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األوبئة يف التاريخ اإلسالمي وكيفية تعامل املسلمني معها
ملخص البحث
 اتركة وراءها ما ميكن وصفه بكوارث،ً بل حصدت أروح الناس حصدا،شكلت األوبئة هتديداًكبريا للمسلمني يف العصور املختلفة
 من مث السياسي يف هناية املطاف؛،كربى تركت بدورها آاثراً سلبية ابلغة القسوة على الصعيد االجتماعي واالقتصادي والعمراين
 ويف هذا البحث ستكون،آاثرا مدمرة ألوجه احلياة
ً فكانت موجات متتالية من أوبئة الطاعون قد ضربت البالد اإلسالمية وتركت

. الدراسة عن أسباب الوابء وطرق العدوى وكيف تعامل معه املسلمون يف التاريخ اإلسالمي
.  األوبئة – التاريخ اإلسالمي – الطاعون: الكلمات املفتاحية

Abstract
epidemics pose great threat to Muslim ifferens in dt jurisprudential books ,and
given that these epidemics have left Eras .reaped people's lives, leaving behind what could be
described as major disasters that in turn left extremely harsh negative effects on the social
,economic ,and urban levels ,and epidemics struck Islamic countries. and its destructive
effects on aspects of life ,and in this research ,the study of the epidemic ,the methods of
infection ,and how Muslims dealt with it in Islamic history will be studied. Arabs and
Muslims have sufferad from epidemics and pandemics at different stages in their history ,the
most important of which was the plague, whose repercussions included all aspects of life
,economic, social and religious .historians who contemplated those events presented various
pictures of those epidemics and their effects and consequences throughout the world such as
ibn hajar al-asqalani,ibn adhari and others as I discussed in this there are many historical and
their effects in Islamic community and humanity as a whole ,we must address them and pay
attention to their study.

املقدمة :
عاىن العرب واملسلمون من األوبئة و اجلوائح يف مراحل خمتلفة من اترخيهم ،كان أمهها الطاعون الذي مشلت تداعياته كل مناحي
احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية و الدينية.
فال غرابة إن جنده حاضراً بطبيعة احلال ،يف مصنفات التاريخ  ،كما يف نوازل الفقهاء وكتب احلكماء والشك التعاطي مع
عارض خطري كالطاعون يعكس لنا أمناط التفكري املختلفة يف سياقات اترخيية  ،متباينة ،فكيف نظر أسالفنا اىل الوابء؟.
لقد قدم املؤرخون الذين عاصروا تلك األحداث صورا متنوعة من تلك األوبئة وآاثرها وعواقبها يف سائر األرض مثل ابن حجر
العسقالين وابن عذارى وغريمها كما حبثت يف ذلك العديد من الكتب التارخيية والفقهية ونظرا ملا تركت تلك األوبئة من آاثر يف
التاريخ اإلسالمي و النعكاسها على األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمجتمع اإلسالمي واإلنسانية مجعاء ،فالبد من
تناوهلا واالهتمام بدراستها.
خطة البحث :
لقد قسمنا البحث اىل مقدمة وحمورين وخامتة أما احملور األول فكان تعريف الوابء لغة واصطالحا وكذلك أسباب الطواعني
واألوبئة وعوامل انتشارها وطرق وأساليب الوقاية من الطواعني واألوبئة أما احملور الثاين فسيكون تعامل علماء مع األوبئة ونبذة
عن األوبئة اليت واجهت املسلمني يف اترخيهم وآاثرها السياسية والدينية لألوبئة يف التاريخ اإلسالمي .
تعريف الوابء  ،الطاعون  -:لغة واصطالحا :
الوابء عند ابن منظور  :الطاعون لغة  ":املرض العام والوابء الذي يفسد له اهلواء فتفسد له األمزجة واألبدان"(. )1
وابء اجلمع  :أوبئة هو انتشار مفاجئ وسريع ملرض يف رقعة جغرافية ما يف معدالته يف منطقة معينة(..)2
الطاعون لغة  :يقال عن الشخص طعني أن أصابه الطاعون ،وطعن الشخص فهو مطعون ،وقد جاءت كلمة طاعون على وزن
فأعول من الطعن ،فاستخدموه مبعىن غري معناه األصلي ،لكنه يعطي داللة قريبة منه ليدل على املوت الذي يصيب مجاعة من
)3 ( .

