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. جمعينصحبهأله وآللعالمين سيدنا دمحم وعلى  ةوالسالم على المبعوث رحم ة رب العالمين والصالالحمد   

-: وبعد  

. هللا وبركاته  ةلسالم عليكم ورحما, إخوة اإليمان واإلسالم   

لى هي انتقام وغضب من هللا تعا ةوالكوارث الطبيعي ةوبئالماضي من بيان هل الفيروسات واألنتهينا في اللقاء إ

. والكوارث ةوبئللبشر وما هي الحكم من هذه األ  

 ةوبئنتشار األإمراض المعديه والحد من سالم وهديه الرشيد من األ تعالى نتكلم عن بيان منهج اإلهللا ةواليوم بمشيئ 

.خطر الفيروسات ةن يفعله في مجابهأوالطواعين وما يجب على المسلم   

إلي أن تكون مناعته البدنية والنفسية قوية من يحتاج  نساناإل نّ أطب هل التخصص في مجال الأطباء ورر األقّ  اوالً  

 .تصدي للمرض وكلما كان المريض يعيش حالة من السكينة والطمأنينة كان أقدر علي ال. أجل مقاومة األمراض 

 ً اية بالنظام العن ةالصحي ةهم أسباب المناعأومن . والعالج بالتأكيد ةاألخذ بأسباب الوقاي ة مع ضرور هذا طبعا

سالم وحث عليه إلاالوقائية كلها هي مما دعا إليها وهذه العناصر . من غذاء وحركة ووقاية. ة الصحي في الحيا

  -:ويتمثل ذلك في ما يلي

.هللا تعالى باألكل من الطيبات وتجنب الخبائثمرأ  -:والً أ  

الذين يتبعون الرسول " لى ذلك يشير قول هللا تعالى بما جاءت به جميع الرساالت وأكده النبي ملسو هيلع هللا ىلص في رسالته الخاتمهإ

ً النبي األ منكر ويحل لهم نجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الإلاعندهم  في التوراة و مي الذي يجدونه مكتوبا

                157األعراف ......" الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

رمه ل هللا تعالى فهو طيب نافع في البدن والدين وكل ما حّ حّ أهي كل ما " سرون الطيبات والخبائث كما يقول المف 

" البدن والدين في هللا تعالى فهو خبيث ضار   

وال  طيباً  رض حالالً ا الناس كلوا مما في األيا أيه" اء اإلباحه لقول هللا تعالىشيل في األصوكما هو معلوم بأن األ

  168البقره " تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين



مت عليكم الميتة رّ حُ " رمها هللا تعالى بقولههناك أشياء مستثناة حّ  نّ أ داللة علي أن الحالل الطيب هو األصل إالّ  

يتم وما والمنخنقة والموقوذةوالمتردية والنطيحة وما أكل السبع إال ماذكّ هل لغير هللا بهأُ والدم ولحم الخنزير وما 

2 المائده... " ذبح  على النصب  

 ً ً  . اإلهتمام بالنظافة العامةوالشخصية -:ثانيا ً  لقد اهتم إالسالم اهتماما بالنظافة بصفة عامة وجعلها ضرورة  بالغا

هللا يحب التوابين ويحب  إنّ " شرعية لحماية اإلنسان من األمراض واألوبئة واألضرار ومن ذلك قول هللا تعالى

النبي  مام مسلم من حديث أبى مالك األشعري رضي هللا عنه أنّ وفي الحديث الذي رواه اإل222 البقره "  المتطهرين

..... " الطهور شطر اإليمان"قال  ملسو هيلع هللا ىلص  

ة دول إلى العباالمدخل األ ول في دراسة الفقة اإلسالمي هو باب الطهارة التي تعدّ م رأينا بأن الباب األومن ثّ 

األعضاء الظاهرة من الجسم والحث بتنظيف حكام الغسل وتشريع الوضوء للصالةأالصحيحة وما جاء في ذلك من 

من األخذ بخصال الفطرة  ةاستعمال السواك وما جاء في السن الطعام وبعده والترغيب فىعلى نظافة اليدين قبل 

. وغير ذلك  

متم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا قيا أيها الذين آمنوا إذا "ومن ذلك قول هللا تعالى

ً نتم جبرؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كن 6 المائده.." فاطهروا با  

كانوا إذا راحوا إلى هم وة أنفسِ نَ هَ كان الناس مَ "رضى هللا عنها قالت  ةرواه البخارى ومسلم من حديث عائشوفيما 

