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 :املقدمة

الحمد هلل ذي القدرة والجالل، والعظمة والكمال أحمده على سوابغ اإلنعام 
 ،تارمحمد المخ ورسالالالالالالالوله وجزيل الثواب، وأرغب إليه في الصالالالالالالالالة على نبيه  

يوم إلى  ، والتابعين لم بإحسالالالالالالالان() األبرار، وصالالالالالالالحابته األخيار وعلى آله  
 وبعد: ،القرار
 التراث العربي اإلسالالالالمي في مصالالالادر يمااألوبئة، السالالالتاريخ عد دراسالالالة ت  

الذي  لمجتمعواقع ظروف ا بّينألن ا ت ،من الدراسالالالال الم مة وغير التقليدية
عايش الوباء وما نتج عنه من متغيرال كان ل ا األثر اجتماعيًا واقتصالالالالالالالالالاديًا 

عالم ي هذه األوبئة فنوع ، فضاًل عن معرفة عند زوال البالء صحيًا ونفسياً و 
فترة هذه  ، السالالالالالالالاليماسالالالالالالالالنين عجاف  امن وتضالالالالالالالالررلل به األمة مرّ  لما اليوم

كانل م لكة إذ  (،م9496-667 = هالالالالالالالالالالالالالال798-6)التي امتدل من  الدراسة
 ع رف عن األوبئة ن قسالالالالالالالالالالالالالمًا منألإلنسالالالالالالالالالالالالالان والالدواب والحرث والزرع، كمالا 

ير غ ممن المسالاللمين أ واله العلماء العرب سالالواء أكانوسالالجّ  أعراضالاله وعالجه،
يومنا  إلى أمراض أخرى مج ولةأوبئة و ، وبقيل وبعد اإلسالالالمقبل  المسالاللمين

جل 99-)كوفيد كوروناوباء ظ ور  مثلهذا  سالالالالالالنة في ( المسالالالالالالتجد، الذي سالالالالالال 
شال ر آذار من  في رسالمياً كل دول العالم  بلغ عنهوأ   م(،6199هالالالالالالالالالالالالالال 9449)

مسؤولية ذلك، وقيل:  بعين ا ج ة ليتحم من دون (م6161هالالالالال 9449سنة )
 اء كورونا كان في مدينة و وهان الصينية.أن أول ظ ور وب

-وباء كورونا )كوفيد نرى أن قديمًا وحديثاً  ة قسالالالالالالالالالالم من األوبئةولمج ولي
ضّرر تعراضه الكثير من األوبئة التي أ قسم من في بهقد يشال( المسالتجد 99
ي فسالالالالالالابقًا والحقًا ، وأصالالالالالالبحل األمة آنذاك اإلسالالالالالالالمي المجتمع العربي من ا

 من غيره مأ هذا الوباء هالك سواء أكان من
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 أهمية الدراسة:

اة م مة من حي حقبة تاريخية بحث فيمن كون ا ت أهمية الدراسالالالالالالالالالالالالالة تنبع
ياة تلحق الضرر بح قد جداً  ةماوتعرض قضية ه المجتمع العربي اإلسالمي،

ة التي مرضالالالياألزمال ال بسالالالبب هذه ونفسالالاليت م، هماقتصالالالادالناس بوجه عام و 
 حدوث يعجل فكانل ت  شخيص أهم األسباب التي ت ناحاولش دت ا البشرية، و 

في  والمجتمعبيان آثارها ودور الدولة مع  التي تسالالالالالالالالالبب ا اأَلزمالو األمراض 
 معالجت ا.

يرة م مة من خ التاريحياة المجتمع في  فضالالالالالالالالالالاًل عن ذلك ف ي تعالج سالالالالالالالالالال 
اإلسالالالالالالالمي اجتماعيًا واقتصالالالالالالاديًا، التي يمكن االسالالالالالالتفادة من ا بما يتالءم مع 

لى إ الدراسة خلصلإذ  ال عصرنا الحاضر لما في ا من فجوال عدة،متطلب
عن األسالالالالالالالباب أهمية ال تقل عن تصالالالالالالالرفال اإلنسالالالالالالالان  ةالناتجأنَّ األسالالالالالالالباب 

 قد تسالالبب الذياألمر  التي قد تنشالالب بسالالبب ا هذه األوبئة واألمراض، الطبيعية
 نالدراسالالالالالالالالالالالة بّينل أأن و ، إنسالالالالالالالالالالالانية وحياتية وغيرها الكثير في حدوث أزمال
في بعض األحيان، فمن ا تقديم المسالالالالالالالالالالالالاعدال عند  الدولةتفاول مسالالالالالالالالالالالؤولية 

 ا تتلك األزمال ومواج للحد من خطط  لم تكن لدي اانتشالالالار الوباء، وأخرى 
دة مسالالالالاعالالالالالالالالالالالالالالالالال: فردية، كالج ود ال بل يعتمد الناس عمومًا على بآليال فعالة؛

فع ذاء قد ينغأو  ، وتقديم العون للمرضالى من أعشابالفقراء أوقال المجاعة
 اعيالتدحدوث عدم س م بوهذا ما قد ي، إلبعاد شبح المول عن الكثير من م

جديدة قد تلحق الضالالالالالالالالرر بالدولة والمجتمع على حدو سالالالالالالالالواء، وبالتالي يمكننا 
بر من الحلول االسالالالتفادة من تلك األزمال والمواج ال واإلعدادال، وأخذ الع  

ور، ولكن بما يتناسالالالالالالالب مع على الرغم من تفاول العصالالالالالالال ،التي دارل آنذاك
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ناه بوجود هذا الوباء اللعين وما تقدمه يشالالالالالالمعطيال عصالالالالالالرنا الراهن الذي عا
 التقنيال الحديثة من عون في تشخيص وعالج الوباء.

يرى أن من أسالالالالالالالالالالالالالبالالاب وبالالاء كورونالالا محتمالالل من  وهنالالاك بعض البالالاحثين
أو  ةيالتطور التكنولوجي الذي قد يكون ناتجًا من الذبذبال الك رومغناطيسالالالالالالالال

النقالة بالجيب، السالالالالالالالالالالالاليما القريبة أو  من ال واتف المحمولةأو  من المحطال
من جسالالالم اإلنسالالالان، وما ل ا من تبثير سالالاللبي عليه بوجه عام، وهذه ا راء لم 

لىأو  تبكدي اأو  تثبل صحت ا علمياً   نفي ا من الج ال ذال العالقة دوليًا وا 
 .أي االنت اء من إعداد الدراسة ا ن
 

 ة الدراسة:اشكالي
 غيره مأكانوا في بلدنا العراق أ ءاألخطار حياة البشالالالالالر سالالالالالوا ت دد ماكثيرًا 

ين عالبد من بذل الج ود ووضالالالالالالالالع الدراسالالالالالالالالال التي ت   من بلدان العالم، وعليه
والمسالالالالالالالالالالاعدال المادية والعينية للمتضالالالالالالالالالالررين من هذه  التبمين العالج على

 حجم الخسائر الواقعية بعيداً  وتحديد ،من المجتمع ماألوبئة سواء من الدولة أ
 هو دور الرأي العام في تقديم صور للتكافل االجتماعي ، وماحتمااللعن اال

الذي من شالالالالالالالالالالبنه إنقاذ الكثير من اإلسالالالالالالالالالالالم  الذي جاء به المجتمع قبل وبعد
ج ة كما حصالالل في موا والحاجة الَفاَقة  ، ومن م الفقراء والمسالالاكين ذوي البشالالر

الناس األطباء و من  فقد نفَر قسالالالم، م(6161هالالالالالالالالالالالالالالالال 9449سالالنة )وباء كورونا 
بعالالد مخيط الالا،  )غطالالاء الفم واألنف( الكمالالامالالالو  الخالالدمالالال العالجيالالة ميقالالدلت

من الوسالالالالالالالائل المسالالالالالالالاعدة  إلنقاذ المرضالالالالالالالى وغيرها االوكسالالالالالالالجين وتوفير غاز
، فضاًل عن تقديم مساعدال عدة عوامل الشفاء العاجل والعالجية التي تمثل

 .ناً مجاكالطعام والدواء 
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لم مية اإلسالالالال العربيةتقوم فرضالالالية الدراسالالالة على أن الدولة وقد ارتبينا أن 
 بشالالالالالالكل يضالالالالالالمن كوارثللحد من هذه ال مسالالالالالالبقةخطط وقائية و تتخذ إجراءال 

زالة و  ،الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الوفيال ا الحقًا ألسالالالالالالباب من  آثارهاا 
 .عدم االهتمام باألوبئة وت يبل ما تحتاجه أواًل وأخيراً 

مشالالالالالالالالكلة الدراسالالالالالالالالة ببن األوبئة بوجه عام، ومن ا وباء  تتلخص على حين
ة  كورونا المسالالالالالالتجد واألوبئة الم به قد عّرض الدولة والمجتمع في العالم ْلَتب سالالالالالال 

وجودها، السالالاليما خالل فترة  سالالالابقًا والحقًا ألزمال اقتصالالالادية كادل أن تن ي
اإلجابة عن هذه  الدولة العربية اإلسالالالالالالالالالالالالمية، وسالالالالالالالالالالالنحاول في هذه الدراسالالالالالالالالالالالة

 المشكلة من خالل األسئلة ا تية:
 وقوع ا؟ والحدثل مع تحديد سنالتي  وبائيةاألزمال ال همما أ .1
خالل فترة الدراسالالالة واالضالالالرار التي حدثل  وبائيةما أسالالالباب األزمال ال .2

 الناتجة عن ا؟
ة االقتصالالالالالالاديو  الة النفسالالالالالاليةعلى الح الوبائيةتلك األزمال  مردودالما  .3

 ؟واالجتماعية
للحد من  ، فضالالالالالالالالالالالالالاًل عن المجتمعمالا اإلجراءال التي قامل ب ا الدولة .4

 الوبائية قبل وبعد وقوع ا؟هذه األزمال 
 

 هدف الدراسة:
 ي:بتت دف الدراسة لتحقيق ما ي

 عربيةالدولة ال حكمإدارة في فترة  الوبائيةبيان أسالالباب حدوث األزمال  .1
سالالنة  في حينهاإلسالالالم  أعداء يد التتار في  اأي قبل وبعد سالالقوطاإلسالالالمية 

 ، ومن ا التي وثق ا المؤرخون في مؤلفات م.م(9657هال 656)
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 والالالدينيالالة بيالالان أثر األزمالالال على النواحي االقتصالالالالالالالالالالالالالالاديالالة واالجتمالالاعيالالة .2
 .والنفسية
بيالالان اإلجراءال والوسالالالالالالالالالالالالالالائالالل التي اتخالالذت الالا الالالدولالالة لمعالالالجالالة األزمالالال  .3

لمن ج ا الذي يمثل اهمال ا، ومدى توافق ا مع مصالالالالالالدري التشالالالالالالريعأو  الوبائية
 .اإلسالمي من عدم ا

بر المسالالالالتخلصالالالالة من هذه الحقب التاريخية لالسالالالالتفادة  .4 بيان النتائج والع 
( 99-الذي نعيشالالالالالالاله اليوم مع وباء كورونا )كوفيد المعاصالالالالالالالر من ا في الواقع

المسالالالالالالالالتجد، بغية تجاوز المحنة التي نمّر ب ا نحن والعالم ببمان وسالالالالالالالالالم إن 
 .شاء اهلل تبارك وتعالى

 
 منهجية الدراسة:

لكتب اسالالالتقراء اب وذلك ،هذه الدراسالالالة المن ج العلمي التاريخي نا فياعتمد
ة العربيالالفي الالالدولالالة واألمراض المتصالالالالالالالالالالالالاللالالة بتالالاريخ حالالدوث األوبئالالة  والمراجع
 ةالمجتمع من النواحي السالياسي حياة في واضالرارها هار ا، وتحليل أثاالسالالمية

خالل ما ذكره بعض المؤرخين والنفسالالالالالالالالالالالالالية من  االقتصالالالالالالالالالالالالالاديالة واالجتمالاعيةو 
التاريخ : الالالالالالالالالالالالالالالفضالالاًل عن تتابع األوبئة ب ،والفق اء في مؤلفات م لالسالالتفادة من ا

في  عل ا المجتمالحولي أي سنة بعد سنة عند ظ ورها، السيما التي تعرض 
المترامية األطراف، وعلى ضالالالالالالالالالالالوء ما ذكرته المصالالالالالالالالالالالادر اإلسالالالالالالالالالالالالمية  الدولة

  ا.لسببًا  بئة، والكوارث التي كانلالتاريخية في سنوال انتشار األو 
 

 الدراسات السابقة:
تعالالددل الالالدراسالالالالالالالالالالالالالالال التي تنالالاولالالل األوبئالالة واألمراض خالل حكم الالالدولالالة 

ء كورونا ن وباأالعناوين المختلفة، إال  على الرغم من تنوعاإلسالمية  العربية
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كما ذكر الباحثين في  وعالمياً  إسالالالالالالالالالالمياً  المجتمع المسالالالالالالالالالتجد هو جديد على
ة  ن حقيقة األوبئة، فبردنا ان نبيّ ائ م المعاصالالالالالالالرةآر   ناس قديماً على الالم ْلَتب سالالالالالالال 

 قاً ح التي من خالل ا معرفة أن هذا الوباء قديماألعراض  ومالحظة ،وحالديثالاً 
 فيأم ناتج من صالالالالالالناعة مسالالالالالالتحدثة ألغراض نج ل أهداف ا  الع د أم حديث

 .عصرنا الحاضر
 على سالالالالالالالالبيل من ا نا ا واسالالالالالالالالتفدومن المصالالالالالالالالادر القديمة التي اطلعل علي

كتالالالالالالاب: المنتظم في تالالالالالالاريخ الملوك واألمم، البن الجوزي )ل:  المثالالالالالالال،
بالالوي، البالالن قالاليالالم الالالجالالوزيالالالالالالالة، م(9611هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 598 )ل:  و: الالالطالالالالالالالب الالالنالالّ
دراسال قديمة عدة تناولل األوبئة كال: مؤلفال  ، فضاًل عنم(9551هال 859

بن ال في الطب، القانونوعلى سالالالالبيل المثال:  وأعراضالالالاله، عن وباء الطاعون
 م(، وغيره كثير.9156هال 468)ل:  سينا

ربي الع يالطب التراث يالبيئالالالالة واألوبئالالالالة ف أمالالالالا الكتالالالالب الحالالالالديثالالالالة فمن الالالالا:
 :األوبئة والتاريخ محمد، و: قاسالالالالالممحمود الحاج  العراقي للدكتوراإلسالالالالالالمي 

ن : الطاعو و ،شالالالالالالالالالالاللدون واتسللمؤلف األمريكي:  المرض والقوة واالمبريالية،
 صالالالالالالر األموي، صالالالالالالفحال مج ولة من تاريخ الخالفة، ألحمد العدوي.في الع
: حبيب صالالالالالالالالالالادر، والالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: الم عدية في األقطار العربية، لاألمراض  :وبحث

، وغيرها من التي أفادتنا في سامح أبو زينةالالالالالالالالالالالال: الشائعة لاألمراض  موسوعة
 هذه الدراسة.

 
 حدود الدراسة:

 وقعلتي ال وضوع واسباب اوبائية صلب المالالدراسة األزمال  نا فيتناول
سقوط  ما بعدالعصور المتبخرة أي و اإلسالمية  العربيةحكم الدولة فترة خالل 

فضاًل عن  ،م(9496-667هال = 798-6) حتى ن اية القرن التاسع ال جري
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الذي انتشر في ش ر  ( المستجد99-)كوفيدوباء كورونا إلى  اإلشارة من هنا
لى 6161هال 9449ل هذه السنة )من عالمنا المعاصر خال مارس  آذار م( وا 

والمظاهر بوجه عام، والمعالجال اليوم من حيث صالالالالالالالعوبة تحديد األسالالالالالالالباب 
التي لم تكن ن ائية، وقسم من ا متضاربة ألسباب مج ولة سياسيًا واقتصاديًا 

 واجتماعيًا. 
يترك  حبة بغداد، ألنه وباء خطيرأو  وقد أس بنا قلياًل في وباء الليشمانيا

 أن بالد العراق يمثل بدايال انتشاره بعد نقلهإذ  ، السيما على األطفال،آثاره
مركز الخالفة في بغداد،  تتارعند احتالل ال األصالالالالالالالحاءإلى  من المصالالالالالالالابين

سقاط  م(.9657هال 656سنة )  ا فيوا 
في الفصالالالالالالالل األول  نا، درسالالالالالالالفصالالالالالالالول خمسالالالالالالةالدراسالالالالالالالة مقدمة و  لتضالالالالالالمن
 .له وباء كورونا واألوبئة المشاب ةالمعنون: 

 اية عصالالر الّنبوة حتى ن فكان بعنوان: ذكر األوبئة من أما الفصالل الثاني
 .العصر األموي

ة الم لْ  : األوبئةالمعنون الفصالالالل الثالثتفاصالالاليل  ناعلى حين شالالالرح في َتب سالالال 
 المتبخرة. العصور العباسية والعصور

 الوقالالايالالة منالالالذي كالالان بعنوان: الطالالب عنالالد العرب و  الفصالالالالالالالالالالالالالالل الرابعوفي 
الذين  لمشاهيراالتعامل مع الوباء و المعنون:  الخامسالفصل  . وأخيراً األوبئة
 ، وقائمة بالمصادر والمراجع.ومالحق الدراسة بخاتمة ناوأن ي فيه. واقض

تلك هي خطة الدراسالالالالالالة الرئيسالالالالالالة، وال يخفى على القاره اللبيب أن هناك 
ي الت وقسالالالالالالالالالالم من الكوارث األمراضو  لبيان األوبئةتطرَّقل قد دراسالالالالالالالالالالال عدة 

جود كان ل ا األثر في و إذ  انتشالالالالالالالالالالرل في فترال مختلفة،و ل ما سالالالالالالالالالالببًا  كانل
جاعال الم التي سببل ةاإلسالميالدولة العربية زمال اقتصالادية خالل حكم أ
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األضالالالالالالالالرار المترتبة علي ا واإلجراءال بعد أن أوضالالالالالالالالحنا واألوبئة واألمراض، 
 الم تخذة حيال ا.

ترنيل، السالالالالالالالالالالالاليما في بيان وباء كورونا علمًا أننا اسالالالالالالالالالالالالتفدنا من مواقع اإلن
( المسالالالالتجد، ألن هذه الوباء لم يمض  عليه أشالالالال ر أي في شالالالال ر 99-)كوفيد

بدراسته واألوبئة المشاب ة له بين عالم األمس  ناباشر إذ  م،6161أيلول سنة 
سالالالمي واليوم في التراث العربي ع ، بغية الفائدة وتعرف القاره على ما وقاإل 

وعن  المستجد (99-)كوفيد د تكون شبي ًة بوباء كوروناق خالل قرون خلل،
ة  غيره من األوبئة د من كي توضالالالالع حلول مناسالالالالبة للح قديمًا وحديثاً الم ْلَتب سالالالال 

 الخسائر الناجمة عن الوباء المنتشر حاليًا في عالمنا اليوم.
ت عد من أكثر األضالالالالالالالالالالالرار الذي األمراض  التي تخلف ا أّن المجاعال اوبّين

 ولم م، من الكثيري بحيالالاة ودكالالانالالل تإذ  ،المجتمع بكالالل أطيالالافالالهتعّرض لالاله 
 الجوائح هذهحيال  مدروسالالالالالالةبمجوعة وسالالالالالالائل  ل سالالالالالاللفاً خططقد  الدولة تكن

ستخدمنا . وقد اإال القليل التي تنتشالر بين الحين وا خر واألوبئة والمجاعال
ه وما يخلف، أو شالالالالالبي ه مصالالالالالطلحال عدة لإلشالالالالالارة بما يقع عندما يحل الوباء

التي قالالالد يعجزون عن  المتنوعالالالةاألمراض  كوارث وأزمالالالال نتيجالالالة هالالالذه نم
 .عالج ا طبياً 

 بعد راسالالةدال من ا فيمنا والخالصالالة أن القيمة العلمية التاريخية التي توسالالّ 
تة أنَّ ا دراسالالالالال تاريخية بح وجدنا ال التي أطلعنا علي الدراسالالالالل نااسالالالالتعراضالالالال

ذه هفي حدوث األسالالالالالالالالالباب بحد ك ،العوامل الطبيعية ركَّزل واقتصالالالالالالالالالرل على
عاماًل آخر ال يقل أهمية في  رفسالالالالالتظ هذه الدراسالالالالالة ّما أ األوبئة واألمراض،

 .وهو العامل البشري أال  احدوثاإلس ام ب
ة األعراض  كما أن ا سالالالالالالالتتناول أي المتشالالالالالالالاب ة والمتداخلة مع ما الم ْلَتب سالالالالالالال 

بوجه رها آثامعرفة و  المسالالتجد، (99-)كوفيد نعيشالاله اليوم بسالالبب وباء كورونا
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كما - التاريخي واالسالالتقرائيمن ج الوفق العلمي على التحليل  عام من خالل
، وال أقول أنا أتممنا وأشالالرنا لكل ما وقع من أوبئة في المجتمع العربي أسالاللفنا

اإلسالالالالالالمي خالل هذه الدراسالالالالالة، ولكن هي محاولة لفتح باب لدراسالالالالالال عدة؛ 
ه غ لق بسالالالالالببإذ  ،وغيره وباءبغية الوقوف على األسالالالالالباب الكامنة خلف هذا ال

 م(،6161هالالالالالالالالالال 9449ومنع الحج للسنة )بيل اهلل الحرام بالالالالالالالالالال: مكة المكرمة، 
وهي أول مرة تحصالالل في تاريخ المسالاللمين في عالمنا المعاصالالر، فضالالاًل عن 
غلق المسالالالالجد الّنبوي الشالالالالريف ودور العبادة في معظم ديار المسالالالاللمين وغير 

ال اإلنسانية كالالالالالالالالالالالال: التعازي واألفرا  المسلمين، وقطع تواصل األرحام والعالق
وتتم بواسالالالالالالالالطة وسالالالالالالالالائل االتصالالالالالالالالال فقط، على الرغم من توفر وسالالالالالالالالائل النقل 

 .السريعة بين الناس جميعًا وغيرها الكثير من الذي قد يطول شرحه
ياكم ناأن يوفقو  ،الذي ال تضالالالاليع ودائعه سالالالالبل اهلل تبارك وتعالىنختامًا   وا 

ن والناس جميعًا في مشالالالالالالالالارق األرض والمسالالالالالالالاللمياإلسالالالالالالالالالم  مسالالالالالالالالتقباًل لخدمة
لمالالا يحبالاله لنالالا ولكم ويرضالالالالالالالالالالالالالالاه، و يسالالالالالالالالالالالالالالدد خطالالانالالا لمالالا فيالاله الخير  ومغالالارب الالا
، فكل كتابو ناقصأو  واعتذر للقاره الكريم عن كل سالالالال وو  والصالالالالال ،  نقصو

وانا أن عم النصير، وآخر دععم المولى ون  إنه ن  ف ،إال كتاب اهلل تبارك وتعالى
 العالمين. هلل رب   الحمد  

 
 األستاذ الدكتور                                                                 

 علي عبد مشايل                                                          
 هــ1441رجب  1                                                          

 م 11/1/1211                                                                    
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 الفصل األول
 له ةوباء كورونا واألوبئة املشابه

 
 

 املبحث األول
 واملرض والعدوى وباءمفهوم ال

 

 املبحث الثاني
 وباء كورونا يف املصادر احلديثة

 
 املبحث الثالث
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بويةذكر الوباء يف القرآن الكريم والس
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 املبحث األول
 مفهوم الوباء واملرض والعدوى

 

 متهيد:
المليء الغني و  العربي واإلسالمي مجتمعالتاريخ أن يرتبط  يضالرور من ال

 ميدان الطب في الحديث والمعاصالالالالالالالالالر، السالالالالالالالالاليما حاضالالالالالالالالالرهبباإلبداع العلمي 
، بغيالالة التمكن من تعزيز قالالدرة ومتنالالا اليحيالالاومعالالالجالالة األوبئالالة واألمراض في 

حياء إل اإلرادةب في م واالسالالالالالالتفادة منه أواًل، وبعث رو  األمل األجيال الالحقة
ي لمواج ة التطورال العلمية المتسارعة ف ،ثانياً حضارت م العربية واإلسالمية 

حياة في ال رجااًل ونسالالالاءً  كي تسالالال م العقول الشالالالابة حياة شالالالعوب العالم أجمع؛
 اإلنسالالالالان المؤمن بعدالة القيم والمباده، ألن م يتحدون المسالالالالتحيلوه الجديدة

ق يحققادر على تالتي ملؤها التفاؤل والثقة بالنفس  واإلنسالالالالالالالالالالانيةاإلسالالالالالالالالالالالمية 
 ليةوالعم تطوير الحياة العلميةل المجتمع عمومًا، والسالالالالالالعي باضالالالالالالطراد أهداف

 .ارتباط األصالة بالمعاصرةب معرفته من خالل
 

 :(epidemic)الوباء  مفهوم
كثير من النالالالاس نوعالالالًا واحالالالدًا، على هو كالالالل مرض عالالالام يقع  (9)الوباااء

 ،باءكل طاعون و  :فقالوا، بخالف سائر األوقال، فإن أمراض م في ا مختلفة
 .(6) وليس كل وباء طاعونا

                                                           

منظور، أبو الفضااااااااااااْ  ماااااْ الااااألفرين مامااااأل بن م رم ا  رر   الم ااااااااار  ) : ابن  ( 1)
 .1/116، م(1691م(، لسان العرب، )ألار  األر، بررو ، 1311ها/111

م(، 1481ها/188رين أبو مامأل ماموأل بن أامأل بن موسى الغرباو  ) : العرن ، بألر الألف  (2)
 .19/81(، (اراء التراث العرب ، بررو ، )أل.  إعمألة ال ارئ شرح  ارح البخار ، )ألار 
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وهذا  ،ن الوباء هو الطاعونأ قالديمالاً وهالذا الرأي خالف مالا كالان يشالالالالالالالالالالالالالاع 
لحقل الضالالالالالالالالالالالالرر بالناس، وتوفي الكثير مجافو للحقيقة، ف ناك أمراض عدة ا

من ج ة،  المصالالالالالاب من م من دون معرفه نوع المرض، بسالالالالالبب سالالالالالرعة وفاة
الجته مع ةآنية للتعرف على المرض بغيتشخيص  وسائل وطرقوعدم وجود 

 من ج ة أخرى.
قيل وال مز. و  الطاعون بالقصر والمد ،الَوَبب   ": قال ابن منظوروفي ذلك 

حديث: إن هذا الوباء رجز. وجمع الممدود أوبية هو كل مرض عام، وفي ال
 .(9)" وبوأل وباء ووباءة ،وجمع المقصور أوباء، وقد وبئل األرض توبب وبب

" هو المرض العام يقال أوببل : بما نصالالالالالهالوباء قائاًل  ابن حجروعّرف 
والذي  وءة،موببالفتح ف ي وبئة وبالضالالالالالالم ف ي  وبئل و ،األرض ف ي موبئة

لم يتعرض له األطباء  عون من الوباء أصالالالالالالالالالالل الطاعون الذييفترق به الطا
وال  ،وال أكثر من تكلم في تعريف الطالالالالالاعون وهو كونالالالالاله من طعن الجن

أو  ذلالك مالا قال األطباء من كون الطاعون ينشالالالالالالالالالالالالالب عن هيجان الدم يخالالف
حدث عن الطعنة الباطنة فتحدث من ا  يجوز أن يكون ذلك و ،انصالالالالالالالالالالالالالبابه

نما لم يتعرض ،ينصالالالالالالالبأو  دم بسالالالالالالالبب االمادة السالالالالالالالمية وي يج ال من  قسالالالالالالالم وا 
أمر ال يالالالدرك  ، وهومن طعن الجن األطبالالالاء لالالاله آنالالالذاك، معتقالالالدين أن هالالالذا

نما يعرف من الشالالالالالالارع  همعلى ما اقتضالالالالالالته قواعد فتكلموا في ذلك ،بالعقل وا 
(6). 

                                                           

 .1/116لسان العرب،  (1)
ابن ا ر العسااااااااا ان ، أبو الفضاااااااااااااْ أامااااأل بن ع   بن مامااااأل بن أامااااأل ) :  ( 2)

ح  ارح البخار ، تع رق: عبأل العزرز بن عبأل اهلل بن م(،  تح البار  شر 1441هاااااااا/182
 .11/181م(، 1686-ها1316باز، )ألار المعر ة، بررو ، 
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اء  حقيقالالة َتغَ  ": عن الحكيم داؤود اأَلنطالالاكي نقالالل الزبيالالدي أنالاله قالالال يرر الَوبالالَ
ْفل يَّة كالمالحم ال واء   عَّة والسالالالالالالالالر ية، كاجتماع كواكَب ذال  َأشالالالالالالالال  بالَعوار ض  الع ْلو 

رة الفاسالالالالالدة، وَأسالالالالالباب ه مع ما ذ كر َتَغيرر  فصالالالالالول  عود اأَلبخ  وانفتا   الق بور وصالالالالال 
، من الالا الح مَّى  الزمالالان  والعنالالاصالالالالالالالالالالالالالر  وانقالب الكالالائنالالال، وذكروا لالاله عالمالالالو

كَّ  َدر ّي والنََّزالل والح   .(9)" ة واأَلورام وغير  ذلكوالج 
ة أنه: حال رف الوباء بشالالالالكل عام، كما ذكرته منظمة الصالالالالحة العالميةع  و 

يكون عدد حاالل اإلصابة أكبر مما هو متوقع في إذ  انتشار مرض معين،
مدة زمنية. وقد يحدث أو  موسالالالمأو  مسالالالاحة جغرافية معينةأو  مجتمع محدد

 ومن المحتملعدة  مناطقإلى  يمتدأو  الوباء في منطقة جغرافية محصالالالالالالالورة
 .(6) ، وربما لسنوالعدة أسابيعأو  ، وقد يستمر أيامدول أخرىإلى 

 حذرل منظمة الصالالالالالالحة العالمية في منتصالالالالالالف مارس  وفي هذا السالالالالالالياق
 صالالالالل بعديلم المسالالالالتجد  (99-)كوفيد وباء كورونامن أن  م6161عام  آذار
 لىوأكدل ع، خصوصاً  ياوشمال أفريق األوسالط عموماً الشالرق  ذروته فيإلى 

 .القريبوقل الفي  ألسوأ االحتمااللاستعداد المنطقة  ضرورة
ية يلتفصدول لم تقدم معلومال قسم من المن أن  شكوى منظمةال فوّج ل

على الرغم من خطورة  النتشالالالاره غير المحدود، اإلصالالالابة بالوباء حااللعن 
 الوباءفحة أكبر لمكاإضالالالالالالالالالالالالافية بذل ج ود  على الجميع حثلإذ الوضالالالالالالالالالالالالع، 

 .(5) المنتشر في عالمنا المعاصر
                                                           

م(، تاج العروس، تا رق: 1134هاااااااااااااا/1281مامأل مرتضاااااى الاسااااارن  ) :  الزبرأل ، (1)
 .1/211 ،ها(1319م موعة من الما  رن، )المطبعة الخبررة، ال اهرة، 

(2)          https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-
healthmedicine/2114/1/11 :م.18/8/2121.   تاررخ الألخوْ    الموقع 

ررر أم عابرة،  ر ة ل تغ العربرة: عا افة رروس  ورونا    الألوْ  رنانألث، هرثم عمرره،  (3)
 .1م، 1/4/2121. باث منشور     ارثة إق رمرة
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من دول عدة إلى  نتشالالالالالالرا ( المسالالالالالالتجد99-كورونا )كوفيدوباء  نأ ويبدو
سبب وفاة يقد كثيرًا ما يكون مرض عام  هنفس في الوقلو  الواسع، العالم هذا

 ه قدب والعالج علمًا أن المصالالالالالاب الكثير من الناس قبل وبعد معرفة السالالالالالبب
حدود مكان أبعد أي بإلى  بإمكانه االنتقال من مكان بعيدو يعلم بإصالالالالالابته  ال

أكثر من ألف ميل خالل سالالالالالالالاعال بوسالالالالالالالائل النقل الحديثة كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: الطائرال 
 .يعلم من دون أنوالقطارال والسيارال وغيرها ويصبح ناقل للعدوى 

وباء انتشالالالالالر في أغلب بقاع العالم الواسالالالالالع بصالالالالالورة هذا الومن الالفل أن 
الضالالالالالالالرر من حيث عدد اإلصالالالالالالالابال والوفيال كما تنشالالالالالالالره مذهلة، وقد ألحق 

قنوال اإلعالم المرئية والمسالالالالموعة، السالالالاليما في كبار السالالالالن أكثر من غيرهم 
لضالالالالالالعف المناعة في قسالالالالالالمًا من م. ومن الدول التي تضالالالالالالررل بسالالالالالالببه وذاع 
صاليت ا باده األمر: )جم ورية الصين الشعبية، وجم ورية إيران اإلسالمية، 

 (.طاليةالجم ورّية اإليو 
ف و محدود االنتشالالالالالالالالالالالار، وال  ،أي متوطن وباء موضالالالالالالالالالالعي في حين هناك

المنطقالالة المحالالدودة أو  ل الالا المزارع المجالالاورة وأالمزرعالالة أو  المنطقالالة يتجالالاوز
من دون  والنباتال بعين ا من الحيوانال أنواعاً أو  جغرافيًا، وقد يصالالاليب نوعاً 

 .اإلنسان
 

 :تاريخ علم األوبئة
 موضالالالالالالالالوع م الطبو في عل ًا، السالالالالالالاليمام األوبئة م متاريخ علدراسالالالالالالالة عد ي  

، وللفائدة البد من توضالاليح طرق عديةالم  األمراض  أحد فروع أنهإذ  الدراسالالة،
 من ا:و  ،في العصر الحديث علم األوبئة دراسة

                                                           

 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/ddf1216a- 
 م.1/8/2121تاررخ الألخوْ    الموقع: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/ddf8219a-
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 :Descriptive Epidemiology طرر ة الو ف .1
على المالحظة للحاالل التي تنشالالالالالالالالالالالالالب عند انتشالالالالالالالالالالالالالار  هذه الطريقة تعتمد 
 Epidemiology of :الظروف أوبئةهنالاك من يسالالالالالالالالالالالالالمياله علم و  ،مرضال

opportunity.  
 ،نالالال من النالالاس الالالذين يعالالانون المرضعيّ ى دراسالالالالالالالالالالالالالالة لع تعتمالالد الطريقالالة

 سبب حدوثه. وما هو ،وأين حدث ه،ومدى تكرار 
 :Retrospective Epidemiologyطرر ة استر اع ا وبئة  .2

 السالابقة والمشاب ة ل ذا المرضهذه الحالة الرجوع لكل األوليال  تتضالمن
الذي  عد م مة قياسالالالالالًا بالوقلت  إذ  ،وغيرها بما في ا كتب المؤرخين السالالالالالابقين

عن  واحد، فضالالً  كون ا قد تحمل األسالباب والمعالجال في آن   ،حصاللل فيه
 نظرالأو  ،ئةوباأل هالمعلومالال في الكتالب الالدينية التي جاءل بوصالالالالالالالالالالالالالف هذ

ووصالالالالالالالالالالالالالفوا مالا في ا من  ،تلالك المنالاطق والمالدن كتالب الرحالالالة الالذين زارواإلى 
 ومدى األضرار الناجمة عن ا. ،حينذاك أوبئة
 :Prospective Epidemiology طرر ة ع م ا وبئة المست ب   .3

 رضالالالاليةمالحاالل الودراسالالالالة  ،تعتمد هذه الطريقة فرضالالالاليال انتشالالالالار الوباء
  .(9) ومدى تبثيرها على االفراد ،ل ا عالقة بالوراثة التي
  ا:نمع انو أ، والفيروسال وبكتريا وباء بوجه عام يبدأ بفيروسوال
 يتسلط على باطن الجسد المحدد في الفرد. ما
يتعدى حدود الفرد الواحد، وينتشالالالالالالالالالالر بين الكثير من الناس، فيسالالالالالالالالالالمى  أو
 وباء.

أن تكون أو  أن اإلصالالالالالالالالالالالالالالابالالة بالالالفيروس ممكن أن تكون فرديالالة والمعروف
 غير محدودة واألخيرة هي الوباء.  أو جماعية، وهذه قد تكون محدودة

                                                           

(1)https://mhtwyat.com       :م.1/8/2121تاررخ الألخوْ    الموقع 

https://mhtwyat.com/
https://mhtwyat.com/
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 .وسال()الفير  و )البكتيريا( تمثل:ن األوبئة كما كشفت ا دراسال عدة إ 
وحيالالدة الخليالالة تحتوي على كالالل مالالا  ،هي كالالائنالالال حيالالة دقيقالالة ا(:البكتيريالالو)

راثية تحتوي على المادة الو إذ  تحتاجه للقيام بجميع وظائف الحياة األساسية.
جانب أج زة خلوية إلى  ال وسالالالالالالالالالالاللوك البكتيرياالمسالالالالالالالالالالالؤولة عن تحديد صالالالالالالالالالالالف

 ثالً فخليالالة البكتريالا م ،لصالالالالالالالالالالالالالنالاعالالة البروتينالال التي تحتالاج الالا من أجالالل حيالات الالا
التي ألمراض ا تتغذى وتقوم باالسالالتقالب الذاتي وتتكاثر باالنقسالالام. ومن بين

 كي والسالاللّ ، الدفتيريا والكوليرا والسالالعال الديالمثعلى سالالبيل ال تسالالبب ا البكتريا
  .(9)وي وغيرها الرئ

بلف وتت ،عبارة عن جزيئال م عدية وليسالالالالل خاليا : هي)الفيروسالالالالال( أما
  اتملك ، فضالالالالالاًل عن عدممن البروتينال من مواد وراثية محاطة بغشالالالالالاء واقو 

 ا الطاعونومن  ،للتكاثرأو  إنتاج البروتينالأو  ،أج زة خلويالة لتوليالد الطالاقة
نالالا وكورو  ،ري، والحمى الصالالالالالالالالالالالالالفراءالجالالد فيروسأو  والجالذام والزهري البقري،
وهناك ال بكتريا وال فيروس؛ بل طفيليال مثل:  .(6)( المسالالالالالالالالالتجد 99-)كوفيد
 .المالريا
ال مفردهالا فيروسأو  الفيروسالالالالالالالالالالالالالالو  مالَ َمة )بالالتينية: أو  الح   ،(Virusح 

ّمينأو  (τοξικόν: ذيفالالان)اليونالالانيالالة  بالالاللغالالةوتعني   التوكسالالالالالالالالالالالالالينأو  السالالالالالالالالالالالالال 
(Toxin)، ( :ي بروتينيحيو  سالالموهو،) جدًا، ال يرى  وعامل ممرض صالالغير

 ال يمكنه التكاثر إال داخل خاليا كائن حي آخر.بالعين المجردة، و 

                                                           

. ماااااا هاااو الااافااارق بااارااان الااافاااراااروس والااابااا اااتاااراااررااااااة مااانشاااااااااااورة باااعاااناااوان: مااا اااااالااااا ( 1)
https://www.dw.com/ar :م11/8/2121. تاررخ الألخوْ    الموقع. 

ناظار: 2) قع: تاااااارراخ الاااااألخوْ    المو  https://www.dw.com/ar/%D( لا امازراااااأل را 
 م.11/6/2121

https://www.dw.com/ar
https://www.dw.com/ar/%25D
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وال يمكن مشالالالالالالالاهدت ا  وغير حيةصالالالالالالغيرة جدًا،  بشالالالالالالكل عام الفيروسالالالالالالالو 
 يةالحيوانو  : البشالالريةوتصالاليب جميع أنواع الكائنال الحية ،بالمج ر الضالالوئي

 ية.والنبات
ف لم يتم وصإذ ن هناك الماليين من األنواع المختلفة، وعلى الرغم من أ

 .(9) بالتفصيل من ا تقريباً  نوع ( خمسة آالف5111)إال حوالي 
، ءجدري الماالوبالائية التي انتشالالالالالالالالالالالالالرل قديمًا وحديثًا من ا: األمراض  ومن

، مى الشالالالوكيةالح، و السالالالل، و الكوليرا، و حمى التيفوئيد، و الت اب الكبد الوبائيو 
، فلونزااإلن، و الحصبة، و الثالول، الحمى المالطية، السالارس، و الديكيالسالعال و 

 ( المستجد.99-)كوفيدأو  كوروناوأخيرًا في عالم اليوم 
 

  املرض:مفهوم 
ل عن حالة الصالالحة، ينشالالب من طروء تغيير على تركيب األنسالالجة إذ  تحوِّ

يرًا ما وكث ،(5) اعتالدال الطبالائع األربع يزول بحلولاله في بالدن الحي ، كمالا(6)
من خالل  الصالالالالالالالالالالالالالحيالة الحالالالالةحول ي  تالدرس نظريالال عالالدة عن المرض الالذي 

  ة.نجم عنه أمراض عضويستتغيير تركيب األنسجة التي 
ومن  ومتبالالالالاينالالالالة، متنوعالالالالةاألمراض  نأالطالالالالب الحالالالالديالالالالث على علم  أكالالالالد

تحديد ل نظريال من خالل الدليل العلميإلى  التوصالاللمعرفة الضالالروري جدًا 
                                                           

(1 )https://ar.wikipedia.org/wiki/%D6811   :تاااااارراااخ الاااااألخاااوْ  ااا  الاااماااوقاااع
 م.11/6/2121

، مج: (م2111، ال اهرة، 2ألار ال رْ، ط)الموسوعة العربرة المرسرة، ال معرة الم ررة،  (2)
4 ،2248. 

م(، البار 1814ها/621زرن الألفرين بن إبراهرم بن مامأل الانف  ) : ر ، ابن ن رم الم  (3)
اراء التراث إألار )الرائق شااارح  نز الألقائق، ألراساااة وتا رق: أامأل عزو عنارة الألمشااا  ، 

 .2/161، م(2112-ها1422العرب ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81
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دراسة جميع الدالئل  لجديدة على المجتمع، من خاللااألمراض  أسباب هذه
عيادية شبه ال الالدراس ، وهي خالفالدراسة السريريةب تسالمى الذيالظاهرة، 

، السالالالالالالاليما تقنيالالتطور وهذا ناتج عن التي هي نتاج االختبارال التكميلية. 
 ياديالشبه العاألعراض  ظ ر علم دراسةإذ  ،وغيره التصالوير اإلشعاعي في
 أي من خالل المختبرال لتشالالالخيص التفريقيومن ا على سالالالبيل المثال: ا ،(9)

شاب ة يمكن أن تختلط بالمرض قيد تالتي تحمل أعراض ماألمراض  وصالف
راض األم هذههل أن  ت ا وتشخيص ا يمكن القول:معرفبعد . و (6) التشخيص
انتشالالالالالالالالالالالالارها سالالالالالالالالالالالالرعة عن مدى ، فضالالالالالالالالالالالالاًل أم ال وبائيةوهل هي  ،م عدية أم ال

ن م كذلك الوراثة ،العوامل المسالالالالالالالالالالالالالاعدة ل امالا و  ،ن التي ظ رل في الاط  والموا
المتداولة في تلك  الصالالالالالالالالالناعة هيوما  خالل دراسالالالالالالالالالة طبيعة تطور األجيال،

 . ل اسببًا  التي قد تكون المناطق
رازي تكلم عنه الطبيب ال قد ومن األهمية بمكان إن التشالالالالالالالالخيص التفريقي

وهو أول كتاب  ،(5) وق بين األمراض(ووضع فيه كتابا اسماه )كالم في الفر 
كان يصالالالف كل مرض إذ  ،آنف الذكر وضالالالع عن الطب العربي واإلسالالالالمي

ي تتشالالابه التاألمراض  لوحده ويحاول تفريقه عن المرض الثاني، السالاليما بين
عرف كل مرض لوحده، ويحاول التفريق بين ما من خالل في أعراضالالالالالالالالالالالالال ا وي  

                                                           

(1) -184https://studyco.com/subcate/  الطب     
(2)     https://ar.wikipedia.org/wiki/%D18B18D18A1  ْالطب. تاررخ الألخو

 م.12/1/2121   الموقع: 
م(، عرون ا نباء    1216هااااااا/991ابن أب  أ ربعة، مو ق الألفرين أامأل بن قاسم ) :  (3)

 .421م(، 1698، بررو ، 2ا طباء، )مطبعة م تبة الاراة، ططب ا  

https://studyco.com/subcate/154-
https://studyco.com/subcate/154-
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
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بئة واألمراض قد تلتبس على الحذاق لوجود تشالالالالابه في األو  السالالالالؤال والجواب
 .(9)من األطباء في بعض األحيان 

المال وما هي الع ،ن تتبع المتغيرال التي يشالالالكو من ا المريضفضالالالاًل ع
ال يعذر و  ،الفراش ةصالالاحبميلزم به قد الذي  ،التي شالالخصالال ا الطبيب المعالج

نه يتخوف عليه منه أويغلب على القلوب  ،معه على شالالالالالالالاليء من التصالالالالالالالالرف
ة  زها واألمراضتميّ  من والبد ،ولالم ظ ر ل ا والمضالالاعفال التي سالالتالم ْلَتب سالال 

 ببقل هذا المرض لتجنب الوقايةوسالالالالالالالالالالائل إلى  ، وضالالالالالالالالالالرورة التوصالالالالالالالالالاللعلي ا
 .(6)الخسائر المادية والحفاظ على األروا  البشرية 

 
 مفهوم العدوى:

 أو الحيوانأو  اإلنسالالالالالالالالالالالانإلى  تعني انتقال الدَّاء من المريض المصالالالالالالالالالالالاب
 النبال الصحيح بوساطة ما.

َتْوب ل ه الماشالالالالية  َفَتْمَرض  :"  قال ابن منظور ذا شالالالالارك ا في فإ   ،والَمْرعى َتسالالالالْ
فكانوا بج ل م يسالالالالالالالمونه َعْدَوى وا  نما هو  ،ذلك غيرها َأصالالالالالالالابه مثل  ذلك الداء

 .(5)" فعل الّله تعالى
 ضبعأو  بكتريالالالالامف وم العالالالالدوى كثيرًا مالالالالا ينتقالالالالل المرض بواسالالالالالالالالالالالالالطالالالالة الو 

ق يمكن أن تنتقل بطر و  -كما أسالالالاللفنا- األمراض ، وهي مسالالالالببالالفيروسالالالالال
                                                           

 ماْ، مخت ااااااار تاررخ الطب العرب ، )ألار النضااااااااْ، بررو ، ل مزرأل ر نظر: الساااااااامرائ ،  (1)
 .119م(، 1616

، م(1111هااااااااااااا/493) البر، أبو عمر روسااااف بن عبأل اهلل بن عبأل البر النمر ابن عبأل  (2)
ألار ال تب الع مرة، بررو ، ) ،مامأل ع   معوضو  االساااتر ار، تا رق: ساااالم مامأل عطا،

 .1/211، م(2111–ها1421
، مج: (م2111، ال اهرة، 2ألار ال رْ، ط)الموسوعة العربرة المرسرة، ال معرة الم ررة،  (3)

4 ،2248. 
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ن من ا ع ،وهذه قد تحصالالل من حاالل اإلنسالالان السالالليم الصالالحيح،إلى  شالالتى
ما و  رئوية عدة، من ا ب الت ابالاسالالالالالالبا فضالالالالالالاًل عن ،الصالالالالالالدر الت ابطريق 

بمرض السل  ةاالصالابأو  الرئةالت اب كالالالالالالالالالالالالالال:  متنوعةيصالاحب ا من أعراض 
نَّاقالالالالالال: يسمى ب وبالتالي صعوبة التنفس الذيي الرئو   الهناك الت ابو  ،(9) الخ 
 فلونزااإلنعن أعراض ، فضالالالاًل ويطلق عليه السالالالعال الديكي ،سالالالبب السالالالعالت

حاء األص أجسامإلى  المرضى ماجسأتنتقل من أغلب ا م عدية األمراض  وهذه
 عمالالةوتنالالاول األط ةلمالمسالالالالالالالالالالالالالاأو  معالاله تكلمالأو  س المريضعن طريق عط

  .(6) وغيرها
 انلإلنسالالالالوهناك أمراض م عدية أخرى قد يكون سالالالالبب ا الج از ال ضالالالالمي  

أو  دالتيفوئي على سالالالالالالالالبيل المثال: ومن ا ،ُمعدية ه ببمراضمن خالل اصالالالالالالالالابت
، فضالالاًل يبميالتي تسالالمى بالزحار األ والباسالاليلية األميبية ببنواع االدوسالالنتاريا 

ن ا وم ،لعدوى بسالالالبب الديداناأو  األطفال ومرض شالالاللل ،عن مرض الكوليرا
 الوالمشالالالالالالالالالروب األغذية نتيجةقد تحصالالالالالالالالالل ت ا رموهذه ب وغيرها، ةيطير الشالالالالالالالالال

 ،صابتها  داخل الجسم و إلى  األمراض نقللالسبب المباشر  قد تكونف ة،ملوثال
 امن تناولو مأم  اً أم مجاور  اً قالصالالالالالكان مأسالالالالالواء  ةحاضالالالالالن المصالالالالالاب صالالالالالبحيف

                                                           

،  رساااااابب الو اة ألاء ر ااااااعب معف التنفس بألخوْ الهواء إلى الرئةوهو  ،ال مع: خوانرق(1) 
شااااااااامس الألفرين مامأل بن أب  ب ر بن أروب اران. ابن قرم ال وزرة، ل مررض    أغ ب ا 

م(، الطب الّنبو ، ألراسة وتا رق: السرأل ال مر  ، 1381هاااا/181بن سعأل بن اررز ) : 
 .18، م(1661-ها1411)ألار ال تاب العرب ، بررو ، 

(2)https://www.facebook.com/elsaftylab/posts/911121111289113   
تااااررخ الاااألخوْ    الموقع:  elsafty lab@elsaftylabمعماااْ ال ااااااااافطى/نشااااااااار       
 م.23/4/2121
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الحقن أو  سالالالالالالالبب الجرو ب الدم عن طريقأو  (9) الطعام مع المريض نفسالالالالالالاله
 .باإلبر وغيرها الكثير

هي عامل  الطائرةأو  الزاحفة الحيوانالالحشالالالالالالالالالالالرال و من  قسالالالالالالالالالالالماً  كما أن
كالالالالال: البعوض الذي يسبب  ،وهي كثيرة كما هو معروف ،مساعد لنقل العدوى
عن الحمى الصالالالالالالالفراء، السالالالالالالاليما الذباب ، فضالالالالالالالاًل وداء الفيلمرض المالريا، 

 هذهو  وكذلك حشالالالالالالالالرال تسالالالالالالالال م في نقل مرض النوم، ،يثالبراغو  (كلوسالالالالالالالالينا)
سم جعلى األذى  قد تتركهناك أمراض و  ،عدوىالعوامل مساعده في جميعًا 

 في وجهتترك أثرًا إذ  ،(6) التي تسالالالالالالالمى علميًا )الليشالالالالالالالمانيا(ومن ا اإلنسالالالالالالالان، 
 .(5)المصاب ب ا 

                                                           

، 3الهرئة الم ااررة ل  تاب، ط): الفن ر ، أامأل شااوق ، الطب الوقائ     االسااام، ر نظر(1) 
 .32، (م1661ال اهرة، 

  بار  ع ى الو ف، وساااببف لألغة أنثىإمرض رساااببف طفر   من ا ّوال ، إر رتطفْ بشااا ْ (2) 
ربابة الرمْ )الفا ألة(،  رتاوْ المرض من قراة   ألرة إلى ألاء   أل  مشوه أو اتى إلى 

زاْ العاج رمثْ تاألرًا لم ا اة المرض، إر أنف رظهر م اومة  مامرض  هاز  قاتْ،  ان و 
منتشاااااار    أ زاء واسااااااعة من العالم. ل مزرأل  ل ألواء، ومن ال ألرر بالر ر  إن هرا المرض

أل ز  ، أمراض ال رشاااااامانرا     العراق عبر الع ااااااور، باوث النألوة ر نظر:  وألة، سااااااعا
مطبعة الرشااااااأل،  مر ز إاراء التراث العرب ،)ال طررة الخامساااااة لتاررخ الع وم عنأل العرب، 

؛  https://ar.wikipedia.org/wikiلااااارشااااااااااااامااااااناااااراااااا؛ 411، (م1616باااااغاااااألاأل، 
https://www.syr-res.com/article/11411.html المواقع:  ؛    ْ تاررخ الألخو

 م.28/1/2121
ثاث سنوا ، و ان المرض واضاًا  بعمر م1681سنة بها ب رأ   من ال طرف أن المؤلف(3) 

ا اهلل )رامه ةوالألال اا رمن، ومن الماتمْ أنف رنتشر بأ ثر من موضع، وقأل األثتن ه   خأل
عاج    أغ ب المسااااتشاااافرا  العراقرة ارنراو، لعألم و وأل عاج لاتعالى( أنها ع ز  عن 

ن، وبعرألة عن الطب  طب ، ول نها اسااااااتخألم  طرر ة بألائرة من و اااااارة أمرأه  بررة الساااااا 
فر  =ا رمن خألالبإرن اهلل تعالى بعأل أن تر   اثرًا     ناوال ااااارأللة، وخاْ أرام متتالرة شااااا 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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ط سالالالواأانتقل من )الليشالالالمانيا( أي هذا المرض  ذكرل إحدى الباحثال أن
 عن طريق جيوشاإلسالالالالمية  حاضالالالرة الخالفة العربية بغدادمدينة إلى  سالالالياآ

في سالالالالالالالالالالالببًا  الذين كانوا وأعوانه (6) بقيادة هوالكو من المغول والتتار (9)ةالغزا
 هن هذا المرض لم يذكر أومن الالفل  م(،9657هالالالالالالالالالالالالالالالالال 656 ا سالالالالنة )سالالالالقوط

زار بغداد قبل عندما  في رحالته (5) م(9985هالالالال 569)ل: لي يبنيامين التط
 .دخول هوالكو

                                                           

، والامأل هلل رب العالمرن الر  ال رامأل ع ى بشااااا ْ ألائر  وباألوأل سااااانترمتر وااأل ت ررباً =
 م روه سواه.

 .432سعاأل ز  ، أمراض ال رشمانرا     العراق عبر الع ور،  ل مزرأل ر نظر:  وألة،(1) 
من م وو التتار، و ان م  ًا  بارًا  ا رًا قتْ ال ثرر من المساااااا مرن شاااااارقًا وغربًا ماال رع م (2) 

 رت رأل بألرن من ا ألران الساااااااااماورة، و ان  أاأل  زو اتف ،  ما انف الإال اهلل تعالى عألألهم
افرألة طغرْ خان م و  وه  ،نساااطوررة ن ااارانرة أ ااابا  أ  )ط ز خاتون( قأل تن ااار ،

 ،رنراوالمساا مرن ا بما  رهمإر  ضاا   الن ااار  ع ى سااائر الناس  ،قبائْ ال ررار  التر رة
ّ ى ب  الفألاء اسااماعرْ الألمشاا   م(. ر نظر: ابن  ثرر، أ1298هااااااااااا/993عام ) هوال و ت و 
؛ 13/211م(، 1661م(، البألارة والنهارة، )م تبة المعارف، بررو ، 1312هاا/114) : 

https://www.facebook.com/HdthFyMthlHdhhAlywm/photos/1298
218  

أم ار سنة ومّر ب أ ثر منرونة التطر   النبار  االسابان  الرهوأل . قام برا ة ابن الراب  (3) 
رب شااماْ غ وأنهى را تف    قشااتالة االسااامرة، عألة، وو ااْ ال اارن مارًا بالباأل العربرة

ال ثرر من أساااماء الشاااخ ااارا  من المشااااهرر والع ماء، واهتم    رااتف  إسااابانرا، را راً 
 ما  تَب الراب  بنرامرن عن را تف  رما    ا قالرم المخت فة.بألراسااااااة أاواْ الرهوأل، الساااااا

برراة، ثم ن  ا  إلى الاترنراة ومن ثم إلى أغ اب ال غاا  ا وروبرة. إر ن  ها عزرا  باال غاة الع 
م بااااااااااا: )المطبعة الشااارقرة(. 1648بررة إلى العربرة، وطبع     بغألاأل سااانة األاأل من الع  

را ة  ،ابن الراب  رونة التطر   النبار  االساااابان  الرهوأل  ل مزرأل ر نظر: التطر  ، بنرامرن،
 .111، (م2112 ،الم مع الث ا  ، أبو ظب )بنرامرن التطر  ، تر مة: عزرا األاأل، 

https://www.facebook.com/HdthFyMthlHdhhAlywm/photos/126528%25
https://www.facebook.com/HdthFyMthlHdhhAlywm/photos/126528%25
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قال . (9)التي ال تزال تلحق الضالالالالرر باألطفال  بغداد ةحب وتسالالالالمى أيضالالالالاً 
العلمي  راث ابغداد بت ر" كما تشالالالت بما نصالالاله : الباحثين عن هذا المرض أحد
 .دادخل بغأأو  بغالداد ةتشالالالالالالالالالالالالالت ر بحبال فالإن الا ... دبي وبالدجلت الا ونخيل الاواأل

 ،تبقى على الجلد واضالالالالحةولكن ا  ة،ر صالالالالغيأو  ةواسالالالالع ةهي ندب وأخل بغداد
 لعمريبقى وال يزول مع ا فاألثر ،ديلبمرض ج اإلصابة نتيجةالسيما الوجه 

"(6). 
ال تصالالالاليب أطفال  على ما يبدو وهذه ،(5)الشالالالالرقية  ةر ثالبأيضالالالالًا  وتسالالالالمى 
ل السالالاليما عند وق ة،وشالالالراسالالال ةتزداد قو و  ،أطفال المدن ولكن ا تصالالاليب ،البدو
 .(4) اخر فصل الصيفو في أج التمر أي نضو 

الحمى )زار آالكال أي من الليشالالالالالالالالالالالالالمالالانيالالا هو: مرضهالالذا الشالالالالالالالالالالالالالبالالاه أومن 
ن دون م أهملإذا  السيما ة،وفيال عد ركالذي كثيرًا ما يت ( الطفيليالسوداء
 .(5) عالج

من ا و  ،الم عدية التي تصيب اإلنساناألمراض  إن أغلبومن نافلة القول 
 آخرعلى حين إصالالالالالالالالابة شالالالالالالالالخص  ه،بال تؤثر قد جسالالالالالالالالم آخر إلى  تنتقلما 

عليه ولربما تسالالبب وفاته، وأن هذا كله بسالالبب المناعة التي األعراض  تظ ر

                                                           

ر  ر بعاألم و وأل ل ااح اتى ا ن لهرا المرض، وت ون الوقارة بت نب التعرض ل ألغة ربابة (1) 
 . https://www.syr-res.com/article/11411.htmlر نظر:  ل مزرأل الرمْ.

 م.28/1/2121تاررخ الألخوْ    الموقع: 
 .391، م(1616، بغألاأل، 1، العألأل م  ة المورأل)ابة بغألاأل،  أبو الاب،   رْ  ررم، )2(

أو ألاء ال شاااااااامانرا  Baghdad boilأو ابة بغألاأل  Oriental soreالبثرة الشاااااااارقرة (3) 
 ال  أل .

 http://csg.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?depid=3&lcid=11192  
 .424ل مزرأل ر نظر:  وألة، سعاأل ز  ، أمراض ال رشمانرا     العراق عبر الع ور، (4) 
 .411، نفس المر عز  ،   وألة، سعاأل(8) 

https://www.syr-res.com/article/11471.html
http://csg.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?depid=3&lcid=71862


 

26 

 

لعباده في جسالالالالالم اإلنسالالالالالان، فضالالالالالاًل عن اسالالالالالتخدام اللقاحال تعالى منح ا اهلل 
 األمراض ف جسالالالالالالالالالمه على قسالالالالالالالالالم منعرر ومن خالل تَ  ،المتطورة عبر التاريخ
األمر  لوباءفيسالاليطر عليه ا ،يكون ضالالعيفاً  غيره فقدّما أ السالالابقة التي يقاوم ا

اهلل تبارك  يتوفاه ممن يصالالالالاب بعضالفيفتك به و  ،الذي يصالالالالبح لقمة سالالالالائغه
 وتعالى ل ذا السبب.

 في نقل إن ا تسالالالالالالالالال ممتنوعة يمكن القول  طرقأو  وسالالالالالالالالالائلن هناك أكما 
ومن ذلك الحمى  ،سالالالالالالالالالواء أكانل بعلم اإلنسالالالالالالالالالان أم من دون علمهاألمراض 
 رها.وغي الشوكية
يصالالالالالالالابون من شالالالالالالالخص مريض بمرض معدي وهم في قد ناس أ  ن أ علماً 

لم تظ ر علي م أي  وآخرين معه عائلة واحدة،أو  سالالالكن واحدأو  مكان واحد
عالدي، وهالذه من األمور التي قالد يعلم الا اهلل تبارك أعراض من هالذا الوبالاء الم  

ل وسالالالالالالالائمن خالل توفر  ، فضالالالالالالالاًل عن اإلنسالالالالالالالان المدرك لصالالالالالالالحتهاهلل تعالى
 نسان.المناعة التي تدعم جسم اإلالوقاية لتحقيق 

 
 مؤرخون كتبوا يف األوبئة:

 ن ام األوبئة في كتب ورسالالالائل عدةإلى  ذكر قسالالالم من المؤرخين وأشالالالاروا
لى إ لشار أن هنالك الكثير من المصادر أثين الباح أحد قال .خاصة وعامة

 المرضذلك لتشالالالالالالالالالالالير  ًا كل امصالالالالالالالالالالالدر  (81)حدود ب لبلغإذ  ،الطاعونوباء 
. وعلى ما يبدو أن م لم (9)وتبثيره في صالالالالالالالالحة اإلنسالالالالالالالالان لبقائه على األرض 

و ون أكثر األوبئة هيطلعوا على أوبئة ملتبسالالالالالالالالالالالالالة مع وباء الطاعون؛ بل يعدر 
 الوباء اللعين.الطاعون نفسه 

                                                           

مامأل ع  ، العألو  برن الطب واألرث الم ااااطفى، ت ألرم: عبأل الا رم البار، ل مزرأل ر نظر: (1) 
 .61-11، م(2111ألار الفتح ل ألراسا  والنشر، عمان، )ماموأل، 
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 لحافظ أبيل ،الطواعين :كتابأن قسالالالالالم من المؤرخين  ذكرومن ذلك فقد 
مؤلفال العرب  من أوائلهو  م(794الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ه679)ل:  بكر بن أبي الالدنيا
 الكندي للفيلسالالالوف على حين هناك رسالالالالة ،األوبئة في واكتبالمسالالاللمين الذين 

األبخرة  :( فيم767 هالالالالالالالالالالالالال654 :ق الصبا  )لاسحإبو يوسف يعقوب ابن أ
 الم صل حة للجّو من األوباء.

رسالالالالالالالة بعنوان: نعل األسالالالالالالباب المولدة للوباء في مصالالالالالالر،  أيضالالالالالالاً  وهناك
م(، وهو طبيب عربي 9114هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 595بن الجزار القيرواني )ل: ألحمد 

م(. 9191هالالالالالالالالالالالالالالال 419تونسالالي. ورسالالالة: الوباء، ألبي عيسالالى الجرجاني )ل: 
تمة بن خاورسالالالالالالة: تحصالالالالاليل غرض القاصالالالالالد في تفصالالالالاليل المرض الوافد، ال

(. وكتاب: شفاء ا الم في م9569هالالالالالالالالالال 889 أحمد بن علي األنصاري )ل:
)ل:  يوسالالالالالالالالالف بن محمد بن مسالالالالالالالالالعود الع قيليطب اإلسالالالالالالالالالالم، ألبي المظفر 

 .(9)( وغيرها الكثير م9584 886
ادي القرن الحومن المحتمل أن هذه المؤلفال أغلب ا وضحل األوبئة في 

األوبئة ب جميع اتتعلق ، و ما قبلهو  (السالالالالابع عشالالالالر الميالدي) عشالالالالر ال جري
 (99-)كوفيدأو  كوروناوقد تكون أحدها متشالالالالالالالالالالالالالاب ة لوباء  الطواعين.من ا و 

، ولكن العرب كثيرًا ما عرفوا أن وباء الطاعون هو: مرض قاتل إال المستجد
في المجتمع  وعالجالالاله تطورل علوم الطالالالبأن في القرون الالحقالالالة أي بعالالالد 

 العربي واإلسالمي.
 
 
 

                                                           

مامأل، ماموأل الااج قاساام، البرئة وا وبئة    التراث الطب  من التفا اارْ، ر نظر: ل مزرأل (1) 
 .26-24م(، 2121االسام ، )ألار ماش   ل نشر، المو ْ،  العرب 
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 أوروبا:إىل  سلمنالعرب املمن  طرق انتقال علوم الطب
مع األموال  الطبالالابالالة م نالالة للحصالالالالالالالالالالالالالول علىاألنالالدلس  ذ األطبالالاء فياتخالال

لقرن ا أعمال م االخرى، ولكن عند انتشار وباء الطاعون في أوروبا منتصف
ندلسي األ ابن الخطيب وضع الحكيم (الرابع عشر الميالدي) الثامن ال جري

 .(9) الغرناطي رسالة كان م مته الدفاع عن ا في نظرية الدواء
ل ة بشالالالالالكلقد أسالالالالال م األطباء العرب والمسالالالالاللمون في إضالالالالالافال علمية جديد

غير مباشالالالالالالر للمعارف العلمية اليونانية، وعلى سالالالالالالبيل المثال قيام ابن سالالالالالالينا 
جمع مؤلفال جالينوس بعد أن إذ  القانون في الطب، :تصالالالالنيف كتاب سالالالالماه

ظ على يعني الحفا وهذارتب ا واختصالالالالالرها بما يعني سالالالالال ولة الف م والوضالالالالالو  
لماء لععلمية لالتراث العلمي اليوناني من الضالالالالالالالياع من ج ة، واإلضالالالالالالالافال ال

 .لعرب والمسلمين من ج ة أخرىا
هالالا بالالل قالالاموا بنقالالد ،العلمالالاء لم يكتفوا بالالبعمالالال النقالالل إنيمكننالالا القول  إذن

بعلوم ومعارف جديدة تصالالالالالالالالالالالالالوروا مالم  وأبدعواوتطويرها وتجاوز الكثير من ا 
 يتصور غيرهم.

 أي قبل البعثة (الخامس الميالدي)ومن الجالدير بالالذكر عندما حل القرن 
النبوية المباركة تداعى الطب اليوناني، وقارب على ن ايته بسبب قيام رجال 
 النصرانية المتزمتين بتولي أمر العلوم التي ال تتناول ا شرائع م الدينية آنذاك

(6). 
                                                           

ساااااأل ، طارق عبأل ال اظم، مرا عة    ا اااااوْ الطب العرب  و رفرة انت الف إلى اوروبا ا (1) 
وآثااره ع ى المعر اة الطبرااة، باوث الناألوة ال طررااة الخاامساااااااااة لتااررخ الع وم عناأل العرب، 

 .1/244، (م1616امعة بغألاأل، مطبعة الرشاأل، مر ز إاراء التراث العرب ،  )
الساااامرائ ،  ماْ، الطب العرب     أوروبا الاترنرة معالم ت ااا ح ل مناقشاااة، مر ز إاراء (2) 

مطبعة العماْ المر زرة، )التراث العرب ، ألراساااااااة     ضاااااااْ العرب    الطب ع ى الغرب، 
 .13، (م1616 امعة بغألاأل، 
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التي تواجه العدوى هي من انجازال  أغلب النظريالما تقدم أن ميتضالالح 
لوم مع ع أوروباإلى  العرب من الذي انتقل حضارياً اإلسالمي  الطب العربي

 :من ابطرق  أخرى
ونشالالالالبل في ا أفكار  م(899هالالالالالالالالالالالالالالالالال 96)التي فتحل عام األندلس  . بالد9
 مسلمون وغيرهم.و ورحل إلي ا علماء عرب  ،علمية
 من العرب م(768هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 696) . جزيرة صالالالالالالالالالالالالالقليالة التي فتحالل عالام6

واسالالالالط أانتشالالالالرل فيما بعد  أسالالالالسالالالالوا في ا مراكز علمية متعددة، إذ والمسالالالاللمين
 .أوروبا
 روباأو إلى  . الحروب الصالالالالالالالالالالالالليبية التي أسالالالالالالالالالالالال مل في نقل ثقافة العرب5

من  واستمرل فترة طويلة م(9199–9196هال=495-491) وكان أول ا سنة
 .الزمن

السالالالالالالالالالالالاليما  ،المجتمعال القديمةموجودة في  كانلومن المعلوم أن األوبئة 
سالالالالالمًا قكتشالالالالالف ا أ عدة امتدل لقرون ومتنوعة ال ند والصالالالالين ومصالالالالالرفي بالد 

المشالالال ور من ا:  ،جم على حدو سالالالواءعاواأل المسالالاللمينعلماء من العرب من ا 
 ،الجدري، االنفلونزا، الحصبة، التيفوس، والمالريا والجذام والكوليرا الطاعون،

 .(9)اإلسالم  وهذه جميعًا كانل موجودة قبل
 قسمًا من ا وعالج الكثيرم( 956هالالالالالالالالالالالالال 561)ل:  (6)العالم الرازي  وصف

من مرضاه ممن أصيبوا بالوباء في عصره، الذي اهتم بالالالالال: الحجر الصحي. 

                                                           

المرض وال وة واالمبررالرة، تر مة وت ألرم:  :ررخ تاب ا وبئة والتا ،شاااا ألون ر نظر: واتس، (1)
 .23، (م2111ال اهرة،  ألار ال تب والوثائق ال ومرة،)أامأل ماموأل عبأل ال واأل، 

 األ شاااااروخها وعمْأأل    الر ، وتع م الطب ع ى أبو ب ر مامأل بن عبأل اهلل بن ز ررا، ول  ( 2)
ا ألرس ع وم الف سااااافة ،  مم(614/هااااااااااااا262)   البرمارساااااتان، ثم رهب إلى بغألاأل عام 

ْ أبو ألاوأل سااااااااا رمااان بن اسااااااااااان ا نااأللسااااااااا  ) :  وغررهااا، ل مزرااأل؛ ر نظر: ابن     اا 
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بما نصالالالالالاله :" وفي مسالالالالالالتشالالالالالالفاه التي أسالالالالالالسالالالالالال ا على مباده  باحثينأحد القال 
مجموعتين لتجنب انتشالالالار المرض، وقد مكن ذلك إلى  التجمع قسالالالم مرضالالالاه

 .(9)" من إنشاء الحجر الصحي الذي اعتنقه الغرب بشغف
يحتمل :"  (6)بما نصالالاله الكالباذي هقالما  أيضالالالاً  باءنقل ابن حجر عن الو 
قسالالالالمين قسالالالالم يحصالالالالل من غلبة بعض األخالط من  أن يكون الطاعون على

 وقسالالالالالم ،من الجن غير ذلك من غير سالالالالالبب يكونأو  صالالالالالفراء محترقةأو  دم
يكون من وخز الجن كمالالالالا تقع الجراحالالالالال من القرو  التي تخرج في  آخر

ن لم يكن هنالالالاك طعن وتقع الجراحالالالال بعض األخالط، وا   البالالالدن من غلبالالالة
أن الطاعون إنما يكون من طعن الجن  ومما يؤيد .نسأيضالالالالالالالالالًا من طعن األ

وألنه  ،وأطيب ا ماء وفي أصالالالالح البالد هواء ،في أعدل الفصالالالالول وقوعه غالباً 
 ألن ال واء يفسالالالالد تارة ويصالالالالح ،لو كان بسالالالالبب فسالالالالاد ال واء لدام في األرض

 ،ويجئ أحيالالانالالا على غير قيالالاس وال تجربالالة وهالالذا يالالذهالالب أحيالالانالالا أخرى، تالالارةً 
وأنه لو كان كذلك لعم  عدة، سالالالالالالالنين فربما جاء سالالالالالالالنة على سالالالالالالالنة وربما أبطب

ن هم م الناس والحيوان والموجود بالمشالالالالالالاهدة أنه يصالالالالالاليب الكثير وال يصالالالالالالب
 وهالالذا ،ولو كالالان كالالذلالالك لعم جميع البالالدن ،بجالالانب م ممالالا هو في مثالالل مزاج م

 رن فسالالالالالالالاد ال واء يقتضالالالالالالالي تغيّ اوزه وألالجسالالالالالالالد وال يتج يختص بموضالالالالالالالع من

                                                           

مطبعة المعهأل العال  )م(، طب ا  ا طباء والا ماء، تا رق:  ؤاأل ساااارأل، 691هااااااااااااا/318
 .11-11م(، 1611الفرنس  لآلثار الشرقرة، ال اهرة، 

، (م2119ألار الشااااااروق، ال اهرة، )رة،  ون هوبون، ال رور الشاااااارقرة ل اضااااااارة العرب( 1)
212. 

 .11/181  تح البار  شرح  ارح البخار ،، ا ر العس ان ابن  (2)
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أيضالالالًا :"  يلقو  ،(9)" يقتل بال مرض األخالط وكثرة األسالالالقام وهذا في الغالب
 .(6)" ال واء ةوعفون ،المول الذريع
نتشالالالالر بشالالالالكل مفاجئ وسالالالالريع ضالالالالمن يمما تقدم أن الوباء مرض  يتضالالالالح

 محددة بمكان معينأو  واسالالالالالالالالعة على نطاق البشالالالالالالالالريةقد تكون  رقعة جغرافية
 يف يؤثر على صحة الفرد والمجتمع فوق معدالته المعتادةإذ  ،وتتوقف عنده

ذا لم يتخذ الفرد الوقاية والعالج فقد يكون مصالالاليرة المنطقة المعنية بالوباء ، وا 
 .الوفاة أو ترك آثار تبقى مدى الحياة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .11/181شرح  ارح البخار ،  تح البار   ،ابن ا ر (1)
 .281-11/281شرح  ارح البخار ،  العرن ، عمألة ال ارئ (2)
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 املبحث الثاني
 يف املصادر احلديثةكورونا وباء 

 
ع لما جمأالعالم و هذه األيام  العربي المعاصر عالمناو  عانى وطننا العراق

 موضوع الدراسة المسالتجد 99-كوفيد أو  كوروناونقصالد وباء اللعين السالببه 
وألحق  ،وفي النواحي كافة تقريباً  اسالالالالالالالرهبالعالم بدول لحقل أضالالالالالالالراره  بعد أن

 .كبار السنو ، السيما الفقراء ونساءً  الضرر باإلنسان رجاالً 
 يمسالالالالالالالالالالالالالالالمجتمع العربي واإلو  ،المجتمعال عموماً ل و الدو  لوتضالالالالالالالالالالالالالرر 

دة بما دور العبا لغلقأخصوصًا بركود اقتصادي الحل أفقه على الجميع، و 
 ،ةفي المدينة المنور  بويوالمسالالالالالالالالجد النّ  في مكة المكرمة في ا المسالالالالالالالالجد الحرام

وقفة حقيقية بدراسالالالالالالة هذا الفيروس وأسالالالالالالباب انتشالالالالالالاره إلى  الذي يحتاجاألمر 
من الطبيعة ذات ا ببمر اهلل تبارك وتعالى )وحاشالالالالالالالالالالالالاه( أن يظلم  كونه ومعرفة

عباده بعد ما انتشالالالالالالالر الفسالالالالالالالاد، وكثرل وعظمل الذنوب التي ترتكب في كل 
 هنأ أم ،مكان وزمان من هذا العالم الواسالالع من دون خشالالية اهلل تبارك وتعالى

لم يفصالالالالح عن ا السالالالالباب المجال الخوض  كان مصالالالالطنعًا بمختبرال بشالالالالرية
في ا كون ا تك نال غير مستندة على أدلة ووثائق، وهذا من واجب المؤرخين 

 التبكد من صحت ا أو عدم ا.
رون بما عانته البشرية قبل قو  بسالبب هذا الوباء ربط ما تقدمعملنا على و 

اإلسالالالالالالالالالمي وما تعرضالالالالالالالالل له من كوارث العربي و خلل، السالالالالالالالاليما في العالم 
وانال، ق الحيو األنفس، فضاًل عن نفإنسانية را  ضحيت ا مئال ا الف من 
 وتلف الكثير من المحاصيل الزراعية.

من الناس في هذا العالم يموتون كل سالالالالالالالالالالالالالنة، بسالالالالالالالالالالالالالبب  كثيرمالا زال الإذ 
ل تظالالافر إذا  عالج الالاأو  األوبئالالة واألمراض الم عالالديالالة التي يمكن الوقالالايالالة من الالا
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ي اكمة فومؤسسال الدولة الح ،المجتمع من ج ةأفراد بين  الصالادقة الج ود
، والحد من اسالالالالالالالالالالالتغالل اإلنسالالالالالالالالالالالان بتعاطيه أدوية تلك البلدان من ج ة أخرى

 .في ظروف أخرى عن ا يمكن االستغناء
ومن الجدير بالذكر فإن هناك الكثير من األوبئة قد انتشالالالالرل بسالالالالرعة في 

المسالالالالالالالالالالالالالتجالد، مثالالل: ( 99-كورونالا )كوفيالد قرون وعقود عالدة قبالل ظ ور وبالاء
لصفراء، فضاًل عن المالريا المستوطنة في بلدان الكوليرا والحصبة والحمى ا

كثيرة قد تزيد على المئة بلدًا تقريبًا، على حين تعيش ماليين البشالالالر والدواب 
من ا تسالالالالالبب نقص المناعة البشالالالالالرية، كاأليدز والسالالالالالل الرئوي  ،مع فيروسالالالالال

وال الذي مثل: اإليب ،النزفية الفيروسيةاألمراض  القاتلة، وهناك أقل من ا كالالالالالالال:
 ،دةفي القر  ظ ر في جم وريالالالالة الكونغو الالالالالديمقراطيالالالالة، وفيروس المالالالالاربور 

 ا ف ي على الرغم من قلتو ، ومن ا الشالالالالالالالالالالمبانزي، وخفافيش الفاك ة في أفريقيا
ألن العالمال واألعراض المبكرة ل ا تشالالبه تلك المصالالاحبة لضمراض  مميتة،

تطورهالالا بمالالا قالالد ومن المحتمالالل  ،(9) وغيرهالالا األخرى، مثالالل التيفوئيالالد والمالريالالا
 تلحق الضرر الجسيم باإلنسان بوجه عام.

-ينشب من فيروس أكتشف مؤخرًا  وف  المستجد (99-كورونا )كوفيدأما 
واحتمال أسالالالالالالابيع عند ضالالالالالالعيفي  ،عدة مرض يسالالالالالالتمر أيام وهو -أسالالالالالاللفناكما 

ذا عجز الطب عن العالج فقد يلحق الضالالرر بالشالالخص، السالاليما  المناعة، وا 
محتمل وفاته. وتتسالالالالبب هذه األوبئة جميع ا بوفيال ضالالالالعيف المناعة ومن ال

كثيرة ألسالالالالباب شالالالالتى من ا، قلة العالجال المكتشالالالالفة، وقلة الكوادر المعالجة، 

                                                           

virus-sheets/detail/ebola-room/fact-https://www.who.int/ar/news-    : ر نظر (1)
disease  :م.18/9/2121تاررخ الألخوْ    الموقع 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
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ع بسالالالبب طبيعة المجتمأو  وعدم اهتمام الدول بشالالالعوب ا، ألسالالالباب اقتصالالالادية
 .(9)أنفس م لعدم التزام م بالتوجي ال المطلوبة 

الموجالالالالالال أو  ومغنالالالالالاطيسالالالالالالالالالالالالالياإلشالالالالالالالالالالالالالعالالالالالاع الك ر وهنالالالالالاك من يرى: أن 
تصالالالدره وتمتصالالاله جسالالاليمال  الذي أحد أشالالالكال الطاقة يالك رومغناطيسالالالية ه

واسالالالع ال ها خالل الفضالالالاءتظ ر سالالاللوك مشالالالابه للموجال في سالالالفر  و مشالالالحونة، 
إذ  ، ومن الالالا النالالالاتجالالالة عن تفعيالالالل ال واتف المحمولالالالة،( 6)األطراف والمترامي 
ك ف و لالالذلالال ،لج الالاز النقالالالتعبر على اأن الالا  ، بالالدليالاللتخترق الجالالداريمكن الالا أن 

  .(5)في نفس الوقل على اإلنسان  مستقبل ومؤثر
تتطور بشكل هائل ( م69هالالالالالالالالال 95 القرن)التكنولوجيا في  ومن المعلوم أن

مخ شالالالالالالريحة الا ن بوضالالالالالالع  العلماء الغربيون به فكرما ومن ا  ،جدًا وسالالالالالالريع
ضالالالالالالالالالالالغط ا بعد لربط ا على الج از العصالالالالالالالالالالالبي  اإلنسالالالالالالالالالالالان زرع ا في رأسو 
 Elonوتسالمى شريحة )ايلون ماسك  المتخصالص، الكمبيوترلومال من معب

Musk)،  عمومًا، ولم  م مة لقراءة وتحفيز نشالالالالالالاط الدما  لدى البشالالالالالالالروت عد
األضالالالرار مسالالالتقباًل، ألن جميع ا أو  توضالالالح الج ة المنتجة المزيد من الفائدة

 .(4) قيد الدراسة والبحث العلمي

                                                           

 https://www.msf.org/ar( ر نظر: 1)
(2)https://www.google.com/search?q :تاررخ الألخوْ    الموقع 
 م.29/1/2121 
 لراً  11سااااعة رة م اااررة الطباء ع ى قناة ت فاز م موعة أم اب ة مع مشااااهألة المؤلف ل( 3)

هرئة  - تراب الامارة من االشاااااااااعاعا  ) ل مزراأل رنظر: .م3/11/2121 :روم الخمرس
   https://www.citc.gov.sa(. وت نرة المع وما  االت اال 

(4)   -machine-brain-neuralink-musk-at.com/elon2https://www.ida 
Interface       :م.8/11/2121/  تاررخ الألخوْ    الموقع 

https://www.msf.org/ar
https://www.google.com/search?q
https://www.ida2at.com/elon-musk-neuralink-brain-machine-
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شالالبكال الجيل الخامس مسالالؤولة  نأإلى  تشالالير معلومالوذكر أيضالالًا: أن 
. قال أحد الباحثين (9)( المسالالالتجد 99-)كوفيدأو  عن انتشالالالار فيروس كورونا

ل أمريكان سالالالالالالاينس، قام ووفقا لموقعفي موقع على اإلنترنيل بما نصالالالالالاله :" 
من حيوانالالال المختبر، وأتالالاحالالل مالالا  5111الشالالالالالالالالالالالالالركالالة بتجريالالب الفكرة على 

 ة بحث على شالالالالالالالبكة اإلنترنلتوصالالالالالالاللل له من نتائج للجميع عبر نشالالالالالالالر ورق
"(6). 

ورونالالا ك نظريالالة جالالديالالدة من بريطالالانيالالا تربط انتشالالالالالالالالالالالالالالار فيروس ل علينالالاوطلالال
زعم قالوا: إذ  ،G  ) بببراج شالالالبكال ال واتف من الجيل الخامس )المسالالالتجد 

مروجو نظريال المؤامرة أن الجيل الخامس الذي يعتمد على إشالالالالالالارال تنقل ا 
كل من األشالالالالالكال عن انتشالالالالالار مسالالالالالؤولة بشالالالالالهي ال ةك رومغناطيسالالالالاليموجال 
إنه ال توجد أي أدلة علمية تربط الجائحة :" خبراء أيضالالالالالالالالالالالالًا  لقاو . الفيروس
، وال توجد أي آثار صالالالحية سالالاللبية فورية لشالالالبكال الجيل  G الالالالالالالالالالالالالالالال: العالمية ب
 .(5)" الخامس

 اليوم نحن أمام جدلية شالالبكة الجيل الخامس التي تبلغ سالالرعت اعلى حين 
مما  ،ثانية أي أسالالالالالالالالالالالالالرع بمئة مرة من الجيل الرابعغيغالابايل في ال (91)إلى 

أن ا لم  انوبحد علم .ةوالمعلوماتي الثورة فعلية في عالم التقنيإلى  سالالالالالالالالالاليؤدي
ينتشالالالالالالالالالر في كل ( المسالالالالالالالالالتجد 99-)كوفيد كوروناا ن و إلى  ت فعل في العراق

 ( محافظة.97محافظال العراق البالغ عددها )
                                                           

(1)https://www.dw.com/ar/%D18B28D18B18D18B6   -     ْتاررخ الألخو
 م.22/4/2121الموقع: 

(2)https://www.dw.com/ar/%D18B28D18B18D18B6   -    الألخوْ تاررخ
 م.22/4/2121   الموقع 

(3)    https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2121/14/19    
   م.18/8/2121تاررخ الألخوْ    الموقع: 

https://www.dw.com/ar/%D8%B2%D8%B1%D8%B9%20%20%20-
https://www.dw.com/ar/%D8%B2%D8%B1%D8%B9%20%20%20-
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2020/04/06
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ون أن ر ن تلالك الفالائدة العلمية يوعلى الرغم مإال أن هنالاك بعض الخبراء 
 ،يشالالالالالكل خطرًا كبيرًا على البشالالالالالرية ككلمن المحتمل أن  G الجيل الخامس 

لى إ ، وهذا ما يحتاجك رومغناطيسالالالالالالية المنبثقة من أبراجهبسالالالالالبب الموجال ال
 .(9) دراسال وأبحاث علمية لمعالجة هذه التطور العلمي إن صح قول م

حية منظمة غير رب وهي قاية من اإلشعاعخرجل ال يئة الدولية للو وأخيرًا 
ن كالالافالالة إ قالالائلالالًة:األمر  ل الالا لتفنالالد المزاعم المتعلقالالة ب الالذا تتخالالذ من ألمالالانيالالا مقراً 

أو  األمراض االدعالاءال المتعلقالة بالإمكالانية تسالالالالالالالالالالالالالبب التكنولوجيا الجديدة في
تشالالكيل ا ألي خطر محتمل على صالالحة اإلنسالالان غير صالالحيحة، بحسالالب ما 

 .(6) بريطانيةال Metroذكرته صحيفة 
وعلى ما يبدو ف ناك شائعال ومؤامرال ونظريال تظ ر خالل األزمال، 
السالالالالالالالالالالالالاليما عندما يعجز العالم عن تفسالالالالالالالالالالالالالير وقوع حدث، مثل ما يجري ا ن 

 .اللعينة بسبب هذه الجائحة
 

 :عن الوباء اعالن منظمة الصحة العاملية
م و أعلنل منظمة الصالالالالالالحة العالمية في مؤتمر صالالالالالالحفي عقد في جنيف ي

( ما زال ينتشالالالالالالالالالالر 99-كوفيد) كورونا م أن فيروس6161آذار  99األربعاء 
أصالالالالالالالالالالالالالبح " وبالالاًء عالالالميالالًا "، ومن الممكن إذ  في جميع أنحالالاء بلالالدان العالالالم،

 .(5) الحقاً  السيطرة عليه

                                                           

(1)                  https://teknotel.info/2121/18/26/covid16-infection-
transmitted-  over -networks :م.18/9/2121/ تاررخ الألخوْ    الموقع 

(2)https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2121/13/11/     تاررخ
 م.18/9/2121قع: الألخوْ    المو 

(3)https://www.dw.com/ar          

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2020/03/17/%D9%87
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2020/03/17/%D9%87
https://www.dw.com/ar
https://www.dw.com/ar
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وقال المدير العام لمنظمة الصالالالحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسالالالوس 
روس المزعج، ومسالالالالالالتوى شالالالالالالالدته، ، أنه قلق بشالالالالالالبن مسالالالالالالتويال تفشالالالالالالالي الفي(9)

قال بما نصالالالالالالالاله :" يمكن تصالالالالالالالالنيف إذ  ومسالالالالالالالالتويال انعدام الحركة في العالم،
آذار مالالارس  99" على أنالاله وبالاء"، وقالالال في نفس اليوم  99 -مرض" كوفيالد

ينطبق علي ا  (99-تقييم مفاده أن عدوى )كوفيدإلى  م :" خلصالالالالالالالالالالالالالنا6161
 .(6)وصف الجائحة "

اعفل اإلصالالالالالابال ب ذا الفيروس بسالالالالالبب وبحسالالالالالب قرار المنظمة فقد تضالالالالال
نقص المناعة البشالالالالالالرية، السالالالالالاليما خارج الصالالالالالالين الذي أعلن عن ظ وره في ا 

ن م الماضالالالالاليةاألولى باده األمر، السالالالالاليما من كتابة الدراسالالالالالة في األسالالالالالابيع 
 وتضالالالالاعف في العديد من البلدان زدادابل  ؛، ولم يتوقف األمرتفشالالالالي الوباء

داد بحدود ثالث مرال تقريبًا ويز  أمراض أخرىمع  الوباء الذين التبس علي م
 .المقنع من دون الوقوف على العالج

في  اكورونوالدليل على ذلك هو ارتفاع عدد حاالل اإلصالالالالالابال بفيروس 
تسالالالالالالالالالالالالالجل  ، وذكر أحالد الموقع اإللكترونيالة بمالا نصالالالالالالالالالالالالاله :"جميع أنحالاء العالالم

                                                           

 .امن موالرأل مألرنة أسمرة بإررترر (ربرررسوسأو غ ربرررسوس أألهانوم  ترألروس)الأل تور  (1)
ع ى شهاألة الأل توراه    الف سفة  اا ْ(، و م1698هااااااا/1314) مارس عام (3)ولأل    

شهاألة الما سترر    ع وم المناعة من  لم تمع من  امعة نوتنغهام، وع ىبم اْ  اة ا
ألب وماساا  رتمّتع بخبرة شااخ اارة مباشاارة  رما رخ  و  ا مراض المعألرة من  امعة لنألن.

    ت ّ أل من اااااابف ،الباوث والعم را  وال راألة    مرألان االساااااات ابة لأوبئة أثناء الطوارئ
 :نظرر  ل مزرأل  م.2111رولرو  تموز/ (1)

 https://www.who.int/dg/tedros/biography/ar/  :تاااااررخ الااااألخوْ    الموقع
 م.3/1/2121

(2 )            https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-
general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-

16---11-march-2121 .   :م.3/1/2121تاررخ الألخوْ    الموقع 

https://www.who.int/dg/tedros/biography/ar/
https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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 ي، حيث حصالالالالالالالد تفشالالالالالالالحصالالالالالالاليلة ضالالالالالالالحايا فيروس حول العالم ارتفاعا مطرداً 
ألف شخص، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من  785نحو  ا ن الوباء حتى

  .(9)" ماليين 6666
وشالالالالدد المدير العام لمنظمة الصالالالالحة العالمية على أن " وصالالالالف الوضالالالالع 

-)كوفيدو أ بالبنه جائحة ال يغير تقييم الت ديد الذي يشالالالالالالالالالالالالالكله فيروس كورونا
ا العالمية وال يغير م المسالالالالالتجد، وهذا ال يغير ما تفعله منظمة الصالالالالالحة (99

 .(6)يتعين على البلدان القيام به "
من مختصالالالالالالالالالالالالالر  (COVID-99()99-فيروس )كوفيالالد جالالاءل تسالالالالالالالالالالالالالميالالة

Coronavirus Disease 6199))  ألسالالالالالالالن عامة  علىكما هو شالالالالالالالائع أو
 الناس كورونا هو وباء وجائحة، وهو مرض معد  من السالالالالالالالالالالالالالل الواسالالالالالالالالالالالعة

ذ إ للحيوان واإلنسالالالان على حدو سالالالواء، التي قد تسالالالبب األذى والوفاة المتنوعة
 .(5) السالفة حد من ساللة فيروسال كوروناال: واتم اكتشافه ك

نعيشه في عالم  ذيال koruna (n.) {currencies} (4)فيروس كوروناو 
نسالالالالالالالالان إلل فصالالالالالالالاليلة كبيرة من الفيروسالالالالالالالالال التي قد تسالالالالالالالالبب المرضهو اليوم 

 لحيوان. وا
                                                           

(1) -1181129https://arabic.rt.com/world/                            
-AA18D18A18D68148D18A18AD%D18D% تاررخ . الم ألر:  ونز هوب نز

 .م18/6/2121 :الألخوْ    الموقع
المتوسااااط. تم اسااااتر اع الماتو      منظمة ال اااااة العالمرة، الم تب االق رم  لشاااارق (2)

 وت مرعف من الموقع االل ترون  ا ت : 1/3/2121
  http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-

virus/information-resources.html  :م. 3/1/2121تاررخ الألخوْ    الموقع 
(3)                       https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-

coronavirus- 2116/advice-for-public 
 ل مزرأل من التفا رْ عن  رروس  ورونا، ر نظر:  (4)

https://arabic.rt.com/world/1151126-%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-
https://arabic.rt.com/world/1151126-%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/information-resources.html
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/information-resources.html
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كورونا تسالالبب لدى البشالالالر حاالل  من فيروسالالال ومن المعروف أن عدداً 
لى إ عدوى الج از التنفسالالالالالالالالالالالالالي التي تتراو  حدت ا من نزالل البرد الشالالالالالالالالالالالالالائعة

)ميرس  األشالالالالالد، وخاصالالالالالة مثل متالزمة الشالالالالالرق األوسالالالالالط التنفسالالالالاليةاألمراض 
MERS (، والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارسSARS.) 
س أن هذا الفيرو  موعةل الكثير من القنوال اإلعالمية المرئية والمسالالالالذكر 

الجديد وما حمله من مرض ع رف قبل بدء تفشالاليه في مدينة ووهان الصالالينية 
إلى  م6161م، وقد تحّول في سالالالالنة 6199ديسالالالالمبر سالالالالنة  في كانون األول 

 جائحة أثرل على كل بلدان العالم المعاصر اجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا.
يوعًا، السالالالالالالالالالالاليما في من هذا المرض وهي األكثر شالالالالالالالالالالالاألعراض  إذ تظ ر

الحمى واإلرهالالاق، فضالالالالالالالالالالالالالاًل عن السالالالالالالالالالالالالالعالالال الجالالاف على حين قالالد تبالالدو على 
أخرى هي األقل شالالالالالاليوعًا، ولكن قد ي صالالالالالالاب ب ا بعض من المريض أعراض 

 والصداع،احتقان األنف، أو  ا الم واألوجاع، ظ وركبار السن المرضى كالالالالال
 ريض اإلسالالالالالالال ال ولمالت اب الملتحمة وألم الحلق، وكثيرًا ما يصالالالالالالالاحب المأو 
سالالم كالهما، وقأو  الذوقأو  بفقدان حاسالالة الشالالمبل يشالالعر  ؛توقف على ذلكي

ل أو يحصالمن المرضالى تظ ر علي م أعراض غير ذلك مثل الطفح الجلدي 
 القدمين لفترة وجيزة.أو  تغير لون أصابع اليدين

 وقدبمجمل ا خفيفة، وتبدأ بشالالكل تدريجي، األعراض  تكون هذهوكثيرًا ما 
ًا، ببعراض خفيفة جديصالالالاب الكثير من الناس بالعدوى دون أن يشالالالعروا إال 

أمراض مزمنة كال: مرض  الذين يعانون من السن كبارّما أ السيما األصحاء،
 ،وغيرها من األمراض المزمنة السالالالالكري، وارتفاع ضالالالالغط الدم وأمراض القلب

عانون ي قسالالالم كثير ممنأن  ، فضالالالاًل عنفمن الصالالالعوبة جدًا شالالالفائ م بسالالال ولة
الفة سالالالالال-األمراض التنفس بسالالالالالببمن ضالالالالالعف المناعة التي تسالالالالالبب صالالالالالعوبة 

                                                           

https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus  

https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus
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يتطلب  الذياألمر  أواًل، وااللت ابال الناشالالالالالالالئة بسالالالالالالالبب الفيروس ثانيًا،-الذكر
ذا أخذ المريض ائح العالج والنصالالالالالالالالال التماس العناية الطبية السالالالالالالالالالريرية فورًا، وا 

 ببيام معدودال.يتعافى  يمكن أن فقد ،الطبية
يق ضالالالأو  التنفسصالالالعوبة بأصالالاليبوا بالحمى والسالالالعال المصالالالحوب  إذا أما

ن فضالالالالالالالاًل عالوباء، أعراض  ه بعض ذفضالالالالالالغط في الصالالالالالالدر أو  النفس وألم
 ملوا ألسالالالالالالالالالالالالالباب شالالالالالالالالالالالالالتى، ويالحركة احتمال قلة أو  فقدان القدرة على النطق

فقد يسالالالالالالبب الوفاة للمصالالالالالالابين من م في األعم  ،واسالالالالالالتمر ذلك من دون عالج
 األغلب.