الناس فشيع بينهم كالوابء

أما املعين االصطالحي ،فهو قروح جسدية خترج وتتمركز يف مواضع خمتلفة من اجلسم  ،كاأليدي أو املرافق واآلابط أو غريها ،
( )4

ويصحب ذلك أالم شديدة  ،مع ما يرافقها من أعراض أخرى كالقيء وخفقان القلب

 ،وقد عرف ابن حجر العسقالين

الطاعون بقوله  " :هو املرض الذي يفسد اهلواء به وتفسد به األبدان واألمزجة ،وهو مادة مسية حتدث ورماً وقد فرق العلماء بني
الوابء والطاعون  ،فعدو الطاعون وابء وليس ابلعكس  ،حيث إن الطواعني يف الغالب غري معلومة املصدر فيما يكون مصدر
الوابء معروفاً "(.)5
يرى ابن القيم أن ينب الوابء والطاعون عموماً وخصوصاً ،فكل الطاعون وابء ،وليس كل وابء طاعوانً ،وكذلك األمراض العامة أعم
من الطاعون فأنه واحد منها  ،وقال الرسول عليه أفضل الصالة والسالم " الطاعون شهادة لكل مسلم "

()6

لعل أول طاعون أو وابء عام ذكرته املصادر اإلسالمية هو طاعون وقع يف بين إسرائيل بعد أن امتنعوا عن امتثال أوامر هللا وبدلو
َّ ِ
َّ ِ ِ
كلماته قال تعايل ((فَبد َ َّ ِ
الس َم ِاء ِمبَا َكانُوا يَ ْف ُس ُقو َن )) (.)7
ين ظَلَ ُموا ِر ْجزاً ِم ْن َّ
يل َهلُْم فَأ َ
َ
َنزلْنَا َعلَى الذ َ
َّل الذ َ
ين ظَلَ ُموا قَ ْوالً َغْي َر الذي ق َ
أسباب الطواعني واألوبئة وعوامل انتشارها :
أدى غياب املعرفة العلمية الدقيقة إىل تباين آراء األطباء والفقهاء يف شأن أسباب الطواعني واألوبئة وبني تعليالت ربطت بني
فساد اهلواء يف الطبيعة وظهور الطواعني واألوبئة وبني تعليالت ركز عليها الفقهاء تتلخص يف عدم التقيد أبحكام الشريعة ،ومن
هذه األسباب:
أوال:أسباب طبية :
اعتمد األطباء املسلمون نظرية الطبيب اليوانين جالينوس يف شيوع األوبئة إىل رطوبة وفساد اهلواء الذي يؤدي إىل فساد األمزجة
واألبدان ،ومن مث أكد األطباء املسلمون على أن التوسع يف العمران يؤدي إىل إحداث العفن والرطوبة الفاسدة يف اجلو ،وابلتايل
يتسبب يف وقوع األوبئة املهلكة كالطواعني واحلميات واستنادا اىل تلك النظرية فسر ابن خلدون أن ظهور األوبئة انمجة عن كثرة
العفن والرطوبة الفاسدة ،فإذا اشتد فساد اهلواء وقع املرض يف الرئة ،يف حني إن ابن سينا رفض التخلي عن نظرية جالينوس أملح
إىل أن فساد اهلواء هو املباشر للوابء.

( )8

وهذا ما كتبه املؤرخ واحلكيم األندلسي ابن اخلطيب(ت1374م)يف رسالته مقنعة السائل عن املرض اهلائل خالل تفشي
طاعون  1374املعروف ابلطاعون األسود الذي قضي على ثلث سكان أورواب قائال  :ملا كان احلكم على الشيء فرعا من
تصوره ،وجب إن نبني هذا املرض ،فنقول مرض حاد ،حار السبب ،مسي املادة،يتصل ابلروح بدءا بوساطة اهلواء ،ويسري يف
العروق،فيفسد الدم ،وحييل رطوابت إىل السمية فتبعه احلمى ونفت الدم له سبب أقصى :وهو األمور الفلكية من القراانت اليت
تؤثر يف العامل حسبما يزعمه أرابب صناعة النجوم وأيخذه الطبيب مسلما عنهم وسبب ،أدين وهو فساد اهلواء اخلاص مبحل
ظهوره ابتدأ أو انتقاال

