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 :الممخص
إف ما يعيشو اليـو عالمنا المعاصر مف 

أوقفتو عمى الرغـ و  أسكتت العالـ ئحةجاأو  وباء
مف التقدـ والتطور العممي الذي توصمت إليو 

ىي اليوـ دوؿ العالـ بأسرىا وقفت  البشرية وىا
عاجز أماـ ىذا الفيروس الذي ال يمكف رؤيتو 

المجردة وىذه دليؿ عمى عجز البشرية  بالعيف
وال شؾ في , خالقياإلى  جميعا وضعفيا وافتقارىا

أف السبب الرئيسي في انتشار مثؿ ىذه األمراض 
وألوبة ىو االنحراؼ الذي يحصؿ في طبيعة 

البشرية عف المسار الذي  ابتعدتاإلنساف كمما 
رسمو ليا رب العباد زاد اهلل عمييا الوباء والعذاب 

ترجع وكما نعمـ أف الفساد قد استشرى  حتى
واالنحالؿ الخمقي وزواج الرجاؿ مف بعضيـ 
لى غير ذلؾ كمف المعاصي التي  والظمـ وا 

ومف خالؿ ىذه البحث  أوجبت ىذه العقوبات
ف األوبة التي حمت في العالـ نيدؼ بياف نبذة ع

 .بياف السبب في ذلؾ وكيفية عالجياسالمي و اإل

وباء, االسالـ, الشريعة,  الكممات المفتاحية:
 كورونا

 المقدمة
, إف الحمد اهلل نحمده ونستعينو ونستغفره

ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا ومف سيئات 
مف ييده اهلل فال مضؿ لو ومف يضمؿ , أعمالنا

وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال , فال ىادي لو
الميـ , شريؾ لو وأشيد أف محمدًا عبده ورسولو

 لوالدي ولممسمميف والمسممات أما بعد2اغفر لي و 
إف ما يعيشو اليـو عالمنا المعاصر مف 

أوقفتو عمى الرغـ و  أسكتت العالـ ئحةجاأو  وباء
مف التقدـ والتطور العممي الذي توصمت إليو 
البشرية وىاىي اليوـ دوؿ العالـ بأسرىا وقفت 
عاجز أماـ ىذا الفيروس الذي ال يمكف رؤيتو 

وىذه دليؿ عمى عجز البشرية  بالعيف المجردة
خالقيا. وىذا ليس إلى  جميعا وضعفيا وافتقارىا

بالشيء الجديد عمى البشرية لقد مرت البشرية 
بالكثير مف األوبة واألمراض التي فتكت بالبشر. 
وال شؾ في أف السبب الرئيسي في انتشار مثؿ 
ىذه األمراض وألوبة ىو االنحراؼ الذي يحصؿ 

البشرية عف  ابتعدتكمما  في طبيعة اإلنساف
المسار الذي رسمو ليا رب العباد زاد اهلل عمييا 
الوباء والعذاب حتى ترجع وكما نعمـ أف الفساد 
قد استشرى واالنحالؿ الخمقي وزواج الرجاؿ مف 
لى غير ذلؾ كمف المعاصي  بعضيـ والظمـ وا 

ف ما دفعنا لمبحث  التي أوجبت ىذه العقوبات. وا 
عات اليوـ ىو وباء كورونا عف مثؿ ىذه الموضو 

الذي ظير في بالد الصيف في نياية سنة 
ـ وعـ وانتشر في جميع العالـ ومات ٜٕٔٓ

بسببو الكثير مف الناس وعطؿ حركة النقؿ 
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والتجارة وانتشرت المجاعة. ومف خالؿ ىذه 
البحث نيدؼ بياف نبذة عف األوبة التي حمت في 

يفية العالـ اال سالمي وبياف السبب في ذلؾ وك
 عالجيا .

 :أىمية البحث: تكمن أىمية البحث في ما يمي
 كورونا .باء والتعرؼ عمى و  ما ىو الوباء -ٔ
 .ظيور وباء كوروناإلى  أسباب التي أدت -ٕ
 وأعراضو.خطورة مرض كورونا  -ٖ
حمت  بياف شيء مف األوبة واألمراض التي -ٗ

 .بالعالـ والمسمميف خصوصا قديما وحديثا
لنبوية في األسباب بياف دور القراف والسنة ا -٘

التي توجب العقوبات واألمراض التي تكوف 
 وباء.

تكمن مشكمة البحث في ما  :مشكمة البحث
 يمي: 

 المساىمة في عالج وباء كورونا. -ٔ
في بياف دور القراف الكريـ والسنة النبوية  -ٕ

 عالج وباء كورونا.
الكريـ والسنة  الحجر الصحي مف خالؿ -ٖ

 في مجابية كورونا.النبوية 
تعامؿ الصحابة مع األوبة واألمراض  كيؼ -ٗ

 مف خالؿ طاعوف عمواس.
دور القراف الكريـ والسنة النبوية في توجي  -٘

األخذ إلى  الناس نحو في توجيو الناس
باألسباب وعدـ السخرية مف المرض وأخذ 

 األمر عمى محمؿ الجد.
وفعؿ الخير والتكافؿ ومساعدة الفقراء مف   -ٙ

تكوف ىناؾ أجؿ رفع الوباء حيث غالبا ما 
  . مجاعة في ضؿ انتشار الوباء

إلى  ىيكمة البحث: قسمت ىذا البحث
 مبحثين: 

بوباء كورونا  المبحث األول: التعريف
الطواعين التي حمت و  نبذه عن األوبة

 بالمسممين:
أو  لوباءالمطمب األوؿ2 التعريؼ با

 2الطاعوف
الطواعيف و  نبذه عف األوبة 2المطمب الثاني

 2مميفالتي حمت بالمس
 المبحث الثاني: أسباب األوبة وعالجيا:

 المطمب األوؿ2 أسباب األوبة2
 المطمب الثاني2 العالج األوبة2

 المبحث األول
 نبذه عن األوبةبوباء كورونا  التعريف

 الطواعين التي حمت بالمسممين:و 
 المطمب األول

 الطاعونأو  بالوباءالتعريف 
ىو بالقصر والمد واليمز , الوباء" رجز
أوبأت األرض فيي موبئة , طاعوف ومرض عاـ

ووبئت أيًضا فيي موبوءة. ويطمؽ عمى وخمة 
 يكثر بيا األمراض سيما لمغرباء. ىو مرض عاـ

 ٔقيؿ2 ىو اليواء المتعفف., موت ذريعأو 

                                                           

ِجّع تذاس األٔٛاس فٟ غشائة اٌتٕض٠ً ٌٚطائف / 1

جّاي اٌذ٠ٓ، ِذّذ طا٘ش تٓ عٍٟ اٌصذ٠مٟ ، األخثاس

ِٟ اٌىجشاتٟ )اٌّتٛفٝ:  ِطثعح ، ٘ـ(686إٌٙذٞ اٌفَتَّٕ

 -٘ـ  1381، 3ط، اٌّعاسف اٌعخّا١ٔح ِجٍس دائشج

 3، ص5َ، د1661
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وفى , ولما كاف الطاعوف يكثر فى الوباء
كما قاؿ الخميؿ2 , ُعبِّر عنو بالوباء, البالد الوبيئة
طاعوف. وقيؿ2 ىو كؿ مرض يعـ. الوباء2 ال

والتحقيُؽ أفَّ بيف الوباء والطاعوف عمومًا 
وليس كؿُّ وباٍء , فكؿُّ طاعوٍف وباءٌ , وخصوصاً 
وكذلؾ األمراُض العامة أعُـّ مف , طاعوناً 

 ٔ الطاعوف.
قالو صاحب , الطاعوف نوٌع مف الوباء

وىو عند أىؿ الطب2 ورـٌ ردئ قتَّاؿ , "الصحاح"
ب شديد مؤلـ جدًا يتجاوز المقدار يخرج معو تميُّ 

أو  ويصير ما حولو فى األكثر أسود, فى ذلؾ
التقرح سريعًا. إلى  ويؤوؿ أمره, أكمدأو , أخضر

يحدث فى ثالثة مواضع2 فى , وفى األكثر
وفى المحـو , واألرنبة, وخمؼ اأُلذف, اإِلْبط

الرخوة. وقد زعـ الجاىميوف أف الطاعوف الذي 
 .ٕي الجاىمية فيحصد الناسكاف يقع كثيًرا ف

عف أبي موسى قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل 
فناء أمتي بالطعف  2صمى اهلل عميو وسمـ

والطاعوف فقيؿ يا رسوؿ اهلل ىذا الطعف قد 
عرفناه فما الطاعوف قاؿ ) وخز أعدائكـ مف 

وعف أسامة رضي اهلل , ٖالجف وفي كؿ شيداء( 
قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ2 "  عنو

                                                           

، ٘ـ(151تٓ ل١ُ اٌجٛص٠ح )اٌّتٛفٝ: ، الاٌطة إٌثٛٞ/ 1

 58ص

جٛاد عٍٟ  د.، اٌّفصً فٝ تاس٠خ اٌعشب لثً اإلسالَ/ 2

٘ـ، 1422، 4طداس اٌسالٟ، ، ٘ـ(1448)اٌّتٛفٝ: 

