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تناول البحث بيان اهلدي النبوي حال ظهور األوبئة اخلطرية ،واستخدم يف إعداد ها البحث املنهج االستقرائي،
واملنهج التحليلي .والنتائج اليت توصل إليها أن اهلدي النبوي يتضمن نوعني من الوقاية :الوقاية املعنوية واملادية،
والوقاية املعنوية تتمثل يف حث هللا ورسوله  املؤمنني على التبني من األخبار املتعلقة ابلوابء واالبتعاد عن الشائعات،
وذكر أجور األوبئة حىت ال يفوت الصرب على أقدار هللا فيفوز ابألجر ،والدعاء للمريض أمام الناس .وكان من هدي
النيب  يف حال البالء ابألوبئة ،أن جعل نظاما للوقاية املادية ،يتضمن عزل املريض عن األصحاء ،وعدم الدخول
إىل األرض اليت وقع فيها البالء وعدم اخلروج منها ،وهو ما يعمل به اآلن يف العامل قاطبة .ومن هدي النيب  الوقائي
املادي ،املسارعة يف طلب الدواء ابلبحث والتحري وعن أفضل األدوية واملطببني ووضع قواعد تلزم األطباء بضمان
صحة من يعاجلوهنم .ومن هدي النيب  يف هذا اجملال ،استخدام وجتريب أكثر من عالج ،وكان النيب  يقرن بني
أكثر من عالج حىت يصل املرء إىل ما يناسبه من عالج ،وتكرار جرعات العالج حىت يربأ املريض.
الكلمات املفتاحية :اهلدي النبوي ،ظهور األوبئة اخلطرية ،الطاعون ،واجلائحة احلالية كوروان وائرس.
ABSTRACT
The research addressed the Prophet’s guidance in the emergence of serious epidemics, employing
both inductive and analytical research methods. The research concluded that the Prophet’s guidance
involves two types of prevention: moral and material prevention. The former is demonstrated in
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different categories: 1), motivating the believers to investigate the news pertaining to the epidemic
and to stay away from rumors, and 2), to mention the rewards of epidemic which leads to be happy
with the destiny of Allah (SWT) which further helps to be success due to the reward, and 3), to pray
for the patient in front of people. One of the Prophet’s (PBUH) guidance in the event of a epidemics
outbreak was, to make a physical preservation, which includes isolating the patient from the healthy
people, and not entering the place where the disaster occurred and not leaving it, which can be
observed in present situation across the globe. The guidance of the Prophet (PBUH) further
consisted of materialistic precaution, which refers to seek the best doctors and medicine as quickly
as possible, and to establish the rules which obligate the doctors to ensure the health of those who
are under their treatment. In this regard, the guidance of the Prophet (PBUH) was to experiment
more than one treatment, and He (PBUH) used to mix between more than one treatment until
people got the appropriate treatment, and repeated doses until the patient acquitted.
Keywords: Al-Huda al-Nabawī, Ẓuhūr al-Awbi´ah al-Khatīrah, al-Tā‘aūn, al-Ja´iḥah al- Ḥaliyyah

Corona virous.

:املقدمة

.. أما بعد، احلمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا
 وورد يف السنة النبوية، بل نص على بعض األدوية كالعسل والرقية ابلقرآن،فإن قد وردت إشارات يف القرآن الكرمي

 يف طريقة إستخدامها؛ حيث مجعت كتب احلديث النبوي؛ هلذه  مجلة من األدوية وهديه من هدي النيب
 ومل، ال يعدوا أن يكون نقل من كتب السنة املصادر للحديث،األحاديث يف كتاب الطب أو أفرد كتاب خاص هبا
 يف التداوي والتطبب إال  إبجراء البحوث الصحية والتجارب العلمية حول هدي النيب،يهتم يف عصران احلاضر
 ابلرغم من توفر، ابلرغم من اإلمكاانت الطبية املتطورة يف الدول اإلسالمية،جتارب اندرة حول بعض األدوية النبوية
 يف عهده يف عصران احلاضر ابلرغم من أن احلاجة ماسة جدا للبحث عن األدوية األدوية اليت إستخدمه النيب
، فما هو اهلدي النبوي عند ظهور األوبئة اخلطرة اليت تكاد تفتك حبياة الناس،لظهور األوبئة اجلديدة يف الناس
:قسمت هذا البحث إىل اآليت
: هناك عدة من النقاط الرئيسة حول هذه النقطة،الوقاية املعنوية عند ظهور األوبئة
 التوعية فيما يتعلق ابلوابء:أولا
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دل الكتاب العزيز والسنة املطهرة على منهج التوعية للمسلمني يف مجيع شؤون وجماالت حياهتم ومن ضمن هذه اجملاالت
جمال التوعية من األوبئة فقد قال هللا سبحانه وتعاىلَ﴿ :ي أايُّـها الَّ ِذين آمنوا إِ ْن جاءكم فا ِ
اس ٌق بِناـبٍإ فاـتاـبـيَّـنوا أا ْن ت ِ
صيبوا
ا ا
ا ا
ا ا
اا ْ
ِِ
ي﴾ [احلجرات ،]6:فمفهوم اآلية الكرمية يشري إىل احلرص على التبني
قاـ ْواما ِِبا اهال ٍاة فاـت ْ
صبِحوا اعلاى اما فاـ اعلْت ْم اَندم ا
والتبني نوع من نواع التوعية الذاتية واجملتمعية فالبد من التوعية حال وجود الوابء حىت يتقي املسلم شر املرض ويساهم
يف وقاية اجملتمع منه والتوعية تكون كما جاء يف اآلية الكرمية ابلتأكد من املعلومة ومن مصدرها وعدم التسرع يف نشرها
فالتبني واجب على املسلم الذي وقعت عليه مسؤولية التوعية يف اجملتمع املسلم سواء كان ميثل مؤسسة من مؤسسات
الدولة أو املسؤلية الفردية فاجلميع جيب عليه شرعا التبني من خرب الوابء قبل القيام بعمله الذي أسند إليه من قبل
مؤسسته أو ما حتتمه عليه املسؤولية الشخصية أما هللا سبحانه وتعاىل والبد أن تصل التوعية إىل جتريد خربها الذي
سوف تنقله يف الناس من األخطاء واألخبار الكاذبة ،فينقى خربها ويصل إىل مرتبة اإلحسان به ويراعي حفظ أمانة
اخلرب التوعوي يف النقل أيضا ،فال ينسب للناس أو املؤسسات ما مل تنقله صيانة ملكانتها العلمية وحلقها يف النقل عنها،
من التوعية يف حال البالء ذكر أجور األوبئة حىت ال يفوت أجر الصربعلى اإلنسان على قدر هللا فيه ،وحىت يسلو
ِ
اَّللِ  ع ِن الطَّاع ِ
يب
ت َر ُس َ
ول َّ
َخ َربَتْ نَا :أ ََّهنَا َسأَلَ ْ
َخ َربََها نَِ ُّ
ون ،فَأ ْ
َّيب  أ ََّهنَا أ ْ
ُ
َ
اإلنسان يف مصابهَ ،
فع ْن َعائ َشةَ َ زْو ِج النِ ِي
ٍ
ِ ِِ
ث
اَّللُ َعلَى َم ْن يَ َشاءُ ،فَ َج َعلَهُ َّ
اَّللِ « :أَنَّهُ َكا َن َع َذ اااب يَْب َعثُهُ َّ
َّ
س ِم ْن َعْبد يَ َق ُع الطَّاعُو ُن ،فَيَ ْم ُك ُ
اَّللُ َر ْْحَةا للْ ُم ْؤمن َ
ني ،فَلَْي َ
الش ِه ِ
ِ
ِيف ب لَ ِدهِ َ ِ
ِ ِ
يد» ،3ومن التوعية فيما يتعلق ابلوابء
َج ِر َّ
ب َّ
اَّللُ لَهُ ،إَِّال َكا َن لَهُ مثْ ُل أ ْ
َ
صابارا ،يَ ْعلَ ُم أَنَّهُ لَ ْن يُصيبَهُ إَّال َما َكتَ َ
قوله  « ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر وفر من اجملذوم كما تفر من األسد» ،4ففي هذا احلديث يظهر جليا
لنا حتذير وأمر والتحذير واألمر من توعية وقد حذر النيب  من األوبئة اخلطرية ،وأمر مبجانبة من مرض هبا والبعد
عنه.

