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ً
تداعيات خطيرة على البشرية جمعاء،
منذ فجر التاريخ واألوبئة الفتاكة تعصف بالشعوب ،وتفتك بالحضارات ،مخلفة
ٍ
ً
سباب عامة جهال ،دون البحث في تفاصيل وقوعها.
فحصدت املاليين ،وكانوا ينسبونها الى أ ٍ
ً
ولقد عصفت الطواعين بالبشرية في العصور اإلسالمية ،فأبادت أعدادا كثيرة من البشر ،كما حصل في طاعون عمواس ،الذي
ا
ً
ً
قتل قرابة خمسة وعشرين ألفا كما ذكر ابو الحسن الروحي في كتابه بلغة الضرفاء ،من بينهم أجالء الصحابة ،كأبي عبيدة ومعاذ بن
دول ضعفت جراء هذه األوبئة الجارفة.
جبل ،وخربت الديار ،وانتقص الناس ،وكم من ٍ
وقد أرشدنا ديننا الحنيف كيف نتعامل مع هذه األوبئة ،ففي القرآن الكريم ،والسنة النبوية من األحكام ما يجعلنا في مأمن إذا
أخذنا بهما ،ففي القرآن ما ينهانا عن اقتراب موطن األذى ،كما في اعتزال النساء وقت املحيض ،وفي السنة ما ينهانا عن االقتراب من
األرض املوبوئة.
وبين الباحثان كيف كانت النجاة من الطواعين باتباع التعاليم في القرآن والسنة ،وتعامل الصحابة رضوان هللا عليهم مع طاعون
عمواس ،وذلك أنموذج للتعامل مع كورونا املستجد.
الكلمات املفتاحية :طواعين؛ اوبئة؛ القرآن الكريم؛ السنة النبوية؛ كورونا.

املقدمة:

ً
ٌ
لقد غزا العالم في هذه االيام آفة خطيرة ،عصفت بأعتى الدول ،وما تركت بقعة إال ووصلت إليها ،فشغلت جميع طبقات
ً
املجتمع ،حكاما ومحكومين ،علماء وعوام ،مفكرين وقادة ،حتى بات الكل يترقب بعين الحذر والوجل من هذه الفة الخطيرة ،وهي
من عاشوه ،وتذيقهم لباس
كورونا ( ،)COVID-19والتي انتشرت انتشار النار في الهشيم ،فجاءت إلى العالم أجمع ،لتفزعهم بعد أ ٍ
ﲬﲮﲯﲰﲱﲲﲳﱠ ] املدثر[٣١ :
الجوع ،بعد رغد من العيش ألفوه ،قال تعالى :ﱡﭐﲧﲨﲩﲪﲫ ﲭ
لقد أصبح الصغير قبل الكبير يتابع ،والعامي مثل العالم يراقب ،فأوقع الهلع في النفوس بموت الكثير من سكان العالم ،فبات
على العالم أن يجابهه ٌ
ات من الطرق التي نجابه بها هذا الوباء الجارف.
كل بطريقته ،ولعل ما يعقد من مؤتمر ٍ
ليات وطرق ،لتجنب كل دولة مواطنيها هذا الخطر الداهم ،وقد أثبت تاريخنا كمسلمين
وتجد كل دول العالم في تسابق إليجاد آ ٍ
سلسلة من اإلجراءات ،للتعامل مع هذه االوبئة السارية واملعدية ،وقد ألزمنا قرآننا باتباع هذه الطرق ،والركوب في قوارب النجاة،
ً
عمال بقول رب العاملين :ﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ] البقرة ،[١95 :متوكلين ال متواكلين ،آخذين باألسباب ،ال قاعدين
مخذولين.
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ويذكر الباحثان في هذا البحث أوبئة تعرض لها كثير من املسلمين عبر التاريخ ،وكيف كان لها أثر في إضعاف هذه الدول،
وإسقاط بعضها ،وكيف تعامل املسلمون مع هذه االوبئة ،وتمكنوا من النجاة من بعضها ،كما حصل في طاعون عمواس ،وخطة عمرو
بن العاص في التعامل مع هذا الوباء ،حتى وصلوا بفضل هللا الى النجاة.
آيات من القرآن الكريم التي تبيح للمسلم أن يغير في طبيعة بعض العبادات ،من أجل اجتناب أذىً
وقد تطرق الباحثان الى ذكر ٍ
يخشاه ،فأباح القرآن استبدال الوضوء بالتيمم خشية األذى من املاء ،قال تعالى :ﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ] املائدة ،[6 :فأباح الشارع التيمم وترك املاء خشية
األذى ،وكذلك الهدي النبوي في التعامل مع األوبئة والطواعين.
كما وجاء في البحث كيف أقر الرسول صل هللا عليه وسلم دعائم الحجر الصحي قبل أن يعرفه العالم ،بقوله صل هللا عليه
وسلم( :إذا سمعتم بالطاعون في أرض فال تدخلوها ،وإذا وقع وانتم بها فال تخرجوا منها) ( ،)١وما آلت إليه خبرة املسلمين في معرفة
أسباب الوباء ،وطرق انتشاره ،وكيفية التعامل معه.
مشكلة البحث واسئلة الدراسة:
ً
ً
ً
ووباء جارفا ،هز أركان الدنيا ،وهو كورونا ( )COVID-19فعطل حياة الناس،
يشهد العالم أجمع في هذه الونة كارثة بيئية،
ومنعهم من التواصل ،فتعطلت املالحة الجوية والبحرية ،بل وفكك أوصال الدولة الواحدة ،بالحظر املفروض بين املحافظات
والواليات واملدن ،وعزلت كل دولة نفسها عن العالم ،فما الذي يمكن أن يعمله العالم ملجابهة هذه الجائحة؟ وكيف أقر العالم
ً
القواعد التي أرست دعائمها السنة النبوية قبل  ١450عام تقريبا؟
• متى بدأ اإلهمتام بتأريخ هذا الوباء الخطير؟
• كيت تعامل معه الصحابة رضوان هللا عليهم في ضوء النصوص الشرعية؟
• كيف يتعامل معه العلم الحديث؟
• ما نتائج هذا الوباء اذا َّ
حل بأمة من األمم؟
أهمية الدراسة:
تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية أثره على املجتمعات ،وكيف يحصل إذا حل باألمم ،وكيف أثر وباء كورونا ( )COVID-19في
ظل العوملة على العالقات الدولية ،بأن عزل العالم عن بعضه البعض ،وما يجب على العالم ان يفعله لصد هذا الخطر الداهم ،وذلك
ً
ً
ً
بأن يقف وقفة واحدة لدفعه وصده ،ليكون بذلك مؤشرا واضحا إلى عاملية اإلسالم،قال تعالى :ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄ ﲅ ﱠ] األنبياء[١07 :

املبحث الول :تعريف الوبئة
يرى البعض من أهل اللغة ،أن كل وباء يطلق عليه لفظ الطاعون ،فقد جاء في لسان العرب( :وبأ :الوبأ :الطاعون بالقصر واملد
( )2
فاش عام ،الوباء :جمع أوبئة) ( )٣وكذا
والهمز ،وقيل هو كل مرض عام) وكذلك جاء في املعجم الوسيط( :الوبأ :الطاعون وكل مرض ٍ
املصباح املنير( :و ب أ :الوباء مرض عام يمد ويقصر ويجمع املمدود على أوبئة ،مثل متاع وأمتعة ،واملقصور على أوباء مثل أسباب) ( ،)4
ً
معد
هذا لبيان أن وبأ ووباء هما نفس املعنى ،ويعنيان املرض إذا تفش ى وانتشر وأصبح عاما ،فالذي ذكره ابن منظور أن أي مرض ٍ
منتشر يطلق عليه لفظ الطاعون.

