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 ملخص باللغة العربية
 نوره بنت مسلم احملمادي  .أ.د

البحث   موضوع  األوبئة  )يدور  زمن  االجتماعي  الضبط  في  الشرعية  السبل 
أنموذجا والجذام  الطاعون  البشرية    (واألمراض  السلوكيات  بعض  معالجة مشكلة  حول 

مبدأ   لتحقيق  واجتماعًيا؛  شرعًيا  وضبطها  واألمراض،  األوبئة  انتشار  في  تسهم  التي 
باألرض. أن:  االستخالف  إلى  الدراسة  خلصت  األمراض .  1  وقد  من  مرض  األوبئة 

في عدة   التي تصيب اإلنسان، والحيوان، والنبات إال أنها تختلف عن األمراض المعتادة
الشريعة تمتلك رؤية شمولية تكاملية في معالجة السلوكيات البشرية التي  .  2أوصاف.  

تُْنِظُم   التي  التشريعات  من  جملة  في  تتمثل  المعدية  واألمراض  األوبئة  نقل  شأنها  من 
التوكل مع  وَتْضِبُط وتُقَّْوُم سلوكيات األفراد والمجتمعات، تحقيًقا للمصالح ودرًءا للمفاسد،  

باآلداب  و  والتأدب  والحيطة،  الحذر  أسباب  كافة  واتخاذ  وقدرة،  اهلل  لقضاء  التسليم 
اإلسالمية العامة، والمحافظة على األوراد الشرعية التي تعد من أنجع طرق الوقائية من  

والشرور. الضرر  من  الوقاية  معاني  لكل  لشمولها  واألمراض؛  أثر  .  3  األوبئة  يظهر 
من خالل الضوابط واألهداف الشرعية التي متى ما تم    الشريعة في الضبط االجتماعي

عاماًل قوًيا في الحد من انتشار األوبئة واألمراض والوقاية منها،    بإذن اهلل  تحقيقها كانت
والمجتمعسواء   السلوك  للفرد  تضبط  االجتماعية  واألعراف  لذاته،  ضبًطا  فالمسلم   ،

ب الشرع، والسلطة ضابطة  المقبول وفق  العقوبات على  المقبول وغير  المخالفين  تطبيق 
 .  للشريعة

 ، ضبط، وباء. سبلالكلمات المفتاحية: 
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LEGAL MEANS IN SOCIAL CONTROL IN TIMES OF EPIDEMICS 
AND DISEASES PLAGUE AND LEPROSY AS A MODEL  

Prof. Dr. Norah Musellim AL-Mihmadi 

Summary 

The topic of this research (Legal Means in Social Control in Times of 

Epidemics and Diseases Plague and Leprosy as a Model) is concerned with 

dealing with the problem of some human behaviours that contribute to the 

spread of epidemics and diseases, and controlling such behaviours legally 

and socially in order to establish the principle of vicegerency on earth. The 

study concludes that epidemics are diseases affecting humans, animals and 

plants. However, they are different from usual diseases in several ways. 

Islamic Sharia has a holistic and integrative view in addressing human 

behaviours that would transmit epidemics and infectious diseases. This view 

is represented in a number of legislations that regulate, control, and 

evaluate the behaviours of individuals and communities, in realisation of 

interests and aversion of the means of corruption, by complete reliance on, 

and submission to, Allah's predestination and destiny taking all means of 

caution and prudence, and adhering to the general Islamic ethics, in 

addition to maintaining religious prayers and invocations that are 

considered among the most successful methods of disease and epidemics 

prevention as they cover all meanings of prevention of harm and evils. The 

impact of Shariah on social control is shown through religious controls and 

targets, which–once they are realised–become a strong factor in curbing the 

spread of epidemics and diseases, and protecting from them, either at the 

individual's level or the community's. For a Muslim, it is self-control, and for 

social norms, it controls the accepted and unaccepted behaviour according 

to Shariah laws; authority (the guardian) is controlling by the application of 

punishments to religious legal violations. 
Key Words: Methods, tuning, and epidemic 
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 املقدمة
الحمد هلل رب العالمين، حمًدا يليق بخالق الخالئق ومصرف أمورها وهاديها لكل 

ابتالء، والصالة والسالم خير، مقدر   الدنيا دار  الحياة  األقدار ومسبب األسباب، جعل 
 أمَّا بعد: ،مين، خير البرية قدوًة خلًقا وعبادًة وسلوًكالعلى من أرسله اهلل رحمًة للعا

به أن االجتماع  فم ينتظم بها البشري ضرورة البد لها من سياسة  ما هو مسلَّم 
مبدأ  األمر لتحقيق  األرض، ؛  في  عنه   االجتماعو   االستخالف  من    ينتج  مجموعة 

وتهذيب وتوجيه  ضبط  إلى  تحتاج  التي  حظالسلوكيات  وقد  الضبط  موضوع    ي، 
، غير أن مفرداته حاضرة في كتب العلماء  االجتماعي باهتمام كبير في العصر الحديث

الماوردي أمثال  من  خلدون  ،المسلمين  هذه   أحببتوقد    وغيرهما،  ،وابن  عن  الكتابة 
، يخلو منها عصر من العصور  التي قل أنالسلوكيات زمن األوبئة واألمراض المعدية  

السبل الشرعية في  )البحث بعنوان  وبيان مدى أثر الشريعة اإلسالمية في ذلك ووسمت  
أنموذجا  والجذام  الطاعون  واألمراض  األوبئة  زمن  االجتماعي  أن  (الضبط  اهلل  وأسأل   ،

 نخرج بدراسة مؤصلة بإذنه تعالى.  لكي   و ،يسدد القول والعملو  ،يعين ويوفق
البحث:   السلوكياتإشكالية  انتشار  البشرية    تعد  أسباب  أهم   األوبئةأحد 

الو  الشريعة  معديةاألمراض  عالجت  كيف  الدراسة  هذه  عليه  تجيب  الذي  والسؤال   ،
الضبط االجتماعي في زمن  اإلسالمية هذه السلوكيات؟ وما أثر الشريعة اإلسالمية في  

 األوبئة واألمراض؟ 
 أهداف البحث: 

 .، وأنواعه، وأهدافهلضبط االجتماعيالتأصيل الشرعي ل -1
تكاملية    -2 بطريقة  البشرية  السلوكيات  معالجة  في  الشرعي  المنهج  إبراز 

 .شمولية
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الضبط االجتماعي زمن    أثر الطرق الشرعية في تحقيقتسليط الضوء على    -3
األوبئة واألمراض، حيث يعد من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير في  

 العصر الحديث  
السابقة:   البحث؛ الدراسات  لموضوع  مشابهة  دراسة  علمي  حد  على  أجد  لم 

 كونه يجمع بين الشريعة، وعلم االجتماع في امتزاج بين التأصيل والتطبيق. ل
 ثالثة مباحث، وخاتمة.  و هيد، تتكون من تمخطة البحث: 

اإلسالمي. التمهيد:   العالم  في  واألمراض  األوبئة  بعض  عن  تاريخية    لمحة 
، وفيه أربعة  الضبط االجتماعي في اإلسالم تأصيله، وأنواعه، وأهدافهالمبحث األول:  و

التأصيل الشرعي  المطلب الثاني:    الضبط االجتماعي. تعريف  المطلب األول:    مطالب:
االجتماعي.  الثالث:    للضبط  اإلسالم.المطلب  في  االجتماعي  الضبط  المطلب    أنواع 

اإلسالم.  في  االجتماعي  الضبط  أهداف  الثاني:    الرابع:  في    الشرعية طرق  الالمبحث 
مطالب: أربعة  وفيه  واألمراض،  األوبئة  مع  والتسليم    التعامل  التوكل  األول:  المطلب 

وقدره اهلل  الثاني:  .لقضاء  البشرية.  المطلب  السلوكيات  تهذب  التي  المطلب    اآلداب 
األمراض   وقوع  عند  التداوي  والدعاء.   واألوبئة. الثالث:  التحصين  الرابع:    المطلب 

الثالث:  و  تحقيق   أثرالمبحث  في  الشرعية  األوبئة    الطرق  زمن  االجتماعي  الضبط 
ثم    .الجذام المعديمرض  ي:  ــ المطلب الثان  .وباء الطاعون المطلب األول:    .األمراضو 

 فهرس المصادر والمراجع. 
المتبع:   كما  المنهج  التطبيقي،  االستنباطي  التحليلي  الوصفي  المنهج  اتبعت 

  ، والحكم على األحاديث،والتخريج،  والعزو  اتبعت إجراءات البحوث العلمية من التوثيق،
   ولم أترجم لألعالم؛ لما تقتضيه طبيعة البحوث العلمية.

ا لوجهه الكريم، وأن يتجاوز عن  اهلل تعالى بمنه وكرمه أن يجعله خالصً وأسأل  
 السهو والنسيان والتقصير والخطأ، وآخر دعوانا إن الحمد هلل رب العالمين. 
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 التمهيد: 
 يف املقصود باألوبئة واألمراض والفرق بينهما

لغة:   الطاعوناألوبئة   ، َمَرٍض عامٍّ وَباء  ، وقيل: كلُّ  (1) جمع وباء، والوباء لغة: 
: ُكلُّ مرٍض شديد العدوى، سريع االنتشار من  الوباءف  ،(2)وَأرض  َوِبيئة : ِإذا َكُثر مَرُضها

  .(3) مكان إلى مكان، يصيب اإلنسان والحيوان والنَّبات، وعادًة ما يكون قاتاًل 
الفقهاء و  سماوية،    واألطباء  عرف  الهواء ألسباب  لجوهر  يعرض  فساد  األوبئة: 
كل مرض يصيب عددًا كبيرًا من الناس في منطقة واحدة، في  وقيل الوباء:    ،(4) وأرضية

شاسعة  جغرافية  منطقة  في  الناس  من  عظيمًا  عددًا  المرض  أصاب  فإن  قصيرة،  مدة 
  .(5) الكثرة وغيرهاويكون مخالًفا للمعتاد من األمراض في سمي وباء عالمًيا 

الوباء    ويظهر الطاعون،  إأن  على  يطلق  عام ما  مرض  كل  على  يطلق  ما  وا 
ن من الفقهاء  و وقد بين األطباء والمحقق  ،بمعنى يكثر في الناس ويكون سريع الفتك بهم

أن الوباء غير الطاعون وأن بينهما عموم وخصوص، فكل طاعون وباء وليس كل وباء  
 . (6) طاعون، وكذلك األمراض العامة أعم من الطاعون

 

معٍد،  ، ينصف بأنه مرض حادطَّاُعوُن: داء  َوَرِميٌّ وبائيٌّ سببه مكروب يصيب الفئران وتنقله إلى اإلنسان (1)
من   قروح وبثور جلدية وانتفاخ في الغدد، وغالًبا ما تكون خلف األذن واآلباط والرخو)  من أنواعه الدملي

الوسيط،   المعجم  لسان العرب؛نظر:  يالتسممي والرئوي.    وهذا الوصف هو الذي جاء في الحديث(،  اللحم 
الباري  ؛3/68:  االستذكار  ؛«طعن»مادة   الطب؛  180/ 10:  فتح  في  المعاد  ؛1/108  :القانون   : زاد 

وعالجهاو ؛  4/36 األمراض  العالميةو   ؛529-5280ص::  معجم  الصحة  الموقع: منظمة  على   :  
https://www.who.int.   