 3البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي ،اجلامع الصحيح املسند املختصر من أمور رسول هللا  ،ابب "أجر
الصابر يف الطاعون" ،حتقيق :حممد زهري بن انصر( ،بريوت :دار طوق النجاة ،ط1422 ،1ه) ،ج ،7ص ،131رقم.5734
 4املرجع نفسه ،ابب "اجلذام" ،ج ،7ص ،126رقم.5753
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وجند التوعية يف قوله  « :اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد ،وصححها ،وابرك لنا يف صاعها
ومدها ،وأنقل ْحاها فاجعلها ابجلحفة» ،5فالدعاء أمام الناس وتعليمه للناس فيه توعية هلم بعظم أمهية احلذر من هذا
الوابء وجتنبه.
اثنيا :التذكري بقدر هللا

رىب اإلسالم املسلمني تربية وقائية معنوية متدهم ابلقوة املعنوية عند نزول املصائب هبم ،فعن أم سلمة أهنا قالت :مسعت

رسول هللا  يقول « :ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره هللا إان هلل وإان إليه راجعون اللهم أجرين يف مصيبيت
وأخلف يل خريا منها إال أخلف هللا خريا منها» ،6هذه القوة تكمن فيما يؤمنون به من اإلميان بقدر هللا وقضائه الذي
هو ركن من أركان إميان املؤمن ،فمن هذا اإلميان يستمد املسلم القوة الوقائية املعنوية عند الصدمان واملصائب فيواجه
املصيبة وحيسن التعامل معها ويسعي يف حلها والتخلص منها ويعد املصيبة نعمة ساقت له أجرا فيحسن الصرب فرحا
ابألجر ،فقد قال « :وألحدهم كان أشد فرحا ابلبالء من أحدكم ابلعطاء» ،7يصرب على أقدار هللا املؤملة ،مستشعرا
لألجر ،وكيف ال يستشعر األجر وهو يسمع حديث رسول هللا  يقول « :ما يصيب املؤمن من نصب وال وصب،
والهم ،وال حزن ،والأذى وال غم حىت الشوكة يشاكها إال كفر هللا هبا من خطاايه» ،8فيعبد هللا ابلصرب حابسا القلب
واللسان عن التسخط ،بل يعتاد لسانه على احلمد ملا يستشعره من األجر ،فال جيزع وال حيزن وإمنا يقبل على احلمد
والشكر لنزول البالء الذي نزل ،فكيف ال يقبل على احلمد وهو يعلم إمنا يبتلى ليؤجر ،وأنه كلما إشتد البالء دل ذلك
على قوة إميانه فهي عاجل بشرى له فقد جاء يف حديث سعد بن أيب وقاص  قال :سئل النيب  أي الناس أشد

 5املرجع نفسه ،ابب "من دعا برفع الوابء واحلمى" ج ،7ص ،122رقم.5677

 6مسلم بن احلجاج ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا  ،ابب "ما يقال عند املصيبة" ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد الباقي( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ط ،د.ت) ،ج ،2ص ،631رقم.3

 7حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي البخاري ،صحيح ألدب املفرد ،حتقيق وتعليق :حممد انصر الدين األلباين( ،بريوت:
دار الصديق للنشر والتوزيع ،ط1418 ،4ه1997-م) ،ص.192
 8املرجع نفسه ،ص.185
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بالء؟ قال« :األنبياء مث األمثل فاألمثل ،يبتلى الرجل على حسب دينه ،فإن كان يف دينه صلبا اشتد بالؤه ،وإن كان
يف دينه رقة هون عليه» ،قال الرتمذي :حسن صحيح.9
اثلثا :اللجوء إىل هللا ابلدعاء

عند نزول البالء ،والوابء يكون اإلنسان يف أمس احلاجة إىل الطمأنينة وإنشراح الصدر وما يبدد عنه اهلم واحلزن ،واألمل،

