره ٴلؼائؾقن بعدم مشروطقتف مـ ٰكف لؿ يـؼؾ طـ ٴلسؾػ ٓ يؾزم مـف
طدم ٴلقققچ ،كؿا ٰكف طؾك ٴلتسؾقؿ بذلؽ فربؿا تركقٴ ٴلؼـقٷ ٲيثاپ ًٴ لؾشفاټٶ . 1
( )

وما ٽكروه مـ ٰكف سبب لؾشفاټٶ فال ُيدطك برفعف مـتؼض بالؼـقٷ لـاٿلة
ٴلعدو فقؼـت لفا مع ٰكف تحصؾ ٴلشفاټٶ لؿـ قتؾ مـف ،حقث ثبت سمٴل ٴلعافقة مـفا
يف ققلف  ٓ« :تتؿـقٴ لؼاٮ ٴلعدو وٴسللقٴ ٴهلل ٴلعافقة» . 2
( )

ٰما ٴلؼـقٷ لرفع ٴلقباٮ فنن ققؾ :بلن ٴلقباٮ وٴلطاطقن وٴحد ،فعؾك ٴلرتجقح
ٴلسابؼ يؼـت لرفعف ،وكذلؽ ٲن ققؾ :ٴلطاطقن ٰخص مـ ٴلقباٮ ،فقؼـت لرفع ٴلقباٮ
ٴلخالل طـ ٴلطاطقن وٓ يؼـت لرفع ٴلطاطقن ٕ ، 3ن ٴلؿقت بؿطؾؼ ٴلقباٮ ٓ يؽقن
( )

شفقد ًٴ ٩فقشرچ ٴلؼـقٷ لرفعف ،وٕكف يػـل ٴلعؾؿاٮ وٴلصؾحاٮ حتك يختؾ كظام ٴلديـ،
فػل پفعف مصؾحة . 4
( )

( )1ٴكظر :هناية ٴلؿحتاٹ .508/1
(ٰ )2خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلتؿـل :باٵ كرٴهقة تؿـل لؼاٮ ٴلعدو  84/9برقؿ (،)7237
ومسؾؿ يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلجفاټ وٴلسقر :باٵ كرٴهة تؿـل لؼاٮ ٴلعدو1362/3برقؿ (.)1742
( )3ٴكظر :ٴلعزيز شرٺ ٴلقجقز  ،518/1ٴلػتاوى ٴلػؼفقة ٴلؽربى ٓبـ حجر .141/1
( )4ٴكظر :ٴلؿصدپ ٴلسابؼ.
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اٌّجؾش اٌضبٌش
ا٤ؽىبَ اٌّزؼٍمخ ثبٚ٤ثئخ ف ٟاٌغٕبعض
ويشتؿؾ طؾك مطؾبقـ:

اٌّطٍت اٚ٤ي :ؽىُ غغً اٌّٛر ٝف ٟاٚ٤ثئخ
ٴإلجؿاچ مـعؼد طؾك مشروطقة غسؾ ٴلؿقت غقر ٴلشفقد  ، 1لؽـ ٴختؾػ
( )

ٴلػؼفاٮ يف مشروطقتف بقـ ٴلقجقٵ وٴلسـقة طؾك ققلقـ:
ٴلؼقل ٴٕول :وجقٵ ٴلغسؾ ،وهق ققل جؿفقپ ٴلػؼفاٮ مـ ٴلحـػقة ، 2
( )

وٴلشافعقة  ، 3وٴلحـابؾة  ، 4وٴختقاپ بعض ٴلؿالؽقة . 5
( )

( )

( )

وٴستدلقٴ لذلؽ بؿا يؾل
ققل ٴلـبل  لؿا تقفقت ٴبـتفْ « :
ٴغ ِس ْؾـ ََفا ، 6 ». . .وهذٴ ٰمر.
( )

( )1ٴكظر :ٴإلقـاچ يف مسائؾ ٴإلجؿاچ  ،183/1ٴلؿجؿقچ 128/5
( )2ٴكظر :ٴلؿبسقڄ  ،58/2تحػة ٴلػؼفاٮ  ،239/2بدٴئع ٴلصـائع .299/1
( )3ٴكظر :ٴلحاوي ٴلؽبقر  ،376/1ٴلبقان  ،26/3ٴلؿجؿقچ .128/5
( )4ٴكظر :ٴلؿبدچ  ،223/2ٴإلكصاف  ،470/2كشاف ٴلؼـاچ .85/2
( )5ٴكظر :شرٺ ٴلتؾؼقـ  ،1113/1حاشقة ٴلدسققل 407/1
(ٰ )6خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلجـائز :باٵ غسؾ ٴلؿقت ووضقئف بالؿاٮ وٴلسدپ 422/1 ،برقؿ
برقؿ ( ،)1195ومسؾؿ يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلجـائز :باٵ يف غسؾ ٴلؿقت 646/2 ،برقؿ (.)939
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ققلف  يف ٴلؿحرم ٴلذي سؼط طـ پٴحؾتف فؿاٷ« :ٴغسؾقه بؿاٮ ِ
وسدْ پ،
وك ِّػـقه يف ثقبقـ»  1ففذٴ – ٰيضًاٰ -مر مـ ٴلـبل  وٴٕمر لؾقجقٵ.
( )

ٰن ٴلـبل غسؾ وٰبق بؽر بعده ،وتقٴپثف ٴلؿسؾؿقن . 2
( )

ٴلؼقل ٴلثاينٰ :ن غسؾ ٴلؿقت سـة ،وهق ققل ٰكثرية ٴلؿالؽقة . 3
( )

وٴستدلقٴ:
بإحاټيث ٴلسابؼة لؽـفؿ حؿؾقها طؾك ٴلسـقة ،وقالقٴ :لقس يف ٴلحديثقـ
ٰمر ب ِّقـ ،فإول خرٹ مخرٹ ٴلتعؾقؿ ،وحديث ٴلؿحرم خرٹ مخرٹ ٴلبقان لصػة ما
يجقٿ ٰن يعؿؾ بالؿحرم وما يجتـب ،وقد كان غسؾ ٴلؿقتك قبؾ هاتقـ ٴلـاٿلتقـ ٰمرٰ
ً
ومعؿقٓ بف . 4
معرو ًفا
( )

وٴلرٴجح – وٴلعؾؿ طـد ٴهلل -هق ما ٽهب ٲلقف جؿفقپ ٴلػؼفاٮ مـ وجقٵ
غسؾ ٴلؿقت لؼقٶ ٴٕټلة ٴلتل ٽكروها ،وما ٽهب ٲلقف ٴٔخرون مـ ٭رففا ٲلك ٴلـدٵ
وٴلسـقة تحؽؿ ٓ ټلقؾ طؾقف.

(ٰ )1خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلجـائز :باٵ ٴلؽػـ يف ثقبقـ 425/1برقؿ ( ،)1753ومسؾؿ يف
٭حقحف ،كتاٵ ٴلحج :باٵ ما يػعؾ بالؿحرم ٲٽٴ ماٷ  865/2برقؿ ( .)1206ولػظف بتؿامف" :ٴغسؾقه
بؿاٮ وسدپ وكػـقه يف ثقبقف وٓ تخؿروٴ پٰسف وٓ وجفف فنكف يبعث يقم ٴلؼقامة مؾبقا".
( )2ٴكظر :تحػة ٴلػؼفاٮ .240/1
( )3ٴكظر :ٴلتاٹ وٴإلكؾقؾ  ،3/3حاشقة ٴلدسققل  ،407/1ٴلدپ ٴلثؿقـ وٴلؿقپټ ٴلؿعقـ ڂ 314
( )4ٴكظر :ٴلتبصرٶ لؾخؿل .648/2
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وٲٽٴ تبقـ مشروطقة غسؾ ٴلؿقت ووجقبف ،فؼد يـزل بالـاڀ ٰمر فظقع يؽثر
فقف ٴلؿقتك كقباٮ مـ صاطقن وكحقه فقشؼ غسؾفؿٰ ،و ٓ يقجد مـ يغسؾفؿ ،فؿا
ٴلحؽؿ حقـئذ٬
هذه ٴلؿسللة ٽكرها فؼفاٮ ٴلؿالؽقة  1فؼالقٴ:
( )

