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 ملخص البحث 

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبّي بعده، وبـعـــــــــد... فيمكن اإليجاز في بيان        
في إكمال البحث األول، الذي كان بعنوان:   بعد أن وفقني المولى      ي:تالالفي  ملخص هذا البحث  

لصبر على األوبئة واالستشفاء )التوجيهات النبوية في التعامل مع األوبئة(،  جاء هذا البحث بعنوان: )ا
منها(، ذكرت في مطلعه بيان ضرورة سالمة العقيدة فيما يتعلق بمسببات األمراض، ولزوم حسن 

، مع وجوب اإليمان بالقضاء ، وضرورة التوكل واالعتماد عليه  التوجه وااللتجاء إلى المولى  
الصبر على األمراض، واألسباب الدافعة والقدر، فـلن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا، ثم بينت فيه فضل 

على الصبر واالحتساب، وثواب االلتزام بالمنهج النبوي في التعامل مع األوبئة واألمراض، مع بيان 
األخذ   بيان ضرورة  في  البحث  خاتمة  وكانت  وفوائد،  وِحَكم  أسرار  من  باألمراض  اإلصابة  في  ما 

، فأساس الشفاء باللجوء شرعية، التزاما بهدي نبينا  بأسباب الشفاء، والتحّصن باألدعية واألذكار ال
، مع ذكر ضوابطها وأنواعها وشروطها، وبيان بعض األحكام ، فال شفاء إال شفاؤه  إلى ربنا  

 المتعلقة بالتداوي بعد وقوع المرض. 

أن يشفي جميع مرضى    دوام التوفيق والسداد، وأسأله    وفي الختام أرجو من المولى         
 المسلمين، وأن يرحم موتاهم، ويعجل يرفع هذا البالء، إنه سميع مجيب، والحمد هلل أوال وآخرا. 

 .  وبئـــــة األ السنة النبوية _ ة _ القضاء والقدر _الرقية الشرعي :  الكلمات المفتاحية
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Research Summary 

       Praise be to God alone, and prayers and peace be upon the one after 
whom there is no prophet, and beyond.... So it is possible to briefly explain 

the summary of this research as follows: 

, with the necessity of believing in fate and destiny, for nothing will happen 
to us except what God has written for us, then I explained in it the virtue of 
patience over diseases, the reasons that motivate patience and calculation, 
and the reward of adhering to the prophetic approach in dealing with 
epidemics and diseases, With an explanation of the secrets, wisdom, and 
benefits of contracting diseases,, and the necessity of trusting and relying 
on Him  helped me to complete the first research, which was entitled: 
(Prophetic Directives in Dealing with Epidemics), this research came with 
the title: (Patience with Epidemics and Recovery from them), I mentioned 
at the beginning of the statement the necessity of the integrity of belief 
regarding the causes of diseases, and the necessity of good Turning and 

resorting to the Lord After the Lord  

The conclusion of the research was a statement of the necessity of 
adopting the reasons for healing, and fortifying with supplications and legal 
remembrances, in compliance with the guidance of our Prophet, peace be 
upon him. 
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to heal all Muslim patients, have mercy on their dead, and expedite this 
affliction, for He is All-Hearing and Responding, and praise be to God first 
and last. to continue success and payment, and I ask Him In 
conclusion, I ask the Lord  

Key Words : Legitimacy Rugyah _ Destiny and Aredestination _ The 
prophetic sunnah _ Epidemices . 

 المقدمة 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

آله وصحبه          نبينا محمد وعلى  للعالمين،  المبعوث رحمة  والسالم على  والصالة  العالمين،  الحمد هلل رب 
إلى ما فيه صالحنا في ديننا ودنيانا، وحثنا على اتباع نهجه القويم؛ للسالمة   أجمعين، وبعد، فقد وجهنا النبي  

سالمة البيئة التي يعيش فيها، وكان كثيرا حريصا على سالمة المسلم وحفظ صحته و في الدنيا واآلخرة، وكان  
إلى ضرورة االلتزام بالضوابط التي تحافظ على الصحة والسالمة العامة، خاصة في زمن    ما يرشد أصحابه  

على التحلي بالصبر، واإليمان بالقضاء والقدر، وصدق االعتماد على    انتشار األمراض واألوبئة، كما كان يحثنا  
 في االستشفاء والتداوي؛ مع ضرورة األخذ باألسباب الشرعية لدفع الضرر. ربنا 

ولما انتشرت ــــــ مؤخرا ــــ هذه الجائحة في العالم، وأصابت من أصابت منه، وكثر الخوف منها؛ لما أحدثته وتحدثه   
جسيمة باألبدان واألنفس واألموال، آثرت أن أبين فضل الصبر على البالء والمرض، وضرورة األخذ من أضرار  

والتوكل عليه، وأفردت هذا الموضوع بالبحث والدراسة، طلبا في   بأسباب الشفاء، مع حسن االعتماد على هللا  
الصبر على األوبئة،  نوان هذا البحث: )ومنهجه في ذلك، واخترت أن يكون ع الثواب واإلفادة، وإبرازا لسنة النبي  

  ( أجمع من خالله نصوص السنة المطهرة، واألحداث والوقائع التي تبين كيفية تعامل النبي  واالستشفاء منها
مع الجوائح واألوبئة، وثواب صبرهم عليها، وأخذهم بأسباب الشفاء، وعرضها بأسلوب مبّسط يسير؛    وأصحابه  

 ريم، ويأتي هذا البحث في ثالثة مطالب:  ليستفيد منها القارئ الك
 . في بيان ضرورة سالمة العقيدة فيما يتعلق بمسببات األمراض، وحسن التوجه وااللتجاء إلى هللا  األول: 
 في الصبر على األمراض، وثواب االلتزام بالمنهج النبوي في التعامل مع األوبئة واألمراض.  الثاني: 
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 ء والتحّصن باألدعية واألذكار الشرعية. في األخذ بأسباب الشفا الثالث:
ثم جاءت الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات، تبعها جملة من الفهارس الفنية لتسهيل الوصول لمحتويات       

 البحث، والحمد هلل أوال وآخرا.
 

المطلب األول: في بيان ضرورة سالمة العقيدة فيما يتعلق بمسببات األمراض، وحسن التوجه  
 : وااللتجاء إلى هللا 

 اإليمان بالقضاء والقدر، فـلن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا: 
اإليمان بالقدر ركن من أركان اإليمان، ال يتم اإليمان إال به، وهو التصديق الجازم بأن كل ما     
ري في هذا الكون، وكل ما يقع من الخير والشر، وكل ما يحصل من األحوال، فهو بقضاء هللا  يج 

 وقدره.
له الخلق واألمر كله، وكل شيء يجري في الكون بمشيئته وعلمه، فالقدر خيره وشره، فاهلل       

أسفله، وساكنه وحلوه ومره، وظاهره وباطنه، وكبيره وصغيره، وكثيره وقليله، وأوله وآخره، وأعاله و 
، قضاء قضاه هللا على عباده، وقدر قدره عليهم، وكلهم صائرون إلى  ومتحركه، كل ذلك من هللا  

ما خلقهم له، واقعون فيما قدره عليهم، وال خروج ألحد من الخلق عنه، فما شاء هللا كائن المحالة، 
ومن األمور التي توجب للعبد الراحة من تعب الحيرة والتفكير، وتذهب   ،1وما لم يشأ ال يكون أبدا 

 : عنه حرارة التدبير وتجعله في سكون إلى مواله  
كيفما    تحققه بخالص التوحيد، فإذا علم أن الفاعل هو هللا، وال فاعل سواه، رضي بفعله   •

 كان.  

