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في أحاديث  تدخلال وباء كورونا وغيره ِمن األوبئة 
 علماءعند أكثر ال فضل الطاعون

دات، ودافع البلي   ات، والصالة والسالم على عبده الحمد هلل كاشف الش ِّ
ابالم   ورسوله دمحم رب هم ستغفرين الم   بهاصحأآله وعلى ، ونيب األو 
 .باألسحار

 :وبعد

األحاديث الن بوية  إرسالكتابة و أي ام وباء كورونا، ،امهذه األي  كث ر قد لف
 المواقع المختلفة في شبكة اإلنترنت، رالواردة في فضل الطاعون عب  

أجهزة التواصل االجتماعي كتويتر، ووتس آب، وفيس بوك، وفي 
 .وأنستغرام، وتلغرام، ويوتيوب، وغيرها

 :ذلك أمران ب  وصاح  

ل  هاعتقاد أن  وباء كورونا داخل في الطاعون، وما وَرد في فضل :األوَّ
ن أحاديث  نذَكره العلماء و ،نبوي ةمِّ  .، ال يفترقان في شيءأحكام حوله مِّ

ن بَنِّي جلدتنا، وأسيادِّ لِّ ورسائل مقاالت خروج  :والثاني ن حاقدين مِّ هم مِّ
ومالئكة الرحمن الذين على  تطعن في شريعة اإلسالم،أهل الكفر، 
ن وباء كورونا، رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنقاب مدينة ، بأن هم لم يستطيعوا حمايتها مِّ
ش هن  وتشو   .ما كتبوه وأرسلوهبسبب البعض ذِّ

طلبة علم الشريعة، وعموم الناس، وإخواني  ،فأحببت أن  أنفع نفسي
اجحأو خال ال نقع في الخطأبهذه الكتابة، حتى  َد على  وأ، ف الر  ن شد ِّ

 .على غيرنا في أحكام لَنا فيه َسعةو ،أنفسنا

ن وراء القصدتعالى وهللا   .مِّ

 :أقول مستعينًا باهلل ــ جلَّ وعزَّ ــثم 

ه باقي ال تدخل في ،ذهب أكثر أهل العلم إلى أن  الطاعون وباء خاص
عدية األوبئة  .الم 



2 

 

 .فالفضل الوارد فيه يَخصُّه وحَده ،دخلوإذا لم تَ 

الفتاوى "يتمي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في حيث قال الفقيه ابن َحَجر الهَ 
 (:11/ 4" )الفقهية الكبرى

ن الوباء" :بارتهوعِّ » ، والط اعون أََخصُّ مِّ  ...". الوباء غير الطاعونِّ

ق بين الوباء والطاعون هو ما عليه وَما  ن الفر   ،األكثرونأشار إليه مِّ
 اهـ.«حيث زَعم أن ه هو ،خالفًا لبعض المالكية

 :ِعدَّة أمور قول أكثر أهل العلموي ُدلُّ على 

ل  :األْمر األوَّ

ته أن  الن بي ملسو هيلع هللا ىلص قد بي ن  ما هو الطاعون، فخَرج بهذا التبيين كل وباء أل م 
 .ليس على صفته

، (4442)ى علَ وأبو يَ  ،(81112و  81128)أحمد اإلمام حيث أخرج 
عائشة ــ رضي هللا عنها ــ أن  رسول هللا صلى هللا أ م ِّ المؤمنين عن 

 : عليه وسلم قال

الطَّاُعونِ »))  تِي بِالطَّْعِن و  ِ ه ذ ا : ق ال تْ « ف ن اُء أُمَّ ُسول  َّللاَّ ف قُْلُت ي ا ر 
ا الطَّاُعوُن؟  ْفن اهُ، ف م  ا »: ق ال  الطَّْعُن ق ْد ع ر  بِِل، اْلُمِقيُم فِيه  ُغدَّةٌ ك غُدَِّة اْْلِ

ْحفِ  ا ك اْلف ار ِ ِمن  الزَّ اْلف ارُّ ِمْنه   .(( «ك الشَِّهيِد، و 

ن طريق آَخر، عن (8411" )عجمهم  "وأخرجه ابن األعرابي في  ، مِّ
 : عائشة، بلفظ

ِة اْلب ِعيِر ت ْخُرجُ  )) اق ِ  ُغدَّةٌ ك غُدَّ ر  اْلم   .(( ب ْين  اْْلب اِط و 

