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FOREWORD: A SPECIAL ISSUE FROM THE DEPARTMENT OF 

FUNDAMENTAL AND INTER-DISCIPLINARY STUDIES (FIDS), AHAS 

KIRKHS, IN COLLABORATION WITH AL-HIKMAH: INTERNATIONAL 

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND HUMAN SCIENCES 

Following the directive from the AHAS Kulliyyah of IRKHS, the Department 

of Fundamental and Inter-Disciplinary Studies held its annual symposium on 

Scholarship Advancement Programme (SAP) on the 5th of August 2021. The 

one-day programme was an intervention to advance the development of 

scholarship among academics in AHAS KIRKHS. Its focus was to accelerate 

knowledge generation and dissemination by providing a conducive avenue for 

all academics to write, present, and publish their scholarly work in an academic 

journal. Since 2019, papers presented at the SAP symposiums have been 

published individually by staff at the FIDS. In 2022, FIDS has taken the initiative 

to publish selected papers as a special issue in collaboration with the Journal of 

Al-Hikmah.     

This special issue contains eleven articles, nine in English and two in Arabic, 

which were presented at SAP 2021. This collection of SAP papers comes under 

the themes of Islam, Philosophy and Spiritual development. Most if not all 

articles selected for publication go in tandem with the scope and requirement of 

Al-Hikmah Journal. Among the areas touched by the authors are on Islamic 

religious teaching and learning activities, and Islamic movement in the region.  

We hope this special issue would provide a kind of poignant magnetism that 

would touch the readers' interest as most of the papers highlighted the supremacy 

of knowledge and the significance of the role of spirituality. The concept of 

papers emerged from the thought that different scholars from diverse Asian 

countries would offer their respective experiences, historical facts and cultural 

heritage that would provide the highest level of satisfaction to the readers. 
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  قراءة تحليلية في تصورات العلماء المسلمين األوائل وخبرتهم
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 ملخص 

يسعى هذا البحث إىل دراسة واستجالء رؤية العلماء املسلمني 
األوائل يف ظاهرة الوابء وطرق مواجهتها واحتواء آاثرها النفسية 
حتليلية  استقرائية  قراءة  على  البحث  اعتمد  واالجتماعية، 
ملؤلفات العلماء املتقدمني يف تفسري ظاهرة الوابء وتصميمهم  

واجهته. ولقد خلص البحث إال احللول واإلجراءات الوقائية مل
بعري  اختذت  وشاملة  متنوعة  للوابء كانت  املتقدمني  رؤية  أن 
االعتبار ثالث زوااي أساسية وهي: األمر اإلهلي، ونوعية السلوك 
اإلنساين وارتباطه ابهلل وحال البيئة الطبيعية. وبينت أن سلوك 

الظاهر والباطن وعالقته ابهلل ونشاطه كلها حمددا ت اإلنسان 
أساسية يف نشوء الكوارث واألوبئة فالبد من إدخاهلا يف تدبري 

 احللول ملواجه الوابء. 
املفتاحية العناية :  الكلمات  الطاعون،  الوابء،  اإلسالم، 

 الروحية. 
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Abstract 

This study aims to investigate early Muslim scholars' 

understanding of the pandemic, as well as their efforts to dealing with, 

reducing, and curbing its psychological repercussions. The study employs 

an inductive and analytical interpretation of early Muslim texts on 

pandemics. The study shows that early Muslim thinkers interpret the 

pandemic from various perspectives including the divine decree, nature of 

human behaviour and his connection with God, and the natural world’s 

circumstances.   

 
 

  املقدمة
( يف وفاة أكثر من مليوين شخص، وحدوث ١٩تسببت جائحة كوروان املستجد )كوفيد 

شروخ كبرية يف األنظمة الصحية واالقتصادية الدولية، فهو حبق أزمة انسانية واسعة النطاق 
ارتباكات حقيقة يف خمتلف اجملاالت العمرانية احليوية من  ممتدة البؤس واملعاانة أحدثت 

العمراين تعليم وسياسة واقتص النسيج  اجتماعية، وخصوصا مناعة  اد وسياحة وخدمات 
واملنظمات  احلكومات  الظروف، هبَّت  هذه  االجتماعية واألخالقية. وحيال  والعالقات 
واجلمعيات الدولية واحمللية خلوض غمار املواجهة مع هذا الداء القاتل واحلد من آاثره، كل 

والتخمينات واالستشراف ورصيد التجارب   ذلك بناء على التحليالت العلمية املتجددة 
غرار   على  وتشّكلت  سياسة   ذلكاملرتاكمة.  وحتالفات  واقتصادايت  مالية  توازانت 

الوابء  انتشار  التحكم يف  وعسكرية، وشيدت رؤية جديدة للتواصل والتعاون على أمل 
ن ابلرغم من املمكنة لتعود احلياة إىل سريهتا األوىل. لك  جالاآلآاثره يف أقصر    من  احلد و 

اجلهود اجلماعية الكثيفة واحلثيثة مل تنجح   تلك أن    إال البارزة،    واملساعي كل تلك اجلهود  
كل النجاح يف احتواء الوابء والقضاء عليه ابلكلية، بل كشفت عن سوءات دفينة تتعلق  

العاملي.   والسياسي  واالقتصادي  األخالقي  النظام  انقوس   دقت  وهكذاهبشاشة  األوبئة 
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 ومثلمن قيم  ا تعلق هبيالتنمية وما و  األخالقمثل اإلنسانية و  أساسيةم  يهاحول مفاخلطر 
اليت تستند   صيليةوالتأ  النقدية  ات دعو إىل مزيد من الدراسي  مما   ـ مثل العدالة واألخوة والرمحة

ملفهوم اإلنسان وطبيعة رسالته يف احلياة ومقوماهتا املادية   التكاملي إىل التصور الشمويل  
 سواء.  حدية على والروح
طبيعة هذا الوابء وعالقته   عن  احلديثةالتقارير العلمية    هما ترفع  ،أكثر من هذا كله  ولعل 

املستقبلية االنسان  اليت تسبب   ،حبياة  الفريوسات  أن  العلمية"  "التنبؤات  تؤكد بعض  إذ 
)كوفيد  ست١٩- الوابء كـ  االنسان  ظ(  مع  وتلوّ و ل  طويلة،  االستعداد ملدة  إىل ضرورة  ح 

أمناط    االعتياديالواقع    معوالتكيف   من  حيمله  وما    وتواصلية   ومعيشية  حياتيةاجلديد 
اجمل.  جديدة  واقتصادية ذات جديدة    يةلى أحوال عمرانعتمعات  وعلى هذا جيب هتيئة 

ساليب األاإلجراءات الصحية و اليب واألمناط اجلديدة مع احملافظة على  سالتصورات واأل
القنوات الفضائية   ىحد إ  أجرتهفي حوار  ف.  االجتماعية الضروريةاخلدمات  ضمان  الوقائية و 

املضادة للفريوس  اللقاحات من تطوير أوائل  متكن الذي    أوغور شاهني  الباحث العربية مع  
فايزر،   العمالقة  األمريكية  األدوية  مع شركة  ابلتعاون  حالياً  إنتاجه   قالكوروان، وجيري 

من الواضح جًدا أن هذا الفريوس ن العامل لن يتخلص من الفريوس كوروان....  إشاهني: " 
حتٍد للسنوات   إهنا .  2202و  2021سيبقى معنا. هذه ليست جمرد مشكلة مؤقتة لعامي  

 . 1... "العشر القادمة
ي  املقوماتمن    جمموعةمناقشة    إىل  الدراسة  هذه  تسعى اليت   يفمراعاهتا    نبغيوالعناصر 

عامل االنسان الروحي   على  الضوء  وتسليط  فاعلية،  أكثر  بصورةمن آاثره    احلد مقاومة الوابء و 
خذ القسط األكرب من أتيضمن "املناعة الروحية" املوازية للمناعة الفيزيزلزجية اليت    الذي

واملنظمات   الدول  تتبناه  اليت  الوابء  مقاومة  إىل   هذا  يدعو  ال .  الصحيةمنهج  البحث 
 اعليةثر فكاأل  األصيلةاملناهج    تطويراملال الروحي فحسب، بل يؤكد على    برأس  ءاالستغنا

 
1https://www.aa.com.tr/ar /10- خالل -للعالم- تحديًا- سيمثل-كورونا- شاهين- التركي - دولي/العالم-

 ( 2147483مقبلة/- نواتس

https://www.aa.com.tr/ar/دولي/العالم-التركي-شاهين-كورونا-سيمثل-تحديًا-للعالم-خلال-10-سنوات-مقبلة/2147483
https://www.aa.com.tr/ar/دولي/العالم-التركي-شاهين-كورونا-سيمثل-تحديًا-للعالم-خلال-10-سنوات-مقبلة/2147483
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ألن الوسائل الروحية متداخلة مع أحوال العمران   وذلك   ة،العفوية واملثاليو   اخلرافة  عن   البعد و 
 أو غيبت انعكس ذلك سلبا على نتائج الرتبية والرتشيد الروحي.  غابت  مافإذا    ،اخلارجي

 
 الوابء يف القرآن والسنة النبوية   ظاهرة .1

البشري    والشدائداآلالم  و   والشقاء   األسقام   مظاهر   حدوث   ميثل العمران   أبسبابهيف 
 أسندت  اليت  التكاليفاإلنسان وعمرانه و   حياة  يف  طبيعيا  جزءً   ،ختلفةامل   هكيفياتو   ومقاصده

هلذا   ولعله .  هتااألرض وعمار   يف استخالف    من   ذلك  يستلزمه  وما  وحدهعبادة هللا    من إليه  
احلياتية    هاالنسان وابتالءاتالم  آ   ةدقائق ظاهر   وليةشمالوبنوع من    اجمليد القرآن    يصفالسبب  

الكامنة يف هذا   املتعددة  املعاين من هذه    مبجموعة   التعريف  ولغرض .  حمالة  ال   عليها   قبلامل
كما يف قوله تعاىل:   منهامنها: "القرح"    عدة القرآن الكرمي مفردات    خدماست  ،االبتالءات

ثْـلُ  قـمرْح   ﴿ِإن ميمْسمْسُكمْ  ُ   ُه   فـمقمْد ممسَّ اْلقمْومم قـمرْح  مِّ اِوهلُما بمنْيم النَّاِس وملِيـمْعلممم اَّللَّ ُم نُدم ومتِْلكم اأْلمايَّ
اءمۗ  ُ الم حيُِبُّ الظَّاِلِمنيم﴾    الَِّذينم آممُنوا وميـمتَِّخذم ِمنُكْم ُشهمدم "األمل" يف قوله و؛  (١٤٠)آل عمران:  وماَّللَّ
ُِنوا يف ابِْتغماِء اْلقمْوِمۖ  ْلمُمونم  ِإن تمُكونُوا  تعاىل: ﴿الم هتم ْلمُمونم ۖ  أتم ْلمُمونم كممما أتم ُْم َيم ومتـمْرُجونم ِمنم   فمِإهنَّ

ُ عمِليًما حمِكيًما﴾    اَّللَِّ مما الم يـمْرُجونمۗ  ا موضع  عشرة  تسعة   يف؛ و "املرض"  (١٠٤)النساء:  ومكمانم اَّللَّ
و"السقم" الذي تكرر مرتني ؛  (٨٨)الشعراء:   فـمُهوم يمْشِفنِي﴾ ممرِْضتُ  كما يف قوله تعاىل: ومِإذما
تعاىل: ﴿ قوله  ومُهوم كما يف  اِبْلعمرماِء  ُه  و"الضر"  (١٤٥)الصافات:  سمِقيم    فـمنـمبمْذانم قوله ،  كما يف 

دمٰى رمبَُّه أميّنِ ممسَِّنم تعاىل: ﴿ ؛ و"الُنْصب" (٨٣)النساء:    ﴾ومأمنتم أمْرحمُم الرَّامِحِنيم  رُّ الضُّ  ومأميُّوبم ِإْذ انم
تعاىل:   قوله  يف  ممسَِّنم ﴿كما  أميّنِ  رمبَُّه  دمٰى  انم ِإْذ  أميُّوبم  عمْبدمانم  وماذُْكْر 

 . ﴾ومعمذمابٍ  بُِنْصبٍ  الشَّْيطمانُ 
اإلنسانية على تنوع أسباهبا وأعراضها   ت هذه احلاال  خبصوص   ية لقرآنااملفردات    تنوع  ويدل 

 ونتائجها العاجلة واآلجلة. 
الدقيقة    كما أن القرآن يساعدان  هب معرفتنا  اللغوي يف  التنوع   السليم  االستيعاب   علىذا 

املل الواقعية  يف    ستخلصة لدالالت  احلوادث  هذه   وهناك.  املختلفة  الزمانية  سياقاهتامن 
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الَِّذينم هلذه الظاهرة وردت يف قوله تعاىل:    واقعيةابإلضافة مثة عرض حلالة   تـمرم ِإىلم  ﴿أمملْم 
رِِهْم ومُهمْ  ُموتُوا ُُثَّ أمْحيماُهْم    أُُلوف   خمرمُجوا ِمن ِدايم  ُ ُُم اَّللَّ اْلممْوِت فـمقمالم هلم ِإنَّ اَّللَّم لمُذو   حمذمرم 

 إىل ذكر بعض املفسرين    قد .  (٢٤٣)البقرة:    ثـمرم النَّاِس الم يمْشُكُرونم﴾فمْضٍل عملمى النَّاِس وملٰمِكنَّ أمكْ 
أهنم ملا وصلوا إىل مكان   غريتشري إىل قوم هربوا من الطاعون طمعا يف النجاة،    ةاآلي  أن 

 نيب  ، نيب حزيقلالمجيعا، ُث أحياهم بعد ذلك بطلب من    تعاىل أماهتم هللا    أماان   ه يعتقدون
قومه   علىأن حيييهم على يديه كحجة قاطعة    تعاىلسأل هللا    والذي   ،من أنبياء بن إسرائيل

ية ابن عباس أهنم من أهل قرية اعلى وقوع امليعاد اجلسماين يوم القيامة. ذكر ابن كثري رو 
القصة "عربة ودليل على أنه لن يغن   معتربا  ،"داوردان"، وكان عددهم أربعون ألفا  دعىت

قدر، وأنه ال ملجأ من هللا إال إليه، فإن هؤالء فروا من الوابء طلبا لطول احلياة، حذر من  
 ". (Ibn Kathīr, 1999)فعوملوا بنقيض قصدهم، وجاء املوت سريعا يف آن واحد 

مقاصد كلية تفسر املعاين العميقة   استخالص   للقرآن التنوع البياين    هذاخالل    من   ميكن  إنه
 هذه بني  من   ولعل  ، حني إىل حني من اإلنسانية   اجملتمعات  تعرتض  اليت  الكبرية  للحوادث

من  كثريا  تقودعالمات وآايت حتذير حتدث اخلوف اإلجيايب  احلوادث كون   املهمة، املعاين
 يرشد  إذالعامة واخلاصة.    حياهتم  إدارةشئون    وتصحيح  تفكريهم  جمرى مراجعة    إىل الناس  

ال  أن القرآن إىل   ليست شرا مطلقا، بل آايت   يةياة اإلنساناحل  صيب اليت ت  عوارضهذه 
 ،فعالاألبعواقب    احتذيرات وتذكري   أيضاتثبت للناس عظمة اخلالق وحكمة خلقه واتقانه، و 

ِإن نَّشمْأ نـُنـمّزِْل عملمْيِهم مِّنم السَّمماِء آيمًة فمظملَّْت أمْعنماقـُُهْم قوله تعاىل: ﴿ يف  الكامن املعىن  لعله و 
املناسبة: "العالمة اليت تدل على   هبذهابن عاشور    العالمة  يقول.  (4شعراء:  )ال ﴾هلمما خماِضِعنيم 

ابقرتاب  تنذر  بوارق  هلم  تظهر  أبن  حمسوساً  هتديداً  ابإلهالك  هتديدهم 
 ". (Muhammad Al-Ṭāhir, 1984)عذاب

 مفادها، واليت  التكرمي امتحان و الء و تبومن هنا نتطرق للداللة الثانية، واملتمثلة يف سنة اال
ابعتبار على اإلطالق عذااب حمضا  ليست  واملصائب    واألدواء والعاهاتأن كافة األمراض  