 

، المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، 88ينظر: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل األثر، للقنوجي، تحقيق: عاصم القريوتي، ص  1
 . 34لعبد القادر بدران، تحقيق: محمد ضناوي، ص
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تحقيق العلم بسبقية القضاء والقدر، حتى يتحقق بأن ما أخطأه لم يكن لُيصيبه، وما أصابه لم   •
ُقْل َلْن ُيِصيَبنا ِإالا ما َكَتَب َّللااُ َلنايكن ليخطئه، قال تعالى: 

ا يشير معنى اآلية ويدل على ، وإنم2
 النظر لسابق القدر، والتوكل على الواحد القهار. 

 وليتأمل قول الشاعر:
ـــون  ــال يكـــــــــــ ــون فـــــــــ ــا ال يكـــــــــ مـــــــــ
 بحيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 أبـــــدا، ومــــا هــــــــو كــــائن سيكـــــــون  
ــال   يســـــــــــعى اللبيـــــــــــب فـــــــــــال ينـــــــــ

 بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيه
 

ـــن  ـــز ومهيـــــــــ ـــال حظـــــا عاجـــــ  وينــــ
ســــــــيكون مــــــــا هــــــــو كــــــــائن فــــــــي  

ـــه  وقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

وأخــــــــــــــــــو الجهالــــــــــــــــــة متعــــــــــــــــــب  
 3محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزون 

 

ورحمته، وأنه ال يفعل به إال ما هو في غاية الكمال في حقه، إن كان   تحقق العبد برأفة الخالق •
جمااًل فيقتضي منه الشكر، وإن كان جالاًل فيقتضي منه الصبر، فهذه األمور الثالثة، إذا تفكر فيها  

 .4العبد دام حبوره وسروره، وسهلت عليه أموره
 :5ولإليمان بالقدر فوائد عظيمة، منها 

 توحيد الربوبية. أنه من تمام  •
االعتماد على هللا   • يوجب صدق  وقدره صدق  أنه  بقضاء هللا  أن كل شيء  إذا علمت  ؛ ألنك 

 . اعتمادك على هللا 
للقلب الطمأنينة، فإذا علمت »أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطاك لم يكن  • أنه يوجب 

 ، اطمأننت بما يصيبك بعد فعل األسباب النافعة. 6ليصيبك« 

 

 من سورة التوبة.  51من اآلية  2
، وُنسب لعبد هللا بن محمد بن 2/146، والزمخشري في ربيع األبرار ونصوص األخيار،  2/6ذكره المبرد في الكامل في اللغة واألدب،  3

 عيينة، وهو من الكامل. 
 ، وما بعدها.2/390ينظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، البن عجيبة، تحقيق: أحمد القرشي رسالن،  4
 . 2/268د على كتاب التوحيد، للعثيمين، القول المفي 5
،  56/ 1، وابن ماجة في سننه،  4701، كتاب: في السنة، باب: في القدر، برقم:  361/ 4جزء من حديث أخرجه أبو داود في سننه،    6

ب، ، قال شعيب األرنؤوط: إسناده قوي، وهو موقوف من حديث أبي بن كع، كالهما عن أبي بن كعب77باب: في القدر، برقم:  
 .، ومرفوع من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود، وحذيفة بن اليمان  
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هو الذي مّن عليه وقدره له، قال    إعجاب المرء بعمله إذا عمل عماًل يشكر عليه؛ ألن هللا  منع   •
ما أصاب من مصيبة في األرض وال في أنفسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك تعالى:  

لكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا بما آتاكم  على هللا يسير
 وإعجاب بالنفس.، أي: فرح بطر  7

 ، فهو صادر عن رحمة وحكمة. عدم حزنه على ما أصابه؛ ألنه من ربه   •
، وأنه ال يقدر األشياء إال مربوطة بأسبابها، فاإلنسان يفعل األسباب؛ ألنه يؤمن بحكمة هللا       

بحال  وال يؤمن عبد حتى يوقن أن ما أراده هللا له من خير أو شر ال يستطيع أحد دفعه وال تحويله  
 .8من األحوال، وهو معنى حديث: »ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك« 

الدرداء      أبو  للتوكل،  9قال  واإلخالص  بالقدر،  والرضا  للحكم،  الصبر  أربع:  اإليمان  ذروة   :
 .10واالستسالم للرب

ي في التعامل مع األوبئة  المطلب الثاني: في الصبر على األمراض، وثواب االلتزام بالمنهج النبو 
 واألمراض: 

: »إذا سمعتم به بأرض  بعدم دخول أرض الوباء وعدم الخروج منها، فقال    أمر رسول هللا        
، ولضمان  11فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا فرارا منه«   -أي: الطاعون   –

سورًا منيعًا حول    تنفيذ الوصية النبوية العظيمة بعدم الخروج من أرض الوباء ضرب رسول هللا  
 

 من سورة الحديد. 23 - 22اآليتان  7
 . 2/516أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير، للجزائري، 8
بن ثابت، ، وزيد  عويمر بن مالك بن قيس بن أمية، األنصاري الخزرجي، صحابي من العلماء الحكماء الفرسان، روى عن النبّي    9

وعائشة، وأبي أمامة، وروى عنه ابنه بالل، وأم الدرداء، وأبو إدريس الخوالنّي، وسويد بن غفلة، واله معاوية قضاء دمشق بأمر عمر 
 هـ. 32، وهو أول قاض بها، وبها توفي سنة بن الخطاب 

، اإلصابة، البن حجر،  5865، رقم:  6/94ثير،  ، أسد الغابة، البن األ2006، رقم:  3/1227ترجمته في: االستيعاب، البن عبد البر،  
 . 6132، رقم: 4/621

، برقم:  4/748، والاللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة،  202، برقم:  1/219أخرجه البيهقي في شعب اإليمان،    10
 . 2/31، وذكره ابن المبارك في الزهد والرقائق،  1238

،  4/1740، ومسلم في صحيحه،  5729اب: الطب، باب: ما يذكر في الطاعون، برقم:  ، كت7/130أخرجه البخاري في صحيحه،    11
 . ، كالهما عن ابن عباس 2219كتاب: السالم، باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، برقم: 
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الفاّر منه  بأجر الشهداء، وحذر  بالبقاء في مكان المرض  الوباء، فوعد الصابر والمحتسب  مكان 
،  12ن له أجر شهيد« : »الفاّر من الطاعون كالفاّر من الزحف ومن صبر فيه كابالويل والثبور، قال  

عن الطاعون فقال: »غدة كغدة البعير، المقيم فيه كالشهيد، والفارُّ منه كالفار   وسئل رسول هللا  
 .14: »الطاعون شهادة لكل مسلم« ، وقال النبي 13من الزْحف« 