 .«وبأ»( تاج العروس؛ لسان العرب، مادة 2)
 «. وباء»مادة  ،3/392: معجم اللغة العربية المعاصرة( 3)
فقد   «،وبأ»؛ تاج العروس، مادة  1/125  :القانون في الطبو   ؛334ص:  التعاريف( التوقيف على مهمات  4)

 نقل عدة تعاريف للوباء عند عدد من األطباء.
 . 13/1894: ؛ الموسوعة الطبية الحديثة4/155 : ( شرح مختصر خليل للخرشي 5)
 . 38/ 4 :زاد المعادو وما بعدها؛  180/ 10  :فتح الباريو  ؛«وبأ»مادة  نظر: تاج العروس،ي( 6)
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األمراض:   مرض:أما  ةِ   جمع  حَّ الصِّ الضعف    ، َنِقيُض  المرض  وأصل 
ة واالعتدال من علَّة َأو  كلُّ ما خرَج بالكائن الحّي عن  فالَمَرُض:  ،  (1) والنقصان حَّ حدِّ الصِّ

نفاٍق َأو تقصير في َأمر، سواًء كان ِحّسيًا كالذي يصيب اإلنسان أو الحيوان أو الثمار،  
 . (2) والنفاق أو كان معنويًا كمرض الشهوة

المرض بعدة تعريفات منها: بأنه: عرض يطرأ على بدن  واألطباء   عرف الفقهاءو 
طبيعت على  فيؤثر  القيام  اإلنسان  عن  البدن  إضعاف  إلى  ويؤدي  والَخلقية،  النفسية  ه 

المعتاد وجه  على  منه  التعار (3)بالمطلوب  أفضل  من  هذا  ولعل  المرض ي.  حد  في  ف 
 الشتماله على نوعي المرض وأثره.  

عدة    ويظهر له  المرض  المعنوي    معانأن  القلب»منها:  والحسي    «،مرض 
 . «مرض البدن»

والحيوان   اإلنسان  تصيب  التي  األمراض  من  مرض  األوبئة  بأن  القول  ويمكن 
 والنبات إال أنها تختلف عن األمراض المعتادة في عدة أوصاف منها:  

 شديدة العدوى وسريعة االنتشار والتفشي.  -1
 وبأعداد كبيرة.  فتاكةعادة ما تكون  -2
يتعدى أثرها الفرد نفسه فتؤثر على جميع نواحي الحياة الدينية والتعليمية   -3

 والسياسية واالجتماعية، وغيرها.  
من   -4 والحد  عليها  والسيطرة  معها  التعامل  في  معينة  بروتوكوالت  لها 

 انتشارها. 
 تظهر فجأة وتنتشر وتختفي فجأة.   -5

 

 

 .  «مرض»لسان العرب، مادة و ؛ «رضن»جمهرة اللغة، باب الراء والضاد  نظر:ي( 1)
 . «مرض»نظر: المعجم الوسيط مادة ي( 2)
الفقهيةو   ؛193ص  :( رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية3) الموسوعة العربية  و ؛  846ص  :الموسوعة الطبية 

 . 23/105 :العالمية
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 املبحث األول: 
 :أنواعه وأهدافهالضبط االجتماعي يف اإلسالم تأصيله، و

 : ولاملطلب األ
 تعريف الضبط االجتماعي، وفيه ثالثة فروع:

 الفرع األول: تعريف الضبط االجتماعي لغة 
لغة:   وحبسهلُ الضبط  الشيء  ضبطا،  ،زوم  ويضُبط  َيضِبط  َضبَط    طُ بْ ضَ و   من 

 . (1)أي قوي شديد: ظه بالحزم، ورجل ضابطفْ الشيء حِ 
ا. معً الشيء جَ   تُ معْ ام الشيء، يقال: جَ ضَ مع يدل على تَ من جَ االجتماعي لغة:  

وا من عُ جمَ مع القوم: تَ جْ تَ واسْ   ،واقُ فَ مع القوم: اتْ جْ ه إلى بعض. وأَ عضِ م بَ ق: ضُ فرِ مع المتَ وجَ 
   .(2) بٍ وْ صَ  كلِ 

زوم ما  ولُ به  م  ز حَ والمعه  لما تم جَ   ظ فْ ط والحِ بْ الضَ وعليه فالضبط االجتماعي لغة:  
 . ماعةِ تفق عليه الجَ ا

 الفرع الثاني: تعريف الضبط االجتماعي اصطالحا من منظور علماء االجتماع
االجتماع:   علماء  عند  اصطالحا  االجتماعي  أو  الضبط  العمليات  عن  عبارة 

المقصودة ما  ،اإلجراءات  مجتمع  يتخذها  التي  المقصودة  هذا    ،وغير  من  جزء  أو 
أو    ،والتأكد من أنهم يتصرفون وفق المعايير والقيم  ،لرقابة سلوك األفراد فيه  ؛المجتمع

 .  (3) النظم التي رسمت لهم
 الشرعيالفرع الثالث: تعريف الضبط االجتماعي من منظور 
إسالمي:   منظور  من  االجتماعي  واألحكام الضبط  والتشريعات  القواعد  منظومة 
السليم الفرد والمجتمع  تنظم سلوك  التي  تبدأ بضابط داخلي  ، اإلسالمية  وتنتهي    ،والتي 

العقوبة ورضاه  ؛ بضابط  تعالى  اهلل  لعبودية  تحقيقا  المجتمع    ،وذلك  أمن  وتحقيق 
 .(4)واستقراره

 

 .«ضبط»لسان العرب، مادة و نظر: العين؛ ي( 1)
 «.جمع»نظر: لسان العرب، مادة ي( 2)
 . 383ص :( معجم مصطلحات العلوم االجتماعية3)
 . 114ص  :( التأصيل اإلسالمي للضبط االجتماعي، بحث منشور في الجملة العربية4)
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 : ثانياملطلب ال
 .، وفيه فرعانالتأصيل الشرعي للضبط االجتماعي

 الشرعي للضبط االجتماعي:: التأصيل الفرع األول

الخيرية  والمجتمع  للفرد  يحقق  ما  بكل  المطهرة  والسنة  الكريم،  القرآن  حفل 
واآلخرة الدنيا  في  والنجاة  واآلداب  ،  واألمن،  واألحكام  القواعد  من  جملة  في  تتمثل 

وفي الوقت نفسه عند التأمل فيها  ،  الشرعية السلوكية التي ينتظم فيها منهج حياة البشرية
يجد أنها تمثل أساليب الضبط االجتماعي التي تحدث عنها علماء االجتماع، والتربية،  
والدنيا، ومثله معه من  الدين  أمور  لكل شيء من  تبياًنا  الكتاب  أن هذا  ذلك  والنفس؛ 
خلًقا   البشرية  في  مثيل  له  يكون  أن  قل  اجتماعي  لضبط  عملًيا  تطبيًقا  المطهرة  السنة 

بعض من مفاهيم الضبط االجتماعي التي وردت في   ذكر  وسوف أقتصر على،  وعلًما
 القرآن الكريم، والسنة المطهرة مما له عالقة بموضوع البحث كما يلي: 

واالمتثال:   الطاعة  في  مفهوم  يزيد  الذي  االجتماعي  االنضباط  وسائل  من  يعد 
للجماعة باالنتماء  الفرد، وشعوره  أن طاعة ولي األمر طاعة هلل ولرسوله   على،  طاقة 

العاصيالمطيع    فيثاب تعال ويعاقب  اهلل  يقول   جل  مك لك خك حك جك:  ى، 

 ميخي  حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جمهل مل خل حل

: »َمْن َأَطاَعِني َفَقْد َأَطاَع اهلَل، َوَمْن َيْعِصِني َفَقْد    ، وقوله (1)مب هئ مئ هي
 .(2)َعَصى اهلَل، َوَمْن ُيِطِع اأْلَِميَر َفَقْد َأَطاَعِني، َوَمْن َيْعِص اأْلَِميَر َفَقْد َعَصاِني«

اإليجابي:   السلوك  من مفهوم  كثير  عند  االجتماعي  الضبط  وسائل  من  يعد 
المنظرين من أهل االختصاص بل عدوه صمام أمان الستمرار المجتمع، والحفاظ عليه  
من الهالك والضعف، وقد جاءت كثير من األحاديث ضابطة لهذا السلوك موجهة له 

 

 . 59 يةاآل( سورة النساء، 1)
 . (1835) برقم 3/466، باب وجوب طاعة األمراء ،األمارةكتاب ، ( أخرجه مسلم في صحيحه2)
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والتداوي األمراض  من  والوقاية  بالنظافة،  واألمر  البيئة،  على  سبق    ،(1) بالحفاظ  وقد 
 اإلشارة لها في المبحث الثاني. 