١البخاري ،صحيح البخاري ،باب ما يذكر في الطاعون ،ص ،684:حديث رقم .5728
2ابن منظور ،لسان العرب ،املجلد االول ،ص.١9:
٣مجمع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،ص.658:
4املقري ،املصباح املنير ،ص.٣84:
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ً
يقول الدكتور الصالبي( :إن أي ش يء من األمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعونا بطريق املجاز الشتراكهما في
عموم املرض به ،أو كثرة املوت) (.)5
عموم وخصوص ،مع تفر ٍيق بينهما
وقد قال قسم من العلماء كما عند ابن حجر والنووي :إن بين الطاعون وبقية األوبئة عالقة
ٍ
وأكد ٌ
قسم أن الطاعون هو الوباء نفسه ،الى ان قال :أطلق على الطاعون وباء ،وبالعكس.
قال ابن حجر العسقالني( :قال الداوودي :الطاعون حبة تخرج من األرقاع ،وفي كل طي من الجسد ،والصحيح أنه الوباء ،وقال
ً
عياض :أصل الطاعون القروح الخارجة من الجسد ،والوباء عموم األمراض ،فسميت طاعونا لشبهها به في الهالك ،وإال فكل طاعون
ً
وباء ،وليس كل وباء طاعونا) (.)6
طاعون
مرض عام ،وقالوا :كل
ٍ
ويذكر النووي الرأيين ،فيقول( :وإن الوباء كما قال الخليل وغيره هو مرض الطاعون ،وهو كل ٍ
ً
ٌ
وباء طاعونا) (.)7
وباء وليس كل ٍ
التعريف الشرعي للطاعون
لقد سمى القرآن الكريم الطواعين واألوبئة التي أرسلها هللا على الكافرين بالرجز في أكثر من آية ،وسيأتي بيانه في البحث إن شاء
هللا ،كما في قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱠ] البقرة[59 :
يقول ابن كثير( :كل ش ٍيء في كتاب هللا من الرجز يعني به العذاب ،فالرجز يعني الطاعون ،والطاعون رجز ،وهو عذاب عذب هللا
به من كان قبلكم) ( ،)8فكل أصحاب السير والتاريخ يؤكدون أن هللا سبحانه وتعالى عاقب األمم السابقة باألوبئة والطواعين.
عن عائشة رض ي هللا عنها أنها سألت النبي :الطعن قد عرفناه ،فما الطاعون؟ فقال( :كغدة البعير يخرج في املراق واإلبط) ( .)9أي:
ورم يظهر في املناطق الرقيقة من الجسم والباط.
التعريف الطبي للطاعون
جاء في القاموس الطبي ملعنى الوباء أنه( :إنتشار مفاجئ وسريع ملرض في رقعة جغرافية ما ،فوق معدالته املعتادة في املنطقة
املعنية ،ومن األمثلة عليه املوت األسود خالل العصور الوسطى) (.)١0
ً
مرض
ويقول األستاذ يوسف خياط في تحديد معنى الطاعون وفصله عن بقية األوبئة ،يقول( :الطاعون كان يطلق قديما على أي ٍ
ً
نوع خاص تسببه البكتيريا العضوية التي ينقلها برغوث الفئران ،وهو في
واسع اإلنتشار ،مسببا املوت الجماعي ،وهو محصور الن في ٍ
أصله يصيب القوارض ،وينتشر في اإلنسان ا
جراء اإلتصال ببراغيث القوارض املصابة) (.)١١
ً
ويرى الباحثان أن البدء بالتعريف اللغوي لألوبئة كان مدخال لتعريف الطواعين ،لعالقة العموم والخصوص بين الطواعين
واألوبئة ،وبيان ذلك من خالل التعريف الشرعي للطواعين ،ثم بيان طبيعة هذا الوباء من خالل التعريف الطبي.

املبحث الثاني :الوباء بين البالء واإلبتالء

ً
ً
إقتضت سنة هللا تعالى وحكمته بإنزال العقوبة على من عص ى ،وتمادى باملعاص ي ،فقد يعاقب هللا قوما بذنب ،أو فردا بما

ﱒﱠ
ﱓ
يصنع ،واألمثلة في القرآن الكريم كثيرة ،فكانت العقوبة تنزل على من عص ى هللا ،قال تعالى :ﱡﭐﱐﱑ

ﭐ

] العنكبوت.[40:
ولو نظرت في األمم السابقة ،ورأيت ما حل بهم ،فقد كان هللا يهلكهم بذنوبهم ،ويرسل عليهم الطواعين والرجز من السماء ،قال
ﱒﱠﭐ] العنكبوت ،[40:وهذا ٌ
ٌ
ساخر أو مكابر.
جزء من عقيدة اإلسالم ،وال ينكره إال
ﱓ
تعالى :ﱡﭐﱐﱑ

 5الصالبي ،سيرة امير املؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب ،ص.27٣:
6فتح الباري ،شرح صحيح البخاري ،جزء عشرة ،ص.22١:
 7النووي ،شرح صحيح مسلم ،ص.466:
 8ابن كثير ،تفسير القران العظيم ،الجزء االول ،ص.١4٣:
 9ابن خزيمة ،صحيح ابن خزيمة ،الجزء الثاني ،ص .87:حديث حسن ،صحيح الجامع ،محمد ناصر الدين األلباني حديث رقم ٣948
١0ساراتش ،القاموس الطبي ،ص.7:
١١خياط ،معجم املصطلحات العلمية والفنية ،ص.4١5:
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فقد ذكرت الطواعين واألوبئة في آيات القران الكريم ،على أنها في معرض العقوبة ،ملن عص ى هللا ،وكذب بآياته ،وفي ذلك قال
تعالى :ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﱠ] األعراف.[١62:
ً
بل وذكر رسول هللا صل هللا عليه وسلم ذلك صراحة أن من نتائج الفواحش الوباء ،قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم( :وما
قوم قط حتى يعلنوا بها إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع ،التي لم تكن مضت في أسالفهم من قبل) (.)١2
ظهرت الفاحشة في ٍ
ا
ا
ً
ً
بإنسان أو أقوام أن ذلك يكون بالء ،فقد يكون ابتالء ،فقد ابتلي الصحابة بالهزائم في بعض
على أنه ال يعني أن أي ش يء يحل
ٍ
ا
غزواتهم وحروبهم ،ووقع فيهم القتل ،وكم فتك الطاعون واألوبئة بين الصحابة رضوان هللا عليهم ،والتابعين واتباعهم ،وال أدل على
ذلك من موت أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وبعض كبار الصحابة بهذا الوباء.
ً
ً
يقول ابن عادل الحنبلي( :وهذا الوباء يرسله هللا نقمة وعقوبة ،على من يشاء من عصاة عبيده وكفرتهم ،وقد يرسله هللا شهادة
عط
ورحمة للصالحين ،كقول معاذ في طاعون عمواس إنه شهادة لكم ورحمة ،ودعوة نبيكم ،وهي قوله عليه الصالة والسالم( :اللهم أ ِ
ً
معاذا وأهله نصيبهم من رحمتك) ( .)١٣فطعن في كفه رض ي هللا عنه فمات) (.)١4
فإذا عرفنا هذا نؤمن أن هللا يتصرف في الكون بعدله وعلمه ،وال يحق لنا ان نصنف املصائب على أهوائنا فمن شئنا قلنا بالء،
ابتالء ،وما خالف اعتبرناه ً
ً
بالء ،فسنن هللا في الكون ال تنتهي ،يحكم بالحق وهو أسرع
ومن شئنا قلنا ابتالء ،فما وافق هوانا اعتبرناه
الحاسبين.
ً
ويحق لنا أن نربط ما حل بنا بواقعنا املقصر مع ربنا ،ليكون حافزا لنا للعودة الى هللا ،وترك معاصينا ،وإلصالح أحوالنا واتهامها
بالتقصير ،من أجل تحفيز أنفسنا على الخير ،قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱠ] النساء ،[79:وفي البحث في الوباء
ً
عامة من خالل النصوص الشرعية ،نؤمن أن هللا يعاقب به من يشاء ،ويصرفه عمن يشاء.
ً
ً
وقد حاول ٌ
كثير من األطباء وأهل االختصاص البحث في أسباب األوبئة ،وطرق عالجها ،فبذلوا في ذلك مجهودا واسعا ،ووقف
الطب على الكثير من أسبابها ونتائجها ،إال أن الجميع يسلم أن هللا يرسل ما يشاء عقوبة ،على من كذب بآيات هللا ،وجحد بها .

