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 عناصر املوضوع:
 مقدمة.  

 القدر يف سلوك املؤمنني.و بالقضاء أثر اإليامن 

  هاب من مرض الكورونا  : وقفات إيامنية يف ظل الرُّ

 الوقفة األوىل: الطَّواعني واألوبئة كانت وال تزال تقع يف الناس..وكثرة 

 الناس عند نزول البالء إما معذبني وإماو، المة من عالمات الساعةظهورها ع

 .خمتربين

 رفع إال بتوبة، َوَما َأَصاَبُكْم ِمنْ ي بالء إال بذنب، والالالوقفة الثانية: ما نزل 

 ُمِصيَبٍة َفباَِم َكَسبَْت.

 ثة: العدوى باملرض ثابتٌة عقاًل وعلامً ورشعًا؛ لكنها بقدر اهلللالوقفة الثا 

َة،» :  ملسو هيلع هللا ىلص النبي وبإذنه، ووقفة إعجازية عند قول َوفِرَّ ِمَن امْلَْجُذوِم َكاَم َتِفرُّ  ال َعْدَوى، َوال طََِيَ

 .«ِمَن األََسدِ 

َة التي جاءت َواِضح الوقفة الرابعة: رضورة    يًَّة يِف لًة جاتباع اإِلرَشاَداِت النَّبويَّ

 الوقاية والسالمة من املرض قبل انتشاره وتفشيه يف رضورة األخذ بأسباب

 ليبقى اإلنسان ؛حّث اإلسالم عىل العناية بالنظافة والطهارةمن خالل املجتمع، 

 نظيفًا بعيدًا عن كل ما من شأنه أن ينقل له األمراض والعدوى.

     حتت  وهي تدخل ،انتقال األمراض وتفشيها دونللحيلولة الوسائل والتوجيهات النَّبويَّة   

  .ى بالطب الوقائييسمَّ  ام           

     األدوية واألسباب التي جعلها اهلل يف كونه ناولترضورة. 

              .أدعية وأذكار نبوية للوقاية من األمراض واألوبئة  

           واملجتمع الفرد عىل وخطرها اإلشاعة. 
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 مقدمة:

ء وَذَرا، ال َيغيب فهدى، والذي  قّدر الذيو فسوى، خلق الذيرب العاملني، احلمد هلل  هلل احلمد      أبَْدَع كلَّ ََشْ

امء، } علمهعن  َمَوِت  َلهُ َما يِف  صغَُي النَّْمل يف الليل إَِذا ََسى، وال َيْعُزُب عن علمه مثقاُل ذرةٍ يف األرض والَ يف السَّ السَّ

امء؛ السليعيشوا بعد ذلك يف جنة  ؛ ر عليهم البالءاخللق فقدَّ  ، َخَلَق  [6: َطهَ ]َوَما يِف االْرِض َوَما َبيْنَُهاَم َوَما حَتَْت الثََّرى {

إِِّني ألَِهمُّ بَِأْهِل األَْرِض َعَذاَبًا، َفِإَذا َنَظْرُت إىَِل ) القديس اجلليل: األثريف وهو القائل راء، مِ ال نصب فيها وال حيث 

، َوامْلُْسَتْغِفِريْ  ِر ُبيُْوِِت، َوامْلُتََحابينْيَ يِفَّ ْفُت َعنُْهمْ  َن بِاألَْسَحاِر،ُعامَّ ََصَ
 .(وغَيه شعباليف  البيهقي ) ((1)

 :القائل صلوات اهلل عليه، ورسوله اهلل عبد حممداً سيدنا  أن وأشهد، له رشيك ال وحده اهلل إال إهل ال أن وأشهد     

« 
ِ

َّ
ِ

 َعزَّ َوَجلَّ َفِإنَّ َّلل
ِ

ُضوا لِنََفَحاِت َرْْحَِة اَّللَّ َعزَّ َوَجلَّ َنَفَحاٍت ِمْن َرْْحَتِِه ُيِصيُب ِِبَا َمْن َيَشاُء  اْطُلبُوا اخْلََْيَ َدْهَرُكْم، َوَتَعرَّ

َ َأْن َيْسُُتَ َعْوَرتُِكمْ  َن َرْوَعاتُِكمْ  ،ِمْن ِعَباِدِه، َواْسَأُلوا اَّللَّ  .(وغَيه شعباليف  البيهقي ) «(2)َوُيَؤمي

 .أمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل وبارك وسلم صل مهللا       

 أما بعد:        
 :القدر يف سلوك املؤمننيو بالقضاء أثر اإلميان    
كون  يفَشٌء أنه ال يقع إنَّ أروع وأكمل ما ُيميَّز به املؤمن عن غَيه إيامنُه اجلازُم بقضاء اهلل وقدره، فهو يعتقد         

 رزق وحياة من الكون وأن كل ما يف ، اهلل اهلل إال ما يقدره ويريده
ٍ
قدر اهلل كلها حتضع لوموت، وسعادٍة وشقاء

من، ، كل ذلك من املسلَّامت عند املؤره اهللالصحف بام قدَّ وجفت ر مقادير العباد قبل أن خيلقهم، اهلل قد، فوقضائه

 ئه وقدره،قضا يف التامة اهلل حلكمة ريض فإن العبد إذا ؛واحلزن األسى يزيل الذي احلياة بلسم هو بذلك واإليامن

ً عند ثابت النفس، مطمئن البال، مرتاح كان دائامً   يعيشد والكرب، ال حييد عن مراد اهلل، الشدائ القلب، صابرا

 ً ً قول ومستذكرا ، َلهُ  ُكلَّهُ  َأْمَرهُ  إِنَّ  امْلُْؤِمنِ  ألْمرِ  َعَجباً  » : اهلل َرُسوُل مستحرضا  إِنْ  :لْلُمْؤِمن إاِلَّ  أِلَحدٍ  َذلَِك  َوَليَْس  َخَْيٌ