اإلصالح:   وقوع مفهوم  حال  في  االجتماعي  الضبط  وسائل  من  وسيلة  يعد 
 يم  ىم مم خم  حم جم يل ىل ملالنزاعات، والخالف بين الناس، يقول تعالى:  

 ىي  مي خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن جن

االصالح ،   (2)ٰر ٰذ يي على  الشارع  واألموال،    حث  الدماء،  في  الناس  بين 
 . (3)واألعراض؛ لما يوجبه اإلصالح من قطع وسائل الشر والتفرق الذي ال يمكن حصره

تعد من أنجع وسائل العالج للفرد والمجتمع في حال االنحراف  مفهوم العقوبات:  
الضبط   سبل  من  سبيل  وذلك  مثلها،  في  الوقوع  عن  وزاجرة  رادعة  فهي  وقبله، 

تعالى: االجتما يقول   لك خك حك جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ  عي، 

تعالى:  ،   (4)مك   (5)مح جح مج حج مث هت مت ختويقول 
  .(6): »اَل ُيْجَلُد َأَحد  َفْوَق َعَشَرِة َأْسَواٍط، ِإالَّ ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهلِل«وقوله 

تقدم له عالقة وثيقة باألمراض واألوبئة، فالتعليمات من   كمافالضبط االجتماعي  
المالية   التعامالت  فيما يخص  المختصة  يترتب على  إ الجهات  لما قد  استباقي؛  صالح 

بالتعليمات   وااللتزام  واألمراض،  األوبئة  حال  وخالفات  منازعات  من  التعامالت  هذه 
ما أن مبدأ الثواب والعقاب  ، وسلوك إيجابي يؤجر عليه المسلم. كللحاكمالصحية طاعة  

 

 . 122-115ص : نظر: التأصيل اإلسالمي للضبط االجتماعي، بحث منشور في الجملة العربيةي( 1)
 . 114 يةاآل( سورة النساء، 2)
 . 194ص: ( تفسير ابن سعدي3)
 .  229ية اآل( سورة البقرة، 4)
 .  179ية اآل( سورة البقرة، 5)
 . (1708)برقم  332/ 3 ،باب قدر أسواط التعزير ،كتاب الحدود، أخرجه مسلم( 6)
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الذي يعد ركًنا هاًما في الدين، يلعب دوًرا هاًما في عملية الضبط االجتماعي وفي إقرار 
دراك المسلم أنه لم يخلق عبثًا في هذه الحياة يقتضي أن يلتزم   النظام في المجتمع، وا 

الش من  وتحفظهم  الخير،  ولمجتمعه  له  تضمن  التي  لسلوكه  المحددة  رور، بالضوابط 
 . (1)وتحقق لهم األمن واالستقرار

 والضبط االجتماعي سالمالعالقة بني اإل: الفرع الثاني

االجتماعي   بالضبط  اإلسالم  شاملة  عالقة  وأوامره؛ عالقة  شؤونه  جميع  في 
حفظ   من  مقاصدها  اإلسالمية  وهذه لفللشريعة  والنسل،  والمال  والعقل  والنفس  لدين 

تتحقق ال  عليها    الكليات  للمحافظة  وذلك  لها،  ضابطة  قواعد  مجموعة  خالل  من  إال 
 . (2) يرزق اوضمان استمرارها مادام اإلنسان حيَّ 

والعالقة بين اإلسالم والضبط االجتماعي عالقة وجودية إن وجد اإلسالم الحق  
لوب، فاإلسالم في ذاته ووجوده يمثل الضبط االجتماعي،  وجد الضابط االجتماعي المط

ضابطا لديه  فيكون  ذاته،  المسلم  نفس  في  ذاته  بتكوين    ووازعا   ويتحقق  ينتهي  ذاتيا 
 ضابط اجتماعي للمجتمع. 

وجد االلتزام باإلجراءات االحترازية للوقاية من األوبئة واألمراض ذاتًيا    ومتى ما 
  مدى الضرر عليه، بمحافًظا على مقصد حفظ النفس، مستشعًرا  ،  من الفرد إثباًتا ودواًما

 وعلى اآلخرين 
   يجابي. اإلجتماعي االضابط ال وجد من المجتمع؛  -
 

  

 

  :منشور على موقع جامعة الجزائر ،نظر: الضبط االجتماعي مفاهيم وأبعادي( 1)
https://sites.google.com 

 . 125-124ص  :( التأصيل اإلسالمي للضبط االجتماعي، بحث منشور في الجملة العربية2)
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 : املطلب الثالث
 الضبط االجتماعي يف اإلسالمأنواع 

للضبط االجتماعي تشكل منهًجا متكاماًل لحياة    ضابطة  أنواعقرر اإلسالم ثالثة  
 آمنة مستقرة هي كما يلي: 
الذاتي:   كمامصدره  الضابط  إنساني  وازع  وهو  الشريعة   الضمير  تعاليم  تشكل 

الفرد والمجتمع من  بها، وهذا يضمن سالمة  إذا أخل  نفسه  الفرد  ضابًطا خلقًيا يحاكم 
 سلوك يرضي اهلل تعالى. لاالنحراف وانتهاج 

من  جتماعي:  االضابط  ال المجتمع  يحققه  ما  حصيلة  وهو  المجتمع،  مصدره 
الشريعة على   تداول أحكام  يكثر  المنكر، بحيث  بالمعروف والنهي عن  عمليات األمر 
المقبول   السلوك  نوع  تحدد  اجتماعية  أعراًفا ومصطلحات  وتصبح  االجتماعي  المستوى 

 والمرفوض وفق الشرع.
تطبيق العقوبات الشرعية المقررة ألنواع المخالفات، حيث يتولى  ضابط السلطة:  

التي يترتب عليها الثواب أو العقاب، بخاصة ظاهرة العقاب التي تعد ذات فاعلية كبيرة  
في عملية الضبط االجتماعي، سواء أكان ذلك في نطاق الوسائل النفسية مثل التحقير  

 .  (1)و السجنأو في نطاق الوسائل المادية مثل الضرب، أ والهجران... 
 املطلب الرابع: 

 أهداف الضبط االجتماعي يف اإلسالم
النقاط   في  اإلسالم  في  االجتماعي  الضبط  أهداف  من  بعًضا  إجمال  يمكن 

 التالية: 

 

   :نظر: الضبط االجتماعي مفاهيم وأبعاد، منشور على موقع جامعة الجزائري( 1) 
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/aldbt-alajtmay-mfahym-wabad 

للدراسات األمنيةالتأصيل اإلسالمي للضبط االجتماعي، بحث منشور في الجملة العو  -126ص  :ربية 
129 . 

https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/aldbt-alajtmay-mfahym-wabad
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وااللتزام   -1 نهى  ما  وترك  أمر  ما  بفعل  وحده،  هلل  الخالصة  العبودية  تحقيق 
 بحكمه وشرعه. 

حفظ   -2 من  اإلسالمية  الشريعة  مقاصد  والنسل  تحقيق  والعقل  والنفس  للدين 
والمال؛ حيث ال يتم حفظهم جميعا إال عن طريق إرساء قواعد النظام العام  

 في المجتمع من الضبط وغيره. 
إن   -3 حيث  واالنحرافات؛  الجرائم  من  واستقراره  المجتمع  أمن  على  المحافظة 

البشرية   النفس  به طبيعة  لما تتصف  لإلنسان؛  االجتماعي ضرورة  الضبط 
 ل إلى الظلم والعدوان.من مي

ترسيخ معاني االستخالف وعمارة األرض في نفس اإلنسان، فحين ينضبط   -4
النحو   على  والعمارة  االستخالف  يجري  اهلل،  أمر  ما  نحو  على  المجتمع 

 .(1)الصحيح، ومن ثم يتحقق التمكين في األرض
أثر يخفى  في    وال  االجتماعي  الضبط  فضوابط  واألمراض  األوبئة  على  ذلك 

م تحقيقها كانت عاماًل قوًيا في الحد من انتشارها والوقاية منه،  اإلسالم وأهدافه متى ما ت
سواء على محيط الفرد أو المجتمع، فتتحقق العبودية بالبعد عن مواطن التهلكة، ويتحقق  
حفظ مقصد الشرع في الحفاظ على النفس، ومن ثم يحصل األمن من انتشار األوبئة  

االنحرافات تساعد على ظهور  أن  االستخالف، كل   التي من شأنها  ويتحقق  والجرائم، 
ذلك من خالل ضبط المسلم لذاته، وضبط المجتمع لسلوك أفراده، فإن لم يتردع ضبط  

 بسلطة ولي اإلمام، أو من ينوبه 
  

 

 . 133ص :العربية للدراسات األمنية مجلة( التأصيل اإلسالمي للضبط االجتماعي، بحث منشور في ال1)
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 الثاني:  بحثامل
 طرق الشريعة يف التعامل مع األوبئة واألمراض

كان منها متعلق بأحوال   النصوص الشرعية بالشمولية والتكامل، سواء ماتتميز  
أو المجتمع، أو البيئة، وال تخرج عن طرق شرعية متالزمة متسقة مترابطة قل أن  الفرد،  

ودرء   ،يكون له مثيل، تدور نحو تحقيق ما جاءت الشريعة من أجله من تحقيق المصالح
الطرق   هذه  بيان  يلي  وفيما  كانت  إالمفاسد،  وكيف  لها،  التدليل  ثم  من  جماال،  طريقا 

 طرق الوقاية: 
 األول:  املطلب

 التوكل والتسليم لقضاء اهلل وقدره
إما   والوبائية جاءت  المعدية  األمراض  في  التي وردت  النتقال نافية  األحاديث 

أ(2)»اَل َعْدَوى َواَل َصَفَر َواَل َهاَمَة«  :مثل قوله  ،  (1)العدوى العدوى    النتقال  مثبتة  ما، 
قوله   مثل  المريض،  من  االقتراب  من  «  :ومحذرة  ُمِصحٍّ َعَلى  ُمْمِرض   ُيوِرُد   ، (3) »اَل 

حين    ومثل فعل النبي   ،(5)َكَما َتِفرُّ ِمَن اأَلَسِد«(4) ».. َوِفرَّ ِمَن الَمْجُذومِ   :  ومثل قوله

 

على    العدوى:(  1) بالمرض  المصابين  وأحوال  غيره،  إلى  صاحبها  الِعلَّة  بالِعلَّة   ثالثة:تجاوز  يصاب  من 
فمريض   ا وأعراضه  هامن يصاب بالِعلَّة وتظهر آثار   الثاني:حكم الصحيح،   فهو في ويتغلب الجسم عليها،  

أعراض.  الثالث:لغيره،    ومعدٍ  بدون  له  ناقال  للمرض  حامال  العرب،ي  بكون  لسان    ؛«عدا»  مادة   نظر: 
 . 41-40ص: يث المصطفىالعدوى بين الطب وحدو  ؛508ص: التوقيف على مهمات التعاريفو 

 . (2220)برقم  4/43، عدوى وال طيرة.. باب ال ،كتاب السالم، ( أخرجه مسلم2)
 . (2221)، برقم 4/43، عدوى وال طيرة.. باب ال ،كتاب السالم، ( أخرجه مسلم3)
الجلد،    الَمْجُذوُم: (  4) يصيب  مزمن  التهابي  مزمن  مرض  اْلَمْعُروُف،  الدَّاء  َوُهَو  الُجَذام،  َأَصاَبُه  الَِّذي 

واألعصاب، واألنسجة المخاطية، تسبب الجذام بكتيريا من نوع العصبات شديدة الشبه بعصبات التدرن،  
عصابات الحديثي)هانسن(.    تسمى  غريب  في  النهاية  وعو ؛  252ص  :نظر:  األمراض   : الجهامعجم 