الحالديثين عن هالذا الوبالاء بمالا نصالالالالالالالالالالالالاله :" ذلك بعض المشالالالالالالالالالالالالال د  قالال أحالد
االجتماعي السياسي الذي كشفه كورونا، وهو مش د يصّور استجابة مجتمع 
صالالغير ألزمة عالمية كبرى، وقطاع منه يخلط المرض بشالاليء من التسالالالييس 

 .(9)وقدر ال ببس به من التج يل "
 وقيل أيضًا:

د بين األنظمالالة حتى عالالدم وجود تأو  " األزمالالة أظ رل ضالالالالالالالالالالالالالعف سالالالالالالالالالالالالالالالانالال 
االجتمالاعيالة كالافالة فانكشالالالالالالالالالالالالالف المجتمع على األسالالالالالالالالالالالالالوأ، فقد تزامن ضالالالالالالالالالالالالالعف 
المؤسالالسالالال ذلك مع ضالالعف إعالمي، ليس في إشالالاعة المعلومة الصالالحيحة؛ 

 .(6)" بل أيضًا في تفنيد المعلومال الخطب التي كانل أضرارها فادحة
ن إف يطر  في عالمنا الواسالالالع من آراء واحتماالل،ونزعم على أسالالالاس ما 

إعالميًا، ولم يكن هناك إعالن رسمي  متداولةال هذه األقوالقسم من صحل 

                                                           

(1)   https://www.alarabiya.net/ar/politics تااااااررااخ الاااااألخااوْ  اا  الاامااوقااع: 
 م.18/4/2121

(2) https://www.alarabiya.net/ar/politics/2121/13/11      ْتاااررخ الااألخو
 م.18/4/2121: الموقع

https://www.alarabiya.net/ar/politics
https://www.alarabiya.net/ar/politics/2020/03/08
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لدول اأو  ج ة بعين ا سواء من األمم المتحدةأو  بتحميل المسالؤولية لدولة ما
من و هأن هذا الوباء  التي تحمل شالالعارال حقوق اإلنسالالان وتعمل ب ا عالمياً 

 يمكن من سالالالالتعمار جديدفما هو إال ا ،صالالالالنع اإلنسالالالالان لتدمير أخيه اإلنسالالالالان
خالله معرفة الحياة االقتصالالالادية واالجتماعية والسالالالياسالالالية والعسالالالكرية، فضالالالاًل 
 ،عن نشالالر الثقافة الفكرية وتقنيات ا الواسالالعة التي يصالالعب على الدول تبمين ا

ال  عدة ألسالالالالالالباب وشالالالالالالعوببسالالالالالالبب فقرها العلمي وبالتالي ال يمنة على بلدان 
 مجال الخوض في ا.
ن توثق ذلك ال عالمية  بقرارال رسالالالميةفعل السالالاللبي على البشالالالرية جميعًا وا 

البد من ضالالالالرورة تسالالالالليط الضالالالالوء على أن االمبريالية في العالم  هناو ودولية، 
د وجو  يسالالالالالالالالالالبقالوبائية في مناطق لم األمراض  عالقة بانتشالالالالالالالالالالارمن ل ا وما 

 الميالالالاً إع الوبالالالائيالالالةاألمراض  األوبئالالالة في الالالا، وهي في نفس الوقالالالل تقالالالاوم هالالالذه
، على حين تعمل لحماية مواطني ا من دون الختراق الدول بوجه عام وتنسق
 .(9) وجود اإلنسانية في العالم أجمعإلى  النظر
يمكن عّده  وسيلة من الوسائل التي يمكن من  إن الطبيمكننا القول  إذن
سسال مؤ أو  نقل األفكار وتطبيق ا على الشعوب المغلوبة بالالالالالالالالال: حكام  اخالل

من تقديم  به هذه الدول تقوم نجد أن مالذلك  .(6) الكبرىمرتبطة بتلك الدول 
ول وصالالالالالأماكن يصالالالالعب إلى  هدف الوصالالالالول ، قد يحتمل وراءهعون وغيرهال

 .(5) إلي ا بوسائل أخرى

                                                           

ألا رأل، الطب االمبررال  والم تمعا  الما رة، تر مة:  ل مزرأل من التفا ااااارْ ر نظر: أرنولأل، (1)
الم  س الوطن  ل ث ا ة والفنون وا ألاب )م اااااااااطفى ابراهرم  هم ،  تااب عاالم المعر اة، 

 .1، (م1661، 239ل ور ، العألأل ا
 .1 الطب االمبررال  والم تمعا  الما رة، أرنولأل، (2)
 .1 ،نفس المر ع (3)



 

42 

 

نشالالالالالالالالالالالاء مؤسالالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالالالال طبية غايت ا إويبدو أن هذا هو ما ت دف إليه من 
ية الوبائاألمراض  ن ا تحاربأوتعلن  ،السالالالالالالالالالالالالاليطرة بين الحاكمين والشالالالالالالالالالالالالالعوب

، وهذا ما ال نتمناه إن كانوا يسالالالالالالعون للشالالالالالالر خالف ما لتسالالالالالال يل تلك الغايال
 أمرهم اهلل تعالى به. 

أن يكون ذلالالالالك ليس بغالالالالايالالالالة وال هالالالالدف من القوى  رجو من اهلل تعالالالالالىون
، فضاًل التي حّرم اهلل قتل ا إال بالحق الكبرى وغيرها في قتل النفس المحترمة

في عصالالالالالالالالالالالرنا  لم واألمن الدوليينعن اعتراض كل محبي اإلنسالالالالالالالالالالالانية والسالالالالالالالالالالال
الحاضالالالالر لمثل هذه األعمال غير األخالقية إن صالالالالحل ا راء المنشالالالالورة في 

 .مواقع التواصل االجتماعي
 

 :منوذجًا(اكورونا يف العراق )وباء انتشار 
في  -كورونا-باسالالالالالالالالم  عراقياً  ( المعروف99-)كوفيد كورونا انتشالالالالالالالالر وباء

 م كافة تقريبًا، ومن ا بلدنا العراق،في بلدان العال (م6161هالالالالالالالال 9449)السنة 
في محافظة النجف األشالالرف، عندما فحصالالل  (م6161 6 64)ابتدأ من إذ 

ين قد وفد للعراق من جم ورية إيران اإلسالالالالالالالالالالالالمية، ويحمل عيِّنة من طالب د  
، وكانل النتيجة إيجابية أي أنه مصالالالاب ويحمل الوباء، العراق جنسالالالية بالده

اء مرتبط بالمتالزمة التنفسالالية الحادة الشالالديدة النوع وعلى ما يبدو أن هذا الوب
(SARS-CoV-6،ثم اسالالالالالالالالالالالالالتمر البحالث من الج الال ذال العالقة ،)  تم إذ

من ا في شالالالالالالمال العراق البعيد  الكشالالالالالالف عن حاالل أخرى تحمل نفس الوباء
 . كيلو متر تقريباً  411عن محافظة النجف األشرف أكثر من 
قع اإللكترونية، السالالالالالالالالاليما موقع منظمة ذكرل التقارير المنشالالالالالالالالالورة في الموا

الصالالالالالالالالالالالالالحالالة العالالالميالالة أن مجموع الحالالاالل المؤكالالدة في العراق كالالانالالل بحالالدود 
تموز  59لغالالايالالة  (4849)حالالالالالة من بين الالا حالالاالل وفالالاة بلغالالل  (964619)
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 بعد جمع المعلومال، وهو تاريخ المباشالالالالالالالالالالالالرة بكتابة هذه الدراسالالالالالالالالالالالالة ،م6161
 الالحقة من نفس السنة. وازدادل اإلصابال والوفيال خالل األش ر

 
 :ملواجهة الوباء عمل حكومة العراق

( المسالالالتجد في 99-)كوفيدأو  بعد تسالالالجيل اإلصالالالابة األولى لوباء كورونا
، أعلنالل المالديرية العامة للتربية والتعليم في كمالا أسالالالالالالالالالالالالاللفنالا- محالافظالة النجف
عن تعليق سالالالالالالالالالالالالالاعالال العمالل الرسالالالالالالالالالالالالالميالة في جميع مدارس  المحالافظالة أعاله

 تى إشعار آخر.المحافظة ح
 المحافظال سومن ثم تم تعليق سالالالالالاعال العمل الرسالالالالالمية في جميع مدار 

وأوقفل المؤسالالالالالالالسالالالالالالالال الرسالالالالالالالمية وشالالالالالالالبه الرسالالالالالالالمية والرحالل الجوية  ،العراقية
أعمال ا في العاصالالمة بغداد والمحافظال كافة، السالاليما الشالالمالية كون ا تمثل 

 مناطق سياحية وهي: أربيل والسليمانية ودهوك.
فبراير قررل خلية األزمة المشالالالالالالالالالالالالالكلة باألمر الديواني ذي الرقم  66وفي 

والنوادي والمقاهي والمنتديال الليلية المسالالالالالالالار  م إغالق 6161( لسالالالالالالالنة 55)
أيام وتعليق سالالالالالالالالالاعال العمل في المؤسالالالالالالالالالسالالالالالالالالالال التعليمية  91جميعًا، ولمدة 
 أيام أيضًا. (91)ة مدوالجامعال ل

طبة خلعتبة الحسالالالينية بإلغاء آذار قررل ا مارس من وفي اليوم الخامس 
، وذلك بسالالبب تفشالالي وباء (9) رسالالمياً  كربالءمحافظة الجمعة في يوم صالالالة و 

  المستجد. (99-)كوفيدأو  كورونا

                                                           

(1)  https://www.alhurra.com/iraq/2121/13/18/%D18A88D68148 
  م.3/4/2121تاررخ الألخوْ    الموقع:  



 

44 

 

كما اتخذل قرارال بمنع التنقل بين المحافظال باستثناء الحاالل الطارئة 
 قاللتنالسالالالالالالما  بالتبادل التجاري، فضالالالالالالاًل عن لتسالالالالالال يل عملية  وأوالماسالالالالالالة 

 آذار. 65إلى  آذار 95وللفترة من الماسة الموظفين على وفق الحاجة 
قررل خليالالة األزمالالة العراقيالالة فرض إذ  وتطورل هالالذه األحالالداث بتسالالالالالالالالالالالالالالارع،

 98حظر تجوال على األشالالالالالالالالالخاص والمركبال في بغداد اعتبارًا من مسالالالالالالالالالاء 
منه، ووقف كل أنواع الدوام الرسالالالمي في جميع  64مسالالالاء إلى  مارس آذار 
 ل والمؤسالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالالال الحكومية وغير الحكومية، باسالالالالالالالالالالتثناء دوائر األمنالوزارا

اإلعالم بالتنقل لتغطية  رجال، وسالالالالالالالالالالالالمح لالضالالالالالالالالالالالالروريةوالصالالالالالالالالالالالالحة والخدمال 
 بغية المعالجة السريعة. ؛حظرالالظروف االستثنائية طوال فترة 

وسالالالالالالمح للمحافظين بفرض حظر التجوال في محافظات م واسالالالالالالتمراره أليام 
ئي للتخفيف عن كالالاهالالل المجتمع، على أن يبالالدأ عالالدة، ثم أصالالالالالالالالالالالالالبح حظر جز 

للمالكال  ( صالالالباحًا، وعودة العمل6( مسالالالاًء حتى )8الحضالالالر من السالالالاعة )
 .(9) فقط ٪51إلى65في مؤسسال ودوائر الدولة بنسبة ال تقل عن  البشرية
 

 :توافر املواد األولية للحد من الوباء
وباء الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: دة بإصالالالالالالالالابة مؤك لحاال وجودبعد إعالن الدولة العراقية عن 

ارتفعل األسالالالالالالالالالالعار، ومن ا رزمة الكمامال ( المسالالالالالالالالالالتجد 99 -)كوفيد كورونا
 ر ألفأثنا عشأصبحل ببكثر من  عراقي دينار ألفي بسعر كانلإذ  ،الطبية

، بينما ارتفعل سالالالالالالالالعر تقريباً  دوالر (91)إلى  دينار، أي من دوالر ونصالالالالالالالالف
دينار  (1،1119)حدود إلى  للواحدة دينار (9،511)من ( 95N (الكمامة

تقريبًا، فضالالالالالالالالاًل عن نفاذ الكثير من الكميال الموجودة سالالالالالالالالابقًا من األسالالالالالالالالواق 
                                                           

(1)       https://www.aa.com.tr/ar/%D18A18D68148D18AF%D681 
 م.11/8/2121تاررخ الألخوْ    الموقع: 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%258
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اجة للح والمخالازن الطبيالة، وعالانى النالاس من قلالة المعروض، وارتفالاع الطلالب
إلى  دينار (5،111)الكفوف الطبية من  وارتفعل أسالالالالالالالالالالالالالعار القفازال الي الا،

 دينار. (8،511)أكثر من 
ل وشالالحل تقريبًا وأصالالبح ،هي األخرىعل أسالالعارها ارتففقد المعقمال أما 
 (، وEthanol) إيثالالانولل: امثالالال على سالالالالالالالالالالالالالبيالالل بيكحول طعبوة أو  قنينالالة

أكثر إلى  عراقي دينالالار ( ألفي6111من ) (isopropanolإيزوبروبالالانول )
دوالر  (5)دينار عراقي أي بما يسالالالالالالالاوي أكثر من  ( أربعة آالف4111)من 

غالالاز ، وارتفعالالل أسالالالالالالالالالالالالالعالالار قنالالاني واحالالد والربعالالدمالالا كالالانالالل بحالالدود أكثر من د
إلى  ( ثمانين ألف دينار71111)من  الذي يسالالالتنشالالقه المصالالالاب وكسالالجيناأل

كما  .وفي أماكن شالالالالالالالالحل دينار،مئة وخمسالالالالالالالالين ألف  (951111)أكثر من 
أكثر إلى  ( خمسة عشر ألف دينار95111)منظم القنينة الواحدة من ارتفع 

تم االسالالالالالتعانة بالدول إذ  ،قيعرا دينارخمس وخمسالالالالالين ألف من  (55111)
لشالالالالالالالالالالالالالفاء من هذا الوباء لالمجاورة لتعزيز العجز الموجود لحاجة المرضالالالالالالالالالالالالالى 

 الخطير.
بين  فبصالالالالبح ،دوالر( 91أما ج از فحص األوكسالالالالجين فقد كان بسالالالالعر )

ن م وغيرها الكثير دوالر، أي عشرة أضعاف سعره (911) بالالال: ليلًة وضحاها
 .(9)المواد التي ال يسع المجال ذكرها 

أنالاله إذ  ،ياإلسالالالالالالالالالالالالالالم التراث هالالذه المواقف بحالالد ذات الالا خالف مالالا جالالاء بالاله
( ) رسالالالالول اهلل ان ى عن  التي، في هذه الظروف الحرجة يرفض االحتكار

بإخراج المال المحتكر وبيعه جبرًا،  ، السالالالالالالالالالالالالاليماوغلَّظ من العقوبال في الدنيا

                                                           

 متابعة المؤلف ل نشرا  المرئرة خاْ معارشتف أزمة  ائاة  ورونا. (1)
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ال  :" () النبي محمالالالالد لقول تعالالالالالى، كبيرة عنالالالالد اهللوعقوبتالالالاله في ا خرة 
ئ   َيْحَتك ر  إ ال َخاط 
وق   اْلَجال ب  ( :" ، وقوله )(9)"   . (6)" َمْلع ون   َواْلم ْحَتك ر   ،َمْرز 
يوم  نفسهإال ال يلومن ف ،ومن أغفل عن ا قصالداً اإلسالالم  تلك هي مباده

 ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلبو سليم. ال
ون دمما تقدم أن الوباء قد انتشر بشكل مفاجئ وأذهل العالم من  نستنتج

معرفة مسالالالبقة بسالالالبب ما قام به اإلعالم المكثف من بث الخوف والرعب في 
بقاء ية و شالالالالالالعوب األرض كل ا، بدليل تعطيل الدوائر الرسالالالالالالمية وغير الرسالالالالالالم ا 

طلبة المدارس والجامعال في منازل م، ومنع التجوال من دون سالالالالالابق إنذار، 
وهو أمر  لم يع دوه من قبل، وبقي سالالالالببه مسالالالالتترًا أهو أمر اهلل تبارك وتعالى 

 أم بفعل فاعل واهلل أعلم؟ ،على عباده بسبب فساد اإلنسان في األرض
 

 :اجليش األبيض
بية رجااًل ونسالالالالالالالالالالالالالاًء أبطال المعركة في الط النخبةالجيش األبيض، هؤالء 

أنه وباء العصر، إذ  ( المستجد،99–مواج ة مستمرة مع وباء كورونا )كوفيد
ضالالالالالالالالالالحى بحيات م إذ  وهم البد أن يكونوا في الصالالالالالالالالالالفوف األمامية بالمواج ة،

المئال من األطباء والممرضالالالالين والمسالالالالعفين والموظفين اإلداريين والخدميين 
 حقل العالج الطبي واإلداري. وغيرهم من العاملين في

                                                           

م(، نرْ ا وطار 1134هااااااااا/1281مامأل بن ع   بن مامأل بن عبأل اهلل ) : الشو ان ،  (1)
(، )أل. ط)خبار من أااألرث ساارأل ا خرار، تا رق: م ااطفى الباب  الا ب ، شاارح منتهى ا 

 .8/338 م(،1613ها/1361ال اهرة، 
، ن ب الرّارة    تخررج م(1391هااااا/192) :  الزر ع ،  ماْ الألفرين عبأل اهلل بن روسف (2)

، م اااااااار، المن ااااااااورة، مطابع الو اء) ،أااألرث الهألارة، تا رق: أرمن  ااااااااالح شااااااااعبان
 .9/186، (م1668

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=9&ID=3442#docu
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إن هذا المصالالالالالالالطلح ظ ر مع جائحة كورونا، نسالالالالالالالبة لما يرتدوه العاملين، 
 السالاليما المعاطف الطبية البيضالالاء في المسالالتشالالفيال الرسالالمية وغير الرسالالمية،

كان في الماضالالالالالالالالالالالي لونه أسالالالالالالالالالالالود، كما ظ ر في إحدى لوحال التشالالالالالالالالالالالريح إذ 
م( قبل 9785هالالالالالالالالالالالالال 9696) لالالالالالالالالالالالالتوماس إيكنز رسام المدرسة الواقعية في عام

قد يعبر عن الحزن والكآبة  األسالالالالالالالالالالالالود ن اللونأل ،اسالالالالالالالالالالالالتبداله باللون األبيض
 .والحالة النفسية المتعبة

واجاله رجال ونسالالالالالالالالالالالالالاء الجيش األبيض مخاطر عدة بسالالالالالالالالالالالالالبب فيروس لقالد 
كورونا، فضالاًل عن نقص المعدال الخاصالة بتبمين السالالمة الشالخصية التي 

األج زة الطبية من ممارسة أعمال م في مواج ة  لم تمنع األطباء وباقي أفراد
تمكنوا من ابتكار معدال أسالالالالالالال مل في إذ  مباشالالالالالالالرة مع هذا الفيروس اللعين،

 ذإ تبمين قسالالالالالالم من مسالالالالالالتلزمال الوقاية الشالالالالالالخصالالالالالالية ومن ا: أكياس النفايال،
: جعلتنالالا أزمالالة كورونالالا نرتالالدي أكيالالاس النفالالايالالال ةً لالالئذكرل إحالالدى الطبيبالالال قالالا

 على حياتنا من هذا الوباء. على رؤوسنا حفاظا
مالالا يحملالاله العالالاملون في  جميعالالًا وفي مختلف البلالالدان شالالالالالالالالالالالالالالاهالالد النالالاسكمالالا 

مجالالال مكالالافحالالة الوبالالاء والحالالد من انتشالالالالالالالالالالالالالالالاره الكثير من المعالالانالالاة على وجوه 
 بدل علي م بعضإذ  األطباء والممرضالالالالين والممرضالالالالال والمسالالالالعفين جميعًا،

ف الكمامال والواقيال بمختلبقع في وجوه م، بسالالبب اسالالتخدام الأو  الكدمال
وهذه بطبيعت ا معاناة حقيقية لما يتعرضالالالالالالالالون إليه في  ،المواد لسالالالالالالالالاعال عدة

عمل م في ظل ظروف صالالالالعبة ومعقدة واسالالالالتثنائية، ليس في العراق فحسالالالالالب 
بل في شالالالتى بقاع العالم المعاصالالالر، والسالالالبب ازدياد عدد المصالالالابين والنقص 

 ال العناية المركزة، فضالالالالالالالالاًل عنالكبير في توفير اأَلسالالالالالالالالرة، السالالالالالالالاليما في رده
أج زة التنفس الصالالالالالالالالالالناعي أو  النقص الحاد في توفير المضالالالالالالالالالالادال الحيوية،

وغيرها للكثير من الحاالل التي ترد المسالالالالالالالالالالتشالالالالالالالالالالفيال والعيادال الطبية على 
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يومنا هذا في إعداد هذه إلى  مالدار اليوم الواحالد منالذ إعالن انتشالالالالالالالالالالالالالار الوباء
 الدراسة.

الجيش األبيض في عمل م اإلنسالالالالالالالالاني ولم طال أبلقد ضالالالالالالالالحى الكثير من 
بسالالالالالالالالالالالالالبالالالب مالالالا يردهم من  ،يتمكن الكثير من م زيالالالارة عوائل م ألكثر من يوم

من االسالالالالالتراحة، وهذا بحد ذاته  ، فحرمواالعناية الطبيةإلى  مصالالالالالابين بحاجة
من المواقف الفخريالة والمشالالالالالالالالالالالالالرفالة التي قالدم ا هؤالء األطباء في العالم أجمع 

قسالالالالالم  في الطارئة المواد الضالالالالالرورية الفتقار ،جه خاصبوجه عام والعرب بو 
فاعًا عن دقسالالم من هؤالء بسالالبب الوباء  نحبه قضالالى كما من البلدان العربية،
ومبادئ م التي أقسالالالالموا علي ا بعد تحصالالالاليل م العلمي  لق مالبشالالالالرية وهذا من خ  

، على حين قسالالالالالالم من م فضالالالالالاللوا البقاء في بلدان الم جر، ولم الجامعي وغيره
( المسالالالالالالالالالالالالالتجد، وهذا بحد ذاته 99-ا بمجرد ظ ور وباء كورونا )كوفيديتركوه

يؤكد الدليل على وفائ م لما شالالالالالالعروا به من مسالالالالالالؤولية أمام اهلل تبارك وتعالى 
 الذين عاشوا مع م مدة من الزمن. وأمام الناس جميعاً 

لقالد توفي الكثير من األطباء والعاملين في مجال الرعاية الصالالالالالالالالالالالالالحية نعم 
لتماس ل بسالالبب ابلغ عددهم بالمئاإذ  اء، السالاليما في العراق،عند تفشالالي الوب

 هناك الكثير من المصابينليس هذا فحسب، بل و  (9) المباشر مع المصابين
 .(6) ةمتنوعو  وألوان مختلفة ومن جنسيال ،في دول عدة تعالى توفاهم اهلل

 
 

                                                           

   / تاااررخ الااألخوْ https://arabic.sputniknews.com/arab_world( ر نظر: 1) 
 م.13/1/2121لموقع ا

مارو  14 -هاااااااااااا  1441رمضاااان  12 -م الة: العبرأل ،  بررْ، االثنرن  ر نظرل مزرأل  (2) 
 [18133] رقم العألأل /م2121

    AF18/%D2298169https://aawsat.com/home/article/ 

https://aawsat.com/home/article/2265896/%D8%AF
https://aawsat.com/home/article/2265896/%D8%AF
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 املبحث األول
 
ُ
 ذكر الوباء يف القرآن الكريم والس
 
بويةن

 
 ة الن

 
 الوباء يف القرآن الكريمذكر أوالً: 

 الا ياعتمدنا في هذه الدراسالالالالالالالالة على من جية تمثلل بعرض نصالالالالالالالالوص 
ية في ، فضالالالالالاًل عن المرويال التاريخ() القرآنية الكريمة وأحاديث الرسالالالالالول

ي ف الحولي وغيرهالالاأو  كتالالب السالالالالالالالالالالالالاليرة والمغالالازي والتالالاريخ اإلسالالالالالالالالالالالالالالمي العالالام
 والبلدانيال من دون الخوض في تفسيرات ااألدب : مجاالل علمية عدة كالالالالالالالالالالالالال

 .فيما بين ا بعض األحيانالم ْلَتب س ة 
ن ال تقدم تفاصالاليل كثيرة عاإلسالالالمية  أغلب الدراسالالالوعلى ما يبدو فإن 
م من قسالالالالالالالالالالالمن ال يريد أن يظ ر تلك ا الم الفتاكة ع د  تلك األوبئة، وهناك

ألن  ل،خل قرونفي  الذين حكموا البالد والعبادوالسالالالالالطين واألمراء الخلفاء 
يخاف من بطشالال م من أو  ج ة،يؤيد سالالياسالالة الحكام من  المؤرخين قسالالم من

دل بف عدم وجود معلومال دقيقة يشالالار إلي ا بوضالالو  وأرقام،أو  ،ج ة أخرى
اة حي ت لككانل  األوبئة مختصالالالالالالالالرة ومقتضالالالالالالالالبة على الرغم من أن معلومال

األطبالالاء عن  الكثير من عجزإذ  ا الف من النالالاس بين ليلالالة وضالالالالالالالالالالالالالحالالاهالالا،
 .نذاكحيمعرفة السبب والعالج الذي قد يصلح الحال 

 مصالالدري التشالالريع اإلسالالالمي باالعتماد علىو الطب العربي  علوم إنمازل
نّ  أهل  أحاديث ، فضالالالالالالالالالالاًل عما جاءل بهالمط رة ة الّنبويةالقرآن الكريم والسالالالالالالالالال 

التي اسالالالالالالالتمدل اإلسالالالالالالالالمية  أن الشالالالالالالالريعةإذ  ،(والصالالالالالالالحابة ) (( البيل
الج عصالالالالالنوف توجي ال لبعض تضالالالالالمنل  مفاهيم ا من مصالالالالالدري التشالالالالالريع

 الالا، كلاألمراض  ألن علم الطالالب نالافع للبشالالالالالالالالالالالالالريالة في عالج ،والتطبالالب البالدن
اهرًا ، سواء أكانل نصًا أم ظيوميةفي حياته الالتي يحتاج ا اإلنسان  السيما
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 أمراضأوبئة و إلى  يتعرض طبيعة اإلنسالالالان أنه أنإذ  ،(9) أم إيماًء أم قياسالالالاً 
من ا الجسالالالالالالالالالالالمية والروحية والنفسالالالالالالالالالالالية و ، م عدية وغير م عدية سالالالالالالالالالالالقام مختلفةاو 

 والعقلية وغيرها.
ي كتب ن ف:" ف كذا ذكر وتبيّ  بما نصه في هذا المجال قال إخوان الصفا

لنفس وبيان ماهية ا ،نبياء المنزَّلة علي م السالالالالالالالالالالالم الذين هم أطباء النفوساأل
وبدء كون العالم وسالالالالالبب كون عصالالالالاليان النفوس التي هي مرضالالالالال ا وسالالالالالقط ا 

وسالالالبب صالالالحت ا وسالالالبب تغيرها وفسالالالادها  ،عن مراتب ا الذي هو موت ا األول
حسن و ووصف كيفية مداواة النفوس المريضة بالندم والتوبة  .وأنواع أمراض ا

 .(6)األخالق واألفعال الحسنة، واالجتناب عما ن ى اهلل تعالى ورسوله "
المسالالالالالالالالاللمين و  العرباألطباء  أن اشالالالالالالالالت ر الكثير منإلى  األمر الذي أدى

ف م  و الكريمعلى القرآن  بعد اطالع مبالالتشالالالالالالالالالالالالالخيص الدقيق والعالج النافع 
نّ  عني ، وهذا ال يخلفالجمود والتإلى  ، من دون الركونالّنبوية المط رة ةالسالالال 

آخذ الحكمة أنى إلى  دعا المسلماإلسالم  " أنإذ  ،عدم مسايرة التقدم العلمي
 وما جاء به الرسالالالالالالالول محمد كتابه الكريممحكم ما ذكره اهلل في و  ،(5)وجدها "

() ن مز ب ا المسالالالالالالالالالالالاللمون تميّ قد  وثوابل ال مناص من ا قواعد علمية ت عد
 [هالالالالالالالالال995-981]ن نصرانيًا طبيبًا للرشيد " المفسرون أذكردون غيرهم، فقد 

( شالالالالالالالالالالالالاليء من الطب، في حديث الرسالالالالالالالالالالالالالول )أو  أنكر أن يكون في القرآن
                                                           

لا  ال اااا بن مف ح الم ألسااا ، أبو عبأل اهلل شااامس  الألفرين عبأل اهلل مامأل بن مامألا( ر نظر: 1)
 اسن م(، ا ألاب الشارعرة، تح: شعرب ا رناؤوط، وعمر1391هاااااااااا/193الم ألسا  ) : 

 .3/129م(، 1666-ها1416مؤسسة الرسالة، بررو ، )ام، ال ر  

ن الو اء، الرساالة الثالثة عشارة،  (2) ا  ، ألار  ااألر)إخوان ال افاء، رساائْ إخوان ال افاء وخ 
 .4/ ف 2ج  (،م1681بررو ، 

( اساااان، الاارث عبأل الامرأل،   ساااافة الباث الع م  وأخاقراتف، )منشااااورا   امعة بغألاأل، 3)
 .41، م(2118بغألاأل، 
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َرب وا َو    وا فبجيب في قوله تعالى:  ر   وا إ   َواشي سر   رنَ  اليم  اَل ر ا ب   ن ف  َواَل ت سي
 

كالالالل بالالالدن مالالالا  وقول: المعالالالدة بيالالالل الالالالداء والحميالالالة رأس كالالالل دواء، وأعط   ،(9)
 .(6)" كم لجالينوس طباً عودته، فقال النصراني: ما ترك كتابكم وال نبيّ 

مواقع الكترونية عدة أن قسالالالالالالالالالم من المجتمع  هذكرتومن البدي ي تبيان ما 
الصالاليني وشالالعوب أخرى غير إسالالالمية في ا الكثير من الناس يبكلون مختلف 

 ء.الحوم الحيوانال، وقيل إن ا قد تكون من األسباب في نشر هذا الوب
بعد انتشالالالالالالار جائحة كورونا  وأشالالالالالالار أحد المواقع اإللكترونية لذلك قائاًل :"

في إقليم هوبي الصالالالاليني والحديث عن انتقال ا من الخفافيش للبشالالالالر، سالالالالعل 
منع صالالالاليد إلى  م[6161] الحكومة الصالالالالينية في ن اية شالالالال ر فبراير  شالالالالباط

مثالالل  وانالالمن القرار حي واسالالالالالالالالالالالالالتثنالاللونقالل وتجالارة وتنالاول الحيوانالالال البريالالة، 
 .(5) " اليمام واألرانب

 للحوم التي يحل لإلنسانأن :" اإلى  وفي هذا السياق أشار أحد الباحثين
ا مّ أ االسالالالالالالالالالالالالالتفالادة من ا، وهي لحوم الحيوانال التي تقتال على األعشالالالالالالالالالالالالالاب،

 على اللحوم ف ي غالالبالا مالا تالبكالل لحوم حيوانالال ميتة الحيوانالال التي تقتالال
وم ا، لدى تناول لحاألمراض  في نقل أنواعسببًا  موبوءة، وبذلك قد تكونأو 

ألمراض ا من وخالياً  العشالالالب يكون غذاؤها سالالالليماً  بينما الحيوانال التي تبكل

                                                           

 .31 :( سورة ا عراف، ا رة1)
( أبو اران، أثرر الألفرين مامأل بن روسااااف بن ع   بن روسااااف، ا نأللساااا  الغرناط  الّنفز  2)

م(، تفسرر البار المارط، تا رق: عاألْ أامأل وع   معوض، )ألار 1344هاااااااااا/148) : 
 .8/339م(، 1663-ها1413ال تب الع مرة، بررو ، 

(3)https://www.dw.com/ar/%D18AD%D18A1-    :تااررخ الاألخوْ    الموقع
 م.11/8/2121

https://www.dw.com/ar/%D8%AD%D8%A8-
https://www.dw.com/ar/%D8%AD%D8%A8-
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 اهلل عّز وجلْ  وسالالالالالماها، على حين هناك حيوانال محرمة لقوله تعالى :" (9)"
ّْ َله م  الّطّرَبا   َور َاّرم  َعَ ريه م    :خبائث في قوله تعالى .  (6) َبئئ ثَ اليخَ  َور ا 
  ا، بل الكثير من المسالالالالالاللمين ال يتناولأكلاإلسالالالالالالالم  محرّ وأخرى مكروهة لم ي

إ ن َما َار َم َعَ ري  م   قال تعالى:  إال عند االضالالالطرار، التعامل مع اأو  لحوم ا
ْ  ب ف  ل َغرير  ال  ف  َ مَ  نيز رر  َوَما أ ه  َم اليخ  َل َواَل ن  اليَمريَتَة َوالأل َم َوَلاي ط ر  َغريَر َبا  اضاااي

 . (5) َعاألل َ َا إ ثيَم َعَ ريف  
 نمالمسالالالالالالالالالالالالفوحة هي الدماء أو  الميتةالحيوانال لحوم وعلى ما يبدو فإن 

أل      َما  : اهلل سالالالالالالبحانه وتعالى في قوله أشالالالالالالار ل االخبائث التي  ْي اَل َأ   ق 
مل َرطيَعم   َ  إ َل   م َار ًما َعَ ى َطاع  ف وًاا أو ف  إ ال  َأني َر  وَن َمريَتةً أ وا  أو  أَلًما َمسي

س   نيز ررل َ إ ن ف  ر  ي َم خ  ْ  ل َغرير  ال  ف  ب ف  أو  َلاي ً ا أ ه   . (4)  سي
 ": إذ تنقل قسالالالالالالالالالم من الحيوانال أمراض عدة، ومن ا على سالالالالالالالالالبيل المثال

اء يل، ودالحويصالالالالالالالالالالالالالالل الخنزيرية والحمى المتموجة والدودة الكبدية وداء وا
المكسالالالالاليال اللحمية، والت اب السالالالالالحايا والمشالالالالاليمة، وداء اليرقانال الشالالالالالريطية 
الجوالة، والدودة الوحيدة المسالالالاللحة، وداء المصالالالالورال الذيفانية المقوسالالالالة وداء 
الشالالالالالالالالعريال الحلزونية، والديدان السالالالالالالالالوطية، وداء السالالالالالالالالل، وداء المبيضالالالالالالالالال 

 ذلك يالل والشالالالالالالالالايجاال وغيرالفطرية، وااللت ابال المعوية بجراثيم السالالالالالالالالالمون

                                                           

مؤسااسااة ا ع م ، بررو ، )الشاارراز ، نا اار م ارم، ا مثْ    تفساارر  تاب اهلل المنزْ، (1) 
 .3/863، م(2113ها/1434

 .18 :سورة ا عراف، ا رة(2) 
 . 113، ا رة: ب رةسورة ال(3) 
 . 148رة: ، ا نعامسورة ا  (4) 
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َع َوا قال تعالى:  .(9)" َفاأل  َْ َوالضاا  سااَ يَنا َعَ ريه م  الط وَ اَن َواليَ َراأَل َوالي  م  لأل َم َ َأري
ر م رنَ  ًما م  ي وا َوَ ان وا َقوي َبر  َت ي َا ل َ اسي  . (6) آَرا ل م َف  

عن  س ببعيدقد يكون لي( المسالالالالالالالالالالالالالتجد 99-)كوفيد كوروناونرى أن وبالاء 
معملي، أم ألسالالالالالالالالالالباب يعلم ا اهلل كانل طفرة أم ت جين أسالالالالالالالالالالواء  ا يال،هذه 

تجاوزل حدود السالالالالالالاليطرة وأصالالالالالالالالاب غريزت ا البيولوجية ولم إذ  تبارك وتعالى،
 تخضع ألحد.
 (المعالدكتور شوقي )مصر العربية  مفتي جم وريةن فإذكر فضاًل عما 

لى، حسالالالالالالالالالالالالالبمالالا ذكر في كتالالابالاله فيروس كورونالالا هو عقالالاب من اهلل تعالالا يرى أن
وقالال جوابالًا على ذلالك البالء بما  .(5)وبالاء كورونالا " النوازل ىفتالاو " األحالدث 

االبتالء من أقالدار اهلل تعالالى ورحمتاله، يحمالل في طيالاته اللطف، نصالالالالالالالالالالالالاله :" 
ويسالالالالالوق في مجرياته الخير، والمحن تبتي في طيات ا المنح، واألزمة سالالالالالتمر 

 .(4)" يحتاج لمزيد من الصالالالالالالبر والثبالمر األ كما مرل قبل ا أزمال، إال أن
وهالذه ا راء على الرغم من التمسالالالالالالالالالالالالالك ب الا إال أن هنالاك من يراهالا بعيدة عن 

 .(5) الواقع الذي نعيشه في عالم اليوم

                                                           

)1(                    -https://www.eajaz.org/index.php/Scientific
governance-legislative-and-Miracles/Humanitie/     ْتاااااررخ الااااألخو

 م.11/11/2121الموقع: 
 .133سورة ا عراف، ا رة: (2) 
 (3) http://ijtihadnet.net/%D18A18D68118D18AF%D6811- 

 م.13/12/2121الألخوْ    الموقع:  تاررخ 
 (4) https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=2111 

 م.11/6/2121الألخوْ    الموقع:  تاررخ 
ا  متنوعااااة ع مرااااًا    العراق/ بغااااألاأل بتاااااررخ: ل اااااءا  برن المؤلف، وشاااااااااخ اااااااااراااا(8) 

 م.18/6/2121

https://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Humanitie-and-legislative-governance/
https://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Humanitie-and-legislative-governance/
https://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Humanitie-and-legislative-governance/
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 التالالاريخيالالة التين أغلالالب المصالالالالالالالالالالالالالالادر أ رىلن وهنالالا يمكن ان نتوقف قليالً 
يرها د فارس وغوبالعن وقوع أوبئة وأمراض في بالد الشالالالالالام والعراق  لتحدث

ن من المتخصصي ةوقفه حقيقيإلى  نانما يدعو م آنذاك،اإلسالالمية  من المدن
 لميعلى الرغم من التطور الع واستمرارهااألوبئة  لكانتشالار تأسالباب  ةلمعرف

لى ا  المجاور وغير المجاور للعراق، ومن ا:  ومن ا ما يعيشالاله المجتمع ،نوا 
يطاليا يران وا  ن غيرها من بلدا من أكثركورونا  وباءمن تفشالالالالالالالالالي  الصالالالالالالالالالين وا 

عند اإلعالن عن انتشالالالالالالالالالالالالالار الوباء األمر  بوجاله عالام، السالالالالالالالالالالالالاليمالا باده العالالم
 موضوع الدراسة.

 ألهلذار نإّما أ ،ثنينإال تتعدى بطبيعت ا من  يتضالالح أن هناك حقائق قد
 هلو قل ا، جلأاألرض وسالالكان ا بما فعلوه خالفًا لطبيعة الم مة التي خلقوا من 

نيَس إ ال  ل َرعيب أل ون   : تعالى ن  َواالي  قد تكون ذو نفع أو  ، (9)َوَما َخَ  ي   الي  
ًا لتكون سالالالالالالالالالالالالالبابأفيمالا بعالد لمعالالجاله ظواهر قالد تؤذي النالاس، فينزل اهلل تعالى 

 .هذا برأينا من جانبمردودها إيجابي على البشرية جميعًا 
 هناك من األسباب:ومن جانب آخر فإن 

قد  حالإلنسالالالالالان في حياته، السالالالالاليما مبكله ومشالالالالالربه بهو سالالالالاللوك ا ها:ولأ
وما  ،قامتهإهمال بدنه وملبسه، فضاًل عن مكان إغير صالحي، ومن ا  يكون

يحيط به من مجتمع قريب له في ذلك السالالالالاللوك الخاطئ، وهذا سالالالالالببه الج ل 
 ه عام.بوج الثالث، السيما الفقيرة من ا العالم أغلب بلدانالمتفشي في 
 ا هماواألمراض قد تكون من أسباب عدة من األوبئة  إن قسالم وثانرهما:

تجارب وتتمثل بالفي نشالالالالالرها، سالالالالالببًا  واإلنسالالالالالان قد يكون الصالالالالالناعة البشالالالالالرية،
 خر بشتى الطرق، وعلى سبيل المثالعمال التي ت دف للسيطرة على ا واأل

 أحدهماجل التغلب أشالالالالالالالعوب من والللحصالالالالالالر الحروب التي خاضالالالالالالالت ا األمم 
                                                           

 .89سورة الراررا ، ا رة: (1) 
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وم   *الم : لك قوله تعالىومن ذ ،على االخر َنى ا رض  *غ   َب   الر      َأألي
َرغي  ب ونَ  من ا  مة،تولد مشالالالاكل ج اوهذه بطبيعت  ، (9)َوه مي م ني َبعيأل  َغَ ب ه مي سااَ

األمر  ،التعفنإلى  تؤدي يتالالبخر دفن الالا بمالالاالتي  ىلقتلا ثالالثك جر وت ةالمجالالاعالال
 .واألمراضاألوبئة ر الذي ينتج عن ذلك هو فساد الجو ونش

 ،لفي ا مث لإلنسالالالالالالالالالالانال دخل  طبيعيةهناك أسالالالالالالالالالالباب قد تكون  وثالثهما:
حصالالالالالالالالالالالالالول أو  المجاعالإلى  مطالار بمالا يؤدياأل احتبالاسأو  تغيرال المنالا 

 لبيئةاوترك مشالالاكل ا على  الطيارةانتشالالار غير متوقع من الحشالالرال، السالاليما 
 وحياته وبيئته. اإلنسان نفسإلحاق االضرار بإلى  بما يؤدي

الالالالالالالالالالالالالالالالالالال: ك ومن ا الكوارث الطبيعيةبيد اهلل تعالى، األمر  ن ذلكأ ىنسالالالالالن الو 
فال آ دولِّ ت الحرائق التي كثيرًا ماأو  السالالالاليولأو  العواصالالالالفأو  تسالالالالاقط الثلوج

: ىتعال هلو قل ما وقع على أمم قد خلل،ك، يصالالالالالالالالالالالعب على المجتمع تجاوزها
ْل َوَثَمان َرَة أرام بيَع َلَرا َرَها َعَ ريه مي ساااَ خ  وًما َ َتَر  اليَ وي  ساااَ ريَعى ا سااا  َم   رَها  اااَ

ْل َخاو َرةل  َ از  َنخي  . (6)َ َأن ه مي َأعي
التجربة األولى بعد نزول القرآن الكريم على اإلسالالالالالالالالالالالالالالمية  ي عد قيام الدولة

 مو قدولة ت ()أسالالالالالالس النبي إذ  سالالالالاليد الخلق أجمعين من األوليين وا خرين،
مدينة صدر دستور الأإذ  ،العرب يقوده في الجزيرة العربية مدنيمجتمع  على

 ذيالعالم أجمع الإلى  بما يؤمن ذلك التطور م(664هالالالالالالالالالال 6المنورة في عام )
امتد لعشالالالالالالرة قرون تقريبًا تراوحل عبر تاريخ ا الطويل بين القوة والضالالالالالالعف، 

ن اء الوجود العربي إلى  والضعف والقوة، أن وصلل مرحلة االن يار التام، وا 
سالالالالالالالالالالالالالنالالالالة من  ت الالالالاقيالالالالادو  اإلسالالالالالالالالالالالالالالميالالالالة العثمالالالالانيالالالالة الالالالالدولالالالالة كاألترا عنالالالالد قيالالالالام

                                                           

 .3-1سورة الروم، ا را  (1) 
 .1سورة الااقة، ا رة: (2) 
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 611 رابةاستمرل قإذ  م( تقريبًا،9965هالالال 9546) حتى (م9699هالالال 811)
 .(9) سنة

من  ،أصالالالالبح من الضالالالالروري االسالالالالتفادة مما ورد ذكره في القرآن الكريملذا 
 وقاية منالفي  السيما (،نصالح وقواعد نافعة، فضالاًل عن تفسالير الرسول )

آخرين من تضالالالالالالالر  قد وفي مقدمت ا أعمال تي سالالالالالالالبب ا اإلنسالالالالالالالان،الاألمراض 
ألمراض ا التنبيه على خطورة انتشالالالالالار بوجه عام، قال أحد الباحثين :"الناس 

التي تصالالاليب النفس البشالالالرية من صالالالرع وسالالالحر وحسالالالد وعين ونحوه، خاصالالالة 
 عدهم عن حقائقالنامية، وب  اإلسالالالالالالالالالمية  انتشالالالالالالالالار السالالالالالالالالحر في بعض البلدان

 .(6) "المياإلس الدِّْين
عبة اقتصالادية ص وكوارث ألزمالاإلسالالمية  تعرَّضالل الدولة العربية كما
 ما تتمتع به منمرغم على ال ا ب عصالالالالالالالالالالالالالفل يبسالالالالالالالالالالالالالبب الجوائح الت ،ومعقدة
ل الكثير من المواد الغذائية من ذنفإذ  ،وصالالناعية زراعيةو  اقتصالالادية ثروال

األمر  ،سالالالالالالعارعن ارتفاع األ األسالالالالالالواق وأصالالالالالالبح الجوع ظاهرة عامة، فضالالالالالالالً 
                                                           

ومن المعروف أن الألولة العثمانرة ب غ  رروة م ألها وسااااارطرتها، وع أل  ألولة قورة خاْ (1) 
  امتأل ،المراأل (الساااألس عشاار والسااابع عشاار ) ال رنرن )العاشاار والااأل  عشاار اله ر 

سااااا طانها ع ى أراضااااا   بررة لتشااااامْ أنااء واساااااعة من قارا  العالم ال ألرم الثاثة وه : 
أوروبا، وآساااااارا، وأ رر را، إر خضااااااع  لها ال ثرر من الألوْ ب ام ها، الساااااارما    آساااااارا 

 .عن شمال  أ رر راال اغر  وأ زاء متعألألة من  نوب شارق أوروبا، وغرب  آسارا،  ضاًا 
الشااااااااررف وهما الم ااااااااألر  الّنبو  والاألرث ال ررم ال غة العربرة لغة ال رآن إال أنها أهم  

، خو ًا من عوألة العرب تارة أخر ،  عزلوهم عن الوظائف المهمة وغررها ا ساس  ل تشررع
، ترسرر، ةال ثرر. وساروا ع ى نظام الخا ة ع ر ا موررن والعباسررن. ل مزرأل ر نظر:  بار 

،  امعة ال ألس، عماألة الباث الع م  والألراساااااااااا  الع راتااررخ الاألولاة العثمانرة، )مطبعة 
 .11م(، 1618  سطرن، 

 ، ))أل. ط(،  امعةا ر تف، أهمرتف، ا مف، وضاااوابطف لعاج بال رآن:امرش، عبأل الاق، ا(2) 
 .4، )أل.  ((، / االمارا  العربرةالشارقة
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السالاليما من الناحيتين االقتصالالادية واالجتماعية،  ،نتائج خطيرةإلى  الذي أدى
م وعدم اهتما ،في انعدام االسالالالالالالالالتقرار السالالالالالالالالياسالالالالالالالاليسالالالالالالالالببًا  هذاو كثيرًا ما كان 

في تالالالالبمين مسالالالالالالالالالالالالالتلزمالالالالال الطواره ومن الالالالا وقوع الوبالالالالاء  الحكالالالالام البعض من
 .على حين غفلة والمرض

نة اأو  وأغلب الظن أن المل ك لحاكم الظالم البد من أن يزول، وهذه سالالالالالالالالالالالالال 
ن  باهلل في أرضه وسمائه، قال ابن خلدون   .(9)" العمران خراب:" الظلم  مؤذ 

واألمر  عن العطالالالالالالاء ف الحيالالالالالالاة وجلوس المجتمعومن المعلوم أن توقْ 
دالالل واضالالالالالالالالحة  ذههو  ،ان يار المنظومة االقتصالالالالالالالالاديةإلى  العزل قد يؤديب

َن  بيد الناس لقوله تعالى:  واقعالفسالالالالالاد ال انتشالالالالالارعلى  َْ   ريَعوي َنا َآ َوَلَ ألي َأَخري
ونَ  َن الث َمَرا   َلَع  ه مي َرر   ر  ن رَن َوَن ي ل م  . لذلك ترى البعض يمد   (6) ب الساااف

، ويذم عندما تصالالالالالالالالاليب م قارعة مما كسالالالالالالالالالبل األموال والثمرال بعدما يكسالالالالالالالالب
بيه   :أيدي م لقوله تعالى نيأل  ال  ف  َوا  ني َوا  ني ت  اااااااا  ه  م ني ع  َنة  َر  ول وا َهر   مي َاسااااااااَ

ْ  َهؤ اَلء  ا نيأل  ال  ف  َ َما ْن م ني ع  ْي    َو ق  نيأل  ه  م ني ع  رفَئة  َر  ول وا َهر  بيه مي سااَ م  ت  اا  ليَ وي
رثًا اَل َرَ األ وَن َرفيَ ه وَن َاأل 

 (5). 
 رضين في األجبر متوال األموال المترفين أصحاب أن قسمًا من جدلذلك ت

 ينعملون جاهدوي ،ل ذه التصالالالالالالالالالنيفال وخسالالالالالالالالالائرهم يعزون تراجع اقتصالالالالالالالالالادهم
كالل مالا يعيق تلالك المكاسالالالالالالالالالالالالالب على حسالالالالالالالالالالالالالاب الفقراء والمحتاجين  لسالالالالالالالالالالالالالحق

 لي أثقلتاله ا فال من هذ بالوسائل كل ا التخلصالعمل على و  والمسالاكين،

                                                           

م(، تاررخ ابن 1419هاااااااا/111الرامن بن مامأل بن مامأل ) :  عبأل ،أبو زرأل الاضرم (1) 
خ ألون، والمساااااامى ألروان المبتألأ والخبر    تاررخ العرب والبربر ومن عا اااااارهم من رو  

 .31 م(.1611-ها1411، بررو ، 2الشأن ا  بر، تا رق: خ رْ شااتف، )ألار الف ر، ط
 .131، ا رة: عرافسورة ا (2) 
 .11: ، ا رةلنساءسورة ا(3) 
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ين لى معتقالالدي من دون االطمئنالان والتوكالل على اهلل تعالااالقتصالالالالالالالالالالالالالاد  مكالاهل
 .قول محسب ب أن م قادرون على فعل المستحيل

 اسالالالالالالالالالالالالالتجالالابفالالإذا مّن اهلل على خلقالاله بالالدعالالاء النالالاس والطلالالب منالاله تعالالالى، و 
اده لنكثه غيه وفسإلى  بدان م جميعًا، ترى الكثير يعودأهذا الوباء من  ةزاحبإ

وله لق ،الضالالالالالالالالالالالالالل ظالمًا نفسالالالالالالالالالالالالهإلى  الع ود التي قطع ا على نفسالالالالالالالالالالالاله ليعود
زَ   تعالى: ْل ه مي َبال غ وه  إلى  َ َ م ا َ َشفيَنا َعنيه م  الرف ي مي َرني  ث ونَ ه  إرا  َأَ 

 (9). 
إلى  ّدونير و  ونوال يتعظ ونفال يعتبر وهنا يعود البالء والوباء تارة أخرى، 

م علي  غضالالالب اهلل ينزلف يظلمون أنفسالالال م وهم يشالالالعرون،إذ  ،األولى مسالالاليرت 
 .وهو أرحم الراحمين

ع الواسالالالالالالالالالالالالال عالالالمعمالالا يالالدور في دهالالاليز الالحالالديالالث  ا يبالالدو فقالالد ك ثروعلى مالال
 تلقي بوبالالالائ الالالا على النالالالاس من دون رحمالالالة، آملين التطلع لمالالالا قالالالد وكورونالالالا
َعف وَن  ، قال تعالى: تغيير من  ميصالالالالاليب َتضااااي رَن َ ان وا ر سااااي َم ال ر  َرثيَنا اليَ وي َوَأوي

َريض  َوَمَغار َبَها ال ت   َبارَ  َق ا ي ار  َنا   رَها َوَتم  ي َ   َمة  َربفَو اَمشاااَ َنى َعَ ى  ي ليا ساااي
م ف  َوَما َ ان وا ن  َوَقوي َنع    ريَعوي َنا َما َ اَن َر اااااي وا َوأَلم ري َبر  َْ ب َما  اااااَ َرائ ر  َبن   إ ساااااي

ونَ  ، والعاقل في هذا الزمن الق قري أن يسالالالالالالتفد مما ابتلى اهلل به  (6) َرعير شاااا 
بيعة أم من البشالالالالالر أنفسالالالالال م، ألن القوي سالالالالالوف ال عباده سالالالالالواء أكان من الط

َسسي  مي  يبقى بقوته، والضالعيف تتغير قدراته ويصبح قويًا، قال تعالى: إ ني َرمي
اس  َول َرعي  ا َبريَن النا  أَلاو ل هاَ ام  نا  َرا  َو ا ي ف  َوت  اي ثي ا  َم َقريح  م  ألي َمس  اليَ وي َ َم ال  ف  َقريح  َ  اَ

رَن َآَمن وا وَ  ب  الظ ال م رنَ ال ر  ني  مي ش َهأَلاَء َوال  ف  اَل ر ا  َر م   . (5) َرت خ 

                                                           

 .138، ا رة:  عرافسورة ا(1) 
 .131، ا رة:  عرافسورة ا(2) 
 .141، ا رة: آْ عمرانسورة (3) 
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يقي حقوباء  وكورونا مرض وباء أن إلى  ذكيروفي الختالام ال بالد من التال
الوقل ال يصالالالالالالالالالح التغاضالالالالالالالالالي عن  ذالوفي  ،وواقع ال يمكن وصالالالالالالالالالفه بالوهم

أفضالالالالل الوسالالالالائل لتحجيمه والقضالالالالاء عليه ببقصالالالالر وقل مكن، مع  اسالالالالتخدام
لتبكيد على عدم اسالالالالالالالالتغالل الظروف ا نية بإجراءال تلحق الضالالالالالالالالر بالدولة ا

إلى  والمجتمع على حدو سالالالالالالالالالواء من خالل تسالالالالالالالالالخير طاقال غايت ا اإلسالالالالالالالالالاءة
نسالالالالالالانيته، فضالالالالالالاًل عن االسالالالالالالترخاء والتعامل بج ل مع  األعراض اإلنسالالالالالالان وا 

 طريق اهلل طريق الخيرإلى  المصالالالالالالالالالالالالالالاحبالالة لالاله، ف و قالالاتالالل أواًل، ونالالافع للعودة
الرشالالالالالالالالالالالالالاد ثانيًا من خالل القيام بالواجبال التي أرادها اهلل تبارك وتعالى من و 

ومن ا الصالالالالة والصالالالالوم والزكاة في األموال، وصالالالالدق الحديث والوفاء  ،عباده
 عند الوعود، وعدم ارتكاب الفواحش ما ظ ر من ا وما بطن.

 
بوية ذكر الوباء يفثانيًا: 

 
ة الن
 
ن
ٌ
 الس

 وبئة واألمراض وعملوا على وضالالالالالالالالالالالع الحلولاأل نو المسالالالالالالالالالالاللم العرب   واجهَ 
 ال الك من المحترمة البشريةللحفاظ على النفس  المناسالبة ل ا قدر اإلمكان،

ع التشالالالالالري يالعوق مسالالالالالتعينين بالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: اهلل تبارك وتعالى من خالل مصالالالالالدر أو 
على الرغم من  عملوا على التعالالالايش مع المجتمعالالالال عمومالالالاً فاإلسالالالالالالالالالالالالالالمي، 

جاء به  من الفكر الذي وها حقالً وعدّ  السالالالالالالالببية،ا حتى ايقنو  الطبيعةمتغيرال 
ه مي َات ى  قال تعالى:  القرآن الكريم ََ اق  َو    َأنيف سااااا  مي َآَرات َنا     ا ي ن ر ره  ساااااَ

رأل   ه  ءل شااااااااَ ْف شااااااااَ ي  ، (9) َرَتَبر َن َله مي َأن ف  اليَاق  َأَوَلمي َر يف  ب َربفَو َأن ف  َعَ ى   
 ةسالالالالالالالالالالالالالس علميالالأوالجالالدل العلمي القالالائم علي  والتجربالالة ةجالالمعتمالالدين على الح

ل أفضالالالالالإلى  بغيه الوصالالالالالول اإلنسالالالالالانية، حضالالالالالارت م من خاللتوصالالالالاللوا إلي ا 

                                                           

 .83، ا رة:     سورة (1) 
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ما جاء وأرادها من اإلنسان ك تعالى اهلل هافكار التي ذكر السبل في تطبيق األ
  .(9)لعزيز في محكم كتابه ا

ثالث )بحدود  (محمد ) النبي عن أحاديثذكر ابن القيم الجوزية ورود 
طب ال وسميل بالالالالالالالال:األمراض  التوعية الصحية لتجنب حديث كل ا عن (مائة

حتوي ن ا تأإذ  ت دف لحفظ النوع البشري،  اجميع هذه األحاديثو  ،(6) الّنبوي
عد بعلى قواعد متنوعة كالالالالالالالالالالالالال: الطعام والشراب والنوم والزواج وغيرها الكثير، 

 ،( :" العلم علمالالان علم األديالالانل )قالالاوجعالالل لالاله الالالدواء، خلق اهلل الالالداء  أن
هنالاك الكثير من األحاديث التي تحض اإلنسالالالالالالالالالالالالالان على و ، (5) وعلم األبالدان"

 المشالالالالي، ودواء الدم رةدواء المَ لجعل  على سالالالالبيل المثال، فقدطلب العالج، و 

                                                           

 )أل. ط(،، )   ال رآن ال ررم االع از الع م  ،امرأل عبأل  واأل مامأل ،الن أل ل مزرأل ر نظر: (1) 
 .14 ،()أل. م(، )أل.  (

الاألفرين ماماأل بن أب  ب ر بن أروب بن ساااااااااعأل بن اررز ) :  شااااااااامس ،قرم ال وزراةابن (2) 
م(، الطب الّنبو ، ألراسااة وتا رق: الساارأل ال مر  ، )ألار ال تاب العرب ، 1381هاااااااااا/181

 .2 م(،1661ها/1411بررو ، 
م(، الم نف    ا ااألرث 146هااااا/238ابن أب  شربة، أب  ب ر عبأل اهلل بن مامأل ) : (3) 

ال را   ،  ؛1/12، م(1616ها/1416ل  اام، )ألار الف ر، بررو ، وا ثار، تا رق: سعرأل ا
، إرران نز الفوائأل، )مطبعة غألرر، قم/م(، 1181هااااااااااا/446أبو الفتح مامأل بن ع   ) : 

الم ررز ، ت   الاااااألرن أاماااااأل بن ع   بن عباااااأل ال ااااااألر ) : ؛ 2/111ش(، 1396
تا رق: مامأل  3فاء،  اااااام(، إتعاظ الانفاء بأخبار ا ئمة الفاطمررن الخ 1441هاااااا/148

. وهناو من 3/64 م(،1669ال اهرة:  2ا م  ماماأل أاماأل، )مطبعاة ا هرام الت ااررة، ط
أبو عبااأل الرامن رر  أن هااره الا مااة ل مااام مامااأل بن إألررس الشاااااااااا ع . ل مزرااأل رنظر: 

السااااا م ، مامأل بن الاسااااارن بن مامأل بن موساااااى بن خالأل بن ساااااالم النرساااااابور  ) : 
طب ا  ال و رة، تح: م طفى عبأل ال األر عطا، )ألار ال تب الع مرة،  م(،1121هااااااا/412

 .386م(، 1661ها 1416بررو ، 
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، خلق اهلل الالالداء إال وخلق الالالدواء أي مالالا .(9) الحجالالامالالة، ودواء البلغم الحمالالام
وعودوا كالالل بالالدن مالالا  دة بيالالل الالالداء، والحميالالة رأس الالالدواء:" المعالال ()ل اوقالال

عن التبكيد على النظافة بدليل الوضوء المتكرر بما ال يقل ، فضاًل (6)اعتاد"
قد يزيد على أو  في اليوم الواحد من الصالالالالالالالالة المفروضالالالالالالالة عن خمس أوقال

ذلك عند صالالالالالة الضالالالالحى والنوافل وغيرها الكثير من المسالالالالتحبال السالالالالتجابة 
 .الدعاء

 عن عالجالال الطب النبوي وما كتب في ا في قوله :" ذكر أحالد البالاحثين

أن محمد بن علي بن باديس الصالالالالن اجي قد ألف كتابا في األدوية ومنافع ا 
لى وقد بنى عمله أيضالالالا ع ،نة وما يصالالاللح باألربعة أزمنة(سالالالماه )المنافع البيّ 
[ كما أسالالالالالالالالالالاللفنا] (األبدانوعلم  ،األديانعلم ()العلم علمان قول الرسالالالالالالالالالالالول )

وجمع فيه ما اختصالالالره من كتب الطب المختلفة واألحاديث المسالالالندة، واعتمد 
قا والخواتم ووقوع المرض في الشالالالالالالالال ور ر كال ،على كتب األقدمين في األدوية

، ومعرفة النبض والبول، وما يسالالالالالالتدل به على األمزجة من المعربة عجميةاأل
الرديئة. ومن مصادره في ذلك  األحالم والفصالد والحجامة واإلنذار بالحوادث

وابن زكريا والمنصالوري وحنين بن إسحاق  ، محمد بن جرير،الرازي والطبري
ثمالالانيالالة أبواب على إلى  وقسالالالالالالالالالالالالالمالاله ،وأفالطون وهرموس، ودقيوس وجالالالينوس

النحو التالي: في األربعة أزمنة وما يسالالالالالالالالالالتعمل في ا من حفظ الصالالالالالالالالالالحة، في 
ي عالج األذنين واألضالالالالالالالالالالالالالراس عالج الرأس، في عالج العينين والوجالالالاله، ف

                                                           

الااارهب ، أبو عباااأل اهلل شااااااااامس الاااألفرين ماماااأل بن أاماااأل بن عثماااان بن قاااارمااااز ) : (1) 
م(، سااااااااارر أعام النباء، تا رق: شاااااااااعرب ا رناؤوط، ومامأل نعرم 1341هااااااااااااااااااا/141

 .8/483ها(، 1413، بررو ، 6ط العرقسوس ، )مؤسسة الرسالة،
م(، زاأل 1211هااااا/861ابن ال وز ،  ماْ الألفرين أبو الفرج عبأل الرامن ع   الب ر  ) : (2) 

 –هاااااااااااااا1423ألار ابن ازم، الم تب االساااااام ، الرراض، )المسااااارر    ع م التفسااااارر، 
 .3/121م(، 2112
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والحلق، في عالج القلب والصالالالالدر والرئة والطحال، في عالج البطن والسالالالالرة 
والمعدة والكبد، في عالج الكلى والخاصرة، والحصا وحرقة البول، ومن يقعد 
بالالالالالدم ومن وجع الظ ر، وعلالالل أرحالالام النسالالالالالالالالالالالالالالاء ومقويالالال الجمالالاع، ثم عالج 

 . (9)" ن والقدمينالوركين والفخذين والركبتين والساقي
جاء طبيبًا؛ بل كانل رسالالالالته رحمة للعالمين  إن الرسالالالولوال يمكننا القول 

اع تبإإال دليل على  وجميعًا، وما جاء به من نصح في مجاالل الطب ما ه
أواًل، األمراض  اإلرشالالالالالالالالالالالادال الصالالالالالالالالالالالالحية والوقائية التي تحمي اإلنسالالالالالالالالالالالالان من

 ثانيًا. ال الك و 
 ن " يوهم المريض أبالالداً أفعلى الطبيالالب  ،ائيوم مالالا كالالان نوع المرض الوبالال

 خالقألفمزاج الجسالالالالالالم تابع  ،ن كان غير واثق بذلكأبالصالالالالالالحة ويرجيه ب ا و 
النفس، فالطبيب األمي الذي ليس لديه تجربة، ومن كانل عنايته بالمرضالالالى 

 . (6)" (القتّ )قليلة وش واته كثيرة 
لى البالء، السالالالالاليما صالالالالالبر اإلنسالالالالالان عجدًا،  ضالالالالالرورية الوقايةن وسالالالالالائل إ

وتجاوزه وبخالفه سالت جم عليه الكثير من الوسالاوس، فضاًل عن شبح المول 
 نفسالاليةالاألمراض  منهذا كله يشالالكل هاجس وقلق وبالتالي تتكون مجموعة و 

ك عند لذل : ال م والغم والحزن، وهي أمراض يشكو من ا المسلم وغيره.ومن ا
" المؤمن : ()محمد  قول الرسالالالالالالالالالولب وقوع البالء والوباء ضالالالالالالالالالرورة االقتداء

                                                           

ئر ألار الب ااااا)ااة وال اااارأللة، سااااعأل اهلل، أبو ال اساااام، تاررخ ال زائر الث ا  / الطب وال ر (1) 
 .2/424، (م2111ل نشر والتوزرع، ال زائر، 

 .421-421ابن أب  أ ربعة، عرون ا نباء    طب ا  ا طباء، (2) 
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نه أ ()وفي حديث للرسالالالالالول محمد  .(9)" القوي خير من المؤمن الضالالالالالعيف
 . (6)" وال هامة وال صفر ة،وال طير  ،عدوى " القال :

المراد به هو  لكن، يبالدو فالإن هالذا قالد يكون من ظالاهر الحديث وعلى مالا
ن و بنفسالالالالالالالالالال ا من د يالناس قبل اإلسالالالالالالالالالالالم، ألن العدوى تعد يعتقدهإبطال ما 

نسالالان في حياة اإل ةمباشالالر كانوا يعتقدون أن العدوى تدخل إذ  ،ذكر اهلل تعالى
 من دون علم اهلل سالالالالالالالالواء والحيوان والنبال وكل شالالالالالالالاليء في الطبيعة على حدو 

 .خالق الكون
الم عدية تكون ببمر اهلل األمراض  والبد من اإلشالالالالارة هنا كما نرى أن أكثر

أم القضالالالالاء علي ا، ولكن باألسالالالالباب وجودها أم انتشالالالالارها تعالى، سالالالالواء أكان 
 ا.المخلوقال جميع  والمسببال، السيما

                                                           

المناو ، مامأل عبأل الرؤوف بن تاج العار رن بن ع   بن زرن العابألرن الاألاأل  ال اهر   (1)
أامأل عبأل السام،  :رر، تا رق رض ال ألرر شرح ال امع ال غ ،م(1921هااااااا/1131) : 

؛ الع  ون ، إسماعرْ بن مامأل 3/131م(، 1664ها/1418)ألار ال تب الع مرة، بررو ، 
م(،  شف الخفاء ومزرْ االلباس، تا رق: أامأل 1141هااااااا/1192ال راا  الشا ع  ) : 

 .2/261ها(، 1418، بررو ، 4ال اش، )مؤسسة الرسالة، ط
م(،  ارح البخار ، 196ها/289أل بن اسماعرْ ال عف  ) : البخار ، أب  عبأل اهلل مام (2)

 ،ه  التشاؤم . والطررة1/11م(، 1661هاااا/1411)الرراض: ألار السام ل نشر والتوزرع، 
ما  ااااااااافر  هناو روارة أتخرج من رأس المر .  إنهاماا الهااماة  ه  ألواب ا رض، وقرْ أ

 رب، ع ى ارن هناو من عأل  من مرض الأارة ت اارب الماشاارة والناس وه   إنهات وْ 
ع م. ر نظر: ابن ال وز ، أرنظر أن  ااااااافر ما هو إال الشاااااااهر الر  رأت  بعأل مارم، واهلل 

ألار الوطن، الرراض، ) شاف المشا ْ من األرث ال اارارن، تا رق: ع   اسرن البواب، 
 .3/63، م(1661-ها1411
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 ولالرسالالالالالل و قومن الوباء ما يقتل اإلنسالالالالالان ولكن عّده اهلل من الشالالالالال داء، ل
() :وقال (9)" " الطاعون ش ادة لكل مسلم ،() أيضًا :" الش داء خمسة: 

 .(6)" المطعون والمبطون والغرق وصاحب ال دم والش يد في سبيل اهلل
 رمحينأو  " كلم المجالذوم وبينالك وبينه قيد رمح: () النبي محمالد وقالال

عليه يتطلب من األصالالالالالالحاء االبتعاد كثيرًا عن المصالالالالالالاب بما يضالالالالالالمن و  ،(5)"
اذ عن طريق الرذالم عدية تنتقل بال واء األمراض  هناك منأن إذ  سالالالالالمت م،

الجذام كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: بالتالمس أو  عند المجالسالالالالالالالةأو  المتطاير من فم المصالالالالالالالاب،
 المريض أن يشالالالالعراإلنسالالالالان  ىفعل .والسالالالالل وغيرها ،مدلر ي وار جدالجرب و الو 

االبتعالالاد عن  ةومحالالاولالال ،منالاله الوقالالايالالة النالالاس بحالالالتالاله المرضالالالالالالالالالالالالاليالالة كي يالالبخالالذوا
في إصالالالالابة الكثير من الناس سالالالببًا  ، ألنه سالالاليكوناألصالالالحاء قدر المسالالالتطاع

 ار من العالجخير من قنط الوقايةمن قيراط " قيالل :إذ  وهم ال يشالالالالالالالالالالالالالعرون،
ل اإلنسالالالالالالان، ويجب االبتعاد اطقد ت ىن العدو فإما قالوا  ةصالالالالالح ، ولتبكيد(4)"

 . عن المصابين
، ومن ثم اإلصالالابة لضصالالحاء من وجود العدوىمؤكدًا  اليمني األزرقي نّبه

 ينجون دونعتوالمب ،ن يصالالابون فوراً و فالمخالطبما نصالاله :"  ، إذ قالالمريض

"(5). 

                                                           

 .3/1141، البخار  البخار ،  ارح(1) 
م(، مسنأل االمام 188هااااا/241الشربان  الره   ) :  بن انبْ بن مامألابن انبْ، أامأل (2) 

 .2/12مس م،  ارح،  ؛2/328، م(1663أامأل، )ألار ال تب الع مرة، بررو  
 .119بو ، ال رم ال وزرة، الطب النّ  ناب(3) 
 .168، (م2111ألار الع وم، بررو ، )الف ف، البرئة،  ، مامأل الاسرن ، الشرراز (4) 
 / الخامسلرامن بن أب  ب ر ا زرق الرمن  ) : ال رن التاساااااع اله ر إبراهرم بن عبأل ا(8) 

تسااهرْ المنا ع    الطب والا مة: المشااتمْ ع ى شاافاء ا  سااام و تاب  ،(عشاار مراأل 
 .11، (م1161مطبعة المشهأل الاسرن ، ال اهرة، )الرامة، 
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على حالذر ويجالالب أن يكون قالد تالدرب على طرق  وعلى المعالالج أن يكون
 العالج الناجح ويفضل من ذوي االختصاص، فمن أتى بعّلة على األصحاء

" : ()داواهم وهو ال يعلم ما يفعل، فإنه ضامن لحيات م، قال رسول اهلل أو 
، وال دف من ذلك (9)" ذلك ف و ضالالالالالالالالالالامن ن تطبب ولم يعلم منه طب قبلم

النالالاس جميعالالًا كي يمالالارس الم نالالة من هو عالالالمالالًا  تالالبكيالالد المحالالافظالالة على حيالالاة
 ب ا.
ها قسالالالالالالالم من المؤرخين من دون ر كذالناس فلم ي لىل عوقع أوبئةوهناك  

عمال أن هناك الكثير من أودليلنا على ذلك  ،سالالالالالالالبابهأو األمر  توضالالالالالالاليح ذلك
  والمساكين. طعام الفقراءكال: إ الصدقة
يجب أن يقوم العبد من  األمراض أو الوباءال: ب عند اإلصابةمن الم م  و

ن يتصالالالدق أ () رسالالالول اهللعن  صالالالح دوق ه،من مالبني البشالالالر بالتصالالالدق 
)ل:  العبالاس بن عبالالد المطلالب هعمال( ل)لقولالاله  ،العبالد لسالالالالالالالالالالالالالنتين من زكالالاتاله

ن إ" رواة الحديث بما نصه :عن م(، ذكر ذلك الشوكاني نقاًل 656هالالالالالالالالالالالال 56
 ة عامينن العباس صدقوسلم أخبرهم أنه تعجل م النبي صاللى اهلل عليه وآله

لوجود حاجة ماسالالالالالالة لذلك المال، وسالالالالالالد العوز االقتصالالالالالالادي الذي يمر به  (6)"
 .من دون بيان األسباب الناس حينذاك

                                                           

لسنن ال بر ، م(، ا618هااا/313النسائ ، أبو عبأل الرامن أامأل بن شعرب بن ع   ) :  (1)
م(، 2111-هاااااااااااا1421تا رق: اسااان عبأل المنعم شااا ب ، )مؤساااساااة الرساااالة، بررو ، 

4/241. 
؛ البره  ، أبو ب ر 4/214 نرْ ا وطار شاااارح منتهى ا خبار من أااألرث ساااارأل ا خرار،(2) 

م(، السنن ال بر  و   رر ف ال وهر الن  ، 1198ها/481أامأل بن الاسرن بن ع   ) : 
الهرثم ، ؛ 4/1هااا(، 1344لمعارف النظامرة ال ائنة    الهنأل، ارألر آباأل، م  س ألائرة ا)

م(، م مع الزوائأل ومنبع الفوائأل، )ألار 1414هاااااااااااا/111نور الألفرين ع   بن أب  ب ر ) : 
 .3/16 م(،1661-ها1411ال تب الع مرة، بررو ، 
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 الفرد الذي أصالالالالابه الضالالالالرركثيرًا ما تنقذ  المتاعأو  الصالالالالدقة باألموالن إ
 اهللإلى  الناس ةعود عندما السالالالالالالالالالالالالي ،المجتمعالمتفشالالالالالالالالالالالالي في  ءمن هذا البال

أموالكم بالزكاة وداووا مرضالالالالالالالالالالالاكم  نوا" حصالالالالالالالالالالالّ : ()الرسالالالالالالالالالالالول  قولل ،تعالى
 .(9)" بالصدقة وأعدوا للبالء بالدعاء

 "بما نصالالالالالالالالاله : العينيدعا ألهل المدينة المنورة، قال  ()إن النبي  يلوق
 أي: حمى ،وزاد في دعائه بقوله: وانقل حماها ،صحح المدينة من األمراض

دموا ق ا في الدعاء ألن أصالالالالالحابه حينالمدينة، وكانل وبيئة، وخصالالالالالص ب ذ
 .(6)المدينة وعكوا "

إلي ا  () بعد قدوم النبي محمد المنورة المدينةن الوباء ال يدخل أقيل إذ 
 .(4)" " مول الصالحين قبلنا: هو لوباءن اأوقيل أيضًا ، (5)

قالالال :" على أنقالالاب المالالدينالالة  ()ن رسالالالالالالالالالالالالالول اهلل أومن الجالالدير بالالالالالذكر 
 .(5) ا الطاعون وال الدجال "مالئكة، ال يدخل

                                                           

ضعفاء الر اْ،     م(، ال ام618ْهااااااا/398عبأل اهلل بن عأل  ) : أبو أامأل ال ر ان ، (1) 
؛ 9/341م(، 1611-هاااااااااا1416، بررو ، 3تا رق: رارى مختار غزاو ، )ألار الف ر، ط

م(، شعب 1198هاااااااا/481البره  ، أبو ب ر أامأل بن الاسرن بن ع   بن عبأل اهلل، ) : 
هاااااااا(، 1411االرمان، تا رق: م َام أل السعرأل بسرون  زغ وْ، )ألار ال تب الع مرة، بررو ، 

3/212. 
 .281-11/281 ال ارئ شرح  ارح البخار ،عمألة (2) 
 .1/23، نفس الم ألر ،العرن (3) 
م(، 698هاااااا/384ابن ابان، أبو ااتم مامأل بن ابان بن معار بن التمرم  البست  ) : (4) 

، بررو ، 2مؤسااااااااسااااااااة الرسااااااااالة، ط) ااااااااارح ابن ابان، تا رق: شااااااااعرب االرناؤوط، 
 .1/218م(، 1663ها/1414

م(، الموطأ، 168هاااا/116نس ) : أمالو بن ؛ ر نظر: 2/223، ر البخا البخار ،  ارح(8) 
 .2/162م(، 1616)أل. ط(، بررو ، )تا رق:  اروق سعأل، 
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ولم تسالالالالالالعفنا المصالالالالالالادر التاريخية عن انتشالالالالالالار األوبئة في المدينة المنورة 
اء بعدم انتشالالالالالالالالالالالالالار الوب ل م (، ويبدو أنه دعا اهلل تبارك وتعالىع د النبي )

 واهلل أعلم.له ، فاستجاب عند وجوده في ا
هلل من ن لم " خمس إن أدركتموهن فتعوذوا بالالالالالالالالالالالالالالالالال: ا: ()قال رسالالالول اللَّه 

تظ ر الفاحشالالالالالالالالالالة في قوم قط حتى يعلنوها إال ظ ر في م الطاعون واألوجاع 
ولم ينقصالالالالالالالالوا المكيال والميزان إال  ،التي لم تكن في أسالالالالالالالالالف م الذين مضالالالالالالالالوا

ولم يمنعوا الزكاة إال منعوا  ،أخذوا بالسالالالالالالالنين وشالالالالالالالدة المئونة وجور السالالالالالالاللطان
ينقضالالالالالالالالالالالالالوا ع الالد اللالَّه وع الالد  القطر من السالالالالالالالالالالالالالمالاء ولوال الب الالائم لم يمطروا ولم

 ،إال سالالالالالالالاللط اللَّه تعالى علي م عدوهم وأخذوا بعض ما في أيدي م []رسالالالالالالالالوله
  .(9)" ولم يحكموا بغير ما أنزل اللَّه تعالى إال جعل اللَّه تعالى ببس م بين م

م( أن 667هالالالالالالالالالالالالالالال 6) في سالالنةالمصالالادر التاريخية أفادتنا  نأومن المعلوم 
 الناس طلبف ،الغيث قلة في السالالالالاليما ،() ع د النبي محمد جدب حصالالالالالل
المدينة قد  أغلب أهلكان إذ  ،(6)سالالالالالقاء االسالالالالالت ةصالالالالالال إقامة () من النبي

 طالبين اهللإلى  ينعضالالر الناس مت المياه، فتجمع شالالحةبسالالبب  ى،ذأصالالاب م أ
إذا  يماف باألوبئةمن اصالالالالالالالالابت م  وابعاد الناس عن ال الك خوفاً  ،نزال الغيثإ

                                                           

الروضاااااة من  ،م(636هاااااااااااااا/321ال  رن ، أب   عفر مامأل بن رع وب بن إساااااااق )  (1) 
م(، 1681هاااااااا/1311ال ا  ، تا رق: ع   أ بر الغفار ، )ألار ال تب االسامرة، طهران، 

الفرض ال اااااشااااااااااااان ، مامااااأل بن مرتضاااااااااى بن ماموأل بن ماسااااااااان ) :  ؛2/313
، أ ااااااااافهان، ()م تبة االمام أمرر المؤمنرن ع   )م(، الوا  ، 1911هااااااااااااااااااا/1161
 .8/1141ها(، 1419

 ر نظر: االسااااااتساااااا اء هو: ألعاء واسااااااتغفار،  نف اساااااات ابة من اهلل تعالى النزاْ الغرث.(2) 
م(، الألر المختار شااااارح تنورر 1911هاااااااااااااا/1111ف  ، عاء الألفرين الانف  ) :  اااااالا

ا ب اااااااااااار و اااامع البااااار، تا رق: عباااأل المنعم خ راااْ إبراهرم، )ألار ال تاااب الع مراااة، 
 .2/166م(، 2112/ها1423
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ْ   : تعالى الالسالالالالالالالالالالالالالماء، قلم ينزل من  اَعة  َور َنزف نيأَله  ع  يم  السااااااااا  إ ن  ال  َف ع 
 . (9)اليَغريثَ 

" إنما اسالالالالالالتبطبك في االسالالالالالالتسالالالالالالقاء ذكر هذه الحادثة أحد المؤرخين قائاًل :
 فقام فخطب فبوجز ثم صالالالاللى ركعتين فبوجز ،فاسالالالتسالالالالق بنا فنادى في الناس

قوتنالا وعجزل عنا الل م عجزل عنالا أنصالالالالالالالالالالالالالارنالا وعجز عنالا حولنالا و  :ثم قالال
 .(6)" العباد والبالد يفاسقنا وأح ،أنفسنا وال حول وال قوة إال بك الل م

 فاسالتسالالقى رسالول اهلل صالاللى اهلل ،الناس جدبا شالديداً  " أجدب: ير طبال قال
 .(5)" عليه وسلم في ش ر رمضان بالناس

رمة مكة المكفي  مصالالالالالالالاب أفقد  فقط، في ع د الرسالالالالالالالولاألمر  ولم يتوقف
( الخليفة عمر بن الخطاب ) طلبف ،()سيما بعد وفاة الرسول أيضًا، ال

 " من حديث أنس: الباحثينب م، قال أحد ن يصالالالالالالاللي أعم النبي  من العباس
قحطوا اسالالالالالالتسالالالالالالقى بالعباس بن إذا  كان ()أن عمر بن الخطاب  بن مالك

الل م إنا كنا نتوسالالالالالل إليك بنبينا صالالالالاللى اهلل عليه وسالالالالاللم  :فقال ،المطلب عبد
نافتسالالالالق بتوسالالالالله  قال فيسالالالالقون وأراد عمر ،نتوسالالالالل إليك بعم نبينا فاسالالالالقنا ينا وا 

 قالالال ابن حجر، (4) ()ألنالاله عم النبي  ،العبالالاس همكالالانالال بالالالعبالالاس أن يط ر
قصالة العباس اسالتحباب االسالتشفاع ببهل الخير  ويسالتفاد من" : (5)بما نصاله 

                                                           

 .34سورة ل مان، ا رة: (1) 
م(، تاررخ الرسْ والم وو، تا رق: 622هاااااا/311الطبر ، أبو  عفر مامأل بن  ررر ) : (2) 

 .3/163م(، 2116، ال اهرة 9اهرم، )ألار المعارف، طمامأل أبو الفضْ إبر 
 .2/219 تاررخ الرسْ والم وو،(3) 
 .4/33، نرْ ا وطار شرح منتهى ا خبار من أااألرث سرأل ا خرارالشو ان ، (4) 
 .2/413ابن ا ر،  تح البار  شرح  ارح البخار ، (8) 



 

71 

 

لعباس وفضل عمر لتواضعه ل بوة وفيه فضل العباسوالصال  وأهل بيل النّ 
 .م وأنزل الغيثفاستجاب اهلل ل  ،(9)" ومعرفته بحقه

 ةالحاج ةفي حال ةضالالالرورياالسالالالتسالالالقاء  ةصالالالبحل صالالالالأذلك الحين ومن 
اض األمر  ذلك تتكاثرألن خالف  باالسالالتجابة،طلب من السالالماء وال الماءإلى 
 األذى لشحة المياه، وبالتالي قد تنعدم النظافة التي هي ويصيب مالناس بين 

فتظ ر األوبئة التي يمكن التخلص من ا بالماء الطاهر  ادر الشالالفاءأحد مصالال
ون ي ط ر اإلنسالان نفسه بالماء والصابإذ  ه اليوم في هذا الوباء،الذي يشالب ك

يعّول عليالاله في  ونالالا الالالذير كو  الوبالالاءبعراض بالال قبالالل العالالدوى من المصالالالالالالالالالالالالالالاب
 ليومم اناس في عالال قد تعاني من ا بالنظافة التي الفيروسالالالالالالالال التخلص من

 .في أماكن عدة لضسف
 ايمسالالالالالالالالالالالالالال ،التي تحل بالناس الطبيعيةفإن الكوارث  أعظموما خفي كان 

نفوس في  جمةمشالالالالالالالاكل  دتول وكسالالالالالالالوف الشالالالالالالالمسفي حالتي خسالالالالالالالوف القمر 
باهلل وعبدوه كثيرًا، على الرغم من كون ا وا آمنالذين المجتمع، السالالالالالالالالالالالالاليما في 

َف اليَ مَ  : قال تعالىمباركال،  آيال   ر  َوَخسااَ
ال تحصالالل  ا يالهذه و  ،(6)

" إن كسالالالالالوف الشالالالالالمس آية من : () الدته لقول رسالالالالالول اهللو أو  ،مول فردل
. وخوف هؤالء المؤمنين (5)" الصالالالالالالالالالالالةإلى  ذلك فافزعوا فإذا رأيتم اهلل،آيال 

طبيعي لما قد يلحق أغلب الناس من ضالالالالالالالالرر، بسالالالالالالالالبب تفشالالالالالالالالي المعاصالالالالالالالالي 
ووجود اإلنسالالالالالان في هذا العالم  واسالالالالتشالالالالالراء الفسالالالالالاد وممارسالالالالالة أعمال ال تتفق

اهلل في أمور الناس عامًة واجب البد منه، وهي إلى  الواسالالالالالالالالالالع. ولكن الرجوع
                                                           

وعراب اهلل الم أل ، )م تبة  مامأل عاشااااق الرامن ال األر ، سااااروف اهلل ا   ة الابرب ،(1) 
 . 21، ((الا ر ة، إستانبوْ، )أل،  

 .6سورة ال رامة، ا رة: (2) 
م(، الم نف    ا ااألرث 146هااااا/238ابن أب  شربة، أب  ب ر عبأل اهلل بن مامأل ) : (3) 

 .1/421م(، 1616ها/1416وا ثار، تا رق: سعرأل ال  اام، )ألار الف ر، بررو ، 
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يبدو إشالالالارال إل ية الغاية من ا تصالالالحيح مسالالالار الناس لما يحب ل م  على ما
 اهلل ويرضى.

ومن المواقف التاريخية التي تؤكد ارتكاب قسالالالالالالم من الناس اعمال خالف 
( أبو طالالالالالب )و  () النبيلالاله تعرض ى، ونشالالالالالالالالالالالالالير لمالالا مالالا أمرهم اهلل تعالالال

إلى  مقريش بترحيل مشالالالالالركي  عندما اتفق قاسو  رحصالالالالالاإلى  هوعشالالالالاليرت ههلوأ
ال ق بين الجبال، الواقعة عاب أبي طالبشالالال  أيضالالالًا  التي تسالالالمى مكة،عاب شالالال  

" وتعالالاقالالدوا على ذلالالك وتعالالاهالالدوا وختموا على الصالالالالالالالالالالالالالحيفالالة بثمالالانين اليعقوبي :
كتب ا منصالالالالالالالالور بن عكرمة بن عامر بن هاشالالالالالالالالم بن عبد  الذي خاتمًا، وكان

 ثم حصرل قريش رسول اهلل وأهل بيته من يده. الدار، فشّللمناف بن عبد 
ب بني ععب الذي يقال له ش  بن عبد مناف في الشال   بني هاشالم وبني المطلب

فبقام ومعه جميع بني هاشم وبني المطلب  مبعثه.هاشالم بعد سالل سنين من 
 اله،موأنفق أبو طالب  ماله،رسالالالالول اهلل  ين حتى أنفقفي الشالالالالعب ثالث سالالالالن

قاطعين  (9)" حد الضر والفاقةإلى  مال ا، وصارواوأنفقل خديجة بنل خويلد 
والتعايش السالالاللمي  (6) الزوجية والعالقال ، والتبادل االقتصالالالادي،عن م الغذاء

للناس  () النبي ةكل ذلك بسالالالالبب دعو  تقريباً  سالالالالنوال ثالث طيلة ينسالالالالاناإل
اربوه، حمن دون عبادة األوثان فاهلل إلى  والتقرباإلسالم  الدخول فيبميعًا ج

 تبارك الالذي قالال عنه م(،664هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 5)ل:  وفي مقالدمت م عماله أبو ل الب
والكثير من المشركين وفي مقدمت م   (5) َتب  ي َرأَلا أب  َلَهبل َوَتب    ى:تعالو 

 .رهمم( وأبو ج ل وغي659هال 59أبو سفيان صخر بن حرب )

                                                           

م(، 614هاااااا/262ع وب إسااق بن  عفر بن وهب بن واضح ال اتب ) : أامأل بن أب  ر(1) 
 .2/31م(، 1691-ها1311تاررخ الرع وب ، )ألار  األر، بررو ، 

 .131، )ألار النباء، )أل. م(، )أل.  ((، ا سرة وقضارا الزواج ، ع  ، ال ائم(2) 
 .1سورة المسأل، ا رة: (3) 
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 لجوع،ابسبب   م،طفال بني هاشالم كانل تسالمع صراخأن صالبيان و أذكر 
 وانتشارها بين م، ولكن اللطف اإلل ياألمراض  ومنه تكاثر ،هو ال الكوهذا 

 ل.باغر ب الحقيقة أن تخفى وال يمكن موجود،
" ففعلوا ذلك ثالث سالالالالالالالالالنين حتى بلغ القوم ابن إسالالالالالالالالحاق بما نصالالالالالالالاله : قال

 بعا أصالالالوال صالالالبيان م يتضالالالاغون من وراء الشالالال  الج د الشالالالديد وحتى سالالالمعو 
"(9). 

 وزوج النبيأبو طالب  (النبي ) عم وفاةمن المحتمل إن القول  نايمكنو 
ب كان بسالالالالالالبا( وغيرهم من بني هاشالالالالالالم مة بنل خويلد )رضالالالالالالي اهلل عن خديج

مرض م ووفات م، إلى  الذي أدىاألمر  ،ذلك الحصار الجائر الذي لحق ب م
والحالة النفسالالية ثانيًا؛ ناهيك عن األسالالالباب التي لم تذكرها من المجاعة أواًل، 

 الذين لم يرد ذكرهم خالل سالالالالالالنوالأو  المصالالالالالالادر التاريخية وتبّين تفاصالالالالالاليل ا
 المش ورين من دون سواهم. المؤرخين يركزون عادة علىالحصار، ألن 

قالالد يتحمل الالا النالالاس ولكن شالالالالالالالالالالالالالالدت الالا على األمراض  لالالذلالالك نجالالد أن أغلالالب
نين قد تكون أكثر ألسالالالالالالالالباب يعلم ا اهلل، لقول المقدسالالالالالالالالي عما األنبياء والمؤم
اء قال األنبي ،يا رسالول اهلل أي الناس أشد بالء ( بما نصاله :"ذكره رسالول )

 ،ثم الصالالالالالالحون ثم األمثل فاألمثل من الناس يبتلى الرجل على حسالالالالالب دينه
ن كان في دينه رقة خفف عنه ،فإن كان في دينه صالالالالالالالالالبة زيد في بالئه  ،وا 

 ا يزال البالء بالالالعبالالد حتى يمشالالالالالالالالالالالالالي على ظ ر األرض ليس علياله خطيئالالةومال
"(6). 

