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 ملخص باللغة العربية
 و.د. سعد صبار صاحل  

م وباء خطير  ٜٕٔٓشاءت إرادة اهلل تبارك وتعالى في العباد أن ينتشر بينيم في نياية عام 
واشتير لدى الناس باسم كورونا وكان من شأن ىذا  ٜٔومرض فتاك أسماه العمماء كوفيد 

وكان من قدر  .المرض الفتاك أن أصاب أعدادا غير قميمة من الناس في أكثر بمدان العالم
دخل الوباء الى مكة والمدينة وأصاب ساكنييا كما دخل في بمدان العالم األخرى  اهلل تعالى أن

وىنا ظيرت نابتة من أعداء اإلسالم وخصومو بل وعن بعض جيمة المسممين واشاعوا بين 
و عمى مواقع الشبكة أالناس من خالل بعض القنوات الفضائية أو وسائل التواصل االجتماعي 

حاديث األظير بما ال يقبل الشك كذب بعض أن وباء كورونا أاعوا ذأو ، نترنيتإلا العالمية
وكنت مستغربا من صنيع ىؤالء ، ن الطاعون ال يدخل مكة والمدينةأالنبوية التي نصت عمى 

يم استعجموا الطعن قبل التمعن في التفكير وبذل الوسع لبيان السقيم من أنالمدعين وكيف 
دىشة لقوم عالجوا أخطاء تفكيرىم وىوى قموبيم واحقاد الصحيح بل ىالني العجب وانتابتني ال

ولما رأيت االمر بيذه الخطورة رأيت من الواجب  ،صدورىم بوىم ظنوه حقا وخيال حسبوه واقعا
 موضوعيةعمى عدم دخول الطاعون المدينة دراسة حديثية  ةالدال حاديثألاعمي أن اتناول 
بأوضح عبارة مستدال عمى ذلك بأقوال عمماء الدين المحققين  اوتجميتي اوبيان المراد مني

وجعمت ىذا البحث بعد   .وىنا تكمن أىمية البحث .ومعتمدا عمى آراء األطباء الُمعاصرين
أما المقدمة فذكرت فييا سبب البحث  .التوكل عمى اهلل تعالى في مقدمة وثالثة مطالب وخاتمة

وأما المطمب األول فذكرت فيو أحاديث الباب  ،حثوأىميتو والمنيج الذي اتبعتو في الب
وأما المطمب الثاني فقد جعمتو في بيان  .سانيدىا والحكم عميياأوتخريجيا وبيان رواتيا ودراسة 

عدم ظيور  :ما المطمب الثالثأو  ،معنى الطاعون والوباء لغة واصطالحا وذكر الفرق بينيما
لى يومنا ىذا مصداقا لحديثو إول صمى اهلل عميو من مبعث الرس ،الطاعون في المدينة تاريخيا

 .من نتائجإليو ىم ما توصمت أعميو الصالة والسالم ثم جاءت الخاتمة حيث بينت فييا 
 الكممات المفتاحية : أحاديث ،  الطاعون،  المدينة 
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HADITHS THAT THE PLAGUE DID NOT ENTER MEDINA  
AN OBJECTIVE MODERN STUDY 

Dr. Saad S. Saleh 

Summar: 
The will of God aimighty wanted the people to spread amang them at theend of the 

year 2019 A.D. a serious pandemic and a deadly disease that scientists called as 

covid – 19 and it was known to people in the name of corona and this deadly 

disease affected a large number of people in most countries of the world and it was 

Gods destiny almighty that the epidemic entered mecca and Almadina and affectad 

their inhabitants as it entered in other countries of the world, here aspite emerged 

from the enemies of Islam and its opponents and euen from some ignorawt 

muslims, They spread among the people througl some satellite channels or social 

media or on the websites of the world wide web end broadcast that the corona 

epidemic revealed with no doubt that some prophehic sayings which stated that the 

plague does not enter mecca and madina are untrue. The researcher is surprised 

from the sayings of these claimants and how they rushed to appeal before relying 

an thinking and exerting the effort to know the lie and the truth. I am surprised by 

people who dealt with the errors of their thinking and their hearts and the grudges 

of their chests. It was an illusion that they really thought and imagination they 

considered reality. when I saw the matter with this grauity, I took a decision to 

study this hadith wlich indicates that the plague does not enter Almadina by 

adopting modern analytical study to state what is meant by it and clarify it most 

clearty referring to the statements and inuestigations of religious scholars besides 

the opinions of contemporary doctors. Here lies the imeortance of the research 

which wnsists of the introduction and three sections and a conclusion. As for the 

introduction? I mentioned the aim of this research and its importance and the 

approach followed. In the first section I haue mentioned the hadiths of this topic 

and their narration loy their narrators. Also the study of the foundations and 

judgements on them are given. The second section explains ling uistically the 

meaning of the plague and pandemic. It also studies them idiomatically and the 

difference between them is giuen. concerning the third section, it concentrates on 

the fact that the plague his torically has not appeared in almadina from the period 

the prophet (peace and blessing be upon him) settled in it up to the present time in 

agreement with the hadith of the prophet. The most important results arriued at in 

this research haue been given in the conclusion. I have written this research with 

pure intention, so what was right is from God and what was wrong is mine since I 

am a human being who sins and does right things. our last prayer is that praise be 

to God , lord of the worlds.  

Key words: hadiths, plague, city 
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 املقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو 

  :وبعد.. .أجمعين
فقد شاءت إرادة اهلل تبارك وتعالى في العباد أن ينتشر بينيم في نياية عام  
واشتير لدى الناس باسم  ٜٔ م وباء خطير ومرض فتاك أسماه العمماء كوفيد ٜٕٔٓ

كورونا وكان من شأن ىذا المرض الفتاك أن أصاب أعدادا غير قميمة من الناس في 
أكثر بمدان العالم وأدى الى وفاة بعضيم حتى شاع اليمع والذعر خوفا منو وقام األطباء 
بواجب تحذير الناس من خطورتو ونصحيم بكيفية الوقاية منو كونو من االمراض 

  .ية المعدية التي تنتشر بسرعة غريبةالوبائ
وكان من قدر اهلل تعالى أن دخل الوباء الى مكة والمدينة وأصاب ساكنييا كما  

دخل في بمدان العالم األخرى وىنا ظيرت نابتة من أعداء اإلسالم وخصومو بمو عن 
 بعض جيمة المسممين واشاعوا بين الناس من خالل بعض القنوات الفضائية أو وسائل

وباء كورونا  نأاالنترنيت واذاعوا  و عمى مواقع الشبكة العالميةأالتواصل االجتماعي 
ن الطاعون ال أحاديث النبوية التي نصت عمى ألظير بما ال يقبل الشك كذب بعض اا

لى رسول اهلل إاألولى نسبت الكذب  ،يدخل مكة والمدينة وصار ىؤالء القوم فرقا ثالثة
لى دين إو المنتسبين أو الالدينين أؤالء فريق من العممانيين صمى اهلل وسمم حاشاه وى

ى الرواة من الصحابة رضي اهلل عنيم إلاإلسالم والثانية نسبوا الكذب  آخر غير دين
وخصوا أبا ىريرة رضي اهلل عنو كونو راوي الحديث الوحيد كما زعموا والثالثة كرروا ما 

حاديث مختمقة مكذوبة أومسمم يروون  قالو من قبميم بان أصحاب الصحيحين البخاري
ى ضرورة غربمة إلحداث ودعوا أليصدقيا الواقع وتكذبيا مجريات ايرفضيا العقل وال 

 .ىذين الكتابين ونفي ما فييا من اختالق وافتراء عمى حد زعميم



 

 236 

4 

ولعل بعض من ال يمتمك عمما بالحديث وشروحو والسنة وبيانيا قد اغتر بيذه  
شك وتحركت في قمبو الريبة فصار يبحث عن جواب لدى عمماء الدعوات وساوره ال

  .اإلسالم ومفكريو حول صحة ىذه االدعاءات وصدقيا
نيم استعجموا الطعن قبل أربا من صنيع ىؤالء المدعين وكيف وكنت مستغ 

التمعن في التفكير وبذل الوسع لبيان السقيم من الصحيح بل ىالني العجب وانتابتني 
حقاد صدورىم بوىم ظنوه حقا وخيال أجوا أخطاء تفكيرىم وىوى قموبيم و عالالدىشة لقوم 

حسبوه واقعا فشمروا لنشره بين الناس ظنا منيم أنيم وجدوا في ذلك مبتغاىم فرأى أول 
ن فيو حجة عمى عدم صدق نبي اإلسالم فكان األمر مدخال لتكذيب مقام أالثالثة 

صحاب وان القول بعدالتيم نوع شو الكذب بين األن فيو دليال عمى فأورأى ثانييم  .النبوة
من السذاجة غير المقبولة ورأى ثالثيم في ذلك برىانا عمى وجوب ترك كثير من 

ن في أاألحاديث النبوية المروية ولو كان في الصحيحين فكان مدخال لرد السنة بحجة 
 .القران ما يغني عن الحديث واألثر

 األحاديثتناول أمر بيذه الخطورة رأيت من الواجب عمي أن ألولما رأيت ا 
 اوبيان المراد مني موضوعيةعمى عدم دخول الطاعون المدينة دراسة حديثية  ةالدال

عمى ذلك بأقوال عمماء الدين المحققين ومعتمدا عمى  بأوضح عبارة مستدالً  اوتجميتي
الذي اتبعتو في البحث  المنيج ماوأ ،ىمية البحثوىنا تكمن أ آراء األطباء الُمعاصرين

ذا كان الحديث في إف ،حاديث الواردة في ىذا الموضوعألولية لمجمل اأىو دراسة 
دون دراسة  ،الصحيحين اكتفي بتخريجو مع ذكر اسم الكتاب والباب والجزء والصفحة

بين أثم  ،ذا كان في غير الصحيحين قمت بدراستو في سند البحثإا أم ،رجال السند
وال أئمة أقختمفت اذا فإ ،قوال العمماء في الحكمأالحكم عمى سند الحديث مستفيدا من 

حاول الموازنة أو  ،قواليم في الراويأقل أني إنوالتعديل في الحكم عمى الراوي فالجرح 
ما ، وأتعديال أمكان جرحا أقوال العمماء فيما يراد بيذا القول سواء ألى إبينيا بعد الرجوع 

موم حيث حاديث الطاعون عمى وجو العحسب اطالعي  فقد تناولت أ ات السابقةالدراس
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حاديث الطاعون والوباء والطب الوقائي المستفيد منو دراسة كتبت بحوث بذلك ومنيا )أ
)اليدي النبوي في التعامل مع خر بعنوان ضياء المشيداني( وبحث آ .طبية د تحميمية

حاديث فتنة الطاعون دراسة عنوان )أعبدالرحيم الشريف( وكذلك بحث ب .الطاعون د
ي خصصت البحث بعدم نتناولتو في ىذا البحث حيث إمغايرة لما  بحوث فيي تحميمية(

   لى المدينة المنورة واثبت ذلك.دخول الطاعون إ
 جعمت ىذا البحث بعد التوكل عمى اهلل تعالى في مقدمة وثالثة مطالبقد و 
 .وخاتمة

 .أما المقدمة فذكرت فييا سبب البحث وأىميتو والمنيج الذي اتبعتو في البحث
ب وتخريجيا وبيان رواتيا ودراسة وأما المطمب األول فذكرت فيو أحاديث البا 

