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 في التعوذ من سيء األسقام من هدي خير األنام 

 دراسة موضوعية

 سماعيلإكامل محمد جاهين 

، جامعة األزهر، ية بنينكلية الدراسات اإلسالم قسم الحديث وعلومه،
 أسوان، جمهورية مصر العربية

 kameljahine.islam.asw.b@azhar.edu.eg: البريد الجامعي

 :ملخص البحث

تعرضت هذه الدراسة إلي بيان نبوي كريم يحث المسلم علي الحفاظ 
مع تفصيل القول في ، علي سالمة األبدان وطلب النجاة من سيء األسقام

وما ترتب عليه من أحكام ، كره في الحديث الشريفتعريف كل مرض ورد ذ
وذلك من خالل تخريج الحديث ، فقهية في أبواب العبادات والمعامالت

ثم شرح ألفاظ الحديث وبيان ، ثم الكالم علي إسناده، وبيان ألفاظه ورواياته
وجاءت  ثم التفصيل في فقه الحديث ويشتمل علي عدة مسائل فقهية.، معناه

 نة ألهم النتائج التي توصلت إليها من خالل هذا البحثالخاتمة متضم

 .سيء األسقام، الجذام، الجنون، البرص، التعوذ :الكلمات المفتاحية

 

 
  



 سيء األسقاميف التعوذ من  من هدي خري األنام  

 898 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

From the guidance of the best of people - to seek refuge from 
the worst diseases 

An objective study 
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Abstract: 

This study was subjected to a generous prophetic statement 
urging the Muslim to preserve the integrity of the bodies and to 
seek salvation from bad sicknesses with detail in the definition of 
each disease mentioned in the noble tradition (hadith) and the 
consequent jurisprudential provisions in the chapters of worship 
and transactions through the documentation of the tradition 
(hadith), the statement Expressions and his narrations, then 
speaking on its chain of transmission, as well as explaining the 
words of the tradition (hadith) and explaining its meaning, then 
detailing the jurisprudence of the tradition (hadith) which 
includes several jurisprudential issues. The conclusion included 
the most important findings that I reached through this research 

Keywords: Seek refuge, Vitiligo (Albinism), Insanity, Leprosy, 
The worst of diseases 
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ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ، إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره

وأشهد ، ومن يضلل فال هادي له، من يهده اهلل فال مضل له، وسيئات أعمالنا
 أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

َ َحقَّ  تَُقاِتِه َوال َتُموتُنَّ ِإالَّ َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن{ }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللَّ
(1) 

}َيا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها 
َ الَِّذي َتَتَساَءلُو َن ِبِه َواألَْرَحاَم َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالً َكِثيراً َوِنَساًء َواتَُّقوا اهللَّ

َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً{ ِإنَّ اهللَّ
(2) 

َ َوُقولُوا َقْوالً َسِديداً ) ( يُْصِلْح لَكُْم 70}َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللَّ
َ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز فَ    (3)ْوزاً َعِظيماً{أَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع اهللَّ

دٍ َوأَْحَس ، فِإنَّ أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكتَاُب اهللِ   َن اْلَهْدِي َهْدُي ُمَحمَّ
 ،َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضالََلة  ، َوكُلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعة  ، َوَشرَّ اأْلُُموِر ُمْحَدثَاتَُها ،

 (4)َوُكلَّ َضالََلٍة ِفي النَّاِر.

                                                

 .(102( سورة آل عمران: آية رقم )1)
 .(1( سورة النساء: آية رقم )2)
 .(71، 70( سورة األحزاب: آية )3)
ويعّلمها ، غالباَ  هيفتتح بها خطب -  -( هذه خطبة الحاجة التي كان الرسول 4)

═ 
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 900 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 أما بعد:

، ويشفي العليل، المطهرة هي النبع الذي يروي الغليل ن السنة النبويةإف
ليها بعد إويتحاكم ، لي القلوب من شبهات وشهواتإطرق تويداوي ما ي

وهي البيان الذي يزيل ، ن الكريم في مشكالت األفهام واألذهانآالقر
 .اإلشكال ويرفع اإلبهام

هو الذي نهتدي به وبسنته  --وال ريب في ذلك فبيان نبينا 
 دي وعلي دربه نقتفي.نقت

ولما كان هذا الزمان قد جد فيه من األسقام ما كثر حوله الكالم قصدت 
األمراض  مما له تعلق بالتعوذ من --أن أعرض ما ورد عن نبينا 

                                                
═ 

 مسلم في اأخرجهف ُمخرجة بألفاظ مختصرة وقد جمعتها ببعضها هذه الخطبةو، أصحابه
والنسائي في ، ٨٦٨ح  2/393" الصالة والخطبة فیباب تخف، كتاب الجمعة "حهیصح"

َكاحِ  -"المجتبى" كتاب النكاح  حديث رقم -٦/٨9-َما يُْسَتَحبُّ ِمَن اْلَكاَلِم ِعْنَد النِّ
 1٨93حديث ، 1/٦09، : كتاب النكاح: باب خطبة النكاحفي سننه هابن ماجو، 327٨

، أربعتهم )مسلم 7٨72حديث رقم:  32/ ص ٨الطبراني في معجمه األوسط ج و
 . -عن ابن عباس والطبراني( ، وابن ماجه، والنسائي

ديث ح 239، 2/23٨كتاب النكاح: باب في خطبة النكاح في سننه: أبو داودوأخرجها   
 3/404، النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح أبواب في سننه: الترمذيو -، 211٨
حديث ، 1/٦09، : كتاب النكاح: باب خطبة النكاحفي سننه هابن ماجو، 1105حديث 
أربعتهم )أبو ، 3721حديث رقم:  393/ ص 1ج  واإلمام أحمد في مسنده، - 1٨92
َحِديُث َعْبِد  ابن مسعود. وقال الترمذي عقبه:وأحمد( عن ، وابن ماجه، والترمذي، داود

.   اهلِل َحِديث  َحَسن 
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 (19-كورونا )كوفيدالمعدية كالبرص والجذام ومنها ما يعرف اآلن بفيروس 
رد في األسقام كما و ءسي من --فأردت شرح حديث تعوذه 

   --مالك بن  حديث الصحابي أنس

يف التعوذ من  --من هدي خري األنام} هذه الدراسة أسميت وقد 
 .المنهج العلمي السليم بقدر طاقتي البشرية اوالتزمت فيه {سيء األسقام

 .أهمية املوضوع وأسباب اختياره
 يمكُن إجماُل أهميِة الموضوع، وسبِب اختيارِه في النقاط اآلتية: 

 سقام.ظهار البيان النبوي لطريقة التعامل مع جملة من األا -1

 من الفوائد والفرائد. عدداشتمال الحديث الشريف علي  -2

 جمع ما ورد عن أهل العلم في هذه المسالة في موطن واحد. -3

االطالع علي ما ورد في السنة من احترازات شرعية مناسبة مع ما يثار  -4
 مراض المعدية.وبئة واألوقات األأفي 

فراد والجماعات شارات نبوية لحماية األإتضمن الحديث الشريف  -5
 .سقاموبئة واألمن األ

 منهج البحث:
سلكت في هذا البحث المنهج التحليلي ذلك المنهج الذي يقوم علي 

الفاظه ومعانيه ومبانيه وصوالً  من تحليل جميع ما ورد في الحديث الشريف
ائد وحكم وقواعد بحسب ما الي استنباط ما يظهر للباحث من أحكام وفو
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 .ليه جهد البحث بعد توفيق اهلل تعاليإينتهي 

 طريقيت يف البحث:
 -وسرت على المنهج اآلتي:

 .ثم ترتيبها على حسب ما أراه مناسباً ، قمت بجمع المادة العلمية -1

رجعت إلى الكتب المعتمدة في جمع ما يتعلق بهذا الحديث سواء من  -2
وحاولت النقل من المصدر األقدم في ، الفقهأو  وشروحه كتب الحديث

 الغالب.

 إلى سورها مع بيان رقم اآلية. اآلياتقمت بعزو  -3

فإذا كان الحديث في ، األحاديث الواردة في البحث بتخريجقمت  -4
أذكر ما ، والمسانيدوإذا كان في السنن ، الصحيحين فإني اكتفي بذلك

 .صحة أو ضعفاً  وقفت عليه من كالم المحدثين حول الحديث

 قمت بتوضيح الكلمات الغريبة. -5

بتفصيل الكالم عن األحكام الفقيهة الواردة في الحديث من  قمت -٦
 مظانها في كتب المذاهب المعتبرة.

 خطة البحث
 مباحث وخاتمة. أربعةو، يتكوُن البحُث من مقدمةِ 

 وخطته. ي فيه، ومنهجضوع وأسباب اختيارهالمقدمة: وفيها: أهمية المو

 المبحث األول: في تخريج الحديث
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 المبحث الثاني: تعريفات وفيه خمسة مطالب:

 المطلب األول: في التعوذ.

 المطلب الثاني: في البرص.

 المطلب الثالث: في الجنون.

 المطلب الرابع: في الجذام.

 سقام.سيئ األ يالخامس: فالمطلب 

 :مسائل وفيه الحديث وائدف منالمبحث الثالث: 

 ؟األسقام فما هي سيئ -1
الواردة في الحديث دون غيرها بالذكر هنا  األمراضلماذا خصت  -2

 وطلب االستعاذة منها؟
من سيئ األسقام بعد تعيين بعضها  - -لماذا تعوذ النبي  -3

 الحديث؟ في أول
 من تلك األسقام مع سالمته منها؟  - -لماذا تعوذ النبي  -4
 ما السر في عدم التعوذ من جميع األسقام؟ -5
 من الحديث. ما يؤخذ -٦

 وفيه مطالب: المبحث الرابع: األحكام الفقهية الواردة في الحديث

المسألة األولي: ثبوت الخيار بين الزوجين بأحد هذه المطلب األول: 
 األمراض
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في حكم حضانة المجنون والمجذوم  المسالة الثانية:المطلب الثاني: 
 ورضاعه:

سة والمخالطة لمن أصيب حكم المجال: ثالثةالمسالة الالمطلب الثالث: 
 بالجذام وما في حكمه من األمراض المعدية.

األحكام التعبدية في الجمعة والجماعات : رابعةالمسالة الالمطلب الرابع: 
 والحج والعمرة

  اْلَمْجُذومِ والمسالة الخامسة: ِإَماَمُة األَْبَرِص المطلب الخامس: 

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

 ئمة تضمنت أهم المصادر وفهرس الموضوعات.وذيلت البحث بقا
 

واهلل أسأل أن يجعله عمالً خالصاً لوجهه الكريم، ومقرباً لنا من رحمة رب 
 العالمين.

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

 الباحث 
 

h 
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 املبحث األول

 يف ختريج احلديث

 نص احلديث

ِ ، --َعْن أََنٍس  اللَُّهمَّ »َيُقوُل:  َكانَ  --أَنَّ َرُسوَل اهللَّ
ِئ اأْلَْسَقامِ   «ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَبَرِص َواْلُجنُوِن َواْلُجَذاِم َوَسّيِ

 ختريج احلديث إمجااًل:

حنبل ـ وأبو يعلى ـ وابن حبان ـ وابن أبى بن  أخرجه أبو داود ـ وأحمد
 سلمةبن  حماد :علي مدار الحديث. وشيبة ـ والطيالسى

 ث تفصياًل:ختريج احلدي

باب االستعاذة ـ ِذْكُر َما  أخرجه ابن حبان في صحيحه ـ كتاب الرقائق ـ
ِ َجلَّ َوَعاَل ِمْن ُحُدوِث اْلَعاَهاِت ِبِه  َذ ِباهللَّ يُْسَتَحبُّ ِلْلَمْرِء أَْن َيَتَعوَّ

ثَنَا، اْلُحَباِب بن  ( قال: أَْخَبَرَنا اْلَفْضُل 3/295/1017 بن  ُموَسى، َقاَل: َحدَّ
ادُ ، ِإْسَماِعيَل  ثَنَا َحمَّ أَنَّ النَِّبيَّ ، َماِلٍك بن  َعْن أََنِس ، َعْن َقَتاَدةَ ، َسَلَمةَ بن  َقاَل: َحدَّ
  :َواْلُجنُونِ ، اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَبَرِص »َكاَن َيُقوُل ،

ِئ اأْلَْسَقامِ ، َواْلُجَذامِ   (1)«َوَسّيِ

                                                

بن  بن حبان بن أحمد بن حبان المؤلف: محمد صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان( 1)
المحقق: شعيب  هـ(354الُبستي )المتوفى: ، الدارمي، أبو حاتم، التميمي، بن َمْعبدَ  معاذ

  .1993 - 1414، الطبعة: الثانية بيروت - الناشر: مؤسسة الرسالة األرنؤوط
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 امساعيلبن  عن موسىروايته يف  احلباببن  تابع الفضَل

 ) أبو داود السجستانى(
/ 2أخرجه أبوداود في سننه ـ أبواب تفريع الوتر ـ باب االستعاذة ف
92/1554 ) 

ثََنا ُموَسى اد  ، ِإْسَماِعيَل بن  قال: َحدَّ ثََنا َحمَّ أَنَّ ، َعْن أََنٍس ، أَْخَبَرَنا َقتَاَدةُ ، َحدَّ
، َواْلُجنُونِ ، اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن الَبَرِص »َم َكاَن َيُقوُل: النَِّبيَّ َصلَّى َعَلْيِه َوَسلَّ 

 (1)«َوِمْن َسيِِّئ اأْلَْسَقامِ ، َواْلُجَذامِ 

 ) بهزُ ، سلمةبن  في روايته عن حماد اسماعيل التُّبوَذِكّى بن  وتابع موسى
 لطيالسى( أبوداود اوالحجاج ـ بن  ابراهيمُ وموسى ـ بن  ـ والحسنُ  ابن أسد

 :أسدبن  فأما رواية َبْهز
  -(20/309-مالك بن  أحمد في مسنده مسند أنس اأخرجهف

/13004) 

ثَنَا َبْهز   اد  ، ُموَسىبن  َوَحَسنُ ، قال: َحدَّ ثََنا َحمَّ ثََنا َقَتاَدةُ ، َقااَل: َحدَّ َعْن ، َحدَّ
أَُعوُذ ِبَك ِمَن  َيُقوُل: " اللُهمَّ ِإنِّي أََنٍس َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل 

ِئ اأْلَْسَقاِم "، َواْلُجَذامِ ، َواْلُجنُونِ ، اْلَبَرِص   (2)َوِمْن َسّيِ

                                                

بن عمرو  بن شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث داود سليمان ىأبلـ  سنن أبي داود( 1)
ِجْستاني  الناشر: المكتبة ـ  : محمد محيي الدين عبد الحميد.تحقيقهـ(275)تاألزدي الّسِ

 .بيروت -صيدا ، العصرية
بن أسد  بن هالل بن حنبل بن محمد أبو عبد اهلل أحمدلـ  بن حنبل مسند اإلمام أحمد( 2)

═ 
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 موسى:بن  وأما رواية احلسنـ 

/ ٦كتاب الدعاء ـ باب جامع الدعاء  ابن أبى شيبة في مصنفه ـ اأخرجهفـ 
ثََنا اْلَحَسنُ 29129/1٨ ادِ ، ُموَسىبن  ( قال: َحدَّ ، َعْن َقتَاَدةَ ، ةَ َسَلمَ بن  َعْن َحمَّ

ِ ، َعْن أََنٍس  اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن »َكاَن َيُقوُل: ، أَنَّ َرُسوَل اهللَّ
 (1)«َوِمْن َسيِِّئ اأْلَْسَقامِ ، َواْلُجَذامِ ، اْلَبَرِص 

 احلجاجبن  وأما رواية ابراهيم
ال: ( ق5/277/2٨97 مسنده ـ مسند قتادة عن أنس فيأبو يعلى  اأخرجهف 

ثَنَا ِإْبَراِهيمُ  اجِ بن  َحدَّ اد  ، اْلَحجَّ ثََنا َحمَّ ِ ، َعْن أََنٍس ، َعْن َقَتاَدةَ ، َحدَّ أَنَّ َرُسوَل اهللَّ
  :اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَبَرِص َواْلُجَذاِم َواْلُجنُوِن »َكاَن َيُقوُل
ِئ اأْلَْسَقامِ   (2)«َوسّيِ

                                                
═ 

إشراف: ـ  وآخرون، عادل مرشد -شعيب األرنؤوط تحقيق:  هـ(241)تالشيباني 
 -هـ  1421الطبعة: األولى، ـ  الناشر: مؤسسة الرسالةـ  بن عبد المحسن التركي اهلل عبد د

 م2001
بن  بن إبراهيم بن محمد بد اهللع، بن أبي شيبة بكر ىأب( مصنف ابن أبى شيبة ـ لـ 1)

الناشر: مكتبة  - : كمال يوسف الحوتتحقيق هـ(235)تبن خواستي العبسي  عثمان
 1409، الطبعة: األولىـ  الرياض -الرشد 

بن هالل  بن عيسى بن يحيى بن المثُنى بن علي يعلى أحمد ىأبلـ  مسند أبي يعلى( 2)
 -الناشر: دار المأمون للتراث ، يم أسد: حسين سلتحقيق هـ(307)تالموصلي ، التميمي
  م.19٨4 - 1404، الطبعة: األولى دمشق



 سيء األسقاميف التعوذ من  من هدي خري األنام  

 908 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 يالسداود الطي وأما رواية أبو
/ 3/449ما روى عنه قتادة  أبوداود الطيالسي في مسنده ـ اأخرجهفـ 
اد  2120 ثَنَا َحمَّ ثََنا أَبُو َداُوَد َقاَل: َحدَّ أَنَّ َرُسوَل ، َعْن أََنٍس ، َعْن َقَتاَدةَ ، ( قال: َحدَّ
 ِ ِن اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَبَرِص َواْلُجنُو»َكاَن َيُقوُل:  اهللَّ

 .(1)«َواْلُجَذاِم َوَسيِِّئ اأْلَْسَقامِ 

ومن طريق أبي داود الطيالسي أخرجه الضياء المقدسي في "المختارة" 
٦/340 /23٦3)(2). 