                                                           

ق، )ألار الف ر اساإم(، سررة ابن 191هااااا/181مامأل بن إسااق بن رسار المط ب  ) : (1) 
 .1/141 ل طباعة والنشر، بررو (،

م(،  تاب ا مراض 943/1248) :  ب  عباأل اهلل ماماأل بن عبأل الوااألأضااااااااارااء الاألرن (2) 
 ألار ابن عفان،)وال فاارا  والطاب والرقرا ، ا  ف وخرج أااألرثف: أبو إساااااااااااق الاورن ، 

 .3 ،(ها1418 ال اهرة،
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 يمكن القول إن ا قد تنشالالالالالالالب بسالالالالالالالبب ا نموذجين أن هناكما تقدم م نسالالالالالالالتنتج
 تعالى وتدبيره ف و القادر على كل من صالالالالنع اهللوتتوسالالالالع، األول: األمراض 

في  خلق اهللإلى  رسالالالالالال القتلإمن صالالالالالنع البشالالالالالر في  شالالالالاليء ببذنه، والثاني:
 . (9)َوَما   ن ا م َعرفب رَن َات ى َنبيَعَث َرس واًل : قوله تعالىل ه وسمائه،أرض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .18سراء، ا رة: سورة اال(1) 
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 ثانياملبحث ال
بوة
 
 األوبئة يف عصر الن

 م(611-616هـ=6-11)
 

ي ف جالالاءتوج وا في بالالدايالالة الكتالالابالالة عمالالا  أغلالالب المؤرخينن أمن الالفالالل 
غزوال وما رافق ا من انتشالالالالالالالالالار ، فضالالالالالالالالالاًل عن ال()سالالالالالالالالاليرة الرسالالالالالالالالالول محمد 

 قلياًل ما كانوا يذكرون تلك األوبئة التي عاصالالالالالالالالالرل الشالالالالالالالالالعوبإذ  اإلسالالالالالالالالالالم،
ا  ،آنالالالذاك والمجتمعالالالال لعالالالدم الرغبالالالة في إثالالالارة الرأي العالالالام على أو  لقلت الالالاأمالالالّ

 .الحكام واهماله الناس في هذه المحن
 ول فياألقيل كان بل ، لم تسالالالالالالالالالالالالالعفنا المصالالالالالالالالالالالالالادر عن وقوع أوبئة متعددة

ع د  م(659هالالالالالالالالالالالالالالالالال 97) سالالالالنةطاعون عمواس  هواإلسالالالالالمية  العربية الدولة
وآخرين ويرى ابن قتيبة ، (9)( ) الثاني عمر بن الخطاب يالخليفة الراشالالالد
طاعون في وباء الأنه ليس هو األول في اإلسالالالالالالالالالم، بل وقع  كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: النووي
 سبباً  ، وسماه النووي طاعون شيرويه الذي كانم(667 هالالالالالالالالالالالال6)المدائن سنة 

م( بعد أش ر 667هالالالالالالالالالالالالالال 8)ل: ن كسرى ه بشيروي في مول الملك الساساني
رغم على ال ،بعداإلسالالالالالم  السالالالالاسالالالالانيين لم يدخلواالفرس ، وهذا يعني أن عدة

اإلسالالالالالالمية  خالل نشالالالالر الدعوة رض العراقأمن وقوع الوباء في المدائن من 
 . (6) عصر الّنبوة

                                                           

م(، الطب ا  ال بر ، أعأل  هارسها: 144هاااا/231مامأل بن سعأل بن منرع ) :  ،سعأل ناب(1) 
 .1/318م(، 1669اراء التراث العرب ، بررو ، إرراض عبأل اهلل عبأل الهاأل ، )ألار 

بن عبااأل الم رااأل بن مسااااااااا م ) :  الااألرنور ، أبو مامااأل عبااأل اهللابن قتربااة ر نظر:  ألل مزراا(2) 
، 2م(، المعارف، تا رق: ثرو  ع اشة، )الهرئة الم ررة العامة ل  تاب، ط116ااااا/ه219

الامو ، أبو عبأل اهلل شهاب الألفرين راقو  بن عبأل  ؛911م(، 1662-هااااااااا1413ال اهرة، 
، بررو ، 2م(، مع م الب ألان، )ألار  اااألر، ط1221هاااااااااا/929اهلل الروم  البغألاأل  ) : 
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الطبيعيالالالالة حظيالالالالل ن موضالالالالالالالالالالالالالوع الوبالالالالاء واألمراض والكوارث والحوادث إ
بحسالالالالب العصالالالالر اهملل من آخرين باهتمام قسالالالالم من المؤرخين المسالالالاللمين، و 

ب خر كاًل بحسالالآمؤر  و من ظرف بين  كان فيه بين ماأو  ،فيه واالذي عاشالال
 إنول ، وهذا ما يمكننا من القتفسالالالاليره ومعلوماته التي حصالالالالل علي ا فيما بعد

رها في المصالالالالالالالالالالالالادر، محدودة لقلة ذكاألمراض  أو معلومال انتشالالالالالالالالالالالالار الوباء
 .من عصر النبوة السيما في هذه الفترة

 () النبي التفسالالالالالير العلمي ألحاديث وهنا ال بد من القول إن إشالالالالالكاليال
 (، بعد أن انتشالالالر99-)كوفيد جائحة كورونا الوباء، السالالاليما في مواج ة عن
نه ألو ، والمول العدوى واالنتشالالالالالالالالالارناقاًل  سالالالالالالالالالريع شالالالالالالالالالكلللعالم أجمع بظ ر و 

خالل أشالالالالالالالال ر من بدء الدراسالالالالالالالالة، وقد يكون  يد لم يعرف له عالجفيروس جد
ة  األوبئة واألمراضغامضالالالالالالالالالالًا إسالالالالالالالالالالوة ببعض  م ل عبر التاريخ، ألنهالم ْلَتب سالالالالالالالالالال 

واج ة إال بالم ذوي االختصاصفلم يكن أمام  لقا  بعد،أو  يكتشف له مصل
وعدم  ،الوباء ومنع انتشالالالالالاره الصالالالالالحي لحصالالالالالرالحجر واتخاذ التدابير، ومن ا 

بسالالالالالالالالالالالالالبب التالقي والتعانق وعدم تطبيق النظام الصالالالالالالالالالالالالالحي  عالدةقالدان أنالاس ف
إ نَّ اللََّه َأْنَزَل  :" ()النبي االكرم  فالداء موجود وعالجه الدواء لقول ،السالالالالليم

 . (9)" َوَجَعَل ل ك لِّ َداءو َدَواًء، َفَتَداَوْوا َواَل َتَداَوْوا ب َحَرامو  الدَّاَء َوالدََّواَء،
األخالالذ بالالاألسالالالالالالالالالالالالالبالالاب، والعمالالل على عالج المرض بكالالل  وعليالاله ضالالالالالالالالالالالالالرورة

اللقاحال عدا المحرمال كالالالالالالالالالالالالال: الخمور وغيرها مما ال تتفق مع مبادي الدِّْين 
 اإلسالمي الحنيف واالهتمام بالبدن من الوجوه جميع ا.

                                                           

و ز ررا مار  الألفرين رارى بن شاااااارف ) : ؛ النوو ، أب4/181م(، 1668/هااااااااااااااا1419
)ألار الث ا ة العربرة،  ،م(، المنهاج    شاارح  ااارح مساا م بن الا اج1211هااااااااااا/919

 .1/119م(، 1626ها/1341بررو ، 
م(، الم موع شرح 1211هاااااااا/919ما  الألفرين أبو ز ررا، رارى بن شرف، ) : النوو ، (1) 

 .6/83 (،المهرب، )ألار الف ر بررو ، )أل.  (
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جاء فيه  ()رسالالالالالالالالالول ومن باب االهتمام بالنظافة، ذكر الترمذي حديثًا لل
يف يحالالب النظالالافالالة كريم يحالالب الكرم جواد " إن اهلل طيالالب يحالالب الطيالالب نظ:

 .(9)" فنظفوا أراه قال أفنيتكم وال تشب وا بالي ود ،يحب الجود
 ال،نظافة الطرق ، السالالالالالالالاليماعلى إماطة األذى الناس () النبي وشالالالالالالالالجع

 عمالأ يّ " عرضالالل عل: ()فقال  ون ب ا،تجمعيأو  التي يسالاليرونماكن األو 
 ،مال ا األذى يماط عن الطريقعأفوجدل في محاسن  ،أمتي حسالن ا وسيئ ا

 .(6)" عمال ا النخاعة تكون في المسجد ال تدفنأفي مساوه  ووجدل
كما  ،(5)" اق في المسالالالالالالجد خطيئة وكفارت ا دفن از " الب:أيضالالالالالالًا  ()وقال 

واليسالالالالرى لخالئه وما كان  ،وطعامه هاليمنى لط ور  ()كانل يد رسالالالالول اهلل 
 .(4) من أذى

عطس غطى وج ه إذا  " كان: ()ول اهلل أن رسالالال ()وعن أبي هريرة 
 .(5)" بثوبه وغض ب ا صوتهأو  بيده

ليرا الكو الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: الماء الراكد جوًا مالئمًا لنمو الكثير من البكتريا ك دعي  كما 
 ا بعض تحتاج إلي السالالاليما التي، ها من الجراثيموالسالالالالمونيال والشالالاليجال وغير 

 . الطفيليال األولية

                                                           

أبو عرساااى مامأل بن عرساااى بن ساااورة بن موساااى بن الضاااااو السااا م  ) :  الترمر ،(1) 
م(، س نن الترمر ، تا رق: أامأل مامأل شا ر وآخرون، )ألار إاراء التراث 162هااااااا/ 216

 .8/111 (،أل.  )العرب ، بررو ، 
 .2/11، مس م مس م،  ارح(2) 
 .1/111، البخار  البخار ،  ارح(3) 
م(، سنن أب  111ها/ 218ظر: أبو ألاوأل، س رمان بن ا شعث الس ستان  ) : ل مزرأل ر ن(4) 

؛ 1/6م(، 1661هااااااااااااااااا/1411ألار الف ر، بررو ، )ألاوأل، تا رق: ساااااااعرأل مامأل ال اام، 
 .1/113البره  ، السنن ال بر  و   رر ف ال وهر الن  ، 

 .4/111، الترمر  الترمر ، سنن(8) 
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 علمالالًا أن، ( 9)" ى أن يبالالال في المالالاء الراكالالد" ن  قالالد () وقيالالل إن النبي
" ال : ()بل يؤكد حتى في الماء الدائم، قال  ؛ال يوصي بذلك فقطاإلسالم 

روى في هذا دليل على ما و ، (6)" ثم يتوضالالالب منه في الماء الدائم يبول أحدكم
يه لما فمن الماء هذا المنع يشالالالالالالالالالالالالالمل القليل والكثير والدائم، ألن  الراكدالماء 
ء نه تنجيس للماأ آخر، وهو ءشالالالالالالالالالاليففيه  ثم إن كان قليالً ، االسالالالالالالالالالالتقذارمن 

 . (5) للفوائدوتعطيل 
هالذه األحالاديالث الغالايالة من الا التالبكيالد على تجاوز ظ ور األوبئة واألمراض 

قاعدتين  ()وضالالالالع رسالالالالول اهلل  ذلك، فقدمنع لغرض و والحد من انتشالالالالارها، 
ال حديث بعد اكتشاف مسببمن أساسيال الطب الوقائي الت عد إذ  ،ناأساسيت

ابين للمصالال والحجر الصالالحي المنفرد، وهما قاعدتي العزل ،األوبئة واألمراض
 لحين اكتساب الشفاء.

فضالاًل عما تقدم فكان النبي يوصي الناس بضرورة االبتعاد من المصاب 
" : () هلو قاألمراض، السالالالالالالالالالالالاليما المعدية، ومن ا أو  خوفًا من انتقال الوباء

حف الز  ون كالفار من الزحف، والصالالالالالالالالابر فيه كالصالالالالالالالالابر فيالفار من الطاع
عن الحجر  (). وقال (5)" " ال يوردن ممرض على مصح: ()، وقال (4)"

                                                           

 .2/63النوو ، الم موع شرح المهرب، (1) 
م(، 1111هااااااااااااا/493الخطرب البغألاأل ، أبو ب ر أامأل بن ع   بن ثاب  بن مهأل  ) : (2) 

تاااررخ بغااألاأل وررولااف، تح: م اااااااااطفى عبااأل ال اااألر عطااا، )ألار ال تااب الع مرااة، بررو ، 
 .11/114م(، 1661ه/1411

م(،  تح العزرز شاااارح 1329هااااااااااااا/923الرا ع ، أب  ال اساااام عبأل ال ررم بن مامأل ) : (3) 
أو الشااارح ال برر ل را ع ، تح: ع   مامأل عوض، وعاألْ أامأل عبأل المو وأل، )ألار  الو رز

 .1/494م(، 1661-ها 1411ال تب الع مرة، بررو ، 
 .8/219ابن انبْ، مسنأل االمام أامأل، (4) 
 .1/31، مس م مس م،  ارح(8) 
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 سالالالالمعتم بالطاعون فيإذا  "الصالالالالحي الذي اسالالالالتفاد منه الغربيون بما نصالالالاله :
ذا وقع ببرض وأنتم في ا فال تخرجوا من ا "  .(9)أرض فال تدخلوها، وا 

، وقد من قبل ()الحجر الصالالالالالالالالالحي أمر به النبي  يتضالالالالالالالالالح مما ذكر أن
أن ل وهذا دلي قد خلل،تكلم عن هذه الحقائق الدقيقة منذ أربعة عشالالالالالالالالر قرنًا 

الالالالالذي يعرف مخلوقالالالالال  خبيرالعليم الوحيالالالالًا يالالالالبتيالالالاله من كالالالالبّن يكون كالمالالالاله 
 ،نافنعرف ا أن ا من رب ،آياتهتبارك وتعالى يرينالا  كي واألرض؛ لالسالالالالالالالالالالالالالمالاوا

ي غايته إسالالالالالعاد البشالالالالالرية ف من تشالالالالالريع وتكليف أمرنا بهما كل فنحمده على 
ر ر ر  مي آَرات ف  َ َتعير   وَنَها وَ   تعالى: هلو قل الدنيا وا خرة، أل  لّ ف  سااااَ ْ  اليَامي َما َوق 

ْل َعّما َتعيَم  ونَ   . (6)َرّبَو ب َغا  
الحديث من أوبئة وأمراض سالالالالالالالالالالالالبب ا كائنال  العلم هأثبتما  نرى أن وهكذا

إذ  اليوم، ( المسالتجد في عصرنا99-)كوفيدأو  كوروناة وغير حية، مثل حي
 ل،قبل قرون عدة قد خلة الّنبوية نّ القرآن الكريم والسالالالالالالال   وأن أشالالالالالالالار ل ا سالالالالالالالبق
َْ إ َلريَو م ن ّرّبَو ه َو اليَاّق  تعالالى: لقولاله  َ  أ نز  رَن أ وت واي اليع  يَم اّلر  ر  َوَرَر  الاّ
َراط  إلى  َوَرهيأل  َ  رأل       . (5) اليَعز رز  اليَام 

اكالة واألمراض الم عالدية في العالم اإلسالالالالالالالالالالالالالالمي أقل تاللقالد كالانالل األوبئالة الف
بالالل إن موجالالال الطالالاعون التي  ؛في نفس المرحلالالةو ، أوروبالالابكثير من الالا في 

كانل تنكسالالالالر حدت ا عند حدود العالم  أوروباكانل تقضالالالالي على ربع سالالالالكان 
 .(4)اإلسالمي 

                                                           

، والم ووتاررخ الرساااااااااْ ؛ ل مزرأل ر نظر: الطبر ، 9/12، مسااااااااانأل االمام أامأل ابن انباْ،(1) 
3/191. 
 .63سورة النمْ، ا رة: (2) 
 .9سورة سبأ، ا رة: (3) 
 (4)    https://www.elkhabar.com/press/article؛ 

https://www.elkhabar.com/press/article؛
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ر الحجالعزل و لم تعرف هالالذا النوع من  روبالالا أيضالالالالالالالالالالالالالالاً يمكننالالا القول إن أو و 
اف لالسالالالالالتخف مجال الصالالالالالحي قبل القرن السالالالالالابع عشالالالالالر الميالدي، وعليه فال

انة واالسالالالت  التي تعصالالالف بالعالم عامة واإلسالالالالمي خاصالالالة باألوبئة الجائحة
 ه األوبئة،هذ غيرنا يتخذ األسالالالالباب لوقاية نفسالالالاله منوعلى النقيض نرى ب ا، 

ى إل ، والعودةالبالالدائيالالة األقواممقوالل  ونرددي وازالن مالالا العرب والمسالالالالالالالالالالالالاللمو و 
 جميع ا. في مواج ة األوبئة واألمراض والكوارث الجاهلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 https://www.france24.com/ar/21211421-  :تااااااررااخ الاااااألخااوْ  اا  الاامااوقااع
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 لثاملبحث الثا
ة  األوبئة

ُ
بِس
َ
ت
ْ
ل
ُ
 يف عصر اخلالفة الراشدةامل
 م(662-611هـ =11-42)

 
 زمال م األحبوجه عام عندما تجتا تضافر الج ودإلى  المجتمعال تحتاج
، بالءة المواج ب وواجبه دوره يبخذن أنسالالالالالالالالان كل إ، وهذا يتطلب من الوبائية

ي ف واإلسالالالالالالمية رت م اإلنسالالالالالانيةابحضالالالالال والذين تميز االسالالالالاليما من المسالالالالاللمين 
 السالفة.قرون ال

قسالالالم من المسالالالتشالالالرقين من تشالالالويه، السالالاليما من  ذكرهوعلى الرغم من كل 
لتشالالالالالكيك ب ذه الحضالالالالالارة وأرث ا المدفوعين ألغراض سالالالالالياسالالالالالية، فضالالالالالاًل عن ا

الكبير الذي نفع البشالالالالالالالالالرية سالالالالالالالالالواء أكان على صالالالالالالالالالعيد العلوم العقلية أم على 
وما يخص دراسالالالالتنا هو الدخول بتفاصالالالاليل هذه األوبئة  .صالالالالعيد العلوم النقلية

األطباء  مهوما قدّ  من التي انتشالالالرل وألحقل الضالالالرر الكبير، والتعرف علي ا
 ةومن الا الشالالالالالالالالالالالالالبي  ،في حيناله لمواج ت الا مالعرب المسالالالالالالالالالالالالاللمين وغيره العلمالاءو 

 اً غامض من ا اً التي ما زال بعض ،(99-وباء كورونا )كوفيدالالالالالالالالالالالالالال: ل ببعراضال ا
 العصور. على مرّ 
 بدايال تبسالالالالالاليس الدولة العربية فيقسالالالالالالم من العمال واألمراء  كن عندلم ي

 أو صالالالالورة واضالالالالحة عن كيفية مواج ة األمور الصالالالالالحية كاألوبئةاإلسالالالالالمية 
كل ما لالحسبان في  ولم يدور في خلدهم بما يبخذونه كل واسع،الكوارث بشال

في المشالالالالالالالالالالالالاهد  وخير دليل ما وقع عندما يتعرضالالالالالالالالالالالالون لذلك، يحتاجه الناس
حصل في سيل أم الن شل الذي جرف مقام  عندما في مكة المكرمة المقدسة
مكانه القديم وتم ربطه إلى  أعيدإذ  ،(م657الالالالالالالالالالالالالالالالالال ه98سالالالالالنة ) ()إبراهيم 

الخليفالالة الراشالالالالالالالالالالالالالالدي عمر بن الخطالالاب إلى  وكتالالب بالالذلالالك ،بالالةبالالبسالالالالالالالالالالالالالتالالار الكع
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() :هو والصحابة  قامإذ  المطلع، الذي فزع من هول م(645هالالالالالالالالالالال 65)ل
برد المقام ثم عملوا عليه ردم، وسالالالالالالالالالالالالالمي باسالالالالالالالالالالالالالمه وهو الردم  (والتابعين )

، م(665هالالالالالالالالالالالالالال 5)ل:  األسدي ابئجحش بن ر  عبد اهلل بنعلى عند دار األ
)ل:  دار أبيالالالالهإلى  بن عفالالالالان بن عثمالالالالانأبالالالالان  وكالالالالذلالالالالك تسالالالالالالالالالالالالالمى بالالالالدار

 .(6)م ر العظاو فاير والصخه بالضَّ و بنبعدما  (9) م(865هال 915
مالالل فع واألتربالالةهالالذه السالالالالالالالالالالالالاليول خلفالالل الكثير من الطين من الالفالالل أن و 

على إصالالالال  الحال، وقسالالالم اسالالالتبجروا العمال من أموال م  مكةالحجيج وأهل 
وال، أل األتربة اللتماس البركة الخاصالالالة، فضالالالاًل عن النسالالالاء الالتي يقمن بنق

 .(5) عن األوبئة واألمراض ثالثاً  المدينةبعاد ا  ، و واألجر ثانياً 
 كان عما أصاب في هذه الفترة ندوّ أغلب ما ن ارة إليه أشإلاتجدر ما وم

 لتفشالالالالالالالالالالالالالإذ  وغيرهالالالالا، الطالالالالاعونمرض أو  المجتمع اإلسالالالالالالالالالالالالالالمي من قحط
ا قسالالالالالمًا من ا ويج ل آخر كم التي عرف العالم اليوممن  ( بكثرةالفيروسالالالالال)

 .في كرونا

                                                           

م(، أخبار م ة 194هااا/281ا زرق ، أبو الولرأل مامأل بن عبأل اهلل بن أامأل ) : ر نظر:  (1) 
أل. )وما  اء  رها من ا ثار، تا رق: رشااااااااأل  ال ااااااااالح م اس، )ألار ا نأللس، بررو ، 

 )) ،2/191. 
م(، 1421هااااااااا/132مامأل بن أامأل بن ع   ) :  أبو الطرب الفاس ، ت   الألفرينر نظر:  (2) 

 ؛293 -291م(، 1689شاااااااافاء الغرام بأخبار الب أل الارام، )ألار ال تب الع مرة، بررو ، 
أمرن، مامأل و وسن سمرن، ال وارث االنسانرة    م ة وآثارها االقت األرة خاْ المألة من 

، آرار 18، العألأل ةم  ة آألاب المسااااااتن ااااااررال رن الرابع اتى ال رن السااااااابع اله ر ، )
 .312م(، 2116

عز الألفرين عبأل  ،ابن  هأل ؛112/2، أخباار م اة وماا  ااء  رهاا من ا ثارا زرق ، : ر نظر(3) 
 ،م(، غارة المرام بأخبار س طنة الب أل الارام1411هاااا/118عمر بن مامأل ) :  بن العزرز

 .481، (م1619، ة أل،  امعة أم ال ر )مطبعة 
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 ةشديد مجاعة م(641هالالالالالالالالالالالالال 97) سنةحصلل في فقد وعلى سبيل المثال 
 الوباء الذيبسالالالالالبب  ،شالالالالالديد طاعون لحقه فعالً  وما ،(9)ة مادالر ميل عام سالالالالال

بالد بمدن  ضرّ أإذ  ،(6)( عون عمواساطبال: ) يمسفتك بالكثير من الناس و 
قال خليفة  ،وتوفي فيه خلق كثير ،تحديدعلى وجه ال نفسالالالالاله العام في الشالالالالالام

يد ومعاذ بن جبل ويز  " مال فيه أبو عبيدة بن الجرا بن خياط بما نصالالالالالالالاله :
، قال (5)" بن المغيرة بن أبي سالفيان وشالرحبيل بن حسالنة، والحارث بن هشالام

هذا الوباء في نفس السالالالنة الكثير من القادة المسالالاللمين، في  ابن حبان: توفى
 ،وبن المغيرة وسالال يل بن عمر  والحارث بن هشالالام سالالفيان يزيد بن أبي ومن م

 .(4) وعتبة بن س يل
طلالالالب ( في حينالالاله أن ي) عمر بن الخطالالالاب الخليفالالة االالالالذي دعالالالاألمر 

 ةحيا بإنقاذ لإلسالالالالالالالالال اماإلسالالالالالالالالالالمية  صالالالالالالالالالارممراء األأمن كل  النجدة والمعونة
 بةحاالصالالالالالكثره ل المنورة المدينةالمجتمع العربي اإلسالالالالالالمي، السالالالالاليما مجتمع 

لخليفة المدد وتلقى ا تعالى، المجاهدين في سالالالالالالالالبيل اهلل ، ومن موالتابعين في ا
                                                           

؛ 3/341ابن سااااااعأل، الطب ا  ال بر ،    الررح تسااااااف  ترابا  الرماأل.ساااااام  برلو إر  ان(1) 
م(، تاررخ خ رفة بن 184ها/241خ رفة، أب  عمرو خ رفة بن خراط ال رث  الع فر  ) : 

خراط، ضبط وتوثرق م طفى ن رب  واز وا م   ش    واز، )ألار ال تب الع مرة، بررو ، 
 م(،118ها/292شبة النمرر  ) :  ابن شبة، أبو زرأل عمر بن؛ 69م(، 1668ها/1418

م(، 1613هااا/1363)أل. ط(،  ألة، )تاررخ المألرنة المنورة، تا رق:  هم  مامأل ش تو ، 
2/139. 
 ورة من   ساااااااااطرن، وه  من الرم ااة ع ى أربعااة أمراااْ ممااا ر   براا   :ب ااألة )عمواس((2) 

وح الب ااألان، ؛ البارر ،  ت3/411الم األس، ل مزرااأل، ر نظر: ابن ساااااااااعااأل، الطب ااا  ال بر ، 
1/148. 
 .69، بن خراط تاررخ خ رفة(3) 
م(، الث ا ، 698هاااااااااااا/384أبو ااتم مامأل بن ابان بن معار بن التمرم  البسااات  ) : (4) 

 .2/211م(، 1618ها/1368تا رق: شرف الألفرين أامأل، )ألار الف ر، بررو ، 



 

84 

 

خرها في آعندك و  ير من المؤنول ع  أكون ستحد األمراء أقال إذ  من القادة،
التعاون بين المسالالالالالالاللمين والناس  ضالالالالالالالرورةوهذا دليل على  ،(9) مصالالالالالالالر عندي
 فلك الوباء الذي خلّ ذبسالالالالالالبب  ،من ا واالتي عان ةزماأل واتجاوز يجميعًا، كي 

شار وبالتالي انت احمد عقباهتقد ال  كارثةإلى  ألن اهمال ا ستؤدي ،المجاعة
" عالالام الرمالالادة رحم عبالالاده، قالالال الالالذهبي : تبالالارك وتعالالالى المرض إال أن اهلل

  .(6)"[ ()]عم النبي  قحط الناس بالحجاز واستسقى عمر بالعباس
، أشالال ر ةبحدود تسالالعة الذي دام الرمادعام لقد اسالالتمرل معاناة الناس في 

ال، واألطفالمسالاللمون الكثير من الرجال والنسالالاء  سالالرخإذ  من الوباء والبالء،
كلونه كانوا يب " فبخرجوا لنا جلد الميتة مشالالالالوياً : نصالالالالها المؤرخين بم أحد قال

 .(5)"ا كانوا يستفرون  ورمة العظام مسحوقة
 ]لل جرة[ ني عشالالالرةلما صالالالدر الناس عن الحج سالالالنة ثما "قال ابن سالالالعد :

البالد وهلكل الماشالالالالالالالالالية وجاع الناس  وأجدبل ،أصالالالالالالالالالاب الناس ج د شالالالالالالالالالديد
لجرذان ويحفرون نفق اليرابيع وا ،الرمة وهلكوا حتى كان الناس يرون يستفون

 .(4)" يخرجون ما في ا
وهالذا ناتج من األوبئة التي خلفت ا المجاعة آنذاك، فضالالالالالالالالالالالالالاًل عن الخوف 

 لطاعون مخوفا" عة لمن يصالالالالالالالالاب به، وقيل إن من النتائج السالالالالالالالاللبية المتوق
 .(5)" حتى يذهب

                                                           

 .1/141 سررة ابن إسااق،ابن إسااق، (1) 
العبر    خبر  ،م(1341ها/141مس الألفرين مامأل بن أامأل، ) : الرهب ، أبو عبأل اهلل ش(2) 

م(، 1641، ال ور ، 2من غبر، تا رق:  ااااح الألفرين المن أل، )مطبعة ا ومة ال ور ، ط
1/21. 
 .3/314ابن سعأل، الطب ا  ال بر ، (3) 
 .3/311نفس الم ألر، (4) 
 .8/121النوو ، الم موع شرح المهرب،  (8)
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والعالالالدو مخوف ، إن اهلل تعالالالالى أخبر أنالالاله آمن م من خوفقالالالال الطبري: 
 منه، والجذام مخوف منه، ولم يخصالالالالص اهلل الخبر عن أنه آمن م من العدو

الخبر بذلك فالصالالالالالالالالالالالالالواب  بل عمّ  ؛دون العدومن دون الجذام، وال من الجذام 
 .(9) ثناؤه، فيقال: آمن م من المعنيين كلي ما جلّ  عم أن يعم كما

المؤرخين أهتم  قسالالالالالالالمًا منأن  -سالالالالالالاللفاً -ما أشالالالالالالالرنا إليه إلى  من هنا يبدو
في ، اإلسالالالالالالالمي العربي بتفاصالالالالالاليل األوبئة والحوادث التي أصالالالالالالابل المجتمع

 أهمل آخرون ذلك إال في مواضع متباينة.حين 
كوارث كانل كثيرة، السالاليما وبئة و أل به األمة من ن ما مرّ أمن الالفل و 

م( صالالالالالالالاحب كتاب: تاريخ 966هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 591)ل:  التي ذكرها المؤر  الطبري
ية اإلسالالالالم التي أضالالالرل األمة قد ذكر الكثير من الحوادثفالرسالالالل والملوك، 

في أعراضالالالالالالالالاله ونتائجه لما  اً كون متشالالالالالالالالالاب يواقعة، ومن ا ما قد  (56)بحدود 
حين ذكر ابن الجوزي أن األوبئالالة  كورونالالا، على وبالالاءاليوم بسالالالالالالالالالالالالالبالالب  هنعالالانيالال

واقعة  (68)كانل بحدود  وأصالالالالابل المسالالالاللمين الكارثية التي وقعل الحوادثو 
بعالالد أن ، إلحالالاق األذى في مأو  في قتالالل النالالاس لسالالالالالالالالالالالالال مالالأ، وكل الالا (6) تقريبالالاً 

، فضاًل عن ال ، فبصبحوا في حالتي رعبو ذرعاً  األرض ضاقل ب م  ،تكفوألمو
اهلل تعالى ف و وحده القادر على كل إلى  ودةالذي يتطلب ضالالالالالرورة العاألمر 

 شيء من دون سواه.

                                                           

م(،  امع البران عن تأورْ أ  ال رآن، قألم 622هااااااا/311بن  ررر ) :  أبو  عفر مامأل(1) 
لف: خ رْ المرس، ضابط وتوثرق وتخررج:  ألقة امرأل العطار، )ألار الف ر ل طباعة والنشر 

 .31/366م(، 1668-ه1418والتوزرع، بررو ، 
 الم تمع اشارنا إلى قسام من الاواألث وا زما  النا مة، بسبب وقوع ا مراض ا وبئة   (2) 

بغررها من الم اااألر  امن ألون ر رها من هررن الم ااألررن   ط، واسااتعنّ العرب  االسااام  
 لتوثرق رلو قألر المستطاع.
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 أضالالالالالالالرار جسالالالالالالاليمة قديمًا وحديثًا، بسالالالالالالالبب األوبئةإلى  تعرضالالالالالالالل األمة لقد
ا ن في عالم اليوم على الناس على الرغم من كل التحوطال، إلى  الم ْلَتب س ة
 مخاطبًا الناس، قائالً  م(664هالالالالالالالالالالالالال 45عمرو بن العاص )ل:  هقالومن ا ما 
نما يشالالالالالالالتعل اشالالالالالالالتعال النار إوقع إذا  ن هذا الوجعأي ا الناس أ:"  بما نصالالالالالالاله

مناله الجبالال، فخرج وخرج الناس، فتفرقوا حتى رفعه  [(9)]وقيالل ارتفعوا واجبلفت
  .(6)" فما كرهه ،اهلل عن م فبلغ عمر ما فعله عمرو
 ،هم بتطبيق الحجر الصحيأنه أمر تعني  ووهذا بحد ذاته أي خطبة عمر 

ة بغي أذى الوباء، من اإلجراءال للحد اتخاذو  ،هم وسالالالالالالالالالائل الوقايةأمن  ألنه
 .(5) هذا المرض القاتل إيقاف

نه نصالالالح الناس بالتفرق وعدم المصالالالاحبة، بسالالالبب انتقال إوعلى ما يبدو ف
إذ  ،بين الناس هذا الوباء المعدي، فضالالالالالالالالالالالالاًل عن رؤيته في تقليل اإلصالالالالالالالالالالالالابة

ير غلتالاله كي ال يتالالبذى أحالالد من أن يعزل كالالل فرد نفسالالالالالالالالالالالالالاله وعالالائاألمر  تطلالالب
ند ع وهو مالا يشالالالالالالالالالالالالالبه كورونا الملتبس على الناس، المصالالالالالالالالالالالالالابين ب الذا الوبالاء

 .معاصرالعالم ال اختالط بعض م مع البعض في كل مكان من هذا
لطبيب االحقًا  وقد أفادنا ،عزل بمعناه الحقيقيالنجد  ولضسالالالالالف لمننا إال إ

راض األم إن األمراض، قائاًل:األوبئة و  من تشالالالخيص أبو بكر الرازي المسالاللم

                                                           

 .2/211ابن ابان، الث ا ، (1) 
ابن ا ثرر، عز الألفرين أبو الاسن، ع   بن مامأل  ؛1/169بن انبْ، مسنأل االمام أامأل، ا(2) 

م(، أساااااأل الغابة    معر ة 1233هاااااااااااااا/931ل زر  ) : بن عبأل ال ررم بن عبأل الوااأل ا
م(، 1664هااااا/1418ال اابة، تا رق: ع   مامأل معوض، )ألار ال تب الع مرة، بررو ، 

8/316. 
ل مزراأل ر نظر: الب ر ، عااألْ، الطب الوقائ  عنأل العرب، باوث النألوة ال طررة الخامساااااااااة (3) 

، (م1616ب ، مطبعة الرشااااااااااأل، بغألاأل، مر ز إاراء التراث العر )لتاررخ الع وم عنأل العرب، 
118. 
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التي م ني ب ا اإلنسالالالالالالالالالالالالالان في هذه األمراض  من أخبالث وغيرهالا الجالذامومن الا 
 .(9)العصور الخالية إلى  الدنيا، ويرجع تاريخ نشبته

 التماسالالالالالالالالالالالالالهو اهلل تعالى والرجاء منه، إلى  جد الناس يج دون للتقربنلذلك 
واالبتعاد عن  تغفار والعبادة،في هذا البالء الكبير متقربين إليه بالتوبة واالسالال

 احتسالالالاءماكن أغالق إفضالالالاًل عن  المعاصالالالي وممارسالالالة المحرمال ببنواع ا،
 .(6) الخمور ومحاسبة مرتكبي الفواحش والمنكرال

ه ن لنا سالالالالالالالالالالالبب وقوع هذيبيّ  ميتضالالالالالالالالالالالح مما تقدم ان الكثير من المؤرخين ل
 ،آنذاكم عاللماء األالع   الطبيعية، فضالالالالالاًل عنحصالالالالالول الحوادث أو  الكوارث
لتي قد ا أو الشخصية الغيبيةأو  الدينيةلجوانب ل ة ممارسة المجتمعأي معرف

تفشالالالالالالالالالالي ظواهر أو  ، ونقصالالالالالالالالالالد ب ا ارتكاب المعاصالالالالالالالالالالي والذنوبتقف وراءها
االنحراف واألسالالالالالالالالالاطير الخرافية بنشالالالالالالالالالر غيبيال من أشالالالالالالالالالخاص يدعون أن م 

 عارفون بما أمر اهلل تبارك وتعالى.
قال الواقدي :" عندما م(، 641هالالالالالالالالالالالالالال 99نة )ومن ذلك وقعل نيران في س

الخروج  (الخليفة عمر بن الخطاب ) همّ إذ  ،(5)" ليلى ةفي حر  ناراً اندلعل 
  مأموالمن  تصالالالالالالالالالدقالصالالالالالالالالالحابه أمن  نه توقف عن ذلك طالباً أال إ إلي ا اًل لي

" وفي هذه السالالالالالنة أعني سالالالالالنة تسالالالالالع الطبري : قال ،واالسالالالالالتغفار قبل الخروج
فبراد عمر الخروج إلي ا  ،فيما زعم الواقدي ى نالاراً حرة ليل عشالالالالالالالالالالالالالرة سالالالالالالالالالالالالالالالل

                                                           

المرض وال وة واالمبررالرة، تر مة وت ألرم: أامأل  :: شاااااا ألون واتس، ا وبئة والتاررخر نظر(1) 
 .28، (م2111ألار ال تب والوثائق ال ومرة، ال اهرة، )ماموأل عبأل ال واأل، 

ناظار(2)  تاااااارراخ الاااااألخاوْ     /https://www.alukah.net/sharia/1/128362: را 
 م.22/4/2121الموقع: 

 .2/241الامو ، مع م الب ألان، (3) 

https://www.alukah.net/sharia/0/125392/
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رى من ن ا، وعلى ما يبدو فإنن(9)فانطفبل النار " بالرجال ثم أمرهم بالصالالالالدقة
 .(6) واألخرن براكين تنفجر بين الحين و كأن ا قد تحقيقت ا 

يل وعلى سالالالالالالالالالالالب ،نذارإمن دون سالالالالالالالالالالابق  بةوهذه البراكين كثيرًا ما تندلع فج
قال  م(،9658هال 655) سنة و م(9656هال 654سنة ) ما حصل في المثال

 (5)" " وكان ل ا بالليل ضالالالالوء عظيم يظ ر من مسالالالالافة بعيدة جداً : أبو الفداء

 ،قاً الوقوف علي ا الح ةبغي ،من دون توضاليح أسباب ذلك أي سبب اشتعال ا
سالالول قول الر ل السالالاعة،ن ا من عالمال أعلى  تفسالالرهاوكثيرًا ما كانل الناس 

() :ببصالالالالالالالالالرى ]من بالد بل عناق اإلأتظ ر بالحجاز تضالالالالالالالالاليء من ا  ر" نا
 .(4)"الشام[ 

م( مخلفة أضرارًا كثيرة، وقد ينتج 641هالالالالالالال 61كما وقعل زالزل في سنة )
مجالاعالة وغيرها، قال أو  عن الا أوبئالة وأمراض بسالالالالالالالالالالالالالبالب مالا تخلفاله من وفيالال

ذا في ، وه(5)" " وفي هذه السنة كانل زالزل لم ير مثل االيعقوبي بما نصه :

                                                           

ابن ال وز ،  ماْ الألفرين أبو الفرج عبأل  ؛ ل مزرأل ر نظر:3/168، الرساااااااااْ والم وو تاررخ(1) 
ا مم، تا رق: مامأل م(، المنتظم    تاررخ الم وو و 1211هااااااااا/861) :  الب ر  الرامن

 ؛4/211م(، 1662هااااااااا/1412عبأل ال األر عطاء وآخرون، )ألار ال تب الع مرة، بررو ، 
ن أبو الاسااااااااان ع   بن ماماااااأل ال زر  الشااااااااارباااااان ، ) :  ابان ا ثارار، عاز الاااااألفراي

ال امْ    التاررخ، عن  بف نخبة من الع ماء، )ألار ال تاب العرب ،  ،م(1232هاااااااااااا/931
 .2/893م(، 1611، بررو ، 3ط
قأل تشااااتعْ بساااابب و وأل النفط    ربألو أنها ن، و رض الخ رج العرب  ا أنها من أرتضااااح (2) 

 .ارنراو طرق استخرا ف ، ولم رعرف ع مراً باطن االرض االراً 
بن أروب،  هشااااااه نشااااااعماأل الألفرين إساااااماعرْ بن ع   بن ماموأل بن مامأل بن عمر بن (3) 

م(، المخت ر    أخبار البشر، )المطبعة 1331هاااا/132الم و المؤرأل،  ااب اماة ) : 
 .3/163(، (الاسرنرة الم ررة، ال اهرة، )أل.  

 .3/163المخت ر    أخبار البشر، (4) 
 .2/189تاررخ الرع وب ، (8) 
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من ضالالالالالالالالرر  بسالالالالالالالالبب ما لحق ة،ثار نفسالالالالالالالاليوآ ة،خلف أمراض كثير ي   حد ذاته
 الكثير من الناس.ب

من  ئةفي البي لقعو التي  األزمالأو  أغلب الكوارثمما تقدم أن  نستنتج
ي اإلنسان لكنه أ ،عن أسباب طبيعية ال دخل لإلنسان في ا ةناتج هذه الفترة

اجراءال احترازية وتدابير كافية يسالالالالالالالالالالالال م في زيادة حجم ا، وذلك لعدم اتخاذ 
األوبئة واألمراض بعض ن أعلمنا إذا  للحد من األضالالالالالالالالالالرار التي تنجم عن ا،

 وان ثانياً والحي أواًل،تسبب األذى لإلنسان  جراء هذه الكوارث قد التي تحصل
القاهرة، والزروع التي في ا معايشالالالالالالالالالال م الذي يسالالالالالالالالالالتفد منه الناس في الظروف 

 ثالثًا.
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 رابعاملبحث ال
ة  األوبئة

ُ
بِس
َ
ت
ْ
ل
ُ
 يف العصر األمويامل
 م(947-661هـ=41-111) 

 
أ دخل االطباء األعاجم على حاشالالالالالالالالالالالية الخلفاء االمويين لما احتاجوا إلي م 

غلالالب علوم م الطبيالالة في حفظ أفي تطور علوم الطالالب والمعالالالجالالة، وكالالانالالل 
عن ممارسالالالالالالة  فضالالالالالالالً الوبائية وغيرها، األمراض  الصالالالالالالحة وقواعد الوقاية من

يرًا ان كثإذ  والختانوخلع االسنان  والحجامةبعض االعمال الطبية كال: الكي 
والعصالالالالالالر الراشالالالالالالدي، فقد اسالالالالالالتقدم اإلسالالالالالالالم  من ا مبلوف في عصالالالالالالر ما قبل

الطبيب عبد الملك  م(861ال ه919 )ل: الخليفة األموي عمر بن عبد العزيز
 .(6) لغيره ويعلمه من مصر ليمارس الطب (9) بن أبجر الكناني النصراني

سبب باألزمال  بعض مجتمع العربي اإلسالمي في العصر األمويواجه ال
ارهالالا ثالالآودور الالالدولالالة في معالالالجالالة  ي الالاالتعررف عللغرض و  األوبئالالة واألمراض،

  .إن كانل قادرًة علي ا والحد من تكرار حدوث ا
ألزمالالال خالالانقالالة خالل  واتعرَّضالالالالالالالالالالالالال إن األمويين حينالالذاك إذ يمكننالالا القول

سالالالالالالالالالالالبب في تقد في المنا ، وتغييرال من تنوعو  الدولة ما تتمتع بهلو ، حكم م
هجرة و  غيرها،أو  الناس ومن ا الوفاة بسالالالالالالالالالالالالالبب األوبئةأعداد كبيرة من  فقدان

 مدن م بحثًا عن مدن أفضل. خارجإلى  البعض

                                                           

 .111، ابن اب  أ ربعة، عرون ا نباء    طب ا  ا طباءل مزرأل رنظر: (1) 
م(، الفهرساا ، )ألار المعر ة، بررو ، 668هااااااااااا/318ابن النألرم، مامأل بن اسااااق ) : (2) 

؛ ابن خ  اان، و رااا  1/111؛ ال اااظ، البراان والتبررن، 384م(، 1611هااااااااااااااااااا/1361
 لم أقف ع ى تاررخ و اة ابن اب ر. .1/191ا عران، 
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النجوم كتابه: ( في م9469 هال784 :نقل المؤر  ابن تغري بردي )لفقد 
 عن المؤر  أبي الحسالالالالالن المدائنيوالمدّونة  ة،مصالالالالالر والقاهر في ملوك  الزاهرة

حتى سالالالالالالالالالالالنة وباء  (95) بحدود ( أنه أحصالالالالالالالالالالى759 هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال665 :)ل (9)
 ،يتتبع األوبئة في العصالالالالالالر األمو أحد الباحثين ولكن  م(.847 هالالالالالالالالالالالالالالالالالالال959)

وسماها بالالالالالالالالالالالال: الطواعين كما وردل في المصادر  ،(6) عشرينبحدود فوجدها 
 مبّيناً . اً تقريب سالالالنةالفي كل أربع سالالالنوال ونصالالالف  وباء، أي بمعدل التاريخية

 ينيونجا  ثورة العباسالالال ،تعجيل ن اية الدولة األموية أسالالال م في وباءال ههذ أن
أوبئة أخرى قد تكون ملتبسالالالالالة مع إلى  م(، ولم يشالالالالالر849 هالالالالالالالالالالالالالالالالالال956)سالالالالالنة 

أو  ، ونرى أن سالالالالالالالالالبب ذلك عدم معرفة األطباءكوروناأشالالالالالالالالالباه الطاعون مثل 
 .وطرق عالج ا إال القليل من ا األوبئة عموماً واع بنالحكماء والناس ب

 ن هناك كوارث حلل في المجتمع العربيأابن الجوزي  ما ذكرهع فضالالالالالالً 
 نةسالالالوباء الطاعون  على سالالالبيل المثال، من ا فترة حكم األمويين،اإلسالالالالمي 

 سنة فيتارة أخرى   ملحقثم  أصاب الناس وأضرهم، الذي (م669هالالالالالالالالالالال 51)
 .(5)م( 686هال 55)

                                                           

العامة الاا ظ ال اااااألق أبو الاساااان ع   بين م َام أل بين َعبيأل ال  ف بين َأب   ساااارف َأب و هو: (1) 
أ ااا ف من  ،هاااااااااااا138وف بالمألائن ، ولأل    أوائْ الع ااار العباسااا  سااانة الاسااان المعر 

 . نساااب إلرها، مولى عبأل الرامن بن سااامرة ال رشااا   نوب بغألاأل الب ااارة، سااا ن المألائن
معمر بن ا شعث    ع م ال ام، اااا:  ان أاأل المت  مرن، تت مر لو  عاش ناو تسعرن عامًا،

     معر ة الساارر والمغاز  رف، و ان ع باً و اانف الت ااان ول نف اشااتهر با ألب والتاررخ.
م ل مزرأل ر نظر: الرهب ، سرر أعا سناأل. رما رن  ف، عال  اال واالنساب وأرام العرب، م ألقاً 

 .411-11/411النباء، 
 ااااافاا  م هولة من تاررخ  الطاعون    الع ااااار ا مو ، أامأل، العألو ،ل مزرأل ر نظر: (2) 

 .33م(، 2111ث وألراسة السراسا ، الألواة، المر ز العرب  لأباا) الخا ة،
 .1/341النوو ، الم موع شرح المهرب، (3) 
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ي طاعون الجارف فالوقع إذ  ولم تتوقف الكوارث التي تسالالالالالالالالالالالالالبالب األوبئة،
 وباء قتلم(، وهذا ال699هالالال 71سنة )إلى  م( وامتد678هالالال 67)البصرة سنة 

ليالي فقط، قال الذهبي  (5) وبالالالالالالالالالالالال: ألف إنسان (691) في أول أيامه بحدود
وقال  ،(9)" " كان ثالثة أيام فمال في كل يوم نحو من سبعين ألًفا: بما نصه
وأصبح الناس في ، " مال في طاعون الجارف عشالرون ألف عروسأيضالًا :
ب على الناس صالالالالالالع  الذي األمر  ،(6)ولم يبق إال اليسالالالالالالير من الناس " ،الرابع

كل بش ، وتجاوز األزمال من خالل زيادة أعداد الوفيالالسريع يجاد العالجإ
 غير مسبوق.

-675= هالالالالال85-64بير )عبد اهلل بن الز  سيطرة حصل هذا الوضع ع د
 ،ونجد والحجازم( الذي حكم جزء من البالد اإلسالالالالالالمية، ومن ا العراق 696

على حين كان يتولى حكم بالد الشالالام الخليفة األموي مروان  ،وبالد خراسالالان
( الذي كانل مصر والمغرب طائعة م815-674=  هالالالالالال76-65بن الحكم )

 . (5) له من دون الدول األخرى
ي أبو األسالالالالالالالود الدؤل الوباء بسالالالالالالالبب توفاهم اهللالذين  العلماء ومن أشالالالالالالال ر

قبيصة ، و (4)النحو عد أول من تكلم عن الذي ي   م(677هال 69)ل:  البصري
                                                           

 .1/22، العبر    خبر من غبر(1) 
 .1/22نفس الم ألر، (2) 
َهر  البغألاأل  ) : ر نظر(3)  (، مسنأل م144/هاااا231: ابن الَ عيأل ع   بن الَ عيأل بن عبرأل الَ وي

م(، 1661-هااااااااااا 1411سااسااة ناألر، بررو ، ابن ال عأل، تا رق: عامر أامأل ارألر، )مؤ 
ابن المز ، أب  الا ااااج روساااااااااف المز  ) :  ؛8/316؛ ابن اباااان، الث اااا ، 1/111

م(، ال ماْ    أسماء الر اْ، تا رق: الشرخ أامأل ع   عبرأل واسن أامأل 1341ها/142
 .3/318(، م1664-ها1414ألار الف ر، بررو ، )أغا، 

؛ ابن ا ر العساا ان ، شااهاب الألفرين ابو الفضااْ ) : 8/318: ابن ابان، الث ا ، ر نظر(4) 
الهنأل،  –م(، تهررب التهررب، )ألار المعارف العثمانرة، ارألر أباأل الأل ن 1441هااااااااااا/182

 ، وسنبّرن رلو الا ًا.13/111، ((أل.  )
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الذي  الشريف بويوهو أحد رواة الحديث النّ  ،م(676هالالالالالال 68)ل: بن حريث 
، فضاًل عن هالك الكثير، م(867هالالالالالالالال 991)ل:  عنه الحسن البصري ىرو 
عدد من ذرية  ىكما توف م(،891هالالالالال 96)ل:  بن مالك م من ذرية أنس فيو 

 41وقيل إن م كانوا بحدود  م(،686هالالالالالالالالالالالال 55)ل:  عبد الرحمن بن أبي بكر
 .(9) رجالً 

د عبالالو نس بن مالالالالالك أ تيوعلى الرغم من عالالدم قبول هالالذه الروايالالة عن ذري
إال أن المؤرخين ذكروا أن الوفيالالال كالالانالالل كثيرة جالالدًا،  ،بن أبي بكر الرحمن
 .(6) نسانإ ( سبعين ألف81111)يتوفى بحدود  ن يومياً وقيل كا
يف في تعر  الرغبالالةهي الغالالايالالة من الالا الوفيالالال  هن هالالذنرى أيبالالدو على مالالا و 

 ا الوباء الذي هلك الكثير سالالالالالالالالالالالواء سالالالالالالالالالالالببكان الناس بعدم وجود ذريال ل م، 
أو وقع في م قتاًل ولم تقالالدم الالالدولالالة  آنالالذاك. أكالالانوا من الوج الالاء أم من ذراري م

 ذكر لمواج ة هذا الوباء، فسكتل المصادر عن تبرير ذلك.شيء ي
ألنه  (،طاعون الفتيالال: )سموه بم( مرض 677ال ه69)سنة في  عوق كما

 .ياً والرجال ثان ،والً أوقع بالكثير على النساء وأهلك ن، السيما العذارى 
يضالالًا أسالالببًا  كانل العارمةن السالاليول أ قائلينذكر قسالالم من المؤرخين كما 
انتشالالالالالالالار األوبئة، ومن ا سالالالالالالاليل  نم ، السالالالالالالاليما فيما تخّلفهاق الضالالالالالالالررفي الح

وثقه الكثير إذ  م(،699هالالالالالالالالالالالالالالال 71) ةسالالن المكرمة مكةحاف الذي وقع في ج  لا
لى سبيل ومن م ع المباركة، البقعةمن الكتاب والمؤلفين الذين كتبوا عن تلك 

 " سالالاليل بمكة ذهب بالحجاج فغرقلإسالالحاق الذي قال بما نصالاله :المثال ابن 
ألن ذلك السالالالالالالالالالالالاليل جحف كل  ،فسالالالالالالالالالالالالمى ذلك العام عام الجحاف ،بيول مكة

                                                           

 .1/119: النوو ، المنهاج    شرح  ارح مس م بن الا اج، ر نظر(1) 
 .1/119، نفس الم ألر(2) 
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، على حين قال (6)" " وبلغ السيل الركن، وقال ابن األثير :(9)" مر به ءشالي
" حتى بلغ الماء الحجر والباب وهدم أكثر ابن العمالاد الحنبلي بما نصالالالالالالالالالالالالاله :

 .(5)" ومال نحو من ألف إنسان ،من ألف دار
عالالالدد من الوفيالالالال خالل سالالالالالالالالالالالالالالالاعالالالال البالالالد لنالالالا أن هالالالذا الإلى  ومن النظر

 ؟من دون دفن ت ركلإذا  ماذا ستكون نتائج ا ؟نتساءل
مثل ت التي السيول والفيضانالنعم أن األوبئة تحصل من الكوارث كالالالالالالالالالالالالال: 

ة بل يمكن وصالالالف ا ببن ا تخلق كوارث صالالالالحي البيئة؛سالالاللبية على آثار  حقيقةً 
وتدمير األمراض  حصالالالالالالولعام لما ل ا من أسالالالالالالباب في  شالالالالالالكلالمجتمع ب في

عندما  م(815 هالالالالالالالالالالالالالالالالالالال74) سالالالالالنةومن ذلك ما حصالالالالالل  المحاصالالالالاليل الزراعية،
 لدخلإذ  سالالاليول جارفة سالالالميل بسالالاليل )المخبل(،إلى  تعرضالالالل مكة المكرمة
األمر الذي أعقب و بالكعبة المشالالالرفة من كل مكان،  لالمسالالالجد الحرام واحاط

فل ال لسالالالنت م ضالالالعاكما أن  ،ن السالالالكان أصالالاليبوا بفقدان توازن مأهذه الكارثة 
 .(4) سموه بسيل )المخبل( وهذاصيبوا بال زال أ  تنطق حتى 

ظ ر أيضًا  م(815هال 76) لم تتوقف تلك األوبئة من الضرر، ففي سنةو 
ن دون م ومدينة البصرة ،السيما الفتيال في بالد الشام ،ق النساءسحَ  مرض
ن أ ضالالالالالالالالالالالالالرورة من ا هذه كل ا عالمالعلى ما يبدو فإن و  إال القليالل، الرجالال

                                                           

 .1/21، رة ابن إسااقسر(1) 
 .3/411ال امْ    التاررخ، (2) 
 ،ابن العماااأل الانب  ؛ 4/41؛ ابن ابااان، الث ااا ، 911 ابن قتربااة الااألرنور ، المعااارف،(3) 

م(، شررا  الرهب 1111هاااا/1116عبأل الا  بن أامأل بن مامأل الع بر  أبو الفاح ) : 
 ااثااراار، بااراارو ،  اا  أخااباااااار ماان رهاااااب، تااااا اارااق: مااااامااوأل ا رنااااااؤوط، )ألار باان 

 .2/21م(، 1619ها/1419
 .292: الفاس ، شفاء الغرام بأخبار الب أل الارام، ر نظر(4) 
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وما هي الظروف  أسالالالالالالالالالالالالالباب ا،إلى  واويتطلع ،هانالدع والمؤمنالة المؤمن فيتوق
 .من فعل فاعلأو  إن كانل من اهلل تبارك وتعالى ل ب المّ أالتي 

طاعون أو  الجارف،الالالالالالالالالالالالالالالالالالال: بوباء ول ذا سالالالالالمي التارة أخرى،  الوباء وتكرر
 م(،816هال 78)شراف، السيما في العراق والشام سنة طاعون األأو  الفتيال

على الرغم و وسنوال سابقة،  ألنه تكرر في هذه السنة ،التسمية وسبب تكرار
ال أن المؤرخين لم يفصالالالالالالالالحوا عمن توفاه اهلل ب ذا الوباء، إمن هذه التسالالالالالالالالمية 

 .(9) السيما من ش يرال النساء المسلمال
فمن المحتمل أن هناك الكثير من  ،شالالالالرافأما تسالالالالميته بالالالالالالالالالالالالالالالالال: طاعون األ

ولم  ،اً الناس جميع فيياته بسالالالالالالبب هذه الجائحة التي وقعل األشالالالالالالراف فقَد ح
 .(6)تذكرهم المصادر التاريخية التي أشرنا إلي ا فيما سبق 

 عالء بن أميالة بن عبالد اهلل بن خالد :ن من هلالك فياله هوأوعلى مالا يبالدو 
الذين توفاهم اهلل في هذا الوباء مطرف بن عبد اهلل من  ومن األشالالالالالالالالراف .(5)

سمع عن عمران الذي وهو من الرواة أيضًا م(، 895الالالالالالالالالالالالالال ه95)ل: الشخير 
 .(4) وثقة إنه صدوق عنه قيلالذي  م(،686هال 56)ل:  بن حصين

                                                           

 .1/21 العماأل الانب  ، شررا  الرهب    أخبار من رهب،ابن (1) 
 .1/119: النوو ، المنهاج    شرح  ارح مس م بن الا اج، ر نظر(2) 
، ابن اباااان، الث اااا ، ر نظر .() عمر بن الخطاااابالخ رفاااة راو  معروف، رو  عن (3) 
4/41. 
 (،م1211/هاااااا861 :: ابن ال وز ، أب  الفرج عبأل الرامن بن ع   بن ال وز  ) ر نظر(4) 

، (م1616هااااا/1366، بررو ، 2ألار المعر ة، ط)تا رق: ماموأل  اخور ،  ، فة ال فوة
ل ماْ    تهررب ا ،م(1341هاا/142؛ المز ،  ماْ الألفرين أبو الا اج روسف ) 3/229

بشااااااااااار عواأل معروف، )مؤساااااااااسااااااااااة الرسااااااااااالااة، بررو ،  :أساااااااااماااء الر اااْ، تا رق
 .19/181م(، 2112ها/1422
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 ادربالمص الخسائر البشريةأعداد مبالغة في من المحتمل وجود  نرى أنو 
ا اإلسالالالالالالالالالالمية، السالالالالالالالالاليمو  العربية عدم توقف الفتوحال ودليلنا ؛من هذا الوباء

 الن ر على سبيل المثال.فتوحال بالد ما وراء 
بب تعمد بسونرى ذلك  ،الجوعأو  القحطتترك  هذه الحوادث التي تقع قدو 

إلى   دفبل قسالالم كبير ي تعالى ورسالالاالته السالالماوية؛ الناس باالبتعاد عن اهلل
ن كانوا وجلْ  عزّ  اهلل المعاصالالالالالي والعمل ب ا من دون ذكر ةممارسالالالالال ، حتى وا 

 لكثير.في أعمال قد يتفق أو يختلف مع م ا
 هي األخرى قد في آسالالالالالاليا الوسالالالالالالطى تركمانسالالالالالالتان من روم ةن مدينأ كما

كتب والي ا الجنيد بن ف م(،856هالالالالالالالالال 994مجاعة عظيمة في سنة ) ا تصابأ
 المجاورة؛ رمن الكو  النجدة طالباً  م(854هالالالالالالالالالال 996)ل:  المري الرحمن عبد
 ناسال " أصالالالالاب: بما نصالالاله ل الطبريقا ون منه،يعان واانقاذهم مما كان ةبغي

الكور إن مرو كانل آمنة إلى  فكتب الجنيد ،بخراسالالالالالان قحط شالالالالالديد ومجاعة
فكفرل بالالبنعم اهلل فالالاحملوا إلي الالا  ،من كالالل مكالالان يالالبتي الالا رزق الالا رغالالداً  مطمئنالالة
 .(9)" الطعام

 "ابن حنبل : قال ،بالشام م(855هالالالالالالالالالالالالالال 995) سنةكما وقع مرض وبائي 
 ةكلون ا يعني بالمدينظالف ويبأصالالالالالالالالالالالالالابالل النالاس مجالاعة فرأيت م يحرقون األ

 لم به من تفاصيل قد أطلع علي ا.عا لم مؤلماً  اً فه وصفصفي، (6)"
 ةصالالالالالالالالالالالالالابإعن ما ذكره ابن خياط ومن الا  ،وهنالاك أمراض أخرى قالد وقعالل

ب م  نزلإذ  األمويين،  دع م(848هالالال 951) سنة البصرة ةالمجتمع في مدين

                                                           

 .8/429، الرسْ والم وو تاررخ(1) 
م(، الع ْ 188هاااااا/241انبْ، أامأل بن مامأل بن انبْ الشربان  الره   ) : ابن : ر نظر(2) 

الهنأل،  ،ر السااااااااا فرة، بومبا ومعر ة الر اْ، تا رق: و ااااااااا  اهلل بن مامأل عباس، )الألا
 .1/161، م(1611-ها1411
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 قالو  م(،847 هال959) سنةنه وقع أإلى  أشار مؤرخونالطاعون على حين 
في وقد يكون امتداد  .(9)" الطاعون بالبصالالالرة " وفي ا كانبما نصالالاله : أحدهم

 وباء،لحدوث ابداية إلى  أشالالالالاروان رخين الكثير من المؤ أ اً علم كلتا السالالالالنتين
 ين.الممرضاألطباء و  به، السيما من أس مومن م من  ه،علي طرةيسون اية ال

طاعون قبل ن اية ال إنهقيل  وباءوقع أيضًا  م(847هالالالالالالالالالال 959وفي سنة )
 :وسالالالالالماه المؤرخون طاعون ،كان ذلك في أرض العراقإذ  ،العصالالالالالر األموي

حّدث  الذي ،الّنبوي الشالالريف أحد رواة الحديثومسالاللم من )مسالاللم بن قتيبة(، 
اج بن الورد )أ عبةعن ش   ، (6) (م886 هالالالالالالال961ل: بو ب ْسَطام شعبة  بن الَحجَّ
الذي اسالالالالالالالالتمر في قتل الناس  اللعين، اء ذا الوبلأول من كان ضالالالالالالالالحية وهو 

 من دون رحمة. وشماالً  يضرب اطنابه يميناً  ثالثة أش ر تقريباً 
ي الذ: في سالالالالالالالالالنة إحدى وثالثين ومائة، كان الطاعون العظيم النوويقال 

 ن ألفسالالالالالالالالالالبعو  بحدود هلك فيه خلق كثير، حتى قيل: أنه مال في يوم واحد
 .(5) مسلم بن قتيبة طاعون :، وكان هذا الطاعون ي سمىإنسان
ئة هذه األسالالالالالالالباب التي تسالالالالالالالبب األوب ةغايتنا هو ان ي تم الباحثون بمعرفو 

ن زها عما يحصالالالالالالالالالالالل موتميّ  ،، وتالفي حصالالالالالالالالالالالول ا ثانياً والً أواألمراض الفتاكة 
ير ال أن الكثإذ  ،الضالالالالالالرر بالمجتمع عموماً  جنب مقد ي بيولوجيتطور علمي 

في عصالالالالالرنا الحاضالالالالالر،  ، السالالالالاليمائةوباأل ههذ انشالالالالالب من تيعلم السالالالالالبب الذي 
اء وبأو  سالالالالواء من هذه األوبئة فضالالالالاًل عن عدم االفصالالالالا  عن العالج النافع

رغم التصالالالالالالالالالريحال اإلعالمية بوجود  المعاصالالالالالالالالالر على سالالالالالالالالالبيل المثال كورونا
 ،عالج ولمرور أقل من سالالالالالالالالنة ولم يحصالالالالالالالالل الفرد على عالج بشالالالالالالالالكل قاطع

                                                           

 .321، بن خراط تاررخ خ رفة(1) 
 .1/312: ابن سعأل، الطب ا  ال بر ، ر نظر(2) 
 .1/119، المنهاج    شرح  ارح مس م بن الا اجالنوو ، (3) 
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لص ء والصابون كافي للتخالجسم بالماأو  ان تط ير اليد :والاق والمختصون
من هذا الوباء، وفي الوقل نفساله ال يعرضون عالج متكامل على الرغم من 
التطور العلمي ال الالائالالل في العالالالم أجمع إال عنالالدمالالا تتوافق مصالالالالالالالالالالالالالالالح الالالدول 
والج الالال الكبرى لتحقيق أهالالداف الالا ومنالالافع الالا سالالالالالالالالالالالالالواء أكالالانالالل اقتصالالالالالالالالالالالالالالاديالالة أم 

نسالالالانية، وحقوق اإلنسالالالان اإل وغيرها على حسالالالاب المباده دينيةاجتماعية أم 
سالالالالالالالالالالالتثناء من دون افي هذا العالم الذي خلقه اهلل لعباده جميعًا  بالعيش كريماً 

 بدل من ترك بعض م البعض في مصارعة الوباء والمرض مؤمن م وكافرهم،
فمن أراد ألهلالالاله خيرًا ف و خير، ومن أراد  حالالالد المول من دون عالج،إلى 

رن    :قال تعالى ،دون ذلك فال: اهلل أرحم الراحمين رن   مي َول َ  أل  َل  مي أل 
 (9). 

ويبدو أن  ،من البشالالالالالالالر أعداد ال يبالون م ما هلكقد ن قسالالالالالالالم من هؤالء إ
قوله ل ،متقوي ببحسالالنهذا بسالالبب ابتعادهم عن اهلل الذي خلق اإلنسالالان وجعله 

ن  َت يو رمل   :تعالى سااَ يسالال مون  ونرى أن من ، (6) َلَ ألي َخَ  يَنا االنسااان     َأاي
وا ال  َف  : قوله تعالىل في قتل النفس المحترمة قد نسالالالالالالوا اهلل عّز وجْل، َنساااا 

 . (5)َ َأنيساه مي َأنيف َسه مي 
 ،ي ذلالالالكفسالالالالالالالالالالالالالببالالالًا  ونقول ل ؤالء وغيرهم اتقوا اهلل في عبالالالاد اهلل إن كنتم

ي ف وعذاب السالالالالالالالالالالالالالعير في الدنيا وبخالفه سالالالالالالالالالالالالالينتظركم من اهلل عذاب الخزي
ْ  َواَل َبن وَن  :لقوله تعالى  حين مناص،ا خرة، والل  َم اَل َرنيَفع  َما إ ال   *َروي

َمني َأَتى ال  َف ب َ  يبل َس  رمل 
(4). 

 

                                                           

 .9سورة ال ا رون، ا رة: (1) 
 .4سورة الترن، ا رة: (2) 
 .16سورة الاشر، ا رة: (3) 
 .16-11سورة الشعراء، ا رترن: (4) 
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 املبحث األول
ة  األوبئة

ُ
بِس
َ
ت
ْ
ل
ُ
 يف العصر العباسي األولامل
 م(649-952=هـ 111-111)

 
 :وطئةت

لذي ااألمر  والمسالاللمين بفي نفوس العر  مرموقة وما زال للعلم مكانة كان
 قرن من الزمانب انتشالالالالالالالالالالار الدعوة اإلسالالالالالالالالالالالمية التعلم، وبعدطلب إلى  دفع م

توحة مم المفما في األإلى  اخذل العلوم اإلنسالانية توضالع اصول ا ويتطلعون
 .(9) العربيةاللغة إلى  قلل وترجملومن ا ن   ،من ثقافال وعلوم
اني في القرن الث ي قبلمن ذ وسالالالعأبشالالالكل  الحركة العلمية لوب ذا ن ضالالال

رل اسالالالالماء ذك وقد عن البنال فضالالالالالً الناشالالالالئة،  يملتعوبدأ الكتاتيب  ،ال جري
 .(6) ذلكفي  أس موامعلمين عدة ممن 

في  سالالالالالالالبباً  كان مما فكانل المسالالالالالالالاجد سالالالالالالالاحال للتعلم وليس للعبادة فقط 
 مراحالاللالحركالالة هالالذه نشالالالالالالالالالالالالالوء طالالائفالالة من العلمالالاء تنوعالالل معالالارف م بعالالد بلو  

 .(5) بي غسان وراقأبسبب استخدام الورق، ومن م دماذ  متطورة،
ث أن حلقات ا ال يلب يكان من يبز  نجمه ف بما نصالالاله:" قال أحد الباحثين

دار الخالفة أو دار الوالية أو دور الوزراء، فإذا العطايا تسالالالبغ إلى  يسالالالتدعى
ذا الرواتب تفرض له ش رّيا. وحّقا كان بين علماء الفقه والحديث  ن معليه وا 

ال يبغون بعلم م وتعليم م سالالالالالالوى الثواب من اهلل، ولعله من أجل ذلك شالالالالالالاع 

                                                           

 .1/321ل ااظ، البران والتبررن، ؛ ا341ابن النألرم الفهرس ، (1) 
 .2/216، 2/111، 1/111، ال ااظ، البران والتبررن(2) 
؛ ابن النألرم، 211ابن قتربة، المعارف، ؛ 1/281، البران والتبررن ،ل اااظل مزراأل ر نظر: ا(3) 

 .11الفهرس ، 
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عصالالرنا الحديث، وقد مضالالى العلماء  يف الطباعةبين م التكسالالب من الحرف 
حينئذ يفيدون من ا، فاتخذوا ألنفسالالالالالالالالالالالالال م وّراقين ينقلون عن م كتب م ويذيعون ا 

مالالا دفع لرواج غسالالالالالالالالالالالالالالان وراق أبى عبيالالدة. وكالالان مأبى دمالالاذ  :النالالاس مثالالل يف
الوراقالة تنالافس كثيرين على اقتنالاء الكتالب واتخاذ المكتبال، وقد أقامل الدولة 

دار الحكمة وعنيل في ا أشالالالد العناية  يمنذ عصالالالر الرشالالاليد مكتبة ضالالالخمة ه
أن هالالذه  يتحمالالل كنوز الثقالالافالالال األجنبيالالة، وال ريالالب ف يبالالالكتالالب المترجمالالة الت

 .(9)" عرفةالمكتبة كانل جامعة كبرى لطالب العلم والم
خرى بحلقال سالالالالالالالالالالالالال مل األديرة هي األأبل  ؛ولم تكن المسالالالالالالالالالالالالالاجد وحدها 
 ، ونصالالالالالالالالالالالالاليبينمن خوزسالالالالالالالالالالالالالتان بإيران رجند نيسالالالالالالالالالالالالالابو كما في  متناثرة علمية

لوا كتبًا عدة، نقإذ  واإلسالالالكندرية التي غلبل علي ا الثقافة اليونانية، ،وأنطاكية
العصالالالالالالر األموي وامتدل من  ،المنطق والطب والطبيعيالعلوم السالالالالالاليما في 

 .(6) حتى العصر العباسي
ن الخليفة العباسي المنصور أ م(958هالالالالال 546ل: ) (5)ويرى المسعودي 

العربيالالة على الرغم من اسالالالالالالالالالالالالالتالالدعالالائالاله إلى  لم ي تم ويعنى بنقالالل علوم الطالالب
منه  م( ليكون قريباً 865هالالالالالالالالالالالالالالالال 947يل بن بختيشالالالوع عام )اجورجيس بن جبر 

 .(4) ورئيسًا ل ا رجند نيسابو بعدما كان في بيمارستان 

                                                           

؛ ل مزرأل 3/113م(، 1691، م ر ،ألار المعارف، )تاررخ ا ألب العرب شوق ، ضرف، (1) 
 .11ابن النألرم، الفهرس ، رنظر: 

 .232 ،اخبار الا ماء ،ط فال ؛ 9 ،عرون ا نباء    طب ا  ا طباء أ ربعة،بن اب  ا(2) 
 ان  (، إرالمؤرخ، وال غرا   ورائاأل نظررة االناراف الوراث ، وقرْ عنف )هرروألوتس العرب(3) 

    ، عالم النفسور رام  ون هربْوقرْ إن من ل بف هو:  .آنراو من الع ماء المشاااااهوررن
ألمة م  من خاْ باث منشااااور    م  ة الث ا ة. ل مزرأل ر نظر: أسااااترالرا/  امعة  ورنزالنأل

 .1/4ل تاب: المسعوأل ، مروج الرهب ومعاألن ال وهر،  الناشر
 .116، نفس الم ألر؛ ال فط ، 31 ،نفس الم ألرابن اب  أ ربعة، (4) 
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على حين اهتم الخليفة العباسالالالالالالالي هارون الرشالالالالالالاليد بالطب، فامر بإنشالالالالالالالاء 
 فضاًل عن الكثير من الخلفاء العباسيين. وترجمل الكثير من كتب الطب

ومن خالل هالالذا االهتمالالام  العصالالالالالالالالالالالالالر العبالالاسالالالالالالالالالالالالالي األول إنويمكننالالا القول 
بالالل  ؛ئالل فحسالالالالالالالالالالالالالببالالدا عقاًل فلسالالالالالالالالالالالالالفيالالًا وعلميالالًا ليس بف مالاله علوم األوا المتميز

 .(9) بإس اماته واضافاته المتنوعة من العلوم
 ذكرقلالالالة االهتمالالالام بالالالالمؤرخين كتالالالابالالالال من  ممالالالا يلحظعودًا على بالالالدء فو 

ذكرها أو  اإلسالالالالالالالالالالالمي باألوبئة واألمراض، صالالالالالالالالالالابل المجتمعأالحوادث التي 
يرال ، والمتغالّنبوية بالسالالالالالالالالالاليرة ةنر بنسالالالالالالالالالالب ضالالالالالالالالالالئيلة مما قدموه مقاأو  بإيجاز

 العلى سالالبيل المثو  للسالاللطة الحاكمة من دون المجتمع بوجه عام، السالالياسالالية

 :نجد ذلك واضحًا في
 ،المغازي :أو م(،867هالالالالالال 959 )ل: البن إسحاق ،السيرة الّنبوية :كتاب
 م(،767هالالالال 695)البن هشام  ،السيرة الّنبوية :، أوم(765هالالالال 618) للواقدي

تاريخ ابن خياط،  :أو م(745هالالالال 651)ل: البن سعد  الكبرى، الطبقال :أو
 )ل: البن قتيبالالالة ،المعالالالارف :أو م(،755هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 641)ل:  البن الخيالالالاط

 :أو م(،796هالالالالالالالالالالالالالال 689)ل: للبالذري  ،فتو  الشام :، أوم(779هالالالالالالالالالالالالالال 686
تاريخ  :، أوم(795هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 676)ل: بو حنيفة الدينوري أل ،األخبار الطوال

 م(، أو: تاريخ الرسالالالالالالالالالالل والملوك،915هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 696)ل: لليعقوبي  ،اليعقوبي
 لحوادثل قسالالالالم  من م الذين أشالالالالار ،وغيرهم كثير م(966هالالالالالالالالالالالالالالالالال 591للطبري )

 وتالالبكيالالدالتي عالالانى من الالا المجتمع العربي اإلسالالالالالالالالالالالالالالمي،  واألوبئالالة واألمراض
الذي دفع األمر  ( على أهمية العلم والسالالالالعي إليه،والنبي محمد )اإلسالالالالالم 

ة جالالبغيالالة معالالال ،اإلسالالالالالالالالالالالالال الالام في تطور الطالالب وعلومالالهإلى  الكثير من العلمالالاء
يجاد األدوية النافعة للحفاظ على حيات م ،المرضالالالالالالالالالى  ، ولتسالالالالالالالالالليط الضالالالالالالالالالوءوا 

                                                           

 .336ل مزرأل ر نظر: ابن النألرم، الفهرس ، (1) 
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من األوبئة اإلسالالالالالالالالمية  بشالالالالالالالكل أوسالالالالالالالع سالالالالالالالنبّين على ما تعرضالالالالالالالل له األمة
 .التاريخية المتعاقبة واألمراض في العصور العباسية على وفق مراحله  

 هناك الكثير من السالالالالالالاليول واالمطار الغزيرة التي ال تجد تصالالالالالالالريفكانل 
في  السالالالالالالالالاليما ،(9)األمراض  انتشالالالالالالالالالار هذه في سالالالالالالالالالببكانل الذي األمر  ،ال 

 ونالتي قد تك من مدن الدولة العربية اإلسالالالالالمية، األحياء السالالالالكنية وخارج ا
سواء  قلتنت مدن أخرى، وهكذاإلى   ال الوباء عن طريق سكانانتقا فيسالببًا 
وعلى  ،ب اأم الحشالالالرال التي تتكاثر بسالالالب عن طريق اإلنسالالالان أم الدوابأكان 

سالالالالالالالالالالالالالنالالة في في السالالالالالالالالالالالالالنوال ومن الالا  متعالالددةسالالالالالالالالالالالالالبيالالل المثالالال وقعالالل سالالالالالالالالالالالالاليول 
:" كان  ل عن ا بما نصهيكانل مدت ا طويلة حتى قإذ  م(،865هالالالالالالالالالالالالالال 947)

 . (6)" سيل عظيم في قرطبة حمل الدور والناس والدواب
من سالالالالالالالالالالالالفو  الجبال القريبة من  تبتين هذه السالالالالالالالالالالالاليول قد أوعلى ما يبدو 

 الة منح وتخلقفتغلق الطرق  ،تربالة والحجالارةلوج واألمع الا الث ةقرطبالة حالاملال
ائ ا وتكاثر الفيروسالالالالالال بسالالالالالبب بق للوباءلظ ور التي تسالالالالالبب بداية األمراض 

، فضالالالالاًل عن افتقار المدن للخدمال عالجأو  مدة طويلة من دون تشالالالالخيص
 نذاك.حيالبلدية والصحية 

 سيول وامطارإلى  تعرضل قرطبةذكر أن  م(895هالالالالالالالالالالالالال 988)في سنة ف
 م الأمتواصالالالالالالالالالاللة ومسالالالالالالالالالالتمرة حتى قيل في ا :" وجاء بسالالالالالالالالالاليل عظيم ع ّد في 

 . (5)" السيول

                                                           

تااااررخ االناااأللس، تا رق: لورس مولرناااا، )الم  س ا ع ى   تااااب : مؤلف م هوْ،ر نظر(1) 
 .131م(، 1613لأبااث الع مرة، مألررأل، 

 .199مؤلف م هوْ،  تاب تاررخ االنأللس، (2) 
 .112، نفس الم ألر(3) 
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حّل وباء كبير على  م(714 الالالالالالالالالالالالالالاله979)سالالنة في وليس هذا فحسالالب؛ بل 
المول والجوع بسببه، وهذا حصل عندهم  أصالاب مو ، سالماالالمجتمع مج ول 

ب يكان الكثير من م يطلقون تسمية الطاعون على كل مرض يصف. ول مرةأ
بسالالالالالبب  بتلك األوبئة علمياً  عراضالالالالاله، لعدم معرفت مأن اختلفل ا  الناس حتى و 

، الهتمام أغلب العلماء بالعلوم واإلسالالالالالالالالالالالالالالمي بالدايالال التطور العلمي العربي
 على الرغم من أن هذا الوباء كان سالالالالالالالريع االنتشالالالالالالالار وشالالالالالالالمل بالد الشالالالالالالالرعية
 .(9)األندلس و  المغرب

يقوم به قسم من الفاسدين ضمن ومن مصاعب الحياة االبتالء بسبب ما 
على ممارسالالالالالال الفسالالالالالاد في  ل م حكم العباسالالالالاليين بقتل وصالالالالاللب المعارضالالالالالين

السالالالالاللطة ومن دون رحمة وترك م في العراء، وعلى سالالالالالبيل المثال ما حصالالالالالل 
م(، وقيل سالالالالالالالنة 795هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 997سالالالالالالالنة ) (6)في قرطبة بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: وقعة الربض 

ة ان وتسعين ومائسنة ثم يوف، قال النويري بما نصه :" (5) م(798هال 616)
رب كم كان كثير التشالالالاغل بالشالالالّ اكانل وقعة الربض بقرطبة، وسالالالبب ا أن الح

والل و والصالالالالالالالالالالالاليد وغير ذلك مما يجانسالالالالالالالالالالالاله، وقد قّدمنا ما كان قد فعله ببهل 
قرطبة لما أرادوا خلعه ومن صالالالالالاللب من م. فزادل كراهة أهل ا فيه، وصالالالالالالاروا 

قضاء إن م كانوا ينادون عند ان يتعّرضون لجنده باألذى والّسّب، وبالغوا حتى

                                                           

 .131فس الم ألر، ن(1) 
م(، الا ة 1291/هااااااااااااااا981 ) : مامأل بن عبأل اهلل بن أب  ب ر ال ضاااااااع ابن ا بار، (2) 

 :اواشاااااارف ع ى ا  ف وع ق ،)   ترا م الشااااااعراء من أعران ا نأللس والمغرب( الساااااارراء
 .1/44م(، 1693، ال اهرة ر،لشر ة العربرة الطباعة والنش، )ااسرن مؤن

 .1/44، ألرنفس الم  ،ابن ا بار(3) 



 

116 

 

األذان  الصالالالالة يا مخمور الصالالالالةه وشالالالاف ه بعضالالال م بالقول وصالالالفقوا عليه 
 . (9)" باألكف

عند االطالع على مصالالالالالالالالالالالالالادر أمالا مالا تفعله الحشالالالالالالالالالالالالالرال ف ذا أمر آخر، ف
 ةحوادث عدب الا ن وقعالل لمالدفي بالد المغرب واالنالدلس  ، السالالالالالالالالالالالالاليمالاالتالاريخ
)ل:  األوسالالالالالالالالالالالطعبد الرحمن  ةالفخ في م(766هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 618) سالالالالالالالالالالالنةمن ا 
ذ إ الزراعية،المحاصالاليل  بإتالفجراد البسالالبب ما قام به  ،م(756هالالالالالالالالالالالالالالال 657

بي )ل: القرط قال ابن حيان . ابسالالبب مجاعة كبيرة ألمْل ب ماصالالابل الناس 
مجاعة شالالديدة صالالدر أيام األمير األندلس  " نالل أهل( :م9186هالالالالالالالالالالالالالالال 469

ه انتشالالار الجراد باألرض ولحسالال عبد الرحمن سالالنة سالالبع ومائتين وكان سالالبب ا
الغالل وتردده بالالالج الالال، فنالالالالالل النالالاس مجالالاعالالة عظيمالالة، كفى حالدهالالا األمير 

أيوب العابد  :بإطعام الضالالالالالالالالالالالعفاء والمسالالالالالالالالالالالاكين من أهل قرطبة، في م باسالالالالالالالالالالالم
  .(6)" المستجاب
 أال وهي ظ ور قد نسالالالالالالتفد من ا في حياتنا المعاصالالالالالالرة أخرى موعظةوفي 

في لحق الضالالالالرر  م(756هالالالالالالالالالالالالالالالالال 666) سالالالالنةفي ف ،انتشالالالالار القمل في الزروع
ن م عدم االسالالالالالتفادةمن  ن الخوفيعيشالالالالالو  بحيث أصالالالالالبحوا لمجتمعاقتصالالالالالاد ا

ال إ  م، فضالاًل عما يصيب م من وباء من تلك الحشرال الضارة لإلنسانغالت
 ةبير ك اً طيور  أرسالالالل عندمااسالالالتجاب م الذي فضالالالل اهلل علي بن دعاء الناس و أ

                                                           

م(، نهارة 1332هااااااااااا/133أامأل بن عبأل الوهاب بن مامأل بن عبأل الألائم ال ررشاا  ) : (1) 
، م(2112هااااااااااااااااااا/1423ا رب     نون ا ألب، )ألار ال تااب والوثااائق ال ومرااة، ال اااهرة، 

 .9/261؛ ل مزرأل من التفا رْ، ر نظر: ابن ا ثرر، ال امْ    التاررخ، 23/311
م(، 1119ها/496أبو مروان اران بن خ ف بن اسرن بن اران ) : ابن اران ال رطب ، (2) 

نشاااار الم  س ا ع ى ل شااااؤون )الم تبس من أنباء ا نأللس، تا رق: ماموأل ع   م  ، 
 .21ها(، 1361االسامرة، ال اهرة، 
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 امالً ك ه  القمل حتى فنتْ  تبكل ه الطيورهذ كالاناللإذ  ،ن العصالالالالالالالالالالالالالافيرمالحجم 
 علي م. بيةالسل هثار في آيبقى أنه سظن الناس  بعد أن كثرتهمن رغم على ال

 رهذكفي  القرطبي يركز كالالالالان ابن حيالالالالان كوارث، فقالالالالدأو  ولوجود أوبئالالالالة
كر ذ الظواهر، زمان ا ومكان ا وسالالالبب الحدث الذي أدى ل ذه مبّيناً  لضحداث
 ةسالالالالالالالالالالالالالنالالال النجوم ال وهي تسالالالالالالالالالالالالالالالالاقطأ ن النالالالاسشالالالالالالالالالالالالالوهالالالدل م ةغريبالالال ةظالالالاهر 

ل الذي ضاق ةمن هذه السن النجوم وفي ا تساقطل :قائالً  م(،757الالالالال ه664)
 نمعبد الرحمن ع د االمير  من قحط كبير، السالالالالاليما الناس لما وقع ب ا اب 

 . (9) األوسط
، فضاًل عن القحط الذي عم األندلسم( 746هالالالالال 656كما وقع في سنة )
" وفي الالا كالالان القحط : قالالال ابن حيالالان الزروع والالالدواب،الحرق والجوع لنقص 

الذي عم األندلس، ف لكل المواشي، واحترقل الكروم، وكثر الجراد، فزاد في 
 .(6)" المجاعة وضيق المعيشة

 المؤر  يتضالالالالالالالالالالالالالح لنا ان التالاريخية ومن خالل هالذا العرض ل الذه الحوادث
لف ا التي تخمراض األ أو األوبئة من دون ذكر اً ضالالر عما كان يسالالتخدم كثيرًا 

واألسالالالالالالالالالالالالالباب بإيجاز، ومن المحتمل أن ا األخبار  الحقالًا على الرغم من بيالانه
 نذاك.حيوقعل والحقل الضرر من دون الخوض في تفاصيل ا 

 
 
 
 
 

                                                           

 .111الم تبس من أنباء ا نأللس، (1) 
 .1، الم تبس من أنباء ا نأللسابن اران ال رطب ، (2) 



 

118 

 

 
 املبحث الثاني

ة  األوبئة
ُ
بِس
َ
ت
ْ
ل
ُ
 الثانييف العصر العباسي امل
 م(746- 649هـ/111-114)

 
ي علوم ف خاصة الكثير السماويلدِّْين ن وغيرهم من ايورث العرب المسلم

وا من اسالالتفادإذ  فضالالاًل عما سالالبق م،ين األموي والعباسالالي، صالالر الع بدن ومنال
علوم المتطببين مثل ديسالالالالالالالقوريدوس وجالينوس في القرنين األول والثاني بعد 

الطبيالالالالة  فقالالالالام العرب بترجمالالالالة هالالالالذه العلوم (،نبي اهلل عيسالالالالالالالالالالالالالى ) ميالد
حنين  ق بناسالالحإ ، ومن م على سالالبيل المثال:ينمالمترجمسالالتعينين بعدد من 

( م996 هالالالالالالالالالالالالالالال511وقسالالطا بن لوقا البعلبكي )ل:  ،(م991 هالالالالالالالالالالالالالالال697)ل: 
 وغيرهم كثير.

ة والحوادث الطبيعيبعض األوبئة  إنوعلى الرغم مما سالالالبق، يمكن القول 
 ا يرسالاللم رشالالدهم وترك الغي، فكثيراً إلى  من ا عودة الناس تعالى اهلل أراد قد

  .عالمال غايت ا ترك المعاصي كما حصل في العراق وتعالى اهلل تبارك
م( هبل ريح بالعراق شديدة 747هالالالالالالالال 654سنة ) فيقال ابن تغري بردي 
سالالالالالالالط في و الكوفة والبصالالالالالالالرة بغداد و ع و أحرقل زر إذ  ،السالالالالالالالموم لم يع د مثل ا

ان ثم اتصالالالاللل ب مذ ودامل خمسالالالالين يوماً  ،وقتلل المسالالالالافرين وجنوب العراق
ل ومنع ،ع والمواشالالالالالي ثم اتصالالالالاللل بالموصالالالالالل وسالالالالالنجارو الزر فبحرقل أيضالالالالالًا 

 أهلكل خلقاً  ال، كماومن المشي في الطرق ،الناس من المعاش في األسواق
 . (9)كثيرًا 

                                                           

م(، الن وم الزاهرة    1496هااااااااااا/114المااسااان  ماْ الألفرين روساااف ا تاب   ) :  أبو(1) 
 .2/218م وو م ر وال اهرة، )المؤسسة الم ررة العامة ل تألرف، م ر، )أل.  ((، 
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شالالالالالالالديدة  -ما قيل-بالعراق ريح هبل وفي ا " : الذهبي ذلك في قوله ذكر
، والبصالالالالالالالالالالالالالرة وبغالالداد، وقتلالالل الكوفالالةالسالالالالالالالالالالالالالموم، لم يع الالد مثل الالا، أحرقالالل زرع 

لمسالالالالالالالالالالالالالافرين. ودامالل خمسالالالالالالالالالالالالالين يوًما، واتصالالالالالالالالالالالالاللل ب مدان، فبحرقل الزرع ا
والمواشالالالالالالي، واتصالالالالالاللل بالموصالالالالالالل وسالالالالالالنجار، ومنعل الناس من المعاش في 

 "خلًقا كثيًرا واهلل أعلم بصّحة ذلك األسواق، ومن المشي في الطرق، وأهلكل
(9). 

ولم تقف الرسالالالالالالالائل الربانية عن ذلك التحذير، بل تسالالالالالالالتمر طالما يسالالالالالالالتمر 
سالالالالالالالالالالالالالنالالالالة  ثير من النالالالالاس إتيالالالالان المعالالالالاصالالالالالالالالالالالالالي، قالالالالال ابن تغري بردي فيالك
أحرقل البيول  بعسقالن،" وفي ا ظ رل نار : بما نصه م(759هالالالالالالالالالالالالالال 658)

ذن اهلل بالالإ كفالالالل،ثلالالث الليالالالل ثم إلى  ولم تزل تحرق النالالاس،وهرب  والبيالالادر،
"(6). 

في  ، ومن ا ما وقععدة مخلفالة أمراض  الدأالكوارث ولم ت لسالالالالالالالالالالالالالتمر لقالد ا
قال  ،انطاكيةإلى  سالالالالالالالالالالالالالقطل من ا الدور وامتدل م ولالةزلزلالة  من دمشالالالالالالالالالالالالالق

]يقصالالالالالالالالالالالالد:  :" وفي سالالالالالالالالالالالالنة أربعين م(9515هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 999)ل:  السالالالالالالالالالالاليوطي
فمال  ،سالالمع أهل خالط صالاليحة عظيمة من جو السالالماء م[754هالالالالالالالالالالالالالالال 641

ة وخسالالالالالالالالالف بثالث عشالالالالالالالالالر  ،ووقع برد بالعراق كبيض الدجاج ،من ا خلق كثير
من المؤرخين من بالء غريب ، فضالالالالالالالالالالالاًل عما ذكره قسالالالالالالالالالالالم (5)" قرية بالمغرب

                                                           

ر نظر: الاارهب ، أبو عبااأل اهلل شااااااااامس الااألفرين مامااأل بن أامااأل بن عثمااان بن قااارماااز ) :  (1)
وطب ا  المشاهرر وا عام، تا رق: عمر عبأل السام م(، تاررخ االسام 1341هاااااا/ 141

 .8/148م(، 1611ها/ 1411تألمر ، )ألار ال تاب العرب ، بررو ، 
ابن تغر ، الن وم الزاهرة  ؛11/23، الرهب ، تاررخ االسااااام وطب ا  المشاااااهرر وا عام (2)

م ااااااااار  الن وم الزاهرة    م وو؛ ابن تغر  برأل ،  2/261   م وو م ااااااااار وال اااهرة، 
 .2/261، وال اهرة

 .318؛ تاررخ الخ  فاء، 11/31الرهب ، تاررخ االسام وطب ا  المشاهرر وا عام،  (3)
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خلق   اسمع ةعظيم ةصيحم(، 755هالالالالال 649وعجيب، فقد وقعل في سنة )
 .(9) حد من قبلأعظيم من جو السماء لم يسمع ب ا 

 أمراض ال يمكن الركون قد تتركبعالمال ثم  التي تظ رهذه األمور ن إ
بل قد  ،على اإلنسالالالالالالالان فحسالالالالالالالب علي ا من دون البحث عن األسالالالالالالالباب، ليس

في ف مخلفة ورائ ا أمراض عدة قد ال تحمد عقباها،الحيوانال أيضالالالالًا  تصالالالاليب
مرة واحدة، قال ابن  ق العديد من البقرو م( نف755هالالال 649السنة نفس ا أي )

أصالالاليبل إذ  ،(6) " والسالالاليما البقر ،كثير ءشالالاليالدواب  وفي ا مال من كثير :"
 بيعلا المتغيرال في البيئة يتوقف هذه طبيعة منو  ،لم يفصالالالالالالالالالالح عنهبمرض 

مصالالالالابة  ، كون ابعد وفات اقبل و األمراض  لك الكثير منتقد تم والشالالالالراء، لما
بوباء يج له العلماء واألطباء البيطريون ومدى تبثيرها على صالالالالحة اإلنسالالالالان 

م ا األضالالرار التي خلفت ا في تناول لحو إلى  والبيئة في وقلو واحد، ولم يشالالر
 من عدم ا.