هللا له،  قال أهل العلم: كون المقيم فيه له أجر شهيد؛ إنما بشرط أن يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب  
وأن يسلم إليه أمره ويرضى بقضائه، وأن يبقى في مكانه وال يخرج منه بقصد الفرار، فإذا اتصف 

 الجالس بهذه القيود حصل له أجر الشهادة، ويدخل تحته ثالث صور: 
 من اتصف بذلك فوقع له الطاعون ومات فهو شهيد.   األولى:
 بعد ذلك. : من وقع به ولم يمت به فهو شهيد وإن مات والثانية 
من لم يقع به أصاًل ومات بغيره عاجاًل أو آجاًل فهو شهيد، إذا حصلت فيه القيود الثالثة،    والثالثة:

 .15ومن لم يتصف بالقيود الثالثة فليس بشهيد، ولو مات بالطاعون 
عن سب الحّمى في حديث: »ال تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم، كما   ونهى النبي      

؛ لما فيه من التبّرم والتضجر من قدر هللا تعالى، مع ما فيها من تكفير  16يذهب الكير خبث الحديد« 
"اإلنترفيرون"  ماّدة  تزيد نسبة  بالحمى  أنه عند اإلصابة  العلماء  وبّين  الحسنات،  السيئات، وإثبات 

جة كبيرة، وهي ماّدة تفرزها خاليا الدم البيضاء، وتستطيع القضاء على الفيروسات التي تهاجم بدر 
 

كالهما عن    ،28443، برقم:  10/79، وأورده المتقي الهندي في كنز العمال،  14478، برقم:  22/356أخرجه أحمد في مسنده،    12
 .  جابر بن عبد هللا 

العمال،  25118، برقم:  53/ 42أخرجه أحمد في مسنده،    13 الهندي في كنز  المتقي  ، كالهما عن  28435، برقم:  10/77، وأورده 
 عائشة رضي هللا عنها، قال شعيب األرنؤوط: إسناده جيد.

،  3/1522،  ، ومسلم في صحيحه5732، كتاب: الطب، باب: ما يذكر في الطاعون، برقم:  7/131أخرجه البخاري في صحيحه،    14
 . ، كالهما عن أنس بن مالك 1916كتاب: اإلمارة، باب: بيان الشهداء، برقم: 

، دليل الفالحين لطرق رياض 387/ 8، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطالني،  193/ 10ينظر: فتح الباري، البن حجر،    15
 . 174/ 1الصالحين، البن عالن، 

ب: البر والصلة واآلداب، باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، ، كتا1993/ 4أخرجه مسلم في صحيحه،  16
، كتاب: الجنائز، باب ما جاء في الصبر وثواب األمراض 7/200، وابن حبان في صحيحه،  2575حتى الشوكة يشاكها، برقم:  

 . ، كالهما عن جابر 2938واألعراض، برقم:  
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الجسم، كما تكون أكثر قدرة على تكوين األجسام المضاّدة الواقية، وهذه المادة ال تخّلص الجسم من 
لقضاء على  الفيروسات والبكتيريا فحسب، ولكّنها تزيد من مقاومة الجسم لألمراض، وقدرته على ا

الخاليا السرطانية منذ بدء تكّونها، وبالتالي حماية الجسم من ظهورها، ولذا قال بعض األطباء: إّن 
كثيرًا من األمراض نستبشر فيها بالحمى؛ ألّنها تكون أنفع من شرب الدواء، ومن هنا تدَرك الحكمة 

، فالحديث وما تضّمنه من الناس من سّب الحمى، وهي أنها تنّقي الذنوب  من وراء منع الرسول  
 .17، يوحي إليه بما ال يأتيه الباطل موصول باهلل   حقائق علمّية يثبت أّن قائله 

 ِحكم المرض وفوائده:
النبي   • قال  له خير،  أمره  الحقيقي كل  فالمؤمن  الصبر؛  الضراء وهي  :  استخراج عبودية 

لمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان »عجبًا ألمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك ألحد إال ل
 . 18خيرًا له، وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له« 

: »ما  تكفير الذنوب والسيئات، فالمرض سبب في تكفير الخطايا التي اقترفتها الجوارح، قال   •
يصيب المسلم من نصب وال وصب، وال هم وال حزن وال أذى وال غم، حتى الشوكة يشاكها، إال كفر 

 . 19بها من خطاياه« هللا 
، لكن العبد لم يكن  كتابة الحسنات ورفع الدرجات، فقد يكون للعبد منزلة عظيمة عند هللا   •

له من العمل ما يبلغه إياها، فيبتليه هللا بالمرض وبما يكره، حتى يكون أهاًل لتلك المنزلة ويصل 

 

،  7، موسوعة البحوث والمقاالت العلمية، لعلي الشحود، ص 50لجوزية، تحقيق: السيد الجميلي، صينظر: الطب النبوي، البن قيم ا   17
 المصدر: اإلعجاز العلمي في اإلسالم والسنة النبوية، لمحمد كامل عبد الصمد. 

في صحيحه،    ، وابن حبان2999، كتاب: الزهد والرقائق، باب: المؤمن أمره كله خير، برقم:  4/2295أخرجه مسلم في صحيحه،   18
 ، واللفظ لمسلم.، كالهما عن صهيب 2896، كتاب: الجنائز، باب ما جاء في الصبر وثواب األمراض واألعراض، برقم:  7/155

،  4/1992، ومسلم في صحيحه، 5641، كتاب: المرضى، باب: ما جاء في كفارة المرض، برقم:  114/ 7أخرجه البخاري في صحيحه،    19
،  2573، باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها، برقم:  كتاب: البر والصلة واآلداب

 كالهما عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي هللا عنهما، واللفظ للبخاري.
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منزلة لم يبلغها بعمله، ابتاله هللا في جسده : »إن العبد إذا سبقت له من هللا  إليها، قال رسول هللا 
 .20أو في ماله أو في ولده، ثم صّبره على ذلك، حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من هللا تعالى« 

قال   • فقد  الجنة،  البالء  سبب في دخول  يعطى أهل  القيامة حين  العافية يوم  : »يود أهل 
 . 21الثواب، لو أن جلودهم كانت قرِّضت بالمقاريض« 

يقول: هي ناري    : »أبشر فإن هللا  مريضًا فقال له    النجاة من النار، فقد عاد النبي   •
 . 22أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا؛ لتكون حظه من النار في اآلخرة« 

رّد العبد إلى ربه وتذكيره بمعصيته وإيقاظه من غفلته، فيعود العبد الشارد عن ربه إليه، ويذكر   •
 كان غافاًل عنه، ويكف عن معصيته بعد أن كان منهمكًا فيها. مواله بعد أن 

وليعلم المريض أن ما كان يعمله من الطاعات ومنعه المرض من فعله فهو مكتوب له، ويجري  
: »إذا مرض العبد أو سافر، كتب له مثل ما كان له أجره طالما أن المرض يمنعه منه، قال  

 .  24« 23يعمل مقيمًا صحيحاً 

 

، برقم: 37/29، وأحمد في مسنده،  3091، كتاب: الجنائز، باب: األمراض المكفرة للذنوب، برقم:  5/8أخرجه أبو داود في سننه،    20
 : صحيح. 2599، برقم: 6/189، قال األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة،  ، كالهما عن أبي خالد السلمي 22392

، باب: في الصبر على  7/180، والبيهقي في شعب اإليمان،  2402، كتاب: أبواب الزهد، برقم:  4/306أخرجه الترمذي في سننه،  21
، قال الترمذي: ، كالهما عن جابر  9921واألمراض والمصيبات من الكفارات، برقم:    المصائب، فصل: في ذكر ما في األوجاع

:  2206، برقم:  240/ 5هذا حديث غريب ال نعرفه بهذا اإلسناد إال من هذا الوجه، وقال األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة،  
 حسن.