واخلوف ،وقد أثبتت الدراسات أن للصحة النفسية أثر فعال يف الصحة اجلسدية ،وقد شرع اإلسالم الدعاء واإلستغاثة،
واالستعاذة للمسلم يف اليوم والليلة من مجيع األمراض واألسقام ،ومجيع أنواع البالء اليت قد حتل يف النفس واألهل واملال
واملكان ،والزمان ،جعل هللا للمسلم حصن يتحصن به ،من مجيع اآلفات واألسقام ،فأمر هللا املسلم ابلدعاء يف مجيع
أوقاته م ن اليوم والليلة يف الليل والنهار ويف السحر،ويف البكور وعند األصيل يف مجيع أحواله يف صحته ومرضه ،يف حله
وترحاله،يف السلم واحلرب ،ويف عباداته وعند ختام العبادة وعلمه ما يقول يف أوقاته وحاالته هذه اليت يعيشها يف يومه
وليلته علمه صيغة الدعاء والذكر ،فاملؤمن يص بح وميسى متحصنا؛ الجأ إىل هللا متوكال عليه ،فتطمئن وتسكن نفسه،
فتقوى عزميته على مواجهة ما حل به ،متلذذا ابلصرب لينال األجر ،فتغمره الطمأنينة والسعادة والراحة النفسية وإن كان
يف شدة الوابء واالبتالء ،فبعد أذكار الصلوات اخلمس اليت تكون يف الصالة وبعد االنتهاء منها ،يكون الدعاء والذكر
للمسلم يف مجيع أحيانه ،ومجع العلماء األدعية واألذكار يف كتب خاصة مثل كتاب الدعوات عند البخاري يف صحيحه،
وكتاب الذكر والدعاء يف صحيح مسلم ،وكتاب الوابل الصيب إلبن القيم ،وكتاب األذكار لنووي ،وعمل اليوم والليلة
إلبن السين ،وكتاب ال دعاء للطرباين ،وكتاب األربعني يف فضل الدعاء والداعني للمقدسي وفقه األدعية واألذكارلعبد
الرزاق البدر.
وجعل اإلسالم آدااب للدعاء ،منها أن يستفتح الدعاء حبمد هللا والثناء عليه والصلة على النيب  ،وأن خيلص
يف الدعاء ،وأن يعزم يف الدعاء وال يعلقه ابملشيئة وأن ال يستعجل اإلجابة ،وأن يدعو هللا وهو موقن ابإلجابة ،وأن
يستكثر من الدعاء وأن يتحني األوقات الفاضلة للدعاء ،وأن يدعو هللا أبمسائه احلسىن ،وأن يدعو هللا سبحانه ابمسه
األعظم ،وأن يدعو أبدعية القرآن ،وأن يدعو جبوامع الدعاء الواردة يف القرآن العزيز والسنة املطهرة ،وعلى املسلم يف
 9عبد الرْحن املعلمي اليماين ،القائد إىل تصحيح العقائد ،حتقيق :حممد انصر الدين األلباين( ،القاهرة :املكتب اإلسالمي ،ط،3
1404ه1984-م) ،ص.25
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حال الوابء أن يستكثر من الدعاء ويتأكد هذا يف شأن املسلم؛ ألن النيب  أمر املسلمني ابالستكثار من الدعاء يف
ِ
حال العافية ،فكيف والناس يف حال بالءِ َ ،
َح ُد ُك ْم فَلْيُ َع ِظي ْم َر ْغبَ تَهُ فَإِ َّن
َّيب  قَ َ
ال« :إِذَا َد َعا أ َ
فع ْن أَيب ُهَريْ َرةَ َ عن النِ ِي
اَّللَ َعَّز َو َج َّل َال يَتَ َعاظَ ُم َعلَْي ِه َش ْيءٌ أ َْعطَاهُ» 10وعلى املسلم يف حال البالء أن خيلص الدعاء هلل ويراقب قلبه يف تقلبه،
َّ
فقد أمر النيب  أصحابه أبن يتحروا اإلخالص يف دعائهم .عن أيب هريرة  قال :قال رسول هللا ْ « :ادعُوا َّ
اَّللَ
اَّللَ َعَّز و َج َّل َال يَستَ ِجيب ُد َعاء ِم ْن قَلْ ٍ
اىل َوأَنْتُ ْم ُموقِنُو َن ِاب ِْإل َجابَِةَ ،و ْاعلَ ُموا أ َّ
ب َغافِ ٍل َالهٍ».11
تَ َع َ
َن َّ َ
ْ ُ ا
وعلى املسلم يف حال البالء أن يلزم الدعاء وأن يلح فيه على هللا سبحانه وتعاىل ووردعن النيب  يف احلث
على اإلحلاح يف الدعاء يف حال العافية والبالء الكثريٍ ِ َ ،
ِ
الَ « :اي
َّيب  يَ ْرِو ِيه َع ْن َربِيِهَ ،عَّز َو َج َّل قَ َ
فع ْن أَيب ذَ ير َ عن النِ ِي
ِ
َّك إِ ْن تَلْ َق ِين بِ ُقر ِ
اب ْاأل َْر ِ
ض َخطَ َااي بَ ْع َد
آد َم إِن َ
ك َعلَى َما َكا َن ف َ
ت لَ َ
آد َم إِن َ
يكَ ،اي ابْ َن َ
ابْ َن َ
َّك َما َد َع ْوتَِين َوَر َج ْوتَِين غَ َف ْر ُ
َ
ك بِ ُقَر ِاهبَا َم ْغ ِفَرةا» ،12وعلى املسلم أن يدعو جبوامع الدعاء فقد كان  يستحب الدعاء جبوامع
أَ ْن َال تُ ْش ِرَك ِيب َشْي ئاا أَلْ َق َ
اَّللِ  ي ع ِجبه ا ْجلو ِامع ِمن الدُّع ِاء وي َدع ما ب ِ
ِ
ك".13
تَ " :كا َن َر ُس ُ
ني ذَل َ
فع ْن َعائ َشةَ  ،قَالَ ْ
ول َّ ُ ْ ُ ُ ََ ُ َ َ َ َ ُ َ َْ َ
الدعاءَ ،
وردت أحاديث عن النيب  يف تعليم الدعاء عند وقوع البالء والكرب ،تبني فضل الدعاء رفع البالء ابلدعاء،
وحتني األوقات الفاضلة للدعاء وفضل التضرع واإلحلاح هبا على هللا سبحانه لرفع الوابء منها ما جاء عن َع ِن الْ َعبَّ ِ
اس
بْ ِن َعْب ِد الْمطَّلِ ِ
اسَ ،س ِل الْ َع ْف َو َوالْ َعافِيَةَ ِيف الدُّنْيَا َو ْاآل ِخَرةِ».14
اَّللِ َعليِ ْم ِين َما أ َْدعُو بِِه ،قَ َ
الَ :اي َر ُس َ
ب  أَنَّهُ قَ َ
ول َّ
ُ
الَ « :اي َعبَّ ُ
اَّللِ  هؤَال ِء الْ َكلِم ِ
ومن أدعية الكرب والشدائد ما روي َع ْن َعلِ ِي بْ ِن أَِيب طَالِ ٍ
ال :لَق ِ
ات،
َّاين َر ُس ُ
ب  قَ َ
ول َّ
َُ
َ
وأَمرِين إِ ْن نَزَل ِيب َكرب أَو ِش َّدةٌ أَ ْن أَقُوَهل َّن "َال إِلَه إَِّال َّ ِ ِ
ب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظي ِمَ ،وا ْحلَ ْم ُد
يمَ ،و ُسْب َحانَهُ َوتَبَ َارَك َّ
اَّللُ َر ُّ
ُ
َ
َ
ٌْ ْ
اَّللُ الْ َكرميُ ا ْحلَل ُ
َ ََ
ِ 15
ِِ
ني" .
ب الْ َعالَم َ
ََّّلل َر ِي
 10أبو القاسم سليمان بن أْحد الطرباين ،الدعاء ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1413 ،1ه)،
ج ،1ص.43
 11املرجع نفسه ،ص.39
 12املرجع نفسه ،ص.26
 13املرجع نفسه ،ص.36
 14املرجع نفسه ،ص.386
 15املرجع ،ص.309
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ومنها ما رواه أبو هريرة  قال :كان رسول هللا  يتعوذ من جهد البالء ودرك الشقاء وسوء القضاء ،ومشاتة