لعربي اإلسالمي ألسباب ال نعلم ما ويستمر مسلسل األلم على المجتمع ا
جمل قرية ر   (م756هالالال 646) قال ابن العماد الحنبلي في سنة .أراد اهلل من ا

ناحية مصالالر بخمسالالالة أحجار فوقع حجر من ا على الالالالالالالالالالالالالالال: يقال ل ا السالالويداء ب
لى إ فكان عشرة أرطال فحمل أربعة ،خيمة أعرابي فاخترقل وزن من ا حجر

زلل الري وجرجان وطبرسالالالالالالالالالالتان ونيسالالالالالالالالالالابور تنيس وزلإلى  الفسالالالالالالالالالالطاط وواحد
ودنا  عدة، وتقطعل جبال ،وأصالالالالالالالالالالالالالب الان وقم وقالاشالالالالالالالالالالالالالان كل الا في وقالل واحد

بعضالالال ا من بعض وسالالالمع للسالالالماء واألرض أصالالالوال عالية وسالالالار جبل كان 
لدامغان وزلزلل ا .مزارع قوم آخرين فوقف علي اإلى  بالاليمن علياله مزارع قوم

 ر تقريبًا،من البش وعشرون ألفا ف لك بذلك خمسة ،فسالقط نصف ا على أهل ا
                                                           

 .318؛ السروط ، تاررخ الخ  فاء، 11/31ر نظر: الرهب ، نفس الم ألر،  (1)
 .11/381ابن  ثرر، البألارة والنهارة، (2) 
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ووقع طالالائر أبيض دون الغراب وفوق  ،أهل الالا وسالالالالالالالالالالالالالقطالالل بلالالدان كثيرة على
حلب لسبع مضين من رمضان فصا  يا معشر الناس الالال: الرخمة على دلبة ب

صالالالالالا  وجاء من الغد ف ،اتقوا اهلل اهلل اهلل حتى صالالالالالا  أربعين صالالالالالوتا ثم طار
اسالالالالالالالالي المتوكل العب الخليفةلى إ وكتب صالالالالالالالالاحب البريد بذلك ،أربعين صالالالالالالالالوتا

. (9)بآذان م ألول مرة  وأشالالال د خمسالالالمائة إنسالالالان سالالالمعوه ،م(769هالالالالالالالالالالالالالالالال 648)
ويبالدو من هالذه الحوادث إنالذار النالاس بتقوى اهلل والرحمالة فيمالا بين م وبخالفالاله 

 الواحد األحد. اهلل ينزل غضب
م( ضاقل أرض بغداد ذرعًا ببهل ا بسبب المحن 765ال ه659) وفي سنة

ه، :" وأما بغداد فكان ب ا قحط لم ير مثل الذهبي قائالً  فقد ذكرالى، التي تتو 
النسالالاء يخرجن عشالالرين وعشالالرا يمسالالك بعضالال ن ببعض  لوهرب الخلق، فكان

  .(6)" ويصحن الجوع الجوع، ثم تسقط الواحدة بعد الواحدة ميتة
 في بعض األحيان هو عامل مسالالالالالالالالاعد في انتشالالالالالالالالار الدولةن ما تقوم به إ

 .( 5) ومن الا مالا قالام به محمد بن جعفر المتوكل على اهلل ،مراضاألو  األوبئالة
 صاحب الزنج ةمتابعم( ب781هالالالالالالالالالالالالالال 658كان قبل وفاته أي في سنة )إذ 

(4) 
                                                           

المنتظم    تاررخ  ابن ال وز ،نظر: ل مزرأل ر   ؛111شااااااررا  الرهب    أخبار من رهب، (1) 
 .11/269الم وو وا مم، 

 .2/236 ،العبر  ا  خابار مان غابار(2) 
بن مامأل المعت م باااااااا: اهلل، ور نى أبا أامأل، ول بف المو ق باهلل ش رق الخ رفة العباس  ا(3) 

ى م( الر  تو      ال  ر المعروف بااااا: الاسنى ع 161هااااا/211المعتمأل ع ى اهلل ) : 
 .2/128، تاررخ بغألاأل ،الخطرب البغألاأل  .شاطئ أل  ة    بغألاأل، وأل ن بالر ا ة لراً 

 ب غأ ن  ، ااب الزنجاااااااا: ع   بن مامأل بن عبأل الرارم الورزنرن  الع و  والمعروف ب(4) 
-288ثورة الزنج بألأ  ساااانة )و  . انوا من الَعبرأل رو  البشاااارة السااااوألاء ومؤرألرف أن اااااره
واساااتمر    ثر  ،مر زها مألرنة الب ااارة من  نوب العراقو العباسااارة  ع ى الخا ة م(196
( سانة قبْ أن تتم ن الألولة العربرة االساامرة    ال ضاء ع رها، ورر  مؤرخون 14من )

 =أن الثوار بألأوا ار تهم بزنوج من شاااااااارق أ رر را، و  ء بهم إلى ت و المألرنة  عبرأل، ثم
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من  بعد سالالنوال عدة محاصالالرت م لتمالسالاللطة، فصالالحابه المعارضالالين لتلك أو 
ن م بشالالالكل قاسالالالي من أرض العراق في اغوار ن ر أبي الخصالالاليب قيام الثورة

 ير بطالقال  ل الغذاء وا مان حتى دّب في م الوباء والبالء،حيث منع وصالالالو 
فبكلوا الشالالالالالالالالالالالالالعير ثم أكلوا  ،" فبلغ عنده الرطل من خبز البر عشالالالالالالالالالالالالالرة دراهم:

إذا خال ف ،أن كانوا يتبعون الناسإلى  ب ماألمر  أصالالالناف الحبوب ثم لم يزل
 ىالزنج يعدو عل يرجل ذبحه وأكله ثم صالالالالالار قو أو  صالالالالالبىأو  أحدهم بامرأة
خال به ذبحه وأكل لحمه ثم أكلوا لحوم أوالدهم ثم كانوا إذا  فكان ،ضالالالالالالالعيف م

 .(9)" أكفان م ويبكلون لحوم م ينبشون الموتى فيبيعون
 بتوقع الوباء على عجل والمجتمع ينذر السالاللطةمن المؤكد أن هذا الواقع 

 من آثار سلبية كما وصف ا الطبري آنف الذكر. والما ترك
في  ينمحاصالالالالالالالر كانوا  واتباعه صالالالالالالالاحب الزنج أن وقد اشالالالالالالالار المسالالالالالالالعودي

ون في ر  ظيختفون بالن ار وي واكانإذ  ،(6) م(781هالالالالالالالالالالالالالالال 658) سالالنة البصالالرة
 وهؤالء م مت م البحث عن له،المؤيدين سواء أكانوا من أنصاره أم من  الليل

                                                           

عألة من الألولة االساااااامرة، وقأل  ان  ثورتهم  توسااااع   انضااااام الرها ا ارار    مناطق=
ورامهرمز والبطائح  بساااااط نفوره ع ى الب ااااارة وا هواز وعباألان ومرساااااانعنألما واساااااعة 
، إر أسااسااوا ألولة لهم م رها مألرنة المختارة ة ااار قرربا من م ر الخا ة العباساارو وواسااط 

نهاء ا  بغرة سااااا ها و   نألوا لها إم انا   ،    نوب الب اااارة، وأ اااابا  تهألأل العباسااااررن
م( ورم ن ال وْ أنها 113هااااااا/211و وألها، و عًا تم ال ضاء ع رها، إر انته     سنة )

  من أطوْ الثورا     الع ر العباس ،  ضًا عن خطورتها ع ى الألولة برمتها.
؛ مغنرة، مامأل 21/313، تاررخ االسااااااام وطب ا  المشاااااااهرر وا عامل مزرأل ر نظر: الرهب ، 

؛ آْ شابرب، تاسرن، مرقأل 2/98م(، 1611لتفسارر ال اشاف، )ألار الع م، بررو ،  واأل، ا
 .142ها(، 1421(، ألار الف ف ل نشر، قم/إرران، االمام الاسرن )

 .1/111، الرسْ والم وو تاررخ(1) 
المنتظم    تاررخ  . ر نظر:م(111هاااا/281ر ر ابن ال وز  أن هره الاواألث وقع  سنة )(2) 

 .8/1 الم وو وا مم،
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 ا، بسالالالبب الجوع الذي ألّم وتناول طعام ليذبحوهاعن الكالب  ، السالالاليماطعام
ما لالفئران وغيرها التي تصالالالالادف م   امن م حيوانال عدةاكل عن ب م، فضالالالالاًل 
ذا ،الجوعيعالالانونالاله من  عن عالالدم توفر المالالاء ، فضالالالالالالالالالالالالالاًل كلوهأ أحالالدهممالالال  وا 

 الصالح للشرب. 
 بغية ،موت ا ةرؤيلالنساء إلي ا  أسرعلإذ  ،رضتحت أةن هناك امر يل: أوق

 مبالغة يكون فيه وقد ،للواقع خالفاً الناس  الفظائع بينوهذا من   ا،كل لحمأ

، وعرضالالالالالنا هو للوقوف على حقائق التاريخ في نشالالالالالالر األوبئة واالسالالالالالالتفادة (9)
 من عضاته.

كالب فيبخذون ال بالليل،" كانوا يظ رون بما نصه : أيضاً  المسعودي قال
ن ا على فبفنوها حتى لم يقدروا م والسالالالالالالالنانير، والفئران، ويبكلون ا،فيذبحون ا 

من و  بعض،ويراعي بعض م مول  أكلوه،الواحد  مال من مإذا  فكانوا شيء،
 العذب.قدر من م على صاحبه قتله وأكله وعدموا مع ذلك الماء 

وذكر عن امرأة من م أن الالالا حضالالالالالالالالالالالالالرل امرأة تنالالالازع ومع الالالا أخت الالالا، وقالالالد 
احتوشالالالالالالالالالالالالالوهالا ينظرون أن تمول فيالبكلوا لحم الا، قالل المرأة: فما ماتل حتى 

قد حضالالالرل أخت ا وقد جاءل على الن ر ابتدرناها فقطعنا لحم ا وأكلناها، ول
ونحن على مشرعة عيسى بن أبي حرب وهي تبكي ومع ا رأس أخت ا، فقيل 

ًا ختي فما تركوها تمول موتأقالل: اجتمعوا على  ،ل ا: ويحكه ما لك تبكين
حسالالنًا حتى قطعوها، فظلموني، فلم يعطوني من لحم ا شالاليئًا اال رأسالال ا هذا، 

 .(6)" خت ا، ومثل هذا كثير، وأعظم مما وصفناوهي تشتكي ظلم م ل ا في أ

                                                           

م(، مروج الرهب ومعاألن 681هاااااااااااااا/349بن الاسااااارن بن ع   ) :   ، ع المساااااعوأل (1) 
 .4/121م(، 1614، إرران، 2ال وهر، )منشورا  ألار اله رة، ط

 .4/121مروج الرهب ومعاألن ال وهر، (2) 
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هنالاك مبالالغالال كثيرة فيمالا ذكرته بعض المصالالالالالالالالالالالالالادر قالد تكون ونحن نرى 
ذلك، ألن من هذه الظواهر السالالاللبية تنتج  أسالالالبابإلى  التاريخية التي أشالالالارل

انتشالالالالار األوبئة واألمراض، فضالالالالاًل عن ارتفاع األسالالالالعار، ومن ا أيضالالالالًا  عن ا
وهذا خالف مباده اإلسالم، ألن المسلم المؤمن  ،بشركل الميل من الأذكر 

 ن يقتل بشرًا من أجل أن يبكله.أوغيره يفضل المول على 
ولد في تسالالالالببًا  التي قد تكون ربط االحداث ين المسالالالالعودأومن الواضالالالالح 

 انك ما- ذكرنا كما- التي من ا لضسالالالالالالالبابمن خالل تفسالالالالالالاليره األمراض  هذه
وكالالانالالل مؤذيالالة للنالالاس بوجالاله عالالام  وقعالاللث احالالدأبسالالالالالالالالالالالالالبالالب مالالا هو أو  طبيعي

 .المؤرخون آنذاك هو أو لم يشر ل ا لظروف شرمن الب ينل فاعلافعبب
 م(789هالالالالالالالالالالالالالالالال 657)سالالالنة ففي  ،وباء منبغداد  ما وقع في حوادثال ومن

يخرج من منزلالاله فيمول قبالالل الرجالالل  "أن : هلالالك الكثير من النالالاس حتى قيالالل
. (9)" عشر ألف إنسان ثناافيقال إنه مال ببغداد في يوم واحد  ،ان ينصالرف

وهالالذا دليالالل على وجود وبالالاء لم يحالالدد نوعالاله كمالالا هو ملتبس علينالالا اليوم في 
 اللعين. كورونا وباء

 في السنةوقعل إذ  ،(61) ةسالن مجاعةميل سالأخرى  مجاعةعن  فضالالً 
اوز بل تج السنة،في تلك  ولم يكن قائماً  طالقح فبصبح م(،785هالالالالالالالالالالالالال 661)

مطر لوهذا كان بسالالالبب احتباس ا م(784هالالالالالالالالالالالالالالالال 669) سالالالنةأي  الثانية السالالالنة
 لمياها الناس تشالالالرب وأصالالالبح قرطبةالسالالاليما في  ار،با  الكثير من وبضالالالون

 ن أمراض.م اما في م غر على ال  ار قليلة المياهنمن األ
صل في كما ح وترك م بالعراء ولم تتوقف هذه األحداث بقتل المعارضين

وهي سنة  –في هذه السنة المسعودي أيضًا :" و م(، قال 788هالالال 664سنة )
ن هذا الفعل مإلى  ولما ركن من بقي بالبصالالالالالالالالالالرة.. . أربع وسالالالالالالالالالالتين ومائتين

                                                           

 .2/811الرع وب ، تاررخ الرع وب ، (1) 
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الم لبي ب ا اجتمعوا في بعض الجمع، فوضالع في م الساليف، فمن ناج سالم، 
ومن مقتول، ومن غريق، واختفى كثير من النالاس في الدور، وا بار، فكانوا 

نانير، ن ا ويبكلون ا، والفيران، والسالالالالالاليظ رون بالليل، فيبخذون الكالب فيذبحو 
 مال من م الواحد أكلوهإذا  فبفنوها حتى لم يقدروا من ا على شالالالالالالالالالالالالاليء، فكانوا

له وأكله ويراعي بعضالالالالالالالالالالالالال م مول بعض، ومن قالدر من م على صالالالالالالالالالالالالالاحباله قتَ 
 .(9)" وعدموا مع ذلك الماء العذب

تشالالر نوا ،والعراق وباء باألهواز" وظ ر وذكر ابن الجوزي ذلك في قوله :
سالالالالالالالتمائة إلى  وكان كل يوم يمول ببغداد خمسالالالالالالالمائة ،(6) حدود فيدإلى  ذلك

من  كثرأومال في ا  ،المدينة أكثروكانل هدال كثيرة بالبصالالالرة تسالالالاقط من ا 
 .(5)" نسانإ ألفعشرين 

 عقوبال من اهلل تبارك وتعالى علىقد تكون ن ا أنسالالالالتنتج من هذا النص 
القائل  بن الجوزي، ولم يعقب اه في أرضالالالالالالالالة اهللنّ خالفًا لسالالالالالالالال   ونفعلي واما كان

  ذا النص عن األسباب وبقيل مج ولة.ل
د من ر لم ت ةحوادث وكوارث غريب م(797هال 675سنة )في ذكر الطبري 

" : صالالالالالالالهنبما الرعب في نفوس الناس، قائاًل  لثار أ السالالالالالالاليما تلك التي ،قبل
اًل أن الالا و أردف قالالائ ،(4)" ارتفعالالل بنواحي الكوفالالة صالالالالالالالالالالالالالفراء يالالذكر أن ريحالالاً 

 زل" فلم تثم قال :. ةسالالالالالالالالوداء مخيفإلى  وبغر القبل حتى تحولل  اسالالالالالالالالتمرل
لى إ وقل صالالالة المغرب ثم اسالالتحالل سالالوداء فلم يزل الناس في تضالالرعإلى 

                                                           

المنتظم     ظر: ابن ال وز ،. ل مزرااأل ر ن116-4/111مروج الاارهااب ومعاااألن ال وهر، (1) 
 .8/1تاررخ الم وو وا مم، 

نفس الم ااااألر،  ابن ال وز ،لم أ أل لها م ان ومعنى    الم اااااألر ال غرا رة والتاررخرة. (2) 
8/1. 
 .8/1نفس الم ألر، (3) 
 .1/163، الرسْ والم وو تاررخ(4) 
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صالاللة وبروق مت ،برعود هائلة شالالديداً  وان السالالماء مطرل بعقب ذلك مطراً  اهلل
ود رة بيض وسباذ ونواحي ا حجاآ أحمدالالالالالالالالالالالال: بعد ساعة بقرية تعرف ب ثم سقط

 ،حجراً  فبنفذ من ا ،في أوسالاط ا ضغطة شبه أف ار العطارين مختلفة األلوان
 .(9)" الدواوين والناس حتى رأوهإلى  فبخرج

نذيرة ألفعال مرفوضالالالالالة يمارسالالالالال ا قسالالالالالم من الناس، قد تكون هذه الظواهر 
ماء يصالالالالالاليب ا السالالالالالالن البالد أ قبل ذلك هناك بعض المنجمون قالوا على حين
ول م. بق واحصالالالالالالالالالالالل كما قالتن ا باتل ولم أال إمطار كثره األل رقالغواحتمال 

وفي قول آخر،  ،(6)" " كذب المنجمون ورب الكعبة: () رسالالالالالالالالالالالول اهلل لقا
 .(5)"ا " كذب المنجمون ولو صدقو : ()نقل القلقشندي قواًل للرسول محمد 

بوباء كبير، وكان قبله األندلس  م( أصيبل بالد911هالالالال 677وفي سنة )
م لإذ  ن هذا الوباء كان كثير التبثير على السالالالالالالالكان،أصالالالالالالالول مجاعال إال ح

يسالتطع قسم من الناس دفن الموتى، ولم يقفوا على السبب الذي أودى بحياة 
الالالالالذي جعل م األمر  ،الكثير من م، وبالالالالذلالالالالك يرون أنالالالاله مجرد مرض وبالالالالائي

 حداو يقومون بدفن موتاهم في قبور كبيرة ويدفنون م بشالالالكل جماعي أي بقبر 
(4).  

                                                           

 .1/163نفس الم ألر، (1) 
امااااأل بن عمر بن الاسااااااااان بن الاسااااااااارن ) : الراز ،  خر الااااألفرين أبو عبااااأل اهلل م(2) 

م(، تفسرر الراز  والمسمى: مفاترح الغرب أو التفسرر ال برر، )ألار أاراء 1216هااااااا/919
 .26/166م(، 1666-ها1421التراث العرب ، 

م(،  بح 1411ها/121أبو العباس شهاب الألفرين أامأل بن ع   بن عبأل اهلل الفزار  ) : (3) 
، تا رق: مامأل اساااارن شاااامس الألرن، )بررو ، ألار ال تب ا عشااااى     ااااناعة االنشااااا

 .11/69(، (الع مرة، )أل.  
 .211، 189تاررخ االنأللس،   تاب : مؤلف م هوْ،ر نظر(4) 
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حصل هطول  م(919هالالالالالالالالالالالالالال 698) البالء المسالبب للوباء، ففي سنة وقعو 
، امبيل اهلل الحر  ألحقل المياه الضالالالالالالالالالالرر فيو  بمكةم الذي وقع ر السالالالالالالالالالاليل العا

ل ومعروف ما تتركه السالالالاليو  ،عن الطواف وارتفاع الماء في بئر زمزمفضالالالالاًل 
 .(9) من سلبيال قد تبقى راكدة وربما تصبح بؤرة للوباء والمرض

إلى  تعرضل مدنبعد أن  م(996هالالالالالالالالالالالالالال 511) سنةفي  أيضاً  قد حصلو 
ظ ر و  في بالد الشالالالالالالام، دينورالجبل التل ب في اً انخسالالالالالالافمن ا  ةحوادث مخيف

ل من سالالقط  انفسالال ةعلى حين في السالالن ة،عد قرى أغرقتحته ماء كثير من 
وهذا  ،وتدحرج ا في البحر ه،بعد انخسالالالالالالالالاف ةكبير  ةلبنان قطعبالد ل اجبأحد 
من  ، السالالالالالالاليماالناس ةنلسالالالالالالال  أعلى  هذكر  ردي ولم ،(6) لم يرى مثله من قبل ما

 .ذلكعن أسباب من دون تعليق  بقيلو  الحادثة،تلك  وقوع قبل الرواة
، والعلل ببغداد في الناساألمراض  رلثوفي هذه السالالالنة كقال الطبري :" 

واب دوذكر أن الكالب والالذئالاب كلبالل في الا بالالبالاديالة، فكانل تطلب الناس وال
 .(5)" والب ائم، فإذا عضل إنسانًا أهلكته

ولم يوضالالالالالالح أسالالالالالالباب انتشالالالالالالار هذه الحوادث وما خلفته من أمراض قاتلة، 
 .لمستجدافبصبحل ملتبسة علي م، كما هي ملتبسة علينا اليوم في الوباء 
ب الالالالالا المجتمع  ولم ي مالالالالالل الكثير من المؤرخين هالالالالالذه الحوادث التي مرّ 

لى عالذي كان شالالاهد عيان  أيضالالاً  ا ذكره الطبريربي اإلسالالالمي، ومن ا معال
م( وما 995هالالالالالالالالالالالالال 519) سنة ، السيمابغداد أحل في مدينة عندما باءهذا الو 

 قبل ا فنجا منه ببمر اهلل تعالى.
                                                           

رنظر:    هرا الموقع تفا اااااااارْ  https://alqabas.com/article/194926: ر نظر(1) 
  تاررخ الألخوْ   ها الت  تعرضاا  لها م ة الم رمة بما  رها الساارْ آنف الر ر.   السااروْ
 م.18/8/2121الموقع: 

 11/134ابن  ثرر، البألارة والنهارة، (2) 
 .1/88تاررخ الرسْ والم وو، (3) 

https://alqabas.com/article/164629
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 ربيةالع الخالفة ةعاصالالالالم الوباء المنتشالالالالر في بغدادذلك ي عن ر قال الطب
نوع  فكان ب ا منهثر أيضالالالالالالالًا الوباء ببغداد " وفي ا كَ : بما نصالالالالالالالهاإلسالالالالالالالالمية 

وأما  ،فبما الحنين فكانل سالالالالالليمة (،الماسالالالالالرا)ومنه نوع سالالالالالموه  (حنينا)سالالالالالموه 
والعلل األمراض  " كثرل:وقال أيضالالالالالالالالالالالًا  ،(9)" الماسالالالالالالالالالالالرا فكانل طاعونا قتالة

. وهالالالذه األوبئالالالة مج ولالالالة ولم ترد في ( 6)" ببغالالالداد وفشالالالالالالالالالالالالالالالا المول في أهل الالالا
ي البن أبطبقال األطباء  عيون األنبالاء في المصالالالالالالالالالالالالالادر الطبيالة مثالل كتالاب:

أصالالالالالالاليبعة، ومن المحتمل أن ا تحمل صالالالالالالالفال وأعراض وباء كورونا الملتبس 
 غيره من األوبئة المج ولة تقريبًا واهلل أعلم.أو  معه

ح ن صالالالالالالالالالالالالالإحمل الكثير من األوبئة  يفسالالالالالالالالالالالالالببًا  الريا  العاتية وقالد تكون
في بيول  يماس، التتركهأو  لما قد تنقله تكون شالديدة وقاسالية عندماالتعبير، 
هبل ريح شديدة إذ  م(،999هالالالالالالالالالالال 518)سنة األندلس  كما حصل في الفقراء

 ،الذي لزم الناس المسالالالالالاجد خوفاً األمر  المؤرخين، أحدسالالالالالوداء كما وصالالالالالف ا 
وفي بعض األحيالالالان تالالالبتي خالف  .(5) الق الالالاروهم يعلنون التوبالالالة هلل الواحالالالد 

 كانل الريح أحيانا ت بو  االتجاهال األربعة قال احد الباحثين بما نصالالالالالالالاله :"
 النكباء.بمنحرفة عن الج ال األربع األصلية فكان العرب يدعون ا عند ذلك 

"(4). 
 ل سنةً كانف قائاًل: ظاهرةإلى  ابن حيان شارأم( 955هالالالالال 564سنة )وفي 
 قلّ  ةاقتصالالالالالالالالادي ةفيه من ضالالالالالالالالائق ّروالما م أغلب أفراد المجتمععلى  ةً صالالالالالالالالعب
ي فغريبالالة  وبرزل هنالالاك ظالالاهرة .م عجبالالاً محالالل العالالاأوفي الالا  :قالالالو  ،نظيرهالالا

                                                           

 .1/288نفس الم ألر، (1) 
 .1/988نفس الم ألر، (2) 
 .191مؤلف الم هوْ،  تاب تاررخ ا نأللس، (3) 
 .11/91 ))أل. ط(، )أل. م(، )أل.  ((،، م  ة الرسالة، أامأل اسن الزرا ، باشا(4) 
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فق بدل في األإذ  ،السالالماء نظر إلي ا القاصالالي والداني من خالل وصالالفه ل ا
الناس ماذا وقع في األرض و  دقيقاً  لنا تفسيراً  ولم يقدم ،الضحى غابلة و جمر 
علمي التطور ال ، لقلةن تفسالالالالالالاليرهاعقد يعجز اإلنسالالالالالالالان  ةالظاهر  وهذه ،علي ا

 .خالف ما نعيشه اليوم حينذاك بسيطةفلكيًا إال بصورة 
عندما أصالالاب  م(958هالالالالالالالالالالالالالالال 566) في سالالنةحصالالل  فضالالاًل عن ذلك، فقد

لناس اكبير من قسالالالم  فيب والبثور ر الج ومن ا ظ ور معدية،الناس أمراض 
 ن هذا المرض والوباء انتشالرأما يبدو  وعلى ألسالباب مج ولة، ونسالاءً  رجاالً 

 ( المستجد اليوم99-كورونا )كوفيدباء و  بما يشبهر و بالجو  وانتقل بين الناس
 لبريةاوالدليل على ذلك تعرض الحيوانال  غيرها،أو  اللمسأو  عنالد العطس
وقيل عن بعض الناس كانوا " يصالالالالالالالالالالاليدون حمر الوحش  ا،نفسالالالالالالالالالالال  لضعراض

يخالالالافون تنالالالاول الالالا إذ  لمالالالا تحملالالاله من أمراض، .( 9)" بالالالبيالالالدي م فيعالالالافون أكل الالالا
 فيصيب م ذلك.

 المثال على سالالالالبيلو  الطبيعية التي حصالالالاللل،المتغيرال كثير من الوهناك 
 ا،في بيان تفاصالالالالالالالاليل  يضالالالالالالالاليق المقامإذ  ،مجال لتوضالالالالالالالاليح ا التي ال الحرائق
 عالانالاةالمليجالد حجم  التالاريخيالةالمصالالالالالالالالالالالالالادر إلى  اللبيالب الرجوع للقالارهويمكن 
خلل، ويمكن القول إن اهلل تعالى  ونر خالل قاإلسالالالالالالالالالمية  باألمةل رّ التي م

 .ال شريك له لغايال يعلم ا هو وحدهأو  لقتل األوبئةقد يرسل ا 
و أ قول قد تكون هذه عقوبالأولكنني  ،يأفي الر  قاً ان اكون سالالبأريد أوال 

ة بما قمنأو  لما هم فيه ةنعمأّما  لنالاسأن تكون على ا اهلل ب الاأراد متغيرال 
 علم.أواهلل  هم عليه

ل ين وا خر وتنتقالالإن األوبئالالة لم تكن بمكالالان محالالدد بالالل تنتشالالالالالالالالالالالالالر بين الح
ل على سالالالالالالبي عدة، فنجدها وغير إسالالالالالالالمية ك شالالالالالاليم النار في بلدان إسالالالالالالالمية

                                                           

 .19/112المنتظم    تاررخ الم وو وا مم،  ابن ال وز ،(1) 
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غداد ومن ا مدينة ب العراقمصر وبالد الشام واألندلس، و  :في المثال للحصر
كثيرة  دنمإلى  بل تعدل ؛حصراً وليس هي مشمولة ب ذه األوبئة  التي كانل

 سالالالالالالالالالالالالالنالالالالةفي ف ،األمراض التي تالالالبثرل بتلالالالك من أرض العراق ديالالالالى: مثالالالل
ظ رل أمراض وافدة من بغداد م( 949هالالالالالالالالال 551وسنة ) م(،941هالالالالالالالالال 569)

 .(9) وما جاورها وسمي مرض الحميال
إذ  ،سبب ا لم يعرف م(946هالالالالالالالالالال 559) في سنة مجاعةعلى حين وقعل 

هلل " وأغاث ا: ما نصهبالمؤرخين  أحدقال  ،اسالتغاث الناس من الفقر والجوع
 .(6)" سودأر الخبز بجراد تعالى الضعفاء عند تعذ

 على امتداد تاريخ الدولة العربيةأن  نزعم على أسالالالالالاس ما لدينا من مادةو 
 شكل ت ديدًا لصحة وبقاءي قسم من ا ش دل أزمال عدة كانالتي اإلسالمية 

الالدولالة والبشالالالالالالالالالالالالالر في مواضالالالالالالالالالالالالالع كثيرة، كمالا كالانالل سالالالالالالالالالالالالالبالب في عدم تقدم م 
رة بسالالالالالالالبب دخول األعاجم من هذه الفتفي  االجتماعي واالقتصالالالالالالالادي والعلمي

األتراك على مفاصالالالالالالالالالالالالالل الدولة، وما جاؤوا به من أمور معلنة أو غير معلنة 
ألمر ا ، بل إنبسالالالالالالالبب طبيعة المنا  في آسالالالالالالاليا وفي بلدان العالم اإلسالالالالالالالالمي

ي تم و  من الشالالقاء التي تسالالبب ا األوبئةعانوا لوحظ أن الكثير إذ  ،سالالوءاً  زدادا
 هاتقليل أضالالالالرار أو  تجاوزها باإلمكان وكان ب ا المتضالالالالررين من دون الدولة،

إلنقاذ حياة الكثير من الناس  الدولة والمجتمع عموماً تضالالالالالالالالالالالالافرل الج ود إذا 
ي الحد من ظاهرة الفقر التمن ا ، و على وفق مباده اإلسالالم وتقليل معانات م

 لكثيرا الذي يصالالالالالالاحباألمر  لم يلتفل إلي ا قسالالالالالالم من الحكام سالالالالالالابقًا والحقًا،
 في أغلب األحيان.الناتجة عن الجوع  الحشرالبئة واألمراض و بعض األو 

                                                           

 .1/311ا ثرر، ال امْ    التاررخ،  نر نظر: اب(1) 
م(، ت م ة تاررخ الطبر ، تا رق: 1121هااااااااااااا/821الهمألان ، مامأل بن عبأل الم و ) : (2) 
 .1/131م(، 1691، بررو ، 2برث روسف  نعان، )المطبعة ال اثولر رة، طال
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 املبحث الثالث
ة  األوبئة

ُ
بِس
َ
ت
ْ
ل
ُ
 لثالثايف العصر العباسي امل
 م(1255-745هـ/114-449)

 
يالالة الحوادث الطبيعأو  ن بتالالدوين الكثير من الكوارثيالمؤرخ بعضإنمالالاز 

ونل في مصالالالالالادرهم، وهذا بحسالالالالالب طبيعة التي مّرل ب ا األمم والشالالالالالعوب فد
 ه،سالالمع من الرواة عنأو  نقله للخبر الذي عايشالالهأو  المؤر  من حيث رؤيته

باًل، بغية تجاوز األزمال أواًل التي قد تنشا مستق ؛بّينوا تلك األخبار للفائدةإذ 
ناولوها لعقاقير التي تاشفيل لالستفادة من تجارب  قد ومعالجة الحاالل التي

 ثانيًا.
، قال هي األخرى م( مليئة بالمعاناة945هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 554فقد كانل سالالالالالالالالالالالنة )

" وأكل الناس في يوم الغالء النوى والميتة وكان يؤخذ ا نصالالالالالالالالاله :مال مداني ب
البزر قطونا ويضالالالالالالالالالالالالرب بالماء ويبسالالالالالالالالالالالالط على طابق حديد ويوقد تحته النار 
ويؤكل فمال الناس ببكله وكان الواحد يصالالالالالالالالالالاليح الجوع ويمول ووجدل امرأة 

 .(9)" فقتلل حياً  شول صبياً قد 
 وباء كبير ةن عدد، فقد أصاب بغداد وم(م955 هالالالالالالالالالالالالالال545) سنةأما في 

 يدث فح:" بما نصه ابن الجوزي قائاًل  ذلك ذكر .مال بسالببه آالف البشالر
ربما فشالالملل الناس ف ،علة مركبة من الدم والصالالفراء ببصالالب انالمحرم  بتداءا

قية وكانل ب ،صالالدفمن تلقاها بال حاالً  أصالاللحوكان  ،الدار يهلك جميع من ف
العلة قد طرأل على األهواز وبغداد وواسالالالط واقترن ب ا هناك وباء حتى كان 

ولم يكتفي هالالالالذا الوبالالالالاء ب الالالالذه االعالالالالداد من . ( 6)"نفس  ألفيمول كالالالالل يوم 
                                                           

 .1/182ت م ة تاررخ الطبر ، (1) 
 .9/311المنتظم    تاررخ الم وو وا مم،  ابن ال وز ،(2) 
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رفوا سبب ولم يع ،في مكان ا ةكل ا ميت العائلةصبحل أبل  ؛الوفيال الم لكة
 .(9) لك الوفاةت

ومن م  ،على النالالاس الكالالارثيالالةحالالداث ايش األعالالالمؤرخين من  هنالالاك منو 
ذكرنا ا كم بنقل األخبار وتدوين االذي اتسم  الرحالةكان من  ألنهالمسعودي 

السيما في  م(،955هالالالالال 544سنة )وقوع زلزال عظيم في إلى  أشار فقد ،آنفاً 
كان هو يعيش إذ  ة،واحد ةبالد الشالالالالالالالالالالالالام ومصالالالالالالالالالالالالر والمغرب العربي بسالالالالالالالالالالالالاع

 .مصرمن بالد  طبالفسطا
 544:" وت دم في شالالالالالالال ر رمضالالالالالالالان سالالالالالالالنة أيضالالالالالالالًا  المسالالالالالالالعودي وأضالالالالالالالاف

أعالي ا بالزلزلة التي كانل ببالد  من نحو من ثالثين ذراعاً  م[955]هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
واحدة، على ما وردل به  م والمغرب في سالالالاعةاوكثير من بالد الشالالال ،مصالالالر

لة و عظيمة جدًا م  علينا األخبار المتواترة ونحن بفسالالالالالالالالطاط مصالالالالالالالالر، وكانل
ولم تكن هذه الحوادث تقع في  .(6)" فظيعة، أقامل نحو نصف ساعة زمانية
منالاطق أخرى، ومن الا كما قال في إلى  منالاطق محالدودة، بالل تمتالد وتنتشالالالالالالالالالالالالالر

ن م أر أعظم أمراً  " لم: بما نصالاله طبرسالالتان وما وقع في ا من حوادث م ولة
العظيم  ءشالالالالالاليكالنل تحل األرض تبيّ  ينأوذلك  مكثًا،هذه الزلزلة وال أطول 

ة عنه، كالنائي كبنه أعظم من ا وكبن ا ل ا، ومحركاً  تحت ا وهازاً  يحالاك ا ماراً 
 . (5)" مع دوى عظيم في الجو

ن أإلى  " زالزل تواترل كان مبدؤها من نحو بالد الصالالالالالالالالينوقال أيضالالالالالالالًا :
فمن ا ما  ،كثير من الناس وهذه البالد هلك في ا خلق   فرغانة،ببالد  اتصالالاللل

                                                           

 .11/221: ابن  ثرر، البألارة والنهارة، ر نظر(1) 
، تح: عبأل اهلل م(، التنبرف واالشااااراف681هااااااااااااا/349 : بو الاساااان ع   بن اساااارن )أ(2) 

 .44(، (اسماعرْ ال او ، )ألار ال او ، ال اهرة، )أل.  
 .48التنبرف واالشراف، (3) 
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ومن ا ما صارل كالرماد النقالب ا  ،منتنةً  ومياها سوداً  آجاماً  صار موضع ا
 .(9)" منيعة في سفو  جبال شاهقة

فقد كانل هي األخرى في ا  ذات ا أيضالالالًا، م(955هالالالالالالالالالالالالالالالال 544) سالالنةالفي و 
في :" تو  قال ابن العماد الحنبلي بما نصالالالالالالاله .من خراسالالالالالالالان وباء بمدينة الري

 ا أقبل أبو علي بن محتاج في رمضالالالالالالالالالالالالالان سالالالالالالالالالالالالالنالة أربع وأربعين وثلثمالائالة في
  .(6)" صاحب خراسان وحاصر الري فوقع ب ا وباء عظيم فمال علي ا

  االذي تزداد فياألمر  هناك مدن تكثر في ا المزروعال، ومن الالفل أن
كانل إذ  من أرض العراق على سالالالالالالالالالالالالالبيل المثال، مدينة ديالى مثاللاألمراض 
 مرضالالالالالالالالالالالالالالالالالالال:  ا تصالالالالالاب بمن اً قسالالالالالم ل واالشالالالالالجار، فنجدلنباتاكثيره ا وما تزال
ضالالالالالالالالر يبسالالالالالالالالبب كثافة تلك المزروعال، وهذه قد تخلق وباء شالالالالالالالالديد  ،المالريا

بب ، بسالالالالالالالالالوخارج ا في تلك المدينة صالالالالالالالالالغاراً أم كبارًا سالالالالالالالالالواء أكانوا المزارعين 
ي م فتؤثر عل مضالالالالالالالالالالالالالادة ل امواد  وعدم توفر ،الحشالالالالالالالالالالالالالرال مكافحة ضالالالالالالالالالالالالالعف
 باألوبئة. ويصابون
ولم يعرف  ،خطير في تلك المدينة وقع وباء م(957هالالالالالالالالال 548) ةففي سن
كان  إذ ،من العراق مدن عدة، السيما مدينة بغداد وواسطإلى  قلماهيته وانت

تالالاركالالًا خلفالاله الكثير من الموتى، وتلف  مزارعينلالاله وقع شالالالالالالالالالالالالالالديالالد في نفوس ال
ادية، الموارد االقتصالالالال لالتي بسالالالالبب ا تضالالالالرر  الزراعيةالكثير من المحاصالالالاليل 

 . (5) على المجتمع عموماً وما تخلفه من آثار نفسية 
                                                           

 .48نفس الم ألر، (1) 
 .3/393شررا  الرهب، (2) 
؛ 1/828 ؛ ابن ا ثرر، ال امْ    التاررخ،6/468تاررخ الرساْ والم وو،  ،الطبر  ر نظر:(3) 

االساترطان    ساهوْ ألرالى، تر مة:  الح أامأل  روبر  ماو، أطراف بغألاأل، تاررخ ،آألمز
مطبعااة الم مع الع م  العراق ، بغااألاأل، )الع  ، وع   مامااأل المراااح، وعااامر سااااااااا رمااان، 

 .11، م(1614
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م( وقع وباء جلْل، قائاًل بما 957هالالالالالالالالالالالالالالال 548ذكر ابن كثير أن في سالالنة )
" كان ببالد الجبل وباء عظيم، مال فيه أكثر أهل البالد، وكان أكثر نصه :

من مال فيه النسالالاء والصالالبيان، وتعذر على الناس عيادة المرضالالى، وشالال ود 
. وهذا الوباء لم يحدد نوعه (9)" ميعهوفي ا انخسالالف القمر ج ،الجنائز لكثرت ا

ر الملتبس علينالالا الالالذي انتشالالالالالالالالالالالالال كورونالالاف و ملتبس علي م كمالالا هو اليوم وبالالاء 
 .المصابين، فضاًل عن الوفيالمن بمدن عدة من العالم مخلفًا وراءه الكثير 

الجوع سالالالالالالالالالالالالالبب تكاثر األمراض، وما هو إال إلى  قالد يكون الفقر المؤديو 
ا العاملين في  به يقوم ما الدولة من خاللشالالالالالاط ن ةحرك فيمؤثر أو  مؤشالالالالالر

للسبب أعاله ويتوفى الناس والدولة قد تكون األمراض  تحصلإذ  ،بواجبات م
 م(،959هالالالالالال 547) في سنة ما وقع ومن ا عاجزة عن تبمين تكاليف العالج،

الذين يخرجون من  ة علىمصالالالاليبوأصالالالالبح  يداهم الناس فجبة،المول  كانإذ 
الدولة  أعمالالعمل في وشالالالالالالالالالالالالالؤون  بالبمورمكلف هو  السالالالالالالالالالالالالاليمالا من  م،بيوت

د ة المجتمع كاًل ضالالمن عمله عنحياشالالؤون لتسالال يل  ةومن م القضالالا المختلفة،
، كمالالا أن م على مالالا يبالالدو لم ينفالالذوا ليالالهإ ةبحالالاجالالهم لمالالا و  تعرضالالالالالالالالالالالالال م للمحن

الحجر الصالالالالالالالالالالحي، وقد يكون ألسالالالالالالالالالالباب عدة من ا ارتكاب الفواحش ما ظ ر 
كثر الزنا بعدي إذا  "قال : ()لحراني أن رسالالالالالالالول ابن اقال  من ا وما بطن،
 .(6)" كثر مول الفجبة

 ()اهلل ( أن رسالالالول ذكر العجلوني عن اإلمام علي بن أبي طالب )
ي ثالث ف خصالالالالال،فإن فيه سالالالالّل  ،" يا معشالالالالر المسالالالاللمين إياكم والزنى: قال

                                                           

 .1/828ال امْ    التاررخ، (1) 
مؤساسة النشر )ت اارح وتع رق: ع   أ بر الغفار ،  (،تاف الع وْ عن آْ الرساوْ )(2) 

؛ ل مزرأل ر نظر: الشا ر ، 81، (هااااااااا1414 إرران،ل ماعة المألرسرن، قم/االسام  التابعة 
 .41ال بائر من الرنوب، 
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ورث وي ،فالالإنالاله يالالذهالالب بالالالب الالاء ،فالالبمالالا التي في الالالدنيالالا ا خرة،الالالدنيالالا وثالث في 
وسالالالوء  ،فإنه يوجب سالالالخط الرب ،وأما التي في ا خرة العمر،وينقص  ،الفقر

سالالالالالالولل ل م أنفسالالالالالال م أن  :()قال النبي و  ،(9)النار "والخلود في  ،الحسالالالالالالاب
 ، وهذا مصالالالالداقًا لقوله تعالى :(6) سالالالالخط اهلل علي م وفي العذاب هم خالدون

 ََشًة و  َساَء َسب راً َواَل َت يَرب وا الزفَنى إ ن ف  َ اَن َ اا 

 (5).  

أن من أسالالالالالالالالالالباب هذه األوبئة التي تنتشالالالالالالالالالالالر بين الفينة  بن الجوزيا ذكرو 
بالد تعرض ( م965 هالالالال554)تلوث ا، ففي سنة أو  واألخرى هو نقص المياه

ي تعرضل دجلة ف:" بما نصه  الً ئقا نقص المياه، أزمة حادة منإلى  العراق
، وهذه الظاهرة تترك آثار (4)" هالذه السالالالالالالالالالالالالالنة نقصالالالالالالالالالالالالالانًا مفرطًا وغارل ا بار

، ولم يعقب على ما وقع بعد هذه الكارثة نتيجت الا أمراض قالد ال تحمد عقباها
 بسبب النقص المفرط.

ومن نتالالائج المجالالاعالالال ضالالالالالالالالالالالالالعف الالالدولالالة وعالالدم إمكالالانيالالة مواج الالة األعالالداء 
أن  م(969هالالالالالالالالالالالالالال 557)في سنة ف ،ذكر ابن خلكانالمتربصالين ب ا سالوًء كما 

 ،مصالالالالالالر عندما كانل تحل حكم الدولة اإلخشالالالالالاليدية غزا (5) جوهر الصالالالالالالقلي
                                                           

 .1/441،  شف الخفاء ومزرْ االلباس(1) 
البغألاأل ، عبأل ال طرف، الشاااافاء الروا  ؛ ر نظر: 1/441 شااااف الخفاء ومزرْ االلباس، (2) 

 .168م(، 2113ررو ، الألار االسامرة ل طباعة والنشر، ب)وال سم     ال رآن، 
 .33سورة االسراء، ا رة: (3) 
 .1/81المنتظم    تاررخ الم وو وا مم،  ابن ال وز ،(4) 
ورعرف أرضًا باسم  ،م(621ها/319أبو الاسرن  وهر بن عبأل اهلل، ولأل       رة عام )(8) 

نااف  وهر الروم ، وع ى مااا ربااألو  ااإنااف من أهم وأشاااااااااهر ال اااألة    التاااررخ الفاااطم ،  و 
 امعمن بنائف  الر   َرمؤساااس مألرنة ال اهرة الفاطمرة،  ضاااًا عن بناءه ال امع ا زهر، 

هو من أقام س طان الفاطمررن    الشرق، و تح باأل المغرب وم ر م(، و 611هااااااا/391)
و  ساااطرن والشاااام والا از، ورنساااب  وهر ال ااا    ل شااارعة االساااماعر رة، والمعروف أن 

  م(.662ها/312   ال اهرة سنة ) ىتو  .رعة بو ف عامالفاطمررن رنسبون إلى الش
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فضالالاًل  ،من ضالالائقة اقتصالالادية البالد بسالالبب ما تعاني منه وكان سالالبب غزوه  
" وكان قال ابن خلكان : .الناس وتفشالاليه بين، نفس الوقل عن انتشالالار الوباء

ووباء حتى مال في مصر وأعمال ا في  ،بمصر في تلك السنة غالء عظيم
 .(9)" على ما قيل ف إنسانتلك المدة ستمائة أل

ي سنة نكباء، السيما فبالالالالالالالال: ال  اسميتالتي يمكن ت أخرى السيول ةمر تبتي و 
عدة الحقل الضالالالرر بكل ما يحتاجه  ياماً أاسالالالتمرل إذ  م(،989هالالالالالالالالالالالالالالالال 569)

 لبقاء.ا من أجلاإلنسان والحيوان على حد سواء 
يالالة أننالالا لم نعرف مالالاذا كالالانالالل تفعالالل السالالالالالالالالالالالالاللطالالال االدار  ومن الغريالالب حقالالاً  

رب كانل تضالالال وأن امناسالالالبة لمواج ة تلك السالالاليول، السالالاليما الحلول اللوضالالالع 
المدن األندلسية على حين وصف المؤرخون هذه  ، وعلى سبيل المثالالمدن

ن ا تشالالالالالالكل كوارث إنسالالالالالالانية أ من رغمعلى ال-كما أسالالالالالاللفنا- الحوادث بالعموم
ي تلك ن فعن سالالبب ا ونضالالع ا أمام المؤرخي نتسالالاءلمؤثرة، وال بد لنا من ان 

 ركدل المياه مما يصالالالالعب العيشإذا  ، كون ا تترك أوبئةالع ود سالالالالالفة الذكر
 عند استخدام ا.

في بغداد  مجاعة من ا،وقعل أحداث فقد  م(988هالالالالالالال 568) سنةفي أما 
ر من الكثي ، علمًا أنالف من البشالالالرا  ةوفاإلى  انتشالالالار أوبئة أدل وسالالالببل

 إصابةمن  خوفاً  ؛اإلسالمية للشريعة قاً ين م وفكفل م وتيغسالتلم يتم  ينتوفيالم
 الم عالالدي بالالادهكورونالالا  وبالالاءوهالالذا مالالا يشالالالالالالالالالالالالالبالاله اليوم أعراض  ،النالاس بالالعالالدوى

لى أهل م وذوي م خوفًا علي م وعإلى  عند مالمسة المتوفى، فلم ي سلموااألمر 
                                                           

ألار ال تب )تا رق: مامأل خرشااا  ،  م(،1228هاااااااااا/992) :  ال رشاا  رارى بن ع   ر نظر:
خ  اان، أبو العباس شااااااااامس الألفرين مامأل ؛ ابن 41، (م1669-1411الع مراة، بررو ، 

إاسان عباس، )ألار  م(، و را  ا عران وأنباء أبناء الزمان، تا رق:1212هااااا/911) : 
 .1/318، م(1611 األر، بررو ، 

 .83ابن العماأل، شررا ، ؛ 8/229ابن خ  ان، و را  ا عران وأنباء أبناء الزمان، (1) 
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الناس جميعًا من اإلصالالابة بالعدوى، بل تم دفن م بمقبرة خاصالالة، ففي العراق 
ثال اتخذل السالالالالالالالالالالالاللطال الحكومية قرارًا ببن يكون الدفن في على سالالالالالالالالالالالالبيل الم
( كيلو 611حصالالالالالرًا التي تبعد عن العاصالالالالالمة بغداد بحدود ) محافظة النجف

 تقريبالالًا ونفالالذ ذلالالك األمر كيلو متر( 61وخالالارج حالالدود المالالدينالالة بحالالدود ) متر،
ارير . ولكن كشالالالالالالالالفل تقفعاًل ولم يسالالالالالالالالمح ألحد بزيارة القبور خوفًا من العدوى

اء آخر جر إصحاء بعد الوفاة، مما اتخذ ن الفيروسال ال تؤثر على األطبية أ
أعاد لذي األمر ايقضالي بتسليم المتوفي لذويه ودفنه مع مقابر عامة الناس. 

ودفنالالالل مع المقالالالابر  ،ذوي الالالا مرة أخرىإلى  الكثير من النالالالاس جثالالالث موتالالالاهم
وهذا غيض من فيض بما سالالالالمعناه من قصالالالالص عدة بما كانوا   م،داخل مدن

 يفعلون عند الدفن ال مجال لسردها.
ا ل م   قالال تعالالالى : مي َبَر اَ ا َعَ ريه  ناَ ا َلَفَتاي َْ الي  َر  َآَمن وا َوات َ وي َن َوَلوي َأن  َأهاي

ب ونَ  َناه مي ب َما َ ان وا َر يساااا  َريض  َوَل  ني َ ر ب وا َ َأَخري َماء  َوا ي من هذه  ، (9) الساااا 
 جلْ أناس يؤمنون باهلل عّز و  في ااإلسالالالالمية  األمة أن نسالالالتنتجا ية المباركة 

ش ما الفواح يبتونكانوا  من م فيعصالالالالالالالاة خرون آو  ،وناهلل ويتصالالالالالالالدق ونيعبد
قال ، فينزل غضالالالالالالالالالالالالالب الجبار فجبة وهم ال يشالالالالالالالالالالالالالعرون، ظ ر من ا وما بطن

" وكثر المول حتى كان يدفن الجماعة من غير غسالالالل بما نصالالاله :اني دال م
حياء وتكفين الموتى في م دين وصالالالالالالالالالدقة على األ وال صالالالالالالالالالالة وظ ر من قوم

ان يكفن وكان علي بن عيسالالالالالالالالالالالالالى والبقري ،وظ ر من آخرين فجور ومنكرال
 .(6)" الناس على أبواب دورهما

                                                           

 .69سورة ا عراف، ا رة: (1) 
 .1/121 ت م ة تاررخ الطبر ، ،الهمألان (2) 
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 ه سيولتوباء جارف رافقاألندلس  بالدم( أصاب 967هال 585وفي سنة )
 ل، وهذه بطبيعت ا تترك مخلفال لعدم وجود شالالالالالالبكا(9) شالالالالالديدة وأمطار غزيرة

صالالالالالالالالرف صالالالالالالالالحي من ج ة، والطين الالزب ي خلف آثار سالالالالالالالاللبية على الناس 
 بقي منإذا  جميعًا من ج ة أخرى، ومن المحتمل إصالالابت م ببمراض متنوعة

  دون جفاف كونه مؤثر على الدور والناس في آنو واحد.
م( وقعل مجاعة، قال عن ا ابن 975هالالالالالالالالالالالالال 585في السنة ذات ا )كما أن 

األسالالالالالالالالالعار في هذه السالالالالالالالالالنة زيادة مفرطة، ولحق  " زادلالجوزي بما نصالالالالالالالالاله :
النالاس مجاعة عظيمة، وبلغ الكر الحنطة في رمضالالالالالالالالالالالالالان: ثالثة آالف درهم 
تالالاجيالالة، وبلغ في ذي القعالالدة أربعالالة آالف وثمالالانمالالائالالة درهم، وضالالالالالالالالالالالالالج النالالاس، 
وكسالالالالالالالالالالالالالروا منابر الجوامع، ومنعوا الصالالالالالالالالالالالالالالة في عدة جمع، ومال خلق من 

 .(6)" على الطريق الضعفاء جوعاً 
 ،السالالالالالبب في هذه المجاعال ةيمكننا معرف القول إنه المن تقدم البد مما 

 ببكثرتلك الحقائق  ىعل وكيف نقف ،(5) أم ماذا ب ل هي أمراض أم جدف
ء من ين بشالالالالالالالالالاليالكثير من المؤلف ل الم يتطرق  ه األحوالهذ، ألن تفصالالالالالالالالالاليالً 
 البن هناك من كتب عن اإلنسالالالالان والحيوان والنأم من غعلى الر  التفصالالالاليل،

 ،اي حصلل ل الت لضمراض هوتشخيص قبل هذه الفترة ببكثر من قرن تقريبًا،
 .(4) على سبيل المثال للحصر االصمعي مومن 

                                                           

 .113 ، تاب تاررخ ا نأللس ،: مؤلف م هوْر نظر(1) 
 .14/312ز ، المنتظم    تاررخ الم وو وا مم، ابن ال و (2) 
عنتر، سااااااهرْ تر  ، أثر ال وارث الطبرعرة ع ى الوضااااااع االقت اااااااأل     الألولة العربرة (3) 

 .88، (م2111، ازرران 2، العألأل م  ة  امعة ا نبار ل ع وم االنسانرة)االسامرة، 
ا  ااااااامع  ومنه ف وموارأله/  ر نظر  تابنا: مشاااااااال ، ع   عبأل، ع وم الاراة    مؤلفا (4) 

 .11م(، 2116ها(، )ألار الاألاثة، بغألاأل، 219-123ألراسة م ارنة )
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 ،مبالغ فيهسالالالعار بشالالالكل ارتفعل األفقد ( م978 هالالالالالالالالالالالالالالالال588)سالالالنة في  أما
بسالالالالالالبب انتشالالالالالالار الوباء المج ول،  واألعشالالالالالالاب النافعة السالالالالاليما المواد الغذائية

، قال أحد المؤرخين بما نصه (م978 هالالال587) سنةحتى  واستمر هذا الحال
غالل فمن الحوادث في ا غالء األسالالعار وعدم األقوال وظ ور المول واأل:" 

فقد  -كما أسالالالالالالالالالاللفنا-و . (9)" في المحرم وبيعل الكارة الدقيق بسالالالالالالالالالالتين درهما
وطن م في العراق ، السالالالاليماعند انتشالالالالار فيروس كوروناحصالالالالل هذا االرتفاع 

 المؤلف.
أن قسالالالم من األوبئة تصالالالاحب ا مشالالالاكل جمة، وهناك الكثير  ن البدي يوم

ء الغال :من هذه الظواهر ارتبينا اإلقالل من شالالالالالالالالالالالالالرح ا، ومن ا تالزم الموتان
 .والوباء

اب عندما أصالال لفعلباكما وقع  إل ية عقوبالومن المحتمل قد تكون هذه 
ل: ) محمالالالالالالالد بن أبي عالالالالالالالامر ر بنالمنصالالالالالالالالالالالالالو  : عبالالالالالالد الرحمن بنالغرور
 :المعروف بلقب ،هشالالام المؤيد بالالالالالالالالالالالالالالال: اهلل حاجب الخليفة (م9117 هالالالالالالالالالالالالالال599

الل و الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: افتتح أموره ب الذياألندلس  لخالفة األموية فيع د اشالالالالالالالالالالالنجول 
في أغتر بما شالالالاهد إذ  ،(6) نزه ويت تكتالإلى  والخالعة واللعب، وكان يخرج

 ((يوسالالالالالالالالالالالالالف  النبي من أكثرنا أ: أنه قال عنه نقالل وخزائناله، حتىمالالاله 
ونسالاليانه أن ضالالعف اإلنسالالان  ىوهذا دليل عل ،خزائن مصالالرعندما كان على 

 .(5) تى ذبح وطيف برأسهذلك من أمر اهلل تعالى ح

                                                           

 .14/326ابن ال وز ، المنتظم    تاررخ الم وو وا مم، (1) 
 .21/313، تاررخ االسام وطب ا  المشاهرر وا عامالرهب ، (2) 
تاااررخ االساااااااااام وطب ااا  الاارهب ،  ؛23/411 نهااارااة ا رب     نون ا ألب،النورر ، (3) 

 .21/313المشاهرر وا عام، 
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 وضالالالالاقلقل من ثالث سالالالالنوال أب والفقر خالل دالج مصالالالالاب أ وبعد حين
 إن ا قد تكون ويمكننا القول م(،977هال 587) ةالسيما في سن والعباد، البالد
كانل فوال يخشون خالق م،  ،على المتكبرين في األرض ىتعال من اهلل عقوبة
لى  ،له ولغيره ةً حسن موعظةً   أيضًا بوجه عام. في عالم اليومالحكام وا 
" : قال الذهبي م(،9191هالالالالالال 419في سنة )أصاب مدن خراسان القحط و 

ابور ف لك بَنْيسالالالالالالال َبْنيسالالالالالالالابور،السالالالالالالاليما  بخراسالالالالالالالان،وفي ا كان القحط الشالالالالالالالديد 
 وتكفين م.وعجزوا عن غسالالالالالالالالالالالالل األموال  يزيدون.أو  ألفوضالالالالالالالالالالالالواحي ا مائة 

ْل الجيفالالالة واألرواث ولحوم ا دميين أْكاًل  بال  وقبض على أقوام ذريعالالالًا،وأ ك لالالالَ
 ْهلّي:الذر وفي ذلك يقول أبو نصر  ويبكلون م،عدد كانوا يغتالون بني آدم 

 قد أصبح الناس  في بالء
 تداولوه أو في غالء

 من يلزم البيل مال جوعاً 
 (9) أو يش د الناس يبكلوه

 البصرة في مدينة وباء كبير م(9195هالالالالالالالالالال 416سنة ) في على حين حلَّ 
حتى عجز الحفارون عن دفن الموتى،  ،إال ما رحم اهلل أغلب الناس أصالالاب

في هذا الشالالال ر ورد الخبر بوقوع الوباء في البصالالالرة حتى :" قال ابن الجوزي 
يالالذكر طبيعالالة ذلالالك الوبالالاء الملتبس  ولم .(6)"عجز الحفالالارون عن حفر القبور 

 .الياً ح ناوباء عصر  أو شبيه مع الطواعين، ومن المحتمل أن يكون ملتبس

                                                           

 .21/11تاررخ االسام وطب ا  المشاهرر وا عام،  (1)
 .1/219ابن ال وز ، المنتظم    تاررخ الم وو وا مم، (2) 
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 نة، فضالالالالالالالاًل عواقيسالالالالالالالائل الو  ومن هنا نسالالالالالالالتنتج عجز األطباء عن توفير
 وسالالالالالالالرعة وفاة اإلنسالالالالالالالان قبل تناول العالج ،هذا الوباء أوالً  منوافي العالج ال

 .(9) ثانياً  وجدإذا 
طويلالالالة؛ كي  مالالالدةيبالالالدو فالالالإن هالالالذا المرض ال يعطى المريض وعلى مالالالا 

( المسالالالالالالالالتجد 99-كورونا )كوفيد وباءشالالالالالالالالخص ويعالج وهذا ما الحظناه في ي  
 هأيضالالالالالالًا باد لم يعالجإذا  ال الكإلى  الذي يصالالالالالاليب اإلنسالالالالالالان، وقد يؤدي به

 .قبل تفاقم الحالة الصحية والنفسية على المصاباألمر 
تفتك بالناس مثل الجدري الذي وقع  األمراض ن قسالالالالالالالم منأومن الغريب 

 ،كثيراً  ك خلقاً هالإلى  الذي أدى( م9159 هالالال465)على أهل الموصل سنة 
 من اوبعيدة، و دول عدة إلى  واستمر ذلك الوباء باالنتشار خالل أش ر السنة

خراسان وغزنة وغيرها من البلدان  الشام، وأهلبالد  المثال جميععلى سبيل 
الجوزي أن هذا الوباء اسالالالالتمر أشالالالال ر سالالالالتة من حزيران قال ابن . اإلسالالالالالمية

 .(6) حتى تشرين الثاني من السنة نفس ا
أنه تفشى أي  صبي (4111)في ذلك الوباء بحدود  نه هلكَ أأيضًا  قيلو 

واهلل أعلم بما هو نوع  (5)وقيل إنه مرض الجدري ،بالصالالالالغار من دون الكبار
 .الوباء

ديالالة التي أصالالالالالالالالالالالالالالابالالل النالالاس الالالذين الم عالالاألمراض  وعلى مالالا يبالالدو فالالإنالاله من
يفتقرون للمعلومالال الطبيالة واللقالاحال، السالالالالالالالالالالالالاليما عند البسالالالالالالالالالالالالالطاء من عامة 

                                                           

؛ 6/292ابن ا ثرر، ال امْ    التاررخ،  ؛1/291: ابن ال وز ، نفس الم ااااااااألر، ر نظر(1) 
 .12/3هارة، ابن  ثرر، البألارة والن

 .1/96المنتظم    تاررخ الم وو وا مم، (2) 
؛ 1/218ال امْ    التاررخ،  ،ابن ا ثرر؛ 1/96: المنتظم    تاررخ الم وو وا مم، ر نظر(3) 

، تاررخ الزمان، ن  ف إلى م(1219ها/918) ابن العبر ، غررغورروس ابو الفرج بن أهرون
 . 18، (م1661ألار المشرق، بررو ، )ررس  ررف، مو  :ا ب إسااق أرم ة، ت ألرم :العربرة
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 لم تخل  دار من مصيبة لعموم المصائب وكثرة المول:" المجتمع حتى قيل 
"(9) . 

حصل وباء شمل الكثير من ( م9155 هال465)وبعد عامين أي في سنة 
 ه، فضالاًل عن كونه سالريع االنتشارلمرضالا الناس، وكان هذا يسالبب الخوانيق

  .داخل األسرة الواحدة
 هل اأيسدد باب ا لموتى :" ذكر ابن األثير عن أهل الدار قائاًل بما نصه 

حيث الخوانيق هي كورونا وهو مالا نشالالالالالالالالالالالالالاهالده اليوم من أعراض لوبالاء  ،(6)"
 التي تسبب الوفاة في األعم األغلب.

مدن عدة، من ا الموصالالالالالالالل اشالالالالالالالتد وباء مج ول على  نفسالالالالالالال اسالالالالالالالنة الوفي 
وبغداد وغيرها، وقد اسالالالالالالتمر خالل الصالالالالالاليف من شالالالالالال ر حزيران حتى شالالالالالال ر 
تشالالالالالرين الثاني من السالالالالالنة نفسالالالالال ا، وكانل اإلصالالالالالابال تكثر بالصالالالالاليف وعلى 

ألف  (81)هالي بغداد وحدها بحدود أفقد وقع المول على  ،سالالالالالالالالالالالالالبيل المثال
 .(5) إنسان

 على األغلب في النساءومن الالفل أن هذا المرض كان كثير اإلصالابة 
بل هناك  ،وليس هذا فحسالالالالالب .(4) من دون الرجال، وكان معظمه بالخوانيق
 .أوبئة وأمراض تصيب الحيوانال حصراً 

 اك،آنذ المنتشروباء البسبب  ،الخيول لهلك م(9145هال 458ففي سنة )
في معسكر  ، السيمامن الخيل ألف أثنا عشر (96) الذي خّلف مولاألمر 

                                                           

 .1/218ابن ا ثرر، ال امْ    التاررخ، (1) 
 .1/213نفس الم ألر، (2) 
؛ ابن  ثرر، البألارة والنهارة، 1/16المنتظم    تااررخ الم وو وا مم،  : ابن ال وز ،ر نظر(3) 

12/38. 
 .12/38فس الم ألر، ن ؛ ابن  ثرر،1/16نفس الم ألر،  ،: ابن ال وز ر نظر(4) 
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الوباء  كانف ،(9) م(9157هالالالالالالالالالالالالالالال 451أبو نصالالر خسالالرو )ل: ي ي البو الملك 
 ىوترم ،فرس يومياً  (911)مول بحدود إلى  المنتشالالالالر في هذه السالالالالنة يؤدي

 بحيث تعذر على الناس شالالالالالالالالالرب ة ببغداد،في ن ر دجل ةهذه الحيوانال الميت
 المج ولة التي أصيبل ب ا الخيول.األمراض  ، بسبب انتشارالماء

 يالتاألمراض  هذهابن الجوزي قال إن أعراض فإن  ومن الجالدير بالذكر
 والرأس ،في الخيالالل والبغالالال " موتالالان وكالالان مرضالالالالالالالالالالالالال الالا نفخالالة العينين لوقعالال

 .(6)" وضيق الحلق
ومن عالمال األوبئة التي أشالرنا إلي ا والملتبسة بين الماضي والحاضر، 

ذا عول كالب وجاوبت م ذ ": ومن ا ما ذكره الدينوري قائاًل بما نصالالالالالاله اب ئوا 
 .واهلل أعلم (5)" كان وباء وموتان جارف

 ،والزروع على البشالالالالالالالالالالالالالر والالالدواب أن الوبالالاء بوجالاله عالالام يحالالل   من البالالدي ي
ل واسالالالالالتمر خال كان قاسالالالالالياً إذ  مما ذ كر، الكثيروتلف ق و ويسالالالالالبب هالك ونف

الحيوانال دون الوقوف على أسالالالالباب  أغلب لكل فهذه السالالالالنة والتي بعدها، 
 .موت ا

ن ذلالك الوباء في مؤلفات م، قال ابن الجوزي بما يرخالمؤ  قسالالالالالالالالالالالالالم من ذكر
ثنا إوفي ا وقع الوباء في الخيل ف لك من معسالالالالالالالالالالكر أبي كاليجار :" نصالالالالالالالالالاله 

عشالالالالالالر ألف رأس وعم ذلك في البالد وامتضل حافال دجلة من جيف الخيل 
                                                           

 .أبو ن ر خسرو  رروز بن أب   الر ار الم  ب بااااا: الم و الرارم، الر  تو ى ب  عة الر (1) 
ماسااان عبأل ال ررم ا مرن، أعران العام  ،  ؛11/169ر نظر: ال ااافأل ، الوا   بالو را ، 

، بررو ، 8ط الشاااااااااراعاااااة، تااا اراق: اسااااااااان ا ماران، )ألار الاتاعاااااارف لا اماطابوعاااااا ،
 .9/318، (م1661ها/1416

 .19/91، المنتظم    تاررخ الم وو وا مم(2) 
م(، عرون ا خبار، 116هاااااااااا/219الألرنور ، أبو مامأل عبأل اهلل بن مس م بن قتربة ) : (3) 

 .1/111ها(، 1411)ألار ال تب الع مرة، بررو ، 
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وقع الموتان في الدواب فربما أنفق في اليوم الواحد :" كما قال أيضالالالالالالالالًا  .(9)"
وكان ذلك يطر  في دجلة فاجتنب كثير من الناس الشالالالالالرب من ا  مائة وأكثر

 .(6)" اويدبِّرون وكان قوم يحضرون لدواب م األطباء فيسقون ا ماء الشعير 
 األسالالالالالالالالالالعارحد أسالالالالالالالالالالباب وقوع الوباء هو ارتفاع أن أي للمؤرخين رأوهناك 

أشالالبه  أي ما هو غير صالالحي بشالالراء م وقيام ووجود شالالريحة كبيرة من الفقراء
الكثير من م  ةصالالالالالالالابإإلى  يؤدي مما ذاء منت ي صالالالالالالالالحية االسالالالالالالالت الك،بالغ

 (م9148 هالالالالالالالالالالالالالال459) ةفيقع البالء والوباء كما حصالل في سن ة،عد ببمراض
الحصالالالالالالالالالار، وغلور  اتصالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالببه  ومن ا قاله سالالالالالالالالالبط ابن الجوزي :" و  .(5)

وهذا شيء كثير، الغرارة بمئتي دينار ثمن ا ثالثة . .. األسعار، ومول  أهل ا
 .(4)" الف درهمآ

سم لم من ا، وق ن األوبئة تنتشر منذ زمن بعيد وقد شخص األطباء قسماً إ
 -9)الممتدة من عام اإلسالالالالالمية  ةيعرفوها، السالالالاليما خالل حكم الدولة العربي

في العصالالالالالالر  وما بعدها عند سالالالالاليطرة األعاجم ،(م9657-666=هالالالالالالالالالالالالالالالالالالال656
باء من ا و  ةاحدو و أ ن تكون بعض اأومن الممكن  ،الثاني وما بعده يالعباس
أبي  بنقال ا وباء كورونا المعاصر، وعلى سبيل المثال ال الحصر: شبيه بالالال
 ،ةظ ر وباء وانتشر في مدن عد( م9155 هالالالالالالالالالالال445)ن في سنة إ :أصيبعة

                                                           

خبار الفألاء، المخت ر    أأبو  ؛18/312المنتظم    تاررخ الم وو وا مم،  ابن ال وز ،(1) 
 .12/38، ابن  ثرر، البألارة والنهارة ؛2/191البشر، 

؛ ساااابط 6/831، ال امْ    التاررخ، ا ثرر؛ ابن 18/318، نفس الم ااااألر ابن ال وز ،(2) 
: )  ابن ال وز ، شااااامس الألفرين روساااااف بن قزاوغ   بن عبأل اهلل البغألاأل  ثم الألمشااااا  

طابع ألائرة المعارف العثمانرة، ارألر )م ،م(، مرآة الزمان    تواررخ ا عران1289ها/984
 .11/491، م(1682ها/1311آباأل، الأل ن، الهنأل، 

 .6/841ابن االثرر، ال امْ    التاررخ،  ر نظر:(3) 
 .16/311، سبط ابن ال وز ، مرآة الزمان    تواررخ ا عران(4) 
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أي معلومال عنه لج ل األطباء أو  ولم يذكر اسمه ،ومن ا الموصل وغيرها
 . (9) أسبابه وعالجاتهو  تهالناس معرفو 

لتي ا أهم األوبئة واألمراض لبّين بوجه عام ن الدراسالالالةا تقدم أيتضالالالح مم
 ،زروعالالمما تترك من أثر سالالالاللبي على قد تسالالالالبب ا السالالالاليول والفيضالالالالانال و 

 وارتفاع األسالالالالالالالالالالعار وغيرها ممن تتحمل الدولة وزره  أواًل، والناس جميعًا ثانيًا،
 ا عن كتبالسالالالاليما التي أعراض في األمصالالالالار اإلسالالالالالمية،  بما واج ت م من

 العربية على الرغم مما شالالالالالالالالالالالالال دته الحضالالالالالالالالالالالالالارة ،المؤرخين وغيرهمقسالالالالالالالالالالالالالم من 
من تطور، السيما وصول م من الصين شرقًا ومرامي فرنسا غربًا، اإلسالمية 

فضالالالالالالالالالالالالالاًل عن تبالادل العلمالاء أفكالارهم من خالل ترحالال م، ولغت م العربيالة لغة 
لى يو  مذ نشالبت ا الدولةهذه القرآن الكريم التي سالادل في  ع ذلك م منا هذا.وا 

و أ نجالالد أن هنالالاك إخفالالاقالالال وقعالالل بسالالالالالالالالالالالالالبالالب هالالذه األوبئالالة بمالالا في الالا الطالالاعون
نقالالاذ من إ في كثير من األحيالالان لم تتمكن الالالدولالالةإذ ، األوبئالالة غير المعروفالالة

األروا  التي ذهبل ضالالالحيت ا، وقد تكون ملتبسالالالة علي م بعدم معرفة عالج ا 
في كل  ملتبس عليناالتجد المسالالالالالال (99-كما هو اليوم في وباء كورونا )كوفيد

 .تقريباً العالم بلدان في  المنتشرو  ،مكان
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .311: عرون ا نباء    طب ا  ا طباء، ر نظر(1) 
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 رابعاملبحث ال
ة  األوبئة

ُ
بِس
َ
ت
ْ
ل
ُ
 الرابعيف العصر العباسي امل
 م( 1156-1255هـ/ 449-656)

 
 السيما ،العصور العباسيةفي  العربي اإلسالمي والمجتمععانل الخالفة 

 ناألتراك والبوي يي :احتاللبسالالالالالالالالالالالالالبالالب  مشالالالالالالالالالالالالالالالاكالالل جمالالةالقرون المتالالبخرة من 
حاول نسو  ،م(9657هالالالالالالال 656بيد التتار سنة ) بغداد حتى سقوط والسالجقة،

 ةاألوبئبسالالالالالالالبب  التي عانوا من اأهم األزمال إلى  الدراسالالالالالالالة اإلشالالالالالالالارة هفي هذ
، وما التبس علي م ب ا قديمًا، وأسالالالالالالالالالباب ا والنتائج المترتبة حصالالالالالالالالالراً  واألمراض

ر ألسباب المجال الغو  القاهرة اهرو ل ذه الظ لةلدو ، فضالاًل عن اهمال اعلي ا
في الالالا، ومالالالدى الصالالالالالالالالالالالالالبر الالالالذي تحّملوه هؤالء النالالالاس، وهم يعملون بمن ج م 
اإلسالالالالالالالمي الذي يدعوهم لضسالالالالالال ام في حل  األزمال الوبائية والمرضالالالالالالية من 
خالل التكالالافالالل االجتمالالاعي والتعالالاون على الرغم من الظروف االقتصالالالالالالالالالالالالالالاديالالة 

 .ل هذه الحقبخال الصعبة التي عاصروها
 التي وقعالالل في الالالدولالالة العربيالالةاألوبئالالة قسالالالالالالالالالالالالالم من ن فالالإ -وكمالالا أسالالالالالالالالالالالالاللفنالالا

ير المناخي الذي حصالالالالالل في سالالالالالنوال مختلفة، يالتغقد تكون من اإلسالالالالالالمية 
في بًا سالالب السالاليما عند وقوع الرعد والبرق واالمطار في غير موسالالم ا، فتكون

 .سة، وسنتطرق ل ا الحقا في هذه الدراتفشي عدد من األمراض
ه بقوم خيراً إذا  :" قالالالالال التنوخي ولَّى علي م خيالالالالارهم، وأمطرهم  أراد اللالالالالَّ

ذا أراد بقوم سالالالالالوءاً  ، ولَّى علي م شالالالالالرارهم، وأمطرهم المطر المطر في أوانه، وا 
 تلفإلى  يؤدي ونرى أن المطر إذا نزل من دون وقته قد ،(9)" في غير أوانه

                                                           

، ))أل. ط(، )أل. م(، تا رق: عبوأل الشاااااال   الماام ، ار المرا رةنشاااااوار المااضااااارة وأخب(1) 
 .1/131م(، 1613
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 تلك األوبئة نتيجةمن قسالالالم وحصالالالول مجاعال تسالالالبب  ،المحاصالالاليل الزراعية
تيجة ن التي تظ ر اسالالالالت الك ما هو غير صالالالالالح، فضالالالالاًل عن كثرة الحشالالالالرال

 المشروبال. وأالتعفن الحاصل لتلك األغذية 
قال ابن أبي أصيبعة :" أن الغالء عرض بمصر في سنة خمس وأربعين 

ونقص النيل في السالالالالالالالالنة التي تلي ا وتزايد الغالء وتبعه وباء  ،قال .وأربعمائة
 وحكي أن السالالالالاللطان ،عظيم واشالالالالالتد وعظم في سالالالالالنة سالالالالالبع وأربعين وأربعمائة

كفن من ماله ثمانين ألف نفس، وأنه فقد ثمانمائة قائد وحصالالل للسالاللطان من 
وهنالالالا نترك للقالالالاره الكريم الوقوف على أعالالالداد . ( 9)" المواريالالالث مالالالال جزيالالالل

حر بالمتوفين واسالالالالالالالالالالالالالتفالادل السالالالالالالالالالالالالاللطان من األموال والبالد والعباد َتمور في 
 المول.
 لتعرضل وأصيب م(9155هالالالالالالالالالالالالالال 448) سنةن في أذكر ابن األثير كما 
وباء إلى  بوجه خاص المكرمة ومكة ،، السالالالالاليما الحجاز بوجه عامةمدن عد

ي مول فسببًا  ، وكانلمتفرقةشالديد كان سببه مجاعال انتشرل في مواطن 
 من دون ذكر ذلك الوباء الذي سبب هالك م. ،(6)األهالي الكثير من 

 أن أبا عثمان بعض المؤرخينم( فقد ذكر 9158هالالالالالالالالالال 449سنة )في أما 
 د منور قالالد فالالبخبروه بعالالد أن دفع إليالاله كتالالاب  ،يعظ بالالالنالالاس خطيبالالاً  كالالان (5)

 ل م اهلل يالالدعو ، وطلبوا أنمشالالالالالالالالالالالالالتمالالل على وقوع وبالالاء عظيم ىبخالالار  مالالدينالالة
واسالالالالالالتدعى فيه المسالالالالالالاللمين بالدعاء على رؤوس المض في كشالالالالالالالف ذلك البالء 

اء وب ما اصالالالالاب م من حادثة بسالالالالبب و وصالالالالف في الكتاب آنف الذكرعن م. 

                                                           

 .2/11عرون ا نباء    طب ا  ا طباء، (1) 
 .211 الفاس ، شفاء الغرام بأخبار الب أل الارام، ؛6/932، : ال امْ    التاررخر نظر(2) 
م رة أواًل، ومن ألون ر ر االسااو اتف لتشااابف ا ساماء بر ر ال ن خلم أقف ع ى ساررتف وتارر(3) 

 ثانرًا.
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فكالالان يزن والصالالالالالالالالالالالالالالانع يخبز،  ،:" أن رجال أعطى خبالالازا درهمالالا مفالالادهالالاكالالان 
والمشتري واقف، فمال ثالثت م في ساعة، فلما قرأ الكتاب هاله ذلك، واستقرأ 

َن من القاره  ينَ ٱَأَفَبم  وْا  لَّذ  لسَّيِّال َال  ٱَمَكر 
 (9)" (6).  

ذكر انتشالالالالالالالالالالالالالار الوباء سالالالالالالالالالالالالالنة  ابن العماد الحنبلي ومن الالفل أن المؤر 
سالالالالالنة تسالالالالالع وأربعين  :"في مدن عدة قائاًل بما نصالالالالاله  م(9158هالالالالالالالالالالالالالالالالالال 449)

في ا كما قال في الشالالذور بلغل كارة الخشالالكار أي النخالة ]لل جرة[ وأربعمائة 
 منومالال من الجوع خلق كثير وأكلل الكالب وورد كتاب  ،عشالالالالالالالالالالالالالرة دنالانير

نه وقع في تلك الديار وباء حتى أخرج في يوم ثمانية عشالالالالالالالالالالر ألف أالبخاري 
تاريخ هذا الكتاب ألف ألف وستمائة وخمسون إلى  وأحصى من مال ،جنازة
وبقيل األسالالالالالالالالالالالالواق فارغة والبيول خالية ووقع الوباء ببذربيجان وأعمال ا  ،آلفا

ن حفر للعشالالالالالالريواألهواز وأعمال ا وواسالالالالالالط والكوفة وطبق األرض حتى كان ي
ه بخمسالالالالالة ل فيلقون في ا وكان سالالالالالببه الجوع وباع رجل أرضالالالالالاً  ،والثالثين زبية

وتب الناس كل م وأراقوا الخمور وسالالالروا  ،أرطال خبز فبكل ا ومال في الحال
ولزموا المسالالالالالالالالالالاجد وكان كل من اجتمع  ،المعازف وتصالالالالالالالالالالدقوا بمعظم أموال م

 .مالانبه خمر فقلبوها ففإذا بج ،بيل في الدارإلى  بامرأة فبشالالالالالالار ببصالالالالالالبعه
ل ودخل رجل على مي ،المجسد فماتواإلى  وتوفي رجل كان أربعة أنفس ليال

ولم يبّين أسالالالالالالباب هذا الوباء القاتل . (5)" مسالالالالالجي بلحاف فاجتذبه عنه فمال
وأعراضالالالالالالالالالاله وطبيعة عالجه، وما هو دور الدولة في مكافحة الوباء من ج ة 

حياء الناي من ج ة أخرى.  وا 

                                                           

 .48، ا رة: الناْسورة (1) 
العطار،  ؛ ل مزرأل رنظر:11/43الرهب ، سرر،  ؛6/11 تاررخ مألرنة ألمشق، ابن عساا ر،(2) 

 .211، ()أل. ط(، )أل. م(، )أل.  ()  راان، تسهرْ الو وْ لفوائأل سرر أعام النباء،
 .8/211شررا  الرهب، (3) 
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 الخليفةم( ع د 9164هالالالالالال 458)سنة في فقد ذكر  (9)غري برديأما ابن ت
ل في مست مجاعة عظيمة  الناس لر بالالالالالالالالالالالالالال: اهلل قد أصابصالنالمسالت الفاطمي

ل وعرف ،(الثاني عشالالالالالر ميالدي) النصالالالالالف الثاني من القرن الخامس ال جري
اجي قال ح وال،سالالنسالالبع واسالالتمرل  الشالالدة العظمىأو  دة المسالالتنصالالريةالشالالّ ب

 ،الوباءو  من الغالء أربع وسالالتين.. . نت اء الشالالدة بما نصالاله :"خليفة مشالاليرًا ال
 .(6)" فمال أهل ا وخربل ديارهم

غالء في  صالاللتحمما ي، ةب الناس عاماصالالأ على ما يبدو قداألمر  وهذا
 ولة،االقتصالادية بيسر وس حيات م  ةالفقراء مسالاير  علىيصالعب إذ  األسالعار،

بيع وشالالالالالالالالالالالالالراء السالالالالالالالالالالالالاللع  ةمكانيإوعدم توفر  للدولة، يلد المالاركو نالاهيالك عن ال
 .بيسر في األزمال المجتمع أفراد بين زراعية والحيوانيةوال

 قاسالالية اصالالابت م مجاعة فقد م(9169هالالالالالالالالالالالالالالال 466في بالد مصالالر سالالنة )و 
على حين كالالان للقيالالادة دورًا في معالالالجالالة األزمالالة وكمالالا  ،دمرل البالد والعبالالاد

واج ل  التي ن ابن خلكان لم يوضح تفاصيل أكثر عن تلك الظروفأ ناذكر 
" وتفرق أهل مصالالالالالالر في البالد وتشالالالالالالتتوا ولم يزل الناس والدولة آنذاك، قال :

والد  م[9194هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 478] على شالالالالالالدته حتى تحرك بدر الجمالياألمر  هذا
األفضل أمير الجيوش من عكا وركب البحر حسبما شرحناه في ترجمة ولده 

. (5)" لمصالالالالر وتولى تدبير األمور فانصالالالاللحإلى  األفضالالالالل شالالالالاهنشالالالالاه وجاء
 . (4)" وشر  ذلك يطول وأردف قائاًل :"

                                                           

 .3/141، لزاهرة    م وو م ر وال اهرةالن وم ا(1) 
 .1/313،  شف الظنون عن أسام  ال تب والفنون(2) 
 .8/231ابن خ  ان، و را  ا عران وأنباء أبناء الزمان، (3) 
 .8/231، نفس الم ألر(4) 



 

141 

 

المنا في ع لوهالذا مالا ارتالبينالا أن نعرفاله لنسالالالالالالالالالالالالالتفالد مما قد تعانيه المجتمعا
األوبئة كما نعيشالالالالالاله اليوم  واج ةوم المولو  صالالالالالالر، بغية النجاة من الفقراالمع

 مع وباء كورونا اللعين.
ما م( ب9185هالالالالالالالالالالالالالالالال 466أحداث وقعل في سالالالنة )أن  أيضالالالاً  ذكر الذهبي

يمالالل وأق ،" في الالا كالالان الغرق الكثير ببغالالداد ف لالالك خلق تحالالل الردمنصالالالالالالالالالالالالالاله :
وكان الموج كالجبال  ،على ظ ر الماء ]نوع من السالالالالالالالفن[ الجمعة في الطيار

ء وقيالالل إن ارتفالالاع المالالا ،وبقيالالل كالالبن لم تكن ،وبعض المحالالال غرقالالل بالالالكليالالة
 .(9)" بلغ ثالثين ذراعا

كوارث النتائج التي تخلف ا تلك ال هذه اإلشالالالارال تدعونا للوقوف كثيرًا عن
بسالالالبب الفيضالالالانال وضالالالعف وسالالالائل التصالالالريف الصالالالحي  من انتشالالالار األوبئة

 ولة التبثير فتبقى مج نتائج الم تسالعفنا المصالادر التاريخية بيان  للمدينة، إذ
من ج الة، ومن ج الة أخرى لم نتعرف على طبيعة األوبئة التي من المحتمل 

قع من بسالالالالالالبب ما و  وفيال التي را  ضالالالالالحيت ا، والفي حينه أن ا قد انتشالالالالالرل
 .دور الدولة والعاملين في اإلى  أضرار، فضاًل عن عدم اإلشارة

:" نزل  م(9185هالالالالالالالالالالالالالالال 466أن في سالالنة ) في هذه الواقعة قال ابن كثيرو 
 بيراً ك وسالالالالالل دجلة وزادل حتى غرقل جانباً  كثير،مطر عظيم وسالالالاليل قوي 

فخرج الجواري حاسالالالالالالالرال عن  ة،الخالفدار إلى  حتى خلص ذلك بغداد،من 
فلم  ،وهرب الخليفة من مجلسالالالالاله الغربي،الجانب إلى  صالالالالالرن حتى وجوه ن،
 ظيمًا،ع وكان ذلك يوماً  التاج،إلى  فحمله بعض الخدم يسالالالالالالاللكه، يجد طريقاً 

ير من كث خلق   ومال تحل الردم جدًا.وهلك للناس أموال كثيرة  هائاًل، وأمراً 
وجاله السالالالالالالالالالالالالاليالل من األخشالالالالالالالالالالالالالاب واألحطاب  وجالاء على ،أهالل بغالداد والغربالاء
 الجانبين،كثير جالدًا، وسالالالالالالالالالالالالالقطالل دور كثيرة في  ءشالالالالالالالالالالالالالي والوحوش والحيالال

                                                           

 .3/291العبر    خبر من غبر، (1) 
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 ومقبرة م[،879هالالالالالال 985]ل:  (9) من ذلك قبر الخيزران كثيرة،وغرقل قبور 
وأتلف  ،العضالالالالدي (6) ودخل الماء من شالالالالبابيك البيمارسالالالالتان حنبل.أحمد بن 

ابه من وأخذ ب ف دمه،سالالور سالالنجار  وصالالدم ،كثيراً  السالاليل في الموصالالل شالاليئاً 
جاءل ريح شالالالديدة  وفي ذي الحجة من ا فراسالالالخ.مسالالاليرة أربعة إلى  موضالالالعه

فانجعف من ا نحو من عشالالالالالالالرة آالف نخلة. وممن توفي  ،في أرض البصالالالالالالالرة
 .(5)" في ا من األعيان أحمد بن محمد بن الحسن السمناني

نالاله لحوادث، إال أابن كثير بّين الخبر وذكر ا المؤر على مالالا يبالالدو فالالإن و 
هو ا خر لم يفصالالالالالالالالالالالالالح عمالالا تركتالاله من أوبئالالة وأمراض قالالالد أودل بالالالالمجتمع 

حتواها م تفسالالالالالالالاليرعلي ا، فضالالالالالالالالاًل عن تجنب التعليق كان كثيرًا ما يإذ  آنذاك،
 ة.أم غيبي ةدينيسواء أكانل ظروف مناخية أم اجتماعية أم 

 م ومع ،رحل الكثير من أهل السوادإذ  ،م(9184هالالالالالالالال 468) سنةفي أما 
مدن قبل ن اية ن ر دجلة على الرغم من هالك م إلى  من نسالالالالالالالالائ م واطفال م

لى ع ،الن روان اعبرو خرون آمدينة واسالالالالالالالالالالط و إلى  قسالالالالالالالالالالم من م ببالوباء والتج

                                                           

الخ رفة هارون الرشااارأل الخرزران بن  عطاء وه  زو ة الخ رفة العباسااا  المهأل ، ووالألة (1) 
والخ رفاة الهااأل ، والخرزران ه   اارراة عربرة اسااااااااات ألم  من الرمن، اشاااااااااتراها الخ رفة 
المهأل  وأعت ها وتزو ها، وا اااااااطابها معف  إلى باأل الع م، و ان طبربها الا رم عبأل اهلل 
الطرفور ، وقاأل ولاأل  خ رفترن، وأل نا     ا عظمراة    بغاألاأل    الم برة الت  سااااااااامراا  

 .اسااامها م برة الخرزران، وتو ى روم و اتها إمام ال غة الخ رْ بن أامأل الفراهرأل  بالب ااارةب
 .1/231، تاررخ الرسْ والم وورنظر: الطبر ، 

س  الفار اااااا: م مع المرضى، وه  لفظة  ارسرة، ورلو أن البرمار بأ  وتعن : المستشفى (2) 
ب  أ ااربعة، عرون ا نباء هو المرضااى، وسااتان هو الموضااع، أ  موضااع المرضااى. ابن أ

 .16   طب ا  ا طباء، 
 .12/133البألارة والنهارة، (3) 
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خراسالالالان بسالالالبب نقص الماء من ج ة، وما يحمله من إلى  حين توجه غيرهم
 . (9)نتائج سلبية من ج ة أخرى قد تودي بحيات م جميعًا 

ج فخر  ،عظيم أشالالالالالالالالالال ر عدة جاء سالالالالالالالالالاليل   إن بعد :لك ابن كثير قائالً وأيد ذ
الصالالالالالالالحراء، وجلسالالالالالالالوا على التالل وتحل المطر، وعلى الرغم من إلى  الناس

توفي بمالالالالالا يقالالالالالارب إذ  بالالالالالالرطبالالالالالة من أرض العراق،ذلالالالالالك وقع وبالالالالالاء عظيم 
 يف باالنتشار، وخاصة شخص واستمر ذلك الوباء فالآ( عشالرة 91،111)

 راضالالالالالالالالي خراسالالالالالالالالان وغيرها من المدنأو  ،وخوزسالالالالالالالالتانواسالالالالالالالالط والبصالالالالالالالالرة  مدن
 .(6) الواسعةاإلسالمية 

في حالة صالالالالالراع  األوبئة واألمراض وما ينتج عن ا وكما هو معروف فإن
ومن ا ما  ة،عد ةهناك أمراض جائحو  .(5) العصالالالالالالالور مع اإلنسالالالالالالالان على مر  

كان إذ  م(،9185هالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 467سالالالالالنة )رض السالالالالالواد أاد عندما هاجم ر نقله الج
 مخلفة أضرار جسيمة. جداً  ةوكثير  ةغريب هاداعدأ

كثرة ب واألمراض قد تكون هذه األوبئةأسباب  أحدمن  فإن - أساللفناوكما 
بغداد أعداد من إلى  لوصل (م9188هالالالالالالالالال 467ففي سنة ) ،ا فال الزراعية

واتلفت ا وتركل  المزروعال لكلبعد أن أعدد الحصالالالالى الالالالالالالالالالالالالالالالال: وقيل ك ،الجراد
بعد بحبال الدخن، و  كلوا الخرنوب مخلوطاً أس و حتى جاع النا األوبئة خلف ا
 وباءالبوقعوا ف ،أصالالالالالالالالالالابل الناس باألمراض ف القاسالالالالالالالالالالية التيكل هذه الظرو 

 ةعرفبم مةالقدي تسالعفنا المصادر ، ف لك الكثير من م ولموالجوع في آنو واحد
في تلك المدينة، والوفيال  الحشالالالالالالالالالالالالالرال هذهالالذي نتج عن  الوبالاءأو  المرض

                                                           

 .268-1/264المنتظم    تاررخ الم وو وا مم،  ابن ال وز ، :نظرر  (1) 
 .12/116: ابن  ثرر، البألارة والنهارة، ر نظر(2) 
   الزراعرة، وزارةأساااس م ا اف ا  ا ،ع  ، عبأل الساااتار عارف، و ؤاأل عبأل العزرز ر نظر:(3) 

 .11، م(1691 بغألاأل، ألار الت ن  ل طباعة،)، العراقرة التع رم العال  والباث الع م 
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من المحتمل أن ا قد تولدل  فالآ كما نتج عن ذلك .(9)ب ا التي كانل بسالالالالالالب
 ،عقارب طائرة ذال الشالالالوكتين لظ ر إذ  ونشالالالرل األوبئة،األمراض  وسالالببل

 .(6)األطفال  من الكثير وقيل إن ا قتلل
ففي سالالالالالالالالالالالالالنالالالالالة  ،ولم تتوقف األوبئالالالالالة عن هالالالالالذا االنتشالالالالالالالالالالالالالالالالالالار المؤسالالالالالالالالالالالالالف

الشام : وقع وباء شالامل في مناطق إسالمية عدة كالالالالالالالالالالالالالال (م9186 هالالالالالالالالالالالالالال469)
لف تإلى  أدىاألمر الذي  ولم يفصالالالالالالالالالالالالالح عن نوعه، والجزيرة الفراتية والعراق

 بشالالالالالالالالالرالالمحاصالالالالالالالالاليل الزراعية، بسالالالالالالالالالبب كثرة الوفيال من ج ة، وعدم وجود 
كان بالجزيرة :" لحصالالالالالالالالالاد الزرع من ج ة أخرى، قال ابن األثير بما نصالالالالالالالالاله 
يس الل لالغ[ من]والعراق والشالالالالالالالالالالام وباء عظيم ومول كثير حتى بقي كثير 

 .(5)"ل ا من يعلم ا لكثرل المول في الناس 
من أكثر السنين قسوة على بغداد وما  (م9175 هالالالال487)كانل سنة  كما
 قال ابن الجوزي بما نصه .مرعباألوبئة بشكل مخيف و  لانتشر إذ  حول ا،

مراضالالالالالال م الصالالالالالالفراء بينا الرجل أبدأ الطاعون ببغداد ونواحي ا وكان عامة :" 
 ،رعدة فخر لوج ه ثم عرض ل م شالالالالالناج وبرسالالالالالام وصالالالالالداع في شالالالالالغله اخذته

ا ن م مإف ،كل اللحم لحفظ القوةأاألمراض  وكالان األطبالاء يصالالالالالالالالالالالالالفون مع هذه
 ،وكانوا يسالالالالالالالمون ا مخوية ،مرضبغية مواج ة الال قوة إكانل تزيدهم الحمية 

 ،ال تالئم ا المبردال وال المسخنالاألمراض  ل األطباء ما رأينا مثل هذهقاو 
وكان  ،آخر رمضالالالالالالان خمسالالالالالالة أيام وسالالالالالالتة ثم يبتي المولإلى  ر ذلكواسالالالالالالتم

 ميومين لعدأو  وكان الميل يلبث يوماً  ،الناس يوصالالالالالالالالون في حال صالالالالالالالالحت م

                                                           

 .1/261ابن ال وز ، المنتظم    تاررخ الم وو وا مم،  ر نظر:(1) 
 .91شررا  الرهب،  ،؛ ابن العماأل11/999 ،   التاررخ ال امْ ،ابن ا ثرر(2) 
 .11/118ال امْ    التاررخ، (3) 
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وكان الحفارون يحفرون عامة ليلت م بالروحانية  ،غاسل وحامل وحافر وجود
  .ليفي ذلك بمن يقبر ن اراً 

 ،جمةاأل للناس ضالالالاليعة تسالالالالمى [م9194 هالالالالالالالالالالالالالالالالال478: ل] ووهب المقتدي
تراك وحكى بعض األ .هل ا من ا المحولأفالامتضل بالالقبور وفرغل قرى من 

ن م طفلالالة على بالالاب بيالالل تنالالادي هالاللْ و  ،بالالالمحول فرأى كثرة الموتى نالاله مرّ أ
 ،خوتي هلكوا في هالالذا البيالاللأمي و أفالالإن أبي و  ،فيالالبخالالذني مسالالالالالالالالالالالالاللم يؤجر فيَّ 

 فعدل   ،ةلالطف خذ  ألي  ثم عنّ  فسالالالالالالرل   ،موالأذا في البيل تسالالالالالالعة إف ،فنزلل  
: ل] وحكى عبيد اهلل بن طلحة الدامغاني ،م الا ميتالةأذا ب الا في صالالالالالالالالالالالالالدر إفال

باب  هله فسالالالالالالالدّ أمن دروب التوثة مال جميع  ن درباً أ [م9917 هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال516
هذا الطاعون خراسان  هل حربي وعمّ أوهلك عامة أهل باب البصرة و  ،الدرب

 م ثم طفالأجدري في خذ الناس الأبه مول الفجبة ثم وتعقّ  ،والشالالالالالالالالالالام والحجاز
ثم تاله مول الالالدواب والمواشالالالالالالالالالالالالالي ثم قحط  ،بالاله مول الوحوش في البريالالةتعقّ 

ورام لبان واللحوم ثم أصالالالالالالالالالالالالاب الناس بعد ذلك الخوانيق واألوعزل األ ،الناس
حصى ففرق ما ال ي ،والمال باألدويةالفقراء  ببمر اهلل يالمقتد مدّ أو  ،والطحال
 . (9)"اة جميع المرضى اطباء المارستان بمراعإلى  وتقدم
ن هنالالالاك وبالالالاء معلن، وآخر مخفي فالالالالطالالالاعون وبعض أجليالالالًا  هنالالالا نيتبيّ 

 مول الفجبة ف و ما لم يحددّما أ ،العرب المسالالالالاللميناألوبئة قد عّرفه األطباء 
 بريةالدواب ال صالالالالالالابةإ هوية هذا المرض وسالالالالالالببه، فضالالالالالالاًل عن ذلك فقد تبعه  

ي يحوم ببعراضالالالالاله، وهو ا خر كان مرض الجدر إذ  األطفال بنفس السالالالالالنة،و 
 ،فقدان البصالالالالالالالر من دون المولإلى  من األوبئة الم عدية التي كثيرًا ما تؤدي

  .فضاًل عن ترك آثار قاسية في وجه المصاب قد يكون من الصعب إزالت ا
                                                           

؛ ابن  ثرر، الباألاراة والنهاارااة، 18-6/14المنتظم    تاااررخ الم وو وا مم،  ابن ال وز ،(1) 
12/129. 
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وقع وباء كبير أصاب أهل العراق  فقد (م9199 هالالالالالالالالالالالالالال495)في سنة أما 
رف شعبان كثر الج وفي آخر:" ه بشكل مؤلم، قال عنه ابن الجوزي بما نص

والوبالالاء، وامتنع القطر، وزاد المرض، وعالالدمالالل األدويالالة والعقالالاقير،   بالالالعراق
  .(9)" ورئي نعش عليه ستة موتى، ثم حفر ل م زبية فبلقوا في ا

الجوانب  يف، السيما كبيراً  ثراً أن هذه األوبئة جميع ا تترك أومن الواضح 
وهذا ما قد يؤثر على  ،سالالالالالالالواء على حدو  يةوالنفسالالالالالالال واالقتصالالالالالالالادية االجتماعية

 لم ت تم السالاللطة بحماية المجتمع من هذهإذا  ،طبيعة الحياة السالياسالالية برمت ا
األوبئالالالة الخطيرة وتوفير اإلمكالالالانالالالال الالزمالالالة التي تحالالالدق بالالالاألمالالالة بين الحين 

 .هذا من ج ة وا خر
بسالالالالالالالالالالبب  السالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالاليةومن ج ة أخرى قد يكون السالالالالالالالالالبب عائد للعالقال 

، فتثار مسبلة األوبئة الوافدة وفي حقيقت ا خالف ذلك، وعلى ال والفتنالنزاع
 مكةلى إ منع السفرإذ  ،المنورة والمدينة مكةبين والة  سبيل المثال الخالفال

بسالالالبب تبزم م( 9958هالالالالالالالالالالالالالالالال 555) سالالالنةوكذلك  م(،9961هالالالالالالالالالالالالالالالال 594) ةسالالالن
 كةمإلى  والممالاليالك، فضالالالالالالالالالالالالالاًل عما تقدم فإن العائد مكالةالعالقالال بين حكالام 

يؤخذ منه مكس أي من كل شالالالالالالالالالالخص بمقدار دينار عن نفسالالالالالالالالالاله ودينار عن 
 انقطاع الحج من مصالالالالر وبالد الشالالالالام والعراقإلى  الذي أدىاألمر  ،حمولته

(6). 
م( وقع وباء الجدري على الناس ثم تبعه 9914هالالالالالالالالالالالالالالال 497في سالالنة )أما 

وفاة السالالالالاللطان بركياروق. ذكر  سالالالالالنةذلك  وافقوباء آخر ولم يذكر اسالالالالالمه، و 
وفي ا كان ببغداد جدري مفرط مال فيه خلق من  لسالالالالالالالالالاليوطي بما نصالالالالالالالالالاله :"ا

                                                           

 .11/84نفس الم ألر،  ابن ال وز ،(1) 
؛ ابن  هأل، 11 ،الن وم الزاهرة    م وو م ااااااااار وال ااهرة ،ل مزراأل ر نظر: ابن تغر  برأل (2) 

 .811غارة المرام بأخبار س طنة الب أل الارام، 
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ولم يبّين نوع الوباء العظيم  .(9)" الصالالالالالالالالبيان ال يحصالالالالالالالالون وتبعه وباء عظيم
 الذي من المؤكد حصد أروا  الناس.