ءُ  َأَصاَبْتهُ  ا ءُ  اَبْتهُ َأَص  َوإِنْ  َلُه، َخَْياً  َفَكانَ  َشَكرَ  ََسَّ ا  .مسلم( )رواه .«َلهُ  خَْياً  َفَكانَ  َصرَبَ  رَضَّ

، منهم عند كثَيٍ  وخوفاً  قلقاً  َب مما قضاه اهلل وأمضاه ظهور مرض خفي خطَي صار حديث الناس، وسبَّ  وإنَّ        

اركة أن قائق املبيف هذه الداسمحوا يل والسالمة والعافية لنا وجلميع املسلمني، نسأل اهلل  ((3)أعني مرض )كورونا

تكم بني وقفات أربع  ة، بني الرشيعةأضع النقاط عىل احلروف، وأن أسمَي األشياء بأسامئها، أجول بحرضا
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هاب واهللع واخلوف والفزع...   والعلم، فام أحوجنا ملثل هذه الوقفات اإليامنية يف وقت كثر فيه الرُّ

هاب من   
ُّ
 :كوروناوقفات إميانية يف ظل الر

 ك كامُل وهلل يف ذل ،واعني واألوبئة كانت وال تزال تقع يف الناسأن الطَّ أهيا اإلخوة أن نعلم علينا   :فة األوىلالوقأما    

لرشعية ا أحكامها وتكّلم العلامء عن التاريخ، يف املؤرخون وذكرها القدم، ُمنذ الناُس  عرفها فقد ، احلكمة والتدبَي

وغَيهم، بل  معاذ بن جبلو أبو عبيدة بن اجلراح منهم ،الصحابةمجاعات من سادات  امات بسببهيف كتبهم، بل 

وقيل أكثر من  (4)"ألفاً  ينمخسة وعرش ما يزيد عن املسلمني منوحده  عمواس طاعون يف تويفذكر املؤرخون أنه 

ذلك من أرشاط  -اهلل عليه وسلم صىل- النبي عدّ  وقد ،عمرالفاروق  خالفةأيام يف ذلك بكثَي ..وكان ذلك 

 -م اهلل عليه وسلصىل-َقاَل: َأتَيُْت النَّبِيَّ  -َريِضَ اهلُل َعنْهُ -عن َعْوِف ْبِن َمالٍِك فقد روى اإلمام البخاري  ،الساعة

اَعِة: » :يِف َغْزَوِة َتبُوَك َوُهَو يِف ُقبٍَّة ِمْن َأَدٍم، َفَقاَل   -و أ َمْوِِت، ُثمَّ َفتُْح َبيِْت امَلْقِدِس، ُثمَّ ُموَتانٌ  اْعُدْد ِستًّا َبنْيَ َيَدِي السَّ

الُقعاص : داٌء يأُخذ الغنم ال ُيلبِثها ": ـه 157الفقيهاللغوي  قال أبو عبيد .«(5)…َتاٌن َيْأُخُذ فِيُكْم َكُقَعاِص الَغنَمِ وْ مَ 

ْدر َكَأنَُّه يكرس اْلُعنُق"َوَقاَل اْبن َفارس:  ."(6)قاتل داءٌ  ، وهوإىل أن متوت  ."(7)القعاص َداء َيْأُخذ يِف الصَّ

 الناس عند نزول البالء إما معذبني وإما خمتربين:   
ذين فال اختبارًا،اْبتاَِلًء وتكوَن وإما أن ، عذابًا وبالءً  إما أن تكونَ ْوبِئَة َوالطََّواِعني اأْلَ لنعلم أهيا األحبة: أنَّ و       

.. هؤالء  تسلطوا عىل املسلمني واملستضعفني يف األرض، وضيّقوا عليهم حتى يف دور عبادهتم فهدموا منها ما هدموا

 قائخرة، وأما نزول هذا البالء عىل املؤمنني الوعقابًا يف الدنيا قبل اآلعذابًا وأمثاهلم يكون البالء عليهم 
ِ
منَي بِأمِر اهلل

 . وابتالء وبالء، ولقوٍم آخرين اختبارٌ  لقوٍم عذاٌب إذن فهو  .اختبارًا وتذكَياً اْبتاَِلًء وفيكون تَعاىَل 

ائَِشَة عَ  ل السيدةما أعدَّ اهلل عزَّ وجل لعباده املؤمنني الذين وقع عليهم هذا البالء وماتوا بسببه، تقو عسملنو       

ِِّن   صىل اهلل عليه وسلم َعِن الطَّاُعوِن، َفَأْخرَبَ
ِ
َشاُء، َأنَُّه َعَذاٌب َيْبَعثُُه اهلُل َعىَل َمْن يَ  » :َريِضَ اهلُل َعنَْها: َسَأْلُت َرُسوَل اهلل

، َفيَْمُكُث يِف َبَلِدِه َصابًِرا حُمْتَِسًبا، َيْعَلُم َأنَُّه اَل ُيِصيُبُه إاِلَّ َما َوَأنَّ اهلَل َجَعَلُه َرْْحًَة لِْلُمْؤِمننَِي، َليَْس ِمْن َأَحٍد َيَقُع الطَّاُعونُ 

اهلل أكرب.. وهذه بشارة وأّي بشارة! للذين يبتلون باألمراض    ).َرَواُه اْلُبَخاِريُّ ).«(8)َكتََب اهلُل َلُه، إاِلَّ َكاَن َلُه ِمثُْل َأْجِر َشِهيدٍ 

وقال  ،ِمثُْل َأْجِر َشِهيدٍ الرسطان وغَيه؛ فإن صربوا واحتسبوا وأحسنوا الظن بخالقهم كان هلم واألوبئة املميتة ك