 386، ص12َ، د2441

دّذ تٓ أتٛ عثذ هللا أ، ِسٕذ اإلِاَ أدّذ تٓ دٕثً/ 3

ِذّذ تٓ دٕثً تٓ ٘الي تٓ أسذ اٌش١ثأٟ )اٌّتٛفٝ: 

عادي ِششذ،  -شع١ة األسٔؤٚط  ، اٌّذمك:٘ـ(241

د عثذ هللا تٓ عثذ اٌّذسٓ  ، إششاف:ٚآخشْٚ

 2441 -٘ـ  1421، 1ط، ِؤسسح اٌشساٌح، اٌتشوٟ

 .263، ص32( د16528 َ/ دذ٠ج أتٟ ِٛسٝ، )ح

اعوف رجس أرسؿ عمى طائفة مف بني الط
فإذا سمعتـ بو , إسرائيؿ وعمى مف كاف قبمكـ

ذا وقع بأرض وأنتـ , بأرض فال تقدموا عميو وا 
 ٗفييا فال تخرجوا فرارا منو " 

لقد عرفت منظمة الصحة  كورونا( فيروس)
فيروسات كورونا ىي : فيروس كوروناالعالمية 

بب ساللة واسعة مف الفيروسات التي قد تس
ومف المعروؼ أف . المرض لمحيواف واإلنساف

عددًا مف فيروسات كورونا تسبب لدى البشر 
أمراض تنفسية تتراوح حدتيا مف نزالت البرد 

األمراض األشد وخامة مثؿ متالزمة إلى  الشائعة
والمتالزمة ( ميرس)الشرؽ األوسط التنفسية 
ويسبب (. سارس)التنفسية الحادة الوخيمة 

-الُمكتشؼ مؤخرًا مرض كوفيد فيروس كورونا
11. 

ىو  11-مرض كوفيد ؟91-ما ىو مرض كوفيد
مرض معد يسببو آخر فيروس تـ اكتشافو مف 

ولـ يكف ىناؾ أي عمـ . ساللة فيروسات كورونا
بوجود ىذا الفيروس الجديد ومرضو قبؿ بدء 
تفشيو في مدينة ووىاف الصينية في كانوف 

 11-فيدوقد تحّوؿ كو . 2011ديسمبر / األوؿ
جائحة تؤثر عمى العديد مف بمداف إلى  اآلف
 .العالـ

تتمثؿ  ؟91-ما ىي أعراض مرض كوفيد
في  11-األعراض األكثر شيوعًا لمرض كوفيد

                                                           

ع١ً أتٛ ِذّذ تٓ إسّا، اٌجاِع اٌصذ١خ اٌّختصش/ 4

 –داس اتٓ وخ١ش، ا١ٌّاِح ، عثذهللا اٌثخاسٞ اٌجعفٟ

د. ِصطفٝ  ، تذم١ك:1681 – 1441، 3ط، ت١شٚخ

 -د٠ة اٌثغا أستار اٌذذ٠ج ٚعٍِٛٗ فٟ و١ٍح اٌشش٠عح 

، 4( د3413 جاِعح دِشك، تاب دذ٠ج اٌغاس )ح

 .115ص
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وقد يعاني بعض . الحمى والسعاؿ الجاؼ والتعب
, احتقاف األنؼأو , المرضى مف اآلالـ واألوجاع

وعادة ما تكوف ىذه . اإلسياؿأو , ألـ الحمؽأو 
 . األعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً 

يصاب بعض الناس  ؟91-مرض كوفيدخطورة 
بالعدوى ولكف ال تظير عمييـ سوى أعراض 

%( 00نحو )ويتعافى معظـ الناس . خفيفة جداً 
عالج في إلى  مف المرض دوف الحاجة

وتشتد حدة المرض لدى شخص . المستشفى
أشخاص يصابوف بعدوى  5واحد تقريبًا مف كؿ 

. حيث يعانوف مف صعوبة في التنفس 11-كوفيد
وترتفع مخاطر اإلصابة بمضاعفات وخيمة بيف 

واألشخاص الذيف يعانوف مشاكؿ , كبار السف
أمراض أو  مثؿ ارتفاع ضغط الدـ, طبية أصالً 

. السرطافأو , داء السكريأو , القمب والرئتيف
ولكف أي شخص يمكف أف ُيصاب بعدوى 

وحتى . يدةالمصحوبة بأعراض شد 11-كوفيد
 11-األشخاص المصابيف بأعراض كوفيد

. غيرىـإلى  الخفيفة جدًا يمكف أف ينقموا الفيروس
ويجب عمى جميع األشخاص المصابيف بالحمى 
والسعاؿ وصعوبة التنفس الحصوؿ عمى العناية 

 .أيًا كانت أعمارىـ, الطبية
 ٜٔ-تنتشر عدوى ؟91-مرض كوفيدانتشار 

نفسية التي يفرزىا اساسا عف طريؽ القطرات الت
لديو أعراض أخرى مثؿ الحمى أو  يسعؿ شخص

والتعب وقد ينتقؿ مف األشخاص الذيف ال تظير 
 1عمييـ أعراض المرض.

                                                           

 :11-اٌصفذح اٌخاصح تىٛف١ذ/1

m///h://eee.eme.tw//n./:h:.w:w/t:h/tth

:nh:h/wes:e-/e.ewnst.oh-2011  شثىح

 المطمب الثاني
 نبذه عن الطواعين التي حمت بالمسممين

لقد عمت الطواعيف وانتشرت قبؿ وبعد 
وخاصة في الدولة األموية حيث  ومجيء اإلسالـ
طواعيف التي كانت احد أسباب كثرت فييا ال

الطواعيف التي حمت بالمسمميف كثير و  سقوطيا
وسنذكر أشيرىا. أوؿ وأشير طاعوف حدث في 

طاعوف عمواس  زمف الصحابة رضي اهلل عنيـ
ىذا و  كاف أوؿ طاعوف في اإلسالـ بالشاـ.

بمدة صغيرة يقاؿ ليا إلى  الطاعوف منسوب
ا كاف ألني -وىي بيف القدس والرممو  -عمواس 

ثـ انتشر في الشاـ منيا , أوؿ ما نجـ الداء بيا
نا إليو راجعوف. قاؿ , فنسب إلييا فإنا هلل وا 

الواقدي توفي2 في عاـ طاعوف عمواس مف 
المسمميف بالشاـ خمسة وعشروف ألفا. وقاؿ 

  ٕغيره2 ثالثوف ألفا.
واختمؼ في خبر طاعوف عمواس وفي أي سنة  

قاؿ2 , ابف حميد فقاؿ ابف إسحاؽ ما حدثنا, كاف
قاؿ2 ثـ دخمت سنة ثماني , عنو, حدثنا سممة

فتفانى فييا , ففييا كاف طاعوف عمواس, عشرة
وىو أمير , فتوفى ابو عبيده ابف الجراح, الناس
, ويزيد بف ابى سفياف, ومعاذ بف جبؿ, الناس

وعتبة بف , وسييؿ بف عمرو, والحارث ابف ىشاـ
  ٖوأشراؼ الناس. , سييؿ

                                                                                    

 :ِعٍِٛاخ إٌّظّح عٓ اٌٛتائ١اخ

m///h://eee.eme.tw//:/t-etw 

أتٛ اٌفذاء إسّاع١ً تٓ عّش تٓ وخ١ش ، اٌثذا٠ح ٚإٌٙا٠ح/ 2

، ٘ـ(114ٌّتٛفٝ: اٌمششٟ اٌثصشٞ حُ اٌذِشمٟ )ا

، داس إد١اء اٌتشاث اٌعشتٟ، عٍٟ ش١شٞ اٌّذمك:

 141، ص1َ، د 1688 -، ٘ـ 1448، 1ط

تاس٠خ اٌطثشٞ = تاس٠خ اٌشسً ٚاٌٍّٛن، ٚصٍح / 3

ِذّذ تٓ جش٠ش تٓ ٠ض٠ذ تٓ وخ١ش تٓ ، تاس٠خ اٌطثشٞ

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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الجوزي في المنتظـ2 كاف في وقاؿ ابف 
, سنة أربع وستيف كاف الطاعوف الجارؼ بالبصرة

وىذا , وقد قيؿ إنما كاف في سنة تسع وستيف, 
وكاف , ىو المشيور الذي ذكره الذىبي وغيره

, وكاف ذلؾ في ثالثة أياـ, معظـ ذلؾ بالبصرة
فمات في أوؿ يوـ مف الثالثة مف أىؿ سبعوف 

, منيا إحدى وسبعوف ألفاوفي اليـو الثاني , ألفا
, وفي اليوـ الثالث منيا ثالثة وسبعوف ألفا

وأصبح الناس في اليـو الرابع موتى إال قميؿ مف 
حتى ذكر أف أـ األمير بيا ماتت , آحاد الناس

حتى استأجروا ليا , فمـ يوجد ليا مف يحمميا
وقاؿ الحافظ أبو نعيـ األصبياني2  أربعة أنفس.