ح الحديث   :وقد صحَّ

زيمة، و  .واأللباني، وغيرهم أبو العباس البوصيري، والسيوطي،ابن خ 

ده حسَّن إسنادهو   :أو جوَّ
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نذري، ابن َحَجر العسقالني، وأبو بكر ووأبو الفضل العراقي،  الم 
 .، وغيرهمابن َحَجر الهيتميو الهيثمي،

" االستذكار"وقال الحافظ ابن عبد البَر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
(2 /511-511:) 

قال رسول هللا  :قالت ،وقد جاء تفسير الطاعون في حديث عائشة»
 : ملسو هيلع هللا ىلص

الطَّاُعوِن، ق ال تْ ))  تِي بِالطَّْعِن و  ا الطَّْعُن ف ق ْد : إِنَّ ف ن اء  أُمَّ ا أ م  ْفن اهُ، ف م  ع ر 
ات  »: ق ال   الطَّاُعوُن؟ ْن م  اْْلب اِط، م  اِق و  ر  ِة اْلب ِعيِر، ت ْخُرُج فِي اْلم  ُغدَّةٌ ك غُدَّ

ات  ش ِهيًدا   اهـ.«(( «ِمْنهُ م 

 :، عن غ د ة الطاعون(11/ 81)وقال ــ رحمه هللا ــ أيًضا 

  اهـ.«دنالبَ ن وحيث شاء هللا مِّ  ،واألصابع ،خرج في األيديوقد تَ »

زاد المعاد في "وقال اإلمام ابن قي ِّم الجوزية ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 :(51-51/ 4) "دي خير العبادهَ 

ر عنه ب ِّ ر في الوباء، وفي البالد الوبيئة، ع  كث  ا كان الطاعون يَ ولم  » 
 .مع  هو كل مرض يَ : وقيل ،"الطاعون :الوباء": بالوباء، كما قال الخليل

  :والتحقيق

فكل طاعون وباء، وليس  ،اا وخصوصً والطاعون عمومً  بين الوباء أن  
ه واحد ن الطاعون فإن  م مِّ ا، وكذلك األمراض العامة أعَ كل وباء طاعونً 

 :نهامِّ 

م تقد ِّ روح وأورام رديئة حادثة في المواضع الم  اجات وق  ر  خ   :والطواعين
 اهـ.«كرهاذِّ 

شرح صحيح "وقال الفقيه أبو زكريا الن ووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في 
 (:844/ 4ذ" )مسلم

  :، فهوا الطاعونوأمَّ  »
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و أ ،أو األيدى، أو اآلباط ،فتكون فى المرافق ،خرج فى الجسدروح تَ ق  
وتخرج تلك  ،م وألم شديدويكون معه ورَ  ،دنوسائر البَ  ،األصابع

 ،مرة بنفسجيةر ح  حمَ ر أو يَ خضَ حواليه أو يَ  د ماسوَ يب ويَ هِّ روح مع لَ الق  
 .يءويحصل معه خفقان القلب والقَ  ،ةر  كد  

وقال هو كل مرض ، هو الطاعون :وغيره ،فقال الخليل ،ا الوباءوأمَّ 
 .عام

 ...حققونحيح الذى قاله الم  والص  

 .اوليس كل وباء طاعونً  ،وكل طاعون وباء :قالوا

وهو طاعون  ،ان عمر كان طاعونً الشام فى زمَ والوباء الذى وقع فى 
  اهـ.«قرية معروفة بالشام يوه ،عمواس

 :ثانياألْمر ال

ن األوبئة قد دخلت مدينة رسول هللا صلى هللا  أن   وباء كورونا وغيره مِّ
 .حمي ة عنه، ألن ها مَ عليه وسلم، بخالف الطاعون، فإن ه ال يدخلها

، (1511)، ومسلم (1151و  1155و  1224)حيث أخرج البخاري 
 : عن أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ أن  الن بي ملسو هيلع هللا ىلص قال

الُ  )) ال  الدَّجَّ ا الطَّاُعوُن و  ال ئِك ةٌ ال  ي ْدُخلُه  ِدين ِة م    .(( ع ل ى أ ْنق اِب الم 

ل ذ  بَ "وقال الحافظ ابن َحَجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 :، عن المدينة الن بوية(144:ص" )الماعون في فضل الطاعون