ن الحديث لم يروه من الصحابة أبو ىريرة وحده بل شاركو الرواية أوفيو بينت  ،سانيدىاأ
 .رضي اهلل عنيم أجمعينبن عبد اهلل  وجابروقاص أنس بن مالك وسعد بن أبي 

وأما المطمب الثاني فقد جعمتو في بيان معنى الطاعون والوباء لغة واصطالحا  
ن بين الطاعون والوباء عموم وخصوص فكل طاعون أوفيو بينت  .وذكر الفرق بينيما

خل وباء وليس كل وباء الطاعون ومنو يتضح المعنى المراد في حديث الطاعون ال يد
 .المدينة حيث أن فايروس كورونا وباء وليس بطاعون

رت فيو وذك ،عدم ظيور الطاعون في المدينة تاريخيا :ما المطمب الثالثأو  
لى يومنا إ ن الطاعون لم يدخل المدينة من مبعث الرسول أاتفاق العمماء والمؤرخين 

عمى غيرىا من  ن ىذا من فضل المدينةأىذا مصداقا لحديثو عميو الصالة والسالم و 
  .األوطان والبمدان مع ذكر بعض فضائل المدينة في السنة النبوية المطيرة

ثم الخاتمة وفييا ذكرت شتات ما تفرق وأىم ما توصمت إليو في ىذا البحث  
  .من نتائج
وكشف  ،رجو اهلل تعالى أن أكون قد وفقت في الذود عن حديث سيد المرسمينأو 

 ،ع غيوميا بالدليل والحجة والبرىانششبيات المبطمين والرد عمييا بما يبدد غبارىا ويق
  .وىذا كمو من فضل اهلل تعالى الكريم المنان
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 :ولألاملطلب ا
 األحاديث الواردة يف عدو دخول الطاعون املديية

سأذكر في ىذا المطمب الروايات التي تحدثت عن عدم دخول الطاعون المدينة  
بل  المنورة ومنيا سيظير بجالء أن الصحابي أبا ىريرة لم ينفرد بروايتيا عن النبي 

شاركو في الرواية صحابة أجالء وىم سعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وجابر بن 
مامان مالك إلبل سبقو ا ،ىا في صحيحو وحدهعبد اهلل؛ كما أن اإلمام البخاري لم يرو 
في من أئمة الحديث والرواية كثيرون  عمماءفي الموطأ وأحمد في المسند ورواىا 

ي يعمى وأبي عوانة أبكمسمم والنسائي والترمذي و  لى رسول اهلل إ بأسانيدىممصنفاتيم 
 .وأبي بكر بن أبي خيثمة والبزاروالحاكم 

  :كاآلتي وأبدأ بذكر الروايات وىي
 :رواية أبي ىريرة  :أوال
َقاَل َرُسوُل  :َقالَ  ،َعْن َأِبي ُىَرْيَرةَ  ،ُنَعْيِم ْبِن َعْبِد المَِّو اْلُمْجِمرِ  مالك عنقال  .1

الُ  :المَِّو    .َعَمى َأْنَقاِب اْلَمِديَنِة َماَلِئَكٌة ال َيْدُخُمَيا الطَّاُعوُن َواَل الدَّجَّ
 :تخريجو

  (ٕ) في مسنده أحمد بسنده ىذاورواه عن مالك  (ٔ)في الموطأ مالكمام إلا أخرجو 

 

 

                                                            

 . ٓٙٛٔرقم الحديث  ٕٙ/ٕ( موطأ اإلمام مالك ٔ)
 ٜٓٗ/ٗٔ( قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك. والرواية الثانية ٖٕٗٚبرقم ) ٗٚٔ/ٕٔ( مسند اإلمام أحمد ٕ)

 (، حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن سييل عن أبيو عن أبي ىريرة الحديث. ٜٚٔٛبرقم )
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والبزار في  ،(ٖ)والنسائي في السنن الكبرى في صحيحييما (ٕ)ومسمم (ٔ)البخاريو 
 .(ٗ)مسنده

َعْن  ،َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَعاَلِء الثََّقِفي   ،َحدَّثََنا ُفَمْيحٌ  :َقالَ  ،ُسَرْيجٌ  َحدَّثََنا :أحمد قال-ٕ
َعَمى  ،َوَمكَُّة َمْحُفوَفَتاِن ِباْلَماَلِئَكةِ  ،"اْلَمِديَنةُ  :َقاَل َرُسوُل المَِّو  :َقالَ  ،َعْن َأِبي ُىَرْيَرةَ  ،َأِبيوِ 

اُل َواَل الطَّاُعوُن" ،ُكل  َنْقٍب ِمْنَيا َمَمكٌ   .اَل َيْدُخُمَيا الدَّجَّ
  :تخريجو
  .(ٚ)بكر بن أبي خيثمة وأبو (ٙ)والبخاري (٘)أحمدمام إلا أخرجو

 :دراسة السند
 ،ثقة ييم قميال ،بو الحسين البغداديأ ،سريج بن النعمان بن مروان الجوىري -ٔ

  .(ٛ)ىـ(ٕٚٔت)من كبار العاشرة 

                                                            

سماعيل قال حدثني مالك. إقال حدثنا  (،ٓٛٛٔ)رقم ب ٕٕ/ٖ :باب ال يدخل الدجال المدينة ،( كتاب الحجٔ)
قال حدثنا عبد اهلل بن  (،ٖٖٔٚ)رقم ب ٔٙ/ٜباب ال يدخل الدجال المدينة  ،كتاب الفتن ،والرواية الثانية

 (،ٖٔٚ٘)رقم ب ٖٓٔ/ٚباب ما يذكر في الطاعون  ،كتاب الطب ،مسممة عن مالك. والرواية الثالثة
 قال: حدثنا عبد اهلل بن يوسف أخبرنا مالك. 

قال:  (،ٜٖٚٔ)رقم ب ٘ٓٓٔ/ٕ :ليياإباب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال  ،( كتاب الحجٕ)
 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عمى مالك. 

بة بن سعيد عن قال: أخبرنا قتي (ٜٕ٘ٗ)رقم ب ٕٙ٘/ٗ :باب منع الدجال من المدينة ،( كتاب المناسكٖ)
 (،ٗٛٗٚ)رقم ب ٛٙ/ٚ :رض التي ال تالئموباب الخروج من األ ،كتاب الطب ،مالك. والرواية الثانية

 قال: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عميو وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: أخبرنا مالك. 
 فقال: حدثنا فطر بن حماد بن واقد قال حدثنا مالك.  (،ٕ٘ٔٛ)رقم ب ٔٓٗ/ٗٔ :( مسند البزارٗ)
 . (ٕ٘ٙٓٔ)رقم ب ٗٛٔ/ٙٔ :( مسند اإلمام أحمد٘)
 عن سعيد بن منصور عن فميح بن سميمان بيذا اإلسناد.  ٓٛٔ/ٙ :( التاريخ الكبيرٙ)
 بنفس ىذا اإلسناد.  (ٕٖٓ)رقم ب ٙٗٔ/ٔألبي بكر بن أبي خيثمة  :( التاريخ الكبيرٚ)
 . ٖٙٙ/ٔ :والتقريب ،ٔٙٗ/ٕ :والكاشف ،ٖٙٓ/ٛ :الثقات :( ينظرٛ)
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فميح :  ويقال ،و يحيى المدنيأب ،بي المغيرة الخزاعيأفميح بن سميمان بن  -ٕ
 .(ٔ)ىـ(ٛٙٔت)من السابعة  ،صدوق كثير الخطأ ،لقب واسمو عبد الممك

وقد  ،و حاتم ىو شيخ مدينيأبقال عنو  ،عمر بن العالء بن حارثة الثقفي -ٖ
  .(ٕ)ذكره ابن حبان في الثقات

وىو  ،لمؤلفة قموبيموىو أحد ا ،ي سممةأبلعالء بن حارثة بن عبد اهلل بن ا -ٗ
ىو : وقيل ،من غنائم حنين مائة من اإلبل عطاه النبي أ من وجوه ثقيف
 .(ٖ)العالء بن جارية
 :الحكم على الحديث

فيو  فأما عمر ،وفميح بن سميمان ،سناده ضعيف ألجل عمر بن العالءإ
كما أن كتب الجرح والتعديل لم تذكره ال توثيقا وال  ،ىذه الرواية الّ إليس لو  مجيول
 .وىذا ما يدلك عمى جيالة حالو عنده ،سوى قول أبي حاتم عنو شيخ مديني ،تضعيفا

وأما توثيق  ،إن لم يكن أخا األسود بن عالء فال أعرفو :وقال عنو البخاري في تاريخو
وأما فميح  كعادتو يوثق من ال يذكر فيو جرح ابن حبان لو ففيو تساىل كبير منو فيو

ىذا  فظ ابن كثيرلذلك قال الحا .لالعتبارال إديثو يكتب حال  ،كثير الخطأ صدوق فيو
رواه احمد ورجالو  ل الييثميوقو  ،(ٗ)وِذْكر مكة في ىذا ليس محفوظاً  ،غريب جداً 

 .فيو نظر فقد عرفت ما فيو .(٘)ثقات
بو عبد أسامة يعني ابن زيد حدثنا إحدثنا حدثنا عثمان بن عمر  :قال أحمد -ٖ

)الميم بارك  :قال رسول اهلل  :اهلل القراظ أنو سمع سعد بن مالك وأبا ىريرة يقوالن
                                                            

  .ٚٛٚ/ٔ :والتقريب ،ٖٕ/ٗ :والكاشف ،ٖٚٔ/ٖٔ :تيذيب الكمال :ينظر( ٔ)
 .ٖٚٔ/ٚ :والثقات ،ٕ٘ٔ/ٙ :والجرح والتعديل ،ٓٛٔ/ٙ :التاريخ الكبير :ينظر( ٕ)
 .٘ٗٗ/ٗ :واإلصابة ،ٓٚ/ٗ :سد الغابةأو  ،٘ٛٓٔ/ٖ :االستيعاب :ينظر( ٖ)
 .ٔٙٔ/ٔ :البن كثير ،النياية :ينظر( ٗ)
 .ٜٖٓٓ/ٖ :مجمع الزوائد :ينظر( ٘)
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الميم إن  ،وبارك ليم في مدىم ،وبارك ليم في صاعيم ،المدينة في مدينتيمألىل 
ني عبدك ورسولك ،إبراىيم عبدك وخميمك ن إبراىيم سألك ألىل مكة ،وا  ني أسألك  ،وا  وا 

 ،إن المدينة مشبكة بالمالئكة ،ألىل المدينة كما سألك إبراىيم آلىل مكة ومثمو معو
من أرادىا بسوء  ، يدخميا الطاعون وال الدجالال ،عمى كل نقب منيا ممكان يحرسانيا
 .أذابو اهلل كما يذوب الممح في الماء(

 :تخريجو
  .(ٗ)والحاكم ،(ٖ)و عوانةأبو  ،(ٕ)و يعمىأبو  ،(ٔ)حمدأمام اإلأخرجو 

 :دراسة السند
 ،ثقة من التاسعة ،بو عبد اهلل البصريأ ،عثمان بن عمر بن فارس العبدي -ٔ

 .(٘)(ىـٜٕٓت )
 ،ىـ(ٖ٘ٔت)صدوق ييم من السابعة  ،د المدنيبو زيأ ،زيد الميثيسامة بن أ -ٕ