حدثني , أحمد بف عصاـحدثنا عبيد اهلل ثنا 
وكاف قد أدرؾ , يكنى أبا النفيد, عف رجؿ, معدي

قاؿ2 كنا نطوؼ بالقبائؿ , مف ىذا الطاعوف
, فمما كثروا لـ نقو عمى الدفف, وندفف الموتى

فكنا ندخؿ الدار وقد مات أىميا فنسد بابيا 
 ٔعمييـ.

وقاؿ المدائني2 حدثني مف أدرؾ الجارؼ   
فييا في كؿ يـو  قاؿ2 كاف ثالثة أياـ مات

سبعوف ألفًا. وقاؿ خميفة قاؿ أبو اليقظاف2 ومات 
ألنس بف مالؾ ثمانوف ولدًا ويقاؿ سبعوف ولدًا؛ 
وقيؿ مات لعبد الرحمف بف أبي بكرة في 
الطاعوف المذكور أربعوف ولدًا. وقؿ الناس 
بالبصرة جدًا حتى إنو ماتت أـ أمير البصرة فمـ 

لجيد. ومات يجدوا مف يحمميا إال أربعة با
                                                                                    

، ٘ـ(314غاٌة ا٢ٍِٟ، أتٛ جعفش اٌطثشٞ )اٌّتٛفٝ: 

عذ اٌمشطثٟ، )صٍح تاس٠خ اٌطثشٞ ٌعش٠ة تٓ س

، 2ط، ت١شٚخ –داس اٌتشاث ، ٘ـ(366اٌّتٛفٝ: 

 64، ص4٘ـ، د 1381

 .288، ص8اٌثذا٠ح ٚإٌٙا٠ح، د/ 1

لصدقة بف عامر العامري في يـو واحد سبعة 
فقاؿ2 الميـ إني مسمـ مسمـ. ولما كاف يـو , بنيف

الجمعة خطب الخطيب وليس في المسجد إال 
فقاؿ الخطيب2 ما فعمت , سبعة أنفس وامرأة

الوجوه؟ فقالت المرأة2 تحت التراب. وقيؿ2 إنو 
توفي في ىذا الطاعوف عشروف ألؼ عروس. 

اختمؼ في سنة ىذا الطاعوف فمنيـ مف قاؿ وقد 
, وقاؿ بعضيـ2 في سنة سبعيف, في ىذه السنة

وقيؿ غير , وقاؿ آخر2 في سنة اثنتيف وسبعيف
ذلؾ. وىذا الطاعوف يكوف سابع طاعوف في 

فإف األوؿ كاف عمى عيد النبي صمى , اإلسالـ
والثاني طاعوف عمواس في عيد , اهلل عميو وسمـ

والثالث بالكوفة في زمف , عمر رضي اهلل عنو
والرابع بالكوفة أيضًا في , أبي موسى األشعري
والخامس الطاعوف الذي , زمف المغيرة ابف شعبة

ثـ الطاعوف بمصر فى سنة ست , مات فيو زياد
 ٕوستيف.

قاؿ  وفي سنة إحدى وثالثيف ومائة
المدائني2 كاف بالبصرة في شير رجب واشتد في 

كؿ يوـ ألؼ  رمضاف ثـ خؼ في شواؿ وبمغ
وىذا خامس عشر طاعونًا وقع في , جنازة

قاؿ , اإلسالـ حسبما تقدـ ذكره في ىذا الكتاب
بؿ نقؿ , المدائني2 وىذا كمو في دولة بني أمية

بعض المؤرخيف أف الطواعيف في زمف بني أمية 
كانت ال تنقطع بالشأـ حتى كاف خمفاء بني أمية 

, اءالصحر إلى  إذا جاء زمف الطاعوف يخرجوف
, ومف ثـ اتخذ ىشاـ بف عبد الممؾ الرصافة منزالً 

                                                           

٠ٛسف تٓ تغشٞ ، اٌضا٘شج فٟ ٍِٛن ِصش ٚاٌما٘شج 2

تشدٞ تٓ عثذ هللا اٌظا٘شٞ اٌذٕفٟ، أتٛ اٌّذاسٓ، 

ٚصاسج اٌخمافح ، ٘ـ(814جّاي اٌذ٠ٓ )اٌّتٛفٝ: 

 183، ص1اٌىتة، ِصش، دٚاإلسشاد اٌمِٟٛ، داس 
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ثـ خؼ , وكانت الرصافة بمدة قديمة لمروـ
فيقاؿ2 إف بعض , الطاعوف في الدولة العباسية

احمدوا  أمراء بني العباس بالشأـ خطب فقاؿ2
, اهلل الذي رفع عنكـ الطاعوف منذ ولينا عميكـ
 فقاـ بعض مف لو جرأة فقاؿ2 إف اهلل أعدؿ مف
أف يجمعكـ عمينا والطاعوف اىػ. وفييا تحوؿ أبو 
مسمـ الخراساني عف مرو ونزؿ نيسابور واستولى 
عمى عامة خراساف. وفييا كاف الطاعوف العظيـ 

وصّمى بالموصؿ , بالموصؿ والجزيرة وبغداد
وبمغت الموتى , عمى أربعمائة نفس دفعة واحدة

 ٔثمثمائة ألؼ إنساف.
عمى الكوفة حؿ  ةالمغيرة بف شعبوفي والية 

ومات فيو بعد أف فر منو. وىذا , طاعوف عظيـ
الطاعوف رابع طاعوف مشيور وقع في اإلسالـ؛ 
فإف األوؿ كاف بالمدائف فى عيد النبي صمى اهلل 

في زماف  عميو وسمـ؛ والثاني طاعوف عمواس
عمر رضي اهلل عنو؛ والثالث بالكوفة وأميرىا أبو 

أيضًا بالكوفة.  موسى األشعري؛ ثـ ىذا الطاعوف
وفييا توفي المغيرة بف شعبة بف أبي عامر بف 

 ٕ, أبو عيسى ويقاؿ أبو محمد, مسعود
وفي سنة إحدى وثالثيف ومائة. وفييا كاف 

, ىمؾ فيو خمؽ كثير, الطاعوف العظيـ بمصر
حتى قيؿ2 إنو مات في يوـ واحد سبعوف ألفًا قالو 

وكاف ىذا الطاعوف يسمى2 , ابف الجوزي
 ٖ« .أسمـ بف قتيبة طاعوف»

                                                           

، 1د، إٌجَٛ اٌضا٘شج فٟ ٍِٛن ِصش ٚاٌما٘شج/ 1

 . 313ص

ِصذس ، إٌجَٛ اٌضا٘شج فٟ ٍِٛن ِصش ٚاٌما٘شج/ 2

 . 144، صساتك

، 1د، إٌجَٛ اٌضا٘شج فٟ ٍِٛن ِصش ٚاٌما٘شج/ 3

  . 313ص

سنة تسع وأربعيف وأربعمائة كاف الغالء  وفي
بحيث , والفناء مستمريف ببغداد وغيرىا مف البالد

خمت أكثر الدور وسدت عمى أىميا أبوابيا بما 
ثـ صار المار في , وأىميا موتى فييا, فييا

الطريؽ ال يمقى الواحد بعد الواحد وأكؿ الناس 
ووجد مع امرأة , اـالجيؼ والنتف مف قمة الطع

فخذ كمب قد اخضر وشوى رجؿ صبية في 
فقيؿ وسقط طائر ميت مف حائط , األتوف وأكميا

وورد , فاحتوشتو خمس أنفس فاقتسموه وأكموه
كتاب مف بخارى أنو مات في يوـ واحد منيا 

وأحصي , ومف معاممتيا ثمانية عشر ألؼ إنساف
يـو إلى  مف مات في ىذا الوباء مف تمؾ البالد

ألؼ  وخمسمائة, كتب فيو ىذا الكتاب بألؼ ألؼ
والناس يمروف في ىذه , وخمسيف ألؼ إنساف

, البالد فال يروف إال أسواقا فارغة وطرقات خالية
 ووحشة وعدـ أنس., وأبوابا مغمقة

قاؿ2 وجاء الخبر مف  حكاه ابف الجوزي.
وأنو لـ , أذربيجاف وتمؾ البالد بالوباء العظيـ

قاؿ2  د إال العدد اليسير جدا.يسمـ مف تمؾ البال
حتى , ووقع وباء باألىواز وبواط وأعماليا وغيرىا

كاف , وكاف أكثر سبب ذلؾ الجوع, طبؽ البالد
الفقراء يشووف الكالب وينبشوف القبور ويشووف 

وليس لمناس شغؿ في الميؿ , الموتى ويأكمونيـ
, والنيار إال غسؿ األموات وتجييزىـ ودفنيـ

, ير فيدفف فيو العشروف والثالثوففكاف يحفر الحف
وكاف اإلنساف بينما ىو جالس إذ انشؽ قمبو عف 

الفـ قطرة فيموت إلى  فيخرج منو, دـ الميجة
وتاب الناس وتصدقوا بأكثر , اإلنساف مف وقتو