 ،ن عمر ــ رضي هللا عنه ــوقد وقع فيها الوباء بالموت الكثير في زمَ »
ن طريق أبي األسود الدُّؤلِّي(8145" )صحيح البخاري"في ف : قال ،، مِّ
ضٌ  )) ر  ا م  ق ع  بِه  ق ْد و  ِدين ة  و  ْوتًا ذ ِريعًا،  ، ِوالنَّاسُ أ ت ْيُت الم  ي ُموتُون  م 

ر   ل ْسُت إِل ى ُعم   .فَذكر حديثًا، ... (( ف ج 

 .الكثير السريع :والذَّريع
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ا الطاعون مان الن بوي إلى زماننا  ،وأمَّ ن الز  فلم ي نقل قَطُّ أن ه وقع بها، مِّ
 اهـ.«هذا، وهلل الحمد

ن أهل العلم ر أيًضا مثله عدد مِّ ن جاءوا وقر  م  ن ، مِّ بعده، وبعد األلف مِّ
 .الهجرة الن بوية

الفتاوى "يتمي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في قال الفقيه ابن َحَجر الهَ و
 :(81/ 4" )الفقهية الكبرى

وال  ،فكل طاعون وباء ،ان الوباء مطلقً مِّ  الطاعون أخصُّ  علم أن  ه ي  وبِّ »
 .عكس

 .آخرون هم بِّ وجزَ  ،له واستدل   ،ح القاضي عياضه صر  وبِّ 

عن  وصح   ،المدينة ال يدخلها الطاعون أن   ه صح  بعضهم بأن   واستدل  
وعن ، (( أ ْوب ى أ ْرِض َّللاَِّ  )): ا ــ، أن هارضى هللا تعالى عنه ــعائشة  
ب اءِ )) : ، أن هابالل  .(( أ ْرُض اْلو 

ِّ وإال تعارض الحديثان، فقول ابن  ،الطاعون غير الوباء أن   فَيَل َزم ت ِّي   الر 
ِّ ما ت  وإن   ،غير صحيح ،ه هوأن   نشأ عنه نهما يَ مِّ  لكون كل    ،هز عنه بِّ جو 

 ،ن طعن الجنوهو كونه مِّ  ،ببهفارقه بخصوص سَ وي   ،كثرة الموت
 اهـ.«نشأ عنه عموم األمراضما هو لفساد الهواء الذي يَ والوباء إن  

الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  وقال الفقيه أبو الحسنات اللكنوي
، عن الطاعون مع (421-422/ 5) "د على موطأ دمحممج  التعليق الم  "

 :الوباء

الطاعون ال يدخل  د في الحديث أن  ه ورَ بدليل أن   ،نهمِّ  صُّ بل هو أخَ »
 اهـ.«المدينة

فتح "وقال الحافظ ابن َحَجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 :(121-124/ 14) "الباري شرح صحيح البخاري

  :حقيقته والحاصل أنَّ  »

 .فسدهعن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو في   ينشأ م  ورَ 
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ى سم  ن األمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء ي  غير ذلك مِّ  وأن  
أو كثرة  ،هض بِّ الشتراكهما في عموم المرَ  ،ا بطريق المجازطاعونً 
 .الموت

 :غاير الوباءالطاعون يُ  والدليل على أنَّ 

 .الطاعون ال يدخل المدينة ما سيأتي في رابع أحاديث الباب أن  

 ،(( أ أرض هللامنا المدينة وهي أوب  قدِ  )): وقد سبق في حديث عائشة
بق في وما سَ  ،(( ونا إلى أرض الوباءأخرجُ  )): وفيه قول بالل

م مت المدينة في خالفة عمر وهُ قدِ  )): ن حديث أبي األسودمِّ  "الجنائز"
 ))": الطهارة"نيين في رَ بق في حديث الع  وما سَ ، ((ا ا ذريعً يموتون موتً 

 ،(( ةئ  ها أرض وبِ نَّ إ))  :هم قالواأن   وفي لفظ ،(( موا المدينةهم استوخ  أنَّ 
 .ا بالمدينةالوباء كان موجودً  ل على أن  د  فكل ذلك يَ 

 .الطاعون ال يدخلها بأن  ل ح الحديث األو  وقد صر  

ا ق على كل وباء طاعونً ن أطلَ مَ  وأن   ،الوباء غير الطاعون على أن   ل  فدَ 
 اهـ.«فبطريق المجاز