األعداء.

16

ومنها قوله« :اللهم إين أعوذ بك من الربص واجلنون واجلذام وسيئ األسقام» ،17ومنها وهو من أذكار الصباح
واملساء قوله  « :اللهم عافين يف بدين اللهم عافين يف مسعي اللهم عافين يف بصري ال إله إال أنت ،اللهم إين أعوذ بك
من الكفر والفقر اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ال إله إال أنت».18
رابعا :املسارعة ابلتوبة

املعاصي خطر عظيم إذا ظهرت واستفحلت يف األرض ،وضعف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر قال تعاىل ﴿ :اكانوا
ِ
س اما اكانوا ياـ ْف اعلو ان﴾ [املائدة ،]79:ونسيت التوبة وإنشغل الناس ابلدنيا وضيعوا
ال ياـتاـنا ا
اه ْو ان اع ْن م ْن اك ٍر فاـ اعلوه لاب ْئ ا
ِ ِ
اب
ما خلقوا لألجله إبتالهم هللا ابملصائب والفنت واألوبئة فقد قال تعاىل﴿ :فاـلا َّما ناسوا اما ذكروا بِه فاـتا ْحناا اعلاْي ِه ْم أابْـ او ا
ك ِل اش ْي ٍء اح ََّّت إِذاا فا ِرحوا ِِباا أوتوا أا اخ ْذ اَنه ْم باـغْتاةا فاِإذاا ه ْم م ْبلِسو ان﴾ [األنعام.]44:
ت أاي ِدي الن ِ ِ ِ
ِ
ساد ِيف ال اِ
ض الَّ ِذي اع ِملوا ل ااعلَّه ْم
َّاس ليذي اقه ْم باـ ْع ا
سبا ْ ْ
ْب اوالْبا ْح ِر ِباا اك ا
وقال تعاىل﴿ :ظا اه ار الْ اف ا
ياـ ْرِجعو ان﴾ [الروم.]41:
ريا نِ ْع امةا أانْـ اع ام اها اعلاى قاـ ْوٍم اح ََّّت يـغاِريوا اما ِِبانْـف ِس ِه ْم اوأ َّ
ك ِِب َّ
ان َّ
ان َّ
يع
وقال تعاىل﴿ :ذالِ ا
اَّللا اَِس ٌ
اَّللا املْ ياك مغاِ ا
ِ
يم﴾ [األنفال ،]54-53فنزول البالء عند كثرة خبث املعاصي وإنتشارها سنة هللا يف خلقه حىت يرجعوا إىل رهبم
اعل ٌ
اتئبني مما كانوا عليه.
ِ
اَّن اه اذا ق ْل ه او ِم ْن ِعْن ِد أانْـف ِسك ْم إِ َّن َّ
اص ْبـت ْم ِمثْـلاْيـ اها قـلْت ْم أ َّ
اصاباـ ْتك ْم مصيباةٌ قا ْد أ ا
قال هللا تعاىل﴿ :أ ااول َّاما أ ا
اَّللا
ِ َّ ِ
ٍ ِ
السيِئا ِ
ف َّ
اَّلل ِبِِم
ين ام اكروا َّ
ات أا ْن اَيْ ِس ا
اعلاى ك ِل اش ْيء قاد ٌير﴾ [آل عمران .]165 :ويقول جل شأنه﴿ :أافاأام ان الذ ا
ْاألارض أاو َيْتِيـهم الْع اذاب ِمن حيث ال ي ْشعرو ان .أاو َيْخ اذهم ِيف تاـ اقلُّبِ ِهم فاما هم ِِبع ِج ِزين .أاو َيْخ اذهم اعلاى اَتاُّو ٍ
ف
ْ اْ
ا
ا
ْ ا ْ اا
ْ
ْ ا ْ ْ ا ْ ا
ْ
ْ ا

