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طاعون عمواس
71هـ836 /م

رمزي إبراهيم عبد هللا
مدرس معهد إعداد المعلمين  -نينوى

بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
ملخص البحث
تناول البحث دراسة عن طاعون عمووا الو ظ ر وي فوي فل ونةن سونة 12ه و 838م
ثم إنتشي من ا في بالد الشام والعياق  .وبدأ البحث باعناء تعييف ( الناعون) لغةً واصنالحاً .
كمووا تنوويق إلوود ثكووي أحاديووث اليسووول ( )التووي تتعلووا بالنوواعونه والتووي ر ووي موون

خالل ووا طوويق الو ايووة موون ه و ا الموويع وخاصووة مووا يتعلووا من ووا بم وووم الحجووي ال ووحيه ثل و

الم وم ال ظ أشار إلةه اليسول الكييم في أحاديث صحةحةه وب ل يعتبي صلد اهلل علةه وسلم
أول مون وعوأ أسوم ومبوادا هو ا ا سولوا الو واعي فوي معالجوة ابموياع الوباعةوة علود م ووتو

الحةاة البشيية.
ثم تناول البحث بالت ةل طاعون عموا ه وما أد إلةه من فت بحةاة عدد كبةي من

ال حابة والقادة البارزين.

و وود نووتل عوون ثل و أزمووار ا ت ووادية وع ووكيية إسووتنا ال لة ووة عمووي بوون ال نوواا

(رعووي اهلل عنووه) بحكمتووه ا داريووة وحنكتووه ال ةاسووةة أن يواقووه تلو الموا ووف الع ووةبة فووي حةوواة
ابمة ا سالمةة ووعأ الحلول ال حةحة والمناسبة ل ا.
ولم يغ ل البحث است دام عدد من الم ادر والمياقأ ثار ال لة بالموعو .
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المقدمة
لقوود تعيعوود الدولووة العيبةووة ا سووالمةة فووي ع وود ال لة ووة عمووي بوون ال نوواا (رعووي اهلل

عنه) بزمار وإبتالءار عديدة وه ه سنة اهلل عز وقل قارية في ا مم والشوعوا والمجتمعوار

والدول وابمة ا سالمةة واحدة من ه ه ابممه وأعظم وأشد ه ه ابزمار وا بتالءار في ع د

عمي ( )كاند في أخييار ال نة ال ابعة عشية لل جية وطةلة ال نة التي تلت ا تمثلد ب ولةن
عظةمووةن .كووان ابول المجاعووة التووي إنتشووير فووي أرقوواء الدولووة موون أ وود شوومال ا إلوود أ وود
الجنواه ودامد ت عة أش ي كاملة أهلكد الزر والضي والحيث والن وله وعواند فة وا النوا

الكثةي من الج د والبالءه وسمي ثل العام (عام اليمادة) وأما ال ول الثاني ف و طاعون عموا

وهو موعو بحثنا وال ظ إبتودأ ب ل ونةن ثوم إمتود إلود بوالد الشوام والعوياق مموا أد إلود هوال

أالالف من الم لمةن البارزين.
وسوونتناول فووي ه و ا البحووث بالدراسووة لنوواعون عموووا وكةووف تعاموول ال لة ووة ال وواروق
(رعي اهلل عنه) مأ ه ه المحنة وه ا البالء لل يوج با مة من ثل إلد بي ابمان.
أوالً تعييف الناعون لغة وإصنالحاً
الناعون لغة :داء معيوفه والجمأ طواعةن .وطعن اليقله ف و منعون وطعةن :اصابه

الناعون وفي الحديث النبوظ الشييف" :فناء أمتي بالنعن والنواعون"ه فوالنعن :القتول باليموا ه

والناعون :الميع العا م والوباء ال ظ ي د ال واء فت د ب اده ابمزقة واببدانه وأراد علةه
ال الة وال الم أن الغالب علد فناء ابمة بال تن التي يكثي فة ا س

الدماء وبالوباء(.)1

أما تعييف الناعون إصنالحاً فقد كان ابطباء القدماء ينلقون إسم الناعون علود كول

ورم رداه خنةووي و تووال ينووتل عنووه إلت وواا شووديد ابلوومه وي ووبف مووا حولووه فووي الغالووب أسووود أو
أخضي أو أكمده ويئول أميه إلد تقي سييأه ويحدث علد ابكثي في ثالثة مواعأ :في ا بطه

وخلووف ا ثنه وابرنبووة .ويووي ابطبوواءه أن ال ووياج إثا و ووأ فووي اللحوووم اليخوووةه وخلووف ا ثن
وابرنبةه وكان من قنم فاسده سمي طاعوناًه وي ببه دم ردا يمةل إلد الع ونة وال اد يتحول

إلد قوهي ُس ّم ّيه ي د العضو ال ظ ي ةبه ويغةي ما يلةهه وربما ي يج منه دماً وصديداًه ويؤدظ
إلد رداءة في عمل القلبه فةحدث للم اا القيء وال قان وا غماء .وإن كان ل ظ الناعون
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ينلا عامة علد كل ورم يوؤدظ إلود رداءة فوي كة ةوة عمول القلوب فة وةي تّواالًه ولكون ي وت

بوه

الورم ال ظ يح ل في اللحم الغددظه بنوه ليداءتوه ال تقبلوه إال ابعضواء ابكثوي عوع اً بنبع وا.
وأردا الناعون ماكان فوي ا بوط وخلوف ا ثن لقيب موا مون مننقوة الويأ ه أموا أسولمه مون حةوث
اللون فابحمي ثم ابص ي .أما ابسود فال يكاد ي لد منه أحد(.)0

ثانةاً الناعون في النب النبوظ:
البد لنا ان نشةي هنا الود ان هو ا الوبواء ود حول فوي اال ووام ال وابقة لظ وور االسوالم ه

فأشار رسولنا الكييم الد ثل في احاديث صحةحة سنعيج علة ا  .كما اننا نجد ثل

ود ثكوي

ايض واً فووي الع وود القووديم ه حةووث تعيعوود ارع م ووي علوود ع وود نبووي اهلل موسوود (علةووه ال ووالم)
وفيعووون لمثوول هو ا الوبوواء الو ظ سوولنه اهلل تعووالد علوود طاع ووة موون بنووي اسووياعةل ف تو فووة م وفووي

مواشة م فتكاً ثريعاً )3( .ويعتبي الناعون واحداً من أخني ابموياع التوي كانود تتعويع ل وا بوالد

العيا .ل ل كان مون النبةعوي أن يويد فوي أحاديوث اليسوول الكوييم صولد اهلل علةوه وسولم ثكوياً
للناعون .فقد قاء في صحةف الب ارظ كتاا النب:

باا ما ي كي في الناعون.
حدثنا ح

بن عمي حدثنا شعبة ال أخبيني حبةب بن أبي ثابد ال سمعد إبياهةم

ابوون سووعد ووال سوومعد أسووامة بوون زيوود يحوودث سووعداً عوون النبووي صوولد اهلل علةووه وسوولم ووال" :إثا
سمعتم بالناعون في أرع فال تدخلوهاه وإثا و أ بأرع وأنتم ب ا فال ت يقوا من ا"(.)4

حدثنا عبد اهلل بن يوسف أخبينا مال عون نعوةم المجموي عون أبوي هييوية رعوي اهلل عنوه

ال ال رسول اهلل صلد اهلل علةه وسلم(( :ال يدخل المدينة الم ةف وال الناعون))(.)5

حدثنا موسد بن إسماعةل حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم حدثتني ح ة بنود سوةيين

الد ال لي أنم بن مال رعي اهلل عنه :يحةد بم مار؟ لد من الناعونه ال :ال رسول

اهلل صلد اهلل علةه وسلم" :الناعون ش ادة لكل م لم"(.)8

حدثني أبو عاصم عن مالو عون سومي عون أبوي صوالف عون أبوي هييوية عون النبوي صولد

اهلل علةه وسلم ال" :المبنون ش ةده والمنعون ش ةد"(.)2
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باا أقي ال ابي في الناعون.
حوودثنا إسووحاق اخبينووا حبووان حوودثنا دااد بوون أبووي ال ويار حوودثنا عبوود اهلل بوون بييوودة عوون