املبحث الثالث :تاريخ الوبئة وانتشارها
تعرضت األمة اإلسالمية للكثير من املحن واملصائب ،كالزالزل والحروب واملجاعات ،حتى يومنا هذا ،كما مرت بالكثير من األوبئة
ً
ً
والطواعين ،التي أهلكت رموزا وأشرافا في الدول ،وزعزعت أمنها ،كموت معاذ بن جبل وعامر بن الجراح ،وقد كان لهذه األحداث بالغ
ً
ً
ً
ً
االثر في نفوس املسلمين ،فمنهم من اعتبرها منحة ربانية وصبر واحتسب ،ومنهم من اعتبرها محنة وعقابا من هللا تعالى ،وتملكه الخوف
والهلع.
ومما يجدر التذكير به أن فايروس كورونا املستجد ،الذي اجتاح العالم ،وتسبب في إصابة ما يقارب مليون شخص ،وما زال
ً
بازدياد من شعوب العالم ،ليسود الذعر في النفوس ،خوفا على أنفسهم وأحبابهم وعانت جميع دول العالم أيما عناء ،للسيطرة عليه
والحد من عدد ضحاياه ،ولعل من أهم أسباب سرعة انتشاره :وسائل النقل الحديثة كالطائرات والسفن والقطارات ،حيث ال تكاد
دولة تخلو من أعداد من املصابين والوفيات بهذا الفايروس.
ومن وسائل انتشاره الحروب وكثرة القتلى ،يقول نصير بهجت( :كما في طاعون عمواس الذي وقع في زمن عمر بن الخطاب ،فأول
ما نجم به هذا الداء بعد املعارك الطاحنة بين املسلمين والروم ،فكانت شدته بالشام فهلك به ٌ
خلق كثير ،منهم أبو عبيدة بن الجراح،
وهو أمير الناس ،ومعاذ ابن جبل) (.)١5
وأبلغ من ذلك ما تحدث عنه ابن كثير في كتابه البداية والنهاية فقد قال( :عندما اجتاح املغول بغداد في سنة 656ه – ١258م
ودمروها ،وتعطلت املساجد ،وملا انقض ى األمر ،وبقيت بغداد خاويه على عروشها ،والقتلى في الطرقات كأنها التلول ،إجتمع على الناس
الوباء والغالء والفناء ،والطعن والطاعون) ( .)١6

١2ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،باب العقوبات ،ص ،664:حديث رقم .40١9
 ١٣احمد بن حنبل ،املسند ،الجزء الثالث ،ص ،١45:حديث رقم .١255
 ١4ابن عماد الحنبلي ،اللباب في علوم الكتاب ،الجزء الرابع ،ص.252
 ١5بهجت ،الطواعين في صدر االسالم والخالفة االموية ،مجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية ،ص.١05:
 ١6ابن كثير ،البداية والنهاية ،الجزء الثالث عشر ،ص.20٣ :
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لطاعون اجتاح معظم مناطقها عام 748ه ،وقد
وقال مبارك محمد الطراونة( :وفي العصر اململوكي فقد تعرضت بالد الشام
ٍ
أطلق عليه اسم الطاعون األعظم ،لسعة انتشاره ،وشدة فتكه ،وأفنى هذا الطاعون سكان مدن حلب ودمشق والقدس والسواحل،
كما انتشر في حلب ٌ
داء إسمه الفناء العظيم في عام 795ه ،وقد حصد بحصيلته النهائية  ١50الف شخص من حلب وقراها) (.)١7
ومثل هذا حصل في كل بالد العالم اإلسالمي ،في املغرب العربي كما في املشرق العربي ،وكان من أوسع أسباب انتشاره السفن
التجارية التي تتنقل عبر البحر ،كما في طاعون اإلسكندرية ،الذي نقل إلى بالد املغرب العربي.
يقول محمد أمين البزار( :وقد حدث في املغرب طاعون عام  ١798والذي انتقل بالعدوى من التجار ،الذين حملوه معهم من
اإلسكندرية الى تونس والجزائر واملغرب ،فكان يخلف  ١٣0ضحية في اليوم) (.)١8
ولقد كان الناس منذ القدم يحاولون البحث في أسباب األوبئة التي نزلت بهم ،ومعرفة سر انتشارها ،وكان لكل عصر تفسيره،
ٌ
شائع عندهم ،فمنهم من ربطه بالسحر والشعوذة ،ومنهم من قص أساطير الخرافة ،ومنهم من أرجعها إلى عوامل
حسب ما هو
تفسير لها ،فال سبب عندهم إال أن يربطوها باملعتقدات
جغرافية ،ومنهم من حاول أن يفسرها بعلوم الطب ،وإذا عجز البعض عن
ٍ
ً
الدينية ،ويجزمون أنها غضب ا
الرب ،وال سبب سوى ذلك ،وهكذا كان الفكر سائدا عندهم.
يقول الحسين بولقطيب( :فباستثناء قلة من العلماء الذين حاولوا البحث عن تفاسير علمية للكوارث الطبيعية ،واألوبئة التي
ً
هددت سكان املغرب في العصر الوسيط ،نجد معظم املؤلفين ينساقون وراء التفسيرات الجغرافية ،والغيبية أحيانا أخرى ...ورغم ما
عرف عن ابن زهر من تضل ٍع في الطب ،والكشف عن ماهية األمراض ،فإنه كان يضطر حين ال يتوصل إلى الكشف عن كنه بعض
ً
معلوم عندنا ،هو من
سبب
ٍ
األمراض واألوبئة إلى اإلستنجاد بالفكر الغيبي ،ومن ذلك مثال تصريحه بأنه قد يكون هنالك وباء ،من غير ٍ
غضب هللا وليس للطبيب فيه مجال) (.)١9
ً
ويرى الباحثان أن وجهة نظر ابن زهر صحيحة من جانب ،وهو أن هللا يجعل االوبئة عقوبة لبعض املعاص ي ،إذ أليس هللا
يعاقب عباده بعد أن يخوفهم باليات فال يستجيبوا؟ قال تعالى :ﱡﭐﱒﱓﱔﱕ ﱖﱗﱘﱠ ] اإلسراء.[59:
ً
ً
ومن جانب آخر فإنه قد يكون
ابتالء ورحمة ،وقد ذكر ذلك في القرآن الكريم صراحة أن هللا يرسل العذاب بعد التكذيب وإذا
أنزل هللا بأسه فال مرد له ،ولن ينفعه طب الطبيب ،فما على الطبيب العاقل لحظة ذاك إال أن يربط بين العلم والدين ويرد بقول رب
ﲮ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ ] الرعد.[١١:
العاملين:ﭐﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲯ

فقد أرسل هللا الرجز على بني اسرائيل ،بتكذيبهم اليات وكفرهم ،قال تعالى :ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ً
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ ] البقرة ،[59:وقد كانت سنة هللا إذا أرسل أوبئة تحصدهم
جملة.
وفي ذلك يقول الطبري( :بعث هللا عز وجل عليهم الطاعون ،فلم يبق منهم أحدا) (  ،)20فهذا داللة على أن األوبئة كانت

إذا دخلت
في األمم السابقة ال تبقي وال تذر ،تدمر كل ش ٍيء أتت عليه ،فهي سنة هللا سبحانه وتعالى في السابقين ،وهذه السنة تكون ملن كذب
آيات هللا تعالى ،وجحدها ولم يؤمن بها.
يقول بن كثير( :كل ش ٍيء في كتاب هللا من الرجز يعني به العذاب ،فالرجز يعني الطاعون ،والطاعون رجز ،وهو عذاب عذب هللا
به من كان قبلكم) ( ،)2١فكل أصحاب السير والتاريخ يؤكدون أن هللا سبحانه وتعالى عاقب األمم السابقة باألوبئة والطواعين ،التي
كانت من أهم أسباب فناء دولتهم ،وتمتد سنة هللا عبر القرون واألجيال ،وتبقى هذه السنة ،وهي أ ان هللا يرسل األوجاع واألوبئة على من
عص ى واستكبر ،وال ينكر هذا مسلم ،فهو ٌ
ثابت في كتاب هللا ،وسنة نبيه صل هللا عليه وسلم.