عبد بن  وشيبان، يحيىبن  سلمة في روايته عن قتادة همامُ بن  وتابع حمادَ 
 الرحمن النحوي.

 حييى بن  أما رواية همام
باب االستعاذة من -كتاب االستعاذةى" ائي في "المجتبفأخرجها النس

 " ٨/270/5493الجنون"

                                                

البصرى  يبن الجارود الطيالس بن داود داود سليمان ىأبي لـ مسند أبي داود الطيالس( 1)
ـ  مصر -الناشر: دار هجر  بن عبد المحسن التركي : الدكتور محمدتحقيق هـ(204)ت

 م1999 -هـ 1419، الطبعة: األولى
ألحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ا (2)

بن عبد الواحد المقدسي  المؤلف: ضياء الدين أبو عبد اهلل محمد ومسلم في صحيحيهما
بن  بن عبد اهلل دراسة وتحقيق: معالي األستاذ الدكتور عبد الملك هـ(٦43)المتوفى: 

، الطبعة: الثالثة لبنان -بيروت ، لطباعة والنشر والتوزيعالناشر: دار خضر ل دهيش
 م 2000 -هـ 1420
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دُ قال:  ثََنا أَبُو َداُودَ ، اْلُمثَنَّىبن  أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ ام  ، َقاَل: َحدَّ ثََنا َهمَّ َعْن ، َقاَل: َحدَّ
 (1)به بمثله.، َقَتاَدةَ 

 عبد الرمحن النحويبن  وأما رواية شيبان
باب االستعاذة ـ ِذْكُر َما  الرقائق ـ ابن حبان في صحيحه كتاب اأخرجهف

ِ َجلَّ َوَعاَل ِمْن ُحُدوِث اْلَعاَهاِت ِبهِ  َذ ِباهللَّ / 3/300"يُْسَتَحبُّ ِلْلَمْرِء أَْن َيَتَعوَّ
َمد من طريق عبد "1023 ثَنَا َشْيَبانُ ، النُّْعَمانِ بن  الصَّ به ، َعْن َقَتاَدةَ ، َقاَل: َحدَّ

 بمثله مع زيادة في أوله.

َعاءِ أخرجه الحاكم في "المستدرك" و ، َوالتَّْهِليلِ ، َوالتَّْكِبيرِ ، ِكتَاُب الدُّ
ْكرِ  بن  ثنا َشْيَبانُ ، أَِبي ِإَياٍس بن  من طريق أدم "1/712/1944" َوالتَّْسِبيِح َوالّذِ

ْحَمنِ   (2)به بمثله مع زيادة في أوله.، َعْن َقَتاَدةَ ، َعْبِد الرَّ
ْيَخْينِ َهَذا  وقال الحاكم عقبه: َجاُه "، َحِديث  َصِحيح  َعَلى َشْرِط الشَّ  َوَلْم يَُخّرِ

 :يف "سننه" بى داودأ احلديث عند دراسة إسناد
قال ، الَبْصِريُّ ، إسماعيل الِمْنَقِريُّ َمْوالَُهمْ بن  ـ التَُّبْوَذِكيُّ أبو َسَلَمَة: ُمْوَسى 1

                                                

بن  المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي (1)
 تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة هـ(303النسائي )المتوفى: ، بن علي الخراساني شعيب

 .19٨٦ - 140٦، الطبعة: الثانية لبح -الناشر: مكتب المطبوعات اإلسالمية 
بن  بن محمد بن عبد اهلل المؤلف: أبو عبد اهلل الحاكم محمد على الصحيحين المستدرك (2)

بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى:  بن نُعيم حمدويه
الطبعة:  - بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية  تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا هـ(405

 .1990 - 1411، األولى
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 910 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 (1)فنسب إليه ابن أبى حاتم: سبب تسميته: ألنه اشترى بتبوذك داراً 

، نجيحبن  سلمة وحمزةبن  وروى عن: حماد، روي له الجماعة
 .وغيرهم، عثمان المزنيبن  وخالد

 (2).وغيرهم، إسحاق الحربيبن  وإبراهيم، وأبو داود، وعنه: البخاري 
، (٦)وذكره ابن حبان في الثقات، (5)وأبو حاتم، (4)والعجلي، (3)وثقه ابن سعد
 ، (7)ثقة ثبت :وقال الذهبي

توفى (٨)قال ابن حجر: مشهور بكنيته وباسمه ثقة ثبت من صغار التاسعة
 (9)هـ(223سنة)

، الخرقي، البزاز، النحوي، دينار أبو سلمة البصريبن  سلمةبن  ـ حماد 2
 .(10)مالكبن  مولى آل ربيعة، البطائني

                                                

 (.٨/13٦/٦15الجرح والتعديل ) ( 1)
 (.29/21/٦235تهذيب الكمال ) ( 2)
 (.7/222/3390الطبقات الكبري ) ( 3)
 (.1/443/1٦51الثقات للعجلي ) ( 4)
 (.٨/13٦/٦15الجرح والتعديل ) ( 5)
 (.9/1٦0/15770الثقات لـ ابن حبان ) ( ٦)
 (.2/301/5٦77الكاشف ) ( 7)
 (.1/549/٦943تقريب التهذيب ) ( ٨)
 (.7/222/3390الطبقات الكبري ) ( 9)
 (.7/444/1٦٨سير أعالم النبالء ط الرسالة ) ( 10)
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 .والبخاري في غير الصحيح، واألربعة، روى له مسلم

 .وغيرهم، حميد الطويل وقتادةو، روى عن: ثابت الُبناني 

 (1)ماوغيره، داود الضبيبن  وموسى، إسماعيل التبوذكيبن  وعنه: موسى

 (2)قال ابن معين: رجل صدق

 (3)وقال أحمد: أثبت الناس في ثابت البناني

رجل َصالح حسن الَحِديث يَُقال ِإن ِعْنده ألف َحِديث  وقال العجلي: ثقة
 (4).حسن َلْيَس ِعْند َغيره

 :قال الذهبي (5)أثبت الناس في حديث ثابت، قال الدارقطنى: ربما يسهوو
 (٦)ثقة صدوق يغلط

من ، قال ابن حجر: ثقه عابد أثبت الناس في ثابت وتغير في آخر عمره
 (7)كبار الثامنة

، اختلط بآخره، ما روى لكثرة اأوهامً  غير أنَّ له ثقة عابد: خالصة حاله

                                                

 (.7/253/14٨2تهذيب الكمال ) ( 1)
 (.4/312/4547تاريخ ابن معين رواية الدوري ) ( 2)
 (.1/29٨/٦15موسوعة أقوال اإلمام أحمد ) ( 3)
 (.1/131/330ات للعجلي ط الباز ) الثق( 4)
 (.1/22٦/1091موسوعة أقوال أبى الحسن ) ( 5)
 (.1220/ 1/349الكاشف ) ( ٦)
 (.1/17٨/1499تقريب التهذيب ) ( 7)
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 912 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

بن  زيدبن  وعلي، أو خاله حميد الطويل تلكن ما كان من روايته عن ثاب
بن  من رواية عفان بن أبي عمار أواوعمار ، زياد البصريبن  ومحمد، جدعان

 (1)هـ(٦7توفى سنة)، مسلم عنه فهو مقدم في هؤالء الشيوخ

ُدْوِسيُّ بن  َقَتاَدةَ بن  ِدَعاَمةَ بن  ـ َقَتاَدةُ  3 َعِزْيٍز السَّ
بِن ابُن ِدَعاَمَة اَوِقْيَل: ، (2)

 .(5)كنيته: أبو الخطاب (4)روي له الجماعة (3)ُعَكاَبةَ 

بن  وعمرو، مسلمةبن  وعبد الرحمن، أبي يزيدبن  روى عن: عبد ربه
 .وغيرهم، دينار

بن  وسليم، أبي هالل المصريبن  وسعيد، أبي عروبةبن  وعنه: سعيد 
 (٦)وغيرهم.، حيان

ن يقول بشيء من قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا حجة في الحديث. وكا
، وكان يقول بشيء من القدر، قال العجلي: ثقة وكان ضرير البصر، (7)القدر

                                                

 (.10/144/٨2تاريخ اإلسالم ) ( 1)
هذه ، الَسُدوسى: بضم الدال المهملة والواو بين السينين المهملتين أوالهما مفتوحة (2)

بن بكر وهو في ربيعة. ينظر األََنساب:  بن شيبان سدوس منها، لى جماعة قبائلالنسبة إ
(7/102.) 

 (.5/321/5045الثقات لـ ابن حبان ) ( 3)
 (.23/49٨/4٨4٨تهذيب الكمال ) ( 4)
 (.7/171/3139الطبقات الكبرى ط العلمية ) ( 5)
 (.23/49٨/4٨4٨تهذيب الكمال ) ( ٦)
 (.7/171/3139ة ) الطبقات الكبرى ط العلمي( 7)
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 (1)وال يتكلم فيه.، وكان ال يدعو إليه

 (2)ذكره ابن حبان في الثقات

قال الدارقطنى: قرأت بخط أبي بكر الحداد عن أبي عبد الرحمن 
 .(3).. وقتادة.قال ذكر المدلسين، النسائي

: كان وقال "من أهل المرتبة الثالثة المدلسين في "طبقات الحافظذكره و
 (4)حافظ عصره وهو مشهور بالتدليس وصفه به النسائي وغيره.

 (٦)هـ(117توفى )(5)من رؤوس الطبقة الرابعة، قال ابن حجر: ثقة ثبت

 :مالك بن  انس منمساع قتادة حتقيق 
 آلتي:تبين ايالسنة  كتب بالبحث في كتب التراجم وغيرها من

 :ـ لألسباب األتية مالك بن  صحة سماع قتادة من أنس

ْحَمنِ جزم أبو حاتم الرازي حيث قَ  -1 لم "أَبي حاتم َعن أبيه: بن  ال َعْبد الرَّ
بن  وعبد اهلل، أنساإال  --يلق قتادة من أصحاب النَِّبّي 

                                                

 .(1/3٨9/13٨0( الثقات للعجلي ) 1)
 .(5/321/5045( الثقات لـ ابن حبان ) 2)
 .(2/527/2٨11( موسوعة أقوال أبى الحسن ) 3)
 ( 23ص ) طبقات المدلسين (4)
 (.1/453/551٨تقريب التهذيب ) ( 5)
 (.5/321/5045الثقات لـ ابن حبان ) ( ٦)
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 914 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 .(1)."سرجس

حنبل: بن  دَعن أحم ِإْسَماِعيلبن  َقال حربحنبل حيث َ بن  جزم أحمد -2
 إالَّ  --ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النَِّبيُّ "

 (2).َفَكأَنَُّه َلْم َيَرُه َسَماًعا. قيل: فابن سرجس؟ -عن أنس

لم يسمع َقَتاَدة من : »بسماع قتادة من أنس حيث قال اْلَحاِكم األمامجزم  -3
  (3)«.صحابي غير أََنس

في تهذيب الكمال كما ة عن أنس جزم اإلمام المزى برواية قتاد -4
(32/499/4٨4٨) 

في ) تهذيب التهذيب كما بن حجر برواية قتادة عن أنس اجزم اإلمام  -5
٨/351/٦37) 

ثََنا ال -٦ تصريح بالتحديث في روايات البخاري وعلى سبيل المثال)َحدَّ
دُ  ارٍ بن  ُمَحمَّ ثََنا ُمَعاذُ ، َبشَّ ، َعْن َقتَاَدةَ ، ثَِني أَِبيَقاَل: َحدَّ ، ِهَشامٍ بن  َقاَل: َحدَّ

ثَنَا أََنُس  َيُدوُر َعَلى  َكاَن النَِّبيُّ »َماِلٍك َقاَل: بن  َقاَل: َحدَّ
اَعِة الَواِحَدةِ  َقاَل: « َوُهنَّ ِإْحَدى َعْشَرةَ ، ِمَن اللَّْيِل َوالنََّهارِ ، ِنَساِئِه ِفي السَّ

ُث َكاَن يُِطيُقُه؟ َقاَل: كُنَّ  ُقْلُت أِلََنٍس أَوَ  َة ثاَلَِثينَ »ا َنَتَحدَّ َوَقاَل « أَنَُّه أُْعِطَي ُقوَّ

                                                

 (175صـ المراسيل البن أبي حاتم )( 1)

 (1٦٨المراسيل البن أبي حاتم ) صـ (2)
 (٨/355تهذيب التهذيب )( 3)
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ثَُهْم ، ِإنَّ أََنًسا، َعْن َقَتاَدةَ ، َسِعيد    (1)«ِتْسُع ِنْسَوةٍ »َحدَّ

 وهذا، مالك بن  سيدنا أنس ذلكـ كان قتادة من أهل البصرة وك 7
وألن وفاة قتادة سنة ، مالك بن  ن أنسميثبت سماع قتادة 

 هـ(.93سنة)، مالك بن  ووفاة أنس هـ(117)

أحفظ أهل  من قال ابن حجر: قال األثرم سمعت أحمد يقول: كان قتادة 
 واهلل اعلم.(2)حفظه. َيْسمَع شيئًا إالَّ لم البصرة 

 اَل ، في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين لقتادة ابن حجر الحافظ ذكرو
مولة على السماع فيكون من أهل عن أنس بالعنعنة مح يُسلَّم به؛ ألن روايته

أنس  بخالف روايته عن غير، وهم من احتمل األئمة تدليسهم المرتبة الثانية
 فينبغي التفصيل في تدليسه.

، مدلس من المرتبة الثالثة، رسال: ثقة ثبت حافظ كثير اإْل خالصة حالهو
 محمولة على السماع. ورواية شعبة عنه

 احلكم على إسناد احلديث: 

 لما تقدم من الدراسة.صحيح  اسناده

h 
                                                

َوَمْن َداَر َعَلى ِنَساِئِه ِفي ُغْسٍل ، َباُب ِإَذا َجاَمَع ثُمَّ َعادَ  - ِكَتاُب الغُْسلِ   « صحيح البخاري» (1)
 .«2٦٨»ح/(٦2/ 1َواِحٍد )

 (٨/351/٦37) تهذيب التهذيب  (2)



 سيء األسقاميف التعوذ من  من هدي خري األنام  

 916 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 

 

 املبحث الثاني

 تعريفات

 وفيه خمسة مطالب:

 املطلب األول: يف التعوذ.

 املطلب الثاني: يف الربص.

 املطلب الثالث: يف اجلنون.

 املطلب الرابع: يف اجلذام.

 يف سيئ االسقام. :املطلب اخلامس
 

 
  



 احلديث وعلومه 

 

 917 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

 املطلب األول

 يف التعوذ

فاظ تحتاج إلي البيان والتفصيل وتسليط اشتمل الحديث الشريف علي ال
وفي هذا ، الضوء علي معانيها قبل أن ندلف إلي شرح الحديث وفقهه

، والجذام، والبرص، نتعرض إلي تعريف التعوذ -إن شاء اهلل تعالي-المبحث
 ونبدأ ببيان معني التعوذ، وسيء االسقام، والجنون

فما ، في أحاديث عديدة من جملة أمور حيث تعوذ النبي 
 معني التعوذ وما أصله وسببه؟ 

 املطلب األول: يف التعوذ

إن االلتجاء إلي اهلل هو الحصن الحصين الذي يلوذ به كل مسلم امتالء  
فمن غير اهلل يطلب مدده ونصره؟ من سواه يطلب منه المؤنة ، قلبه بهذا اليقين

ي هو إرشاد لألمة حت والمعونة ؟ إنه رب العالمين؛ فتعوذ النبي 
تتأدب باألدب النبوي في االستغاثة باهلل جل وعال في كل حال وأمر ال سيما 

 األمراض واالسقام.