يحةد ابون يعموي :عون عاعشوة زوج النبوي صولد اهلل علةوه وسولم أن وا أخبيتوه أن وا سوألد رسوول اهلل

صلد اهلل علةه وسلم عن الناعونه فأخبيها نبي اهلل صلد اهلل علةه وسلم أنه(( :كان ع اباً يبعثه

اهلل علد من يشواءه فجعلوه اهلل رحموة للموؤمنةنه فلوةم مون عبود يقوأ النواعون فةمكوث فوي بلوده

صابياً يعلم أنه لن ي ةبه إال ما كتبه اهلل له إال كان له مثل أقي الش ةد))(.)8
وقاء في صحةف م لمه كتاا ال الم:
باا الناعون والنةية والك انة ونحوها

حوودثنا عبوود اهلل بوون م وولمة بوون عنووب و تةبووة بوون سووعةد وواال :أخبينووا المغةووية ه عوون إبوون

النضيه عن عامي بن سعد بن أبي و اصه عن أسامة بن زيد ال :وال رسوول اهلل صولد اهلل علةوه

وسولم(( :النواعون ةيوة اليقوز إبتلود اهلل عوز وقول بوه ناسواً مون عبواده فومثا سومعتم بوه فوال تودخلوا
علةهه وإثا و أ بأرع وأنتم ب ا فال ت يوا من ا))(.)2

باا ال عدو وال طةية وال هامة:
حوودثني ابووو النوواهي وحيملووة بوون يحةوود والل ووظ ببووي النوواهي وواال :أخبينووا إبوون وهووب:

أخبيني يونم ال إبن ش اا :حدثني أبو سلمة بن عبد اليحمن عن أبي هييية حةن وال رسوول
اهلل صلد اهلل علةه وسلم(( :ال عدو وال ص ي وال هامة))ه فقال إعيابوي :يارسوول اهلله فموا بوال

ا بل تكون في اليمل كأن ا الظباء فةجيء البعةي ابقيا فةدخل فة ا فةجيب ا كل ا؟ ال" :فمن

أعد ابول؟"(.)12

عن إبن ش اا :إن أبا سلمة بن عبد اليحمن بن عوف حدثوه :أن رسوول اهلل صولد اهلل
ع علد ُم ِ ٌف))(.)11
رد ُمم ِي ٌ
علةه وسلم ال(( :ال يُ ِو ُ
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ثالثاً طيق الو اية من الناعون:
 -1الحجي ال حي:

لقد عيف ا سالم ما يعيف الةوم بالحجي ال حي بل أن تعيفه أوربا والعالم المتحضي

ومارسه الم لمون بل حقبة من الزمن وثل ب ضل هدظ الم ن د صولد اهلل علةوه وسولم فقود
بوةن فووي عوودد موون ابحاديوث أسووم ومبووادا الحجووي ال ووحي بأف وف بةووان و أوعووف صووورة فمنووأ
دخووول النووا إلوود البلوودة الم ووابة بالنوواعونه وكو ل منووأ سووكان ا موون مغادرت ووا وال وويوج من وواه

وتعتبووي هو ه أول إشووارة منووه صوولد اهلل علةووه وسوولم إلوود م وووم الحجووي ال ووحي فووي توواري النووب
الو اعي علد م تو الحةاة البشيية .
ال صلد اهلل علةه وسلم(( :الناعون رقزه أو ع اا أرسل علد بني إسياعةله أو علد

من كان وبلكم فومثا سومعتم بوه بوأرع فوال تقدم وووا علةوهه وإثا و وأ بوأرع وأنوتم ب وا فوال ت يقووا

فياراً مه))(.)10

فقوود أدر اليسووول الكووييم أن ا ن ووان م نووور علوود حووب الحةوواة وتشووبثه ب ووا ت لة واً
لن ووهه ل و ل أكوود بقولووه ((فووال ت يقوووا من ووا فووياراً منووه)) أظ أقبوويهم علوود البقوواء فووي البلوودة
الموبوووءة وعوودم مغادرت وواه بن خوويوق م من ووا سووةجعل م ينقلووون الموويع إلوود الموودن وابم ووار
ال ولةم مون الودخول إلود

وباء عاماً ت عب ال ةنية علةه .فمنأ الش
فةت أ إنتشاره فة بف ً
أرع موبوووءة وود يكووون أمووياً م ومواً ومننقةواً وال يحتوواج إلوود معيفووة د ةقووة بالنووب بن فووي ثلو

ح ارواً علةووه موون ا صووابة بووالميعه ولكوون منووأ ال ووكان فووي المدينووة الم ووابة بالوبوواء وابصووحاء

من م خاصة من ال يوجه أمي صعب ال م والقبول ويحتاج إلد معيفة وإطوال واسوأ فوي العلووم
النبةةه فالمننا والعقل يشةيان إلد عيورة فيار الش

ال لةم من البلدة الموبوءة إلد ابرع

ال لةمة حتد ال ي اا بالوباء.
ويؤكوود لنووا النووب الحووديث الةوووم أن الش و

ال وولةم الموقووود فووي مننقووة موبوووءة وود

يكون حامالً للمةكيوا من غةي أن تظ ي علةوه أعوياع المويعه إعوافة إلود ثلو فمنوه لوةم كول
من يدخل في ق مه المةكيوا يميع!.)13(.
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و د يكوون المةكويوا لود الم واا الزال فوي طوور الحضوانة وهوي ال توية التوي ت وبا

ر ووور أع وياع الموويع علوود الش و

الم ووااه وخووالل ه و ه ال تووية يكووون إنق ووام المةكوويوا

وتكواثيه علوود أشوودهه ورغوم ثلو ال يبوودو علوود الم واا أنووه يعوواني مون الموويع( .)14فةكووون هو ا
الش

سبباً رعة ةاً لنقل ابمياع إلد غةيه من ابصحاء.
وهنا حكمة في الن ي عن ال يوج فياراً من الناعون هي إعواعة م ولحة العواقز عون

ال يوج ب بب إصابتهه ل قد مون يتع وده حةواً أو مةتواًه ولوو كوان ال ويوج مشويوعاً ل ويج اب ويواء
فكووان فووي ثلو ك و ٌوي لقلوووا الضووع اءه كمووا أن توعوود ال ووار موون الزحووف فةووه حكمووة لمووا يتضوومنه
ال يار من ك ي لب من لم ي ي وإدخال اليعب في ن ه ب النه.

ول ا قاء هدظ النبي صلد اهلل علةوه وسولم وتعلةماتوه فوي منوأ أهول البلودة الم وابة مون

أن ي يقوووا من ووا فووياراً موون الوبوواء تشووييعاً راععواً ومعجووزة علمةووة تجلوود حقةقت ووا الةوووم وبعوود مضووي
أكثي من أربعة عشي يناً من الزمانه ول ل نجود أن المنوأ كوان شوديداً وصوةغته م ة وة وميعبوةه
حةث إعتبي صلد اهلل علةه وسلم ثل كال يار من الزحف ال ظ يعتبي من كباعي ال نوا.

ال صلد اهلل علةه وسلم في الحديث ال ظ ييويه قابي عن ا موام أحمود(( :ال وار مون

الناعون كال ار من الزحف.)15())..