تتوج العبد بعد   ، تمحيصومسالك للبتالء  االلتحقيق سنة  بني املصائب أسباب    من أن  
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 هذا املقصد يف قصة النيب أيوبستشف  نلعلنا  و صربه واحتسابه ابلفرج واجلزاء والتكرمي.  
سجل القرآن الكرمي شكواه أو دعوته حسب ما ذهب إليه الفقهاء كما    عليه السالم،

ويف حديث .  وما انله من تشريف هللا تعاىل وتكرميه  ،)ubī, 2002ṭQur-Al( واملفسرون 
بن أيب الدنيا من طريق أنس بن مالك )ض(، أنه دخل على عائشة )ض( هو ورجل ال

عن الزلزلة؟ قال: »إذا استباحوا الزان،    حدثناآخر، فقال هلا ذلك الرجل: اي أم املؤمنني،  
وشربوا اخلمر، وضربوا ابملعازف، غار هللا تعاىل يف مسائه فقال ]لألرض[: تزلزيل هبم، فإن 

هدمتها عليهم«، قال: اي أم املؤمنني، أعذااب هلم؟ قالت: بل موعظة ورمحة   اتبوا ونزعوا إال 
 ملسو هيلع هللا ىلصللمؤمنني، وعذااب وسخطا للكافرين. قال أنس )ض( ما مسعت حديثا بعد رسول هللا  

ذكر ي  ، يف مقابل هذه احلالةو ."   (Ibn Ḥajar, 1986)أان أشد به فرحا من هبذا احلديث
ف من اصنأالرجز والعذاب واخلزي على    أنواع قوع  القرآن الكرمي حاالت أخرى تنبئ بو 

ط سلوكهم امنأتفكريهم و   أساليبالنفسية و   مالناس اختاروا طرق الضاللة والعصيان يف أحواهل
 الفردي واالجتماعي. 
القرآن   األ   الكرميوقد خص  املصائب  و   وضاعأيضا جمموعة من  فيه   فيهاحاالت تكون 

من العذاب   اقطع   ،الكوارث الطبيعية واألمراض الفتاكة املؤملة  منها   اوخصوص   ،بشكل عام
فالقرآن مل يكتف ابلعرض التصوير .   الناس  يتعاىل جزاء وفاقا ملا كسبت أيد   هللايسلطه  

للظاهرة ولكنه نبه االنسان إىل "علة األم" لظهور كثري من املصائب اليت تصيبه يف هذه 
ه بسبب حركة االنسان ونشاطه الذي ختلى على الدنيا، وأال وهي ظهور الفساد أبنواع

يف اْلربمِّ وماْلبمْحِر مبما كمسمبمْت أمْيِدي  اْلفمسمادُ  ظمهمرم لتباع هداية الوحي السماوي. قال تعاىل: ﴿ 
(. إذا فكران فقط يف أنواع ٤١)الروم:    ﴾ النَّاِس لُِيِذيقمُهم بـمْعضم الَِّذي عمِمُلوا لمعملَُّهْم يـمْرِجُعونم 

رائم االجتماعية اليت يرتكبها االنسان وكّمها ضد بن جنسه واألضرار اليت يسببها يف اجل
التوازن البيئي )اهلواء واملاء والرتاب( واختالل التوزان الذي خلقه هللا فيه ندرك جيدا أن 

 حجم الدمار الذي يسببه الوابء أقل بكثري من الدمار الذي يسببه االنسان. 
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يتبني  ويف لنا أن  هذا اإلطار  اليت حياول    ضمور   الذاتية  املاديون   من "القناعات"  خالهلا 
تكوينه املادي،   يفإلنسان املعاصر  ا  واختزال  ةواألخالقي  ةالروحي  األبعاد  إقصاءوالالدينيون  

 اإلسالمية  اجملتمعات  لوضع   الشمويل   االستيعاب  يف  وأتثريها  املقاربة  هذه  عرجمن    ابلرغم
التعامل مع   الفاعلة واملخارج    الناجعةيف صياغة احللول    وأيضا  عام،   بشكل  والدينية يف 

ولقد كان العلماء املسلمون األولون يؤكدون ويذكرون الناس بوجود العالقة بني ما .  ئةوباأل
من له  يرى أن  ابن القيم  تكتسبه أيدي وما يواجهون من املصائب والبالوي العامة. وهذا  

من اآلالم واألمراض  تسببه  العام واخلاص، ما  الفساد أنواع رف أن مجيع معرفة أبحوال العامل ومبدئه، يع
واألسقام والطواعني، والقحوط واجلدوب، وسلب بركات األرض ومثارها ونباهتا، وسلب منافعها أو  

أهله   وأحوال  وحيوانه  ونباته  جوه  يف  بسبب  نقصاهنا  وخمالفتهمحدث  آدم  بن  )Ibn Al-أعمال 
) Qayyim, 1986. 

ال ميكن أن يكتمل احلديث عن األمراض والوابء يف القرآن بدون التطرق إىل الشفاء، وأخريا  
فاإلسالم أسلوب حياة ومنهاج يرشد االنسان إىل حل املشكالت اليت تقف أماهم يف 
حياته. فكما تعددت طبيعة املشكالت اليت تعارض اإلنسان، فكذلك ينبه القرآن إىل 

رآن على سبيل املثال استخدم كلمة "خمرج" يف ذكر املشاكل تعدد وسائل عالجها. فالق
(، واستخدم كذلك "اليسر" الذي يقابل "العسر" والشدة اليت يسببها  ٢الزوجية )الطالق:  

ال   ،(٨٠)الشعراء:  ربطها ابملرض  اليت  و"الشفاء"    ،(١٨٥)البقرة:    املشكل  يتوكذلك "املعروف" 
 سياق ينبغي ذكره أن املرض يف    وممامن احللول والوسائل لتحقيق اليسر والفرج.    كثريا  ضمت

لفطرة اإلنسانية امتس    اليت   االضطراابت  أنواع  كافة   يقصد بهشامل    مفهومالقرآن الكرمي  
اجها ز أو على النفس وم  ،على البدن أبعراض مادية  ذلكسواء واقع    السليمة،األصلية  
. والقرآن يف هذا الصدد هو شفاء ملختلف أنواع معا عليهما و أ معنوية،  أبعراض وأحواهلا 

االسقام، فقد بنّي العديد من العلماء املسلمني أن شفاء الذي يقدمه القرآن ليس حمصورا 
البدن. فهو  الروحية والسلوكية، بل تشمل األسقام اليت تصيب  النفس  فقط يف مسائل 
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إ والبدنية  القلبية  األدواء  مجيع  من  اتم  واستخدمه شفاء  به،  التداوي  املريض  أحسن  ذا 
 . )Qayyim, 1986-Ibn Al (ابلصدق واالميان، واعتقاد جازم واستوىف شروط ذلك

األساسية    أرسى  لقد املبادئ  من  جمموعة  الكرمي  ال  والقواعد القرآن  للفهم   سليم الكلية 
والط واألوبئة  اجلوائح  ذلك  يف  مبا  معها،  التعامل  وحلسن  اإلنسانية    واعني للمشكالت 

احلياة اإلنسانية أبمر هللا تعاىل   يف تلك القواعد أن كل ما حيدث    أهم   لعل و   ، واألمراض
"، "اإلنسان مسؤول (٨٠)الشعراء:  ، "الشفاء من عند هللا"  (٧٨)النساء:  وقدره " كل من عند هللا"  

 عه اإلنسان ويرف  هبا يطهر    إهلي  بالء    وصعاهبا   ة يااحلق  امش  وأن،  (١٦٥)آل عمران: "  أفعاله  عن
متحيص     وأهنا،  (٢)امللك:  الدارين    يف و األو   اوىدعالصدق  لأدوات  )آل سلوك  الحوال 

  ، (٤١)الروم:    اإلنسان كسب    بسببجزء من العذاب    بصائامل   تلك  بعض  وأن ،  (١٥٤عمران:
 . (٦-٥)الشرح:  وبشرى وخري    يسر  سيخلفهف  تواستشر   ضخمت مهما    والعسر   املشاق  وأن 
 والفيزيولوجية،   اإلنسانية، النفسية  احلياة  لسالمة   األوىل   األسس  النبوية  السنة  بينت  كما 

 والعادات  واألطعمة  والنظافة  واالستهالك  الوقاية  نظم  تلعب  حبيث  واالجتماعية،  والسلوكية
زودتنا السنة النبوية بتفاصيل    وقد .  الفتاكة  األوبئة  وقوع  دفع   يف   الدور  وعالقاهتا،  االجتماعية

فقد   ،صعيد التعريف ابملرض  على . أما  ئةوبدفع موجات األ ل الزمة    وقائية  وتدابريعقدية  
"ال تفىن أميت إال  :ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا  عائشة عن أمحد  روى اإلمام

ابلطعن والطاعون، قلت: اي رسول هللا هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة 
الزحف املقيم هبا كالشهيد، والفار منها كالفار من  البعري،  جابر بن عبد  ، وعن"كغدة 

ر "الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصاب  ملسو هيلع هللا ىلص رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا   هللا
صحية   تدابري. كما أرست السنة النبوية  "(Ahmad, No. 24527) فيه كالصابر يف الزحف

من   معينة  أبنواع   ابملصابني   االتصال   مراقبة  مثل والطواعني    األوبئة الحتواء    مناعيةوقائية  
التدبري النبوي على التزام محيتني؛ األوىل تتعلق ابلنظام الغذائي    ويقوم  هذااملراض كاجلذام.  

 ها يف أحوال احلياتية كل  املسلموقائية يلتزم هبا    اتواألخرى بشروط النظافة، وهي إجراء
و   وقاية ابملرضىللنفسه  االتصال  ومراقبة  الويالت  هذه  وقوع  من  ) ,Malīkahلمجتمع 
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عم أم . 2021( "الم يُورِدمنَّ ممُِْرض  عملمى   :ملسو هيلع هللا ىلصابم ُهرميـْرمةم، بـمْعُد يـمُقوُل قمالم النَّيبُّ  عمْن أميب سملمممةم، مسِم
 فال  األرض  يف   ابلطاعون  مسعتم  إذا"؛  ) Bukhārī, 2002, No.5771-Al ("ُمِصحٍّ  

أميبم ُهرميـْرمةم، يـمُقوُل: قمالم رمُسوُل ؛ وعن   ) Bukhārī, 2002, No.5728-Al( تدخلوها..."
، ومِفرَّ ِمنم اْلممْجُذوِم كممما تمِفرُّ ِمنم األمسمِد "   : ملسو هيلع هللا ىلصاَّللَِّ   الم عمْدومى ومالم ِطريممةم ومالم هماممةم ومالم صمفمرم

(Al-Bukhārī, 2002, No.5707)". 
واخلري الذي حيصده املسلم جراء   ب، من املصائ  نواعاإلجيابية أل  زاايامل  بّينت السنة النبوية

:  ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث النيب    ورد املسلم جراء حدوثها كما  تلحق  املعاانة اليت   مما ُيِصيُب " قمالم
اْلُمْسِلمم ِمْن نمصمٍب ومالم ومصمٍب ومالم هممٍّ ومالم ُحْزٍن ومالم أمًذى ومالم غممٍّ حمَّتَّ الشَّوْكمِة ُيشماُكهما، ِإالَّ 

ُه   خمطماايم ِمْن  هِبما   ُ اَّللَّ الذنوب   وليست.  "(Al-Bukhārī, 2002, No.5707)كمفَّرم  كفارة 
بل أعلى من ذلك   ،لطاعون ابعند االبتالء    وصااملريض، وخص  تسبهاالثمرة األوىل اليت حي

عمْن عماِئشمةم رضي هللا تعاىل عنها فمن مستوايت تساوي أجر الشهادة يف سبيل هللا.    وأرقى
ُ عملمى ممْن " ملسو هيلع هللا ىلصعمِن الطَّاُعوِن فمأمْخربممهما    ملسو هيلع هللا ىلصأمهنَّما سمأملمْت رمُسولم اَّللَِّ   ااًب يـمبـْعمثُُه اَّللَّ أمنَُّه كمانم عمذم

ُ رممْحمًة لِْلُمْؤِمِننيم، فـملمْيسم ِمْن عمْبٍد يـمقمُع الطَّاُعوُن فـم  يمْمُكُث يف بـملمِدِه صماِبرًا،  يمشماُء، فمجمعملمُه اَّللَّ
أمْجِر الشَِّهيِد   لمُه، ِإالَّ كمانم لمُه ِمْثُل   ُ ُيِصيبمُه ِإالَّ مما كمتمبم اَّللَّ  ,Al-Bukhārī )يـمْعلمُم أمنَُّه لمْن 

2002, No.5724)"  . هلل تعاىل، مما   والتضرع اللجوء إىل الدعاء    ملسو هيلع هللا ىلص كان هدي النيب    وقد
 فقد   والطواعني،  واألوبئةاحملن    أثناءأن يغفل عنها املسلم    نبغياألولوايت اليت ال ي  أوىلميثل  

ِدينمةم وم   أهنا عماِئشمةم )ض(   ومبِيئمة  فماْشتمكمى أمبُو بمْكٍر وماْشتمكمى ِبالمل  فـملممَّا   يم هْ قمالمْت قمِدْمنما اْلمم
:  شمْكومى ملسو هيلع هللا ىلص رمأمى رمُسوُل اَّللَِّ  بـَّْبتم ممكَّةم أمْو  أمْصحمابِِه قمالم ِدينمةم كممما حم نما اْلمم "اللَُّهمَّ حمبِّْب ِإلميـْ

ْحفمِة   رِْك لمنما يف صماِعهما ومُمدِّهما ومحموِّْل مُحَّاهما ِإىلم اجلُْ ْحهما ومابم  ;Muslim, 2006)أمشمدَّ ومصمحِّ

Al-Bukhārī, 2002)." 
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 مؤلفات املسلمني ظاهرة الوابء يف   .2
 Ibn)أدبيات العلمية يف املؤلفات اإلسالمية عن موضوع األوبئة  وفرة يستغرب الباحث يف  

Ḥajar, 1986)  حبيث ال يكاد مير عصر إال ويشهد أتليفا بشكل من األشكال، خصوصا ،
الثاين اهلجري التأليف حول الطاعون مع   هذا ابلرغم ممن يرى أن أن  ، بعد القرن  بداية 

ولعل سبب هذا االهتمام العلمي األوبئة   ، هـ(٢٨١كتاب الطواعني البن أيب الدنيا )ت 
االهتمام الواضح يعكس من زاوية أخرى   هذااملتكررة يف العامل اإلسالمي أو خارجه، لكن  

 . (Ibn Ḥajar, 1986)تحقيقيةوالستكشافية  واالتأصيلية  الاألوائل    املسلمني عقلية   أيضا
يف الباب متصلة حبدث عمواس الذي وقع ما   ي تيار التأليفالأوىل بداايت    أنيبدو    لكن
هجرية، حيث أقبل الناس على األحاديث املتعلقة ابملسألة ملعرفة األحكام  ١٨و ١٧بني 

ذلك من حرج   علىما يرتتب  و   الفقهية،  أيضاو   ئيةوالوقا  ةد الصحيابع الفقهية املتعلقة ابأل
يف أداء العبادات كصالة اجلماعة وأحوال العالقات االجتماعية األخرى اليت جتمع الناس 

اإلمام مالك على سبيل املثال يف موطئه فصلني اثنني حول   عقديف جملس واحد. فقد  
 املوضوع "ابب ما جاء يف وابء املدينة"، و"ابب ما جاء يف الطاعون". 

ملؤلفات ابلتنوع يف الطرح واختالف زوااي املعاجلة العلمية، شرعية وقد متيزت كثري من تلك ا
لفه الفيلسوف العريب األول مؤ   إىل   هبا   الرجوع   ميكن طبية، واليت  و   صحية   م فقهية كانت أ 
أو والفالسفة اآلخرين   ،ه( "يف األخبرة املصلحة للجو من الوابء"  ٢٦٠الكندي )ت.  