 . https://www.who.int موقع منظمة الصحة العالميةو  ،277-274ص
 . (7507)، برقم 7/126 : باب الجذام ،كتاب الطب، ( أخرجه البخاري5)
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ونهيه عن القدوم إلى بلد    ،(1)َباَيْعَناَك َفاْرِجْع«لم يبايع المجذوم مصافحة وقال له »ِإنَّا َقْد 
اهلِل   َرُسوُل  َقاَل  ِرْجز  الطاعون  ِإْسَراِئيلَ ،  : »الطَّاُعوُن  َبِني  َعَلى  ُأْرِسَل  َعَذاب   َأْو    ، َأْو 

َذا َوَقَع ِبَأْرٍض َوَأْنُتْم   ِبَها،  َعَلى َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َفِإَذا َسِمْعُتْم ِبِه ِبَأْرٍض، َفاَل َتْقَدُموا َعَلْيِه، َواِ 
 . (2)َفاَل َتْخُرُجوا ِفَراًرا ِمْنُه«

الفقهاء على أن المؤثر في الوجود هو اهلل تعالى، كما اتفقوا على أن هذه   اتفق 
  :(3) على قولين ؟هل يمكن الجمع بينهما أم ال  واختلفوااألحاديث ظاهرها التعارض، 

العلماءالنوويقال   جمهور  )قال  وهما :  :  الحديثين،  هذين  بين  الجمع  يجب 
»اَل َعْدَوى َواَل َصَفَر َواَل َهاَمَة« المراد به نفي  وطريق الجمع أن حديث  :  صحيحان. قالوا

  ، ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها ال بفعل اهلل تعالى
الضرر  إلى مجانبة ما يحصل  فيه  « فأرشد  ُمِصحٍّ َعَلى  ُمْمِرض   ُيوِرُد  وأما حديث »اَل 

نفى في الحديث األول العدوى بطبعها، ولم ينف  عنده في العادة بفعل اهلل تعالى وقدره. ف
مما   االحتراز  إلى  الثاني  في  وأرشد  وفعله،  تعالى  اهلل  بقدر  ذلك  عند  الضرر  حصول 
الحديثين   الذي ذكرناه من تصحيح  رادته وقدره، فهذا  وا  بفعل اهلل  الضرر  يحصل عنده 

 . (4) إليه(  والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، ويتعين المصير
بالمرض  الجسم  تصيب  قد  األمراض  بجراثيم  العدوى  أن  العلمية  الحقائق  من 
حيًنا، وهي نفسها قد ال تقوى على إصابة الجسم بالمرض حيًنا آخر... وبذلك تصير  
دخل  ال  أنه  كما  اإلنسان،  بيد  ذلك  كل  في  السبب  وليس  عدوى.  ال  وكأنها  العدوى 

الجراثيم وخطوط الدفاع تعمالن بقدر اهلل تعالى ومشيئته   للجراثيم فيه أيًضا؛ ألن كال من
 

 . (2231) برقم ، 4/52 ،باب اجتناب المجذوم ونحوه، كتاب السالم، ( أخرجه مسلم1)
 . (2218)، برقم 37/ 4، والطيرة والكهانة ونحوهاباب الطاعون  ، كتاب السالم، ( أخرجه مسلم2)
اآلثاري(  3) معاني  شرح  مسلمو ؛  264-7/263:  المنتقىو ؛  4/320:  نظر:  صحيح  على  النووي  : شرح 

   .4/152 :زاد المعادو ؛ 3/362: اآلداب الشرعيةو ؛  14/306-307
   .14/307 :( شرح النووي على صحيح مسلم4)
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ذا أراد إبطال مفعول العدوى  وأمره، فإذا أراد اهلل أن يجعل العدوى سبًبا للمرض جعلها، وا 
يقول:   إذ  اهلل  ،  (1)حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظأبطله، وصدق 

  .(2) فالعدوى تكون أو ال تكون هي معلقة بأمر اهلل تعالى وقدرة
ذكر   القيموقد  من  ابن  إلى   جملة  الدخول  النهي عن  بحكمة  المتعلقة  المعاني 

أما نهيه عن الخروج من بلده، ففيه حمل النفوس  فأرض بها وباء والخروج منها، فقال:  
عليه، والتوكل  باهلل،  الثقة  والرضا    والتفويض،،  والتسليم  على  أقضيته،  على  والصبر 

والحمية،    ...بها بالحذر  األمر  بها  وقع  قد  التي  األرض  إلى  الدخول  من  المنع  وفي 
للمجزوم للذي جاء ليبايعه »ِإنَّا َقْد    ه  . وفي قول(3) والنهي عن التعرض ألسباب التلف

وحذرا،  احتياطا  يصافحه؛  ولم  َفاْرِجْع«  هذا   َباَيْعَناَك  وفعله  العدوى،  من  للنفس  وحفظا 
تشريع لألمة، وقد عمل الصحابة بذلك، فَعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َأنَُّه َقاَل: "َأْقَبْلُت  

َأْبَرُص  َرُجل   َوِعْنَدُه  ُغاَلم   َوَأَنا  َيْوًما  َبْيِر  الزُّ ِإَلى 
َأَمسَّ    (4) َأْن  ِإَليَّ    ،اأْلَْبَرَص َفَأَرْدُت  َفَأَشاَر 

َبْيُر َفَأَمَرِني َأْن َأْنَصِرَف كراهية َأْن َأَمسَُّه"  .(5)الزُّ
 الثاني:  طلبامل

 اآلداب اليت تهذب السلوكيات البشرية
ال سلوك  تهذب  التي  اآلداب  من  بجملة  اإلسالمية  الشريعة  على    ناسجاءت 

التجمعات حال  في  والجماعي  الشخصي  الطبي(   المستوى  العرف  في  الوقائي    )الطب 

 

 .  82ية اآل ( سورة يس،1)
 .  80-1/77  :نظر: موسوعة اإلعجاز العلمي في الحديث النبويي( 2)
 .99-98/ 4 :نظر: زاد المعادي( 3)
معٍد    الَبَرُص:(  4) غير  الجلد.  ُيصيُب  البهاق»بياض  األطباء  عليه  عند   «يطلق  معدًيا  ويكون  أنواع،  وله 

قع إسالم ويب  مو و ؛  205ص:  ؛ معجم األمراض وعالجها«برص»  إحداثه قشوًرا، المعجم الوسيط، مادة
 ./https://www.islamweb.org/ar( 240987) رقم االستشارة

   .(1296) برقم  491/ 2 ،( أخرجه البيهقي في شعب اإليمان5)
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بما له عالقة مباشرة بموضوع البحث ويمكن تلمس بقية    في هذا المطلبوسوف أشير  
 وفيما يلي بيان ذلك: األحكام في كتب الفقه واآلداب الشرعية وكتب السنة والمسانيد.

 أوال: اآلداب الشخصية. 
 اآلداب المتعلقة بالنظافة الشخصية   -أ

كبير  اهتماما  المسلم  للفرد  الشخصية  النظافة  بأمر  اإلسالمية  الشريعة    ااهتمت 
أمور  الفم  اشمل  بنظافة  وانتهاء  االستنجاء  من  بدءا  الدقة  غاية  السنة  ،  في  في  ورد 

 المطهرة العديد من األحاديث التي تأمر وتحث على غسل األيدي، ومنها:  
قال: »ِإَذا اْسَتْيَقَظ َأَحُدُكْم   عند االستيقاظ من النوم: فعن أبي هريرة أن النبي  -

َناِء َحتَّى َيْغِسَلَها َثاَلثًا، َفِإنَُّه اَل  ، (1)  َيْدِري َأْيَن َباَتْت َيُدُه«ِمْن َنْوِمِه، َفاَل َيْغِمْس َيَدُه ِفي اإلِْ
 .(2)ووجه غسل أن ذلك على وجه النظافة، وتحرزا من نجاسة يمكن أن تكون علقت بها

الحاجة: لحديث أبي هريرة  - بعد قضاء  اليسرى وغسلها  باليد  :    االستنجاء 
النبي ِباأْلَْرِض«    أنَّ  َيَدُه  َدَلَك  ثُمَّ  َتْوٍر،  ِمْن  اْسَتْنَجى  ثُمَّ  َحاَجَتُه،  وفيه   ،(3)»َقَضى 

ونحوه صابون  من  مقامه  يقوم  وما  بالتراب  يده  بالماء  المستنجي  يدلك  أن    ؛ استحباب 
 . (4)ليذهب االستقذار منها والذي قد يكون ميكروبا ونحوه

ال  - غسل  وفيه  الخمس،  للصلوات  اليدين  الوضوء  أصابع  وتخليل  يدين، 
 .(5) ألحد الصحابة: »أسبِغ الوضوَء، وَخلِّْل بيَن األصابِع« والرجلين، وقال 

 

 . (278) ، برقم1/233، باب كراهية غمس المتوضئ ،كتاب الطهارة ، ( أخرجه مسلم1)
 . 1/52 :نظر: شرح التلقيني( 2)
ماجه3) ابن  أخرجه  االستنجاء  ،الطهارةكتاب  ،  (  بعد  باألرض  يده  دلك  برقم  1/128  ،باب من   ،(358) ،  

 . 430ص: صحيح وضعيف سنن ابن ماجه ،حسنة األلباني
 :المغنيو ؛  2/198:  شرح النووي على صحيح مسلمو ؛  1/264  :الخرشيو ؛  1/94  :نظر: البحر الرائقي(  4)

 .265/ 1: نيل األوطارو ؛ 1/103
صحيح أبو    ،صححه األلباني  ، (142)، برقم  1/100،  باب االستنثار،  الطهارةكتاب  ،  ( أخرجه أبو داود5)

 . 1/242: داود
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: »َمْن َناَم َوِفي  rبعد الفراغ من الطعام؛ لقوله    اليدين   جاء التشديد على غسل  -
َنْفَسُه« ِإالَّ  َيُلوَمنَّ  َفاَل  َشْيء ،  َفَأَصاَبُه  َيْغِسْلُه  َوَلْم   ، َغَمر  مظنة  ،  (1) َيِدِه  الغسل  فعدم 

 من الميكروبات وغيرها المسببة لألوبئة واألمراض.لحصول الخطر 
 ما. اآلداب المتعلقة بالطعام والشراب وجودته -ب
، وعن التنفس في اإلناء: »ِإَذا َشِرَب (2)عِن النَّفِخ في الطعاِم والشَّرابِ     َنَهى  -

إذ    ؛إلرادة المبالغة في النظافة  ؛وهذا النهي للتأدب  ،(3) َأَحُدُكْم َفاَل َيَتَنفَّْس ِفي اإِلَناِء...«
قد يخرج مع النََّفس بصاق أو مخاط أو بخار ردئ فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو 

 . ( 4) أو غيره من شربه، والنفخ أشّد من التنفس
َناَء، َوَأْوُكوا السَِّقاَء، َفِإنَّ ِفي السََّنِة   األمر بتغطية األواني، قال  - : »َغطُّوا اإلِْ

َنَزَل    َلْيَلًة َيْنِزُل ِفيَها َوَباء ، اَل َيُمرُّ ِبِإَناٍء َلْيَس َعَلْيِه ِغَطاء ، َأْو ِسَقاٍء َلْيَس َعَلْيِه ِوَكاء ، ِإالَّ 
اْلَوَباِء« َذِلَك  ِمْن  كثيرة  فوائد و ،  (5) ِفيِه  ينزل في  :  منها  التغطية  الذي  الوباء  صيانته من 

ليلة من السنة، وصيانته من النجاسة والمقذرات، وصيانته من الحشرات والهوام، فربما  
 . (6) فيتضرر به واهلل أعلم، وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل ،أو في الليل

 

صححه  ،  ( 3852)، برقم  336/ 3،  باب في غسل اليدين من الطعام،  كتاب األطعمة،  ( أخرجه أبو داود1)
 . 2ص  :كتاب صحيح وضعيف أبي داود ،األلباني

عباس2) ابن  رواية  من  أحمد  أخرجه  برقم  5/27،  (  األلباني،  (2817)،  الجامع  ،وصححه   رقم ب  :صحيح 
(6913) . 