وكاف الفقير , أمواليـ فمـ يجدوا أحدا يقبؿ منيـ
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تعرض عميو الدنانير الكثيرة والدراىـ والثياب 
فال , نا أريد كسرة أريد ما يسد جوعيفيقوؿ2 أ
 وأراؽ الناس الخمور, يجد ذلؾ

ولزموا المساجد لمعبادة , وكسروا آالت الميو
وقؿ دار يكوف فييا خمر إال مات , وقراءة القرآف
ودخؿ عمى مريض لو سبعة أياـ في , أىميا كميـ

مكاف فوجدوا فيو خابية مف إلى  النزع فأشار بيده
ومات , مف وقتو بسيولةخمر فأراقوىا فمات 

, رجؿ في مسجد فوجدوا معو خمسيف ألؼ درىـ
فعرضت عمى الناس فمـ يقبميا أحد فتركت في 

فمما كاف بعد , المسجد تسعة أياـ ال يريدىا أحد
فمـ يخرج , ذلؾ دخؿ أربعة ليأخذوىا فماتوا عمييا

 ٔبؿ ماتوا جميعا., مف المسجد منيـ أحد حي
اف لميجرة فييا ك ٜٗٗسنة  وفي

حّتى إنو خرج منيا فى , الطاعوف العظيـ ببخارى
يوـ واحد ثمانية عشر ألؼ إنساف. وحصر مف 
مات فيو فكاف ألؼ ألؼ وستمائة ألؼ وخمسيف 
ـّ وقع فى أذربيجاف واألىواز  ألؼ شخص. ث

حّتى كانوا يحفروف الّتربة , وواسط والبصرة
ـّ وقع  الواحدة ويمقوف فييا العشريف والثالثيف. ث

فكاف يموت فى كّؿ يوـ ستة , قند وبمخبسمر 
آالؼ وأكثر. وذكر صاحب المرآة فى ىذا 
, الطاعوف أشياء ميولة يطوؿ الشرح فى ذكرىا

أطفاؿ كاف عنده تسعمائة صغير  منيا أف مؤّدب
إلى  فمـ يبؽ منيـ واحد. ومات مف عاشر شّواؿ

سمخ ذى القعدة بسمرقند خاّصة مائتا ألؼ وستة 

                                                           

. 631/ 6، فٟ اٌىاًِ 86، ص12اٌثذا٠ح ٚإٌٙا٠ح، د/ 1

 ِصذس ساتك

ف ابتداء ىذا الطاعوف مف وثالثوف ألفا. وكا
 ٕكاشغرإلى  تركستاف

لميجرة وقع طاعوف بالحجاز  ٖ٘ٗوفي سنة 
وصار مف يدخميا , وخربت قرى كثيرة, واليمف

لميجرة فييا  ٙ٘ٗوفي سنة  ٖىمؾ مف ساعتو.
كاف الطاعوف العظيـ بمصر وقراىا فمات 
 ٗبمصر فى عشرة أشير كّؿ يوـ ألؼ إنساف.

كاف الطاعوف  لميجرة وفييا ٓٚٗوفي سنة
وفي  ٘ومات خالئؽ ال تحصر., العظيـ بالشاـ

لميجرة وفييا وقع الطاعوف ببغداد ثـ  ٙٚٗ سنة
وفي  ٙفمات فيو خمؽ كثير., بمصر وما واالىما

لميجرة وفى ىذه السنة كاف الطاعوف  ٖٖٙسنة 
مات فيو خمؽ كثير مف , العظيـ بمصر وقراىا

ة ثالث وفي سن ٚأىميا وغيرىا حتى تجاوز الحّد.
ثالث وثالثيف وثمانمائة فييا كاف الطاعوف 

بؿ , العظيـ الذي لـ يدرؾ بمثمو بمصر وقراىا
وبغالب البالد الشامية. وكاف ىذا الطاعوف 

ولـ يقع , أعظـ مف ىذه الطواعيف كميا وأفظعيا
بالقاىرة ومصر بعد الطاعوف العاـ الذي كاف 

نظير ىذا الطاعوف؛  سنة تسع وأربعيف وسبعمائة
ىذا الطاعوف الطواعيف الماضية فى  وخالؼ

منيا أنو وقع فى الشتاء وارتفع فى , أمور كثيرة
وكانت الطواعيف تقع فى فصؿ , فصؿ الربيع

وأشياء غير , الربيع وترتفع فى أوائؿ الصيؼ

                                                           

، 5دشج فٟ ٍِٛن ِصش ٚاٌما٘شج، إٌجَٛ اٌضا٘/ 2

 61ص

 68ص 5داٌّصذس ٔفسٗ  3

 14صإٌجَٛ اٌضا٘شج فٟ ٍِٛن ِصش ٚاٌما٘شج،  4

 145، ص5داٌّصذس ٔفسٗ  5

 116، صاٌّصذس ٔفسٗ  6

 263، ص 5داٌّصذس ٔفسٗ  1
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ومف خالؿ ما تقدـ  ٔذلؾ ذكرناىا فى محميا.
الطواعيف ليست بجديدة و  يتبيف األوبة واألمراض

كاف ليا دور كبير في ىالؾ فقد حمت سابقا و 
الكثير مف البشر وانتشار المجاعات وتأثيرىا 
عمى الواقع االقتصادي لمناس وكاف ليا دور في 
تغيير موازيف القوى حيث كانت الطواعيف احد 

 األسباب التي أنيت دولة األموييف.
 المبحث الثاني

 الطواعين وعالجياو  أسباب األوبة
 المطمب األول

 الطواعينو  أسباب األوبة
 أوال: بيان السبب من خالل القران الكريم: 

ولقد بيف سبحانو وتعالى اهلل في كتابو الكريـ 
 األسباب التي توجب العذاب واليالؾ والفناء
 وكيؼ أف اهلل عاقب بعض القرى والمجتمعات

أنحرفيا عف المنيج و  ودمرىا بسبب انتكاسيا
الذي وضعو اهلل لعبادة وذلؾ في آيات عديدة 

 منيا .و 
قاؿ تعالى2 )قالوا يالوط إنا رسؿ ربؾ لف يصموا 
إليؾ فأسر بأىمؾ بقطع مف الميؿ وال يمتفت منكـ 
أحد إال امرأتؾ إنو مصيبيا ما أصابيـ إف 

قالت .  ٕموعدىـ الصبح أليس الصبح بقريب( 
المالئكة2 يا لوط إنا رسؿ ربؾ أرسمنا إلىالؾ 

نيـ لف يصموا إليؾ, قومؾ ذه فاخرج مف ى, وا 
وال يمتفت منكـ , القرية أنت وأىمؾ ببقية مف الميؿ

لكف امرأتؾ , أحد وراءه؛ لئال يرى العذاب فيصيبو
التي خانتؾ بالكفر والنفاؽ سيصيبيا ما أصاب 

                                                           

 156، ص 15اٌّصذس ٔفسٗ ، د /1

 (81)سٛسج ٘ٛد، ا٠٢ح / 2

, إف موعد ىالكيـ الصبح, قومؾ مف اليالؾ
 وىو موعد قريب الحموؿ.

تعالى2 )فمما جاء أمرنا جعمنا عالييا  وكذلؾ قولو
طرنا عمييا حجارة مف سجيؿ منضود سافميا وأم

( مسومة عند ربؾ وما ىي مف الظالميف ٕٛ)
فمما جاء أمرنا بنزوؿ العذاب بيـ جعمنا  ٖ (ببعيد

جعمنا عالي قريتيـ التي كانوا يعيشوف فييا 
وأمطرنا عمييـ حجارة مف طيف , سافميا فقمبناىا
بعض إلى  قد صؼ بعضيا, متصمب متيف

ة معروفة ال معممة عند اهلل بعالم, متتابعة
وما ىذه الحجارة التي , تشاكؿ حجارة األرض

أمطرىا اهلل عمى قوـ لوط مف كفار قريش ببعيد 
أف يمطروا بمثميا. وفي ىذا تيديد لكؿ عاص 

لقد بيف لنا اهلل سبحانو وتعالى  ٗمتمرد عمى اهلل. 
وتعالى في ىذه اآليات كيؼ عاقب اهلل سبحانو 

لعقاب وتعالى قوـ لوط وبيف السبب الذي أوجب ا
  في حقيـ.

تعالى2 )ولو أف أىؿ القرى آمنوا  وكذلؾ قولو
واتقوا لفتحنا عمييـ بركات مف السماء واألرض 

ولو .  ٘ (ولكف كذبوا فأخذناىـ بما كانوا يكسبوف
ولو أف أىؿ القرى صدقوا رسميـ واتبعوىـ 

لفتح اهلل ليـ أبواب , واجتنبوا ما نياىـ اهلل عنو
فعاقبيـ اهلل , واولكنيـ كذب, الخير مف كؿ وجو

 ٙبالعذاب الميمؾ بسبب كفرىـ ومعاصييـ.