أما من ي بي ولم ي ويج مون البلودة التوي حول فة وا الوبواء ويموور ب و ا المويع فةكوون

شو ةداً أو أن أقوويه كووأقي الش و ةده ووال صوولد اهلل علةووه وسوولم فووي الحووديث ال و ظ تيويووه عاعشووة

رعي اهلل عن ا عندما سألته عن الناعون فأخبيها أنه "كان ع اباً يبعثه اهلل علد من يشاءه فجعله
اهلل رحمة للمؤمنةنه فلةم من عبد يقأ الناعون فةمكث في بلده صوابياً يعلوم أنوه لون ي وةبه إال
ما كتبه اهلل له إال كان له مثل أقي الش ةد(.)18

و ال صلد اهلل علةه وسلم(( :الناعون ش ادة لكل م لم))

()12

ويوعف إبن القةم ( ر251هو 1352م ) ه ا ابموي بقولوه(( :وبالجملوة ف وي الن وي

عن الدخول في أرعه [أظ الناعون] ابمي بالح ر والحمةة والن ي عن التعيع بسباا التلفه

وفوي الن ووي عوون ال وويار منوه ابمووي بالتوكوول والت وولةم والت ووي  :فووابول :تأديووب وتعلووةمه والثوواني:

ت وي

وت لةم))(.)18
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 )0العزل-:

لقد أوعحد لنا أحاديث اليسول الكييم محمد( )أهم ابسالةب التي يجب إتباع ا
بموويع معو نود فتووا حة ووث أرشوودنا صوولد اهلل علةووه وسوولم إلوود عوويورة ع ووزل
عنوود إصووابة ش و
الم وواا عوون غة وويه موون ابش و اص ابص ووحاء وعوودم إختالط ووه ب ووم لةووتم ح ووي الموويع وع وودم
()12
ِ
وف))( .)02أظ ال ي وودخل
إنتشووارهه فق ووال ص وولد اهلل علة ووه وس وولم(( :ال يُوووِر ُد ُممو و ِي ٌ
ع عل وود ُم و ّ
الميي علد ابصوحاء فةمويع .كموا يجوب علود ابصوحاء أيضواً أن ال ي والنوا الم وااه فقود
ال صلد اهلل علةه وسلم..(( :فمن من القيف( )01التلف(.)03()))00

و د أورد ا مام م لم فوي صوحةحهه أن وفوداً مون ثقةوف قواء لةبوايأ اليسوول صولد اهلل

علةووه وسوولم وكووان فووة م رقوالً م وواا بموويع الج و ام فنووياه صوولد اهلل علةووه وسوولم ال يدخلووه فووي
مجل ه وال ي افحه ويكت ي بأن ييسل إلةه من يبلغه وله(( :إنا د بايعنا فأرقأ))(.)04

رابعاً طاعون عموا :
لووم نجوود فووي الم ووادر التاري ةووة أظ إشووارة إلوود تع ويع الجزيووية العيبةووة إلوود أظ موون

ابم وياع ال تاكووة كوبوواء النوواعون طةلووة القووينةن ابول والثوواني ال جووييةن وربمووا ييقووأ ثل و إلوود

النبةعة المناخةة للجزيية العيبةة(.)05

أما با ي ابم وار العيبةوة كالشوام وفل ونةن والعوياق فقود تعيعود لمثول هو ه ابموياع

وابوبئووةه ولكوون يمكوون القووول بووأن المعلومووار التووي وردر ب و ا ال

وووص مقتضووبة وي ووودها

ال لووط وا رتبووا أحةان واً ممووا يجعلنووا ال ن ووتنةأ أن نحوودد بد ووة ابزمنووة التووي و عوود فة ووا ه و ه
ابمياع وابوبئةه وال إن نقف علد ةثارها ا ت اديةوا قتماعةة علد البالد والعباد.

أما عن أول طاعون فقد كان في العياق سونة 8ه و 802م ر وي فوي الموداعن علود ع ود

شةيويه بن ك ي ه ال ظ را عحةة ب ا الوباء(.)08

وكان ل ل أثياً سلبةاً علد أوعا العياق ا ت ادية وا قتماعةة بةل تحيييه من بل

الم لمةن .وب

وص طاعون (عموا ) ف و ن بةً الد مدينة صغةية يقال ل ا عموا تقوأ بوةن

القد واليملة ه اول ما ر ي الداء فة ا فن وب الة وا.

()02

وكوان ثلو فوي سونة 12ه و 838م
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حةووث خوويج ال لة ووة عمووي بوون ال نوواا رعووي اهلل عنووه ومعووه الم وواقيين وابن ووار لغوويع تحييووي

بوالد الشووام حتوود نوزل ب ووي ( )08فلقةووه أموياء الجنوود :أبووو عبةودة بوون الجوويا وشويحبةل بوون ح وونة
ويزيوود بوون أبووي سو ةانه فووأخبيوه بووأن ابرع سووقةمةه فجمووأ الم وواقيين ابولووةن ستشووارت م فووي

ابموويه أيتووابأ ال ووةي فووي بووال د الشووام علوود م ووا فة ووا موون الوبوواءه أم ييقووأ ووافالً إلوود المدين ووة؟
فمختل د اآلراءه فمن م القاعل :لقد خيقد بمي تييد فةه وقه اهلل وما عنده وال ني أن ي ود

عن ثل بالء عيع ل ه ومن م القاعل :إن ه ا لبالء وفناء ما ني أن تقبل علةهه فلما إختل ووا
صيف مه وقمأ ابن ار وإستشوارهم ف ولكوا طييوا الم واقيين و والوا مثول ما والوا كوأن م سومعوا
مقووالت مه فلمووا إختل وووا علةووه صوويف م ثووم أمووي بجمووأ م وواقية ال ووتف موون وويي

فلمووا إقتمعوووا لووه

إستشارهم فلم ي تلف إثنانه حةث الوا قمةعواً :إرقوأ بالنوا فمنوه بوالء وفنواء.وأمي عموي رعوي

اهلل عنه أن يناد في النا لةعدوا رواحل وم متود أصوبحوا فلموا أصوبحوا إقتمعووا علةوه فوأخبيهم

بعزمه و ياره باليقو إلد المدينة(.)02

ويبودو لنووا أن أبوا عبةوودة بون الجوويا لوم يكوون حاعوياً مشوواورار عموي رعووي اهلل عنوه ومووا

إنت د إلةه من رأظه فلما علم ابمي ال لعمي معتيعواً" :إفوياراً مون ودر اهلل! .وال نعوم فوياراً مون
در اهلل إلد در اهلل "(.)32
فده

ال لة ة عموي مون هو ا ا عتوياع وأطويق هنة وة ثوم أردف واعالً" :أرأيود لوو أن

رقالً هبط وادياً له عدوتان :إحداهما خ بة وابخي قدبةه الةم ييعد مون رعود الجديوة بقودر
اهلله وييعد من رعد ال

أبا عبةدة"(.)30

بة بقدر اهلل"( .)31ثم نظي ملةاً إلد أبي عبةدة و ال" :لو غةي ال ا يا

بعد ثل إختلد عمي بأبي عبةدة للتداول فوي شوؤون الشوام ومواق وة موا ر وي فة وا مون

الوباء وإن ما ل ي حديث ما إث دم عبد اليحمن بن عوف فوقد النا في قدل وإختالف فلموا
سأل م أخبيوه بابميه ف كي ل م حديث الناعون ال ظ سمعه عن اليسوول صولد اهلل علةوه وسولم

وهووو(( :إثا سوومعتم بووه بووأرع فووال تقوودموا علةووهه وإثا و ووأ بووأرع وأنووتم ب ووا فووال ت يقوووا إفووياراً
منه))(.)33
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فمطمأن عمي (رعي اهلل عنه) ل ا الحديثه وحمد اهلل عز وقل علد موافقته لموا كوان

في ن ه ولما كان د أشار النا بهه وإن يف عاعداً إلد المدينة( .)34ورقأ أمياء ابقناد ومون
مع م إلد أعمال مه وإنشغل ال لة ة عمي (رعي اهلل عنه) بامي الم لمةن في بالد الشوام ومواهم

فةو و و ووه مو و و وون وبو و و ووالء النو و و وواعونه فمش و و و و ا كثةو و و ووياً بو و و ووأبي عبةو و و وودة بو و و وون الجو و و وويا أن ي و و و وواا وأن
يتوفد به هفي و د كان كثةياً ما يتمند أن ينول العمي بأبي عبةدة لة ل ه علد إمارة الم ولمةنه
كةف ال وإن(( أبا بكي أشار به وبعمي لل الفة يوم ال قة ة))(.)35

فبايعوود ابمووة أبووا بكووي ثووم بايعوود عمووياً (رعووي اهلل عن مووا)ه فةجدربووه ان ي ووت لف أبووا

عبةدة ويدعو النا لمبايع تهه فمن ثا ال ظ ي ت ل ه عمي إن مار أبا عبةدة بالناعون؟! يضاف

إلد ثل فمن عمي (رعي اهلل عنه) كان يجل أبا عبةدة ويحبه حباً قماً(.)38ه ل ل فكي ملةاً في

أبعاده عن الشوام سوت ياقه مون ابرع الموبووءةه علود الويغم مون معيفتوه بمكنونوار ن وم أبوي