 . (153)، برقم 1/42 ،باب النهي عن االستنجاء باليمين ،كتاب الوضوء، ( أخرجه البخاري3)
القاريي(  4) عمدة  العدويو   ؛2/448:  نظر:  الباريو   ؛ 2/609:  حاشية  القناعو   ؛230/ 11:  فتح    :كشاف 

5/196 . 
يكاء السقاء...، كتاب األشربة، ( أخرجه مسلم5)  .(2014)، برقم 3/596، باب األمر بتغطية اإلناء وا 
 . 13/183 :نظر: شرح النووي على صحيح مسلمي( 6)
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، منها: جمةوفي هذا آداب     (1)َأْن ُيْشَرَب ِمْن ِفي السَِّقاِء«  عليه السالم»َنَهى    -
، كما أن اللعاب  أنَّ الماء ربما كان فيه َقذاة  أو غيُرها ال يراها عند الشرب، فَتِلج جوفه

 .(2) الذي يبقى على فم السقاء ينقل األمراض واألوبئة
 اآلداب عند االجتماع : ثانيا 

باجتماع   المتعلقة  اآلداب  من  جملة  اإلسالمية  الشريعة  في  شرعت  الناس 
  عالوة على وغيرها مما يجتمع له الناس    وفي  تراحهموأ  ،وأفراحهم  ،معامالتهمو   عباداتهم

 اآلداب المتعلقة بحق الطريق والجوار، وفيما يلي بيان لبعض تلك اآلداب: 
َكاَن ِإَذا َعَطَس َغطَّى َوْجَهُه   قال »َأنَّه    : فعن أبى هريرة  آداب العطاس-

َصْوَتُه« ِبَها  َوَغضَّ  ِبَثْوِبِه  َأْو  يخفض  ،  (3)ِبَيِدِه  أن  للعاطس  ينبغي  أنه  العلماء  ذكر 
أو بثوبه، أو بأي شيء آخر    (4) وأن يغطي وجهه بيده،  بالعطس صوته ويرفعه بالحمد

جليسه يؤذي  ما  أنفه  أو  فيه  من  يبدو  لئال  العطاس؛  من    فإن   ،عند  المتطاير  الرذاذ 
 ( 5) السارية واألوبئة العاطس يعد من أخطر وسائل نقل األمراض المعدية

البيئي التجمع  محيط  على  المحافظة  اإلسالمية :  آداب  الشريعة  جاءت 
البيئي  المحيط  على  المدارس،    ،المساجد  ، الحدائق  ،الطرقات  ، األحياء»  بالمحافظة 

 لتبادل المنافع الدينية والدنيوية كما يلي:  ؛يجتمع فيه الناس  كل مكانو  «،وغيرها 

 

 . (5628)، برقم 7/112،  باب الشرب من فم السقاء ،كتاب األشربة ،( أخرجه البخاري1)
   .234/ 4 :زاد المعادو ؛  11/78 :نظر: فتح الباريي( 2)
الترمذي(  3) األدب  ،أخرجه  أبواب  العطاس  ،كتاب  عند  الوجه  وتخمير  الصوت  في خفض  جاء  ما   ، باب 

 وقال عنه: حسن صحيح.  ، 5/68
؛ ألنه في حال العطاس يخرج معه الرذاذ، المحمل بالبكتيريا والجراثيم، فيجتمع «اليسرى»  ( المقصود باليد4)

محل   كان  فما  هدية  يوافق  الذي  وهو  اليد،  في  باشره ذلك  أذى  فيه  كان  وما  بيمينه  يباشره  كان  تكريم 
 بيساره، ولو كان المراد اليمني ألدى إلى نقل المرض؛ ألنها محل األكل والمصافحة واهلل أعلم. 

 . 12/197 :فتح الباريو ؛ 206-10/205 :نظر: تحفة األحوذيي( 5)
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، قال (1)النهي عن قضاء الحاجة في أماكن تجمع الناس ومواطن انتفاعهم -1
: »اتَّقوا اللَّعَّاَنيِن، قالوا: وما اللَّعَّاناِن يا رسوَل اهلل؟ قال: الذي َيتخلَّى في    رسوُل اهللِ 

والنهي في ذلك كله؛ لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس    ،(2)«طريِق النَّاِس أو في ظلِّهم 
  لحق به وي  .(3) لألمراض واألوبئة  ها عن إفسادها، ونقلمن يمر به، ونتنه واستقذراه فضاًل 

إصالحها، دون  طافحة  والعامة  الخاصة  الصحي  الصرف  مجاري  أكياس    ترك  لقاء  وا 
   . األمراض واألوبئةتفشي ل يكون سببا في الطرق مما  النفايات

أكدت الشريعة اإلسالمية على أهمية النظافة في األماكن العامة، ومن ذلك  -2
اهلِل   رسوُل  قال  البصاق،  بشأن  َوَكفَّاَرُتَها    :ماورد  َخِطيَئة ،  اْلَمْسِجِد  ِفي  »اْلُبَزاُق 

مبلط  ،(4)َدْفُنَها« غير  المسجد  كان  إذا  الدفن  كان  وهذا  إذا  أما  أو مجصصًا    مبلطًا،، 
فليس ذلك بدفن بل زيادة في    عوامفدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعله كثير من ال 

الخطيئة، وتكثير للقذر في المسجد، وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو  
يغسله أو  غيره  أو  فعله؛  (5)يده  ينبغي  فال  المعدية  لألمراض  ناقل  مستقذر  فالبصاق   .

في المنديل، والتخلص    بصقمعنويا، لكن إن احتاج إليه،  أو    حسياالتأذي به  لحصول  
آنفا،   منه األماكن المخصصة لذلك، فإن لم يجد بصق على األرض ودفنها كما تقدم 

من األمراض الفيروسية كأمراض    %70يتسبب في نقل   اقفقد كشفت الدراسات أن البص

 

والر 1) كراهة،  أم  تحريم  نهي  هو  هل  الوارد،  النهي  في  الفقهاء  اختلف  يختلف (  حكمه  أن  أعلم:  واهلل  اجح 
؛  145/ 1:  حاشية العدويو   ؛256/ 1:  نظر: البحر الرائقيباختالف الطرق ودرجة الضرر الحاصل به.  

   .129-1/128: الشرح الممتعو ؛  1/113:  رنيل األوطاو ؛ 2/87: المغنيو ؛ 1/122: المجموعو 
  .( 269) ، برقم 226/ 1، الطرق والظالل باب النهي عن التخلي في  ، كتاب الطهارة، ( أخرجه مسلم2)
   . 3/504 :شرح النووي على صحيح مسلمو ؛ 287/ 1 :نظر: الضياء المعنويي( 3)
 .  (552) ، برقم 390/ 1باب النهي عن البصاق في المسجد..  ،كتاب الطهارة، ( أخرجه مسلم4)
 . 307ص  :( شرح رياض الصالحين5)
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 ( 1 ) 

الشعب الهوائية العادية والخطرة والسل الرئوي والبصاق يعيش مدة طويلة على األرض، 
 .(1)لهواء مع ذرات الغبار، فتصيب األصحاء عند استنشاقهاثم يحملها ا

 الثالث:  طلبامل
 واألوبئةالتداوي عند وقوع األمراض 

، وقد اختلف الفقهاء في حكمه اجمااًل على  األصل في حكم التداوي أنه مشروع
 :  لاثالثة أقو 

األول:   الحنفيةالقول  من  الفقهاء  جمهور  التداوي،  و (2) جواز  ، (3) المالكية، 
مطلًقاإ   على  (4) والحنابلة أفضل،  باحته  وتركه  مباح  أنه  أحمد  واختار  (5)ومنصوص   ،

الترك من  أفضل  التداوي  أن  الحنابلة  من  وذهب(6)جمع  ، (8) والكاساني  ،(7)الشافعية  ، 
 إلى استحبابه.  (10) وابن عثيمين ، (9)وبعض الحنابلة

 

للدراسات  ي(  1) مصر  ذات  موقع  بالبصاقنظر:  مملوء  العدوى  طريق  كورونا  جائحة  عنوان:   واألبحاث، 
https://zatmasr.com    فقد لهذا  الضارة    سنتونتيجة  التصرفات  هذه  من  للحد  العقوبات  الدول 

المادة السادسة العام، نصت  لمملكة العربية الئحة المحافظة على الذوق العام في ا  من   والمنافية للذوق 
السعودية )ال يسمح في األماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي  
العامة   األماكن  في  البصق  ومنها  مالية  غرامات  ذلك  على  ورتبت  للخطر.  تعريضهم  أو  إخافتهم  إلى 

األولى للمرة  فعقوبته  الصحيحة  بطريقة  منه  التخلص  وعدم  ذلك  ـري  500  والشوارع  تكرر  حال  وفي  ال 
 https://laws.boe.gov.sa نظر: موقع هيئة الخبراء ي. (الـري 1000تصل العقوبة إلى 

 . 66/ 1 :الهدايةو ؛ 237/ 8: نظر: البحر الرائقي (2)
 .  2/490 : حاشية العدويو ؛ 4/329:  نظر: شرح الزرقانيي (3)
 . 2/76: كشاف القناعو ؛ 2/194 :نظر: المبدعي (4)
 . 463/ 2: اإلنصافو ؛ 165/ 2 :نظر: الفروعي( 5)
 . 463/ 2 :اإلنصافو ؛  2/194 :نظر: المبدعي( 6)
 .  1/106 :مغني المحتاجو ؛ 5/96: نظر: المجموعي( 7)
 .  5/127 :نظر: بدائع الصنائعي( 8)
 .  1/106 :مغني المحتاجو ؛ 5/96: نظر: المجموعي( 9)
 . 5/223 :الشرح الممتعنظر: ي( 10)

https://zatmasr.com/
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3b96a591-47c8-4469-9abb-aa4700f1aa52/1
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 :  واستدلوا بجملة من األدلة منها
شهدت   -1 قال  شريك  بن  أسامة  البني    األعرابحديث  َيا  يسألون  َفَقاُلوا   ،