ٓ بلڀ طـد ٴلقباٮ ،وما ٴشتد طؾك ٴلـاڀ مـ غسؾ ٴلؿقتك لؽثرهتؿ ،ولؿ
يقجد مـ يغسؾفؿ ٰن يؼربوٴ بغقر غسؾ.
وٴستدلقٴ لذلؽ:
بؿا پوي طـ ٴلشعبل ٰكف قال" :پمسقهؿ پمسًا" . 2
( )

قالقٴ :وٕن ٴلقٴجب ٴلؿتػؼ طؾقف يسؼط بالعجز طـف ،فؽقػ هبذٴ ٴلؿختؾػ
فقف . 3
( )

اٌّطٍت اٌضبٔ :ٟدفٓ اٌّٛر ٝثبٚ٤ثئخ ف ٟلجش ٚاؽذ

( )1ٴكظر :شرٺ ٴلتؾؼقـ  ،1119/1ٴلذخقرٶ لؾؼرٴيف  ،450/2ٴلتاٹ وٴإلكؾقؾ  ،46/3ٴلـقٴټپ وٴلزياټٴٷ
.548/1
( )2لؿ ٰجد مـ پوٴه طـ ٴلشعبل ٲٓ ٴلؿصاټپ ٴلسابؼة .وٴلرمس ٰ٭ؾف :ٴلسرت وٴلتغطقة ،.ويؼال لؿا يحثك
طؾك ٴلؼرب مـ ٴلرتٴٵ پمس ،ولؾؼرب كػسف پمس .ٴكظر :ٴلؿحؽؿ وٴلؿحقط ٴٕطظؿ  ،495/8ٴلـفاية يف
غريب ٴلحديث وٴٕثر.263/2
( )3ٴكظر :شرٺ ٴلتؾؼقـ  ،1119/1ٴلذخقرٶ لؾؼرٴيف  ،450/2ٴلتاٹ وٴإلكؾقؾ  ،46/3ٴلـقٴټپ وٴلزياټٴٷ
.548/1
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ٴٕ٭ؾ يف ٴلؿقت ٰن يدفـ يف قرب مستؼؾ ٓ يشاپكف فقف غقره ،وقد ٴتػؼت
كؾؿة ٴلػؼفاٮ طؾك ٰكف ٓ يجقٿ ٰن يدفـ ٴثـان يف قرب وٴحد ٲٓ لضروپٶ . 1
( )

وٴلدلقؾ طؾك ٴٕ٭ؾ:
فعؾ ٴلـبل  حقث كان يدفـ يف كؾ قرب وٴحد ًٴ . 2
( )

وپوي طـ جابر ٰ كف قال« :ټفـ مع ٰبل پجؾ ،فؾؿ تطب كػسل حتك
ٰخرجتُف ،فجعؾتف يف قرب طؾك حدٶ» . 3
( )

ٰما ٴلضروپٶ فؿثؾقٴ لفا بلمثؾة مـفا:
كثرٶ ٴلؼتؾكٰ ،و ٴلؿقتك يف ٴلقباٮ – وهل مسللتـاٰ -و ٴلطاطقن وكحق ٽلؽ
مـ ٰسباٵ ٴلؿقٷ ٴلعام كالفدم وٴلغرق  ، 4وقؾة مـ يدفـفؿ ٰ ، 5و ضقؼ ٴلؿؽان . 6
( )

( )

( )

( )1ٴكظر :ٴلؿبسقڄ لؾسرخسل  ،65/2ٴلؿحقط ٴلربهاين  ،193/2ٴٕم  ،316/1بحر ٴلؿذهب ،549/2
ٴلذخقرٶ لؾؼرٴيف  ،479/2ٴلؼقٴكقـ ٴلػؼفقة ڂ ،66ٴلؽايف يف فؼف ٴإلمام ٰحؿد  ،371/1ٴلؿغـل ٓبـ قدٴمة
.420/2
( )2ٴكظر :تحػة ٴلػؼفاٮ 256/1
(ٰ )3خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلجـائز :باٵ هؾ يخرٹ ٴلؿقت مـ ٴلؼرب وٴلؾحد لعؾة  92/2برقؿ
(.)1352
( )4ٴكظر :ٴلؿجؿقچ  ،284/5٭الٶ ٴلؿممـ .1294/3
( )5ٴكظر :بحر ٴلؿذهب  ،549/2ٴلخال٭ة ٴلػؼفقة .154/1
( )6ٴكظر :مقٴهب ٴلجؾقؾ  ،236/2ٴلػؼف ٴإلسالمل وٰټلتف .1560/2
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وٴستدلقٴ لؾضروپٶ بؿا پوي ٰن ٴلـبل  قال يقم ٰحد ٕ٭حابف« :ٴحػروٴ
وٰوسعقٴ وٴجعؾقٴ ٴلرجؾقـ وٴلثالثة يف قرب وٴحد وقدمقٴ ٰكثرهؿ قرٯكًا»  .، 1قالقٴ:
ٍ
يقمئذ ٰ٭اهبؿ قروٺ وجفد شديد فشؽقٴ ٲلك
وكاكت ٴلحالة حالة ضروپٶ ٩فإكصاپ
( )

پسقل ٴهلل  ،وقالقٴ :ٴلحػر طؾقـا لؽؾ ٲكسان شديد ،فلٽن لفؿ بجؿع ٰكثر مـ وٴحد
يف ٴلؼرب . 2
( )

وٴختؾػقٴ يف حؽؿ ټفـ ٰكثر مـ وٴحد يف ٴلؼرب ٴلقٴحد لغقر ٴلضروپٶ ،طؾك
ققلقـ:
ٴلؼقل ٴٕول :ٴلؽرٴهة ،وهق مذهب ٴلحـػقة  ، 3وٴلؿالؽقة  ، 4وبعض
( )

( )

ٴلشافعقة  ، 5وٽهب ٲلقف شقخ ٴإلسالم ٴبـ تقؿقة . 6ٴلؼقل ٴلثاين :ٴلحرمة ،وهق مذهب
( )

( )

مذهب ٴلحـابؾة  ، 7وبعض ٴلشافعقة . 1
( )

( )

(ٰ )1خرجف ٰبق ټٴوټ يف ســف ،باٵ يف تعؿقؼ ٴلؼرب  123/5برقؿ ( ،)3215وٴلرتمذي يف ســف ،باٵ ما جاٮ
يف ټفـ ٴلشفدٴٮ  265/3برقؿ ( ،)1713وٴلـسائل يف ســف ،باٵ ما يستحب مـ تقسقع ٴلؼرب  81/4برقؿ
( ،)2011٭ححف ٴبـ ٴلؿؾؼـ يف ٴلبدپ ٴلؿـقر  ،295/5وقال ٴٕلباين يف ٲپوٴٮ ٴلغؾقؾ " :194/3٭حقح".
( )2ٴكظر :ٴلؿحقط ٴلربهاين .193/2
( )3ٴكظر :ٴلؿبسقڄ لؾسرخسل  ،65/2ٴٓختقاپ لتعؾقؾ ٴلؿختاپ  ،96/1ٴلؿحقط ٴلربهاين .193/2
( )4ٴكظر :مقٴهب ٴلجؾقؾ  ،236/2حاشقة ٴلعدوي .434/1
( )5ٴكظر :ٴلؿجؿقچ  ،284/5ٴلغرپ ٴلبفقة  ،121/2تحػة ٴلؿحتاٹ .173/3
( )6ٴكظر :ٴلػتاوى ٴلؽربى ٓبـ تقؿقة .362/5
( )7ٴكظر :ٴلؿغـل ٓبـ قدٴمة  ،420/2ٴإلكصاف .551/2
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اٌّجؾش اٌشاثغ
ا٤ؽىبَ اٌّزؼٍمخ ثبٚ٤ثئخ ف ٟاٌّٛاس٠ش
ويشتؿؾ طؾك مطؾبقـ:

ف ٟاٌّبي صِٓ اٚ٤ثئخ

اٌّطٍت اٚ٤ي :ؽىُ اٌزصش

ٴإلكسان ٴلصحقح لف حؼ ٴلتصرف يف جؿقع مالف وقت حقاتف ټون تحديد
قدپ معقـ ،وٽلؽ بشتك ٰكقٴچ ٴلتصرف . 2
( )