عبةوودة موون صوودق ا يمووان بوواهلل تعووالد و وودره وتعلقووه وحبووه لجنووده وعوودم توويك م فيي ووة للنوواعون
لةنجو هو بن هه ورغم ثل كتب إلةه لكنه لم ي ي له ب ل
فمنه د عيعد لي إلة حاقة أريد ان أشاف

إال تضعه من يد حتد تقبل إلي))(.)32

اعالً(( :سالم علةو ه أموا بعوده

فة اه فعزمود علةو إثا نظوير فوي كتوابي هو ا

فأدر أبو عبةدة أن رغبة ال لة ة عمي هوي ان ي وت يقه مون هو ا الوبواءه فمسوتغ ي اهلل

بمةي المؤمنةنه ثم كتب إلةه(( :يا أمةي المؤمنةنه إني د عيفد حاقت إليه وإني في قند من

الم وولمةن ال أقوود بن ووي رغبووة عوون مه فل وود أريوود فوويا م حتوود يقضووي اهلل فو ّوي وفووة م أموويه
و ضاءهه فحللني من عزمت يا أمةي المؤمنةن ودعني في قندظ))(.)38

فلما يأه عمي لم يتمال ن ه فبكد فظن الحاعيون أنه نعي أبو عبةدة فقالوا لعموي:

((أمار أبو عبةدة؟ ال :اله وكأن ود ( )))32موار  .إنوه بموي قلول وإن وا لم وؤولةة ثقةلوة! فكوي

عمي رعي اهلل عنه في وسةلة ينق ب ا ابمة من ه ا الوبالء الو ظ حول ب وا وشواور أهول الويأظ ثوم

كتب إلد أبي عبةدة(( :سالم علة ه أما بعده فمن أنزلد النا أرعواً عمقوة()42ه فومرفع م إلود
أرع ميت عووة نزهووة( . )40()))41فلمووا وويأ أبووو عبةوودة كتوواا عمووي (رعووي اهلل عنووه)أمي أبووي موسوود أن
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ي تار للنا موععاً ميت عاً ومالعماً ينزل فةه هو وقندهه ولكنه طعون بول أن ييتحول فكوان ثلو

علةه دراً مقدوراً.

ويبدو أن أبا عبةدة سار بالنا رغم إصابته فنزل الجابةة( )43وأنزل ب ا الم لمةن(.)44
وعوون عوويوة ووال(( :أن وقووأ عموووا كووان معووافد منووه أبووي عبةوودة وأهلووه فقووال :الل ووم

ن ةب من ةل أبي عبةودةه ف يقود بوه بثوية فجعول ينظوي إلة وا فقةول :إن وا لة ود بشويء فقوال:

إني برقو أن يبار اهلل فة ا))(.)45

ولما أثقله الميع وحضيته الوفاةه دعوا وقووه الم ولمةن فأقل و م فوي مجل وه وأ بول

إلة م بوق ه فقال(( :أي ا النا ! إنوي موصوةكم بوصوةة فأ بلوهوا فومنكم لون تزالووا ب ةوي موا بقةوتم

متم كةن وبعد موتكمه ا ةموا ال الة وةتوا الزكواة وصووموا وت ود وا وحجووا وتواعوعوا وتبواثلوا
وتواصوا وإن حوا أمياءكم وال تغينكم الدنةاه فمن أحدكم لو عمي ألف سنة ما كان له بد مون أن

ي وةي إلود مثول م وةيظ هو ا الو ظ تويونه بن اهلل عوز وقول وود كتوب الموور علود بنوي أدم ف ووم

متوفونه وأكة م أطوع م ليبوه وأعمل وم لةووم معواده...ثم إلت ود أبوو عبةودة إلود معواث بون قبول

صل بالنا رحم اهلل! فقد إست ل ت علة م من بعدظ))(.)48
فقال :أبا عبد اليحمن ّ
فمووار أبووو عبةوودة بوون الجوويا (رحمووه اهلل) منعون واً سوونة 18هو و 832مه وعموويه ثمووان

وخم ون سنة وهو أمةي الشام(.)42

ام معاث بن قبل ( رعي اهلل عنه) بوأمور الم ولمةن مون بعوده وكتوب إلود أمةوي الموؤمنةن

عمي (رعي اهلل عنه) كتاباً ال فةه(( :ب م اهلل اليحمن اليحةمه لعبد اهلل عمي أمةوي الموؤمنةن مون
معاث بن قبل سالم علة ه أما بعد :فانا ننعي الة رقالً عندنا امةناه وكوان عنود اهلل عزوقول فوي

عةنوه عظةماًهوكوان علةو وعلةنووا عزيوزاً هأبوا عبةوودة بون الجويا ه غ ووي اهلل لوه موا تقوودم مون ثنبوه ومووا

تأخي! فمنا هلل وإنا إلةه راقعونه وعنود اهلل عوز وقول نحت وبه ونحت وب أن ونا مون بعودهه وكتبود

إلة و يووا أمةووي المووؤمنةن كتووابي ه و ا و وود فشووأ ه و ا المووور فووي النووا وكثووي الوبوواء قووداًه ولوون
ي ندءالمور احوداًه ومون لوم يمود ف ووف يموور .قعول اهلل عوز وقول موا عنوده خةوياً مون هو ه

الوودنةا الدنةووة! وقووزا اهلل عوون خاصووتنا وعامتنووا خةووي الجووزاء! فوونعم أخووو ا سووالم أنوود لنووا شوواهداً
وغاعباً وسالم علةو ورحموة اهلل وبيكاتوه...فلما ورد كتواا معواث بون قبول علود عموي بون ال نواا
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بكاء شديداً وتيحموا
رعي اهلل عن ما و يأه إستعةد باكةاً ثم نعاه إلد قل اعه فجزعوا علةه وبكوا ً
علد أبي عبةدة)).

()48

بعد وفاة أبي عبةدة إشتد الناعون في النا وكثي المور فة م فقوالوا لمعواث بون قبول:

((إد اهلل أن ييفووأ عنووا هو ا اليقووزه فقووال :أنووه لووةم بيقووز ولكنووه دعوووة نبووةكم ومووور ال ووالحةن
وب لكم وشو ادة ي وت

اهلل ب وا موون يشواء مون عبواده مونكمه أي ووا النوا ه أربوأ خوالل مون إسووتنا

موونكم أن ال يدركووه شوويء من ووا فووال يدركووه شوويء من ووا ووالوا :ومووا هوون؟ ووال :يووأتي زمووان يظ ووي فةووه

الباطوول وي ووبف اليقوول علوود ديوون ويم ووي علوود أخوويه ويقووول اليقوول :واهلل ال أدرظ عووالم أنووا؟ ال

يعة

علد ب ةية وال يمور علد ب ةيةه ويعني اليقل من المال مال اهلل علد ان يتكلم بكالم

الزور ال ظ ي

ط اهلله الل م ةر ةل معاث ن ةب م ابوفد من ه ه اليحمةه فنعن أبناه فقال:

كةف تجدانكما؟ اال :ياأبانا "الحا من رب فال تكن من الممتيين"

()42

ال :وأنا ستجداني إن

شاء اهلل من ال ابيين ثم طعند إميأتاه ف لكتا"( )52ثم دعا ربه لن ه "فنعن في راحته [فكان]
ينظي إلة ا ثم يقبل ر ي ك ه ثم يقول :ما أحب أن لي بما فة شةئاً من الدنةا"(.)51

إنه أحب اهلل عز وقل فأحب اهلل لقاءهه ال حةن حضيته المنةة" :ميحباً بالموره زاعي

مغبه حبةوب قواء علود نا وةه الل وم إنوي ود كنود أخافو وأنوا اآلن أرقوو ه إنو لوتعلم إنوي لوم
أكوون أحووب الوودنةا وطووول البقوواء فة ووا لكوويظ االن وواره وال لغووي ابشووجاره ولكوون لظمووأ ال ووواقي

ومكابدة ال اعاره ومزاحمة العلماء باليكب عند حلا ال كي"(.)50

وهك ا ش د معاث بن قبل (رعي اهلل عنه) شو ادة الحواه فتووفي وعمويه ثموان وثالثوون

سنة( )53بعد أن إست لف علد النا عميو بن العواص (رعوي اهلل عنوه) فقوام فوة م خنةبواً و وال:

"أي ا النا إن ه ا الوقأ إثا و أ فمنما يشتعل إشتعال النواره فتجبلووا( )54منوه فوي الجبوال...ثم

خوويج وخوويج النووا فت ي ووواه ورفعووه اهلل عن م..فبلو ثلو عمووي بوون ال نوواا موون رأ عموويو بوون

العاصه فو اهلل ما كيهه"()55ه بل رأ فةه تن ة اً لألمي ال ظ سبا أن بعث به إلد أبي عبةدة يبةن
له فةه أنه د أنزل النا في موعأ من

ه ويدعوه إلد أن ييت أ ب م إلد أرع نزهة ف ةحة.
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وال بوود موون ا شووارة هنووا إلوود أن إقووياءار ال لة ووة ال وواروق (رعووي اهلل عنووه) وتعلةماتووه

ه هه تت ا تماماً مأ إستقياء علمي أقيظ فوي ع وينا هو ا دل علود أن هو ا الوبواء يكثوي إنتشواره
في المناطا الواطئة واليطبة( )58من العالم.