                                                           
 (83-82سٛسج ٘ٛد، ا٠٢ح )/ 3

ِجّع اٌٍّه ، ٔخثح ِٓ أساتزج اٌتفس١ش، ١ٌّسشاٌتفس١ش ا/ 4

، اٌسعٛد٠ح –اٌٍّه فٙذ ٌطثاعح اٌّصذف اٌشش٠ف 

، 1َ، د 2446 -٘ـ 1434، ِض٠ذج ِٕٚمذح، 2ط

 163ص

 (66)سٛسج األعشاف، ا٠٢ح/ 5

 . 231ص، ِصذس ساتك، اٌتفس١ش ا١ٌّسش/ 6
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تعالى2 )وكذلؾ أخذ ربؾ إذا أخذ  وكذلؾ قولو
وكما  ٔ (القرى وىي ظالمة إف أخذه أليـ شديد

أخذت أىؿ القرى الظالمة بالعذاب لمخالفتيـ 
آخذ غيرىـ مف أىؿ , أمري وتكذيبيـ برسمي

يتيـ القرى إذا ظمموا أنفسيـ بكفرىـ باهلل ومعص
لو وتكذيبيـ لرسمو. إف أخذه بالعقوبة ألليـ موجع 

 ٕشديد.
تعالى2 )وما كاف ربؾ لييمؾ القرى  وكذلؾ قولو

أييا -وما كاف ربؾ  ٖ (بظمـ وأىميا مصمحوف 
لييمؾ قرية مف القرى وأىميا مصمحوف  -الرسوؿ

نما , مجتنبوف لمفساد والظمـ, في األرض وا 
 ٗييمكيـ بسبب ظمميـ وفسادىـ..

تعالى2 )وكـ قصمنا مف قرية كانت  لؾ قولووكذ
وكثير مف  ٘ظالمة وأنشأنا بعدىا قوما آخريف( 

القرى كاف أىميا ظالميف بكفرىـ بما جاءتيـ بو 
وأوجدنا , فأىمكناىـ بعذاب أبادىـ جميعا, رسميـ

 ٙبعدىـ قوما آخريف سواىـ.
تعالى2 )وكأيف مف قرية عتت عف  وكذلؾ قولو

ناىا حسابا شديدا وعذبناىا أمر ربيا ورسمو فحاسب
( فذاقت وباؿ أمرىا وكاف عاقبة ٛعذابا نكرا )
وكثير مف القرى عصى أىميا  ٚ( أمرىا خسرا

أمر اهلل وأمر رسولو وتمادوا في طغيانيـ 
فحاسبناىـ عمى أعماليـ في الدنيا , وكفرىـ

, وعذبناىـ عذابا عظيما منكرا, حسابا شديدا
وكاف عاقبة , ىـفتجرعوا سوء عاقبة عتوىـ وكفر 

                                                           

 (142)سٛسج ٘ٛد، ا٠٢ح/ 1

 . 233، صِصذس ساتكاٌتفس١ش ا١ٌّسش، / 2

 (111)٘ٛد، ا٠٢حسٛسج / 3

 . 234، صِصذس ساتكاٌتفس١ش ا١ٌّسش، / 4

 (11سٛسج األٔث١اء، ا٠٢ح )/ 5

 . 323ص، ِصذس ساتك، اٌتفس١ش ا١ٌّسش/ 6

 (6-8)سٛسج اٌطالق، ا٠٢ح / 1

. ومف ٛكفرىـ ىالكا وخسرانا ال خسراف بعده 
ده يبيف اهلل سبحانو وتعالى لعبا اآلياتخالؿ ىذه 

األسباب التي تكوف سبب في غضب اهلل عمى 
الناس وعقابو إياىـ فينبغي عمى المسمميف أف 

اهلل ويرجعوا إليو ليرفع عنيـ ما ىـ إلى  يمجئوا
مَّْف ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ أَ )فيو مف الوباء . قاؿ تعالى

ـْ ُخَمَفاَء اأْلَْرِض  ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُؼ السُّوَء َوَيْجَعُمُك
  ٜ(َأِإَلٌو َمَع المَِّو َقِمياًل َما َتَذكَُّروفَ 

من السنة األوبة  بيان السبب :ثانيا
  :النبوية
النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( في  لنا لقد بيف

األوبة واألمراض إلى  سنتو األسباب التي تؤدي
التي تيمؾ المجتمعات  التي لـ تكف مف قبؿ

أمتو وحذر منيا النبي )صمى اهلل عميو وسمـ(
فعف عبد اهلل بف  . رضي اهلل عنيـ أصحابوو 

أقبؿ عمينا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو  2عمر قاؿ
خمٌس إذا , وسمـ فقاؿ2 يا معشر المياجريف
لـ تظير , ىفابتميتـ بيف وأعوذ باهلل أف تدركو 

الفاحشة في قوـ قط حتى ُيعمنوا بيا إال فشا فييـ 
الطاعوف واألوجاع التي لـ تكف مضت في 

ولـ ينقصوا المكياؿ , أسالفيـ الذيف مضوا
والميزاف إال أخذوا بالسنيف وشدة المؤنة وجور 

ولـ يمنعوا زكاة أمواليـ إال , السمطاف عمييـ
, ـ لـ ُيمطرواُمنعوا القطر مف السماء ولوال البيائ

ولـ ينقضوا عيد اهلل وعيد رسولو إال سمط عمييـ 
وما , عدوًا مف غيرىـ فأخذوا بعض ما في أيدييـ

لـ تحكـ أئمتيـ بكتاب اهلل ويتخيروا مما أنزؿ اهلل 

                                                           

 . 556ص، ِصذس ساتك، اٌتفس١ش ا١ٌّسش/ 8

 (62سٛسج إًٌّ، ا٠٢ح )/ 6
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النبي  لقد بيف.  ٔإال جعؿ اهلل بأسيـ بينيـ"
( في ىذا الحديث السبب )صمى اهلل عميو وسمـ

التي تكف مضت  الطاعوف واألوجاعفي انتشار 
تظير ( )لـ )صمى اهلل عميو وسمـحيث قاؿ 

الفاحشة في قوـ قط حتى ُيعمنوا بيا إال فشا فييـ 
الطاعوف واألوجاع التي لـ تكف مضت في 

( نسأؿ اهلل العافية أسالفيـ الذيف مضوا
 والسالمة. 

سمعت رسوؿ اهلل  عف جابر بف عبداهلل قاؿو 
ـ يقوؿ ) غطوا اإلناء وأوكوا سمو  صمى اهلل عميو

السقاء فإف في السنة ليمة ينزؿ فييا وباء ال يمر 
سقاء ليس عميو وكاء أو  بإناء ليس عميو غطاء

. بيف لنا النبي ٕإال نزؿ فيو مف ذلؾ الوباء ( 
( أىمية تغطية )صمى اهلل عميو وسمـصمى اهلل 

يكاء اإلناء   . والسبب في ذلؾ الخوؼالسقاءوا 
الذي ينزؿ في السنة ودلنا عمى كيفية مف الوباء 
 اجتنابو .

دور البشرية في سبب ظيور  بيان :ثالثا
 األوبة: 

ما واليوم وفي حاضرنا يشيد العالم موجة وباء 
 ) كورونا(يعرف ب

إف وباء كورونا الذي أشتعؿ فتيمو كالنار وأنتشر 
في العمـ بأسره ومنذ ظيوره في الصيف التي 

                                                           
٠ض٠ذ  اتٓ ِاجح أتٛ عثذ هللا ِذّذ تٓ، سٕٓ اتٓ ِاجٗ/ 1

، ٘ـ(213اٌمض٠ٕٟٚ، ِٚاجح اسُ أت١ٗ ٠ض٠ذ )اٌّتٛفٝ: 

داس إد١اء اٌىتة ، ِذّذ فؤاد عثذ اٌثالٟ تذم١ك:

ف١صً ع١سٝ اٌثاتٟ اٌذٍثٟ، تاب اٌعمٛتاخ  -اٌعشت١ح 

 .1332، ص2( د4416 )ح

ِسٍُ تٓ اٌذجاد أتٛ اٌذس١ٓ اٌمش١شٞ ، صذ١خ ِسٍُ/ 2

 –داس إد١اء اٌتشاث اٌعشتٟ ، اٌمش١شٞ ا١ٌٕساتٛسٞ

ِذّذ فؤاد عثذ اٌثالٟ تاب األِش  تذم١ك:ٚخ، ت١ش

، 3( د2414تغط١ح اإلٔاء ٚإ٠ىاء اٌسماء )ح

 1566ص

ور الوباء حيث ظيرت كانت المنبع األوؿ لظي
في  أوؿ تمؾ اإلصابات في مدينة ووىاف الصينية

ـ ثـ أنتشر في ٜٕٔٓديسمبر/ / كانوف األوؿ
باقي مدف الصيف ثـ أنتشر في باقي العالـ 
وخصوصا في أوربا وأمريكا التي كانت مف أكثر 

حيث أصيب بو المالييف ومات  الدوؿ ضرر
لى ىذه المحظة لـ يعرؼ ال سبب بسببو اآللؼ وا 

نكتبو ىو أو  الرئيسي لظيور الوباء وكؿ ما نقولو
االنترنت واآلف أو  عف طريؽ وسائؿ اإلعالـ