 16البخاري" ،الصحيح" ،ابب "التعوذ من جهد البالء" ،ج ،1ص ،75رقم.6347
17
ِ
الس ِج ْستاين ،السنن ،ابب "يف االستعاذة" ،حتقيق:
أبو داؤد سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ي
حممد حميي الدين عبد احلميد( ،بريوت :ط ،4د.ت) ،ج ،2ص ،93رقم.1554
 18البخاري ،األدب املفرد ،ص ،368رقم.70
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وف رِحيم﴾ [النحل .]47-45:ويقول سبحانه وتعاىل﴿ :قل هو الْ اق ِ
ث اعلاْيك ْم اع اذ اااب
ادر اعلاى أا ْن ياـ ْبـ اع ا
فاِإ َّن اربَّك ْم ل اارء ٌ ا ٌ
ْ ا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ف نص ِرف ْاْلَي ِ
ِ
ْس باـ ْع ٍ
ت ل ااعلَّه ْم
يق باـ ْع ا
سك ْم ِشياـ اعا اوي ِذ ا
ض انْظ ْر اك ْي ا ا
ا
ضك ْم اِب ا
م ْن فاـ ْوقك ْم أ ْاو م ْن اَتْت أ ْارجلك ْم أ ْاو ياـ ْلب ا
َّ ِ
يـ ْف اقهو ان﴾ [األنعام ،]65:ويقول سبحانه ﴿ :اك ادأْ ِ ِ ِ
ين ِم ْن قاـْبلِ ِه ْم اك َّذبوا ِِب اَيتِناا فاأا اخ اذهم َّ
اَّلل بِذنوِبِِ ْم
ا
ب آل ف ْر اع ْو ان اوالذ ا
ِ
اَّلل اشديد الْعِ اق ِ
او َّ
اب﴾ [آل عمران.]12:
فقد بني هللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلايت الكرمية أن الذنوب سبب لنزول البالاي مبختلف أنواعها وذهاب
الربكات والنعم ،فالبالاي واألوبئة هي عقوبة للناس انجتة عن وقوعهم يف املعاصي ،فالبد من املسارعة عند وقوع البالء
عذااب أصاب
واألوبئة إىل التوبة ودعوة الناس إليها ،والبالء إذا نزل مشل اجلميع ،فقد قال النيب « :إذا أنزل هللا بقوم ا
العذاب من كان فيهم ،مث بعثوا على أعماهلم» ،19فينبغي على املؤمن العاقل املسارعة يف التوبة ودعوة الناس إيل املسارعة
إىل التوبة متضرعني ابلتوبة إىل هللا جل وعز أن يكشف البالء الذي عم الناس ونشر اخلوف والذعر ورفع نعمة األمن
النفسي والطمأنينة من قلوهبم ،فلم يطب هلم العيش من جهد البالء ،فسنة هللا يف خلقه عند انتشار املعاصي هي نزول
البالء الذي ترفع به نعمة األمن النفسي و الطمأنينة يف مجيع جماالت احلياة إال ابلعودة إىل رحاب اإلميان والتوبة النصوح
ب
اليت تبعث على الطمأنينة والراحة النفسية ،والسعادة ،والرجاء ،كيف ال وهم يتلون قوله ووعده تعاىل﴿ :إَِّل ام ْن اَت ا
وآمن و اع ِمل ص ِ
ك يا ْدخلو ان ا ْجلانَّةا اوال يظْلامو ان اش ْيـئاا﴾ [الفرقان.]70:
اِلاا فاأولائِ ا
ا اا ا ا ا
خامسا :املسارعة يف الصاِلات

توافرت اآلايت الكرمية من أول القرآن إىل آخره وسنة رسوله  يف الداللة على أن سنة هللا يف خلقه ،عند إستجابة
الناس لسنن هللا الشرعية من اإلميان به سبحانه واإلستقامة على شرعه ،تنزل فيهم سنة هللا الكونية فيفتح هللا عليهم

بركات السماء واألرض ،وإذا مل يؤمنوا ومل يتقوا هللا سبحانه ،أنزل عليهم البالء والعذاب ،فاحلاصل أن األعمال الصاحلة
حتفظ النعم قاطبة سواء أكانت نعما معنوية من طمأنينة وسعادة واحة نفسية أم كانت نعما مادية ،فإذا أردان رفع البالء
علينا أبن ننصب أنفسنا لطاعة هللا ،وخنبت له يف الليل والنهار،فقد قال تعاىل ﴿ :اول ْاو أ َّ
آمنوا اواتَّـ اق ْوا
ان أ ْاه ال الْق ارى ا
ات ِمن َّ ِ
ض ولاكِن اك َّذبوا فاأا اخ ْذ اَنهم ِِباا اكانوا يك ِ
لاافتا ْحناا اعلاْي ِهم بـراك ٍ
ْسبو ان﴾ [األعراف.]96:
ا
الس اماء او ْاأل ْار ِ ا ْ
ْ
ا
ْ اا
 19البخاري ،الصحيح ،ج ،9ص ،56رقم.7108
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ومن الصاحلات اليت تتنزل الرْحات هبا األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وطاعة هللا
ورسوله يف كل أمرحيث بني هذا األمر يف قوله جل وعال ﴿ :اوالْم ْؤِمنو ان اوالْم ْؤِمناات باـ ْعضه ْم أ ْاولِيااء باـ ْع ٍ
ض اَيْمرو ان
ِابلْمعر ِ
الص اَلةا اويـ ْؤتو ان َّ
ك اس ا ْري اَحهم َّ
الزاكاةا اوي ِطيعو ان َّ
اَّلل﴾
وف اوياـ ْنـ اه ْو ان اع ِن الْمْن اك ِر اوي ِقيمو ان َّ
اَّللا اوارسولاه أولائِ ا
اْ

[التوبة.]71:
واخلالص من الفنت والبالاي واملصائب أبنواعها حاصل إبمجاع التقوى وطاعة هللا يف كل أمر وترك ما هنى هللا