 (:155/ 14) أيًضاوقال ــ رحمه هللا ــ 

ن أفراده، لكن ليس » وقد أطلَق بعضهم على الطاعون أن ه وباء، ألن ه مِّ
  اهـ.«كل وباء طاعونًا

 :لثاألْمر الثا

ز أن     . ن ابن آدمدَ الجن، بطعنها في باطنة بَ  سبب الطاعون َوخ 

ن ط رق عن أبي موسى األشعري ــ رضي هللا عنه ــ أن   حيث جاء مِّ
 : رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال

الطَّاُعونِ » )) تِي بِالطَّْعِن و  ِ ه ذ ا الطَّْعُن ق ْد  :قِيل   ،«ف ن اُء أُمَّ ُسول  َّللاَّ ي ا ر 
ْفن اهُ  ا الطَّاُعوُن؟ ق ال  ، ع ر  ائُِكْم ِمن  اْلِجن ِ »: ف م  ْخُز أ ْعد  ف ِفي ُكل ٍّ ، و 
ةٌ  اد   .(( «ش ه 
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ار (1881)، وأبو يعلى (11145و  11182)أخرجه أحمد  ، والبز 
و  1151و  1141" )المعجم الكبير"، والطبراني في (8121 -8121)

 .وغيرهم، (111-112)والحاكم ، (115و  114)، والروياني (1111

حه   :وصحَّ

زيمة، والحاكم، والم   والذهبي،  شرف الدين الدمياطي،نذري، وابن خ 
ناوي، والسُّبكي،  وابن َحَجر وابن َحَجر العسقالني، والسيوطي، والم 
 .، وغيرهمواأللباني، ودمحم علي آدم اإلثيوبيالهيتمي، 

ل ذ  بَ "الحافظ ابن َحَجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه وقال 
 :(141-144:ص" )الماعون في فضل الطاعون

ن  ببه الذي لم يَردوي فارق الطاعون الوباء بخصوص سَ »  في شيء مِّ
ن طعن الجن  .األوباء نظيره، وهو كونه مِّ

ن كونه يَ : "وهو عندي ال ي خالف قول األطباء ية أو مِّ نشأ عن مادة س م ِّ
، ألن ه ال مانع أَن ذلك "هيجان الدم أو انصبابه إلى عضو أو غير ذلك

نها المادة السُّمية، أو يَهيج بسببها يَحد   ث عن الطعنة الباطنة، فيحدث مِّ
 .الدم، أو ينصب

ر  ال  ن طعن الجن معذرة، ألن  ذلك أم  ضوا لكونه مِّ فلألطباء إذ لم يتعر 
ن خبَر  الشارع، فتكلموا ي دَرك بالع بة، وإن ما تلقيناه مِّ قل، وال بالتجر 

ن ذلك الطعن بقدر ما اقتضته قواعد علمهم  اهـ.«على ما نشأ مِّ

" فتح الباري شرح صحيح البخاري"في كتابه أيًضا  ــ رحمه هللا ــوقال 
(14 /121:) 

ن الوباء» ق بِّه الطاعون مِّ  :والذي يَفترِّ

ض له األطباء، وال أكثر َمن تكل   م في أصل الطاعون الذي لم يتعر 
ن طعن الجن، وال ي خالف ذلك ما قال  تعريف الطاعون، وهو كونه مِّ

ن كون الطاعون ينشأ عن هيجان الدم أو انصبابه، ألن ه يجوز  األطباء مِّ
نها المادة السُّمية ، أن يكون ذلك يَحد ث عن الطعنة الباطنة، فتحد ث مِّ

ن طعن  ض األطباء لكونه مِّ ويَهيج الدم بسببها أو ينصب، وإن ما لم يتعر 
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ر   ن الشارع، فتكلموا في  الجن، ألن ه أم  ال ي دَرك بالعقل، وإن ما ي عَرف مِّ
 اهـ.«ذلك على ما اقتضته قواعدهم

 (:128/ 14)أيًضا ــ رحمه هللا ــ  وقال

، "هو الطعن إذا كان غير نافذ" :قال أهل اللغة، (( زخْ و  ))  :وقوله»
فيؤثر  ،ن الباطن إلى الظاهره يقع مِّ ألن   ،زه وخ  ووصف طعن الجن بأن  