الطبية كابن سين العلوم  األبدان ٤٢٨ا )ت ممن هلم ابع يف  الكلية عن  املضار  هـ( "دفع 
 الذي  هوالتنوع    هذا  ولعلهـ( "احلاوي يف الطب"، وغريهم.  ٣١٣.اإلنسانية"، والرازي )ت

 تربز   إجيابيةمناخ علمي مميز، متكن فيه العلماء من تطوير قدرات علمية وحبثية    تشييد   مهَّد 
الضيقة اليت متليها اجملاالت التخصصية   مؤلفاهتم، واليت تتجاوز احلدود   يف   ة التكاملي   صبغة ال

والفقهية، اجلمع بني األسئلة الطبية    يف التكامل    هذا  يتجلىملختلف شعب املعرفة املتداولة. و 
واالجتماعية  والفردية  والسلوكية،  والروحية  والغيبية،  احلال يف    والطبيعية  هو  )الطب كما 
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الطاعون أل  التلمساين )ت.  املسنون يف دفع  الرمحن ٧٧٦يب حجلة  (، عبد القادر عبد 
 ( "كتاب الطب يف تدبري املسافرين ومرض الطاعون" ١٤٩٣التونسي )

لعلماء    تعاين   ومل  العلمية  العلوم    ألزمة   املسلمني العقلية  تعزل شعب  اليت  "املقاطعات" 
ائلهم خالل عناوين رس  منجليا    ذلك كما يظهر    ،بعض  عن بعضها    ونقصي واملعارف  

 املناسبةلة  ئاألس  إاثرةخالله    من   واالتنوع والتكامل الذي حاول  حجمبل تبني    ،حول الظاهرة
ما تبني ذلك مثال رسالة "حتفة النُّجباء أبحكام الطاعون والوابء" لشمس   ،من زوااي خمتلفة

"أوراق وفوائد يف أحكام الطاعون" و ، هـ( )مفقود(٩٥٣الدين بن طولون الصاحلي )ت.  
( و "إصالح النية ١١٩٤عبد هللا حممد بن احلسن بن مسعود البناين الفاسي )ت.    أليب 

يف املسألة الطاعونية" أليب عبد هللا حممد بن حممد بن جعفر بن مشتمل األسلمي البلياين 
الوابء  هـ(، )خمطوط( ٧٦٤)ت.   أدواء  الشِّفاء يف  طاش كربى زاده عصام ل"  ، و"رسالة 

الروم خليل  بن  أمحد  )ت. الدين  شر ٩٦٨ي  لدفع  والداعون  األطباء  يفعله  و"ما  هـ(، 
، و"إحتاف املنصفني واألدابء مبباحث   هـ(١٠٣٣الطاعون" ملرعي الكرمي املقدسي )ت.

"جواب الوزير يف حرمة امتناع ولخوجة محدان بن عثمان اجلزائري،  لاالحرتاز عن الوابء"  
احلاج عن دخول مكة عند الوابء الكبري" لعبد احلميد بن عمر نعيمي اخلربويت الرومي 

و "راحة األرواح يف دفع عاهة األشباح" البن كمال   ،هـ( )مفقود(١٣٢٠احلنفي )ت.
 أو م نوعني  استخد ابرز هذا التكامل أكثر وضوحا عند  وقد هـ(. ٩٤٠ابشا الرومي )ت. 

ابن خامتة   مثلاملتأخرين    عند احلال    هورف العلمية يف أتليف واحد كما  اأكثر من املع
الواد"١٣٦٩)ت.   املرض  القاصد يف تفصيل   اخلطيب   الدين  لسان   ،( "حتصيل غرض 
"ما يفعله األطباء والداعون لدفع شر   و"  اهلائل  مرض  عن   السائل"مقنعة  و  ،(١٣٧٤)ت.

 ه(.    ١٠٣٣. تملقدسي ) الطاعون" ملرعي بن يوسف الكرمي ا
أبرز    والواقعية  املعاينةأن    غري تلك    كثري  ميزاتمن  اإلسالمية وا  املؤلفاتمن  لكتاابت 

ممن أصاهبم   كانواالباب    يف ألف     ممن العلماء    هؤالء عض  ب   أن   ابعتبار   وذلك املسلمني،  
فقد ثالث بنات   الذيهـ(  ٨٥٢ابن حجر )ت.    هؤالءومن    أهاليهم،  أو  أنفسهمالوابء  
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هـ( الذي مات يف وابء انتشر يف ٧٤٩يف أحد الطواعني، وزين الدين بن الوردي )ت.  
هـ(، واتج الدين السبكي ٧٤٩هـ( واستمر حَّت )٧٤٢غالب العامل ويف حلب بدًءا من ) 

( صاحب ٧٦٤وصالح الدين الصفدي )ت.  مات يف أحد الطواعني،    الذي هـ(  ٧٧١)ت
ابسم "الوايف ابلوفيات"، وشهاب الدين أمحد بن حيىي بن أيب حجلة التاريخ الكبري املعروف  

وغريهم. (، صاحب كتاب "الطب املسنون يف دفع الطاعون"، ...  ٧٧٦التلمساين )ت. 
ولعل هذه املعاينة املباشرة زادت من شدة االهتمام واملشاركة الفعلية يف التحليل والنقاش 

 لازل، مثو سئلة النألأجوبة عن  حتوي ؤلفات  امل تلك بعض خصوصا وأن   ي العلمي والتأمل
أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عبد هللا بن حممد بن سليمان اجلزويل ارسالة   حلضيكي 

يف حال   ه فعل  ينبغيما   حولعن جواب   عبارة ( وهي  هـ١١٨٩  ت. املعروف ابحلضيكي )
"أجوبة يف أحكام الطاعون" حملمد بن أمحد بن حممد احلاج الرهوين نزيل وزان والوابء،  
 ابن   علي   بن  حملمد غرض القاصد يف تفصيل املرض الوافد"    حتصيل"وه(،  ١٢٣٠)ت.  
 . )Lisānuddīn, 2015(٧٤٩الطاعون الظاهر ابملرية عام    سعن   صديق  ألسئلة  تلبية  خامتة
هذ  وقد  النظري  ناقشةامل  هبنيت  يقرتب    على  ةالفكرية  املتعدد   حقل  من  فيهأساس 

جماالت   بتداخل  يعىن  الذي (  Interdisciplinary field)  املعاصر التخصصات  
الوحي   مصادر  رئيسية  احتفاظه   بسبب  متميزا  يظل  التداخل  هذاأن    غري.  املختلفةاملعرفة  
األجوبة   ه ، ومثالوازلابإلجابة عن الن  اخلاصة ؤلفات  املبعض    مع  احلال هو    كما   ، وعلوها

و  الغرانطية،  األسئلة  على  بنازل  اليتالتونسية  سنة   ةتتعلق  وقع ابألندلس  الذي  الطاعون 
بن أيب   هي هـ، و ٨٨٦ بن يوسف  قبل أيب عبد هللا حممد  أسئلة وردت من غرانطة من 

إىل تونس أليب هـ بعث بذلك  ٨٩٧القاسم بن يوسف العبدري املواق الغرانطي املتوىف سنة  
عبد هللا حممد بن القاسم بن أيب حيىي بن أيب الفضل بن حممد األنصاري الرصاع التونسي 

حلضيكي أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عبد هللا بن ا، وكذلك رسالة  2هـ ٨٩٤املتوىف سنة  

 
 ( ٢٠٢٢، ١٤)شهد في: أفريل،  https://al3omk.com/551067.htmlانظر لعمق المغربي:  2

https://al3omk.com/551067.html
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ه( عما يفعل يف حال الوابء، ١١٨٩.  تحممد بن سليمان اجلزويل املعروف ابحلضيكي )
)ت. أجو و  وزان  نزيل  الرهوين  احلاج  حممد  بن  أمحد  بن  حملمد  الطاعون  أحكام  يف  بة 

 بروز اثنني: "األول    أمرين   إىل  اخلطيب   حسب   اخلصوصية  هذه   قادت   ولقده(.  ١٢٣٠
 وبتحديد  جهة،  من  والتجربة  النص  ثنائية  يف  متثلت  اليت  املعرفة  مبصادر   يتصل  منهجي   نقاش
 مناقشات   بروز  والثاين  أخرى،  جهة  من   منهما  واحد   كل  ووظيفة  والشرع  الطب  جمايل 

 الالهوت  بفكرة  وتتصل  الطاعون،  خصوصية  على  تتأسس  وكالمية  فقهية  وتطبيقات
 ".)Mu’tazz, 2021 (العملي

التنوع والتداخل بني و   النفتاح اتصافه اب   أيضا ذلك النقاش    يزما مي  فإنإضافة إىل ذلك،  
والتأمل.    من عدة   التفكري  وزوااي  واملعرف  النقاش    وقدالعلوم  هذا  شارك يف   جمموعقد 

ما   ووه  ،والفالسفة، وعلماء الكالم، والسياسيون   واألدابء،األطباء، والفقهاء، والشعراء،  
 تلكقيمة األجوبة ل  تفوتت يف غاية الواقعية والتنوع والعمق. وإن    ثارة جعل نوعية األسئلة امل

التفاعل اإلسالمي احلي واإلجيايب   إىليف الغالب    تشري  ها، لكناعليتهاتها وفاألسئلة يف صح
خالل   منوصف الطاعون والوابء  ل ن  و املسلم   سعى  وقد .   كوارثخمتلف النوازل وال  مع

مقالة املقرئ "هذا   مثال  تجاء  قد ف  ،ه وحالهحسب فنِّ   كل  ، ووجه  ةسري من مقالياختاذ ما ت
ابب االدغام الكبري يف اللحود..."، ومقالة صاحب احلديث "...كم من صحيح به أصبح 
للوساد مسندا، وعزيز أضحى يف حمفرة غريبا مفردا..."، ومقالة الفقيه "قد توىل الطاعون 

 ذا  من تتمة املتويل..."، ومقالة األصويل "كم مضى يف   ولعل هذا الذي بدا فرع  .. .املتديل
العام من مندوب، وكم فات فيه من مطلوب، وكم قيد الطاعون من مطلق..."، ومقالة 
النحوي "قد أفىن ذلك العام املاضي كل خليل، وأتى بكل حط جليل. توارت فيه من 

"وقد زلزل اللغوي    صرفعامل  وقال    ،القاضي مجل، ومل يبلغ فيه أحد من الساقية أمل"
اجل قلقل  وزلزاال،  زلزلة  صلصلة الناس  الناعيات  أصوات  وصلصل  وقلقاال،  قلقلة  الس 

ومقالة البليغ "قد حصل الطاعون يف العام املاضي فأورث حسرة وحصرا   ، وصلصاال..."
ومحل وقرا واسرا، وعمر قربا وخرب قصرا"، ومقالة الفقيه "وقد آن صحيح الشكر وأن 
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هو، ودعوا اللعب واللغو تكون نية الطهارة من اجلنابة لذنوب على ذكر، فتيقظوا من الس
 "  (Al-Suyūṭī, 1996 )واللهو...

 
 منالباب من تصوير الوابء وبسط مفاهيمه ومتييز الوابء    يفمتكنت مؤلفات املسلمني    وقد

 قبل  لكن  .3وإضافة تسميات أخرى خمتلفة تضيف من دقة الوصف والتقريب   ،الطاعون 
بعض   شاب  والطاعون،   الوابء  ظاهرة  كنه  إدراكالعلمي يف    الوعي من    املستوى  هذا  بلوغ

 واملعاينة  النبوية  األحاديث   من  املختلفة   املصادر   ابعتبار   االصطالحيالنقاش واالختالف  
بتاريخ الطواعني وأتثرياهتا   االهتمامعلمية ابلغة أمهية تتمثل يف   نتائجأمثر    الذيو   والتجربة،
الطب   يف  الدائب  املشتغلني  وسعي   دية،االقتصاو   االجتماعيةو   والسياسية  األخالقيةو   الروحية

للبحث يف   املسلمني   قاد  والذي  الطاعون،   من   الوقاية  ووسائل  املناسب حبثا عن العالج  
 يف والتصنيف  اجلمعترعى    اليتاحلديثية    الدراسات   برزت   كما،  واليواننية  اإلغريقية   املصادر 
وهكذا   شروح   وتقدمي   األوىل،  مرحلتها الثانية،  املرحلة  يف  ابلطاعون  اخلاصة  لألحاديث 
 اجلمع  وأرستيف استقرار الوعي العلمي على التمييز بني "الطاعون" والوابء"،    سامهت 
 ، وبعد هذا النقاش .)Mu’tazz, 2021 (التعارض  ظاهرها   يوهم  األحاديث   بني  والتوفيق
والباء،    بني  العلماء  فصل املسألة    جاء  فقد الطاعون  يف  حجر  ابن  لسان  : قولهعلى 

التحقيق أن بني الوابء والطاعون عموما وخصوصا، فكل طاعون وابء، وليس كل وابء و "
)Qayyim, -Ibn Alطاعوان، وكذلك األمراض العامة أعم من الطاعون فإنه واحد منها

وقال ". وذكر ابن حجر ما خلصه اإلمام النووي يف "شرح مسلم" يف كالم عياض  1986 (
يف هتذيب األمساء واللغات "الطاعون مرض معروف، وهو بثر وورم مؤمل جدا، خيرج معه 

 
لمعرفة تفاصيل أخرى حول دالالت المصطلحي الوباء والطاعون في التراث اإلسالمي مقارنة    3

 بالتراث الغربي الكالسيكي راج المقال: 

Lawrence I. Conrad, “Tāʿūn and Wabāʾ Conceptions of Plague and Pestilence 

in Early Islam,” Journal of the 

Economic and Social History of the Orient, 1982, vol. 25, no. 3 (268-307)   



 264 قراءة حتليلية يف تصورات العلماء املسلمني األوائل وخربهتم ،  يف تسلية املصاب يف حالة الوابء  أمهية العناية الروحية

معه خفقان  بنفسجية كدرة، وحيصل  أو حيمر محرة  أو خيضر  ما حوليه  ويسود  هليب، 
) Ibnالقلب، والقيء، وخيرق يف املراق واآلابط غاليا، ويف األيدي واألصابع وسائر اجلسد 

)ajar, 1986Ḥ" . 
 مكَّن   لكن الفتاكة،    ألسقام ل اللغوي  حتديد    يف  فقط  البنَّاء  النقاش   نتيجة  تنحصروال    هذا

 واملنهج  املشاهدة   واستخدام  العلمية   املعرفة  توسيع  من وجه اخلصوص    على   الطيب  االجتهاد
 تعريفهخامتة    ابنمتكن  احلصر،    ال سبيل املثال    على   فعلىوالتطوير.    البحث   يف   التجرييب

، وهو نفس األمر الذي حققه اآلخرين  (Muḥsin, 2013)خصائص بدقةالوابء وحتديد  
يوسف  )ت.    مثل  السرمري  مسعود  بن  حممد  الوابء يف  ه(    ٧٧٦بن  "ذكر  كتاب 
الطاعون والوابء وهيئته وصفاته وأعراضه، وأسباب   فيه  يعال   والذي   ، والطاعون" ماهية 

 الوابء، ُث أتثري الوابء وأخطاره قبل انتقاله إىل عرض الوصفات ملواجهته. 
ذكر ف   ،وعلله  الوابء   أسبابيف    التحقيق   أما  يف  األوائل  العلماء  توسع   هاوحتديد   ها قد 

يف التعامل مع  النوعي  واإلسهام ، علميالفكري و الثراء الف ذلك إىل يليض فيها والتفصيل
 وروحية غيبية    سالتعايف على أس  كيمياءعرض العالج و   معآاثره النفسية    جماهبةزل الوابء و وان

املثال  عاوأخرى طبيعية مادية م  بـ   ذهب . فعلى سبيل  الوابء مبا مساه  السرمري إىل ربط 
احلوادث املستغربة   "فساد مزاج الفعل، وخروجه عن طبعه الذي خلق له ملا حيدث فيه من

يف أحوال الفصول األربعة وما   صل التحول الذي حي   عن وضرب لذلك مثال    ، يف مثله"
االنسان  على  الضرر  وتسبب  الثمار  وفساد  العامل"  "أمزجة  فساد  من  عنه  -Al)يرتتب 