(، 99-وهذا ما حصالالالالالالالالل في عالم اليوم من انتشالالالالالالالالار لوباء كورونا )كوفيد
هو  اهلل الحرام، بسبب الوباء كما بيلإلى  حيث توقفل مناسك الحج والعمرة

على حين هنالاك تجمعالال بعالد هذه القرارال تقام واحتفاالل في بلدان  .معلن
 العالم اإلسالمي لم يتم االعتراض علي ا ومن ا مجمعال التسوق الكبيرة. 

 4قالالامالالل في وهنالالا البالالد من اإلشالالالالالالالالالالالالالالارة أن المملكالالة العربيالالة السالالالالالالالالالالالالالعوديالالة 
 للحرم المكي الشالالالالالالالالريف، العمرة زيارة لمارس آذار بتعليق إصالالالالالالالالدار تبشالالالالالالالاليرا

 .بوي في المدينة المنورة بسبب فيروس كوروناوكذلك زيارة الحرم النّ 
 افةك إلغاءب في عصالالالرنا الحاضالالالر العربية السالالالعودية المملكة لضالالالطر ا إذ

موعده هذا  الذي حلّ  لبيل اهلل الحرام موسالالالالالالالالالالم تبدية شالالالالالالالالالالعائر الحجإجراءال 
لى ا ن لضسالالالالالالالالالباب آنفة الذكر6161 تموز العام أواخر شالالالالالالالالال ر يوليو   .م وا 

حاج بين  إنسالالان مليون( 61أكثر من ) تسالالعى لتبمين زيارة ةالمملك أن علماً 
ما تفقد الدولة ل قتصالالادسالاللبية على ا الذي سالالتكون آثارهاألمر  ،سالالنوياً ومعتمر 

ل ال في دو المجتمع تضالالررفضالالاًل عن ، والمعتمرين الحجيجمن من واردال 
 توقف النشالالالالالالالالاطال والمناسالالالالالالالالك الدينية جميع ا، ومابسالالالالالالالالبب  جراء ذلك، عدة
ى حياة العاملين وأصالالالالالالالالالالالالالحاب العقارال والفنادق والمطاعم والمواقع ترتالب علي

أن م مكرهين ال إذ  من خسالالالالالالالالالالالالالائر، داخل وخارج المملكةالسالالالالالالالالالالالالالياحية وغيرها 
راغبين جميعًا على ذلك المنع، في حين ترى الحكومة ضالالالالرورة الحفاظ على 

 الوباء والبالء سالف الذكر.أروا  المسلمين من 
ل التي اصالالالالالالالالالالاب المسالالالالالالالالالببة في بعض األحيان لضمراض الكوارث لم تقفو 

مدينة ل م(9965هالالالالالالالالالالالالالالالالالال 599سالالالالنة )عادل تارة أخرى في فقد  ،مدن إسالالالالالمية
                                                           

 .111تاررخ الخ فاء، (1) 
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وقوع سيل عظيم هدم إلى  لدّ أمطار غزيرة أكانل هناك هطول  ، إذسالنجار
 باب المدينةل السيل ، فضالاًل عن حممجدداً  من العراق أسالوار مدينة سالنجار

ر طفل سري إنه حملمساليرة نصف يوم حتى طمره السيل سنوال عده، وقيل 
وهذا يعني . (9) عاش الطفل وكبرإذ  ق في شالالالالجره الزيتون،صالالالالغير حتى عل  

 تقبال.لضوبئة مسسببًا  ت مل ستخلف متاعب؛ يمكن أن تكونإذا  أن السيول
لحوادث ا لبعضقوا رخين وثّ من المؤ  قسمن أقول يمكننا ال ءبد ىعل عوداً و 

ا مومن ا على سالالالالالالبيل المثال  على حدو سالالالالالالواء، وجه عامب والبشالالالالالالرية الطبيعية
 م( قائاًل بما نصه :9958هال 556ذكره ابن العماد في أحداث سنة )

الم اإلسالالال من بالد " وقعل زالزل في الشالالالام ت دمل من ا ثالثة عشالالالر بلداً 
وتالالل حران  ،المعرةفالالاميالالة وحمص و  و ،حلالالب وحمالالاه وشالالالالالالالالالالالالاليزر وكفر طالالاب

 ،وخمسالالالالالة من بالد الكفر حصالالالالالن األكراد وعرقة والالذقية وطرابلس وأنطاكية
هلك و  ،وأما شالاليزر فما سالالاللم من ا إال امرأة وخادم ل ا ،فبما حماة ف لك أكثرها

وأما كفر طاب فما سالاللم من ا  ،وأما حلب ف لك من ا خمسالالمائة نفس ،الباقون
لك كثير وه وهلك من حمص خلق   ،وأما فامية ف لكل وسالالالالالالاخل قلعت ا ،أحد

وأما تل حران فإنه انقسالالالالم نصالالالالفين وظ ر من وسالالالالطه نواويس  ،بعض المعرة
سالاللم من ا ف ،وأما حصالالن األكراد وعرقة ف لكتا جميعًا وهلكل الالذقية ،وبيول

 .(6)" نفر ونبع في ا جومة ماء حمئة وهلك أكثر أهل طرابلس وأكثر أنطاكية
 قريبالالاً ت مالالدن والقرى التي مالالال أهل الالا بكالالامل موعنالالد إلقالالاء نظرة على هالالذه ال

 عيشهعدم توفر وسائل تقنية كما نا يعطينا إشارال ببسالبب هذا الزلزال وغيره
نتاج الوباء الذي البد من اليوم ، ألن جثث هؤالء سالالالالتكون عرضالالالالة للتفسالالالالخ وا 

                                                           

ابن العماااأل،  ؛9/213الن وم الزاهرة    م وو م ااااااااار وال اااهرة،  ،ابن تغر  برأل  ر نظر:(1) 
 .2/31 ،الرهب شررا 

 .191، الرهب شررا (2) 
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ل م أهل ا، فيصالالالالالالبح المرض وافدًا  قد بلدن أخرىأو  أن يكون ضالالالالالالارًا لمدن سالالالالالالَ
ي فك الكثير ممن بقي على قيد الحياة ولم يعرف سالالالالبب مرضالالالاله. إلي ا، وي ل
يذكر المؤرخون سالالالالالالالبب الزالزل التي حّل بمدن م، وعدد الذين توفاهم حين لم 
 .وما االضرار التي نتج عن ا اهلل تعالى

وفي بغداد ازدادل وكثرل الفيضالالالالالالالالالانال، السالالالالالالالالاليما قبل هذه الفترة أي في 
بما لضرر، وهدمل دور كثيرة أصاب الناس اإذ  م(،9985هالالالالالالالالالالالالال 569سنة )

 .(9)في ا سور المش د الكاظمي 
ومن ا  ،انتشالالالر وباء في مدن عدةفقد  (م9988 هالالالالالالالالالالالالالالالال585)في سالالالنة أما 

ايا م من بقغعلى الر  واسالالالمه ولم يذكر المؤرخون سالالالبب هذا الوباء ،الموصالالالل
 .، ويبدو أن م يج لون أسبابه وعالجهآثاره

 سالالالالالالالالالالالالالنالالةبعالالد سالالالالالالالالالالالالالنتين أي في  ليعود ىختفا المج ول الوبالالاء إال أن هالالذا
ضمراض ل فحصل انتشار ،وكبنه ناتج من الوباء األول ،(م9989 هالالالالالالالال585)
وهو مرض أشالالالالالالالبه بالصالالالالالالالداع ومن  (:السالالالالالالالرسالالالالالالالام)ومن ا  ،المجاعالكثرل و 

كثير بسببه،  مال خلق  إذ  ،(6) أعراضه ظ ور ورم في الدما  يسبب النسيان
 الذي يصيب الرئتين ،السل: قديمة كالالالالالالأخرى من ا أمراض ظ ور  فضاًل عن

                                                           

: عنتر، ساااااااهرْ تر  ، أثر ال وارث الطبرعرة ع ى الوضاااااااع االقت ااااااااأل     الألولة ر نظر )1(
، م(2111، ازرران 2العألأل  ، امعة ا نبار ل ع وم االنسااااااانرةم  ة )، العربرة االسااااااامرة

82. 
م(، ال انون    الطب، 1139هاااااااا/421: ابن سرنا، أبو ع   الاسرن بن ع   ) : ر نظر(2) 

ابن ؛ 2/412، (م2118ألار إاراااء التراث، بررو ، )تا رق: مامااأل أمرن الضاااااااااناااو ، 
،  تاب الماء م(،1193ها/489) :  ن العما أبو مامأل عبأل الّ ف بن مامأل ا زأل  الرهب ،
 ،وزارة التراث ال وم  والث ا ة    سااا طنة عمان، )منشاااورا  هاأل  اسااان اموأل  تا رق:
 .344م(، 1668ها/1419لنألن، 
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-565)األمير سالالالالالالالالالالالالاليف الالالالالدِّْين غالالالالازي السالالالالالالالالالالالالالبالالالالب في وفالالالالاة  وهووغيرهالالالالا، 
 .(9) لم يتمكن من انقاذ نفسهالذي ، (م9971-9969=هال586

قد تقع ألسالالالالالالباب عدة من ا، الفقر المسالالالالالالبب األمراض  فإن -وكما أسالالالالالاللفنا
 للمجاعة والكوارث كال: الفيضانال والحشرال الناقلة وغيرها الكثير.

( وقع جوع مفرط ومول في م9611 هالالالالالالالالالالالال598في سنة )لذهبي أن ا ذكر
:" كان الجوع والمول المفرط بالديار بما نصالالالالالالالالالالالالاله قائاًل  ،الالديالار المصالالالالالالالالالالالالالرية

نصالالالالالف العام ا تي إلى  ودام ذلك ،المصالالالالالرية وجرل أمور تتجاوز الوصالالالالالف
فلو قالال القالائالل مالال ثالثالة أربالاع أهالل اإلقليم لمالا أبعالد والذي دخل تحل قلم 

وهذا  ،مئة ألف وأحد عشر ألفا بالقاهرة ثنين وعشرين ش راً إفي مدة الحشرية 
 ،نزر في جنب ما هلك بمصالالالالالالالالالر والحواضالالالالالالالالالر وفي البيول والطرق ولم يدفن

وقيل إن مصالالالالالالالالالالالالر كان ب ا تسالالالالالالالالالالالالع مئة  .وكله نزر في جنب ما هلك باإلقليم
 روجفقس على هذا وبلغ الف ،فلم يبق إال خمسة عشر منسجاً  ،منسج للحصر

وأما أكل لحوم ، م ثم عالدم الالدجالاج بالالكلية لوال ما جلب من الشالالالالالالالالالالالالالاممئالة دره
وفي شالالالالالالعبان كانل الزلزلة العظمى التي عمل أكثر  ا دميين فشالالالالالالاع وتواتر

 . (6)"ا الدني
 صالالالالالالالالالالالالالورة من المبسالالالالالالالالالالالالالاة التي واج ل مجتمعنا العربي الذهبيعرض لنالا 

اءل عن سمصر، والحقل ضررًا كبيرًا فيه، مما يجعلنا نتبالد في  اإلسالالمي
أسالالالباب هذه المجاعة، وما نوع الوباء الذي انتشالالالر بسالالالبب ا، ووصالالالفه لضعداد 
ال ائلة الذين راحوا ضالالالالالالالالالالالالحيته، علمًا أن المؤر  لم يذكر لنا الوباء الذي الزم 

                                                           

: ابن ا ثرر، عز الاألفرين أبو الاسااااااااان، ع   بن مامأل بن عبأل ال ررم بن عبأل الوااأل ر نظر(1) 
عبأل ال األر أامأل ط راا ، )ألار  :باهر، تا رقم(، التاررخ ال1233هااااااا/931ال زر  ) : 

 .111م(، 1693ها/1312ال تب الاألرثة، ال اهرة، 
 .321 ،الرهب ؛ ابن العماأل الانب  ، شررا 4/268العبر    خبر من غبر، (2) 
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ما ملتبسالالة علي م ك قد تبدو وهذه األوبئة ،عدمهمن أو  المجتمع ألشالال ر عدة
 .شعبياً و  سببه رسميًا ودولياً  ناالذي ج ل اليوم التبس علينا وباء كورونا

ومن النصالوص التاريخية التي جاء في ا عن انتشالالار الوباء الذي وقع في 
 الذي قال فيه ابن الساعي بما نصه : ،م(9611هال 598سنة )

" وقع في بني عّزة ببرض )السراة( بين الحجاز واليمن وباء عظيم، كانوا 
ق من م عشالالرة قرية، فلم يبيسالالكنون في عشالالرين قرية، ووقع الوباء في ثماني 

قرب من تلك القرى يمول من سالالالالالاعته وبقيل إبل م إذا  أحد، وكان االنسالالالالالان
وأغنام م ال مانع ل ا. وأما القريتان االخريان، فلم يمل في ما أحد، وال أحّس 

 .(9) "أهل ا بشيء مما كان أولئك فيه
ن ابن يْ لسالالالالالان الدِّ  ومن المواقف الفردية المتميزة في الحجر الصالالالالالحي ذكر

أبو مدين  العارف أن الزاهد (6)م(9584هالالالالالالالالالالالالالالال 886 )ل: ندلسالالياألالخطيب 
 :اسمالالالالالالالالالالالالالالوالمعروف ب م(9998هالالالالالالالالالالالالالال 594)ل:  شعيب بن الحسين األنصاري

قبه ابن ول ،شيخ الشيو : لقب بالالالالالالالالالالالالالالم ،أبو مدين التلمسانيأو  سيدي بومدين
، ونطاعال قد أصاب م وباء من أهل سال المغربية ،معلم المعلمين: عربي بالالالالالالالال

 وتزّود ،مدين على منزله باباً ى أبو بنفالالالالالالالالالالالالالالالال:  فلم يجدوا العالج للتخلص منه،
وكان اء انتشالالالالار الوب بسالالالالبب ،عزل نفسالالالاله وأهله في منزلهو  بالغذاء والشالالالالراب،

                                                           

ال امع المخت ر م(، 1218هااا/914ابن الساع  الشن ا، أب  طالب ع   بن أن ب ) : (1) 
، تع رق: م ااافى  واأل، )المطبعة الساااررانرة ال اثولر رة، السااارر    عنوان التواررخ وعرون

 .12/43العزاو ، عشائر العراق، ؛ ل مزرأل ر نظر: 6/84م(، 1634بغألاأل، 
 ان شاااعرًا و اتبًا و  رهًا مال رًا ومؤرخًا و ر سااو ًا وطبربًا وسااراساارًا من ا نأللس، و عّامة (2) 

 ،  الرمن ق. ر نظر: ا زر وررن بمألرنة  اسا ألب والطاب والف سااااااااافاة     امعة ال ر  ألرَس 
 .11تسهرْ المنا ع    الطب والا مة: المشتمْ ع ى شفاء ا  سام و تاب الرامة، 
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 و وأهلهوسالالالالالالالالالالالالالل م أبو مدين ه وتوفّي خلق  كثير، ففنيل المدينة حينذاك،كثيرًا 
 .(9) انتشار الوباء اللعين طول مدة على الرغم من

سالالالالالالنة  فيف، ف ذا بحد ذاته سالالالالالالبب لنقل الوباء الفئران من الكثير تواجد أما
وكانل  من أرض العراق، منطقة الدجيلانتشالالالرل في  م(9698هالالالالالالالالالالالالالالالالال 694)

وصالالالفل  قدعانى من ا الناس، و إذ  ،ال توصالالالف ةتتبع بعضالالال ا البعض وبكثر 
عليه مجموعة من ا، وكان  س إنسالالالالالان من دون أن تمرّ و من الصالالالالالعب جلأن 
ذه والمعروف أن ه .جد فيهاو تفرد يمسالالك العصالالا لطردها من المكان الذي يال

وتنشالالالالالالالالالالالالالر األوبئالالة في مواقع عالالدة، واهلل أعلم مالالا األمراض  الفئران تقوم بنقالالل
ولم  ،مبخذه المجتمع أخذل منوفيال كان نتيجت ا خلفل ورائ ا من أضرار 

ا عم ، فضالالالالالالالالالالالالالالً المرض الالذي كانل تحملهأو  الوبالاءطبيعالة  المؤرخون يحالدد
  .تخلفه من أمراض وأوبئة فيما بعد

وفي الالا كثر الفالالبر ببلالالدة دجيالالل من أعمالالال بغالالداد، فكالالان قالالال ابن كثير :" 
اإلنسالالالالالالالالالالالالان ال يقدر أن يجلس إال ومعه عصالالالالالالالالالالالالًا يردج الفبر عنه، وكان يرى 

 .(6)" الكثير منه ظاهرًا يتبع بعضه بعضاً 
مدن لى إ ل تعدلب ،بغداد مشالالمولة ب ذه األوبئة حصالالراً و  الدجيل ولم تكن

في  سيما، الديالى التي تبثرل بتلك األمراض على ذلك: لامثو  ،كثيرة أخرى
ظ رل أمراض إذ  م(،949هالالال 551و ) م(941هالالال 569سنوال سابقة من ا )

 .(5) مرض الحميالبال: بغداد وما جاورها وسمي إلي ا من  وافدة

                                                           

، لسااااان الألفرين بن الخطرب ومخطوطتف: م نعة السااااائْ أبو شاااوررب، عبأل ال ررمن ًا عن:  )1(
، (م2111 ،11ألأل ، العاا8مج  لربرااا، ،م  ااة ال ااامعااة المغاااربرااة) عن المرض الهااائااْ،

324-331. 
 .332-12/331ال امْ    التاررخ،  ،ابن ا ثرر(2) 
 .1/311: نفس الم ألر، ر نظر(3) 
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سالالالالالالالالالالالم ق كرهاذ ةزمال وبائية عدأإلى  تعرض العراق وكثير من البلدانلقد 
رة كالانل ل ا تداعيال خطيف ،ن في مؤلفالات م، ومن م ابن الجوزييالمؤرخ من

وسالالالاللبية على المجتمع العربي اإلسالالالالالمي، فضالالالالاًل عن الدولة والتزامات ا أمام 
 ،الذي ينقذهم من هذا الوباء وتوفير العالج ذلك المجتمع لصالالالالالالالالالالالالالعوبة تحديد

هلل سبحانه ا: والتوسل بالالالالال ،ارالدعاء والتوبة واالستغفو  التضرعإلى  مما دفع م
على  ةوما يلحقه من آثار سالالاللبي ،وتعالى لتخليصالالال م من هذا الخطر الجسالالاليم

ًة سالالالالالالالببم بدأل تتحرك ن هناك فيضالالالالالالالانالأل ،(9) المجتمع اإلسالالالالالالالمي عموماً 
 ،جتمعلما واألمراض فياألوبئة  األضرار التي تكون عاماًل مساعدًا النتشار

 .المجاورة لضن ارالمدن في  وهذا كثيرًا ما يحصل
فيضان ن ر من  م(9169هالالالالالالالالالالال 646ن بغداد تعرضل للغرق سنة )أذكر 
الذي هلكل بسببه األمر  ،(6)" ثالثين ذراع علوإلى  :" وصل الماءإذ  دجلة،
وركبل الناس في السالالالالفن حتى أن صالالالالالة الجمعة  ،نفس والدواب واألموالاأل

حول ا بحدود مائة  أقيمالل في مركالب )الطيالار( بعالد أن هدمل من بغداد وما
 .(5) ألف دار

ن أإن هالذه الكالارثالة وال دم ال ائل للدور جعل الناس تعيش في العراء بعد 
هجرل منالازل الا، وهالذا على مالا يبدو ال يمر بسالالالالالالالالالالالالالالم طالما هناك آثار تبقى 

ق و على األرض فتسالالالالالالالالالالالالالبالب أمراضالالالالالالالالالالالالالَا عالدة كالانل نتيجت ا هالك األنفس ونف
مصالالالالالالدر مالي من مصالالالالالالادر  لتي ت عدا الحيوانال وتلف المحاصالالالالالاليل الزراعية

                                                           

 .9/311المنتظم    تاررخ الم وو وا مم،  ابن ال وز ،(1) 
ألار )العمر ، راسارن أ نأل  بن خرر اهلل، غرائب ا ثر    اواألث ربع ال رن الثالث عشر، (2) 

 .1م(، 1641مو ْ، أم الربرعرن، ال
 .422السروط ، تاررخ الخ  فاء، (3) 
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اب والدو  من ج ة، تعقيدًا ل الك البشالالالالالالالالالالالالالر الذي قد زاد األمرالتمويالل للالدولة 
 في وقل واحد. من ج ة أخرى والزرع
ثر على الخلفاء والسالالالالالالالالالالالالالالطين ن الرأي العام كان له من األأمن الالفل و 

عنالالالالدمالالالالا عبر  ولغرض توثيق ذلالالالالك نورد مالالالالا ذكره أحالالالالد المؤرخين ،واألمراء
 المشاهد ةلزيار  م(9657هالالالالالالالالالالالال 656 :لخليفة العباسي المعتصم بالالالالالالالالالالالال: اهلل )لا

 ،قال له الوزير ابن العلقمي ،(9) م(9655 هالالالالالالالالالال651) سنةالمقدسة في بغداد 
شالالاد بالخليفة ودوره عندما أ الذي ،م(9657 هالالالالالالالالالالالالالالال656ل: محمد بن أحمد )

الدمار بسالالالالالالالالبب إلى  بغداداإلسالالالالالالالالالمية  العربية الخالفة ةتعرضالالالالالالالالل عاصالالالالالالالالم
 :بما نصهقائاًل ، يضانالالف

 ن تحصى الرمال يزيد  أعلى الرمل    مضل فضاء غربي دجلة عسكرا
 ما تحل التراب جليد   راجف     العدى تحل الثرى فقلوب م جعللَ 

 ليك شديد  إشوق  وأقلق ا  غبل ساعة إذ  وزلزلل الزوراء
 (6) عمر الزمان يبيد   واعطيلَ    نل في م سكينةألخلق  قدملَ 

سالالالال م تقد التي  بسالالالالبب السالالاليول ،ق هدم البيولمن الشالالالعراء من وثّ وهناك 
 :ل أحدهم يوم الجحافقا ،كما بّينا في نشر األوبئة واألمراض

ْثَنْينْ  ْثَل َيْوم  اال   َلْم َتَر َعْين ي م 
وًنا َوَأْبَكى ل ْلَعْينْ   َأْكَثَر َمْحز 
 إ ْذ َخَرَج اْلم َخبََّئال  َيْسَعْينْ 

                                                           

مؤلف م هوْ، الاواألث ال امعة و الت ارب النا عة    المائة السابعة،  ااف: م طفى (1) 
. ع مًا أن 318م(، 1632هااااا/1381 واأل، ومامأل رضا شبرب ، )الم تبة العربرة، بغألاأل، 

أن نسااابة ال تاب غرر  اااائبة.  ال تاب ن ساااب إلى ابن الفوط ، ورر  مؤرخون معا ااارون
م(، العس أل المسبوو 1411هاااااااااا/113:  ان  إسماعرْ بن العباس ) شرف الغسّ ا رنظر:

 .1/811 ،((وال وهر الما وو    طب ا  الخ فاء والم وو، )ألار البران، بغألاأل، )أل.  
 .1/811نفس الم ألر،  ،لغسان اا شرف (2) 
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 (9) َجَبَلْين  َيْرَقْينْ َسَوان ًدا ف ي الْ 
وعلى ما يبدو فإن هذه الكوارث اسالالالالالالالالالالتمرل لسالالالالالالالالالالنوال عدة، السالالالالالالالالالاليما في 

عندما تذمر  م(9656هالالالالال 654)وكذلك سنة ، (6) (م6549هالالالالال 656)األعوام 
 الرأي العام من ارتفاع مناسالالالالالالالالالالالاليب المياه، وغرقل قرى متعددة مثل: الخالص

أرض العراق سالالالية وغيرها من والعبا ،(5)من قرى بغداد  والراشالالالدية في ديالى،
(4) . 

بغداد في نفس السالالالالنة وكان غرقًا شالالالالديدًا لم يع د  ةفضالالالالاًل عن غرق مدين
.. وصالالالالالالالالالالار . مثله، قال أحد الباحثين :" ت دمل الدور واألسالالالالالالالالالالواق والجوامع

الناس يبتون بالسالالالالالالفن ليصالالالالالاللوا بالمسالالالالالالتنصالالالالالالرية كما غرقل بعض دور مدينة 
 .(5)الكاظمية "

سالالالال ولة ب الكثير من األوبئة لعدم إمكانية تصالالالالريف ا لوهذا يعني أن ا خلف
 كبن هذه السالالالالالالالالنوال كانل نذير شالالالالالالالالؤم على الخالفةو  ويسالالالالالالالالر كما هو اليوم،

في بغداد، السالالالالالالاليما بعد هذه الكوارث عندما دخل ا التتار اإلسالالالالالالالالمية  العربية
وقتلوا ودمروا البالد والعباد، وكل شيء في ا من  م(،9657هالالالالالالالالالالالالالال 656)سنة 

                                                           

ابن الم اور،  ماْ الألفرين أبو الفتح روساااااف بن  ؛2/191البارر ،  توح الب ألان،  :ر نظر(1) 
م(،  فة باأل الرمن والا از، 1261هاااااااااا/961 : رع وب بن مامأل الشربان  الألمش   )

 .291؛ الفاس ، شفاء الغرام بأخبار الب أل الارام، 122، م(1681لنألن،  ،مطبعة بررْ)
الاواألث  ،؛ م هو2/164ْ مرآة الزمان    تواررخ ا عران، ،: سااااااااابط ابن ال وز ر نظر(2) 

الغسان ، العس أل المسبوو وال وهر  ؛231 ،ال امعة و الت ارب النا عة    المائة السابعة
 .911الما وو    طب ا  الخ فاء والم وو، 

 .2/18، الب ألان : الامو ، مع مر نظر(3) 
ا عة    الاواألث ال امعة و الت ارب الن ،؛ م هو4/416ْنفس الم ألر، ،: الامو ر نظر(4) 

 .344المائة السابعة، 
الورأل، باقر أمرن، اواألث بغألاأل    أثن  عشاااااار قرنًا، )إتااأل الناشااااااررن العراقررن، بغألاأل، (8) 

 .139م(، 2113
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 أم قتل العلماء ي العربي واإلسالالالالالالالالالالالالالالميالعلمالنتاج ن بتلف حياة سالالالالالالالالالالالالالواء أكا
 نسالالالالالالالالانبعيدًا عن اإلنسالالالالالالالالانية وحقوق اإل العرب والمسالالالالالالالاللمين على حدو سالالالالالالالالواء

سالالالالالبب القتل الجماعي واإلهمال بأن بعدها انتشالالالالالرل األوبئة؛ إذ  المشالالالالالروعة،
 .(9) إال ما رحم اهلل تعالى بشكل عام وتوقفل الحياة

 ن في مصالالالالالالالالالالالالالر وقع وباءأذكر بالل  ،في العراق لم يتوقف الوبالاء والبالءو 

فقدوا كل يوم إذ  م(،9657هالالالالالالالال 656سنة )السيما  ،بالء ولم ي تم الناس بهو 
" حصل : المؤرخين بما نصاله أحدقال ( إنسالان ألشال ر عدة، 9111بحدود )

 وكان حدوثه يوم الخميس الرابع أحد،بالقاهرة مرض عظيم لم يكد يسلم منه 
 .(6)"]لل جرة[  سل وخمسين وستمائةوالعشرين من شوال سنة 

 ،نفسالالالاله من ضالالالالحايا هذا المرض أن ابن خلكان كان المحزن المبكيومن 
الوباء  ادس وصفه قبل وفاته وكبنه يعلم أن حتفه عندماالذي  هقد مال بسببو 

، وهذا (5)"أحد " مرض عظيم لم يكد يسالالالالالالاللم منه : في قوله في البالد والبالء
 .(4) م(9657هال 656أي في سنة ) ما تعرض الناس إليه جميعاً 

وفي ا كان الطاعون العظيم بمصالالالالالالالالالر " :قال ابن تغري بردي بما نصالالالالالالالالاله 
 .(5)"فمال بمصر في عشرة أش ر كل يوم ألف إنسان ،راهاوق  

                                                           

: ضاااااا ،  اضااااْ  ابر، وعباس  اضااااْ عبأل ع  ، موقف الرأ  العام ت اه ال وارث ر نظر(1) 
م(، 1281-1163=هااااااااااا989-861الطبرعرة    العراق إبان الع ااار العباسااا  االخرر )

 وما بعألها. 18، (49، العألأل 19م  أل  العراق، ،  امعة واسط،م  ة واسط)
 .1/111ابن خ  ان، و را  ا عران وأنباء أبناء الزمان، (2) 
 .2/331نفس الم ألر، (3) 
 .2/331نفس الم ألر، (4) 
 .8/14الن وم الزاهرة    م وو م ر وال اهرة، (8) 
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أشالالالالالالالالالار ل ذا الوباء  انكخل بنأن اأيضالالالالالالالالالًا األمر  في هذا المصالالالالالالالاليبةومن 
المذكور  (9)ء الدِّْين " وكان ب اقال :إذ  ونقصد به الطاعون كما شاع سابقًا،

ه منه َألم، فبقام به أيامًا، ثم توفى قبل المغرب في يوم األحد رابع  ممن مسالالالالالالالَّ
ذي القعدة من السالالالالالالالالالنة المذكورة، ودفن من الغد بعد الظ ر بتربته في القرافة 
ْغرى بالقرب من قبة الشالالالافعي رحمه اهلل في ج ت ا القبلية، ولم يتفق لي  الصالالال 

في زمانه سالالالالالالالالالببًا  وهذا الوباء كان ،(6)" لي بالمرضالصالالالالالالالالالالة عليه الشالالالالالالالالالتغا
لم يفصح إذ  ،إليه بإشارال فقيرة أشار الذي بين الناس الغالءبانتشار الفقر و 

وى سالال من أطباء عصالالره عما حصالالل من أعراض بالتفصالاليل العلمي المتداول
 .كلمة ألم
م( تفاصيل واسعة عن تلك 9676هالالالال 679)ل: ابن خلكان لم يذكر نعم 
السالالالالالالالالاليما في تراجم كتابه وفيال األعيان وأنباء أبناء الزمان على  ،المآسالالالالالالالالالي

وبئة ال األفي عرض أخباره عن موضوع يكن متوازناً  لمإذ  .تهالرغم من سع
ل بالالالمجتمع العربي اإلسالالالالالالالالالالالالالالمي، ومن الالا على  واألمراض والكوارث التي ألمالالّ

)ل:  لخليفة المسالالالالالالالالالالالالالتنصالالالالالالالالالالالالالر الفاطميا سالالالالالالالالالالالالاليرة ترجم سالالالالالالالالالالالالالبيل المثال بعدما
، مصربالد في ع ده ب لوقع تيال الشديدة ذكر المجاعة (م9194 هالالالالالال478

نة المتزاململك العادل األيوبي ا ةترجم على حين لم نجالد هالذه اإلشالالالالالالالالالالالالالارة في
 و م(9611هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 598)سالالالالالالالالالالالالنتي في  معه في نفس فترة الحكم، السالالالالالالالالالالالاليما

 م(.9619 هال597)
                                                           

 اتب  . إر عمْم(1281ها/989سنة ) الألفرين زهرر بن مامأل المه ب  تو ى ال ااب بهاء(1) 
 م و ال الح أروب، و ى آخر عمره ان شف االف، وباع مو وألاتف و تبف، وأقام    لإنشاء 

، راوآن الر  أ اااااااب الم تمع الشاااااائعبسااااابب الوباء  منرة،برتف بال اهرة إلى أن أألر تف ال
خر ة العروض أبرا . ر نظر: ابن خ  ان، عره موزون مخترع لرس بمن شاااااااا  و ااااااااف أن و 

 .1/111و را  ا عران وأنباء أبناء الزمان، 
 .2/331، نفس الم ألر(2) 
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من هنا نجد أن هناك تناقضالالالالالالالالالالالال وآراء عند بعض المؤرخين، من ا ذكر 
  ممنيرًا ن كثأ ويتضحادث والتواريخ التي حصاللل ب ا موضوع األوبئة، الحو 

في  على سالالبيل المثالبل يعمل على اسالاللوبين، و  ،ال يصالالنع له اسالاللوب واحد
 بن حيالان بن خلف بن حسالالالالالالالالالالالالالينحيان  أبو مروان القرطبي ابن حيالان ذلالك:

رف، أسالالالاللوب تقريري صالالالال   له يصالالالالنعالذي  ،م(9186 ه469) االموي بالوالء
على ع د  م(759هالالالالال 664) الذي سنبّينه في سنة فه تساقط النجوممثل وص

  .(9)" األمير عبد الرحمن األوسط قائاًل :" وفي ا تساقطل النجوم نحو قرطبة
 حين األسالالالالالالالالاللوب التقريري ونفي أغلب األحوال يصالالالالالالالالالالطنع وقسالالالالالالالالالمًا من م

من  ونيقلل، ومرًة أخرى ل بالالالمسالالالالالالالالالالالالاللمينحلالالّ  التي كالالارثالالةالأو  خبرال ونيالالذكر 
األول  مم هإذ  ،ه بصالالور وعناصالالر وصالالفية متفاوتةو التقريري ليمزج مب سالاللو أ

 على ما يبدو. واألخير عرض األخبار
ال  يبيان تبع اسالالالاللوب إخباريا ن هناك منأيمكننا القول األمر  وخالصالالالالة

الفكرة لآلخرين  بّين المؤر يإذ  ،(6) (تطبيقي كما كان يفعله رسالالالالالالالالالالالول اهلل )
 غلبأيسالالالالال ل إدراك ا وف م ا على كي عية، حية وواقمبسالالالالالطة كبن ا بصالالالالالورة 

 .(5) في عصرنا الحاضر أسلوب الصحافةالقراء، وهو قريب من 
حصالالالالالل هذا في  ولم يكن مسالالالالالر  ال الك في مصالالالالالر وبغداد فحسالالالالالب، بل

قسالالالالم من  روىو  ،لم يعرف األطباء نوع هذا الوباءإذ  ألكثر من مرة، دمشالالالالق
ن سالالالالبب أوذكر  ،نسالالالالمة (9111)من  أكثر ن عدد الوفيال يومياً أالمؤرخين 

 فالاله التتالالاربسالالالالالالالالالالالالالبالالب النزو  الالالذي خلّ  د من العراق؛وافالالمرض هالالذا الوبالالاء هو 
                                                           

 .111الم تبس من أنباء ا نأللس، (1) 
العام  ، السااارأل  عفر مرتضاااى، ال اااارح من ساااررة النب  ا عظم  ااا ى اهلل ع رف وآلف  (2) 

 .21/91ها(، 1429إرران، وس م، )ألار الاألرث، قم/
 (3)   https://school.kotar.cet.ac.il/kotarapp/index/Chapter.asp   تاررخ

 م.28/1/2121الألخوْ    الموقع: 

https://school.kotar.cet.ac.il/kotarapp/index/Chapter.asp
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التي سالالالالالالبق اإلشالالالالالالارة إلي ا في هذه األمراض  الذين نقلوا، وهم أنفسالالالالالال م آنذاك
 . (9)الدراسة 

 ال يخفى علىفي هذه البلدان العربية اإلسالالالالالالالالالالالالالالمية، ف ذكرفضالالالالالالالالالالالالالاًل عما 
قتل  بسالالالالالالالالالالالالالبب ،وامراض فيمالا بعالد أوبئالةمن  القالاره الكريم مالا تخلفاله الحروب

جم ال الحصالالالالالالالر عندما ه األنفس وتدمير البنى التحتية، وعلى سالالالالالالالبيل المثال
وبالد الشام سنة  م(،9657 اله656)التتار على بغداد عاصمة الخالفة سنة 

مم ال يحصالالالالالالي م إال اهلل سالالالالالالبحانه وتعالى أقتلوا " إذ  ،م(9659 هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال657)
 . (6)" ل الطرقال بالقتلةوامتض

ويبالدو أن األوبئة كانل موجودة ومسالالالالالالالالالالالالالتمرة ألسالالالالالالالالالالالالالباب يعلم ا اهلل تبارك 
ي كمالالا نراه اليوم ف المجتمعحيالالاة ظروف سالالالالالالالالالالالالال م في قالالد توتعالالالى، وهي التي 

( المسالالالتجد الذي 99-بلدان عدة من العالم عندما انتشالالالر وباء كورونا )كوفيد
مجتمع واإلنسالالالالالالالالالالانية من تواصالالالالالالالالالالل ال أوقف العجلة االقتصالالالالالالالالالالادية واالجتماعية

 وغيرها.
 
 
 
 

 
                                                           

لزمان، م(، ررْ مرآة ا1329هااااااااااا/129: الرونرن ، قطب الألفرين أبو الفتح موسااى ) ر نظر(1) 
؛ 1/61م(، 1684هاااااااا/1314)مطبعة ألائرة المعارف العثمانرة، ارألر اباأل، الأل ن، الهنأل، 

؛ ابن تغر  برأل ، الن وم الزاهرة    م وو م ااااااااار 229الرهب ، العبر    خبر من غبر، 
ألار لاأل خاطر، )؛ الألوره ، اسطفان، تاررخ ا زمنة، تا رق: بطرس  هأل، 91/1وال اهرة، 

 .311؛ ابن العبر ، تاررخ، 231، م(2116، بررو ، 3ط
 .41/81الرهب ، تاررخ االسام وطب ا  المشاهرر وا عام، (2) 
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 املبحث اخلام 
ة  األوبئة

ُ
بِس
َ
ت
ْ
ل
ُ
 يف العصور املتأخرةامل

 م(1497هـ/679م حىت سنة 1157هـ/659)
 

ّنبوية ة الير األولى على السالالال   في القرونالمؤرخين قسالالالم من أنصالالالب اهتمام 
(، فضالالاًل عن اسالالتمرار الفتوحال اإلسالالالمية والمغازي والتراجم للصالالحابة )

وقع في تلك الدولة الفتية من الفتن والثورال واالضطرابال ا معلى و وغيرها، 
خالف ما كان عليه في الخالفة الراشالالالالدة، السالالالاليما  وتنوع األنظمة السالالالالياسالالالالية

 (،هالالالالالالالالالالالالالال554-656والثاني ) ،هالالالالالالالالالالالالالال(656-956)العصر العباسي األول  في
المتبخرة بعد والعصور  هالالالالالالال(،656-448هالالالالالالال(، والرابع )448-554والثالث )

م( على يد التتار، إذ أصبحل قيادة دفة 9657هالالالالالالالالالالال 656نة )سقوط بغداد س
بيد األعاجم، بسالالالبب ان يار الدولة وضالالالعف الحكام  الحكم العربي اإلسالالالالمي

من ج الالة، وازديالالاد الفتن واالضالالالالالالالالالالالالالطرابالالال من ج الالة أخرى إال أن العلم أخالالذ 
يتراو  بين التطور والضالالالالالالالعف بحسالالالالالالالب الحكام المشالالالالالالالجعون والداعمون للعلم 

 والعلماء.
 سالالالالالالفة الذكر في العصالالالالالور اإلسالالالالالالمية تطور علم الطب الرغم من علىو 

دة ع هذه األوبئة واألمراض التي عصالالالالفل في مدن معرفةب أهميةوما له من 
التي عانل  األمراض عدم وجود معرفة ل ذه ويبدو ،العالالم اإلسالالالالالالالالالالالالالالميمن 

( 99-كورونا )كوفيدأعراضالالالالالالالالالالالالال ا وباء تشالالالالالالالالالالالالالباله  قالد مناله، ومن المحتمالل أن الا
همالال الالدولالة لتلالك ا فالال الوبالائيالة من ج ة أخرى ،ج الة المسالالالالالالالالالالالالالتجالد من  ،وا 

ها اعتقادًا أنه وباء الطاعون ال الذي قد يكون هو السبب في عدم ذكر األمر 
 غيره.
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لم تتوقف األوبئالالالة واألمراض الكثيرة التي ترادفالالالل على المجتمع العربي 
م( 9669هال 667، ففي سنة )بعد سقوط الخالفة العربية اإلسالمية اإلسالمي

 "انتشالالالالالرل الحشالالالالالرال بشالالالالالكل غير مبلوف مخلفة أضالالالالالرارًا عدة، قال الذهبي :
لى الديار المصالالالالالالالالالالالالالرية ،الغالايالة بالشالالالالالالالالالالالالالامإلى  وفي الا جالاء جراد عظيم لى  ،وا  وا 

 .(9)" الحجاز
تاركين تل الكثير من سكان حلب، ق   إذ م(9671هالالالالالالالالالالالالال 689سنة ) فيأما 

 تتارال وصالالاللل:"  قال ابن كثير بما نصالالالهأجسالالالاد المسالالاللمين من دون دفن م، 
فيالالاله من اإلسالالالالالالالالالالالالالالالاءة األمر  ورغم أن هالالالذا ،(6)كثيرًا " فقتلوا خلقالالالاً  ،حلالالالبإلى 

لإلسالالم والمسلمين الذين أراد اهلل ب م تخليص البشرية من الرجس واألوثان، 
من و  بعضالالالالالال م بعضالالالالالالًا، وعدم اهتمام الخليفةينصالالالالالالر لم ن يالمسالالالالالاللم يبدو أنو 

قام ما ضحية بجميعًا كانوا فذاك حين وأخطار بما يدور حوله من ت ديد حوله
ير من الكثبالالالعراء األمر الالالذي ينتج عنالاله أجسالالالالالالالالالالالالالالادهم  ينخلفبقتل م المغول م

 .التي لم يشر إلي ا بسبب هول المطلع األوبئة
م( وقع بالقاهرة وباء 9694هالالالالالالالالالال 694المحرم سنة )من وفي حادي عشر 

مالالال لى في يوم واحالالد ممن ضالالالالالالالالالالالالالبط ميراث م في ديوان بيالالل افعظيم حتى تو 
اء ففرق صاحب الترجمة الفقر " عن غيرهم  فضالً ، إنسانبحدود سبعة آالف 

 .(5)" على األمراء ولوال أنه فعل كذلك ماتوا جميعا
وهذا يظ ر تحمل الدولة جزء من م ام ا مما تمكن قسالالالالالم من م السالالالالالالمة 

 من هذا الوباء المميل.

                                                           

 .46/81تاررخ االسام وطب ا  المشاهرر وا عام، (1) 
 .13/341البألارة والنهارة، (2) 
م(، البألر الطالع 1134هاااااااا/1281مامأل بن ع   بن مامأل بن عبأل اهلل ) :  الشو ان ،(3) 

 .2/83 ،(ألار المعر ة، بررو ، )أل.  ()ن من بعأل ال رن السابع، بمااس
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 شالالالرقيةن العجز أهل بلبيس وسالالالائر المد ولم يكن في القاهرة فحسالالالب؛ بل
 ةجزير  أيضالالالالالالاً  وعم المول ،عن ضالالالالالالم الزرع لكثرة مول الفالحين في مصالالالالالالر
بكمالال الا إال مالدينالة غرنالاطالة فالإن م نجوا، ومالال من عالداهم حتى إنه األنالدلس 

لم يبق للفرنج من يمنع أموال م بسبب وفاة أغلب الناس هناك؛ فبتت م العرب 
يوم من ا، فمرل  أن صالالالالالالالاروا على نصالالالالالالالفإلى  األموال من إفريقية تريد أخذ

فمالالال من م على ظ ور الخيالالل جمالالاعالالة كثيرة ودخل الالا بالالاقي م، فرأوا  ،ب م ريح
من األموال ما هال م، وأموال م ليس ل ا من يحفظ ا؛ فبخذوا ما قدروا عليه، 
وهم يتسالالالالالاقطون موتى وال يعلمون ما يفعلون لسالالالالالرعة اإلصالالالالالابة والوفاة. فنجا 

مول هلك أكثرهم، وال بعد أنبالدهم إلى  قليل من بقي من م بنفسالالالالالالاله، وعادوا
موتان وعم ال ،د كثيردمال من م في ليلة واحدة ع ، إذقد فشا ببرض م أيضاً 

 .(9) أرض إفريقية ببسرها، جبال ا وصحاري ا ومدن ا، وجافل من الموتى
ولم يكن هذا فحسب بل :" بقيل أموال العربان سائبة ال تجد من يرعاها. 

ذبحل وجد لحم ا منتنًا قد اسالالالالالالالالالود إذا  ل الشالالالالالالالالاةثم أصالالالالالالالالاب الغنم داء، فكان
 . (6)" وتغير، وماتل المواشي ببسرها

وقال أيضالالالالالالالًا :" ومال الفالحون ببسالالالالالالالرهم إال القليل، فلم يوجد من يضالالالالالالالم 
مدينة القاهرة فبصالالالالالبحل بسالالالالالبب الوباء " خالية مقفرة، ال يوجد ّما أ .(5) الزرع

ال باب النصالالر فإلى  يلةبشالالوارع ا مار، بحيث إنه يمر اإلنسالالان من باب زو 
يرى من يزاحماله، الشالالالالالالالالالالالالالتغالال النالاس بالموتى. وعلل األتربة على الطرقال، 
وتنكرل وجوه النالالاس، وامتضل األمالالاكن بالالالصالالالالالالالالالالالالاليالالا ؛ فال تجالالد بيتالالًا إال وفيالاله 

                                                           

السااااااااا وو لمعر ااة ألوْ ؛ الم ررز ، 11/211البااألارااة والنهااارااة،  ،ابن  ثررل مزرااأل رنظر: (1) 
 .11/211، م وو م ر وال اهرة  الن وم الزاهرة  ؛ ابن تغر  برأل ، 4/13، الم وو

 .11/211ابن  ثرر، البألارة والنهارة، (2) 
 .11/211نفس الم ألر، (3) 
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ودخلل امرأة غاسالالالالاللة  ... صالالالالاليحة، وال تمر بشالالالالالارع إال وترى فيه عدة أموال
رل بيدها على موضالالالالالالالالالالالالالع الكبة، لتغسالالالالالالالالالالالالالل امرأة، فلما جردت ا من ثياب ا، وم

صالاحل الغاساللة وسالقطل ميتة؛ فوجدوا في بعض أصالابع ا التي لمسل ب ا 
كبة قدر الفولة. وصالالالالار الناس يبيتون بموتاهم في الترب لعجزهم عن  ،الكبة

 .(9)" تواري م
 :" إن هذا الوباء أقام يحور الً ئقاوأردف عن استمرار هذا الوباء المستتر 

خمس عشالالالالالالالالالالالالالرة سالالالالالالالالالالالالالنة. قلل: ورأيل أنا من رأى هذا على أهل األرض مدة 
الوباء، فكانوا يسالمونه الفصل الكبير، ويسمونه أيضًا بسنة الفناء، ويتحاكون 

  .(6)عنه أضعاف ما حكيناه، يطول الشر  في ذكره "
إن هالالذا الوبالالاء دليالالل على أن هنالالاك سالالالالالالالالالالالالالنوال فنالالاء حقالالًا، ولكن لم يحالالدد 

 ريبًا.( سنة تق95السبب بطول هذه الفترة أي )
ومن باب االسالالالالالالتفادة في انتشالالالالالالار الوباء واسالالالالالالتغالل الظروف التي سالالالالالالبق 

:" وصالالالالالار يبخذ الحمال سالالالالالتة دراهم بعد  ابن تغري بردي الحديث عن ا، قال
وصالالالالالالالالالالار الحفار يبخذ أجرة حفر كل قبر خمسالالالالالالالالالالين درهًما، فلم  ،الدخلة عليه

 .(5)" يمتع أكثرهم بذلك وماتوا
بالالالظ ور بين الحين  نالالل سالالالالالالالالالالالالالمالالة بالالارزةيبالالدو أن هالالذه األوبئالالة كالالاعلى مالالا و 

كانل تعتري الناس في فترال غير ف ،في هذا العصالالالالالالالالالالالالالر وا خر، السالالالالالالالالالالالالاليما
 ،(4)خمس عشالالالالالالالالالرة سالالالالالالالالالنة تعتبر في نظرهم مدة طويلة فترة متباعدة حتى أن 

                                                           

 .11/212 ابن تغر  برأل ، الن وم الزاهرة    م وو م ر وال اهرة،(1) 
 .11/211نفس الم ألر، (2) 
 .11/211 ،نفس الم ألر(3) 
م(، بألائع الزهور    وقائع الألهور، 1811هااااااااااااااااااا/631ابن إراس، مامأل بن أامأل ) : (4) 

 ،م(1612هاااااااااا/1412ب، ال اهرة، مامأل م طفى، )الهرئة الم ررة العامة ل  تا :تا رق
2/212- 218. 
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" اشالالالالالالالالالالتد أمر الفناء والغالء بالديار المصالالالالالالالالالالرية، وعم سالالالالالالالالالالائر وقيل أيضالالالالالالالالالالًا :
نحو النصالالالالالف، فلما اشالالالالالتد أمر  ومال من أهل القاهرة والفالحين ،ضالالالالالواحي ا

الغالء وكثر الطعن، نادى السلطان في الناس أن يصوموا ثالثة أيام متوالية 
 .(9)"الجوامع إلى  وأن يخرجوا

 في ا ظ رالدولة المملوكية التي الالالال: الطاعون ب ومن اه األوبئة تما ألحق إن
ي سالالالالالالالالالالالة فمن األسالالالالالالالالالالالباب الرئي يكون وباء الطاعون واحداً قد ربما ف ا،ان يارهو 

على و  ،كانل عواقبه هو الحصالالالد المسالالالتمر للسالالالكانإذ  ان يار حكم المماليك،
نفة آالشالالام من السالالنة بالد لم تتوقف في مصالالر و و  بشالالرية ت لك شالكل موجال

 .(6) م(9598هال 965حتى الغزو العثماني في سنة )الذكر 
كما قال ابن تغري بردي عن المرأة التي تغسالالالالالالالالالالالالالل  بالاب نقالل العدوى ومن

عد موت ا، وظ رل في جسالالالالالالالم ا تليف ماتل بعد ما لمسالالالالالالالته. وهذا النسالالالالالالالاء ب
كر ذ يعني أن انتقال الوباء ليس بالرذاذ فقط بل بمالمسالالة الجسالالد أيضالالًا، فقد

على ما و من حينه، بسببه فمال  ،خرآرجل  لبسهخلع نعله ف القضاة أحدن أ
لذي هذا الرجل اإلى  وانتقلل العدوى ،مصالالالاب بمرض ما قد يكون انهفيبدو 

 وفاته لضالالالالعف مناعته واهللإلى  لك الفيروس الذي أدىذلم يتمكن من تحمل 
 .أعلم

مدينة القاهرة خالية من المارة بسالبب الوباء المنتشر بين الناس،  لقد بدل
ة، ائلل موال اولذلك تجد البيول في أغلب ا العويل والصالالالالالالالالالالالالرا ، بسالالالالالالالالالالالالبب األ

الدواء من قلة الغذاء و المعاناة  ازديادحصائ ا، السيما بسبب إوكثيرًا يصعب 

                                                           

 .218 -2/212 نفس الم ألر،(1) 
 .219 -2/212 نفس الم ألر،(2) 
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وكثرة المرضالالالالى على الرغم مما قدمته الدولة من مسالالالالاعدال لذوي الضالالالالحايا 
 . (9) وغيرهم

ب ى الضالالالالالالرائبالمدن كانل تج أحدن في أوحينذاك ذكرل تقارير رسالالالالالالمية 
الوباء في الناس تقلص العدد  وبعد أن حلّ  ،شالالالالخص (6111)ألفراد بحدود 

 .(6) حدود مائة وستة عشر شخصاأصبح بإذ  لمن يدفعون تلك الضرائب،
 الذي نلعيالالوباء وهذا دليل على فقدان الكثير من الناس، بسالالالالالالالالبب ذلك 

وهذا ما يمكن  ،هوأسالالباب تهضالالحيته وفقدوا حيات م بسالالببه من دون معرف ذهبوا
 .اليومو  سباألم وباء كورونا الذي التبس على الناس: باله يوصفه أنه شب

لى إ فشالالالالالالالالالالالالي هذه األوبئة، فقد دعل الحاجةوعلى الرغم مما تقدم ونظرا لت
قيام عدد من المؤلفين بكتابة مصالالالالالالالالنفال عدة، السالالالالالالالاليما عن وباء الطاعون؛ 

لى إ ألنه ملتبس مع األوبئة األخرى قديمًا كما يرى قسالالمًا من م لعدم معرفت م
ذلالالك الوبالالاء القالالديم، بغيالالة الحالالد منالاله والحالالذر من الت الالاون معالاله، وأخالالذ التالالدابير 

لمكان ا في عدم الدخولأوصوا بضرورة إذ  عدم اإلصابة به.الملحة لتحقيق 
في حالة التبكد من  ، وعدم الخروج منهوجود أحد قد أصالاليب بهأو  المصالاب

مكان وجود اإلصالالالالالالالالالالالالابة للحد من انتشالالالالالالالالالالالالاره، وهذا قريب من إجراءال الحجر 
 الصحي.

على بلد واحد؛ بل انتشالالر في  ومن الالفل أن هذا الوباء لم يكن مختصالاً 
، ب ا اً كبير  اً ضالالالالالرر  قد الحق هذكر قسالالالالالم من المؤرخين انإذ  دان المجاورة،البل

من غم ر على الربل البالد خ   كما، أرواح م وأموال م الكثير من الناس فخسالالالر
                                                           

 .223- 16/168 : ابن تغر  برأل ، الن وم الزاهرة    م وو م ر وال اهرة،ر نظر(1) 
م(، الس وو لمعر ة ألوْ 1441هاااااااا/148: الم ررز ، ت   الألفرين أامأل بن ع   ) : ر نظر(2) 

 وو،  اااااااااااااف: مامااأل م اااااااااطفى زراااألة، )مطبعااة ألار ال تااب الم اااااااااررااة، ال اااهرة، الم
؛ ابن تغر  برأل ، الن وم الزاهرة    م وو م ااار وال اهرة، 4/61م(، 1634هاااااااااااا/1383

11/216. 
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و أ ن أن الوباء لم يقتصالالر على فردالذي يبيّ األمر  وسالالمائ ا، رضالال اأاتسالالاع 
ي وبالالاء كورونالالا آخر كمالالا هو اليوم فإلى  بالالل ينتقالالل من بلالالد ؛فرادأمجموعالالة 

العالم ببسالالالالالالالالالالره من دون معرفة األسالالالالالالالالالالباب  ( المسالالالالالالالالالالتجد الذي لفّ 99-)كوفيد
إال في مناوشال  .(9) الحقيقية من ظ وره المفاجئ، فضاًل عن سرعة انتشاره

 .إعالمية ال تغني وال تسمن
بل  ،هذا الوضالالالالالع لم يكتفي بإصالالالالالابة اإلنسالالالالالان فحسالالالالالب فإن-أسالالالالاللفناوكما 

يما الدواجن واالسالالالالالالماك في المياه والنباتال أصالالالالالالاب الكثير من الدواب، السالالالالالال
ن أ في مصالالالالالالالالر على سالالالالالالالالبيل المثال والمزروعال بما في ا النخيل، وقد لوحظ

 الكثير من الطيور وجدل ميتة داخل الزروع، وظ ور آثار الكبد على الريش
(6). 

 بسالالبب هذا الوباء ارتفعل ألنه ،وهذا ما أصالاب الناس في صالالميم حيات م
الذي جعل الناس أن األمر  ،من السلع والمواد الغذائية األسعار وقل العرض

ن الكثير من الناس يضالع اسمه وعائلته كما أ .(5) اهلل تعالىإلى  تساللم أمرها
 أهله،لى إ لعدم ضمان عودة اإلنسان ،التعرف عليه بعد موته ةفي جيبه بغي

 . (4) نتشار الوباء بشكل مخيفال
 داث مرل على بالد الشام،م( اح9695هالالالالالال 695) في سنة ذكر الصفدي

ا بعد. فيموتوقفل ، ففزع الناس من ا تسالالالالالالاقطل كميال غزيرة من األمطارإذ 

                                                           

الن وم الزاهرة    م وو  ،؛ ابن تغر  برأل 4/61الساااا وو لمعر ة ألوْ الم وو،  ،الم ررز (1) 
 .11/216م ر وال اهرة، 

 .11/216 ،؛ ابن تغر  برأل ، نفس الم ألر114-2: الم ررز ، نفس الم ألر، نظرر  (2) 
 .2/133 ابن أراس، بألائع الزهور    وقائع الألهور،(3) 
، ابن تغر  برأل ، الن وم الزاهرة 1/219: الم ررز ، الساااااااا وو لمعر ة ألوْ الم وو، ر نظر(4) 

 .2/133ر    وقائع الألهور، ابن أراس، بألائع الزهو ؛ 14/341   م وو م ر وال اهرة، 
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وباء عظيم وفناء كبير ثم أن الغالء وقع بالشام وبلغل  تلك األحداث لوتبع
 .(9) الغرارة مائة وثمانين درهماً 

 وعادل تارة أخرى. في تلك السالالالالالالالنة، فضالالالالالالالاًل عما تقدم من قطعان الجراد
قطعان من الفئران هاجمل أن ذكر ابن الفرال  (م9696الالالال ه696)في سنة ف
من جراء  التي خلفت ااألمراض  شياء كثيرة أخرى تاركةأو   اواتلفت مزروعالال

ناس أضرل الإذ  في آنو واحد،لإلنسالان ولتلك المزروعال  فضالالت ا المؤذية
 .(6)كثيرًا 
على مدينة دمشق  موجة كبيرة م( فقد جاءل9516هال 819) سنةفي أما 

 المؤرخين أن ا تركل الغوطة عيصالالالالالاً  بعضذكر و  ،كبيراً  لحقل ب ا ضالالالالالرراً أو 
 .(5)االشجار بما ال يعد وال يحصى و  أغلب النباتالمجردة ويبسل 

األخطار الكثيرة التي تسالالالبب ا األوبئة واألمراض قد تكون أحد أسالالالباب ا  نإ
التواصل  أو انية كالمساجدمياه الفيضانال، وبالتالي تحد من العالقال اإلنس

-دكورونا )كوفيفي انتشالالالار وباء  همع صالالاللة األرحام وغيرها، وهذا ما لمسالالالنا
هالالذا العالالام في دول ومالالدن وقرى من العالالالم الواسالالالالالالالالالالالالالع على ( المسالالالالالالالالالالالالالتجالالد 99

 ة.المعامالل وغير الرسميال: األغلب، كون ا تمنع التواصل ألسباب رسمية ك
م( بحيث 9547هالالالالالال 849سنة ) كما أصاب الوباء بلدان عدة، السيما في

أضالالالالالالالر باإلنسالالالالالالالان إذ  ،ذلك حائرًا في مشالالالالالالالاهده ومعاناة الناس من المرء قفي
ابن  الق ،وكان ابتداء الوباء من أول فصل الصيف من هذه السنة .والحيوان

                                                           

 .28/134، 2/11الوا   بالو را ، ر نظر: (1) 
م(، تاررخ ابن 1418هااااااااااا/111)  : ابن الفرا ، نا اار الألفرين مامأل بن عبأل الرارمر نظر(2) 

، ا مرر انرةقساااااااااطنطرن زررق، ون اء عز الألرن، )المطبعة  :، تا رق6-1 الفرا ، مج
 .1/231، م(1636ها/1389بررو ، 

؛ الم ررز ، السااااااااا وو لمعر ااة ألوْ الم وو، 14/22: ابن  ثرر، البااألارااة والنهااارااة، ر نظر(3) 
2/341. 
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تغري بردي :" فجافل الطرقال بالموتى، ومال سالالكان بيول الشالالعر ودواب م 
لغ ب واضالالالالالراره، وقال بعض المؤرخين: باءالو  ةكثر وهذا يعني  .(9)ومواشالالالالالي م "

الوباء  ذاه، فكان تقريباً  في شالالعبان عدد من يمول في كل يوم مائتي إنسالالان
لم يع د في اإلسالالم مثله، فإنه ابتدأ ببرض مصالر آخر أيام التخضير وذلك 
في فصالالالالل الخريف في أثناء سالالالالنة ثمان وأربعين، وما أهل محرم سالالالالنة تسالالالالع 

الخسالالالالائر إلى  ومن النظر .(6) باء في اإلقليم ببسالالالالرهالو وأربعين حتى انتشالالالالر 
كان يمول البشالالالالالالالرية نرى مدى اإلهمال وعدم وجود عالجال تمنع الخطر، ف

 عشرين ألفإلى  خمسالة عشر ألفإلى  بالقاهرة ومصالر ما بين عشالرة آالف
ة هذا لمعرف وهي أعداد تحتاج التبمل وليس اإلشالالالالالالالالارة فقط ،نفس في كل يوم

بمراحالالل تطور كمالالا نعيشالالالالالالالالالالالالالاله اليوم مع كورونالالا المتطور  الوبالالاء الالالذي قالالد مرّ 
 .(5)سالليًا 
زاد ن ر دجلة إذ  م(،9585هالالالالالالالالالالالالالالالالال 885)سالالالنة في وقع  ماإلى  نشالالاليركما 

 المجالالالالاورةالالالالالذي فالالالالاض في كالالالالل بقالالالالاع األرض األمر  ،زيالالالالادة غير طبيعيالالالالة
، وقد اختلط مع مياه الفرال، وأصالالالالالبح من العسالالالالالير الخروج وكما هو والبعيدة

 يمشالالاهد المقدسالالة، السالاليما مشالال دفي الالناس الذهاب  لكثير منا معتاد عند
 بن جعفرمام موسالالالالالالالى ، واإلم(686هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 951: ()ل)أبي حنيفة  اإلمام
)):األخرى في بغداد وغيرها(، فضاًل عن المزارال م899هالالالالال 975 )ل، 
 فةً ف الدور مخلالآإلى  كان الوصالالول إلي ا بالمراكب، بسالالبب دخول المياهإذ 

                                                           

 .11/211ابن تغر  برأل ، الن وم الزاهرة    م وو م ر وال اهرة، (1) 
الم ررز ، السااااااااا وو لمعر اة ألوْ الم وو،  ؛11/168، نفس الم اااااااااألرابن تغر  برأل ، (2) 
4/11. 
 .4/11الم ررز ، نفس الم ألر،  ؛11/168الم ألر، ابن تغر  برأل ، نفس (3) 
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واألمراض، ومن ا المالريا بسالالالبب تكاثر البعوض  ر من الضالالالحاياورائ ا الكثي
 .على تلك ا ثار المَدمرة

 حزناً  (9) الخواجة سالالالالالالالرور :مدينة بغداد السالالالالالالاليدلأصالالالالالالالاب الوالي  ومن ا ما
ن ع المول، كونه أصبح عاجزاً إلى  أدى به الذياألمر  ،على ما وقع شديداً 

 .(6) لحرجةالظروف اتقديم يد العون للناس جميعًا في هذه 
وعلى ما يبدو فإن هذه السالالالالالالاليول وما تخلفه من نتائج تكون فرصالالالالالالالة لنمو 
الحشالالالالالالالالرال وا فال الزراعية التي ل ا األثر الكبير في تكاثر األوبئة في تلك 

حياة ال الناس مما قد يترك األمكنة التي تصالالالالالالبح عسالالالالالاليرة على حياة اإلنسالالالالالالان
وث قد سالالالالالالالالالالالاءل بسالالالالالالالالالالالبب ثل ة، فيجدوا أن ظروف مالمدينإلى  واالريفية ليتوج 

 .الطبية من ج ة واعتمادهم على أعمال غير الئقة ب م ثانياً 
كان في أول ا " وباء  قال ابن حجر، إذ م(9491هالالالالالالالالالال 795سنة )أما في 

وحوران وعجلون ونابلس وطرابلس فمال خلق كثير جدًا، ثم فلسالالالالالالالطين ببالد 
هو الوباء الذي  ونتسالالاءل ما .(5) "كان في آخرها الطاعون بدمشالالق ونواحي ا

 وقع في أول ا الذي أهمله المؤرخون واألطباء حتى ظ ر الطاعون الحقًا؟

                                                           

 لم ن ف ع ى تر متف.(1) 
نور  عبااأل الامرااأل، العراق    العهااأل ال ائر ، )ألار الشاااااااااؤون الث ااا رااة  : العااان ،ر نظر(2) 

 : مامأل مرتضاااااااااى الزبرأل  ) من تو ااه اهلل باالوباءوم .111م(، 1619العااماة، بغاألاأل، 
)تاج   تاب ن أ بر واضع  المع ما  العربرة،  اابوااألًا م، إر ر عأل (م1161هاااا/1218

ف، إنااف مااا  بااالطاااعون باارا  الروم الاار  لاا تر م قاااْ من ،العروس من  واهر ال اااموس(
 تبة مر نظر: الراس ساار رس، مع م المطبوعا  العربرة، ) .بم اار وأل ن هناو أ اارب  رف

 .2/1129ها(، 1411، قم/إرران، آرة اهلل المرعش  الن ف 
م(، إنباء الغمر بأبناء 1441هاااااا/182الفضْ أامأل بن ع   بن مامأل بن أامأل ) :  أبو(3) 

ها 1419العمر    التااررخ، تا رق: ماماأل عبأل المعرأل خان، )ألار ال تب الع مرة، بررو ، 
 .9/238م(، 1619-
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إذ  ،وباء عظيم المكرمة مكةالالالالالال: بوقع  م(9465هالالالالالال 768) سنة ي أوائلوف
إنسالالالالان من دون معرفة سالالالالبب الوفيال ن يأربعبحدود في كل يوم  يتوفىكان 

على الرغم من اإلمكانال  من األطباء الذين نتوسالالالم ب م معلومال دقيقة جداً 
وحصالالالر من مال في ربيع األول ألفًا وسالالالبعمائة، :"  المتوفرة، قال ابن حجر

ل إن إمام المقام لم يصل معه في تلك األيام إال إثنين وبقية األئمة بطلوا يوق
 .(9)" لعدم من يصلي مع م

وباء شديد  ،كان ببالد الصعيد األعلىإذ  م(،9468 هالالالالالالالال759في سنة )و 
 .(6) اد، ومال بسببه خالئق في رجب وشعبانومرض ح
فقد كان الوباء بسبب السيول واألمطار م( 9455هالالالالالالالالالال 758) سنة أما في

وفي ا وقع بمكة سيل عظيم طبق ما بين  :" الغزيرة، قال ابن حجر بما نصاله
قرب بالاب الكعبة، إلى  الجبلين، وان الدمالل بمكالة دور كثيرة، ووصالالالالالالالالالالالالالل المالاء

 أن صرف، وفاضلإلى  بالحرم قام الماء يوماً ، وأوطاف بعض الناس سبحاً 
في كتاب علي بن إبراهيم األبي  أن شالالالالالالالالالالالالالرع المالاء ب الا هدرًا. قرأل  إلى  زمزم

وقع بمكة مطر غزير سالالالالالالالالالالالالالالل منه األودية ]إذ[ .. . نزيل مكة (5) الزبيدي
 -وكانل ليلة الجمعة، فبصالالالالبحوا وقد صالالالالار في المسالالالالجد ارتفاع أربعة أذرع 

ة باب إبراهيم فخرج الماء من المسالالالالالفلة، فبقى من الطين ، فبزيلل عتب-ماء 
في المسالالالالالالالالالالجد نحو نصالالالالالالالالالالف ذراع، وت دمل في تلك الليلة دور كثيرة، ومال 

أنه  (4)وقرأل في كتاب صالالالالالالاحبنا شالالالالالال اب الدين الجرهي ،تحل الردم جماعة
  .(5)" تلف له كتب كثيرة من السيل، وعقب هذا السيل وباء

                                                           

 .1/42 ابن ا ر العس ان ، إنباء الغمر بأبناء العمر    التاررخ،(1) 
 .3/419 نفس الم ألر،(2) 
 لم ن ف ع ى تر متف.(3) 
 لم ن ف ع ى تر متف.(4) 
 .3/814 إنباء الغمر بأبناء العمر    التاررخ،(8) 
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بوفاة الكثير من م( 9454هالالال 757ل سنة )وذكر الحنبلي أن القاهرة فجع
" وتوفي بالقاهرة يوم األحد الناس من دون معرفة الوباء، قائاًل بما نصالالالالالالالالالالالالاله :

باء في ا كان و  ]لل جرة[ سالالالالالابع شالالالالال ر رمضالالالالالان سالالالالالنة ثمان وثالثين وثمانمائة
  .(9)" عام في بالد المسلمين والكفار مال به من ال يحصى كثرة

فقس الجراد وسر  أم( " 9489 الالاله774)سنة في ن أبن الحمصي اذكر و 
 وأفسالالد ،" رعى ورق الشالالجر: ، وقال أيضالالاً (6)أن طم البالد "إلى  في األرض

 .(5)" زقة والطرقالالمياه من كثرته وسد األ
خرى بإمكان ا اإلسالالالالالال ام في نقل هي األوعلى ما يبدو فإن هناك أسالالالالالالباب 

  :ائالً ق سبب ا يالمقريز  ذكر ،الوافدةاألمراض  سمىوت ،األوبئة واألمراض
ومنالالاله نوع يقالالالال لالالاله:  ،هو مالالالا يعّم خلقالالالًا كثيرًا في بلالالالدو واحالالالد وزمالالالانو واحالالالد

الوافالالدة تكون عن األمراض  الموتالالان، وهو الالالذي يكثر معالاله المول، وحالالدوث
كيفية  تغير كيفية ال واء، وتغير :أسالالباب كثيرة يجتمع في أجناس أربعة وهي
ن ال واء أل ،ة األحداث النفسالالالالالالالالالالالالالانيةالمالاء، وتغير كيفيالة األغذية، وتغير كيفي

 :تغير كيفيته على ضربيني
ث مرضالالالالالًا وافدًا، وليس دتغيره الذي جرل به العادة، وهذا ال يح :أاألهما

 تغيرًا ممرضًا.
وهذا هو الذي يحدث المرض  ،التغير الخالارج عن مجرى العادة والثاان :

ه عن عالالادتالال الوافالالد. وكالالذلالالك الحالالال في األجنالالاس البالالاقيالالة وخروج تغير ال واء
 يخالطه حالأو  يجففأو  يرطب،أو  يبردأو  ببن يسالالالالالالالالخن أكثر،ّما أ يكون:

                                                           

 .2/224شررا  الرهب، (1) 
م(، اواألث 1821هااااااااااا/634شاااهاب الألفرين أامأل بن مامأل بن عمر ) :  ،ابن الام ااا (2) 

الع ااااررة، م اااار، الم تبة )قران، تا رق: عمر عبأل السااااام، الزمان وو را  الشااااروخ وا 
 .1/191 ،(ها1418

 .1/226نفس الم ألر، (3) 
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ا أ عفنالالة، والحالالالالالة العفنالالة بعيالالدة. فالالإن أبقراط وجالالالينوس أو  أن تكون قريبالالةمالالّ
يقوالن: إنالاله ليس يمنع مالالانع من أن يحالالدث ببلالالد اليونالالانيين مرض وافالالد عن 

وانحالالالالدرل على الجّو إلى  عفونالالالالة اجتمعالالالالل في بالد الحبشالالالالالالالالالالالالالالالالالة، وتراقالالالالل
 اليونانيين، فبحدثل في م المرض الوافد.

وقد يتغير أيضالالالالالالالالالًا مزاج ال واء عن العادة ببن يصالالالالالالالالالل وفد كثير قد أن ك 
أبدان م طول السفر، وساءل أخالط م فيخالط ال واء من ا شيء كثير، ويقع 

 عداء في الناس، ويظ ر المرض الوافد.األ  
و أ أن يفرط مقداره في الزيادةا امّ  والماء أيضالالالالالالالالالالالًا قد يحدث المرض الوافد

ضالًا شالربه، ويعفن به أيإلى  يخالطه حال عفنة ويضالطّر الناسأو  النقصالان،
ا  ال واء المحيط بالالببالالدان م، وهالالذه الحالالال تخالالالطالاله لالالة مالالا بعيالالدًا بمنز أو  قريبالالاً امالالّ

 ب قد اجتمع فيه من جيف الموتى شالالاليء كثير،ر  يمّر في جريانه بموضالالالع خ  
يحذرها معه ويخالط جسالالالالالمه، واألغذية تحدث المرض بمياه تقاطع عفنة فأو 

 .كل اأإلى  لحق ا اليرقان، وارتفعل أسالالالالالعارها، واضالالالالالطّر الناسإذا ّما أ الوافد.
ما كثر الناس من ا في وقل واحد، كالذي يكون في األعياد فيكثر في م إذا  وا 

 التخم، ويمرضون مرضًا متشاب ًا.
ما من قبيل فسالالالالالالالالالالالالالاد مرعى الحيوان الذي يؤ  فسالالالالالالالالالالالالالاد الماء الذي أو  كل،وا 

يشالالالالالالالالالالالالرب، واألحداث النفسالالالالالالالالالالالالانية تحدث المرض الوافد متى حدث في الناس 
فيطول سالالالالالالالالالالالالالفرهم وتفكرهم في الخالص منالاله،  ،خوف عالالام من بعض الملوك

 وفي وقوع البالء، فيسالالالوء هضالالالم م وتتغير حرارت م الغريزية. وربما اضالالالطروا
يكثرون ف ،السالالالالالالالالالالالالالنينيتوقعوا قحط بعض أو  حركة عنيفة في هذه الحال،إلى 

  م بما سيحدث.خار األشياء، ويشتد غمّ الحركة واالجت اد في ادِّ 
كان  متى ينالوافد ىفجميع هذه األشالالالالياء تحدث في أبدان الناس المرضالالالال

في  كثرإذا  المتعرض ل الا خلق كثير في بلالد واحالد ووقالل واحالد. وظالاهر أنه
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تغير في ،كثير من أبدان م بخار ارتفعواحالدو المرضالالالالالالالالالالالالالى بمالدينالة واحالدة،  وقاللو 
 .(9)فإذا صادف بدنًا مستعّدًا أمرضه  ،مزاج ال واء

 دق ن الغريب أن الماء الذي يسالالالالالالقي المزروعالليس مففضالالالالالالاًل عما تقدم 
 ،نسالالالالانغذاء اإلالتي من ا فسالالالالاد النباتال وتلوث ا، السالالالاليما إ في يكون سالالالالبب

حمله ييؤثر على تلك المياه ويكون ناقاًل ل ا، فوباء ظ ور وهذا يكون بسبب 
ال  حيث وهميصالالالابون إذ  الملوثة، األطعمةعند تناول  اإلنسالالالان وهو ال يعلم

من دون معرفالالة  أو األ سالالالالالالالالالالالالالرة فتكون العالالدوى بين أفراد المجتمع ،يشالالالالالالالالالالالالالعرون
 .(6)مصادرها غير الظاهرة على النباتال وغيرها 

الحق إذ  م( انتشالالالالالالالر وباء الطاعون،9496هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 798وأخيرًا في سالالالالالالالنة )
حتى  ،المسالالالتجداألرض كما هو اليوم في وباء كورونا الضالالالرر في كل بقاع 

  .(5)قيل عنه :" أن ربع سكان العالم ماتوا فيه "
ي ا كان الطاعون العام العجيب الذي لم يسمع ف :" وقال ابن العماد أيضاً 

 .(4)" أهل األرض ماتوا به إن ربعبمثله حتى قيل 

                                                           

م(، المواعظ واالعتبار 1441هاااااااااااااا/148ت   الألفرين أامأل بن ع   ) :   ،: الم ررز ر نظر(1) 
(، (ألار  اااااااألر، بررو ، )أل.  )الخطط الم ررزرة، )ااااااااااااااا: بر ر الخطط وا ثار المعروف ب

1/81-86. 
أبو اف  عمر بن المظفر الب ر  ال رشاااااا  المعر  ثم  سااااااراج الألفرين ابن الورأل ، ر نظر:(2) 

من خاْ مخطوط  ع ااائااب النباااتااا  والفوا ااف والاروانااا  ،م(1441/ه182الا ب  ) : 
)أل.  )أل. ط(،، )تا رق وتع رق وت ألرم: أنور ماموأل زنات ، خرراألة الع اائاب و ررألة الغرائب

 .11 ،(م(، )أل.  (
، الضوء م(1469هاااااااا/612) :  لرامن بن مامألمامأل بن عبأل ا شمس الألرن السخاو ،(3) 

الورأل، باقر أمرن، ؛ 6/214م(، 1662، )ألار ال رْ، بررو ، الامع  هْ ال رن التاسااااااااع
 .111اواألث بغألاأل    أثن  عشر قرنًا، 

 .386شررا  الرهب    أخبار من رهب، (4) 
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وم من دون إيجالالالاد وهالالذا يعني أن الوبالالالاء ملتبس على النالالالاس كمالالا نراه الي
 كما هو معلن عن %911عالج ل ذا األوبئة أو  %911تشالالالالالالالالالالالخيص دقيق 
لى يومنا هذا. ( المستجد99-وباء كورونا )كوفيد  في العالم وا 

ة العصالالالور العباسالالاليب والحوادث التي مّرل من خالل اسالالالتعراضالالالنا للظروف
ي ت، نلحظ العوامل المتنوعة الحتى ن اية القرن التاسالالالالالالالالالالالالالع ال جري وما بعدها

تسالال م في انتشالالار األوبئة، ومن ا الطبيعية والظروف االقتصالالادية وعدم التزام 
وقد عرضالالالالالنا قسالالالالالم من النصالالالالالوص  السالالالالالماوية، الشالالالالالريعتالكثير من الناس بال

وا راء بالتحليل على وفق من ج الوصالالالالف واالسالالالالتقراء لضحداث التي عاشالالالال ا 
 .أسالفنا
تكون هي  هنالالاك أسالالالالالالالالالالالالالبالالاب أخرى من المحتمالالل أن إن يمكن القول كمالالا

أو  دوليةال بسبب الخالفال ،سبب في حدوث الوباء، ومن ا عوامل السياسةال
-، وما نعيشالاله اليوم في انتشالالار وباء كورونا )كوفيدآنذاكالتدخالل البشالالرية 

قد يضالالاف عامل آخر مسالالتحدث أال وهو  ا ن،إلى  الغامض ( المسالالتجد99
ن م )رسالالالالالالالالالمي( د تبكيداسالالالالالالالالالتخدام األبحاث العلمية المتطورة حديثًا، لعدم وجو 

لى و  بشالالالالالري على وجه التحديدأو  ج ال مختصالالالالالة على أنه طبيعيأو  دول ا 
 .هذا اليوم والساعة التي نكتب عنه
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 املبحث األول
 الطب عند العرب

 
عالانى العرب والمسالالالالالالالالالالالالاللمون من األوبئالة واألمراض في مراحل مختلفة من 

الطالالاعون الالالذي أسالالالالالالالالالالالالال مالالل وبالالاء  وأبرزهالالا تالالاريخ م العريق، كالالان من أهم الالا
تداعياته على جوانب الحياة السالالالالالالالياسالالالالالالالية واالقتصالالالالالالالادية واالجتماعية والدينية 

بال كتاأو  مؤلفال المؤرخين من قسم فال عجب أن نجدها حاضرة في كافة.
ن مليس هناك إذ  ،كتب الحكماءأو  وحتى قصالالالالالالائد الشالالالالالالعراء ،الفق اء بعض

 يعكس لنا أنماط قدخطير  وباءب الا مع  واشالالالالالالالالالالالالالك في أن الطريقالة التي تعالامل
 .متنوعةفي سياقال تاريخية  لعلماء األعالمالتفكير المختلفة ل

 امعلى وفق نظ يسالالالالير  اإلسالالالالالم  في بداية صالالالالدرقبل و لم يكن الطب كما 
يما ف تمكن األطباء من تكوين قاعدةو له هذات متكامل، ولكن في الوقل علمي

من خالل الالا األطبالالاء  اهتالالدىإذ  ،أو لقرون خلالالل بعالالد لسالالالالالالالالالالالالالنين وعقود طوال
مسالالالالاللمين الو  العرب. وقد ال يختلف دور األطباء الحيوي علمب ذا الالن وض ب

الل من خ عما يفعله األطباء حالياً األمراض  حينذاك في تشالالخيص قسالالم من
 لالتحليالإلى  التشالالالالالالالالالالالالالخيص السالالالالالالالالالالالالالريري والمالحظالالالة لضعراض قبالالالل اللجوء

لعلمي الفالالارق في التقالالدم ا على الرغم من التقنيالالال الحالالديثالالةو  بالالاألج زة الطبيالالة
به حاليًا  ، السالالالالاليما ما نعيشالطبية تقنيالوال التكنولوجية الكبير في المعدال
خالارج وطننا العربي والغرب اإلسالالالالالالالالالالالالالالميالة  بعض الالدولأو  في العالالم العربي

 .عموماً 
 خالالافوا وبالالاء بلالالدإذا  اإلسالالالالالالالالالالالالالالم قبالاللكالالانوا  أن النالالاس قيليذكر الحلبي الع  

: أي ن قوا عشالالالالالالرة أصالالالالالالوال في طلق واحد قبل أن عشالالالالالالروا كتعشالالالالالالير الحمار
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لدميري بما ا قال و، (9) يدخلوها، وكانوا يزعمون أن ذلك يمنع م من الوباء
الحمار، قبل أن يدخلوها. كتعشالالالالير خافوا من وباء بلد، عشالالالالروا إذا  :" نصالالاله

ألن م يعتقدون أن هذا نصب من الجن  ،(6)"  وكانوا يزعمون أن ذلك ينفع م
اء سالالالالالواء أكان الوب ن م عند دخول م المدينةعكي تبتعد  ،ا  الشالالالالالريرةأو األرو 

 .موجود أو ال
وهذا ما يمكن النظر إليه  بعد مجيء اإلسالالالم، تغيرل حياة المجتمعل ذا 
الكثير  قد بخصالالائص واإلسالالالمي الذي إنماز يتراث العلمي العربال في كتب

عن  ر للوباء وعجزهمتوانو في مواج ة االنتشار الكبيأو  من العلماء بضعف
ن على الرغم من أ ،بما يتوفر لدي م من إمكانال علمية شالالر  أسالالباب حدوثه

 غضالالب اهلل وسالالخطه، بينما ذهب البعضإلى  لم يتردد في نسالالبه قسالالمًا من م
التفسالالالالالالالالالالالالاليرال الفلكيالالة، وجعالالل حركالالة النجوم، ولقالالاء الكواكالالب مثالالل المريخ إلى 

 .(5) وزحل في البروج النارية المسببة للطاعون
م(، قالالالائاًل: اتفق الحكمالالالاء 9569هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  881ويرى ابن خالالالاتمالالالة )ل: 

األندلسالالالاليون على أن الطاعون الذي اجتا  أوروبا وشالالالالمال إفريقيا كان سالالالالببه 
ار انتشالالإلى  بشالالكل أسالالاسالالي حركة وتواصالالل الكواكب، مما أفسالالد ال واء وأدى

 . (4) الوباء
يفًا جيدًا ي توظمن توظيف تراث ا العلماإلسالالالالمية  وعليه فالبد ل ذه األمة
ومن خالل ذلك  ،اليوم عيشالالالالالهنالذي  التطور العلمي يوافق طموحال عصالالالالالر

 ، واالطالع على التقنيال لمواج ة األخطار،آفاق المعرفة اسالالالالالالتشالالالالالالالراقيمكن 

                                                           

 .4/311السررة الا برة، (1) 
 .1/341اراة الاروان ال بر ، (2) 
 .91-98الخطرب، م نعة السائْ عن المرض الهائْ،  ابن(3) 
 .32 تا رْ غرض ال ا أل    تف رْ المرض الوا أل،ر نظر: (4) 
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 الكفيلة بإنقاذ المجتمع من الوباء، السالالالاليما ودراسالالالالة الوسالالالالائل العلمية والعملية
من خالل  وضالالالالالع العالجالو األمراض  التي اعتمدها األطباء في تشالالالالالخيص

 التي سالالالالالالالالالالالالالاعدل كثيراً من  ، وعلى وجاله التحالديدالمالحظالة والبحالث التجريبي
 بالمناسالالالالال على وضالالالالالع حركة التطور للمجتمع العربي اإلسالالالالالالمي في مكان ا

 ي،النباتأو  الحيوانيأو  مجال الطب البشالالالالالري وبالخصالالالالالوص فيالصالالالالالحيح و 
بضافوا ف ن الروم والفرساسالتفادوا من العلوم التي أطلعوا علي ا م العربألن 

فقد عرفوا أخطار الذباب، واتخذوا له وسائل  :وعلى سبيل المثال ،(9)وحذفوا 
يالالة وكيف ،ف العرب العالالدوى ومن الالا السالالالالالالالالالالالالالريعالالة والبطيئالالةكمالالا عرّ  .وقالالائيالالة عالالدة

م العدوىإذ  محافظة اإلنسالالالالان على نفسالالالالاله ليوقي ا شالالالالر ال لكة. ما يراها ك تنج 
يروسال : البكتيريا والفهي ن الكائنال الحيةعن أربعة أنواع رئيسة م البعض

 .(6) والفطريال والطفيليال
 ،مياالهتمام بالبحث العل الفترةترك اإلنسالالالالالالالان العربي في هذه ولضسالالالالالالالف 

ب م واجب يشعروان أبه كثيرًا من دون  فرطوا ؛ بل(5) دورهم الحضاري وأغفلوا
ذلك العطاء  وجعل بوجه عام، ممحياء األإهو و  وغير الشالالالالرعي أال الشالالالالرعي

اليوم  بدليل العالمجميعًا  وخدمه لإلنسالالالالالالالالالالالانية للحياة، دهو التراث الممتد كراف
والعالم العربي ( المستجد 99-كورونا )كوفيديبحث عن عالجال لالالالالالالالالالالالالالال: وباء 

ن م اسالالالت الك المنتج المحلي طلب الحصالالالول على موافقالأو  ينتظر الشالالالراء

                                                           

م(، 1698الألار ال ومرة ل نشر، ال اهرة، )ال رن ، أامأل اسانرن، ق اة الطب عنأل العرب، (1) 
8. 
 (2)    https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D18A1 
ورنا المؤتمر الألول  الم ام    العراق/  امعة ألرالى/   رة التربرة ل ع وم بّرنا رلو    اضاا(3) 

ل اء باثنا المعنون: م2116عام نرساااان  24    االنساااانرة الباث الع م  العرب  برن ، وا 
 .الواقع وموا هة التاألرا  )ألراسة تاررخرة معا رة(
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ألسالالالالالالباب ال مكان لسالالالالالالردها الدول الصالالالالالالناعية الكبرى سالالالالالالياسالالالالالاليًا واقتصالالالالالالاديًا، 
 بالتفصيل.

 
 :اإلسالمي الوباء العاملي يف الرتاث العربي

وجالاله ب والوقوف على األوبئالالة واألمراض بوجالاله عالالام ن أن الطالالب العربيتبيّ 
ع بربقد مّر ب التي عانى من ا المجتمع العربي واإلسالالالالالالالالالمي خاص، السالالالالالالالاليما

 :(9) هيمراحل 
تى بداية ترجمة الكتب حاإلسالالالالالالالالالالالم  امتدل من عصالالالالالالالالالالر ما قبل ا ولى: 

 اللغالة العربية في القرن الثاني ال جري أيإلى  اليونالانيالة وال نالديالة والفالارسالالالالالالالالالالالالاليالة
اعتمد األطباء على االعراف والتقاليد من إذ  ،األول العباسالالي عصالالرصالالدر ال

تعليل الظواهر المرضالالالالالالالالالالالالية أو  الفسالالالالالالالالالالالاللجةأو  يحر دون الولوج في علم التشالالالالالالالالالالالال
 وأعراض ا.