وٴلعؾة يف ٽلؽٰ :كف ٲٽٴ كان ٭حقحًا فال حؼ ٕحد يف مالف فقجقٿ تصرفف يف
جؿقع ٴلؿال . 3
( )

وٴتػؼ ٴلػؼفاٮ طؾك ٰن ٴلؿريض مرڃ ٴلؿقٷ يؿـع مـ ٴلتصرف يف ٴلؿال
بالتربچ ٰو ٴلق٭قة بؿا ٿٴټ طـ ٴلثؾث . 4
( )

وٴستدلقٴ لذلؽ بؿا يؾل:
حديث سعد بـ ٰبل وقاڂ  قال :مرضت ،فعاټين ٴلـبل  ،فؼؾت :يا
پسقل ٴهلل ،ٴټچ ٴهلل ٰن ٓ يرټين طؾك طؼبل ،قال« :لعؾ ٴهلل يرفعؽ ويـػع بؽ كاسًا»،

=
( )1ٴكظر :ٴلؿجؿقچ  ،284/5ٴلغرپ ٴلبفقة  ،121/2تحػة ٴلؿحتاٹ .173/3
( )2ٴكظر :بدٴئع ٴلصـائع .370/7
( )3ٴكظر :ٴلؿصدپ ٴلسابؼ.
( )4ٴكظر :ٴإلقـاچ يف مسائؾ ٴإلجؿاچ  ،76/2ٴإلجؿاچ ٓبـ ٴلؿـذپ ڂ ،77مرٴتب ٴإلجؿاچ ڂ،113
بدٴئع ٴلصـائع  ،370/7ٴٓستذكاپ  ،51/23ٴلؿفذٵ  ،452/1ٴلؿغـل .473/8
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قؾتٰ :پيد ٰن ٰو٭ل ،وٲكؿا لل ٴبـة ،قؾتٰ :و٭ل بالـصػ ٬قال« :ٴلـصػ كثقر»،
قؾت :فالثؾث ٬قال« :ٴلثؾث ،وٴلثؾث كثقر ٰو كبقر» . 1
( )

حديث ٰبل هريرٶ ٰ ن ٴلـبل  قال« :ٲن ٴهلل تصدق طؾقؽؿ طـد وفاتؽؿ
بثؾث َٰمقٴلؽؿ ،ٿياټٶ لؽؿ يف ٰطؿالؽؿ» . 2
( )

ٰن ٴلؿال طـد ٴلؿقٷ يتعؾؼ بف حؼ ٴلقپثة ،وٴلق٭قة بؿا ٿٴټ طؾك ٴلثؾث
تتضؿـ ٲبطال حؼفؿ ،وٓ يجقٿ مـ غقر ٲجاٿهتؿ.

3

( )

وٲٽٴ تبقـ هذٴ ٴٓتػاق طؾك مـع ٴلؿريض مرڃ ٴلؿقٷ مـ ٴلتصرف يف مالف
بؿا يزيد طـ ٴلثؾث وجقٴٿه يف ٴلثؾث ،فؼد ٰلحؼ بعض ٴلػؼفاٮ بالؿريض مـ هق يف
معـاه كالؿؼاتؾ يف ٴلصػ ،وٴلؿحبقڀ لؾؼتؾ وكحقهؿا . 4
( )

بؾ كص بعض ٴلػؼفاٮ طؾك مسللتـا – وهل ٴلتصرف يف ٴلؿال يف ٰٿمـة ٴلقباٮ
وٴلطاطقن -فللحؼقٴ جؿقع ٴلـاڀ مـ ٰ٭ابف ومـ لؿ يصبف بالؿريض ،وقالقٴ بلن
تصرفاهتؿ كؾفؿ محسقبة مـ ٴلثؾث . 1
( )

(ٰ )1خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلق٭ايا :باٵ ٴلق٭قة بالثؾث  3/4برقؿ ( ،)2744ومسؾؿ يف
٭حقحف ،كتاٵ ٴلق٭قة :باٵ ٴلق٭قة بالثؾث  1250/3برقؿ ( ،)1628وٴلؾػظ لؾبخاپي.
(ٰ )2خرجف ٴبـ ماجف يف ســف ،كتاٵ ٴلق٭ايا :باٵ ٴلق٭قة بالثؾث14/4 ،برقؿ ( ،)2709وحسـف ٴٕلباين.
ٴكظر :ٲپوٴٮ ٴلغؾقؾ  77/6برقؿ (.)1641
( )3ٴكظر :بدٴئع ٴلصـائع .369/7
( )4ٴكظر :پټ ٴلؿحتاپ  ،423 ،93/5ٴلؼقٴكقـ ٴلػؼفقة ڂ  ،212حاشقة ٴلدسققل  ،306/3مغـل ٴلؿحتاٹ
 ،165 2كشاف ٴلؼـاچ .416/3
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اٌّطٍت اٌضبٔ :ٟاٌّ١شاس ف ٟاٚ٤ثئخ
مـ شرڄ ٴإلپٸ تحؼؼ حقاٶ ٴلقٴپٸ بعد مقٷ ٴلؿقپٸ  .وٲٽٴ ماٷ
2
( )

ٴلؿتقٴپثان معًا– كالغرقك وٴلفدمك ومقتك ٴلطاطقن وكحقه مـ ٰسباٵ ٴلفالك ٴلعام
مثؾ ٴلؿقتك بسبب ٴٕوبئة يف مسللتـا هذه -فؾفؿا حآٷ:
ٴلحالة ٴٕولكٰ :ن ي ُعؾؿ ٰن ٰحدهؿا ماٷ ً
وطرف بعقـف ،فنن ٴلثاين يرٸ
ٰوٓ ُ
مـ ٴٕول بال خالف . 3
( )

ٴلحالة ٴلثاكقةٰ :ن يعؾؿ ٰهنؿا ماتا معًا ،ولؿ يتؼدم ٰحدهؿا طؾك ٴٔخر ،فال
تقٴپٸ بقـفؿا بنجؿاچ . 4
( )

ٴلحالة ٴلثالثةُ ٰٓ :يعؾؿ ٰي ٴلؿتقٴپثقـ ماٷ ٰو ً
ٓ ،وهذه ٴلؿسللة فقفا خالف
بقـ ٴلعؾؿاٮ مـ ٿمـ ٴلصحابة -پضل ٴهلل طـفؿ -طؾك ققلقـ:
ٴلؼقل ٴٕولٰ :ن مال كؾ وٴحد مـفؿ لقپثتف ٴٓحقاٮ ،وٓ يرٸ ٴٕمقٴٷ
بعضفؿ مـ بعض ،وهق ققل ٿيد  ، 5وبف ٰخذ ٰبق حـقػة  ، 6ومالؽ  ، 1وٴلشافعل . 2
( )

( )

( )

( )

=
( )1ٴكظر :فتح ٴلؿعقـ بشرٺ قرٶ ٴلعقـ ڂ ،428هناية ٴلؿحتاٹ  ،63/6ٴلػتاوى ٴلػؼفقة ٴلؽربى ٓبـ حجر
.14/4
( )2ٴكظر :كقؾ ٴلؿآپٵ  ،94/2تبققـ ٴلحؼائؼ  ،241/6ٴلؿغـل .379/6
( )3ٴكظر :مرٴتب ٴإلجؿاچ ڂ ،179طققن ٴلؿسائؾ ڂ ،629ٴلحاوي ٴلؽبقر .87/8
( )4ٴكظر :ٴلحاوي ٴلؽبقر  ،87/8ٴلؿغـل  ،381/6ٴلؿحرپ يف ٴلػؼف .410/1
( )5ٴكظر :مختصر ٴختالف ٴلعؾؿاٮ  ،454/4ٴإلشرٴف طؾك مذٴهب ٴلعؾؿاٮ .370/4
( )6ٴكظر :ٴلؿبسقڄ  ،28/30بدٴئع ٴلصـائع  ،166/4تحػة ٴلؿؾقك ڂ.263
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وٴستدلقٴ لذلؽ بؿا يؾل:
ٰن سبب ٴستحؼاق كؾ وٴحد مـفؿا مقرٴٸ ٭احبف مشؽقك فقف،
وٴٓستحؼاق يـبـل طؾك ٴلسبب ،وٴلؿقٴپيث ٓ تجب بالشؽقك . 3
( )