 :يف اللغة معين التعوذ

اُل أَْصل  َصِحيح  يَُدلُّ َعَلى َمْعنًى َواِحدٍ  ، كلمة )َعَوَذ( اْلَعْيُن َواْلَواُو َوالذَّ
ْيءِ   (1)َعَلْيِه ُكلُّ َشْيٍء َلِصَق ِبَشْيٍء أَْو اَلَزَمُه. ثُمَّ يُْحَمُل ، َوُهَو ااِلْلِتَجاُء ِإَلى الشَّ

                                                

، ( عوذ43٨/ 9تاج العروس ) .ويراجع كذلك:(1٨4-1٨3/ 4لغة )مقاييس المعجم ( 1)
 .(٦35مجمل اللغة البن فارس )ص: ، عوذ (49٨/ 3لسان العرب )



 سيء األسقاميف التعوذ من  من هدي خري األنام  

 918 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 ِ َتَباَرَك َوَتَعاَلى  -أَْي أَْلَجأُ ِإَلْيِه  -َجلَّ ثََناُؤُه  -َقاَل اْلَخِليُل: َتُقوُل أَُعوُذ ِباهللَّ
 َعْوًذا أَْو ِعَياًذا. ، -

ُذ ِبَها . فاْلُعوَذُة والتّعويذ َواْلَمَعاَذةُ: الَِّتي يَُعوَّ ْنَساُن ِمْن َفَزٍع أَْو ُجنُون   (1)اإْلِ

وعاذ فاَلن بربّه يعوذ َعْوذاً (2)أَي َلَجْأُت ِإليه.، وُعْذُت بُفالٍن واستََعْذُت ِبهِ 
ِ  ِإذا َلجأ ِإَلْيِه واعتصم ِبِه. َقاَل اهلل جّل وعّز:} َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرَءاَن َفاْستَِعْذ ِباهللَّ

ْيَطاِن الرَّ   (3)(.9٨ِجيِم{)النّحل: ِمَن الشَّ

 (4)عاذ به يعوذ إذا التجأ إليه.، "والتعوذ بالشيء": االلتجاء إليه واالحتماء به

ومنه قوله ، يقال: عاذ فالن بفالن، والتعلق به، العوذ االلتجاء إلي الغيرو
 (5)}أعوذ باهلل أن أكون من الجاهلين{.

ثم أُِعلَّ بنقل حركة الواو ، وأصل )عاذ(: "أَْعُوذ" بتسكين العين وضم الواو
ثم طََردوا ، فقالوا: "أَُعْوذ" على أصل هذا الباب، إلى العين وتسكين الواو

فوقعت الواو بعد ، وأصله: "عاوذ"، فقالوا في اسم الفاعل: "عائذ"، إعالَله
 (٦)كما قالوا: قائم وخائف.، ألف فاعل فقلبوها همزة

                                                

 .(229/ 2( العين )1)
 .( عوذ43٨/ 9( تاج العروس )2)
 ( عوذ.93/ 3( تهذيب اللغة )3)
 .(201/ 2( الشافي في شرح مسند الشافعي )4)
 .(1911/ ٦اشف عن حقائق السنن )( شرح المشكاة للطيبي الك5)
التفسير القيم = تفسير القرآن الكريم البن »، (704/ 2( بدائع الفوائد ط عالم الفوائد )٦)

 .(٦03)ص« القيم



 احلديث وعلومه 

 

 919 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

 معين التعوذ يف االصطالح:

، في "بدائع الفوائد": اعلم أن لفظة: عاذَ  -تعالي -قال ابن القيم
ن وااللتجاء، وما تصرف منها ز والتحصُّ وحقيقة معناها: ، تدل على التحرُّ

ولهذا يسمى المستعاذ به: ، الهروُب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه
 (1)كما يسمى "ملجأ وَوَزًرا".، "َمَعاًذا"

 -  -ا أدِخلت على النبّيِ لم (2)وفي الحديث: أن ابنَة الَجْون
فقال لها: "لقد ُعْذِت ِبَمَعاٍذ الَحِقي ، قالت: أعوُذ باهللِ منَك ، فوضع يده عليها

  (3)بأْهِلِك".

 وفي أصله قوالن:

                                                

 .(703/ 2( بدائع الفوائد ط عالم الفوائد )1)
بن  بن عبيد ابن رواس وقيل: عمرة بنت يزيد بن الجون الكالبية. عمرة بنت َيِزيدهي: ( 2)

ِ ، كالب الكالبية فبلغه أن بها برًصا فطلقها  وهذا أصح. تزوجها َرُسول اهللَّ
 ِ فتعوذت منه حين  ولم يدخل بها. وقيل: إنها التي تزوجها َرُسول اهللَّ

بن زيد فمتعها بثالثة  وأمر أسامة، فطلقها، َفَقاَل َلَها: لقد عذت بمعاذ، أدخلت َعَلْيهِ 
بن عروة عن أبيه عن عائشة. َوَقاَل أَبُو  بن القاسم عن هشام أثواب. هكذا روى َعْبد اهللَِّ 

بن الجون. َوَقاَل قتادة: إنما َقاَل ذلك ِفي امرأة من  عبيدة: إنما ذلك ألسماء بنت النعمان
يراجع: فاالختالف ِفيَها كثير َعَلى َما ذكرناه ِفي باب أسماء وغيره. ، بني سليم 

/ ٨اإلصابة في تمييز الصحابة )، (4042( )1٨٨7/ 4االستيعاب في معرفة األصحاب )
247 )11519. 

وهل يواجه الرجل امرأته ، باب: من طلق، كتاب: الطالق، (495٦( رواه البخاري )3)
 .-  -عن أبي أسيد ، بالطالق



 سيء األسقاميف التعوذ من  من هدي خري األنام  

 920 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 أحدهما: أنه مأخوذ من الستر.

 والثاني: أنه مأخوذ من لزوم المجاورة.

صل الشجرة فمن قال باألول: استدل بأن العرب تقول للنبت الذي في أ
ذ" ، واستتر بأصلها وِظلها، فكأنه لما عاذ بالشجرة، التي قد استتر بها: "ُعوَّ

ذا" واستجنَّ ، فكذلك العائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه، سموه "ُعوَّ
 به منه.

ومن قال بالثاني: استدل بأن العرب تقول: للْحِم إذا َلِصق بالعظم فلم 
فكذلك العائذ قد استمسك ، اعتصم به واستمسك بهيتخلص منه "ُعوذ"؛ ألنه 

 (1)واعتصم به ولزمه.، بالمَعاذ

ُذه"؛ أي الذي قد عاذ بالعظم واتصل  ومن كالم العرب: "أطيُب اللحم ُعوَّ
 (2)وجمعها ُعوذ كُحْمر.، و"ناقة عائذ": يعوذ بها ولدها، به

والصون طلب الحماية  :هوظهر جلياً ان التعوذ ي هذه النقولمن خالل و
واللجوء الي اهلل حذراً من كل ما يخاف منه رجاء دفعه ومنعه من رب 
 العالمين بسبب طلب العبد الغوث والمدد من القوي القهار سبحانه وتعالي.

h 

                                                

 (.703/ 2ط عالم الفوائد ) "بدائع الفوائدبتصرف يسير من "( 1)
 .(157/ 1عالم الفوائد ) ( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ط2)



 احلديث وعلومه 

 

 921 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

 املطلب الثاني

 يف الربص

في هذا الحديث من البرص فما تعريفه وسببه  تعوذ النبي  
 وأنواعه؟.

 تعريف الربص يف اللغة:

اُد أَْصل  َواِحد  )َبَرَص   اُء َوالصَّ ْيِء لُْمَعة  ، ( اْلَباُء َوالرَّ َوُهَو أَْن َيُكوَن ِفي الشَّ
ُوا اْلَقَمَر أَْبَرَص ، تَُخاِلُف َساِئَر َلْوِنهِ   .(1)ِمْن َذِلَك اْلَبَرُص. َوُربََّما َسمَّ

والَبَرُص بياض  يقع في الِجْلِد َبِرَص َبَرصاً وهو أْبَرُص واألنثى 
 .(3)وأَْبَرَصُه اهلل، .وقد بَِرَص الرجُل فهو أَْبَرُص (2)ْرصاءُ بَ 

وحية برصاء: ِفي جلدَها لمع ، البرص: َبَياض َيقع ِفي اْلجلد َمْعُروف
 (4)َبَياض.

َوَجْمُع األَْبرِص ، َوَحيَّة  َبْرصاُء: ِفي ِجْلِدَها لَُمُع بياٍض ، َوَرُجل  أَْبَرُص 
. وأَْبَرَص الرجُل ِإذا ، ويَُصغَُّر أَْبَرُص َفُيَقاُل: بَُرْيص  ، جاَء بَوَلٍد أَْبَرَص  بُْرص 

                                                

« المفردات في غريب القرآن»وفي كتاب الراغب  .(219/ 1( مقاييس اللغة )1)
برصت السماء إذا أالعامة تقول: و .«عليه التي  للنكتة  ، أَْبَرص للقمر:  وقيل (:»11٨)ص

ويكون ذلك عندهم ، برصتغطى وجهها برقع غيم رقاق بيض كلمع البرص في جسم األ
 . (273/ 1حاشية كتاب "معجم متن اللغة" )انظر ت المطر. من عالما

 .( برص31٨/ ٨( المحكم والمحيط األعظم )2)
 .برص.(1029/ 3( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )3)
 .(311/ 1( جمهرة اللغة )4)



 سيء األسقاميف التعوذ من  من هدي خري األنام  

 922 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

َويُْجَمُع بُْرصاناً.
(1)  

فإن كان في سائر ، بياض يظهر في ظاهر الجلد ويغور والربص عند األطباء
األعضاء حتى يصير لون البدن كله أبيض يقال له حينئذ المنتشر. والبرص 

يحصل لجلد البدن الستيالء سواد األسود ويسّمى بالقوباء أيضا سواد 
 (2)سوداوية غليظة كذا في بحر الجواهر.

ألَجل ، قال األَِطَباء: يُوَلد الَبرص من َخْلٍط غِليٍظ َبْلَغِمي غالب على الَدمِ 
 َضْعف الُقوة الُمَغَيرة للِغَذاء لغلبه سواء مزاج بارد.

، رطُوَبٍة دقيقةٍ  يحُدث من، األبيض: أن الَبَهق والفرق بينه وبْين الَبَهق
والَبَهق: َيْحُدث في ظَاِهر ، يحُدث في ُعْمق الَبَدن، والَبَرص: بياُض اللون

 (3)الِجْلد.

 واختلفوا يف سببه وأثره وأعراضه فمنهم من قال:

 .(4)عالمته أَن يعصر اللَّْحم َفاَل يحمر.

 (5)َبَياض يْظهر ِفي ظَاهر جلد ويغور ويتشاءم ِبِه. :وقيل

 
                                                

 .(5/ 7( لسان العرب )1)
 --Leprosy في االنكليزية[البرص ]، (323/ 1( كشاف اصطالحات الفنون والعلوم )2)

 Lepre]في الفرنسية[ 
 ،12٦5( ٦34/ 3( الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي )3)
 .(254( تحرير ألفاظ التنبيه )ص: 4)
 .(20٦( قواعد الفقه )ص: 5)



 احلديث وعلومه 

 

 923 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

 مما يغير الصورة والشكل.، (1)و بياض يقع في الجسدوقيل: وه

 (3)َوَخَلِل الطَِّبيَعِة. (2)وقيل: بياض  يَْظَهُر في ظاِهِر الَبَدِن ِلَفَساِد مزاٍج.

يُّ 
: البرص عبارة عن سوء مزاج يحصل بسببه -(4)-قال الَحَرالِّ

 .(5)تكدح أي فساد بلغم يضعف القوة المغيرة إلى لون الجسد

، ض ُمْعٍد ُمْزِمن خبيث يظهر على شكل بُقع بيضاء في الجسدفهو َمرَ 
 .(٦)يؤذي الجهاز الَعَصبّي 

ُع اْلِجْلَد َويُْذِهُب َدَمِويَّتَُه.  (7)وقيل: َوُهَو َبَياض  َشِديد  يَُبّقِ

َواأْلَْرض رعي نباتها ِفي َمَواِضع ، والحية َكاَن ِفي جلدَها لمع بََياض
                                                

 مادة )برص(.، 5/ 7، ( لسان العرب1)
 (٦13( القاموس المحيط )ص: 2)
 .(503/ ٦( فتح الباري البن حجر )3)
، اإلماُم أَُبو اْلَحَسن الحراليُّ األندلُسيُّ ، بن ِإْبَراِهيم التُِّجيبي بن اْلَحَسن دبن أَْحمَ  ( َعِلّي 4)

ُوِلد بمراكش. وأخذ العربية عن أبي  وَحرالُة: قرية  من أعمال ُمْرسَية. هـ[ ٦37]المتوفى: 
، وجاَل ِفي البالد، وَلِقَي العلماءَ ، وحجَّ  وأبي الحجاج ابن نمٍر.، بن خروف الحسن

وبها ، تغرَب. وشارَك ِفي فنون عديدة. وماَل إلى النظريات وعلِم الكالم. وأقاَم بَحماةو
سلم الوصول إلى طبقات ، 4٨٨ ترجمة: (245/ 14مات. تاريخ اإلسالم ت بشار )

 .29٦3 ترجمة: (347/ 2الفحول )
 .(75( التوقيف على مهمات التعاريف )ص: 5)
 .(190 /1( معجم اللغة العربية المعاصرة )٦)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، (175/ 3( أسنى المطالب في شرح روض الطالب )7)

(٦ /309). 



 سيء األسقاميف التعوذ من  من هدي خري األنام  

 924 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 .(1)َوِهي برصاء فعريت ِمْنُه َفُهَو أبرص

وهذا معناه أن البرص يطلق علي جملة من المعاني منها: البياض الناتج 
وتغير ، أو ُرعيت فلم يبق فيها خضرة، واألرض إذا لم تنتج، من األمراض

وسببه متعدد ومدارة علي فساد أو خلل في ، الجلد ببياض أو سواد أو حمرة
 طبيعة بنية الجسد.

 

 

 

h 

  

                                                

 .(49/ 1( المعجم الوسيط )1)



 احلديث وعلومه 

 

 925 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

 لب الثالثاملط

 اجلنون يف

ُجل ِباْلِبنَاِء ِلْلَمْجُهول اجلنون لغة: : أَْي َزال ، َمْصَدُر ُجنَّ الرَّ َفُهَو َمْجنُون 
ْيَء َعَلْيِه: َسَتَرُه.، أَْو َدَخَلْتُه اْلِجنُّ ، َعْقُلُه أَْو َفَسدَ   َوَجنَّ الشَّ

َي الِجنُّ الْسِتتارِ ، تقول: َجنَّ َعَلْيِه الليُل أَي سَتره هم واْخِتفائهم َوِبِه ُسّمِ
ه. وِجنُّ اللَّْيِل وُجنونُه ، َعِن األَبصار َي الَجنيُن الْسِتتاِره ِفي بطِن أُّمِ َوِمْنُه ُسّمِ

ُة ظُْلمِته .، وَجنانُه: شدَّ  (1)َوِقيَل: اختالُط ظالِمه ألَن َذِلَك كلَّه ساتر 

( اْلِجيُم َوالنُّوُن أَْصل  َواِحد   ْتُر َوالتََّستُُّر.َوُهَو ، قال ابن فارس: )ِجنٌّ  السَّ

اَلُح َما ُقوِتَل ِبهِ  اَلِح َفُهَو ُجنَّة . َقاَل أَبُو ُعَبْيَدَة: الّسِ ، َوُكلُّ َما اْستُِتَر ِبِه ِمَن الّسِ
ي اْلَعْقَل. َوَجَناُن اللَّْيِل:  َواْلُجنَُّة َما اتُِّقَي ِبِه. َواْلِجنَُّة: اْلُجنُوُن ؛ َوَذِلَك أَنَُّه يَُغطِّ

 (2)َواُدُه َوَسْتُرُه اأْلَْشَياَء.َس 

ويقال: ما َيُجنُّني منه شيء: أي ما يسترني. ويقال: ُجنَّ بالشيء: ِإذا 
 (3)أعجب به.

 نون اصطالاًا:جلا

تعددت العبارة في وضع حد للجنون وتوصيف المجنون باعتباره مرضاً 
 ومن أشهر تلك التعريفات:، يسلب العقل

                                                

 .( مادة: )جنن(92/ 13( لسان العرب )1)
( .(422-421/ 1( مقاييس اللغة )2)  مادة: )ِجنٌّ
 .(959/ 2( شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم )3)



 سيء األسقاميف التعوذ من  من هدي خري األنام  

 926 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

له ِبَحْيُث يَْمَنُع َجَرَياَن األَْفَعال َواألَْقَوال َعَلى نَْهِج " َزَوال اْلعقل أَو اختال
 (1)العقل ِإالَّ َناِدًرا".