أمووا عوون أسووباا الوبوواء :فةووي بعو

البوواحثةن المتووأخيين أن طوواعون عموووا نجووم عوون

كثية القتلد في مةادين الحيا وتع ر دفن ا وبالتالي ت و ا فأثوار ثلو المةكيوبوار فوي الجوو

مما أد إلد إنتشار الوباء(.)52

وإثا ما علمنا أن الوباء د إنتشيإنتشار النار فوي ال شوةم فشومل منواطا واسوعة كالشوام

وفل نةن والعياق وغةيهاه ف ي فل نةن والشام كاند الحيا بةن الم لمةن ون ار اليومه أما
في العياق فكاند تدور بةن الم لمةن وال ي المجو ه فنجد ان كثية القتلود أدر إلود توياكم

قثث م وبقاع ا وتع ن ا وت
اه وكان الوبع من وا للم ولمةن تيكود ب وبب تعو ر دفن وا أحةانواً
أما غالبةت ا فمما أن تكون لن ار اليوم ال ين ال يؤكدون علد ه ه الم وألةه وأموا لل وي الو ين
ال يمارسون دفن الموتد فوي معتقودات مه فومثا كوان هو ا يح ول فوي حةوات م ا عتةاديوة وال ولمةة

فكةف نت ور ان يكون ابمي في حالة الحيا وما ييافق ا من خوف وفز وثعي! كان كل ثلو

مدعاة إلد فشو ابمياع وابوبئة بشكل كبةي .أما بالن بة للمؤرخةن المتقودمةن فةيقعوون سوبب
الوبوواء إلوود أنووه غضووب موون اهلل إسووتنزله أبووو عبةوودة بوون الجوويا علوود أهوول الشووام لشوويا فئووة موون

الم لمةن ال مي فةهه فكتب إلود أمةوي الموؤمنةن عموي رعوي اهلل عنوه (( :إن ن وياً مون الم ولمةن

أصابوا الشياا من م عياره وأبو قندل ف وألناهم فتوألوا و والواُ :خةّينوا فأختينوا وال" :ف ول أنوتم
منت ون"( )58ولم يعزم؟ [علةنا] فكتب إلةه عمي إنما معناه فمنت واه و ال لوه :إدع وم علود راو

النووا وسوول م :إحووالل ال مووي أم حوويام؟ فوومن ووالوا :حوويام فأقلوودهم ثمووانةن ثمووانةنه وإن ووالوا:

حالل فمعيا أعنا م .ف أل م فقالوا :بل حيام فجلدهم علود لجواقت م و وال :لةحودثن فوةكم

يا أهل الشام حدث))()52فكان عام اليمادة وطاعون عموا (.)82

وال ينبغي لنا أن نمي علد ه ه اليواية مي الكيام ف وي تحتواج إلود تود ةا وتمحوة

فوال

يمكن أن نت ور أن ي در مثل ه ا الكالم عن رقل تقوي نقوي ر ةوا القلوب شوديد ا يموان كوأبي
عبةدة بن الجيا وبمن هم تحد أميته من الجند ال ين كان من وفاعه ل م ما يش د به رده علد
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كتوواا أمةووي المووؤمنةن عمووي (رعووي اهلل عنه)عنوودما دعوواه إلوود المدينووة لة ووت يقه موون النوواعون

فمعت ر إلةه اعالً" :إني في قند من الم ولمةن ال أقود بن وي رغبوة عون مه فل ود أريود فويا م

حتوود يقضووي اهلل فووي وفووة م أموويه و ضوواءه!"( .)81فكةووف ييقووو هو ا الووبالء لجمةووأ أهوول الشووام ال
لشوويء إال بن أفووياداً معوودودين موون م شوويبوا ال موويه ونحوون نجوود أن الكثةووي موون النووا ييتكبووون

ثنوباً ومعاصي فة ا ما هو أعظم من ال نب ال ظ إرتكبه هؤالء ومأ ثل لم يعا ب م اهلل سبحانه
وتعالد عقاباً شديداً يعم الم نب والبيظء من مه و ولنا ه ا ال ين ي أن ن ياً من الم لمةن شيبوا

وأولووا ولووه تعوالد" :ف وول أنوتم منت ووون"( .)80علود الت ةةوي وعوودم الجوزم بةنمووا المعنود هووو
ال موي ّ
االميبا نت اءه لكن م ندموا ولم ي يوا علد ما فعلواه وأن أبا عبةدة رفأ أميهم إلد ال لة ة عمي
(رعي اهلل عنه) ثم أو أ علوة م الحود تن ةو اً الميال لة وةه فتوواتي اليوايوة بالشوكل الو ظ عيعوناه

يقنأ ب حت ا.

وعلد كل حال وم موا كانود أسوباا الوبواءه فومن إن وةا النوا بموي عمويو بون العواص

أد إلد ت ي م في الجبال وبالتالي خ ة حدة الوباء ثم زوالهه بعد أن مكث أش ياً وأود بحةاة

خم ة وعشيين أل اً( .)83من سكان بالد الشام وحدها( )84حةث كوان علود أشودهه ثوم إنتقول مون
بووالد الشووام إلوود العووياق ف تو بأهوول الب ووية وأهوول الكوفووة فتكواً ثريعواً( .)85فمووار فةووه موون أكووابي
النا وأقوالء ال وحابة المشو ورين كوأبي عبةودة بون الجويا ومعواث بون قبول وال ضول بون العبوا

وشيحبةل بن ح نة ويزيد بن أبي س ةان و الحارث بن هشام بن المغةية الم زومويه وسو ةل بون

عمويو مون بنووي عوامي ويكنوود أبوا يزيود( )88وأبووو قنودل بوون سو ةل القيشوي( )82وعتبووة بون سو ةل

()88

وعامي بن غةالن الثق ي( )82وغةيهم.

خام اً خيوج ال اروق الد الشام بعد طاعون عموا :
الش و أن وفوواة الكثةووي موون القووادة العظووام والجنوود البواسوول ب ووبب النوواعون وود قعوول

ال لة وة عمووي بوون ال نوواا رعووي اهلل عنوه فووي وعووأ صووعب حووتم علةوه ايجوواد الحلووول لووه ه ف و ا
النق

الحاصل في عدد قند الم لمةن و ادت م هنا

د يعيع عملةار ال تف لعوا ب وخةمة

ال يحمد عقباهاه فيبما يدفأ ثل الويوم إلود الت كةوي بوالمجيء لوبالد الشوام ومحاولوة إسوتيدادهه
ه ا من ق ةه ومن ق وة اخوي نجود أن ابموياء فوي الشوام كتبووا إلود ال لة وة عموي بون ال نواا
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(رعي اهلل عنه) ي ألونه عن المواريث التي تيك ا من إستش د ب ا الوباء وكة ةة الت يف إزاع اه
كل ثل وغةيههدفوأ ال لة وة عموي رعوي اهلل عنوه إلود قموأ النوا

ستشوارت م فوي هو ه ابموور

الم تجدةه وعزم علد أن ينوف علد الم لمةن فوي بلودان م لةونظم أموورهمه وبعود تبوادل اآلراء