ومف خالؿ تمؾ الوسائؿ نرى تبادؿ االتياـ بيف 
الدوؿ العظمى ومنيا أمريكا التي تتيـ الصيف 
وتقوؿ أف الصيف ىي مف صنع ىذا الفيروس 

  .والصيف تنكر ذلؾ
أمريكا نشرت وىناؾ حرب تجري بيف الصيف و 
) كقناة فوكس بعض وسائؿ األعالـ الغربية 

تصيرحات متضاربة عف  نيوز وديمي ميمي (
وجود مختبرات في الصيف بشكؿ تـ تفسيره عف 

في , أف الصيف مسؤولة عف تطوير الفيروس
المقابؿ حفمت بعض المواقع الصينية باتيامات 
مف مسؤوليف صينييف لمواليات المتحدة باألمر 

ي إطار حرب إعالمية مستمر بيف ف, ذاتو
ولحد ىذه المحظة ال نعرؼ السبب الذي , البمديف

ف كاف بفعؿ فاعؿ فيو  يقؼ خمؼ ىذا الوباء وا 
بأمر اهلل سبحانو وتعالى ونسأؿ اهلل اف يكوف 

 . لممجرميفرحمة لممؤمنيف وعذاب وعقوبة 
 المطمب الثاني

 الطواعينو  العالج األوبة
 ل القران الكريم:أوال: بيان العالج من خال 
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ومف أعظـ األسباب التي ترفع العذاب والعقوبات 
اهلل إلى  واألوبة واألمراض عف العباد ىو الرجوع

تبارؾ وتعالى والتضرع بيف يديو ولقد بيف لنا اهلل 
سبحانو وتعالى ذلؾ األمر في كتابو الكريـ في 

 كثير مف اآليات منيا .
َطرَّ ِإَذا َدَعاُه َأمَّْف ُيِجيُب اْلُمضْ قاؿ تعالى2 )

ـْ ُخَمَفاَء اأْلَْرِض َأِإَلٌو َمَع  َوَيْكِشُؼ السُّوَء َوَيْجَعُمُك
إف اهلل الذي يجيب دعوة . ٔ(المَِّو َقِمياًل َما َتَذكَُّروفَ 
ويدفع عنو الضرر ويرفع , المضطر إذا دعاه
خوؼ ونحو أو  مرضأو  عنو السوء مف فقر

 ٕذلؾ إذا لجأ إليو
َفَمْواَل َكاَنْت َقْرَيٌة آَمَنْت ) لى2تعا ولوقوكذلؾ 

َفَنَفَعَيا ِإيَماُنَيا ِإالَّ َقْوـَ ُيوُنَس َلمَّا آَمُنوا َكَشْفَنا 
ـْ َعَذاَب اْلِخْزِي ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَمتَّْعَناُىـْ   َعْنُي

لـ ينفع اإليماف أىؿ قرية آمنوا عند  .ٖ (ِحيفٍ إلى 
, يونس بف َمتَّى معاينة العذاب إال أىؿ قرية

اهلل إلى  فإنيـ لمَّا أيقنوا أف العذاب نازؿ بيـ تابوا
فممَّا تبيَّف منيـ الصدؽ في , تعالى توبة نصوحا

توبتيـ كشؼ اهلل عنيـ عذاب الخزي بعد أف 
إلى  وتركيـ في الدنيا يستمتعوف, اقترب منيـ

 ٗوقت إنياء آجاليـ.
ـْ إِ  ولوقوكذلؾ  ـْ َعَذاُب تعالى2 )ُقْؿ َأَرَأْيَتُك ْف َأَتاُك

ـْ أو  المَّوِ  ـُ السَّاَعُة َأَغْيَر المَِّو َتْدُعوَف ِإْف ُكْنُت َأَتْتُك
( َبْؿ ِإيَّاُه َتْدُعوَف َفَيْكِشُؼ َما َتْدُعوَف َٓٗصاِدِقيَف )

( َوَلَقْد ِٔٗإَلْيِو ِإْف َشاَء َوتَْنَسْوَف َما ُتْشِرُكوَف )

                                                           

 (62سٛسج إًٌّ ا٠٢ح )/ 1

د ٚ٘ثح تٓ ِصطفٝ ، اٌتفس١ش اٌٛس١ظ ٌٍضد١ٍٟ/ 2

٘ـ،  1422 -، 1ط، دِشك –داس اٌفىش ، اٌضد١ٍٟ

 .1885، ص2د

 (68ا٠٢ح )، سٛسج ٠ٛٔس/ 3

 414ص، 3اٌتفس١ش ا١ٌّسش، د/ 4

ـْ ِباْلَبْأَساِء ُأَمـٍ ِمْف َقبْ إلى  َأْرَسْمَنا ِمَؾ َفَأَخْذَناُى
ـْ َيَتَضرَُّعوَف ) رَّاِء َلَعمَُّي ـْ َٕٗوالضَّ ( َفَمْواَل ِإْذ َجاَءُى

ـُ  ـْ َوَزيََّف َلُي َبْأُسَنا َتَضرَُّعوا َوَلِكْف َقَسْت ُقُموُبُي
يا أييا الرسوؿ قؿ . ٘(الشَّْيَطاُف َما َكاُنوا َيْعَمُموفَ 

إف أتاكـ عذاب اهلل  ألولئؾ المشركيف2 أخبرونى
الذي نزؿ بأمثالكـ مف األمـ السابقة كالخسؼ 

أتتكـ الساعة أو , والريح الصرصر والغرؽ
أخبرونى إف حصؿ , والقيامة وما فييا, وىوليا
أغير اهلل تدعوف لينجيكـ مف ىذا العذاب , ىذا

وىولو؟! إف كنتـ صادقيف في دعوى األلوىية 
, فيكـ شركاء ليؤالء األصناـ الذيف زعمتـ أنيـ

 -والسؤاؿ لمتبكيت واإللزاـ بؿ, ولكـ شفعاء
ولو , إياه وحده تدعوف -إضراب إلبطاؿ ما تقدـ

وبو وحده تستعينوف حتى يكشؼ , وحده تتجيوف
 ٙمسكـ مف شدة..أو  عنكـ ما ألـ بكـ مف ضر

ـْ ِباْلَعَذاِب َفَما  ولوقوكذلؾ  تعالى2 )َوَلَقْد َأَخْذَناُى
ـْ َوَما َيَتَضرَُّعوفَ اْسَتَكاُنوا ِلَربِّ  يقوؿ تعالى2 .  ٚ(ِي

}ولقد أخذناىـ بالعذاب{ أي ابتميناىـ بالمصائب 
}فما استكانوا لربيـ وما يتضرعوف{ أي , والشدائد

فما ردىـ ذلؾ عما كانوا فيو مف الكفر والمخالفة 
ما استكانوا , بؿ استمروا عمى غييـ وضالليـ

 . ٛ, واأي ما خشعوا }وما يتضرعوف{ أي ما دع
ظير الفساد في البر والبحر )تعالى2 ولوقوكذلؾ 

بما كسبت أيدي الناس ليذيقيـ بعض الذي عمموا 

                                                           

 (43 -44ا٠٢اخ )، سٛسج األٔعاَ/ 5

داس ، اٌذجاصٞ، ِذّذ ِذّٛد، اٌتفس١ش اٌٛاضخ/ 6

 .614، ص1٘ـ، د 1413، 14ط، ت١شٚخ –اٌجذ٠ذ 

 (16ا٠٢ح )، سٛسج اٌّؤِْٕٛ/ 1

)اختصاس ٚتذم١ك( ِذّذ ، ِختصش تفس١ش اتٓ وخ١ش/ 8

، ٌثٕاْ –داس اٌمشآْ اٌىش٠ُ، ت١شٚخ ، عٍٟ اٌصاتٟٛٔ

 .511، ص2َ، د 1681 -٘ـ  1442، 1ط
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, ظير الفساد في البر والبحر ٔ(لعميـ يرجعوف
كالجدب وقمة األمطار وكثرة األمراض واألوبئة؛ 
وذلؾ بسبب المعاصي التي يقترفيا البشر؛ 

ا في ليصيبيـ بعقوبة بعض أعماليـ التي عمموى
ويرجعوا  -سبحانو-اهلل إلى  الدنيا؛ كي يتوبوا
وتستقيـ , فتصمح أحواليـ, عف المعاصي

  ٕأمورىـ.
ـْ ِمْف آَيٍة ِإالَّ ِىَي  ولوقوكذلؾ  تعالى2 )َوَما ُنِريِي

ـْ  ـْ ِباْلَعَذاِب َلَعمَُّي َأْكَبُر ِمْف ُأْخِتَيا َوَأَخْذَناُى
زلنا عمييـ )وأخذناىـ بالعذاب( أي وأن ٖ(َيْرِجُعوفَ 

ألوانا مف العذاب كنقص الثمرات والجراد والقمؿ 
ثـ بيف العمة فى أخذه ليـ بذلؾ وىو  والضفادع.