أكثر  ،الحديث صدوق قوي :وقال ،كمم فيو وىو موثقذكره الذىبي فيمن تو 
خراج حديث ابن وىب عنو ولكن أكثرىا شواىد ومتابعات إمسمم في 

  .(ٙ)ليس بالقوي :وقال النسائي ،والظاىر أنو ثقة

                                                            

 . (ٖٖٚٛ)رقم ب ٚٓٔ/ٗٔ :والرواية الثانية (،ٜٗ٘ٔ)رقم ب ٕ٘ٔ/ٖ :مسند اإلمام أحمد( ٔ)
 . قال: حدثنا زىير حدثنا عثمان بن عمر فذكره (،ٗٓٛ)رقم ب ٜٕٔ/ٕ :مسند أبي يعمى( ٕ)
 قال: حدثنا الصغاني حدثنا عثمان بن عمر فذكره. (،ٜٖ٘ٚ)رقم ب ٕٗٗ/ٕ :مسند أبي عوانة( ٖ)
أخبرني أحمد بن محمد بن سممة العنزي حدثنا عثمان بن سعيد  (،ٕٛٙٛ)رقم ب ٘ٛ٘/ٗ :المستدرك( ٗ)

سامة بن زيد، عن أبي عبد اهلل القراظ أبو أسامة، عن أالدارمي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا 
 . فذكره

 . ٖ٘ٛ/ٔ :والتقريب ،ٔٙٗ/ٜٔ :وتيذيب الكمال ،ٔ٘ٗ/ٛ :الثقات :( ينظر٘)
 ،ٕٛٓ/ٔ :وتيذيب التيذيب ،ٔٗ/ٔ :ومن تكمم فيو وىو موثق ،ٕٗٛ/ٕ :الجرح والتعديل :( ينظرٙ)

 . ٜٛ/ٔ :والتقريب
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ثقة يرسل من  ،موالىم المدني ،واسمو دينار الخزاعي ،بو عبد اهلل القراظأ -ٖ
 .(ٔ)الثالثة

 :الحكم على الحديث
فقد اختمفوا فيو ورجح الذىبي أنو صدوق قوي  ،سناده حسن ألجل أسامة الميثيإ
 .سناد ثقاتإلوباقي رجال ا ،الحديث

 :رضي اهلل عنورواية سعد بن مالك  :ثانيا
َحدَّثََنا َأُبو َعْبِد  ،َحدَّثََنا ُأَساَمُة َيْعِني اْبَن َزْيدٍ  ،ْبُن ُعَمرَ َحدَّثََنا ُعْثَماُن  :حمدأ قال
"المُيمَّ َباِرْك  :َقاَل َرُسوُل اهلِل  :َوَأَبا ُىَرْيَرَة َيُقوالنِ  ،َأنَُّو َسِمَع َسْعَد ْبَن َماِلكٍ  ،اهلِل اْلَقرَّاظُ 

المُيمَّ ِإنَّ  ،َوَباِرْك َلُيْم ِفي ُمد ِىمْ  ،َوَباِرْك َلُيْم ِفي َصاِعِيمْ  ،أِلَْىِل اْلَمِديَنِة ِفي َمِديَنِتِيمْ 
ن ي َعْبُدَك َوَرُسوُلكَ  ،ِإْبَراِىيَم َعْبُدَك َوَخِميُمكَ  نَّ ِإْبَراِىيَم َسَأَلَك أِلَْىِل َمكَّةَ  ،َواِ  ن ي َأْسَأُلَك  ،َواِ  َواِ 

 ،ِإنَّ اْلَمِديَنَة ُمَشبََّكٌة ِباْلَمالِئَكةِ  ،اِىيُم أِلَْىِل َمكََّة َوِمْثَمُو َمَعوُ ِإْبرَ  أِلَْىِل اْلَمِديَنِة َكَما َسَأَلكَ 
الُ  ،َعَمى ُكل  َنْقٍب ِمْنَيا َمَمَكاِن َيْحُرَساِنَيا َمْن َأَراَدَىا ِبُسوٍء  ،اَل َيْدُخُمَيا الطَّاُعوُن َوال الدَّجَّ

 ."ي اْلَماءِ َأَذاَبُو اهلُل َكَما َيُذوُب اْلِمْمُح فِ 
 .ٖرقم  في الحديث وقد تقدم تخريجيا كامال عند ذكرنا لروايات أبي ىريرة

 :رضي اهلل عنو رواية أنس بن مالك :ثالثا
 َأْخَبَرَنا َىاُروَن، ْبنُ  َيِزيدُ  َأْخَبَرَنا ِعيَسى، َأِبي ْبنُ  ِإْسَحاقُ  البخاري: َحدَّثََنا قال

 َيْأِتيَيا الَمِديَنةُ : » المَّوِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ، َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  ُشْعَبُة،
اُل، اُل، َيْقَرُبَيا َفالَ  َيْحُرُسوَنَيا الَماَلِئَكةَ  َفَيِجدُ  الدَّجَّ  .«المَّوُ  َشاءَ  ِإنْ  الطَّاُعونُ  َوالَ  الدَّجَّ

  

                                                            

 . ٕٚٔ/ٔ :والتقريب ،ٖ٘ٛ/ٔ :والكاشف ،ٕٛٔ/ٗ :الثقات :( ينظرٔ)
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 :تخريجو
  .(ٖ)والترمذي ،(ٕ)حمدوأ ،(ٔ)البخاري مامإلا أخرجو

 :رواية جابر رضي اهلل عنو :رابعا
َبْيرِ  ،َحدَّثََنا اْبُن َلِييَعةَ  ،َحدَّثََنا َحَسنٌ  :حمدأ قال َوَأْخَبَرِني  :َقالَ  ،َأْخَبَرَنا َأُبو الزُّ

َم ِإْبَراِىيُم َمكَّةَ  ،"َمَثُل اْلَمِديَنِة َكاْلِكيرِ  :َيُقولُ  َأنَُّو َسِمَع َرُسوَل اهلِل  ،َجاِبرٌ  ُم  ،َوَحرَّ َوَأَنا ُأَحر 
َتْيَيا ،َوِىَي َكَمكَّةَ  ،اْلَمِديَنةَ  اَل ُيْقَطُع ِمْنَيا َشَجَرٌة ِإالَّ َأْن  ،َوِحَماَىا ُكمُّوُ  ،َحَراٌم َما َبْيَن َحرَّ

الُ  ،الطَّاُعونُ  -ِإْن َشاَء اهللُ -َواَل َيْقَرُبَيا  ،َيْعِمَف َرُجٌل ِمْنَيا َيْحُرُسوَنَيا  َواْلَماَلِئَكةُ  ،َواَل الدَّجَّ
 ."َوَأْبَواِبَيا ،َعَمى َأْنَقاِبَيا

  :تخريجو
  .(ٗ)حمدأمام إلخرجو اأ

  :دراسة السند
أبو عمي البغدادي قاضي حمص وطبرستان  ،شيبالحسن بن موسى األ -ٔ

 .(٘)هٜٕٓثقة من التاسعة مات بالري سنة  ،والموصل

                                                            

قال: حدثني يحي بن موسى حدثنا  (،ٖٗٔٚ)رقم ب ٔٙ/ٜ :باب ال يدخل الدجال المدينة :( كتاب الفتنٔ)
 (،ٖٚٗٚ)رقم ب ٜٖٔ/ٜ :باب في المشيئة واإلرادة :كتاب التوحيد :يزيد بن ىارون فذكره والرواية الثانية

 سحاق بن أبي عيسى أخبرنا بن ىارون فذكره. إقال: حدثنا 
والرواية  (،ٜٖٛٓٔ)رقم ب ٖٛٙ/ٕٓ :والرواية الثانية (،ٕٕٗٗٔ)قم ر ب ٕٔٚ/ٜٔ :( مسند اإلمام أحمدٕ)

 . (ٜٖٚٗٔ)رقم ب ،ٖٔٛ/ٕٔ :الثالثة
قال:  (،ٕٕٕٗ)رقم ب ٗٔ٘/ٗ :باب ما جاء في الدجال ال يدخل المدينة :( أبواب الفتن عن رسول اهلل ٖ)

 حدثنا عبدة بن عبد اهلل الخزاعي البصري قال حدثنا يزيد بن ىارون فذكره. 
( ٙٚٓٔوالحديث قد توبع فقد أخرجو عبد بن حميد ) (،ٖٖٕ٘ٔ)رقم ب ٖٜٖ/ٖٕ :( مسند اإلمام أحمدٗ)

 .ٜٖٗ/ٖٕ :ولفظو أن إبراىيم حرم مكة. مسند أحمد ،(ٕٗٛٗ( والنسائي في الكبرى )ٕٖٙٔومسمم )
 . ٗٙٔ/ٔ :والتقريب ،ٖٖٓ/ٔ :والكاشف ،ٕٖٛ/ٙ :وتيذيب الكمال ،ٖٙٓ/ٕ :التاريخ الكبير :( ينظر٘)
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صدوق من  ،المصريبو عبد اهلل أاهلل بن لييعة بن عقبة الحضرمي  عبد -ٕ
عدل أرواية ابن المبارك وابن وىب عنو و  ،خمط بعد احتراق كتبو ،السابعة

مات سنة العمل عمى تضعيف حديثو  :وقال الذىبي ،من غيرىما
  .(ٔ)هٗٚٔ

 ،نو يدلسأ الّ إصدوق  ،بو الزبير المكيأمحمد بن مسمم بن تدرس القرشي  -ٖ
  .(ٕ)هٕٙٔمن الرابعة مات سنة 

  :الحديثالحكم على 
لكن ، في غير رواية العبادلة وىذا منيا  لضعف ابن لييعة ،سناده ضعيفإ

  .عممأواهلل  (ٖ)لغيره لى الحسنإىد  ترتقي بو االحديث لو شو 
 

                                                            

 . ٖ٘ٔ/ٔ :والتقريب ،ٜٓ٘/ٔ :والكاشف ،ٚٛٗ/٘ٔ :تيذيب الكمال :( ينظرٔ)
 . ٙٓ٘/ٔ :والتقريب ،ٕٓٗ/ٕٙ :وتيذيب الكمال ،ٖٓ/ٙ :الطبقات الكبرى :( ينظرٕ)
 دون ذكره لفظ الطاعون وال الدجال.  (،ٕٖٙٔ)رقم ب ٕٜٜ/ٕ :( الحديث أصمو في صحيح اإلمام مسممٖ)
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 :الثاىياملطلب 
 بييهنابيان معيى الطاعون والوباء وذكر الفرق 

 :وفيو مسألتان ،واصطالحاتعريف الطاعون لغة  :الفرع األول
  .تعريف الطاعون لغة :األولى المسألة
 ،ُطِعَن الرجُل َواْلَبِعيرُ  :والعرب تقول .َواْلَجْمُع الطَّواِعينُ  ،َداٌء َمْعُروفٌ  :الطاُعون

ْمِح َفُيَو َمْطُعونٌ  .إذا َأصابو الطاُعون :َفُيَو َمْطعون وَطِعين َذا َأَصاَبُو الطَّْعُن ِبالرُّ   .(ٔ)َواِ 
نما َعَدُلوا ِبِو َعْن َأْصِمِو وأصل الطعن وحقيقتو في  المغة إنما ىو الطعن بالرمح وا 