()9

أسباب دنينه وأخالقية :
أما مذهب الفقهاء واحملدثني يف سبب متكن الطواعني من الناس وفتكها هبم فريجع اىل كونه وخزة من وخزات اجلن؛ اعتمادا على
احلديث الذي ورد مسندا إىل أيب يعلى عن عائشة رضي هللا عنها قالت :ذكر الطاعون ،فذكرت أن النيب صلى عليه وسلم قال":
وخزة تصيب أميت من أعدائهم من اجلن"ورد مجهور الفقهاء على مزاعم األطباء أبن فساد اهلواء هو املسبب املباشر للطواعني،
مستدلني أبن الطاعون يقع يف أعدل الفصول ويف أفسح البالد وأطيبها هواء وماء ،ولو كان سببه اهلواء؛ لعم الناس مجعيا،
واحليواانت كلها ،فاملشاهد واملعاين واحملقق من أخباره أنه يصيب بعضهم اآلخر بيتا جماورا هلم أصال ،ويدخل بيتا وال يصيب إال
أهل البيت فحسب ،كما جادل األطباء الفقهاء واحملدثني أبن لو كان مبدأ الطاعون وخز اجلن فلم يقع أحياان يف شهر رمضان
حيث اجلن والشياطني مصفدة يف أغالهلا ،ال تستطيع نفعا لغريها والضراً وبعيداً عن اجلدل بني األطباء والفقهاء شاع بني العوام

االعتقاد أبن الطاعون عقاب إهلي مجاعي يصيب الناس جراء انشغاهلم ابلدنيا واهنماكهم يف اللذات واملعاصي وإمهاهلم الفروض
والطاعات ،وبسب املنكرات اليت يقرتفوهنا

()10

انتقال العدوى :
على الرغم من أ ن مسالة انتقال العدوى تضاربت بشأهنا املواقف مابني اإلثبات والنفي ،وذلك ملا ورد من نصوص عن النيب عليه
الصالة والسالم يفهم منها إثبات العدوى كقوله صلى هللا عليه سلم يف حديث أيب هريرة كما ورد يف صحيح البخاري أيضا "ال
عدوى وال طرية" وهذه النصوص ظاهرها التعارض ،ولكن تعارض يف حقيقة األمر ،وقد أدىل العلماء يف ذلك مبا يزيل هذا
التعارض ،فقال البيهقي كانت العرب يف اجلاهلية تعتقد العدوى ويقولون :إنه إذا خالط املريض األصحاء أصيبوا مبثل مرضه ،فقال
عليه الصالة والسالم "ال عدوى وال طرية" واملعىن نفي العدوى على الوجه الذي كان يعتقده املشركون يف اجلاهلية من إضافة
الفعل إ ىل غري هللا ،فاخللطة قد تؤثر ،وقد ينتقل املرض من املريض اىل الصحيح بسب اخللطة ولكن إبذن هللا وأمره .فالعدوى إذن
حاصلة ولكنها بتقدير هللا وهذا أمر ال ينبغي إن خيتلف فيه اثنان ،وهذه اجلراثيم اليت تعمل ،إمنا تعمل أيضا بتقدير هللا ،وهللا
يسلطها على من يشاء ،ومن واجبنا حنن – املسلمني  -أال نلقي أبنفسنا إىل التهلكة وأتخذ ابألسباب ،ونتقي مبا حيفظنا من
األمراض من لقاح وتطعيم وكشف الصحي واحملافظة على النظافة.
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طرق وأساليب الوقاية من الطواعني واألوبئة :
على الرغم من أن الطواعني واألوبئة ليست ابلظاهرة اجلديدة الطارئة ،وعلى الرغم من العقائد املطمئنة ابعتبار الطواعني ابتالء
امتحاان ،بل ورمحة يُرفع ضحاايها إىل مرتبة الشهداء ،لكن الواقع خيالف ذلك ،حيث إن مشاعر اخلوف والرعب تظل مسيطرة
و ً