 ١7الطراونة ،االوبئة واثارها االجتماعية في بالل الشام في عصر املماليك الشراكسة ،املجلة االردية للتاريخ واالثار ،ص.47:
 ١8البزار ،تاريخ االوبئة واملجاعات باملغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية بالرباط ،جامعة محمد الخامس،
ص.92:
 ١9بولقطيب ،جوائح واوبئة مغرب عهد املوحدين ،ص.٣0:
 20الطبري ،جامع البيان ،الجزء االول ،ص.٣45:
 2١ابن كثير ،تفسير القران العظيم ،الجزء االول ،ص.١4٣:

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة -املجلد ،4العدد ،2020 -2ص116 -103 :

107

الطواعين والوبئة ،والتعامل معها ،في ضوء آيات القرآن الكريم والسنة النبوية

نو افله & العنبر

وقد ذكر املفسرون في تفسير قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲚﱠ ] البقرة ،[24٣:بأنهم ٌ
قوم من بني إسرائيل ،عصوا هللا فأرسل عليهم وباء الطاعون.
ﲛ
ﲗ ﲘﲙ
ٌ
يقول الرازي( :أوقع هللا فيهم الطاعون ،وهرب عامة أهلها ،والذين بقوا مات أكثرهم ،وبقي قوم منهم في املرض والبالء ،ثم بعد
هؤالء أحرص منا ،لو صنعنا مثلما صنعوا لنجونا من
ارتفاع املرض والطاعون ،رجع الذين هربوا ساملين ،فقال من بقي من املرض،
ِ
ً
ً
ٌ
األمراض واالفآت ،ولئن وقع الطاعون ثانية لخرجنا ،فوقع وهربوا وهم بضعة وثالثون الفا ،فلما خرجوا من ذلك الوادي ،ناداهم ملك
من أسفل الوادي وآخر من أعاله أن موتوا ،فهلكوا وبليت أجسامهم) ( .)22
وداللة قول بن زهر ،ما قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم( :يا معشر املهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ باهلل أن
قوم قط حتى يعلنوا بها ،إال وفشا فيهم الطاعون واألوجاع التي لم تكن في أسالفهم من األمم،)2٣ ( )...
تدركوهن :لم تظهر الفاحشة في ٍ
ٌ
وقد قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم( :إن هذا الوباء رجز ،اهلك هللا به بعض االمم قبلكم ،وقد بقي منه في األرض ش يء فإذا وقع
رض فال تخرجوا منها ،وإذا سمعتهم به في أرض فال تأتوها) ( .)24
وأنتم بأ ٍ
وقد ذكر العلماء أن العدوى هي من أسباب انتشارها ،كما حصل في بالد املغرب العربي ،حيث نقل التجار الذين عبروا من
اإلسكندرية إليها الطاعون ،وكم من األمراض والطواعين انتشرت إلى بالد آمنة عن طريق العدوى .

املبحث الرابع :الهدي النبوي في التعامل مع الطواعين والوبئة
في ظل هذه الظروف التي نعيشها في هذه األيام ،وقد غزا العالم فايروس كورونا املستجد ،وبدأ الكل يستخدم طريقته في التوعية
والعالج ،ونحن كمسلمين لنا من املصادر الشرعية ما أقر به العلم الحديث ،فقد أمرنا الشرع باإلبتعاد عن مصادر الخطر وعدم
دخولها.
والقرآن الكريم والسنة النبوية هما منهجنا االول في التعامل مع هذه االوبئة والطواعين ،حيث نهى القرآن الكريم أن نقتحم
مواطن الخطر ،قال تعالى :ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ ] البقرة ،[١95:وقال صل هللا عليه وسلم( :فر من املجذوم فرارك من
األسد) ( ،)25فأمرنا رسول هللا صل هللا عليه وسلم أن ال نقترب من هذا البالء الخطير املعدي.
منذ ان أوجد هللا سبحانه وتعالى اإلنسان على األرض وهو يبحث عن الحلول لجميع املشاكل التي تدور حوله ،سواء أكانت
صحية أو نفسية ،أو اقتصادية أو اجتماعية ،وتصدرت هذه املشكالت الروحانية واالعتقادات الخاطئة في الكثير من الحضارات
والثقافات املختلفة ،وبالحديث عن الهدي الشرعي في التعامل مع األوبئة ،فقد نبذ اإلسالم الخرافة ،ألنه دي ٌن جاء إلخراج الناس من
الظلمات إلى النور ،والبعد عن االعتقادات القائمة على التخيل والفراغ.
روح
يقول علي عبدهللا الدفاع( :أما عند الحضارات السابقة لإلسالم ،فقد كان قدامى املصريين يعتقدون أن املرض هو نتيجة ٍ
شريرة سكنت جسم اإلنسان ،وكان فن املعالجة يقتض ي معرفة حقيقة هذه الروح الشريرة ،واإلستعانة على طردها بالتعاويذ
ً
والتمائم ،وأحيانا بالسحر ،وكانت األدوية واملستحضرات الطبية املستخلصة من االعشاب والحيوان تستعمل كعوامل مساعدة لطرد
هذه االرواح) ( .)26
ويقول عمر فروخ( :ومثل املصريين القدامى ،فقد كان الطب القديم عند البابليين يشوبه ش ٌ
يء من الكهانة والسحر ،وكان في
مذاهب للمعالجة:
وادي الرافدين ثالثة
ٍ
 .١املعالجة بالنصح (الطب الوقائي).
 .2املعالجة بتشخيص املرض ،ووصف األدوية النباتية والحيوانية واملعدنية( ،الطب املزاجي الطبيعي).
 .٣املعالجة بالسحر والطالسم( ،الطب النفس ي) (.)27