" ل لهم لو اغتسلتم يقفهيئتهم  يفا الجمعة راحو  

سل يوم الجمعة غُ " النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال نّ أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أما رواه البخاري ومسلم من حديث  وكذلك

ً " واجب على كل محتلم السواك مطهرة " النبي صلي هللا عليه وسلم قال ما رواه النسائى وصححه األلباني أنّ  أيضا

وكذلك حديث عشر من الفطرة الذى رواه اإلمام مسلم من حديث عائشة رضى هللا عنها أن "  للفم مرضاة للرب

قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص األظافر وغسل . ة عشر من الفطر"  النبى ملسو هيلع هللا ىلص قال

."البراجم ونتف اإلبط وحلق العانه وانتقاص الماء  

.زادقتيبةقالوكيعانتقاصالماءيعنياإلستنجاء.قالمصعبونسيتالعاشرة إالّأنتكونالمضمضة .قالزكريا   

 أيضاً ماجاءفيالحثعلىحفظالطعاممنالتغيّروالتلوثمارواه

البخاريمنحديثجابربنعبداللهرضياللهعنهماأنّالنبيصلىاللهعليهوسلمقال 

 أطفئواالمصابيحإذارقدتموغلّقوااألبوابوأوكوااألسقيةوخّمروا الطعاموالشراب"

وفيروايهلإلماممسلمغطوااإلناءوأوكئواالسقاءفإنفيالسنةليلةينزلفيهاوباءال يمر "

. " نذلكالوباءنزلفيهمإالءليسعليهوكاءسقاوأبإناءليسعليهغطاء  



 
 

 

 ً . فنية األطهارةماجاءفيأيضا

لنبيصلىاللهعليهوسلمفيمارواهالطبرانيلقوالوالميادينوغيرذلكوالطرقاتالبيوتوالمساجدوالمصانعوالمدارسفنيةتشمألواألفنية

 ....... فنيتكمأرواطهّ " لبانياألوحسنه

ً أكثرمنأسالممنذاإلجاءبهاصحيةرشاداتوتوجيهاتإكلهذهوغيرها" ً اً سلوكلنظافةمنالزمانالغرضمنهاجعالربعةعشرقرنا يعاما

اليهاإوهذاماتدعوواألوبئةمراضاألمنوقايتهنسانوحمايةاإلثركبيرفيأنهذهالتعليماتلهابأكلهاوالشكحياتهمورأنسانبهافياإللتزم

.لآلن  .الجهاتالطبيةوالصحيةالمختصةبذلك    

 ً . التيتمنعمنانتشارالعدويالوقائيةوالصحيةالتدابيرأألخذ ب -: ثالثا  

آلن اومنذلكمايسمى

ً أكثرمنأسالممنذاإلنتشارالوباءوهذاماجاءبهإوالحجزالصحيلمنعرأبالحج بيدركونأاألطباءمنالزمانفيوقتلميكنربعةعشرقرنا

جامهوقااللنبيصلىاللهعليهوسلمفيوقتلميكنهناكفيعديةمراضالمُ األمعلوماتعنأدنيالايتعلقبمعنىالعدوىولميكنعندهمفيمسطالمعاني

"  والغيرهيقواللنبيصلىاللهعليهوسلمفيمارواهالبخاريومسلمالطبيةبحاثلألمعاهدوالمعاملعاتوالمختبراتوال

وذلك "فراراًمنه نتمبهافالتخرجواوأرضبأذاوقعوإرضفالتقدمواعليهبأ"الطاعونأيب"ذاسمعتمبهإ

. منالخروجمنهاتلك البلدةهلأبالطاعونوكذلكمنعالبلدةالمصابةالناسمنالدخولعلىبمنع  

                 " .ال يُوردّن ممرٌض علي مّصًح " وكذلك حديث  البخاري ومسلم أن النبي صلي هللا عليه وسلم قال 

من خالل هذين الحديثين يتعلم المسلم في حالة أألوبئة واألمراض المسئولية في المحافظة علي                       

ال " وهذا ما قّرره النبي صلي هللا عليه وسلم فيما رواه اإلمام مالك نفسه من الضرر ومنعه من إيقاع الضرر بغيره 

" .  ضرر وال ضرار  

هذا وإن قّدر هللا تعالي أن يصاب اإلنسان بالمرض فعليه بطلب التداوي واألخذ بأسباب اإلستشفاء التي بينّها أهل 