ويرون  ،رماح الجن :ألنيم يسمون الطواعين ،(ٕ)َوَوَضُعوُه َدااًل َعَمى اْلَمْوِت اْلَعام  َكاْلَوَباءِ 
  .(ٖ)أن الجن يطعنونيم

وفي ذلك يقول الُعماني ، العرب تسمي الطاعون رماح الجن :قال الثعالبي
 :لمرشيد

 (ٗ)وأذىَب التعليق والتجني**  قد أذىب اهلل رماح الجن  
  :وقال أحدىم

 سيوَف بني مقّيدِة الحمارِ **  َلعمُرَك ما خشيُت على َعدي  
 (٘)رماَح الجن  أو إيّاَك جارِ **  ولكّني خشيُت على عدي  

                                                            

 ،ٛ٘٘/ٕ :والمعجم الوسيط ،ٜٓٔ/ٔ :ومختار الصحاح ،ٕٚٔ/ٖ :النياية في غريب الحديث :ينظر( ٔ)
 . «طعن»مادة: 

 . ٖ٘٘/ٜ :ومرقاة المفاتيح ،ٓٛٔ/ٓٔ :فتح الباري :ينظر( ٕ)
  .«َطَعنَ » ٙٓٙ/ٔ :أساس البالغة :ينظر( ٖ)
  .«طعن» ٙٓٙ/ٔ :وأساس البالغة ،ٛٙ/ٔ :ثمار القموب :ينظر( ٗ)
 . ٖٖٓ/ٕ :وأمالي ابن الشجري ،ٕٗٗ/ٔ :الرسائل السياسية :ينظر( ٘)
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َماحِ  :والطَّْعنُ  ،)َفَناُء ُأمتي بالطَّْعِن والطاُعون( :َوِفي اْلَحِديثِ   ،اْلَقْتُل ِبالر 
اْلَمَرُض اْلَعامُّ؛ َأراد َأن اْلَغاِلَب َعَمى َفناء اأُلمة ِباْلِفَتِن الَِّتي ُتْسَفك ِفيَيا الد ماُء  :والطَّاُعون
 .(ٔ)وبالوباء

 تعريف الطاعون اصطالحا :المسألة الثانية
وسأنقل بعض ىذه  ،ذكر العمماء تعريف الطاعون وبينوا المعنى المراد منو

َقاَل َأُبو  :ن شاء اهلل تعالى مما تؤيده األدلةإراه شامال وواضحا آالتعاريف واختار ما 
وَح َكالذَّْبَحِة ُسم َي ِبَذِلَك ِلُعُموِم  :بكر بن اْلَعَرِبيّ  الطَّاُعون الوجع اْلَغاِلُب الَِّذي ُيْطِفُئ الرُّ

  .(ٕ)ُمَصاِبِو َوُسْرَعِة َقْتِموِ 
نما إيو فالوجع الغالب إلألنو فسره بآثاره وما يؤول ؛ وال أرى ىذا التعريف صائبا 

كما أن موت المريض بالطاعون ىو أحد  ،نتج عن الطاعون وليس ىو الطاعون نفسو
 .مآالت المرض ال المرض نفسو
ِفي ِجَيِة ِمَن اْلِجَياِت  ُىَو َمَرٌض َيُعمُّ اْلَكِثيَر ِمَن النَّاسِ  :َوَقاَل َأُبو اْلَوِليِد اْلَباِجي

ِبِخاَلِف اْلُمْعَتاِد ِمْن َأْمَراِض النَّاِس َوَيُكوُن َمَرُضُيْم َواِحًدا ِبِخاَلِف َبِقيَِّة اأْلَْوَقاِت َفَتُكوُن 
  .(ٖ)اأْلَْمَراُض ُمْخَتِمَفةً 

من ناحية عمومو في  إالوىذا التعريف أيضا ال يدل داللة واضحة عمى المرض 
حدا ال كبقية المناطق منطقة ما ويصيب سكان تمك المنطقة وقاطنييا فيكون مرضيم وا

  .مراض الناس فييا مختمفة ومتنوعةأالتي تكون 
  

                                                            

  .«مادة طعن» ٕٚٙ/ٖٔ :لسان العرب :ينظر( ٔ)
 . ٙٙ٘/ٖ :المسالك في شرح موطأ مالك :ينظر( ٕ)
 . ٜٛٔ/ٚ :المنتقى شرح الموطأ :( ينظرٖ)
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ُىَو اْنِتَفاُخ َجِميِع اْلَبَدِن ِمَن الدَِّم َمَع اْلُحمَّى َأِو اْنِصَباُب الدَّم ِإَلى  :َوَقاَل اْلَغَزاِليُّ 
  .(ٔ)عض اأْلَْطَراف فينتفخ َوَيْحَمرُّ َوَقْد َيْذَىُب َذِلَك اْلُعْضوُ ب

ولعل ىذا التعريف أصوب من التعريفين السابقين وأوضح لمداللة عمى معنى 
نو انتفاخ في البدن كمو أو بعضو لكن االنتفاخات أو  ،فقد بين ماىيتو ،الطاعون

فأي واحد ىو منيا؟ لذلك َقاَل بن َعْبِد المرضية أنواع كثيرة أيضا وليا أسماء متعددة 
الطَّاُعوُن ُغدٌَّة َتْخُرُج ِفي اْلَمَراق  َواآْلَباِط َوَقْد َتْخُرُج ِفي اأْلَْيِدي َواأْلََصاِبِع َوَحْيُث  :اْلَبر  

  .(ٕ)َشاَء المَّوُ 
نما ىو عمى شكل غدة وأن إن الورم أوىذا التعريف أحسن من سابقو إذ بين 

غمب وقد تخرج في مواضع أخرى من ألظيورىا ىو المراق واآلباط عمى اموضع 
لى زيادة وصف لبيان الغدة الناشئة من حيث شكميا ولونيا إلكن يبقى بحاجة  .الجسم

 .ونوعيا وسبيا وأعراضيا
اَلْيِو َأْو َيْخَضرُّ ُىو ِبثر َوَوَرٌم ُمْؤِلٌم ِجدِّا َيْخُرُج َمَع َلَيٍب َوَيْسَودُّ َما َحوَ  :َقاَل النََّوِويُّ 

َراق  َأْو َيْحَمرُّ ُحْمَرًة َشِديدًة َبَنْفَسِجيًَّة َكُدرٍَّة َوَيْحُصُل َمَعُو َخَفَقاٌن َوَقْيٌء َوَيْخُرُج َغاِلًبا ِفي اْلمَ 
 .(ٖ)َواآْلَباِط َوَقْد َيْخُرُج ِفي اأْلَْيِدي َواأْلََصاِبِع َوَساِئِر اْلَجَسدِ 

ي لمطاعون شامال ومبينا لو أكثر من غيره بيد أنو غفل وأرى أن تعريف النوو 
الطاعون  :َأُبو َعِمي  ْبُن ِسيَنا بقولو عن ذكر سببو الذي بينو َجَماَعٌة ِمَن اأْلَِطبَّاِء وِمْنُيمْ 

وأغمب ما  ،مادة سمية تحدث ورما قتاال يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن
وسببو ورم رديء يستحيل إلى  ،أو عند األرنبة ،أو خمف األذن ،يكون تحت اإلبط

ويؤدى إلى القمب كيفية رديئة تحدث القيء  ،ويغير ما يميو ،جوىر ُسمى يفسد العضو

                                                            

 . ٕٙ٘/ٕٔ :وعمدة القاري ،ٓٛٔ/ٓٔ :فتح الباري :( ينظرٔ)
 . ٕٛ٘/ٕٔ :( ينظر: التمييدٕ)
 . ٘ٓٔ/ٔ :وشرح النووي عمى مسمم ،ٚٛٔ/ٖ :تيذيب األسماء والمغات :( ينظرٖ)
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ما كان أضعف  وىو لرداءتو ال يقبل من األعضاء إالّ  ،والغثيان والغشى والخفقان
وأسممو  ،منو قّل من يسمم منو واألسود ،وأردؤه ما يقع في األعضاء الرئيسة ،بالطبع

  .(ٔ)األحمر ثم األصفر
راه مستقيما وىو الراجح عندي في بيان معنى آوتعريف ابن سينا ىو الذي 

 .ونتيجتو ،وأثره ،وسببو ،ولونو ،وشكمو ،وأعراضو ،وموضعو ،وماىيتو ،الطاعون
بما  وتتحدث منظمة الصحة العالمية عن تطور مرض الطاعون وتنوع اشكالو

يتوافق مع ما تم ذكره في النصوص النبوية وما أورده العمماء في شرحيا من بيان فيو 
يبدأ بالشكل الدبمي وىو أكثر أشكال الطاعون شيوعًا ويحدث بسبب بكتيريا )يرسينيا 

( وىي بكتيريا حيوانية المصدر توجد عادة في بعض Yersinia pestis) ،بيستيس(
 .والثدييات الصغيرة وبراغيثيا ،أو الفئران( ،كالب البراري أو ،السناجب :القوارض )مثل

وتخترق عصيات اليرسنية الطاعونية  .وينجم عن لدغة برغوث مصاب بعدوى المرض
المسببة لمطاعون الجسم بعد المدغة وتنتقل عبر الجياز الميمفاوي وتصل إلى أقرب 

الممفية وتتضخم وخاصة  ومن ثم تمتيب العقدة .عقدة ليمفاوية وتبدأ بالتكاثر فييا
ويمكن أن  .المغبنية والفخذية واإلبطية والرقبية وتصبح متوترة ومؤلمة وُتسمى "الدبل"

 ،تتحول العقد الممفية الممتيبة في مراحل العدوى المتقدمة إلى تقرحات مميئة بالصديد
ما وعندما تتكاثر بكتيريا الطاعون في مجرى الدم يحصل الشكل الثاني لمطاعون وىو 

واألنف أو  ،نزيف من الفم فيصاحبو إضافة لألعراض المعروفة أطمق عميو انتان الدم
لى اسوداد األنسجة وموتيا )غنغرينا( في األطراف األكثر  ،المستقيم أو تحت الجمد وا 

ومن الممكن أن يتطور الطاعون الدبمي وينتشر  .شيوًعا أصابع اليدين والقدمين واألنف

                                                            

 . ٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٖ :القانون في الطب :( ينظرٔ)
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فيما ُيعرف باسم الطاعون الرئوي وىو الشكل الثالث من اشكال الطاعون  ،إلى الرئتين
 .(ٔ)والذي ُيعد األكثر وخامة واألشد فتكا بيد أنو نادر جدا

والطاعون الدبمي ىو الذي جاءت بذكره األحاديث وتناوليا العمماء شرحا وبسطا 
الحديث مع المعنى في بيان المعنى المراد من الطاعون فقد توافق المعنى المذكور في 

و أنواعا أخرى ال يمنع أن أشكاال أمنظمة الصحة؛ وكونو يتطور ويأخذ الذي ذكرتو 
بأنو غدة كغدة  أصل المرض وبدايتو ىو النوع الدبمي الغددي الذي شبيو الرسول 

ثم  .البعير وىي المراد من تضخم الغدد الممفاوية وبروزىا بحجم بيضة الدجاج تقريبا
لى إنسجة وتتخثر الدماء في األوردة مما يؤدي المرض حتى تسود األتحصل تطورات 

  .الوفاة غالبا إن لم يحظ المريض بالدواء المالئم في الوقت المناسب
 :فالطاعون مرض مخصوص

 من حيث الشكل الظاىر ورم عمى ىياة غدد وبثور متقرحة. 
  وقل ما يبرأ لونو يتمون الموضع المصاب بثالثة ألوان أشدىا األسود وأفتكيا

ثم األحمر وىو أىون  ،واالصفر وىو أوسطيا ،مصاب بو فينجو من الموت
وقد ينجو المصاب بو وىذا يعني أنو ليس كل مصاب  .الثالثة وأسمميا
 .بالطاعون يموت

  الرقيقة ن الغالب المناطق أ الإ فسائرهومن حيث مكان ظيوره في البدن
 .صابعوما بين األنف ذن أرنبة األألكالمراق واآلباط وخمف ا

                                                            

 موقع منظمة الصحة العالمية بالمغة العربية: ( ٔ)
https://www.who.int/features/qa/plague/ar./ 
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/plague 

 : Mayo Clinicوموقع مايو كمينك 
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/plague/symptoms-causes/syc-20351291 . 