يكون امليت به يف درجة الشهداء أي   ).ُمتََّفٌق َعَليْهِ )«(9)الطَّاُعوُن َشَهاَدٌة لُِكلي ُمْسلِمٍ  « :يف حديث آخر :صىل اهلل عليه وسلم

 .يوم القيامة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B0_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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بت كس فام ذلك إال باموكوارث ومصائب، وفتن  حمن يصيب عباده منما  اهلل جل وعال أخرب أنَّ  أنَّ  :الوقفة الثانية     

وَرى :  {َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفباَِم َكَسبَْت َأيِْديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكثٍَِي }  :أيدهيم، قال تعاىل وقال يف آية أخرى [  30]الشُّ

َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبي َواْلبَْحِر باَِم َكَسبَْت َأيِْدي النَّاِس لِيُِذيَقُهْم َبْعَض الَِّذي }: فيها والتأملدبرها كثَي منا عن تاليغفل 

وِم : {َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن  عض أعامهلم نتائج ب الناَس وتعاىل ليذيق سبحانه أي  ؛للتعليل :«ليذيقهم»والالم يف  [ 41]الرُّ

كي يرجعوا عن غيهم أذاقهم سبحانه ويذيقهم  .يوم احلساب م، ونسياهنيانوعصياهنم للدّ  ،ألديانل همطرحمن 

نَُّة رِبم. وفسقهم، ويعودوا إىل طاعة   املطهرة َوَقْد َدلَِّت السُّ
ِ
قال ، ونزول العذاب َأنَّ اْلَفَواِحَش َواْلبَْغَي َسَبَباِن لِْلَوَباء

َفاِحَشُة يف َقْوٍم َقطُّ َحتَّى ُيْعلِنُوا ِِبَا إاِلَّ َفَشا فِيِهُم الطَّاُعوُن َواأْلَْوَجاُع الَّتِي مَلْ َتُكْن يِف مل َتْظَهْر الْ  » :صلوات اهلل عليه

ُي يِف َقْوٍم َقطُّ َما َظَهَر اْلبَغْ "-:َريِضَ اهلُل َعنُْهاَم -بُن َعبَّاٍس حرب األمة عبد اهلل َوَقاَل   ابن ماجة(.(«(10)َأْساَلفِِهُم الَِّذيَن َمَضْوا 

 .واملُوَتاُن ُهَو الوباء الذي يعم الناس فيهلكهم (التمهيد )"(11)إاِلَّ َظَهَر فِيِهُم املُوَتانُ 

هناك  بيد أنلكنها بقدر اهلل وبإذنه،  عقاًل وعلامً ورشعًا؛ العدوى باملرض ثابتةٌ  أن أن يعلم املؤمنُ  :الوقفة الثالثة   

 » :ال فيهق وقف عنده العلامء قديامً وحديثاً املستنَية،  األفئدة وأويل الباَصة، باأللبا بذوي يأخذلرسول اهلل  اً حديث

َة... ،ال َعْدَوى أوله يناقض عجيب غريب  حديث  «(12)َوفِرَّ ِمَن امْلَْجُذوِم َكاَم َتِفرُّ ِمَن األََسدِ  »وقال يف آخره: «َوال طََِيَ

 نيكو كيفف، اللعدوى "ال َعْدَوى" وآخره إثبات هل فأوله نفي، ورسول اهلل ال ينطق عن اهلوى، !(13)آخره ظاهراً 

 ..؟! وحاشى لرسول اهلل أن يقول كالمًا متناقضًا.ذلك

من ن وفهي إبطال ملا كانت تعتقده العرب ويعتقده اليوم الالديني :"ال َعْدَوى"أما قوله-رْحهم اهلل–قال العلامء       

  .وعقيدة املسلم أنه متعلق باملشيئة الربانية، هويعدي بطبع ،أن املرض يتعدى بنفسه من شخص آلخر

 ،يئة اإلهليةحتت املشلكن إثبات للعدوى فهو  "َوفِرَّ ِمَن امْلَْجُذوِم َكاَم َتِفرُّ ِمَن األََسدِ "وأما قوله صىل اهلل عليه وسلم      

أجرى  ذا من األسباب التيعن الدنو من املريض مرضًا معديًا إنام ليبني هلم أن هصىل اهلل عليه وسلم  فنهي النبيي 

  ا، والنهيباهِت سبَّ اهلل العادة بأهنا تفيض إىل مُ 
ِ
  املعيبة. ةِ والسفين اجلدار املائلِ  عن مداناة املجذوم من قبيل اتقاء

ثيم يشَي إىل ما ذكره رسول قبل أربعة عرش قرناً ولعل أحدث بحٍث         عنًى مل النبي وجيعل مراد ،(14)يف علم اجلرا

إن اجلرثوم قد ينتقل من مريٍض إىل صحيح، وال يمرض ": علامء الطب تدى إليه إال يف الع ر احلديث، قالآخر مل هُي 

 ُب بّ سالصحيح، وقد ينتقل من صحيٍح إىل صحيح، فيمرض الصحيح الثاِّن، وقد ينتقل من مريٍض إىل صحيح، فتُ 

، ىل صحيٍح أول، وصحيٍح ثاِّن، وثالث، ورابعقوًة، وقد ينتقل من صحيٍح إِبا هذه اجلرثومة للصحيح مناعة، يزداد 

     "ال َعْدَوى"فحينام قال النبي عليه الصالة والسالم:  وخامس، وعارش، فيصاب الصحيح العارش.
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، ولكن العدوى هتيئ أسباب املرض، هذا معنى قول النبي صىل اهلل عليه وسلم بذاهتا ال مُتِْرْض  أي أن العدوى    