 .نفذوقد ال يَ  ،ؤثر في الظاهرثم ي   ،الً بالباطن أو  

فيؤثر في  ،ن الظاهر إلى الباطنه يقع مِّ فإن   ،وهذا بخالف طعن اإلنس
 اهـ.«نفذوقد ال يَ  ،ؤثر في الباطنثم ي   ،الً الظاهر أو  

إكمال المعلم "وقال القاضي عياض المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 :(158/ 1) "بفوائد مسلم

 .روح الخارجة فى الجسدالق   :أصل الطاعون»

 .عموم األمراض :والوباء

شبهها بالهالك بذلك، وإال فكل طاعون وباء، وليس كل ا لِّ فسميت طاعونً 
عليه  ــل على ما أشرنا إليه قوله د  ا على ما ذكرناه، ويَ وباء طاعونً 

ائُِكْم ِمن  اْلِجن ِ  لطَّاُعونُ ا))  :فى حديث أبى موسى ــالسالم  ْخُز أ ْعد   .(( و 

روًحا، وهو طاعون طاعونًا وق   ما كانإن   ،هووباء الشام الذى وقع بِّ 
 اهـ.«عمواس

زاد المعاد في "وقال اإلمام ابن قي ِّم الجوزية ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 :(54/ 4" )َهدي خير العباد

هذه الق روح واألورام والجراحات هي آثار الطاعون وليست نفسه، »
 . نه إال األثر الظاهر جعلوه نفس الطاعوندرك مِّ ا لم ت  ولكن األطباء لم  

 :ه عن ثالثة أمورر بِ عبَّ والطاعون يُ 

 .كره األطباءهذا األثر الظاهر، وهو الذي ذَ  :أحدها
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: حيح في قولهراد بالحديث الص  الموت الحادث عنه، وهو الم   :والثاني
 .(( الطاعون شهادة لكل مسلم)) 

) ): حيحد في الحديث الص  السبب الفاعل لهذا الداء، وقد ورَ  :والثالث
 زُ ه وخْ أنَّ  )): د فيه، وورَ  (( ي إسرائيلنِ على ب   ل  رسِ أُ  جزٍّ رِ  ه بقيةُ أنَّ 

ٍّ بِ ن   ه دعوةُ أنَّ ))  :وجاء ،(( الجن  .(( ي 

وهذه العلل واألسباب ليس عند األطباء ما يدفعها، كما ليس عندهم ما 
 .خبر باألمور الغائبةسل ت  ل عليها، والرُّ د  يَ 

 نفي أن  ر الطاعون ليس معهم ما يَ ن أم  وهذه اآلثار التي أدركوها مِّ 
تأثير األرواح في الطبيعة وأمراضها  تكون بتوسط األرواح، فإن  

ن هو أجهل الناس باألرواح وتأثيراتها، نكره إال مَ ر ال ي  وهالكها أم  
وانفعال األجسام وطبائعها عنها، وهللا سبحانه قد يجعل لهذه األرواح 

وفساد الهواء، كما يجعل  ،دوث الوباءا في أجسام بني آدم عند ح  فً تصرُّ 
ث للنفوس هيئة رديئة، حدِّ مواد الرديئة التي ت  ا عند بعض الفً لها تصرُّ 

 ي، فإن  نِّ ة السوداء، وعند هيجان المَ ر  ما عند هيجان الدم، والم  سي  وال
ض ما ال تتمكن هذه العوارِّ  ن فعلها بصاحباألرواح الشيطانية تتمكن مِّ 

كر والدعاء ن الذ ِّ مِّ  ،ن هذه األسبابما لم يدفعها دافع أقوى مِّ ، ن غيرهمِّ 
ن ل بذلك مِّ ستنزِّ ه يَ فإن   ،والتضرع والصدقة وقراءة القرآن واالبتهال

ويدفع  ،هابطل شر  وي   ،ر هذه األرواح الخبيثةقهَ ة ما يَ ي  كِّ لَ األرواح المَ 
 اهـ.«تأثيرها

 :رابعاألْمر ال

ن  أن   ن أرض الفِّرار مِّ أرض الوباء والدخول إليها جائز، والفِّرار مِّ
م   . ما لم يكن لِّش غل  وَغَرض الطاعون م حر 