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/plague/symptoms-causes/syc-20351291
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  سببو وجود مادة سمية وىذا بتعبير القدامى وقد يكون المراد منيا البكتريا
نما ىي إنسان الضارة إذ أن غالب االلتيابات المرضية التي تصيب اإل

 .بسببيا
 ويصيب القمب بالخفقان  ،آثاره وأعراضو يفسد العضو المصاب بالكامل

  .ويحدث القيء والغثيان وفقدان الوعي
في  وأي مرض ال يكون كذلك فميس ىو الطاعون الذي عناه الرسول  

م المؤمنين أة البتة ويدل عمى ذلك ويؤيده أن األحاديث السابقة وانو ال يدخل المدين
"اَل َتْفَنى ُأمَِّتي ِإالَّ ِبالطَّْعِن  :َقاَل َرُسوُل اهلِل  :نيا قالتأيا نعائشة رضي اهلل ع

"ُغدٌَّة َكُغدَِّة  :َفَما الطَّاُعوُن؟ َقالَ  ،َىَذا الطَّْعُن َقْد َعَرْفَناهُ  ،َيا َرُسوَل اهللِ  :َوالطَّاُعوِن " ُقْمتُ 
 .(ٔ)َواْلَفارُّ ِمْنَيا َكاْلَفار  ِمَن الزَّْحِف" ،اْلُمِقيُم ِبَيا َكالشَِّييدِ  ،اْلَبِعيرِ 

 :وفيو مسألتان ،تعريف الوباء لغة واصطالحا :الفرع الثاني
 .تعريف الوباء لغة :المسألة األولى

و)الَوَبُأ ُمحرَّكًة( ِباْلقصِر  .ِىَي اْلَوَباءُ  .)َوَبَأ( اْلَواُو َواْلَباُء َواْلَيْمَزُة َكِمَمٌة َواِحَدةٌ  
َووِبيَئٌة َعَمى َفعيمٍة وَمْوُبوَءٌة  ،َوَأْرٌض َوِبَئٌة َعَمى َفِعَمةٍ  ،ُييمز َواَل ُييمز ،والَمّد واليمزة

  .(ٕ) َوَقْد ُوِبَئْت األرُض َوَبأ َوَوُبَؤْت ِوَباًء َوِوَباَءةً  ،كثيرُة الوباءِ  :ُموِبئةٌ و 
 ،وىو أيضًا كّل َمَرض عامّ  ،الّطاعون :ميموز ،الوباء :وبأ :قال الفراىيدي 

وقد  ،إذا كثر َمْرُضيا ،وأرٌض َوِبئة .أصاب أىل الكورة العام وباء شديد :تقول
  .(ٖ) إذا َكُثرت أمراضيا ،وقد َوُبَؤت ]َتْوُبُؤ[ َوباءةً  .استوبأتيا

                                                            

 (.ٕٛٔٔ٘)رقم ب ٕ٘/ٕٗ :مسند اإلمام أحمد( ٔ)
وتاج  ،ٜٛٔ/ٔ :ولسان العرب ،ٙٙ٘/ٓٔ :والمحكم والمحيط ،ٖٛ/ٙ :معجم مقاييس المغة :ينظر( ٕ)

 . ٛٚٗ/ٔ :العروس
 . ٛٔٗ/ٛ :العين :ينظر( ٖ)
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 تعريف الوباء اصطالحا :المسألة الثانية
ما في االصطالح فيكاد كالم بعض العمماء ينحصر في أن الوباء مرض أو  

عام سببو فساد يعرض لجوىر اليواء الذي ىو مادة الروح ومدده ألسباب سماوية أو 
  .(ٔ)أرضية

 ،َفساٌد َيْعِرض ِلَجْوَىر الَيَواِء أَلسباٍب َسَماِوّية َأو َأْرِضيَّة :الَوَباءُ  :النَِّفيس َقاَل ابنُ 
  .(ٕ)كالَماِء اآلسن والِجَيِف الكثيَرة

وقال الَحكيم داؤود اأَلنطاكي َرحَمو اهلل َتَعاَلى انَّ الَوَباَء َحقيقة َتَغيُّر اليواِء 
واكَب ذاِت َأِشعَّة والسُّْفِمّية كالمالِحم وانفتاِح الُقبور كاجتماع ك ،بالَعَواِرض الُعْمِوَية

وَأسباُبو َمَع َما ُذِكَر َتَغيُُّر فصوِل الزماِن والعناصِر وانقالُب  ،وُصعوِد اأَلْبِخرة اْلَفاِسَدة
وغيُر ِمْنَيا الُحمَّى والُجَدِرّي والنََّزاَلت والِحكَّة واأَلورام  ،َوذكروا َلُو عالماتٍ  ،الكائنات

  .(ٖ)َذِلك
مراض أسباب سماوية ولم يثبت عمميا وال ن تكون النتشار األوبئة واألأوال أرى 

ن ىذا كان من أكواكب عالقة بيذا المرض أو ذاك و شعة الأفالك و ألن لحركة اأشرعيا 
ا أما األسباب األرضية وأعني بيا م .االعتقادات الخاطئة السائدة في القدم عند الناس

قدمون بكثرة الموتى وعدم دفنيم بسبب الحروب والمالحم وتفسخيا وكذا الماء ألعناه ا
اآلسن الذي ىو مجمع الجراثيم والبراغيث والحشرات وغير ذلك فيذا مما اجمع عميو 

ن تعم فتكون وباء أسط ناقل لألمراض التي من الممكن األطباء قديما وحديثا أنو و 
أنو مرض  :راه األرجح والصواب بقولوآباء و لذلك أعجبني تعريف ابن حجر لمو  .شامال

ويكون مخالفًا لممعتاد من  ،الكثيرين من الناس في جية من األرض دون سائر الجيات

                                                            

 . ٚٚ/ٖ :والمواىب المدنية ،ٚٛٔ/ٔ :معجم مقاليد العموم :ينظر( ٔ)
 . ٕٙٛ/ٔ :الموجز في الطب :ينظر( ٕ)
 .ٖٖٗ/ٔ :بغية المحتاج :ينظر( ٖ)
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وىذا ما  .ويكون مرضيم نوعًا واحدًا بخالف سائر اآلفات ،أمراض في الكثرة وغبرىا
في دولة أو يوافق تعريف األطباء في عصرنا لموباء بأنو ظيور حاالت أمراض معدية 

  .(ٔ)وينتشر بصورة سريعة بين الناس ،مجموعة دول صغيرة متجاورة
 :الفرق بين الطاعون والوباء :الفرع الثالث

بعد أن عرفنا تعريفا الطاعون والوباء وبيان المعنى المراد منيما نوضح ىنا 
من التعاريف السابقة وآراء أىل العمم في ىذا  الفرق بينيما من خالل المعاني المستقاة

 .الشأن
يكاد العمماء وشراح األحاديث يجمعون عمى أنو يندرج تحت مدلول كممة الوباء 
أمراض عديدة وأسقام مختمفة لكن الجامع بينيا أنيا أمراض معدية منتشرة بغض النظر 

نفمونزا الطيور، الكوليرا و  ،كالجدري ،عن األشياء المسببة ليا بكتريا كانت أم فايروسا  ، وا 
  .وكورونا وغيرىا من األوبئة المعدية، وسارس ، والخنازير

نما يصمح أأما الطاعون فيو مرض مخصوص ذو  ن يطمق أعراض معينة وا 
ومن ثم أطمق عمى الطاعون  ،عميو وباء فألنو مرض معد ويكثر في المناطق الوبئة

سمفت متعددة وعمل متنوعة أبل ىي أمراض كما  ،(ٕ)وباء لكن ليست كل األوبئة طاعونا
 : عراضيا ليست مشتركة لذلك قال العمماءأوليا أسباب مختمفة وتأخذ أشكاال متباينة و 

وليس كل وباء  ،فكل طاعون وباء ،)إن بين الوباء والطاعون عموما وخصوصا
ذا ما أطمق  ،(ٖ)فإنو واحد منيا( ،وكذلك االمراض العامة أعم من الطاعون ،طاعونا وا 

بعض العمماء عمى الوباء طاعوًنا فإنما ىو بطريق المجاز الشتراكيما في عموم 
  .(ٗ)المرض أو كثرة الموت

                                                            

تصريح خاص لمدكتور محمد الدسوقي، استشاري األمراض الصدرية لمجزيرة مباشر. ( ٔ)
http://mubasher.aljazeera.net/news . 

 . ٖ٘٘/ٜ :ومرقاة المفاتيح ،ٚٚ/ٖ :المواىب المدنية :ينظر( ٕ)
 . ٖ٘/ٗ :زاد المعاد( ٖ)
 . ٖٓٔ/ٔ :بذل الماعون :ينظر( ٗ)

http://mubasher.aljazeera.net/news
http://mubasher.aljazeera.net/news
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)َأْصُل الطَّاُعوِن اْلُقُروُح اْلَخاِرَجُة ِفي اْلَجَسِد َواْلَوَباُء ُعُموُم  :َقاَل القاضي ِعَياٌض 
الَّ َفُكلُّ َطاُعوٍن َوَباٌء َوَلْيَس ُكلُّ َوَباٍء اأْلَْمَراِض َفُسم َيْت َطاُعوًنا ِلَشَبِييَ  ا ِبَيا ِفي اْلَياَلِك َواِ 

  .(ٔ)َطاُعوًنا(
  .ذكرهن الطاعون )غدة كغدة البعير( المتقدم أويشيد ليذا المعنى حديث 

"َيْخَتِصُم الشَُّيَداُء  :َيُقولُ  َسِمْعُت النَِّبيَّ  :َقالَ  ،اْلِعْرَباِض ْبِن َساِرَيةَ وكذا حديث 
 :َفَيُقوُل الشَُّيَداءُ  ،ِفي الَِّذيَن َماُتوا ِمَن الطَّاُعونِ  َواْلُمَتَوفَّْوَن َعَمى ُفُرِشِيْم ِإَلى المَِّو 

َفَيْقِضي  ،ِإْخَواُنَنا َماُتوا َعَمى ُفُرِشِيْم َكَما ِمْتَنا :َوَيُقوُل اْلُمَتَوفَّْوَن َعَمى ُفُرِشِيمْ  ،ِإْخَواُنَنا ُقِتُموا
َفُيْم  ،َفِإْن َأْشَبَيْت ِجَراَحاِت الشَُّيَداءِ  ،َأْن اْنُظُروا ِإَلى ِجَراَحاِت اْلَمْطُعوِنينَ  :َبْيَنُيمْ  المَُّو 
  .(ٕ)َفُيْمَحُقوَن َمَعُيْم" ،َأْشَبَيتْ  َفِإَذا ِىَي َقدْ  ،َفَيْنُظُروَن ِإَلى ِجَراِح اْلَمْطُعوِنينَ  ،ِمْنُيمْ 