ٴلؼقل ٴلثاين :يرٸ ٴٕمقٴٷ بعضفؿ مـ بعض مـ ٴلتالټ ،ټون ما وپٸ كؾ
وٴحد طـ ٭احبف ،وهق ققل طؿر وطؾل وٴبـ مسعقټ  ، 4 وبف ٰخذ ٰحؿد . 5
( )

( )

وٴستدلقٴ بؿا يؾل:
ٰكف لؿا كٌتب ٲلل طؿر  يف صاطقن طؿقٴڀ ٰن ٰهؾ ٴلبقت يؿقتقن طـ
ٯخرهؿ ،فؽتب طؿرٰ :ن وپثقٴ بعضفؿ مـ بعض . 6
( )

ٰن حقاٶ كؾ وٴحد مـفؿ كاكت ثابتة بقؼقـ ،وٴٕ٭ؾ بؼاٱها ٲلك ما بعد مقٷ
ٴٔخر ،وٴلقؼقـ ٓيزٴل بالشؽ . 7
( )

=
( )1ٴكظر :ٴلتؾؼقـ  ،220/2ٴإلشرٴف طؾك كؽت مسائؾ ٴلخالف  ،1022/2طققن ٴلؿسائؾ ڂ.629
( )2ٴكظر :ٴلحاوي ٴلؽبقر  ،87/8ٴلبقان لؾعؿرٴين .33/9
( )3ٴكظر :ٴلؿبسقڄ لؾسرخسل  ،28/30ٴإلشرٴف طؾك كؽت مسائؾ ٴلخالف .1022/2
( )4ٴكظر :مختصر ٴختالف ٴلعؾؿاٮ  ،455/4ٴإلشرٴف طؾك مذٴهب ٴلعؾؿاٮ .369/4
( )5ٴكظر :ٴلؿغـل  ،378/6ٴلؿحرپ يف ٴلػؼف  ،410/1ٴإلكصاف .345/7
(ٰ )6خرجف سعقد بـ مـصقپ يف ســف ،باٵ ٴلغرقك وٴلحرقك  106/1برقؿ ( ،)232وضعػف ٴٕلباين يف
ٲپوٴٮ ٴلغؾقؾ .153/6
( )7ٴكظر :ٴلبقان لؾعؿرٴين .33/9
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ٰما سبب طدم تقپيث كؾ وٴحد مـفؿا ما وپٸ طـ ٭احبف ،فألن ٽلؽ
يمټي ٲلك ٴلدوپ وهق باصؾ ،فحقـئذ ٓ يرٸ مـ ٽلؽ ٴلؿال بعقـف . 1
( )

ٴلرتجقح:
وٴلرٴجح -وٴهلل ٰطؾؿ -هق ما ٽهب ٲلقف ٰ٭حاٵ ٴلؼقل ٴٕول مـ ٰن
ٴلؿتقٴپثقـ ٲٽٴ ماتا معًا ولؿ ُيعؾؿ ٴلؿتؼدم مـفا فنهنؿا ٓ يرثان مـ بعضفؿا ،ويرثفؿا
ٴٕحقاٮ مـ وپثتفؿإ ،ن شرڄ ٴإلپٸ لؿ يقجد فقفؿا وهق تحؼؼ حقاٶ ٴلقٴپٸ بعد
مقٷ ٴلؿقپٸ ،وبؼاٮ ٰحدهؿا بعد ٴٔخر مشؽقك فقف ،وٴلؿقٴپيث ٓ تجب
بالشؽقك .وما ٽكروه مـ كتاٵ طؿر يف صاطقن طؿقٴڀ ضعقػ فال تؼقم بف ٴلحجة.

اٌّجؾش اٌخبِظ
اٌزؼبًِ ِغ اٚ٤ثئخ ث ٓ١اٌفمٗ ٚاٌطت اٌؾذ٠ش
ويشتؿؾ طؾك ثالثة مطالب:

اٌّطٍت اٚ٤ي :ؽىُ اٌزطؼ٤ ُ١عً اٚ٤ثئخ

ٴلؿؼصقټ بالتطعقؿ" :ٲجرٴٮ يتبع لتحصقـ ٴإلكسان مـ مرڃ ٍ
معد ،ويعطك

ٴلؿريض صعؿًا يحتقي طؾك جرٴثقؿ ٴلؿرڃ ٴلذي ُترجك ٴلققاية مـف ،تؽقن مقتة ٰو
مقهـة" . 2
( )

( )1ٴكظر :مـحة ٴلسؾقك ڂ.457
( )2ٴكظر :ٴلؿقسقطة ٴلطبقة ٴلحديثة .322/2
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فالتطعقؿ طؾك هذٴ ٴلتعريػ كقچ مـ ٴلتدٴوي ،لؽـف ٍ
تدٴو قبؾ كزول ٴلؿرڃ.
وقد ٰجؿع ٴلػؼفاٮ طؾك مشروطقة ٴلتدٴوي بعد كزول ٴلؿرڃ  ، 1مع
( )

ٴختالففؿ يف مرٴتب تؾؽ ٴلؿشروطقة بقـ ٴلقجقٵ  ، 2وٴٓستحباٵ  ، 3وٴإلباحة . 4
( )

( )

( )

وٴستدلقٴ طؾك ٴلؿشروطقة بؿا يؾل:
حديث ٰبل هريرٶ  طـ ٴلـبل  قال« :ما ٰكزل ٴهلل ټٴٮ ٲٓ ٰكزل لف
شػاٮ» . 5
( )

حديث ٴبـ طباڀ  طـ ٴلـبل  قال« :ٴلشػاٮ يف ثالثة :يف شرصة محجؿ،
ٰو شربة طسؾٰ ،و كقة بـاپ ،وٰكا ٰهنك ٰمتل طـ ٴلؽل» . 6
( )

حديث جابر  طـ پسقل ٴهلل ٰ كف قال« :لؽؾ ټٴٮ ټوٴٮ ،فنٽٴ ٰ٭قب ټوٴٮ
ٴلدٴٮ برٰ بنٽن ٴهلل طز وجؾ» . 1
( )

( )1ٴكظر :ٴلطب مـ ٴلؽتاٵ وٴلسـة لؾبغدٴټي ڂ.179
( )2وهق ققل بعض ٴلحـابؾة .ٴكظر :ٴإلكصاف .463/2
( )3وهق مذهب ٴلشافعقة .ٴكظر :ٴلؿجؿقچ ،96/5
( )4وهق ققل ٴلحـػقة ،وٴلؿالؽقة ،وبعض ٴلحـابؾة .ٴكظر :ٴلؿبسقڄ  ،156/10ٴلبـاية شرٺ ٴلفدٴية
 ،267/12ٴلتاٹ وٴإلكؾقؾ  ،6/2ٴإلكصاف .463/2
(ٰ )5خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلطب :باٵ ما ٰكزل ٴهلل ټٴ ًٮ ٲٓ ٰكزل لف شػا ًٮ122/7 ،برقؿ
(.)5678
(ٰ )6خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلطب :باٵ ٴلشػاٮ يف ثالٸ123/7 ،برقؿ (.)5681
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ٰما ٴلتدٴوي قبؾ كزول ٴلؿرڃ ،كؿا لق خشل وققطف لقجقټ وباٮ ٰو كحقه
مـ ٴٕسباٵ ٴلؿؿرضة ،وٽلؽ بالتطعقؿ وكحقه فؾؿ يذكره ٴلػؼفاٮ ٴلؿتؼدمقن ،حقث
يظفر طدم تصقپهؿ لف.
وٰما ٴلؿتلخرون فؼد ٽهب بعضفؿ ٲلك جقٴٿه ،ومـفؿ ٴلشقخ ٴبـ باٿ-پحؿف
ٴهلل. 2 -
( )