بدايال ظ ور العلماء إلى  -سالالالالالالالالالالالالالالفة الذكر- من ترجمة الكتب الثانرة:
العرب والمسلمين في مشارق األرض ومغارب ا في الدولة العربية واإلسالمية 

 .(العاشر الميالدي)أي مطلع القرن الرابع ال جري 
وهي مرحلة النضالالالالالوج العلمي لضطباء العرب والمسالالالالاللمين وتبليف  الثالثة:

لة والتداوي باألعشالالالالالالالالاب، وفي الطب والصالالالالالالالاليد عدة، من ا الكتب في مجاالل
ن أي م كثير وابن سالالالالالالالالينا وغيرهم ،مقدمة هؤالء األعالم، الرازي والمجوسالالالالالالالالي

ة فكانوا بحق رواد الحضالالالالارة العربي ،(العاشالالالالر الميالدي) القرن الرابع ال جري
 واإلسالمية.

                                                           

ألار النضااااااااْ، بررو ، )، : الساااااااامرائ ،  ماْ، مخت ااااااار تاررخ الطب العرب ر نظرل مزرأل (1) 
 .323-321، (م1616
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توقفالالل عمليالالال إذ  ،مرحلالالة الركود التي أتالالل بعالالد ظروف عالالدة الرابعااة:
ف وأصالبحل شبه مضمورة، بسبب احتالل التتار بغداد البحث العلمي والتبلي

القرن السالالالالالالالابع ال جري )الثالث أي من اإلسالالالالالالالالمية  واسالالالالالالالقاط الخالفة العربية
وقالد بز  خالل ذلك علماء بارعون ولكن قلة ومن م ابن (، عشالالالالالالالالالالالالالر الميالدي

و أ وابن النفيس. وهذا قد ال يكون شالالالالالالاماًل للطب في بالد الشالالالالالالام (9) البيطار
 ةلعباسيا عصالورغيرها كونه امتداد للطب العربي واإلسالالمي في الو األندلس 

 ،عدةكون ا عانل في قرون ا األخيرة من صالالالالالالالالراعال سالالالالالالالالياسالالالالالالالالية واحتالالل 
  فضاًل عن تقسيمال بلدانية اضعفت ا ال مجال الخوض في ا.

من أهم األوبئالالالة واألمراض المنتشالالالالالالالالالالالالالرة في ن يرى الكثير من المؤرخين أ
هذا المرض لم يصالالالالالالالالالالب المسالالالالالالالالالاللمون ط هو الطاعون، و العالم القديم والوسالالالالالالالالالالي

 . أجمع بل هو وباء منتشر في العالم ؛فحسب
وروبي أصاب المجتمع األ م( على سبيل المثال9469هال 755)ففي سنة 
 لمفاوية ورئوية على أغلب اصاباتهكانل إذ  سود،المول األبالالالالالالال: الذي سموه 

مليون  (65)حدود بل ن ا كانأذكر  ،أوروبا أغلب سكانحين بلغل الوفيال 
ومن المحتمل أن يكون هذا ، (6)حياته بسالالالالالبب هذا الوباء اللعين  دَ إنسالالالالالان فقَ 

                                                           

ابن البرطار، والم   ب ااااااااااااا: الَمعروف ب  ،ضااااراء الألرن أبو مامأل عبأل اهلل بن أامأل المال (1) 
الع ماء  اءعظمنبات  و رألل  مس م، من عالم  .م(1241هاااا/949  :بالنبات  والعش اب )

نأللس، وتو ى    الشاااااااام/ ى، ولأل    مال ة با     ال رون الوساااااااط   ع ومهمالررن ظهر 
 الت  رساااااااااتخرج أباااثف وت اربف ع ى النباتا أااأل وا تاف المنراة وهو ر وم باألمشاااااااااق، إر 
زرأل . ل مألواء منهاالتساااااارب إلرف الساااااام أثناء اختباره لنبتة ااوْ  اااااانع  ، العا ا  منها

 .911 ر نظر: ابن أب  أ ربعة، عرون ا نباء    طب ا  ا طباء،
عّم الطاعون العالم  (التاسع عشر المراأل اله ر  ) ال رن الثالث عشارأ  أن    أواخر (2) 

 . رنظر:( م رون إنساااان أو أ ثر11بأساااره منط  ا من ال ااارن ال نوبرة وأسااافر عن و اة )
 .111م(، 2113أامأل شفرق، مع م الم ط اا  الع مرة والفنرة، )م تبة لبنان، بررو ، 
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 ،(9)الوباء أودى بحياة أعداد أكبر في آسيا وغيرها ومن ا دولة موطن الوباء 
م( الذي كان خاتمة الدراسالالة، وقالوا 9496هالالالالالالالالالالالالالالال 798فضالالاًل عن وباء سالالنة )

 .(6) تقريباً عنه أنه هلك من الناس ربع العالم 
 كمالالا معروف طبيالالًا على وفق تفسالالالالالالالالالالالالاليرال العلم الحالالديالالث، هو الطالالاعونو 

 له البراغيثتنقثم  ناقل وال تصاب به، هي أي الفئران قد تخزنهمرض وبائي 
 .(5)اإلنسان إلى  فئران أخرى ومن ثمإلى 

أن الطاعون هو  ال العلميةالموسالالالالالالالالالالالالوعأحد ويرى أهل العلم كما ورد في 
، ويسالالالالالالبب وفيال (االنتشالالالالالالار سالالالالالالريعمرض ) :على أي مصالالالالالالطلح قديم يطلق

نه محصالالالالالالالالالالالالالور في حّمى م عدية من أن العلم الحديث أكد على أجمالاعيالة إال 
 Yersiniaالعلمي:  واسالالالم انوع معين ومحدد تسالالالببه اليرسالالالينيا الطاعونية )

pestis)، باسالالالالالالالالالتوريال طاعونية )واسالالالالالالالالالالم ا العلمي:  اً وكانل ت سالالالالالالالالالمى سالالالالالالالالالابق
Pasteurella pestisي بكتيريا عصالالالالالالوية يسالالالالالال م في نشالالالالالالرها برغوث (، وه

اإلنسالالالان ى إل نه يصالالاليب القوارض إال أن انتقال الوباءأواألصالالالل فيه  ،الفئران
 . (4) تصال ببراغيث القوارض المصابة، فتحصل العدوىيحصل بسبب اإل

 

                                                           

 https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2121/3/11  ْتااررخ الألخو
 م. 12/4/2121    الموقع:

  (1) https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2121/3/11  
 م.12/4/2121تاررخ الألخوْ    الموقع:  

م تباة لبناان، بررو ، )خطراب، أاماأل شااااااااافرق، مع م الم اااااااااط ااا  الع مرااة والفنراة، ال(2) 
 .111 ،م(2113

 .418، ر عنفس الم(3) 
م(، 2111، ال معرة الم ررة، 2العربرة المرسرة، )ألار ال رْ، طموسوعة ال: ر نظرل مزرأل (4) 

 Encyclopedia Britannica, v3, 21-21؛ 2241

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2020/3/10
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2020/3/10
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 أشكال وباء الطاعون:
  الطاعون ال مفاو  الورم : .1

ه بالقيء ويسالالالالتمر مع برعشالالالالة في الجسالالالالم ثم يبدأ المصالالالالاباعراضالالالاله تبدأ 
لم في عظام الظ ر أصالالالالالالالداع شالالالالالالالديد ودوار ثم حسالالالالالالالاسالالالالالالالية ضالالالالالالالد الضالالالالالالالوء، و 

ذيان ال  ، فضالالاًل عنرق وضالالعف بالشالالعورأ. ويحصالالل لديه واألطراف جميعاً 
درجة مئوية في حين أن  (41)أكثر من إلى  وارتفاع حرارة الجسالالالم قد تصالالالل
الحرارة ثم تبالالدأ  (ونصالالالالالالالالالالالالالف درجالالة مئويالالة 56)حرارة اإلنسالالالالالالالالالالالالالالان االعتيالالاديالالة 

واإلمسالالالالالاك في هذا الحال  ،أكثر مع االن يار الشالالالالالديدأو  باالنخفاض درجتين
سالالالالالال ال ف و عالمة دالة صالالالالالالاحبه اإلإذا أّما  جيد يمكن شالالالالالالفاء المريض منه.

بط تظ ر عقالالد لمفالالاويالالة تتوزع في الفخالالذ واأل  قالالد بعالالدهالالا  ،المولاحتمالالال على 
 .(9) المريضمن جسم 

)ل:  ( 6) ابن سالالالالالالالالالالالالالينالالالالالالالا سالالالالالالالالالالالالاللممقالالالالالالالال ابن حجر نقاًل عن الطبيالالالالالالالب ال
 ":بما نصه م( 9156هال 468

يحدث في المواضالالالالالالالالالالالالالع الرخوة  قتاالً  مالادة سالالالالالالالالالالالالالمية تحدث ورماً  الطالاعون
عنالالالد أو  ذنخلف اإلأو  بطالبالالالدن وأغلالالالب مالالالا تكون تحالالالل اإل والمغالالالابن من

جوهر ى إل العفونة والفسالالالالالاد يسالالالالالتحيلإلى  وسالالالالالببه دم رده مائل: رنبة قالاأل
 ث القئالقلب كيفية ردئية فيحدإلى  يليه ويؤديالعضالالو بغير ما  سالالمي يفسالالد

ان ك عضالالالالالالالالاء إال ماوالغثيان والغشالالالالالالالالي والخفقان وهو لرداءته ال يقبل من األ
من  سالالالالود منه قلّ عضالالالالاء الرئيسالالالالية واألأضالالالالعف بالطبع وأردؤه ما يقع في األ

                                                           

 .11/181ر نظر: ابن ا ر،  تح البار  شرح  ارح البخار ، (1) 
  بخار  أل  الب خ ، المعروف بالشرخ والرئرس، ول   أبو ع   الاسارن بن عبأل اهلل بن ع  ( 2)

، من إرران ، وعن  بالألراسة ورغب الطب وبرع  رف، ثم انت ْ إلى الر م(611/ها311)عام 
المؤلفا  الطبرة،  ضااااااااًا عن المؤلفا  الف ساااااااافرة ا خر ، ل مزرأل ر نظر:  تب ال ثرر من 

 .11/111الرهب ، سرر أعام النباء، 
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لبالد ا صفر والطواعين تكثر عند الوباء فيحمر ثم األوأسلمه األ ،يساللم منه
األعراض  فضالالالالالالالالاًل عن بعض، (9)" ثم أطلق على الطاعون وباء الوبئة ومن
 وروناوباء كقد تقترب من  ، ومن المحتمل أن اكما وصف ا ابن سينااألخرى 

 .على األعم األغلب المستجد في عصرنا
 الطاعون الرئو : .2

يصالالالالالالاب المريض بشالالالالالالكل واسالالالالالالع بالرئتين ويشالالالالالالعر بالت اب رئوي وتتطور 
الذي يسد مر األ ،ائل داخل الرئةو س وجودين أي حالته، فيتبعه استسقاء الرئت

 .واهلل أعلم يامأربعة أأو  ويتوفى المصاب خالل ثالث ،ال واء
 طاعون تعفن الألم: .3

ذا التلوث وه ،تنتشالالالالر في المصالالالالاب بكتيريا تلوث الدمبعد حضالالالالانة الوباء 
ويصالالالالالالالالالالالالالالاب  ،الرئويالالة من المعالالاينالالةأو  يحالالدث قبالالل ظ ور العالمالالال اللمفالالاويالالة

 يار شالالالالالديد، فضالالالالالاًل عن تلف خاليا الدما ، وقد تحصالالالالالل الوفاة المريض بان
 واهلل أعلم. األكثر علىيومين أو  في يوم

و أ ستة أيامإلى  حضانته من ثالثة أيام مدةومن الالفل أن هذا المرض 
 ويةحيبمضالالالالالالادال  ويمكن معالجته ،يامأعشالالالالالالرة إلى  وقد تمتد ،تقل عن ذلك

الطريقة تعالج بقد األمراض  هذه وأكثر ،والً أومركبال السالالالالالالالاللفا أي الكبريتال 
عالج بنفس المركبال التي ( المستجد ي  99-وكذلك وباء كورونا )كوفيد ،ذات ا

 على سالالالالالالالالالالبيل المثال ، ومن ا الزنكالعرب واألجانبوصالالالالالالالالالالف ا بعض األطباء 
من المواد العالجية الحديثة، فضالالاًل عن النباتال العشالالبية مثل: الثوم  وغيرها

 .(6)وغيرها الكثير التي تقوي المناعة وتقاوم الفيروسال  والبصل والقرنفل
                                                           

بن ا ر،  تح البار  شااااااارح  اااااااارح البخار ، ؛ ا1/11ابن سااااااارنا، ال انون    الطب، (1) 
11/181. 

 .324ر نظر: مع م الم ط اا  الع مرة والفنرة، (2) 
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 العدوى الناقلة للمرض:
 ارتفاع العراقشالالالالال د  م(9985هالالالالالالالالالالالالالالالالالال 569) سالالالالالنةين في ؤرخالم أحدذكر 

" : نصالالالالالالالالالالالالالها قال بمإذ   ا،الناس مثل يتعودلم ًا، وهذه ما عاليدرجال الحرارة 
 ،اه في أعمارنتموز وآب ما لم نر ]شالالالالالالالالال ري[ ر في الحَ  ةفي هذه السالالالالالالالالالن ورأينا

في سالالالالالالالالالالالالالفر الحجاز فبخبروا حين قدموا أن م كانوا يتبذون  وكان الحاج حينئذو 
 فقلّ  ،ببغداد بدخول أيلول فبصالالاب الناس نزالل وسالالعال ر ال واءوتغيّ  ،بالبرد

ن يصالالالالالالالالالالالالاليب بعض الناس وهذا أنما كان العادة ا  إال وباله ذلالك و  أن ترى أحالداً 
لى إ التي تنتقلاألمراض  د يسالالالالالالالالالالالالالببويبدو أن هذا التغيير ق .(9)" كالان عاماً 

 مناسك الحج. عامة الناس بسبب تقبيل الحجيج عند عودت م من
اء تعالى يصاليب ب ا من يشتبارك و اهلل  أمر  قد تكون من ن العدوى نرى أ

ويرى  ،(6)" :" من أعدى األول ()الرسالالالالالالول  من عباده، ودليل العلماء قول
:" ال  ()بع ا لقول رسالالول اهلل عدي بطت   الاألمراض  قسالالم من العلم أن هذه

 .(5)" يورد ممرض على مصح
في ا تناقض مع الحديث فالإن انتقالال العالدوى قد يكون  يتضالالالالالالالالالالالالالح ممالا ورد

 ن :" وجه الجمع أنأولذلك يرى النووي  ،(4)" :" ال عدوى وال طيرة الشالالالالريف
ببًا سالالالال سالالالالبحانه وتعالى مخالطت ا ولكن جعل اهلل ،بطبع ا يعدت   الاألمراض 

                                                           

 . 11/212   تاررخ ا مم والم وو، ابن ال وز ، المنتظم (1) 
الضااو، أبو ب ر أامأل بن عمرو بن أب  عا م ؛ 2/418مسنأل االمام أامأل،  ،ابن انبْ(2) 

نة البن أب  عا م، تا رق: نا ر الألفرين ا لبان ،  ،م(611هاااااااااا/211الشاربان  ) :  السا 
 .111، م(1616ها/1411)الم تب االسام ، بررو ، 

م(،  ارح مس م، 114هاااا/211ن بن الا اج ال شرر  النرسابور  ) : مس م، أبو الاس(3) 
: (، تا رقملسو هيلع هللا ىلصالمساامى: المساانأل ال ااارح المخت اار بن ْ العألْ عن العألْ إلى رسااوْ اهلل )

 .1/31، ((أل.  )اراء التراث العرب ، بررو ، إمامأل  ؤاأل عبأل الباق ، )ألار 
 .2/231نن أب  ألاوأل، ألاوأل، س   وبأ(4) 
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 ىلعدو من ااإلسالالالالالالالالالم  الناس قبلفنفى في الحديث األول ما يعتقده  ،داءلضع  
مجانبة ما يحصالل عنده الضالرر عادة بقضاء إلى  وأرشالد في الثاني ،بطبع ا

  .(9)" اهلل وقدره
 (عن الصالالالالالالحابة ) ()عن النبي  العسالالالالالالقالني حجر الحافظابن  عنو 

أو  نتك يكون بالطعإن فناء أم :فقال، جاءه جبريل عليه السالالالمو :" أنه قال 
 ونيقول الل م فناء الطاع الطاعون فجعل رسالالالالول اهلل صالالالاللى اهلل عليه وسالالالاللم

شالالالالالالال داء، وهذه المنزلة الرفيعة ال ينال ا من أمة محمد  نألن م سالالالالالالاليكونو  .(6)"
( رجااًل )ذو حظو عظيم.من كان نساًء إال  وأ 

د باب س بالفرار من المجذوم فمناألمر  وأما وقال الشالوكاني بما نصاله :"
عالى من ذلك بتقدير اهلل ت ءشالالالالالالالالالاليللشالالالالالالالالالالخص الذي يخالفه  الذرائع لئال يتفق

فيظن أن ذلك بسالالالالالالالالالالالالبب مخالطته فيعتقد صالالالالالالالالالالالالحة  ال بالعدوى المنفية، ابتداءً 
 ابن حجروقال  ،( 5)" حسالالالالالالالالالالالالالمالا للمادة فيقع في الحرج فالبمر بتجنباله ى،العالدو 

 . (4)" :" مخطئ لوجود المناعة العسقالني
( م689هالالال 61: )لبن أبي سفيان  معاويةن أ أصيبعة ذكر ابن أبيكما 

ما الطب يا  م(،645هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 95 ل الطبيب الحارث بن كلدة الثقفي )ل:بسالالالالالال
 : من سالالالالالالالره البقاء والفقال األزم، ويعني الجوع، وقال الطبيب أيضالالالالالالالاً  .حارث

وليعجل العشالالالالالالالالالالالالالاء وليخفف الرداء، وليقل الجماع، وقال  ،بقاء فليباكر الغداء

                                                           

 .1/38شرح  ارح مس م بن الا اج، المنهاج    (1) 
م(، برْ الماعون    1441هااااااااا/182أبو الفضْ أامأل بن ع   بن مامأل بن أامأل ) : (2) 

 ضاااااْ الطاعون، تا رق: أامأل ع اااااام عبأل ال األر ال اتب، )ألار العا ااااامة، الرراض، )أل. 
 ) ،)292. 
 .1/311، نرْ ا وطار شرح منتهى ا خبار من أااألرث سرأل ا خرار(3) 
 .28 ،برْ الماعون     ضْ الطاعون(4) 
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 أفسدال إ فإنه ال يصلح شيئاً  ،بالدواء وال تشربه إال من ضرورةدافع : ناصحاً 
 . (9) مثله

ن أالقول  نالالايمكن ال العلميالالة والفق يالالةالحوار  همن خالل اسالالالالالالالالالالالالالتعراض هالالذ
قدر اإلمكان باتباعه من ج األمراض  اإلنسالالالالالالالالان قادر على حماية نفسالالالالالالالاله من
 .وغيره صحي وقائي كما أشار إليه ابن كلدة

 في انتشالالالالالالالالار األوبئة التي تصالالالالالالالاليبسالالالالالالالالببًا  ًا ما تكونما ا فال ف ي كثير أ
بسالالالالالالالبب حركت ا وتنقل ا، ومن ا على سالالالالالالالبيل المثال:  ،ةمتنوع ياإلنسالالالالالالالان وه

ي واألمراض الت الفئران والخفاش والجراد هذا من ج ة، وفضالالالالالالالالالالالالالالت ا المؤذية
 من ج ة أخرى. تنقل ا

ن قسالالالالالالالالالالالم مفي  اأثره لترك خالصالالالالالالالالالالالة ما تقدم يمكننا القول إن األوبئة قد
جزءًا من تراجم المؤلفين والشالالالالالالالعراء  لالمصالالالالالالالنفال العربية القديمة، وأصالالالالالالالبح

فال يكاد  ،يةاإلسالم العربيةدولة في ال الواسع سابقاً  اواألدباء، بسبب انتشاره
 ذلالالالكإلى  األدب العربي يخلو من إشالالالالالالالالالالالالالالالارةأو  تالالاريخالأو  كتالالاب في التراجم

في  ذلك الشالالاعر أو المصالالّنف وأسالالبب في مول هذا األديب الالالالالالالالالالالالالالال: الوباء، ك
 . من دون إطناب المختلفةالعصور 

الكوارث باهتمام قسالالالالم من المؤرخين، ولكن أو  إذ حظي موضالالالالوع األوبئة
تفاول ذلك االهتمام بالموضالالوع وكيفية كتابة الحوادث والكوارث التاريخية له 

مؤر  على وفق ما يراه ضالالالالالالالالالالالروريا إلى  من مؤر أو  أخر،إلى  من عصالالالالالالالالالالالر
 .أسلفنا كما– لتدوينه آنذاك

، السالالالالالالاليما المعاصالالالالالالالرين المفكرينأو  كثيرا ما يشالالالالالالالكك قسالالالالالالالم من االطباءو 
عندما يطلعون على بطون المصالالالالالالالالالالادر التاريخية من التراث العربي  باحثينال

، التطور المعاصالر ونسير عليهإلى  واإلسالالمي قائلين ضالرورة تجاوزها وننظر
                                                           

 .198-191عرون ا نباء    طب ا  ا طباء، (1) 
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لتراث العلمي أواًل، والمجالالافالالال ل لضصالالالالالالالالالالالالالالالالالةمن التنكر على مالالا يبالالدو وهالالذا 
إذ ان اسالالالالالالتقراء الماضالالالالالالي يشالالالالالالكل ركيزة اسالالالالالالاسالالالالالالية ًا، ثاني واإلسالالالالالالالمي العربي

المعاصالالالالالرة، وهذا هو ديدن الحضالالالالالارال السالالالالالالفة، فلماذا ننظر إلى  لالنطالق
ن في بخس حق العلماء والمفكرين ملحضارة العرب والمسلمين ب ذه الصورة 

 .ن ج ة أخرىم الالحقة والمثبطة لضجيال ،من ج ة الرعيل األول
الحضالالالالارة نشالالالالبل في منطقتين هما وادي الرافدين  إنف همية بمكانمن األ

بحر ايجة والصالالالالالالين قبل  فضالالالالالالاًل عن من العراق، و وادي النيل من مصالالالالالالر،
أن حضالالالالالالالارة بحر ايجة قد اشالالالالالالالتقل من  علماً  قبل الميالدأي الف السالالالالالالالنين آ

حضالالالالالالارة الصالالالالالالين فلم تبدأ إال في ّما أ حضالالالالالالارتي بالد العراق وبالد مصالالالالالالر،
منتصالالالالالالالالالالالالالف األلف الثالالاني قبالالل الميالد، وتالالبثرل ب جرة األقوام والثقالالافالالال من 

عن حضالالالارة وادي الرافدين  أو ما تسالالالمى )اإليرانية( خالل ال ضالالالبة الفارسالالالية
" : العراقيين قائالً العرب، ومن م  الحموي وصالالالالالالالالالالالف وفي هذا .(9) من العراق

الصالالالالالالالالالالالالالحيحالة وا راء الراجحة والشالالالالالالالالالالالالال وال ول العقأهالل كالان أهالل العراق هم 
 .(6)" المحمودة والشمائل الظريفة والبراعة في كّل صناعة

 
 
 
 
 
 

                                                           

من التراث الطب  العرب  إلى المشاااا ْ  ألراساااا     الشاااؤون الطبرة   مامأل،عرب، مرسااا(1) 
 .24-23م، 1699 منشأة المعارف، االس نألررة، م ر، الطبرة الااضرة،

 .4/68 الامو ، مع م الب ألان،(2) 
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 املبحث الثاني

 انتشار األوبئة واألمراض
 

 اضواألمر  لمواج ة األوبئة ماع ًا بوجهتطور  المجتمعالكثيرًا ما شالالالالالال دل 
اإلسالالالالالالمي، السالالالالاليما التي وقعل تحل و  يالعرب العالم قسالالالالالم من دول بخالف
لى يومنا هذا. أشكالهغض النظر عن ب حتاللوطبة اال  والوانه كل ا وا 

قارنة م ةضالالالعيف على ما يبدو أصالالالبحل مجتمعالال إن هذهيمكننا القول و 
م التكنولوجيا علو في بال يمنة العالمية علي ا، بسالالبب ما تفتقر إليه من تطور 

 ا الصالالالحة التي تسالال م في مواج ة األوبئة ببشالالكال والثقافة، فضالالاًل عن البيئة
  وقدرات ا المتغيرة بين الحين وا خر.

سالاليكشالالف قيمة مصالالاريف كورونا،  الدولي صالالندوق النقدويرى البعض أن 
 األموال لتبمين بسالالالالالالالالالالالالالحب وغيرها ويطالب بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: المزيد من الدول العربية
دولي يتوقع فإن صالالالالالالالندوق النقد ال ،مسالالالالالالالتلزمال العالج، وعلى هذا األسالالالالالالالاس

ضالالالالالالالالل من أف تعافيًا اقتصالالالالالالالالاديًا غير متكافئ في المنطقة العربية واإلسالالالالالالالالالمية
 قيرةالشالالالعوب الفب الضالالالرر حقت ل التي قد شالالالروطه المجحفةمن خالل  .غيرها

اقتصالاديًا لما تفرضه من شروط تستفد من ا بغية شراء العالج وتبمين نفقال 
 .(9) المواج ة ل ذا الوباء اللعين
                                                           

لسااارأل امن برنامج "ضااارف االقت ااااأل"  ت فازرةلرن الر اع     ا  ة  ة االعامرة اساااتضاااا(1) 
مألرر إألارة الشارق ا وسط وآسرا الوسطى     نألوق الن أل الألول ، ل األرث  / هاأل أزعور

عن تااألاعرااا   ااائاااة  ورونااا ع ى اقت ااااااااااألا  الااألوْ العربرااة وأ ق الخروج من ا زمااة، 
  المنط ة العربرة، واوْ ااتماْ إقراض  ااااااااانألوق الن أل وااألراث اوْ توزرع ال  اااا   

 الألول  تونس. ل مزرأل ر نظر:
68D18A18D18B18D18A18.com/ar/%D24https://www.france  

https://www.france24.com/ar/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%25
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هو مرض حاد، حار :"  بما نصالالالاله عن الوباء وطبيعته طيبقال ابن الخ
السالالالالالالالبب، سالالالالالالالّمي المادة، يتصالالالالالالالل بالرو  بدءًا بوسالالالالالالالاطة ال واء، ويسالالالالالالالري في 

 لدمالسالالالالالمية فتتبعه الحمى ونفث اإلى  العروق، فيفسالالالالالد الدم، ويحيل رطوبال
.. له سالالالبب أقصالالالى: وهو األمور الفلكية من القرانال التي تؤّثر في العالم، .

عمه أرباب صالالالالناعة النجوم ويبخذه الطبيب مسالالالالّلمًا عن م. وسالالالالبب حسالالالالبما يز 
 .(9)"  انتقاالً أو  أدنى: وهو فساد ال واء الخاص بمحل ظ وره ابتداء

الطاعون من أسالالبابه فسالالاد ال واء، ف م أذكى علماء أهل  إنأما من قالوا 
الطب، ألن الناس يشالالالالتركون في تنفسالالالاله واسالالالالتنشالالالالاقه، وفسالالالالاده يعني هالك م 

في  (6) عم األغلب، ويتفق مع م الطبيب المسالالاللم األندلسالالالي ابن زهرعلى األ
 .(5) هذا الرأي

في مكافحة األوبئة واألمراض، ولم  قديمًا وحديثاً  العرب العلماء لقد أسالال م
وعلى  ،يبخلوا بج ودهم ل ذا العمل اإلنساني الذي أمرهم به اهلل تبارك وتعالى

ل فضل العرب، ومن م على سبيب اعترف هناك من المسالتشالرقينما نرى فإن 
مس شالالال( في كتاب ا: سالالاليغريد هونكه)المسالالالتشالالالرقة األلمانية المثال ال الحصالالالر 

 منالعرب المسالالالالالالالالالاللمين آنذاك بما قدمه العلماء  ،العرب تسالالالالالالالالالالطع على الغرب

                                                           

 م.18/9/2121تاررخ الألخوْ    الموقع: 
 .91رض الهائْ، م نعة السائْ عن الم(1) 
مامااأل بن مروان، ر نى أبو مروان، الف رااف عبااأل الم ااو بن زهر بن عبااأل الم ااو بن هو: (2) 

) :  ، طبرااب مسااااااااا م معروف    ا نااأللسا رااأل  ورعرف بااااااااااااااااااا: ابن زهر االشااااااااابر  
 .811، عرون ا نباء    طب ا  ا طباء : ابن أب  أ ربعة،ر نظر م(.1192ها/881

أل الم اااو بن زهر بن عباااأل الم اااو بن الف راااف ماماااأل بن مروان ) : زهر، عبااار نظر: ابن (3) 
النشاط وال وة والشفاء    ا غررة وهو  تاب ا غررة، وضع اواشرف:  ،م(1192هاااا/881

 .143مامأل أمرن الضناو ، )ألار ال تب الع مرة، بررو ، )أل.  ((، 
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ليام وي يالمسالالالالالتشالالالالالرق البريطانو  ،ةنالطب والصالالالالاليد يفي مجال ، السالالالالاليماعلوم
ا التاريخ سواء أكانو  ومراجع درفي مصا وردلالتي  ماوغيرهوال  يمونتجمر 

 أم الفقه وغيرها من في التاريخ القديم أم الوسالالالالالالالالاليط أم الحديث أم المعاصالالالالالالالالالر
العلوم النافعة التي كان للعرب شالالالالالالالالالالالبنًا كبيرًا وفضالالالالالالالالالالالاًل على تطور العلوم في 

 .حينذاك أوروبا
ى بالسالالالالالالالالالالالالاليطرة عل وال يخفى على القالاره الكريم مدى رغبة الدول العظمى

هؤالء  متحك ويبدو بسبب، بطرق عدة من خالل نشر األوبئة ةالدول الضعيف
سالالالالبب بأو  اإلسالالالالالمية،أو  العربية الرئيسالالالالة لتلك الدول في قسالالالالم من القيادال

ول أن تقوم هذه الديتطلب  الذياألمر  ،ب ا الظروف االقتصالالالالالالالادية التي تمرّ 
 كبيرة، إذ تصالالالالالالالالالالالالبح خاضالالالالالالالالالالالالعة ل يمنة الدول الكبرىالمالية القروض الطلب ب
 .وناً قان

 
عدية واحلد منها:األوبئة انتشار 

ُ
 امل

طرق انتقالالال العالالدوى بشالالالالالالالالالالالالالكالالل عالالام من دون الخوض  حالالاول بيالالاننسالالالالالالالالالالالالال
 :سابقًا والحقًا ومن ا  اهناك طرق النتقالأن إذ  ،بالتفاصيل

 .ةهضمي .9
 .ةتنفسي .6
 )تناسلي(. ةبولي .5
 )تماس مباشر وحشرال(. ةجلدي .4

 تطلبلمرضي، لذلك يا وهي المسالببالبراغيث إلى  تنقل الحشالرال الوباء
 مكافحة هذه الحشرال الضارة لإلنسان منزليًا.األمر 
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، اوتسالبب الحمى الصفراء والمالري ،الوباء ينقلالذي  البعوضفضالاًل عن 
مواج ت ا بوسالالالالالائل تقضالالالالالي علي ا للحفاظ على البشالالالالالر إلى  تدعو الحاجة مما

 من نقل األوبئة إليه.
 قد ، ومن المحتمل أن اشالالالالالرماس المباالتّ من خالل مباشالالالالالرة عدوى وهناك 

م قد تس  التي األمراض من الجدري والجذام وغيرهاأمراض عدة كالالالالالالالال:  تسبب
 اًل.ألمراض شتى مستقبسببًا  في نقل ا حشرال موجودة سابقًا، وستكون

ومن طرق انتقالالال العالالدوى المبالالاشالالالالالالالالالالالالالرة كثيرًا مالالا تكون عن طريق الج الالاز 
 منهاألوبئة، و  تالي انتشالالارال ضالالمي من خالل الطعام والشالالراب الملوث، وبال

في كثير من  الجنسالالالالالالالالالالالالاليالة المحرمالة االتصالالالالالالالالالالالالالااللمن خالل أو  وبالاء الكوليرا
 .(9) وااليدزكما في الزهري  األحيان

الواجب على األسالالر المسالاللمة  :"من ف ولغرض عالج هذه الظاهرة الشالالاذة
 ،ضل ا من الفساد وانتشار األوبئة واألمرا ة الزواج صالوناً نّ التعاون إلقامة سال  

ومن الواجالالالب علي الالالا التالالالآزر لتحطيم قيود الزواج التي فرضالالالالالالالالالالالالالت الالالا العالالالادال 
الظالالمالة في الا ولن يكون ذلالك إال بالالوعي اإلسالالالالالالالالالالالالالالمي واقتفاء أثر السالالالالالالالالالالالالاللف 

 .(6)" الصالح، وكما ذكرل آنفًا ليكن الم ر وسطًا بين اإلفراط والتفريط
د عكتشالالالالالالالالف بيولم  ،فيروسالالالالالالالالال اإليدز دخلل في الطور الثالثوقيل: أن 

عالجالالًا للطور األول، والمرض يزداد تعقيالالدًا ويكتشالالالالالالالالالالالالالفون أن بعض األدويالالة 
ل زل اإلى   م وتودي ب ممرضالالالالالالالالالالالالالى ال تنفعلكثير من الالتي كالالالانالالالل تعطى ل

                                                           

قم/إرران، )أل.  ،أل. ط())مامأل آ ااااف، الف ف والمسااااائْ الطبرة،  ل مزرأل ر نظر: الماساااان ،(1) 
) ) ،311. 

 .9 ))أل. ط(، )أل. م(، )أل.  ((، الن اح، ،الشرخ أسعأل مامأل سعرأل ،ال اغر  (2) 
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وهكذا عقاب اهلل ل ذه البشالالالالرية الضالالالالالالة التي تاهل عن أمر "  البدني والوفاة
 .(9)[ "] اهلل ورسوله

و أ ر بشالالالالكل واسالالالالع في مناطقما تحصالالالالل وتقع أمراض عدة تنتشالالالال كثيراً و 
 :من عوامل عدة أهم اوسبب االنتشار قد يكون  ،بلدان متنوعة

ل الذي كثيرًا ما ي ماألمراض  السالالبب األول في انتشالالار ونقل نسالالاناإل .1
 اة،لحيا بطبيعةويتبع اسالالالالالالالالالالالالالاليب ال تمل بصالالالالالالالالالالالالاللة  النظالافالة في مواطن عدة،

لبسه ه في بدنه وموابتعاده عما يصيبه من أمراض، ومن ا أيضًا عدم اهتمام
 راضموعدم حفظه بوسالالائل تضالالمن عدم تعرضالال ا لض، وتلوث طعامه وشالرابه

 المحيطة به. 
اخلية دحروب إلى  عندما تتعرض البالد والعباداألمراض  انتشالالالار يقع .2

ن ا ت لك الحرث والنسالالالالل، فضالالالالاًل عن حصالالالالول مجاعال تقتل أإذ  ،خارجيةو 
رب وصالالالالعوبة التق ،لجثثالكثير من المرضالالالالى واألصالالالالحاء مما يسالالالالبب تعفن ا

انتقال ا و واألمراض في انتشالالالار األوبئة  مسالالالاعداً  كون عامالً فت ،دفن اأو  من ا
 بطرق عدة.

 وبغية الحد من انتشار العدوى يجب مراعاة ما يلي:
واإلشالالالالالراف  ،تحديد انتقال الناس من خالل اسالالالالالتخدام الحجر الصالالالالالحي .1

 .من ج ة سلطة اتخاذ القرار بشكل دوري على ذلك
 ما، السالالالاليفي حفر خاصالالالالة اإلجباري للمتوفى المصالالالالابالدفن  ضالالالالرورة .2
يمكن تغطيت الالا بالالالجير و ، الم عالالديالالة القالالاتلالالة مسالالالالالالالالالالالالالتقبالً األمراض  كالالان منإذا 

 االسود.

                                                           

، سااااببًا ل خشااااوع    ال اااااة، ))أل. ط(، )أل. م(، )أل.  (( 33مامأل بن  ااااالح،  ،المن أل(1) 
9/46. 
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في مسالالالالالالتشالالالالالالفيال خاصالالالالالالة  يةعدمالاألمراض  عزل المرضالالالالالالى من ذوي .3
عن المرضالالالالالى المصالالالالالابين ببمراض غير م عدية لضالالالالالمان عدم انتشالالالالالار  ةبعيد

 الوباء.
عنالالد وقوع الوبالالاء وتفعيالالل مبالالدأ التكالالافالالل  والضالالالالالالالالالالالالالرائالالبفرض الرسالالالالالالالالالالالالالوم  .4

لإلسالال ام بتقديم أفضالالل الخدمال،  (9)وهو مبدأ إنسالالاني إسالالالمي  االجتماعي،
؛ بغية الحد من وقف المول السالالالالالالالالاليما عالية الجودة للحد من انتشالالالالالالالالالار الوباء

 .السريع
عالالادت م  هض ل الالذنواع المسالالالالالالالالالالالالالالاعالالدة لمن تعرّ أتقالالديم كالالل وأخيرًا  األوبئالالة، وا 

 ضالالالوا، كي ال يتعر ة بعد الشالالالفاء لممارسالالالة نشالالالاط م العملي بصالالالورة جيدةللحيا
 أمراض نفسية قد تلحق ب م األذى الحقًا.إلى 

دي )وعلى سالالالالالالالالالالالبيل المثال فقد أمر  : لالخليفة يعقوب المنصالالالالالالالالالالالور الم وحِّ
أصاب وباء الجذام مناطق عدة من بالده، فبقام عندما  م(9999هالالالالالالالالالالالالالال 595

بالالالالالالالالالالالالالالالالالال: ممرال  فيما بعد عرفلإذ  صالالالالابون،ممرال خارج المدن جمع في ا الم
 .(6) الجذام بغية الحد من انتشاره
ل البدن لقول رسو الالالالالالالالالال: على االهتمام باإلسالم  أكدوبناء على ما تقدم فقد 

:" الفطرة خمس الختان، واالسالالالالتحداد وقص الشالالالالارب، وتقليم  () اهلل محمد
ن، السالالالاليما فضالالالالاًل عن ذلك يتطلب على اإلنسالالالالا ،(5)" ا باطاألظافر، ونتف 

سالالالالالبال في أيام المناأو  سالالالالالنانه وتنظيف ا قبل وبعد الطعامبالمسالالالالاللم االهتمام ب

                                                           

مرة اتى نهارة مشاااااااال ، ع   عبأل، الت ا ْ اال تماع     الألولة العربرة االساااااااارنظر: (1) 
 .12م(، 2111العهأل ا مو ، )مطبعة تموز، ألمشق، 

 ،المغرب، الزمن ألار منشااورا ) وائح وأوبئة مغرب عهأل المواألرن،  ،الاساارن ل طرب، بو(2) 
 .89)أل.  ((، 

 .11/841ابن ا ر،  تح البار      ارح البخار ، (3) 
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المسلمين إن هذا يوم جعله  :" معاشر ()عياد وغيرها، لقول رسول اهلل واأل
 . (9)فاغتسلوا وعليكم بالسواك " اهلل لكم عيداً 

" : على إخوان م بقولهوصالالالالى رسالالالالول اهلل المسالالالاللمين ضالالالالرورة الحفاظ أكما 
وأصالالالالالاللحوا لباسالالالالالالكم حتى تكونوا  إنكم قادمون على إخوانكم فبصالالالالالاللحوا رحالكم

 .(6)" اهلل ال يحب الفحش وال التفحشفإن  ،كبنكم شامة في الناس
ار االنتشالالالإمكانية بوجه عام واألوبئة بشالالالكل خاص األمراض  لقد اسالالال مل

 نفضالالالالالالالالالاًل ع ،عندما تجد خلل واضالالالالالالالالالح في طبيعة الحياة اليومية بين الناس
الذي يمثل اسالالالالالتمرار حياة الفرد وبقائه في  الجيد والصالالالالالالح الطعام الكاسالالالالالت 

و أ الرديءويتنالالالاول الطعالالالام ن هنالالالاك من لم ي تم ب الالذا األمر، أإذ  الطبيعالالة،
 كاًل لضرورة البقاء، ونرى أن هذا قد يتحمله والةأو  الذي أصابه العفن جزءاً 

السالاللطة  ء لسالالوء اسالالتخدامأواًل بسالالبب الفقر المدقع الذي قد يعانيه الفقرااألمر 
 ريزي فيما ذكره المق ويؤيد ذلك الطر  واإلنسالالالالالان ثانيًا الذي ال يبالي بحياته

وليس تغير  ،ن الغالب على أهل مصالالالالالالالالالالر األغذية الرديئةإقوله :" ب مصالالالالالالالالالر
مزاج م مالالا دامالالل جالالاريالالة على العالالادة، وهالالذا أيضالالالالالالالالالالالالالالًا من مالالا يؤكالالد أمرهم في 

 .(5)"األمراض  السخافة وسرعة الوقوع في

                                                           

طرر ال خم  الشاااااااااام  ) : الطبران ، أبو ال اااسااااااااام سااااااااا رمااان بن أامااأل بن أروب بن م(1) 
م(، المع م ا وسط، تا رق: طارق بن عوض اهلل بن مامأل، وعبأل الماسن 611هااا/391

 .3/312، (بن إبراهرم، )ألار الارمرن، ال اهرة، )أل.  (
 .2/291، أب  ألاوأل ننس  أبو ألاوأل، (2) 
 .1/14ة، الم ررز ، المواعظ واالعتبار بر ر الخطط وا ثار المعروف بالخطط الم ررزر(3) 
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ابة مثل عقبة كبيرة في إصيفإن نقص الوعي صالحيًا  ومن الجدير بالذكر
 ، ةمن ج المركب نتيجة الج ل قد يكون وهذا ،النالاس بالالكثير من األمراض

 .(9)وعدم وجود اهتمام بنشر الوعي الصحي من ج ة أخرى 
عما تقدم ف ناك أمراض وأوبئة تنتشر من خالل تعاطي المخدرال فضاًل 

ما  وهذا أخالقي،شالالالالالالالة التي من نتائج ا ولوج الناس في فسالالالالالالالاد الحشالالالالالالالي :مثل
ى عل التي ال تحمد عقباهامن  الحقاً األمراض  يسالالالالالالال م في سالالالالالالالال ولة انتشالالالالالالالالار

 لالعمنواع ا لسالالالالالالالال ولة النقل و أاألجيال الناشالالالالالالالئة بعد أن تعددل مصالالالالالالالادرها و 
 .البعيد عن رو  اإلنسانية والمحبة للعيش الرغيد

المؤذية بما نصالالالالالالالالاله :" ومن القنب نوع ثالث  ةقال المقريزي عن هذه النبت
ويقال له  ،ره بغير مصالالالالالالر، ويزرع في البسالالالالالالاتينأيقال له القنب ال ندّي، ولم 

و أ تناول منه اإلنسان قدر درهمإذا  الحشيشة عندهم أيضًا، وهوي سكر جداً 
حّد الرعونة، وقد اسالالالالالالالالالالالتعمله قوم إلى  درهمين، حتى أّن من أكثر منه يخرجه

 الجنون، وربمالالا َقَتلالالْل. ورأيالالل الفقراءإلى  ، وأّدى ب م الحالالالفالالاختلالالل عقول م
يسالالالالالالالالتعملون ا على أنحاء شالالالالالالالالتى، فمن م من يطبخ الورق طبخًا بليغًا ويدعكه 
باليد دعكًا جيدًا، حتى يتعجن، ويعمل منه أقراصالالالالالالالالالالًا، ومن م من يجففه قلياًل 
 هثم يحمصالالالالاله ويفركه باليد، ويخلط به قليل سالالالالالمسالالالالالم مقشالالالالالور وسالالالالالكَّر ويسالالالالالتف

ويطيل مضالغه، فإن م يطربون عليه ويفرحون كثيرًا، وربما أسالالكرهم فيخرجون 
ذا خيف من أو  الجنونإلى  باله قريالب مناله، وهالذا مالا شالالالالالالالالالالالالالاهدته من فعل ا، وا 

القيء بسالالالالالالمن وماء سالالالالالالالخن، حتى ت بقى منه المعدة، إلى  اإلكثار منه فليبادر
 . (6)غاية النفع " وشراب الحامض ل م في

                                                           

ر نظر: موا  ، أامأل ثاب ،  اااااااة الفاح، باث    الطب الوقائ  وال اااااااة اال تماعرة، (1) 
 .81، (م1641ال اهرة، ))أل. ط(، 

 .2/263المواعظ واالعتبار بر ر الخطط وا ثار المعروف بالخطط الم ررزرة، (2) 
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، وتعالى اهلل تبارك ، وهذه تغضبوقوع في االبتالءسبب الإن المعاصي ت
لم و  عمومًا، إذ يصالالاليب برحمته من يشالالالاء، بين المجتمع فينزل البالء والوباء

وهو  ،بالالالل هنالالالاك ممن وقع في الحرام أي يمالالالارسالالالالالالالالالالالالالون الزنالالالا ،يكن هالالالذا فقط
عالقال محرمة على النسالالالالالالالالالالاء والرجال، ومن خالل ا تنتشالالالالالالالالالالر أمراض خبيثة 

أي  -كما أسالالالالالالالالالاللفنا-اإليدز كما يعيش العالم اليوم مرض عدة، وفي مقدمت ا 
 .ينشب نتيجة الشذوذ الجنسيقد الذي  (نقص المناعة المكتسبة)

وهذا دليل على إسراف م في اللذال، وتجاوزهم حدود :"  الباحثينقال أحد 
رون ضالالالالالالالالالالالالالرر ذلك على الفطرة والعقالل، وج الالت م عواقب األمور، ف م ال يقدّ 

مرض مميل، كما دلَّل إحصالالالاءال موتى اإليدز )فقد  الصالالالحة والحياة، ف و
المناعة( في الحاضالالالالر أكثر من مائة ألف، وفي ن اية القرن العشالالالالرين أربعة 

 .(9)" ماليين، دون اكتشاف عالج له

اإلسالالالالالالالالالالالالالمية  دولبعض المنتشالالالالالالالالالالالالرة في آنفة الذكر األمراض  وكانل هذه
لى اليوم، والشالالالالالالاهد على ذلكلضسالالالالالالف،  ا نصالالالالالاله :" وكان ، قال المقريزي بموا 

يجلس به في الليل بغايا يقال ل ّن زعيرال الشماعين، ل ّن سيمًا ي عرفن ب ا، 
وزّي يتميزن به، وهو لبس المالءال الطر  وفي أرجل ّن سالالالالالالالالالالالالالراويل من أديم 
أحمر، وكّن يعالالانين الزعالالارة ويقفن مع الرجالالال المشالالالالالالالالالالالالالالالقين في وقالالل لعب م، 

 .(6)" وفي ّن من تحمل الحديد مع ا
جزيرة بوالق والجزيرة  اإلشالالالالالالالالالالارال الواردة في المصالالالالالالالالالالادر ما كان فيومن 
اجريل  م(9546هالالالالالالالالالالالالالالال 848سالالنة ) في ف،وهي من أحياء القاهرة الوسالالطانية

زي بما قال المقري تجميع البغايا وتناول الخمور، علي الا بناء كان ال دف منه

                                                           

 .1/916، ها(1422وهبة بن م طفى، التفسرر الوسرط، )ألار الف ر، ألمشق، الزار  ، (1) 
 .2/283المواعظ واالعتبار بر ر الخطط وا ثار المعروف بالخطط الم ررزرة، (2) 
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 ال وأنواع المسالالالالالكرال ما ]األحداث[ :" فاجتمع في ا من البغايا واألحدا نصالالالالاله
 . (9)يمكن حكايته "

وقسالالالالالالالم من الرجال الفاسالالالالالالالالدين أي  ،ممارسالالالالالالالال شالالالالالالالالاذة مع الغلمان وهناك
مه اهلل تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم في )اللواط( الذي حرّ  ممارسالالالالالالالالالالالالالة
م  ل وطل ب الن ر ر    :قوله تعالى بً  *َ ر َب ي َقوي سااااااَ يَنا َعَ ريه مي َاا اااااا  َْ إ ن ا َأري ا إ ال  َآ

َارل  ل وطل  ريَناه مي ب ساااَ ن كانل مقننةوهذه الظواهر السالالالاللبية  ، (6) َن    موجودة وا 
وضالالالالالالالالالالالالالعف  نبسالالالالالالالالالالالالالبالالب كثرة الغلمالالا ولكن ،في المجتمع العربي اإلسالالالالالالالالالالالالالالمي

وفي  المحتسالالالالالالالالب، والسالالالالالالالاللطال الشالالالالالالالالرعية المؤيدة في الباطن ألسالالالالالالالالباب عدة،
سبايا  منأو  ،الشواذ تبارك وتعالى من هؤالء اهللالالالال: ب مقدمت ا ضعف اإليمان

 .(5)هذا من ج ة  الحروب، فضاًل عن تجارة الرقيق
ويعاقب اهلل  ،مشالالالالالالالاكل اجتماعية وهي من االبتالءومن ج ة أخرى هناك 

أال وهو ظاهرة األمراض  عن انتشالالالالالالالالالار، فضالالالالالالالالالاًل على ذلك الفاسالالالالالالالالالدين عباده
السالالالالالحاق التي تنتشالالالالالر بين النسالالالالالاء حصالالالالالرًا، وهذه موجودة وأسالالالالالباب ا عدة في 

الغلمان المردان الالالالالالالالالالالال: رغبة قسم من األزواج بو ازع الديني، مقدمت ا ضعف الو 
 قد تكونأو  ابتعادهم عن زوجات م،إلى  الذي يؤدياألمر  من دون النسالالالالاء،

ارسة بمم نفسالية لدى قسالم من الرجال والنساءو  مرضالية ألسالباب من ا حاالل
 .الحرام، واالبتعاد عما أحّله اهلل تعالى ل م
يصالالالالالالالالف إذ  رون عالقت م بالغلمان،ذكر الصالالالالالالالالفدي أن هناك رجال يشالالالالالالالال 

وكان أبو بكر الق سالالالالالالالالالالالالالتاني ل جا بالغلمان شالالالالالالالالالالالالالديد الميل أحدهم في قوله :" 
م[ سالالالالالالالالبعمائة 998 578بن سالالالالالالالالبكتيكين ]ل:  إلي م، وكان لمحمد بن محمود

                                                           

 .2/124الم ررز ، الس وو لمعر ة ألوْ الم وو، (1) 
 .34-33سورة ال مر، ا رة: (2) 
 .12/166ر نظر: ال فأل ، الوا   بالو را ، (3) 
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ي سالالالالالالالالالالالالالبعمائة غالم فأحدهم وأحبه حبا مفرطا، العميد فعلق غالم في خيله، 
 :" ، وقالال واصالالالالالالالالالالالالالفًا آخر أنه(9)" حبالهفعلق العميالد أحالدهم وأفرط في  ،خيلاله

، ونرى أن هذا البالء شالالالالالالالالائع قديمًا (6)" بذلك في حب الغلمان مجاهراً  مفرطاً 
 وحديثًا ألسباب ال مجال الخوض في ا.

قد تبتي بسالالالبب المجاعال وهذه قد األمراض  خالصالالالة ما تقدم فإن أغلب
تكون ن كل األزمنة، واألماكالالالالالالالالالالالالالالالالال: مكان معين، فأو  محدد ال تنحصالالالالر بزمن

األسالالالالالالالالالباب الكامنة وراء  قد تصالالالالالالالالالبحارث اإلنسالالالالالالالالالانية، و و لحدوث هذه الك قابلة
 فساد قسم من الحكام ووالة األمور،، ولعل أبرز هذه األسباب متعددة حدوث ا

الكوارث و أ ،والقتال ندلع الحروبت الصالالراعال السالالياسالالية التي بسالالبب ا قدأو 
 الشالالالالالديد الفقرتي قد تسالالالالالبب ال السالالالالالكان زيادة أعداد، و غير المتوقعة الطبيعية

الجوع والمرض الشالالالالالالالالالالديدين، ومن ثم من يواجه المجتمع برمته فترة قاسالالالالالالالالالية ف
، انفي كثير من األحي ذلكيفقدون حيات م وعوائل م، بسالالالالالالالالالالالالالبب ما يعانوه من 

 ،افالجفأو  لقلة الموارد االقتصالالالالالالالالادية العالم بلدان ومدنفي بعض  السالالالالالالالاليما
النالاس فيمالالارسالالالالالالالالالالالالالون الزنالا واللواط انحراف قسالالالالالالالالالالالالالم من إلى  الالذي يؤدياألمر 

انتشالالالالالالار األمراض،  اهلل، وكل ا قد تكون سالالالالالالبب فيالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: والسالالالالالالحاق والعياذ ب
كالالالطالالاعون واإليالالدز وكورونالالا وغيرهالالا سالالالالالالالالالالالالالواء أكالالانالالل قالالديمالالًا أم حالالديثالالًا، لقلالالة 

 ثانيًا. على حدو سواء ونفور المجتمع من م ،العالجال أوالً 
 
 
 
 
 

                                                           

 .21/211،    بالو را ال فأل ، الوا؛ 4/1916الامو ، مع م ا ألباء، (1) 
 .11/1، نفس الم ألر ال فأل ،(2) 
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 املبحث الثالث
 وبئةالوقاية من األ
 

ير " ل ا حظ كب الحياةم و في عل العرب المسالالالاللمين مؤلفال وما تزال كانل
في نشالالالالالالالالالالالالالر الطالب العربي الالذي كالان راقيالًا في ذلالك الع د، ويثبل التاريخ أن 

 القرن السالالالالالالالالابع عشالالالالالالالالرإلى  ]ال جري[ الحادي عشالالالالالالالالردرس من القرن الكتب ت  
 .(9)، أي طيلة سبعة قرون "]الميالدي[

فوا أسالس علم الحصانة األطباء العرب هم من عرّ  ويرى أحد الباحثين أن
في الوقاية والعالج من األوبئة واألمراض من خالل طرق عدة استفادوا من ا 

 .(6) على حدو سواء
ومن ا  ،تظ ر على الناس بصالالالالالالالالالورة مفاجئةاألعراض  قسالالالالالالالالالم منذ كانل إ

ارتفاع درجال الحرارة والغثيان المسالالالتمر، فضالالالاًل عن قيام المريض مضالالالالطرًا 
 ؛بالبصالالالالالالالالالالالالق دمًا ثم يمول من حاله، ولم يتوقف الحال على هذا الفرد الميل

عائلته الذي يفشالالالالالالالالالالالالالي المرض أو  بالل يتبعاله من كالان معاله من أهله في الدار
لى ليلتين عأو  خر خالل ليلالالةبين م وال يشالالالالالالالالالالالالالعرون، ويموتون واحالالدًا تلو ا 

م أي لم يتقبالالل الجسالالالالالالالالالالالالالإذ  الرغم من ج ود األطبالالاء في معالالالجالالة حالالدة الوبالالاء،
 .المرضأو  بسبب عدم تشخيص الوباء عالج

                                                           

 ور ر ؛181 م(،1668الساااااررة الراترة والتراث، )ألار المعارف، ام   رراض، ال ابر ،( 1)
الت ان ، م ألمة    تاررخ الطب العرب ، )مطبعة م اااااار  الماا ،ر نظر:  قرون، خمسااااااة

 .111-111 م(،1686)سوألان( لرمتأل، ال اهرة، 
 .46، اموأل الااج قاسم، البرئة وا وبئة    التراث الطب  العرب  االسام ممامأل،  (2)
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الظالالالالالاهرة على المريض ظ ور بثور خلف األذن األعراض  ومن تلالالالالالك
 نأومن ا  ،لمثل هذه الحاالل المؤرخين أحدوقد أشالالالالالالالالالالالار  ،االبط وأورام تحل

الكثير من المرضالالالالالالالى في بغداد تظ ر علي م طلوع في وجوه م وهذه الطلوع 
ولم يحدد نوع هذا المرض  (9) في الحالن يلمسالالالالالالالالالالال ا المريض يتوفى أمجرد 

 .القاتل فجبًة واهلل أعلم
ذا اسالالتمرل معه الحياة يبصالالق دماء لون ا مائاًل   عن ، فضالالالً لالصالالفراروا 

 حأصالالالالباألمر  نألم، ويبدو كان يصالالالاليح من األإذا  صالالالالعوبة التنفس، السالالالاليما
في الرئتين ووج الالاله أي المريض مصالالالالالالالالالالالالالفرًا وتبقى الحرارة مرتفعالالالة، والغثيالالالان 

ذا أطال فال يزيد على يومين ال م الى أكثر حتى يتوفاه اهلل تعصالالالالاحب له، وا 
(6). 

ديء ج ر نشالالالالرياني فبفرط وحدث به تشالالالالأو  من وقع له اسالالالالتفرا  دمويأما 
شالالالالالالالالاليًا غمإن كان على الطبيب المعاينة و  ،وكذلك إن حدث به فواق ف و قاتل

ط واختال ،ال ذيانأو  عاجلالالمول  ، ألن هذه العوارض قد تسالالالالالببمع فواق
 .(5) ال في األكثرفإن قارن التشنج ف و قتْ  ،العقل رديء
قالالد نسالالالالالالالالالالالالالتفالالد في طرق الوقالالايالالة والعالجالالال النالالاجعالالة التي ذكرهالالا ومن هنالالا 

في كتب  االتي اطلعنا علي من العلماء العرب والمسلمون في مؤلفات م سابقًا 
بيه شالالالالالالالالالالال ومن ا ةعالجال تسالالالالالالالالالال م في الوقاية من األوبئ غلب اأفي التراث، و 

أغلالالب دول النالالاس في  مخالالاطره الالالذي يعالالاني من (99-وبالالاء كورونالالا )كوفيالالدب
                                                           

 .223- 16/168 ر نظر: ابن تغر  برأل ، الن وم الزاهرة    م وو م ر وال اهرة،(1) 
م(، تر رة النبرف 1311هااااا/116ل مزرأل ر نظر: ابن ابرب، اسن بن عمر بن الاسن ) : (2) 

امأل مامأل أمرن، مرا عة: ساااعرأل عبأل الفتاح عاشاااور،    أرام المن ااور وبنرف، تا رق: م
؛ الم ررز  السااااا وو 111-3/111م(، 1669هاااااااااااااا/1369)مطبعة ألار ال تب، ال اهرة، 

 .18-4/11لمعر ة ألوْ الم وو، 
 .112، (م1661 ،ألار م ألالو ، عمان)العمر ، عبأل اهلل، تاررخ الع م عنأل العرب، (3) 
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حية القواعد الصالالالالالالالالالالإلى  بسالالالالالالالالالالبب افتقارها، من ا العالم، السالالالالالالالالالاليما الدول الفقيرة
في كثير من األحيان بسالالبب ضالالعف القدرال المالية لتبمين األج زة  السالالليمة

ير من النالالالاس الكث حيالالالاة الالالالذي يعني فقالالالداناألمر  ،والمعالالالدال بالالالاهظالالالة الثمن
 .الفتاكةاألمراض  وغيره من بسبب هذا الوباء الخطير

ش انقإلى  معلومة تشالالالالالالاليرومن خالل المتابعة ل ذه الدراسالالالالالالالة أطلعنا على 
ي فيلم روسالالالالالال)من مقطع فيديو  ، بعد إن ظ رن ونشالالالالالالطاء عرب مؤخًرايباحثل

تنبؤال الطبيب  يسالالالاللط الضالالالالوء على م(9956هالالالالالالالالالالالالالالالالالال 9586نتج عام )أ   (قديم
( 91)فيروس كورونا قبل عن أعراض وعالمال وباء شبيه ن سينا المسلم اب

عن ذلك التنبؤ، قائاًل: توصالالالالاللل أن  الذي دفع البعض للحديثاألمر  ،قرون
األمراض المعدية تنتقل بمواد صغيرة جدا غير مرئية، أعدادها هائلة وتسبب 
الحمى وغيرها تلتصالالالالق باليد والوجه والشالالالالعر والمالبس، والمرض يبحث عن 

لجبنالالالاء، ومن ال يخالالالاف المرض فالالالالمرض يخالالالافالالاله، فالالالالرعالالالب يجعالالالل النالالالاس ا
 واعمسالالاو  واجلسالالوا في بيوتكم وامرحوا ،يمضالالغ الشالاليحو  ،الخلعقموا بيموتون، 
والمر  فالمول ي رب من ا، والمريض الواحد يقضي على مئة من  الموسيقى

األصالالالالالحاء، ومن أراد أن ال يمرض عليه التفرق عن المسالالالالالاجد والجلوس في 
 .(9)على الوباء  اءقضبيول لحين الال

اض األمر  اسالالتنتاج مفاده أن جميعإلى  قال ابن سالالينا: توصالالللومن ذلك 
هي و  ،[فيروسال]ويقصد ال المعدية تنشالب وتنتشر من خالل مواد صغيرة جداً 

إذ  ،هائلة وتسبب الحمى والمول األسود اغير مرئية للعين المجردة، أعداده

                                                           

. قرون 11قبْ ” رونا و “بوباء ” تنبأ“ابن سرنا  ر م:  )1(
D98A18D18B18D68148D18A18https://acharaa.com/%D  تاررخ

 م.31/1/2121الألخوْ    الموقع: 

https://acharaa.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%25D
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أم  شالالعركأم وج ك أم يديك في سالالواء أكانل تلتصالالق هذه المواد بكل شالاليء 
 .(9) مالبسك

المحالالالالافظالالالالة على المجتمع والوقالالالالايالالالالة من  ومن خالل هالالالالذا العرض يمكن
 باستخدام: ئةوباأل

هو علم الحفاظ على الفرد والمجتمع في أفضالالالالالالل حاالته و  :الطب الوقائ 
 :هما بطريقتين ويمكن بيان ذلك ،الصحية
قبل حدوث ا، ومنع انتشالالالار العدوى  األمراض من ة الفرد والمجتمعوقاي .1

 في حالة حدوث ا. 
 ية،واإلنسالالالالالالان بتحسالالالالالالين ظروفه المعيشالالالالالالية ة الفردالمحافظة على صالالالالالالح .2
 وأسالالالالالالالالباب التوتر العصالالالالالالالالبي وتبمين مسالالالالالالالالتلزمال الحية، من الحوادث تهووقاي

 والنفسي ويتحمل ذلك الدولة والمجتمع.
 ه فيجاء ب ماعلى وفق  الطب الوقائي ولغرض توضيح ذلك يمكننا بيان

 وبإيجاز:اإلسالم 
 بياً والقرآن الكريم ليس كتابًا ط الجسدية،األمراض  ليشفياإلسالم  لم يبل

 يند  ليبّين أنه  ()الذي جاء به محمد اإلسالالالالالالالالالالالالالم  لكن صالالالالالالالالالالالاليدنة،كتاب أو 
َمًة ل  يَعاَلم رنَ  أجمع، لقوله تعالى لعالم ل التوحيد سااااَ يَناَو إ ال  َراي  ، (6) َوَما َأري

يكون فيه المجتمع  األرض،مجتمع مثالي على سالالالالالالالالالالالالالطح  اءبنالضالالالالالالالالالالالالالاًل عن ف
في جميع النواحي األخالقية والسالالالالالياسالالالالالية واالقتصالالالالالادية واالجتماعية  متكامالً 

ا على أن يعطيناإلسالالالالالالالالم  ، ولذلك فقد حرصوغيرها والعسالالالالالالالكرية والصالالالالالالالحية

                                                           

(1)  https://www.alquds.co.uk    ؛ 
 https://es-es.facebook.com/Newslebanonflamنظر:ر  

 .111ورة ا نبراء، ا رة: س(2) 
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: بالالالالالالالالالالالالالالالال ما نسالالالميه اليومإلى  والتعليمال الطبية الوقائية التي تؤدي رشالالالادالاإل
 ببنواع ا.األمراض  المجتمع السليم من

  اميعج الصالالالالالالحية تناولل أبواب وفروع الطب الوقائياإلسالالالالالالالم  تعاليمإن 
 :أهم ا ومن

االهتمام بالنظافة الشالالالالالالالالخصالالالالالالالالية بما في ذلك نظافة الجسالالالالالالالالم واليدين  أواًل:
 والشالالالالالالالالراب،ونظافة الطعام  المالبس،ونظافة  والشالالالالالالالالعر،واألسالالالالالالالالنان واألظافر 
اًل عن فضالالالال، المسالالالاللمون وغيرهم التي يعيشالالالال ا لبيئةا يف والصالالالالرف الصالالالالحي

ا مثل األن ار وا بار وغيره ،ونظافة المياه والمدن،نظافة الشالالالالالالالوارع والمنازل 
 من الخدمال.

عرفة بعد مالمعدية، األمراض  التوصالالالالالالالالالالالالالية بتنفيذ أوامر الوقاية من ثاانراًا:
 وباء،علم األوبئة، وتشالالالالمل الحجر الصالالالالحي، وعزل المريض، وعدم دخول ال

، المريض وبعد خروجهلى عالالدخول  وعالدم ال روب مناله، وتعقيم اليالدين قبالل
 الوقاية والعالج. من أجلوطلب األدوية النافعة، والتطعيم 

االهتمام بتعليمال التغذية، السيما األطعمة المضرة بالصحة كالالالالالالالالالالال:  ثالثًا:
ارك تبالالالتي أشالالالالالالالالالالالالالالار اهلل  المخالالدرالنبالالذ اللحوم الميتالالة والالالدم ولحم الخنزير و 

بال المشالالالالالالالالالالالرو  االبتعاد عن ، فضالالالالالالالالالالالاًل عنفي محكم كتابه العزيز وتعالى ل ا
لتي ا كانل لحوم برية أم بحريةأع على أكل اللحوم سالالالواء يشالالالجالتالكحولية، و 
، وشالالالالالالالالالالالالالجع على تنالاول مالا له قيمة النالافعالة األخرى منتجالالالوكالل  أحل الا اهلل

ي، النظالام الغذائ علىبعالد التالبكيالد غالذائيالة، واالهتمالام بجودة ونوعيالة الطعالام، 
 ى:تعال هلو قل ،دون جوع من األكلأو  ،والشالالالرب مثل منع اإلفراط في األكل

 َر   رن ب  اليم سي ر   وا إ ن ف  اَل ر ا  َرب وا َواَل ت سي  . (9)َو    وا َواشي

                                                           

 .31سورة ا عراف، ا رة: (1) 
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الطعام والشالالراب قد يكونا مضالالرين مالم يتبع اإلنسالالان قواعد صالالحيحة إن 
يخاف عليه  (9) وقد زعم بعضالال م أن الملقو :ناوقد تكون م لكة، قال ابن سالالي

ويشالالالالالالبه أن يكون ذلك بسالالالالالالبب سالالالالالالكتة  ،فإن جاوز نجا ،أربعة أيامإلى  الفجبة
شالالالالالالالالراب حد أو  . ونرى هذا سالالالالالالالالببه تناول طعام(6) قوية كانل اللقوة تنذر ب ا

توفرل اإلرادة واإليمالالان بمالالا جالالاء في إذا  اإلسالالالالالالالالالالالالالراف قالالادر على التوقف عنالاله
 (.رسوله )كتاب اهلل وس نة 

من خالل الحفالالالاظ  (5)النوع تالالالبمين تثقيف المجتمع و العمالالالل على  رابعااًا:
أو  ،ببنواعه الزنا والتبكيد على محاربة، المشالالالالالالروعة الصالالالالالالحة الجنسالالالالالاليةعلى 
و أ الرهبنة، ورفضاسالالالتخدام العادة السالالالرية، غيرها كالالالالالالالالالالالالالالالال: ، و والسالالالحاق اللواط

، بين الزوجين يضالحالجمالالاع عنالالد اعتزال النسالالالالالالالالالالالالالالاء، والتالالبكيالالد على تحريم 
وله لق ،بعد الجماعأو  ومنه الغسالالل بعد الحيض ،واألمر لما جاء به اإلسالالالم

وا تعالالى : اط ه ر  ا  ااَ ن بااً األمراض  ، ليكون البالالدن طالالاهرًا من (4) َوا  ني   نيت مي   
 المعدية وغيرها.
بسالالالالالالالالالالالالالكان أو  أمراض جنسالالالالالالالالالالالالالية تختص بقبيلةاألمراض  ومنقال الرازي: 

حّلل تأو  واعلم أن ضالالعف األعضالالاء تابع لسالالوء المزاج ،في ميكثر أو  ناحية
 .(5)البنية 

                                                           

عبارة عن االة شااا ْ ت ااارب الن اااف ا رمن أو ا رسااار من الو ف، نتر ة شااا ْ الع اااب (1) 
 https://www.google.com/search?q=%D18A18 .  الو ه 

 .3/1ال انون    الطب، (2) 
هااااا(، 1412، )مطبعة أمرر، قم/إرران، ةمن   ف ال نس    قنواتف المرهبرالوائ  ، أامأل، (3) 

222. 
 .9سورة المائألة، ا رة: (4) 
 .1/148 ،   الطب نال انو(8) 
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من  سالاليطرةال المجتمع بغية فيواإلنسالالاني  بث الوعي اإلسالالالمي خامسااًا:
وتر للوقاية من أسالالالالالالالالالالالالالباب الت والعمل تعلمال في والنفسالالالالالالالالالالالالالية ةالعقليالناحيتين 
ي ف وما يصالالالاليبهباإليمان بالالالالالالالالالالالالالالالالال: اهلل  قناعة اإلنسالالالالان من خاللأو  العصالالالالبي،

م وتحري التعرض للمرض،أو  الشالالالالالالالالالالقاءأو  ،والصالالالالالالالالالالبر على الضالالالالالالالالالاليق حياته،
اًل ك الناسمع تعاون المعروف وال، واألمر بالفي الحيالاةاليالبس وعالدم االنتحالار 

 معالتوتر في المجت عواملمنع كل و لتخفيف أعباء الحياة،  بحسالالالالالالالالالالالالالب طاقته
 ،مارالقب : المالهي والصاالل الخاصةمثل ،واإلسالراف المالي غير المشروع

لصالالالالالالالالغار والمفيد للكبار وا الترفيه البريءتبمين وسالالالالالالالالائل و  ،الرباعدم العمل بو 
 .نساءً و  رجاالً 

تشالجيع تطوير اللياقة البدنية، والبناء الجسدي السليم، من خالل  ساألسًا:
العمل والج اد والعمل اليدوي والحركة، وتشالالالالالالالالجيع الرياضالالالالالالالالة غير القاسالالالالالالالالية، 

احة، والسباقال ببنواع ا، وكراهية السمنة، وركوب الخيل، وتعلم الرمي والسب
 .(9) :" علموا أوالدكم السباحة والرماية ()قال  ورفض الخمول.

اسالالالتخدام الغرغرة بالماء والملح لما ل ا من أهمية علميا، السالالاليما  ساااابعًا:
الوضالالالالالالالالالالالالالوء بالماء مرال عدة في اليوم الواحد كفيلة  فضالالالالالالالالالالالالالاًل عنقبل النوم، 

لتصالالالالالاق الفيروسالالالالالال بدنيًا، وقراءة القرآن بصالالالالالول بالتخلص والقضالالالالالاء على ا
 مسالالالالالالالالالالالالالموع للقالالاره يعطيالاله موجالالال تسالالالالالالالالالالالالالالاعالالد على قوة المنالالاعالالة والتغلالالب على

من  يعانونمن م ىقادر على شفاء المرض الكريم القرآنالف ،جميع ااألمراض 

                                                           

ا ر العسااااااااا ان ، أبو الفضاااااااااااااْ أاماااااأل بن ع   بن ماماااااأل بن أاماااااأل ) : ابن (1) 
م(، اال ابة    معر ة ال اابة، تا رق: ع   مامأل الب او ، )ألار نهضة 1441ها/182

 . وهناو من رر  ضعف هرا الاألرث.1/484، م(1612-ها1366 ال اهرة، ال اهرة،
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ْ    لقوله تعالى: ،واهلل أعلم مسالالالتعصالالالية قد تكون أمراض  َما ال رآن م نَ  َون َنزف
َفا ه وَ  َمة   ء  ش  ن رنَ  َوَراي م   . (9) َخَساًرا إ ال   الظ ال م رنَ  َرز رأل   َواَل  ل  يم ؤي

فال عجب وال  ،ويحل حلّ ا لم غيض من فيض ما تقدم فإن هذا ةخالصالال
 :انر مأوقد يحمل  ،نعيشه اليوم فيما روغ

ه شالالالالالالالبقد تكون  ىتعالتبارك و الناس بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: اهلل  عالقة قسالالالالالالالم من أولهما:
ما يقومون به من معاصالالالالالالالالالالالالي على عباده للذي غضالالالالالالالالالالالالب الحد اإلى  منقطعة
 .القاصي والداني ة يعرف ا ويراها ويسمع اظاهر 

مي منطلقًا من التطور العل العفلما يقوم به قسالالالالم من البشالالالالر بب وثانرهما:
البلدان؛ و شالالعوب العلى  التغلب ألسالالباب هدف ا ال ائل في عصالالرنا الحاضالالر،

 على ذاالسالالالالالتحواأو  بالقوة،ة بغية فرض السالالالالاليطرة وتغيير األنظمة السالالالالالياسالالالالالي
المحترمالالالة رجالالالااًل نفس األ وا الكثير منقتلإذ  ،(6) األرضاحتالل أو األموال 

 جلْ و  مقبول ألن اهلل عزّ  غيروكل هذا وذاك  ونساًء عمدًا وخطًب وغير ذلك،
ن، كرَه اهلل الظلم لإلنسالالالاإذ  ،عباده الصالالالالحينة خلق األرض لتكون في خدم

                                                           

 .12سورة االسراء، ا رة: (1) 
غزوه  ب رار من الوالرا  تم  الر العراق  ضاااًا عن  ،أ غانساااتان ألوْ منها  ما ا اااْ   (2) 

من ألون موا  ة م  س  م(2113هاااااااااا/1424سنة ) وألوْ مساانألة لها المتاألة ا مرر رة
( رومًا مخ فًة ال ثرر 21برن ال روش استمر  أ ثر من ) عألةرو ا من الألول .  وقع  معا

من ال ت ى وال راى والمعاقرن ر ااًل ونساااًء وأطفاْ ممن ال رنب لهم    رلو ا مر،  ضااًا 
عمر : مةتر  : بررمر، بوْ، عام قضااارتف    العراق،ر نظرعن تألمرر البنى التاترة. ل مزرأل 

، أامأل بن ساااااااااعأل بن غرم؛ الغامأل ، 38م(، 2119، انلبن، ألار ال تاب العرب ) ،ا روب 
 ))أل. ط(، )أل. م(، )أل.  ((،، ولرس الشاااااارق ا وسااااااط ال ألرأل ا مة االسااااااامرة من  ألرأل

1/12 ،1/491 ،12/132. 
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َناه مي َوَل  ني  أخيه اإلنسالالالالالالالالالالالالالان، قال تعالى:  ظلميال  ويطلب منه أن َوَما َظَ مي
 . (9) َ ان وا َأنيف َسه مي َرظي  م ونَ 
ن هناك أمراض تم تشالالالالالالخيصالالالالالال ا من العلماء العرب أومن الجدير بالذكر 

إن ف ،والمسالالالالالالاللمين، السالالالالالالاليما التي أصالالالالالالاليب ب ا الناس صالالالالالالاليفًا، وعلى ما يبدو
بسبب و أ السالليم فيمرضاإلنسالان  السالبب هو فسالاد ال واء الذي قد يسالتنشالقه

وهي  للمريض وجود حرارة شالالالالديدة، فضالالالالاًل عن ذلك ف نالك المعاناة النفسالالالالية
الحار الرطب أسالالالرع  ن صالالالاحب المزاجأ" بما نصالالاله : قال الرازي م مة جدًا،

فضالالالاًل عن  ،(6)"برء من االسالالالتسالالالقاء من صالالالاحب المزاج الحار باليابس منه 
ة المرضى مما قد يتسبب لإلنسان قلأو  حاءاالنفعاالل والقلق المرافق لضصال

من دون غيره بسبب كثرة تناول األطعمة  بإالم، وهناك من يصاب النوم ليالً 
 صالالحته وعمره الذي يؤدي به فيما بعدإلى  واألشالالربة بشالالراهة من دون النظر

 قد يسالالالالالالالالبب لهأو  الفسالالالالالالالالاد ال ضالالالالالالالالمي الذي ينتج عنه المرضأو  التخمةإلى 
 .(5) المول الحقاً 

في تشالالالالخيص األوبئة واألمراض،  اا أن هناك الكثير من العلماء أبدعو كم
الذي دون معلوماته  ،(م956 هالالالالالالالال561الرازي )ل: على سبيل المثال  ومن م

                                                           

 .111سورة الناْ، ا رة: (1) 
الثامر ، ألاووأل، تأهرْ بعض الا ائق الع مرة     تاب ال  ء أو االساااااهاْ ل راز ، باوث (2) 
ناألوة ال طرراة الخاامساااااااااة لتااررخ الع وم عناأل العرب، )مر ز ااراء التراث العرب ، مطبعة ال

 .418 م(،1616الرشاأل، بغألاأل، 
 ،  رألوس الا مةم(6هاااااااااا/ ق3) : قأبو الاسن ع   بن سهْ  ،ر نظر: ابن ربن الطبر (3) 

امعة   ،معهأل تاررخ الع وم العربرة واالساااااااااامرة، )مامأل زبرر ال ااااااااألر   تح: ،   الطب
،  تااب  الرنوس    ق. م( 219) :  ؛  االرنوس218 م(،1669،  ران فور  ا لماانراة

 رق الطب ل متع مرن، تر مة وتا رق: مامأل سااااااا رم ساااااااالم، )الهرئة الم اااااااررة العامة، 
، المو ز    تاررخ الطب وال اااااااارأللة عنأل  امْ ، مامألاساااااااارن؛ 36 م(،2111ال اهرة، 

 .43(، (والث ا ة والع وم، ال اهرة، )أل.  العرب، )المنظمة العربرة ل تربرة 
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" من : يصالالالالالالالالالالالالالفه أحد الحديثين ببنهف)الحاوي في الطب(،  هوتجاربه في كتاب
( م9156 هالالالالالالالالالالالالالالال467عن ابن سالالينا )ل: ، فضالالاًل (9)روائع الطب اإلسالالمي "

في كتالالالاب )القالالالانون في الطالالالب(، وبرع ابن  الطبيالالالة ن علومالالالهالالالالذي دوّ  ،(6)
( 4)( 9169 هالالالالالالالالالالالال455ل: الزهراوي )و  ،(5)( م9677 هالالالالالالالالالالالال678النفيس )ل: 

 .(5) وغيرهم الكثير من األطباء العرب
 ولفالائدة القاره الكريم وتبيان األفكار العلمية التي جاء ب ا األطباء العرب

انون في الطب( للعال م المسالالالالالاللم ابن سالالالالالالينا، كتاب )القإلى  رجعنا والمسالالالالالاللمون
مالالا يراه في هالالذه األوبئالالة، والوقالالايالالة من الالا من إلى  بغيالالة االختصالالالالالالالالالالالالالالار والرجوع

                                                           

( طوقان، قألر  اا ظ، تراث العرب الع م     الرراضااااارا  والف و، )ألار الشاااااروق، بررو ، 1)
 .221م(، 1693

ام أل    بخار  عأبو ع   الاسااااارن بن عبأل اهلل بن ع  ، المعروف بالشااااارخ والرئرس، ول  ( 2)
من  ثم انت ْ إلى الر  .برع  رف ب الط تع م ، وعن  بالألراساااااة ورغبم(611/هاااااااااااااا311)

تب ال ثرر من المؤلفا  الطبرة،  ضاااااًا عن المؤلفا  الف سااااافرة ا خر ، ل مزرأل  َ إر ، إرران
 .11/111ر نظر: الرهب ، سرر أعام النباء، 

ر، قرأ وراء النه  رماب ألة  ،أل    قرشعاء الألفرين ع   بن أب  الازم ال ريشا   الم ر ، ول  ( 3)
ر نظر:  االة، عمر  .  ألمشاااق، طبرب مشاااارو،  ضاااًا عن ع مف بالف ف وا  اااوْالطب  

ّنف  ال تب العربرة، وه  الطبعة الم ااااورة ع ى الطبعة  ر ضااااا، مع م الم َؤلففرن، ترا م م  ااااَ
(، (الثانرة الت  طبع     مطابع الترق  بألمشق، )ألار إاراء التراث العرب ، بررو ، )أل.  

1/81. 
ر شااااهأأل بالزهراء، قرب قرطبة با نأللس، من خ ف بن العباس ا نأللساااا ، ول   أبو ال اساااام( 4)

،  ضًا عن رسمف ل  ثرر من ا ال  ن ار  راا  العرب، ناْ شاهرة واسعة، السرما برن ال
عرون ا نباااء    طب ااا  ا طباااء، ، أ اااااااااربعااةال راارااة الت  اخترعهااا، ر نظر: ابن أب  

2/82. 
ألور ا طباء العرب المساا مرن    تشااخر  ا مراض البشااررة ، : مشااال ، ع   عبألر نظر( 8)

،  امعة بغألاأل،   رة التربرة م  ة ا ساااتار، )   الألولة العربرة االساااامرة: ألراساااة انت ائرة
 وما بعألها. 128م(، 2111، لسنة 148ابن رشأل، العألأل 
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م قديمًا وحديثًا، السالاليما التي تلتبس على قسالال وأسالالباب ا خالل معرفة أعراضالال ا
من األطباء، وعدم تمكن م من تشالالخيص ذلك الوباء المنتشالالر وعالجه سالالابقًا 

قش عالمالالالالال ودالالل وأعراض يمكن للمرء أن يتخالالالالذ من الالالالا نالالالالاإذ  والحقالالالالًا.
 واألوبئة في عالم اليوم.األمراض  وسيلة للوقاية من

 ،الجالالذام والجرب والجالالدري والحمى الوبالالائيالالة :أمراض م عالالديالالة مثالالل ف نالالاك
كان إذا  وكذلك وارتفعل األبنية، ضاقل المساكنإذا  ، الساليماوالقرو  العفنة

متبمله بعينه ومثل إلى  الرمد وخصالالالالالالالالوصالالالالالالالالاً  :لالمجاور في أسالالالالالالالالفل الريح مث
َرس حتى إن تخيالل الحالامض يفعلاله ومثالل السالالالالالالالالالالالالالبالل ومثل البرص و أ الضالالالالالالالالالالالالالَ

القرع الطبيعي والبرص والنقرس والسالالالالالالالالالالبل  :تتوارث في النسالالالالالالالالالالل مثلأمراض 
 .(9) والجذام وغيرها

الخدر في مؤخر عضد الالالالالالال: قد يعقب ذال الرئة والجنب ك :قال ابن سيناو 
وقد يحمل على ج ة القلب  ،أطراف األصالالالابعإلى  سالالالاعدهه و يسالالالصالالالاحبه وأن

 .(6) جانب الدما إلى  فيعرض منه خفقان يتبعه الغشي
و أ ذلك كله فساد ال واء في نفسهساعد قد يفكانل المسالام منسالدة إذا  أما

 ،وقد تقع باإلرثسالالالالالالالالالتكون م عدية فإن العلة  المصالالالالالالالالالابين، مجاورة المجذومين
فاد في مسالالالالتأو  من ا خلق في نفسالالالاله لمزاج ل امزاج النطفة التي  فضالالالالاًل عن

فالالالالإذا  الرحم بحالالالالال ل الالالالا مثالالالالل أن يتفق أن يكون العلوق في حالالالالال الحيض.
من جنس السالالالالالالمك والقديد  السالالالالالاليما ية،غذحرارة ال واء مع رداءة األ لاجتمع

والعالالدس كالالان بالالالحري أن يقع الجالالذام كمالالا  ،لحوم الحميرأو  واللحوم الغليظالالة
  .(5) بيل المثالباإلسكندرية على سكثر 

                                                           

 .1/111ال انون    الطب، (1) 
 .2/342، نفس الم ألر(2) 
 .2/111انون    الطب، ابن سرنا، ال (3) 
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واعلم أن القيء المنّقى بالرفق دواء عجيب لمن تسالالالالالالقط منه الشالالالالالال وة عن 
وأما الكائن بسالالالبب ضالالالعف والحريف. الحلو والدسالالالم ويقتصالالالر على الحامض 

 حّس المعدة فيجب أن يعالج الدما  ويبرأ السالالالالالالبب الذي أدخل ا فة في فعله
(9). 

ان عالمالالة جيالالدة وربمالالا والفواق الالالذي يالالدخالالل في عالمالالال البحران ربمالالا كالال
لم يسالالالكن القيء الفاق وكان إذا  وأنه ،كان عالمة رديئة بحسالالالب ما نوضالالالحه

 ،في الالالدمالالا أو  ف و رديء يالالدل على ورم في المعالالدة ،معالاله حمرة في العين
عرض لصالالالالالاحب الفواق ورم إذا  وقيل في كتاب عالمال المول السالالالالالريع أنه

عروف وكان الفواق في الجانب األيمن خارج عن الطبيعة من غير سالالالالالالالالبب م
ان وفي ذلك الكتاب من ك ،شديدًا خرجل نفسه من الفواق قبل طلوع الشمس

لك فضاًل عن ذ ،مع الفواق مغص وقيء وكزاز وذهل عقله فإنه يمول قطعاً 
 .(6) إذا كان باإلنسان أورام وقرو  لينة فذهب عقله مالف

نيق أن من كان به خوا (المول السالالالالالالالالالالالالريع)في عالمال أيضالالالالالالالالالالالالًا  وقد قيل
لى إ أو البيالالالالالاضإلى  فتغير لون مؤخر عنقالالالالاله عن حمرتالالالالاله المعتالالالالالادة تغيراً 

 .(5) الخضرة وعرق إبطه وأرنبته عرقًا باردًا فإنه يمول في أحد يوميه
 نفث الدم المتتابع فإن عولجإلى  وكثيرًا ما يشالالالالالالالالالالالالتّد ب م السالالالالالالالالالالالالعال ويؤدي

ن تركوا يسعل ن ماتوا نزفًا و سعال م بالموانع للنفث هلكوا مع خفة يصيبون ا وا 
على مول سالالالالالالالالريع  فإن عرض االختالط ودامل الرقة دلّ  السالالالالالالالالريع.المول ب

 . (4) بسبب أن المواد تحمل على الدما  فيتعطل النفس

                                                           

 .3/481نفس الم ألر، (1) 
 .8/213نفس الم ألر،  )2(
 .2/261نفس الم ألر،  )3(

 .3/134 ،ابن سرنا، ال انون    الطب(4) 
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 املرضية:األعراض  أنواع
 قسمين:إلى  ن تقسمأبمجمل ا يمكن األعراض  وهذه
ارة بسبب حر أو  إصابةأو  سبب مرض ناتج عن ورمبتحدث  :ةعرضر .1

 .(9)كال: اإلسراف في الطعام  عن حركال غير اعتيادية وغيرهاأو  الشمس
ب بسب المصاب، يسالخن جسم عندماشالكال ثالث أتكون في  :ةمرضار .2

العلمالالالاء العرب  قالالالاللالالالذلالالالك  ،جميع أجزاء البالالالدن فيارتفالالالاع درجالالالال الحرارة 
 على ذلك بما يبتي: المسلمون تعليقاً و 

ى ألن ا كثيرًا ما يشالالالالالف ،يومكان مبدأها تعلق ا بالرو  سالالالالالميل حمى إذا  أ.
 يام.أثالثة إلى  من ا المريض خالل يوم

، ولذلك سالالالالالالالالالالالالميل عفنية، وهذه العفنية باألخالطب. قد تكون مبدأ تعلق ا 
 والدموية. والبلغميةنواع هي: الصفراوية والسوداوية، أربعة أ

دق،  ىحم :تسمفن كان مبدأ تعلق ا باألعضاء الصلبة األصلية إّما أ ج.
 ا.ن هناك أصناف أخرى غيرهفإعما تقدم  فضالً 

ء، وكثيرًا ما الدواالغذاء و ال يبلغه  عظيماً  وقالد ينتفع البدن بالحمى انتفاعاً 
مواد غليظة لم تكن تنضالالالالالالالج  إلنضالالالالالالالاجسالالالالالالالببًا  العفن وحمى .يكون حمى يوم
 ما كان م لتفتح سالالالالالالالالدد لم تكن تصالالالالالالالالل إلي ا األدوية المفتحة بدون ا، وسالالالالالالالالبباً 
 .(6) الفائدة من ا جيدة

                                                           

 .21 -21 بو ،الطب النّ ، ر نظر: ابن قرم ال وزرة(1) 
 .21-16بو ، الطب النّ ، ل مزرأل ر نظر: ابن قرم ال وزرة(2) 
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ب العر األطباء  قسالالالالالالالالالم من قد أشالالالالالالالالالار ل ا بّيناها إن هذه التقسالالالالالالالالاليمال التي
والعالمال التي األعراض  وشالالالخصالالالوها بحسالالالب ،منذ قرون خللالمسالالاللمين و 

 .(9) تبدو على جسم المريض ونفسيته
دن شالالالالالالعوره بثقل الب من االتي تظ ر على المريض األعراض  وأغلب هذه

ة وارتفاع شالالديد في درج ،المفاصاللعض في با الم  منبوجه عام، ومعاناته 
حرارة الجسالالالالالم مع جفاف الفم، فضالالالالالاًل عن التعرق الغزير والشالالالالالكوى من بطء 

واألهم في ذلك هو سالالالالالالالرعة نبضالالالالالالالال  ،حركة الجسالالالالالالالم عمومًا مع ذبول البدن
أسوأ  مناألعراض  ت عد هذهإذ  القلب وكمودة لونه مما يدعو ببنه نذير شؤم،

وهو ال يعرف ما هو  ،ن الا المريض حينذاكمى التي قالد يعالاني مأعراض الح  
لعدم وجود إجراءال ، الوباء الذي أصالالالالالالالالالالالالاليب بهأو  المرض الالذي يعالاني مناله

 .(6)وفحوص مختبرية طبية بتقنيال عالية كما هو حاصل اليوم 
من أعراض ا ف ،ذال الجنب وذال الرئةال: إّما من األعضاء الحاملة ل ا ك

ما من أسباب ا ك ،الصرع ما من التشبيه ك ،مرض سوداوي :قولناالالالالالالالالالالال: وا  : الالالالالالالالالالالوا 
ما منسالالالالالالالوباً  ،داء األسالالالالالالالد وداء الفيل :قولنا أول من ذكر أنه عرض له إلى  وا 

ما  ،طيالنس :رجل يسالالالالالالمىإلى  قول م قرحة طيالنية منسالالالالالالوبةالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: ذلك ك وا 
 بلخ،إلى  سبةن قول م القرو  البلخيةالالالالالالالالال: ك ،بلدة يكثر حدوث ا فيهإلى  منسوباً 

                                                           

الاسااااااااان ع   بن أامأل التبررز  ) : الألفرين أب   هبْ البغألاأل ، مهربل مزراأل ر نظر: ابن (1) 
ألار وم تبة برب رون، لبنان، )م(، المختار    الطب، تا رق: هاشم النألو ، 1213ها/911

 .191-186)أل.  (، 
المو ز  ؛ اساارن،818- 814، الا مة    الطب ل مزرأل ر نظر: ابن ربن الطبر ،  رألوس(2) 

ل اااااارأللة عنأل العرب، )المنظمة العربرة ل تربرة والث ا ة والع وم، ال اهرة،    تاررخ الطب وا
؛ الامو ، شمس الألفرين مامأل بن أامأل بن روسف بن أامأل المرألان  263-262)أل.  (، 

م(، البران     شااااااااف ع م الطب ل عران، )الم تبة 1923هااااااااااااااااا/1133الشااااااااا ع  ) : 
 .266(، ورقة 111118البررطانرة، مخطوطا ، رقم: 
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ما منسالالالالالالالالوباً  القرحة الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: ن مشالالالالالالالال ورًا باإلنجا  في معالجات ا كمن كاإلى  وا 
ما باطنة ّما أ األمراض " إن: قيل في حين ،السالاليروتية ظاهرة فتعرف حسالالًا وا 

: الالالالالالالالالالالعسرة الوقوف علي ا كأو  أوجاع المعدة والرئةالالالالالالالالالالال: س لة الوقوف علي ا ك
مالالا غير مالالدركالالة إال بالالالتخمين ك ،آفالال الكبالد ومجالاري الرئالالة ا فالالال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: وا 

 .(9) "ي البولالعارضة لمجار 
في هذا المجال عن أعراض المصاب، السيما عند النظر  ابن سينا وقال

:" حال البول ينذر بعلة في الكلى والبراز العادم ومعرفالة البول، بما نصالالالالالالالالالالالالاله 
ذا طال حرق البول أنذر بقرو  تحدث في  للصبغ فوق العادة ينذر بيرقان، وا 

بالالالقولنج، والحكالالاك في .. والوجع في األطراف ينالالذر . المثالالانالالة والقضالالالالالالالالالالالالاليالالب
 .(6)"المقعد أن لم يكن ديدان صغار ب ا ينذر بالبواسير 

-كورونالالا )كوفيالالدوهنالالاك تالالداخالالل بين أعراض ألمراض عالالدة مع أعراض 
 األمور، فقد أوصالالالالالالالالى ى الناس الكثير منتلتبس عل ، ولكيالالمسالالالالالالالالتجد (99

يرى أن ا مفيدة من  وصالالفية توصالاليال شالالخصالالية (5)أحد األطباء المعاصالالرين 
 التي تظ ر على المريض قائاًل:األعراض  خالل معرفة

 .السعال الجاف + العطس = يعني تلوث ال واء .9
 = يعني نزالل البرد األنفالسعال + المخاط + العطس + سيالن  .6

                                                           

 .1/111ال انون    الطب،  ،ابن سرنا(1) 
 .1/291 ،نفس الم ألر (2)
، إر  ان  لف ل اء  مباشااااارة مع ال نوا  االعامرة، والمرضااااااى الأل تور اامأل الام هو:  (3)

الم ابرن بوباء  ورونا، وقأل قرْ إنهم خر وا مطمئنرن بسبب ما قألّم لهم من ن ائح طبرة 
 ة  و  العرب:وغرائرة نا عة. ر نظر ل اء قنا

 https://www.facebook.com/watch/?v=3611119968163816  تاااااااارراااااااخ
 م. 16/6/2121الألخوْ    الموقع: 

https://www.facebook.com/watch/?v=3907886695893519
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+ وجع الجسالالالالالالالم +  األنفالسالالالالالالالعال + المخاط + العطس + سالالالالالالاليالن  .5
 .نفلونزاالضعف + الحمى الخفيفة = يعني اإل

لم في الجسالالم + ضالالعف + حمى عالية + سالالعال جاف + عطس +  .4 ا 
ا + والتذوق = يعني فيروس كورون صالالالعوبة في التنفس+ فقدان حاسالالالة الشالالالم

 .المستجد (99-)كوفيد
فعليه مراجعة أقرب كورونا  فيروسالالالالالالال: ب شعر اإلنسان أنه مصابإذا  إما

تم تحديد مواقع رسمية ت تم بفحص إذ  وحدة صحية متخصصة ب ذا الوباء،
 ل المصابين في أغلب البلدان التي تعاني من انتشار الوباء.ومعالجة وعز 

تظ ر قد ( المسالالالالالالالالالتجد 99-كورونا )كوفيدوهناك قسالالالالالالالالالم من أعراض وباء 
 :من اعلى المصاب 

ن م تقريبالالالالاً  األوليالالالالة من اليوم الثالالالالاني لليوم الخالالالالامساألعراض  تبالالالالدأ .1
 اإلصابة بالوباء.