Sarmarī, 2005)   ،الكبري التوسع  هذا  ومع  مركزية    فقد.  على  العلماء  شيئة املحافظ 
 ,Al-Sarmarī)لعقيدة اإلسالم ونظرهتا الكونيةلبادئ األساسية  املي هي من    واليت  اإلهلية،

2005) . 
حول موضوع   البحث  خبصوص  ائلجتربة املسلمني األو   إىل  يشريهذا العرض املختصر    إن 

أيضا   يدلو   ا،استخدام وسائل خمتلفة ملواجهته  مع  اطبيعتهو   ماهيتها  استجالءاألوبئة و 
التفكري   منط تربز مؤلفات املسلمني    كما تكامل األبعاد.  املل و ام على أن تصورهم العلمي الش
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 استثمارعلمية من خالل    فرقةكل    واجتهادعند نزول الشدائد،    ة تداخلهاجلماعي وكثاف
الوابء وجتنب مذاهب اجلدل  يف   ختصصها املعريف  خمزون  ميول االقصاء و   العقيم  مواجهة 

 ينبغي  ، طبيعية حبتة  مسألة أن الوابء    ي أحد من العلماء مل يدع  إن.  آراء األخرى وهتميش  
بل كانت عودة العلماء   ،الطبيعية  و خالل مداخل العلوم الفلسفية أ  من   ط ها فقؤ احتوا

 اغفاهلا   ميكن   ال اليت    املشرتكة   البارزة   السمة مبختلف انتماءاهتم العلمية إىل مصادر الوحي  
 .       جتاوزها  أو
    

 لوابء وأسبابها  طبيعة  حتديد  يفاملسلمني األوائل    علماء مقارابت  .3
العوامل املختلفة يف حتديد   اعتبار  مثل   ابلشمول،   للوابء  األوائل  العلماء  تصور   اتسم  لقد

 جهودهم  متكنت   لقد.  االنسان   حياة   يف   وأتثريه   معناه   وتفسري   الوابء   وقوع  أسباب
إىل   والتجربة  احلسية  واملعاينة  والعقل،   الوحي،  مثل  املختلفة  املعرفة على مصادر    واعتمادهم

 أرجعه والذي    ة، منها يف الطبيع  األول تمثل  ي  ثالثة   أسباب  للوابء أن    مفادها   نتائج   حتقيق 
 استند كتابه "النصيحة"،    ويف،  مقدمته  يف  خلدون   ابن  ذكره   كما العلماء إىل فساد اهلواء  

 النبأ حتقيق: " كتايب  صاحب ،ه( ٧٤١أبو عبد هللا حممد بن علي اللخمي الشقوري )ت  
 الفرضية،  هذه إىل    " يف الطب املتأمل  وراحة  املتوسل   حتفة  كتاب" )مفقود(، و"الوأب  أمر  عن

فصلني  إبصالح   وعقد  الوابء  األبدان   لدفع  وإصالح  الطبيعي(  )احمليط  اهلواء 
خز اجلن الذي ورد ذكره و  يف ويتمثل فغييب،  الثاينالسبب    أما   .)sin, 2013ḥMu (ابلغذاء

 البشري   العمران   سنن  قراءة  من مستخلص    نفسي   - روحي  الثالثيف األحاديث النبوية، و 
 جماالت هدي اإلسالم يف   خمالفةاملعاصي و و   اآلاثمكثرة  بحيدث   النبوية،  والسنة  القرآن   من

 . احلياة
 وهلذا.  زمنهم  يف   املتداولة   العلمية  التخصصات   وفق   والرتكيز  ابلتنوع   كذلك تصورهم    متيز  وقد 
التخصص الذي متليه   لفهم  تسعىبروز اجتاهات علمية    ظحنال الوابء من جهة  ظاهرة 

اليت تصدر   األدبية  أو  الفقهية،  الشرعية  أووالكالمية،    الفلسفية  أوالعلوم الطبيعية والطبية،  
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 وطبيعته   الوابء ماهية    لبيان  معرفية  جتارب   العلوم   تلك   كل   خاضت  وقدعلم التاريخ والشعر.  
وحتليل   على  هنا   نقتصر  التنوع،   هذا  بعض   ولبيان.   وأتثرياته  أبعاده و   ومسبباته عرض 
 يف   يتمثالن   ه،من  والوقاية  الوابء  دفع   مقارابت ألمهيتها يف صياغة    فحسب  امثنيتصورين  
 الطبيعي.   و   العقائدي   التصور

i. ةالعقائدي  قاربةامل  
معاينة   اربجت  خالصة، بل  نظراي  كلهلوابء  ا  ملوضوعمعاجلة العلماء    اعتباركن  مي  ال

قد ذكر ابن  فعراضه.  أ و   للوابءجند يف مؤلفاهتم حتديدات خمتلفة    السببن قرب، وهلذا  ع
اجتهد يف و   ،  (Ibn Ḥajar, 1986)التوصيفاته( بعض تلك  ٨٥٣حجر العسقالين )ت.  

، فعنون الفصل األول "يف بيان  (Ibn Ḥajar, 1986)عرض التصور العقائدي للوابء وحمتواه
كونه ]الوابء[ رجزا على من مضى" والثاين "ذكر البيان أبن الطاعون إمّنا كان عذااب على 

ويضاف   ،ملؤمن هذه األمة رمحة وشهادة"الكفرة فيمن مضى، ال على املسلمني منهم، وأنه  
 آلايتغالبه قراءة   يفوخز اجلن لإلنسان، ودعوة النيب على قومه. وهو تصور  أنهإىل هذا 

اجلانب   هيربز يف أبياتفاإلمام السيوطي    أما.  املوضوع  يفالقرآن وعدد من األحاديث النبوية  
 ، شائع عند احلضارات القدميةال ايف  اخلر   عتقادخالهلا اال  منينفي  لصل الطاعون  ألالعقائدي  
 علة مواقع األفالك. يقول السيوطي:   زعموالذي ي

  الثناءُ   وللمختار ينعطفُ             االبتداءُ   حبمد هللا حيسنُ 
  فما أوردت عندهم هباء    عن يقني   جوابكم   فخذْ   سألتم 

  مزاج ساء أو فسد اهلواءُ        ا وال إذ  فما الطاعون أفالكً 
  ا العداءُ يطعننم   اجلنِّ   بوخزِ            أن هذا    هللا أخربم   رسولُ 
  و املعاصي والزانءُ فشُ هبم تم             ملا    اخللقِ   طهم إلهُ يسلِّ 

 )ī, 1996ṭSuyū-Al (ا لألىل ابلشر ابءواورجسً     يف أهل خري   يكون شهادةً 
يلتقي فيه التصور العقائدي والطيب معا.   يةتوفيق  خلفية  أتسيسإىل    سعى ابن حجر  قد و 

فرزه أ  ا مل  ، األطباء والفالسفة  من أكرب من غريهم    كان العلمي    ظَّهمح  أن  فيبدوأما الفقهاء،  
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 كانت متنوعة، عقائدية    ومعاجلاتالظاهرة من زوااي خمتلفة،    عنالفقه من تساؤالت عديدة  
على أصل   ابلتحديدزت على  ركَّ   اليت األسئلة    ذات   ي وقائية. وه  أو أو روحية، اجتماعية  

 كن على الكافرين، وكيف مي رجز   ابنه االعتقاداملسلم إذا كان  إصابة سربه، و اسبأالوابء و 
وهل جيوز أن   ؟رمحة فهل جيوز الدعاء برفعه  كان وإذا    ؟للمسلم وهو رجز  اعتباره شهادةً 

يكون الدعاء يف مجاعة كما هو احلال يف صالة االستسقاء؟ وهل جيوز الفرار من البلد 
 صلىالنيب    هوصف  مااإلقامة فيه؟ وما هي أعراضه من خالل    ينبغياملصاب ابلطاعون أم  

 دفع   مما وغريها  كالمية  وال  الفقهيةاألسئلة    ه هذ   ولعل ؟   (Al-Suyūṭī, 1996)وسلم  عليه   هللا
يؤكد يف مقدمة حتقيقه أن الكتابة حول الطاعون عند الفقهاء واحملدثني لحممد علي البار  

أن ما كتبه الرازي على سبيل املثال و   ، من األطباء  غريهم عليه عند    كانت ا  ممكانت أوفر  
 الذي نفس الكالم    هو، و ايف كتابه املوسوعي "احلاوي يف الطب" و"املنصوري" كان حمدود

م مثل علي بن سهيل بن الطربي يف كتابه "فردوس احلكمة يف الطب"، وابن غريه  إىل يوجه  
  ." (Al-Suyūṭī, 1996)س يف "املوجز يف الطبيسينا يف "القانون يف الطب"، وابن النف

والعمرانية    غري والشرعية  واحلديثة  الفقهية  املؤلفات  مطالبة  ميكن  ال  األمر،  واقع  أنه يف 
األس اإلجابة عن مجيع  ابلوابءاألخرى  املتعلقة  التخصص   رعاية  أنابعتبار    وذلك   ،ئلة 

 الكونية  تعاىلهللا    نسن  من ومواجهة املشكالت    واستجالئهاالظواهر    لدراسة  الالزم   العلمي
العقدية الراسخة عند املسلمني، فقد اجتهد العلماء   القناعة   تلك   من   ابلرغم   لكن.  املطردة

ما   وهو   ة،واملواجه  الوقاية  سبلتوعية الناس ب  على احلرص    مع ملعرفة طبيعة الوابء    املسلمون
أشار إليه حممد حسن يف قوله: " متيزت املصنفات الفقهية بدقة التناول، وإن اختذ بعض 

وهو ما حنا ببعض الدارسني إىل تفسري ذلك   العلماء موقفا سلبيا من الوابء، ومل يقاومه، 
واملوت  رمحة  الوابء  عّد  جمتمع  لدى  واالستسالم  الّصرب  ذهنية  ابستشراء  الصمت 

: "هل اعترب الفقهاء الوابء عقااب إهليا متسائال  حسن   أردفو   ". (Muḥsin, 2013)شهادة
؟.   (Muḥsin, 2013)والتصدي لهوكارثة وحمنة وقدرا ال مفر منه أم أهنم دعوا إىل مقاومته  

" واحلاجة إىل ا: "عقااب وقدرا إهلياعتبارههذا السؤال يقوم على افرتاض التعارض بني    إن
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عقيدة وشريعة   ، اإلسالم  ألن"االختاذ تدابري الوقاية والتصدي له"، وهو أمر غري الصحيح،  
 ما أحسن    علىشؤونه  القيام ب  علىيحث املسلم  لنائية الفكرية،  ثيتجاوز هذه ال  ،وأخالقا

 يفالنيب وآاثر الصحابة    سريةعليه    ت وهذا ما دلّ   ، ميكن مبا يف ذلك احلفاظ على صحته
خري   عبدة بن اجلراح   مع أيب   - عنه  هللا رضي  -يف قصة اخلليفة عمر    ورد   ما   لعل، و املوضوع

 ة ناعامل  عزز أبداء هذا الدور فحسب، بل    اإلسالميالتصور الدين    تفدليل. كما مل يك
هل   وصاهنا  ن و املسلم  يةذهنللالفكرية   يروج  اليت  اخلرافية  التصورات  بعلم و املشتغل  امن  ن 
 كانت  قد البيزنطيني. و  مثل لدى شعوب واحلضارات األخرى  منتشرة كانت   كماالتنجيم،  

ت كالفالسفة أمثال حَّت عند الذين يسمحون بقسط واسع من التأويال  بينةصورة الصيانة  
ان سينا  املتشبابن  عن  خلدون   عنيهيك  ابن  مثل  الشرعية   ،  (Muḥsin, 2013)ابلعلوم 

عقل ال  عن   بعيدا على التخمينات واملغالطات    املبنيةفكالها رد هذا الصنف من التفسريات  
 وضوعية. املو 

ربط اجلائحة بنوعية ب  تتعلق   ،للوابء  اإلسالمي يف التصور العقائدي    أخرى مثة فكرة أساسية  
السلوك اإلنساين وجوانبه األخالقية اليت تقوم على سالمة عالقة االنسان بربه، وعالقته 

هذا التصور من اإلجيابية   حيمل.  ةاحليوان والطبيع  عامل بنفسه، وعالقته ابآلخرين مبا يف ذلك  
جنازات الطبية الكبرية تأثري على اإلوال،  االجتماعي اإلجيايب  ري على إاثرة التغي  قدرما جيعله أ

ذلك   سببالوابء. و   جرَّاءجهها  ااآلالم واملعاانة اليت يو   نهنسان وختفف عاليت تطمئن اإل
له اللجوء  يسرقوم على فرضية "القهر الطبيعي" لإلنسان الذي يت عالج لل الطيب  رؤيةن ال أ

طاقاته   يفوق  لوضع يقنع نفسه أن ا  حبيثتعقيد املشكلة،    عند إىل التربيرات واالستسالم  
 تضع معاجلة العقائدي    أن التصور قاومة الوابء يف حني  مبيتعلق    فيما املادية واملعنوية والعلمية  

ومن "إصالح   منه   فر أن ي  نبغييف يد االنسان الذي ال ي  ابتداءوالطواعني    األوبئة  ات أزم 
 ذكرها.           سبق النفس والسلوك" وفق أحكام العالقات الرئيسة الثالث اليت

للتفسري الطيب حبال من األحوال،   ته الالفت لالنتباه أن التصور العقائدي مل يعرض مناقض  إن 
 حتفظ إلجياد أسباب جتريبية مادية    الساعية تفسريات  اللجهود أو  ل   تهعرقل  أبداومل يسجل  
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و  الوابء  معايط  احملالبدن  املالحظ    ، من   ابختالف   خمتلفة تفسريات    وجتاور   حضورلكن 
؛ فأهل العلوم الشرعية يبحثون الوابءالتخصصات زوااي البحث عن حلول ملواجهة ظاهرة 

املادية   القرائن  يف  يبحثون  الطب  وأهل  واألحكام،  النصوص  املالحظة   من يف  خالل 
 قوة السؤال العلمي،  منطقها  متكاملةوهنا تظهر مالمح بيئة علمية    ،والتجريب واالستنتاج

 ياة االنسان. حل  الصحيالوضع    يف  اليت  املؤثرة   العلمية نتيجة  الوالدليل، و 
 ميكنميكن إغفال مساحات تفكري ضيقة    الالعلمية،    اإلسهامات  ههذ  من  ابلرغم  إنه

اعتبارها غريبة عن املنظومة العلمية اإلسالمية، غري مؤثرة يف حتديد مسار النقاش العلمي 
بعض الباحثني املعاصرين   حتقيقه  على وهو األمر الذي يعمل    ،اإلسالمية  يةالعلم  للمؤسسة

الوابء،    حول  العقائدي   حماولني مسألة  التصور  أساسيات  بعض  بني  املسافات  تقليص 
عضها البعض لب  معارضةبعض املسائل اليت تبدوا  لتصورات الصحية والطبية و"العلمية"  الو 

يف وخز اجلن. حاول هؤالء اللجوء إىل املعاين اللغوية لكلمة "اجلن" اليت   احلالكما هو  
حممد   يرىمن ضمنها االختفاء والتسرت، ومستوى الفهم واالستيعاب املرتبط بعصر النبوة.  