، كتاب: أبواب الطب، باب: 4/521وابن ماجة في سننه،    ،2088، كتاب: أبواب الطب، برقم:  4/412أخرجه الترمذي في سننه،    22
، قال الحاكم: هذا حديث  ، كلهم عن أبي هريرة  1277، كتاب الجنائز، برقم:  1/496، والحاكم في المستدرك،  3470الحمى، برقم:  

 : صحيح.557، برقم:  2/98صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه، وقال األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة،  
، وأحمد 2996، كتاب: الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في اإلقامة، برقم: 4/57أخرجه البخاري في صحيحه،   23

 .، كالهما عن أبي موسى  19679، برقم: 32/457في مسنده، 
 . 2002توبر//أك 28، مقاالت موقع المنهج، تاريخ الموضوع: 4/31ينظر: موسوعة فقه االبتالء، لعلي الشحود،   24
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 ر على المرض: أسباب الصب
على المريض تجاه ما أصابه من مرض أن يصبر على هذا البالء، ويتحقق الصبر بحبس  
النفس عن الجزع والسخط، وحبس اللسان عن الشكوى للخلق، وحبس الجوارح عن فعل ما ينافي  

 الصبر، ومن أسباب الصبر على المرض: 
قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لناالعلم بأن المرض مقدر من عند هللا، قال تعالى:   •

، وقال  25
ما أصاب من مصيبة في األرض وال في أنفسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأهاتعالى:  

، وقال  26
 .27: »كتب هللا مقادير الخالئق قبل أن يخلق السماوات واألرض بخمسين ألف سنة« النبي 

سبٌي، فإذا   ن تتيقن أن هللا أرحم بك من نفسك ومن الناس أجمعين: فقد قدم على النبي  أ •
: »أترون هذه المرأة امرأة من السبي وجدت صبيًا فأخذته، فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي 

هذه  من  بعباده  أرحم  »هلل  فقال:  تطرحه،  ال  أن  تقدر  وهي  ال،  قلنا:  النار؟«  في  ولدها  طارحة 
 .28بولدها« 

  اختار لك المرض، ورضيه لك، وهو أعلم بمصلحتك من نفسك: فهو    أن تعلم أن هللا   •
 حكيم يضع األشياء في مواضعها الالئقة بها، فما أصابك هو عين الحكمة كما أنه عين الرحمة. 

: »من يرد هللا به خيرًا يصب  أراد بك خيرًا في هذا المرض، قال النبي    أن تعلم أن هللا   •
 أي يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها.  29منه« 

 

 من سورة التوبة.  51من اآلية  25
 من سورة الحديد 22من اآلية  26
صحيحه،    27 في  مسلم  برقم:  4/2044أخرجه  السالم،  عليهما  وموسى  آدم  حجاج  باب:  القدر،  كتاب:  في 2653،  والترمذي   ،

 ، قال الترمذي: حسن صحيح غريب. ، كالهما عن عبد هللا بن عمرو بن العاص  2156، كتاب: أبواب القدر، برقم:  4/458سننه،
،  4/2109، ومسلم في صحيحه،  5999باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، برقم:  ، كتاب: األدب،  8/8أخرجه البخاري في صحيحه،    28

 . ، كالهما عن عمر بن الخطاب 2754كتاب: التوبة، باب: في سعة رحمة هللا تعالى وأنها سبقت غضبه، برقم: 
ابن حبان في صحيحه،  ، و 5645، كتاب: المرضى، باب: ما جاء في كفارة المرض، برقم:  7/115أخرجه البخاري في صحيحه،    29

، كتاب: الجنائز، باب: باب ما جاء في الصبر وثواب األمراض واألعراض، فصل: ذكر إرادة هللا جل وعال الخير بمن تواترت 7/168
 .، كالهما عن أبي هريرة 2907عليه المصائب واألحزان، برقم:  
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: »إن عظم الجزاء  أن تذكر بأن االبتالء بالمرض وغيره عالمة على محبة هللا للعبد: قال   •
 . 30ومن سخط فله السخط« مع عظم البالء، وإن هللا إذا أحب قومًا ابتالهم، فمن رضي فله الرضا 

أن تعلم بأن هذه الدار فانية، وأن هناك دارًا أعظم منها وأجل قدرًا؛ ففي الجنة ما ال عين رأت   •
: »يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر، قال رسول هللا  

ابن آدم: هل رأيت خيرًا قط؟ هل  ثم يقال: يا    -أي: غمسة  –يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة  
مّر بك نعيم قط؟ فيقول: ال وهللا يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ 
في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مّر بك شدة قط؟ فيقول: ال وهللا يا  

 .31رب ما مّر بي بؤس قط، وال رأيت شدة قط« 
الصالة   • قال عليه  أشد منك بالء وأعظم منك مرضًا:  إلى من هو  بالنظر  والتأسي  التسلي 

والسالم: »انظروا إلى من هو أسفل منكم، وال تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن ال تزدروا 
  . 33«32نعمة هللا عليكم 

 

، كتاب: 2/1338، وابن ماجة في سننه،  2396الء، برقم:  ، كتاب: الزهد، باب: الصبر على الب601/ 4أخرجه الترمذي في سننه،    30
، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقال  ، كالهما عن أنس  4031الفتن، باب: الصبر على البالء، برقم:  
 : حسن. 146، برقم:  276/ 1األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة، 

ة القيامة والجنة والنار، باب: صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسا في  ، كتاب: صف2162/ 4أخرجه مسلم في صحيحه، 31
 .، كالهما عن أنس 13112، برقم:  20/378، وأحمد في مسنده، 2807الجنة، برقم:  

مة والرقائق ، كتاب: صفة القيا665/ 4، والترمذي في سننه،  2963، كتاب: الزهد والرقائق، برقم:  4/2275أخرجه مسلم في صحيحه،    32
 ، قال الترمذي: صحيح.، كالهما عن أبي هريرة 2513والورع، برقم: 

 . 2002/أكتوبر/28، مقاالت موقع المنهج، تاريخ الموضوع: 4/32ينظر: موسوعة فقه االبتالء، لعلي الشحود،   33
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 واألذكار الشرعية: المطلب الثالث: في األخذ بأسباب الشفاء والتحّصن باألدعية 
على األخذ   اإلسالم حريص على ما ينفع المسلم ويدفع عنه أسباب الضر، وقد حثنا النبي       

بأسباب السالمة والشفاء، وعلمنا كثيرا من األذكار واألدعية لنحصن بها أنفسنا من كل ما قد يضرنا، 
 شافي إال هو، وال شفاء إال شفاؤه.، فال  وعلمنا أن أساس الشفاء من األمراض هو اللجوء إلى هللا  

، ففيه الراحة والطمأنينة والغذاء والشفاء، وسورة الفاتحة من والمسلم يلجأ دوما إلى كتاب هللا     
أنفع ما يقرأ على المريض؛ وذلك لما تضمنته هذه السورة العظيمة من إخالص العبودية هلل والثناء 

عانة به والتوكل عليه، وسؤاله مجامع النعم، ومن أسمائها: ، وتفويض األمر كله إليه، واالستعليه  
 الكافية والوافية والشافية، كذلك قراءة المعوذتين، وسورة اإلخالص، وآية الكرسي، وآيات الشفاء.