َوإَِذا َوَقَع  ،إَِذا َسِمْعتُْم بِالطَّاُعوِن بَِأْرٍض َفاَل َتْدُخُلوَها» اهلل عليه وسلم: ك قال صىلولذل منتهى الدقة... هو يفو

  )متفق عليه(. « (15)بَِأْرٍض َوَأنْتُْم ِِبَا َفاَل ََتُْرُجوا ِمنَْها

يطرة أنه أصبح خارج السوهذا التوجيه الكريم: يقتيض حماَصة الوباء، وعند إعالن املسؤولني بأنه وباء، وب       

والتحكم يف شأنه، ينبغي للمسلم أن حيتسب عند اهلل االلتزام بالنصوص الرشعية فيام يكون عليه حاله من عدم 

هلل خرج بالناس فلام عوتب ريض ا -ريض اهلل عنه-التعرض ملثل هذه االوبئة أو املساعدة يف انتشارها، وكان عمر 

ىل ص-أرض عمواس ملا فيها من الطواعني، وقف واستشار أصحاب رسول اهلل عنه يف ذلك ملا أبى أن يدخل إىل 

: تفر ، فلم جيد عند كثَي منهم خرباً -اهلل عليه وسلم ، فقال: أرجع بالناس، وال أدخل، فعاتبه بعض الصحابة، وقالوا

 )أصله يف الصحيحني( من قدر اهلل؟ قال: نعم، نفر من قدر اهلل، إىل قدر اهلل.

يًَّة يِف رضورة األخذ بأسباب الوقاية لَحًة جيََّة التي جاءت َواضوِ ِت النَّباادرشاتباع اإل رضورة :الرابعةالوقفة     

والسالمة من املرض قبل انتشاره وتفشيه يف املجتمع، فقد حّث اإلسالم عىل العناية بالنظافة والطهارة ليبقى اإلنسان 

ثيم، ما املنطقة  قل له األمراض والعدوى.ينأن نظيفًا بعيدًا عن كل ما من شأنه  وقد ُسئل بعض العلامء، علامء اجلرا

 يف اإلنسان التي يكثر فيها العدوى. فقال: األطراف األربعة والوجه.

ةالوسائل والتوجيهات ا  
َّ
بوي

َّ
 : انتقال األمراض وتفشيها دونللحيلولة  لن

أن  أيضاً ، وقد علمنا النبي عليه الصالة والسالم نيديالب غسل ووجهو أليس  !وما الوضوء أهيا األحبة؟     

 منتزٍع من اإلناء، 
ٍ
ال إذا اْسَتيَْقَظ أحُدكم من نومه ف»فقال صلوات اهلل عليه: نغسل أيدينا ال يف اإلناء، ولكن يف ماء

ثيم،  إذا كانف ( رواه البخاري) «(16)يُده؟ ثًا، فإنه ال َيدري: أين َباَتْت َيْغِمْس يَده يف اإلناء حتى يغسلها ثال يف األيدي جرا

نفد منها التي ياألربعة هذه املنافذ  علمنا النبي عليه الصالة والسالم أنَّ ألم يال ينتقل هذا اجلرثوم إىل ماء اإلناء، 

 .؟!يف اليوم والليلة مخس مرات غسلها نبغياجلرثوم إىل اجلسم، كاألنف، والفم، واألذنان، ي

 املضمضة، واالستنثار، وغسل الذي فيه ، الوضوء وحده،؟!من العدوىأكرب وقايٍة  -أهيا األحبة-الوضوء أليس     

  الوجه، واليدين، والرجلني.

َأبِِن »وإذا كانت العدوى تنتقل عن طريق جهاز التنفس، فقد قال لنا النبي عليه الصالة والسالم مرشدًا ومعلامً:   

ْس  ،-أزله عنهأي -اْلَقَدَح َعْن فِيَك  ب: للذي َقاَل ثم  .)مالك والُتمذي(« (17)ُثمَّ َتنَفَّ اَل: قَ  ،إِِّني َأَرى اْلَقَذى فِيه»نفخ يف الرشا

  إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى. ؛من ال ينطق عن اهلوى المإنه ك .(املرجع السابق) «(18)َفَأْهِرْقهُ 
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ثيوعلامء ، آخر..كان من وصية رسوله اهلل ومن سننه املحافظة عىل السواك مخس مرات باليوم أمر       ماجلرا

ن ال ينطق م المإنه ك ، واللسان رطبًا ال جافًا... ن يبقى الفمأبرضورة يقولون:  ثون عن وسائل الوقايةعندما يتحد

بي  »صلوات اهلل عليه:  قال عن اهلوى.. واُك َمطَهرٌة للَفِم، َمْرضاٌة للرَّ دققوا يف اختيار رسول  (وغَيهأخرجه النسائي ) «(19)السي

َواكِ  َأْن َأُشقَّ َعىَل امْلُْؤِمننَِي ألََمْرهُتُمْ َلْوالَ »وقال:  ..!"مطهرة للفم"اهلل هلذا التعبَي املعجز  )متفق «(20)ِعنَْد ُكلي َصاَلةٍ  بِالسي

 ..ستاك به يف اللغة العربية..ففرشاة األسنان سواك...وعود األراك سواكوالسواك كل ما يُ  .عليه(

ريض  رةُهَريْ  قال أبو. رذاذ العطاس إىل اآلخرين وصوَل  اهلل عليه وسلم استعامل ما يمنعُ  وكان من وصيته صىل

 .(شعبيف البيهقي  )"(21)إَِذا َعَطَس َغضَّ َصَوتُه، َواْستََُت بَِثْوبِه َأْو يدهِ  -صىل اهلل عليه وسلم  -َكانَ " اهلل عنه: 

َيوس أو فكل ِبام ومها نظيفتان من كل وقد أرشدتنا رشيعتنا الغراء إىل استحباب غسل اليدين قبل الطعام؛ ليأ 