وٴستدلقٴ لذلؽ:
بحديث سعد بـ ٰبل وقاڂ  قال :سؿعت پسقل ٴهلل  يؼقل« :مـ
ٴ٭طبح بسبع تؿرٴٷ طجقٶ ،لؿ يضره ٽلؽ ٴلققم سؿ ،وٓ سحر» . 3
( )

وجف ٴلدٓلةٰ :ن ٴلـبل ٰ پشد ٲلك فعؾ ما يدفع ٴلبالٮ كالسؿ وٴلسحر
وكحقهؿا ،وٽلؽ قبؾ وققطف" .فؽذلؽ ٲٽٴ خشل مـ مرڃ وص ّعؿ ضد ٴلقباٮ ٴلقٴقع
يف ٴلبؾد فال بلڀ مـ باٵ ٴلدفاچ ،كؿا يعالج ٴلؿرڃ ٴلـاٿل ،يعالج بالدوٴٮ ٴلؿرڃ
ٴلذي يخشك مـف" . 4
( )

=
(ٰ )1خرجف مسؾؿ يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلسالم :باٵ لؽؾ ټٴٮ ټوٴٮ وٴستحباٵ ٴلتدٴوي  1729/4برقؿ
(.)2204
( )2ٴكظر :مسائؾ ٴإلمام ٴبـ باٿ ڂ،249
(ٰ )3خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلطب :باٵ شرٵ ٴلسؿ وٴلدوٴٮ بف وبؿا يخاف مـف وٴلخبقث
 139/7برقؿ ( ،)5779ومسؾؿ يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴٕشربة :باٵ فضؾ تؿر ٴلؿديـة  1618/3برقؿ
(.)2047
( )4فتاوى ٴلطب وٴلؿرضك ڂ.76
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وٽهب ٴلبعض ٲلك ٴلؽرٴهة  . 1ومثؾقٴ لف "بالتقتقـ ٴلذي يػعؾف ٴلعقٴم
( )

يلخذون ققحًا مـ ٴلؿجدوپ ويشؼقن جؾد ٴلصحقح ويجعؾقكف يف ٽلؽ ٴلؿشؼقق
يزطؿقن ٰكف ٲن جدپ يخػػ طـف ففذٴ مـ ٴلتدٴوي طـ ٴلدٴٮ قبؾ كزولف كؿا يػعؾقن
بالؿجدوپ ٲٽٴ ٰخذتف حؿك ٴلجدپي لطخقٴ پجؾقف بالحـا لئال يظفر ٴلجدپي يف
طقـقف" . 2
( )

وطؾؾقٴ ٽلؽ :بلن ٴلػاطؾ لف يستعجؾ ٴلبالٮ قبؾ كزولف ،فربؿا قتؾف فقؽقن قد
ٰطان طؾك قتؾ كػسف . 3
( )

وٴلذي يظفر پجحاكفٰ :كف ٓ بلڀ بالتطعقؿ ٩ولقس مـ ٴستعجال ٴلبالٮ كؿا
ٽكروٴ بؾ هق مـ ٴٕسباٵ ٴلتل ټل طؾك ٴٕخذ هبا ٴلحديث ٴلصحقح ٴلسابؼ.

( )1ٴكظر :مجؿقطة ٴلرسائؾ وٴلؿسائؾ وٴلػتاوى ڂ.76
( )2ٴلؿصدپ ٴلسابؼ.
( )3ٴكظر :ٴلؿصدپ ٴلسابؼ.
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اٌّطٍت اٌضبٔ :ٟؽىُ اٌذخٛي ٌجٍذ اٌٛثبء ٚاٌخشٚط ِٕٙب
ٲٽٴ وقع ٴلطاطقن يف بؾدٰ ،و ٲقؾقؿٰ ،و كاحقة ،فؼد يحتاٹ مـ خاپجفا ٲلك
ٴلدخقل ٲلقفا لغرڃ كتجاپٶٰ ،و صؾب طؾؿٰ ،و ٿياپٶ وكحق ٽلؽ ،وكذلؽ قد يحتاٹ
مـ ټٴخؾفا ٲلك ٴلخروٹ فرٴپ ًٴ ٰو لغرڃ ٴلتدٴويٰ ،و كحق ٽلؽ .فؿا حؽؿ ٴلشرچ يف
ٽلؽ ٴلدخقل وٴلخروٹ٬
ٴختؾػ ٴلػؼفاٮ يف ٴلدخقل لبؾد ٴلطاطقن ،وٴلخروٹ مـف فرٴپ ًٴ طؾك ققلقـ:
ٴلؼقل ٴٕول :ٴلتحريؿ ،وهق ققل جؿفقپ ٴلػؼفاٮ مـ ٴلحـػقة ، 1
( )

وٴلشافعقة  ، 2وٴلحـابؾة . 3
( )

( )

وٴستدلقٴ لذلؽ بؿا يؾل:
حديث ٰسامة بـ ٿيد  طـ ٴلـبل ٰ كف قال« :ٲن ٴلطاطقن پجز ٰپسؾ
طؾك بـل ٲسرٴئقؾ ،وطؾك مـ كان قبؾؽؿ فنٽٴ سؿعتؿ بف بلپڃ فال تؼدمقٴ طؾقف ،وٲٽٴ
وقع بلپڃ ،وٰكتؿ هبا فال تخرجقٴ فرٴپٴ مـف» . 4
( )

خرب خروٹ طؿر  ٲلك ٴلشام ،وٴستشاپتف ٕ٭حابف يف ٴلدخقل ٲلقفا لؿا
طؾؿ بقققچ ٴلطاطقن فقفا ،وٴكصرٴفف طـفا لؿا ٰخربه طبد ٴلرحؿـ بـ طقف  بؼقل

( )1ٴكظر :حاشقة ٴلطحطاوي .547/1
( )2ٴكظر :بحر ٴلؿذهب  ،605/2ٴلؿجؿقچ .322/5
( )3ٴكظر :ٴلشرٺ ٴلؿؿتع طؾك ٿٴټ ٴلؿستؼـع .42/4
(ٰ )4خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴٕكبقاٮ :باٵ حديث ٴلغاپ  175/4برقؿ ( ،)3473ومسؾؿ يف
٭حقحف ،كتاٵ ٴلسالم :باٵ ٴلطاطقن وٴلطقرٶ وٴلؽفاكة وكحقها  1737/4برقؿ (.)2218
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ٴلـبل « :ٲٽٴ سؿعتؿ بف بلپڃ فال تؼدمقٴ طؾقف ،وٲٽٴ وقع بلپڃ ،وٰكتؿ هبا فال
تخرجقٴ فرٴپٴ مـف»  . 1وجف ٴلدٓلةٰ :ن ٴلحديثقـ ٭ريحان يف ٴلـفل طـ ٴلدخقل
( )

ٕپڃ ٴلطاطقن ،وٴلـفل طـ ٴلخروٹ مـفا لؿـ كان فقفا فرٴپ ًٴ مـف.
ٰن ٴلؼدوم طؾك ٴلقباٮ تغرير بالـػس وٲلؼاٮ لفا يف ٴلتفؾؽة ،وٴلخروٹ مـف
فرٴپ مـ قدپ ٴهلل ،وهق وٴقع ٓ محالة . 2
( )

ٴلؼقل ٴلثاين ٓ :بلڀ مـ ٴلدخقل وٴلخروٹ ،وهق ٴلؿشفقپ طـ مالؽ . 3
( )

وطؾؾ ٽلؽ :بلن ٴلـفل ٴلقٴپټ يف ٴلحديث ٴلسابؼ هنل ٲپشاټ وتلټيب ٓ هنل
تحريؿ ،وهق مـ باٵ ٴلـفل ٰن يحؾ ٴلؿؿرڃ طؾك ٴلؿصح حتك ٓ يؼع يف كػسف ٰن
ما ٰ٭ابف لؿ يؽـ لق لؿ يؼدم . 4
( )

وقالقٴ يف ٴلجقٴٵ طـ ٴٕحاټيث ٴلسابؼة" :ٲن ٴلـفل طـ ټخقل ٰپڃ
ٴلطاطقن وٴلخروٹ مـفا لقس ٴلؿؼصقټ مـف مخافة ٰن يصقب غقر مـ كتب طؾقف
ويفؾؽ قبؾ ٰجؾف ،لؽـ حذٴپ ٴلػتـة بلن كظـ هالك مـ هؾؽ مـ ٰجؾ قدومف ،وكجاٶ
مـ كجك ٕجؾ فرٴپه ،وهذٴ كحق هنقف طـ ٴلطقرٶ ومخالطة ٴلؿجذوم ،وهق ټلقؾ طؾك