 ملسو هيلع هللا ىلص علي البار على سبيل املثال يف مقدمته أنه "ملا كان من املستحيل أن حيدثهم الرسول 
إذ أهنا مل تعرف إال يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين،   ،عن امليكروابت والبكترياي

. ومثة اجتاه " (Al-Suyūṭī, 1996)كان البد من اإلشارة إىل ذلك مبا حتتمله اللغة العربية
التفسريات الفقهية وإثرائها يف تصوير احلاالت املمكنة   مساحةتوسيع  ل  يسعى آخر للتقارب  

( حني حاول ١١١١مع الغزايل )ت.    احلال  هو   كما   ،دالالت األحاديث الشريفة  ضمن
لفت النظر إىل حقائق   ،أرض الوابء  من فرار  التفسري مقصد احلديث يف منع الناس من  

الغزايل: "  الّ طبية حول العدوى مل تكتشف إ  البلدة إ يف هذا العصر. يقول  ن اهلواء ]يف 
من حيث دوام االستنشاق [ ال يضر من حيث مالقاته ظاهر البدن بل طاعون املصابة ابل

يف  التأثري  بعد  إاّل  الظاهر  على  يظهر  وال  الباطن  يف  فيؤثر  والرئة  القلب  إىل  فيصل 
  ".)ammad ‘Alī, 2009ḥMu (الباطن
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إىل   أ ما يلج  غالبا  ممن ال حيسن قراءة الرتاث اإلسالمي    ممن بعض املعاصرين    أيضا جند  
 ماالنص( والعلم )العقل والتجربة(، وهو بني الدين )  للتعارض   والرتويج   اخلالفاتاصطناع  

يف   سائدعرض به أمحد سعداوي املوقف ال  ذيال  سلوبميكن مالحظته بسهولة يف األ 
املغريب وسائ الوابء. حبث    راجملتمع  اختار هلذا   وقداجملتمعات اإلسالمية وتصوراهتم عن 

لذي يقع يف الذهن " وربط التفسري الدين ابلسحر، االغرض مفهوم "السلبية" و"االستسالم
تصور مقابل للعلمية والفعالية واحلكمة وغريها من املفاهيم اليت تليق بسلوك االنسان يف 

 : سعداويمواجهة املصائب والشدائد. يقول  
ابالستسالم  اإلسالمية  اجملتمعات  وسائر  املغريب  اجملتمع  يف  السائد  املوقف  "يتميز 

منه، وقد برر هذا املوقف التفسري السحري للطاعون على أساس أنه قضاء ال مفر  
الدين الذي جيعل الطاعون طعن اجلن ليس مبقدور االنسان مواجهته، وتدعم هذا 
الفقهاء  نصح  وقد  الوابء.  هلذا  دواء  إجياد  عن  الطب  لعجز  نظر  السليب  املوقف 

 . " (Ahmad)ابالستسالم له والصرب عليه وانتظار الشهادة
ii. الطبية   املقاربة 
األوائل عن اجملاالت املعرفية األخرى   سالمسلفنا، مل ينفصل التصور الطيب لعلماء اإلأ  كما

. واألوبئةتفسري العلل  مهمةالذين أوكلت له   املعاصر كما هو حال علم الطب والطبيعية 
 ،علوم الفقه واحلديث والعمران أدوارا ال تقل أمهية عن غريها من العلوم الطبية والفلسفيةلإن  

" للفقيه األندلسي حممد ابن حتصيل غرض القاصد يف تفصيل املرض الوافد"   يعكسفمثال  
األندلسي ) املري  ي  مثل(  ه١٣٦٩خامتة األنصاري  الذي  التقارب  تكامل   عن  عرب هذا 

يف مواجهة هذا النوع من النوازل. ولعل األهم من   واملعارفحقيقي بني خمتلف العلوم  
ثبتها العلم املعاصر. ذكر أقائق العلمية اليت  ت متقاربة مع احلذلك أن جمهوداته العلمية جاء 

ابن " (Carranza, 2020)( يف مقالهM. Herrera Carranzaالباحث اإلسباين )
املرين للطاعون   " خامتة  والتالمس  التنفس  عرب  العدوى  طريقة  اكتشف  ، Pestis  أنه 

ووصف أعراض اإلصابة به وعزاها إىل )نقص التربيد الرئوي للحرارة الفطرية املتولدة يف 



Salah Machouche 271 

نقل  لنظام  مشاهبة  تكون  تكاد  املوصوفة  العملية  وهذه  الدم(.  حيملها  واليت  القلب 
، مما مثل اجلذور احلرةتولِّد اإلصابة هبذا الوابء خملفات ساّمة داخل اجلسم،    ،األكسجني

، والذي يعترب عامل وفاة املصاب ابلطاعون )MOF(  املتعددعضاء  يؤدي إىل فشل األ
  يقول:  4. ١٩- كما هو احلال مع الكوفيد 

من    "متكن  مزاج   لفساد   كنتيجة  للطاعون  السريرية  األشكال  وصفابن خامتة 
 ختففها   ال  اليت  ةوالشاذَّ   املفرطة  الفطرية  للحرارة  اجلسدي  االنتشار  يعن   مما   القلب،
 النفاايت  إنشاء يتم  لذلك، نتيجة أيًضا.  واملرضية املفرطة  الدموية واألمزجة  الرئة،
 اعتباره  ميكن   الذي   األخرى،   لألعضاء  متسلساًل   تغيريًا  تنتج   اليت  ةالسامَّ   فات واملخلَّ 

 اكتشف  - دقيق-  مرضي  فيزيولوجي   تفسري   وهو   الوفاة،  حدوث  يف  احلاسم  سببال
 املعتمد  األعضاء   متعدد   ظيفيالو   اخللل  متالزمة  مفهوم  من   قرون   قبل
  ".)Carranza, 2020( حاليا

 أبنه  تفسريه   أو   اجلن   أتثري   مثل  الغيبية   للعوامل   املادية  العلل   فهم   ة معارض  عدم   وابعتبار 
 أسباب   عن   البحث  إىل  سلمنيامل   طبال  علماء  جتها  فقد  ،الذنوب  كثرة  بسبب  إهلي  عقاب
 ما   وهو  ،اهلواء"  "فساد  نظرية  روافطوَّ   الواسع،  شارهنتوا  الوابء  ظهور  لتفسري  أخرى   طبيعية
 أخرى  عوامل  عن  بعضهم  حتدَّث  العدوى.  وجود  مؤكدين  مقدمة،  يف   خلدون   ابن  ذكره
 فعل   كما   ،للوابء  سبِّبةامل  الطبيعة  التغيريات  حدوث   يف   الكواكب   حركة   تأثري ب  تتعلق  فلكية
 فلكية  عالمات   عن  حديثه  عند  ه(   ٩٣٠  )ت.   إايس  ابن  املؤرخ  املثال   سبيل  على  ذلك
 الظواهر  بني  الربط   ويعوز  م،١٥١٢  بطاعون   ذلك  وعالقة  والكواكب  النجوم   حركة  من

 م( ١٢٨٨  )ت.  نفيس  ابن أيضا  االقرتان هذا  ذكر  وقد  .سينا ابن  إىل  والطاعون الفلكية
 أخرى وأسباب  اهلواء،  جلوهر يعرض   فساد   يف   تتمثل   أرضية أسباب  للطاعون   نسب   حيث 
 التفسري  وهو  واخلريف،  الصيف  فصل   آخر  يف  والرجوم   الشهب  كثرة  مثل  فلكية  مساوية

 
  detail-https://arsco.org/article-1751-8-0 العربي: العلمي المجتمع منظمة  موقع انظر: 4

 م (٢٠٢٢، ١٤)شهد في: أفريل، 

https://arsco.org/article-detail-1751-8-0
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) Mu’tazz, 2021( (ه٧٧٦  )ت.   اخلطيب   الدين  لسان  األديب  الطبيب   يف   شاركه   الذي

. 
 دفع الوابء عند األوائلل  الروحية ساليب  األ .4

. للوابء  املسلمني   علماء  رؤية   يفيف هذا املبحث عن خالصة األطروحات الروحية    نتحدث
 بعض   سعى   وقدبل ابتالء ومنحة.    مطلق    شر    أنه خالف غريهم، ال تنظر إليه    ى عل  فهي

 تسلية خالل وسيلة  اإلجيابية من    بيان هذه اجلوانب  إىلمن هذا التصور    انطالقا  العلماء 
 فقديف حياة الناس.    القاهرة  آاثره تدفع شر الوابء و   اليت   التدابري  ضمن   من اعتبارها  و   الناس،
الفوائد    املثال  سبيل  على   السيوطي ذكر   من  مثال:   منها  اجملتمع   يف  احيدثه  للوابءمجلة 

يوصي  فهذا  للرحلة...  والتزود  الغفلة،  من  واليقظة  األعمال،  وحتسن  اآلمال،  "تقصري 
خوانه، وهذا يهيئ أشغاله، وهذا جيهز أكفانه، وهذا يصاحل أعدائه، أبوالده، وهذا يودع إ 

وهذا يالطف جريانه، وهذا يوسع إنفاقه، وهذا حيالل من خانه، وهذا حيبس أمالكه، وهذا 
  ." (Al-Suyūṭī, 1996)حيرر غلمانه، وهذا يغري أخالقه، وهذا يغري ميزانه

 الوقائية  األساليب  صياغة   يف   كثريا  ساهم  قد   الوابء  تعقد  فإن جانب آخر    ومن
الوسائل املختلفة   حماوالت   يف  يظهر  كما   ،وجماهبته  دفعه  وطرق  العلماء األوائل يف اختاذ 

وأضرار  لطبيعته  تصوراهتم  وفق  الوابء  ف  على  هلدفع  االنسان.  نظرهتم   إنهحياة  أن  يبدو 
حبيث مل تقتصر جهودهم   ،لكن شاملة ومتعددة متعددة أيضا وسائل  أفرزت قد   وليةشمال

علوم الطبيعة والطب واألطعمة على وجه   ا هب  على البحث يف األسباب املادية اليت تعىن 
بل   هل  اإلنسان حياة    علىاهتمامهم    انصباخلصوص،  ملا  والنفسية  أتثري   االروحية  من 

قد استفاد لإلسالمية. و وأحواله وفق العقيدة الدينية ا كبري على العمران البشريو   حقيقي
م إىل اختاذ الوسائل املختلفة هترشدأ  ،الصحابة  عهد  مناملسلمون يف ذلك من وقائع عديدة  

رضي هللا  عمر بن اخلطاب قصة واالجتهاد يف استعماهلا وتطوير فعاليتها. ولعل أشهرها  
 .)Bukhārī, 2002, No.5729-Al(يف صحيحه البخاري اهارو   اليت  عنه
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خالل   من   وذلكه،  على الناس فعلُ   ينبغيتذكري مبا  لدفع الوابء ابل  جهودهمركز العلماء  
النصيحة، والتعريف ابلتجارب،  الوعظمنابر    تحفيزالو ، ونشر املروايت، والشعر، وبذل 

عند   ينوالصابر   نياملصاب  نيبه املسلم   تعاىل بتحضري "مأدبة" اجلزاء الوافر الذي وعده هللا  
 عن عائشة رضي هللا عنها أهنافما جاء يف السنة النبوية من البشائر.    استثمارو   ائب، صامل

أنه كان عذاابً يبعثه هللا تعاىل على   ملسو هيلع هللا ىلص النيب  فأخربها  "عن الطاعون،    ملسو هيلع هللا ىلصسألت رسول هللا  
من يشاء، فجعله هللا تعاىل رمحة للمؤمنني، فليس من عبد يقع يف الطاعون فيمكث يف 

ال   أنه  يعلم  صابراً  إال ك بلده  له  ما كتب هللا  إال  الشهيد ان  يصيبه  أجر  مثل  -Al )له 

) Bukhārī, 2002, No.5724".   دخلُت قال:    أنهرضي اَّللَّ عنه   عبد اَّللَّ بن مسعود عنو
: إنك توعك وعكا   ملسو هيلع هللا ىلصعلي رسول اَّللَّ   وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: اي رسول اَّللَّ
: "أجل، إين أوعك كما يوعك رجالن منكم، قلت: ذلك أبن لك ملسو هيلع هللا ىلص شديداً، فقال  

أجرين، قال: أجل ذلك كذلك، ُث قال: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إال 
 . " (Al-Bukhārī, 2002, No.5648)هبا سيئاته، كما حتط الشجرة ورقها  كفر اَّللَّ ـ تعاىل

 
بوضوح محلة التذكري   يدرك   إلسالميةلع على املؤلفات االذي يطَّ   إن:  والوعظ  التذكي أوال:  

النفوس   ،تواصلةواملائلة  اهل  واإلرشادوالوعظ   الوابء يف  التأثري السليب الذي جيلبه  ملواجهة 
إىل اتباع سنن   دعت بل    فقط قاومة  امل   سبيلتنصب على    مل أن موجة التذكري    غريواألرواح.  

تقليل من أتثري والمثل زايرة املريض،   ةاالجتماعي خالقاأل مراعاة و  عنوية املادية وامل طهارةال
املدمر   النفسي  األرواح  إذا  الوابء  توجيه و أخذ  اعتمد  الثغرة  ولسد هذه  أضر ابألنفس. 

ب غفلة الناس احلقري الذي سبَّ   ها ومتاع  الدنياالعلماء على بيان للناس حجم    عند التذكري 
كتاب   املوسومةم(،  ١٣٧٤هو احلال مثال يف رسالة ابن أيب احلجلة )ت.   كما   عصياهنمو 

 "سلوة احلزين يف موت البنني" الذي تضمن فصالوع النقمة يف صالة النيب الرمحة"،  "رف
 ".  (Muḥsin, 2013)"يف حال الدنيا احلائل وحائطها املائل، وخيال ظلها الزائل  عن
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تعبري الرؤى اليت تنتقل يف   ايضا اهتمام هؤالء العلماء ابجلانب الروحي    مشل  قد و 
لدعاء والتضرع وإصالح النفس الستجالب عفو هللا لحتمل وصفات    اليت و   ،أوساط الناس

وحفظه. ففي رواية أنه قد قدم على قاضي دمشق تقي الدين السبكي رجل  تهورمح  تعاىل
ى إليه فشك  ملسو هيلع هللا ىلص ى رسول هللا  أ فأخربه أنه ملا وقع يف الفناء يف بالد الروم ر   ، من جبال الروم

سألوا هللا أن ي  أن مرة، و   ٣٣٦٠أن يقرؤوا سروة نوح    ملسو هيلع هللا ىلصما نزل ابلناس من الفناء فأمره  
أخرب صاحب الكتاب أنه اجتمع الناس   قد . و  (Taqīuddīn, 1998)فيه  همم ما  هيرفع عن

يف املساجد وفعلوا ما أمرهم، وتضرعوا إىل هللا تعاىل، واتبوا من ذنوهبم، وذحبوا أغناما وأبقارا 
نودي الناس إىل اجلامع   كما.  ناء يتناقص كل يوم حَّت زالفً واللفقراء ملدة سبعة أايم،  ل

األموي وقرأوا صحيح البخاري ملدة ثالث أايم وثالث ليال، ُث خرج الناس كافة بصبياهنم 
فتناقص ىإىل املصل ، وكشفوا رؤوسهم وضجوا ابلدعاء، ومكثوا على ذلك ثالث أايم، 

   .(Taqīuddīn, 1998)كليةالوابء حَّت زال  
الت جعلت    أفرزهتا  يتال  حدايت لكن  الوابء  و   أساليب ظاهرة  الذكر   غري  الوعظ ومناهج 

يف منط عيشهم العادي وعالقاهتم   االستمرار  إىلالناس    دعوةب  البعضانفرد    فقد   متجانسة،
بعدم صحة ما يقوله األطباء عتقادا منهم  ا رغم ما حيدثه الوابء الفتاك ابألرواح وأنشطتهم
 ال "  : ملسو هيلع هللا ىلص  هللافهم حديث رسول  ل ذلك    يفالوابء بسبب عدوى استنادا    انتقال   خبصوص
 .Muslim, 2006)الفأل  ويعجبن  غول،   وال   نوء  وال   صفر،  وال   هامة   وال   طرية  وال   عدوى 

 No.2220)".    دالالت األحاديث يف الواقع  يعارض    ال لكن احلديث الذي اعتمدوا عليه
األخرى اليت تؤكد على ضرورة األخذ ابإلجراءات الصحية الوقائية كاالبتعاد عن "اجملذوم". 

