
 فهو شهيد  (épidémie)  -وابء-  من مات يف مرض عام     •
ومن مات قد أخرج مسلم من حديث أيب هريرة مرفوًعا: "و   .: "املطعون شهيد"وهو الذي ذكر يف قوله 
الطاعون شهادة لكل "قال:      ، عن النيبعن أنس بن مالكخان  . وأخرج الشي"يف الطاعون فهو شهيد 

  .، اهـ"مسلم
ا يبعثه هللا  ًً كان عذاب"عن الطاعون، فقال:   أهنا سألت رسول هللا  من حديث عائشة   وأخرج البخاري

ما من عبد يكون يف بلد يكون فيه، وميكث فيه ال خيرج من   .على من يشاء، فجعله هللا رمحة للمؤمنني
  "، اهـ. له، إال كان له مثل أجر شهيد ا، يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب هللاًً بً  حتسـا م  ًً البلد، صابر

 . ر الشهيد فإن له أج  ،اًً حتسبـا مًً إذا أقام يف بلده صابر  ،من مات يف زمن الطاعون بغريهوفيه أن  
إذا مسعتم ابلطاعون أبرض "أنه قال:      عن النيب  أسامة بن زيد، عن -واللفظ للبخاري- وأخرج الشيخان

 دفيه منع القدوم على بالقال القاضي عياض:  .  ـ"، اهوقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا منها فال تدخلوها، وإذا
وقد اختلف السلف ىف هذا، فمنهم من أخذ بظاهر   ا من ذلك.الطاعون والوابء، وحترمي اخلروج عنها فرارً 

  (.كمال املعلمإ)  وهم األكثر  ،احلديث
 )شرح مسلم(.   لظاهر األحاديث الصحيحة  ،النهي عن القدوم عليه والفرار منه  قال النووي: والصحيحو 

. قال أصحاب عد يعلى أن األمراض ال ت    -رواه الشيخان وغريمها-ال َعدوى" ":   واستدل بعضهم بقوله
وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي، وتبعه ابن الصالح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح :  ئمة""اللجنة الدا

أن قوله "ال عدوى" على الوجه الذي يعتقده أهل اجلاهلية من إضافة الفعل إىل غري هللا تعاىل، وأن  ،وغريهم
ا ن به شيء من األمراض سببً هللا مبشيئته خمالطة الصحيح مَ   ي بطبعها، وإال فقد جيعلعد  هذه األمور ت  
على   ض  مر  ـم   د  ور  ال ي  "، وقال:  (خ)  "من اجملذوم كما تفر من األسد   ر  ف  ":   وهلذا قال  .حلدوث ذلك

  .، اهـ، وكل ذلك بتقدير هللا تعاىل"من مسع به يف أرض فال يقدم عليه"، وقال يف الطاعون:  (خ م)  "ح   ص  م  
ال ينكر العدوى وال ينفيها، وعلى الناس أال يعتقدوا أن العدوى   فالرسول  وقال الشيخ حسام الدين:  

 (. فتاوى يسألونك)  تضر بنفسها، وإمنا تضر أبمر هللا تعاىل، فهي سبب من األسباب
، ، كما قالوا يف "املوسوعة الفقهية الكويتية"ري الفرارواتفق العلماء على جواز اخلروج بشغل وغرض غ  ،هذا

ألمر يبيح له الدخول، وأما الداخل    .ارج غري مصاب ابلوابءأن اخل  ظن الغالبلمشروط ابولكن هذا اجلواز 
 . سباب الوقايةأب  تزمليفعليه أن  

 يم للقضاء والقدر، والثاينالتوكل والتسل  األول  :من أصول الشريعة  عظيمني على أصلني مبينوهذا كله   
، وغري ذلك من من مكة  هجرة النيب  كيفيةظاهران يف  احليطة واحلذر وترك إلقاء اليد للتهلكة، وكالمها 

 الرباهني الواضحة. 



املطعون ك  ،من الذين ورد فيهم أهنم شهداء من ماتأما األحكام الواجبة جتاه من مات من املسلمني، ف
لون ابتفاق فإهنم شهداء يف اآلخرة، ولكنهم يغس    ،هموغري   واملرأة اليت ماتت يف الوالدة  واملبطون   الغريقو 

 .  ى عليهمويصل   ن نو ف  كَ وي   الفقهاء
يساعد يف نشر   إن تغسيله  :قالت  ط  ب  ي ة الـمختصةواجلهات ال  ي،عدمبرض م   أصيباملتوىف   إن كان ،ولكن
أن يكتفى بصب املاء   احلل  يكونف  ،(Ebola)  اإليبوال  سنوات حينما انتشر مرض  قبلحدث    كما،  الوابء

ه مم   يـوي    فال يغسل،  كان هذا غري ممكن  وإذا  .نتقال املرضرتازية ملنع اعليه دون تدليكه، مع أخذ كل االح
   تيمم.  فال  ،ينقل العدوى  ألنه  م أيًضا غري ممكن،كان التيم    وإذا  ،أحد مع أخذ مجيع االحرتازية

، وجيوز أن حيث أمكنهم  وا عليه صالة اجلنازةصلجه زًا بكفنه جيوز ألهله أن يـمن املستشفى م    ن خرجوم
، وانظر فتاوى عند قربه  وصالة الغائب، أأن يصلى عليه   لزمى عليه آنذاك فوإذا مل يصل    ،عليه اثنان   يصلي
 اإلفتاء املصرية".   دار"

ًَ بً  له غسل، وإن خيف تقطعه ابلغسل صوالغريق، إذا أمكن غس  واحملرتقوقال ابن قدامة:   عليه املاء   ً 
ًً صب ً  فإن خيف تقط  .ومل ميس  اً  ًَ عه ابملاء مل يغسل، وييمً  وإن   .م إن أمكن، كاحلي الذي يؤذيه املاءً 

 أعلم. وهللا   )املغين(.  وييمم الباقي  تعذر غسل بعضه دون بعض، غسل ما أمكن غسله
وهللا   ،(covid – 19" )روانو كفريوس    بوابء "  يف العامل  ت مجيع الدولوقد كتبت هذه احلروف حني أصيب

 .بيده األمر كلهنسأل أن يذهب البأس ويشفي الناس، و 