( )1تؼدم تخريجف يف ڂ (.)7
( )2ٴكظر :ٴلؿـتؼك شرٺ ٴلؿقصل .200/7
( )3ٴكظر :ٴلبقان وٴلتحصقؾ  ،396/17ٴلذخقرٶ لؾؼرٴيف  ،325/13ٴلتؿفقد .183/21
( )4ٴكظر :ٴلذخقرٶ لؾؼرٴيف .326/13
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ٰن مـ خرٹ مـ بالټ ٴلطاطقن طؾك سبقؾ ٴلػرٴپ فجائز لف ٴلخروٹ ،ومـ ټخؾف ٲٽٴ
ٰيؼـ ٰن ټخقلف ٓ يجؾب ٲلقف قدپ ًٴ لؿ يسبؼ فسائغ لف ٴلدخقل" . 1
( )

ٴلرتجقح:
ٴلرٴجح -وٴهلل ٰطؾؿ -ما ٽهب ٲلقف ٴلجؿفقپ مـ ٴلتحريؿ ،لألحاټيث
ٴلصحقحة ٴلصريحة يف ٴلـفل طـ ٴلدخقل لؿـ كان خاپٹ بؾد ٴلطاطقن ،وٴلخروٹ
لؿـ كان ټٴخؾفا ،وٴلـفل يؼتضل ٴلتحريؿ ،وٓ ٭اپف لف . 2
( )

ٰما ٴلخروٹ طـ بؾد ٴلطاطقن بؼصد ٯخر كالتدٴويٰ ،و لحاجة وغرڃ ٯخر
غقر ٴلػرٴپ فؼد ٴتػؼ ٴلػؼفاٮ طؾك جقٴٿه  ، 3لألحاټيث ٴلصريحة ٴلسابؼة.
( )

وهذٴ ٴلخالف يف ٴلطاطقن يـسحب طؾك سائر ٴٕوبئة لؿـ قال بلن ٴلطاطقن
وٴلقباٮ وٴحدٰ ،ما مـ فرق بقـفؿا فقرى ٰن ٴلخالف يف ٴلخروٹ فرٴپ ًٴ هق يف ٴلطاطقن
لقپوټ ٴلـص طؾقفٰ ،ما غقره مـ ٴٕوبئة فنن ٴلػرٴپ مـفا جائز باإلجؿاچ . 4
( )

( )1ٲكؿال ٴلؿعؾؿ بػقٴئد مسؾؿ  134-133/7بتصرف ،وٴكظر :ٴلػتاوى ٴلػؼفقة ٴلؽربى .11/4
( )2ٴكظر :ٴلؿـفاٹ شرٺ ٭حقح مسؾؿ بـ ٴلحجاٹ .207-205/14
( )3ٴكظر :ٴلذخقرٶ لؾؼرٴيف  ،325/13ٴلؿـتؼك شرٺ ٴلؿقصل  ،200/7شرٺ ٴلزپقاين طؾك ٴلؿقصل ،379/4
ٴلؿـفاٹ شرٺ ٭حقح مسؾؿ بـ ٴلحجاٹ  ،207/14فتح ٴلباپي  ،520/6طؿدٶ ٴلؼاپي .259/21
( )4حؽك ٴإلجؿاچ ٴلسققصل فقؿا كؼؾف طـف ٴبـ حجر .ٴكظر :ٴلػتاوى ٴلػؼفقة ٴلؽربى .11/4
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وطؾؾقٴ ٽلؽ بلن:
ٴلقباٮ غقر ٴلطاطقن ،فالقباٮ ٰطؿ مـ ٴلطاطقن ،وقد ٴختص ٴلطاطقن
بخصائص مـفاٰ :ن ٴلؿقٷ بف شفاټٶ ،وهق پحؿة ،فقختص بتحريؿ ٴلػرٴپ مـف . 1
( )

وقد سئؾ ٴلشقخ ٴبـ باٿ -پحؿف ٴهلل -طـ ٴلخروٹ فرٴپ ًٴ مـ ٴلقباٮ ،فؼال:
"ٓ بلڀ ،يخرٹ" . 2
( )

( )1ٴكظر :ٴلػتاوى ٴلػؼفقة ٴلؽربى ٓبـ حجر .11/4
( )2مسائؾ ٴإلمام ٴبـ باٿ ڂ.250
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اٌطت اٌؾذ٠ش ِٓ اٚ٤ثئخ

ٴلطب ٴلحديث يف ٴلتعامؾ مع ٴٕمرٴڃ ٴلؿعدية وٴٕوبئة،
سبؼ ٴإلسال ُم
َ
ويتضح ٽلؽ مـ خالل ٴٕحاټيث ٴلـبقية ٴلشريػة ٴلتل ټطت ٲلك ٴلققاية مـ
ٴلعدوى ،وٴجتـاٵ مخالطة ٴلؿرضك بإمرٴڃ ٴلؿعدية ،وكذلؽ هنت مـ كان يف
بؾد ٴلقباٮ طـ ٴلخروٹ مـف فرٴپ ًٴ ،وحتك ٓ يـؼؾ ٴلعدوى لغقره مـ ٴلبؾدٴن ،ووطدٷ
مـ ٭رب طؾك ٽلؽ -مققـًا مممـًا بالؼدپٰ -جر ٴلشفقد ،ومـ تؾؽ ٴٕحاټيث:
حديث ٰسامة بـ ٿيد  طـ ٴلـبل ٰ كف قال« :ٲن ٴلطاطقن پجز ٰپسؾ
طؾك بـل ٲسرٴئقؾ ،وطؾك مـ كان قبؾؽؿ فنٽٴ سؿعتؿ بف بلپڃ فال تؼدمقٴ طؾقف ،وٲٽٴ
وقع بلپڃ ،وٰكتؿ هبا فال تخرجقٴ فرٴپٴ مـف»

1

( ).

وحديث ٰبل هريرٶ  قال :قال ٴلـبل  ٓ« :يقپټن مؿرڃ طؾك
مصح» . 2
( )

وحديث ٰم ٴلؿممـقـ طائشة -پضل ٴهلل طـفاٰ -هنا سللت پسقل ٴهلل  طـ
ٴلطاطقن ،فلخربها كبل ٴهلل ٰ« :كف كان طذٴبًا يبعثف ٴهلل طؾك مـ يشاٮ ،فجعؾف ٴهلل
پحؿة لؾؿممـقـ ،فؾقس مـ طبد يؼع ٴلطاطقن ،فقؿؽث يف بؾده ٭ابر ًٴ ،يعؾؿ ٰكف لـ
يصقبف ٲٓ ما كتب ٴهلل لف ،ٲٓ كان لف مثؾ ٰجر ٴلشفقد» . 3
( )

( )1تؼدم تخريجف يف ڂ(.)22
(ٰ )2خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلطب :باٵ ٓ هامة  138/7برقؿ ( ،)5771ومسؾؿ يف ٭حقحف،
كتاٵ ٴلسالم :باٵ ٓ طدوى ،وٓ صقرٶ ،وٓ هامة ،وٓ ٭ػر ،وٓ كقٮ ،وٓ غقل ،وٓ يقپټ مؿرڃ طؾك
مصح  1742/4برقؿ (.)2221
(ٰ )3خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلطب :باٵ ٰجر ٴلصابر يف ٴلطاطقن  131/7برقؿ (.)5734
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ثؿ جاٮ ٴلطب ٴلحديث حامالً معف صرقًا ووسائؾ طديدٶ لؾتعامؾ مع ٴٕوبئة
طرب

مرٴحؾ

حتك

تبؾقپٷ

فقؿا

يسؿك

(بالطب

ٴلققائل)

 ،Preventative medicineٴلذي هق ٰحد فروچ صب ٴلؿجتؿع وٴلذي يفدف
ٲلك ٴلققاية مـ حدوٸ ٴٕوبئة ٴلصحقة ،وٴلتدخؾ ٴلسريع حقـ حدوثفا لؿـع
ٴكتشاپها ،وٴلتؼؾقؾ مـ ٰضرٴپها . 1
( )