 وتعب جسالالالالالالالالالالالالالمبال عام ونحول ،ارتفاع درجة الحرارة تكون عراضاأل .2
 .بالتنفس وضيق

 .العاشر لليوم الخامس اليوم من وتشتد للمصاب،األعراض  تزداد .3

 ضالالالالالالالاليق اإلسالالالالالالالال ال معوقد يرافق ا  ارتفاع درجة حرارة الجسالالالالالالالالم، تزداد .4
 .ش يةال ويفقد المصاب بالجسم ووجع نحولو  من السابق، أكثر بالتنفس

 بالتقلص تدريجيًا وتخف.األعراض  تبدأ العاشر يومال بعد .8

 تنت ي من اإلصالالالالالالالالالالالالالابة، فمن المحتمل أن تقريباً  (94) يومال بعد امّ أ .9
ويسالالالالالالالالالالالالالتمر بتنالالاول العقالالاقير الطبيالالة التي تسالالالالالالالالالالالالالالاعالالد على  ،جميع الالااألعراض 

 التخلص من المرض الذي أصيب به.
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وذكر أن من المفيد تناول مشالروبال وأطعمة تساعد على تقوية المناعة، 
لبن الثوم و وتنالالاول ال ،لبرتقالالالعصالالالالالالالالالالالالالير االغرغرة بالالالمالالاء والملح، وتنالالاول  من الالا

 لمدة زمنية يحددها الطبيب المختص.لشمس شعة االتعرض ألو 
ارك اهلل تبإلى  أن الوقاية بوجه عام ضالالالالالالالالالالرورية وتبدأ من العودة نرى كما

 ، وتالالبمين مسالالالالالالالالالالالالالتلزمالالال الوقالالايالة منصالالالالالالالالالالالالالالالحالعمالالل وتعالالى، والتقرب إلياله بالال
صالالالالالالالالالادرة عن الج ال  ما ينشالالالالالالالالالر من تبليغال م مةإلى  اسالالالالالالالالالتناداً األمراض 

 تس م في الحد من انتشار الوباء واألمراض. الرسمية ذال العالقة، فإن ا
ن م عن كالالل فعالالل كليالالاً  التوقفاألمر  كالالذلالالك من األهميالالة بمكالالان يتطلالالب

ذى بالالناس لحق األت يالة التيجرثومشالالالالالالالالالالالالالبناله صالالالالالالالالالالالالالنالاعالة األوبئالة واألمراض ال
أواًل،  الغيرشالالالالخصالالالالية على حسالالالالاب أو  دنيويةتحقيق مصالالالالالح  ةبغي األبرياء؛

 م اجالً أ وهؤالء سيحاسبون عاجالً  ثانيًا، عن رضى اهلل تبارك وتعالى ةبعيدو 
 .اهلل تعالى المعمورةرض أهقل من غير ذنب في ز   بريئةعن كل نفس 

 
 
 

 :التأمن الصحي
لتزم به تإذ  ما شالالالاب  ا،أو  المسالالالتشالالالفىوهما األول عقد بين طرفين ي مثل 

 نمرض معيّ ب أصيبوا منم ،فرد أم جماعة اسالواء أكانو  بعالج الطرف الثاني
مرض مقابل مبلغ مالي أو  وباء من ت موقاي بذل ما بوسالالالالالالالالالالالالالع م من أجل أو
لى والثالالالاني عالقرار تلزم بالالاله الجميع األول  اتخالالالاذه تعليمالالالال من ج الالالة حالالالددت

 مسبقًا. لوفق ضوابط حدد
ام من المحتمل القيأو  يمكن تسالالالالالميته بمعاوضالالالالالة المال لقاء منفعة قائمةو 

 عند وجودها، ويسمى هذا من باب العقود على المنافع المباحة بين الناس.
لذلك نجد أن من تحمل مسالؤولية التبمين الصالحي مثل: المستشفى، ف ي 

وفاة، الأو  ن له عند وقوع ضالالرر في بدنه كالالالالالالالالالالالالالالالال: المرضال تدفع نقودًا للمؤمّ 
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نمالا تتم معالجته بكل الوسالالالالالالالالالالالالالائل المتاحة مقابل ما دفعه من نقود  جراء  ل اوا 
وتكون الالدولة هي الج ة التي تعمل على تنظيم ذلك بقوانين تحمي  ،التالبمين

 .(9) المجتمع من الفناء
من الوسالالالالالالالالالالالالالالائالالل الكفيلالالة بالالالوقالالايالالة من األوبئالالة تعيين ج الالال تتولى تالالبمين و 

خاصالالالالالالالة من النوازل التي ظ رل في الوبائية، األمراض  مسالالالالالالالتلزمال معالجة
على أن تكون الدولة صالالالالالالاحبة القرار  لهذا العصالالالالالالر ولم تكن معروفة من قب

والبد من عرض تلك القضايا على  من خالل لجان مختصالة،األمر  في ذلك
 كمفي ا ح  اإلسالالالم  مباده وقيمما من قضالالية إال إذ  ،األدلة والقواعد الشالالرعية

يس م في عالج ا والحد من ا بعد أن يضع اإلنسان نفسه وضميره في خدمة 
 البشرية جميعًا.

ناس من األحكام بقدر ما يحدثونه من أحداث وقضالالالالالالالالالايا، ذلك أن ويجد ال
 القضالالالالالالايا والحوادثّما أ ة محصالالالالالالورة ومتناهية،نّ النصالالالالالوص في الكتاب والسالالالالال  

 طرد وأهل العلم الشالرعي المجت دون همضالفغير متناهية، بل هي في تزايد م
 نون أحكام النوازل والمسالالالالالالالالتجدال التي تنزل باألمة في كل عصالالالالالالالالرالذين يبيّ 

 .(6) كل زمان ومكانوفي 
ومن الالفل أن كل مرض يقع ويسالالبب قتل الناس قيل عنه طاعونًا، وقد 

( المسالالالالالالالالتجد 99-يكون ليس طاعونًا بل شالالالالالالالالبيه ببعراض وباء كورونا )كوفيد
مرض  سالالوى قديماً  الذي انتشالالر اليوم في عالمنا المعاصالالر إال أن م لم يعرفوا

نتيجالالة التطور ال الالائالالل في و  .إال في قرون متالالبخرة الطالالاعون القالالاتالالل حينالالذاك

                                                           

مامأل بن إبراهرم و أل المط ق ماعباأل اهلل بن ما وعباأل اهلل بن ماماأل ل مزراأل ر نظر: الطراار، (1) 
 .12/19(، م2112-ها1433، الَوطن، الرراض ر، )مألار  الف  ف  المَرس   ،لموسىا
سااعوأل، التأمرن ال ااا     المنظور االسااام ، ))أل. ط(، )أل. م(، )أل. ، الشاارخ الفنرسااان(2) 

،))  1. 



 

218 

 

 التقنيال العلمية ضالالالالالالالالالالالالرورة وضالالالالالالالالالالالالع برامج للتبمين الصالالالالالالالالالالالالحي، بغية معالجة
التي قد تودي بحياة الكثير من الناس لسالالالالالالالالالوء اسالالالالالالالالالتخدام السالالالالالالالالاللطة األمراض 
 الصحية واهمال ذلك التبمين الحيوي. للإلجراءا
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 املبحث الرابع
 العالج باألعشاب

 
 بئةأو ما تنتشالالالالر ل االطالع على تراث األمة الخالد نجد أن كثيرًا من خال

تمّثل " حديثًا فقد أّما  ،(9) أسالالالباب ذلك ةال الك السالالالريع دون معرفإلى  تؤدي
العولمالة واحالدة من الحالدود الجالديالدة لضمراض المعالدية، وهذا خطر لم يتوقعه 

مالالة مقالالاو فالالبشالالالالالالالالالالالالالبالالا  اإلرهالالاب البيولوجي، و  سالالالالالالالالالالالالالوى القليلون قبالالل عقود قليلالالة
 عّد مشالالالالالالالالالالالالاكل جديدة،المضالالالالالالالالالالالالادال الحيوية، والتبثير المحتمل لتغير المنا  ت  

ن المعروفالالة يمكاألمراض  وتكالالاد القالالدرة على ف م الالا أن تنعالالدم؛ حتى أّن تلالالك
أن تنطوي على المفالاجآل، فلم يتوقع أحد أن يسالالالالالالالالالالالالالبب فيروس زيكا كل هذا 

األمراض  نوعًا جديدًا من 78تم اكتشالالالالالالالاف  6191ومنذ عام .. . الضالالالالالالالرر
 .(6)"الم عدية 
العالج : يجب أن يتلطف في حبس الطبيعة بما هو  ": ابن سالالالالالالالالالالالالاليناقال 

غذى العليل بما يقوي أكثر مقدار ما ي ضالالالالالالالالالم بما يبرد معلوم في أبوابه وأن ي  
ويجعل على المعدة الضالالالالالالالالالمادال والنطوالل  ،وقد جعل فيه قوابض ،ويرطب

ه ومن هالالذ ،ي ويحلالالل القوةفالالإن كالالل فالالاتر يرخّ  ،المقومالالة مسالالالالالالالالالالالالالخنالالة غير مفترة

                                                           

-941 ااأل  الرااس، المناخ وا ساااااااااعار وا مراض    باأل الشاااااااااام عهأل الممالرو، توا، (1) 
 .316، م(1661بررو ، ))أل. ط(،  م،1819-1281ها=622

 (2) https://www.rcrcmagazine.org/2111/11/  :تااااااررخ الاااااألخوْ    الموقع
 م.28/8/2121

https://www.rcrcmagazine.org/2017/08/
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دهن أبرد منه مطيب ويعصالالالر أو  الجملة صالالالوفة مغموسالالالة في دهن الناردين
 .(9)حتى يفارقه أثر الدهن ويجعل على القلب والكبد ما يبرد "

األوبئالالة تسالالالالالالالالالالالالال م في الوقالالايالالة من  كثيرة ابن سالالالالالالالالالالالالالينالالا عالجالالال كتالالاب فيو 
 واألمراض من ا على سبيل المثال ال الحصر:

 يرى أن اف ،كوروناببعراض  تي قد تكون بدايات ا شالالالالالالالالالالالالبي ةً ال عالج النزلة
 بعضوتتطور نتقالالل توقالالد  ،محصالالالالالالالالالالالالالورة في أعراض النقصالالالالالالالالالالالالالالان من المالالادة

 مثل انتقال ذال أمراض أخرى، فيصير الحال لذلك أشد رداءةً إلى  األمراض
 .(6) سليثرغإلى  وانتقال العّلة المعروفة بقرانيطس ،ذال الرئةإلى  الجنب

غم من العسالالالالالالالالالالالالل وبنفس ( 911)يمكن خلط  :مثال   ض الرئةولعالج أمرا
 (95)غم من الكاكا، و  (911) الوزن زيل الزيتون وبنفسالالالالالاله زيل ا وز، و
 ،انالنار وتترك النار قبل الغلي ىغم من الصبر، وجميع ا توضع وتخلط عل

يبرأ سالالالالالالال ومسالالالالالالالاءً  ويبخذ المريض ملعقة كبيرة مع كبس حليب مرتين صالالالالالالالباحاً 
 .(4)ينفع لعالج الرئة  عسل الملكة أن: أيضاً  قيلو ، (5) لىاهلل تعا بإذن
د ق أيضالالالاً  هذه الحااللذكر قسالالالم من األطباء العرب المسالالاللمين أن مثل و 
فضالالالالالالالالالاًل عن  ،(5) شالالالالالالالالالراب األجاص بعد طبيخه وهو نافع عظيمعالج لينفع ل

                                                           

لثااامر ، تااأهرااْ بعض الا ااائق الع مرااة     تاااب ال  ء أو ؛ ا3/11، ال ااانون    الطااب(1) 
 .411، سهاْ ل راز اال
 .1/16، ال انون    الطب(2) 
 رم، ف، موساااااوعة الطب الشاااااعب  عنأل مخت ف الشاااااعوب، تر مة: ساااااعرأل العمر، )ألار  (3) 

 .129م(.2114، سوررا، 2ألمشق، ط
 رم، ف، موسااااوعة الطب الشااااعب ،  ؛1429ل مزرأل ر نظر: ابن سااارنا، ال انون    الطب، (4) 

باا: التافة الع ورة    عاج السار والاسأل  الع و ، مامأل، العاج بال رآن المسمى ؛129
 .811م(، 2114مؤسسة الباَ ل طباعة والنشر والتوزرع، بررو ، )وا عماْ الشرطانرة، 

نظر: ابن البرطااااار، ضاااااااااراااااء الااااألفرين أبو مامااااأل عبااااأل اهلل بن أامااااأل المااااال   ) : ر  (8) 
ع مرة، بررو ، ألار ال تاب ال)م(، ال اامع لمفرألا  ا ألوراة وا غارراة، 1241هااااااااااااااااااا/949
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وهو أصالالالالالالالالالفر اللون يتعلق بالنبال مثل الخيط  ،االسالالالالالالالالالتعانة بنبال الكشالالالالالالالالالول
، وال تمتد جذوره في األرض، وال يخرج منه ورقًا، وهو النبتة ويشرب من ماء

أن إذ  .(9) في ن اياته ثمر لطيف وكثيرًا ما يوجد في الكروم ويتشالالالالالالالالالابك معه
ماءه نافع، السالالالالالالالالالالالاليما لعالج الحميال المركبة في البلغم والصالالالالالالالالالالالالفراء، وهناك 
 شرابال عدة كل ا تشفي مرض الحميال، ومن ا عصير التمر ال ندي، وبزر

 .(6) وغيرها الكثير ال ندبا، والمتطاولة والخيار البارد الرطب
هو نبال  (99-)كوفيدالشبي ة ببعراض كورونا األمراض  ومن عالجال

عصالالالالالا الراعي الذي يسالالالالالمى البطباط، ويتكون من نوعين ذكر وأنثى يسالالالالالاعد 
 .(5) على شفاء مرض اإلس ال المصاحب لنفق الدم من الصدر

 من أعشالالالالاب كما وصالالالالف ا أحد األطباء من إيران،فضالالالالاًل عن تناول مواد 
 ماءلا وتخلط معميرمية و  ،زعترو  ،بطنجو  ،بابونج بيضالالالالالالالالالاء ،نعناع: ومن ا

 .اهلل تعالى بإذنشفاء فإن ا وتشرب بعد التصفية .. .
بعيدة عن األدوية  أيضالالالالالالالالالالالالالاً  ذكر قسالالالالالالالالالالالالالم من األطبالاء عالجال نافعةكمالا 

 لحق الضالالالالالالالالالالالالالرر ببجزاء أخرىومركبالات ا التي تنفع جزء من بدن المريض، وت
                                                           

شااااااا   1/13(، م1662-هاااااااااااااااا1412 ؛ ابن النفرس، عاء الألفرين ع   بن أب  الازم ال ري
م(، الشامْ    ال ناعة الطبرة وا ألورة وا غررة، تا رق: 1211هااا/911الم ر ، ) : 

 .1/213م(، 2112روسف زرألان، )الم مع الث ا  ، أبو ظب ، 
م(، مسالو ا ب ار 1341هاااااا/146ن  ضْ اهلل ) : ر نظر: العمر ، شهاب الألفرين أامأل ب(1) 

   ممالو ا م اااار، تح: المساااتشااارقة ألوروترا  را ولسااا  ، )ألار ال تب الع مرة، بررو ، 
 .22/16م(، 2111

سااااااراج الألفرين أبو اف  عمر بن المظفر الب ر  ال رشاااااا  المعر  ثم  ،نظر: ابن الورأل ر  (2) 
 ،م تبااة الث ااا اة الااألرنرااة)ب و ررااألة الغرائااب، م(، خررااألة الع ااائا1441/ه182الا ب  ) : 

، 11، 22/21؛ العمر ، مسالو ا ب ار    ممالو ا م ار، 318، (هاااااا1421ال اهرة، 
14. 

 . 3/124-2م  أل  ،ال امع لمفرألا  ا ألورة وا غررة ،ابن البرطار :نظرر  (3) 



 

222 

 

 :وعلى سالالالالالالبيل المثال. من خالل االسالالالالالالتفادة بالكثير من النباتال واالشالالالالالالجار
وغيرها الكثير في بالد المسالالالالالاللمين، علمًا أن اهلل عّز  القرنفل والثوم والبصالالالالالالل

َريض   لقوله تعالى:  ،ذكر قسالالالالالالالالمًا من ا في محكم كتابه العزير وجلْ  ت نيب    ا ي
َها َوَبَ   َهام ني َب ي  َها َوق ث   َها َوَعأَلس   . (9)ائ َها َو  وم 

وعودًا على بالالدء، عليالاله يتطلالالب من المصالالالالالالالالالالالالالالالابين ضالالالالالالالالالالالالالرورة الحميالالة هم 
 :وقيل للحرث بن كلدة. الحمية طابع الصالالالالحة" : وعوائل م، قال األصالالالالف اني

ن : وقيل. األزم: فقال .ما الدواء األكبر حمية شالالال ر أيسالالالر من سالالال ر ليلة، وا 
بكل ما ال ت: وقيل. برًا خير من أن تقاسالالالالي العلة فتراً تصالالالالبر على الحمية شالالالال

: فقال. ةقد تركل الشالالال و : وقيل للسالالالري. ما ال تشالالالت يإلى  تشالالالت ي فيصالالاليرك
 واحتمى أحمد بن المعدل. تركل ما أحب ألسالالالتغني عن العالج بما ال أحب

الحمية صالالالالالالحة ألهل الدنيا : لعلة به فبرأ فقال (م949 هالالالالالالالالالالالالالالالالالال557)ل:  (6)
وقالالال عمر . رض، وألهالالل ا خرة صالالالالالالالالالالالالالالالحالالة تبرئ م من النالالارتبرئ م من الم

 وقالالال المالالبمون. عزم الرجالالل بحميتالاله وحزمالاله بمتالالاع بيتالاله: رضالالالالالالالالالالالالالي اهلل عنالاله
: الق. عزمة من عزمال الرجال: فقال .ما الذي يذهب ببكل الطين: لطبيبه

                                                           

 .91سورة الب رة، ا رة: (1) 
غألاأل وقألم ب، ألرنار المعألْ الزاهأل، وهو من أهْ نرسابور أبو عبأل اهلل مامأل بن عبأل اهلل بن(2) 

أَلَث بهاا . ومتف ف ع ى مرهب مالع مًا أنف  .ث اة   رهاًا عار ًا بمرهب أبو انرفة .ااا اًا وااَ
بشااااااااره ، بهاء الألرن )أو شااااااااهاب الألرن( أبو الفتح ا ؛ 1/19ر نظر: ابن ابان، الث ا ، 

 ،م(، المستطرف     ْ  ن مستظرف1449هااا/181) مامأل بن أامأل بن من ور الما  
 .2/143، (()ألار وم تبة الهاْ، )أل. م(، )أل.  
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شالالالالالرب تحتمي وت: قيل للصالالالالالاحب يوماً . فتركه بعد ذلك ولم يعاوده. صالالالالالدقل
 .(9)" عل ذلك بغضًا في الحمية وشرب األدويةأف: فقال .األدوية

 من المرضالالالالالالالالالالىالكثير  اسالالالالالالالالالالتفاد ب اقيل معلومال وهناك من تحدث عن 
من  وتعافوا تعالى الذين أكرم م اهللمن  كعالج أولي لالدرء الوباء، السالالالالالالالالالالالالاليما

، ونشالالالالالالالالالالالالالرل في مواقع التواصالالالالالالالالالالالالالل المسالالالالالالالالالالالالالتجد (99-فيروس كورونا )كوفيد
 االجتماعي مفادها:

 ا تي: ىعلينا في المستشفى نحصل عل يمر  كل يوم كان  - 
 .C-9111فيتامين  .1
 )هال(. Eفيتامين  .2
 61-95( الجلوس في أشعة الشمس لمدة 99إلى  91من الساعة ) .3
 دقيقة.
 وجبة البيض مرة واحدة. .4
 ساعال كحد أدنى. 7-8نبخذ قسطًا من الراحة  النوم  .8
 من الماء يوميًا. ونصف لتر 9،5نشرب  .9
 جبال دافئة )وليسل باردة(.ويجب أن تكون كل الو  .1

جماعال ضالالالالالالمن أو  سالالالالالالواء أكانوا أفراداً  به في المسالالالالالالتشالالالالالالفى ما قامواهذا 
ضاء القيام به للق ى المريض. ولذلك كل ما يتعين علردهال الحجر الصحي

على الفيروس هو اسالالالالالالالالالالالالالت الك المزيالالالد من األطعمالالالة القلويالالالة فوق مسالالالالالالالالالالالالالتوى 
 الحموضة في الفيروس مثل:

 درجة حموضة 969-* الليمون األخضر 
                                                           

م(، 1111هاااااااااا/812أبو ال اسم الاسرن بن مامأل بن المفضْ ) : ، الراغب ا  افهان (1) 
 تاب مااضااااارا  ا ألباء ومااورا  الشااااااعراء والب غاء، )شاااااار ة ألار ا رقم بن أب  ا رقم، 

  .1/161، ها(1421بررو ، 
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 درجة الحموضة 766-* الليمون األصفر 
 درجة حموضة 9566-* األفوكادو 

 درجة حموضة  9566-* الثوم 
 درجة حموضة 768-* مانجو 

 درجة حموضة  765-* المندرين 
 درجة حموضة 9668-* األناناس 
 درجة حموضة 6668-* الجرجير 
 درجة حموضة 966-* البرتقال 

قالال اإلمالالام إذ  (،جالالة الوبالاء عنالد أهالل البيالل )كمالا ذكر في بالالاب معالال
 ( لدفع الوباء بعدما جاءه كتاب من سائلأبي الحسن موسى بن جعفر )

 فبجيب به: 
 البصالالل فقال أيضالالًا: كلوا من بصالاللّما أ كل التفا ، فبكل السالالائل وعوفي.

 . (9)المدينة التي أنتم في ا، فإنه يذهب عنكم وبائ ا 
م( 865هالالالالالالالالالالالالالالال 947()ل: جعفر الصادق ) وقال الطبرسي عن اإلمام

  .(6)مشط الرأس يذهب بالوباء، ومشط اللحية يشد األضراس " بما نصه :"
 نصه:ذكر البرقي قائاًل بما 

                                                           

ال  رن ، الفروع من ال اا  ،  ااااااااااااف وقاب ف وع ق ع رف: ع   أ بر الغفار ، ألار ال تب (1) 
؛ الشااااهروأل ، ع   الماز ، مساااتألرو سااافرنة 9/389هاااااااااااا، 1391االساااامرة، طهران، 

الباار، تا رق وت ااااارح: اساااان بن ع   النماز ، مؤسااااسااااة النشاااار االسااااام  التابعة 
 .11/234 ها،1416ل ماعة المألرسرن ب م المشر ة، 

 .11م(، 1612(، م(، )أل. ط الطبرس ، م ارم ا خاق، )منشورا  الشررف الرض ، )أل.(2) 
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(: التفا  يفرج المعدة، وقال: قال أبو عبد اهلل ]جعفر الصالالالالالالالالالالالادق[ ) "
كالل التفالا  فالإناله يطفئ الحرارة، ويبرد الجوف، ويالذهالب بالالحمى. وفى حالديالالث 

 .(6)ويفضل التفا  األخضر  ،(9)ر يذهب بالوباء "آخ
لناس أصاب ا قال أحد الباحثين نقاًل عن المصالادر التاريخية بما نصه :"

بكلته فقال فكتب إلّي كل التفا  ف ،وبالاء ونحن بمكالة فالبصالالالالالالالالالالالالالابني فكتبل إليه
 . (5)فعوفيل "

 ذمما تقدم أن للغذاء أثر هام في مواج ة الوباء واألمراض، وا   نسالالالالالالالالالالالالالتنتج
من ا و سالالالالالر التي تتعرض لإلصالالالالالابة بوباء. نخفض اسالالالالالت الك األغذية في األ  ا

 أو ال تجد الطعام وال وسالالالالائل إعداده، السالالالاليما عندما يمول رب األسالالالالرة أن ا
، فتكون النتائج مؤثرة سالالالاللبًا في صالالالالحة ونفسالالالالية األحياء في أحد البالغين في ا

 تلك المواقع صغيرة أم كبيرة. 
ذائي وسالالالالالالالالالالالالالوء التغذية ت عد من أهم المشالالالالالالالالالالالالالكالل كما أن انعدام األمن الغ
وء سر المنكوبة والفقيرة المصابة بالوباء، لذا فإن سالمباشالرة التي واج ت ا األ  

التغذية والوباء قد يشالكل حلقة أسالاسية في المعالجة، فنقص التغذية يزيد من 
فرص التعرض لإلصالالالالالالالالالالالابة، وبالتالي يزيد من حدة المرض وانتشالالالالالالالالالالالاره داخل 

رة الواحدة، وقبل أن تظ ر على الشالالالالالالالالالالالالخص أعراض المرض، وخارج األسالالالالالالالالالالال
يحاول اسالالالت الك الغذاء، ألن اإلصالالالابة بالوباء قد يؤثر على الحالة التنفسالالالية 

                                                           

بن عباااأل الرامن بن ماماااأل بن ع   ) :  أبو  عفر أاماااأل بن ماماااأل بن خاااالاااأل ،البرق (1) 
م(، المااسن، تا رق: السرأل  اْ الألرن الاسرن  المشتهر بالماألث، )ألار 111هاااا/214

 .2/881ها(، 1311طهران، ال تب االسامرة، 
 .2/882نفس الم ألر، (2) 
هااااااااا(، 1413رمز ال اة، )مطبعة ا ألاب، الن ف ا شرف، العراق،  ماموأل، ا  فهان ،(3) 

62. 
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يفقد الشخص ش يته، ويعجز عن امتصاص العناصر المغذية، إذ  فيما بعد،
 وتبدأ حالته في التدهور.

ض قبالالل وبعالالد فالالالتغالالذيالالة السالالالالالالالالالالالالالليمالالة أمر م م في مقالالاومالالة األوبئالالة واالمرا
العالج، فالالالرعالالايالالة والالالدعم الغالالذائي قالالد يسالالالالالالالالالالالالالالاعالالدان في وقف تالالدهور الحالالالالالة 
الصالالالالالالالالحية وفقدان الوزن وال زال مع المحافظة على قوة الجسالالالالالالالالم وقدرته على 

 القيام بوظائفه، وصورته الخارجية بغية الشفاء من الوباء.
هي ما يقدم ا األطباء في المؤسالالالالالالسالالالالالالال نراها اليوم  ن أفضالالالالالالل نصالالالالالاليحةإ

هي اتباع نظام غذائي صالالالالالالالالحي  تالفيًا لتداعيال الوباء المنتشالالالالالالالالرحية الصالالالالالالالال
 ومتوازن للحفاظ على صحة غذائية جيدة. 

 ومن المعلوم أن من يعانون من ضالالالالالالعف وظائف الرئة هم أكثر عرضالالالالالالةً 
( المسالالتجد، بما في ذلك كبار 99-لإلصالالابة ببعراض فيروس كورونا )كوفيد
و أ بمراض الج از التنفسالالي المزمنالسالالن رجااًل ونسالالاًء، السالاليما المصالالابون ب

ذلك . لأو أمراض ارتفاع ضالالغط الدم وأمراض القلب وغيرها مرضالالى السالالكري
مر األ ،فالالإن اتبالالاع نظالالام غالالذائي كثيرًا مالالا يحالالافظ على وظالالائف الرئالالة الجيالالدة
 .الذي قد يساعد في تقليل التطور الخطير ألعراض فيروس كورونا

ل المتحدة األمريكية، وأماكن كمالا أظ رل الدراسالالالالالالالالالالالالالال األخيرة في الواليا
أخرى من العالم أن النظام الغذائي الغني باأللياف كالالالال: الخضروال والحبوب 

فة الرئة رتبط بوظيت نتائج ا الصالالالالحية هي الغنية باأللياف والمكسالالالالرال أغلب
 .(9) نعش اتالجيدة و 

أبالالالدع العلمالالالاء األوائالالالل في التركيز على الكثير من وعلى مالالالا يبالالالدو فقالالالد 
السالالالالاليما في قسالالالالالم من عالج األوبئة واألمراض، باسالالالالالتخدام  العلمية،الحقائق 

                                                           

 (1)  https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2121/1/9/%D6 
 م.21/1/2121تاررخ الألخوْ    الموقع: 
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يرها لغيجاد حلول ناجعة إوالعمل على  عالجلاألعشالالاب والنباتال الصالالالحة ل
 ،فافسإسراف وال إوال  ادعاءاألوبئة الفتاكة من غير ومن ا ، قدر المستطاع
نية التي لفتوفر الخبرال والتحليالل واألج زة والمعدال اعدم على الرغم من 

في عالمنا  ا ن ة للمريض كما هوالصالالالالالالالالالالالحي حالةتسالالالالالالالالالالال م في تشالالالالالالالالالالالخيص ال
تعذر علي م معرفة أسالالالالالالباب هذه  األطباء قد  نالك منف مع ذلك ،المعاصالالالالالالر
 المختصالالالالالالالالالالالالالين ، وبالالالتالالالي جعالاللوعالج الالا الالالدقيق األمراض المؤذيالالةاألوبئالالة و 

 مقبل سالالتم وغيرها ممن تعاونوا مع م لضالالمان اإلسالالالمية األمةإنقاذ ب ونفكر ي
 من األذى وال الك.

ط ر  عقالالار للشالالالالالالالالالالالالالفالالاء من فيروس كورونالالا وهو:  ومن الجالالدير بالالالالالذكر فقالالد
 ديكساميثازون، ونشر أنه قد ينقذ حياة مرضى في حاالل حرجة. 
 األعراض ومن الالفل أن العقار الجديد ال يستخدم لعالج المرضى ذوي

نطالالاق واسالالالالالالالالالالالالالع  متالالا  علىالعقالالار رخيص الثمن و ال هالالذا الخفيفالالة، وبالالإمكالالان
إلى  وصلوا ، السيما ممنفيروس كوروناالالال: المساعدة في إنقاذ حياة مرضى ب

 ة.حالة حرج
وقالال خبراء في المملكالة المتحالدة إن العالج بالاسالالالالالالالالالالالالالتخالدام جرعة قليلة من 

د الفيروس في المعركة ض كبيراً  عقار ديكسالاميثازون أتى بنتائج تعتبر تطوراً 
 .القاتل

عد فحصالالالالالالالالاله ن ائيًا من احتمال وفاة المرضالالالالالالالالالالى ويقلل هذا العقار الجديد ب
الموضالالالالالالالالالوعين على أج زة التنفس الصالالالالالالالالالناعي بحدود الثلث تقريبا. كما يقلل 

مس الخإلى  كسالالالالالالجينو نسالالالالالالبة الوفاة بين المرضالالالالالالى الذين يحصالالالالالاللون على األ
الفاعلة وفي كل  وهناك المزيد من الدراسالالالالالالالال والبحوث المتطورة ،(9) أيضالالالالالالالاً 

                                                           

ناااظااارلااا ااامااازراااااأل  )1( tech-and-https://www.bbc.com/arabic/science-: رااا 
  م.28/1/2121. تاررخ الألخوْ    الموقع: 83191819

https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-53068586
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-53068586
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-53068586
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على  يقضالالي عالج شالالافي إن شالالاء اهلل تعالىى إل ؛ بغية الوصالالولدول العالم
 ن ام االستفادة هذه الدراسالال التي نبمل وهناك المزيد من .(9) الوباء وجذوره

 .(6) المتنوعة بحسب كل حالةاألمراض  بعالج
 في عصرنا الحاضر كما فعلوا علمائ ا األفذاذ ن يتحرك عقالئ اأ رجوون
إلسالم والمسلمين بعدما ضحوا من هيبًة ل عادة حضارت ا من جديدا  و  ،سابقاً 

على يقين أن كالالالالل مسالالالالالالالالالالالالالتلزمالالالالال الن وض  نحن، و أجل الالالالا في قرون خلالالالالل
 جاهدين حقًا لذلك التطور. جميعاً  سعيناإذا  الحضاري متوفرة،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (1)     https://www.skynewsarabia.com/technology/1311814-9- 
 م.21/1/2121تاررخ الألخوْ    الموقع: 

 -146 ،))أل. ط(، )أل. م(، )أل.  ((  بألة، إرمان بشاااارر، عاج ا مراض با عشاااااب، أبو(2) 
بعنوان: عاج ا مراض بالع اااااااااائر  أبو  بألة إرمان بشااااااااارر . وهنااو  تاب ل مؤلفة181

 رم ن االستفاألة منف.الطبرعة، 
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 املبحث اخلام 
 احلالة النفسية

 
اهيم ا وتحديد مف ،بالحالة النفسالالالالالالالالالية كثيراً  العرب المسالالالالالالالالاللمين اهتم العلماء

ية، و موطرائق التدبير من خالل معرفه االضالالالالالالالالالالالالطرابال الجسالالالالالالالالالالالال سالالالالالالالالالالالالباب اوأ
حسالالالالالب بلى تصالالالالالنيف ا عدأب  الذيابن سالالالالالينا  الطبيب من مالنفسالالالالالجسالالالالالمية، و 

 األسباب العصبية والدماغية التي تؤثر على الحركال اإلرادية تبثيرًا شديدًا. 
يرفض و  وجود عالقة وثيقة بين العمليال النفسية والعمليال البدنية، اً بّينم

نظريال الماديين اليونانيين الذين يفسرون الظواهر النفسية المختلفة بالتغيير 
 .المادي ا لي

انفعاالل تسالالالبب المشالالالكالل النفسالالالية هي: الغضالالالب،  أربعن هناك أذكر  
والخوف، والحزن، والوسالالالالالالالالواس كما أسالالالالالالالال م في هذا المجال ابن الجزار وغيره 

راض األع لمرضي بعد أن شخصفي عالج أمراض عدة تتعلق بعلم النفس ا
 .لذلك المرض

كتب ابن الجزار كتابه في هذا المجال وسالالالالالالالالماه )الفرق بين االشالالالالالالالالتباهال 
 اعتمد األطباء في مصنفات م في تشخيصإذ  والعلل( الذي ما زال مخطوط،

النفسالالالالالالالالالالالالالية التي دونوها في كتب التراث العربي واإلسالالالالالالالالالالالالالالمي على األمراض 
ق ا وتسالالالالالالالالالالالجيل البيانال وتوثي ،تجربة العلميةالمالحظال السالالالالالالالالالالالريرية الحية وال

 .(9) بشكل دقيق لمعرفة هذه الحاالل المرضية النفسية
 ،ارهوانتشالال وباءظ ور ب اإلنسالالان عندما يسالالمعجدًا ن العامل النفسالالي م م إ
، السالالالالاليما عند الخوف الشالالالالالديد من القوة والضالالالالالعفيكون سالالالالالبب جوهري في ف

                                                           

الخ رفااااة، عمر هااااارون، ع م النفس الت ررب     التراث العرب  االساااااااااام ، ر نظر: (1) 
 .242-234م(، 2111مؤسسة العربرة ل ألراسا  والنشر، بررو ، )ال
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أفراد  للكثير من النوم والقلق الذي قد يسبب اضطراباألمر المرض والوفاة، 
 ةوعرضالالالالالالالالسالالالالالالالالببًا  فتضالالالالالالالالطرب وظائف الجسالالالالالالالالم المختلفة مما يكون المجتمع،
ن عدم ع ، فضالالالً والقاتلة على حدو سالالواء واألمراض الفتاكة باألوبئةلإلصالالابة 

 اهتمام السالالالطين والحكام وسالالاللطة اتخاذ القرار بمعالجة ذلك الظرف الطاره
 . (9) وتبمين ما يحتاج لمواج ة الوباء

، السالالالاليما من الذين ال يسالالالالتقر نفسالالالاليًا بسالالالالبب األوبئةاإلصالالالالابة بوفي حالة 
ميتة. ومن موقد تكون المرض بسرعة وبطريقة ملموسة  فيه ينتشرإذ  القلق،
تسالالالالالالاندون يفيتعاونون و  ،لوقاية في أسالالالالالالرع وقلاالناس  حاول الكثير منهنا ي

 . اللعين ن لوقف الوباءيتكاتفيعملون مو 
نجد ف مامًا،تذال طبيعة أخرى  على الفرد نفسية تبثيرالل ا  ولكن األوبئة

ب ا الجسالالالدية سالالالالب والمناعة ،اسالالالتجابة من الجسالالالالممصالالالدر النفس بطبيعت ا أن 
باء الو تسالالالالالالالالالالالالتطيع أن تقاوم ف ي توجد  عندماالنفسالالالالالالالالالالالالية الالشالالالالالالالالالالالالعورية  الحالة

ر مع توف مالالدى أجيالالالعلى حالالدتالاله القالالاتلالالة من على األقالالل تخفف أو  المرضو 
 .(6)ناجع العالج ال

                                                           

م(، 1191/ااااااااااه483بو الاسن ع   بن رضوان بن ع   بن  عفر ) : أر نظر: رضوان، (1) 
، رألنبألان بارض م ااااار، تح: رمز  االطرق  ، )م تبة  امعة الررموو، ا  أل ع مضاااااار ا 

بن روساف بن أامأل المرألان  الامو ، شامس الألفرين مامأل بن أامأل  ؛11ورقف ، م(1619
م(، البران     شااااااااف ع م الطب ل عران، )الم تبة 1923هااااااااااااااااا/1133الشااااااااا ع  ) : 

 .22-21 ة:ورق ،(111118البررطانرة، مخطوطا ، رقم: 
ال اهرة،  ،8طقطب، مامأل، قبسا  من الرسوْ   ى اهلل ع رف وس م، )المطبعة الشرعرة، (2) 

 .63ها(، 1361
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 لسالالال م الكثير من العلماء بعالج الحاالل النفسالالالية وعلى سالالالبيل المثالقد أ
أعلم أن لمرض  النفسالالالالية بقول م:األمراض  قسالالالالم من (9) عالج أخوان الصالالالالفا

النفوس عالجالال وطبالًا تالداوى باله، كمالا أن لمرض األجسالالالالالالالالالالالالالاد طبالًا يعالج به 
 .  ا ا عالجاتول ا كتب وضعت ا الحكماء موصوف في ،وعقاقير يداوى ب ا

" : في قوله النفسالالالالالية بوجه عاماألمراض  أعراض ابن سالالالالالينا شالالالالالخصكما 
.. وقد يكون . ظن رديء وخوف بال سالالالالالالبب وسالالالالالالرعة غضالالالالالالب وحب التخلي

لضمور الماضالالالالالالالالالالالالية في ذلك تبثير، ومع ذلك فقد يتخيلون بين أعين م، وربما 
آالل أو  ًا،طيور أو  شياطين،أو  سباعًا،أو  تخيلوا أنفس م إن م صاروا ملوكاً 

 .(6)صناعية "
الكثيرة من ا ما يصالالالالالالالالالالالالعب تشالالالالالالالالالالالالخيص حالت ا بسالالالالالالالالالالالالبب األمراض  إن هذه

ارتباط ا الذاتي بالنفس البشالالالالالالالالالالرية، فضالالالالالالالالالالاًل عن عدم معرفة أسالالالالالالالالالالباب ا؛ لعدم 
 (م9999 هالالالالالالالالالالال515توضيح ذلك من المريض نفسه، وقد أشار الغزالي )ل: 

ن علم :" ثم فتشالالالالالالالالالالالالالل علومي فوجالدل نفسالالالالالالالالالالالالالي عاطاًل م ذلالك في قولالهإلى 
، ويقصد طبيعة النفس البشرية وما تحمله من أوصاف تختلف (5)موصوف "

                                                           

المراأل  بالب ااااارة  (11) اله ر  و (3)لمسااااا مرن من أهْ ال رن  ماعة من  اسااااافة ا(1) 
خ رفة الاْ ق الساااااائألة. الف ساااااافرة والا ائق ،اتاألوا ع ى أن رو  وا برن الع ائأل االساااااامرة

 إخوان: االخوان ثاث طب ا : طب ة  الغراء ال رساااااتغنى عنف أبألا، وهم العباسااااا  المأمون
؛ ال فط ، 3/11، الرهب    أخبار من رهب ، شررا ... ر نظر: ابن العماأل الانب   ال افا

 .91، إخبار الع ماء بأخبار الا ماء
 .2/119،    الطب ال انون( 2)
( الغزال ، أبو اامأل، مامأل الغزّال  الطوساااااا  النرسااااااابور  ال ااااااو   الشااااااا ع  ا شااااااعر  3)

مامأل م(، المن ر من الظاْ والمو ْ إلى ر  العزة وال اْ، تح: مامأل 1111هااااااا/818)
نشر  معرة الباث    ال رم والف سفة، واشنطن، )أبو لر ة، ونور شارف عبأل الرارم أامأل، 

 .219، م(2111
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اهلل و  من شالالالالالالالالالالالالخص  خر قد تكون عليه سالالالالالالالالالالالاللبية أم إيجابية في وجود الوباء
 .أعلم

 هو الطاعون (9) ذكر الكثير من المؤرخين ان ما أصالالالالالالالالالالالالالاب الناس قديماً 
أيدل  ةعيفضالال الشالالار إ، ولكن هناك والجدري وغيرها ممن وثقوه وعرفوا نوعه

تحالالدد مصالالالالالالالالالالالالالالالادرهالالا من حيالالث النوع أو  مراض لم تعرفأوبئالالة و أحصالالالالالالالالالالالالالول 
ل، والمو  ،لذلك استخدموا مصطلحال عدة، من ا: الفناء، والوباء ،والعوارض

" : ، قال ابن الجوزيوالبالء، والوخم الذي أصالالالالاب الناس آنذاك وغيرها كثير
اإلحصالالالالالالاء، ومال من الصالالالالالالبيان والرجال والنسالالالالالالاء بالجدري ما زاد على حد 

 .(6)" حتى لم تخل دار من مصاب
الوباء هو الخوف الذي نشالالالالالالالالب نتيجة  انتشالالالالالالالالار كثرةونرى أن السالالالالالالالالبب في 

لى ع كونل أمراض نفسالالية انعكسالالل سالاللباً تإذ  ،ظروف معينة صالالاحبة األفراد
ال متقاربة بين الناس من حيث الصفاألمراض  البدن، وبالتالي قد تكون هذه
ي لذلك يلعب األعالم المضالالالالاد دورًا كبيرًا ف. لون اوالجينال الوراثية التي يحم

تصالالالالالعيد األزمة الوبائية سالالالالالواء أكان ذلك بالصالالالالالورة المرعبة للعاملين في هذا 
ب الرعمن يولد حالة  بما الحقل الطبي أم البيانال الصالالالالالادرة من ج ال عدة

ألسالالالالباب  ،وعلى المجتمع ثانياً  ،وبالتالي انعكاسالالالال ا سالالالاللبًا على المرضالالالالى أوالً 
 .صاحبة الشبن تعلم ا السلطالقد لغايال سياسية أو  ا حقيقيةمن 

هذا الوباء على أهل المدينة؛ بل قضالالالالالالالالالالالى على الكثير من  ولم يقتصالالالالالالالالالالالر
ابة ، فضالالالالالاًل عن إصالالالالالالوغيره سالالالالالكان البادية الذين اتخذوا لبيوت م شالالالالالالعر اإلبل

                                                           

   عاج الوباء والطاعون  "ومنها ب غا  أع مرة : - ما أس فنا-هناو  تب ورسائْ عألة (1) 
رساااالة  ارسااارة لبعض اراق أطباء ا  اااااب تو أل عنأل العامة  ع ى أ اااوْ الطب ال ألرم

، ءألار ا ضوا". الطهران ، بزرو، أقا، الرررعة، ) مامأل ع   هبة الألرن الشهرستان  السارأل
 .1/111م(، 1613، بررو 

 .18/231، المنتظم    تاررخ الم وو وا مم(2) 



 

233 

 

وذكر ابن تغري بردي أن مالالدينالالة بلبيس امتضل . اق الالو الكثير من الالالدواب ونف
 وفنادق ا وحوانيت ا بجثث الموتى من دون معرفة سالالالبب هذا الوباء مسالالالاجدها

(9).  
الص خ وكيفيةتلك الحوادث واسالالالالالالالالالالالباب ا  ردلسالالالالالالالالالالال  تمواي ك مؤلفين لموهنا

ان كبن خلا ومن م ،نفسالالالياً  الواقعيةب ر تجاالمن تلك  لالسالالالتفادة االمجتمع من 
من ا  يلال القلإالمجتمع  ةالمصالالاعب التي عاصالالرل حياإلى  لم يتطرقالذي 
 ر المجاعةيبتي على ذكف ،المسالتنصر الفاطمي ترجمته للخليفة عند هفي قول

" قال بما نصه :إذ  م(،9169هال 466سنة ) بمصر التي اشت رل في حكمه
حالدث في أيالاماله الغالء العظيم الالذي مالا ع د مثله منذ زمان يوسالالالالالالالالالالالالالف عليه 

وج ل تمر األ وآخر.. . وأقام سبع سنين وأكل الناس بعض م بعضا ،السالم
بغداد من فرط الجوع وذلك في سالالنة اثنتين وسالالتين إلى  أم المسالالتنصالالر وبناته

 .(6)" ]لل جرة[ وأربعمائة
سالالالالاهمال جادة في ألضطباء العرب والمسالالالاللمين أن  (5)ذكر أحد الباحثين 

ميدان الطب النفسالالي الوقائي والعالجي، ولكن لسالالوء الحظ لم يصالالل إلينا إال 
 –أول من عالج موضالالالالالالالالالالالالوع الصالالالالالالالالالالالالحة البدنية  إنل يقو  مؤلفات م.القليل من 

 :النفسية من العلماء العرب والمسلمين هو

                                                           

 .11/213 الن وم الزاهرة    م وو م ر وال اهرة،(1) 
 .8/231ابن خ  ان، و را  ا عران وأنباء أبناء الزمان، (2) 
مامأل، ماموأل الااج قاسااااااااام، الوقارة من ا مراض النفسااااااااارة وعا ها    الطب العرب  (3) 

،  امعة المو ااااااْ، العراق، 91ألار ابن ا ثرر، ساااااا ساااااا ة ال تاب ال امع : )االسااااااام ، 
 .19، (م2113
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 الذي ألف ،م(954 هالالالالالالالالالالالالالالالالال566ل: ) (9) أحمد بن سالالالال ل ،الَبْلخ ي أبو زيد
كلمة الصالالالحة النفسالالالية  . ومن الالفل فإن(6) مصالالالالح األبدان واألنفس: كتاب

التي  (يرماي)على يد  لم تظ ر إالّ  التي طرح ا البلخي في الحضالالالارة الغربية
ير نظرة تغيإلى   الالالدفتاقترح الالالا للالالالداللالالالة على حركالالالة التوعيالالالة التربويالالالة التي 

تبسالالالالالالالالالسالالالالالالالالالل بناًء على ذلك أول جمعية إذ  النفسالالالالالالالالالية،األمراض إلى  مجتمعال
 .(5)م 9917للصحة النفسية عام 
 (م956هالالالالالالالالالالالالالالالال 561ل: )البغدادي إسالالالحاق بن عمران  كما أسالالال م الطبيب
 ، وهي وصالالالالالفمقالة حسالالالالالنة عن المالينخوليا كتبإذ  الملقب: مسالالالالاللم النحلة،

  .(4)النفسية األمراض  لبعض
 451)ل: بو علي الحسالالالالالالالالالالالالالن بن الحسالالالالالالالالالالالالالن بن ال يثم أ وكتب ابن ال يثم

وطة مخط لهإذ  وما ل ا من ترويح نفسيًا، م( عن تبثير الموسيقى9141هالالالالالالال 
مالالل احول تالالبثير األنغالالام على أروا  الحيوانالالال، التي تعالالد أقالالدم مخطوطالالة تتعالال

 . (5)والحيوان مع تبثير الموسيقى في اإلنسان 
ل: ) المصالالالالالالالالالالري اهلل بن زيد بن حسالالالالالالالالالالن بن افرائيم ةهب، ابن جميع وألف
طبيب وهو رشاد لمصالح األنفس واألجساد. اإلكتاب:  م(،9997هالالالالالالالالالالالالال 595

                                                           

 ر  ،  ماْ الألرن أبو ال اسااام عمر بن الع   ابن العألرم؛ 183الفهرسااا ،  ،ابن النألرمر نظر: (1) 
بغرة الط ب    تاررخ ا ب، ، م(1196هاااااااااااااااا/898 بن هبة اهلل بن أب   راألة ) :امأل أ

  .1/14، م(1611تا رق: سهرْ ز ار، )ألار الف ر، بررو ، 
الع  ر  ، بغراة الط اب    تااررخ ا ب،  ابن العاألرم. ر نظر: 183ابن الناألرم، الفهرسااااااااا ، (2) 
1/14. 
النفسااااااااارة وعا ها    الطب العرب  مامأل، ماموأل الااج قاسااااااااام، الوقارة من ا مراض (3) 

 .19 االسام ،
 .316، عرون ا نباء    طب ا  ا طباء ابن أب  أ ربعة،(4) 
 .392نفس الم ألر، (8) 
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األيوبي )ل: صالالالالالالالالالالالالالال  الالالالالدين في خالالالالدمالالالالة كالالالالان الالالالالذي مصالالالالالالالالالالالالالري ي ودي 
  .(9) (م995هال 579

 م(9617هال 615)ل:  ون أبو عمران موسى القرطبيبن ميما الرئيسأما 

مقالة في  :رسالالالالالة سالالالالماها ، كتبوهو أوحد زمانه في صالالالالناعة الطبي ودي 
تشالمل بحثًا في عالج الحالة النفسية،  مخطوطة، - األفضاللية تدبير الصالحة

 .(6)النفسي وقد سماها ابن ميمون ال بوط 
ًا وصالالالالالالف قد وصالالالالالالفأّلف كتاب: الحاوي في الطب، ف لرازيا على حين أن

 .(5) سقوط القوة والنفس الحسن ، ومن االعقليةاألمراض  قسم مندقيقًا ل
نجيب الدين أبو حامد محمد بن علي بن عمر  ،السالالالالالالالمرقنديكما أسالالالالالالال م 

كان من  ، إذهو عالم بالطب من معاصري الرازيو  ،م(9666هالالالال 699 :)ل
ليه يعود الفضل في و و  ،ألمع األسالماء في تاريخ الطب النفسالي ف الكثير صا 

ألمراض ا تسالالعة أصالالناف منول من االضالالطرابال العقلية وصالالفًا دقيقًا مفصالالالً 
هتر )ومن ذلك أنه وصالالالالالالالالف حالة  ،شالالالالالالالالمل ثالثين حالة مرضالالالالالالالاليةإذ  ة،العقلي

 ي، أمزق العرض شالالالاذ(، قال الفراهيدي " وال تر:حسالالالي مصالالالحوب بسالالاللوك 
عقله من  دالرجل: فق وأهتر .وما شتم به ،رجل مسالت تر ال يبالي ما قيل فيه

قلق اجتراري  ، وحاالل( 4) " والج لالكبر ف و الم تر. والت تالار من الحمق 
ونوعًا من المرض العقلي  ،مصالالالالالالحوب بشالالالالالالك واضالالالالالالطراب وسالالالالالالواسالالالالالالي ق ري

                                                           

 .311ابن أب  أ ربعة، عرون ا نباء    طب ا  ا طباء، (1) 
 .314نفس الم ألر، (2) 
 .2/96الراز ، الااو     الطب، (3) 
الرامن، الخ رْ بن أامأل بن عمرو بن تمرم ا زأل  الرامأل  الب اار  أبو عبأل  الفراهرأل ،(4) 
براهرم السامرائ و مهأل  المخزوم  : تا رق ، العرن،م(119/هااااا111 : ) مؤسسة ألار ) ،ا 

 .4/32ها(، 1416، إرران، قم/اله رة
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ضاًل ف سايكوباثيًا،وطائفة من اضطراب الحكم تتضمن سلوكًا  االضط ادي،
 .(9)ذلك حاالل اكتئاب مصحوبة بقلق عميق وغير عن وصف 
أكد الخبير في ، (99-كورونا المسالالالالالالتجد )كوفيدال انتشالالالالالالار وباء وفي مج

ي ه للمريض مجال التفكير اإلبداعي، حسالالالالالالالالالالالالن المزين، أن الحالة النفسالالالالالالالالالالالالية
 .فيروسهذا النصف العالج من 

في  مالن أسالالالاسالالالياناة أن التوتر والقلق عيدعدالدراسالالالال الأثبتل قال: لقد 
عرضالالة لتقبل  مه أكثريجعل جسالال الذياألمر  اإلنسالالان، دضالالعف المناعة عن

، المؤمنة بقضالالالالالالاء اهلل وقدره لضمراض، على عكس الحالة النفسالالالالالالية اإليجابية
 لم تكن غالبيته.إذا  التي تعد نصف العالج ف ي
 ،التفالاؤل واألملإلى  بحالاجالةاإلنسالالالالالالالالالالالالالان  أن ذلالك في قولاله:الخبير  يعززو 
ه هي ذه .وعنده أمل أن كالل مالا هو مطلوب منه أن يعيش متفائالً إلى  الفتالاً 

  اإلنسان. كل الطريقة التي يجب أن يعيش ب ا
حن أمام ن سكاي نيوز عربيةقناة: وأوضح الخبير في م ارال التفكير لالالالالالالالالالالال

أي لى إ شالالعور بعدم اليقين، لذا يحتاج اإلنسالالان لطمئنة النفس وبالتالي يرجع
( 99-معلومالة. وأضالالالالالالالالالالالالالاف المزين أن من يخالاف من فيروس كورونالا )كوفيالالد

 يبتعد عن اإلشاعال من أجل أن يقاوم الفيروس. المستجد عليه أن
 وهو ،األخذ باألسالالالالالالالالالالالالالباب مطلوبإلى  الخوف الذي يؤدي :"قالائاًل وتالابع 

عالالد وكالالبنالالك تقالالدم هالالديالالة ليس .. لكن الخوف الزائالالد ي  . نعمالالة من رب العالالالمين
وأوضالالالالالالالالالالالالح أن الخوف  .(6)" فقط لفيروس كورونا بل لكل فيروسالالالالالالالالالالالالال العالم

                                                           

الوقارة من ا مراض النفسااااااااارة وعا ها    الطب العرب  قاسااااااااام،  ماموأل الااج مامأل،(1) 
 .88، االسام 

 (2)  https://www.skynewsarabia.com/technology/1332411 
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ه ال سالاللبي على النفس بوج شالاليء إيجابيإلى  لكن يجب أن يتحول ،ةضالالرور 
 .عام

 أنإلى  أن على مرضالالالالالى كورونا أن ال يفقدوا األمل، مشالالالالاليراإلى  وخلص
ب واسالالالالتطاعوا التغل ،من كورونا هناك أشالالالالخاص أصالالالاليبوا ببمراض أكثر فتكاً 

 .واإليمان علي ا باإلرادة واألمل
 ،ناو فيروس كور الالالالالالالالالالالالالالالالال: ب الإلصالالالالابا عددتزايد  السالالالالبب في ذلك القول هوو 
، ومياً ي التي تتصالالالالدر العناوين واألخبارمن  ، السالالاليماالوفيال من عددوقوع و 

 عن التركيز على الجالالالانالالالب األكثر أهميالالالة النالالالاسغفلالالالة إلى  من دون النظر
شراق في محنة كورونا، وهو عدد الحاالل المتعافية ونسبت ا الكبيرة مقارنة  وا 

كل وتحدي المرض ب، بسالالالبب صالالالمود الحاالل المرضالالالية نفسالالاليًا بعدد الوفيال
، تبارك وتعالى ومن تلك الثقة باهلل .(9)، والنفس ثانيًا أوالً  شجاعة وثقة بال: اهلل
 لناسا العنايال اإلل ية الغيبية التي يحصلون علي ا هناك قال أحد الباحثين:

بالالالالعبالالالادة والمراقبالالالة وج الالالاد النفس، وتلالالالك ا ثالالالار الحميالالالدة في طرد الالالالذنوب 
 .(6) النفسية والخلقيةمراض األ وأدران ا، وفي عالج
هم لمصالالابين، وابقاءان قيام المؤسالالسالالال الصالالحية بعزل أ يتضالالح مما سالالبق

 القلق ل م الالالذي يسالالالالالالالالالالالالالبالالباألمر  من دون وجود أحالالد من عوائل م، بمفردهم
ين، من ا الوفيال بين المصاب ،نتيجة النظر لحاالل عدة ، فضاًل عنوالتوتر

واصالالالالالالف قوية ومؤلمة تجتا  واإلعسالالالالالالار المالي للمصالالالالالالاب، هي بما يشالالالالالالبه ع
 الصحة النفسية للناس بوجه عام. 

                                                           

 (1)  https://www.skynewsarabia.com/technology/1332411 
االساااااااااام ، طهران، مطاابع م تب االعام برضاااااااااون، لبراب، ت ااااااااانرف نهج الباغاة، )(2) 

 .218ها(، 1411
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كما أن البطالة تسالالال ل اإلصالالالابة بالتوتر واالكتئاب، فيلجب قسالالالم من الناس 
لعالالب القمالالار أو  تعالالاطي الكحول والمخالالدرالإلى  للتخلص من هالالذه المعالالانالالاة

 التشرد.إلى  وغيرها، فضاًل عن دفع البعض
احثين مراقبة القلق ببنواعه، يجب على المختصالالالالالالالالين والباألمر  خالصالالالالالالالالة

وأسالالالالالالالباب االكتئاب، وعدم إلحاق الضالالالالالالالرر بالنفس للظروف آنفة الذكر، ألن 
النفسالالالالالالالالالالالالالية التي ال تحمد األمراض  قسالالالالالالالالالالالالالمالا من الا تالدعو لالنتحار وغيرها من

 عقباها.
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 ام الفصل اخل

 التعامل مع الوباء واملشاهري الذين قضى عليهم
 
 
 

 ملبحث األولا
 كيف نتعامل مع وباء كورونا

 
 املبحث الثاني
 واألوبئة املصنعة احلماية من الفريوسات
 

 املبحث الثالث
 طبيعة املناخ
 

 املبحث الرابع
 مشاهري قضى عليهم الوباء

 
 
 
 



 

241 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

241 

 

 املبحث األول
 كيف نتعامل مع وباء كورونا

 
 الكريممصالالالالالالالالالالدري التشالالالالالالالالالالريع القرآن  من خالل مع الوباء نتعامل يجب أن

ّنة الّنبوية،  اهلل ائهمن قضالالالالالالالاألمر  والتسالالالالالالالليم بما يقتض   وقبول الرضالالالالالالالا والسالالالالالالال 
واألخذ  ،بما ارتكبوه من معاصالالالالي أوالً  الناس االسالالالالتغفار والتوبة ، وعلىوقدره

ونصبر على حكمه وتجنب أماكن العدوى  .بكل وسالائل الوقاية والعالج ثانياً 
مين مسالالالتلزمال شالالالفاؤهم من خالل اتباع اإلرشالالالادال ومسالالالاعدة المرضالالالى وتب

 ، وعدم االسالالالالالالالتخفافثالثاً  الصالالالالالالالحية بما تقتضالالالالالالاليه مصالالالالالالاللحة الدولة والمجتمع
دولة وال ألن الا تترك آثالار سالالالالالالالالالالالالاللبيالة على المجتمع عموماً  ،األمراضاألوبئالة و بال

يجاد حلول ناجعة للسالالالاليطرة ومن إل يالعملبذل الج د العلمي و و  .خصالالالالوصالالالالاً 
بالالاء، عنالالد توفر العالج السالالالالالالالالالالالالالليم المحالالافظ على النفس ثم القضالالالالالالالالالالالالالالاء على الو 

 ب ا. ةالمحترمة، وعدم إلحاق اضرار مستقبلي
 ( المسالالالالالالالتجد99-)كوفيدأو  ونار كو ونقصالالالالالالالد  غرض الحد من هذا الوباءول
  ي:بتي ما اتخاذ ةضرور األمر  يتطلب

زرقاق ا  و عليه أعراض عدة كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: السالالالالالالالعال والبلغم،  أو ظ رل من بدل
، (9) طبيعياً الصالالالالالالالالالالدر عما كان  بآالموالشالالالالالالالالالالعور  جيناألوكسالالالالالالالالالال ةالجسالالالالالالالالالالم لقل

التحصين عن طريق تقوية ج از المناعة وزيادة كفاءة التنفس للجميع سواء ف
س فيرو  ألنتنفس، الغير ذلالالك، علي م إجراء تمالالارين  مأ كالالانوا مصالالالالالالالالالالالالالالالابينأ

 عند إجراء فحصويرى ذلك ( المسالالتجد يبدأ أسالالفل الرئة، 99-كورونا )كوفيد

                                                           

، (م2111ا رألن،  /مة، َعمانألار أساااا)أبو زرنة، ساااامح، موساااوعة ا مراض الشاااائعة، (1) 
112. 
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وبالالالالتالالالالي ازديالالالاد خراج الرئالالالة  .(9) ليفالالالال في أطراف الرئالالالةالمفراس تظ ر ت
بسالالالبب التجمع الصالالالديدي المتقيح نتيجة هذه االلت ابال، فضالالالاًل عن ضالالالعف 

التي قد تسالالالبب ارتفاع درجة حرارة الجسالالالم وعدم الشالالال ية، وخروج  (6)المناعة 
 ، فعليه استخدام وسائل العالج والوقاية منه.(5)بصاق كريه الرائحة 

 
 :لوقايةوسائل ا

 ومن أهم وسائْ الوقارة ه :
تناول  وعند ،السالاليما غسالالل اليدين والمالبس والبدن ة،نظافبالاالهتمام  .1

 أي في ا فسالالالالالالالاد صالالالالالالالحيليس  األطعمةهذه تكون ن على أالطعام والشالالالالالالالراب 
 ظافةن ضرورةعن ذلك مخزونة بطريقة خاطئة، فضاًل أو  منت ية الصالحية

 القةعوكل ما له مس والتعرض ل ا، وت ويته والسالالالالالالالالما  بدخول الشالالالالالالالالالمنزل 
 وزيادة عما تقدم يجب االسالالالالالالالالتعانة. صالالالالالالالالحياً  الفرد والمجتمع ةحيا إنعاشفي 

السالالالالالالالالالالاليما بعد  ،االقتراب منهأو  المريض ةبالماء والصالالالالالالالالالالالابون عند مالمسالالالالالالالالالالال
ساعد التي تكال: الكمامال والمواد المعقمة  الحديثةالوسائل  واستخدام المغادرة

 راثيم وغيرها.الجو على قتل الفيروسال 
إلى  ىضالالالالالالالالالالالالالر لمنع انتقال العدوى من الم المناسالالالالالالالالالالالالالبةاالجراءال  اتخاذ .2

دوال أوعزل كل ما يسالالالتخدمه من  ،المريض صالالالحياً  رومن ا حج ،األصالالالحاء
إلى  الخروج من اأو  في ا وباء ةاالبتعالاد عن أي مالدينال وضالالالالالالالالالالالالالرورة ة،طعمالأو 

                                                           

 (1)  alzawraapaper، ررألة الزوراء، . الشااخ اارة المثررة ل  ألْ. لأل تور اامأل الام ا  ،
  https://alzawraapaper.com (.2469 عألأل، الم 1:39 م،2121 ،19أغسطس )
ل هاااز التنفسااااااااا ، )هرئااة المؤساااااااااساااااااااة ال ااامعرااة، مراض اأأامااأل، عبااأل المنعم مامااأل، (2) 

 .134 ،((االس نألررة، )أل.  
 .132 نفس الم ألر،(3) 

https://alzawraapaper.com/
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س اغير منتشالالالالالالر في ا مثل هذا الوباء، وبعكسالالالالالاله سالالالالالالتصالالالالالالاب النمدينه أخرى 
 بسبب هذا االنتقال.

سالالالال م التي ت لضمراض المسالالالالببةهناك الكثير من الحشالالالالرال والحيوانال  .3
حشالالالالالرال المكافحت ا ومن هذه  والدولةوعلى الفرد والمجتمع  ،في نقل العدوى

الفئران كالحيوانال و  ببنواعه،البراغيث والقمل والذباب على سالالالالالالالالالالالالبيل المثال: 
لى ع الحراسة ألغراض الإالكالب ال: بعاد الحيوانال كإعن ، فضاًل والعقارب

الكالب  بعادا  وبعيدة عن طعام وشالالالالالالالالالراب أهل الدار، و ن تكون خارج المنزل أ
 الالالدولالالةيجالالب التخلص من الالا من خالل ف ،التي قالالد تؤذي النالالاس المريضالالالالالالالالالالالالالالة
 الصحية البيطرية.ومؤسسات ا 

 اخضالالالالاع ابعد من الحيوانال  االسالالالالتفادة وضالالالالرورة باألطعمةاالهتمام  .4
من  ليةالمح والمحاصالالالالالاليل وتشالالالالالالجيع المنتجال البيطرية، لطبيةاللفحوصالالالالالالال 

عالالدم إلى  مع النظر غالذائيالالة ةوكالل مالالا لاله من قيمالال والخضالالالالالالالالالالالالالراوال، النبالاتالال
 المعدة بحاجة للراحة أنإذ  اض،حد أسالالالالالباب األمر أ ألن ا التخمةتناول ا لحد 

 وجمع نبينا صالالالالالاللى اهلل عليه وآلهالضالالالالالالرورية، لقول الطبرسالالالالالالي بما نصالالالالالاله :" 
رأس كل دواء، واعط كل  لطب في قوله: المعدة بيل الداء، والحميةوسالالالالالاللم ا

لكريم ورسالالوله ا ،به تعالى اهلل انر مأبما  االسالالتفادةويمكن . (9)" بدن ما عودته
() لقوله  من خالل الصوم()  ":(6)" صوموا تصّحوا. 

 رلما له من دو  والمرأةلرجل ل الجنسية الحياة ةعارااالهتمام وم ضرورة .8
 مرنا اهللأعلى وفق ما  من الجنابة واالسالالالالالالالالالالتحمام البدنية الصالالالالالالالالالالحة في حفظ

                                                           

م(، تفسرر م مع البران، ا  ف وع ق 1184هاااااااااا/841أبو ع   الفضاْ بن الاسن ) : (1) 
ع رف: ل نة من الع ماء والما  رن ا خ اااائررن، وقألم لف السااارأل: ماسااان ا مرن العام  ، 

 .4/248، م(1668/ه1418 مطبوعا ، بررو ، )مؤسسة ا ع م  ل
 .1/129، نهارة ا رب     نون ا ألبالنورر ، (2) 
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 ركت الحاجة، فضاًل عناستخدام كل ما ينفع اإلنسان عند قضاء و به  تعالى
 فةالمخالوغيرها من األمور والحشيشة  والسحاق الزنا واللواطكالالالالالالالالالال: المعاصي 

الغير  هواإلنسانية على حدو سواء بغض النظر عما يمارساإلسالمية  ةيعر شلل
 خارج شريعة اإلسالم.

لى عللفرد والمجتمع من خالل التثقيف  ةالنفسالالالالالالالالالالالالاليالال ةالحالالالالالاالهتمالالام بالال .9
 بغية ،مع م الدولةوتعاون  بسالالالالالاليطة ألسالالالالالالبابالتوتر بين الناس  تجاوز أنواع
العامة  ةتجالاوز األزمالال في الحياو في متطلبالال حيالات م  بالاليالبسعالدم الوقوع 
االقتصالالالالالادية من خالل  ردان للمو وما حصالالالالالل من فقدا ،وجه عامب والخاصالالالالالة

 قلالالالالةإلى  تعطيالالالالل العمالالالالل وغلق المطالالالالاعم والمقالالالالاهي وغيرهالالالالا، وعنالالالالد النظر
تعرض  نرى( المستجد 99-وباء كورونا )كوفيد لمواج ة الصحيةمتطلبال ال

ة ة قد تدوم نفسالالالالالالاليًا لفترة طويلعد آالمسالالالالالالالببل ل م  ةحاالل نفسالالالالالالاليإلى  الناس
 . لفقدان هذه الموارد

 نسالالالالالالالالالالالم مقن هناك أ الإ يضبالطب النفسالالالالالالالالالالالي للمر  قديماً  باهتم العر لقد 
 ةهميأعن ، فضالالالالالاًل ن مرض عضالالالالالويم وأخرى ،من الوهم ناشالالالالالئةاألمراض 

من  المصالالاب يشالالعرقد إذ  ،(9)األحيان سالالماع الموسالاليقى للمريض في بعض 
 .(6)مرض لوبالتالي الشفاء من ا النفسي،واالرتيا   بالسعادةخالل ا 

                                                           

السااااامة،  هأل بن  رو أل خاف   ه  برن الع ماء بخ ااااو  سااااماع الموساااار ى. ر نظر:(1) 
 أامأل، 

هااااااااااااااااااااااااااا، 1431ر اااااااب  11الاااااااماااااااعاااااااازف بااااااارااااااان الاااااااتاااااااااااااااررااااااام واالبااااااااااااااااة، 
131312https://almoslim.net/node/  :تاااااارراااااخ الاااااألخاااااوْ  ااااا  الاااااماااااوقاااااع

 م.31/3/2121
 .119العمر ، عبأل اهلل، تاررخ الع م عنأل العرب، (2) 

https://almoslim.net/node/130312
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قويه تسالالالالالاعد على ت  األن ،جميع االعمارتنفع  ة يئه وسالالالالالائل رياضالالالالاليت .1
غير الم عدية وال من ااألوبئة، و  ةوبالتالي تصالالالالالالالبح مقاوم ،في الجسالالالالالالالم المناعة

 .اءبوبالتالي يتحصن المجتمع من عواقب الو  ة،الم عدية جيد
 ةخالل مدو  المعاينة جراءمن  ورعايت ا صالالالالالالالالالالالالالحياً  باألسالالالالالالالالالالالالالرةاالهتمام  .1

ن لما ل ا م الوالدةبعد  قبل وحامل ال المرآه ةومسالالالالالالالالاعد يتفق علي ا، محدودة
 بسالالالالالالبب ما تنتجهأو  السالالالالالاليما عندما تصالالالالالالاب بالوباء ،ظروف قد تعاني من ا

  الوالدة(.بعد ما اكتئاب )تسمى  التي الوالدة نفس ا ةحال
اإلنسالالان، وقسالالم من ا  ةلصالالح ةرشالالادال موافقا  و  ببعمالهناك من يقوم  .6
 يتعرض المصالالالالاب لذي قدااألمر  ،بسالالالالبب االجت ادال مقبولة؛وغير  ةمخالف
إذ  ة،الخاطئبسالالالالالبب العالجال أو  الصالالالالالحية،حالته تدهور بسالالالالالبب  ةالوفاإلى 

 النتالالالائج التي تقع على المريض كونالالالهبغير علم  يتحمالالالل المعالالالالج والمالالالداوي
 .يئجنا لعم تحمل ما قام به مني أي -كما أسلفنا- ضامن
 أحكامن م  رةالمطالّنبوية  ةناالهتمام بما جاء به القرآن الكريم والسالالالّ  .11

لى للحفاظ ع الج ال الصالالالالالالالالالالالالحيةوتعليمال  العقيدةتربط بين هذه  ةسالالالالالالالالالالالالالميإ
فس قتل الن، ألن اإلهمال قد يسبب األمراضأو  المجتمع من انتشالار األوبئة

 ومية.اليما تعلمه في حياته هنا نقول البد للمرء أن يستفد مو  المحترمة
وقوع  رسالالالل عندت   ةمتنقل (ي مسالالالتشالالالفيالراسالالالتيمانال )أهناك ب لكان .11

 يف ، السالالالالالالالالاليماالبغالأو  على الجمال مع ا عالجال وغيرهااألوبئة، وتحمل 
على  ،المرضالالى المصالالابين بالوباء ةمعالجلافق م األطباء ير و  الجبليةالمناطق 

أي منطقة مصالالالالابة بالعالم إلى  حين أن التطور الحديث قادر على الوصالالالالول
 .(9) وبسرعة لمواج ة الوباء والحد من انتشاره

                                                           

 .112العمر ، عبأل اهلل، تاررخ الع م عنأل العرب، (1) 
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وهناك  ،مالعالفي  تطورلوسالالالالالالاليلة فعالة مرادفة ل ،ال واتف النقالةت عد  .12
قد تنشالالالالب من خالل ا التي اإلباحية على سالالالبيل المثال، الالالالالالالالالالالالالالالالال: عوامل وبرامج ك

أمراض قادرة على إحداث مشاكل صحية ال تحمد عقباها كالالال: التوحد والعزلة 
ال مجيوعدم ممارسالالالة أي نشالالالاط بسالالالبب الجلوس سالالالاعال طويلة لمتابعة البرا

. ويمكن القول إن أحالالالالد أسالالالالالالالالالالالالالبالالالالاب وجود األوبئالالالالة واألمراض االموجودة في الالالال
 وانتشارها هو التطور العلمي التكنولوجي والبيولوجي في مجاالل عدة.

واالنحراف  المنظمة النفسالالالالالالالالالية والجريمةاألمراض  الحد من انتشالالالالالالالالالار .13
يقاف التشالالالالالالالجيع فيو  خالقي لكال الجنسالالالالالالالينوالشالالالالالالالذوذ األ  اسالالالالالالالت الك الخمور ا 

، يةالكرة األرضالال ت دد حياة مئال الماليين من سالالكان ، ألن ا باتلمخدرالوال
 والسالالالاللب ألموال الدول الرغبة في تحقيق أقصالالالالى قدر من الن ب عنفضالالالالاًل 

 ،وبالتالي عدم التورع عن اسالالتعمال أقصالالى قدر من العنف الفقيرة والصالالغيرة،
 ا في يجعل يالذاألمر  ،تزايد قوة األسالالالالالالالاللحة الفتاكة كما نرى في عالم اليومو 

بالتصالالالالالالالالالالالادم مع بعضالالالالالالالالالالال ا  ممن داخل ا أسالالالالالالالالالالالواء أكان الن اية قابلة لالنفجار 
ذا كانل الحرب العالمية الثانية ،البعض التي  م(9945هالالالالالالالالالالالالالال 9565سنة ) وا 

ارة الحضالالالالالالالالالالإلى    بين دول كل ا تنتمياربنشالالالالالالالالالالبل بسالالالالالالالالالالبب التنافس على األ
، فما وبيينمليون إنسالالالالالالالالالالالان معظم م من األور  (66)قتل إلى  الغربية قد أدل

هو المتوقع من هالالالالالذا التطور البيولوجي في إمكالالالالالانيالالالالالة إلحالالالالالاق الضالالالالالالالالالالالالالرر 
ير غاألموال  بالمجتمعال عمومًا، بسالالالالالالالالبب التنافس االقتصالالالالالالالالادي واسالالالالالالالالتحواذ

 .(9)المبررة 

                                                           

، ))أل. ط(، )أل. م(، )أل.  ((، شاا اق أم و اق والغرب، االسااام ن اار بن مامأل، ال اان ر (1) 
81. 
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األمراض  بعضأن  ( 9)وعلى ضالالالالالالالالالالالالالوء مالالا تقالالدم فقالالد ذكرل إحالالدى المواقع 
اض مع أمر لتبسالالة تتشالالارك في أعراض م مرض السالالل الرئويمن ا و  ،األخرى

فقط، األعراض  لالذا يصالالالالالالالالالالالالالعالب تشالالالالالالالالالالالالالخيص األخير بناًء على وأوبئالة أخرى،
لمرض الذي لوالفيصالالالل في التشالالالخيص هو اكتشالالالاف وجود البكتيريا المسالالالببة 

بجالالانالالب  ،البلغم ونحو ذلالالك عن طريق يكون عن طريق فحص مبالالاشالالالالالالالالالالالالالر لالاله
بتقنية األشالالالعة السالالالينية لمعرفة مدى تبثيرها  في عصالالالرنا الحاضالالالر االسالالالتعانة

 المريض.  في
كسالالبيرل، جين :توجد طريقة تشالخيص حديثة يسالالتعان ب ا تعرف باسالالمكما 

والمشالالالالالالالالالالالالالكلالالة التي تواجالاله طرق الفحص التقليالالديالالة هي عالالدم دقت الالا فيمالالا تتميز 
 الوسائل الحديثة بالدقة المطلوبة ولكن ا باهظة التكاليف.

ينبغي إزالالالة  ، إذكورونالالا ونقصالالالالالالالالالالالالالالدوبالالاء غير أن ثمالالة مفالالاهيم حول هالالذا ال
ية الفرنسالالالالالالالالالالالالال -لوباريبزيان–عن الا. وهالذا هو مالا عمدل إليه صالالالالالالالالالالالالالحيفة  اللبس

 .موضحة خمس شب ال حول االلت ابال الناتجة
ا م يرى ضالالالالالالرورة التركيز على ومن خالل ما تقدم فإن الطبيب ابن سالالالالالالينا

 انبعاثفإن  ،مثالل انبعالاث الالدم من الرئالة ومن األنف ،هو خطر وغير خطر
ينبعالالث عن مالالا دم  قالالد طر وكالهمالالاالالالدم من الرئالالة خطر ومن األنف غير خ

 كثير.
فالالإن الالا ال ينبعالالث عن الالا دم  ،ومثالالل انبعالالاث الالالدم عن المثالالانالالة والرحم والكليالالة

 ،دةعاقبة غير محمو إلى  يديؤ كثر بطول المدة فيبل ربما  ؛كثير جالدًا جملالة
ويختلف حال النزف من الشالالالرايين فيكون في بعضالالال ا صالالالعبًا جدًا خطرًا مثل 

فالالإن أمثالالال ذلالالك يقتالالل في األكثر فال  ،ليالالد والرجالاللالشالالالالالالالالالالالالالرايين الكبالالار على ا
ل فإن حبس نزف ا سالالالالالالال  ،وفي بعضالالالالالالال ا سالالالالالالال اًل مثل شالالالالالالالريان القحف ،تحتبس

                                                           

 (1)     https://www.alkhaleej.ae ؛http://ar.jamekurdi.com  
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 وكثيرًا ما يسالاليل من الشالالرايين الصالالغار دم ثم يحتبس ،ويكفي فيه الشالالد وحده
من تلقاء نفساله وقد تعرف الفرق بين دم الشالريان وغيره أن دم الشريان يخرج 

 تمتهسالالالالواد دم الوريد وقإلى  رق وأشالالالالَد أرجوانية من غيره ليسنزوًا ضالالالالربانيًا أ
(9). 

ل نشالالالالالالالالالالالالر إذ  ومن المفيد معرفة الفرد بإصالالالالالالالالالالالالابته بوباء كورونا من عدمه،
صالالالالالالاب م الفرد تعرف أنال كيفيةعن الكثير من مواقع التواصالالالالالالل االجتماعي 

 أهم اأعراض من خالل ، من عدمه المسالالالتجد (99-بفيروس كورونا )كوفيد
(6): 

 حكة في الحلق.. 9
 . جفاف الحلق.6
 . السعال الجاف.5
 . درجة حرارة عالية.4
 . ضيق التنفس.5
 . فقدان حاسة الشم.6
 يقضالالالالي على الفيروس فيقد الليمون مع ماء دافئ قيل يمكن اسالالالالتخدام و 

 .بإذن اهلل تعالى الرئتينإلى  وله قبل الوصولأ
 ،مختصطبيب  أن العالج ال يكون من دون اسالالالالتشالالالالارة جداً  ومن الالفل

ية قسالالالالالالالالام المسالالالالالالالالؤول" فبوهناك رأي ألحد الباحثين قائاًل : ،كي يضالالالالالالالالمن حياته

                                                           

 .3/216ابن سرنا، ال انون    الطب، (1) 
 (2)  https://m.facebook.com/811913922146618/photos/؛ 

https://twitter.com/alshammaryfahd1/status/  

https://m.facebook.com/507683622749985/photos/
https://twitter.com/alshammaryfahd1/status/
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بية المسالالالالالالؤولية الط.. . المسالالالالالالؤولية الطبية السالالالالالاللوكية واألخالقية :الطبية هي
 .(9)" الم نية

ى أن قادرة علالالظروف الطبيعية  العالج يمكن توفره خالصالالالالالالالة القول إن
ألمر اأهل ا،  من قسالالالالالالالالمتفقد الناس قد  وبخالف ا ضوبئة،ل الالمضالالالالالالالالاد تخلق
 تبسالإذا  يتطلب العمل على تشالالالالالالخيص الوباء لمعرفة الدواء، السالالالالالاليماالذي 

ذا تمكنوا من ذلك  على النالاس واألطبالاء، وهالذا وارد في كثير من األحيالان، وا 
خلفه من أضالالالالالالالالرار، فضالالالالالالالالاًل عن يالوقوف على أسالالالالالالالالبابه وما بغية  ف و خير،
 ة أواًل وأخيرًا.من دون خسائر بشري معالجته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .4 ))أل. ط(، )أل. م(، )أل.  ((،، الخطأ الطب  مفهومف وآثاره تح اهلل، وسرم، (1) 
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 املبحث الثاني
 واألوبئة املصنعة من الفريوسات احلماية

 
 Doctors Dilemmaحيرة الطبيب المعنون: ذكر برناردشالالالالالالو في كتابه 

العالم اإلسالالالالالالالالالالمي دول  ودخول اسالالالالالالالالالتعمار بريطانيا فيقائاًل: عندما ابتدأل 
سالالالالالالكان جزر قسالالالالالالم من عملل على إجبار  والبلدان التي يقطن ا المسالالالالالاللمون،

ين اإلسالالالالالالالم، وعندماترك  سالالالالالالبيل المثال السالالالالالالندويتش على ك نجحل في ذل د 
ب ترك م بسالالالالالالالالالالالالب ،وتقضالالالالالالالالالالالالي علي م ،حتى ابتدأل األوبئة الفتاكة تظ ر بين م

 .(9) الحنيفلتعاليم النظافة في هذا الدِّْين 
أصالالاب ا وباء بسالالبب ما تمارسالاله من أعمال  أوروباذكر أحد الباحثين أن و 
 "ه :للبشالالالالالالالرية جميعًا قائاًل بما نصالالالالالالالال تبارك وتعالى تتفق مع ما أراد اهللقد ال 

يؤكد العديد من علماء الغرب أنفسالالالالالالالالالالال م أن انتشالالالالالالالالالالالار مرض الطاعون والذي 
حصالالالد أكثر من عشالالالرين مليون إنسالالالان خالل أسالالالابيع قليلة، يؤكدون أن هذا 

بسالالالالالالالبب فسالالالالالالالاد األخالق وتفشالالالالالالالي الفواحش،  ،المرض إنما هو عقاب من اهلل
 .(6)" كد عزيزي القاره أن هذا كالم م أنفس مونؤ 

هل تش د اإلنسانية ن اية : بعنوانمقالة  (5)ونقال عن أحد الباحثين أيضًا 
لقد ظ ر في األفق سالالالالالالالالالالالالالال   ":ا حرب الالذرة وبالدايالة حرب الجراثيم، جالاء في 

، وأكثر قسالالالالالوة من األسالالالالاللحة النووية، وهو سالالالالالال  الجراثيم، جديد أشالالالالالد خطراً 

                                                           

.. من  اة ا رواح إلى  الطب الوقائ     االسام، ساعرأل بن  الح بن اسرن ،الامألان(1) 
 .11لألمام، )أل.  ((، والبرئة، ))أل. ط(، ا اة ا  ساأل 

))أل. ط(، )أل. م(، ، العا ز الف رر  امع لطائف التفسااااارر، عبأل الرامن بن مامأل ،ال ماش(2) 
 .1/311، )أل.  ((

 .م1696شباط  2 ،21 ألالعأل ، ال اهرة، ررألة ا هرام الم ررة )3(
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اإلنسالالالالالالالالالالان ذرة منه  مّس إذا  نهأن من آثار هذا السالالالالالالالالالالال  أ، و ونشالالالالالالالالالالر األوبئة
ن لالالدى أمريكالالا أتقلصالالالالالالالالالالالالالالل عضالالالالالالالالالالالالالالتالاله، وبرزل عينالالاه، ومالالال في الحالالال، و 

إذا وقل الحاجة، فإلى  وبريطانيا معامل ومصالانع تنتج هذا السال ، وتعدانه
ما اتفقل الدول على حظر انتشالالار األسالاللحة النووية بسالالبب الضالالغط العالمي 

لتالالالان أوبئالالالة الفنالالالاء والالالالدمالالالار كبالالالديالالالل عن القنالالالابالالالل الالالالذريالالالة اسالالالالالالالالالالالالالتعملالالالل الالالالدو 
لَّه مع الال: يمان بهل يجتمع اإل . وهنا يؤكد أيضًا في قوله:(9)" وال يدروجينية

وهل صالة الذين يؤازرون أصحاب  ،النية والعزم على اسالتعمال هذا السالال 
 .(6) ، والجواب كال طبعاً عند اللَّه هذه النية والعزم تجدي م نفعاً 

دنيا ألن ه في اليذلّ أو  فال يظلمه ،فعلى اإلنسالالان أن يحترم أخيه اإلنسالالان
اهلل تعالالى خلق النالاس جميعالًا، وعلى الدول العظمى والكبيرة اقتصالالالالالالالالالالالالالاديًا أن 

قال اإلمام علي بن أبي طالب  .تراعي اإلنسان في مشارق األرض ومغارب ا
(: للحكام عمومًا بما نصه ) 

رعية والمحبة ل م واللطف ب م، وال تكونّن علي م وأشعر قلبك الرحمة بال "
 ، يغتنم أكل م، فإن م صنفان:ضارياً  سبعاً 

ا  مالالالالا نظير لالالالالك في الخلق، يفرط من م الزلالالالالل،  أ   إمالالالالّ لالالالالك في الالالالالدين، وا 
وتعرض ل م العلالالالالل، ويؤتى على أيالالالالدي م في العمالالالالد والخطالالالالب، فالالالالبعط م من 

فإنك  ،ه وصالالالالالالالفحهمثل الذي تحّب أن يعطيك اللَّه من عفو  عفوك وصالالالالالالالفحك
عليالك فوقالك، واللَّه فوق من والك، وقد اسالالالالالالالالالالالالالتكفاك أمرهم األمر  فوق م ووالي
 وابتالك ب م.

                                                           

 م(،1611بررو ،  ،3ط ،ألار الع م ل ماررن) ،التفساااااااارر ال اشااااااااف ،مامأل  واأل ،مغنرة(1) 
4/448. 
 .4/448 نفس المر ع،(2) 
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وال تنصبّن نفسك لحرب اللَّه، فإنه ال يدلك بنقمته، وال غنى بك عن عفوه 
بالالادرة ى إل ورحمتالاله، وال تنالالدمّن على عفو، وال تبجحّن بعقوبالالة، وال تسالالالالالالالالالالالالالرعنّ 

 .(9)" ولّن إّني مؤّمر آمر فبطاعوجدل عن ا مندوحة، وال تق
دم وع ،هذه الرسالالالالالة أكدل باختصالالالالار على أحقية واحترام حقوق اإلنسالالالالان

إلحاق الضالالالالالالالالرر به لمصالالالالالالالالالح دنيوية متناسالالالالالالالالين أن اهلل تعالى قادر على من 
 يشاء.

كشالالالالالالفل سالالالالالالبل حماية  (6) إحدى الباحثال أنإلى  وهنا البد من اإلشالالالالالالارة
على  يؤثرقد أي تدخل خارجي أو  عةمن الفيروسالالال المصالالن النفس البشالالرية

جسالالالالالالالالالم، في ال تفعيل مراكز الطاقةالحيوي من خالل  قدرال العقلية ومجال اال
  الل:قإذ  واالستفادة مما جاء به القرآن الكريم والس ّنة الّنبوية المط رة،

مسالالالالالالالالتويال من  (5)يصالالالالالالالالدر ذبذبال وهي عبارة عن في اإلنسالالالالالالالالان  المخ
( حين يكون المخ في نشالالالالالالالالالالالالالاط عقلي مثل Γ) غاما اعالهأو  اول الأالالذبالذبالال 

كل هذه النشالالاطال تدخل في  ، وأنقراءة القرآنو الصالالالة في مرحلة الخشالالوع 
 أيضًا. ي تبثير سلبي يدخل في هذا المجالأو  ،الذبذبال ذهمجال ه

مجالالال الالا يكون ( حين يكون المخ في نشالالالالالالالالالالالالالالالاط عقلي Γوذبالالذبالالال غالالامالالا )
تتراو  مالالا بين التي ( βل بيتالالا )هرتز وتلي الالا ذبالالذبالالا (41)الك ربالالائي حوالي 

                                                           

م(، 1199هااااااااااا/892) :  مامأل بن الاساان بن مامأل بن ع   بن امألون ابن امألون،(1) 
م(، 1669، )ألار  اااألر، بررو ، تا رق: ااسااان عّباس و ب ر عّباس التر رة الامألونرة،

1/311. 
أل تورة مارا  ل ، و رها   مةش روبة اااااااااا ال زائر اااااااااا مرألرا نروز ،ا رمةمااضارة منشاورة: (2) 

 . با     ع وم وخفارا الطاقة
https://www.mncdaily.com/%D68118D68118D681A     ْتاااااررخ الااااألخو

 م.26/1/2121الموقع: 

https://www.mncdaily.com/%D9%81%D9%80%D9%8A
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يجالالاد الحلول 51إلى  95  لكنالاله كلمالالا زادل ،هرتز تعمالالل في حالالالالالة التركيز وا 
 .ج اد في المخإالذبذبال كلما وقع 

أهمية العالج بالصالالالالالالالالول وعالقته  عنشالالالالالالالالر  مفصالالالالالالالالل ب الباحثة وتطرقل
ن قادر آوتقويم ما تم من خلل في جسالالالالم اإلنسالالالالان، فالقر  ،الكريم بقراءة القرآن

وهناك تجربة على الخلية  ،على شالالالالالالالالالفاء المريض من أمراض مسالالالالالالالالالتعصالالالالالالالالالية
صالالالالالالالالالالالالالول تتفاعل معه هو  أكثرن الخلية أالدماغية بالصالالالالالالالالالالالالالول اجريل ل ا و 

ن الخاليا السالالالالالالرطانية يمكن أصالالالالالالول اإلنسالالالالالالان نفسالالالالالاله أي ترددال صالالالالالالوته، و 
ية مثل يجابإتدميرها بصالالول الشالالخص الذي يثق في شالالفائه عن طريق طاقة 

السالالالالالالالالالالالالالرطالالان عبالالارة عن خاليالالا   الالا ترى أنألن ،الكريم لقرآندعيالالة، وقراءة ااأل
ْ    ، لقولاله تعالالى:مختلالة فتعالالج التقطيالب الالداخلي  ه وَ  َما ال رآن م نَ  َون َنزف

َفاء   َمة   ش  ن رنَ  َوَراي م   . (9) َخَساًرا إ ال   الظ ال م رنَ  َرز رأل   َواَل  ل  يم ؤي
لى الطاقة التي تؤثر ع مسارالن الوضوء ينشط أ الحديث علملواكتشف ا
محبس الدم الثالثي الذي يؤثر  :طياف النارية التي تسالالالالالالالالالالالمىاألو الشالالالالالالالالالالالياطين 

:" إن الشالالالالاليطان يجري من ابن آدم  قال ()ن النبي ا  و  ،على مسالالالالالارال الدم
ويحمي الجسالالم من  ،فالوضالالوء يعمل على تنشالاليط المسالالارال ،(6)" مجرى الدم

وائل السالالال يسالالال م في مزج عما ، فضالالالالً ريةالجن والشالالالياطين ذال االطياف النا
 .(5) الجسمب

نظريالالالة جالالالديالالالدة عن فوائالالالد علم الراديسالالالالالالالالالالالالالتيزيالالالالا أحالالالد البالالالاحثين كمالالالا قالالالالّدم 
Radiesthesia علم الموجة الذاتية( في أو  )وهو علم اإلحسالالالالالالالالالالاس بالطاقة

                                                           

 .12سورة االسراء، ا رة: (1) 
 .11/222م مع الزوائأل ومنبع الفوائأل، الهرثم ، (2) 
، ألار  األر، ) مهرة أشعار العربم(، 119هاااا/111) : مامأل بن أب  الخطاب  ،ال رش (3) 

 . 241، )أل.  ((، بررو 
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ل: إن الطاقة الذبذبية تتجمع اق إذف م بعض أسالالالالالالالالالرار الوضالالالالالالالالالوء والصالالالالالالالالالالة، 
ن الدهون عازلة تعزل ما في داخل وتختزن في مناطق دهون اإلنسالالالالالالالالالالالالان؛ أل

جسالالالالالالم اإلنسالالالالالالان من رنين، وتتجمع فوق ا أيضالالالالالالا الطاقة الذبذبية التي علقل 
بجسالالم اإلنسالالان خالل الحياة اليومية. وعند غسالالل مناطق الوضالالوء وهي تلك 
األجزاء الظاهرة من جسم اإلنسان التي تتعرض للطاقة الذبذبية الصادرة عن 

لذبذبة تسالالالالالقط مع ماء الوضالالالالالوء، وهذا هو أحد ا خرين واألشالالالالالياء، فإن هذه ا
ء يعيد الوضالالو أن إذ  ،أسالالرار الوضالالوء في تبهيل اإلنسالالان للتركيز في الصالالالة

 .(9) توازن طاقة جسم اإلنسان ويصلح خلل ا
وأكثر إصالالابة بعدوى  ،الرجال أضالالعف مناعة من النسالالاءومن الالفل أن 
 ، م أقالالالل عالالالددًا من نممالالالا يجعل ،عالالالديالالالةالم عالالالديالالالة وغير الم  األوبئالالالة واألمراض 

 ،نياً الرجل بد ما تتميز به المرأة علىإلى  علماء الحياة ذلكقسالالالالم من ويعزو 
لى   كل ا تقريبًا ت لك من الرجال أكثر مما ت لك من النسالالالالالالالالالالالالاءاألمراض  نأوا 

(6). 
 سبل مواجهة األوبئة:
بر من ب أسلو الالالالالالالالالالال: إدارة األزمال ك بضرورةالقرآن الكريم  البد من آخذ الع 

ممن   اجميعالمتغيرال والتكيف مع  ضالالعف الموارد،عند  لمسالالتقبلة امواج ل
بي من خالل رؤية الن تبارك وتعالى اهللأشالالالالالالالالالار و ،  اتوقع لم تكن بالحسالالالالالالالالالبان

د في بالمجاعة وقعل فيما بعد إذ  أشالالار الملك برؤياه، دماعن ()يوسالالف 
 عملية حلوالً ( ) يوسالالالالالالفبعد أن طر  النبي  امتدل سالالالالالالنوال عدة مصالالالالالالر

                                                           

 . ر نظر:  ررم إبراهرم الأل تور: هو (1)
https://www.facebook.com/OsamaParapsychology/posts/11611111

34348113 
، ()ألار ال تاب االساااام ، )أل. م( (،السااارأل مامأل مهأل ، أخاق أهْ البر  )، رال اااأل(2) 

 .263، ها(1361
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َرع وَن  تعالى:  هلو قل قدر اإلمكان، حد من اعلى المواج الة وال قالادرة َْ َتزي َقا
وه      س نيب   ف  إ ال  َق  رًا م م ا َتأي    ونَ  ت مي َ َرر  ن رَن أَلَأًبا َ َما َاَ ألي   . (9) َسبيَع س 

فالحلول مطلوبة عند األزمال وعلى الدولة وضع برامج صحية تؤمن أي 
جالالائحالالة على المجتمع عمومالالًا، وعلى سالالالالالالالالالالالالالبيالالل المثالالال أو  طالالاره يحالالل كوبالالاء

 ،م(969هالالال 551ل: الناصر لدين اهلل سنة ) فعندما حلَّل المجاعة في ع د
 : قال المقري خّلف أموال طائلة، أنهإذ 

خمسالالالالالالالالة آالف ألف األموال  قال ابن خلدون: خلف الناصالالالالالالالالر في بيول" 
ثًا: ن يقسم الجباية أثالوقال غير واحد: إّنه كا .ألف ألف ثالث مرال، انت ى

ذ من يومئالالاألنالالدلس  ثلالالث للجنالالد، وثلالالث للبنالالاء، وثلالالث مالالّدخر، وكالالانالالل جبالالايالالة
الكور والقرى خمسالالالالالالالالالالالالالالة آالف ألف وأربعمالائالالة ألف وثمالالانين ألف دينالار، ومن 
السالالوق والمسالالتخلص سالالبعمائة ألف وخمسالالة وسالالتين ألف دينار، وأّما أخماس 

 .(6)" الغنائم العظيمة فال يحصي ا ديوان
ضالالالالالالالالالالالالالاًل عن مسالالالالالالالالالالالالالاعالدة المحتالاجين في تلك األزمة بتفعيل مبدأ التكافل ف

والعمل على جمع وتوزيع األدوية واألطعمة، وايصال الصدقال  ،االجتماعي
 ألهل الفاقة والت يب والحيطة على توقع هذه االحتماالل المفاجئة. 