َزِة َبْيَن األَْشَياِء اْلَحَسَنِة َواْلَقِبيَحِة اْلُمْدِرَكِة ِلْلَعَواِقِب   ِة اْلُمَمّيِ أو" اْخِتالَل اْلُقوَّ
 (2)ل أَْفَعالَُها".َوأَْن َتَتَعطَّ ، ِبأَْن الَ َتْظَهَر آثَاُرَها

يَّاِت".:واختصاراً يقال: هو  ِة الَِّتي ِبَها إْدَراُك اْلُكّلِ " اْخِتاَلُل اْلُقوَّ
(3) 

الباعث لإلنسان ، وقيل: "المعنى الموجب انعدام آثاره وتعطيل أفعاله
على أفعال مضادة لتلك األفعال من غير ضعف في عامة أطرافه وفتور في 

ى ُجنُوًنا ".سائر أَْعَضاِئِه يُ  َسمَّ
(4) 

 -ومن أجود العبارات في تعريف الجنون تعريف ابن الملك 
حيث قال "الجنون آفة تحل في الدماغ تبعث علي اإلقدام علي ما : -تعالى

 .(5)يضاد مقتضي العقل من غير ضعف في أعضائه"

                                                

مادة )جنون(. دستور العلماء = جامع العلوم في  (79التعريفات للجرجاني )ص:  (1)
التعريفات ، (131التوقيف على مهمات التعاريف )ص: ، (2٨2/ 1اصطالحات الفنون )

 .(73الفقهية )ص: 
 2٦7الصفحة  - 3ج  -ابن عابدين  -( حاشية رد المحتار 2)
الدر المختار ، (45/ ٦خالق وتكملة الطوري )( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة ال3)

 (9/ 5وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )
 (.2٦3/ 4( كشف األسرار شرح أصول البزدوي للبخاري )4)
 وبهامشه شرح ابن العيني، ( شرح ابن الملك على منار األنوار في أصول الفقه للنسفي5)

 ( دار الكتب العلمية.340)



 احلديث وعلومه 

 

 927 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

، وهكذا يطلق الجنون علي نقص في العقل أو اختالل فيه أو زواله بالكلية
 (1)راد به الجهل وسوء الرأي. "من قولهم لمن ساء رأيه: أنت مجنون".وقد ي

 سببه:

ذكر العلماء أن الجنون له أسباب منها: نقصان ُجبل عليه الدماغ في أصل 
أو استيالء ، أو خروج مزاج الدماغ عن االعتدال بسبب خلط وآفة، الخلقة

ن غير ما يصلح الشيطان عليه وإلقاء الخياالت الفاسدة إليه بحيث يقرع م
 (2)سبباً.

 عالمته:

و"زوال  (3)"جريان التصرفات القولية والفعلية على غير نهج العقالء"
 .(٦)وأفعاله"، وهو "من لم يستقم كالمه (5)وضعف القوى"، (4)الِحَجا

                                                

 .(959/ 2كالم العرب من الكلوم )( شمس العلوم ودواء 1)
ص ، ينظر: مفردات ألفاظ القرآن، (597/ 1( كشاف اصطالحات الفنون والعلوم )2)

 (.1/141المعجم الوسيط )، (1٦7ص )، معجم لغة الفقهاء، (205)
 (.1٦7ص )، معجم لغة الفقهاء (3)
الفروق اللغوية للعسكري . اَم ِبهِ الحجا ُهَو ثبات اْلعقل من َقْولهم تحجى ِباْلَمَكاِن ِإذا أَقَ  (4)

 والِحَجا: العقل والفطنة. (٨5)ص: 
لسان العرب ، (459/ 3المحكم والمحيط األعظم )ينظر مادة: "حجا" في الكتب التالية: 

 (.47ص )، . المصباح المنير(1٦5/ 14)
 .(9/ 1الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ) (.107ص )، ينظر: التعريفات: الجرجاني (5)
ص ، (. وينظر: معجم مصطلحات أصول الفقه2٦1ص )، التعريفات: الجرجاني (٦)

(390.)  



 سيء األسقاميف التعوذ من  من هدي خري األنام  

 928 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 أنواعه:
 واألصالة إلى نوعين هما: وءمن حيث الطر ينقسم الجنون

 األول: اجلنون األصلي:

َبا ِبأَن جن َصِغيرا َفبلغ َمْجنُونااأْلَْصِلّي الْ  والعارضي ِبأَن ، ُمتَِّصل ِبَزَمان الّصِ
 بلغ َعاِقال ثمَّ جن.

وهو نوع  ال يرجى لصاحبه ، ومعناه: أن يولد اإلنسان فاقد العقل
 .(1)الشفاء

 الثاني: اجلنون العارض:

 .(2)نثم يطرأ عليه الجنو، ومعناه: أن يبلغ اإلنسان سليم العقل كامل الفهم

والعارض من أمرين من ، وال يخلو الحال في كٍل من الجنون األصلي
 :(3)حيث االمتداد وعدمه

 األمر األول: مطبق:

 وهو الجنون المتصل بال إفاقة.

                                                

 (.1٦3ص )، عوارض األهلية: الجبوري، (259/ 2تيسير التحرير )ينظر:  (1)
رسالة ، (20٦ص )، بن عبداهلل العتيبي العقل حفظه وحجيته وأثره في التكليف: فهد (2)

عام ، جامعة أم القرى، ريعة والدراسات اإلسالميةكلية الش، للعالمية )الماجستير(
 (.207ص )، ، غير منشورة، هـ1424

 (.107ص )، التعريفات: الجرجاني، (9٦ص )، ينظر: أصول الفقه: الخضري (3)



 احلديث وعلومه 

 

 929 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

َر عنه أيضاً بأنه: "ما كان حاصالً في أكثر السنة"  .(1)وُعّبِ

 .(2)قتاً ويحضر و، وهو الذي يغيب وقتاً  األمر الثاني: غير مطبق "متقطع":

 .ويمكن القول إن المجنون من به آفة أضعفت عقله وأفقدته التمييز
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 (.107ص )، التعريفات: الجرجاني (1)
 (.4/374ينظر: كشف األسرار: البخاري ) (2)



 سيء األسقاميف التعوذ من  من هدي خري األنام  

 930 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 املطلب الرابع

 يف اجلذام

 تعريف اجلذام لغة

اُل َواْلِميُم أَْصل  َواِحد   )   ْيَء ، ُجِذَم( اْلِجيُم َوالذَّ َوُهَو اْلَقْطُع. يَُقاُل َجَذْمُت الشَّ
َي ِلَتَقطُِّع اأْلََصاِبِع. َجْذًما. َواْلِجْذَمُة اْلِقْطعَ  ُة ِمَن اْلَحْبِل َوَغْيِرِه. َواْلُجَذاُم ُسِمّ

وال ، ُجِذَم الَرُجُل بضم الجيم فهو مجذوم وقد  (1)َواأْلَْجَذُم: اْلَمْقطُوُع اْلَيِد.
وقال صاحب القاموس:  (2)يقال: أجذم هكذا ذهب إلي منعه الجوهري

"وَوِهَم الجوهريُّ في َمْنِعه".
(3) 

 اجلذام اصطالاًا:

الجذام: علة تسقط الشعر وتفتت اللحم وتجري الصديد مما ينفر الناس 
 .(4)منه لبشاعته

الجذام: علة تعفن األعضاء وتشنجها وتقرحها وتبح الصوت وتمرط 
 (5)الشعر.

م  اء َمْعروف َورجل ُمَجذَّ َنزَل ِبِه الُجَذام َوأَصله من  -والُجَذام من الدَّ

                                                

 )ج ذ م( .(439/ 1« )مقاييس اللغة( »1)
 )ج ذ م( .(1٨٨4/ 5« )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية( »2)
 .(10٨٦( القاموس المحيط )ص: 3)
 .٦41/ 3، ( الفتوحات الربانية4)
 .(1٨4( مفاتيح العلوم )ص: 5)



 احلديث وعلومه 

 

 931 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

 (1)َو الَقْطع.َوهُ  -الَجْذم 

الُجذام: ِعّلة ردية َتْنَتِشر في البدن ُكله تنتهي إلى تآكُل اأْلَْعَضاء   »
ج. عن  وسقوِطها    (2)«تفرُّ

ُبع وهو نوعان: منه ما يَْحُدث من ، (3)وهذا اَلمرض يَقال َلُه: داء السَّ
فراء، الَخْلط الَسْوَداِوي ة الصَّ  (4).ومن ما َيْحُدث من اِلمرَّ

 ه:عالمت

، واسِتَداَرتها بياض الَعْين (5)بُكُموَدةِ ، يستدل على حدوث هذه الِعلة
 (٦)ووجود الدْمَعة فيها.

هور منها: ظ، كما أن هناك أعراضاً أخرى يستدل بها على وجود هذا المرض
كما يُْقتَرن بظهور هذه البقع فقدان ، على الجلد لونبقع حمراء أو بُِنيَّة ال

                                                

 .(4٨5/ 1( المخصص )1)
 (.247قواعد الفقه )ص: .ونقله عنه صاحب كتاب (٦9)ص« التعريفات الفقهية( »2)
ة ثالثة أقوال لألطباء: أحدها: أنها لكثرة ما تعتري األسد.والثاني: ألن وفي هذه التسمي (3)

، هذه العلة تجهم وجه صاحبها وتجعله في سحنة األسد. والثالث: أنه يفترس من يقربه
 أو يدنو منه بدائه افتراس األسد.

وصاحب السل ، ومقارب المجذوم، وهذه العلة عند األطباء من العلل المعدية المتوارثة
 (.110الطب النبوي البن القيم )ص:  .يسقم برائحته

 (.٦33/ 3( الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي )4)
 مادة كمد(. 531/ 2قاله في: )الصحاح. ، ( الكمودة: َتَغير اللون5)
 .(٦33/ 3( الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي )٦)



 سيء األسقاميف التعوذ من  من هدي خري األنام  

 932 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

كما تظهر على الجسم ُعَجْيرات أو عقد ، ء الجسماإِلحساس في بعض أجزا
ى وإذا زاد المرض ، ويْجَتح شعر الجسم إلى السقوط، تُْصَطحب غالباً بالُحمَّ

وإذا َتطور ، تظهر فيما بعد ُقُروح متفتحة  على الوجه وشْحَمي األذن والجبهة
ة وقد تحدث الوفا، المرض تدخل مرحلة تتساقط فيها أصابع اليدين والقدمين

 (1)في الحاالت الشديدة من هذا النمط. واهلل أعلم.
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/ 5سوعة الطبية الحديثة: انظر: )الموو(.٦33/ 3الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ) (1)
٦3٦ - ٨39.) 



 احلديث وعلومه 

 

 933 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

 املطلب اخلامس

 يف سيء األسقام

يُن َواْلَقاُف َواْلِميُم أَْصل  َواِحد   ) ُسْقم  َوَسَقم   َوُهَو اْلَمَرُض: يَُقاُل ، َسَقَم( الّسِ
 (1)ثاََلُث لُغَاٍت.، َوَسَقام  

يِّئُة: َعَمالِن َقبِ  ُئ والسَّ َكِر ِمَن األَعماِل ، يحانِ والَسّيِ َيِصيُر الَسيُِّئ نَْعًتا ِللذَّ
ئُة األُنثى. ّيِ والسَّ
(2) 

 .(3)وسيئ األسقام: األمراض القبيحة الرديئة

والمعدية ، : إشارة إلى كل األمراض القبيحة الرديئةوسيئ األسقام
وأقاربه ، ومن يقترب منه، والتي تترك أثراً سلبياً على صاحبه، المنفرة

 ه ومن مر عليه.انوجير، أصحابهو

كالشلل والعمى ، تنفُر عنه الطباع، بحيث يصير المرء بها ُمهاًنا بين الناس
وصبر ، ونحو ذلك؛ ألنها أمراض شديدة تحتاج إلى كلفة مالية، والسرطان

وربط على قلبه. وهنا تظهر عظمة  -تعالى-قوي ال يتحمله إال من صبره اهلل 
وبقية الكليات الخمس من ، يرعى بدن المسلم ودينههذا الدين الذي يحافظ و

 دين ونفس وعقل ونسل ومال.

                                                

الصحاح تاج اللغة وصحاح »، (:322/ ٨« )تهذيب اللغة» .(٨4/ 3« )مقاييس اللغة( »1)
 (:٨51/ 2« )جمهرة اللغة»( سقم: 2٨٨/ 12« )لسان العرب»، (1949/ 5« )العربية

 .(97/ 1« )لسان العرب»، (327/ 7« )العين( »2)
 .٦41/ 3، ( الفتوحات الربانية3)



 سيء األسقاميف التعوذ من  من هدي خري األنام  

 934 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

ذ من َهِذه اأْلُُمور كلَها اْقِتَداء بالصادق » َوِفي الَحِديث َمْشُروِعيَّة التََّعوُّ
  -»(1) -المصدوق 
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 .(419)ص« تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين( »1)



 احلديث وعلومه 

 

 935 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

 املبحث الثالث

 احلديثمن فوائد 

 وفيه مسائل:

الشريف قد نظم جملة من الفوائد إن الهدي النبوي في هذا الحديث 
-واألحكام المتعلقة ببعض المباحث التي وردت في قول النبي

- المسائل اماطة اللثام عن المراد بقوله )سيئ  تلك وأول
 األسقام(

 سيئ األسقام؟ وما هاألولي: 

ورد في الحديث الشريف عبارة )سيئ األسقام( وهي تشمل جملة من 
 :وأنواعه (2)والسرطان (1)لمزمنة المعدية مثل: السلاألمراض الخطيرة العصية ا

، وسرطان البروستاتا والثدي، وسرطان األمعاء، كسرطان الرئة :وأنواعه
، سرطان المثانة، سرطان الكبد، سرطان المريء، وسرطان البنكرياس

 .وسرطان الدماغ

                                                

الُل: داء  ِمْثله » مادة سل: (1) لُّ والسُّ  . «"يُهِزل ويُْضني وَيقتل والسُّ
ئَةِ  » اُء: ِهَي َقْرَحة  َتْحُدُث ِفي الّرِ ئَةِ ، وقاَل األَِطبَّ ا تُْعِقُب َذاَت الّرِ أَو ُهَو ، أَو َذاَت اْلَجْنِب ، ِإمَّ

ى َهاِدَية  ، أَو ُسَعال  َطِويل  ، وَنواِزلُ ، ُزكام   ، (29/211« )العروس جتا»، «، وَتْلَزُمها ُحمَّ
 .(12/20٦« )تهذيب اللغة»

« مفاتيح العلوم« »السرطان: ورم صلب له أصل في الجسد كبير تسقيه عروق خضر. ( »2)
 .(1٨5)ص
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 (3)والمرض المزمن، (2)َوَذات اْلَجْنِب  (1)ااِلْسِتْسَقاء :ومن سيئ االسقام
 والعمي.، (4)فالجوال

، وأمراض تصيب المعدة، والضغط، السكري :ومن سيء األسقام
                                                

ة  َغِريَبة  ( »1) يٌّ َسَبُبُه َمادَّ ا اأْلَْعَضاُء  االستقساء: َمَرض  َماّدِ ُل اأْلَْعَضاَء َفَتْرُبو َلَها ِإمَّ َباِرَدة  َتَتَخلَّ
ا اْلَمَواِضُع اْلَخاِلَيُة ِمَن النََّواِحي الَِّتي ِفيَها َتْدِبيُر اْلِغَذاِء َواأْلَْخاَلطُ ، الظَّاِهَرُة ُكلَُّها . «َوِإمَّ

لخاليا وتراكمه في زيادة حجم السائل بين اوينتج عنه «: األوديما»ويسمي كذلك 
ومن أسبابه حدوث هبوط في ، وغالًبا ما يسّبِب ذلك ورًما، األنسجة أو تجاويف الجسم

الطب »أو غير ذلك. ، وانسداد األوردة أو األوعية اللمفاوية، وأمراض الكلى، القلب
شرح "الطب النبوي" تحقيق محمد البلتاجي ، (37)ص« النبوي البن القيم

« مفاتيح العلوم« »لدوام عطش صاحبه. والسقياالستسقاء  اء: (.وسمى هذا الد1/77)
 .(1٨٨)ص

وهو ورم حاّر يعرض في ، ويقال لها أيضا: "وجع الخاصرة" وهي قسمان: حقيقّي  (2)
وهو ألم يشبهه يعرض ، وغير حقيقّي ، وينفجر إلى الّداخل، لألضالع المستبطن  الغشاء  

 الصفاقات. في نواحي الجنب عن رياح غليظة تحتقن بين
ّمل الَكِبيرة الَّتي َتْظهر ِفي َباِطِن الَجْنب وَتْنَفجر ِإَلى  َذاُت  » َبْيَلة والدُّ الَجْنب: ِهَي الدُّ

ومن سّيء األسقام؛ ألنّها تحدث بين القلب ، وهي من األمراض المخوفة« َداِخل.
)باب: الجيم مع « واألثرالنهاية في غريب الحديث »انظر:  َوقّلما َيْسَلم َصاِحُبَها.، والكبد
 . (172/ 10« )فتح الباري البن حجر(. »10/1٨2والفتح )، (303/ 1النّون( )

( معنى المزمن: العتيق وهو مشتق من الزمان يقال: مرض مزمن أي طويل والمزمن: الذي 3)
 (1٨٨)ص« مفاتيح العلوم» «يورث الزمانة أيضاً.