وأنو ليس كل ، فيذا الحديث يبين بما ال يقبل الشك االستخدام الداللي لمطاعون
غمب ليس فييا جراحات كالتي في الطاعون حيث ألعم األفاألوبئة عمى ا ، وباء طاعونا

الطيور أو كورونا  تمتيب الغدد الممفاوية وتتضخم ويخرج منيا القيح والصديد فإنفمونزا
أوبئة معدية تنتشر بطريقة سريعة بين الناس وقد تفتك بالمصاب وتقتمو لكن دون أن 

 .تحدث جراحات في جسده ظاىرة
ذا ثبت لنا ىذا المعنى ظير لنا خطأ من قال بوجوب رد أحاديث الباب التي  وا 

ى سندىا إلر ى المدينة بحجة أن الواقع يكذبيا دون النظإلتقضي بعدم دخول الطاعون 
مستدلين بدخول وباء كورونا المدينة المنورة واصابة أعداد غير قميمة من ساكنييا بيذا 

ا كانت نواياىم أن كالمكم مردود إذ األحاديث تناولت ىم أيّ ولغير فنقول ليم  .الوباء
نو ال يدخل المدينة وىذا وداللة استخدام كممة طاعون لغة أو ، مرض الطاعون

ريد بيا مرض معين لو صفاتو أد منيا البتة األوبئة جميعيا إنما واصطالحا ال يرا
ن فايروس أو ، مراضعراضو التي تخصو دون سواه من األوبئة واألأسبابو و أو شكالو أو 

  .كورونا وباء من األوبئة وليس يراد بو الطاعون
 

                                                            

 . ٕٖٔ/ٚ :كمال المعمم بفؤاد مسممإ( ٔ)
 . (ٗٙٔٚٔ)رقم ب ٜٖٙ/ٕٛ :مسند اإلمام أحمد( ٕ)
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 :املطلب الثالث
 عدو ظهور الطاعون يف املديية تارخييا

أْن جعل المالئكة َتُحفُّيا  االمنورة وعناية اهلل تعالى بيمن فضائل المدينة 
ذا كانت المدينة بحاجة إلى ِحًمى يحمييما إذا  ،وِلَم ال ،وتحُرسيا من الفتن والمصائب وا 

عاجزون بال شك -المؤمنون  :أي-وىم  ،ما عجز َمْن ُوِكَل إلييم من المؤمنين حمايتيا
فكان أن أوكل  ،الطاعون :المصائب من أمثالو  ،الدجال :عن صيانتيا من الفتن أمثال

 .اهلل تعالى ىذه الميمة إلى المالئكة الكرام ىم أصحاب ىذا الشرف السامي لحمايتيا
ما يستفاد منو من أحاديث الباب التي ذكرناىا أن اهلل تعالى صانيا  وىذا

وحفظيا من أمرين عظيمين وشرين مستطيرين وجعل عمى أبوابيا ومداخميا مالئكة 
  .(ٔ)يحرسونيا ويمنعون عنيا الدجال والطاعون

 .وكالمنا ىنا سيكون منصبا عمى مسألة الطاعون كونيا موضوع بحثنا ىذا
لييا إلى إ إن استقراء تاريخ المدينة المنورة ألربعة عشر قرنا من مقدم الرسول 

بأن الطاعون لم يدخميا ولم يصب قاطنييا عمى  يومنا ىذا يفصح صدق نبوءتو 
الرغم من فشوه في مناطق مختمفة ومدن متعددة ومواسم متنوعة فمم يذكر لنا مؤرخ 

  .عون دخميا أو تفشى في ربوعياعدو أو صديق أن الطا، أو بعيد  ، قريب
مع أن أىل العمم والمؤرخين عدوا إصابات متعددة لمدن مختمفة في ىذه المدة 

مصار بل حتى مكة ذكر الزمنية الطويمة في العراق وبالد الشام ومصر وغيرىا من األ
وال يمكن القول إنو ربما ظير الطاعون في المدينة ، بعضيم ظيور الطاعون فييا مرة

ألن ظيور الطاعون ال يمكن أن يخفى ؛ عن ذكره المؤرخون لعدم اشتيار أمره وغفل
ن المؤرخين اعتادوا عمى اتخاذ إذكره لما يفعمو من فتك وقتل وىمع وخوف بالناس بل 

نازلة الطاعون تاريخا فيقولون مثال وقعت الحادثة سنة طاعون كذا فكيف إذا كان 

                                                            

 .ٜٗٔ/ٖ :منار القاري :ينظر( ٔ)



 

 255 

4 

تسميات لمطواعين في سنوات ظيوره  لذلك اشتير عندىم .الطاعون في المدينة
وطاعون عمواس في بالد  كطاعون شيرويو الذي وقع في المدائن زمن بعثة النبي 

ىـ وطاعون الفتيات ٜٙوطاعون الجارف سنة  الشام في خالفة عمر بن الخطاب 
 .لكثرة من مات فيو من الفتيات وغيرىاوسمي بيذا االسم  ىـٚٛسنة 

بي الدنيا ذكروا أعمم كالمدائني وابن ىل الأن أ (ـىٕ٘ٛ)توقد ذكر ابن حجر 
لى زمنيم وتوسع غيرىم من إطاعون في البمدان من زمن البعثة حوادث يسيرة لظيور ال

المتأخرين فذكر نحوا من أربعين ظيورا لمطاعون بيد أنو تعقبيا فوجد كثيرا منيا في 
مراض ألاألوبئة األخرى واو أمطمق ما وقع فيو الفناء الكثير بمثل الجوع والقحط 

ثم ذكر ما استقصاه ىو بنفسو من الطواعين فكان ما وقع منو  .السارية غير الطاعون
موية ما يقارب الخمسة عشر طاعون في المدائن لى نياية الدولة األإمن زمن البعثة 

ىل أثم ذكر  .(ٔ)والكوفة والشام ومصر وليس فييا بحمد اهلل تعالى واحدا في المدينة
 بغدادعمم وقوع الطاعون فيما بعد بني أمية في عيد بني العباس ومن بعدىم في ال

والبصرة والكوفة واليمن والحجاز ودمشق ومصر واألحواز واصبيان وغيرىا من البمدان 
 .من عشرين طاعونا وليس لممدينة في ذلك ذكر ال من قريب وال بعيد أكثر

فإنو لم ُيسمع من النقمة وال من  ؛)وقد أظير اهلل صدق رسولو  :وقال القرطبي
 .(ٕ)إنو وقع في المدينة طاعون عام( :غيرىم من يقول

أما المدينة فمم ُيذكر  ،)ذكر جمٌع أن الطاعون العام دخل مكة :وقال المناوي
وىذا من معجزاتو؛ وقد امتنع الطاعون عن المدينة ىذه العصور  ،أنو دخميا
 .(ٖ)المتطاولة(

                                                            

 . ٖٔٙ/ٔ :بذل الماعون :ينظر( ٔ)
 . ٜ٘ٗ/ٖ :المفيم لما أشكل من تمخيص كتاب مسمم( ٕ)
 . ٕٖٔ/ٗ :فيض القدير( ٖ)
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أي  (ىـٕٖ٘ٔ)تالعالم المحدث المؤرخ محمد أنور شاه الكشميري اليندي  وىذا
أما الطاعون فمم  ،)عدم دخول الدجال في المدينة متيقنٌ  :قبل تسع وثمانين عاما يقول

 .(ٔ)وىو المرجو فيما يأتي( ،يدخل بعُد فييا
فالمؤرخون يجمعون عمى عدم دخول الطاعون المدينة البتة ومن إنصافيم 

حداث التي وقعت في المدينة فقد ذكروا ظيور عمى نقل الحقيقة وذكر األ وحرصيم
كثير من األوبئة واالمراض وانتشار العمل واالسقام في المدينة بدأ من األيام األولى من 

حداث ألا هوتوثيق ىذ اليجرة المباركة لممسممين األوائل من أصحاب رسول اهلل 
 :َقاَلتْ  ،ئمة َعْن َعاِئَشةَ فقد روى غير واحد من األ .وتسجيميا واالستفاضة في بيانيا

 :َفَدَخْمت َعَمْيِيَما َفُقْمت :َقاَلت ،َواْشَتَكى ِباَللٌ  ،َفاْشَتَكى َأُبو َبْكرٍ  ،َقِدْمَنا اْلَمِديَنَة َوِىَي َوِبيَئةٌ 
 :ْكٍر إَذا َأَخَذْتُو اْلُحمَّى َيُقولُ َيا َأَبِت َكْيَف َتِجُدك َوَيا ِباَلُل َكْيَف َتِجُدك َقاَلْت َفَكاَن َأُبو بَ 

 َواْلَمْوُت َأْدَنى ِمْن ِشَراِك نَ ْعِلوِ  ** ُكلُّ اْمِرٍئ ُمْصِبٌح ِفي َأْىِلوِ 
 :َوَكاَن ِباَلٌل إَذا ُأْقِمَع َعْنُو َيْرَفُع َعِقيَرَتُو َفَيُقولُ 

َلة    ِبَواٍد َوَحْوِلي إْذِخٌر َوَجِليلُ  ** َأالا لَْيَت ِشْعِري َىْل أَبِيَتنا لَي ْ
 َوَىْل يَ ْبُدَوْن ِلي َشاَمٌة َوَطِفيُل  ** َوَىْل َأِرَدْن يَ ْوم ا ِمَياَه َمَجناةٍ 

المُيمَّ َحب ْب ِإَلْيَنا اْلَمِديَنَة َكَما » :َقالَ  ،َشْكَوى َأْصَحاِبوِ  َفَممَّا َرَأى َرُسوُل اهلِل  
ْحَيا ،دَّ َحبَّْبَت َمكََّة َأْو َأشَ  ْل ُحمَّاَىا ِإَلى  ،َوَباِرْك َلَنا ِفي َصاِعَيا َوُمد َىا ،َوَصح  َوَحو 

 .(ٕ)«اْلُجْحَفةِ 
 

                                                            

 . ٚ٘/ٙ :فيض الباري عمى صحيح البخاري( ٔ)
، وصحيح مسمم: كتاب (ٛ٘ٛٔ)رقم ب ٓٙ/ٕ :باب ما جاء في وباء المدينة ،الموطأ: كتاب الجامع( ٕ)

 . (ٖٙٚٔ)رقم ب ٖٓٓٔ/ٕ :وائياباب الترغيب في سكن المدينة والصبر عمى أل ،الحج



 

 257 

4 

َوُعْتَبَة ْبَن  ،المَُّيمَّ اْلَعْن َشْيَبَة ْبَن َرِبيَعةَ » :َعَمى ُمْشِرِكي َمكََّة َفَقالَ  َوَدَعا النَِّبيُّ 
  .(ٔ)«َوُأَميََّة ْبَن َخَمٍف َكَما َأْخَرُجوَنا ِمْن َأْرِضَنا ِإَلى َأْرِض اْلَوَباءِ  ،َرِبيَعةَ 