البقره " وال تلقوا بأيديكم إلي التهلُكة "ي لقول هللا تعال. الطب في مجالهم وهذا من حسن التّوكل علي هللا تعالي 
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29النساء" هللا كان بكم رحيماً  وال تقتلوا أنفسكم إنّ " ولقوله تعالي   

وفي الحديث الذي رواه اإلمام الحاكم واإلمام احمد النسائي وابن حبّان وصححه األلباني أن النبي صلي هللا عليه 

لم يخلق داًء إال أنزل أو خلق له دواء علمه من علمه وجهله من جهله إال السام إّن هللا لم ينزل داًء أو " وسلم قال 

قالوا يا رسول هللا أنتداوي ؟ قال تداُووا فإن هللا تعالي لم وفي رواية  قال الموت قالوا يا رسول هللا وما السام ؟

. " يضع داءاً إال وضع له دواء غير داء واحد الهرم  



 

 ً .ترسيخ مفهوم المسئولية الجماعية  -: رابعا  

ً  ةوالرسمي ةالتي تصدرها الجهات المختص ةلتزام بالتعليمات والتوجيهات الصحيسالم على اإلاإل ثح على  حفاظا

 مام البخاري من حديث النعمان بن بشيرالذي رواه اإل ةكده النبي ملسو هيلع هللا ىلص في حديث السفينأفراد والمجتمع وهذا ما األ

صاب أف ةمثل القائم على حدود هللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفين" ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال أرضي هللا عنهما 

ن أروا على من فوقهم فقالوا لو ذا استقوا من الماء مّ إسفلها أالذين في فكان .  سفلهاأعالها وبعضهم أبعضهم 

ً  واراداأوم تركوهمن يإف. من فوقنا  نؤذولم  رقاً خرقنا في نصيبنا خ ونجوا  ايديهم نجوأخذوا على وإنأ هلكوا جميعا

" جميعاً   

كل  علي حسب قدراتالواجب في درء هذا الوباء لكل من يملك قدره على ذلك بمختلف الوسائل ربوكذلك الشعو 

. واحد  

 ةدويجتهد في الكشف عن األن يأن يقوم بواجبه في عالج المرضي وعلى الباحث أطبيب والممرض فعلي ال

. ة لي عون ومساعدإيحتاجون  الذين زين وكبار السنجان يساعد العأسان نإمن الوباء وعلى كل  ةواللقاحات الواقي

ن يستحضر كل أو. حاجات الناسوسد في البحث العلمي والعالج  ةمواله للمساعدأن يتبرع من أوعلى صاحب المال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إليهر أشالى هللا تعالى وهذا ما إعظم القربات التي يتقرب أفي حوائج الناس هو من  ه وجهدهن سعيأنسان إ

......"س فعهم للناأنلى هللا تعالى إلناس ا بأح" ه بقول  

 ةجراءات الوقائين يلتزم بكل اإلأن يحسن توكله على هللا تعالى وأهذا يجب على المسلم كل  بجانب . خيراً أو

والبالء  ءه بالدعاء والتضرع في كشف الوباإليى هللا تعالى ويتوجه إلمر رجع األو يُ  ةالمعتبر ةحتياطات العلميواإل

. يحصن نفسه بذكر هللا تعالى وأن عن البالد والعباد   

ما من عبد يقول في صباح كل يوم " ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قالأمام ابو داود والترمذي في الحديث الذي رواه اإلوقد جاء  

رض وال في السماء وهو السميع العليم ثالث مرات  الذي ال يضر مع اسمه شيء في األبسم هللا. ومساء كل ليله 

سمعت رسول هللا صلى .  كيم رضي هللا عنها قالتمام مسلم من حديث خوله بنت حاإل مارواهوفي" ال يضره شيء

عوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل أثم قال  منزالً من نزل " هللا عليه وسلم يقول 

ً أوكذلك  "من منزله ذلك عن  ةالوارد ذكاروغير ذلك من األ ةالبقر ةيه الكرسي وخواتيم سورآواتقراءه المعوذ يضا

ً  يقولها النبي ملسو هيلع هللا ىلص والتي . ومساءً  المسلم صباحا  

. مينآذلك والقادر عليه اللهم  ه وليّ نّ إن يرفع الوباء والبالء والمرض عن جميع البشر أنسال هللا تبارك وتعالى    

؛ والسالم عليكم ورحمه هللا وبركاتهله وصحبه وسلمآوصلي هللا على سيدنا دمحم وعلى   