عنه وزجرواخلالص من البالاي والفنت حاصل أيضا ببذل األسباب املشروعة وتفويض األمر هلل ابلتوكل عليه سبحانه كيف
اَّلل اْيعل لَّه اَمْرجا*ويـرزقْه ِمن حيث ال اَْيت ِسب ومن يـتـوَّكل اعلاى َِّ
اَّلل فاـه او اح ْسبه
ا
ْ اْ
ال وهو يقول جل وعز ﴿ :اوامن ياـت َِّق َّا ا
ا ا ااْ
ا ا اا ا ْ
اَّللا اابلِغ أ ْام ِرهِ قا ْد اج اع ال َّ
إِ َّن َّ
اَّلل لِك ِل اش ْي ٍء قا ْد ارا﴾ [الطالق.]3:
ت فِي ِه ْم اواما اكا ان َّ
ويقول سبحانه وتعاىل ﴿ :اواما اكا ان َّ
اَّلل م اع ِذ اِب ْم اوه ْم يا ْستاـغْ ِفرو ان﴾،
اَّلل لِيـ اع ِذ اِب ْم اوأانْ ا
[األنفال.]33:
يؤمن سبحانه املستغفرين طالبني املغفرة من هللا يف الليل والنهار يف مجيع حركاهتم وسكناهتم ،يؤمنهم من العذاب،
فإذا أردان رفع الوابء لنستكثر من هذا العمل العظيم.
وابلصرب واليقني ينال املؤمن أعلى درجات الفرج واالصطفاء واألجور العظيمة فالصرب صفة عباد هللا املصطفني
من خلقه فإذا علم املؤمن أجوره العظيمة حبس نفسه وقلبه وجوارحة حال البالء وبعده على رضا هللا سبحانه فقد قال
ِ
ِ
ص ابوا اواكانوا ِِب اَيتِناا يوقِنو ان﴾ [السجدة ،]24:فيستجيب
سبحانه وتعاىل ﴿ :او اج اعلْناا م ْنـه ْم أائ َّمةا ياـ ْهدو ان ِِبا ْم ِراَن ل َّاما ا
الص اَلةِ﴾ [البقرة ]45:يستجيب وهو منشرح الصدر مطمئن النفس
لص ِْب او َّ
استاعِينوا ِاب َّ
ألمر هللا يف قوله سبحانه ﴿ :او ْ
حمتسبا لألجر مرتقبا له مهما إشتد البالء فهو يف سعادة ملا ينتظره من أجر فتهون عليه املشقة وكأهنا مل تكن.
وتطمئن نفس املبتلى وتسعد روحه أكثر بتسبيح هللا يف كل حني ،ففيه من هللا الفرج من كل ضيق يلم ابملسلم
جبميع صوره ،قال هللا سبحانه وتعاىل﴿ :ولااق ْد ناـ ْعلام أانَّ ا ِ
ِ
ك اوك ْن ِم ان
سبِ ْح ِِبا ْم ِد اربِ ا
ك ياضيق ا
ا
ص ْدر اك ِباا ياـقولو ان* فا ا
َّ ِ ِ
ك الْيا ِقي﴾ [احلجر ،]97-98-99:فعظيم الفرج أييت به هللا للمسبحني املنزهني
ك اح ََّّت اَيْتِيا ا
ين* اوا ْعب ْد اربَّ ا
الساجد ا
هلل سبحانه عن كل مثيل ومشابه يف أمسائه وصفاته وألوهيته وربوبيته سبحانه تعاىل علوا كبريا فبالتسبيح ،فرج كرب النيب
يونس عليه السالم كما يف قوله تعاىل﴿ :فاـلاوال أانَّه اكا ان ِمن الْم ِ
ث ِيف باطْنِ ِه إِ اىل ياـ ْوِم يـْبـ اعثو ان﴾
ي* لالابِ ا
سبِح ا
ْ
ا
ا

[الصافات ،]144:فعظم الفرج أييت به هللا بتنزيهه وتسبيحه سبحانه وتعاىل علوا كبريا.
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ۚٓ
ۡ
سادسا :بث روح التفاؤل :يقول سبحانه﴿ :ومن يـتـوَّك ۡل اعلاى َِّ
ٱَّللا باَٰلِغ أ ۡام ِرهِۦۚٓ قاد اج اع ال َّ
ٱَّلل فاـه او اح ۡسبهۥ إِ َّن َّ
ٱَّلل
ا ا اا ا
ۡ
لِك ِل اش ۡيء قادرا﴾ [الطالق ،]3 :أيمر هللا عباده يف هذه اآلية ببذل األسباب واإلعتماد على هللا يف حصول

املطلوب ،ومن مضامني معاين التوكل على هللا الفأل ،وذلك ألن يف التوكل إعتماد على هللا الذي ميلك األمر كله
ميلك األمر يف الدنيا واآلخرة ،املتصف بصفات الكمال سبحانه ،فالتوكل على هللا أعلى مراتب التفاؤل ،يشرح به
الصدر وتطمئن به النفس ،بعد بذل أسباب البعد عن الوابء والتوكل على هللا يف حصول الشفاء ،ويقول سبحانه:
ْرهوا اش ْيـئاا اوه او اخ ْريٌ لاك ْم﴾ [البقرة .]216:جند أن مما يبعث األمل والتفاؤل يف النفوس أن يعلم
سى أا ْن تاك ا
﴿ او اع ا
اإلنسان أن ما إختاره له هللا سبحانه وتعاىل وهو اخلري كله فيطمئن ويسعد.

ومما يبث روح التفاؤل أن يعلم املؤمن املتوكل على هللا املؤمن بقدره وقضائه أن هللا معه يسمعه ويراه وأنه سيهديه
ملا فيه خريه ،كما قال سبحانه على لسان موسى عليه السالم ﴿ :اك ََّل إِ َّن امعِ اي ارِّب اسياـ ْه ِدي ِن﴾ [الشعراء ،]62:وكما
قال سبحانه على لسان النيب  وهو يف الغار مع أيب بكر وقد حاصر الغار الكفرة ﴿ :ال اَتْ از ْن إِ َّن َّ
اَّللا ام اعناا﴾

[التوبة ،]40:وأن هللا انصر املؤمن الذي نصره إبميانه به وتوكله عليه لن يرتكه يتخطفه البالء ،فقد قال سبحانه﴿ :إِ ْن
تاـْنصروا َّ
اَّللا ياـ ْنص ْرك ْم﴾ [حممد.]7:
وقوله تعاىل ﴿ :ال تا ْد ِري ل ااع َّل َّ
ك أ ْام ارا﴾ [الطالق ،]1:فإذا علم اإلنسان أنه ال يعلم ما
اَّللا َْي ِدث باـ ْع اد ذالِ ا

حيدث له من لطيف صنيع هللا الرْحن الرحيم القيوم الذي يدبر أمور عباده بني الرْحة والرزق ،فاملؤمن الذي يعلم أمن
األمر بيد هللا الرْحن إطمأن وإنفرجت أساريره .وكان النيب  يعجبه الفأل يف مجيع شأنه؛ حيث قال « :ال عدوى
وال طرية ويعجبين الفأل» ،20فاملؤمن حيرص على اإلقتداء ابلنيب ؛ ألنه ال يقول أو يفعل إالعبادة وعمال صاحلا.