 ،َأْرَض َوَباٍء َوُحمَّى َبْل َكاَنِت اْلَمِديَنُة َمْقِدَم النَِّبي   ،َوَلْم ُتْمَنِع اْلَمِديَنُة ِمَن اْلَوَباءِ 
 .(ٕ)«َنا اْلَمِديَنَة َوِىَي َأْوَبُأ َأْرِض المَّوِ َقِدمْ » :َقاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي المَُّو َعْنَيا
 َأنَّ ُأَناًسا ِمْن ُعْكٍل َأْو ُعَرْيَنَة َقِدُموا َعَمى َرُسوِل المَِّو »َوَرَوى َأَنُس ْبُن َماِلٍك 

َوَلْم َنُكْن َأْىَل ِريٍف َواْسَتْوَخُموا اْلَمِديَنَة َفَأَمَرُىْم َرُسوُل  ،َوَقاُلوا َيا َنِبيَّ المَِّو إنَّا ُكنَّا َأْىَل َضْرعٍ 
  .(ٖ)«ِبَذْوٍد َوِبَراٍع َوَأَمَرُىْم َأْن َيْخُرُجوا ِفيِو َفَيْشَرُبوا ِمْن َأْلَباِنَيا َوَأْبَواِلَيا المَِّو 

عيا اهلل تعالى وىذه الحمى إنما كانت في البدايات األولى لميجرة المباركة وقد رف
ن باسم مرض المالريا وىو آلوقد تكون ىذه الحمى ىي ما عرف ا ببركة دعاء النبي 

عراضيا التي ذكرىا المحدثون وأىل السير تشبو تماما أأحد أنواع األوبئة السارية فإن 
َقِدْمَنا اْلَمِديَنَة َوِىَي َأْوَبُأ َأْرِض » :َقاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي المَُّو َعْنَيا .عراض مرض المالرياأ

 .(ٗ)«المَّوِ 
ومات بسببو خمق كثيرون وأخبرنا  ثم عاد الوباء وانتشر الداء في عيد عمر 

))َأَتْيُت الَمِديَنَة َوَقْد َوَقَع ِبَيا َمَرٌض َوُىْم َيُموُتوَن َمْوًتا  :َقالَ  ،بو َأبو اأَلْسَوِد الدؤلي
 .(٘)َذِريًعا((

مراض لممدينة مستفيض معموم لكن كما ئمة والعمماء دخول األوبئة واألونقل األ
وصافو وكيفياتو وال عالقة لو أعراضو و أن الطاعون مرض مخصوص لو ىيئاتو و أقدمنا 

  .لى القتل في أحيان كثيرةإبباقي األوبئة من خالل عموم أنو معد سار متفش يؤدي 
                                                            

 . (ٜٛٛٔ)رقم ب ٖٕ/ٖ :المدينةن تعرى أ باب كراىية النبي  ،صحيح البخاري: كتاب الحج( ٔ)
 تقدم تخريجو. ( ٕ)
 . (ٕٜٔٗ)رقم ب ٜٕٔ/٘ :باب قصة عكل وعرينة ،صحيح البخاري: كتاب المغازي( ٖ)
 . سبق تخريجو( ٗ)
 . (ٖٕٗٙ)رقم ب ٜٙٔ/ٖ :باب تعديل كم يجوز ،صحيح البخاري: كتاب الشيادات( ٘)
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 اخلامتة
نتائج كممت ىذا البحث وخرجت منو بأن مَن اهلل عمَي بفضمو وكرمو أبعد 

  :تيةجاءت ممخصة بالنقاط اآل
 ،عدد روايات عدم دخول الطاعون المدينة ستة عن أربعة من الصحابة -ٔ

وواحدة  ،أربعة منيا صحيحة سندا ومتنا اتفق عمماء الحديث عمى صحتيا
ن كان في  ورواية واحدة  ،ى الحسنلإسندىا ضعف لكنيا بالشواىد ترقى وا 

  .ضعيفة السند وليس ليا شواىد
ن الصحابي أبا ىريرة لم ينفرد برواية أحاديث عدم دخول الطاعون المدينة إ -ٕ

بل شاركو في الرواية صحابة أجالء وىم سعد بن أبي وقاص  عن النبي 
وأنس بن مالك وجابر بن عبد اهلل؛ كما أن اإلمام البخاري لم يروىا في 

مامان مالك في الموطأ وأحمد في المسند إلبل سبقو ا ،صحيحو وحده
ورواىا عمماء كثيرون معاصرون لو ومتأخرون عنو من أئمة الحديث 

كمسمم والنسائي  ى رسول اهلل إليم بأسانيدىم والرواية في مصنفات
 .ي يعمى وأبي عوانة والحاكم والبزار وأبي بكر بن أبي خيثمةأبوالترمذي و 

وأن تعريفو  ،ن الطاعون مرض مخصوص لو اعراضو وصفاتو وأشكالوإ -ٖ
الذي جاءت بو السنة وذكره شراح الحديث ىو نفسو الذي قالت بو منظمة 

فكل  ،وأن بين الطاعون والوباء عموم وخصوص ،الصحة العالمية وأقرتو
 .وليس كل وباء طاعون ،طاعون وباء

وىذا  ،ن المدينة المنورة قد حماىا اهلل تعالى من شر الطاعون وفتكو بالناسإ -ٗ
فقد اتفقت  ،وأن التاريخ يؤيد ما قالو الرسول  ،من فضائميا وخصائصيا

إلى يومنا لم يظير في  كممة المؤرخين قديما وحديثا أنو من يوم ىجرتو 
ن كان قد فشا قريبا منيا  .المدينة طاعون وا 



 

 251 

4 

 قائنة املصادر واملراجع
 ،ىــ(ٖٛ٘بو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري )تأ ،ساس البالغةأ .ٔ

ىــ ٜٔٗٔ ،ٔط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العممية ،محمد باسل :تحقيق
 م. ٜٜٛٔ -

يوسف بن عبداهلل بن عبد البر  ،صحاباالستيعاب في معرفة األ .ٕ
 ،ٔط ،بيروت ،دار الجيل ،عمي محمد البجاوي :تحقيق ،ىــ(ٖٙٗ)ت

 ىــ. ٕٔٗٔ
 ،ىــ(ٖٓٙلعز الدين بن االثير الجزري )ت ،سد الغابة في معرفة الصحابةأُ  .ٖ

 ،محمود عبدالوىاب فايد ،حمد عاشورأمحمد  ،براىيم البناإمحمد  :تحقيق
 دار الشعب.

 ،ىـــ(ٕ٘ٛحمد بن حجر العسقالني )تأ ،تمييز الصحابةصابة في إلا .ٗ
 ىــ. ٕٔٗٔ ،ٔط ،بيروت ،دار الجيل ،عمي محمد البجاوي :تحقيق

السبتي عياض بن موسى بن عياض  ،كمال المعمم بفؤاد مسممإ .٘
دار الوفاء لمطباعة والنشر  ،سماعيلإد يحيى : تحقيق ،ه(ٗٗ٘)ت

   م.ٜٜٛٔ-ىـٜٔٗٔ ،ٔط ،مصر ،والتوزيع
 ىبة اهلل بن عمي بن حمزة المعروف بابن الشجري ،ي ابن الشجريآمال .ٙ

 ،القاىرة ،مكتبة الخانجي ،د محمود محمد الطناحي :تحقيق ،ه(ٕٗ٘)ت
 .مٜٜٔٔ-هٖٔٗٔ ،ٔط

حجر العسقالني  حمد بن عمي بنأ ،بذل الماعون في فضل الطاعون .ٚ
 ،دار العاصمة ،حمد عصام عبدالقادر الكاتب: أتحقيق ،ه( ٕ٘ٛ)ت

 .الرياض
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 ،بغية المحتاج في المجرب من العالج وىو خالصة تذكرة داود في الطب .ٛ
دار الكتب  ،حمد فريد: أتحقيق ،ه(ٛٓٓٔ)ت داود بن عمر االنطاكي

 .العممية
محمد بن محمد بن عبدالرزاق الزبيدي  ،تاج العروس من جواىر القاموس .ٜ

 دار اليداية.  ،مجموعة من المحققين :ىــ( تحقيقٕ٘ٓٔ)ت
أبو بكر  ،السفر الثالث ،لتاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمةا .ٓٔ

الفاروق  ،صالح بن فتحي ىالل: ىـ( تحقيقٜٕٚأحمد بن أبي خيثمة )ت
 م. ٕٙٓٓ-ىـٕٚٗٔ ،ٔط ،القاىرة ،الحديثة لمطباعة والنشر

 محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري ،التاريخ الكبير .ٔٔ
 .الدكن ،حيدر آباد ،المعارف العثمانية دائرة ،ىـ(ٕٙ٘)ت

استشاري األمراض الصدرية  ،تصريح خاص لمدكتور محمد الدسوقي .ٕٔ
  mubasher.aljazeera.net/news:http//لمجزيرة مباشر. 

 :ىــ( تحقيقٕ٘ٛحمد بن عمي بن حجر العسقالني )أ ،تقريب التيذيب .ٖٔ
 م. ٜٙٛٔ-ىـــٙٓٗٔ ،ٔط ،سوريا ،دار الرشيد ،محمد عوامو

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل  ،التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد .ٗٔ
: تحقيق ،ىـ(ٖٙٗبن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت 

وزارة عموم األوقاف  ،مصطفى بن أحمد العموي، محمد عبد الكبير البكري
 .ىـٖٚٛٔ ،المغرب ،اإلسالميةوالشؤون 

 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،تيذيب األسماء والمغات .٘ٔ
 .لبنان ،بيروت ،ىـ( دار الكتب العمميةٙٚٙ)ت

  

http://mubasher.aljazeera.net/news
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دار  ،ىــ(ٕ٘ٛحمد بن عمي بن حجر العسقالني )تأ ،تيذيب التيذيب .ٙٔ
 م. ٜٗٛٔ-ىـــٗٓٗٔ ،ٔط ،بيروت ،الفكر

 :تحقيق ،ىــ(ٕٗٚيوسف بن الزكي عبدالرحمن المزي )ت ،تيذيب الكمال .ٚٔ
-ىــٓٓٗٔ ،ٔط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،د. بشار عواد معروف

 م. ٜٓٛٔ
 :تحقيق ،ىــ(ٖٗ٘بو حاتم التميمي )تأحمد أمحمد بن حبان بن  ،الثقات .ٛٔ

 م. ٜ٘ٚٔ-ىــٜٖ٘ٔ ،ٔط ،دار الفكر ،السيد شرف الدين احمد
عبد الممك بن محمد بن إسماعيل  ،وبثمار القموب في المضاف والمنس .ٜٔ

 .القاىرة ،ىـ( دار المعارفٜٕٗ)ت أبو منصور الثعالبي
 :تحقيق ،ىـــ(ٕٙ٘سماعيل البخاري )تإالجامع الصحيح لإلمام محمد بن  .ٕٓ

 ىـــ. ٕٕٗٔ ،ٔط ،دار طوق النجاة ،محمد بن زىير
دريس الرازي إبي حاتم محمد بن أعبدالرحمن بن  ،الجرح والتعديل .ٕٔ

 م. ٕٜ٘ٔ-ىـــٕٖٚٔ ،ٔط ،بيروت ،حياء التراث العربيإىــ( دار ٕٖٚ)ت
شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن  ،سماء من تكمم فيو وىو موثقأذكر  .ٕٕ

 ،مكتبة المنار ،ىـ( تحقيق محمد شكورٛٗٚ)ت أحمد بن عثمان الذىبي
 .مٜٙٛٔ-ىـٙٓٗٔ ،ٔالزرقاء ط

عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الشيير بالجاحظ  ،الرسائل السياسية .ٖٕ
 بيروت.  ،دار ومكتبة اليالل ،ىـ(ٕ٘٘)ت
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محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  ،زاد المعاد في ىدي خير العباد .ٕٗ
مكتبة  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ىـ(ٔ٘ٚشمس الدين ابن قيم الجوزية )ت

 .مٜٜٗٔ-ىـ٘ٔٗٔالكويت ،  ،المنار اإلسالمية
 :تحقيق ،ىــ(ٜٕٚبو عيسى الترمذي )تأمحمد بن عيسى  ،ترمذيسنن ال .ٕ٘

 ،ٕط ،مصر ،مطبعة مصطفى الحمبي ،حمد محمد شاكر وآخرونأ
 م. ٜ٘ٚٔ-ىـــٜٖ٘ٔ

محمد  :تحقيق ،ىـــ(ٕٔٙمسمم بن الحجاج النيسابوري )ت ،صحيح مسمم .ٕٙ
 بيروت. ،حياء التراث العربيإدار  ،فؤاد عبد الباقي

أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الياشمي المعروف  ،الطبقات الكبرى .ٕٚ
دار الكتب  ،محمد عبد القادر عطا: تحقيق ،ىـ(ٖٕٓبابن سعد )ت

 م.ٜٜٓٔ-ىـٓٔٗٔ ،ٔط ،بيروت ،العممية
مد بن موسى العيني أحمحمود بن  ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري .ٕٛ

 بيروت.  ،حياء التراث العربيإدار  ،ىـــ(٘٘ٛ)ت
حمد ين عمي بن حجر العسقالني أ ،شرح صحيح البخاريفتح الباري  .ٜٕ

 ىــ. ٜٖٚٔ ،بيروت ،دار المعرفة ،ىـــ(ٕ٘ٛ)ت
مالي محمد أنور شاة بن معظم شاة آ ،فيض الباري عمى صحيح البخاري .ٖٓ

دار  ،محمد بدر عالم الميرتيي: تحقيق (،هٖٖ٘ٔت)الكشميري اليندي 
 م. ٕ٘ٓٓ-هٕٙٗٔ ،ٔط ،لبنان ،بيروت ،الكتب العممية
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زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف  ،فيض القدير شرح الجامع الصغير .ٖٔ
بن تاج العارفين بن عمي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاىري 

 . ىـٖٙ٘ٔ ،ٔط ،مصر ،المكتبة التجارية الكبرى ،ىـ(ٖٔٓٔ)ت
: تحقيق ،ىـ(ٕٛٗ)ت الحسين بن عبد اهلل بن سينا ،القانون في الطب .ٕٖ

 .محمد أمين الضناوي
محمد بن احمد الذىبي  ،الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة .ٖٖ

مؤسسة  ،سالميةإلدار القبمة لمثقافة ا ،ةمحمد عوام :تحقيق ،ىــ(ٛٗٚ)ت
 م. ٕٜٜٔ-ىـــٖٔٗٔ ،ٔط ،جدة ،عمو

أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم  ،كتاب العين .ٖٗ
 ،إبراىيم السامرائي .د ،ميدي المخزومي .تحقيق د ،ىـ(ٓٚٔ)ت الفراىيدي

 .دار ومكتبة اليالل
دار  ،ىــ(ٔٔٚفريقي )تمحمد بن مكرم بن منظور األ ،لسان العرب .ٖ٘

 ىـــ. ٗٔٗٔ ،ٖط ،بيروت ،صادر
 حمد بن شعيب بن عمي الخراساني النسائيأ ،المجتبى من السنن .ٖٙ

 ،مكتب المطبوعات االسالمية ،بو غدةأعبدالفتاح  :تحقيق ،ىــ(ٖٖٓ)ت
 م.ٜٙٛٔ-ىـــٙٓٗٔ ،ٕط ،حمب

أبو الحسن نور الدين عمي بن أبي بكر بن  ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .ٖٚ
 ،مكتبة القدسي ،حسام الدين القدسي: ىـ( تحقيقٚٓٛسميمان الييثمي )ت

 .مٜٜٗٔ-ىـٗٔٗٔ ،القاىرة
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أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده المرسي  ،المحكم والمحيط األعظم .ٖٛ
 ،بيروت ،دار الكتب العممية ،عبد الحميد ىنداوي: تحقيق ،ىـ(ٛ٘ٗ)ت
 .مٕٓٓٓ-ىـٕٔٗٔ ،ٔط

بو عبداهلل محمد بن ابي بكر الرازي أزين الدين  ،مختار الصحاح .ٜٖ
 ،بيروت ،المكتبة العصرية ،يوسف الشيخ محمد :تحقيق ،ىــ(ٙٙٙ)ت

 م. ٜٜٜٔ-ـىــٕٓٗٔ ،٘ط ،صيدا
أبو الحسن عبيد اهلل بن محمد عبد  ،مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ٓٗ

 ،إدارة البحوث العممية والدعوة واإلفتاء ،ىـ(ٗٔٗٔالسالم المباركفوري )ت
 .مٜٗٛٔ-ىـٗٓٗٔ ،ٖط ،اليند ،بنارس ،الجامعة السمفية

عمي بن سمطان محمد القاري  ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ٔٗ
 م. ٕٕٓٓ-ىــٕٕٗٔ ،ٔط ،لبنان ،بيروت ،دار الفكر ،ىــ(ٗٔٓٔ)ت

بو بكر محمد بن عبداهلل بن العربي أ ،المسالك في شرح موطأ مالك .ٕٗ
 ،سالميدار الغرب اإل ،محمد بن الحسين السميماني: تحقيق ،ه(ٖٗ٘)ت

 .مٕٚٓٓ-هٕٛٗٔ ،ٔط ،بيروت
يعقوب بن إسحاق بن إبراىيم النيسابوري  أبو عوانة ،مستخرج أبي عوانة .ٖٗ

 ،بيروت ،دار المعرفة ،أيمن بن عارف الدمشقي :تحقيق ،ىـ(ٖٙٔ)ت
 م. ٜٜٛٔ-ىـٜٔٗٔ ،ٔط

بو عبداهلل الحاكم محمد بن عبداهلل بن محمد أ ،المستدرك عمى الصحيحين .ٗٗ
دار الكتب  ،مصطفى عبدالقادر عطا :تحقيق، ىــ(٘ٓٗالنيسابوري )ت

 م.ٜٜٓٔ-ىـــٔٔٗٔ ،ٔط ،بيروت ،العممية
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حمد بن عمي بن المثنى التميمي الموصمي أو يعمى أب ،مسند ابي يعمى .٘ٗ
 ،ٔط ،دمشق ،مون لمتراثأدار الم ،سدأحسين سميم  :تحقيق ،ىــ(ٖٚٓ)ت

 م.ٜٗٛٔ-ىـــٗٓٗٔ
أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل .ٙٗ

عادل  ،تحقيق شعيب األرناؤوط ،ىـ(ٕٔٗىالل بن أسد الشيباني )ت
 .مٕٔٓٓ-ىـٕٔٗٔ ،ٔط ،مؤسسة الرسالة ،وآخرون ،مرشد

أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد  ،مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار .ٚٗ
محفوظ الرحمن زين اهلل : تحقيق ،ىـ(ٕٜٕ)ت الخالق المعروف بالبزار

  .مٜٕٓٓ-مٜٛٛٔ ،ٔط ،المدينة المنورة ،مكتبة العموم والحكم ،خرونآو 
أحمد  ،إبراىيم مصطفى ،مجمع المغة العربية بالقاىرة ،المعجم الوسيط .ٛٗ

 .دار الدعوة ،محمد النجار ،حامد عبد القادر ،الزيات
جالل  ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،معجم مقاليد العموم في الحدود والرسوم .ٜٗ

 مكتبة ،محمد إبراىيم عبادة .أ.د: تحقيق، ىـ(ٜٔٔالدين السيوطي )ت
 .مٕٗٓٓ-ىـٕٗٗٔ ،ٔط ،مصر ،القاىرة ،اآلداب

 :تحقيق ،ىــ(ٜٖ٘حمد بن فارس الرازي )تأ ،معجم مقايس المغة .ٓ٘
 م. ٜٜٚٔ-ىــٜٜٖٔ ،دار الفكر ،عبدالسالم محمد ىارون

حمد بن عمر بن أعباس بو الأ ،المفيم لما أشكل من تمخيص كتاب مسمم .ٔ٘
دار ابن  ،ميستومحيي الدين ديب : تحقيق ،(هٙ٘ٙت)راىيم القرطبي إب

 م. ٜٜٙٔ-هٚٔٗٔ ،ٔط ،بيروت ،دمشق ،كثير
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 :راجعو ،حمزة محمد قاسم ،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .ٕ٘
 ،بشير محمد عيون :عني بتصحيحو ونشره ،الشيخ عبد القادر األرناؤوط

 ،مكتبة المؤيد ،الجميورية العربية السورية ،دمشق ،مكتبة دار البيان
 م.ٜٜٓٔ-ىـٓٔٗٔ ،المممكة العربية السعودية ،الطائف

أبو الوليد سميمان بن خمف بن سعد بن أيوب  ،المنتقى شرح الموطأ .ٖ٘
 .ىـٕٖٖٔ ،ٔط ،مصر ،مطبعة السعادة ،ىـ(ٗٚٗالباجي األندلسي )ت

و زكريا محيي الدين يحيى بن أب ،المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج .ٗ٘
 ،ٕط ،بيروت ،التراث العربيحياء إدار  ،ىــ(ٙٚٙشرف النووي )ت

 ىــ. ٕٜٖٔ
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد  ،المواىب المدنية بالمنح المحمدية .٘٘

 .مصر ،القاىرة ،المكتبة التوفيقية ،ىـ(ٖٕٜالممك المصري )ت
بي الحزم القرشي أالدين بن عمي بن  ابن النفيس عالء ،الموجز في الطب .ٙ٘

 .لبنان ،بيروت ،لكتب العمميةدار ا ،عمق عميو د يحي مراد ،ه(ٚٛٙ)ت
ام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي إلما ،موطأ اإلمام مالك .ٚ٘

 ،محمود خميل ،بشار عواد معروف .د: تحقيق ،ىـ(ٜٚٔالمدني )ت
 .ىـٕٔٗٔ ،مؤسسة الرسالة

  :موقع منظمة الصحة العالمية بالمغة العربية .ٛ٘
https://www.who.int/features/qa/plague/ar/. 
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets 

/detail/plague 
  

https://www.who.int/features/qa/plague/ar/
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets
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 :موقع مايو كمينك .ٜ٘
Mayo Clinic :  https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-

conditions/plague/symptoms-causes/syc-20351291 . 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  ،النياية في الفتن والمالحم .ٓٙ

 ،لبنان ،بيروت ،دار الجيل ،محمد أحمد عبد العزيز: تحقيق ،ىـ(ٗٚٚ)ت 
 .مٜٛٛٔ-ىـٛٓٗٔ

ابن  ،و السعادات الجزريأبمجد الدين  ،ثرألالحديث واالنياية في غريب  .ٔٙ
 ،بيروت ،المكتبة العممية ،حمد الزاويأطاىر  :تحقيق ،ىــ(ٙٓٙثير )تألا

 م. ٜٜٚٔ-ىــٜٜٖٔ
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