 22الرازي ،مفاتيح الغيب ،الجزء السادس ،ص.١٣8:
 2٣ابن ماجه ،سنن بن ماجه ،باب العقوبات ،ص ،٣67:حديث رقم .40١9
24عبد الرزاق ،مصنف عبد الرزاق ،باب الوباء والطاعون ،الجزء الحادي عشر ،ص ،١46:حديث رقم .20١58
 25البخاري ،صحيح البخاري ،باب الجذام ،صفحة  ،68٣حديث رقم .5707
 26الدفاع ،رواد علم الطب في الحضارة االسالمية ،ص.١9:
 27فروخ ،تاريخ العلوم عند العرب ،ص.48:
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ً
ً
وأما ما كان معتقدا عند حضارة الصين وشريعة الهند ،فهي تختلف تماما عما كانت عليه عند املصريين القدامى ،فقد كان
التوجه فيها إلى الطب.
يقول راغب السرجاني( :وأما عن الحضارة الصينية ،فاختلفت عما كان عليه األمم السابقة ،وذلك باإلعتماد على بعض املعارف
ً
ً
التي كانت خالية من الخزعبالت ،والتركيز على استخدام الوخز واألبر في عالج معظم االمراض ...وكان الطب عند الهنود قديما ممزوجا
بالخرافات واألساطير ،ولكنهم تميزوا عن غيرهم بالتشريح ،وقد كانوا يعتقدون أن العلل جميعها تولد مع اإلنسان ،وتظهر إما عند
الذنب ،أو فساد األخالط) (.)28
وقبل أن ندخل إلى الطب واإلرشادات فيه عند اإلسالم ،ال بد من اإلشارة إلى كيفية التطبيب قبل اإلسالم زمن الجاهلية ،وكيف
كانوا يتعاملون مع األوبئة واألمراض آنذاك ،وما هي طرق تشخيص األمراض والعالج عندهم.
يقول محمد الصادق عفيفي( :وكان التطبيب ذا شعبتين :شعبة تقوم في جوهرها على الكي بالنار ،واستئصال األطراف الفاسدة،
وشرب العسل ،ومنقوع بعض األعشاب النباتية ،واللجوء إلى التمائم ،والتعاويذ على يد الكهان والعرافين ،وشعبة تتجه في عالجها إلى
الحمية ،وعلى إسداء النصيحة ،وليدة الخبرة ،مثل قولهم املعدة بيت الداء) (.)29
وحين نبحر في التعامل الشرعي مع الطواعين واألوبئة ،نجد أن الشريعة اإلسالمية جمعت بين الروح والجسد ،وجعلت العناية
بالجسد ضرورة من ضرورات الحياة ،ونجد أن الكثير من اليات القرآنية تخاطب الروح بالعالج كما الجسد ،كما في قوله تعالى :ﭐﱡﭐ
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ ] اإلسراء ،[82:وتحثنا السنة على العناية بالنظافة ،والطهارة واالغتسال
والوضوء ،عن عائشة رض ي هللا عنها قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :عشر من الفطرة :قص الشارب ،وإعفاء اللحية،
والسواك ،واستنشاق املاء ،وقص األظافر ،وغسل البراجم ،ونتف اإلبط ،وحلق العانة ،وانتقاص املاء" قال الراوي :ونسيت العاشرة
إال أن تكون املضمضة ،وانتقاص املاء :اإلستنجاء (.)٣0
فقد حثنا الرسول الكريم صل هللا عليه وسلم في أحاديث كثيرة على السلوكيات في الحياة اليومية ،والتي تساعدنا على الوقاية
من األمراض املعدية وغير املعدية ،كما وحثنا صلى هللا عليه وسلم على التداوي والعالج ،ونأخذ به أينما وجد ،سواء أكان املعالج
مسلما ،أو غير مسلم.
يقول ابن األثير( :روى بن اسحاق عن اسماعيل بن محمد عن سعد بن ابي وقاص عن أبيه ،قال :مرض سعد ،وهو مع رسول
هللا صل هللا عليه وسلم في حجة الوداع ،فعاده رسول هللا صل هللا عليه وسلم ،فقال يا رسول هللا :ما أراني إال أ ا
لم بي أل ٌم ،قال رسول
ً
هللا صل هللا على وسلم :إني ألرجو هللا ان يشفيك ،حتى يسر بك قومك ،وينتفع بك آخرون ،ثم قال للحارث بن كلدة :عالج سعدا مما
به ،فقال :وهللا إني ألرجو شفاءه فيما ينفعه في رحله ،هل معك من هذه التمرة :العجوة؟ قال نعم ،فصنع له القريضة ،بأن خلط له
ً
التمر بالحلبة ،ثم اوسعها سمناـ ثم حساه اياها ،فكأنما نشط من عقال.)٣١( ).
فالقرآن الكريم هو الدواء من جميع األدواء القلبية والجسدية ،وحتى املعدية منها ،ولكن ال بد من حسن استخدام لهذا الدواء،
قال تعالى :ﭐﱡﭐﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ] اإلسراء ،[82:بل وأوضحت اليات أن القرآن شفاء من األسقام،
ﲵﱠ ] فصلت.[44:
ﲶ
كما هو هداية ،قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ
وقد أشار العديد من العلماء في الطب الحديث ،أن النبي صل هللا عليه وسلم هو الواضع األول لقواعد حفظ الصحة،
واإلحتراز من عدوى األوبئة ،واألمراض املعدية ،وقد تبين أن بعض األمراض املعدية تسري في مواسم معينة من السنة ،وهذا يشير إلى
اإلعجاز العلمي في قوله صل هللا عليه وسلم( :إن في السنة ليلة ينزل فيها وباء) (.)٣2
ولقد كانت أول تجربة في التعامل مع وبا ٍء خطير فتاك في تاريخ الدولة اإلسالمية ،عندما قدم رسول هللا إلى املدينة املنورة ،ووجد
ً
ٌ
ً
فيها حمى ،وأصابت عددا من الصحابة ،منهم أبا بكر وبالال ،ولكن ال خوف عليهم ،إذ رسول هللا بينهم ،يعلمهم من القرآن ،الذي هو
شفاء ورحمة ،قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾ ﱿﱠ ] يونس.[57:
 28السرجاني ،قصة العلوم الطبية في الحضارة االسالمية ،ص.١7:
 29الصادق عفيفي ،تطور الفكر العلمي عند املسلمين ،ص.١7٣ :
 ٣0النيسابوري ،صحيح مسلم ،حديث رقم  ،26١ص.84:
 ٣١ابن االثير ،اسد الغابة ،الجزء االول ،ص.2١8:
 ٣2النيسابوري ،صحيح مسلم.

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة -املجلد ،4العدد ،2020 -2ص116 -103 :

109

الطواعين والوبئة ،والتعامل معها ،في ضوء آيات القرآن الكريم والسنة النبوية

نو افله & العنبر

رض أصاب أصحابه فيها بالء وسقم ،وصرف هللا ذلك عن نبيه ،وكانت أرض
تقول عائشة( :ملا قدم رسول هللا املدينة ،وهي أول أ ٍ
ً
وباء ،وأصابت الحمى أبا بكر وبالال وعامر بن فهيره ،فاستأذنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في عيادتهم ،وذلك قبل ان يضرب علينا
بيت واحد ،فوجدتهم يهذون من شدة الحمى) ( .)٣٣
الحجاب ،فأذن لي ،فدخلت عليهم وهم في ٍ
ً
ً
قال ابن كثير في البداية والنهاية( :كان وبائها معروفا في الجاهلية ،وكان اذا كان الوادي وبيئا فأشرف عليها اإلنسان ،قيل له ان
ينهق نهيق الحمار ،فإذا فعل ذلك لم يضره وباء ذلك الوادي ،وقد قال الشاعر حين أشرف على املدينة:
نهيق الحمار انني لجزوع) (.)٣4
لعمري لئن عبرت من خيفة الردى
ا
أنظر كيف كانوا في الجاهلية وقبلها ،يتعاملون مع االوبئة بالخرافة ،وكيف حول رسول هللا هذا التعامل الخرافي الباطل بالتوجه
ً
ً
إلى هللا والدعاء ،فقد دعا رسول هللا صل هللا عليه وسلم متوجها إلى ربه متوكال عليه في صرف هذا الوباء.
ومنهج القرآن الكريم في الكربات التي تواجه اإلنسان أن يتوجه إلى هللا بالدعاء ،قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﳂ ﱠ ] البقرة ،[١86:وهو بفطرة اإلنسان ،حتى الذين أشركوا ،كانوا إذا أصابهم مكروه توجهوا إلى
ﳃ
ﲼﲾﲿﳀﳁ
ﲽ
ﱊﱠ ] اإلسراء.[67:
ﱋ
هللا بالدعاء ،قال تعالى :ﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ
فتوكل صل هللا عليه وسلم على هللا ولم يتواكل ،ودعا بعد أن خاف رسول هللا أن يكره أصحابه املدينة بسبب حماها ،فقال:
(اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد ،وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها ،وانقل حماها فاجعلها في الجحفة) ( .)٣5
ً
وانظر ماذا حصل بعدها في حمى املدينة ،وقد دعا رسول هللا ،وتوجه الى هللا ،فحصل بعد ذلك أن قال( :رأيت كأن امرأة سوداء
ناثرة الرأس ،خرجت من املدينة ،حتى قامت بمهيعة ،وهي الجحفة ،فأولتها وباء املدينة نقل إلى مهيعة  -وهي الجحفة) (.)٣6
وفي ذلك يتبين أن اإلنسان في الشدائد ينبغي أن يلجأ إلى هللا ،ويبتعد عن الخرافة ،والشعوذة والدجل ،فهي تضر وال تنفع،
وتدمر عقيدة اإلنسان ،وال تحترم آدميته ،كما هو الحال بمن ينهق متشبها بالحمار ،لحظة نزول الوباء ،ومروره باملدينة ،خوفا من
الوباء ،عند ذلك الوادي.
ً
ولقد تعامل املسلمون مع هذا الوباء الجارف إنطالقا من قول رب العاملين :ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﱠ] البقرة ،[١95:ومن
هنا نجد أن عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه ،وهو من كبار الصحابة ،يستشير أصحابه في دخول الشام ،والوصول إلى أبي عبيدة زمن
الطاعون ،فأشاروا عليه أن ال يدخل ،فلم يدخل رض ي هللا عنه ،فقال له أبو عبيده( :أتفر من قدر هللا يا أمير املؤمنين؟ فقال عمر :لو
قالها غيرك يا أبا عبيده ،أفر من قدر هللا إلى قدر هللا) (.)٣7
فعلينا كمسلمين أن نبتعد عن هذا البالء ،الذي نزل بنا في هذه االيام ،وهو كورونا املستجد ،وان نستخدم كل وسائل الوقاية
منه ،ونبحث في أسباب انتشاره ونحذرها.
ولو تتبعنا نصوص السنة النبوية لوجدنا أن رسول هللا صل هللا عليه وسلم هو أول من سن أسس الحجر الصحي في الوباء
بأرض وأنتم بها فال تخرجوا منها) ( .)٣8
رض فال تدخلوها وإذا وقع ٍ
والطواعين ،وأمر به ،عندما قال( :إذا سمعتم بالطاعون في أ ٍ
ا
ٌ
ممرض على مصح) ( ،)٣9وهو الذي
بل وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ال يقدم املريض على املصح ،عندما قال( :ال يوردن
منع املجذوم ان يخالط األبرياء وقت بيعة بني ثقيف ،وكان في ثقيف ٌ
رجل مجذوم( ،فأرسل إليه النبي صل هللا عليه وسلم أن يرجع إلى
ً
بيته ،قائال :إرجع فإنا قد بايعناك) ( .)40
وتجد اليوم في التعامل مع مرض العصر ( )COVID-19أن أنجح األساليب هي ما أرشد إليها رسول هللا صل هللا عليه وسلم ،في
عدم الخروج من املنزل والتزام البيوت ،وهو ما يسمى بالحجر املنزلي للوقاية ،والحجر الصحي للمصاب.