على النفوس عند حدوث الكارثة ،وذلك من أجل مواجهة اخلطر فاجلميع يطرقون كل األبواب ملواجهة األوبئة ،وتعددت هذه
الطرق ومنها:
الوصفات الطبية :
يف مثل هذه الظروف يصبح البحث عن الوصفات الطبية للوقاية من املرض هو الشغل الشاغل للجميع ،ومن بني هذه
الوصفات عملية تطهري اهلواء الفاسد وجتديد هواء حمل السكن ،وذلك ابستعمال الكافور واملسك والعنرب ،ولعل عملية تطهري
اهلواء هذه قربيه الشبه مبا نراه اليوم من تعقيم الشوارع برش املبيدات واملعقمات بقصد مكافحة فريوس كوروان.
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الفرار الفردي واجلماعي:
وعلى الرغم من أن موقف الفقهاء يقتضي و وقائيًا مبالزمة السكان للبلد املصاب واالمتناع عن مغادرته من انحية ،ومن انحية

أخرى من الدخول إليه أسوة السلف من الصحابة ،كما يف صحيح البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد عن النيب أنه قال " إذا
مسعتم الطاعون أبرض فال تدخلوها ،وإذا وقع أبرض وأنتم فيها ،فال خترجوا منها " العزلة واحلجر الصحي هذه العزلة هي أيضا

إجراء وقائي وإميان اثبت بوجود العدوى ،وميارسها عدد كبري من الناس وذلك ابالمتناع عن حضور اجلنائز وزايدة املصابني ،وليس
أوجها أخرى من احلياة العامة خاصة املواضع اليت تكون ملتقى عدد كبري من الناس مثل املساجد ويف
هذا بل تعددت تشمل ً
ظروف صعبة للغاية ونتيجة اخلسائر البشرية الفادحة ،والعجز الفادح للطب وقلة جناح الوسائل األخرى ،لن يبقى سوى االلتجاء
اىل هللا لدفع النقمة ،وعلى الرغم من إن دواء األطباء والفرار والعزلة من بني أساليب الوقاية ،ولكن علينا أال ننسى أن العدوى
بتقدير هللا،وهللا وحده له قدرة على اإلحياء واإلماتة ،فال بد إذن من الرجوع اىل هللا والتقرب ابلصالة والعبادة.
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كيف تعامل علماء املسلمني مع األوبئة
كان للعلماء واألطباء العرب القدامى مسرية طويلة مع مقاومة الوابء ،وحاول بعضهم تقدمي نصائح للتعامل مع األوبئة ،ولعل
بعضهم يتم تدريس ما قدموه للبشرية من علم وكان من هؤالء الطبيب العريب أبوبكر الرازي(320-235ه ) الذي شرح يف
"كتابه احلاوي " تفصيل مرض اجلذام وطرق عدواه ،ومن أشهر مؤلفاته املبتكرة كتابه يف اجلدري ""variola,small – pox
واحلصبة " ،" measlesوهو كتاب من نوعه يف هذا املوضوع ،وقد ميز الرازي بني املرضني ووصف بدقة مميزاهتا وتشخيصهما،
وهو يلح يف اإلشارة إىل أمهية الفحص الدقيق للقلب والنبض والتنفس والرباز عند مراقبة تطور املرضى .وقد الحظ أن ارتفاع
احلرارة يساعد على انتشار الطفح ، eruptionكما أشار اىل وسائل وقاية الوجه والفم والعني وجتنب الندوب الكبرية big
 )14( .scarsوقدم ابن سينا(428-370ه ) نصائح للوقاية من الطاعون الذي يصفه "املوت األسود " تتشابه إىل حد كبري مع
النصائح املقدمة حاليا للوقاية من فريوس كوروان املستجد وهو ما دفع البعض للحديث عن "تنبؤ" ابن سينا بفريوس كوروان
منذ 10قرون.