وكانت الرقى والتعاويذ معروفة عند العرب وغيرهم قبل اإلسالم، لكنها كانت بطالسم وبعبارات     
، فأقّر ما ليس بشرك،  34علّي رقاكم، ال بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك«   : »أعرضوا كفر، فقال  

ونهي عما فيه شرك، وعرف المسلمون الرقى الجائزة شرعا فرقوا أنفسهم وغيرهم بها، وعرفوا الرقى 
، وبما ورد في الحديث الصحيح من الممنوعة شرعًا فاجتنبوها، وخير الرقى ما كان بكتاب هللا  

وهلل أسرار في كالمه، وأسرار في خلقه، وأسرار في األمراض، وأسرار في الشفاء، وما ، ذكر هللا 
 .35شاء هللا كان، وما لم يشأ لم يكن 

ومن ضوابط الرقية الشرعية: أال تكون شركية، وأال تكون رقية سحرية، وأال تكون من كاهن أو      
وأال تكون بهيئة محرمة، وأال تكون   عراف ولو لم يكن ساحرا، وأن تكون بعبارات ومعان مفهومة، 

بعبارات محرمة، وأال يظن الراقي والمرقي بأن الرقية وحدها تستقل بالشفاء، فالرقى والدعاء كالسالح،  
والسالح بضاربه ال بحّده فقط، فهي تريد قلبا خاشعا، وذال صادقا، ويقينا خالصا، ال ترديدا على 

 . 36سبيل التجربة واالختبار
 

، وأبو داود في سننه،  2200برقم:  ، كتاب: السالم، باب: ال بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك،  1727/ 4أخرجه مسلم في صحيحه،    34
 . ، كالهما عن عوف ابن مالك األشجعي 3886، كتاب: الطب، باب: ما جاء في الرقى، برقم:  6/34

 . 8/536فتح المنعم، لموسى الشين،   35
ج بالقرآن، لعبد ، العال3، الرقى والطب، ص156/ 4، زاد المعاد، البن قيم الجوزية،  126ينظر: الطب النبوي، البن قيم الجوزية، ص  36

 . 47الحق حميش، ص
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37عن عثمان بن أبي العاص     
    أنه شكا إلى رسول هللا   وجعا يجده في جسده، فقال له رسول

أعوذ   -سبع مرات  -، وقل:  -ثالثا  -: »ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: باسم هللاهللا  
 .  38بعزة هللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر« 

إذا أتى مريضا أو أِتي به، قال: »أذهب    هللا    رضي هللا عنها قالت: كان رسول  39وعن عائشة     
 . 40البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقما« 

فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: »نعم« قال: »باسم هللا    ، أتى النبي  وثبت أن جبريل        
، كما  41هللا يشفيك باسم هللا أرقيك« أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد،  

كان إذا اشتكى    كان يرقي نفسه بالقرآن، فعن عائشة رضي هللا عنها: »أن رسول هللا    ثبت أنه  

 

على الطائف،    عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان، صحابي، من أهل الطائف، أسلم في وفد ثقيف، فاستعمله النبي    37
على عمان والبحرين، وكان هو اّلذي منع ثقيفا عن الردة، خطبهم فقال: كنتم آخر   ، ثم استعمله عمرثم عمر  وأقّره أبو بكر

 هـ. 51الناس إسالما، فال تكونوا أولهم ارتدادا، توفي سنة  
، البن األثير، اإلصابة، البن حجر،  3581، رقم: 3/573، أسد الغابة،  1772، رقم: 1035/ 3ترجمته في: االستيعاب، البن عبد البر، 

 . 5457قم: ، ر 4/373
، وابن  2202، كتاب: السالم، باب: استحباب وضع يده على موضع األلم مع الدعاء، برقم:  1728/ 4أخرجه مسلم في صحيحه،  38

 ، واللفظ لمسلم. 3522، وما ُعوذ به، برقم:  ، كتاب: الطب، باب: ما َعوذ به النبي  2/1163ماجة في سننه، 
ن ابنة عامر بن عويمر بن عبد شمس، كانت تكنى بأم عبد هللا، أم المؤمنين، أفقه نساء عائشة بنت أبي بكر الصديق، أمها أم روما  39

في السنة الثانية بعد الهجرة، وهي أشهر نسائه وأحبهن إليه، وأكثرهن رواية للحديث   المسلمين وأعلمهن بالدين واألدب، تزوجها النبي  
ت فيه شعرا، وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض فتجيبهم، توفيت عنه، ولها خطب ومواقف، وما كان يحدث لها أمر إال أنشد

 هـ. 58بالمدينة سنة 
، اإلصابة، البن حجر،  7093، رقم:7/186، أسد الغابة، البن األثير،  402، رقم:  4/1881ترجمتها في: االستيعاب، البن عبد البر،  

 . 11461، رقم:8/231
،  1722/ 4، ومسلم في صحيحه، 5675ب: المرضى، باب: دعاء العائد للمريض، برقم: ، كتا7/121أخرجه البخاري في صحيحه،  40

 . 2191كتاب: السالم، باب: استحباب رقية المريض، برقم: 
،  2/1164، وابن ماجة في سننه،  2186، كتاب: السالم، باب: الطب والمرض والرقى، برقم:  4/1718أخرجه مسلم في صحيحه،    41

 . ، كالهما عن أبي سعيد الخدري 3523ذ به النبي صلى هللا عليه وسلم، وما ُعوذ به، برقم:  كتاب: الطب، باب: ما َعو 
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نفث على نفسه بالمعوذات، ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه، طفقت أنفث على  
 .42نه« ع  نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي 

يقول: »من قال: باسم هللا الذي ال يضر مع اسمه شيء في األرض وال   وكان رسول هللا       
في السماء وهو السميع العليم، ثالث مرات، لم تصبه فجأة بالء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح، 

 . 43ثالث مرات، لم تصبه فجأة بالء حتى يمسي« 
يدع هؤالء الدعوات حين يمسي وحين يصبح:»اللهم إني أسألك العافية   ولم يكن رسول هللا       

في الدنيا واآلخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، 
فوقي، وأعوذ وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن  

 . 44بعظمتك أن أغتال من تحتي« 
من األمراض التي ُتغّير في الِخْلقة؛ لشدة فظاعتها، ونفورها عند الناس،   وقد استعاذ النبي        
  ، واستعاذته 45: »اللهم إني أعوذ بك من البرص، والجنون، والجذام، ومن سيئ األسقام« فقال 

