
    تحقيق 1  :    التاريخ الحقيقي للحجر الصحي
يف تتبــع لتاريــخ احلجــر الصحــي ومــى مت فرضــه ألول مــرة.  يقــال أن هــذا اإلجــراء الوقائــي بــدأ خــال القــرن الرابــع واخلامــس عشــر كمحاولــة 
حلمايــة املــدن الســاحلية مــن وابء الطاعــون. فــكان يُطلــب مــن الســفن الــي تصــل إىل البندقيــة مــن موانــئ مصابــة أن ترســو ويبقــى مجيــع مــن فيهــا 
علــى متنهــا ملــدة أربعــن يومــاً.. ولكــن إذا مــا قلبنــا صفحــات التاريــخ متجهــن إىل البــداايت فســنجد أن تطبيــق إجــراء احلجــر قــد ســبق إليــه 
املســلمون يف بواكــر اإلســام، فقــد بــن النــي  يف عــدد مــن األحاديــث، مبــادئ احلجــر الصحــي، أبوضــح بيــان، فمنــع النــاس مــن الدخــول إىل 
البلــدة املصابــة ابلطاعــون، ومنــع كذلــك أهــل تلــك البلــدة مــن اخلــروج منهــا، بــل جعــل ذلــك كالفــرار مــن الزحــف الــذي هــو مــن كبائــر الذنــوب، 
وجعــل للصابــر فيهــا أجــر الشــهيد .روى البخــاري يف صحيحــه قصــة عمــر بــن اخلطــاب ، حــن خــرج إىل الشــام، فلمــا وصــل إىل منطقــة قريبــة 
منهــا يقــال هلــا : )ســرغ(، ابلقــرب مــن الرمــوك، لقيــه أمــراء األجنــاد أبــو عبيــدة بــن اجلــراح وأصحابــه، فأخــروه أن الــوابء قــد وقــع أبرض الشــام، 
فقــال عمــر ادع يل املهاجريــن األولــن، فدعاهــم فاستشــارهم، وأخرهــم أن الــوابء قــد وقــع ابلشــام، فاختلفــوا، فقــال بعضهــم : قــد خرجــَت ألمــر 
وال نــرى أن ترجــع عنــه، وقــال بعضهــم : معــك بقيــة النــاس وأصحــاب رســول هللا ، وال نــرى أن تـُْقِدَمهــم علــى هــذا الــوابء، فقــال: ارتفعــوا 
عــي، مث قــال: ادعــوا يل األنصــار، فدعاهــم فاستشــارهم، فســلكوا ســبيل املهاجريــن، واختلفــوا كاختافهــم، فقــال: ارتفعــوا عــي، مث قــال: ادع يل 
مــن كان هــا هنــا مــن مشــيخة قريــش مــن مهاجــرة الفتــح، فدعاهــم فلــم خيتلــف منهــم عليــه رجــان، فقالــوا: نــرى أن ترجــع ابلنــاس وال تـُْقِدَمهــم 
علــى هــذا الــوابء، فنــادى عمــر يف النــاس إين ُمَصبِّــٌح علــى َظْهــٍر فَأْصِبحــوا عليــه، فقــال أبــو عبيــدة بــن اجلــراح: أفــرارا مــن قــدر هللا؟ فقــال عمــر 
لــو غــرُك قاهلــا اي أاب عبيــدة نعــم، نفــرُّ مــن قــدر هللا إىل قــدر هللا، أرأيــَت لــو كان لــك إبــل هبطــت واداي لــه عــدواتن إحدامهــا خصبــة واألخــرى 
جدبــة، أليــس إن رعيــت اخلصبــة رعيتهــا بقــدر هللا، وإن رعيــت اجلدبــة رعيتهــا بقــدر هللا ؟ قــال: فجــاء عبــد الرمحــن بــن عــوف وكان متغيبــا يف 
بعــض حاجتــه، فقــال: إن عنــدي يف هــذا علمــا، مسعــت رســول هللا  يقــول: »إذا مسعتــم بــه أبرض فــا تقدمــوا عليــه، وإذا وقــع أبرض وأنتــم 

هبــا فــا خترجــوا فــرارا منــه«.

وباء فريوس كورونا الذي عاث فساًدا يف جميع أنحاء العامل دفع ماليني الناس إىل تطبيق الحجر الصحي عىل أنفسهم وذويهم ُمكرهني. 

الحجر الصحي هو حالة أو فرتة تقييد لحركة الناس بهدف الحد من انتشار الوباء. وهو أمر يتخطى حاجز الرضورة، ال سيام يف حال 

االفتقار إىل لقاح ناجع أو عالج شاف.

عىل أية حال، إذا كان يف الحجر بالء، فهو خري من نار الوباء. 

سرنكز عىل الصحة النفسية والبدنية يف هذه السطور كخطوة حيوية للعودة إىل حياتنا الطبيعية.

أعدها لفائدتكم: فريق مجلة التقوى
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       انتظرونا يف تحقيق تاٍل بعنوان: 

   2 مخاطر في البيت، تضاهي الكورونا

ألزمة كورونا وجه آخر.. سلسلة تحقيقات 
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