وقد بدٰٷ مالمح هذٴ ٴلػرچ ٴلطبل تظفر يف ٴلؼرن ٴلثامـ طشر ٴلؿقالټي
حقث ٓحظ ٴلجرٴٺ جقؿس لـد  2ٴپتباڄ ٴإل٭ابة بدٴٮ ٴإلسؼربقڄ بتـاول وجباٷ
( )

غذٴئقة خالقة مـ ٴلػقٴكف وٴلخضروٴٷ ،فلو٭ك بتـاول طصائر ٴلحؿضقاٷ لؿعالجة
هذٴ ٴلدٴٮ  ، 3ثؿ جاٮ بعده ٴلدكتقپ ٴټوٴپټ جـر  4ٴلذي ٴكتشػ لؼاٺ ٴلجدپي ،وجربف
( ،

( )

طؾك ٴبـف ،وكان ٴكتشاف هذٴ ٴلؾؼاٺ يف ٴلعام 1796م . 5
( )

( )1ٴكظر :ٴلؿقسقطة ٴلحرٶ ،مصطؾح صب وقائل ،تؿ ٴسرتجاطفا يف 2019/1/10م :صب_وقائل
https://ar.wikipedia.org/wiki/
( )2هق طالؿ ٲسؽتؾـدي ،ولد طام 1716م ،ولف ٴلعديد مـ ٴٕبحاٸ ٴلعؾؿقة ٴلؿشفقپٶ يف مجال ٴلطب،
كان يف بدٴياتف مساطد صبقب طؾك ضفر ٲحدى سػـ ٴلبحرية ٴلؿؾؽقة ٴلربيطاكقة ،تقيف طام 1794م.ٴكظر:
ٰ٭قل ٴلتغذية لؾرياضققـ ڂٰ ،51ساسقاٷ طؾؿ ٴلتغذية ڂ.161
( )3ٴكظر :ٴلؿصدپيـ ٴلسابؼقـ.
( )4هق صبقب وطالؿ بريطاين ،ولد يف بقركؾل طام 1749م ،ٴكتشػ لؼاٺ ٴلجدپي ،وتقيف طام
1823م.ٴكظر :ٴلؿقسقطة ٴلحرٶ (ويؽقبقديا) ،تؿ ٴسرتجاطفا يف 2019/1/11م :ٴټوٴپټ جقـر
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/
( )5ٴكظر :ٴلطب ٴلققائل تاپيخ ومػاهقؿ ومستؼبؾ ،ٴلدكتقپ ٴلؿعتز ٴلخقر ٰحؿد ،مؼال يف مجؾة ٴلصحة
وٴلحقاٶ2007 ،م ،ٴلعدټ ٴٕول ،ڂ.10
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وقد تطقپ ٴلطب ٴلققائل بعد ٽلؽ يف خطقٴٷ متساپطة حقث تؿ ٴكتشاف
بعض ٴلعقٴمؾ ٴلؿسببة لألمرٴڃ ،وكشلٷ كظرية ٴلتجرثؿ ،ويف ٰوٴخر ٴلؼرن ٴلتاسع
طشر تؿ تسجقؾ بعض ٴٓكتشافاٷ ٴلؿفؿة مثؾ ٴلؾؼاحاٷ وٴلؿضاټٴٷ ٴلتالقة :مضاټ
ټٴٮ ٴلؽؾب(1883م) ولؼاٺ ٴلؽقلقرٴ(1892م) ومضاټ سؿ ٴلدفرتيا (1894م)
وٴلؾؼاٺ ٴلؿضاټ لؾتقػقيد(1898م) . 1
( )

وقد ضفرٷ يف ٴلعصر ٴلحديث ممسساٷ محؾقة وټولقة هتتؿ بؿقضقطاٷ
ٴلصحة ٴلعامة ،وپ٭د فاشقاٷ ٴٕوبئة ،وصريؼة ٴلتعامؾ معفا ومؽافحتفا ،ومـ
ٰهؿفا وٰبرٿها مـظؿة ٴلصحة ٴلعالؿقة ٴلتل كشلٷ طـدما ٴجتؿع ټبؾقماسققن مـ
شتك ټول ٴلعالؿ لتشؽقؾ ٴٕمؿ ٴلؿتحدٶ طام 1945م ،وكاقشقٴ خالل ٴجتؿاطفؿ
ٲكشاٮ مـظؿة ٭حقة طالؿقة ،وٰ٭بح لفا ټستقپ خاڂ بتاپيخ ٰ 7بريؾ 1948م ،وهق
ٴلتاپيخ ٴلذي ٰ٭بح يعرف بققم ٴلصحة ٴلعالؿل . 2
( )

وطؾك ٴلرغؿ مـ جفقټ تؾؽ ٴلؿمسساٷ فنن تدٴبقر ٴلتعامؾ مع جائحاٷ
ٴٕوبئة تقٴجف ٭عقباٷ طديدٶ طؾك ٴلؿستقى ٴلعالؿل ،وٽلؽ لعقٴمؾ كثقرٶ يؿؽـ
تؾخقصفا يف ثالثة جقٴكب پئقسقة هل:
"ٴلجاكب ٴٕول :كقطقة ٴلؿقؽروباٷ ،وټپجة تلثقرٴهتا ٴلصحقة وٴلطبقة،
ومدى مباغتتفا ٰو تققع ضفقپها يف مـاصؼ مـ ٴلعالؿ .وٴلجاكب ٴلثاين :ٴلبـك ٴلتحتقة
ٕكظؿة تؼديؿ ٴلرطاية ٴلطبقة وٴلصحقة يف ٴلؿـاصؼ ٴلؿختؾػة مـ ٴلعالؿ وفؼ

) (1أظش :اٌّصذس ااٌغبثك.
) (2أظش :اٌّٛلغ اٌشعٌّّٕ ٟظّخ اٌصؾخ اٌؼبٌّ١خ ،ربس٠خ إٌّظّخ ،رُ اعزشعبػٙب
ثزبس٠خ/https://www.who.int/about/ar :َ2019/1/10
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ٴإلمؽاكقاٷ ٴلبشرية وغقرها ،وتدٴخؾ ٴلعقٴمؾ ٴلطبقة مع ٴلعقٴمؾ ٴٓجتؿاطقة
وٴٓقتصاټية وٴلتعؾقؿقة .وٴلجاكب ٴلثالث :مستقى سؼػ ٴلتققعاٷ مـ قبؾ
ٴٕوساڄ ٴلطبقة وغقر ٴلطبقة لؼدپٴٷ ٰكظؿة تؼديؿ ٴلرطاية ٴلطبقة وٴلصحقة لؾتعامؾ
ٴلـاجع مع جائحاٷ ٴٕوبئة تؾؽ قبؾ وحال ضفقپها ويف ٴلؿرٴحؾ ٴلتالقة لذلؽ" . 1
( )