َرُسوَل اللَِّه: َهْل َعَلْيَنا ُجَناح  َأْن اَل َنَتَداَوى؟ َقاَل: »َتَداَوْوا ِعَباَد اللَِّه، َفِإنَّ اللََّه،  
 . (1) ُسْبَحاَنُه، َلْم َيَضْع َداًء، ِإالَّ َوَضَع َمَعُه ِشَفاًء، ِإالَّ اْلَهَرَم«

 . (2) في هذا الحديث إثبات الطب، والعالج، وأن التداوي مباح وجه الداللة: 
فعل التداوي في نفسه، واألمر به لمن أصابه مرض     كان من هدي النبي -2

 .(3) من أهله وأصحابه 
الكلية، ومما يتوافق    الشريعة  لما فيه من حفظ النفس الذي هو أحد مقاصد  -3

مع ما جاءت به الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد، يقول الشاطبي:  
 .(4)ورةالتداوي عند وقوع األمراض، ... مأذون فيه معلوم من الدين ضر 

من    المريَض أنَّ   -4 به  يقوم  أن  ينبغي  بما  يقوُم  ال  النَّْفِس،  َضيَِّق  يكون 
ذا عافاه اهلُل انشرح صدره وانبَسَطت نفسه، وقام بما ينبغي أن   الطَّاعات، وا 

 .(5)يقوم به من العبادات، فيكون الدَّواُء إًذا ُمراًدا لَغيِره، َفُيَسنُّ 

 

  ، (3436)، برقم  2/137،  باب ما أنزل اهلل من داء إال أنزل له شفاء،  كتاب الطب  ، ماجه  ابن   ( أخرجه 1)
 . (3436رقم ) ب ،كتاب صحيح وضعيف ابن ماجه ،وصححه األلباني

 . 6/159  :تحفة األحوذيو ؛ 10/240 :نظر: معالم السنني( 2)
  (، 5695)   (5678)  ،( 1836)برقم    ، وحثه عليها، عند البخاري،باحتجامهنظر: األحاديث التي جاءت  ي(  3)

 : الشرح الممتعو ؛  3/65  :زاد المعادو ؛  5/106  :نظر: المجموعي(، و 1203)،  (1202) برقم  وعند مسلم  
5/233 . 

 . 261/ 2 :نظر: الموافقاتي( 4)
 .  5/223 :( الشرح الممتع5)
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وهو قول  يحصل بغيره  إن َعِلم أن بقاء النفس الوجوب التداوي    القول الثاني:
و (1)الشافعيةلبعض   بها  بنفس  واستدلوا    .(2) الحنابلةبعض  ،  استدل  التي  األحاديث 

  .(3) وحملوا األمر على الوجوب أصحاب القول األول 
استداللهم وجه  قالويناقش  حيث  تيمية  ابن  ذكره  بما  واجٍب ):  :  غيُر  التََّداِوي 

النبيُّ   َخيََّرها  التي  السَّْوَداِء  اْلَمْرَأِة  في  السُّنَُّة  َخَصَمْتُه  فيِه:  ناَزَع  السالموَمْن  بيَن    عليه 
ْبِر على الَبالِء وُدُخوِل الجنَّةِ  ، ولو (4)وبيَن الدُّعاِء بالعافَيِة، فاختاَرت الَبالَء والجنَّةَ   ،الصَّ

  .(5) َرِض واجبًا لم يُكْن للتَّْخييِر َمْوِضع (كاَن َرْفُع اْلمَ 
السبب    إن  الراجح: يرجع  في  فقهاء اختالف  أعلم-التداوي  وجود   إلى-واهلل 

الثابتة،  األحاديث  بين  الظاهري  يدخلون    ومنها   التعارض  الذين  ألف  السبعون  حديث 
حساب  الجنة "وفيه  ،بغير  َيْكَتُوون:  وال  َيْسَتْرُقون،  َيَتَوكَُّلونَ ..  .ال  َربِِّهْم  وأثر    ،(6)"َوَعَلى 

)والحقُّ أنَّ َمن َوِثق باهلل وأْيَقن أن    يقول ابن حجر:ذلك على منزلة التوكل على اهلل،  
رسوله،  وُسنة  لُسنته  اتِّباًعا  األسباَب  تعاِطيه  توكُّله  في  َيقدْح  َلم  ماٍض،  عليه  قضاَءه 

الحبشة    فقد... إلى  الهجرة  في  األْكل َأِذن  أسباب  وتعاَطى  هو،  وهاَجر  المدينة،  لى  وا 
أحقَّ   كان  وهو  السماء،  من  عليه  ينزَل  أن  ينتظر  وَلم  قوَتهم،  ألْهله  وادَّخر  والشرب، 

  .(7)الَخْلق أن يحصل له ذلك...(

 

 .  1/344 :حاشية قليوبي وعميرةو ؛ 3/182 :المحتاجنظر: تحفة ي( 1)
 . 2/463 :نصافاإلو ؛  2/335  :نظر: اآلداب الشرعيةي (2)
 . 2/463 :نصافاإلو ؛  2/335  :نظر: اآلداب الشرعيةي (3)
 (. 2576) برقم(؛ وصحيح مسلم 5652) برقم :نظر الحديث في صحيح البخاريي( 4)
 . 271/ 21 :نظر: مجموع الفتاوىي( 5)
 (. 216) برقم(؛ وصحيح مسلم 5378)برقم نظر: الحديث في صحيح البخاري ي( 6)
 . 10/212 :نظر: فتح الباريي( 7)
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خالًفا لما آلت إليه آلة الطب في العصر   (1) كان مظنوًنافي زمانهم    تداوي ال أثرو 
مشاهدالحديث   القولو ،  وهو  التداوي    بأن   :يمكن  األحوال  تختلف  أحكام  باختالف 

أو أحد    ،واألشخاص: فيكون واجبًا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه
السارية  المرض ينتقل إلى غيره، كاألمراض المعدية    ضرر  أو عجزه، أو كان  ،أعضائه
ويكون مندوبًا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن وال يترتب عليه ما سبق  ،  واألوبئة

في الحالة األولى، ويكون مباحًا إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين، ويكون مكروهًا إذا  
العِ   التداويكان   أشد من  منه حدوث مضاعفات  إزالتهايخاف  المراد  ما قرره  لَّة  ، وهذا 

،  ومنه ما هو مكروه،  والتحقيق أن منه ما هو محرم):  حيث قال  ابن تيميةشيخ اإلسالم  
مباح هو  ما  مستحب،  ومنه  هو  ما  واجب،  ومنه  هو  ما  منه  يكون  ومن   ،(2)..(.وقد 
إذن المريض للعالج إذا كان تام األهلية،    اشتراط   :من أحكام  بالتداويجملة ما يتعلق  

ووفقًا    ،أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الوالية الشرعية  ، فإذا كان عديم األهلية
فيه   فيما  الولي  تصرف  تحصر  التي  عنه  ،منفعتهألحكامها  األذى  ورفع    ،ومصلحته 

أو ك  نائبه  وللحاكم  األحوال  بعض  في  بالتداوي  والتحصينات  اإللزام  المعدية  األمراض 
  .(3)-إذا لم يثبت ضررها -الوقائية

رّد لقضاء  المن باب األخذ باألسباب وليس من باب    تداوي الالقول فإن    وجملة
اهلل وقدره، بل إن ذلك كله من قضاء اهلل وقدره، فعن أبي هريرة قال: قلت َيا َرُسوَل اللَِّه،  

اَل: »ِهَي  َأَرَأْيَت ُرًقى َنْسَتْرِقيَها َوَدَواًء َنَتَداَوى ِبِه َوتَُقاًة َنتَِّقيَها َهْل َتُردُّ ِمْن َقَدِر اللَِّه َشْيًئا؟ َفقَ 
اللَِّه« َقَدِر  السارية    ،(4)ِمْن  األمراض  من  الوقاية  في  الشريعة  طرق  أن  يثبت  وهذا 

 وعالجها متكاملة. 
 

 . 9/489 : نظر: حاشية ابن عابديني( 1)
 . 12/ 18 :نظر: مجموع الفتاوىي( 2)
 . 732-3/731 :7بشأن العالج الطبي، مجمع الفقه اإلسالمي ع (5/7/ 69) نظر: قرار رقم ي( 3)
نعرفه إال من    وقال: ال   ،( 2148)، برقم  4/53،  جاء ال ترد الرقى   باب ما،  أبواب القدر،  أخرجه الترمذي  (4)

 هذا الوجه. 
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 : الرابع طلبامل
 التحصني والدعاء

التحصن باألدعية واألذكار، التي تعد من أنجع الطرق    كان من هدى النبي  
الضرر   من  الوقاية  معاني  لكل  لشمولها  المختلفة؛  واألوبئة  األمراض  من  الوقاية  في 

ن من الدعاء واالستعاذة ما يصرف السوء والبالء، فاألدوية اإللهية تم ع من  نوالشرور، وا 
ن وقع لم يضر  ع من وقوعه،نالداء بعد حصوله، وتم قال: ،  فعن عبد اهلل بن عمر  ،(1)وا 

َعاِفَيِتَك،    كان من دعاء رسول اهلل ِل  َوَتَحوُّ ِنْعَمِتَك،  ِبَك ِمْن َزَواِل  َأُعوُذ  ِإنِّي  : »اللُهمَّ 
َسَخِطَك« َوَجِميِع  ِنْقَمِتَك،  تغيُّرها،  (2)َوُفَجاَءِة  الحديث  في  العافية  بتحوُّل  والمراد   ،
بدالها بالمرض فيعّم البالء واألمراض  ا  ائر األعضاء و وانفصالها من السمع والبصر وس

 .(3)في الناس
  

 

 .  543ص: رشاداإلو  ؛196/ 10: فتح الباريو ؛ 4/540:  شرح الزرقانيو ؛ 8/445: االستذكار نظر:ي (1)
 . (2739)، برقم  97/ 4 باب أكثر أهل الجنة الفقراء... ،كتاب الرقاق ، مسلم( أخرجه 2)
 .4/283 :نظر: عون المعبودي( 3)
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 الثالث:  بحثامل
 الضبط االجتماعي زمن األوبئة واألمراض أثر الطرق الشرعية يف حتقيق

في  واألمراض  األوبئة  مع  التعامل  في  شرعية  من طرق  تقرر  ما  يتضح  لكي 
 :واألمراض، ُنورد فيما يأتي نموذجين اثنينتحقيق الضبط االجتماعي زمن األوبئة 

 األول:  املطلب
 وباء الطاعون.