 . (وغَيه الُتمذي )«(22)بركة الطعام الُوُضوء قبَله، والوضوء بعَده»أنه قال:  صىل اهلل عليه وسلم أذى، فقد ورد عن النبي

 ِديِة،تِقي ِمن انتقاِل كثٍَي ِمَن األمراِض املُعْ فهي الطعام وبعده. قبل وال خيفى أّن وضوَء الطعاِم هو غسُل اليدين والفمِ 

ِث األيِدي، كالكولَيا، والزحاِر، وااللتهاِب املعويي  من و ،..وغَي ذلك مما هو معلوم يف الطبالتي تنتقُل بتلوُّ

اإلحصاءاِت الطريفِة واخلطَيِة التي َأْجَرهْتَا إحدى املؤسساِت العلميِة املعنيِة بشؤوِن الصحِة عىل مستوى العامَلِ كليه 

  أّن أمراَض القذارةِ 
ِ
ِث اليديِن واملاء يموتون كلَّ  ،ثالثة ماليني إنسانٍ بلغ ضحيتها  والطعاِم، التي تنتقُل عن طريِق تلوُّ

 من األطفالِ 
ِ
ِة اليديِن، نتيجَة عدِم االهتامِم بنظاف؛ عاٍم بسبِب قذارهِتم، وبسبِب خمالفتِهم التيباِع السنِة، ونصُف هؤالء

 .اهتاممأدنى وليها يوال مهلها بعضنا  هذه السنة التي ،وغسلِهام قبَل الطعامَ 

الذي  لوثالت عن وصيانتها والرشب األكل أدوات نظافة عىل باملحافظة عليه وسلم اهلل صىل النبي يأمر ألم  

َقاءَ  ،َغطُّوا اإِلَناءَ  »: وسلم عليه اهلل صىل فقال املمرضة، واألوبئة املعدية األمراض نقل إىل يؤدي أي  – َوَأْوُكوا السي

َج  ،َوَأْغلُِقوا اْلبَاَب  -وا رأس السقاء بالوكاء وهو اخليط لئال يسقط فيه شىء شد ا َ  . (مسلم )«(32)َوَأْطِفئُوا الرسي

 علم منف األصحاء، عىل املريض هنيه عن دخول األوبئة مواجهة يف اإلسالمية والتوجيهات التدابَي بل إن من 

 العدوى نقل نعمت التي الوقائية التدابَي اَتاذ دون الناس الطةخم له جيوز ويؤذهيم فال حوله من يعدي مرضاً  مريض أنه

ر ألن ذلك هلم؛ َر » :وسلم عليه اهلل صىل النبي يقول رشعًا، حمرم أمر وهو باملجتمع إرضا ا َر وال رِضَ ويف –ال رَضَ

رَ  رواية: ا  .)البخاري( «(52)ِصّح ال ُيوِرَدّن مُمِْرض عىل مُ »: وسلم عليه اهلل صىل النبي وقال ، (وغَيه مالك)«(42)وال إرِْضَ

       
 :األدوية واألسباب التي جعلها اهلل يف كونه ناولتضرورة   

https://www.alukah.net/sharia/0/52910/
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اهلل  ؛َوْوا ِعبادَ َتدا»فقال: ، والعالج بأخذ أسباب الشفاء وأوصانا بالتداوي وسلم عليه اهلل صىل النبي أمرنالقد        

َواَء، »: أيضاً  وقال .(وغَيه أْحد ) «(26)َواًء َغَْيَ داء واحد: اهلرمفإنَّ اهلل َتَعاىَل مَلْ َيَضْع َداًء إاِلَّ َوَضَع َلُه دَ  اَء والدَّ إن اهلل أنَْزَل الدَّ

 .(أبو داود) «(27)وجعل لكلي داء دواء، َفتََداَوْوا، وال َتَداَوْوا بحرام

 وقد       
ِ

ُ َعَليِْه َوَسلََّم  -َعاَد َرُسوُل اَّللَّ  َرُجاًل بِِه ُجْرٌح، َفَقاَل َرُسوُل ا -َصىلَّ اَّللَّ
ِ

ُ َعَليِْه َوَسلََّم  -َّللَّ اْدُع  » :-َصىلَّ اَّللَّ

َواُء َشيْئًا؟ َفَقاَل  ، َوُيْغنِي الدَّ
ِ

: َيا َرُسوَل اَّللَّ ! َوهَ َلُه َطبِيَب َبنِي ُفاَلٍن. َقاَل: َفَدُعوُه َفَجاَءُه، َفَقاُلوا
ِ

ْل َأنَْزَل : ُسْبَحاَن اَّللَّ

 ُ  يِف اأْلَْرِض إاِلَّ َجَعَل َلُه ِشَفاءً ِمْن دَ  -َتَباَرَك َوَتَعاىَل  -اَّللَّ
ٍ
  .(أْحد ) «(28)اء

 مناسباً  نيكو وأن ،نقصان أو زيادة بدون الدواء ختيارا بحسن الشفاء ربط وسلم عليه اهلل صىل النبي إنبل       

 إبراهيم نإ"  وقد ورد يف األثر: وتعاىل سبحانه اهلل من والشفاء الداء بأن العلم مع، وغَيه والبدن والزمان للمكان

 لدواءا أرسل رجل قال الطبيب؟ بال فام :قال .مني :قال ؟الدواء فممن :فقال .مني: قال الداء ممن يارب قال اخلليل

 .(زاد املعاد) "(29) يديه عىل

ند احلاجة ع الوقاية أو العالجأسباب عاطى كل ونت ،واألدوية املتاحةولذلك جيب أن نتعالج بالعقاقَي واألمصال       