()15

يقول ابن سينا توصل إىل طريقة لعزل الناس ملدة  40يوما ،ومن هنا جاءت فكرة احلجر الصحي ،وانتقلت إىل إيطاليا عرب جتار
البندقية يف القرن  14حيث كانوا يعزلون ركاب السفن يف جزر قربية ملعرفة إذا كان لديهم أعراض الطاعون ،قبل أن يسمح هلم
ابلوصول لشواطئ املدن أثناء الوابء أو املوت األسود الذي اجتاح أورواب 1352-1347م (.)16
تعامل مع األوبئة اليت واجهت املسلمني يف اترخيهم
كانت البداية يف اخلالفة الراشدة عندما انتشر الوابء " طاعون عمواس" الذي مسي على اسم بلدة صغرية يف ضواحي القدس ،
امتدادا لطاعون جيستان الذي ظهر يف مصر عام 541م ورمبا انتقل إليها من مكان جمهول مث انتقل عرب ميناء
وهو يعد
ً
اإلسكندرية اىل القسطنيطينية(عاصمة اإلمرباطورية البيزنطية) أو روما الشرقية يف هذا اإلمرباطور ولذلك مسي ابمسه والذي أصيب
به وتعاىف منه .
كما امتد الطاعون إىل اإلمرباطورية الساسانية ومعظم املدن املطلة على البحر األبيض املتوسط وق د حصد العديد من
األرواح ومل يتخذ الناس أي إجراءات حازمة ضد املرض؛ مما أدى انتشار املرض آنذاك وهو وابء وقع يف بالد الشام يف أايم
خالفة عمر بن اخلطاب سنة 18ه 640 /م بعد فتح بيت املقدس ومات به كثري من املسلمني ومن صحابة رسول عليه السالم

ويقول الطربي يف كتابه اتريخ األمم وامللوك "دخلت سنة مثاين عشرة ،فيها كان طاعون عمواس  ،فعاىن منه الناس فتويف أبو
عبيدة بن اجلراح  ،هو أمري الناس وقائد اجلند ،ومعاذ بن جبل ،ويزيد بن أيب سفيان ،واحلارث بن هشام ،وسهيل بن عمرو،
وعتبة بن سهل  ،وأشراف الناس ويقول الطربي أنه ملا اشتد الوجع على الناس قام أبوعبيدة خاطباً  ،فقال أيها الناس " إن هذا
فطعن فمات
الوجع رمحة بكم ودعوة نبيكم حممد وموت الصاحلني قبلكم وأن أاب عبيدة يسأل هللا أن يقسم له من حظه ُ
()17
واستخلف على الناس معاذ بن جبل "
وقد قتل مرض عمواس املدمر اآلالف من املسلمني ،يف عهد عمر بن اخلطاب23 – 13 ه وعرفت حبادثة طاعون عمواس
 ،وهو وابء وقع يف الشام سنة 18ه بعد بيت املقدس وذلك ألن الطاعون نشأ هبا أوالً مث انتشر يف بالد املسلمني فنسب إليها.
وكان الفاروق عمر بن اخلطاب يتعامل مع ذلك البلد يف منتهى احلذر  ،حيث مل يدخل هو ومن معه إىل الشام  ،كما أخرج
املعافني من أرض الوابء فضالً عن حتمل املسؤولية كاملة  ،بعد جالء هذا الوابء رحل إىل الشام وأشرف على حل املشكالت
وتصريف تبعات هذه األزمة .
يف حني رفض الصحايب اجلليل أبو عبيدة بن اجلراح اخلروج من الشام  ،وقد كان والياً عليها وقد عمل مبا جاء يف حديث
الرسول علي ه الصالة والسالم " ليس من أحد يقع الطاعون فتمكن يف بلدة صابرا حمتسبا ، ،يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب هللا له
إال كان له مثل أجر شهيد " وقوله أيضاً "إذا مسعتم به الطاعون أبرض فال تقدموا عليه  ،وإذا وقع أبرض  ،وأنتم هبا  ،فال خترجوا
فراراً منه ".