لجانبين من اإلنسان وقد فلج فالن إذا ذهب معروف وهو استرخاء أحد ا الفالج: داء ( 4)
/ 11)لسان العرب  .(1٨٦)ص« مفاتيح العلوم« »الحس والحركة عن بعض أعضائه.

  .(101)ص« فقه اللغة وسر العربية»، (. مادة: فلج215
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، والرئتين، والقلب، والجهاز التناسلي، والمثانة، والقولون، واألمعاء
واألنيميا ، والجهاز العصبي، والعظام وهشاشته، والعينين، واألذنين، والكليتين
واألسنان ، هوائيةوالمريء والقصبة ال، واألنف والحنجرة، وفقر الدم
 والشرايين.. إلخ.، واألضراس

 (1)مثل فيروس اإليبوال، ومن سيء األسقام األمراض الفيروسية الحديثة
حيث تصل  (2)وفيروس اإليدز، %90حيث تصل نسبة الوفاة إلى حوالي 
: حيث تصل (3)ومرض جنون البقر، %٨0نسبة الوفاة دون عالج إلى حوالي 

                                                

وينتشر وباء حمى اإليبوال ، هو مرض فيروسي وخيم يصيب اإلنسان: ( مرض اإليبوال1)
رى النائية الواقعة في وسط أفريقيا وغربها بالقرب من الغابات في الق النزفية أساساً 

ويُنظر إلى خفافيش الفاكهة على أنها المضيف الطبيعي لفيروس  االستوائية المطيرة.
موقع منظمة الصحة  حمى اإليبوال والتي بدورها تنقله للحيوانات االخرى واالنسان.

 https://www.who.int/ar العالمية.
م  :اإليدز» (2) فيروس ُمْعٍد ينتقل بالتَّواصل الجنسّي أو بواسطة خاليا وإفرازات عضوّية كالدَّ

ض المصاب اللتهابات حاّدة  واللُّعاب فيسّبِب خلالً في نظام المناعة في الجسد ويُعّرِ
ي إلى موته.   (143/ 1« )معجم اللغة العربية المعاصرة« »وغريبة تؤّدِ

ر خاليا المخ في األبقارالبقر: التهاب شديد  جنون ( »3) تنتشر العدوى به نتيجة تغذية ، يدّمِ
الماشية بأغذية حيوانّية ويؤدي هذا المرض إلى اضطراب حركّي وشلل وينتهي بموت 

والطريق األكثر احتماالً النتقال  .(40٨/ 1« )معجم اللغة العربية المعاصرة« »الحيوان.
ك المنتجات البقرية المحتوية على مواد العدوى بعامل البريون إلى اإلنسان هو استهال

 تنطوي على مخاطر محددة مثل أنسجة الدماغ. منظمة الصحة العالمية الموقع الرسمي.
https://www.who.int/ar 
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الفتاك الذي  (1)وفيروس الكورونا، فيروس السارسو، %100نسبة الوفاة إلى 
 فجر ويموت صاحب العدوى به.. إلخ.نيستهدف الرئتين فت

ملاذا خصت األمراض الواردة يف احلديث دون غريها بالذكر هنا وطلب االستعاذة  :الثانية
 منها؟

 والجواب:

أن تلك األمراض لها خصائص تميزها عن بقية األمراض الطارئة التي ال 
بخالف تلك األمراض ، ترتب عليها أحكام تؤثر علي من نزلت به وأصابتهي

وما جري مجراها مما ماثلها ويندرج تحت ، المذكورة في الحديث الشريف
 "سيء االسقام" قوله 

من هذه األمراض مع أن في الصبر عليها  -  -فقد استعاذ 
فيفوت ، جروالوقوع في الض، مزيد األجر خشية من ضعف الطاقة عن الصبر

 (2)به األجر.

                                                

فيروسات كورونا فصيلة واسعة االنتشار معروفة بأنها تسبب أمراضاً تتراوح من نزالت  (1)
( MERSة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية )البرد الشائعة إلى االعتالالت األشد وطأ

هو المرض الناجم عن  19-ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )السارس(. كوفيد
. وقد اكتشفت المنظمة 2 -سارس-فيروس كورونا الُمستجد الُمسمى فيروس كورونا

اإلبالغ عن بعد ، 2019كانون األول/ ديسمبر  31هذا الفيروس الُمستجد ألول مرة في 
 مجموعة من حاالت االلتهاب الرئوي الفيروسي في يوهان بجمهورية الصين الشعبية.

 https://www.who.int/ar منظمة الصحة العالمية الموقع الرسمي.

 .(290/ 7) "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين"( 2)



 احلديث وعلومه 

 

 939 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

"والحاصل أنه لما استعاذ مما يشوه الصورة الباطنة من زوال العقل 
من كل مؤذ للنفس أو البدن  تهوالصورة الظاهرة من الجذام عمم في استعاذ

 (1)على سبيل اإلجمال".

العرب ولهم عنها نفرة عظيمة ولهذا عدوا من  إلى  شيء  أبغض  ولكونها »
  (2)«سالمة من كل ما ينفر الخلق ويشوه الخلقشروط الرسالة ال

وبهم عنه نفرة ، البرص أبغض شيء إلى العرب» ومن المشهور أن 
اجة، عظيمة  (3)«وأسماعهم السمه َمجَّ

في معالم السنن: " يشبه أن يكون  -  -قال اإلمام الخطابي 
عضها وب، وتبقي الشين، ألنها عاهات تفسد الخلقة، استعاذته من هذه األسقام

يؤثر في العقل وليست كسائر األمراض التي إنما هي أعراض ال تدوم 
وإنما هي ، وسائر األمراض التي ال تجرى مجرى العاهات، كالحمى والصداع

 .(4)وليست بعقوبات"، كفارات

من سيئ األسقام بعد تعيني بعضها يف أول  - -ملاذا تعوذ النيب الثالثة: 
 احلديث؟

 والجواب:

وما يقاس عليها تُحدث في ، التي وردت في الحديث الشريفن االسقام إ
                                                

 .(217/ 7) "الفتوحات الربانية على األذكار النواوية"( 1)
 .(150/ 2« )القدير فيض( »2)
 .(1٦0/ 10« )فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(( »3)
 .(297/ 1( معالم السنن )4)
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، ويتأذى بسببها المخالط، بنية صاحبها وجسده وأهليته أمور تنفر منه الناس
وقد تؤثر علي صبر ، وتفوت علي أصحابها نفع الناس أو االنتفاع منهم

 أصحابها فتوقعهم في الضجر وذهاب أجر الصبر.

بها  المرء  يصير  التي  العاهات  وهي  ، تعميم بعد تخصيص» قال السندي: 
ر عنه الطباع، الناس بين  ُمهاناً   ومقتضاه أنه ال يطلب السالمة من ، تتنفَّ

ذ من هذه العاهات الشنيعة.، ولكن يطلب العافية، األمراض مطلقاً   (1)«ويتعوَّ

فيه نوع من أنواع النصح باالبتعاد عن مخالطة  -  -وتعوذه
بقية الخلق وحفاظاً علي سالمة الجميع كما في حديث  أصحابها شفقة علي

 الطاعون وفر من المجذوم.

 من تلك األسقام مع سالمته منها؟  - -ملاذا تعوذ النيب  الرابعة:

 والجواب:

 --الهدي النبوي في التعوذ من تلك األمراض مع سالمته 
وتعليمها ، هامنها متوجه إلي تعليم األمة وإرشادها إلي ما فيه خيرها وخيريت

والتعبد له بالدعاء والضراعة لرفع المرض وابراء السقم بإذنه ، االلتجاء إلي اهلل
 سبحانه.

فاستعاذته منها ، ولذا عّدوا من شروط الرسالة السالمة من المنفرات»
  (2)«تعليم  لألمة أو إظهار للعبودية 

                                                

 .ط الرسالة( 310/ 20« )مسند أحمد( »1)
 .(1٨/ 12« )شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية( »2)
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على  وقال صاحب الفتح الرباني: واعلم أن األمراض المنفرة ال تجوز
  -بل يشترط في النبي سالمته من كل منفر وإنما ذكرها ، األنبياء

  (1)تعليًما لألمة كيف تدعو. -

 ما السر يف عدم التعوذ من مجيع األسقام؟اخلامسة: 

 والجواب:

لم يستعذ من جميع األمراض؛ ألن األمراض  --أن النبي 
بل أشد الناس بالء ، وال يخلو منها العباد، مطهرة لآلثام مع الصبر عليها

 األنبياء ثم األمثل فاألمثل.

لم يستعذ باهلل من : »--: (2)التُّوِرِبشتي قال اإلمام شهاب الدين 
خفت  -بالصبر نفسه  على  فيه  اإلنسان  تحامل  إذا  سائر األسقام؛ ألن منها ما 

كالحمى والصداع ، مع انصرام أيامه ووشاكة زواله، وعظمت مثوبته، مئونته
فيعظم ، وتدوم آثاره، وإنما استعاذ من القسم الذي تمتد أيامه، لرمد وأمثالهوا

ويبعد عنها ، وينتهي بصاحبه إلى حالة ينفر منها الحميم، موقعه في النفوس
ويفسد من ، مع ما يورث من الّشين، ويقل دونها المؤانس والمداوي، القريب

                                                

 .(303/ 14« )بن حنبل الشيباني إلمام أحمدالفتح الرباني لترتيب مسند ا( »1)
 الحسن التوربشتي بن الصدر اإلمام السعيد تاج الملة والدين عبد اهلل فضل اهلل و( اإلمام أب2)

  .هـ٦٦1المتوفى سنة 
وتوربشت ِبَضم التَّاء اْلُمَثنَّاة من َفوق بْعدَها َواو َساِكنة ثمَّ َراء َمْكُسوَرة ثمَّ َباء ُمَوحَدة 

 .رجل ُمحدث َفِقيه من أهل شيراز ُسوَرة ثمَّ شين ُمْعجَمة َساِكنة ثمَّ َتاء مثناة من َفوقَمكْ 
  (74/ ٨معجم المؤلفين ) .1245( 349/ ٨طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )
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 (1)«ولم يرغب فيها.، ام...... فلذلك رأى االستعاذة من سيء االسق، الخلقة

: والحاصل: أن كل مرض يحترز الناس -تعالى -َوَقاَل ابن الملك 
ويعجز بسبب ، وال ينتفع منهم، وال ينتفعون منه، من صاحب ذلك المرض

يُستحب االستعاذة من ، ذلك المرض عن حقوق اهلل وحقوق المسلمين
 (2)ذلك.

 

h 

  

                                                

شرح »، (57٨/ 2هـ( ) ٦٦1)المتوفى: « الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي» (1)
 ونقل كالم، (191٨/ ٦هـ( )743المتوفي: ) «حقائق السنن المشكاة للطيبي الكاشف عن

االمام الطيبي ونقله عن الطيبي جميع من بعده دون االشارة إلي أصل  التوربشتياإلمام 
عون »، (1711/ 4« )مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»انظر:  التوربشتيكالم 

« لمورود شرح سنن أبي داودالمنهل العذب ا»، (2٨٨/ 4« )المعبود وحاشية ابن القيم
ذخيرة العقبى في شرح »، (230/ ٨« )مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»، (213/ ٨)

  .(217/ 7الفتوحات الربانية على األذكار النواوية ) .(43/ 40« )المجتبى
  .(217/ 3« )شرح المصابيح البن الملك( »2)
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 املبحث الرابع

 يف احلديثاألحكام الفقهية الواردة 

إن نظرة سريعة في كتب الفقه تنبئ عن كثرة األحكام الشرعية المترتبة 
علي اإلصابة بهذه األمراض في أبواب )العبادات والمعامالت( وسأحاول في 

استعراض تلك األحكام مما له تعلق بالبرص  -قدر اإلمكان -هذا المبحث 
 والجنون والجذام.

 املطلب األول

 ثبوت اخليار بني الزوجني بأحد هذه األمراض يف املسألة األولي:

مما ال شك فيه أن الزواج مبني علي حصول السكن واأللفة والمودة 
بين الزوجين؛ ولذا كان كل ما يؤثر علي هذه المعاني بين الزوجين  والرحمة

محل نظر وبحث في الشريعة اإلسالمية؛ لتالفيه وعالجه حتي ال يذهب 
من ذلك األمراض المنفرة والتي منها ما ورد في و، ببنيان األسرة المسلمة

 حديث الباب.

ُر الّزوج اآلخر منه : "والقياس أّن كّل عيب --قال ابن القيم ، يَُنّفِ
وال يحصل به مقصود النّكاح من الّرحمة والموّدة يوجب الخيار..... وَمن 
ن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه م

وقربه من قواعد الشريعة." ، لم يخف عليه رجحان هذا القول -المصالح 
  (1)انتهى.

                                                

 .(1٦٦/ 5« )زاد المعاد في هدي خير العباد»باختصار من ( 1)
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اِفِعيُّ و الجذام والبرص يزعم أهل العلم بالطب : »--َقاَل الشَّ
ال تكاد نفس أحد ، للجماع مانع  داء  وهو  ، والتجارب أنه يعدى الزوج كثيراً 

وأما الولد ، ن يجامعها من هو بهوال نفس امرأة أ، تطيب ِبُمجامعِة مْن ُهو ِبهِ 
وإن سلم أدرك ، أنه قلما يسلم، فبين أنه إذا كان من ولده أجذم أو أبرص

 (1)«نسله.

األمراض من أحكام شرعية خاصة  تلكفهذا هو السبب فيما يترتب علي 
 في باب النكاح.

وقد اتفق جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وكذا الزيدية 
ثبوت الخيار ألحد الزوجين بسبب جملة من األمراض منها الواردة في علي 

الجذام( وأوردوا لذلك أدلة واضحة  -الجنون -الحديث الشريف )البرص
ومتفقة مع ما يترتب علي هذه األمراض من وجود النفرة ، الداللة في المسألة

ر في وزول معاني المودة والسكن؛ ولذا كان الخيا، والتباعد بين الزوجين
 .(2)تلك الحالة من محاسن االختيارات

وخالف في هذه المسألة جماهير الحنفية باعتبار أن تلك األمراض غير 

                                                

 .(1٨9/ 10« )معرفة السنن واآلثار»، (92/ 5« )األم للشافعي( »1)
األم »، (395/ 1« )بن أنس التفريع في فقه اإلمام مالك»يراجع في أدلة المذاهب:  (2)

البيان في »، (199/ 3« )بن حنبل اإلقناع في فقه اإلمام أحمد»، (91/ 5« )للشافعي
، (3/23٦)شرح الخرشي على مختصر خليل ، (290/ 9« )مذهب اإلمام الشافعي

حاشية ، (1٨4/ 7« )المغني البن قدامة ط مكتبة القاهرة»، (2/٦٦ي )الدوان والفواكه
 (.2/253) على تحفة الطالب الشرقاوي
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مانعة من حدوث الجماع بين الزوجين عندهم وعلي هذا فال يثبت بها 
 الخيار.

وهذه إطاللة سريعة علي أقوال العلماء في األمراض المنصوص عليها 
 قوال في كتب المذهب.ة الي مصادر األفي حديث الباب مع االشار

 البرص:

ن عيب البرص يثبت به حق التفريق بين الزوجين وإلى إ: -القول األول 
 .(3)والحنابلة (2)والشافعية (1)هذا ذهب جمهور العلماء مـن المالكيـة

ال يثبت حق التفريق بين الزوجين بعيب البرص وإلى هذا  القول الثاني:
 (4)ذهب الحنفية

 ام: الجذ

يثبت به حق التفريق بين الزوجين وإلى هذا ذهب جمهور  القول األول:
 .(1)والحنابلة (٦)والشافعية (5)العلماء من المالكية

                                                

 (.424/ 1)بلغة السالك للصاوي  215القوانين الفقهية البن جزى ص: "نظر ا( 1)
 (.2/49 ) فتح الوهاب، ( 302/  ٦ )نهاية المحتاج"انظر:  (2)
 -10٦/ 7المبدع البن مفلح ، 14٨ - 5/147النهى للرحيباني  أوليمطالب  :نظرا( 3)

107. 
الفتاوى الهندية ، (1/2٨٨)ملتقى األبحر(3/22 )الحقائقتبيين ، (3/115)االختيار  :نظرا( 4)

1/273). 
 (.٦٦/ 2)ى الدوان والفواكه، (23٦/ 3)شرح الخرشي على مختصر خليل  :نظرا( 5)
 (.253/ 2)على تحفة الطالب  الشرقاويحاشية ( 37/ 2)نظر:كفاية األخيار ا( ٦)
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القول الثاني: ال يثبت حق التفريق بين الزوجين بعيب البرص وإلى هذا 
 (2)ذهب الحنفية.