سابعا :اِلث على اللحمة الجتماعية يف حال البَلء من خَلل طاعة ويل األمر يف تنفيذ اإلجراءات الحرتازية

استخدم النيب  عدد من األساليب الوقائية ملواجهة الوابء فأمر عليه السالم بطاعة ويل األمر ليكون اجملتمع

متعاوان يف القضاء على الوابء ،مث بث الوعي يف الناس خبطر الوابء من خالل أمرهم وحتذيرهم وتوجيههم لعدد من األمور
اَّلل وأ ِ
ِ
َّ ِ
ول اوأ ِويل ْاأل ْام ِر﴾
الرس ا
اطيعوا َّ
ين ا
آمنوا أاطيعوا َّا ا
اليت يقومون هبا ،فقال هللا سبحانه وتعاىل ﴿ :اَي أايُّـ اها الذ ا
 20البخاري ،الصحيح ،ابب "اجلذام" ،ج ،7ص ،126رقم.5707
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[النساء ،]59:فطاعة ويل األمر احلاكم أو من ينوب عنه ممن يديرون املؤسسات املعنية إبدارة أزمة الوابء مثل املؤسسات
الصحية وذلك ملا يتميزون به من علم واجبة وخاصة يف حال ظهور الفنت والبالء واألوبئة.
كان النيب  أيمر الصحابة  أن يعزلوا املرضى ابألمراض اخلطرية واملعدية حفاظا على حياة الناس ،أمر
النيب  ابلعزل حىت يف احليواانت ،وليس فقط يف البشركما جاءت به األحاديث يف عزل احليوان املريض عن غريه،
كما جاء يف احلديث؛ حيث قال « :ال يورد ممرض على مصح» ،21كما أمر  ابلتباعد اجلسدي ،كما ورد عنه
« :وفر من اجملذوم كما تفر من األسد» ،22كما جاء أمر النيب  للصحابة أن ال يدخلوا األرض اليت ظهر فيها
الطاعون وإن كانوا فيها ال خيرجوا منها ،قال « :إذا مسعتم ابلطاعون أبرض فال تدخلوها،وإذا وقع أبرض وأنتم هبا
فال خترجوا منها».23
ومن ذلك عندما رجع عمر والصحابة  معه عندما علم بوقوع الطاعون يف الشام حني قال  قال نفر من
قدر هللا إىل قدر هللا ،فقد أمر النيب  الصحابة مبا سبق من إجراءات حفاظا على صحتهم وحياهتم ،وإذا قام ويل أمر
املسلمني هبذا األمر يف بلدان املسلمني شعر املسلمون ابلراحة النفسية واألمان لقوة اللحمة بني الشعب والقيادة لوجود
احلماية هلم كما هو حاصل من مجيع بلدان املسلمني اليوم يف مواجهة فريوس كوروان.
الوقاية املادية عند ظهور الوابء
أولا :العزل الصحي للمريض :كان النيب  أيمر الصحابة  أن يعزلوا املرضى ابألمراض اخلطرية واملعدية حفاظا
على حياة الناس ،كما جاء عنه ؛ حيث قال« :ال يورد ممرض على مصح» ،24وكما أمر  ابلتباعد اجلسدي،

كما ورد عنه « :وفر من اجملذوم كما تفر من األسد» ،25وأمر النيب  الصحابة أن ال يدخلوا األرض اليت ظهر
 21عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد هللا ،أبو حممد زكي الدين املنذريَ ،متصر صحيح مسلم ،ابب "ال يورد ممرض على مصح"
حتقيق :حممد انصر الدين األلباين( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط1407 ،6ه1987-م) ،ج ،2ص ،392رقم.1487
 22البخاري ،الصحيح ،ابب "اجلذام" ،ج ،7ص ،126رقم.5707

 23البخاري ،الصحيح ،ابب "ما يذكر يف الطاعون" ،ج ،7ص ،129رقم.5728
 24املنذريَ ،متصر صحيح مسلم ،ج ،2ص.392

 25البخاري ،الصحيح ،ابب "اجلذام" ،ج ،7ص ،126رقم.5707
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فيها الطاعون وإن كانوا فيها ال خيرجوا منها ،قال « :إذا مسعتم ابلطاعون أبرض فال تدخلوها ،وإذا وقع أبرض
وأنتم هبا فال خترجوا منها» ،26وهو ما يعمل به إىل اآلن يف أكثر دول العامل يف هذا الوابء الذي حل ابلناس.
اثنيا :املسارعة يف طلب الدواء

حث النيب  املسلمني وندهبم إىل التداوي يف حال البالء واألوبئة أو األمراض املعتادة قفال « :ما أنزل هللا داء إال
وأنزل له شفاء» ،27يف هذا احلديث حث على إنتقاء أفضل املعاجلني أو املطببني للداء علما وخربه ،وحث على اإلجتهاد
يف البحث عن العالج وإجراء التجارب العلمية حىت الوصول للدواء املناسب.
ُصيب دواء الد ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
َّاء بََرأَ إبِِ ْذ ِن هللاِ َعَّز َو َج َّل» ،28حيث النيب  ،املسلم على
وقال « :ل ُك ِيل َداء َد َواءٌ ،فَإذَا أ َ َ َ ُ
البحث العلمي وحتري الدواء املناسب للمرض ،وتداوي النيب  وزوجاته وأهله وتداوي الصحابة  ،وشدد النيب 
على من بدأ يطبب الناس ومل يسبق له ذلك أبنه يضمن ما قدر يتلفه من هذا اإلنسان الذي يطببه فقال « :من
تطبب ومل يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن»29؛ لذلك جند كتب السنة خصصت كتااب فيها للطب مثل صحيح
البخاري ،وصحيح مسلم وغريها من كتب السنة ،وكتاب الطب النبوي إلبن القيم الذي هوجز من زاد املعاد.
اثلثا :إستخدام وجتريب أكثر من عَلج

صح عن النيب  أنه وصف وأمر أصحابه بعدد من األدوية ألنواع خمتلفة من األمراض ،فكان عليه السالم يصف
الدواء أحياان منفردا وأحياان يلحقه بغريه من األدوية،وأحياان أخرى أيمر بتكرار الدواء مرات عديدة ،فكان النيب 
ال :
يصف ملن أيتيه يشتكي من مرضه وعاد مرة أخرى عالج آخر مثل الرقية الشرعية ،العسل ،احلجامة ،وغريها قَ َ

 26املرجع نفسه،ج ،7ابب "ما يذكر يف الطاعون" ،ص ،129رقم.5728
 27املرجع نفسه ،ابب "ما أنزل هللا داء إال وأنزل له شفاء" ج ،7ص ،122رقم.5678