تفسد الخلقة وتورث اآلفات وتبقي الشين، وبعضا يؤثر في    من هذه األسقام؛ ألّنها عاهات وأمراض
العقل، وليست كسائر األمراض التي إنما هي أعراض ال تدوم كالحمى والصداع وسائر األمراض  

 

النبي صلى هللا عليه وسلم ووفاته، برقم:  6/11أخرجه البخاري في صحيحه،    42 ، ومسلم في  4439، كتاب: المغازي، باب: مرض 
 . 2192ث، برقم: ، كتاب: السالم، باب: رقية المريض بالمعوذات والنف1723/ 4صحيحه، 

،  5/465، والترمذي في سننه،  5088، كتاب: كتاب: أبواب النوم، باب ما يقول إذا أصبح، برقم:  419/ 7أخرجه أبو داود في سننه،    43
، كتاب: الدعاء، 2/1273، وابن ماجة في سننه،  3388كتاب: أبواب الدعوات، باب: ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى، برقم:  

، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح  ، كلهم عن عثمان بن عفان  3869دعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى، برقم:  باب ما ي
 غريب.

،  2/1273، وابن ماجة في سننه،  5067، كتاب: أبواب النوم، باب ما يقول إذا أصبح، برقم:  7/409أخرجه أبو داود في سننه،    44
 .، كالهما عن ابن عمر  3871ذا أصبح وإذا أمسى، برقم: كتاب: الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إ

،  295/ 3، وابن حبان في صحيحه،  1554، كتاب: أبواب فضائل القرآن، باب: في االستعاذة، برقم:  2/650أخرجه أبو داود في سننه،    45
، كالهما 1017لعاهات به، برقم: كتاب: الرقائق، باب: االستعاذة، فصل: ذكر ما يستحب للمرء أن يتعوذ باهلل جل وعال من حدوث ا 

 : صحيح. 1390، برقم: 5/276، قال األلباني في صحيح أبي داود، عن أنس بن مالك
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وا من شروط الرسالة:  التي ال تجري مجرى العاهات، وإنما هي كفارات وليست بعقوبات، ولذا عدُّ
 .46وِّه الُخُلق السالمة مّما ينفر منه الَخْلق ويش

والحاصل أن كل مرض يحترز الناس من صاحبه، وال ينتفعون منه، وال ينتفع منهم، ويعجز       
 .47بسبب ذلك المرض عن حقوق هللا وحقوق المسلمين، ُيستحب االستعاذة منه 

قدر األمراض، وقدر لها األدوية، وهو المحيط بكل شيء،    المولى    التداوي بعد وقوع المرض: 
  مثل قراءة القرآن واألدعية وقوة التوكل ونحو ذلك.   شرعيًة: إلزالة األمراض أسبابًا كثيرة:   ع وشر 

مثل    وعاديًة:  مثل ما يوجد عند المريض من قوة البدن التي تقاوم المرض حتى يزول.  وطبيعيًة:
 األدوية التي تركب من األشياء المباحة. 

 

، شرح سنن أبي داود،  8/313، المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، لمحمود السبكي،  1/297ينظر: معالم السنن، للخطابي،     46
 . 361والسنة، لماهر بن مقدم، ص، شرح الدعاء من الكتاب 5/463للعيني، 

 . 3/217ينظر: شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي، البن الَمَلك الكرماني،   47
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 وأعظم األدوية وأفضلها على اإلطالق: 
بالقرآن: والصحة   التداوي  الخيرات  استجالب  في  أثر عظيم  األدعية  ولهذه  الشرعية،  بالرقية  أي 

واستدفاع المضرات واألمراض، ومن المعلوم أنها ال تكون مشروعة إال إذا كانت بالقرآن، أو باألدعية 
فاء فقط، وأن الصحيحة، وأن تكون باللسان العربي، وأن يعتقد القارئ والمقروء عليه أنها سبب للش

الشافي هو هللا وحده  
48. 

يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء قال تعالى:      التداوي بالعسل والحجامة والكي: 
للناس

فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال »اسقه عساًل«، ثم    ، وفي الحديث: أن رجاًل أتى النبي  49
أتاه الثانية فقال: »اسقه عساًل«، ثم أتاه الثالثة فقال: »اسقه عساًل« ثم أتاه الرابعة فقال: قد فعلت، 

: »إن كان في  ، وقال النبي  50فقال: »صدق هللا وكذب بطن أخيك، اسقه عساًل«، فسقاه فبرأ
محجم، أو شربة عسٍل، أو لذعة نار توافق الداء، وما أحب أن شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة  

 . 52«51أكتوي 
قال: »ما من داء إال في الحبة السوداء منه   فقد ثبت أن رسول هللا    التداوي بالحبة السوداء:

 .54« 53شفاء، إال السام 
 التداوي بما يضاد طبيعة المرض: 

 «. 55: »الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماءكالتداوي من الحمى بالماء البارد، فقد قال النبي  

 

 . 3/366ينظر: أسهل المدارك، شرح إرشاد السالك في مذهب إمام األئمة مالك، للكشناوي،  48
 من سورة النحل.  69من اآلية  49
، كتاب: 4/1736، ومسلم في صحيحه،  5684، كتاب: الطب، باب: الدواء بالعسل، برقم:  7/123أخرجه البخاري في صحيحه،    50

 ، واللفظ للبخاري. ، كالهما عن أبي سعيد الخدري 2217السالم، باب: التداوي بسقي العسل، برقم:  
، كتاب: 4/1729، ومسلم في صحيحه،  5683لعسل، برقم:  ، كتاب: الطب، باب: الدواء با7/123أخرجه البخاري في صحيحه،    51

 ، واللفظ للبخاري. ، كالهما عن جابر ابن عبد هللا 2205السالم، باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي، برقم: 
 البكري، محمد عبد الكبير    العلوي،من المعاني واألسانيد، البن عبد البر، تحقيق: مصطفى بن أحمد    ينظر: التمهيد لما في الموطإ  52

، المدخل، البن الحاج، 13/307، الذخيرة، للقرافي، تحقيق: محمد حجي وآخرون،  5/107، المجموع، شرح المهذب، للنووي،  5/274
4/133 . 
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 التداوي باألدوية النافعة: 
 . 56وهذه يقررها ويصفها الطبيب الحاذق الماهر في مجال تخصصه

الجوع        داء  دفع  ينافيه  ال  كما  التوكل،  ينافي  ال  وهو  شرعا،  واجب  الشفاء  بأسباب  واألخذ 
التي نصبها هللا  األسباب  بمباشرة  إال  التوحيد  تتم حقيقة  بل ال  بأضدادها،  والبرد  والحر  والعطش 

مر والحكمة،  مقتضيات لمسبباتها َقَدًرا أو شرًعا، وتعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في األ 
ُينافي التوكل الذي  ُلها أن ترَكها أقوى في التوكل، فإّن تركها عجزا  ويضعفه من حيث يظن ُمَعطِّ
حقيقُته اعتماد القلب على هللا في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه 