 الجنون:

ي الجملـة وإلـى يثبت بها حق التفريق لكل من الزوجين ف القول األول:
 .(5)والحنابلة، (4)والشافعية، (3)المالكية هـذا ذهـب

القول الثاني: أن الجنون ال يحكم به التفريق بين الزوجين وهذا ما ذهب 
 (٦)إليه الحنفية.

ولعل السبب فيما ذهب اليه األحناف هو قدرة الزوج علي دفع الضرر إن 
الف الزوجة فقد أثبتوا لها حصل بالطالق؛ لذا فال خيار له في الفرقة بخ

 الخيار لدفع الضرر عنها حال تحققه.

أو ، وإذا كان بالزوج جنون أو برص: »--قال المرغيناني الحنفي 
وقال محمد ، فال خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها اهللَّ ، جذام

                                                
═ 

 (.51/ 3)للبهوتى  اإلراداتشرح منتهى (  57 /10المغنى البن قدامة ) :نظرا( 1)
 1)ملتقى األبحر ، (22/ 3)تبين الحقائق ، (115/ 3االختيار لتعليل المختار / :نظرا (2)

 (.273/ 1)هندية الفتاوى ال، (2٨٨/
 (.4٨٦/ 3)مواهب الجليل للحطاب ، (299/ 1)جواهر اإلكليل  :( أنظر3)
 (.37/ 2كفاية األخيار /، ( 49/ 2)فتح الوهاب  :( أنظر4)
 (.٦0 / 3)الكافي البن قدامه ، (109 / 5)( أنظر كشاف القناع للبهوتي 5)
، (115/ 3)يل المختار للموصلي االختيار لتعل، ( 22 / 3)( نظر تبيين الحقائق للزيلعي ٦)

 (.1/273)الفتاوى الهندية 2٨٨/ 1)ملتقى األبحر 
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بخالف جانبه، : لها الخيار دفًعا للضرر عنها كما في الجب والعنة ،
 (1)«بالطالق. الضرر  دفع  من  متمكن  ألنه 

جاء في فتح القدير "وعند محمد ال خيار للزوج بعيب في المرأة ولها هي 
 .«(2)الخيار بعيب فيه من الثالثة الجنون والجذام والبرص[

 

 

 

 

 

h 

  

                                                

 .(274/ 2« )الهداية في شرح بداية المبتدي( »1)
  .(304/ 4« )فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي( »2)
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 املطلب الثاني

 م حضانة اجملنون واجملذوم ورضاعهيف حك املسالة الثانية:

ضانة جملة من الشروط منها: العقل وعدم الجذام ذكر العلماء لجواز الح
 المضر وما في حكمه من األمراض المعدية.

أما العقل فلضمان أمن المحضون وسالمته ألن المجنون ال يُؤمن علي 
 نفسه فكيف بمن ضمنه وحضنه.

ومن ، غير العاقل يحتاج إلى حضانة» ولذلك وجهوا هذا الشرط بقولهم: 
 (1)«ن من أهلها؛ لعدم القدرة عليها.يحتاج إلى حضانة ال يكو

وليس هو من ، وإن كان جنونه متقطعاً؛ ألنها والية، فال حضانة لمجنون
وال لمن به طيش وعته؛ ال يتأتى منه الحفظ وال التعهد بل هو في نفسه ، أهلها

 (2)يحتاج إلى من يحضنه.

، الجذامفال حضانة لمن لم يكن سالماً من األمـراض المعديـة أو المنفرة ك
لما أجرى اهلل العادة من حصول مثل ذلك ، والجرب، والحكة، والبرص

                                                

 .(419/ 5« )فقه األسرة»المطلع على دقائق زاد المستقنع ( »1)
حاشية الصاوي على الشرح »، دار الكتاب اإلسالمي (4/179) البن نجيم ( البحر الرائق2)

اإلقناع للشربيني ، (759/ 2« )الصغير = بلغة السالك ألقرب المسالك
/دار الكتاب (4/2٨4)البحر الزخار البن المرتضى، /دار الفكر(2/491)الخطيب
غة السالك ألقرب حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بل» (7/4)شرح النيل، اإلسالمي
 .( «759/ 2« )المسالك
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 (1)المرض المتصل بصاحبه.

"وعلي هذا فينبغي أن تعد السالمة من البرص والجذام من شروط 
فقد وجه العالئي منعها من ارضاع ، ويجزم به في حق الرضيع، الحاضن
من ال  ذام منعها من حضانويقرب من الج، بأنه من باب إطعام السم، الرضيع

 (2)تمييز له وال استقالل بتناول طعام أو شراب"

وإذا كان باألم برص أو جذام سقط حقها ": (3)وجاء في اإلقناع للحجاوي
 «ومخالطتها ا. هـ لبنها  من  الولد  على  يخشى  ألنه  من الحضانة؛ 

الولد غير : )لو كانت األم مجذمة و، وقال العالئي الشافعي في )قواعده(
  (4)رضيع فينبغي القول بسقوط حضانتها(

وجاء عند الشافعية والحنابلة مثل ذلك: ففي المجموع المذهب:)لو 
 .(5)كانت األم مجذومة والولد غير رضيع فينبغي القول بإسقاط حضانتها(

وجاء في كشاف القناع:)وإذا كان باألم برص أو جذام سقط حقها في 

                                                

 /مكتبة اليمن(2/1٨7)التاج المذهب، (2/٦7) الدواني الفواكه، (5/597)( التاج واإلكليل1)
اإلسعاد بشرح اإلرشاد البن المقري )وهو شرح إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي  (2)

(تحقيق: أحمد ٦/13الجزء السادس في شروط الحضانة )، 2017للقزويني( اصدار عام: 
 .فريد المزيدي

(3( )4 /15٨.) 
بن كيكلدي  للحافظ خليل، المذهب المجموع  15٨/ 2المجموع المذهب: ، ( العالئي4)

 هـ.1405، رسالة دكتوراه، آلة كاتبة، العالئي. تحقيق محمد عبد الغفار الشريف
 (.5/25٨( المجموع المذهب للعالئي)5)
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 950 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

وصرح بذلك العالئي الشافعي في ، جد ابن تيميةالحضانة كما أفتى به الم
وقال في ، وقال:)ألنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها(، )قواعده(

، اإلنصاف:)وقال غير واحد وهو واضح في كل عيب متعد ضرره إلى غيره
 .(1)فمنعهم من حضانتهم أولى(، فالجذامي ممنوعون من مخالطة األصحاء

لدكتور/ عبد الرحمن الصابوني )أما القدرة على وفي ذلك يقول األستاذ ا
ضنة قادرة على القيام بشؤون ارعاية الطفل وصيانته: فيجب أن تكون الح

الطفل فإن كانت مريضة مرًضا معدًيا فهي غير أهل للحضانة ألنها تؤذي 
ولهذا نصت بعض القوانين صراحة على وجوب ، الطفل وينتقل المرض إليه
، (2)راض المعدية كما في قوانين السودان والمغربخلو الحضانة من األم

: أن مرض الحضانة مرًضا 1927لعام  3٨رقم ، وجاء في المنشور السوداني
معديًا يسقط حضانتها للمحضون وكذلك سكناها مع مريض مرًضا معديًا.
(3). 

أن تكون عاقلًة  :(4)وجاء في الشرط الثاني للحضانة من أسنى المطالب»
والفالج؛ إن ، وكذا تسقط بالمرض الدائم؛ كالسل ..بالجنون. فتسقط حضانتها

؛ بأن كانت بحيث -وهو المحضون  -عاق ألمه عن نظر المخدوم بالحضانة 
 «يشغلها أََلُمُه َعْن َكَفاَلِتِه َوَتْدِبيِر أَْمِرهِ 

  

                                                

نهاية ، (4/215مواهب الجليل )، (2/52لدسوقي )( حاشية ا5/499( كشاف القناع )1)
 (.5/74األم )، (٦/273المحتاج )

 (.124"نظام األحوال الشخصية في السودان" للدكتور/الصديق الضرير ص:)( 2)
( د. عبد الرحمن الصابوني أحكام الطالق في الفقه اإلسالمي وما عليه العمل في دولة 3)

 االمارات العربية المتحدة دبي. -ار القلمد.2٦2 :اإلمارات العربية المتحدة ص
 .(44٨/ 3« )أسنى المطالب في شرح روض الطالب» ( زكريا األنصاري:4)
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 املطلب الثالث

حكم اجملالسة واملخالطة ملن أصيب باجلذام وما يف  :ثالثةاملسالة ال

  حكمه من األمراض املعدية.يف

من المعلوم أن حفظ النفس من الضروريات الخمس وصون اإلنسان 
لنفسه عن الهلكة وتجنب إيصال األذى إلي غيره من الواجبات؛ لذا نبه 
العلماء علي ضرورة صون النفس من كل ضرر متحقق أو مظنون مع اليقين 

باألسباب والتوكل علي بأن الحذر ال ينجي من القدر بل هو من باب األخذ 
 رباب فيما يصيب اإلنسان من المنافع والمضار.رب األ

غير محرم إن كان غير مانع  -تعالى  -الخوف من غير اهلل » وذلك ألن 
من فعل واجب أو ترك محرم وكان مما جرت العادة بأنه سبب للخوف 
كالخوف من األسود والحيات والعقارب والظلمة وكالخوف من أرض 

األمراض واألسقام بل صون النفوس  من  أجسامنا  على  المجذوم  ومن  ، الوباء
واألجسام والمنافع واألعضاء واألموال واألعراض عن األسباب المفسدة 

 (1)«.[195واجب لقوله تعالى }وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة{ ]البقرة: 

ومن أحكام المصاب بالجذام خصوصاً تركه مخالطة الناس وامتناع 
إنَّ » --الناس عن مجالسته والسبب في ذلك كما يقول ابن قتيبة 

وكذا المرأة ، المجذوم تشتدُّ رائحتُه حتى يُْسِقَم من أطال مجالسَته ومؤاكلتَه
وربَّما ، فيوِصُل إليها األذى، تكوُن تحت المجذوم فتضاجُعه في شعاٍر واحد

لك من به ِسلٌّ وِدقٌّ وكذ، وكذلك ولُده ينِزعون في الِكَبر إليه، ُجِذَمت
                                                

 .(25٨/ 4« )الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق( »1)



 سيء األسقاميف التعوذ من  من هدي خري األنام  
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 .(1)ونُْقب

وال يريدوَن بذلك ، واألطباُء تأمُر أن ال يجاَلس المجذوُم وال الَمْسلول
وأنها قد تُْسِقُم من أطال ، وإنما يريدون به معنى تغيُّر الرائحة، معنى العدوى

 (2)«واألطباُء أبعُد الناس من اإليمان بيُْمٍن وشؤم.، اشتماَمها

وال يجوز ِلْلَجْذَماِء مخالطة :» - -ابن تيمية  قال شيخ االسالم
بل يسكنون في مكان مفرد لهم ونحو ، وال مخالطة الناس لهم، الناس عموماً 

 وخلفائه وكما َذَكَرُه العلماء. ذلك كما جاءت به سنة رسول اهلل

المجذوم أثم بذلك وإذا أصر على ترك  أو  ذلك  من  األمر  ولي  امتنع  وإذا  
  (3)«مع علمه به فسق الواجب

وكذلك اختلفوا هل يؤمرون إذا كثروا بأن يتخذوا ألنفسهم موضعاً »
وهو الذى ، وال يمنعوا من التصرف في منافعهم ومسكنهم، خارجاً عن الناس

وال ، ؟ ولم يختلفوا في القليل منهم(4)عليه أكثر الناس؟ أو ال يلزمهم التنحي
                                                

م: قرَحة تحدث ِفي الرئة بتأثير جرثوم (1) َوقد تْنَتقل بعدوى ، السل: ِباْلَكْسِر َوالضَّ
 لطة.المخا

ى تصاحب    ق: حمَّ ى الّدِ ل: مرض  يصيب الرئة يهزل صاحبه ويضنيه ويقتله. وحمَّ الّسِ
ل غالًبا. والنُّقب: الجرب.  الّسِ

ونقله عنه بنصه اإلمام  (1٦٨هـ( )ص27٦)المتوفى: البن قتيبة « تأويل مختلف الحديث» (2)
اح دار السعادة البن القيم مفت» .(139/ 4« )زاد المعاد »في  هـ(751)المتوفى: ابن القيم 

 (157٨/ 3« )ط عالم الفوائد
 (534/ 5« )الفتاوى الكبرى البن تيمية( »3)
 .257/ 7المنتقى ، 1٨7/ ق 4البن بطال  البخاريشرح  في( انظر: تفصيل أقوال العلماء 4)
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 يمنعون من الجمعة ويمنعون من غيرها.

فقد قال ، وإذا استضر أهل القرية بمن جذم من شركائهم فيها وفى مائها
بعض أصحابنا: إن قووا على استنباط ماٍء آخر من غير حرج وال ضرر أمروا 

وإال فهم ، وإال كلف اآلخر أن يستنبطوه أو يقيموا لهم من يستقى لهم، به
 (2).«(1)أحق بنصيبهم من الماء

ويقبح صور ، ذي بمشاهدة المرضىوقال آخرون: إنما ذلك التأ»
والتأذي بها قد يكون منهم من رائحة ، وتعذيب النفس برؤيتهم، الجذماء
وقال ، (4)وهو المراد بما يوقع في بعض األحاديث: " فإنه أذى "، (3)تؤذى

بعض أصحابنا: هذا إن كان مندوحة عن مخالطة من يتأذى به كره للوارد وإال 
فإن كان لهم ، إذا تأذى الناس بمخالطتهم في البئرالجذام  وكذا في أهل ، فال

دفًعا للضرر عن ، مندوحة بماء آخر ينصرفون إليه أمروا أن ينصرفوا إليه
وإن لم يكن لهم مندوحة قيل لآلخرين: أوجدوهم العوض وإال ، هؤالء

 (5)«فشاركوهم؛ ألن كل في ذي مال أحق بماله.

h 
  

                                                

 .2٦5/ 7 الباجينقله عنه ، بن يحيى ( هذا القول قاله يحيى1)
 .(1٦4/ 7« )مسلمإكمال المعلم بفوائد ( »2)
 . 2٦4/ 7المنتقى  فيالباجى  (3)
 ( باب عيادة المريض.1٨رقم ) 94٦/ ٦( انظر: الموطأ 4)
 .(142/ 7« )إكمال المعلم بفوائد مسلم( »5)



 سيء األسقاميف التعوذ من  من هدي خري األنام  

 954 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 املطلب الرابع

اجلمعة واجلماعات  لشهودألحكام التعبدية ايف  :الرابعة ةلاملسأ

 واحلج والعمرة

ذهب بعض أهل العلم إلي القول بمنع المجذوم ومن في حكمه من 
االختالط بالناس مما يترتب عليه عدم شهود العبادات التي يكثر الناس فيها 

 كالجمع والجماعات والحج والعمرة ونحوها وذكروا لذلك أدلة منها:

اَل  »يقول:  ال: سمعت رسول اهلل ق عن أبي هريرة 
 (1)«َوِفرَّ ِمَن الَمْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن األََسدِ ، َواَل َهاَمَة َواَل َصَفرَ ، ِطَيَرةَ  َواَل  َعْدَوى  

ِريدِ بن  َعْن َعْمِروو ، َقاَل: َكاَن ِفي َوْفِد ثَِقيٍف َرُجل  َمْجُذوم  ، َعْن أَِبيهِ ، الشَّ
-. قال ابن القيم (2)«َفاْرِجعْ  َباَيْعَناَك  َقْد  ِإنَّا  » النَِّبيُّ  َفأَْرَسَل ِإَلْيهِ 
-: « المجذوم بالبيعة تشريعاً ِمْنُه للفرار من أَسَباب  أرسل ِإَلى َذِلك

ض الَعْبد ألسباب اْلباَلء  (3)اهـ. «اأْلََذى َواْلَمْكُروه َوأَن اَل يَتَعرَّ
َتطُوُف  َمجُذوَمٍة  ِباْمَرأٍَة  َمرَّ   -  -وعن ابن أبي ُمليكة: أَنَّ ُعَمَر 

لَْو َجَلْسِت في َبْيِتِك كاَن َخْيًرا ، ِبالَبْيِت َفَقاَل: َيا أََمَة اهلل َتَعالي اَل تُْؤِذي النَّاَس 
. َفَقاَل -  -َفَمرَّ بَها َرُجل  بَْعَد َما َماَت ُعَمُر ، َفَجَلَسْت في َبْيِتَها، َلِك 

لَِّذي نََهاِك َقْد َماَت َفاْخُرِجي. َفَقالَْت: َواهلل َما ُكْنُت ألُِطيَعُه َحيًّا َلَها: ِإنَّ ا

                                                