 ٣٣البخاري ،صحيح البخاري ،باب من دعا برفع الوباء والحمى ،ص ،80:حديث رقم .5677
 ٣4ابن كثير ،البداية والنهاية ،الجزء الثالث ،فصل فيما اصاب املهاجرين من حمى املدينة ،ص.2١0:
 ٣5ابن كثير ،البداية والنهاية ،الجزء الثالث ،فصل فيما اصاب املهاجرين من حمى املدينة ،ص.2١0:
 ٣6البخاري ،صحيح البخاري ،ص ،8١9 :حديث رقم  ،70٣8والترمذي ،سنن الترمذي ،باب الرؤيا في امليزان والدلو ،ص ،5١7:حديث رقم .2290
 ٣7البخاري ،صحيح البخاري ،باب ما يذكر في الطاعون ،ص ،684:حديث رقم .5729
 ٣8البخاري ،صحيح البخاري ،باب ما يذكر في الطاعون ،ص ،684:حديث رقم .5728
 ٣9البخاري ،صحيح البخاري ،باب ما يذكر في الطاعون ،ص ،684:حديث رقم .577١
 40النيسابوري ،صحيح مسلم ،اجتناب املجذوم ،ص ،6٣6:حديث رقم .22٣١
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فأفضل طرق التعامل معه البقاء في البيوت ،حتى أنك تجد معظم دول العالم تعطي اإلجازة للموظف ،وتمنع الجامعة واملدرسة
من الدوام ،وتوفر وسائل الراحة للموطنين في بيوتهم ،كتأمين اإلنترنت ،وغيرها الكثير من الوسائل ،مقابل البقاء في البيوت.
َّ
ٌ
ممرض على مصح) ( ،)4١وقد رفض الصحابي القائد أبو عبيدة عامر بن
يوردن
بعبارة واحدة( :ال
وكل هذا تجد ان االسالم ضمنه
ٍ
ً
ً
الجراح أن يقدم إلى عمر بن الخطاب في املدينة ،وقد استدعاه للحضور ،خشية أن يكون هذا فرارا من الطاعون ،وآثر البقاء ،والتزاما
لنداء الرسول صلى هللا عليه وسلم ،الذي نهى فيه أن يقدم املمرض على املصح.
ً
وقد ثبت الصحابة الذين تعرضوا للطاعون في مواقعهم ،خشية أن يكون خروجهم فرارا من أقدار هللا ،كما حصل مع أبي عبيدة
ً
ً
عامر بن الجراح ،الذي رفض الذهاب إلى املدينة ،واحتسب أجره في أن يبقى ثابتا ،مقبال غير مدبر.
ً
معافى وأهله ،فقال :اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة ،فخرجت منه
يقول الذهبي( :عن عروة قال :في وجع عمواس كان أبو عبيده
بثرة ،فجعل ينظر إليها ،فقيل له ليست بش يء ،فقال :إني ألرجو هللا أنه يبارك فيها) (.)42
وصدق رسول هللا حين قال( :أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص) (  ،)4٣فبعد أن توفي أبو عبيدة ،وتولى قيادة الجيش معاذ بن
جبل وتوفي ،وتولى قيادة الجيش عمرو بن العاص رض ي هللا عنهم جميعا.
ً
لقد اجتهد عمرو بن العاص في إنهاء طاعون عمواس ،وكان اجتهاده بفضل هللا موفقا ،لينتهي الطاعون ،ويتوقف القتل ،بعد ان
ً
مات نحو من خمسة وعشرين الف شخص ،بينهم كبار الصحابة ،كما مر سابقا ،وليسدل الستار على طاعون عمواس ،حيث ال
رجعة.
ً
يقول الدكتور علي الصالبي( :وتولى قيادة الجيش عمرو بن العاص ،فقام في الناس خطيبا ،فقال :أيها الناس :إن هذا الوجع إذا
وقع فإ نما يشتعل اشتعال النار ،فجبلوا منه في الجبل ،ثم خرج ،وخرج الناس معه ،وتفرقوا فرفعه هللا عنهم) (.)44
أما تاريخ وقوعه بين الصحابة رضوان هللا عليهم في غور األردن ،وعلى ثراه املبارك ،في السنة الثامنة عشرة من هجرة رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،فقد ذكر ذلك السيوطي فقال( :طاعون عمواس كان سنة  ١8هجري) (.)45
يقول مبارك الطراونة( :وقد طور املسلمون طرق مواجهتهم للطاعون واألوبئة فيما بعد ،ففي العهد اململوكي وملواجهة األوبئة
املنتشرة والكثيرة التي أصابت أهالي الشام ومصر ،عمد بعض السالطين ،وامليسورون من الناس بقصد الثواب والتقرب إلى هللا ،إلى
بناء البيمارستانات ( )46في مدن الشام جميعها ،ملداوة ورعاية املطعونين باألوبئة كالحمى وغيرها) (.)47
وهكذا توالت األمراض والطواعين في جميع مراحل الدولة اإلسالمية ،وتباينت طرق الوقاية والعالج ،وأهمها الحجر الصحي،
والحث على النظافة الشخصية ،وتقليل التجمعات البشرية قدر االمكان ،وقد ألفت الكتب ،ونظمت القصائد ،وسردت القصص،
لوصف تلك األوبئة وتأثيرها على حياة الناس.

املبحث الخامس :أثرالوبئة في انهيار بعض الدول

ً
ً ا
ً
وكما َّ
مر بنا فقد رأينا كيف عصفت األوبئة بالدول والجماعات ،وخلفت دمارا هائال ،وأثرت في األفراد الذين عاشوا ظروفا
ً ً
إستثنائية ،وأخفقوا في التعامل معها ،مخلفة آثارا في تركيبتهم النفسية حتى بعد تعافيهم من الوباء ،لينقلوها إلى أجيالهم القادمة،
ً
لتبقى عالقة في أذهانهم ،يتناقلونها فيما بينهم عبر األجيال.
ً
تقول الباحثة هالة حفناوي( :ومن أهم املسارات التي يلجأ لها األفراد عادة في هذه النوعية من األزمات :البحث في معطيات التراث
ً
سواء ملحاولة التعامل مع املرض ذاته فيما يعرف بالطب التقليدي ،أو الطب الشعبي ،أو معطيات التراث التي تبعث على
الشعبي،
الطمأنينة ،أو تلك الحكم واملقوالت ،التي يبدأ األفراد بتداولها للتكيف مع األزمة ،ولكل شعب تراثه املرتبط بجملة خبراته اإلنسانية،
وهويته الدينية ،ومقدساته وتاريخه) (.)48