ما يعتقده أهل اجلاهلية، من أن األشياء تعدي   إبطال "   ملسو هيلع هللا ىلصقصد الرسول هللا    كان  فقد 
أن هذا الشيء ابطل، وأن املتصرف يف الكون هو هللا وحده، فقال   ملسو هيلع هللا ىلصبطبعها، فأخربهم  

: اي رسول هللا اإلبل تكون يف الصحراء، كأهنا الغزالن، فيدخل فيها ملسو هيلع هللا ىلصاحلاضرين له    بعض
 (Al-Bukhārī, 2002, No.5717)األول  أعدى   فمن" :ملسو هيلع هللا ىلصالبعري األجرب فيجرهبا، فقال  
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أن   ملسو هيلع هللا ىلص أن الذي أنزل اجلرب يف األول هو الذي أنزله يف األخرى، ُث بني هلم    واملعىن  ".
   5". تعلى املخالطة تكون سبباً لنقل املرض من الصحيح إىل املريض، إبذن هللا

العدوى ويتجنبون زايرة املرضى  شون الناس الذين خي ( ١٢٩٦)ت.  مري ر السً نصح  وعليه
 شيء؛ فالوابء   يف هذه اإلجراءات اليت تقيده ألهنا ال تفيدهم    ن تخليهم علوتتبع اجلنائز  

يقول: "سلب طفال رضيعا وشااب غضا، وكم كسر من ابب، وخرق من حجاب،   كما 
"،  و"قاضي األجل قد سجل  (Al-Sarmarī, 2005)وهجم من على جناب حَّت أمضى

 ،قابل يدعو إىل اجلد واالجتهاد يف العبادة املويف    ." (Al-Sarmarī, 2005)وحكم وأمضى
اء ليخترب لك شحنة وجيس نبضا، فإن عائد املوت قد ج   ،ويدعو: "فيا مريض الذنوب

". واستشهد بذلك  (Al-Sarmarī, 2005)فقدم أيها اهلالك من مالك حلالك سلفا وقرضا
أثناء الوابء،    ن مبا كا  رضي هللا - عبيدة ابن اجلراح    يب أب  مستشهدا حال بعض الصحابة 
ن فيه كان يسأل هللا أن يقسم له منه حظه، فطع  وكيف  ،ملا وقع الطاعون يف زمانه  -عنه

حني طلب منه الناس أن يدعوا    والذي  ،وقف معاذ بن جبل الذي خلفه مبومات، وكذلك  
قائال : "إنه ليس برجز، ولكنه رمحة ربكم ودعوة نبيكم    ردأن يرفع هللا عنهم رجز الوابء،  

 ,Al-Sarmarī)وموت الصاحلني قبلكم، اللهم آت آل معاذ نصيبهم األوفر من هذه الرمحة

2005) ".    
 آداب النفس وعمارة القلب اثنيا:  

إليه   إن املرض    يف خصوصا    ، اإلنسان   أنفع ما حيتاج   رايضة   ملصيبة، ء ابالاالبت  أوحالة 
القلب ابملعاين اإلميانية اليت حتول "املصيبة" إىل "الغنيمة" و"املشقة" إىل  النفس وعمارة 

تهدوا يف االعتماد عليها املسلمون هذه القاعدة واج  تعلم  لقد"يسر" و"األمل" إىل اللذة.  
ِإنَّ القاعدة بصراحة يف قوله تعاىل: ﴿   هذه   الكرمي  القرآن  يذكر يف خمتلف ميادين احلياة.  
ُ مما بِقمْوٍم حَّت ُوا اَّللَّم الم يـُغمريِّ ُم مِّن   أبِمنُفِسِهمْ   مما يـُغمريِّ ُ بِقمْوٍم ُسوًءا فمالم ممرمدَّ لمُه وممما هلم ومِإذما أمرمادم اَّللَّ

 
 .٢٠٢١جوان  ٣٠باز، شهد الموقع الرسمي لإلمام ابن  5

https://binbaz.org.sa/fatwas/29004/طيرة - وال-عدوى- ال-حديث-شرح 
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 هلذا  األولوية  أولوا"  ية. هلذا جند أن العلماء يف "الرسائل الوابئ(١١:  الرعد  سورة)  ﴾ُدونِِه ِمن ومالٍ 
إبرازه   إىل   واابدر   االجراء،  هذا  وألمهية   الوابء،   لدفع  الشامل   التدبري   يف "العالج"    من   النوع
 ينبغي اآلداب اليت    هذه حجر يف كتابه املعروف يذكر مجلة من    ابن. فهذا  مؤلفاهتميف  

،  (١٥٥)األعراف:  القيام هبا أثناء املصيبة، وهي سؤال هللا العافية    على مراعاهتا وإعانة الناس  
 بيان ب  فصله   وختمالرتغيب يف حسن الظن،  و والرضا مبا قدره تعاىل،    هللاالصرب على قضاء  و 

 ذكر   حني   (، ١٥٠٣)ت.وكذلك فعل ابن املربد    .(Ibn Ḥajar, 1986)العيادة آداب  فضل
وكثرة   ، الصالة  مجلتها   يف  وأدرج  الوابء،   ذلك   يف  مبا  املصائب   تدفع   اخلري  أبواب  إتيان  أن 

 وقراءة  والدعاء،  والذكر  والصوم،  والصدقة،الرحم،    وصلةالوالدين،    وبرالطهارة،  
 .(Abdulhādī‘)القرآن 

 هذه  جاءت   فقد.  األوبئةوأسباب    للمرض   املسلم   لتصور   طيبة  مثرة   العالج   هبذا  االعتناء   إن
 هذا   ويفمن األدوية والعالج.    املرض   ستدعيه وما ي  األمراض  تصنيف   يف   واضحة  الرؤية 
األوىل منها ابلبدن،   تتعلقم ابن القيم األمراض اليت تصيب االنسان إىل قسمني:  قسَّ   الصدد

بـالقلب، و األو  األمراض ال   ذهاجلانب الروحي والنفسي من اإلنسان. وه   تعن  اليتخرى 
بينها   الفصل  اإل  ابعتبار ميكن  إال على هيئة وكينونة واحدة أن شخصية  تقوم  نسان ال 

بني اجلانبني، وهو األمر الذي   واملستمرالتأثري املتبادل    موحدة. وهذا يرتتب عنه وجود
نسان وصحته يفرض على األطباء املسلمني التصور التكاملي الشامل يف فهم شؤون اإل

تقصد مسالك خمتلفة لفهم   يةعالج  طبيةهذا ال ينفي بروز ختصصات    إنابخلصوص.  
املناسب العالج  وتقدير  وأدوار اجل  شهتمي  وأإقصاء    دون من    ،املرض  الروحي  انب 

 املتخصصني فيه. 
ن ابلوحي اإلهلي، وهم يابن القيم أرجع إىل أهلها املؤيد  عند عالج األمراض القلبية   ويعود
فهو يعتقد أن هذا النوع من العالج ال يتحصل عليه   ،-سالم هللا وصالته عليهم-الرسل  

العناية   اتباع هديهم يف  أيديهم، ويقصد بذلك  لنفس اإلنسانية اب إال من جهتهم وعلى 
فال نوافذ موازية لطريقة الرسل وهديهم يف عالج النفس   ،من األمراض الروحية  وعالجها 
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القلب  من حص  ما يظن    أمَّا."  )Qayyim, 1986-Ibn Al( البشرية دون   من ول صحة 
اتباعهم؛ فغلط ممن يظن ذلك، وإمنا ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية، وصحتها وقوهتا، 
وحياة قلبه وصحته وقوته عن ذلك مبعزل، ومن مل مييز بني هذا وهذا، فليبكي على حياة 

)Qayyim,-Ibn Al قلبه، فإنه من األموات، وعلى نوره، فإنه منغمس يف حبار الظلمات

. متيازإىل قاعدة هذا العالج األساسية وهي عقائدية اب  ابن القيم    ". وقد أشار1986 (
 "فإنَّ   ، ميان به والتوكل عليهوأشكاله يبدأ مبعرفة اخلالق واإل  وأصنافه  هفالعالج الروحي أبنواع

صالح القلوب أن تكون عارفة برهبا وفاطرها، وأبمسائه، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، وأن 
إال   البتةن مؤثرة ملرضاته وحمابّه، متجنبة ملناهيه ومساخطه، وال صحة هلا وال حياة  تكو 

 ".)Qayyim, 1986-Ibn Al (بذلك
األندلسي )ت.  اخلطيب  ابن  الدين  لسان  الطبيب  إىل    ، (ه١٣٧٤وهذا   االعتناءيرشد 

ص ابجلوانب الروحية وتقويتها لدفع الوابء واملصائب األخرى اليت جتتاح حياة اإلنسان. خلَّ 
أورد الدعاء الذي   فقد  ، هلا الدعاءأوَّ  ،ابن خطيب حمتوى وصفته الروحية يف ثالث وسائل

( أن بعض ه١٣٩٢( عن اإلمام الزركشي )ت.ه ١٤٤٩تناقله ابن حجر العسقالين )ت.  
صالته "اللهم إان نعوذ بك من عظيم البالء يف النفس واألهل   السلف كان يدعو عقب 

واملال والولد، هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب، مما خناف وحنذر، هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب 
عدد ذنوبنا حَّت تغفر، اللهم كما شفعت فينا نبينا حممدا، فأمهلنا، وعمر بنا منازلنا وال 

كثرة الصالة على بثاين يتعلق  وال هتلكنا خلطاايان ايرب العاملني".  فعالنا وال أتؤاخذان بسوء 
 ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب    هذكر األثر الذي جاء في  يفتتمثل  فأما الثالثة  .  (Muḥsin, 2013)ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  
 قل ما قاله ابن أيب حجلة: نهذا السياق    ويف فزع إىل الصالة،    زنه أمر  إذا أحْ  كان 

"الصالة يستشفي هبا من عامة األوجاع قبل استحكامها. فمن 
أحس ببدء األمل من الطاعون وغريه، فبادر إىل الوضوء، والصالة 
وفرغ قلبه هلل تعاىل، ومجع مهته على هللا يف صالته، اندفع عنه ذلك 
األمل إبذن هللا أو خفف، ومل حيصل من ثقله ما حصل ملن أعرض 



 278 قراءة حتليلية يف تصورات العلماء املسلمني األوائل وخربهتم ،  يف تسلية املصاب يف حالة الوابء  أمهية العناية الروحية

الصالة وعن  هللا  أن   واتبع "   (Shihabuddin)عن  وذكر  القول 
الصالة "هلا أثر عظيم يف حفظ صحة البدن والقلب وقوامها، ودفع 
املواد الردية عنها، وما بتلي رجالن بعاهة أو أذى أو حمنة أو بلية  

 (Muḥsin, 2013)إال وكان حظ املصلي منها أقل، وعاقبته أسلم

:  ئالة يف الصحة قا ". وختم قوله مبا قاله أبو حجلة يف تـأثري الصال
"وللصالة أتثري عجيب يف دفع شرور الدنيا، السيما إذا أعطيت 
شرور  استدفعت  فما  وابطنا،  ظاهرا  الطهارة  تكميل  من  حقها 
الدارين وال استجلبت مصاحلهما مبثل الصالة. ومن ذلك أهنا صلة 
عليه من خريات   يفتح  العبد ابهلل،  قدر صلة  فعلى  تعاىل،  ابهلل 

 "  (Muḥsin, 2013)دفع عنه من الشرور أنياهباأبواهبا وي
 تشخيص  يف(  ١٣٦٩.  تابن خامتة األنصاري األندلسي )  حماولةجند    االجتاه،   هذا  ويف

"العالج النفسي" ضمن   معتربا  ،راض النفسية أثناء حدوث الوابءمما يصيب املرء من األ 
إصالح و احلركة والسكون، و إىل إصالح اهلواء،    إضافة ،أنواع التداوي اليت يقاوم هبا الوابء

هذا النوع من   أصل خامتة أن    ابناالستفراغ واالحتقان. يرى  و األطعمة واألشربة،  و النوم،  
"التعرض للمسرّات واألفراح وبسط النفس وانشراح الصدر وامتداد حتدث بسبب  ألمراض  ا

اآلمال، فليستدع ذلك مبا أمكت ذلك من األمور املباحة وجمالسة من تـمْلهمُج النفس حبديثه 
عالج هذا النوع هو جمالسة القرآن، وال  أن ويؤكد"  (Muḥsin, 2013)وينصر الفكر إليه

ل تعاىل: ﴿ومنـُنـمّزُِل ِمنم اْلُقْرآِن مما ُهوم ِشفماء  ومرممْحمة  جليس آنس من كتاب هللا عّز وجّل، قا
عليه  فيقرتح  ،فق لذلكمن مل يوَّ  أما (. ٨٢ اإلسراء:لِّْلُمْؤِمِننيم ومالم يمزِيُد الظَّاِلِمنيم ِإالَّ خمسمارًا﴾ )

. مطالعة كتب التاريخ وخصوصا أخبار الفكاهات ومناشدة األشعار الغزلية وما يف معناها
وكل ما حيزن النفس وجيلب الغم ويلهي عن ذلك بكل   ،بعدم التعرض للغري  ينصح  كما 

فإنه كما يقول"من األسباب القوية حللول هذا العارض، فأتعُب الناس يف هذه   كن،وجه مم
فليتجنب ما يعود على  الفراغ، وكذلك  البُلة وأصحاب  العقول، وأروحهم  النازلة أرابب 
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ضب أو انزعاج، وابجلملة ما حيرك الباطن حركة غري معتدلة وال النفس بروع أو فزع أو غ 
جهده ابلدعوة إىل اإلانبة  وصفتهخامتة   اينخيتم  ." (Muḥsin, 2013)مرضية، وهللا أعلم

 إىل هللا عّز وجّل، ويقول: 
الوجود   النظري يف مواقع  لعظم هوله وعموم حطبه، عدمي  احلادث  "ملا كان هذا 

األقدار بسبب املألوف من تقلبات الليل والنهار، وجب أن تصرف اهلمة  وجماري 
فيه إىل هللا عّز وجّل، وترفع الرغبة إليه يف دفعه، إذ ال يدفع العظيم إال العظيم وال  
يتوسل ملثل هذا اخلطب اجلسيم إال الرب الكرمي. فحق من ال نظري له يف اهللك  

 ".   (Muḥsin, 2013)ك سبحانهأن يرجع فيه إىل من ال نظري له يف املل

 والتسلية    املواساةاثلثا:  
 جيدون وهم  خصوصا   املصائب، عند  والتسليةاملواساة  أمهية العلماء املسلمني  عن  ختفى   مل
 فقدوالعناء.    املشقة   حاالت مع    التعامل  أشكال   أكمل   النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  يف

 أوقات   السالم  عليهم  رسله تعاىل    هللا والتسلية يف خماطبة    املواساة  أساليب   القرآن  استعمل
 ,Zahrān)آية  ١٧٥الباب  هذا  وقد بلغ عدد اآلايت يف    الدعوة،  طريق   يف الشدة والعسر  

من (2019 النفس  يف  ما  "التخفيف  منها  عديدة  إجيابية  معاين  التسلية  وحتمل كلمة   .
"ترويح واحلزن"  انكشاف"و  ، "عمنـْهما الضَّْيمِ  ِإبـْعمادُ وم  النـَّْفسِ  عملمى  السُُّرورِ "ِإْدخماُل و ،احلزن"
بيان   منها  األساليب   من  مجلةالكرمي يف مواساة اإلنسان املؤمن    ويسلك القرآن".  النفس

اإلميان وربط قلوب املسلم حبياة   وزرعحقيقة الدنيا اليت تؤول يف آخر األمر إىل الزوال،  
الباقية،   بسنن هللا    بيان   مع اآلخرة  الناس  القيم   مثل   تعاىلوتذكري  االبتالء، وغرس  سنة 

القرآن   منهج   وأما.  والدرجات  والسعادة   املقاصد  وحتصيل  العوائق  لتذليلالروحية والفضائل  
ف الكرابت  واالقالع عن   التوبة   على  واحلثتعاىل    هللا  بنعم   التذكريخالل    من يف تفريج 

الظن به،   وإحسان  تعاىل على هللا    التوكل   معابلتقوى والعمل الصاحل،    واألمر الذنوب،  
  .(Sāmī Ḥusayn, 2013)والقناعة  الرضا  على  النفس  وتربية
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 ى رو فقد أرشدت الناس إىل أنواع الرب كلها وما يصلح لشؤوهنم ، لقد    النبوية  السّنة  أما 
 للناس،  أنفُعهم   هللا  إىل  الناس  حب: "أقال  أنه   ملسو هيلع هللا ىلص النيب  عن  عنه  هللا  رضي عمر  بن  هللا  عبد 