ّبِ - 5707ح/(12٦/ 7« )صحيح البخاري( »1)  َباُب الُجَذامِ  -ِكَتاُب الطِّ
اَل (« 2231») ح(1752/ 4« )صحيح مسلم( »2)  َباُب اْجِتَناِب اْلَمْجُذوِم َوَنْحِوهِ  -ِم كتاب السَّ
 .(272/ 2« )مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة( »3)



 احلديث وعلومه 
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ًتا.   (1)«َوأَْعِصَيُه َميَّ
 -علي أثر أمير المؤمنين عمر -تعالي -وقد علق ابن عبد البر
 -  :َوِفي َهَذا اْلَحِديِث ِمَن اْلِفْقِه اْلُحْكُم ِبأَْن يَُحاَل َبْيَن »بقوله

ْجُذوِميَن َوَبْيَن اْخِتاَلِطِهْم ِبالنَّاِس ِلَما ِفي َذِلَك ِمَن اأْلََذى َلُهْم َوأََذى اْلُمْؤِمِن اْلمَ 
َواْلَجاِر اَل َيِحلُّ َوِإَذا َكاَن آِكُل الثَّْوِم يُْؤَمُر ِباْجِتنَاِب اْلَمْسِجِد َوَكاَن ِفي َعْهِد 

 ِ َبِقيِع َفَما ظَنَُّك ِباْلُجَذاِم َوُهَو ِعْنَد ُربََّما أُْخِرَج ِإَلى الْ  َرُسوِل اهللَّ
 (2)«َبْعِض النَّاِس يُْعِدي َوِعْنَد َجِميِعِهْم يُْؤِذي

وجلوس اْلَمْرء المجذوم ِفي » وقال محمد صديق خان عقب هذا األثر:
 (3)«َبيته مقيس على ُجُلوس ِتْلَك اْلَمْرأَة ِفي َبيتَها

م من المسجد والدخول بين الناس وكذلك يمنع المجذو» قال ابن حبيب:
 (4)«واختالطه بهم

ِمْن  يُْمَنَعاِن  َواأْلَْبَرَص  اْلَمْجُذوَم  أَنَّ  اْلُعَلَماِء  َنَقَل اْلَقاِضي ِعَياض  َعْن و
                                                

« َجاِمُع اْلَحجِّ « »1٦03» رقم/ (2519/ 3« )ت األعظمي "موطأال»أخرجه مالك في( 1)
في المناسك؛  ٦25، في المناسك؛ والحدثاني 1452، أخرجه أبو مصعب الزهريو
 الهندي للمتقيكلهم عن مالك به. األثر في كنز العمال ، في الحج 477، الشيبانيو

رقم  9٦ص  10كتاب )الطب والرقى والطاعون من قسم األفعال( باب: الجذام جـ 
التحبير إليضاح » في اعتالل القلوب والخرائطي، بلفظه: وعزاه إلى اإلمام مالك 2٨504

 (:34٦/ 3« )معاني التيسير
 .(407/ 4« )ستذكاراال( »2)
 .(302)ص« حسن األسوة بما ثبت من اهلل ورسوله في النسوة( »3)
 .(412/ 9« )شرح صحيح البخارى البن بطال( »4)
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 (1)«.اْلَمْسِجِد َوِمْن َصاَلِة اْلَجَماَعِة َوِمْن اْخِتاَلِطِهَما ِبالنَّاِس  

ى الفقهية الكبرى: َسَبَب اْلَمْنِع ِفي َنْحِو قال ابن حجر الهيثمي في الفتاو
 (2)َوِحيَنِئٍذ َفَيُكوُن اْلَمْنُع َواِجًبا ِفيِه. اهــ.، َخْشَيَة َضَرِرهِ ، اْلَمْجُذومِ 

 -َفْصل ِفي َهْدِيِه « »زاد المعاد »في  --ابن القيم اإلمام وبوب 
 -  ِِز ِمَن اأْلَْدَواِء اْلُمْعِدَيِة ب اَء ِإَلى ِفي التََّحرُّ طَْبِعَها َوِإْرَشاِدِه اأْلَِصحَّ

  (3)«أَْهِلَها ُمَجاَنَبِة  

َقاَل النََّوِويُّ ِفي َشْرِح ُمْسِلٍم. "َوَهَذا الَِّذي َقاَلُه َهَذا اْلَقاِئُل َصِحيح  ُمَتَعيَّن  
 .(4)َواَل يُْعَرُف َعْن َغْيِرِه ِخاَلف  اهـ

اختالط المجذوم باألصحاء فهذه النقول تدل داللة ظاهرة علي منع 
ن أخرين مع اعتقاد لي اآلإوعكسه وهذا محله التحرز من انتقال المرض 

 مر بيد اهلل والعدوي ال تؤثر بنفسها بل بقدر اهلل تعالي.األ

في كشاف القناع: وكذا من به برص وجذام يتأذى  وقال البهوتي 
اْلَجْذَمى  ي ِفي التَّْقِريِر َمْنُع َويَأْتِ ، بجامع األذى، قياسا على أكل الثوم ونحوه، به

اِء.   (5)ِمْن ُمَخاَلَطِة اأْلَِصحَّ

                                                

أسنى المطالب في شرح » .(47٦/ 1« )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج( »1)
 .(215/ 1« )روض الطالب

 .(240/ 1« )الفتاوى الفقهية الكبرى( »2)
 (.134/ 4« )زاد المعاد في هدي خير العباد( »3)
  .(173/ 14« )شرح النووي على مسلم( »4)
 .(49٨/ 1« )كشاف القناع عن متن اإلقناع( »5)
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فهذه نصوص صريحة في سقوط الجماعات عن المجذوم واألبرص 
 ومنع الصالة مع الجماعة عليهما ما داما يؤذيان أو يعديان.، ومثلهما غيرهما

، المساجدهل يُمنعون من ، "واخَتَلف العلماء في المجذومين إذا َكثُروا
األصحاء؛ ولم يختلفوا في النادر  عن  منفرد  مكان  لهم  يُتخذ  وهل  والمجامع؛ 
 .(1)وال في شهود الجمعة. "، أنه ال يُمنع

 

 

 

 

h 

  

                                                

 .(1٦3/ 10« )فتح الباري البن حجر( »1)



 سيء األسقاميف التعوذ من  من هدي خري األنام  

 958 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 املطلب اخلامس

 اْلَمْجُذوِموِإَماَمُة اأَلْبَرِص يف املسالة اخلامسة: 

َفيُْؤَمُر ِباْلُبْعِد َعِن ، ِإالَّ ِإْن َكاَن َشِديًدا، َرص  أََجاَز اْلَماِلِكيَُّة ااِلْقِتَداَء ِبِإَماٍم ِبِه بَ 
يَِّة ُوُجوًبا  َفِإِن اْمتََنَع أُْجِبَر َعَلى َذِلَك.، النَّاِس ِباْلُكّلِ

ِإالَّ أَْن َيْشَتدَّ ُجَذاُمُه ِبَحْيُث َيُضرُّ ، ِإَماَمَة َمْن َقاَم ِبِه َداُء اْلُجَذامِ وأجازوا 
ى ُوُجوًبا َعِن اإلَْماَمِة َوَكَذا َعِن اْلَجَماَعةِ ِبالنَّاِس َفيُنَ  َفِإْن أََبى أُْجِبَر َعَلى ، حَّ

ي التََّنّحِ
(1). 

ِخاَلٍف إالَّ إْن َتَفاَحَش ُجَذاُمُه  ِباَل  َجاِئَزة   اْلَمْجُذوِم  إَماَمُة  قال اْبُن ُرْشٍد:
ْوَن ِبِه فِ  َر َعْن َوُعِلَم ِمْن ِجيَراِنِه أَنَُّهْم َيَتأَذَّ ي َمَخاِلِطِهْم َفَيْنَبِغي أَْن َيتَأَخَّ

َماَمِة.  (2)«اإْلِ

الَُة َخْلَفُه ِللنُّْفَرةِ ، َوِعْنَد اْلَحَنِفيَِّة تُْكَرُه ِإَماَمُة أَْبَرٍص َشاَع َبَرُصهُ  ، َوَكَذا الصَّ
الَِة َخْلَف اْلمَ و (3)َوااِلْقِتَداُء ِبَغْيِرِه أَْوَلى.  . (4)ْجُذومِ ِإَلى َكَراَهِة الصَّ

، المنع :برص الصحيح قوالنذم واألفي إمامة االجمامية وعند الشيعة اإل

                                                

الموسوعة الفقهية »يراجع: ط دار الفكر.  133/ 1والدسوقي ، 445/ 1الشرح الصغير  (1)
  (132/ 15)« الكويتية

 (:445/ 2« )التاج واإلكليل لمختصر خليل( »2)
 ، ط بيروت 37٨/  1( حاشية ابن عابدين 3)
/ 1وحاشية ابن عابدين ، ط دار اإليمان 1٦٦( حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ص 4)

 ط بيروت. ٨0/  1. وجواهر اإلكليل 37٨
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 .(1)لعدم انقياد النفس إلى طاعتهما، الشيخ والمرتضى اختاره

ومما انفردت اإلمامية به كراهية إمامة األبرص  :قال في االنتصار
 .(2)والحجة فيه إجماع الطائفة، والمجذوم والمفلوج

أّن لفظ الكراهة في كالم السيّد وأمثاله غير ظاهر في المعنى  يخفىوال 
 (3)إذ كثيراً ما نراهم يريدون منها الحرمة.، المصطلح

 (4)والقول اآلخر هو الجواز

 

 

h 

  

                                                

الجمل والعقود ، 312لمسالة ا، 5٦1: 1الخالف ، 155: 1المبسوط ، 112( النهاية 1)
وحكاه ، 39: 3جمل العلم والعمل )رسائل الشريف المرتضى( ، 191)الرسائل العشر(: 

 .245المحقق في المعتبر: ، عن مصباح السيد المرتضى
 .50( االنتصار للسيد المرتضى: 2)
المطبعة:  ،3/120 -( غنائم األيّام في مسائل الحالل والحرام الميرزا أبو القاسم القّمي3)

 مكتب اإلعالم اإلسالمي
 .245( قاله المحقق في المعتبر: 4)



 سيء األسقاميف التعوذ من  من هدي خري األنام  

 960 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 اخلامتة

ن نستنتج جملة أوبعد هذه السياحة النبوية في حديث خير البرية يمكن 
 من النتائج أهمها:

جنون والجذام حديث ثابت صحيح ال حديث التعوذ من البرص وال -1
 مطعن فيه.

يتعوذ من األمراض يسال اهلل العافية ويستحب لكل مسلم ومسلمة أن  -2
 في الحديث لعظم ضررها وشدة بالءها. الواردةوخاصة 

اإلسالمية في دعوتها للحفاظ علي النفس والتي من  الشريعةعظمة  -3
 أهم وسائلها التضرع إلي اهلل خالقها.

يحُدث في ُعْمق ، لَبَرص: بياُض اللونا أنق االَبهَ و لبرصا بينالفرق  -4
 والَبَهق: يَْحُدث في ظَاِهر الِجْلد.، الَبَدن

 .ال تثبت للمجنون بكل أنواعه الواليةأن  -5

مراض المعدية في مكان خاص بهم وعدم أصحاب األ لعزيجب  -٦
 للسنة. ألصحاء واتباعاً عل احفاظا  مخالطتهم

 رض من شأنه أن يعدي غيره.حضانة كل صاحب م تجوزال  -7

 االلتزام باألوامر الشرعية حفاظاً لحياة المجتمع. ضرورة -٨

h 
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 املراجعأهم ثبت 

 )ال( معتبرة في الترتيب

 أنزله القرآن الكريم جل من 

 -مكتبة دار البيان  -هـ 1414الطبعة الثانية  -تحقيق بشير عيون  .األذكار للنووي -
 .دمشق

ن المقري )وهو شرح إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي اإلسعاد بشرح اإلرشاد الب -
 تحقيق: أحمد فريد المزيدي.، 2017للقزويني( اصدار عام: 

حققه:  (751 - ٦91ابن قيم الجوزية ) المؤلف: -إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان -
الناشر: دار عالم الفوائد  -سعيد إيتيمبن  : مصطفىهأحاديثخرج -محمد عزير شمس

 .هـ1432، الطبعة: األولى -مكرمةمكة ال -

الطبعة الثانية  -تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف  -تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر  -
 .بيروت -دار المعرفة  -هـ  1395

 .الهند -دائرة المعارف  -الطبعة األولى  .تهذيب التهذيب البن حجر -

 .بيروت -لة مؤسسة الرسا -تحقيق بشار عواد معروف  .تهذيب الكمال للمزي -

 .دار الفكر بيروت .الثقات البن حبان -

المحقق: محمد  -هـ( 2٦1أبو عبداهلل البخاري الجعفي)المتوفى:  -صحيح البخاري -
الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم  -ناصر الناصربن  زهير

 .هـ1422، الطبعة: األولى محمد فؤاد عبد الباقي(

 إحياءطبعة داء  -عرفة الدسوقي بن  على الشرح الكبير لمحمدحاشية الدسوقي  -
 .مصر -الكتب العربية 
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 -دار الكتاب اإلسالمي  -الخرشي على مختصر خليل لمحمد الخرشي المالكي  -
 .مصر

األرناؤوط تحقيق عبد القادر  -بيروت  -مؤسسة الرسالة  -البن القيم  زاد المعاد -
 .األرناؤوطوشعيب 

 -ومكتبة المعارف ، المكتب اإلسالمي .الصحيحة لأللبانيسلسلة األحاديث  -
 .الرياض

 .الرياض -ومكتبة المعارف ، المكتب اإلسالمي .سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباني -

 .بيروت -دار الفكر  -تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد  .سنن أبي داود -

الناشر: -عبد الحميد هـ(المحقق: محمد محيي الدين275)المتوفى:  -سنن أبي داود -
 .بيروت -صيدا ، المكتبة العصرية

 بيروت. -دار إحياء التراث العربي  -تحقيق أحمد شاكر  .سنن الترمذي -

، الترمذي، الضحاكبن  موسىبن  َسْورةبن  عيسىبن  المؤلف: محمد-سنن الترمذي -
 ومحمد (2، 1أحمد محمد شاكر )جـ  تحقيق وتعليق: هـ(279أبو عيسى )المتوفى: 
 (5، 4وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )جـ  (3فؤاد عبد الباقي )جـ 

هـ 1395، الطبعة: الثانية -مصر -الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
 .م1975 -

 -هـ  1407الطبعة األولى  -وخالد السبع  -تحقيق فؤاد أحمد زمرلي .سنن الدارمي -
 .بيروت -دار الكتاب العربي 

الطبعة األولى  -ي وسيد حسن تحقيق عبد الغفار بندار .سنن النسائي الكبرى -
 .بيروت -دار الكتب العلمية  -هـ 1414

تحقيق عبد  -بيروت  -دار المعرفة  -هـ  1344الطبعة األولى  .البيهقيسنن  -
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 .يحيى المعلمي وآخرونبن  الرحمن

الطبعة األولى  -بد اهلل آل حميد عبن  منصور ) التكملة ( تحقيق سعدبن  سنن سعيد -
 .الرياض -دار الصميعي  -هـ  1414

 -هـ 1405الطبعة األولى  -تحقيق حبيب الرحمن األعظمي  منصور.بن  سنن سعيد -
 .بيروت -دار الكتب العلمية 

هـ 1403الطبعة الثانية  -تحقيق شعيب األرناؤط وزهير الشاويش  .شرح السنة للبغوي -
 .بيروت -المكتب اإلسالمي  -

  .شرح النووي على صحيح مسلم -

بن  المؤلف: محمد «.ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»شرح سنن النسائي المسمى  -
 - 1الناشر: دار المعراج الدولية للنشر ]جـ  .موسى اإلثيوبي الَولَِّويبن  آدمبن  علي
 الطبعة: األولى. [40 - ٦[ دار آل بروم للنشر والتوزيع ]جـ 5

هـ  1399الطبعة األولى  -تحقيق محمد زهري النجار  .آلثار للطحاويشرح معاني ا -
 .بيروت -دار الكتب العلمية  -

 -بيروت  -عالم الكتب  -يونس البهوتي بن  شرح منتهى اإلرادات للشيخ منصور -
 .هـ 1414 -الطبعة األولى 

المحقق: د. محمد  هـ(4٦3الخطيب البغدادي )المتوفى:  -شرف أصحاب الحديث -
 أنقرة -الناشر: دار إحياء السنة النبوية  -د خطي اوغليسعي

تحقيق عبد العزيز السدحان الطبعة  الحاكم.شعار أصحاب الحديث ألبي أحمد  -
 .بيروت -دار البشائر اإلسالمية  -هـ  1405األولى 

 -هـ  1412الطبعة الثانية  -تحقيق محمد مصطفى األعظمي  .صحيح ابن خزيمة -
 .يروتب -المكتب اإلسالمي 
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 بالرياض.-نشر إدارات البحوث العلمية-تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي مسلم.صحيح  -