اًل للحكمة والشرع، فال يجعل  ودنياه، وال بد مع هذا االعتماد على مباشرة األسباب، وإال كان معط 
 . 57العبُد عجزه توكاًل، وال توكله عجًزا

  

 

، كتاب: 4/1736، ومسلم في صحيحه،  5688باب: الحبة السوداء، برقم:  ، كتاب: الطب،  7/124أخرجه البخاري في صحيحه،    53
 . ، كالهما عن أبي هريرة 2251السالم، باب: التداوي بالحبة السوداء، برقم: 

 ، وما بعدها.4/116لالستزادة، ينظر: المدخل، البن الحاج،    54
،  1732/ 4، ومسلم في صحيحه،  5725هنم، برقم:  ، كتاب: الطب، باب: الحمى من فيح ج7/129أخرجه البخاري في صحيحه،    55

 ، كالهما عن عائشة رضي هللا عنها.2210داء دواء واستحباب التداوي، برقم:   باب: لكلكتاب: السالم، 
، الذخيرة، للقرافي، تحقيق: محمد حجي وآخرون، 7/111ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، تحقيق: يحيى إسماعيل،    56

 وما بعدها. 23، اإلفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية، لوليد السعيدان، ص13/309
 . 4/14زاد المعاد في هدى خير العباد، البن قيم الجوزية،  57
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 الخاتمة 
 بعد إتمام هذا البحث المتواضع، يمكن إبراز أهم ما توصلت إليه من نتائج فيما يلي:      

أن لهذا الموضوع أهمية كبيرة، خاصة في هذا الوقت، وفي ظل هذه الحوادث؛ فهو جدير بالعناية  •
 الباحثين. من 

 بيان سماحة اإلسالم ويسره في الحفاظ على النفس البشرية وسالمتها.  •
 لزوم اإليمان بقضاء هللا وقدره، مع الرضا والتسليم.  •
 يوجهنا دوما إلى ما فيه صالحنا في ديننا ودنيانا، وأن السالمة في اتباع نهجه القويم.  أن نبينا •
 المرض. ضرورة األخذ باألسباب الشرعية لدفع الضرر و  •
 عظم ثواب الصبر على البالء والمرض.  •
أهمية دراسة أحاديث األذكار واألدعية، وتمييز صحيحها من ضعيفها؛ ألن كثيرا من البدع المنتشرة   •

 بين الناس مردها إلى أحاديث ضعيفة أو موضوعة ال أصل لها. 
الشافي استحباب التداوي عمومًا، وبخاصة االستشفاء بالقرآن الكريم ؛ لما في ذلك من التعلق باهلل   •

 الُمعافي. 
السالمة والعافية لجميع المسلمين، وأن   التوفيق والسداد دوما، راجيا منه    وفي الختام أسأل هللا  

يعجل برفع هذا البالء،إنه سميع مجيب، وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد 
 هلل أوال وآخرا. 

 2020سبتمبر 14
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 فهرس األحاديث واآلثار 
 الصفحة طرف الحديث أو األثر

 7 يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن   أبشر فإن هللا  
 8 أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار

 4 فال تقدموا عليه -أي: الطاعون  –إذا سمعتم به بأرض 

إذا مرض العبد أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا  
 صحيحاً 

7 

 11 أعرضوا علّي رقاكم، ال بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك
 6 العبد إذا سبقت له من هللا منزلة إن 

فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال »اسقه  أن رجاًل أتى النبي  
 عساًل« 

15 

 13 كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات   أن رسول هللا  
 9 إن عظم الجزاء مع عظم البالء

 15 إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم... 
 2 يكن ليخطئك أنما أصابك لم 

 10 انظروا إلى من هو أسفل منكم 
 16 الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء

 12 ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: باسم هللا 
 4 الطاعون شهادة لكل مسلم

 6 عجبًا ألمر المؤمن، إن أمره كله خير 
 4 غدة كغدة البعير، المقيم فيه كالشهيد 

 4 الطاعون كالفار من الزحف الفار من 
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 الصفحة طرف الحديث أو األثر
إذا أتى مريضا أو أِتي به، قال: »أذهب البأس   كان رسول هللا 

 رب الناس« 
12 

 8 كتب هللا مقادير الخالئق قبل أن يخلق السماوات واألرض
 5 ال تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم 

 13 اللهم إني أسألك العافية في الدنيا واآلخرة
 14 أعوذ بك من البرص، والجنون، والجذام اللهم إني 

 16 ما من داء إال في الحبة السوداء منه شفاء، إال السام 
 6 ما يصيب المسلم من نصب وال وصب 

 13 من قال: باسم هللا الذي ال يضر مع اسمه شيء 
 9 من يرد هللا به خيرًا يصب منه 

 13 يا محمد، اشتكيت؟ فقال: »نعم« قال: »باسم هللا أرقيك« 
 9 يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة 

 7 يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البالء الثواب
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 قائمة المصادر والمراجع 
اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ت: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان الُبستي، ترتيب: علي  .1

م، مؤسسة الرسالة، 1988  -هـ  1408بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب األرنؤوط، الطبعة األولى،  
 لبنان.  - بيروت

يق: علي محمد االستيعاب في معرفة األصحاب، ت: يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر، تحق  .2
 لبنان.  - م، دار الجيل، بيروت1992 -هـ 1412البجاوي، الطبعة األولى، 

أسد الغابة في معرفة الصحابة، ت: علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن األثير، تحقيق:  .3
م، دار الكتب 1994  -هـ  1415علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة األولى،  

 لبنان.  -العلمية، بيروت
أسهل المدارك، شرح إرشاد السالك في مذهب إمام األئمة مالك، ت: أبو بكر بن حسن بن عبد هللا  .4

 لبنان.  -الكشناوي، الطبعة الثانية، ت.ط: بال، دار الفكر، بيروت
اإلصابة في تمييز الصحابة، ت: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني، تحقيق: عادل أحمد  .5

 لبنان. -هـ، دار الكتب العلمية، بيروت1415محمد معوض، الطبعة األولى،   عبد الموجود، على
 اإلفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية، ت: وليد السعيدان، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث. .6
الطبعة  .7 إسماعيل،  يحيى  تحقيق:  اليحصبي،  موسى  بن  عياض  ت:  مسلم،  بفوائد  المعلم  إكمال 
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 السعودية.  -م، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة2003-هـ 1424
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الثانية،   الباقي وآخرون، الطبعة  البابي الحلبي،  1975  - هـ  1395فؤاد عبد  م، مطبعة مصطفى 

 مصر.  –القاهرة 
ق: خليل  دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ت: محمد علي بن محمد بن عالن، تحقي .12

 لبنان.  -م، دار المعرفة، بيروت 2004 -هـ 1425مأمون شيحا، الطبعة: الرابعة، 
م،  1994الذخيرة، ت: أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد حجي وآخرون، الطبعة األولى،   .13

 لبنان.  -دار الغرب اإلسالمي، بيروت
ي، الطبعة األولى،  ربيع األبرار ونصوص األخيار، ت: عمرو بن محمود جار هللا الزمخشر  .14