()18

وشهدت اإلجراءات اليت قام به اخلليفة والوايل عمرو بن العاص ملواجهة الوابء القاتل يف الشام  ،إجراءات شبيه ابحلجر
الصحي ،حيث أخذ ابن العاص بنصيحة عمر بن اخلطاب ابخلروج ابلناس إىل اجلبال؛ ألن هذا الوجع إذ يشتعل اشتعال النار
فتحصنوا منه يف اجلبال  ،وبتلك الطريقة استطاعوا القضاء على الوابء الذي شكل خطورة كبرية على الدولة اإلسالمية يف تلك
الفرتة واألخذ أبسباب الوقاية والقضاء عليه )19(.كما حدث الطاعون اجلارف يف البصرة سنة 69ه زمن عبد هللا بن الزبري ومسي
ابجلارف لكثرة من مات يف ويف عام 87ه وقع طاعون يف العراق والشام ،مسي بطاعون الفتيات؛ ألنه وقع ابلنساء والعذارى أوال
فوقع ابلنساء قبل الرجال ،بينما مساه البعض بطاعون األشراف لكثرة ما تويف فيه من أشراف القوم وأكابرهم .
وكان آخر ما حدث من الطواعني يف العصر األموي هو طاعون مسلم بن قتيبة يف سنة 131ه والذي مسي ابسم أول من
مات به  ،وقد وقع هذا الطاعون يف البصرة واستمر لثالثة أشهر واشتد يف رمضان حيث كان خيص يف بعض األايم ألف
جنازة. )20(.
وحتدث ابن كثري أنه عندما اجتاح املغول بغداد ودمروها يف سنة 656ه 1258 /م كثر القتلى يف الشوارع فمات خلق كثري
من تغيري اجلو وفساد الريح  ،فاجتمع الناس على الغالء والوابء والفناء والطعن والطاعون

()21

ويف العصر اململوكي قد تعرضت بالد الشام لطاعون اجتاح معظم مناطقها يف عام 748ه وقد أطلق اسم الطاعون األعظم
لسعة انتشاره وشدة فتكه  ،وقتل العديد من الناس كما انتشر يف حلب داء امسه الفناء العظيم يف عام 795ه وقد حصد 150
ألف شخص.

()22

وحتدث ابن كثري أنه عندما اجتاح املغول بغداد ودمروها يف سنة 656ه 1258 /م تعطلت املساجد واجلماعات وملا انقضى
األمر املقدر وانقضت األربعون يوماً بقيت بغداد خاوية على عروشها والقتلى يف الطرقات وتغري اهلواء فحصل بسببه الوابء
الشديد حىت تعدى وسرى يف اهلواء فاجتمعت على الناس الوابء والفناء والطعن والطاعون.)23( .

أما املغرب العريب  ،فمر يف اترخيه كثري من األوبئة واجملاعات يف عصر املرابطني واملوحدين ولعل أمهها طاعون عام 571ه الذي
انتشر يف بالد املغرب واألندلس ويعد أهم طاعون عرفه املوحدون؛ ملا له من نتائج كارثية ،فلم يسلم منه أحد ،حىت أربعة من أمراء
()24

من أخوة اخلليفة يوسف بن يعقوب ماتوا فيه  ،بينما كان ميوت بسببه مئات من عامة الناس كل يوم.

كما ذكر ابن عذارى املراكشي يف اتريخ األوبئة يف األندلس يف آواخر القرن اخلامس اهلجري  /احلادي عشر امليالدي أنه يف
عام 498ه 1105 /م تنامى القحط يف بالد األندلس و العدوة حىت أيقن الناس ابهلالك ،يف تلك الفرتة أصيب املغرب
واألندلس بسلسلة من القحوط واجملاعات يف الربع األول من القرن السادس اهلجري  /الثاين عشر امليالدي حيث اجتاح جفاف
شديد مدينيت فارس وغرانطة عام 524ه 1130 /م ويف عام 526ه 1132 /م اشتدت اجملاعة والوابء ابلناس يف قرطبة وكثر
دينارا.
املوتى وبلغ مد القمح مخسة عشر ً

()25

اآلاثر السياسة والدينية واالجتماعية لألوبئة يف التاريخ اإلسالمي :
كانت للطواعني أخطار كثرية تصيب األمم والشعوب؛ فتهلكها وهتدد أمن الدول وتؤذن بزواهلا  ،فهي بالء من هللا الذي
يصيب من يشاء  ،وسيف من سيوفه املتسلطة على عباده وكان الوابء خطراً على أمن الدولة فلقد كان طاعون عمواس هو

األخطر على املسلمني وأفىن منهم أكثر من عشرين ألفاً بينهم خرية أمرائهم .
أن الوابء الذي انتشر يف األندلس و العدوة أعقب كارثة القحط وهالك عدد كبري من الناس فأدى إىل مضاعفات سكانية
واقتصادية ابملغرب واألندلس ،وكان مبثابة الشرارة املهددة لسلسلة من الكوارث الطبيعية املتالحقة.