العلماء  اختلف    ، مما ال شك فيه أن الطاعون وباء لكن هل كل وباء يعد طاعوًنا
اختالف بيان  بصدد  ولست  ذلك  الشريعة  وس،  (1)همفي  أن  كيف  التطبيق  هذا  في  أبين 

وقوع  حال  االجتماعي  الضبط  في  ومقاصدها  الكلية  وقواعدها  بنصوصها  أثًرا  أحدثت 
 كما يلي:   األوبئة واألمراض المعدية 

 وباء الطاعونالنصوص الشرعية الواردة يف : الفرع األول

: »ِإنَّ َهَذا الطَّاُعوَن ِرْجز  ُسلَِّط َعَلى َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َأْو َعَلى    قاَل َرسوُل اللَّهِ 
َفاَل   ِبَأْرٍض  َكاَن  َذا  َواِ  ِمْنُه،  ِفَراًرا  ِمْنَها  َتْخُرُجوا  َفاَل  ِبَأْرٍض  َكاَن  َفِإَذا  ِإْسَراِئيَل،  َبِني 

 . (2) َتْدُخُلوَها«
اللَِّه   َرُسوَل  َأنَّ  الَوجَ   كما  َبْعُض َذَكَر  ِبِه  ُعذَِّب   ، َعَذاب  َأْو   ، »ِرْجز  َفَقاَل:  َع 

ُيْقِدمَ  ِبَأْرٍض َفاَل  ِبِه  َسِمَع  َفَمْن  اأُلْخَرى،  َوَيْأِتي  الَمرََّة  َفَيْذَهُب  َبِقيَّة ،  ِمْنُه  َبِقَي  ثُمَّ  نَّ  اأُلَمِم، 
  .(3)ْنُه« َعَلْيِه، َوَمْن َكاَن ِبَأْرٍض َوَقَع ِبَها َفاَل َيْخُرْج ِفَراًرا مِ 

 

 

النهايةي(  1) في:  االختالف  الباريو ؛  3/68:  االستذكارو   ؛3/127  :نظر  المعادو ؛  10/180:  فتح    :زاد 
 .  569/ 3 : الصالحينشرح رياض و ؛ 8/255: عون المعبودو ؛ 4/36

 . (2218) ، برقم 738/ 4باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، ، كتاب السالم، ( أخرجه مسلم2)
البخاري3) أخرجه  الحيل،  (  الطاعون، ،  كتاب  من  الفرار  في  االحتيال  من  يكره  ما  برقم  27/ 9  باب   ،

(6974)  . 
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وَعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعاِمِر ْبِن َرِبيَعَة: َأنَّ ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب َخَرَج ِإَلى الشَّْأِم، َفَلمَّا  
، َبَلَغُه َأنَّ الَوَباَء َوَقَع ِبالشَّْأِم، َفَأْخَبَرُه َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َعْوٍف: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه (1) َجاَء ِبَسْرغَ 

    َذا َوَقَع ِبَأْرٍض َوَأْنُتْم ِبَها َفاَل َتْخُرُجوا َقاَل: »ِإَذا َسِمْعُتْم ِبِه ِبَأْرٍض َفاَل َتْقَدُموا َعَلْيِه، َواِ 
 . (2) ِإنََّما اْنَصَرَف ِمْن َحِديِث َعْبِد الرَّْحَمنِ  ...َفَرَجَع ُعَمُر ِمْن َسْرَغ  ِفَراًرا ِمْنُه«
َعاِئَشةَ و  النَِّبيِّ     َعْن  اللَِّه      َزْوِج  َرُسوَل  َسَأَلْت  َأنََّها  َأْخَبَرْتَنا:  َعِن    َأنََّها 

»َأنَُّه َكاَن َعَذاًبا َيْبَعثُُه اللَُّه َعَلى َمْن َيَشاُء، َفَجَعَلُه اللَُّه    :  الطَّاُعوِن، َفَأْخَبَرَها َنِبيُّ اللَّهِ 
َلْن   َأنَُّه  َيْعَلُم  َصاِبًرا،  َبَلِدِه  ِفي  َفَيْمُكُث  الطَّاُعوُن،  َيَقُع  َعْبٍد  ِمْن  َفَلْيَس  ِلْلُمْؤِمِنيَن،  َرْحَمًة 

   .(3)اَن َلُه ِمْثُل َأْجِر الشَِّهيِد«ُيِصيَبُه ِإالَّ َما َكَتَب اللَُّه َلُه، ِإالَّ كَ 
   .(4) : »الطَّاُعوُن َشَهاَدة  ِلُكلِّ ُمْسِلٍم«وقوله 

ُعَمرَ  ْبِن  اللَِّه  َعْبِد  اللَِّه      وَعْن  َرُسوُل  َعَلْيَنا  َأْقَبَل  َمْعَشَر " :  َفَقالَ   ،َقاَل  َيا 
َوَأُعوُذ ِباللَِّه َأْن ُتْدِرُكوُهنَّ َلْم َتْظَهِر اْلَفاِحَشُة ِفي َقْوٍم َقطُّ  اْلُمَهاِجِريَن َخْمس  ِإَذا اْبُتِليتُْم ِبِهنَّ  

  َحتَّى ُيْعِلُنوا ِبَها ِإالَّ َفَشا ِفيِهُم الطَّاُعوُن َواأَلْوَجاُع الَِّتي َلْم َتُكْن َمَضْت ِفي َأْساَلِفِهُم الَِّذينَ 
 .(5) َمَضْوا....(
 

 

َمِديَنِة.  ِبَفْتِح الرَّاِء َوُسُكوِنَها: قرية  ِبَواِدي َتُبوَك ِمْن َطِريِق الشَّام. َوِقيَل َعَلى َثاَلِث َعْشرة َمْرَحَلًة ِمَن الْ   َسْرغ : (  1)
حالًيا:   تبوك.   الُمَدوَّرة:وتسمى  طريق  على  السعودية  الحدود  قرب  األردن  جنوب  أقصى  في  تقع  وهي 

  :موقع الراصد العربيو  ؛2/361 :نظر: النهاية في غريب الحديثي
https://hanisblog.com 

البخاري2) أخرجه  الحيل،  (  الطاعون،  ،  كتاب  من  الفرار  في  االحتيال  من  يكره  ما  برقم  26/ 9باب   ،
(6973)  . 

 .  (5734)، برقم 7/131باب أجر الصابر على الطاعون، ، كتاب الطب، ( أخرجه البخاري3)
 .  (5732)، برقم 131/ 7باب ما يذكر في الطاعون، ، الطبكتاب ، ( أخرجه البخاري4)
  :األلباني في السلسلة  ه وصحح  ،(4019)، برقم  2/332  باب العقوبات،،  كتاب الفتن ،  ( أخرجه ابن ماجه5)

1/167 . 
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  الضبط االجتماعي يف حتقيقأثر هذه النصوص  :الفرع الثاني

كون  فيكون في سُ   ،المسلمهذه النصوص الشرعية لها أثر بالغ في ضبط سلوك  
صابًرا   تعالى  هلل  مسّ وتسليم  بل  قلق،  وال  منزعج  غير  راضًيا  )أي  اهلل  ألمر  لًما 

بالطاعون،  )وهذا قيد في حصول أجر الشهادة لمن يموت  ابن حجر:    يقول،  (1) بقضائه(
وهو أن يمكث بالمكان الذي يقع به فال يخرج فرارا منه كما تقدم النهي عنه صريحا...،  

 ورأًسا  فلو مكث وهو قلق أو متندم على عدم الخروج ظاًنا أنه لو خرج لما وقع به أصاًل 
الذي   هذا  بالطاعون،  مات  ولو  الشهيد  أجر  له  يحصل  ال  فهذا  به،  يقع  بإقامته  وأنه 

مفه المذكورة يقتضيه  بالصفات  اتصف  من  أن  منطوقه  اقتضى  كما  الحديث  هذا  وم 
ن لم يمت بالطاعون ويدخل تحته ثالث صور أن من اتصف  :  يحصل له أجر الشهيد وا 

أو لم يقع به أصال ومات ،  أو وقع به ولم يمت به،  بذلك فوقع به الطاعون فمات به
شهيًدا بوقوع الطاعون به، ويضاف له مثل  والتحقيق أنه يكون    ...، بغيره عاجال أو آجال

.. وأن من لم .أجر الشهيد لصبره وثباته، فإن درجة الشهادة شيء وأجر الشهادة شيء،
الطاعون ومات به فضاًل عن أن   المذكورة ال يكون شهيدا ولو وقع  يتصف بالصفات 

در اهلل يموت بغيره، وذلك ينشأ عن شؤم االعتراض الذي ينشأ عنه التضجر والتسخط لق
وكراهة لقاء اهلل، وما أشبه ذلك من األمور التي تفوت معها الخصال المشروطة، واهلل  

 .(2)(أعلم
ظاهر في أن األمر بالمعروف والنهي    )المجتمعي(  كما أن الضبط االجتماعي

الفاحشة ينشأ عن ظهور  فالطاعون  والطواعين،  األوبئة  المنكر سبب في رفع  ،  (3) عن 
و ى  وعل ضبط  البدعالمجتمع  من    المحدثة  محاربة  األوبئة،  زمن  في  تنتشر  التي 

واالبتهال   الدعاء  النصوص،  بها  ترد  لم  التي  واألدعية  األذكار  بعض  تخصيص 
 

 . 204/ 10 :( فتح الباري1)
 . 252/ 2  :نظر: حاشية ابن عابديني، و 205-204/ 10 :( فتح الباري2)
 . 204/ 10 :( فتح الباري3)
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و أوقراءة  الجماعي،   البخاري،  صحيح  من  الجميع  جزاء  فيه  يؤدي  معين  وقت  تحديد 
بيوتهم في  دفعه،  الصالة  أو  الطاعون  رفع  مما  بنية  الكتاب    وغيرها  في  يشرع  لم 

أيًضا  (1) والسنة وعليه  ومكافحتهاالشائعات  ضبط  .  والخوف  الهلع  تنشر  لمفسدة التي  ؛ 
وغيرها من المفاسد المترتبة    ضعف التوكل، وضعف المقاومة الجسدية، ونشر الفوضى،

 على هذه الشائعات.  
اإللزام لولي األمر    كما أن    وضبط السلطة ظاهر من فعل عمر بن الخطاب