 دينا  عنه  تقضي أو كربة  عنه  تكشف أو مسلم  على تدخله  سرور  هللا إىل  األعمال وأحب
 يف  أعتكف  أن   من   إىل   أحب  حاجة  يف  املسلم   أخي  مع   أمشي  وألن   جوعا   عنه  تطرد  أو
 ميضيه  أن  شاء   ولو   غيظه   كظم  ومن   عورته  هللا   سرت   غضبه  كف   ومن   شهرا   املسجد  هذا

 له  تتهيأ  حَّت  حاجة  يف  املسلم  أخيه  مع   مشى  ومن  ةالقيام  يوم  رضا  قلبه  هللا  مأل  أمضاه
Ibn) العسل   اخلل   يفسد  كما   العمل  ليفسد  اخللق  سوء   وإن  األقدام   تزل   يوم   قدمه   هللا   أثبت

 Dunya)-Al Abi .  جيل الصحابة  به  قوم أمهها ما كان ي   ل لع ، وللمواساة وسائل عديدة
املصاب بفضل أعمال    من تعاىل. ففي رواية    تعزز تذكري  الظن ابهلل  شتمكمى  ا  أنه حسن 

سملماُن فعادمُه سعد ، فرآُه يبكي، فقالم لمُه سعد : ما يُبكيكم اي أخي؟ أليسم قد صِحبتم 
؟ قالم سملماُن: ما أبكي واحدًة منم اثنتمنِي، ما أبكي ضًنا ملسو هيلع هللا ىلصرسولم اَّللَِّ   ؟ أليسم ، أليسم

نيا، وال كراهيًة لآلخرِة، ولمِكن   عمِهدم إيلَّ عمْهًدا، فما أراين إالَّ قد تعدَّيُت،   ملسو هيلع هللا ىلص رسوُل اَّللَِّ  للدُّ
: عمِهدم إيلَّ: أنَُّه يمْكفي أحدمُكم مثُل زاِد الرَّاِكِب، وال أراين إالَّ قد  ؟ قالم : وما عمِهدم إليكم قالم

  . " (Ibn Majah)تعدَّيتُ 
التذكريبمستلقة    يف هذا املوضوع كتب    ابلتأليف  أفردتولقد    والتحفيز والرتغيب قصد 

االبتالء، ترشد إىل الثبات والصرب واالحتساب   نتسلية ابلتذكري الناس مبقادير اخللق وسنالو 
مثلة األ   أبرزواالعتبار واإلانبة، مستخدمني فيها حكم شريفة ومواعظ نفسية خمتارة. ومن  

)ت.   البناين  حممد  مصطفى  األديب  "١٨١٧ما كتبه  األ (  فقد  على  احلزين  حبة سلوة 
" حملمد بن حممد الصاحلي املنبجي املصائب  أهل  تسلية"و"   (Al-Bannānī, 1998)والبنني

ألف٧٨٥احلنبلي )ت.    إىلفيه    عى س  والذي   ،ه٧٧٥  سنة  الطاعونبسبب    ه ه( الذي 
 وتدبري  استقباهلا  وأحكام   وثواهباوأنواعها مقاصدها وحكمتها وحدودها    ائبالتعريف ابملص 

 الوقائع  كعرض   املصابوسائط التسلية وهتدئة    استخدم  كما.  واألهل  النفس   على  أثرها 
 األكثراملقارنة مع املصابني    كإجراءالتسلية املتاحة لكل إنسان    وتدابري   املصابني،   وأمثلة
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 املثال  سبيل  على  ذكر  لقد .  الّدين  يف  تقع   اليت"ابملصيبة العظمى" وهي    والتذكري  ،إصابة
 طلب   حني   وفاته   قبل  أمه   تعزية  كيفية  يف  القرنني   ذو  قصة   عن  اجلوزي  بن   الفرج  أبو  ذكره  ما

 ، "مبصيبة  أصيب  من  الطعام  هذا  من  َيكل"ال    أنه  وختربهم  للناس  الطعام  تصنع   أن   منها
أنه مل َيكل أحد  النتيجة   واستعدت  واتعظت  ابنها  طلب  مغزى  األم  فأدركت  ،فكانت 

 مجلة  أيضاعرض املنبجي    لقد   .(Al-Manbajī, 1929)والرضاء  ابلصرب  املصيبة  الستقبال
التذكري مبا ورد يف الكتاب والسنة النبوية من   أوهلا   وتسليته،  املصاب   مواساة   أساليب من  

 والراضني  للصابرين  مضاعفة   أضعاف  تعاىل  هللا أعده    وما   للمصاب،  حتصى   ال  اليتالبشائر  
، حَّت يتبني له  إىل الوجه اآلخر من املصيبة كما يذكر املصاب إىل    . (Al-Manbajī, 1929)رضى
العبد  ، ألنه  من هللامنحة   الدنيا ومصائبها، ألصاب  القلب  لوال حمن  أمراض  الكرب  أصناف من  من 

   .(Al-Manbajī, 1929)قسوةال والعجب و 
"اجلزع ال يرد املصيبة بل يضاعفها، وهو يف احلقيقة يزيد يف  أبن  أيضا املصابُ  يذكَّر ا كم

وحيبط  شيطانه،  ويسر  ربه،  ويغضب  ويسوء صديقه،  عدوه،  يشمت  اجلزع  مصيبته... 
أجره، ويضعف نفسه، وغذا صرب واحتسب أخزى شيطانه وأرضى ربه، وسر صديقه، 

لثبات يف األمر الدين، وساء عدوه، ومحل على إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزيه، فهذا هو ا
النيب   "اللهم  ملسو هيلع هللا ىلصقال   ,Al-Manbajī)الكمال  هو  فهذا"  األمر  يف  الثبات  نسألك  إان: 

1929) ".  
عمق الفطرة   ختاطب  ابعتبارها  ،وفعاليتها  النفس  يف  أثرهاهذه الوسائل    على  االطالعبني  وي

حيفظها من   امنيع  وسدا  ا،ابسق  نورا  نفسية  ثغرة  لكل  وتضع   وسائط،دون    مناإلنسانية  
 وقد.  الشدائد   حاالت   عند  يطفواالتفكري السليب والسلوك املنحرف الذي    أمناط   من الزلل و 
  والتأقلم  املصائب   لدفع الناس    ي هذه اإلجراءات الروحية واملادية اليت وضعت بني أيد   ظلت 
 ذلك  س نلمكما    الفعلية  ونتائجها   الناس   تصرفات   بيان  يف   واقعيةأكثر    اجلديدة   األحوال  مع
 تضم   ، جمموعات ثالث  وفق  صنفهم   إذا  اجلائحة،   أثناء  الناس  عليه   ملا السمري    وصف   يف

واملبتهلني إىل   والتداوي  اخلوف  أو  واالحتساب،  الصرب   مراتبيف    أحواهلم  وقعت   من  األوىل
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 الثانية  اجملموعة  أماهللا ابلدعاء يف كشف البالء معتمدين مبا ورد يف الشرع من األدلة.  
فيهم: "مستغرقون   قال  كما  فهم  الروحية،هذه األحوال    عن  املال   حبقوم أشغلهم    فيمثلها

يف مجعها، قد أهلاهم احلرص على حتصيلها عن شيء، فال هم بكثرة املوت يتعظون، وال 
القز أكلت وبنت ُث سّدت   من عواقب أمورهم وآخرهم يلحظون، فمثلهم كمثل دودة 

ماتت  يسريا ُث  فعاشت  على حلة أخرى،  فلما خرجت؛ خرجت عراينة  نفسها،  على 
"أعمى   أقواما  الثالثة فتمثل". أما اجملموعة   (Al-Sarmarī, 2005)وانتفع مبا مجعت غريها

 يف   ومتادوا  غيهم  يف  اهنمكوا  بل  مجعوا،  مال  وال  اتبعوا  سنة  فال  وبصائرهم،   أبصارهم  هللا
 أبداهنم  إصالح يف يسعوا مل ابلنواهي األخذ  ونسوا املعاصي، بفعل اشتغلوا وقد  ضاللتهم،

  (٤٤)الفرقان:  ﴾سبيال  أضل  هم  بل  كاألنعام هم  إن  "﴿  أمياهنم،   حفظ   يف   حركوا  وال 
-Al(

)Sarmarī, 2005.  
 
 املصابني  تسلية   يف   العقيدة   دور .5
 املادية الفلسفات  هيمنة من   ابلرغم  اإلنسان،  حترك  اليت العوامل أهم  من  اإلميان عقيدة  إن

 األبعاد  هتميش  أفرزت   واليت  ،" مستهلك"حيوان    إىل االنسان   مفهوم   اختزلت  اليتاملعاصرة  
التحول مصدره العامل   هذايكن    ومل ".  االميانية"العقيدة    على  القائمة   االنسان  يف   الروحية 
العامل اإلسالمي  يف  لهجند   بل املتدينني فحسب،  غري من  عالية نسبة تشكله الذي الغريب 
 التفاؤل   نذكرالبشري وتقلباته وأحوله. فعلى سبيل املثال    لعمران ا  جمال   يف   له   يروج   من   أيضا 
 الشرعية العلوم دور استبدال واستشرافه كوفيد،  جائحة حول  حبثه يف  اخلطيب أبداه الذي

  النسبة، (  applied ethics)  التطبيقية  ابألخالق   الوابء  مع  التعامل   يف   األخالقي
الناس   صاحلمب  املتعلقةاألسئلة األخالقية العملية    عن  اإلجابة  إىل  تتجه  اليت  املنشأ  والدنيوية
 أصحابه  جياهرمن األخالق    النوعهذا  إن .  والغيبإىل اآلخرة  ميتد  فأن دون  منالدنيوية 

عالنية االبتعاد عن األطر الدينية وأحكامها يف حتديد القيمة األخالقية للفعل الفردي أو 
 األخالق  يف   الباحثني  أشهر  أحد(،  Peter Singer)   يرى   سبيل  فعلى اجلماعي.  
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  نية دي  ال  اعتبارها  التطبيقية  األخالق  عامل  يف  للبحث   اهلامة  النظر  أسسمن    أن   العملية،
حنراف حتديد اال  من  النوع  هذا  والقرآن يشري إىل   .(Singer)الدين  عن   متاما   مستقلة  أي

 ،"العلمية"جة التزام  حبسوغ  يالذي  و   مبا يف ذلك جمال األخالق،   املعرفة اإلنسانية  حقول 
نـْيما   احلْميماةِ   مِّنم   ظماِهرًا  يـمْعلمُمونم ﴿:  تعاىل  قوله   يف كما    ،"احلياد"و"واملوضوعية"    ومُهمْ   الدُّ

 (.٧: الروم)  ﴾غماِفُلونم   ُهمْ  اآْلِخرمةِ  عمنِ 
 

وما يظهره   كوروان،  زمان   سائد ال  النقاش  يف  الحظه  ما  نتائجهاخلطيب على    ويستدل  هذا
تراجع السؤال الكالمي وتقدم السؤال الطيب واألخالقي املهن. فالسؤال  منذلك النقاش  

الفريوس املسبب للوابء وكيفية انتقاله وعوامل الوقاية منه منصب على التحقيق يف  الطيب  
يتصل بتصرفات األفراد يف زمن الوابء "الثاين السؤال األخالقي  . بينما  ُث اللقاح اخلاص به

عدوى، كما يتصل ابلسياسات العامة اليت تتخذها الدول أثناء جلهة حفظ النفوس ومن ال
)دينية   أسئلة كالمية عملية  إىل  الذي حييل  العملي  اللهوت  من  االنقال  مت  قفد  الوابء. 

 تتصل  عملية   أسئلة   تعال   اليت  applied ethicsوأخروية( إىل األخالقيات التطبيقية  
 الدول  وسياايت  األفراد  ألفعال  احلاكمة   املعايري  وبوضع   الدنيوي،  ووجوده   ابإلنسان 

(Mu’tazz, 2021)".  
 فعاليدل  السؤال الكالمي أو العقيدي    تراجعهو: هل    طرحه  ينبغيالسؤال الذي    لكن
 على اجملتمع املسلم  طارئة مرضية    أعراضاميثل    أم  ،وسليمة  صحيةروحية ونفسية    حالة  على
 يتضح  هنا  ؟اليوم  العامل   يف   الكوروان  جائحة   حتدثه  الذي من الدمار    من   أسوء   أضرارها  تكون 
 واحللول   أتثريها،   مكامن  واستكئاف  املسلم،   حياة  يف  العقيدة  الوظيفة  عن   البحث   أمهية   لنا

 . الراهن  وقتنا  يف   البشري   اجملتمع   يواجهها  اليت  املشاكل  ألعقد "السهلة"    املمكنة  الواقعية
احلوادث   تفسريهم  عند اإلسالمية    العقيدة  مرجعيةاستحضار    يفاألوائل    العلماء  يفرط  مل
 وتدابريهم وأفكارهم مقارابهتم، اصطبغت كانت   وهلذا العمران، وبناء الناس أحوال توجيهو 
" من خالل وذكره  تعاىل "معرفة هللا    استحضروا  فقد وقواعدها.    العقيدة  بصبغةالوابء    دفع   يف
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 قطعاذهن املسلم    يف   يبدد   وأفعاله  تعاىل هللا    صفاتأتمل    إن كمال أفعاله وصفاته وأمسائه.  
الذي يفرزه   واالضطراب  والرتدد  اليأس   ومشاعر  واالضطراب  واخلراب  الفوضى  صور  كل
 واطمئنانه  سكونهو   القلب  يقنيذلك    بدل  لينشأ  اجملتمع، النفس وعلى صعيد    على   الوابء

 الصاحل،  والعمل اإلميانخالل   من مثرهتا  لنيل  وليسعى  وحكمته  االبتالء سنناملرء  وليدرك 
 ،من بني يديه ومن خلفه  املؤمن  حيفظ   للكون املدبر  اخلالقهو   تعاىل هللا    أن  أيضا  وليتيقن
 ويرزقه، له،    ويغفر  ويكرمه،  ويرفعه،  ويشفيه،  ويهديه،  به،  ويلطفعليه،    ويسرت  ويرمحه،
ُنه ولقد ذكروا الناس .  واملصائب زلوالنوا والشدة  العسر حاالت كل   يفو  حني  كل   يف  ويؤممِّ

 عني   تعلق  عن  عبارة...  كذلك مبعىن االميان بقضاء هللا وقدره، وهو كا يعرفه البعض"  
من اخلالئق إالّ على  شيء    الشهادة  عامل   يف  يظهر  فال  وجودها؛  قبل  ابلكائنات   هللا ]علم[  

وقف علمه وقدره سابق، وال يصدر من خلقه قول وال فعل، وال حركة وال سكون، إال 
وقد سبق يف علمه وقدره كيف يكون، فأايم العبد حمصورة، وأنفاسه معدودة، وخطواته 

  ".  (Aḥmad, 2015)مكتوبة
 إىل  فيه  األمرابلقدر السكينة الذهنية والتثبت بعد االستالم وتفويض    االميان  أحوالمن    إن
 االضطراابتالذي يسبب    اجلزعمن    تقيه  اليت  القلبية  األعمالذلك    ويتضمن   شهادة،  هللا

الفرار من    واالضطرار  الشديدة،  النفسية انتشاره    وتتسببوالطواعني،    األوبئةإىل   يف يف 
 احلرجة، األحوال    هذه  دقائق  وحتليل  وصف   يف  األوائل  موناملسل  العلماء  اجتهد   وقد اخللق.  