 28مسلم ،الصحيح ،ابب "لكل داء دواء واستحباب التداوي" ،ج ،4ص ،1729رقم.69

 29حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزي ،زاد املعاد يف هدي خري العباد( ،بريوت :دار اهلالل ،ط،1
د.ت) ،ص.101
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«الش َفاء ِيف ثََال ٍ
ِ
ثَ :ش ْربَِة َع َس ٍلَ ،و َش ْرطَِة ِ ْحم َج ٍمَ ،وَكيَّ ِة َان ٍرَ ،وأ ََان أ َْهنَى أ َُّم ِيت َع ِن الْ َك يِي» ،30وكان النيب  يقرن بني أكثر
ي ُ
من عالج حىت يصل املرء إىل ما يناسبه من عالج.
ال :أخي
وأمر النيب  أصحابه بتكرار العالج حىت يربأ املريض ،فعن أيب سعيد :أن رجال أتى النيب  ،فَ َق َ
يشتكي بطنه ،فقالِ ِ :
«اس ِق ِه َع َس اال» مث أاته،
«اس ِق ِه َع َس اال» مث أاته الثالثو ،فَ َق َ
الْ :
«اسقه َع َس اال» مث أتى الثانية ،فقالْ :
ْ
اَّلل ،وَك َذب بطْن أ ِ
اس ِق ِه َع َس اال» فسقاهُ فربأ" ،31وذكر األطباء احملدثون الرتكيب
َخ َ
يكْ ،
فقال :قد فعلت؟ فقالَ :
«ص َد َق َُّ َ َ َ ُ

الكيماوي للعسل وهو  40-25غلوكوز ،و 45-30ليفيلوز ،و 25-15ماء .ويعطى مقواي ومغذاي ،وض يد التسمم
من املواد السامة كالزرنيخ والزئبق والذهب واملورفني ،وض يد تسمم األمراض كالتسمم البويل بسبب أمراض الكبد،
واالضطراابت املعدية واملعوية ،وتسمم احلميات كالتيفوئيد والتهاب الرئة والسحااي واحلصبة ،وال يذحبة الصدرية ،وحاالت
ضعف القلب واحتقان املخ والتهاابت الكلى احلادة".32
33
ُصيب دواء الد ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
َّاء بََرأَ إبِِ ْذ ِن
قال « :ما أنزل هللا داء إال وأنزل له شفاء»  ،وقال « :ل ُك ِيل َداء َد َواءٌ ،فَإذَا أ َ َ َ ُ
هللاِ َعَّز َو َج َّل» ، 34حث على اإلجتهاد يف البحث عن العالج وإجراء التجارب العلمية حىت الوصول للدواء املناسب،
واالجتهاد يف البحث العلمي وحتري الدواء املناسب للمرض ،وتداوي النيب  وزوجاته وأهله وتداوي الصحابة ،
وشدد النيب  على من بدأ يطبب الناس ومل يسبق له ذلك أبنه يضمن ما قدر يتلفه من هذا اإلنسان الذي يطببه،
فقال « :من تطبب ومل يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن» ،ففي هذا احلديث حث على إنتقاء أفضل املعاجلني
أو املطببني للداء علما وخربه.
اخل ــات ــمة

 30البخاري ،الصحيح ،ابب "الشفاء يف ثالث" ،ج ،7ص ،122رقم.5680
 31املرجع نفسه ،ابب "الدواء ابلعسل" ،ج ،7ص ،123رقم.5684

 32وهبة بن مصطفى الزحيلي ،التفسري املنري يف العقيدة والشريعة( ،دمشق :دار الفكر املعاصر ،ط1418 ،2ه) ،ج ،14ص.173
 33سبق خترجيه.
 34سبق خترجيه.
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احلمدهلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،بعد البحث وحتليل املعلومة يف حبثي اهلدي النبوي يف
األوبئة يف ضوء الكتاب والسنة  ،توصلت إىل اآليت:
أن لدينا يف اإلسالم نظام وقائي معنوي قوي ليس للوقاية من األمراض وعالج هلا فقط ،بل يتحصن به املسلم
يف مواجهة مجيع األزمات والفنت واحملن اليت قد تواجهه يف حياته ،فهو نظام مناعي وقائي مصاحب لإلنسان يف كل
حلظة من حلظات حياته يدمي عليه هذا النظام الوقائي إنشراح الصدر والفرح والسعادة ،وإن كان يعاين من أشد احملن
والبالاي ،ينبغي أن يفرد له مادة دراسية يف اجلامعات واملدارس ويعتمد للعالج به يف املؤسسات الصحية ،هذا النظام
الذي الوقائي جاء وفق خطة وقائية معنوية رابنية جاهزة للعمل هبا ،فقد إشتملت على التعريف ابلوابء أو املرض
والتحذير من خطوته ،وتقوية املعنوايت من خالل اإلعتقاد بقدر هللا فيه ،والتخلص من لوم النفس ابلتوبة من مجيع
الذنوب وابلتوبة يزاد يف رزق االنسان يف عمل صاحل ،والعمل الصاحل يزداد به اإلنسان أجورا عظيمة ،تعود على اإلنسان
إبنشراح الصدر وحتفز االنسان على إستشعار العطاء ،فيشعر ابلسعادة والراحة النفسية ،وهذا أيضا هوذاته أثر الدعاء
والتفاؤل ،ويرزق هللا املؤمن هبذه األعمال الصاحلة الشفاء ،وأجور عظيمة أخرى يف الدنيا واآلخر،إذا علمها املريص
طابت نفسه،واحلرص علة اللحمة االجتماعية بني احلاكم والرعية يف ظروف البالء ال تثمر إال خريا ومصلحة تعود على
اجملتمع أبسره ،فهذه األمور الوقائية املعنوية اليت ذكرهتا هنا تؤدي إىل الفوز إبذن هللا ابلقضاء على املرض ،وإذا أضفنا
إليها الوقاية املادية اليت مارسها النيب  أو أمر هبا املسلمون أو حثهم عليها من مثل العزل الصحي ،واإلجتهاد يف
البحث وحتصيل الدواء املناسب ،عن طريق البحث العلمي والتجريب ،وإعمال اخلربة وطلب الضمان من املبتدئ يف
تطبيب الناس على حياة وصحة الناس ،وعدم دخول األرض اليت ظهر فيها الوابء وعدم اخلروج منها ،فإذا علمت
خطت النظام الوقائي اإلسالمي بفرعيها املعنوي واملادي اليت تكامل فيها ما يطلب لعالج الوابء املستشري وقورنت مبا
يقوم به العامل اليوم يف جمال األوبئة جيد أن هو ذاته ما تضمنته هذه اخلطة الرابنية يف عالج األوبئة ،فال يسع اإلنسان
إال أن يقف متأمال يف إعجاز هذا الدين الذي يتبني لك كل يوم أنه احلق الذي أرسل به أشرف اخللق.
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