إسووتقي رأيووه علوود أن يبوودأ بالشووامه فقوود ووال" :عوواعد مواريووث النووا بالشووام أبوودأ ب ووا فأ ووم
المواريث وأ م ل م ما في ن

م ثم أرقوأ فأتقلوب فوي الوبالد وأنبو إلوة م أمويظ"( .)22ف ويج

من المدينوة بعود أن إسوت لف علود بون أبوي طالوب رعوي اهلل عنوهه فلموا بلو الشوام

وم ابرزاق

وسد فيوج الشام وثغورهواه وسومد ال وواعف والشوواتي( )21وهوي حموالر ع وكيية كانود ت ويج

سونوياً بمنتظوام كالوودوريار المنظمووة فووي ف وول ال ووةف وفووي ف وول الشووتاء( .)20وعووةن الوووالة فووولد
عبد اهلل بن ةم علد ال واحل من كل كورة وإستعمل معاوية بون أبوي سو ةان علود دمشواه ولموا
إنت وود موون ثل و

ووم مواريووث ش و داء عموووا ه فووورث بع و

الورثووة موون بع و ه وأخيق ووا إلوود

ابحةوواء موون ورثووة كوول موون مه بعوود أن إلتووبم ابمووي علوود ابمووياء( .)23وب و ل عووادر ابمووور إلوود
محل ا وإطمأن النا ل ل ه ولم ي كي اليوم باليقو إلد الشام.

ولما كان عمي رعي اهلل عنه بالشام وحضيته ال الة طلب منه النوا أن يوأمي بوالل أن

يؤثن فأميه فأثن لل الة فما بقي أحد كان د أدر النبي صلد اهلل علةه وسولم وبوالل يوؤثن إال

واءه وحتوود موون لووم يدركووه بكوود
بكوود حتوود إخضوولد لحةتووهه وكووان عمووي رعووي اهلل عنووه أشوودهم بكو ً
ببكاع م ول كيهم رسول اهلل صلد اهلل علةه وسلم(.)24

و بل أن يعود أدراقه إلد المدينة خنب بل ال الة في النا فحمد اهلل تعوالد وأثنود

علي في الو ظ وبنوي اهلل مون أمويكم إن شواء
علةه ثم ال" :أال إني د ولةد علةكم و ضةتال ظ ّ

اهلله فب وننا بةونكم فةووئكم ومنوازلكم ومغوازيكمه وأبلغنوواكم موا لوديناه فجنوودنا لكوم الجنوود وهةأنووا
لكم ال يوجه وبوأنا لكمه ووسعنا علةكم ما بل فةوؤكم وموا واتلتم علةوه مون شوامكم وسومةنا لكوم

أطعموواتكمه وأمينووا لكووم بمعنةوواتكم وأرزا كووم ومغووانمكم فموون علووم موونكم شووةئال ينبغووي العموول بووه
فلةعلمنا نعمل به إن شاء اهلل وال وة إال باهلل"(.)25

هوامش البحث:
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_____________________
( )1إبن منظوره محمد بن مكيم بن عليه ل ان العوياه دار صوادره 2ه (بةويور:)0211 :
.100 2
( ) 0إبوون القووةم الجوزيووةه شوومم الوودين أبووو عبوود اهلل محموود بوون أبووي بكوويه النووب النبوووظه تحقةووا
سةد إبياهةمه دار الحديثه (القاهية :)0224 :ص.33-30
( )3الكتو وواا المقو وود ه دار الكتو وواا المقو وود فو ووي الشو وويق االوسو ووطه (د م)1288 :ه س و و ي
ال يوجه االصحا التاسأ  :ص.122
( ) 4الب وارظه أبوو عبوود اهلل محمود بوون إسوماعةل بون إبووياهةم الجع ويه صووحةف الب وارظه تحقةووا
محمووود محمووود حجو ووازظه مؤس وووة الم تو وواره 1ه (القو وواهية :)0228 :ص822ه كتو وواا
النبه باا ما ي كي في الناعونه (.)5208
( )5الم در ن ه :ص 812ه كتاا النبه باا ما ي كي في الناعونه (.)5231
( )8الم در ن هه المكان ن وهه ()5230ه ال نودظه عوالء الودين علوي المتقويه كنوز العموال
فووي سوونن اب وووال وابفعوواله منبعووة داعووية المعووارف ا سووالمةةه 0ه (ال نوود:)1280 :

.41 12
( )2الب ارظ صحةفه المكان ن هه (.)5233
( )8الم در ن ه :ص812ه باا أقي ال ابي في الناعونه (.)5234
( ) 2م لمه أبو الح ن بن الحجواج القشوةيظ النة وابورظه صوحةف م ولمه تحقةوا أحمود قواده
دار الغ وود الجدي ووده 1ه (المن ووورة  :)0222 :ص828 -825ه كت وواا ال ووالمه ب وواا
الناعون والنةية والك انة ونحوهاه(.)0018
( )12م لمه صحةف :ص828ه كتاا ال المه باا ال عدو وال طةية وال هامةه (.)0002
( )11الم در ن هه ص828ه (.)0001
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( )10الم وودر ن ووه :ص825ه كت وواا ال ووالمه ب وواا الن وواعون والنة ووية والك ان ووة ونحوه وواه
(.)0018

( ) 13الحاج أحمده يوسفه موسوعة ا عجاز العلمي فوي القويةن الكوييم وال ونة المن ويةه دار
إبوون حج وويه (دمش ووا :)0222 :ص828ه عب وود اهلله عمووي محم وووده الن ووب الو وواعي ف ووي
ا سالمه منبعة الزهياءه (الموصل :)1288 :ص.28
( )14عبد اهلله النب الو اعي :ص.22-28
( )15ال واعاتيه أحموود عبود الوويحمن البنوواه ال وتف اليبوواني لتيتةوب م ووند االمووام أحمود بوون حنبوول
الشةبانيه منبعة ال تف اليبانيه 1ه (د م.38 14 :)1252 :

( )18الب ارظه صحةف :ص822ه سبا ت ييل الحديث.
( )12الم در ن ه :ص812ه سبا ت ييل الحديثه ال اعاتيه ال تف اليباني.38 14 :
( )18إبن القةم الجوزيةه النب النبوظ :ص.32
ض ليه وأورده :أحضويه .ينظوي( :الويازظه محمود بون أبوي بكوي بون عبود القوادره
ورد :لولر لد :لح ل
( )12يُ ُ
م تار ال حا ه دار اليسالةه (الكويد :)1283 :ص.)218

( )02م لمه صحةف :ص828ه سبا ت ييل الحديث.
( )01القوويف :القوويف :العوودو  .والقوويف :مقارفووة الوبوواء ومووداناة الموويع( .ينظووي :إبوون منظوووره
ل ان العيا.)82 10 :
( )00التلف :ال ال والعنب في كل شي( .ينظي :الم در ن ه.)030 0 :
( ) 03أبوووو دااده سو وولمان بو وون ابشو ووعث ال ج و ووتاني ابزدظه سو وونن أبو ووي دااده دار الحو ووديثه
(القاهيةه .12 4 :)1288

( )04م لمه صحةف :ص810ه كتاا ال المه باا إقتناا المج وم ونحوهه (.)0031
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( ) 05عنةة اهلله أحمده القامو ا سالميه مكتبة الن ضة الم وييةه 1ه (القواهية:)1228 :

 .405 4وينظ ووي :فتح وويه م ن وود ن ووافأ خن ووااه المجاع ووار وأزم ووار الغ ووالء ف ووي ع ووي
الياشدين وبني أمةةه رسالة ماق تةيه كلةة ابدااه قامعة الموصله 0222م :ص.23

( )08إ بن تةبةه أبو محمد عبود اهلل بون م ولم الودينورظه المعوارفه دار الكتوب العلمةوةه 0ه

(بة وويور :)0223 :ص .181وينظ ووي :ال وودينورظه أب ووو حنة ووة أحم وود ب وون دااده ابخة ووار
الن ووواله تحقة ووا عب وود الم وونعم ع وواميه دار إحة وواء الكت ووب العيبة ووةه 1ه (د م:)1282 :

