إن الحمد هلل نحمده ،و نستعينه ،و نستغفره ,و نتوب إليه ,و نعوذ باهلل من شرور ،أنفسنا و
سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له و من يضلل فال هادي له ،و أشهد أن ال إله إال هللا
شيء قدير .و أشهد أن
وحده ال شريك له ،له الملك و له الحمد يُحي ِّ و يميت و هو على كل
ِّ
هللا
محمدا ً عبده و رسوله ،خير الخلق و البشر .أشهد أنه بلَّغ الرسالة و نصح اإلمة و دعى ِّ
حتى أتاه اليقين .صلى هللا عليه و سلم ،و على آله و أصحابه ،و من تبعهم بإحسان إلى
يوم الدين و سلم تسليما ً كثيراً.
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أما بعد:
هدي محم ٍد بن عبد هللا .و َّ
أال َّ
إن شر األمور محدثاتها
خير الهدي،
خير
ِّ
إن َ
الكالم كال ُم هللا ،و ُ
ُ
و ك ُل ُمح َدث َ ٍة بدعة و كل بدع ٍة ضاللة و كل ضاللة في النار.
أما بعد:
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عباد هللا ،إن العالم اليوم يمر بأزمات ومحن ومصائب كثيرة ،لعل منها أزمة انتشار األوبئة
واألمراض والطواعين الفتاكة التي تفتك بالبشر ،ولم تكن على سالف عهدهم  ،فقد سمعنا
بوباء جنون البقر ،وإنفلونزا الطيور والخنازير ،واآلن وباء كورونا الذي ضرب في الصين
ا
كبيرا من
أوًل ،وبدأ ينتشر في أنحاء من العالم ،وقد حار العلماء في معالجته وخلف عدداا
ا
الوفيات وخسائر اقتصادية؛ ما جعل العالم يدق أجراس الخطر وتتوالى الجهود لمحاربته
ووقف انتشاره ،ناهيكم عن الرعب والخوف من نتائجه ومآًلته.
.ونقف اليوم هذه الوقفات لنبين منهج اإلسالم في معالجة األوبئة.
عباد هللا ،إن هللا تبارك وتعالى قد يبتلي العباد ويمتحنهم؛ ليعلموا فقرهم وحاجتهم إليه سبحانه
و تعالى ،وأنه ًل غنى لهم عنه ،رغم ما تقدموا فيه من العلم ،ورغم ما وصلوا إليه من الطب،
ا
حائال دون كشف الكربات وقضاء الحاجات ،فال
ورغم ما عندهم من المال ،فإن ذلك كله يبقى
يكشف الضر إًل هللا ،وًل يدفع البالء إًل هللا ،وًل يشفي من المرض إًل هللا القائل:
َّللا بض ٍّر فال كاشف له إ هًل هو وإ ْن ي ْمسسْك بخي ٍّْر فهو على كل ش ْيءٍّ قدير ﴾
﴿ وإ ْن ي ْمسسْك ه
]،األنعام[17 :
﴿ وإذا مرضْت فهو ي ْشفين ﴾
]الشعراء[80 :
َّللا قلي اال ما
﴿ أ هم ْن يجيب ْالمضْط هر إذا دعاه وي ْكشف ال ُّ
سوء ويجْ علك ْم خلفاء ْاأل ْرض أإله مع ه
تذ هكرون ﴾ [النمل،]62 :
وقد عالج اإلسالم موضوع األوبئة ،وذلك قبل وقوع الوباء ،وبعد وقوعه وانتشاره؛ فقبل
وقوع الوباء ًل ب هد على المسلم أن يعلم ه
شرا ،ومن أركان
خيرا ،وقد يكون ًّ
أن القضاء قد يكون ا
اإليمان اإليمان بالقدر خيره وشره ،فالمرض من هللا والشفاء من هللا ،والموت من هللا والحياة
من هللا ،فهذا من الثوابت التي ًل ينازع عليه مسلم في اعتقاده ،ه
وأن هللا تعالى إذا أنزل
المرض ،فهو الذي أنزل الشفاء منه ،علم ذلك من علمه وجهله من جهله؛ فقد روى مسلم في
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صحيحه عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :لكل داءٍّ
دواء ،فإذا أصيب دواء الداء ،برأ بإذن هللا عز وجل)) ،وفي الصحيحين عن أبي هريرة
رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما أنزل هللا من داء إًل أنزل له
شفاء)) ،وفي مسند اإلمام أحمد عن أسامة بن شريك قال(( :كنت عند النبي صلى هللا عليه
وسلم وجاءت األعراب فقالوا :يا رسول هللا ،أنتداوى؟ فقال :نعم ،تداووا عباد هللا؛ فإن هللا
تعالى لم يضع داء إًل وضع له دواء ،غير داء واحد :الهرم)) ،وفي مستدرك الحاكم عن أبي
سعيد رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال(( :إن هللا تعالى لم ينزل داء إًل أنزل له
.دواء ،علمه من علمه ،وجهله من جهله ،إًل السام وهو الموت))
فعالج كل األوبئة واألمراض الفتاكة وغيرها هو عند هللا ،وقد يعلمه من يشاء من عباده
ويخفيه عمن يشاء؛ امتحاناا منه وابتال اء؛ حتى يرجع العباد إلى خالقهم وموًلهم ،ويسألوه ذلك
.العالج والشفاء
ومن هدي اإلسالم في التعامل مع الوباء عدم الذهاب إلى األرض التي ينتشر فيها ،وعدم
الخروج منها؛ يدل على ذلك ما رواه عبدالرحمن بن عوف رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قال(( :إذا سمعتم به  -يعني :الطاعون  -بأرض فال تقدموا عليه ،وإذا وقع
فرارا منه))؛ [رواه البخاري ومسلم] ،فنهى عليه الصالة
بأرض وأنتم بها ،فال تخرجوا
ا
.والسالم عن التعرض للمكان الذي ينتشر فيه الوباء والمرض والخروج منه
ومن هنا أخذ العلماء رحمهم هللا الحكم فيما ينبغي على الناس في مرض الطاعون وما شابهه
من األوبئة ،وهو أن من كان خارج نطاق المرض والوباء ،فإنه ممنوع من القدوم على المكان
:الموبوء؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى
﴿ وًل ت ْلقوا بأيْديك ْم إلى الت ه ْهلكة ﴾ [البقرة]195 :
 ،وقوله تعالى
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َّللا كان بك ْم رحي اما ﴾ [النساء: ،]29 :
﴿ وًل ت ْقتلوا أ ْنفسك ْم إ هن ه
وحتى ًل يصاب بالمرض ،فيداخله حينئ ٍّذ التسخط والتحسر والتمني وأنه لو لم يأت ما كان له
.ذلك
والمشروع لمن كان داخل البلد ونطاق البقعة الموبوءة هأًل يخرج من مكانه ذلك؛ لما في
الخروج من المفاسد العديدة؛ فقد يؤدي إلى اتساع نطاق الوباء فيضر المسلمين و غيرهم
صا بالبقعة ،ولكنه متعلق باألشخاص،
بانتقاله؛ ولهذا قال أهل العلم" :إن المرض ليس مخت ًّ
فالخروج ًل يغني عن المرء شيئاا بل إنه يفاقم الحالة" ،والحكمة في النهي عن الخروج من بلد
.الوباء هو حمل النفوس على الثقة باهلل والتوكل عليه ،والصبر على أقضيته والرضا بها
وهذا الحديث يدل على أن اإلسالم سبق إلى ما يسمى بالحجر الصحي؛ فقد حذر النبي صلى
((فر من المجذوم كما تفر من
هللا عليه وسلم أمته من اًلختالط بأهل المرض المعدي فقال:
ه
ح))؛ [رواه أحمد وأبو داود]
.األسد))؛ [رواه أحمد] ،وقالً(( :ل يورد هن م ْمرض على مص ٍّ
وقد امتنع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه لما أ خبر ه
أن الوباء والطاعون قد وقع بالشام،
واستشار أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ذلك ،فأشار عليه بعضهم بالمضي قد اما،
وأشار عليه البعض اآلخر بعدم الدخول حفا ا