المريض عن ذلك إذا امتنع  الدواء من غير ضرر–  (2)بالتداوي  ألن ضرر    -إذا توفر 
المح إلى اآلخرين من  المجتمع  ،طين بهيمرضه متعد  إلى  الضرر  يتعدى  أن   ،ويمكن 

لقوله بالمسلمين  النهي عن اإلضرار  َواَل ِضَراَر«:عليه السالم  وقد ورد    ، (3) » اَل َضَرَر 

والعزل.ا  و  الصحي  بالحجر  المريض  ذكر   لزام  الضبط    تهوما  في  الشريعة  أثر  من 
ن كان خاًصا بالطاعون إال أنه يشمل كل وباء  االجتماعي،   إذا انتشر وتفشى عماًل   وا 

 المقاصد الكلية من ضرورة حفظ النفس.  هو من و  ضرار( ضرر وال )ال بالقاعدة الشرعية 
 : املطلب الثاني

 املعديمرض اجلذام 
األطباء  المعدية، وسماه  األمراض  الجذام من  أن  الشرع والطب في  يختلف    ال 

؛ ألنه يحول وجه المريض بما يكون من أورام، وتجعدات بما يشبه األسد،  (بداء األسد)
سنة   الجذام  مريض  لوجه  وصف  أول  من  1847وكان  للفرار  األسد  لفظ  واختياره  م، 

  .(4)المجذوم دليل على اإلعجاز العلمي

 

 . 258-256، 191ص   :نظر: إصالح المساجدي( 1)
 . 3/731  :( مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد السابع2)
ماجه3) ابن  أخرجه  األحكام،  (  ما،  كتاب  حقه  في  بنى  من  بجاره  باب  برقم  2/784،  يضر   ، (2340) ،  

 . (2340رقم ) ب ،كتاب صحيح وضعيف ابن ماجه ،وصححه األلباني
 . 80-1/77  :موسوعة اإلعجاز العلمي في الحديث النبوينظر: ي( 4)
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 مرض اجلذامالنصوص الشرعية الواردة يف : الفرع األول

الَمْجُذومِ     قوله َتِفرُّ ِمَن اأَلَسِد«، ما رواه عمرو بن الشريد   ».. َوِفرَّ ِمَن  َكَما 
ثقيف وفد  قال: كان في  أبيه  الرسول  -عن  لمبايعة  اإلسالم  الذي جاء  رجل  -  على 

َعِن اْبِن َأِبي ُمَلْيَكَة، َأنَّ ُعَمَر  و   : »ِإنَّا َقْد َباَيْعَناَك َفاْرِجْع«،مجذوم، فأرسل إليه النبي  
َمْجُذوَمةٍ  ِباْمَرَأٍة  َمرَّ  اْلَخطَّاِب،  َلَها،  ْبَن  َفَقاَل  ِباْلَبْيِت  َتُطوُف  ُتْؤِذي    :َوِهَي  اَل  اللَِّه  َأَمَة  َيا 

ِإنَّ الَِّذي َكاَن َقْد  :  َلَها  َفَجَلَسْت َفَمرَّ ِبَها َرُجل  َبْعَد َذِلَك َفَقالَ   .النَّاَس َلْو َجَلْسِت ِفي َبْيِتكِ 
 .(1)َما ُكْنُت أُلِطيَعُه َحيًّا َوَأْعِصَيُه َميًِّتا  :َفَقاَلتْ  َنَهاِك َقْد َماَت َفاْخُرِجي. 

 الضبط االجتماعي  يف حتقيق: أثر هذه النصوص الفرع الثاني

بهذا المرض من    لمن هو مصابهذه النصوص لها أثر في الضبط االجتماعي  
يقول ،  للرسول  هلل و   وعدم مخالطتهم، امتثااًل وطاعة  ،ضرورة عزل نفسه عن اآلخرين

ألنه أمرها    : تريد أنها إنما أطاعته؛ ما كنت ألطيعه حًيا وأعصيه ميًتا ":  وقولها: )الباجي
  .(2)ما أمر به في كل وقت في حياته وبعد مماته(بالحق، وذلك يوجب عليها امتثال 

المجتمع،  هؤالء  وجود  ضبط   المجتمعات وولي األمروعلى   بهم   في  يرفق  بأن 
في توجيه النصح لهم بالبقاء في البيت، اقتداء بعمر مع المرأة المجذومة، فقد عرض 

يجاد    ،حال كثرتهم، وتوفير األماكن لهم في  (3)عليها بالرفق ما هو أرفق بها، فأطاعته وا 
  قال ابن عبد ،  من يقوم على شؤونهم مع اتخاذ كافة اإلجراءات والحيطة من المخالطة

من الفقه الحكم بأن يحال بين المجذومين وبين    -حديث عمر-  وفي هذا الحديث )البر:  
ذا كان   اختالطهم بالناس؛ ِلما في ذلك من األذى لهم، وأذى المؤمن والجار ال يحل، وا 

 

الرزاق1) عبد  أخرجه  المجذوم،  المناسك  بكتا  ،(  وطواف  الصالة  أم  أفضل  الطواف  برقم  71/ 5  ،باب   ،
(9031) . 

 . 2/481  :نظر: شرح الزرقانييو  ؛4/158: ( المنتقى2)
 نظر: المرجعين السابقين.ي( 3)
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ربما ُأخرج إلى البقيع،    آكل الثوم يؤمر باجتناب المسجد، وكان في عهد رسول اهلل  
 .(1)(يؤذي؟جميعهم وعند فما ظنك بالجذام، وهو عند بعض الناس يعدي،  

للشفقة المجذوم  من  بالفرار  يخالطه   ،واألمر  من  بعض  يصيب  أن  وخشية 
كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر بأي وجه كان ويدلهم    عليه السالم  ألنه   ؛الجذام

  ، وقد ذكر بعض أهل الطب أن الروائح تحدث في األبدان خلاًل ،  على كل ما فيه خير
 .(2) فكان هذا وجه األمر بالمجانبة

استدل   ونحو   (3)الفقهاءجمهور  وقد  المجذوم  منع  على  األحاديث  من    هبهذه 
والمرافق   كالمساجد  المشتركة  األماكن  في  الناس  مخالطة  من  معٍد  بمرض  المرضى 

كون  الباجي:    قال  ،العامة مسقًطا –ومحل  منفر  بالء  وكل  والبرص  للجمعة   -الجذام 
ال  -والجماعة ونحوه  المجذوم  كان  موضعً   إذا  فيهيجد  يتميز  موضًعا ،  ا  وجد  لو  أما 

بالناس فإنه يجب اتفاًقا؛ إلمكان الجمع بين حق اهلل وحق  ضر  ي  وال  ،تصح فيه الجمعة
  .(4) الناس

النووي   الماء فإن  وذكر  أنه ولو استضر أهل قرية فيهم جذمى بمخالطتهم في 
أمروا استنباط ماء بال ضرر  لهم األخرين،  قدروا على  استنبط  ال  وا  أقاموا من   به،  أو 

ال فال يمنعون يسقي لهم،   .(5)وا 
 

 

 . 4/407: ( االستذكار1)
 . 10/162 :نظر: فتح الباريي( 2)
  :اآلداب الشرعيةو ؛  1/476:  مغني المحتاجو ؛  7/256:  المنتقىو ؛  4/59:  رنظر: غمز عيون البصائي(  3)

3/363 . 
 .  7/266: ( المنتقى4)
 . 308  -14/307 :( شرح النووي على صحيح مسلم5)
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)وال يجوز للجذماء مخالطة األصحاء  :  عن سكناهم مع األصحاء  البهوتي   يقولو 
ا وال مخالطة أحد معين صحيح إال بإذنه، وعلى والة األمور منعهم من مخالطة  عمومً 

ذا امتنع ولي األمر من ذلك،  األصحاء بأن يسكنوا في مكان مفرد لهم ونحو ذلك أو    ،وا 
ذا أصر على ترك الواجب مع ،المجذوم أثم   .(1)علمه به فسق( وا 

ن كان خاًصا بالجذام إال   وما ذكرته من أثر الشريعة في الضبط االجتماعي، وا 
والمقاصد الكلية    )ال ضرر وال ضرار(أنه يشمل كل مرض معٍد عماًل بالقاعدة الشرعية  

 .  ليتحقق مبدأ االستخالف ، سليمة من األمراض من ضرورة حفظ النفس
  

 

 .  6/126 :( كشاف القناع1)



 

 33 

 ( 1 ) 

 

 اخلامتة
  إلى  توصلت  -الذي أسأل اهلل فيه التوفيق والسداد والقبول–البحث  في نهاية هذا  

 نتائج من أهمها:  
األوبئة مرض من األمراض التي تصيب اإلنسان والحيوان والنبات إال أنها    -1

العدوى  )شدة  منها  أوصاف  عدة  في  المعتادة  األمراض  عن  تختلف 
والتفشي  وبأعداد  -واالنتشار  قاتلة  تكون  ما  بروتوكوالت –كبيرة  عادة  لها 

 معينة في التعامل معها والسيطرة عليها(. 
اإلسالم   -2 وجد  إن  وجودية  االجتماعي عالقة  والضبط  اإلسالم  بين  العالقة 

 الحق وجد الضابط االجتماعي المطلوب. 
 مفاهيم الضبط االجتماعي وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة. -3
كًنا هاًما في الدين، ويلعب دورا هاًما في عملية يعد مبدأ الثواب والعقاب ر   -4

 الضبط االجتماعي. 
هلل   -5 الخالصة  العبودية  تحقيق  اإلسالم  في  االجتماعي  الضبط  أهداف  من 

 وحده، بفعل ما أمر وترك ما نهى وااللتزام بحكمه وشرعه. 
اآلداب    -6 من  بجملة  اإلسالمية  الشريعة  مع جاءت  التعامل  في  الشرعية 

 األوبئة واألمراض. 
 التداوي مشروع، ويختلف حكمه باختالف األحوال واألشخاص. -7
 تعارض بين النصوص المثبتة للعدوى والنافية لها.   ال -8
النبي  -9 احتياطا وحذرا، وحفظا    لم يصافح  المجذوم؛  السالم  للنفس من عليه 

 العدوى، وفعله تشريع لألمة.
الشريعة إ  المقترحة:التوصيات  أهم   تبرز  التي  البينية  األبحاث  المزيد من  جراء 

ومنها الضبط االجتماعي؛ كونها أحد أهم وأقوى الضوابط التي تؤثر    ،ودورها في العلوم
كتب   إلى  الرجوع  من خالل  المجتمع،  استقرار  يكفل  بما  واتجاهاتهم  األفراد  سلوك  في 

 التراث الفقهي. 
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