 4١البخاري ،صحيح البخاري ،باب ما يذكر في الطاعون ،ص ،684:حديث رقم .577١
 42الذهبي ،تاريخ الذهبي ،الجزء الثاني ،ص.١75:
 4٣الترمذي ،سنن الترمذي ،باب مناقب عمرو بن العاص ،ص.277:
 44الصالبي ،سيرة امير املؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب ،ص.277:
 45السيوطي ،تاريخ الخلفاء ،ص.١59:
 46البيمارستانات :هي كلمة فارسية وتعني اماكن يجمع بها املرض ى حتى الشفاء.
 47الطراونة ،االوبئة واثارها االجتماعية في بالد الشام في عصر املماليك الشراكسة ،ص.55:
 48الحفناوي ،ماذا يحدث للمجتمعات عن تعرضها لوباء مفاجئ futureuae.com ،الثالثاء  ١7مارس .2002
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ٌ
قائمة على الفرد ،والذي هو ٌ
جزء من منظومة
وإن من تأثير االوبئة على األفراد :أنها من أكبر مقاتل الدول ،اذ تعتبر الدولة
الجماعة ،لذا يتحتم على الدولة إذا انتشرت األوبئة أن ال تهمل األفراد من إجراءات التوعية ،وزيادة اإلهتمام ،حتى ال تتفش ى الثار
السلبية بينهم ،فيصبحوا معاول هدم ،وتقويض في أركان هذه الدولة.
وإن مما يتفش ى في املجتمعات في ظل األوبئة كما هو الحال في كورونا ،في أيامنا هذه تبادل اإلتهامات في املؤامرة ،فيكثر بذلك
ً
الشائعات ،وخاصة في ظل سرعة انتشارها ،عبر وسائل التواصل اإلجتماعي املنتشرة في هذه األيام ،فتنتشر الشائعات حول املرض،
وطرق حدوثه وانتشاره ،كما هو الحال مع كورونا هذه االيام ،تجد االتهامات بين الدول الكبرى بعضها لبعض.
ٌ
وفي ذلك يقول فرانك سنودن( :حينما انتشر وباء الكوليرا في فرنسا ،ظهرت في فرنسا مؤامرة بأن الوباء معد من صنع اإلنسان،
ً
وقد انتشرت خصوصا شائعة ،تفيد بأن حكومة امللك لويس فيليب تضع مادة الزرنيخ في آبار املياة ،ومع انتشار الوباء وموت تسعة
عشر الف فرنس ي ،إندلعت موجة عنف ضد الحكومة ،من قبل الشعب ،وبالكاد استطاعت الشرطة التصدي لها ،إال أن الحراك
بصورة كبيرة
والغضب الشعبي لم ينقص ،وظلت الحكومة متوجسة مما أسمتها بالطبقات الخطيرة ،وهي الطبقات الفقيرة ،التي ثارت
ٍ
ملا حدث ضد الحكومة) (.)49
ولو نظرنا إلى أثر الكوليرا على املجتمع الفرنس ي آنذاك ،والذي ارتبط بشائعات مغرضة ،وتبادل لإلتهام ،فقد أدى إلى ثورة الطبقة
الفقيرة في املجتمع ،وهم األفراد البسطاء ،وما سكنت ثورتهم بل تواصلت ،وبعدها بسنوات وقعت الثورة الفرنسية ،التي غيرت تاريخ
فرنسا.
ً
ناحية من مناحي الحياة آثارا عدة ،فتجد في بعض الدول مناظر ال تصدق ،وتبث عبر وسائل
إن انتشار األوبئة يترك في كل
ٍ
ً
اإلعالم ،ووسائل التواصل اإلجتماعي ،وكم نتألم حين نجد أناسا يتدافعون ،وتصل بينهم إلى حد اإلشتباكات ،على ربطة خبز،
ويتزاحمون على املحالت التجارية رغم ارتفاع األسعار في ظل مثل هذه الظروف ،وكأن الناس سيدخلون إلى حرب ،الكل يريد أن يجمع،
وال يلتفت إلى غيره.
وقد مرت فترة دمار على بغداد ،جراء انتشار األوبئة والطواعين ،عندما دخل املغول بغداد ،وعاثوا فيها بالفساد ،فقتلوا ودمروا،
ً
وانتشرت الجثث في الشوارع أكوما ،بعضها فوق بعض ،حتى أنتنت األجساد ،بل وتعدى األمر إلى الشام ،وانتقلت األوبئة إليها من
ً
ً
بغداد ،لتخلف دمارا هائال.
ً
يقول ابن كثير( :تعطلت املساجد والجماعات والجمعات ّ
مد ة شهور ببغداد ،وملا انقض ى األمر املقدر ،وانقضت األربعون يوما،
بقيت بغداد خاوية على عروشها ،ليس بها إال الشاذون من الناس ،والقتلى في الطرقات كأنها التلول ،وسقط عليهم املطر ،فتغيرت
صورهم ،وأنتنت من جثثهم البلد ،وتغير الهواء ،فحصل بسببه الوباء الشديد ،حتى تعدى ،وسرى في الهواء إلى بالد الشام ،فمات ٌ
خلق
كثير ،وتغير الجو وفسدت الريح ،فأجتمع على الناس الغالء والوباء والبالء والفناء ،والطعن والطاعون ،فإنا هلل وإنا إليه راجعون) ( )50
وفي ذلك الوقت كثرت الجوائح في بالد الشام ،وفي املغرب العربي ،وأول ما استخدمت كلمة جائحة لتدل على األوبئة وبقية
ً
الكوارث الطبيعية ،كان ذلك في املغرب العربي ،وتحديدا في العصر الوسيط.
ً
بشكل كبير في كافة املجاالت واألصعدة في البالد،
يقول محمد نبيل ملين( :إن تاريخ املغرب كان مليئا باألوبئة واملجاعات ،وقد أثر
ٍ
ّ
انكب رجال الدين والعلماء واألطباء في
وإن مصطلح الجائحة بالتعبير املغربي الدارج ،بدأ استخدامه منذ العصر الوسيط ،عندما
تعريف كلمة الجائحة ،مرجحين أنها كارثة طبيعية ،ال يعرف الناس سببها ،مثلها مثل الجفاف واملجاعة والريح واملطر والزالزل) ( ). 5١
هذا في بالد املغرب من العصر الوسيط ،أما في بالد الشام في عصر املماليك ،فقد فتكت األوبئة في معظم مدن الشام ،حتى
ً
ً
ً
ً
وصلت حلب شماال ،وتجاوزت القدس غربا ،بل وصلت إلى الساحل ،وتجاوزت إلى مشارف األردن جنوبا ،بعد أن توغلت شرقا ،في أجزاء
واسعة من العراق.
لطاعون اجتاح معظم بالدها ،في عام 748ه وقد أطلق
يقول مبارك احمد الطراونة( :وفي العصر اململوكي تعرضت بالد الشام
ٍ
عليه أسم الطاعون األعظم ،لسعة انتشاره وشدة فتكه ،وأفنى هذا الطاعون سكان مدن حلب ودمشق والقدس والسواحل ،كما
انتشر في حلب ٌ
داء اسمه الفناء العظيم ،في عام 795ه ،وقد حصد ما حصيلته  ١50الف شخصا ،كانوا جميعهم من حلب وقراها)
(.)52
 49سنودن ،االوبئة واملجتمع ،ص.4١:
 50ابن كثير ،البداية والنهاية ،الجزء الثالث عشر ،ص.20٣:
 5١ملين ،االوبئة وسقوط دول حكمت املغرب ،ص.١0:
 52الطراونة ،االوبئة واثارها االجتماعية في بالد الشام في عصر املماليك الشراكسة ،ص.48:
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ً
لقد تعدت آثار األوبئة عن أن تميت البشر فقط ،بل وبموت البشر ينتج آثارا إجماعية واقتصادية ،وتنهار األخالق والقيم،
ا
فانحرف ٌ
كثير من الناس عن جادة الصواب ،ليزيد الطين بلة ،والداء علة ،فانتشر قطاع الطرق وأصبح القتل من أجل املال على أتفه
األسباب ،وتقطعت األواصر بين الناس ،ليتفكك املجتمع ،وينعدم التراحم بينهم ،بل وكما فسدت ضمائر الناس وأخالقهم ،فقد
فسدت العقيدة ،التي هي أساس الدين ،وأصبح الناس ا
يلتفون حول أصحاب الخرافة والبدع واملشعوذين.
ً
يقول مبارك محمد الطراونة( :هناك ً
قرى كثيرة اختفت تماما بفعل الوباء ،فنتج عن ذلك تغير ديموغرافي ،حيث قل عدد
ٌ
شديد في االسعار ،مما زاد األوضاع اإلقتصادية ً
الفالحين ،وقلت املنتوجات واملحاصيل الزراعية والحيوانية ،ونتج عن ذلك ٌ
سوء،
غالء
ولجأ بعض ضعاف النفوس من التجار وأرباب الصنائع إلى استغالل األزمة ،باحتكار السلع األساسية ،لزيادة ثروتهم ،بينما مال بعض
املحتاجين واملعدمين إلى السرقة واإلحتيال ،والذي أدى بالضرورة إلى انهيار أخالقي في املجتمع) ( .)5٣
ً
ولم يكن حال الدين أحسن حظا عند الناس في ذلك العصر ،فإذا كان قد انتشر اإلحتكار والربا ،وظهر السارقون وقطاع
الطرق ،فهل سيبقى للدين مكانة في نفوس اولئك األقوام؟ ولم يقتصر األمر على هذا الحد ،بل تجاوز إلى ما هو أعظم وأخطر ،فلقد
تجاوز إلى أمر العقيدة ،ففسدت العقيدة التي هي أساس الدين ،وبات الحظ إلصحاب الخرافة والبدع ،وذلك بموت العلماء
والصالحين ،ليحل محلهم السحرة واملشعوذون.
ً
كثير من األتقياء ورجال الدين والعلماء والصالحين ،فشكل فراغا في
يقول مبارك محمد الطراونة( :وأدى الوباء إلى هالك ٍ
املرجعية الدينية ،حتى أن الناس بدأوا يلجئون في تلك الفترة إلى املشعوذين واملنجمين ،حتى يسدوا الفراغ الروحي لديهم) ( .)54
ٌ
طاعون مدمر،
وباء جارف أو
إن بالد اإلسالم عبر التاريخ تعرضت لعدة نكبات ،حتى لم يكد يسلم بلد من بلدان املسلمين من ٍ
ٍ
ً
دول كان الخطر األكبر عليها ذلك
لتخلف ورائها آثارا مدمرة على البالد والعباد ،فهددت أمن الدول ،بل وأدت إلى زوالها وفنائها ،وكم من ٍ
الوباء ،الذي يسلطه هللا عليها ،فتدمر اقتصادهم ،وتخرب بنيانهم.
يقول الطراونة( :فمن الناحية اإلجتماعية أدت األوبئة في العصر اململوكي إلى اختالل التركيبة السكانية ،والذي أدى بدوره إلى
ً
ً
تباين كبير في الكثافة السكانية بين املدن والقرى ،إذ أن كثيرا من املدن والقرى اختفت تماما بفعل الوباء ،فنتج عن ذلك تغير
ٍ
ٌ
ٌ
ديموغرافي ،فقل عدد الفالحين ،وقلت املحاصيل الزراعية والحيوانية ،ونتج عن ذلك كله غالء شديد في األسعار ،مما زاد األوضاع
اإلقتصادية ً
سوء) (.)55