ُ َص  زعم التوكل عىل اهلل تعاىل، فالعمل باألسباب عمل بمنهج رسول اهللإىل ذلك، وال يصح أن نُتك الدواء ب ىلَّ اَّللَّ

 والقلب متعلق ومتوكل عىل اهلل.باألسباب الظاهرة،  أخذفاليد ت، َعَليِْه َوَسلَّمَ 

 : واألوبئة األمراض من نبوية للوقاية وأذكار أدعية
تذكَياً كانت ف روحانية اإليامنيةأما وصيته ال رسول اهلل فيام يتعلق بأخذ أسباب الوقاية الظاهرة احلسيةه وصايا هذ      

  عليه: ويف ذلك يقول صلوات اهلل، برضورة التحصن بذكر اهلل تبارك وتعاىل واحلرص عىل أذكار الصباح واملساء

 الَِّذي ال َيرُضُّ َمَع اْسِمهِ »  
ِ
 ُكلي َليَْلٍة : بِْسِم اهلل

ِ
ٌء يف األْرِض َوالَ يف َما ِمْن َعبٍْد َيُقوُل يف َصَباِح ُكلي َيْوٍم َوَمَساء  ََشْ

ٌء  ُه ََشْ اٍت ، إاِلَّ مَلْ َيرُضَّ ِميُع الَعلِيُم ، َثالَث َمرَّ  َوُهَو السَّ
ِ
اَمء  .وغَيه( يف مسنده داود الطياليس وأب) «(03)السَّ

اِت ِمْن رَشي َما َخَلَق »صلوات اهلل عليه: وقال   التَّامَّ
ِ
ءٌ مَلْ َيرُضُّ  ؛َمْن َنَزَل َمنِْزالً، ُثمَّ قاَل: َأُعوُذ بَِكلاَِمِت اهلل  َحتَّى ُه ََشْ

 .(وغَيه مسلم ) «(03)َيْرحَتَِل ِمْن َمنِْزلِِه َذلَِك 

َ بِاآْلَيتنَْيِ ِمْن آِخِر ُسوَرِة اْلبََقَرِة يِف َليَْلٍة َكَفَتاهُ » :يف حديث آخروقال  ، أي كفتاه من كل آفة (متفق عليه) «(13) َمْن َقَرأ

  .ورش

 بِن ُخبَيْب ريض اَّللَّ َعنُْه َقا عبدِ وقال 
ِ

 اَّللَّ
ِ

ُ َأَحدٌ » :اْقرأْ :ملسو هيلع هللا ىلصَل يل َرُسوُل اَّللَّ َذَتنْي ِحنَي مُتيِْس  ُقْل ُهَو اَّللَّ واملعوي

 
ٍ
ء اٍت َتْكِفيَك ِمْن كلي ََشْ   ).َأبو داود والُتمذي)  .« (23)َوِحنَي ُتصبُِح، َثالَث َمرَّ
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ُ َعَليِْه َوَسلََّم: من دعاء َكاَن و  َصىلَّ اَّللَّ
ِ
ِرَث اللَُّهمَّ عَ »َرُسول اهلل ي، َواْجَعْلُه الَوا افِنِي يِف َجَسِدي، َوَعافِنِي يِف َب َرِ

 َربي الَعا
ِ

َّ
ِ

 َربي الَعْرِش الَعظِيِم، احلَْمُد َّلل
ِ
ُ احلَلِيُم الَكِريُم، ُسْبَحاَن اهلل نيَ ِمنيي، الَ إهَِلَ إاِلَّ اَّللَّ

ِ
 .وغَيه( الُتمذي )«(33)مَل

 :واجملتمع الفرد على وخطرها اإلشاعة 
       :ً ه ملسألة ليست أقل خطورة من املرض نفسه، أال وهي خطر ورضر اإلشاعات من خالل أريد أن أنبّ أخَيا

الرسائل القصَية أو املقاطع املرئية، وخطرها داهم عىل الفرد واملجتمع خاصة أهنا تصل للكبَي والصغَي واجلاهل 

رش قبل االجتامعي .. هذا املقطع انت عرب بعض برامج التوصل مرئيوصلني مقطع -أهيا األحبة-منذ أيامف واملتعلم،

، ملخص هذا املقطع املرئي، فيه حتذير من بعض اللحوم أو ما يسمى باهلوت دوغ أيام انتشار النار يف اهلشيم ..

واملرتدياًل، يدخل فيه البغال واحلمَي واخلنازير إىل مكنات ضخمة وهي بكامل أعضائها موصولة الرأس ثم َترج 

د عرضته عىل ، وقوالفربكةيأكل منه الناس...، واملقطع يظهر عليه آثار التوصيل والتقطيع  معلباً  اً زجطاحلامً طريًا 

قبة عامة، ومراقبة نظال ال يمكن لذلك أن يكون؛ فهناك طبيب يف األغذية فضحك من ذلك ضحكًا كثَياً، وق ام مرا

كام قال الرسول َصىلَّ اهلُل . (سنن أيب داود) «(43)معكفى باملرء إثامً أن حيدث بكلي ما س»و اجلودة وغَي ذلك الكثَي الكثَي،  

 األذكياء. منها ويستفيدبسطاء، ويصدقها ال يطلقها اجلبناء،..! التي الشائعةإهنا   .َعَليِْه َوَسلَّمَ 

واألوبئة والباليا واملحن والفتن ما ظهر منها  األمراض املسلمني من بالد هذا، وسائر بلدنا حيفظ نسأل اهلل أن       

 . (63)من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة جيعلنا نوأ وما بطن،

 

 وكتبه:                                                                                                                 

 حممد مهدي قشالن رجاء دعوة صاحلة                                                                                                                  

 م5/3/2020هــ املوافق لـ 1441/رجب/10
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وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف ، 2685 :برقم 210، 209 / 6إىل املساجد(  )فضل امليشيف شعب اإليامن يف  أخرجه البيهقي (1)