 التعامل  يف   النفسي   التوفيق  قمة  يعد  مما رابنية ال تقدر بثمن،    منحا   تصويرها   يف   أبدعوا   بل
الذي يستثمر إميانه   املسلمسبيل املثال    على  السرمري  وصف  فقدوالطوارئ.    النوازل  مع

ه،  بيت   ابب   يف  الذي اشرتى نعيم اجلنة وهو  احلاذق"   ابلتاجر"   الكيفية  هبذه   والقدر ابلقضاء  
  الفرسان  ومبارزة األقران،  ومناهضة احلصون فتح ومعاجلة السالح ومحل الطرقات وقطع  السفر ربح فيه

 .   (Al-Sarmarī, 2005)اليت تلزم اجملاهد والشهيد يف سبيل هلل
العقيدة اإلميانية "أم احللول" ملختلف النوازل واملشكالت، وهلذا السب كان املوضوع   ومتثل

احملوري لوحي القرآن املكي بناء العقيدة اإلميانية والتوحيد يف نفوس الصحابة. فجاءت 
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الروحية  املناعة  لديهم  مما عزز  املسلم،  القلب  استقبله  ونفسي معنوي  أول غذاء روحي 
أساسية مثل التقوى واالستقامة والفضيلة واحلكمة واألخوة والتعاون الالزمة تعكس قيم  

 استنباط  يف هذا السياق    يف   العقيدة  استثمار مثل  ويتوالصرب على كل أنواع املشقات واحملن.  
 املشكالت مع التعامل  من  ومتكينهم  للناس،وتبسيط تطبيقاهتا   اآلخر ابليوم اإلميان معاين
 كما واجملتمع.    احلياة  بواقع   العقيدة  تربطكربت، وخصوصا يف استشعار اخليوط اليت    مهما

اآلخرة   وقلوهبم  وضمائرهم  الناس   انتباه  توجيه   على   العلماء   جهود  تقتصر   مل فضل  إىل 
بل    والعمران  االجتماع  لسنن  السليم  الفهم  على  ومقارابهتم   حلوهلم  أسسوافحسب، 
 ذلك   ذكر  كما  أساليبها  وتنوعالتاريخ اإلنساين    يف   احلتميةء  بسنة االبتال   روهم البشري، فذكَّ 

االستنكار وقوع هذه املصائب   جيدر  ال هذا األساس،    وعلى(.  ٣٥:  اإلسراء)  رميالك  القرآن  يف
. فكل لذة فيها إال  املصائب  مرستان  ، فهذ األخرية ليست إال الدنيا  هذه  يفعلى اختالف أنواعها 

ممزوجة     صورهتا   حسنت   وإن   وعمارهتا   سراب،   فهو   شراب   أنه   الدنيا   يف   يظن   فكلما "  ابلكدر وهي 
  خيل   مل   الصفني   بني   دخل   ومن   بلل،   من   خيل   مل   الغمر   املاء   خاض   ومن   للذهاب،   فهو   ومجعها   خراب، 

  يطلب  من منه   وأعجب   اللسع،   ينكر   كيف   األفاعي  سلة  يف   يده   ممن  العجب   كل  فالعجب  وجل، من
   ". (Al-Manbajī, 1929)النفع الضرر على املطبوع  من
 نفسية   يف  التأثري  موضوع  علىاإلسالمية    العلمية  املؤلفاتالعقيدة يف    دوريقتصر    مل  كما 

التصور   إىل  أيضا  امتد بل    آاثره،  وختفيض  الوابء  دفع  ألجل  املسلم   املصاب دائرة  بيان 
  البيئية، أو    والبيولوجية  العاملية   دوائره  من  أوسع   سياق   يفلكن    األوبئة  حدوث  بتأطري   اخلاصة

 احنرافتسبب واستجالب  النصوص الشرعية، وتسليط الضوء على  مراجعة    على   فاعتكفوا
 والتحليل  التحقيق  سقف  رفعوا  بذلك، و صائبامل   من  النوع  هلذا  وسلوكهم  أحوال الناس

 يف  والشروع  التداول،  حيز  إىل اإلنساين مباشرة    العمل   إدراجوذلك من خالل    والتدبري،
 وقد.  الالزمةاألحكام واستنتاج التدابري العملية    واستنباط  اجلمع  مع  والبيان،   التفسري   مهمة 
 روجة امل   وامليثولوجيا  التنجيم  تفسرياتاقصاء    من من خالل العقيدة اإلسالمية    العلماء  متكن
األوبئة   وعلى   وأحواله،  اإلنسان  سلوك  على  األفالك  ومواقع   للكواكب  لتأثري حدوث 
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 الكرمي  يوسف  بن  مرعي  ردَّ سبيل املثال،    فعلى .  وأمارات  قرائنيدعونه من    مبا  وتفسريها
 ادعاءاهتم  زيف   علىاألدلة املختلفة    إيرادمع    التوجه  هذا  على ه(  ١٠٣٣)ت.    احلنبلي
 اإلخبار  يف   مني كالم املنجِّ   أنَّ   هللاُ   أيدك: "اعلم  مشاهداهتم، قائال  كذب و   هم قائعو   وزيغ

 ذلك، يف تصديُقهم جيوز وال ، وحسبان   وظن   ،وهبتان   كذب    احلوادث من  وغريه ابلطاعون 
 ".  (Al-Karmī, 2000)حمقق  تغفيل  ذو   وأو  أمحق ،   هلم  واملصدق 

 
 أمهية ممارسة التفكي الناقد عند حدوث اجلائحة  .6

الذي مجع البناء    قد االن  لتفكريالفت لالنتباه ل  ثراءاليت اطلعنا عليها    العلمية  الرسائلظهر  ت
خمتلف   الفقهاء،    الفئاتبني  من   واملتكلمني،   واألطباء،  واحلكماء  والفالسفة، العلمية 

 تجاوز ت؛  يقوم على منهاج بينية  لديهم قد  االن  التفكري وغريهم. وكانت أحد مسات    والشعراء
 مقولة لبطالن أو أصح وأنفع  ن ختصصية خمتلفة لعرض فكرة  ميادي إىل حدود معرفة الناقد  

التخصصني.   لدى  معترب  بدليل  خاطئة  فكرة   عند   الذايت   النقد   أسلوب  اشتهر  كماأو 
يف نقد   ابرزااألول    مثال  جند إىل نفس دائرة املعرفة التخصصية.    املنتمني  املسلمني  العلماء

 اليت   األخرى  ابألحاديث  املسألة  ربط  مدامعت  ،ابن اخلطيب للفقهاء الذين نفوا العدوى
أسلوب احلوار   مستخدما   كاجلذاذ،  األمراضعن املصابني أبنواع    واالبتعاد  الوقاية  إىل   تدعو

السمعي    ثلم  األصول،   وحجة واالستفهام   الدليل   احلس   عارضه  إذا  أتويله  يلزمأن 
يرد على بعض الفقهاء الذين أنكروا   العلمي،   واحلجاج   احلوار  هلذا   خوضه   ويف .  واملشاهدة

 وقد  العدوى،   دعوى  نسلم  كيف   قيل"فإن    ،واحد ديث  املعىن الظاهري حلحدوث حبجة  
 واملشاهدة  واحلس  واالستقراء  ابلتجربة  العدوى  وجود  ثبت  وقد   قلنا،  ذلك؟  بنفي  الشرع  ورد

أشار إىل النتيجة اليت آلت  ُثَّ  .")Mu’tazz, 2021( الربهان  مواد وهذه. املتواترة واألخبار
 هذا يف: "والعناد اخلطيب  ابن  يقول الظاهري واجلزئي للحديث،    الفهم  نتيجة األمور    اإليه

 بعض   من   عليهم  هللا  وسلط   الطاعون،   سيف   الناس  يف   أحلم  فيه  اللجاج   وارتكاب  الباب
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 شبا عن  فسالت  ابلسيوف،  للناس  اخلوارج من   األزارقة اعرتاض ابلفتيا اعرتضوا من  املفتني
 بريء   كان  وإن .  بسببه  الفناء  عليه   كتب   من  إال   يعلمه   ال   ما   واملهج   النفوس  من   أقالمهم
 . ")Mu’tazz, 2021( احلديث  لفظ  ظاهر مع   وقوفا   املضرة   من  القصد

 مما.  الوابء  لدفع  الناس   على  تعرض   اليت   التدابري   نقد  على  حرص في  الثاين،   األسلوب   أما 
نقدي اللرتاث  لفيه    السبقوليد اليوم، بل    ليسنقد أساليب التعامل مع جائحة    أن  يبني

 دفعتوجيهات يف اختاذ أجنع وسائل  و   وبدائل  أفكار   من فيما يقدمه    خصوصا   اإلسالمي،
أشار السيوطي   ما  هوفتقر إىل العلم والتجربة. و ت  يتال  ةالعشوائي  جراءاتاال  وجتنب الوابء  

تغنيهم   اليت ال  األشاء  إتيان  أكثروا يف  الناس  أن  مأكوالت،  حني ذكر  استعمال  ذلك  من 
وغريها مما نصحت به الكتب الطبية، كما ذهب فريق آخر من  وخمففات وحوامض، وتعليق فصوص، 

أنفسهمالناس إىل وضع   عند  من  أذكاراً  وابتدعوا  أثر،  هبا حديث وال  يرد  مل   ,Al-Suyūṭī)أدعية 

1996) . 
شرع الناس بدفعه   ، ه٤٤٩أنه يف الطاعون الكبري الذي وقع سنة    أيضا ذكر السيوطي  و 

وثقوا ابجلامع كما  ففعلوا، ُث  أايم،  البالد بصوم ثالث  الوسائل حبيث "نودي يف  بشَّت 
يفعلون يف شهر الرمضان، ُث خرجوا يوم اجلمعة، سابع عشر الشهر إىل مسجد القدم، 
الذمة  أهل  حَّت  عميق،  فج  من كل  الناس  وخرج  الطاعون،  رفع  يف  هللا  إىل  فتضرعوا 

نتشروا يف الطرقات، وأكثروا التضرع والبكاء، ومل يزدد األمر إال شّدة، وال واألطفال، وا
 شائعة  اإلجرائيةالنماذج    هذه اليوم مثل    إىل تزال    وال ".   (Al-Suyūṭī, 1996)موت إال كثرة

املثال    فعلى   اإلسالمية،  اجملتمعات   بعض   يف الشؤون االسالمية املوريتاين   قام سبيل  وزير 
قرارا يقضي إبطالق تالوة للقرآن طوال الوقت ابستخدام   إبصدار الداه ولد أعمر طالب  

، وذلك للمسامهة يف جهود   (ابلقرآن نرفع البالء)مكربات الصوت يف محلة أطلق عليها  
انة ابلقرآن احلكومة للحد من تفشي فريوس كوروان... وأوضح القرار الوزاري أن االستع

مجيع أئمة املساجد على عموم الرتاب "للتربك والتضرع لرفع البالء، وأن القرار موجه إىل  
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 يف  املسلمني (  ٢٠٢١)  السنةهذه    اإلسالمية   الشؤون  وزارة  دعت   ماليزاي،  ويف   .6الوطن" 
 الثالثة  الوطنية  التلفزيون  قناة  عرب  متزامن  وقت  يف  يس  سورة  قراء  إىل   البالد  أرجاء  كافة

   . 7املصابني   على   والشفاء   ابلرمحة  والدعاء  البالد   عن  الوابء  دفع   لغرض  معروفني  قرَّاء  مبشاركة
حيدث يف   ماذا  مثل التساؤالت    بعض قد تثري    العامة   الدينيةاالجراءات    هذه مثل    اختاذ   إن  

 تعقيد  ازداد  أو  ساراي  الوابء  بقي  إذاحالة ما    يفهذه األعمال    أدائهم  بعد   الناس  أذهان
 تغيري   على   املسلمونيقدم    عندما   اإلجراءات  هذه   جتدي   وهل  اليوم؟   احلال   هو   كما  وانتشارا
 ابلكبائر  اجملاهرة  ومنع  احملرمات  إبزالة خصوصا    تعاىل،   هللا  يرضي  الذيعلى الوجه    أوضاعهم 

 والتعليمية   السياسية،  احلياة  جماالت   خمتلف   يف  املسلم  اجملتمع   قلب   على   رانتاليت    املقننة
 ابلدعاء  أو  وحده القرآن   بقراءةأحواهلم    يغريوا  أن  للمسلمني  فكيف.  والثقافية  واالقتصادية

وأحكام    التفكري   عن   بعيدا وأخالق  قيم  الروحي ن  إ.  البشري  العمرانيف  االستشفاء 
، بل التمنجمرد    على نسان  عبثي الصبياين يبتدعه اإل السلوك  المن    ضراب  ليس   ياإلسالم
تعلم تتتعلم كما    تها حكم  اقتناءو   تهاتزكي  نظامو   وأحكامها   وشروطها  أعماهلا رابنية هلا    وسيلة

الطبيعية، بل   الروحية    إن املعارف والعلوم  التزكية   همفال  حسن  إىليكون    ما  أحوج جمال 
 يكون   حَّت   احلها مر   مجيع  يف  االستقامة   وحتقيق  األداء   يف   واالتقانتنظيم املرتب  الو   وااللتزام

 . (Al-Suyūṭī, 1996)الناس  أوضاع  وحتسني  املصائب  دفع   يف اإلجيايب  والتأثري  القبول   هلا
 

 خامتة 
 والتأليف   العلم  أبواب  يف  ومتقدمة  متميزة  فريدةاألوائل    املسلمني  جتربة  أن هذه الدراسة    مفاد

 نصيبها   وأن   القدم،   منذ  مرَّات  اإلسالمية   تمعات اليت اجتاحت اجمل  الوابء   ظاهرة   ومعاجلة

 
 15354مـ رقم العدد:  2020ديسمبر  11المصدر: الشرق األوسط:  6

ome/article/2676051https://aawsat.com/h/بحملة - الوباء- من- للحد- تسعى- موريتانيا-

 . ١٤٤٢شعبان  ١٤( شهد بالتاريخ: البالء«- نرفع- بالقرآن»
7 https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/06/823676/bhplus 
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حلد بعيد. فقد توقفنا على بعض الدراسات احلديثة   موفقواملوضوعي والتأصيلي    العلمي 
 ميزات أهم    ولعل اليت أشادت بدقة تشخيص املسلمني األوائل لطبيعة الطاعون والوابء.   

 الرؤية  ومشولية  املعريف،  والتكامل  ،(النبوية  والسنة)قرآن    الوحي  مرجعية  ،الفكرية  أعماهلم
 النقدي،   التفكري  مثل  التفكرييف    متعددة  أساليب  واستثمار  العلمي،  والتنوع  والطرح،
مييز    أبرز  ولعلواالستقرائي.    واالستنباطي  والتأملي  والتجرييب،  والعلمي  إسهاماهتم ما 
 السرور  وإدخال   السكينةجلب    على  وقدرة  أتثري   من   له ملا    الروحي   للرصيد البالغ    اهتمامهم

روحية   وسائل   استثمار  أحسنوا  فقد.  األوبئة  مع  مل ا التع  يف   احلكمة   تعزيز الصرب و   وإهلام 
الرؤى واملقارابت "العلمية"   غالب تتجاهله  ما وهو  املصابني،  وتسلية الناس  لتوجيهمتنوعة  

اجلوائح   التعامل مع  املادي    طغيان   بسبب  اليوم،يف   والعلم،   احلياة   فلسلفة  علىالتصور 
 للتجربةاإلجيابية    الصورة  إن.  غريه  على منطق الربح واخلسارة االقتصادي البحت    وتقدمي
 فقط  والنقائص،  والعثرات  الثغور  من اإلسالمية ال تعن حبال من األحوال خلوها    العلمية
 واختاذ  الوابء   فهم  اضطراب  يف  تسببتاآلراء املتعارضة اليت   بعض هو معروف    كما ظهرت  
املخطوطات   يف   دفينةتزال    ال   األوبئةاملسلمني يف التعامل مع    جتربة   إن.  الالزمة  إجراءاته
وحتليلها   وبسطها  الستخراجها  املكثف   البحث  إىل   حباجة   فهي  النور،   إىل   خيرج  مل   منها  كثري

أن تلهمنا يف   ميكن  حيَّة  جتربة  ولتكون   واحلضاري،  التارخيي   الرصيد يف    لتسهموتطويرها  
على املسلمني يف   ينبغي.  اليوم  املعقدة   األوبئة  ألحوال  معاصرةمقارابت وحلول    صياغة

على  تقع  اليت  اهلائلة  والتغريات  واملتسارعة  الطارئة"  و"األحوال  "النوازل"  لتدبري  سعيهم 
اجملتمع اإلنساين أن يؤخذوا بزمام مبادرة تفعيل ركن العقيدة الذي يؤسس للحلول املستدمية 

 لها اجلزئية، واليت تتعلق ابلبيئات والقطاعات العمرانية واالجتماعية املختلفة.      األخرى بتفاصي
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