 .بيروت -المكتب اإلسالمي  -هـ  1399الطبعة الثانية  لأللباني.ضعيف الجامع  -

 مصر. -مطبعة المدني  -تحقيق محمود شاكر .تهذيب اآلثار للطبري -

 -حقيق عبد الغفور البلوشي ت .طبقات المحدثين بأصبهان ألبي الشيخ األصبهاني -
 .بيروت -مؤسسة الرسالة  -هـ  1407الطبعة األولى 

 - المكتبة السلفية - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي البخاري.فتح الباري شرح صحيح  -
 ة.القاهر

عالن )المتوفى: بن  المؤلف: محمد -الفتوحات الربانية على األذكار النواوية -
 .شر والتأليف األزهريةالناشر: جمعية الن - هـ(1057

المؤلف: أبو العباس شهاب الدين الشهير -الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق -
 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ-هـ( الناشر: عالم الكتب٦٨4بالقرافي )المتوفى: 

الطبعة األولى  -تحقيق بدر البدر  .فضل الدعاء والداعين لشرف الدين المقدسي -
 .بيروت -ر ابن حزم دا -هـ  1414

دار  -هـ  1412الطبعة األولى  -تحقيق علي عبد الحميد  .الفوائد ألبي الشيخ -
 ..الرياض -الصميعي 

المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف  -فيض القدير شرح الجامع الصغير -
 مصر -الناشر: المكتبة التجارية الكبرى  هـ(1031المناوي القاهري )المتوفى: 

 .بيروت -دار الكتب العلمية  -الطبعة األولى  .اشف للذهبيالك -

 .دمشق -طبعة دار القلم  -القناع لمنصور البهوتي  افكش -

الطبعة  -تحقيق حبيب الرحمن األعظمي  .كشف األستار عن زوائد البزار للهيثيمي -
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 .بيروت -مؤسسة الرسالة  -هـ  1399األولى 

تحقيق صبحي  .ط ابن العجميالكشف الحثيث عمن رمي بضوع الحديث لسب -
 .بيروت -ومكتبة النهضة ، عالم الكتب -هـ  1407الطبعة األولى  -السامرائي 

 تحقيق الشيح محمد ناصر الدين األلباني. -المكتب اإلسالمي  الكلم الطيب. -

 .بيروت -دار المعرفة  .الآلليء المصنوعة للسيوطي -

 .بيروت -دار صادر  .البن منظورلسان العرب  -

 .الهند -دائرة المعارف  -هـ  1329الطبعة األولى  .ن الميزان البن حجرلسا -

 .بيروت - المعرفة دار - زايد محمود تحقيق .حبان البن المجروحين -

 .بيروت -دار الكتاب العربي  .مجمع الزوائد للهيثمي -

 هـ(3٦0الرامهرمزي الفارسي )المتوفى:  -المحدث الفاصل بين الراوي والواعي -
، الطبعة: الثالثة -بيروت -الناشر: دار الفكر  -. محمد عجاج الخطيبالمحقق: د

1404 

 -هـ  1402الطبعة الثانية  -تحقيق شكر اهلل قوجاني  .المراسيل البن أبي حاتم -
 .بيروت -مؤسسة الرسالة 

 .بيروت -مؤسسة الرسالة  -تحقيق شعيب األرناؤط  .المراسيل ألبي داود -

لف: أبو عبد اهلل الحاكم تحقيق: مصطفى عبد القادر المؤ المستدرك على الصحيحين -
 عطا

دار  -هـ  1411الطبعة األولى  -تحقيق مصطفى عثمان محمد  المبارك.مسند ابن  -
 .بيروت -الكتب العلمية 

 .بيروت -دار المعرفة  .مسند أبي عوانة -
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ث دار المأمون للترا -هـ  1404الطبعة األولى  -تحقيق حسين أسد  .مسند أبي يعلى -
 دمشق. -

 .بيروت -دار الفكر  .مسند أحمد -

 -هـ  1412الطبعة األولى  -تحقيق عبد الغفور البلوشي  .راهويةبن  مسند إسحاق -
 .المدينة المنورة -مكتبة اإليمان 

عادل  -هـ(المحقق: شعيب األرنؤوط 241)المتوفى:  -حنبلبن  مسند اإلمام أحمد -
 الناشر: مؤسسة الرسالة لمحسن التركيعبد ابن  إشراف: د عبد اهلل-وآخرون، مرشد

 .م2001 -هـ  1421، الطبعة: األولى

 .بيروت -دار الكتب العلمية  الشافعي.مسند اإلمام  -

 .بيروت -دار الكتب العلمية  -تحقيق حبيب الرحمن األعظمي  .مسند الحميدي -

 تحقيق: حسين سليم هـ(255)المتوفى:  (مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي -
الطبعة:  المملكة العربية السعودية، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع -أسد الداراني

 .م2000 -هـ 1412، األولى

 .بيروت -مؤسسة الرسالة  -تحقيق حمدي عبد المجيد  .مسند الشهاب للقضاعي -

 .دار المعرفة بيروت .مسند الطيالسي -

 .بيروت -ة الرسالة مؤسس -تحقيق شعيب األرناؤط  .مشكل اآلثار للطحاوي -

 .بيروت -دار التاج  -هـ 1409الطبعة األولى .المصنف البن أبي شيبة -

 -تحقيق حبيب الرحمن األعظمي  -المكتب اإلسالمي  .المصنف لعبد الرزاق -
 .بيروت

مكتبة ابن تيمية  -تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي  .المعجم الكبير للطبراني -
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 .القاهرة

خلفون بن  إسماعيلبن  المؤلف: أبو بكر محمد -ومسلمالمعلم بشيوخ البخاري  -
الناشر: دار الكتب ، سعدبن  المحقق: أبو عبد الرحمن عادل هـ( ٦3٦)المتوفى 
 . الطبعة: األولى -بيروت -العلمية 

 -طبعة دار الكتاب اإلسالمي  -مغني المحتاج شرح المنهاج للخطيب الشربيني  -
 .القاهرة

  .دار الوعي حلب -تحقيق نور الدين عتر .المغني في الضعفاء للذهبي -

 القاهرة. -طبعة مكتبة الكليات األزهرية -المغني البن قدامة المقدسي  -

 .بيروت -دار الكتب العلمية  .منتقى ابن الجارود -

 المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب. -

بن  هللعبد ابن  المؤلف: أبو عبد اهلل بدر الدين محمد-المنثور في القواعد الفقهية -
، الطبعة: الثانية -هـ(الناشر: وزارة األوقاف الكويتية794بهادر الزركشي )المتوفى: 

 م19٨5 -هـ 1405

عبد الرحمن المعروف بن  مواهب الخليل شرح مختصر خليل ألبي عبد اهلل محمد -
 .هـ 139٨الطبعة الثانية  -بيروت  -طبعة دار الفكر  -بابن الخطاب 

 .وزارة األوقاف الكويتية ية.الموسوعة الفقهية الكويت -

 .مصر -مكتبة الحلبي -تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  .الموطأ لمالك -

 .بيروت -دار المعرفة  -تحقيق علي البجاوي  للذهبي.الميزان  -

طبعة مصطفى البابي  -نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد الرملي  -
 .ـه 13٨٦الطبعة األخيرة  -مصر  -الحلبي 
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 .بيروت -دار صادر  .نوادر األصول للحكيم الترمذي -

 .بيروت -دار الجيل  .نيل االوطار -

دار  -هـ  1412الطبعة األولى  -تحقيق مجدي السيد  .الهم والحزن البن أبي الدنيا -
 مصر. -السالم 

مؤسسة  -هـ  1413الطبعة األولى  -تحقيق مصطفى عطا  الدنيا.الهواتف البن أبي  -
 بيروت. -فية الكتب الثقا

سعد بن  أيوببن  أبي بكربن  المؤلف: محمد-الوابل الصيب من الكلم الطيب -
الناشر: دار  -تحقيق: سيد إبراهيم هـ(751شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

 .م1999، رقم الطبعة: الثالثة -القاهرة -الحديث 
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Abd Aleaziz Alsudhan Number: One 1405 h - Dar Albashayir 
Alislamiat - Beirut. 

- Sahih Ibn Khuzayma. Investigator: Mohamed Mustafa Al'aezami - 
Number: two 1412 h - Almaktab Al'islamiu - Beirut.  

- Shih Muslma. Investigator: Mohamed Fuad Abd Albaqi - Nashr 'Idarat 
Albuhuth  Aleilmiat - bialriyad. - daeif  Aljamie lil'albani. Number: two 
1399 h 

- Almaktab Al'islami - Beirut. - tahdhib Alathar liltabari Investigator: 
Mohamed Shakir - matbaeat Almadani - Misr.  

- Tabaqat Almuhdithin bi'asbahan li'abi Alshaykh Al'asbahani. 
Investigator: Abd Alghafur Albalushi - Number: One 1407 h 

- Muasasat Alrisalat - Beirut. - Fatah Albari Sharh Sahih Albukhari. 
Investigator: Mohamed Fuad Abd Albaqi  

- Almaktabat Alsalafiat - Alqahiriat. - alfutuhat alrabaniat eala 
al'adhkar alnawawiati- almualafi: Mohamed bin Alan (died: 1057 h)-
Publisher jameiat alnashr waltalif al'azhariat.  

- Alfuruq = Anwar Alburuq fi Anwa' Alfuruqu-almualafi: Abu Aleabas 
Shihab Aldiyn alshahir bialqurafi (died: 684h) Publisher ealam 
alkutabi-  Print:bidun tabeat wabidun tarikh - fadl alduea' waldaein 
lisharaf aldiyn almaqdasi . Investigator: badr albadr - Number: One 
1414 h.- dar aibn Hazm - Beirut.  

- Alfawayid li'abi Alshaykh . Investigator: Ali Abd Alhumayd - Number: 
One 1412 h - dar alsamiei - alriyad . - fid alqadir sharh  Aljamie 
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alsaghira- almualafi: zayn aldiyn Mohamed almadeui baeabd 
alrawuwf almanawi alqahiri (died: 1031h) Publisher almaktabat 
altijariat alkubra - Misr - alkashif lildhahabi. Number: One - dar 
Alkutub  Aleilmiat – Beirut.  

- Kshaf Alqinae limansur albuhuti - tabeat dar alqalam - Dimashq. - 
kashf al'astar ean zawayid albazar lilhithimi. Investigator: Habib 
Alrahman Al'aezami - Number: One 1399 h. 

- Muasasat alrisalat - Beirut. - alkashf alhathith eaman rami bidawe 
Alhadith lisabt abn Aleajami . Investigator: Subhi Alsamarayi - 
Number: One 1407 h  

- Alam Alkutub, wamaktabat Alnahdat - Beirut.  

- Alkalm Altayib.almaktab al'islamiu - Investigator: Alshiyh Mohamed 
Nasir Aldiyn Al'albani. - allaly' almasnueat lilsuyuti. dar Almaerifat - 
Beirut. 

- Lisan Alarab liabn Manzur . dar Sadir - Beirut. - lisan almizan liabn 
hajar . Number: One 1329 h.  

- dayirat almaearif - alhind. - almajruhin liabn hiban . Investigator: 
Mohamed Zayid - dar Almaerifat - Beirut. 

- majmae alzawayid lilhaythami . dar alkitab alearabi - Beirut. - 
Almahdath Alfasil bayn Alrawi walwaei- alramhirmizi alfarisi (died: 
360h) Investigator: dr. Mohamed eajaj alkhatib- Publisher dar alfikr - 
Beirut- Print:3, 1404  

- Almarasil liabn 'abi Hatim. Investigator: Shukr Allah Qawjani - 
Number: two 1402 h - Muasasat alrisalat - Beirut. 

- Almarasil li'abi Dawud. Investigator: Shueayb Al'arnawut - Muasasat 
alrisalat - Beirut. 

- Alimustadrak eala Alsahihayn Almualafi: Abu Abd Allah Alhakim 
Investigator: mustafa Abd Alqadir Ata.  

- Msinad aibn Almubaraki. Investigator: Mustafa Othman Mohamed - 
Number: One 1411 h - dar Alkutub  Aleilmiat - Beirut. 
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- Msanid 'abi Awana . dar Almaerifat - Beirut.  

- msanad 'abi Yaela . Investigator: Husayn Asad - Number: One 1404 h 
- dar Almamun lilturath - Dimashqa.  

- Msanad  Ahmed . dar alfikr - Beirut.  

- Msanid Ishaq bin Rahuia . Investigator: Abd Alghafur Albaluwshiu - 
Number: One 1412 h - maktabat al'iman - Almadinat Almunawara .  

- Msnid Al'imam Ahmed bin Hanbal- (died: 241h) Investigator: 
Shueayb Al'arnawuwt - Adil murshid, wakhrun-Ishrafi: Dr. Abd Allah 
bin Abd Almuhsin Alturki Publisher Muasasat Alrisalat No.  One, 1421 
h - 2001.  

- Msnad Al'imam Alshafiei. dar Alkutub  Aleilmiat - Beirut .  

- Msanid Alhumaydi . Investigator: Habib Alrahman Al'aezamiu - dar 
Alkutub  Aleilmiat - Beirut .  

- Msnad Aldarimi almaeruf bi (Sunan  Aldarmi) (died: 255h) 
Investigator: Husayn Salim Asad Aldarani- Publisher dar Almughaniy 
lilnashr waltawziei, almamlakat alearabiat alsaeudiat Number: One, 
1412h - 2000.  

- Msnid Alshihab lilqadaei . Investigator: Hamdi Abd Almajid - 
Muasasat Alrisalat - Beirut.  

- Msinid Altiyalsi . dar Almaerifat, Beirut. 

- Mushkil Aliathar liltahawi . Investigator: Shueayb Al'arnawut - 
Muasasat alrisalat - Beirut.  

- Almusanaf liabn Abi Shayba. Number: One 1409h - dar altaj - Beirut .  

- Almusanaf lieabd Alrazaq . almaktab al'islami - Investigator: Habib 
Alrahman Al'aezamiu - Beirut.  

- Almuejam Alkabir liltabarani . Investigator: Hamdi Abd Almajid 
Alsalafiu - maktabat abn Taymiat Alqahira .  

- Almuealim bishuyukh Albukhari wamuslmi- almualafi: Abu Bakr 
Mohamed bin Ismaeil bin Khalfun (died 636 h) Investigator: Abu Abd 
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Alrahman Adil bin Saed, Publisher dar Alkutub  Aleilmiat - Beirut- No.  
One.  

- Mughni Almuhtaj Sharh Alminhaj lilkhatib Alshirbini - tabeat dar 
alkitab al'islami - Alqahira .  

- Almughaniy fi Aldueafa' lildhahabi. Investigator: Nur Aldiyn Atr - dar 
Alwaey Halab . - Almughaniy liabn Qudamat Almaqdasi -tabeat 
maktabat alkuliyat al'azhariat - Cairo.  

- Muntaqa abn Aljarud . dar Alkutub  Aleilmiat - Beirut.  

- Almuntaqa min kitab Altarghib waltarhibi.  

- Almanthur fi Alqawaeid Alfiqhiati-almualafu: Abu Abd Allah Badr 
Aldiyn Mohamed bin Abd Allah bin Bihadir alzarkashi (died: 794h) 
alnashar: wizarat al'awqaf alkuaytiati- No.  two, 1405h - 1985  

- Mawahib Alkhalil sharh mukhtasar Khalil li'abi Abd Allah Mohamed 
bin Abd Alrahman almaeruf biaibn Alkhatab - tabeat Dar Alfikr - 
Beirut - Number: two 1398 h.  

- Almawsueat Alfiqhiat Alkuaytiati. wizarat al'awqaf alkuaytia. 

- almuata limalik. Investigator: Mohamed Fuad Abd Albaqi - maktabat 
Alhalabi - Misr .  

- Almizan lildhahabi. Investigator: Ali Albijawi - dar Almaerifat - Beirut .  

- Nihayat Almuhtaj Ala sharh Alminhaj li Shams Aldiyn Mohamed 
Alramli - tabeat mustafa Albabi Alhalabi - Misr - Number: Al'akhirat 
1386 h.  

- Nawadir al'usul lilhakim altirmidhi. dar Sadir - Beirut.  

- Nil Alawatar . dar Aljil - Beirut.  

- Aluhum walhuzn liabn Abi Aldunya . Investigator: Majdi Alsayid - 
Number: One 1412 h - dar Alsalam – Cairo.  

- Alhawatif liaibn Abi Aldunya. Investigator: Mustafa Ata - Number: 
One 1413 h - Muasasat Alkutub Althaqafiat - Beirut.  

- Alwabil Alsiyib min alkalm altayibu-almualafi: Mohamed bin Abi Bakr 
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bin Ayuwb bin Aed Ahams Aldiyn Abn Qiam Aljawzia (died: 751h) 
Investigator: Sayid Ibrahim- Publisher dar Alhadith - Cairo- Number: 
2, 1999.  
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