كتاب )الصالة( باب: يف  20343رقم  579 /7واحلديث يف كنز العامل  عن معمر، عن رجل من قريش. 20329رقم  204 / 11

 صالة اجلامعة وما يتعلق ِبا، فصل الُتغيب فيها من اإلكامل.
 يف والُتمذي نس،أ عن مسنده يف والشهاب احللية، يف نعيم وأبو الشعب، يف والبيهقي واحلكيم، الفرج، يف الدنيا أيب ابن أخرجه (2)

 .هريرة أيب عن عساكر وابن والبيهقي، النوادر،

(، هو EMC/2012 أو CoV-MERS )ُتعرف اختصاًرا فَيوس كورونا املرتبط بمتالزمة الرشق األوسط التنفسية (3)

 كورونا بفَيوس اإلصابة تؤدي،  فَيوسات كورونا بيتا جلنس ينتمي ذو ْحٍض نووي ريبوزي مفرد اخليط، إجيايب االجتاه فَيوس

 اجليوب دادوانس والسعال، العطاس، مثل لإلنفلونزا  مشاِبة وبأعراض العلوية التنفس قناة التهاب إىل العادة يف ألوسطا الرشق

 األعراض، بدء من ساعة 24 خالل درجة 39 حوايل إىل لتصل اجلسم حرارة درجة ارتفاع مع األنف من خماطية وإفرازات األنفية،

 فَيوس فإن التنفيس زاجلها عىل التأثَي إىل باإلضافة. الرئوي وااللتهاب السفيل، التنفيس جلهازا يف حادة إصابة إىل يؤدي قد وأيًضا

  .للوفاة عايل احتامل مع الكىل فشل إىل يؤدي قد األوسط الرشق كورونا

 :أعراضه من

 .عطاس.حاد رئوي التهاب .ىْح(.احلاالت بعض يف) إسهال (.احلاالت بعض يف) قيء:  سعال

 تقالاالن طريقة

ينتقل املرض نتيجة استنشاق الرذاذ التنفيس من املريض، أو عن طريق األسطح امللوثة، مثل املخدات )الوسائد( واألحلفة 

 )الرشاشف( وغَيها.

 مصدر الفَيوس

ية اجلديدة لكن هناك العديد من االحتامالت     د قد يكون الفَيوس أحمنها:  إىل اآلن مل يعرف مصددددددددددر هذه السدددددددداللة الفَيوسدددددددد

فَيوسات كورونا التي تصيب احليوان يف األصل ونتيجة إلصابة اإلنسان به أصبح الفَيوس حتت ضغط مما أدى إىل تكيفه وأصبح 

 الفَيوس قادراً عىل إصددابة اإلنسدان وبالتايل قدراته اإلضددافية متثلت يف القدرة عىل إصددابة خاليا الكىل بدالً من إصددابة اجلهاز التنفيسد

 )موسوعة ويكيبيديا(ا.ـه  فافيش هي مصدر الفَيوس األسايس ولكن مل يثبت بشكل قطعي.فقط، يعتقد أن اخل

 الفَيوس حضانة فُتة

                                                

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 يوًما 1.9 بني ما تُتاوح يوًماو 5.5 تكون الغالب يف أهنا يعتقد األوسط الرشق كورونا فَيوس حضانة ففُتة الدراسات حسدب   

 .يوماً  14.7 ايل

 األسدددطح ىلع سددداعات وثالث سدددائلة بيئة يف أيام سدددتة ملدة اإلنسدددان جسدددم خارج اإلمراضدددية بقدرته االحتفاظ للفَيوس ويمكن    

 الدراسات حسب ذلك و اجلافة

ة. ذكر ابن كثَي ذلك يف ما جرى 10/68 البداية والنهاية. 558 /2 الكامل يف التاريخ ط صادر  (4) ُن ]َطاُعوحتت باب ، َسنَُة َثاَمِِّن َعرْشَ

َماَدِة[َعَمَواَس َوعَ   1.طالنارش: دار هجر اُم الرَّ

 

(5)
 يف اجلهاد، باب ما حيذر من الغدر. 199و  198/ 6أخرجه البخاري  

.منصور حممد بن أْحد األزهري يبأل 121 /1هتذيب اللغة  (6)

.15/100 عمدة القاري رشح صحيح البخاري (7)

(8)
ئيل، ويف القدر، يف الطب، باب أجر الصدددددددددابر عىل  163/  10ي البخاررواه   الطاعون، ويف األنبياء، باب ما ذكر عن بني إَسا

 (جامع األصول. ا.ـه )(6/64أخرجه أْحد )وباب }قل لن يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا{ .

( 1916يف الطب، باب ما يذكر يف الطاعون، ويف اجلهاد، باب الشهادة سبع سوى القتل، ومسلم رقم ) 162/  10رواه البخاري  (9)

 (جامع األصولا.ـه )  اإلمارة، باب بيان الشهداء.يف

يف الزوائد هذا حديث صالح للعمل و كتاب )الفتن( باب العقوبات، 4019 : رقمب 333/ 2احلديث أخرجه ابن ماجة يف سننه   (10)

، 429 :)يزيد بن عبد امللك( رقمترمجة  333/ 8واحلديث أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء د اختلفوا يف ابن َأبى مالك وأبيه.به. وقد 

: هذا حديثوقال: . كتاب )الفتن واملالحم( باب ذكر مخس بالء أعاذ النبى منها للمسلمني 540 /4أخرجه احلاكم يف املستدرك، و

 .يبووافقه الذه صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.