األمر  يتطلبإذ  (،99-وهذا ما نعيشالالالاله اليوم بسالالالالبب وباء كورونا )كوفيد
التوقف في منالالاحي الحيالالاة، السالالالالالالالالالالالالاليمالالا في البنالالاء للن وض بواقع األمالالة عالالدم 

والعالم أجمع، ومسالالالالالالالالالالاعدة أي فرد من أفراد المجتمع من ذوي الفاقة والحاجة 
نسالالالالانية واقتصالالالالادية ناجحة تتجاوز كل العقبال  من خالل سالالالالياسالالالالة أخالقية وا 

                                                           

 .41ا رة:  روسف:سورة (1) 
نفح الطرب من غ ن ا نأللس ، م(1931هااا/1141: بن مامأل الم ر  ) الم ر ، أامأل (2) 

مامااااأل ما  الااااألفرين عبااااأل الامرااااأل، )ألار ال تاااااب العرب ، بررو ،  :الرطرااااب، تا رق
 .1/316، م(1646ها/1391
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ن الناس، يكما مّر ذكر ذلك سالالالالالالالالالالابقًا، وتلك األيام يداول ا اهلل تبارك وتعالى ب
برة من ا دولًة  ومالا علينالا جميعالًا ومن دون اسالالالالالالالالالالالالالتثنالاء إال أن نالبخالذ الع ظة والع 

ال فال.  وأفراد، وا 
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 املبحث الثالث
 طبيعة املناخ

 
لتي ا ، ومن ااألوبئة أثر المنا  في تكاثرسالالنحاول إيصالالال معلومال عن 

 ا لي م قسم من أعراضعاصالرت ا المجتمعال في سالابق ع دها، والملتبسالة ع
لى يومنا هذا  .سابقًا والحقًا وا 
في ارتفاع درجال سالالالالالالالالالالالالالواء أكان  م ماً  يلعب دوراً من البالدي ي أن المنالا  

البرودة أم الجفالالالاف أم الرطوبالالالة وهالالالذه  في انخفالالالاض درجالالالالالحرارة في أم 
كافية لم تتوفر الوسالالالالالائل الإذا  جميعًا تسالالالالال م بشالالالالالكل كبير في انتشالالالالالار األوبئة

 .الثاً ً، والنباتال في بعض األحيان ثوالدواب ثانيا ،والً ألحماية للبشر لتبمين ا
كثر التي قد ت أغلب المناطقعد من ت   الحارةن البلدان أقالال أحد الباحثين 

 في ا الجراثيم، فضالالالالاًل عن توالد الحشالالالالرال وتكاثرها، وهي في حد ذات ا تكون
شالالالالالار وبالتالي انتن، اإلنسالالالالالاإلى  في نقل العدوى، السالالالالاليما من الحيوانسالالالالالببًا 

 . (9)األوبئة بين الناس 
من األوبئة واألمراض التي  قسمومن األسالباب أيضالًا إصابة اإلنسان من 

تنتشالالالالالالالالر في كثير من األحيان هو االنقالبال الفصالالالالالالالاللية التي تحدث تغييرال 
 .(6)شديدة في الحرارة والرطوبة، السيما بين الشتاء والصيف 

                                                           

ر، ابرب، ا مراض المعألرة    ا قطار العربرة، )مطبعة  ااااألر، بررو ، )أل.  ااااأل :ر نظر(1) 
) ،) 11. 

  التمرم الألاوأل  ن أب  ب رأبو عبأل اهلل مامأل بن أامأل بشااامس الألفرين  ،الم ألسااا  ر نظر:(2) 
(، ماألة الب اء    إ اح  ساأل الهواء والتارز من ضرر الوباء، تح: م661هاااا/311) : 

 .82-81م(، 1666أل المخطوطا  العربرة، ال اهرة، رارى شعار، )معه
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مما تقدم فإن المرضالالالى الذين يعانون كثيرًا  على الرغمو ومن المفيد أيضالالالًا 
 مام الصالالالدرية قد تسالالالبب ل م أعراض متعددة قد تودي بحيات ماألمراض  من

فضالالالاًل عن  ،(9) يتطلب علي م اإلقامة ببماكن دافئة وجافة في فصالالالل الشالالالتاء
 ،ذلالك فالإن المالدن الضالالالالالالالالالالالالاليقالة المرتفعة قد تكثر في ا األوبئة لعدم تجدد ال واء

 . (6) من دون غيرهااألمراض  شارفتصبح عرضة النت
دخلالالل مالالدينالالة، فرأيت الالا ضالالالالالالالالالالالالاليقالالة إذا  ويؤيالد ذلالالك أحالالد الحكمالالاء في قولالاله :"

ا كما ألن البخار ال ينحل من  ،األزقة مرتفعة البناء، فاهرب من ا ألن ا وبيئة
  .(5)ينبغي لضيق األزقة وارتفاع البناء "

إلى  مدينةلذلك فإن أهل هذه المدن يؤثرون على أي شالالالالالالالالالالالخص قادم من 
 ،صالالالالالالحاءنفاسالالالالالال م فيتنفسالالالالاله األأفتختلط  ،أخرى بسالالالالالبب تخالط ال واء وعفونته

لم و  التي كانوا يعانون من ااألمراض  اصالالالالالابت م بنفسإلى  الذي يؤدياألمر 
  .(4)تسقط أبدان م للسبب أعاله إذ  ،صحاءأ اما كانو  يعودوا على

 مران أكثر منرة العو " الموتالان يكون في المدن الموف نأقالال ابن خلالدون 
 . (5)" غيرها كمصر بالمشرق

في المدن لكثرة االزدحام والعمران يتشالالالالالالاحون حتى  وقال أيضالالالالالالًا :" الناس
واألسالالالالالفل ومن االنتفاع بظاهر البناء مما يتوقع  في الفضالالالالالاء وال واء األعلى

جاره من ذلك إال ما كان له فيه  معه حصالالالالالالالول الضالالالالالالالرر في الحيطان فيمنع
                                                           

 .21ر نظر: الفن ر ، الطب الوقائ     االسام، (1) 
الم ررز ، المواعظ واالعتبااار باار ر الخطط وا ثااار المعروف بااالخطط الم ررزرااة،  :ر نظر(2) 
2/198. 
 .1/241نفس الم ألر، (3) 
 .43الطب وال رأللة عنأل العرب،  اسرن، المو ز    تاررخ ؛11ر نظر: رضوان، ورقة (4) 
تاررخ ابن خ ألون، والمسااامى ألروان المبتألأ والخبر    تاررخ العرب والبربر ومن عا ااارهم (8) 

 . 1/311من رو  الشأن ا  بر، 
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ضالالالالل للمياه الجارية والف اسالالالتحقاق الطرق والمنافذحق ويختلفون أيضالالالًا في 
 .(9)" المسربة في القنوال

ويبقى الماء وال واء النقي من مصالالالالادر الحياة البشالالالالرية جميعًا على الرغم 
 مما تعانيه في خضم هذا التطور الصناعي والزراعي والتكنولوجي.

بًا من سكان العالم تقري %96م مفادها أن 6199وفي دراسة ظ رل عام 
أي من مصادر غير محّدثة وغير آمنة.  للشرب يشربون مياهًا غير صالحة

مليار نسمة، من دون  6،4أو  من سكان العالم، %51ا يعيش أكثر من مك
أي شالالالالالالالالكل من أشالالالالالالالالكال الصالالالالالالالالرف الصالالالالالالالالحي التي تعد من األهمية في حياة 

 .(6) األنسان والبيئة على حدو سواء
 كالالذ نعيش فيه ش جد والمنا فيروس كورونا المسالتن أما تقدم  خالصالة

أن تبثير تغيير المنا  بسالالالالالبب أنشالالالالالطة ، و خرىاألعلى  الواحدة تغطي تانأزم
بشالالالالالرية عالميًا سالالالالاليؤثر سالالالالاللبًا على النظم التي تحافظ على ديمومة الحياة في 

أغوار المحيطالالالال، وهالالالذا إلى  هالالالذا العالالالالم سالالالالالالالالالالالالالواء من أعلى قمم الجبالالالال أم
 رتفاع مسالالالالالالتوى سالالالالالالطح البحر بوجه عام،التعجيل في اإلى  بطبيعته سالالالالالاليؤدي

الفيزيائية ) وهالذا بحالد ذاتاله قد يترتب عليه آثار على أغلب النظم اإليكولوجية
 ، فضاًل عن األمن البشري والصحي.(والبيولوجية

إن فيروس كورونالالالا وطبيعالالالة تغير المنالالالا  تعالالالدان أزمالالالة وعلى مالالالا يبالالالدو فالالال
وجود فرق جوهري ، على الرغم من يعالالالالاني من الالالا العالالالالم أجمع خطيرة جالالالالداً 

على حين تغير المنا  مسالالالالالالالالالالالتمر  بين ما، ألن الوباء مؤقل والبد أن يختفي،
 لقرون قابلة يعلم ا اهلل تعالى.أو  لعقودأو  وموجود منذ األزل،

                                                           

 .1/411نفس الم ألر، ابن خ ألون، (1) 
ناااظااار: (2)  تاااااارراااخ الاااااألخاااوْ  ااا  الاااماااوقاااع:  /https://www.swissinfo.ch/araرااا 

 م. 22/9/2121

https://www.swissinfo.ch/ara/
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 معالجة األزمال الصالالالالالالالالالالالالالحيةب ضالالالالالالالالالالالالالرورة العملوعلياله يتطلالب منا جميعًا 
 اسيةادية أم سيمن آثار سواء أكانل اجتماعية أم اقتص انما تخلفل والمناخية
، بغية العيش على كوكب األرض بسالالالالالالالم وآمان من دون أن ننسالالالالالالى وغيرها

ألسالالالالالالباب  تغيرتقد في ا من التعقيد، و المنا   الأن الوقل لسالالالالالالباق وقف تغير 
 وقد يضيق فيلحق الضرر بالناس على وجه العموم. ،عدة
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 املبحث الرابع
 مشاهري قضى عليهم الوباء

 
ال ومن ذوي الليالالاقالالواألطبالالاء  دان نخبالالة كبيرة من العلمالالاء والفق الالاءفقالال ي عالالد

عقدة بسبب هذه األوبئة، فتصبح األمور م خسالارة بشالرية كبيرة، البدنية الجيدة
ند في نفسية اإلنسان، وقد لمسنا ذلك ع ليس من الس ل معالجته كثيرًا، وهذا

 جتماعيةالشالالالالالالالخصالالالالالالاليال االأو  الوج اء ، فضالالالالالالالاًل عنفقدان الكثير من هؤالء
مما  ميعاً جالمجتمع ترك آثاره السالالالالاللبية على يف وغيرهم، بسالالالالالبب وباء كورونا،

 .(9) يصعب إقناع م باستخدام العالجال المتاحة باده األمر، وهذا ما وقع
 قديمًا وقضل بسبب الوباء على تعود أش ر مبساة حّللمضى ف فيماأما 

  .(6) (م647هال 68: ل) ذؤيب ال ذلي، خويلد بن خالد أبي عربيالشاعر ال

                                                           

( طبرااب عراق  بوباااء  ورونااا ال عرن عااألا ال واألر ا خر ، 13عن و اااة أ ثر من ) نأع (1) 
م وناظ  ضااًا عن ال ثرر من المشااهوررن، ومنهم: ال ابتن أامأل راضاا  العب عراق  ألول ،

من م ااار، الفنانة: ر اء شاااا ر  ابتن رراضااا  عراق . والمألرب الرراضااا : ع   هاأل ، و 
 ال ألاو ، وغررهم  ثرر رامهم اهلل تعالى.

 https://www.alhurra.com/iraq/2121/19/21/%D18A18D68148D 
  م.13/1/2121تاررخ الألخوْ    الموقع:

، بطررق م اة،  األ ناف ابن الزبرر. وقراْ: إ نف ما  () نبن عفاا    خا اة عثماان ىتو (2) 
من غزوة إ رر رة، و ان غزاها مع عبأل اهلل بن الزبرر ومألاف،   ما عاأل ابن  بم ر من ر اً 

الروم،  بأرض الزبرر من إ رر راة عااأل معاف،  ما ،  أل نف ابن الزبرر. وقرْ: إ نف ما  غازراً 
اتى  َنأَلَبف إلى ال هاأل،   م رزْ م اهألاً  () باعمر بن الخطالخ رفة وأل ن هنااو. و اان 
، ولم ر ت   أألرو االسااام  أساا مو ، ألهراً ع اار ما قبْ االسااام عاش     ما  بأرض الروم.

 ةأسااأل الغاب، ا ثرر (، إر  ان رساامع عنف ور وْ  رف شااعرًا ماألاًا. ر نظر: ابنبالرسااوْ )
 .8/111 ،   معر ة ال اابة

https://www.alhurra.com/iraq/2020/06/28/%D8%A7%D9%84%25D
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مال هو وأربعة إخوة له بالطاعون في زمن  قال ابن حجر بما نصالالالالالالالالاله :"
اإلسالالم  أدرك بعد أنالشالاعر الجاهلي  بمول تسالبب الطاعونإذ  ،(9)" عمر

()ل: توفى خالل خالفة الخليفة عثمان بن عفان ) قال الراونديواعتنقه، 
سنة واحدة، خالل ن أوالده تل الطاعون  خمسة مقَ  ، بعد أن(6) م(655هال 55

 ، تبدأ بال:(5) ورثاهم بقصيدة مش ورة
َن الَمن ون  َوَريب  ا تََتَوّجع  * والّدْهر  َلْيَس ب م ْعت بو َمْن َيْجَزع    َأم 

ْثل  َمال َك َيْنَفع   ْلل  َوم  بًا * م ْنذ  اْبت ذ  ْسم َك َشاح   َقاَلْل أ َمْيَمة : ما ل ج 
ْسم َك اَل   ي اَلئ م  َمْضَجعًا * إاّل َأَقّض َعَلْيَك َذاَك الَمْضَجع  َأْم َما ل ج 

قاد  َوَعْبَرًة َما ت ْقل ع    َأْوَدى َبنّي َفَبْعَقب وني َحْسَرًة * َبْعَد الرر
، إال أن اماتوا بسبب  األوبئة، وآخرين كتبوا عنوهناك قسم من المؤرخين 
 :وعلى سبيل المثال، (4)هناك من توفي بسبب ت اونه 

)ل:  سالالالالالالالالالالالالالود الالالالدؤليالمعروف بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: أبو األ (ظالالالالم بن عمرو)مول 
كان وباء إذ  وأول من تكلم بالنحو.أحد علماء العربية، وهو ، م(677هالالالال 69

" إنه : بما نصالاله عنه قسالالم من المؤرخين لاسالالتشالال اده، وقا فيسالالببًا  الطاعون
  .(5)" بالطاعون الجارف مال مصاباً 

                                                           

 .381 ،2/269،  اابةاال ابة    معر ة ال(1) 
م(، الخرائج وال رائح، تا رق: مامأل 1111هااااااااا/813قطب الألفرين سعرأل بن هبة اهلل ) : (2) 

((، أل.  )(، قم/إرران، باقر المواأل ا بطا  اال اااافهان ، )مؤسااااسااااة االمام المهأل  )
1/21. 
تااااااررخ الاااااألخوْ    الموقع:  https://www.mncdaily.comنا اًا عان موقع:  (3) 
 م.1/1/2121
 .1/111ابن خ  ان، و را  ا عران وأنباء أبناء الزمان، (4) 
: ر نظرم(. 919ها/91؛ وقاْ الامو  أنف تو ى سنة )1/343ابن  ثرر، البألارة والنهارة، (8) 

م(، 1221هااااااااااا/929أبو عبأل اهلل شااهاب الألفرين راقو  بن عبأل اهلل الروم  البغألاأل  ) : 
 .1/464، ((أل.  )مع م ا ألباء، )ألار إاراء التراث العرب ، بررو ، 

https://www.mncdaily.com/
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ًا ومن كل صالالالالالالالالوب، بحسالالالالالالالالب أصالالالالالالالالبح الطاعون في تلك السالالالالالالالالنة جارف لقد
لمجتمع اإحدى أمّر السنوال على أبناء  وهي مؤرخين عاصروه بل كتبوا فيه،

 ،دمشالالق من بالد الشالالام وما حول امن ا  مختلفة نبلداإلى  وصالالوالً اإلسالالالمي 
دِّْين تل فيه المؤر  ابن الوردي، زين الق  ف ،إال معرة النعمان التي لم تصب به

كتب في الطاعون، الذي  ،م(9547هالالالالالالالال 849)عمر بن مظفر المتوفى سنة 
بّين شالالالالالالالالالرحًا إذ  ،(9)" " النبب عن الوباء: بعنوان ةرسالالالالالالالالالالترك  بعدما وقتل فيه

 لعربيةا في البلدان هذا الوباء القاتلباسالالالالالتفاضالالالالالة عن انتشالالالالالار و  مفصالالالالالاًل فيه
 ل:قاإذ  ،من دون غيرها واإلسالمية

 رأى المعرة عينًا زان ا حور  
 رون  لكّن حاجب ا بالجور مق

 ماذا الذي يصنع الطاعون  في بلدو 
 (6) في كل يوم له بالظلم طاعون  

من كتالاباله في الطاعون الذي  في تالاريخاله جزءاً  وقالد ضالالالالالالالالالالالالالّمن ابن الوردي
طاعون أصالالالالالالالالالاليب بالإذ  ينت ي فجبة بدون تم يد مالئم تختتم به الكتب عادة،

، م(9547الالالالالالال ه849)ومال فيه في ذال السنة التي كان يؤر  ل ا وهي سنة 
تحالالالدث عن وفالالالاة قالالالاضو أصالالالالالالالالالالالالاليالالالب قالالالد ثبتالالاله في تالالالاريخالالاله أوكالالالان آخر خبر 

 .بالطاعون
 المؤر حيالالاة على دمشالالالالالالالالالالالالالق أن ى وبالالاء الطالالاعون بالد الشالالالالالالالالالالالالالالام من وفي 
المسالالالمى: صالالالاحب التاريخ الكبير  م(9566 هالالالالالالالالالالالالالالالال864)ل:  سالالالنة الصالالالفدي

                                                           

 .4/182، المخت ر    أخبار البشر، أبو الفألاء(1) 
 .4/182، نفس الم ألر(2) 
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بعالالالد عطالالالاء كبير في التالالالبليف بلغ الكثير من المجلالالالدال،  ،الوافي بالالالالوفيالالالال
 .(9) زهاء مئتي مصنف وقيل إن له
 نقل أقسالالالالالالى األشالالالالالالعار التي قيلل بالطاعون وما خلفه من مآس  قد ف ول ذا
بما صال  الدِّْين الصفدي  قالم(، 9547 هال849)الشام سنة بالد في عامة 

 :نصه
 بيرولإلى  قد قلل للطاعون وهو بغزة * قد جال من قطيا

 (6) ولأخليل أرض الشام من سكان ا * وأتيل يا طاعون بالطاغ
الذي فتك  م(9547هالالالالالالالالالالالال 849)ومن أبلغ وأشد ما قاله في الطاعون سنة 
 قال المقريزي: به الحقًا بعد أن فتك بجماعة من أصحابه

حابي يا عام تسعو وأربعينا  لّما افترسَل ص 
 (5) ما كنَل واهلل  تسعًا بل كنَل َسبعًا يقينا

بي ب الحالالافظ أومن أوائالالل الكتالالب العربيالالة التي أفردل في الطالالاعون، كتالالا
الذي  ،كتاب الطواعين :م(، بعنوان794هالالالالالالالالالالالالالالالالال 679ل: ) بكر بن أبي الدنيا

 مبّيناً  مسالالالالالالالالالتقل بوجه يرى بعض المحققين أنه أول كتاب وضالالالالالالالالالع في العربية
 وباء الطاعون.

 ندلساأل عدة بما في ا عربيةواليال هذا، وأدى تفشالالالالي وباء الطاعون في 
طاعون، ال األوبئة، السالالالالالالالالالاليما عنبكتابة مصالالالالالالالالالالنفال  ينر يقيام مؤلفين كثإلى 

للوقاية منه ووصالالالالفه واتخاذ تدابير للحيلولة دون اإلصالالالالابة به، وكانل أشالالالال ر 
 المكان المصاب، وعدم الخروج منه كما هو مبثور. عدم دخول هيوقاية 

                                                           

م(، ا عام، قاموس ترا م  شهر 1619هااااااااا/1369خرر الألفرين الألمش  ، ) : الزر   ، (1) 
 .2/318، م(1616، بررو ، 4اررن، طالر اْ والنساء، )ألار الع م ل م

 .11/211، الن وم الزاهرة    م وو م ر وال اهرةابن تغر  برأل ، (2) 
 .2/181 الس وو لمعر ة ألوْ الم وو،الم ررز ، (3) 
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ما الصالالين، كإلى  لطاعونامنشالالب وباء  أن الكتب القديمةمن  تشالالير قسالالمو 
ن خاتمة الب ،المرض الوافد( في كتاب )تحصالاليل غرض القاصالالد في تفصالاليل

وقعل على  الذي وضالالعه بسالالبب جائحة م(9549هالالالالالالالالالالالالالالال 851)ل:  األندلسالالي
 .(9)، فضاًل عن وفاته بالوباء ذات ا م(9547هال 849سنة ) البالد والعباد

ومن  ولم يتوقف الوبالالاء عن إصالالالالالالالالالالالالالالابالالة النالالاس بمالالا في م العلمالالاء األعالم،
، أنه قتل مؤلف  ونين عربًا كتبوا في الطاعغرائب ما تركه الطاعون من مآس 

 م(،9569 هال889)ل: السبكي، تاج الدِّْين عبد الوهاب المتوفى سنة  ومن م
مال  الذي ،جزء في الطاعون :م( كتاب9547هالالالالالالالالالالال 849سنة ) ومن مؤلفاته

 .(6) مرغماً  فيه
 شالالالالالالالالالالالالال اب الدِّْين أحمد بن يحيى بن أبي حجلةممن توفي بالالالداء والوباء و 

" الطب : ، الذي وضالالالالع كتابم(9584 هالالالالالالالالالالالالالالالالال886 )ل: التلمسالالالالاني المالكي
ي قتله الوباء الذ إال أنه ورغم تحفظه منه فقد (5)" المسنون في دفع الطاعون

 فيه.  كتابه أّلف
ابن حجر العسالالالالالالالالالالالالالقالني  المؤر في حيالالاة  أليمالالةالطالالاعون مالالبسالالالالالالالالالالالالالالاة  تركو 

 ،ةهّن: عاليو ثالث من بناته،  مولالوباء ب هذا تسببإذ  ،(هالالالالالالال885-756)
 فقد توفيلزين خاتون  أّم أبنته ،م(9496هالالالال 799)في سنة السيما  وفاطمة،
 . م(9469هال 755)في سنة 

                                                           

 .1/313، االااطة    أخبار غرناطة ،لسان الألفرين ابن الخطرب(1) 
بالو را ، تا رق: أرمن  ؤاأل  م(، الوا  1392هااااااااااا/194خ رْ بن آربو، ) : ال اافأل ، (2) 

 .16/211، م(1611-ها1411بررو ، ، سرأل، )ألار إاراء التراث العرب 
ن    الررْ  ،البغألاأل (3)  ن وي ريْ باشا بن مامأل أمرن بن مرر س رم البابان ، إرضاح الَم ي َماع  إ سي

 ارا التع ى  شاااااف الظنون َعني أساااااام  ال  ت ب والفنون، طبع بعنارة مامأل شااااارف الألفرين ر
ور ع  بر  ف ال  رس ، وه  الطبعة الم ورة ع ى طبعة استانبوْ، و الة المعارف التر رة، 

َتَبة المثنى، بغألاأل، )  .2/11، م(1648منشورا  َم ي
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اب أسالالالالالالالالب أحد ، كان من ذا المرض، أن وفاة بناته بالكتابويرجح بعض 
 عدي   الطاعون هخّلفن ما وأ ،بذل الماعون في فضالالالالالالل الطاعون ه:تبليف كتاب

 .(9)عسقالني مبساة عنيفة في حياة المصنف المش ور ابن حجر ال
 ضوبئة واألمراضل رئيسالالالالةأنَّ األسالالالالباب الإلى  بوجه عام خلصالالالالل الدراسالالالالة

اإلنسالالان ال تقل أهمية عن األسالالباب الطبيعية التي قد تنشالالب  ب ا التي قد يقوم
لطة اتخاذ ساألوبئة واألمراض، وأن الدراسة بّينل أن تفاول  قسم منبسبب ا 

ؤولية الدولة في بعض األحيان، مسالالالالالالالالالالالالالالقرار في وقوع األزمالة الوبالائيالة تكون 
م لعلى حين قسالالالالالم من هؤالء م المسالالالالالاعدال عند انتشالالالالالار الوباء، يتقد وعلي ا

 مواج ت ا المشالالالالالالالالالالالالالاكل المعقدة، فضالالالالالالالالالالالالالاًل عنللحد من تلك  برامج متكن لدي 
ومن الالا  الفرديالالة، هيعتمالالد النالالاس على ج ود سفترى أغلالالب النالالابالالآليالالال فعالالالالالة؛ 

ح إلبعاد شالالالالالب أوقال المجاعة ، السالالالالاليمافقراءمسالالالالالاعدة التقديم الطعام والدواء و 
 .المول

بر من الحلول التي دارل آنذاك على الرغم من تفاول أخذ الع  فضاًل عن 
وجود ب نعيشهالعصالور، ولكن بما يتناسب مع معطيال عصرنا الراهن الذي 

وما تقدمه التقنيال الحديثة من عون  (،99-كورونا )كوفيد هذا الوباء اللعين
 عالج الوباء.في تشخيص و 

 
  
 
 

                                                           

سام  أم(،  شف الظنون عن 1989هااااا/1191م طفى بن عبأل اهلل ) : اا   خ رفة، (1) 
، م(1641، بررو ، 3إاراء التراث، ط ال تب والفنون، تا رق: مامأل شااااااارف الألفرين، )ألار

1/231. 
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 :امتةاخل
 اننإالقول  االالدراسالالالالالالالالالالالالالة بفضالالالالالالالالالالالالالل اهلل تبالارك وتعالالى يمكننالهالذه بعالد إنجالاز 

التي وقعل على مر العصالور، السيما في المجتمع أغلب األوبئة  اسالتعرضالا
 وما تحويه من آالم قد نسالالالالتفد من ا لمواج ة وباء كورونا ،العربي اإلسالالالالالمي

 .اللعين ( المستجد99-)كوفيد
وأوبئة  ،سالبابه واسالمه وعالجهأوقسالم من ا ع رفل  ،كثيرةاألوبئة  أنيبدو و 

لعدم معرفة السالالالبب الحقيقي لظ ورها ولم يشالالالخصالالال ا  ؛أخرى لم يفصالالالح عن ا
العلماء في حين ا، والعالج الذي يشالالالفي ذلك الوباء في آن واحد، وهذا ما تم 

 يالعرب ل على المجتمعقالالالب المتعالالالددة التي مرّ توضالالالالالالالالالالالالاليحالالاله خالل بيالالالان الح  
 :جملة من االستنتاجال كان أهم اإلى  ناتوصلإذ  ،بوجه عام اإلسالمي

سالالالالالالالالالالالالواء أكانل إنسالالالالالالالالالالالالانية أم  كبيرة سالالالالالالالالالالالاللبية ل ا آثار بوجه عام األوبئة .1
 .تؤثر على الدولة، والمجتمع برمتهقد اقتصادية أم  اجتماعية

اجزة ع ر الرسالالالمية أي المجتمعيةما تقف السالالاللطال الرسالالالمية وغي كثيراً  .2
اإلسالالالالالالالالالمية  العربية في الدولة إال ما ندر وضالالالالالالالالاع الصالالالالالالالالحيةعن معالجة األ
 .ألسباب عدة

تظم المن :المؤرخين، مثل كتاب قسم من شارال في كتبهذه اإل لدر و  .3
الكالالالامالالالل في التالالالاريخ البن  :وكتالالالاب ،في تالالالاريخ الملوك واألمم البن الجوزي

 ؛مةقادبرة لضجيال اللتكون ع   القانون في الطب البن سالالالالالالالالالينا: وكتاب ،األثير
، ن ج ةم اهلل سالالالالالالالالالالبحانه وتعالىإلى  والعودة بغية الوقوف أمام هذه التحديال

فوس ناشالالالتدل من ج ة أخرى، السالالاليما بعد أن  العالجية اوتوفير مسالالالتلزمات 
 اليوم،على المجتمع العربي واإلسالالالالالالالالالالالالمي في عالم من هذا العالم  مريضالالالالالالالالالالالة
د اهلل من رشالالاالخالل بما أمرهم  مجال الخوض في ا، فضالالاًل عن ألسالالباب ال
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ما جاء  خالف المعاصالالالي ببنواع ا وأسالالالاليب امن  بالكثير يعملونإذ  ه،يوتوج
 .الحنيف به اإلسالم

 من ا: االجتماعيةأو  االقتصاديةسواء هناك أسباب لحدوث األزمال  .4
لى عال قدرة لإلنسالالالالالالالالالالالالان إذ  ،الطبيعةظروف تحدث بفعل  وقد : طبيعيةهاأول

 الالالا قالالالدر من العمالالالل على التحوطالالالال ، ولكن يمكنالالالهعالالالدم وقوع الالالاأو  منع الالالا
 الحقًا. بعض ا، والتخفيف من آثارها منأو  المستطاع

رادته قد : بشريةاً وثانر ر في خلق ورغباته التي ال يفك تحدث بفعل اإلنسان وا 
لعطاء ا الفساد اإلداري والمالي وكثرة يشيع ويشجع على، و واألرض لالسماوا

 البذ  والترف ئلة، فضالالالالالالاًل عنمن دون اسالالالالالالتحقاق حفاظًا على سالالالالالاللطت م الزا
ية االضالطرابال السالالياس الذي يسال م في تشالجيعاألمر  ،واالنحراف بكل معناه

كي يشالالالالالالالالالغل الحاكم وحاشالالالالالالالالاليته الناس عما هم فيه،  والفتن والحروب الطاحنة
 .متناسيًا أنه زائل ال محالأو  لينعم بالفساد الذي يراه ناسياً 

حداث األزمال االقتصالالالالادية في إم مًا سالالالالببًا  العامل البشالالالالري قد يكون .8
تقاعس عن يوقد  ،ساهم في حدوث ايقد العوامل الطبيعية بل أنه بالتزامن مع 

عدم و أ االستعماريةأو  الدوليةأو  ، ألن ا تحقق مصاللحته الشالخصيةعالج ا
 رغبته بمشاهدة اإلنسان على كوكب األرض ألسباب شتى.

بة لمواج ة واجب ا تبمين ظروف مناسالالالالالالالالالالالال الدولة أظ رل الدراسالالالالالالالالالالالالة أن .9
 ئةبمواج ة األوب التصدي األحيان تقف عاجزة عن بعض في األزمال، ولكن

المجتمع، كي ينقالالالذ نفس من إجراءال  لعتمالالالدا، لالالالذلالالالك واألمراض الفتالالالاكالالالة
 دولة تم ال، ولم تي مل كل شالالالالالالالالاليء األزمة تنت يوعندما ، همالكثير من أبناء

  م فيتس الواردال كيعملية كما فعل أحد الوالة بتقسيم إجراءال  اتخاذإلى 
منع وقوع الوباء من ج ة ومواج ته من  تسالالالالالاليير شالالالالالالؤون الحياة، فضالالالالالالاًل عن
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التي قد تقع ال  جالديدةالاألزمالال  الضالالالالالالالالالالالالالعف فيالحالد من  ج الة أخرى؛ بغيالة
 .سامح اهلل

من خالل اللمس أو  إن األوبئة بوجه عام م عدية وقد تتشالالالالالالالالالالر بال واء، .1
ون ل ا مختلفة، إال أن ا كثيرًا ما تكوأشالالكا سالالمائ اتبدو أقد والعطس وغيرها، و 

تظ ر إذ  على األعم األغلالالب،األعراض قسالالالالالالالالالالالالالم من الصالالالالالالالالالالالالالفالالال و  قريبالالة في
 .االصفرار، والتقيؤ والكحة وغيرها: عالمال في أجزاء عدة من الجسد كالالالالالالالالالالالالالال

 وقد ترافق ذلك آالمًا بسالبب ضعف الحالة النفسية التي تشكل نصف العالج
، على حين على األغلب المولإلى  يؤديثانيًا بما وضالالالالالالالالالالالالالعف العالج  أواًل،

كالان بالاإلمكان تجاوز المحنة، ألن األوبئة أغلب ا ملتبسالالالالالالالالالالالالالة بعضالالالالالالالالالالالالال ا على 
عد ب عند الصالالالالالبر على البالء، اإلنسالالالالالان أن يتجاوزهلويمكن  ا خر، البعض

تعالى ره اهلل تبارك و قدّ  فلكل إنسان أجل   اسالتخدام كل ما هو متا  لمواج ته،
 .تقديرا
ير من كثاألوبئة تقسالو على اإلنسان من خالل فقدان ال كثيرا ما كانل .1
 المسلمين وعدم التزحز  عن عقيدت مثبال إلى  أدىاألمر  ، ولكن هذااأل سر

يمان م و  كما كانل ثقت م بالالالالالالال: اهلل تبارك وتعالى تزداد، ،اإلنسانية واإلسالمية ا 
 نعلى الرغم من فقدان الكثير من الصالالالالالالالالالالالالالحابة والتابعي ،ل ذا القدر يسالالالالالالالالالالالالالمو

بو أ ، ومن م على سالالالالالبيل المثال ال الحصالالالالالر:بسالالالالالبب األوبئة وتابعي التابعين
ر من فضاًل عن الكثي ،غيرهم كثيرومعاذ بن جبل و  ،دة عامر بن الجرا يعب

 العلماء واألدباء مثل: ابن خلكان، والصفدي وابن حجر والسبكي وغيرهم.
و أ ماإلسالالالالالالال التاريخية على حاالل ارتداد عن المصالالالالالالادر نطلع فيلم  .6
 ا بالوباءو بيأص ون، السيما ممنمسلمال إال آنيًا؛ بل يطلب ، بسبب األلمجزع

 دعاءل أن يبارك اهلل ب م، كون م من الش داء السعداء في دار الدنيا وا خرة،
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هذه األوبئة اإلسالالالالالمية  ( سالالالالالف الذكر عندما تواجه األمة) محمدرسالالالالول ال
 القديمة والجديدة المستجدة.

 فسالالالالالالالالالية للمريض هي نصالالالالالالالالالف العالج من هذا الفيروسن الحالة النإ .11
أثبتل دراسالال عدة أن التوتر والقلق عامالن أسالاسيان في ضعف إذ  .وغيره

يجعل جسالالالالالالالالالالالالالمه أكثر عرضالالالالالالالالالالالالالة لتقبل  الذياألمر  المناعة عند اإلنسالالالالالالالالالالالالالان،
هلل المؤمنة بقضالالاء ا ، السالاليماألمراض، على عكس الحالة النفسالالية اإليجابيةا

 لم تكن غالبيته.إذا  عد نصف العالجت   كفيلة أنهي إذ  ،وقدره
كما يصالالالالاب اإلنسالالالالان بالوباء تصالالالالاب الحيوانال والزروع، مما يؤثر  .11

في وقوع المجاعال لعدم توفر المعروض وارتفاع األسعار، وهذا سببه وجود 
 اهمال اإلنسان نفسه وبدنه وبيئته. أو  وتكاثر الحشرال من الطبيعة
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 املالحق:

 
 

 ل م اب بالوباء نفسراً  العاجوبعأل قبْ  لنفرسابن ا ا مة
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 ( المست أل16- رروس  ورونا ) و رأل  ررونا لا: تمثرْ 
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نا  رروسا: ل  ورة  م هررة رو    و 
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 ( المستجد19-)كوفيد نارو  نموذج لمقطع عرضي في فيروس كو  
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 ( المست أل16-من ال رش ا برض لعاج الم ابرن با: وباء  ورونا ) و رأل واألر طبرة 
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 (قائمة املصادر واملراجع) 
 خري ما نبتدأ به:

 القرآن الكريم:* 
 املخطوطات:* 
الحموي، شالالالالالالالالالالالالالمس الدِّْين محمد بن أحمد بن يوسالالالالالالالالالالالالالف بن أحمد الميداني الشالالالالالالالالالالالالالافعي )ل:  .1

للعيان، )المكتبة البريطانية، مخطوطال، م(، البيان في كشف علم الطب 9665هال 9155
 (.189195رقم: 

 
 املصادر األولية:* 
بشالالالالالالي ي، ب اء الدين )أو شالالالالالال اب الدين( أبو الفتح محمد بن أحمد بن منصالالالالالالور المحلي األ .2

)دار ومكتبة ال الل، )د. م(، )د.  ،م(، المستطرف في كل فن مستظرف9446هالالالالالالالال 751)
 .(ل(

م(: عيون األنباء في 9679هالالالالالالالالالالالالال 667أحمد بن قاسم )ل: ابن أبي أصيبعة، موفق الدِّْين  .3
 م(.9965، بيرول، 6طبقال األطباء، )مطبعة مكتبة الحياة، ط

م(، المصنف في األحاديث 749هالالالال 655ابن أبي شيبة، أبي بكر عبد اهلل بن محمد )ل:  .4
 م(.9979هال 9419وا ثار، تحقيق: سعيد اللَّحام، )دار الفكر، بيرول، 

، سيرة ابن إسحاقم(، 867هال 959بن يسار المطلبي )ل:  د بن إسحاقمحم ،ابن إسحاق .8
 )دار الفكر للطباعة والنشر، بيرول(.

م(، الحلة 9661هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 657 محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر القضالالالالالالالاعي )ل: ،ابن األبار .9
السالالالالالاليراء، حققه وعلق حواشالالالالالاليه الدكتور حسالالالالالالين مؤن، )الشالالالالالالركة العربية الطباعة والنشالالالالالالر، 

 م(.9965القاهرة، 
 :م(9656هال 651ابن األثير، عز الدِّْين أبو الحسن علي بن محمد الجزري الشيباني )ل: * 
، بيرول، 5الكالالالالامالالالالل في التالالالالاريخ، عني بالالالاله نخبالالالالة من العلمالالالالاء، )دار الكتالالالالاب العربي، ط .1

 م(.9971
أسالالالالالالالالالالالالالالد الغالابالة في معرفالة الصالالالالالالالالالالالالالالحالابالة، تحقيق: علي محمالد معوض، )دار الكتب العلمية،  .1

 م(.9994هال 9495بيرول، 
التاريخ الباهر، تحقيق عبد القادر أحمد طليحال، )دار الكتب الحديثة، مصالالالالالالالالالالالالالر، القاهرة،  .6

 م(.9965هال 9576
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م(، 9647هالالالالالالالالالالالالالالالال 646ابن البيطار، ضالالياء الدِّْين أبو محمد عبد اهلل بن أحمد المالقي )ل:  .11
 م(.9996-هال9496الجامع لمفردال األدوية واألغذية، )دار الكتب العلمية، بيرول، 

هالالالالالالالالالال(، مسند ابن الجعد، 651علي بن الَجْعد بن عبيد الَجْوَهري البغدادي )ل:  ،ن الَجْعداب .11
 م(.9991-هال 9491تحقيق: عامر أحمد حيدر، )مؤسسة نادر، بيرول، 

 م(: 9611هال 598ابن الجوزي، جمال الدِّْين أبو الفرج عبد الرحمن علي البكري )ل: *
 م(.9989هال 9599، بيرول، 6المعرفة، ط صفة الصفوة، تحقيق: محمود فاخوري، )دار .12
المنتظم في تالالاريخ الملوك واألمم، تحقيق: محمالالد عبالالد القالالادر عطالالاء وآخرون، )دار الكتالالب  .13

 م(.9996هال 9496العلمية، بيرول، 
 –هالالالالالالالالالالالالالالالالال9465زاد المسالالالير في علم التفسالالالير، دار ابن حزم، )المكتب اإلسالالالالمي، الرياض،  .14

 م(.6116
تحقيق: علي حسالالالالالالالالالالين البواب، )دار الوطن،  كشالالالالالالالالالالف المشالالالالالالالالالالكل من حديث الصالالالالالالالالالالحيحين، .18

 م(.9998-هال9497الرياض، 
(، تصالالالالالالالحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، ابن الحراني، تحف العقول عن آل الرسالالالالالالالول ) .19

 هال(.9414 قم إيران،)مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين، 
م(، حوادث 9568هالالالالالالالالالالالالالالالالال 954شالالال اب الدِّْين أحمد بن محمد بن عمر )ل:  ،ابن الحمصالالالي .11

الزمان ووفيال الشالالالالاليو  واالقران، تحقيق: عمر عبد السالالالالالالم، )المكتبة العصالالالالالرية، مصالالالالالر، 
 هال(.9415

م(، كتاب 9165هالالالالالال 456ابن الذهبي، أبو محمد عبد الّله بن محمد األزدي العماني )ل:  .11
الماء، تحقيق: هادي حسالالالالالن حّمودي، )منشالالالالالورال وزارة التراث القومي والثقافة في سالالالالاللطنة 

 م(.9995-هال9496 مان، لندن،ع
)ل:  عبالالالالالالد الملالالالالالالك بن زهر بن عبالالالالالالد الملالالالالالالك بن الفقيالالالالالاله محمالالالالالالد بن مروانابن زهر،  .16

: وضع حواشيه، كتاب األغذية :النشاط والقوة والشفاء في األغذية وهو، م(9966هال 558
 محمد أمين الضناوي، )دار الكتب العلمية، بيرول، )د. ل((.

 م(، تاريخ الزمان، نقله9676هالالال 675ل: ) ج بن أهرونابن العبري، غريغوريوس ابو الفر  .21
 م(.9999العربية: األب إسحاق أرملة، تقديم: موريس فييه، )دار المشرق، بيرول، إلى 

ل: ) ابن العديم الع قيلي، كمال الدين أبو القاسالالالالم عمر بن احمد بن هبة اهلل بن أبي جرادة .21
س يل زكار، )دار الفكر، بيرول، بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق: ، م(9969هال 565

 م(.9977
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ابالن الالعالمالالالالالالالاد الالحالنالباللالي، عبالالالالالالالد الحي بن احمالالالالالالالد بن محمالالالالالالالد العكبري أبو الفال  )ل:  .22
م(، شذرال الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: محمود األرناؤوط، )دار 9887هالالال 9179

 م(.9976هال 9416بن كثير، بيرول، 
م(، تاريخ 9415هالالالالالالالالالالال 718)ل عبد الرحيمابن الفرال، ابن الفرال، ناصر الدِّْين محمد بن  .23

، تحقيق قسالالالالالالالالالالالالالالطنطين زريق، ونجالء عز الالالالالالالدين، )المطبعالالالالالالة 9، مج7ابن الفرال، مج
 م(.9959هال 9556األمريكانية، بيرول، 

م(، صفة بالد اليمن والحجاز، )مطبعة بريل، 9699هالالالالالالال 691ابن المجاور، جمال الدِّْين ) .24
 م(.9959لندن، 

م(، الكمال في أسماء الرجال، 9549هالالال 846المزي )ل: أبي الحجاج يوسف  ابن المزي، .28
تصالالالنيف الحافظ، تحقيق: الشالالاليخ أحمد علي عبيد وحسالالالن أحمد أغا، )دار الفكر، بيرول، 

 م(.9994هال 9494
م(، الف رسالالالل، )دار المعرفة، بيرول، 995هالالالالالالالالالالالالالالالالال 575ابن النديم، محمد بن اسالالالحاق )ل:  .29

 .م(9987هال 9597
ي المصري، )ل: ابن النفيس، عالء الدِّْين علي  .21 م(، 9677هالالالالالالالالالالالالالال 678بن أبي الحزم القْرش 

الشالالالامل في الصالالالناعة الطبية واألدوية واألغذية، تحقيق: يوسالالالف زيدان، )المجمع الثقافي، 
 م(.6116أبو ظبي، 

سالالالالالالالراج الدِّْين أبو حفص عمر بن المظفر البكري القرشالالالالالالالي المعري ثم الحلبي  ،ابن الوردي .21
وفريالالدة الغرائالالب، )مكتبالالة الثقالالافالالة الالالدينيالالة، القالالاهرة، م(، خريالالدة العجالالائالالب 9448 ه756)ل: 
 هال(.9467

م(، بدائع الزهور في وقائع الدهور، 9591هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 951ابن إيالاس، محمالد بن أحمد )ل:  .26
 م(.9976هال 9416تحقيق: محمد مصطفى، )ال يئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

م(: 9469هالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 784ي )ل: ابن تغري بردي، أبو المحاسالالالالالن جمال الدِّْين يوسالالالالالف األتابك .31
النجوم الزاهرة في ملوك مصالالر والقاهرة، )المؤسالالسالالة المصالالرية العامة للتبليف، مصالالر، )د. 

 ل(.
لج ل .31 م(، طبقال األطباء 967هالالالالالالالالالال 575أبو داود سليمان بن حسان األندلسي )ل:  ،ابن ج 

ة، ر والحكماء، تحقيق: فؤاد سالالالالالالالاليد، )مطبعة المع د العالي الفرنسالالالالالالالالي لآلثار الشالالالالالالالالرقية، القاه
 م(.9917

 :م(965هال 554ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن معاذ بن التميمي البستي )ل: *
 م(.9985هال 9595الثقال، تحقيق: شرف الدِّْين أحمد، )دار الفكر، بيرول،  .32
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، بيرول، 6صالالالالالالالالالالالحيح ابن حبان، تحقيق: شالالالالالالالالالالالعيب االرناؤوط، )مؤسالالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالالالة الرسالالالالالالالالالالالالة، ط .33
 م(.9995هال 9494

م(، تذكرة النبيه في أيام 9588هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 889بن الحسالالالالالالن )ل:  ابن حبيب، حسالالالالالالن بن عمر .34
المنصالالالور وبنيه، تحقيق: محمد محمد أمين، مراجعة: سالالالعيد عبد الفتا  عاشالالالور، )مطبعة 

 م(.9996هال 9596دار الكتب، القاهرة، 
 :م(9447هال 756ابن حجر العسقالني، أبو الفضل احمد بن علي بن محمد بن احمد )ل: *

حابة، تحقيق: علي محمد البجاوي، )دار ن ضالالة القاهرة، القاهرة، اإلصالالابة في معرفة الصالال .38
 م(.9976-هال9599

إنباء الغمر بببناء العمر في التاريخ، تحقيق: محمد عبد المعيد خان، )دار الكتب العلمية،  .39
 م(.9976-هال 9416بيرول، 

بالالذل المالالاعون في فضالالالالالالالالالالالالالالالل الطالالاعون، تحقيق: أحمالالد عصالالالالالالالالالالالالالالالام عبالالد القالالادر الكالالاتالالب، )دار  .31
 (.(مة، الرياض، )د. لالعاص

 .(ال ند، )د. ل( –ت ذيب الت ذيب، )دار المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن  .31
فتح الباري شالالالر  صالالالحيح البخاري، تعليق: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، )دار المعرفة،  .36

 .م(9959هال 9589بيرول، 
م(، 9966هالالالالالالالالالالالالالالالالال 566ابن حمدون، محمد بن الحسالالالن بن محمد بن علي بن حمدون )ل:  .41

 م(.9996التذكرة الحمدونية، تحقيق: احسان عّباس وبكر عّباس، )دار صادر، بيرول، 
 :م(755هال 649أحمد بن محمد )ل:  ،ابن حنبل* 
 م(.9995مسند اإلمام أحمد، )دار الكتب العلمية، بيرول  .41
د، نومعرفة الرجال، تحقيق: وصي اهلل بن محمد عباس، )الدار السلفية، بومباي، ال  العلل .42

 م(.9977هال 9417
، أبو مروان حيالالان بن خلف بن حسالالالالالالالالالالالالالالين بن حيالالان )ل: األنالالدلسالالالالالالالالالالالالالالي ابن حيالالان القرطبي .43

م(، المقتبس من أنباء األندلس، تحقيق: محمود علي مكي، نشر المجلس 9186هالالالالالالال 469
 هال(.9591األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 

م(، 9486هال 717مي )ل: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، أبو زيد الحضر  .44
تاريخ ابن خلدون، والمسالالالالمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصالالالالرهم 

-هالالالالالالالالالالالالالالالالال9417، بيرول، )6من ذوي الشالالالبن األكبر، تحقيق: خليل شالالالحاته، )دار الفكر، ط
 م(.9977

اء م(، وفيال األعيان وأنب9676هالالال 679ابن خلكان، أبو العباس شمس الدِّْين محمد )ل:  .48
 م(.9988أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، )دار صادر، بيرول، 
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في  م(، فردوس الحكمة9هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ق5أبو الحسالالالالالالن علي بن سالالالالالال ل )ل: ق ،ابن ربن الطبري .49
، تح: محمالالد زبير الصالالالالالالالالالالالالالالديقي، )مع الد تالالاريخ العلوم العربيالالة واإلسالالالالالالالالالالالالالالالميالة، جالامعالالة الطالب

 م(.9996فرانكفورل األلمانية، 
م(، الطبقال الكبرى، أعد ف ارس ا: 744هالالالالالال 651منيع )ل:  ابن سعد، محمد بن سعد بن .41

 م(.9996رياض عبد اهلل عبد ال ادي، )دار احياء التراث العربي، بيرول، 
م(، القانون في الطب، تحقيق: 9156هال 467ابن سينا، أبو علي الحسين بن علي، )ل:  .41

 .(م6115دار إحياء التراث، بيرول، )محمد أمين الضناوي، 
م(، تاريخ المدينة المنورة، 785هالالالالالالالالالالالالالالالالالال 666أبو زيد عمر بن شالالالالبة النميري )ل: ابن شالالالالبة،  .46

 م(.9985هال 9595)د. ط(، جدة، )تحقيق: ف مي محمد شلتول، 
م(، 9181هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 465ابن عبد البر، أبو عمر يوسالالالالالالالف بن عبد اهلل بن عبد البر النمري ) .81

مية، بيرول، االسالالالالتذكار، تحقيق: سالالالالالم محمد عطا، محمد علي معوض، )دار الكتب العل
 م(.6111–هال9469

م(، غاية المرام 9471هالالالالالالالالالالالالالالال 775ابن ف د، عز الدِّْين عبد العزيز بن عمر بن محمد )ل:  .81
 م(.9976ببخبار سلطنة البلد الحرام، )مطبعة جامعة أم القرى، جدة، 

 :م(779هال 686ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبد اهلل بن مسلم )ل:  *
، القالالاهرة، 6شالالالالالالالالالالالالالالالة، )ال يئالالة المصالالالالالالالالالالالالالالريالالة العالالامالالة للكتالالاب، طالمعالالارف، تحقيق: ثرول عكالالا .82

 م(.9996-هال9495
 هال(.9497عيون األخبار، )دار الكتب العلمية، بيرول،  .83
ابن قيم الجوزيالالة شالالالالالالالالالالالالالالمس الالالدِّْين محمالالد بن أبي بكر بن أيوب بن سالالالالالالالالالالالالالالعالالد بن حريز )ل:  .84

ي، عرببوي، دراسالة وتحقيق: السيد الجميلي، )دار الكتاب الم(، الطب النّ 9551هالالالالالالالالالالالالالالال 859
 م(.9991هال 9491بيرول، 

م(، البداية والن اية، )مكتبة 9586هالالالالالالالال 884ابن كثير، أبي الفداء اسماعيل الدمشقي )ل:  .88
 .م(9991المعارف، بيرول، 

ابن مفلح المقدسالالالالالالالالالالالالي، أبو عبد اهلل شالالالالالالالالالالالالمس  الدِّْين عبد اهلل محمد بن محمد المقدسالالالالالالالالالالالالّي ثم  .89
 : شعيب األرناؤوط، وعمر القيام،تحم(، ا داب الشرعية، 9569هالالالالالالالال 865الصالحي )ل: 

 م(.9999-هال9499)مؤسسة الرسالة، بيرول، 
ابن منظور، أبو الفضالالالالالالالالالالالالالالالالالالل جمالالالالال الالالالالدِّْين محمالالالالد بن مكرم األفريقي المصالالالالالالالالالالالالالالري، )ل:  .81

 م(.9967م(، لسان العرب، )دار صادر، بيرول، 9599هال 899



 

282 

 

البحر الرائق  م(،9594هالالالالالالالالالالالالال 961ابن نجيم، زين الدِّْين بن إبراهيم بن محمد الحنفي )ل:  .81
شر  كنز الدقائق، دراسة وتحقيق: احمد عزو عناية الدمشقي، )دار احياء التراث العربي، 

 م(.6116-هال9466
 التبريزي )ل: الحسالالالالالالالالالالالالالالن علي بن احمالالالالالالالدالالالالالالالالدِّْين أبي  ابن هبالالالالالالالل البغالالالالالالالدادي، م الالالالالالالذب .86

، دار ومكتبة بيبليون، لبنان) م(، المختار في الطب، تحقيق: هاشم الندوي،9695هال 691
 )د. ل(.

بن  هشالالاه نشالالاأبو الفداء، عماد الدِّْين إسالالماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن  .91
م(، المختصر في أخبار البشر، 9559هالالالالالالالالال 856أيوب، الملك المؤيد، صاحب حماة )ل: 

 (.()المطبعة الحسينية المصرية، القاهرة، )د. ل
 سالالالالالف، األندلسالالالالالي الغرناطي الّنفزيأبو حيان، أثير الدِّْين محمد بن يوسالالالالالف بن علي بن يو  .91

م(، تفسير البحر المحيط، تحقيق: عادل أحمد وعلي معوض، )دار 9544هالالالالالالالالال 845)ل: 
 م(.9995هال 9495الكتب العلمية، بيرول، 

م(، سنن أبي داود، تحقيق: 777هال  685أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني )ل:  .92
 م(.9991ال ه9499سعيد محمد اللحام، دار الفكر، )بيرول، 

أبو عبد الرحمن السالالالالالالالالاللمي، محمد بن الحسالالالالالالالالالين بن محمد بن موسالالالالالالالالالى بن خالد بن سالالالالالالالالالالم  .93
م(، طبقال الصالالوفية، تح: مصالالطفى عبد القادر عطا، 9169هالالالالالالالالالالالالالالالال 496النيسالالابوري )ل: 

 .م(9997هال 9499)دار الكتب العلمية، بيرول، 
 يل يالدي(، تسالالالخامس عشالالر م) األزرق، إبراهيم بن أبي بكر )ل: القرن التاسالع ال جري .94

المنافع في الطب والحكمة: المشالتمل على شالفاء األجسالام وكتاب الرحمة، )مطبعة المش د 
 م(.9797الحسيني، القاهرة، 

م(، أخبار مكة وما 764هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 651األزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد اهلل بن احمد )ل:  .98
 .(ول، )د. ل(جاء في ا من األثار، تحقيق: رشدي الصالح ملحس، )دار األندلس، بير 

م(، العسالالالالجد المسالالالالبوك والجوهر المحكوك في 9411هالالالالالالالالالالالالالالالالالال 715 ل:) األشالالالالرف الغسالالالالاني، .99
 (.(طبقال الخلفاء والملوك، )دار البيان، بغداد، )د. ل

ن الوفاء، الرسالالالة الثالثة عشالالرة، )دار صالالادر،  .91 الَّ إخوان الصالالفاء، رسالالائل إخوان الصالالفاء وخ 
 م(.9958بيرول، 

م(، صحيح البخاري، 769هال 656د بن اسماعيل الجعفي )ل: البخاري، أبي عبد اهلل محم .91
 م(.9998-هال9498 ،الرياض )دار السالم للنشر والتوزيع،
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البرقي، أبو جعفر أحمالالالد بن محمالالالد بن خالالالالالالالد بن عبالالالد الرحمن بن محمالالالد بن علي )ل:  .96
م(، المحاسن، تحقيق: السيد جالل الدين الحسيني المشت ر بالمحدث، )دار 778هالالالالالال 684

 .هال(9581إلسالمية، ط ران، الكتب ا
 :م(9165هال 457البي قي، أبو بكر احمد بن الحسين بن علي )ل: *

وفي ذيله الجوهر النقي، )مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في ال ند،  السالالالالالنن الكبرى .11
 هال(.9544حيدر آباد، 

ل، بيرو  شالالالالالالالالالالالعب اإليمان، تحقيق: م َحمَّد السالالالالالالالالالالالعيد بسالالالالالالالالالالاليوني زغلول، )دار الكتب العلمية، .11
 هال(.9491

الترمذي، أبو عيسالالالالالى محمد بن عيسالالالالالى بن سالالالالالورة بن موسالالالالالى بن الضالالالالالحاك السالالالالاللمي )ل:  .12
م(، س َنن الترْرم ذّي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، )دار إحياء التراث 796هالالالالالالالال  689

 .(د. ل()العربي، بيرول، 
رحلة  م(،9985هالالالال 569ابن الرابي يونة النباري اإلسباني الي ودي )ل:  التطيلي، بنيامين .13

 م(.6116بنيامين التطيلي، ترجمة: عزرا حداد، )المجمع الثقافي، أبو ظبي، 
نشوار المحاضرة وأخبار ، م(994هالالالالالالالالالال 574: )ل أبو علي الحسن بن أبي القاسمالتنوخي  .14

 م(.9989هال 9599المذاكرة، تحقيق: عبود الشالجي المحامي، )د. ط(، بيرول، 
ترجمة وتحقيق:  في فرق الطب للمتعلمين، جالينوس ق. م(، كتاب 696)ل:  جالينوس .18

 م(.6198محمد سليم سالم، )ال يئة المصرية العامة، القاهرة، 
في ضعفاء الرجال،  م(، الكامل985هالالالالال 565الجرجاني، أبو أحمد عبد اهلل بن عدي )ل:  .19

 م(.9977-هال9419، بيرول، 5ط تحقيق: يحيى مختار غزاوي، )دار الفكر،
م(، كشف الظنون عن اسامي 9656هالالالالالال 9168طفى بن عبد اهلل )ل: حاجي خليفة، مص .11

 م(.9948، بيرول، 5الكتب والفنون، تحقيق: محمد شرف الدِّْين، )دار إحياء التراث، ط
شالالالالالالر  تنوير  م(، الدر المختار9688هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 9177الحصالالالالالالفكي، عالء الدِّْين الحنفي )ل:  .11

يم، )دار الكتالالالالب العلميالالالالة، األبصالالالالالالالالالالالالالالالالالار وجالالالالامع البحالالالالار، تحقيق: عبالالالالد المنعم خليالالالالل إبراه
 م.(6116-هال9465

 :م(9667هال 666أبو عبد اهلل ش اب الدِّْين ياقول بن عبد اهلل الرومي البغدادي )ل:  الحموي،*
 .(د. ل()معجم األدباء، )دار إحياء التراث العربي، بيرول،  .16
 م(.9995-هال9496، بيرول، 6معجم البلدان، )دار صادر، ط .11
م(، 9189هالالالالالالالالالالالالالالال 465كر أحمد بن علي بن ثابل بن م دي )ل: الخطيب البغدادي، أبو ب .11

تالالالاريخ بغالالالداد وذيولالالاله، تح: مصالالالالالالالالالالالالالالطفى عبالالالد القالالالادر عطالالالا، )دار الكتالالالب العلميالالالة، بيرول، 
 م(.9998ه 9498
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م(، 754هالالالالالالالالالالالالالالال 641الليثي العصفري )ل: الشيباني عمرو خليفة بن خياط  وأبابن خياط،  .12
 از وحكمل كشالالالالالاللي فواز، دارمصالالالالالالطفى نجيب فو  :تاريخ خليفة بن خياط، ضالالالالالالبط وتوثيق

 م(.9995-هال9495الكتب العلمية، بيرول، 
هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  847بن عثمان بن قايماز )ل:  أبو عبد اهلل شالالالالالالالالالالالالالمس الدِّْين محمد بن أحمد الذهبي،*

 :م(9548
وطبقال المشاهير واألعالم، تحقيق: عمر عبد السالم تدمري، )دار الكتاب اإلسالم  تاريخ .13

 .م(9978هال 9417العربي، بيرول، 
سير أعالم النبالء، تحقيق: شعيب األرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي، )مؤسسة الرسالة،  .14

 هال(.9495، بيرول، 9ط
، 6العبر في خبر من غبر، تحقيق: صالالالالالالالالالالالالالالال  الالدِّْين المنجالد، )مطبعة حكومة الكويل، ط .18

 .م(9947الكويل، 
ن )ل: الرازي، فخر الالالالالالالدِّْين أبو عبالالالالالالد اهلل محمالالالالالالد بن عمر بن الحسالالالالالالالالالالالالالالن بن الحسالالالالالالالالالالالالالالي .19

اء التفسير الكبير، )دار أحيأو  م(، تفسير الرازي والمسمى: مفاتيح الغيب9619هالالالالالالالالال 616
 م(.9999-هال9461التراث العربي، 

م(، 9917هالالالالالالالالالالالالالالال 516)ل: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل  الراغب األصف اني، .11
 بي األرقم،كتاب محاضالالالالالرال األدباء ومحاورال الشالالالالالعراء والبلغاء، )شالالالالالركة دار األرقم بن أ

 هال(.9461بيرول، 
 فتح العزيز شر  الوجيز م(،9566هال 665أبي القاسم عبد الكريم بن محمد )ل:  ،الرافعي .11

الشر  الكبير للرافعي، تح: علي محمد عوض، وعادل أحمد عبد الموجود، )دار الكتب أو 
 م(. 9998-هال 9498العلمية، بيرول، 

م(، الخرائج والجرائح، تحقيق: 9988هال 585)ل:  الراوندي، قطب الدِّْين سعيد بن هبة اهلل .16
، )د. قم إيران(، محمد باقر الموحد األبطحي االصالالالالف اني، )مؤسالالالالسالالالالة اإلمام الم دي )

 .(ل(
م(، دفع 9168ه 455أبو الحسالالالالالالن علي بن رضالالالالالالوان بن علي بن جعفر )ل:  رضالالالالالالوان، .61

ألردن، مضالالالالالالالالالالار االبدان ببرض مصالالالالالالالالالالر، تح: رمزي االطرقجي، )مكتبة جامعة اليرموك، ا
 م(.9976

م(، تاج العروس، تحقيق: 9754هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 9651الزبيدي، محمد مرتضالالالالالالالى الحسالالالالالالاليني )ل:  .61
 هال(.9516مجموعة من المحققين، )المطبعة الخبرية، القاهرة، 
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م(، نصب الرَّاية في تخريج 9561هالالالالالال 866الزيلعي، جمال الدِّْين عبد اهلل بن يوسف )ل:  .62
، )مطابع الوفاء، المنصالالالالالالالالالالالورة، مصالالالالالالالالالالالر، أحاديث ال  داية، تحقيق: أيمن صالالالالالالالالالالالالح شالالالالالالالالالالالعبان

 م(.9995
 :ل) يوسف بن قزاوغلي بن عبد اهلل البغدادي ثم الدمشقيشمس الدِّْين  سبط ابن الجوزي، .63

، )مطابع دائرة المعارف العثمانية، مرآة الزمان في تواريخ األعيان، م(9656هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 654
 م(.9956هال 9589حيدر آباد، الدكن، ال ند، 

م(، الضوء 9496هالالالالالالالالالالال 916محمد بن عبد الرحمن بن محمد )ل:  السخاوي، شمس الدين .64
 (.م9996دار الجيل، بيرول، )الالمع ألهل القرن التاسع، 

َلفاء، تحقيق: 9515هالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  999السالالالالاليوطي، عبد الرَّحمن بن أبي بكر )ل:  .68 م(، تاريخ الخ 
 م(. 9956 –هال 9589محمد م ْحيي الدِّْين عبد الحميد، مطبعة السعادة، )مصر، 

 :م(9754هال 9651لشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل )ل: ا* 
 .((دار المعرفة، بيرول، )د. ل)البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،  .69
نيل األوطار شر  منت ى األخبار من أحاديث سيد األخيار، تحقيق: مصطفى البابي  .61

 م(.9985هال 9598)د. ط(، القاهرة، )الحلبي، 
الوافي بالوفيال، تحقيق: أيمن فؤاد  م(،9566هالالالالالالالالالالالالالالالالال 864ل بن آيبك، )ل: الصالالالفدي، خلي .61

 م(.9977هال 9417سيد، )دار إحياء التراث العربي، بيرول، 
م(: السرنة 911هالالالالالالال 678الضحاك، أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني )ل:  .66

يرول، البن أبي عالالاصالالالالالالالالالالالالالالم، تحقيق: نالالاصالالالالالالالالالالالالالالر الالالدِّْين األلبالالاني، )المكتالالب اإلسالالالالالالالالالالالالالالالمي، ب
 م(.9989هال 9411

أبو القالاسالالالالالالالالالالالالالالم سالالالالالالالالالالالالالالليمالان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشالالالالالالالالالالالالالالامي )ل:  الطبراني، .111
م(، المعجم األوسط، تحقيق: طارق بن عوض اهلل بن محمد، وعبد المحسن 981هالالالال 561

 .(دار الحرمين، القاهرة، )د. ل()بن إبراهيم، )
 :م(9954هال 547الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن )ل: * 

تفسالير مجمع البيان، حققه وعلق عليه: لجنة من العلماء والمحققين األخصائيين، وقدم له  .111
- ه9495السالالالالالالالاليد: محسالالالالالالالالن األمين العاملي، )مؤسالالالالالالالالسالالالالالالالالة األعلمي للمطبوعال، بيرول، 

 م(.9995
 .م(9986(، م(، )د. ط .)منشورال الشريف الرضي، )دمكارم األخالق،  .112

 :م(966هال 591)ل: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير *
، القاهرة 6تاريخ الرسالالالالالالالالالالل والملوك، تحقيق: محمد أبو الفضالالالالالالالالالالل إبراهيم، )دار المعارف، ط .113

 م(.6119
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جامع البيان عن تبويل آي القرآن، قدم له: خليل الميس، ضالالالالالالبط وتوثيق وتخريج: صالالالالالالدقة  .114
 م(.9995-ه9495حميد العطار، )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيرول، 

م(، كشف الخفاء 9847هالالال 9966ني، إسماعيل بن محمد الجراحي الشافعي، )ل: العجلو  .118
 هال(.9415، بيرول، 4ومزيل اإللباس، تحقيق: أحمد القالش، )مؤسسة الرسالة، ط

األبصار في  م(، مسالك9547هالالالالالالالالالالالالالالال 849شال اب الدِّْين أحمد بن فضل اهلل )ل:  العمري، .119
)دار الكتب العلمية، بيرول،  كي،ممالك األمصالالالالالالالار، تح: المسالالالالالالالالتشالالالالالالالالرقة دوروتيا كرافولسالالالالالالالال

 م(.6191
م(، 9459هال 755العيني، بدر الدِّْين أبو محمد محمود بن احمد بن موسى الغيباوي )ل:  .111

 (.(عمدة القاره شر  صحيح البخاري، )دار إحياء التراث العربي، بيرول، )د. ل
 األشالالالالالالالالعريالغزالي، أبو حامد، محمد الغّزالي الطوسالالالالالالالالي النيسالالالالالالالالابوري الصالالالالالالالالوفي الشالالالالالالالالافعي  .111

ذي العزة والجالل، تح: محمد محمد إلى  م(، المنقذ من الظالل والموصل9999هالالال 515)
اشالالنطن، و نشالالر جمعية البحث في القيم والفلسالالفة، )أبو ليلة، ونور شاليف عبد الرحيم أحمد، 

 م(.6119
م(، شالالالفاء 9467هالالالالالالالالالالالالالالالالال 756الفاسالالالي، تقي الدِّْين أبو الطيب محمد بن أحمد بن علي )ل:  .116

 م(.9956بار البلد الحرام، )دار الكتب العلمية، بيرول، الغرام ببخ
الفراهيدي، أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم األزدي اليحمدي البصري  .111

براهيم السامرائي، مؤسسة دار 876هالالالالالالالالال 981)ل:  م(، العين، تحقيق: م دي المخزومي وا 
 هال(،9419 قم إيران،ال جرة، 

م(، 9671هالالالالالالالالالالالالالالالال 9199بن مرتضالالى بن محمود بن محسالالن )ل: محمد ، الفيض الكاشالالاني .111
 هال(.9416(، أصف ان، )مكتبة االمام أمير المؤمنين علي ) الوافي،

م(، جم رة أشالالالالالالالعار العرب، )دار 876هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 981القرشالالالالالالالي، محمد بن أبي الخطاب )ل:  .112
 .(صادر، بيرول، )د. ل(

دار الكتب م(، تحقيق: محمد خرشالالالافي، )9665هالالالالالالالالالالالالالالالالال 666القرشالالالي، يحيى بن علي )ل:  .113
 م(.9996-9498العلمية، بيرول، 

القلقشالالالالالالالالالالالالالالنالالالالدي، أبو العبالالالالاس شالالالالالالالالالالالالالال الالالالاب الالالالالدِّْين أحمالالالالد بن علي بن عبالالالالد اهلل الفزاري )ل:  .114
م(، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، 9497هالالال 769

 .()بيرول، دار الكتب العلمية، )د. ل(
م(، كنز الفوائد، )مطبعة غدير، 9158هالالالالالال 449الكراجكي، أبو الفتح محمد بن علي )ل:  .118

 ش(.9569، قم إيران
 م(:959هال 567*الكليني، أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق )ل 
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الروضالالالالالالالالالالالالالالالة من الكالالافي، تحقيق: علي أكبر الغفالالاري، )دار الكتالالب اإلسالالالالالالالالالالالالالالالميالالة، ط ران،  .119
 م(.9958هال 9588

المية، ي، )دار الكتب اإلسالفروع من الكافي، صححه وقابله وعلق عليه: علي أكبر الغفار  .111
 هال(.9568ط ران، 

م(، الموطب، تحقيق: فاروق سالالالعد، ))د. ط(، بيرول، 895هالالالالالالالالالالالالالالالالال 989مالك بن أنس )ل:  .111
 .م(9989

 :م(958هال 546المسعودي، ابو الحسن علي بن حسين )*
 (.(التنبيه واالشراف، تح: عبد اهلل اسماعيل الصاوي، )دار الصاوي، القاهرة، )د. ل .116
 م(.9974، إيران، 6ومعادن الجوهر، )منشورال دار ال جرة، طمروج الذهب  .121
م(، صحيح مسلم، 784هالالالالالالالالالال 689مسلم، أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري )ل:  .121

قيق: (، تحملسو هيلع هللا ىلص)رسالالول اهلل إلى  المسالالمى: المسالالند الصالالحيح المختصالالر بنقل العدل عن العدل
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 م(.6116-هال9465ن اية األرب في فنون األدب، )دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 
م(، تكملة تاريخ الطبري، تحقيق: 9968هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 569ال مداني، محمد بن عبد الملك )ل:  .134
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ورفعل بيلكه الكليسالالالالالالالالالالالي، وهي الطبعة المصالالالالالالالالالالالورة على طبعة إسالالالالالالالالالالالتانبول، وكالة المعارف 
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الخطيالب، أحمالد شالالالالالالالالالالالالالالفيق، معجم المصالالالالالالالالالالالالالالطلحالالال العلميالالة والفنيالالة، )مكتبالالة لبنالالان، بيرول،  .198

 م(.6115
النفس التجريبي في التراث العربي اإلسالالالالالالالالالالالمي، )المؤسالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالالة  الخليفة، عمر هارون، علم .199

 م(.6119العربية للدراسال والنشر، بيرول، 
، بيرول، 5الدوي ي، اسالالالالالالالالالالالالطفان، تاريخ األزمنة، تحقيق: بطرس ف د، )دار لحد خاطر، ط .191

 م(.6199
 هال(.9466وهبة بن مصطفى، التفسير الوسيط، )دار الفكر، دمشق،  الزحيلي، .191
م(، األعالم، قاموس تراجم ألش ر 9986هالالالالالالالالالالال 9596لدِّْين الدمشقي، )ل: الزركلي، خير ا .196

 م(.9989، بيرول، 4الرجال والنساء، )دار العلم للماليين، ط
م(، الجامع المختصر 9685هال 684ابن الساعي الشنجا، أبي طالب علي بن أنجب )ل:  .111

اثوليكية، نية الكفي عنوان التواريخ وعيون السالالالالير، تعليق: مصالالالالفى جواد، )المطبعة السالالالالريا
 م(.9954بغداد، 

 :السامرائي، كمال*



 

291 

 

الطب العربي في أوروبا الالتينية معالم تصالالالالالالالالالاللح للمناقشالالالالالالالالالالة، مركز إحياء التراث العربي،   .111
دراسالالالالالالة في فضالالالالالالل العرب في الطب على الغرب، )مطبعة العمال المركزية، جامعة بغداد، 

 .م(9979
 م(.9979، مختصر تاريخ الطب العربي، )دار النضال، بيرول .112
 الطب والجراحة والصالالالاليدلة، )دار البصالالالالائر -سالالالالعد اهلل، أبو القاسالالالالم، تاريخ الجزائر الثقافي .113

 م(.6118للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 هال(.9497 قم إيران،، 5الشاكري، الحاج حسين، الكبائر من الذنوب، )مطبعة ستارة، ط .114
 ريالالية، ترجمة وتقديم: أحمدالمرض والقوة واالمب :شالالالالالالالالالالالالالاللالدون واتس، كتالاب األوبئالة والتالاريخ .118

 م(.6191محمود عبد الجواد، )دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 
الشالالالالالالاهرودي، علي المازي، مسالالالالالالتدرك سالالالالالالفينة البحار، تحقيق وتصالالالالالالحيح: حسالالالالالالن بن علي  .119

 (.هال9499،  إيرانقم ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين)النمازي، 
 م(.6111ي، الفقه، البيئة، )دار العلوم، بيرول، الشيرازي، محمد الحسين .111
المعدية في األقطار العربية، )مطبعة صالالالالالالالالالالالالالادر، بيرول، )د. األمراض  صالالالالالالالالالالالالالادر، حبيب، .111

 .  (ل(
 .()د. ط(، )د. م(، )د. ل()الصاغرجي، الشيخ أسعد محمد سعيد، النكا ،  .116
، ()د. م( الصالالالالالدر، السالالالالاليد محمد م دي، أخالق أهل البيل )ع(، )دار الكتاب اإلسالالالالالالمي، .111

 هال(.9591
 .هال(9415األصف اني، محمود، رمز الصحة، )مطبعة ا داب، النجف األشرف،  .111
 (.()د. ط(، )د. م(، )د. ل)والغرب شقاق أم وفاق، اإلسالم  الصنقري، نصر بن محمد، .112
 .(م9961ضيف، شوقي، تاريخ األدب العربي، )دار المعارف، مصر،  .113
 .م(9975األضواء، بيرول، الط راني، بزرك، أقا، الذريعة، )دار  .114
طوقان، قدري حافظ، تراث العرب العلمي في الرياضالالالاليال والفلك، )دار الشالالالالروق، بيرول،  .118

 م(.9965
لف قه  ا الموسالالالالالالالالالالالى،اهلل بن محمد المطلق ومحمد بن إبراهيم  وعبدالطيار، عبد اهلل بن محمد  .119

 .م(6196-هال9455المَيسَّر، )مدار  الَوطن، الرياض، 
جعفر مرتضالالالالى، الصالالالالحيح من سالالالاليرة النبي األعظم )ص(، )دار الحديث، العاملي، السالالالاليد  .111

 .هال(9466،  إيرانقم
، )دار 5العاملي، محسالالالالالالالن عبد الكريم األمين، أعيان الشالالالالالالاليعة، تحقيق: حسالالالالالالالن األمين، ط .111

 م(.9997هال 9499التعارف للمطبوعال، بيرول، 



 

292 

 

الثقالالافيالالة العالالامالالة، العالالاني، نوري عبالالد الحميالالد، العراق في الع الالد الجالئري، )دار الشالالالالالالالالالالالالالالؤون  .116
 م(.9976بغداد، 

العالدوي، أحمالد، الطالاعون في العصالالالالالالالالالالالالالالر األموي، صالالالالالالالالالالالالالالفحال مج ولة من تاريخ الخالفة،  .161
 م(.6197)المركز العربي لضبحاث ودراسة السياسال، الدوحة، 

ل المشالالالاكإلى  عرب، مرسالالالي محمد، دراسالالالال في الشالالالؤون الطبية من التراث الطبي العربي .161
 م(.9966المعارف، اإلسكندرية، مصر، الطبية الحاضرة، )منشبة 

العلوي، محمد، العالج بالقرآن المسالالالالالمى بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: التحفة العلوية في عالج السالالالالالالحر والحسالالالالالالد  .162
 م(.6114)مؤسسة البال  للطباعة والنشر والتوزيع، بيرول،  واألعمال الشيطانية،

لتعليم ا علي، عبد السالالالالالتار عارف، وفؤاد عبد العزيز أسالالالالالس مكافحه ا فال الزراعية، وزارة .163
 م(.9967العالي والبحث العلمي، )دار التقني للطباعة، بغداد، 

 .()د. ط(، )د. م(، )د. ل() العطار، فرحان، تس يل الوصول لفوائد سير أعالم النبالء، .164
 م(.9991العمري، عبد اهلل، تاريخ العلم عند العرب، )دار مجدالوي، عمان،  .168
دار ) في حوادث ربع القرن الثالث عشر، ألثرياسين أفندي بن خير اهلل، غرائب ا العمري، .169

 م(.9941الموصل، ام الربيعين، 
من جديد وليس الشرق األوسط الجديد، اإلسالمية  الغامدي، أحمد بن سعد بن غرم، األمة .161

 .(()د. ط(، )د. م(، )د. ل)
 .(()د. ط(، )د. م(، )د. ل)فتح اهلل، وسيم، الخطب الطبي مف ومه وآثاره،  .161
، القاهرة، 5د شوقي، الطب الوقائي في اإلسالم، )ال يئة المصرية للكتاب، طالفنجري، احم .166

 م(.9999
 .()د. ط(، )د. م(، )د. ل()الفنيسان، سعود، التبمين الصحي في المنظور اإلسالمي،  .211
 .((القائمي، علي، األسرة وقضايا الزواج، )دار النبالء، )د. م(، )د. ل .211
 م(.9965لعرب، )الدار القومية للنشر، القاهرة، القرني، أحمد حسنين، قصة الطب عند ا .212
، القاهرة، 5قطب، محمد، قبسال من الرسول صلى اهلل عليه وسلم، )المطبعة الشرعية، ط .213

 هال(.9597
د. ط(، )د. م(، )القماش، عبد الرحمن بن محمد، جامع لطائف التفسالالالالالالير العاجز الفقير، ) .214

 (.()د. ل
ّنفي الكتب العربية، وهي الطبعة المصالالورة كحالة، عمر ر ضالالا، معجم الم َؤلِّفين،  .218 تراجم م صالالَ

على الطبعالة الثالانيالة التي طبعل في مطابع الترقي بدمشالالالالالالالالالالالالالالق، )دار إحياء التراث العربي، 
 .(بيرول، )د. ل(



 

293 

 

كيم، ف، موسالالالالالالالالوعة الطب الشالالالالالالالالعبي عند مختلف الشالالالالالالالالعوب، ترجمة: سالالالالالالالالعيد العمر، )دار  .219
 م(.6114، سوريا، 6ط دمشق،

دمة في تاريخ الطب العربي، )مطبعة مصر )سودان( ليمتد، القاهرة، التجاني، مق الماحي، .211
 م(.9959

 (.()د. ل قم إيران،)د. ط(، )المحسني، محمد آصف، الفقه والمسائل الطبية،  .211
 :محمد، محمود الحاج قاسم *

)دار ماشالالالالالالالالالكي للنشالالالالالالالالالر، الموصالالالالالالالالالل،  البيئة واألوبئة في التراث الطبي العربي اإلسالالالالالالالالالالمي، .216
 م(.6161

النفسالالالالالالالالالالالالية وعالج ا في الطب العربي اإلسالالالالالالالالالالالالالمي، )دار ابن األثير، األمراض  منالوقاية  .211
 م(،6195، جامعة الموصل، العراق، 69سلسلة الكتاب الجامعي: 

دراسالالالالالالالة مقارنة   مشالالالالالالالالي، علي عبد، علوم الحياة في مؤلفال األصالالالالالالالمعي ومن جه وموارده .211
 .(م6199دار الحداثة، بغداد، )هال(، 965-696)
 م(.9979، بيرول، 5اد التفسير الكاشف، )دار العلم للماليين، طمغنية، محمد جو  .212
 (.()د. ط(، )د. م(، )د. ل)للخشوع في الصالة، سببًا  55المنجد، محمد بن صالح،  .213
 )د.)موافي، أحمد ثابل، صالالالالالالالالحة الفال ، بحث في الطب الوقائي والصالالالالالالالالحة االجتماعية،  .214

 م(.9941ط(، القاهرة، 
الجنس في قنواتالالاله المالالالذهبيالالالة، )مطبعالالالة أمير، قم إيران،  أحمالالالد، من فقالالالهالشالالالالالالالالالالالالالاليخ الوائلي،  .218

 .هال(9496
، الناشالالالالالالالالالرين العراقيين، بغداد اتحاد)الورد، باقر أمين، حوادث بغداد في أثني عشالالالالالالالالالر قرنًا،  .219

 (.م6195
إيران،  م ق –الياس سالالركيس، معجم المطبوعال العربية، )مكتبة آية اهلل المرعشالالي النجفي  .211

 .هال(9491
 

 املنشورة: واجلرائد اجملالتو ربية واألجنبية،الع * املوسوعات
، بغداد، 7وزارة الثقافة واالعالم، العدد  ،مجلة الموردأبو الحب، جليل كريم، حبة بغداد، ) .211

 م(.9989
لسان الدِّْين بن الخطيب ومخطوطته: مقنعة السائل عن المرض  أبو شويرب، عبد الكريم، .216

 م(.6191، 91، العدد 5مج  ، ليبيا،مجلة الجامعة المغاربيةال ائل، )



 

294 

 

أمين، محمد ووسالن سالمين، الكوارث االنسانية في مكة وآثارها االقتصادية خالل المدة من  .221
، 75، العدد د، بغدامجلة آداب المسالالالالالالالالتنصالالالالالالالالريةالقرن الرابع حتى القرن السالالالالالالالالابع ال جري، )

 .(م6199آذار 
 .(م9969، العدد: شباط، )القاهرة، جريدة األهرام .221
ر، وعباس فاضل عبد علي، موقف الرأي العام تجاه الكوارث الطبيعية ضاحي، فاضل جاب .222

، مجلة واسالالالطم(، 9657-9995=656-591في العراق إبان العصالالالر العباسالالالي االخير )
 (.46، العدد 96مجلد  العراق، جامعة واسط،

عنتر، سالالالالالالال يل تركي، أثر الكوارث الطبيعية على الوضالالالالالالالع االقتصالالالالالالالادي في الدولة العربية  .223
، حزيران 6العدد  األنبار  العراق، ،مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسالالالالالالالالالالالالالانية)، اإلسالالالالالالالالالالالالالالمية

 .(م6197
البشالالالالالالالرية في األمراض  دور األطباء العرب المسالالالالالالاللمين في تشالالالالالالالخيصمشالالالالالالالالي، علي عبد،  .224

ن ، جامعة بغداد، كلية التربية ابمجلة األسالالالالتاذ، )الدولة العربية اإلسالالالالالمية: دراسالالالالة انتقائية
 م(.6199سنة ، ل945رشد، العدد 

، 6)دار الجيل، ط وآخرون، محمد شفيق غربالإشراف  الموسوعة العربية الميسرة، .228
 م(.6119الجمعية المصرية، 

229. Encyclopedia Britannica 
 

 * مواقع اإلنرتنيت:
221. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/conteni 

 م.6161 5 95: الدخول في الموقع تاريخ
221.              https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-

healthmedicine/6194 7 91م.6161 5 95: الدخول في الموقع .   تاريخ 
226.    https://school.kotar.cet.ac.il/kotarapp/index/Chapter.asp  
231.   https://www.elkhabar.com/press/article ؛

https://www.france64.com/ar/61611469- الالالالالالالالدخالالول فالالي الالالمالالوقالالع تالالالالالالالاريالالخ :
 م.6161 4 65

231.   https://www.aa.com.tr/ar/%D7٪A8٪D9٪74٪D7٪AF%D9٪7 تالالالالالالالاريالالالالخ 
 .م6161 91 97: الدخول في الموقع

232.   https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/6161 5 9 الدخول  تاريخ
 م.6161 5 98: في الموقع

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/conteni


 

295 

 

233. https://www.alarabiya.net/ar/politics/6161 15 17 الالالالالالالالدخالالالول فالالالي  تالالالالالالالاريالالالخ
 م.6161 4 95: الموقع

234. https://www.alhurra.com/arabic-and-international/6161 14 16 تاريخ 
 م.6161 5 95: الدخول في الموقع

238. https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/6161 5 91 الدخول  تاريخ
 م.6161 5 65: في الموقع

239. https://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Humanitie-
and-legislative-governanceم.6161 91 97: الدخول في الموقع   تاريخ 

231. https://www.rcrcmagazine.org/6198 17وقالالالالعالالالالالالالالدخالالالالول فالالالالي الالالالمالالالال   تالالالالالالالاريالالالخ :
 م.6161 5 65

231. https://www.dw.com/ar/%D م.6161 9 98: الدخول في الموقع تاريخ 
236.  https://www.mncdaily.com م.6161 7 9: الدخول في الموقع تاريخ 
241. https://www.alarabiya.net/ar/politics الالالالالالالالالدخالالالالالالالالول فالالالالالالالالي الالالالالالالالالمالالالالالالالالوقالالالالالالالالع تالالالالالالالالاريالالالالالالالالخ :

 م.6161 4 95
241. https://www.msf.org/ar م.6161 7 9: قعالدخول في المو  تاريخ 
242. https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-

s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-99---99-
march-6161م.6161 7 5قع: االمو  في الدخول . تاريخ 

243. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9٪79 الالالالالالالالدخالالالالالالالول فالالالالالالالي الالالالالالالالمالالالالالالالوقالالالالالالالع تالالالالالالالاريالالالالالالالخ :
 م.6161 9 98

244. https://mhtwyat.com م.6161 5 9: الدخول في الموقع تاريخ 
248. https://teknotel.info/6161 15 69/covid99-infection-transmitted- 

over -networksم.6161 6 95: الدخول في الموقع   تاريخ 
249. https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/6161 15 98تالالالالالالالالالاريالالالالالالالالالخ   

 م.6161 6 95: الدخول في الموقع
241.  https://www.dw.com/ar م.6161 5 95: الدخول في الموقع تاريخ 
241. https://www.dw.com/ar/%D7٪B6٪D7٪B9٪D7٪B9 الالالالالالالالدخالول في  تالالالالالالالاريالخ

 م.6161 4 66: الموقع
246. https://www.dw.com/ar/%D7٪B6٪D7٪B9٪D7٪B9 الالالالالالالالدخالول في  تالالالالالالالاريالخ

 م.6161 4 66: الموقع



 

296 

 

281. https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus- 
6199/advice-for-public م.6161 5 95: الدخول في الموقع تاريخ 

281. https://www.syr-res.com/article/99489.html. الالالالالدخول في الموقع تالالالالاريخ :
 م.6161 8 65

282. https://www.syr-res.com/article/99489.html الالالالالالالدخول في الموقع تالالالالالالاريخ :
 م.6161 5 65

 م.6161 8 65: الدخول في الموقع تاريخ https://ar.wikipedia.org/wiki ليشمانيا .283
284. https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/6161 5 91 الدخول  تاريخ

 .م6161 91 97: في الموقع
288. https://www.facebook.com/HdthFyMthlHdhhAlywm/photos/966567

 .م6161 9 97: الدخول في الموقع تاريخ  %
289. https://alghad.com م.6161 5 65: الدخول في الموقع تاريخ 
281. https://www.alukah.net/sharia/1 965596الالالالالالالالدخالالول فالالي الالالمالالوقالالع   تالالالالالالالاريالالخ :

 م.6161 4 66
281. https://www.alarabiya.net/ar/last م.6161 4 51: الدخول في الموقع تاريخ 
286. http://csg.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?depid=5&lcid=89766 تاريخ 

 م.6161 7 9: الدخول في الموقع
291.   http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-

virus/information-resources.html م. 6161 7 5: الدخول في الموقع تاريخ 
291. https://www.mncdaily.com/%D9٪79٪D9٪71٪D9٪7A  الالالالدخول في تالالالاريخ

 م.6161 8 69الموقع 
292. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/ddf7699a- 

 م.6161 5 9: الدخول في الموقع تاريخ
293. https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus الالالالالالالالدخالالالول فالالالي  تالالالالالالالاريالالخ

 م.6161 7 9: الموقع
294. https://www.who.int/dg/tedros/biography/arالالالالالالالدخول في الموقع   تالالالالالالاريخ :

 م.6161 7 5
وخفايا  بحي في علومحكيمة، شكروبة ال الجزائر ال ميديا نيوز، وفي ا كلمة للدكتورة مايا ص .298

 .الطاقة. مقالة منشورة باألنترنيل

https://www.syr-res.com/article/11471.html
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2020/3/10
https://www.facebook.com/HdthFyMthlHdhhAlywm/photos/126528%25
https://www.facebook.com/HdthFyMthlHdhhAlywm/photos/126528%25


 

297 

 

https://www.mncdaily.com/%D9٪79٪D9٪71٪D9٪7A الدخول في  تاريخ
 م.6161 8 69: الموقع

299. http://www.emro.who.int/ar/index.html  منظمالة الصالالالالالالالالالالالالالالحالالة العالالالميالالة، المكتالالب
 .م6161 91 97: الدخول في الموقع تاريخقليمي لشرق المتوسط. اإل
291. https://www.alkhaleej.ae م6161 91 6: الدخول في الموقع تاريخ. 
291.   https://www.skynewsarabia.com/technology/9556419 الالالدخول  تالالاريخ

 م.6161 4 51: في الموقع
296. https://almoslim.net/node/951596 م.6161 5 59: الدخول في الموقع تاريخ 
211. https://www.msdmanuals.com/ar/home/%D7٪A8 
 
 

 

http://www.emro.who.int/ar/index.html
https://www.alkhaleej.ae/