)لعميـ يرجعوف( أي لكى  رجاء رجوعيـ فقاؿ2
, اإليماف باهلل وطاعتوإلى  يرجعوا عف الكفر

 ٗوالتوبة مما ىـ عميو مقيموف مف المعاصي.
بي من خالل سنة النالوباء ثانيا: عالج 

 )صمى اهلل عميو وسمم(:
لقد بيف النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( ما يفعؿ 
العبد المؤمف في حالة انتشار األوبة واألمراض 

 والخشية منيا .
سنة النبي )صمى اهلل الحجر الصحية من خالل 

 عميو وسمم(
عائشة قالت سألت رسوؿ اهلل صمى اهلل  عف

 عميو وسمـ عف الطاعوف أخبرني2 " أنو عذاب

                                                           
 (41ا٠٢ح)، سٛسج اٌشَٚ/ 1

 .448، صِصذس ساتكٌتفس١ش ا١ٌّسش، / 2

 (48)ا٠٢ح ، سٛسج اٌضخشف/ 3

أدّذ تٓ ِصطفٝ اٌّشاغٟ ، تفس١ش اٌّشاغٟ/ 4

ششوح ِىتثح ِٚطثعح ِصطفٝ ، ٘ـ(1311)اٌّتٛفٝ: 

 -٘ـ 1365، 1ط، اٌثاتٝ اٌذٍثٟ ٚأٚالدٖ تّصش

 61، ص25َ، د1646

يبعثو اهلل عمى مف يشاء مف عباده وأف اهلل جعمو 
رحمة لممؤمنيف ليس مف أحد يقع الطاعوف 
فيمكث في بمده صابرا محتسبا يعمـ أنو لف 
يصيبو إال ما كتب اهلل لو إال كاف لو مثؿ أجر 

تفرد بو البخاري عف مسمـ مف ىذا  ٘شييد ".
 الوجو .

هلل مف خالؿ ىذا الحديث يتبيف لنا النبي )صمى ا
عميو وسمـ( نبو عمى أمر ميـ عند حصوؿ 

ىو أف المسمـ يمكث في مكانو وال يخرج , الوباء
بالحجر الصحي أي  منو وىذا ما يعرؼ اليوـ

منع المرضى مف مخالطة األصحاء, وىذا فيما 
إذا كانت مخالطتيـ توجب انتقاؿ العاىات 
الخطيرة المستعصية , والحجر الصحي مع قياـ 

الشريعة, بؿ قد يكوف مف باب  مقتضاه جائز في
الوجوب محافظة عمى صحة اآلخريف, ولو كاف 
في الحجر الصحي مضرة ومفسدة خاصة إال 
أننا نرتكبيا ألننا ندفع بو ضررًا عامًا ومفسدة 
ذا تعارض ضرراف روعي أشدىما  عامة, وا 
بارتكاب أخفيما, ودرء المفاسد مقدـ عمى جمب 

الضرر  المصالح, والضرر العاـ مقدـ عمى
صمى  -في صحيحو عنو  وروى مسمـ. الخاص

أنو قاؿ ) ال يورد ممرض عمى  -اهلل عميو وسمـ 
وعف عمرو بف الشريد عف ابف .  ٙمصح (

صمى اهلل  -عباس رضي اهلل عنيما أف النبي 
إلى  قاؿ ) ال تديموا النظر -عميو وسمـ 

                                                           

(، 3414 اٌثخاسٞ، تاب دذ٠ج اٌغش )حصذ١خ  /5

 .115، ص4د، ِصذس ساتك

صذ١خ ِسٍُ، تاب ال عذٜٚ، ٚال ط١شج، ٚال٘اِح، / 6

 . ِصذس ساتك1143، ص4( د2221 )ح
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 ٔالمجذوميف ("رواه ابف ماجو وسنده حسف" 
و أنو كاف في وفد ثقيؼ وروى مسمـ في صحيح

صمى اهلل عميو  -رجؿ مجذوـ فأرسؿ إليو النبي 
 ٕ) إنا قد بايعناؾ فارجع ( . -وسمـ 

عف كيف تعامل الصحابة مع طاعون عمواس: 
عبد اهلل بف عباس2 أف عمر بف الخطاب رضي 

حتى إذا كاف بسرغ , الشاـإلى  خرج, اهلل عنو
ح عبيدة بف الجرا أبو, لقيو أمراء األجناد

فأخبروه أف الوباء قد وقع بأرض , وأصحابو
. قاؿ ابف عباس2 فقاؿ عمر2 ادع لي الشاـ

وأخبرىـ , فدعاىـ فاستشارىـ, المياجريف األوليف
فقاؿ بعضيـ2 , فاختمفوا, بالشاـأف الوباء قد وقع 
وقاؿ , وال نرى أف ترجع عنو, قد خرجت ألمر

بعضيـ2 معؾ بقية الناس وأصحاب رسوؿ اهلل 
وال نرى أف تقدميـ عمى ,  عميو وسمـصمى اهلل
ثـ قاؿ2 ادعوا , فقاؿ2 ارتفعوا عني, ىذا الوباء

فسمكوا سبيؿ , فدعوتيـ فاستشارىـ, لي األنصار
فقاؿ2 ارتفعوا , واختمفوا كاختالفيـ, المياجريف

ثـ قاؿ2 ادع لي مف كاف ىا ىنا مف , عني
فمـ , فدعوتيـ, مشيخة قريش مف مياجرة الفتح

فقالوا2 نرى أف ترجع , ـ عميو رجالفيختمؼ مني
فنادى عمر , بالناس وال تقدميـ عمى ىذا الوباء

في الناس2 إني مصبح عمى ظير فأصبحوا 
عبيدة بف الجراح2 أفرارا مف قدر  عميو. قاؿ أبو

اهلل؟ فقاؿ عمر2 لو غيرؾ قاليا يا أبا عبيدة؟ نعـ 
                                                           

اتٓ ِاجح أتٛ عثذ هللا ِذّذ تٓ ٠ض٠ذ ، سٕٓ اتٓ ِاجٗ/ 1

، ٘ـ(213اٌمض٠ٕٟٚ، ِٚاجح اسُ أت١ٗ ٠ض٠ذ )اٌّتٛفٝ: 

داس إد١اء اٌىتة ، اٌثالٟ ِذّذ فؤاد عثذ تذم١ك:

 ف١صً ع١سٝ اٌثاتٟ اٌذٍثٟ، تاب اٌجزاَ )ح -اٌعشت١ح 

 . 1112، ص2( د 3543

( 2231 صذ١خ ِسٍُ، تاب اجتٕاب اٌّجزَٚ، )ح/ 2

 . ِصذس ساتك1152، ص4د

أرأيت لو كاف لؾ , قدر اهللإلى  نفر مف قدر اهلل
, إحداىما خصبة, ىبطت واديا لو عدوتافإبؿ 

أليس إف رعيت الخصبة رعيتيا , واألخرى جدبة
ف رعيت الجدبة رعيتيا بقدر اهلل؟ , بقدر اهلل وا 

وكاف متغيبا  -قاؿ2 فجاء عبد الرحمف بف عوؼ 
فقاؿ2 إف عندي في ىذا  -في بعض حاجتو 

سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ , عمما
, بو بأرض فال تقدموا عميو إذا سمعتـ»يقوؿ2 

ذا وقع بأرض وأنتـ بيا فال تخرجوا فرارا منو « وا 
 ٖقاؿ2 فحمد اهلل عمر ثـ انصرؼ

عف انس  :صنائع المعروف تقي مصارع السوء
رضي اهلل عنو )صنائع المعروؼ تقي مصارع 
السوء واآلفات واليمكات وأىؿ المعروؼ في 

, حاكـالدنيا ىـ أىؿ المعروؼ في اآلخرة( رواه ال
 ٗىذا تنويو عظيـ بفضؿ المعروؼ وأىمو. 