الفتاوى " في يتمي الشافعي ــ رحمه هللا ــحيث قال الفقيه ابن َحَجر الهَ 
 :(11/ 4) "الفقهية الكبرى

  :ل الطاعونن محَ وَخَرج بالفرار مِّ »

فإنه جائز باإلجماع، كما قاله الجالل  ،ن أرض الوباءرار مِّ الفِّ 
 .السيوطي
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ن الوباء، وقد مِّ  الطاعون، والطاعون أخصُّ الوباء غير ": بارتهوعِّ  
رار نه، والفِّ رار مِّ وبتحريم الفِّ  ،اختص الطاعون بكونه شهادة ورحمة

م   ،غيرهو ،ن الوباءمِّ  جائز  ،وسائر أسباب الهالك ،ىكالح 
 اهـ.«باإلجماع

 (:184/ 4)وقال ــ رحمه هللا ــ أيًضا 

 ،كما حكاه غير واحد ،ة يجوز الدخول إليها باإلجماعي  بِّ إذ األرض الوَ »
 اهـ.«م الدخول إليها عندناحر  ه يَ فإن   ،بخالف أرض الطاعون

ملي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في  " فتاويه"وقال الفقيه شهاب الدين الر 
(4 /858-855:) 

 .ن الطاعون والدخول عليه حرامالفِّرار مِّ  »

ل ألحد الطاعون موت شامل ال يَ : "فقد قال ابن عبد البَر ن  أن  يَفِّر  حِّ مِّ
يَقد م عليه إذا كان خارًجا عن األرض التي نَزل  َزل فيها، وأن  أرض  نَ

 ".بها

ي، وغيره  ".إن ه مذهبنا، وعليه األكثر: "وقال الت اج السُّبكِّ

ف عنها  :أي َحماًل للن هي عنهما على حقيقته، وهي التحريم، ما لم يَصرِّ
 اهـ.«صارف

 :قلت

، عن الن بي صلى هللا (8811)، ومسلم (1181)أخرج البخاري قد و
إِذ ا س ِمْعتُْم بِِه بِأ ْرضٍّ ف ال  ت ْقد ُموا ))  :عليه وسلم أن ه قال عن الطاعون

اًرا ِمْنهُ  ا ف ال  ت ْخُرُجوا فِر  أ ْنتُْم بِه  ق ع  بِأ ْرضٍّ و  إِذ ا و  ل ْيِه، و   .(( ع 

م لَ ع  إكمال المَ "المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  وقال القاضي عياض
 :وأشباهه ،، عند هذا الحديث(158/ 1" )بفوائد مسلم

  :ن العلمهذا الحديث مِّ  يف»
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ن ا مِّ ع القدوم على بالء الطاعون والوباء، وتحريم الخروج عنها فرارً من  
 .ذلك

م وه   ،ن أخذ بظاهر الحديثمَ  :نهملف فى هذا، فمِّ وقد اختلف الس  
 اهـ.«األكثر

شرح صحيح "وقال الفقيه أبو زكريا الن ووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في 
 (:841/ 14" )مسلم

  :ذه األحاديثوفي ه»

ا أم   ،ن ذلكا مِّ نه فرارً ع الخروج مِّ ومن   ،ع القدوم على بلد الطاعونمن  
 .هبأس بِّ  الخروج لعارض فال

هو قول " :قال القاضي ،الجمهورومذهب  ،وهذا الذى ذكرناه هو مذهبنا
  اهـ.«"األكثرين

/ 4" )شرح الموطا"وقال الفقيه الزرقاني المالكي ــ رحمه هللا ــ في 
511:) 

نه للتحريم، وقيل» للت نزيه، ويجوز : واألكثر أن  الن هي عن الفِّرار مِّ
  اهـ.«لِّش غل َعَرض غير الفِّرار ات ِّفاقًا، قاله الت اج السُّبكي

 :(524/ 4) أيًضاــ رحمه هللا ــ  وقال

زيمة والجمهور» ن الكبائر التي : "أن ه للتحريم، حتى قال ابن خ  إن ه مِّ
  اهـ.«ي عاقِّب هللا عليها إن  لم يَع ف

شرح صحيح "وقال الفقيه أبو زكريا الن ووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في 
 (:841/ 14" )مسلم

، ودليله صريح غير الفِّرار بِّش غل  وغَرض  واتفقوا على جواز الخروج »
  اهـ.«األحاديث

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد :وكتبه
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