ص.112
( )02الحموظه ش اا الدين ابوعبداهلل يا ور بن عبداهلله معجم البلودانه دار صوادره 3ه (
بةيور . 152 4 )0222 :
( )08سي  :وهي يية بوادظ تبو ( .ينظي :الم در ن ه.)011 3 :
( ) 02النبيظه أبو قع ي محمد بن قيييه تاري اليسل والملو ه تحقةا م ن د ال ةد وطارق
سالم.582 -588 0 :
( )32الم در ن ه.582 0 :
( )31الم در ن ه :المكان ن ه.
( ) 30إبن أبي حديده عز الدين أبو حامد عبد الحمةد بون هبوة اهلله شوي ن ول البالغوةه تحقةوا
محمد عبد الكييم النميظه دار الكتب العلمةةه 3ه (بةيور.122 8 :)0223 :
( )33الب و ووارظه ص و ووحةف :ص812-822ه كت و وواا النو ووبه ب و وواا م و ووا ي و و كي ف و ووي الن و وواعونه
(.)5202
( )34إبن أبي الحديده شي ن ل البالغة.122 8 :
( ) 35ال هبيه شمم الدين محمد بن أحمد بن عثمانه العبي في خبي مون غبويه تحقةوا محمود
ال عةد بن ب ةوني زغلوله دار الكتب العلمةةه (بةيور :د ر).12 1 :
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( )38لمعيفة ثل تياقأ تيقمة أبي عبةدة في ه ا البحث.
( )32النبيظه تاري .582 0 :
( )38الم در ن ه :المكان ن ه.
( )32الم در ن ه :المكان ن ه.
( ) 42غمقة :أصاب ا ند وثقل ووخامة .وبلد غما :كثةي المةاه رطب ال واء (ينظي :إبن منظوره
ل ان العيا.)82 11 :
( ) 41نزهووة :بعةوودة ع بووة ناعةووة عوون ابنووداء والمةوواه والغمووا .وأرع نزهووة أظ بعةوودة ع ون الوبوواء
(ينظي :إبن منظوره ل ان العيا.)038 14 :
( )40النبيظ :تاري .582 0 :
( ) 43الجابةة :وهوي ييوة مون أعموال دمشواه مون ناحةوة الجووالن ويا مويج ال و ي فوي شومالي
حوران (ينظيه الحموظه معجم البلدان.)21 0 :
( )44النبيظه تاري .582 0 :
( )45ال هبيه تاري ا سالم ووفةار المشاهةي وا عالمه تحقةا م ن د عبد القادر عناه دار
الكتب العلمةةه 1ه (بةيور82 0 : :)0225 :
( ) 48إبن أعثم الكوفيه أبوو محمود احموده كتواا ال توو ه دار الكتوب العلمةوةه 1ه (بةويور:
.038 1 :)1288
( )42الحموظه معجم البلدان.15 4 :
( )48إبن أعثمه ال تو .032 1 :
( )42سورة ةل عميانه اآلية.82 :
( ) 52إبن الجوزظه قمال الدين ابي ال يج عبد اليحمن بن عليه صو ة ال و وةه تحقةوا أحمود
بن عليه دار الحديثه (القاهية.122-182 1 :)0222 :
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( )51النبيظه تاري 582 0 :؛إبن الجوزظه ص ة ال وة.182 1 :
( )50إبن الجوزظه ص ة ال وة.122 1 :
( )53الب الثرظه أحمد بن يحةد بن قوابيه فتوو البلودانه تحقةوا عبود القوادر محمود علويه دار
الكتب العلمةةه 1ه (بةيور :)0222 :ص.82
( ) 54تجبل وووا :أظ ص وواروا إل وود الجب ووال( .ينظ ووي :ال ة وويوز ةب ووادظه مج وود ال وودين محم وود يعق وووا
الشةيازظه القامو ه المحةطه المنبعة الح ةنةة الم ييةه (د م.345 3 :)1205 :
( )55النبيظه تاري .582 0 :
( )58عنةة اهلله القامو ا سالمي.405 4 :
( ) 52رعوواه محم ووده ال وواروق عمووي ب وون ال ن وواا ث وواني ال ل وواء الياش وودينه المكتب ووة الع ووييةه
(بة وويور :)0223 :ص152ه النج وواره عب وود الوه ووااه ال ل وواء الياش وودونه دار الكت ووب
العلمةةه (بةيور :)1222 :ص002 -012ه ال اشميه عبد المنعمه ال الفة الياشدةه

دار إبن حزمه 0ه (بةيور )0228 :ص.042
( )58سورة الماعدةه ابية.21 :
( ) 52إبن ابثةيه عز الدين أبو الح ن علي بن محمد الجزرظه الكامل في التاري ه تحقةا أبي
ال داء عبد اهلل القاعيه دار الكتب العلمةةه 4ه (بةيور.328 0 :)0228 :

( )82الم در ن هه المكان ن ه.
( )81النبيظه تاري .582 0 :
( )80سورة الماعدةه ابية.21 :
( )83النبيظه تاري 522 0 :ه  524ه إبن ابثةيه أسد الغابة في معيفة ال حابةه تحقةا علي
محمد معوع وعادل أحمد عبد الموقوده دار الكتب العلمةةه 3ه (بةيور:)0228 :

020 1ه إبن ابثةيه الكامل في التاري .421 0 :
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( ) 84إبوون كثةوويه أبووو ال ووداء إسووماعةله البدايووة والن ايووةه تحقةووا أحموود بوون علووي وعبوود الوويحمن
ف ميه دار الغد الجديده 1ه (القاهية.152 2 :)0222 :

( )85النبيظه تاري 588 0 :ه 588ه .522
( )88البالثرظه فتو البلدان :ص.82
( )82الو و هبيه س ووةي أع ووالم الن ووبالءه تحقة ووا محم ووود ش وواكيه دار إحة وواء التو وياث العيب وويه 1ه
(بةيور.82 0 :)0228 :
( )88النبيظه تاري .588 0 :
( ) 82ابزدظه أب ووو زكيي ووا يزي وود ب وون محم وود ب وون أي ووا ه ت وواري الموص ووله تحقة ووا أحم وود عب وود اهلل
محموده دار الكتب العلمةةه 1ه (بةيور.52 1 :)0228 :
( )22النبيظه تاري .582 0 :
( )21إبن ابثةيه الكامل.420 0 :
( ) 20ثكووي دامووه ثووالث حمووالر وهووي اليبةعةووة وال وواع ة والشوواتةة فقووال" :اليبةعةووة لعشووية أيووام
ت لووو موون أيووار بعوود أن يكووون النووا

وود أربعوووا دواب ووم وح ووند أحوووال خةووول م فةقومووون

ثالثةن يوماًه وهي بقةة أيوار وعشوية مون حزيويان فومن م يجودون الكوأل فوي بلود الويوم ممكنواً
وكأن دواب م تتيبأ ربةعاً ثانةاً ثم يق لوون فةوه فةقةموون إلود خم وة وعشويين يومواً وهوي بقةوة
حزييان وخم ة من تموز حتد يقو وي من الظ ي ويجتمأ النا لغزو ال اع ة ثم يغزون

لعشي ت لو من تموز فةقةمون إلد و د ول م ستةن يوماً.
فأمووا الشووواتي فوومني رأيووت م قمةعواً يقولووون إن كووان ال بوود من ووا فلووةكن ممووا ال يبعوود فةووه وال

يوغل ولةكن م ةية عشيين لةلة بمقدار موا يحمول اليقول ل يسوه موا يك ةوه علود ر ويه وأن
يكون ثل في أخي شبا فةقةم الغزاة إلد أيام تمضوي مون ةثار فومن م يجودون العودو فوي

ثلو الو وود أعووعف مووا يكووون ن واً ودوابواً ويجوودون مواشووة م كثةووية ثووم ييقعووون وييبعووون

دواب م يت ابقون" .ينظي ( :دامة بن قع يه ابو ال يج دامة بن قع ي بن دامة بن زياده
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ال و ووياج وصو ووناعة الكتابو ووةه تحقةو ووا د .محمو وود ح و ووةن الزبةو وودظه دار اليشو ووةده (بغو ووداد:
 :)1281ص.123-120
( )23إبن ابثةيه الكامل.420 0 :
( )24الم در ن ه.423 0 :
( )25إبن كثةيه البداية والن اية.148 2 :