وفى "الصحيحيف"  الطاعون شيادة لممسممين:
قالت2 قاؿ لي أنس بف , عف حفصة بنت سيريف

مالؾ رضي اهلل عنو2 يحيى بـ مات؟ قمت2 مف 
قاؿ2 قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو , الطاعوف
 عف. و  ٘«الطاعوف شيادة لكؿ مسمـ»وسمـ2 
قالت سألت رسوؿ اهلل  عنيارضي اهلل  عائشة

صمى اهلل عميو وسمـ عف الطاعوف أخبرني2 " 
أنو عذاب يبعثو اهلل عمى مف يشاء مف عباده 
وأف اهلل جعمو رحمة لممؤمنيف ليس مف أحد يقع 

                                                           

 صذ١خ اٌثخاسٞ، تاب ِا ٠زوش فٟ اٌطاعْٛ )ح/ 3

 ِصذس ساتك .134، ص1( د5126

ش ِٓ أداد٠ج اٌثش١ش ف١ض اٌمذ٠ش ششح اٌجاِع اٌصغ١/ 4

اٌثش١ش إٌز٠ش ٌٍعالِح ِذّذ عثذ اٌشؤٚف إٌّاٚٞ 

ضثطٗ ٚصذذٗ أدّذ عثذ اٌسالَ، داس اٌىتة اٌع١ٍّح 

، تاب ِ  1664 - ٘  1415، 1طٌثٕاْ،  –ت١شٚخ 

 . 14، ص15( د5444فضائً األعّاي )ح

 صذ١خ اٌثخاسٞ، تاب ِا٠زوش فٟ اٌطاعْٛ )ح/ 5

 . ِصذس ساتك131، ص1( د5132
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الطاعوف فيمكث في بمده صابرا محتسبا يعمـ أنو 
لف يصيبو إال ما كتب اهلل لو إال كاف لو مثؿ 

 .ٔأجر شييد ".
دور المجتمع والمؤسسات الصحية  ثالثا:

والجيات الحكومية المختصة في عالج وباء 
 كورونا: 

ينبغي عمى المسمميف أف يستعينوا باهلل ويأخذوا 
عمى ىذا الوباء فبعد  ةباألسباب في سبيؿ السيطر 

اهلل والتضرع واالنكسار بيف يدي اهلل إلى  الرجوع
. لعمو يرحمنا ويرفع عنا ما نحف فيو مف الوباء

فيجب عمى المسمميف أف يمتزموا بكؿ التعميمات 
التي تممييا عمييـ الجيات المختصة في سبيؿ 

والسعي في سبيؿ إيجاد , الحفاظ عمى أرواحيـ
والتزاـ القوانيف التي تفرضيا , عالج ليذا المرض

 الدولة في سبيؿ السيطرة عمى ىذا الوباء .
 وأىميا 
 التزاـ الحجر الصحي  -ٔ
  ات واألماكف المزدحمةالبعد عف التجمع -ٕ
 لبس الكمامات الواقية  -ٖ
 ترؾ مسافة بيف األشخاص في التعامؿ  -ٗ

 

                                                           

، 4( د3414 ٌثخاسٞ، تاب دذ٠ج اٌغش )حا/ صذ١خ 1

 . ِصذس ساتك.115ص

 الخاتمة
  2وتحتوي عمى أىـ النتائج 

أف وباء كورونا الحالي ال يعرؼ سببو  -ٔ
 .الحقيقي

أف األوبة واألمراض ليا دور في  -ٕ
  التدىور االقتصادي عمى مستوى العالـ.

 ال يوجد عالج فعاؿ ليذا المرض. -ٖ
األسباب التي والسنة  القراف الكريـف بي -ٗ

 توجب العذاب .
 اهلل مف أسباب رفع الوباءإلى  التضرع -٘
بيف النبي صمى اهلل عميو وسمـ كيفية  -ٙ

اجتناب الوباء مف خالؿ ما يسمى اليـو 
 .بالحجر الصحي 
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 ن الكريم:** القرآ

الدكتور , المفصؿ فى تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ .ٔ
, دار الساقي, ىػ(ٛٓٗٔمي )المتوفى2 جواد ع

 ـ.ٕٔٓٓ, ىػٕٕٗٔ, ٗط
محمد بف إسماعيؿ , الجامع الصحيح المختصر .ٕ

, دار ابف كثير, أبو عبداهلل البخاري الجعفي
, ٜٚٛٔ – ٚٓٗٔ, ٖط, بيروت –اليمامة 
د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث  2تحقيؽ

 جامعة دمشؽ. -وعمومو في كمية الشريعة 
2 11-ة بكوفيدالصفحة الخاص .ٖ

riiitnhh/////ra/p:ihowhtwtw/t:sptth
lpttottth:astd-sawa:ospwot-9102 

 2شبكة معمومات المنظمة عف الوبائيات
riiitnhh/////ra/p:ihtip-/p: 

أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر بف , البداية والنياية .ٗ
متوفى2 كثير القرشي البصري ثـ الدمشقي )ال

دار إحياء التراث , المحقؽ2 عمي شيري, ىػ(ٗٚٚ
 ـ . ٜٛٛٔ -ىػ , ٛٓٗٔ, ٔط, العربي

مجمع , نخبة مف أساتذة التفسير, التفسير الميسر .٘
 –الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ 

 -ىػ ٖٓٗٔ, مزيدة ومنقحة, ٕط, يةالسعود
 ـ. ٜٕٓٓ

أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر بف , البداية والنياية .ٙ
كثير القرشي البصري ثـ الدمشقي )المتوفى2 

دار إحياء التراث , المحقؽ2 عمي شيري, ىػ(ٗٚٚ
 ـ. ٜٛٛٔ -ىػ , ٛٓٗٔ, ٔط, العربي

يوسؼ بف تغري , الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة .ٚ
أبو , هلل الظاىري الحنفيبردي بف عبد ا

وزارة , ىػ(ٗٚٛجماؿ الديف )المتوفى2 , المحاسف
 مصر ., دار الكتب, الثقافة واإلرشاد القومي

 2البف قيـ الجوزية )المتوفى, الطب النبوي .ٛ
 ., ىػ(ٔ٘ٚ

أحمد بف مصطفى المراغي , تفسير المراغي .ٜ
شركة مكتبة ومطبعة , ىػ(ٖٔٚٔ)المتوفى2 

, ٔط, والده بمصرمصطفى البابى الحمبي وأ
 ـ. ٜٙٗٔ -ىػ  ٖ٘ٙٔ

وصمة , تاريخ الطبري = تاريخ الرسؿ والمموؾ .ٓٔ
محمد بف جرير بف يزيد بف كثير , تاريخ الطبري

أبو جعفر الطبري )المتوفى2 , بف غالب اآلممي
)صمة تاريخ الطبري لعريب بف سعد , ىػ(ٖٓٔ

 –دار التراث , ىػ(ٜٖٙالمتوفى2 , القرطبي
 ػ.ى ٖٚٛٔ - ٕط, بيروت

ابف ماجة أبو عبد اهلل محمد بف , سنف ابف ماجو .ٔٔ
وماجة اسـ أبيو يزيد )المتوفى2 , يزيد القزويني

دار , تحقيؽ2 محمد فؤاد عبد الباقي, ىػ(ٖٕٚ
فيصؿ عيسى البابي  -إحياء الكتب العربية 

 الحمبي .
صحيح مسمـ مسمـ بف الحجاج أبو الحسيف  .ٕٔ

 –عربي دار إحياء التراث ال, القشيري النيسابوري
 محمد فؤاد عبد الباقي( . 2تحقيؽ, بيروت

مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيؿ ولطائؼ  .ٖٔ
محمد طاىر بف عمي , األخبار جماؿ الديف

الصديقي اليندي الَفتَِّني الكجراتي )المتوفى2 
, مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية, ىػ(ٜٙٛ
 ـ .ٜٚٙٔ -ىػ  ٖٚٛٔ, ٖط
دار , محمد محمود, زيالحجا, التفسير الواضح .ٗٔ

 ىػ. ٖٔٗٔ, ٓٔط, بيروت –الجيؿ الجديد 
فيض القدير شرح الجامع الصغير مف أحاديث  .٘ٔ

البشير النذير لمعالمة محمد عبد الرؤوؼ المناوي 
دار الكتب , ضبطو وصححو أحمد عبد السالـ

 -  ى ٘ٔٗٔ, ٔط, لبناف –العممية بيروت 
 .  م ٜٜٗٔ

 2تحقيؽاختصار و , مختصر تفسير ابف كثير .ٙٔ
بيروت , دار القرآف الكريـ, محمد عمي الصابوني

 ـ. ٜٔٛٔ -ىػ  ٕٓٗٔ, ٚط, لبناف –
د وىبة بف مصطفى , التفسير الوسيط لمزحيمي .ٚٔ

  .ىػ ٕٕٗٔ -, ٔطدمشؽ  –دار الفكر , الزحيمي
أبو عبد اهلل أحمد , مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ .ٛٔ

بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/epi-win


  األسباب والعالج، من خالل الشريعة اإلسالميةكورونا وباء 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

727 

 -المحقؽ2 شعيب األرنؤوط , ىػ(2ٕٗٔ )المتوفى
إشراؼ2 د عبد اهلل بف , وآخروف, عادؿ مرشد

, ٔط, مؤسسة الرسالة, عبد المحسف التركي
 ـ ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔ

  

ABSTRACT:  
What our contemporary world 

is experiencing today of an epidemic 

or a pandemic silenced the world 

and stopped it despite the progress 

and practical development that 

humanity has reached, and here 

today the countries of the whole 

world have stood helpless in front of 

this virus that cannot be seen with 

the naked eye, and this is evidence 

of the helplessness, weakness and 

lack of all humanity. Its creator, 

there is no doubt that the main 

reason for the spread of such 

diseases and plague is the deviation 

that occurs in the nature of man 

whenever humanity moves away 

from the path that the Lord of 

servants has charted for it, may God 

increase the plague and torment for 

it until it returns. Injustice and the 

like are among the sins that 

necessitated these punishments, and 

through this research we aim to 

explain a brief description of the 

oppression that occurred in the 

Islamic world and explain the reason 

for that and how to treat it 

Key words: epidemic, Islam, 

Sharia, Corona. 