.431 /23 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاِّن واألسانيد (11)

( يف 2220يف الطب، باب ال هامة وال صفر، وباب ال صفر، وباب ال عدوى، ومسلم رقم ) 206/  10رواه البخاري  (12)

( يف الطب، باب يف 3915( و )3914( و )3913( و )3912( و )3911السالم، باب ال عدوى وال طَية، وأبو داود رقم )

 (جامع األصول.ـه )ا .الطَية

"472 /2 كشف املشكل من حديث الصحيحنييف "ذكره ابن اجلوزي  (13)

حممد راتب النابليسلدكتور  (119-1/192 ) موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة (14)

ئيل، ويف احليل،  153و  152/  10رواه البخاري  (15) يف الطب، باب ما يذكر يف الطاعون، ويف األنبياء، باب ما ذكر عن بني إَسا

يف  896/  2( يف السالم، باب الطاعون والطَية، واملوطأ 2218االحتيال يف الفرار من الطاعون، ومسلم رقم ) باب ما يكره من

 (جامع األصولا.ـه ) .( يف اجلنائز، باب ما جاء يف كراهية الفرار من الطاعون1065اجلامع، باب ما جاء يف الطاعون، والُتمذي رقم )
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ً،يف  231- 229/  1 رواه البخاري (16) ( يف الطهارة، باب كراهة غمس املتوضئ 278قم )ومسلم ر الوضوء، باب االستجامر وترا

 (جامع األصولا.ـه ) .ستها يف اإلناء قبل غسلها ثالثاً وغَيه يده املشكوك يف نجا

لرشاب، ايف صفة النبي صىل اهلل عليه وسلم، باب النهي عن الرشاب يف آنية الفضة والنفخ يف  925/  2املوطأ مالك يف رواه (17)

( يف األرشبة، باب الرشب من 3722( يف األرشبة، باب ما جاء يف كراهية النفخ يف الرشاب، وأبو داود رقم )1888والُتمذي رقم )

ا.ـه  ( يف األرشبة، باب التنفس يف االناء، وهو حديث حسن.3427ثلمة القدح، ورواه ابن ماجة بمعناه من حديث أيب هريرة رقم )

 (جامع األصول)

(81)
  املرجع السابق. 

يف الطهارة، باب الُتغيب يف السواك، ورواه أيضًا أْحد يف " املسند "، والدارمي يف " سننه "، وإسناده  10/ 1أخرجه النسائي  (19)

 (جامع األصولا.ـه ) صحيح.

( 252من اللو، ومسلم رقم )يف اجلمعة، باب السواك يوم اجلمعة، ويف التمني، باب ما جيوز  312و  311/  2رواه البخاري  (20)

 (جامع األصولا.ـه ). يف الطهارة، باب السواك
  .9354 :رقمب 32، 31 / 7شعب اإليامن باب: يف تشميت العاطس باب: يف خفض الصوت بالعطاس يف البيهقي  (21)
ألطعمة، باب ( يف ا3761رقم ) ( يف األطعمة، باب ما جاء يف الوضوء قبل الطعام وبعده، وأبو داود1847رواه الُتمذي رقم ) (22)

 .غسل اليد قبل الطعام
 (جامع األصولا.ـه ). ( يف األرشبة، باب األمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء2012) :رقمبمسلم أخرجه   (32)

(42)
يث قي من حدقطني واحلاكم والبيه ورواه الدار . مرسدددالً يف األقضدددية، باب القضددداء يف املرفق 745/  2 املوطأمالك يف أخرجه  

  .أيب سعيد اخلدري، وقال احلاكم: صحيح اإلسناد عىل رشط مسلم، قال النووي يف " األربعني ": وله طرق يقوي بعضها بعضاً 

(52)
  .7/197 البخاري أخرجه 

 .ألْحد وأيب داود والُتمذي، والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان، واحلاكم عن أسامة ابن رشيك أخرجه (26)

 ( يف الطب، باب األدوية املكروهة، وهو حديث حسن بشواهده.2874رقم ) أبو داود أخرجه (27)
ِحيِح.ل احلافظ اهليثمي: قا (28)   َرَواُه َأْْحَُد َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

15 /4البن القيم  العباد (29)

أبو داود والنسائي، وابن ماجه والُتمذي،   ؛بلفظ قريب جداً  رواهو. 1/77يف مسنده  داود الطياليس وأبِبذا اللفظ أخرجه  (03)

وقال: حديث حسن غريب صحيح، وابن حبان يف صحيحه، واحلاكم، وقال: صحيح اإلسناد.

(4/82لُتغيب والُتهيب)رواه مالك ومسلم والُتمذي وابن خزيمة يف صحيحه.قال احلافظ املنذري:  (03)
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 فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة، وباب من مل ير بأسًا أن يقول: سورة البقرة، وباب يف كم يقرأ يف 50/  9رواه البخاري  (13)

تيم سورة ( يف صالة املسافرين، باب فضل ف808القرآن، ويف املغازي، باب شهود املالئكة بدرًا، ومسلم رقم ) احتة الكتاب وخوا

 (جامع األصولا.ـه ) البقرة.

األدب، بدداب مددا يقول إذا أصددددددددبح،  ( يف5082( ، وأبو داود رقم )127( يف الدددعوات، بدداب رقم )3570قم )رواه الُتمدذي ر (23)

 (جامع األصولا.ـه ) .وإسناده حسن، وقال الُتمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

ستدرك عىل الصحيحني أخرجه املوبو عيسى الُتمذي: هذا حديٌث حسٌن غريٌب. أقال ، وةَ عائش َعن( 3480أخرجه الُتمذي ) (33)

 كتاب )الدعاء( ذكر احلديث عن عائشة 1/530للحاكم 

  .344/ 7سنن أيب داود  (53)

م2020ـه1441 يف عامن. دعويةبعض املراكز التعليمية وال( وأهل الذكريف مسجد ) ملحارضةألقيت هذه ا (63)

 