 لبنان.  -ه،ـ مؤسسة األعلمي، بيروت1412
 الرقى والطب، ت: طارق الطواري، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث.  .15
الجوزية،   .16 ابن قيم  الزرعي،  أيوب  بكر  أبي  العباد، ت: محمد بن  المعاد في هدى خير  زاد 

ت.ط:   األرنؤوط،  القادر  عبد  األرنؤوط،  شعيب  الرسالة،  1986  -هـ  1407تحقيق:  مؤسسة  م، 
 لبنان، مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت.  - بيروت

الزهد والرقائق، ت: عبد هللا بن المبارك بن واضح الحنظلي، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي،   .17
 لبنان.  - ت.ط: بال، دار الكتب العلمية، بيروت

الد .18 ناصر  محمد  ت:  وفوائدها،  فقهها  من  وشيء  الصحيحة  األحاديث  األلباني،  سلسلة  ين 
 السعودية.  -م، مكتبة المعارف، الرياض1995 -هـ 1415الطبعة األولى،  

سنن ابن ماجة، ت:ىمحمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة، تحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون،   .19
 سوريا.  - م، دار الرسالة العالمية، دمشق2009 -هـ 1430الطبعة األولى،  

ِجْستاني، تحقيق: شَعيب األرنؤوط، مَحماد  سنن أبي داود، ت: أبو داود سليمان ب  .20 ن األشعث السِّ
 لبنان.  - م، دار الرسالة العالمية، بيروت2009  -هـ 1430كاِمل قره بللي، الطبعة األولى، 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ت: أبو القاسم هبة هللا بن الحسن الاللكائي، تحقيق:   .21
ال الغامدي،  حمدان  بن  سعد  بن  الثامنة،  أحمد  الرياض2003  -هـ 1423طبعة  طيبة،  دار   - م، 

 السعودية. 



 الصبر على األوبئة واالستشفاء منها                                                 محّكمة  مجلّة علمّيةيان"  "علَّمه الب  
 

 

   

 ( 57الصفحة ) م2021ديسمبر / هـ1443ربيع اآلخر  / لثا ــثالعدد ال

شرح الدعاء من الكتاب والسنة، ت: ماهر بن عبد الحميد بن مقدم، ت.ط: بال، مطبعة سفير،   .22
 السعودية.  -مؤسسة الجريسي، الرياض

العينى، تحقيق: خالد بن   .23 الدين  بدر  شرح سنن أبي داود، ت: محمود بن أحمد بن موسى 
 السعودية.  -م، مكتبة الرشد، الرياض1999-هـ 1420المصري، الطبعة األولى، إبراهيم 

تحقيق   .24 الكرماني،  الَمَلك  بن  الدين  عز  بن  محمد  البغوي، ت:  لإلمام  السنة  شرح مصابيح 
 م، إدارة الثقافة اإلسالمية. 2012 - هـ 1433بإشراف: نور الدين طالب، الطبعة األولى، 

بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد السعيد بسيوني، الطبعة  شعب اإليمان، ت: أبو بكر أحمد   .25
 لبنان.  - هـ، دار الكتب العلمية، بيروت1410األولى، 

م،  2002  - هـ  1423صحيح أبي داود، ت: محمد ناصر الدين األلباني، الطبعة األولى،   .26
 مؤسسة غراس، الكويت. 

الجميلي،   .27 السيد  تحقيق:  الجوزية،  قيم  بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  النبوي، ت: محمد  الطب 
 لبنان.  -م، دار الكتاب العربي، بيروت1990-هـ1410الطبعة األولى،  

والدراسات  .28 الشريعة  كلية  منشورات  بال،  ت.ط:  حميش،  الحق  عبد  ت:  بالقرآن،  العالج 
 اإلمارات.  -اإلسالمية، جامعة الشارقة

لدار    .29 األولى  الطبعة  الشين،  شاهين  موسى  ت:  مسلم،  صحيح  شرح  المنعم  فتح 
 مصر.  -م، دار الشروق، القاهرة2002 -هـ  1423الشروق،

األثر، ت: محمد صديق خان بن حسن الِقناوجي، تحقيق:  قطف الثمر في بيان عقيدة أهل   .30
 السعودية.  -ه، وزارة الشؤون اإلسالمية، الرياض1421عاصم القريوتي، الطبعة األولى، 

هـ،  1424القول المفيد على كتاب التوحيد، ت: محمد بن صالح العثيمين، الطبعة الثانية،   .31
 السعودية.  -دار ابن الجوزي، الرياض

لغة واألدب، ت: محمد بن يزيد المبرد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة  الكامل في ال .32
 مصر.  -م، دار الفكر العربي، القاهرة1997 -هـ 1417الثالثة، 

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، ت: علي بن حسام الدين ابن قاضي خان، المتقي   .33
م، مؤسسة الرسالة، 1981-هـ 1401لخامسة، الهندي، تحقيق: بكري حياني، صفوة السقا، الطبعة ا

 لبنان.  - بيروت



 الصبر على األوبئة واالستشفاء منها                                                 محّكمة  مجلّة علمّيةيان"  "علَّمه الب  
 

 

   

 ( 58الصفحة ) م2021ديسمبر / هـ1443ربيع اآلخر  / لثا ــثالعدد ال

 لبنان.  - المجموع شرح المهذب، ت: يحيى بن شرف النووي، ت.ط: بال، دار الفكر، بيروت .34
المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، ت: عبد القادر بن أحمد بدران، تحقيق: محمد   .35

 لبنان.  -تب العلمية، بيروتم، دار الك1996-هـ  1417أمين ضناوي، الطبعة األولى، 
م،  1981  -هـ  1401المدخل، ت: محمد بن محمد بن محمد العبدري، ابن الحاج، ت.ط:   .36

 لبنان.  - دار الفكر، بيروت
تحقيق:   .37 النيسابوري،  الحاكم  بن محمد  بن عبد هللا  الصحيحين، ت: محمد  المستدرك على 

األولى،   الطبعة  القادر عطا،  عبد  دا 1990  - هـ  1411مصطفى  بيروتم،  العلمية،  الكتب    - ر 
 لبنان. 

الطبعة   .38 وآخرون،  األرنؤوط  شعيب  تحقيق:  حنبل،  بن  محمد  بن  أحمد  ت:  المسند، 
 لبنان.  -م، مؤسسة الرسالة، بيروت2001 - هـ 1421األولى،

م،  1932  - هـ 1351معالم السنن، ت: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، الطبعة األولى،   .39
 ا. سوري  - المطبعة العلمية، حلب

المنهج    .40 بموقع  المنشورة  المقاالت  لجميع  تجميع  الكتاب  المنهج،  موقع  مقاالت 
www.almanhaj.net  م، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث.2007حتى فبراير 

المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، ت: محمود محمد خطاب السبكي، تحقيق: أمين   .41
 مصر.  -بعة االستقامة، القاهرةهـ، مط 1351محمود محمد، الطبعة األولى،

موسوعة البحوث والمقاالت العلمية، ت: علي بن نايف الشحود، المكتبة الشاملة، اإلصدار   .42
 الثالث.

 موسوعة فقه االبتالء، ت: علي بن نايف الشحود، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث. .43
 