المصــــادر
أوالً :القيةن الكييم.
ثانةاً :الم ادر ابولةة:
 إبن أبي حديده عز الدين أبو حامد عبد الحمةد بن هبة اهلل (ر855هو 1052م). -1ش ووي ن وول البالغ ووةه وتحقة ووا محم وود عب وود الك ووييم النح وووظه دار الكت ووب العلمة ووةه 3ه
(بةيور.)0223 :
 إبن ابثةيه عز الدين أبو الح ن علي بن محمد الجزرظ (ر 832هو 1030م). -2أسد الغابة في معيفة ال حابةه تحقةا علي محمد معوع وعادل أحمد عبد الموقووده دار
الكتب العلمةةه 3ه (بةيور.)0228 :
 -3الكامل في التاري ه تحقةا أبي ال داء عبد اهلل القاعيه دار الكتب العلمةةه 4ه (بةيور:
.)0228
 ابزدظه أبو زكييا يزيد بن محمد بن ايا ( .ر 334هو 245م).322

طاعون عموا 12هو 838م
م .رمزظ إبياهةم عبد اهلل

 -4تو وواري الموصو ووله تحقةو ووا أحمو وود عبو وود اهلل محمو وووده دار الكتو ووب العلمةو ووةه 1ه (بةو وويور:
.)0228

 إبن أعثم الكوفيه أبو محمد أحمد( .ر314هو 202م). -5كتاا ال تو ه دار الكتب العلمةةه 1ه (بةيور.)1288 :
 الب ارظه أبو عبد اهلل محمد بن إسماعةل بن إبياهةم الجع ي( .ر058هو 882م). -6صو ووحةف الب و ووارظه تحقةو ووا محمو وود محمو وود حجو ووازظه مؤس و ووة الم تو وواره 1ه (القو وواهية:
.)0228
 البالثرظه أحمد بن يحةد بن قابي (ر022هو 820م). -2فتوووو البلووودانه تحقةو ووا عبووود القوووادر محم و ود علو وويه دار الكت ووب العلمة ووةه 1ه (بةو وويور:
.)0222
 إبن الجوزظه قمال الدين أبي ال يج عبد اليحمن بن علي (ر 522هو 1022م). -8ص وة ال وةه تحقةا أحمد بن عليه دار الحديثه (القاهية.)0222 :
 الحموظه ش اا الدين أبو عبد اهلل يا ور بن عبد اهلل( .ر808هو 1008م). -2معجم البلدانه دار صادره 3ه (بةيور.)0222 :
 أبو دااده سلةمان بن ابشعث ال ج تانيه (ر025هو 888م). -12سنن أبي دااده دار الحديثه (القاهية.)1288 :
 الدينورظه أبو حنة ة أحمد بن دااد( .ر 080هو 825م). -11ابخبار النواله تحقةا عبد المنعم عاميهدار إحةاء الكتب العيبةةه (د م.)1282 :
 ال هبيه شمم الدين محمد بن أحمد بن عثمان( .ر 248هو 1342م). -10تاري ا سالم ووفةار المشاهةي وا عالمه تحقةا م ن د عبد القوادر عنواه دار الكتوب
العلمةةه 1ه (بةيور.)0225 :
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 -13س ووةي أع ووالم الن ووبالءه تحقة ووا محم ووود ش وواكيه دار إحة وواء التو وياث العيب وويه 1ه (بة وويور:
.)0228
 -14العبوي فووي خبووي مون غبوويه تحقةووا محمود ال ووعةد بوون ب وةوني زغلوووله دار الكتووب العلمةووةه
(بةيور :د ر).
 اليازظه محمد بن أبي بكي بن عبد القادر( .ر 888ه 1082م). -15م تار ال حا ه دار اليسالةه (الكويد.)1283 :
 النبيظه أبو قع ي محمد بن حييي( .ر 312هو 200م). -18تاري اليسل والملو ه تحقةا م ن د ال ةد وطارق سالم.
 ال ةيوز ةبادظه مجد الدين محمد يعقوا812( .هو 1214م). -12القامو المحةطه المنبعة الح ةنةة الم ييةه (د م.)1205 :
 إبن تةبةه أبو محمد عبد اهلل بن م لم الدينورظه (028هو 882م). -18المعارفه دار الكتب العلمةةه 0ه (بةيور.)0223 :
 دامة بن قع يه أبو ال يج دامة بن قع ي بن دامة بن زياد( .ر 302هو 242م). -12ال ياج وصناعة الكتابةهه تحقوي د .محمود ح وةن الزبةودظه دار اليشوةد للنشويه (بغوداد:
.)1281

 إبن القةم الجوزيةه شمم الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكي( .ر 251هو 1352م). -02النب النبوظه تحقةا سةد إبياهةمه دار الحديثه (القاهية.)0224 :
 -01الكتاا المقد ه دار الكتاا المقد في الشيق االوسطه ( د م . )1288 :
 -إبن كثةيه أبو الغداء إسماعةل( .ر 224هو 1320م).
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 -00البدايووة والن ايووةه تحقةووا أحموود بوون علووي وعبوود الوويحمن ف موويه دار الغوود الجديووده 1ه
(القاهية.)0222 :

 م لمه أبو الح ن بن الحجاج القشةيظ النة ابورظ( .ر 081هو 824م). -03صحةف م لمه تحقةا أحمد قاده دار الغد الجديده 1ه (المن ورة.)0222 :
 إبن منظوره محمد مكيم بن علي( .ر 211هو 311م). -04ل ان العياه دار صادره 2ه (بةيور.)0211 :
 ال ندظه عالء الدين علي المتقي( .ر 225هو 1582م). -05كنووز العمووال فووي سوونن اب وووال وابفعوواله بنبعووة داعووية المعووارف العثمانةووةه (حةوودر ةبوواد:
.)1280
ثالثا -:المياقأ العيبةة
 الحاج أحمده يوسف. -08موسوووعة ا عجوواز العلمووي فووي القوويةن الكووييم وال وونة المن وويةه دار إبوون حجوويه (دمشووا:
.)0222
 الدوشه كةالن عبد اليزاق. -02إعجاز ا سالم في الو اية من ابمياعه دار اليعوانه (حلب.)0228 :
 رعاه محمد -08عمي بن ال ناا ثاني ال ل اء الياشدينه المكتبة الع ييةه (بةيور.)0223 :
 ال اعاتيه أحمد عبد اليحمن الةنا. -02ال تف اليباني لتيتةب م ند ا مام أحمود بون حنبول الشوةبانيه منبعوة ال وتف اليبوانيه 1ه
(د م.)1252 :
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 عبد اهلله عمي محمود. -32النب الو اعي في ا سالمه منبعة الزهياءه (موصل.)1288 :
 عنةة اهلله أحمد. -31القامو ا سالميه مكتبة الن ضة الم ييةه 1ه (القاهية.)1228 :
 محمده محمود الحاج اسم. -30النب الو اعي النبوظه مكتبة ب امه 1ه (الموصل.)1288 :
 النجاره عبد الوهاا . -33ال ل اء الياشدونه دار الكتب العلمةةه (بةيور.)1222 :
 ال اشميه عبد المنعم. -34ال الفة الياشدةه دار إبن حزمه 0ه (بةيور.)0228 :

رابعاً :اليساعل الجامعةة غةي المنشورة
 فتحيه م ند نافأ خناا. -35المجاعار وأزمار الغالء في ع ي الياشودين وبنوي أمةوةه رسوالة ماق وتةيه كلةوة اآلدااه
قامعة الموصله 0222م.

وووووووووووووو

311

م838 هو12 طاعون عموا
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Abstract
The present study deals with plague of Imwas . This disease
appeared in Palestine (17 A.H. - 638 A.C.), and it extended to Bilad
ash- Sham and Iraq.
The study shows the linguistic and terminological
definitions of the plague.
And deals presents many authentic traditions of the Prophet
Muhammad (PBUH) concerning the plague and its prevention
methods especially quarantine. Hence, he's considered the first
person to put the principles of this preventive technique for treating
the epidemic diseases at that time.
The study revealed that many of the Companions of the
Prophet and prominent leaders died of that fatal disease and,
therefore, economic and military crises appeared. But, the Caliph
Omar bin Alkhatab, through his administrative wisdom and political
experience, faced those critical situations in the era of Islam, and
found right and suitable solutions.
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