الخاذوح
وتشتؿؾ طؾك ٴلـتائج وٴلتق٭قاٷ ،وهل كالتالل:
ٰو ً
ٓ -ٴلـتائج:
تق٭ؾ ٴلباحث مـ خالل هذٴ ٴلبحث ٲلك طدټ مـ ٴلـتائج يجؿؾفا يف ٴٔيت:
ٰ .1ن ٴلقباٮ يطؾؼ يف ٴلؾغة طؾك معان طدٶ مـفاٰ :كف كؾ مرڃ طام ،وققؾ:
هق ٴلطاطقن ،ويف ٴٓ٭طالٺ تعدټٷ تعريػاٷ ٴٕصباٮ وٴلػؼفاٮ
ٍ
مرڃ شديد
ٴلؼدماٮ ،وكذلؽ ٴلؿحدثقـ لؾقباٮ وكؾفا تدوپ حقل :كُؾ
ٴلعدوى ،سريع ٴٓكتشاپ ،وطاټٶ ما يؽقن قاتالً كال ّطاطقن.
 .2هـاك ٴتجاهان يف ٴلػرق بقـ ٴلقباٮ وٴلطاطقن ٰحدهؿاٰ :هنؿا متطابؼان،
وٴٔخرٰ :ن بقـفؿا طؿقم وخصقڂ ،وهق ٴلذي طؾقف ٴلؿحؼؼقن مـ
ٴلػؼفاٮ وٴلؿحدثقـ.
 .3كثرٶ ٴٕوبئة وٴلطقٴطقـ ٴلتل كزلت بالبشرية طؾك مر ٴلعصقپ ،وٰوټٷ
بأٓف بؾ ٴلؿاليقـ مـ ٴلبشر ،وكؼؾتفا كُتب ٴلسقر وٴلتاپيخ وٴلرتٴجؿ.
( )1ٴٓستعدٴټ لؾتعامؾ مع جائحاٷ ٴٕوبئة ،لؾدكتقپ حسـ محؿد ٭ـدقجل ،مؼال يف ٭حقػة ٴلشرق
ٴٕوسط ،طدټ يقم ٴلجؿعة  12پبقع ٴٕول 1436هـ ٴلؿقٴفؼ  02يـاير  2015م ،پقؿ ٴلعدټ]. [13184
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 ٓ .4تشرچ ٴلصالٶ لغقر ٴلخسقف مـ ٴٕفزٴچ كإوبئة وٴلطقٴطقـ لعدم
وپوټ ٽلؽ طـ ٴلـبل  وخؾػائف ٴلرٴشديـ ،ويشرچ ٴلؼـقٷ لرفع
ٴلقباٮ.
 ٓ .5بلڀ طـد ٴلقباٮ ،وما ٴشتد طؾك ٴلـاڀ مـ غسؾ ٴلؿقتك لؽثرهتؿ ،ولؿ
يقجد مـ يغسؾفؿ ٰن يؼربوٴ بغقر غسؾ.
 .6ٴتػؼت كؾؿة ٴلػؼفاٮ طؾك ٰكف ٓ يجقٿ ٰن يدفـ ٴثـان يف قرب وٴحد ٲٓ
لضروپٶ ومـ ٽلؽ كثرٶ ٴلؿقتك يف ٴٕوبئة وٴلطقٴطقـ.
ٰ .7ن ٴلتصرف يف ٴلؿال يف ٰٿمـة ٴلقباٮ وٴلطاطقن محسقٵ مـ ٴلثؾث.
ٰ .8ن ٴلؿتقٴپثقـ ٲٽٴ ماتا معًا يف ٴلقباٮ ولؿ ُيعؾؿ ٴلؿتؼدم مـفا فنهنؿا ٓ
يرثان مـ بعضفؿا ،ويرثفؿا ٴٕحقاٮ مـ وپثتفؿإ ،ن شرڄ ٴإلپٸ لؿ
يقجد فقفؿا وهق تحؼؼ حقاٶ ٴلقٴپٸ بعد مقٷ ٴلؿقپٸ.
ٰ .9كف ٓ بلڀ بالتطعقؿ ٕجؾ ٴلقباٮ ٩ولقس مـ ٴستعجال ٴلبالٮ بؾ هق مـ
ٴٕخذ بإسباٵ ٴلتل ټل طؾك ٴٕخذ هبا ٴلحديث ٴلصحقح.
.10

ٴلخروٹ فرٴپ ًٴ مـ ٴٕوبئة جائز باإلجؿاچ ويستثـك مـ ٽلؽ ٴلػرٴپ
مـ ٴلطاطقن لقپوټ ٴلـص طؾقف.

.11

ٴلطب ٴلحديث يف ٴلتعامؾ مع ٴٕمرٴڃ ٴلؿعدية
سبؼ ٴإلسال ُم
َ
وٴٕوبئة ،حقث ټطت ٴٕحاټيث ٴلـبقية ٴلشريػة ٲلك ٴلققاية مـ
ٴلعدوى ،وٴجتـاٵ مخالطة ٴلؿرضك بإمرٴڃ ٴلؿعدية ،وهنت مـ كان
يف بؾد ٴلقباٮ طـ ٴلخروٹ مـف فرٴپ ًٴ.
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حؿؾ ٴلطب ٴلحديث معف صرقًا ووسائؾ طديدٶ لؾتعامؾ مع
ٴٕوبئة ،تبؾقپٷ فقؿا يسؿك (بالطب ٴلققائل).

.13ضفرٷ يف ٴلعصر ٴلحديث ممسساٷ محؾقة وټولقة هتتؿ بؿقضقطاٷ
ٴلصحة ٴلعامة ،وپ٭د فاشقاٷ ٴٕوبئة ،وصريؼة ٴلتعامؾ معفا
ومؽافحتفا ،ومـ ٰهؿفا وٰبرٿها مـظؿة ٴلصحة ٴلعالؿقة.
ثاكقًا -ٴلتق٭قاٷ:
بالـظر يف مسائؾ هذٴ ٴلبحث وكتائجف ،فنن ٴلباحث يق٭ل بؿا يؾل:
 .1تقجقف ٴلباحثقـ لدپٴسة ٴلؿسائؾ ٴلػؼفقة ٴلدققؼة وجؿع متػرقفا مـ كتب
ٴلؿتؼدمقـ.
 .2ٴلعـاية بدپٴسة ٴلـقٴٿل ٴلػؼفقة يف ٴلؿجآٷ ٴلطبقة وكحقها مـ
ٴلؿجآٷ ٴلؿعا٭رٶ ،وتبصقر ٴلـاڀ بحؽؿ ٴلشرچ ٴلؿطفر فقفا.
- .3ٴلعـاية بـشر ٴلثؼافة ٴلصحقة وطؼد ٴلدوپٴٷ ٴلطبقة لعؾؿاٮ ٴلديـ
وصالٵ ٴلعؾؿ ٴلشرطل.
- .4ضروپٶ ٴلتقٴ٭ؾ بقـ ٴلجفاٷ ٴلطبقة وٴلفقئاٷ ٴلشرطقة إل٭دٴپ
ٴلػتاوى ٴلصحقة يف حآٷ ٴٕمرٴڃ ٴلقبائقة.
 .5ٴلتلكقد طؾك ٰهؿقة تحديث ٴٓشرتٴصاٷ ٴلصحقة طـد مـح ٴلتلشقرٴٷ يف
ٴلؿقٴسؿ ،حؿاية لصحة ٴلؿجتؿع مـ ٴٕمرٴڃ ٴلقبائقة.
ويف ختام هذٴ ٴلبحث ٰسلل ٴهلل سبحاكف ٰن يتؼبؾ ما فقف مـ طؿؾ ،وٰن يغػر
ما فقف مـ كؼص وخؾؾ ،وٰ٭ؾل وٰسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك ٯلف و٭حبف ،ومـ ٴتبع
سـتف وٴهتدى هبديف.
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Abstract
This research examines a renewable issue which pervades
affliction in certain periods of time which is the epidemics and
diseases overwhelming the people and kill them in groups and
individuals.
Research problem focuses on the following main question?
What is the meaning of the concept of epidemics affecting
people? What are the related judgments? What is the related
manner of dealing according to the Sharia methodology? And
what is the related position of contemporary medicine?
This research aims to identify the concept of epidemics
affecting people, to mention certain historical samples of
epidemic the people witnessed, to reveal the proper Sharia
methodology of dealing with such epidemics, to seek the
sharia judgment of such related issues, and to reveal the
related position of the contemporary medicine.
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دساعخٚ ً عّؼب- ،خ٠ت اٌجشش١ رصٟثئخ اٌزٚ٤خ اٌّزؼٍمخ ثب١ٙؽىبَ اٌفم٤ا
ِمبسٔخ

The researcher will adopt the common scientific methodology
adopted in the juristic research where: collect the scientific
material related to the subject through the available resources,
imagine the issued wanted to be researched, mention the
agreed or disagreed juristic statements in such issues
supported by evidences and aspects of significance, and then
the preponderance and its reasons.
Among the most significant results: to demonstrate the sharia
judgment in the issues related to epidemics overwhelming the
people every once in a while, either affecting their worshiping,
heritages and transactions; to enlighten people to the manner
of dealing with such epidemics according to Sharia approach;
and to acknowledge the related position of contemporary
Medicine.

Key words:
Epidemics, epidemic, infection, diseases, plague