الخاتمة:
.١

.2

.٣
.4

.5

ً
ً
ً
وبئة وطواعين عبر التاريخ ،مخلفة ورائها دمارا هائال على البشرية ،بما
جاءت هذه الدراسة لبيان ما تتعرض إليه املجتمعات من أ ٍ
دول هدمت بفعل األوبئة وآثارها عليها ،والناظر في التاريخ يرى آثار هذه األوبئة على الدول والحضارات،
تتركه من آثار ،وكم من ٍ
بل وعلى الجيوش القوية ،كما في جيش الصحابة الذي فتك فيه طاعون عمواس.
ولقد مرت أكثر الدول في العصور اإلسالمية بسلسلة من الطواعين ،مما عجل في نهايتها ،وال أ ا
دل على ذلك من دولة بني أمية ،التي
ساهمت الطواعين في إنهاكها ،مما جعل بني العباس يستغلون هذه املراحل من ضعف الدولة ،ليتم القضاء على الدولة االموية،
وانتقال امللك إلى بني العباس.
ً
ً
ً
ً
ً
وبقيت األوبئة تتوالى ظهورا واختفاء ،يرسلها هللا بالء على من يشاء ،وابتالء ملن يشاء ،ويرفعها رحمة من عنده متى شاء ،فكانت
تشغل الناس ،ملا تحصد من ارواحهم ،وتشغل الدول ملا تخلفه من آثار على حضارتها وشعوبها.
ٌ
وها هي اليوم تحل باألمة ازمة جديدة من األوبئة وهي كورونا ( )COVID_19فقطعت الدول عن بعضها ،وفصلت أوصال الدولة
ً
الواحدة ،لسرعة انتشارها ،وقوة بطشها وفتكها ،حتى في البلدة الواحدة قطعت التواصل ،وشلت الحركة في الشوارع ،خوفا من
آثارها ،حيث وصلت كل أرجاء العالم ،وبات الكل يترقب بعين الحذر والوجل من هذه األزمة الخطيرة ،والتي انتشرت في العالم،
وأفزعت الناس جميعا.
ولقد رأينا كيف وضع ديننا سلسة من الوصايا في التعامل مع هذا الوباء ،إذ يوص ي الباحثان في النظر إلى سنة رسول هللا،
للتعامل مع هذه األوبئة والطواعين ،وطرق الوقاية منها ،والعالج إذا وقعت.

 5٣الطراونة ،االوبئة واثارها االجتماعية في بالد الشام في عصر املماليك الشراكسة ،ص.46:
 54الطراونة ،االوبئة واثارها االجتماعية في بالد الشام في عصر املماليك الشراكسة ،ص.56:
 55الطراونة ،االوبئة واثارها االجتماعية في بالد الشام في عصر املماليك الشراكسة ،ص.55:
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ً
ً
 .6لقد علمتنا سنة رسول هللا كيف نتعامل مع هذه األوبئة ،حيث تعامل معها صحابة رسول هللا كما أمرهم ،ورأينا واقعا عمليا
ً
تعامل الصحابة مع طاعون عمواس ،وليتكون من فهمهم لسنة رسول هللا أنموذجا في النجاة من هذه الكوارث ،حتى أن العالم
والتزام في البيوت ،وعدم اختالط،
وعزل والتزام بالطهارة والنظافة،
حجر ٍ
ٍ
بتقدمه العلمي في هذه األيام ،يتبع هذه اإلجراءات من ٍ
وغيرها الكثير مما جاء في الهدي النبوي.
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Abstract: Since the dawn of history, deadly pandemics devastated the humans, destroyed the
civilizations, and lifted serious repercussions for all of humanity. These pandemics caused death for
millions of people, and due to their ignorance, people were attributing the cause of these pandemics
to public factors without searching for the real causes.
Plagues had devastated the humans in the Islamic eras and annihilated a large number of people, as
happened in the plague of Emmaus, which killed around thirty thousand persons, whom among them
the companions of the Prophet, such as Abu Ubaidah and Mu’adh bin Jabal. In addition, plague of
Emmaushad ruined these people’s lives and weekend the power, as well, many countries were
weakened by similar sweeping pandemics.
Our true religion has guided us to the manner of dealing with such pandemics. In the Holy Qur’an
and the Sunnah, there are provisions, if we apply them; they lead us to the safety. Similarly, the
Qur’an includes some provisions that prevent us from approaching to the place of harm, as in the
retirement of women at the time of menstruation. The Sunnah also prevents us from approaching to
the infected areas.
In this study, the researchers showed how deliverance of the plagues was by following the provisions
of the holy Qur’an and Sunnah, as well, how did the companions, may Allah be pleased with them,
dealt with the plague of Emmaus, as a model to deal with the new Coronavirus.

Keywords: Placements; Plagues; Quran; Sunnah; Coronavirus.
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