ظا على أنفس من معه من الصحابة ،فقرر عدم
أفرارا
الدخول ،فاعترض عليه أبو عبيدة بن الجراح رضي هللا عنه بقوله" :يا أمير المؤمنين،
ا
نفر من قدر هللا تعالى إلى قدر
من قدر هللا تعالى؟ فقال له :لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ،نعمُّ ،
هللا" ،فقد بيهن رضي هللا عنه أن أخذ الحيطة والحذر من الوباء والمرض من قدر هللا تعالى،
.وًل ينافي التوكل عليه
ومن هنا يعلم أن ما تفعله السلطات الصحية في هذه البالد و غيرها؛ من الحجر الصحي،
والنصح بعدم السفر ألماكن الوباء،يتوافق مع الهدي اإلسالمي ،ويحقق مقاصد الشريعة في
.حفظ النفوس واألبدان؛ فالواجب التعاون معهم في ذلك
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ضا؛ منها:
أما عن كيفية معالجة الوباء والمرض بعد الوقوع فيه ،فيكون بعدة أمور أي ا
أوًل :إخبار الدوائر الرسمية بالعدوى مباشرة أو في حال الشك أيضا ا في انتقال العدوى له أو
لها عليه إخبار الدوائر الصحية و محاولة تجنب اإلختالط بغيره حتى ًل تنقل العدوى لهم.
ثانياا :أن يوقن المصاب بالعدوى أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ،وما أصابه لم يكن ليخطئه ،وأن
يسلم بقضاء هللا وقدره ،ويعلم أن القضاء والقدر منه خير ومنه شر؛ كما قال صلى هللا عليه
وسلم(( :عجباا ألمر المؤمن إن أمره كله خير ،وليس ذلك ألحد إًل للمؤمن؛ إن أصابته سراء
خيرا له))؛ [رواه مسلم]
خيرا له ،وإن أصابته ضراء صبر فكان ا
.شكر فكان ا
وتكفيرا لسيئاته؛ حتى يلقى هللا وما به من الذنوب
فقد يكون إصابته بالمرض رفعة لدرجاته
ا
شيء ،ه
وأن إصابته تلك إن أدت إلى وفاته كانت سبباا في استشهاده ولحوقه بالشهداء؛ ففي
الصحيحين عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
((.الطاعون شهادة لكل مسلم)) ،وهذا من فضل هللا تعالى ورحمته بالمصابين باألوبئة
وينبغي أن نقوي عند الناس جانب التوكل ،وتفويض األمر هلل والثقة به جل وعال تعالى،
:فيقترن األمران ببعضهما؛ قال هللا تعالى
َّللا ف ْليتو هكل ْالمؤْ منون ﴾ [التوبة،]51 :
َّللا لنا هو م ْوًلنا وعلى ه
﴿ ق ْل ل ْن يصيبنا إ هًل ما كتب ه
والمعنى :أننا والخلق جميعاا تحت مشيئة هللا وقدره ،وهو سبحانه موًلنا؛ أي :ملجؤنا ومتولي
.تصريف أمورنا ،فعلينا الرضا بأقداره وتفويض األمور إليه
عباد هللا ،إن الطاعون قد يكون ابتالء من هللا تعالى وعذاباا من وقد روى البخاري في صحيحه
عن عائشة رضي هللا عنها قالت(( :سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الطاعون فقال:
كان عذاباا يبعثه هللا على من كان قبلكم ،فجعله هللا رحمة للمؤمنين ،ما من عبد يكون في بلد
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صابرا محتسباا يعلم أنه ًل يصيبه إًل ما كتب هللا له  -إًل كان له
فيكون فيه ،فيمكث ًل يخرج،
ا
.أجر شهيد))
وهللا خير حاف ا
ظا وهو أرحم الراحمين وهو على كل شيء وكيل ،فنسأله العفو والعافية في ديننا
.ودنيانا ،وبالدنا وأهلينا وأموالنا ،إنه سميع مجيب
 ...بارك هللا لي ولكم
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