()26

ويف العصر اململوكي ،فقد تعرضت بالد الشام لطاعون اجتاح معظم مناطقها يف 748ه وقد أطلق عليه اسم الطاعون األعظم؛
لسعة انتشاره وشدة فتكه ،وأفىن هذا الطاعون سكان مدن حلب ودمشق والقدس والسواحل كما انتشر يف حلب ابسم الفناء
العظيم ،ومن الناحية االجتماعية أدي إىل اختالل الرتكيبة السكانية ،الذي أدي بدوره إىل تباين كبري يف الكثافة السكانية بني
كثريا من القرى اختلفت متاماً بفعل هذا الوابء ،و نتج عنه تغيري دميوغرايف  ،حيث قل عدد الفالحني ،
املدن والقرى ،وإذ إن ً

فحدث نقص يف املنسوجات واحملاصيل الزراعية واحليوانية ونتج عن ذلك كله غالء شديد يف األسعار وزادت األوضاع االقتصادية

سوءاً وجلأ بعض ضعاف النفوس من التجار وأرابب البضائع إىل استغالل األزمة ابحتكار السلع األساسية لزايدة ثروهتم  ،فيما
مال بعض احملتاجني واملعدمني إىل السرقة واالحتيال ؛ الذي أدي ابلضرورة إىل اهنيار أخالقي يف اجملتمع.

()27

وحتدث ابن كثري أنه عندما اجتاح املغول بغداد ودمروها يف سنة 656ه 1258 /م تعطلت املساجد مدة شهور وملا انقضى
األمر املقدر وانقضت أربعون يوماً و بغداد خاوية على عروشها ليس هبا أحد والقتلى يف الطرقات  ،وقد سقط املطر فتغريت
صورهم فحصل بسببه الوابء الشديد حىت تعدى اهلواء وسرى إىل بالد الشام.

()28

من الناحية الدينية أدي هذا الوابء إىل هالك الكثري من األتقياء ورجال الدين والعلماء والصاحلني  ،فشكل ذلك فراغاً يف
نس الناس
املرجعية الدينية حىت أن الناس بدأوا يلجؤون يف تلك الفرتة إىل الشعوذة والسحر؛ حىت يسدوا الفراغ الروحي لديهم ومل ت َ
التقرب م ن هللا والدعاء إليه يف تلك األوقات العصيبة  ،فأخذ أهل الصالح والعباد بني الناس يتوبون إىل هللا ويستغفرونه ،وأكثروا
من اإلخالص يف العبادات  ،وابتعد الناس عن ارتكاب الفواحش واملنكر .
اخلامتة :
مما سبق نعرف أن اإلنسان يف نظر اإلسالم أعظم وأكرم وأشرف خملوق على وجه األرض ،وقد بني اإلسالم للناس مجعيا ابأن
لكل داء دواءً ولكل مرض شفاءً علمه من علمه ،وجهله،حسب العصور واألزمان وتطور األدوية والعالج والوسائل الطبية ومن
هنا يعيدان هذا إىل البحث اىل تلك الوسائل اليت اتبعت يف التاريخ اإلسالمي.

ويقودان هذا احلديث إىل تعاليم الرسول عليه الصالة والسالم يف ما خيص العزل الصحي واحلجر املنزيل  ،إذ منع الصحابة من
الدخول إىل البلدة املصابة ابلطاعون  ،ومنع كذلك أهل البلدة من اخلروج منها  ،وكان حكم الفرار من الزحف من كبائر الذنوب
 ،فيما ُجعل للصابر فيها أجر الشهيد  ،ولذلك جيب التقيد بسرية خري األانم سيدان حممد عليه السالم وجتنب أماكن العدوى
وفق اإلجراءات اليت حتددها احلكومة والقوانني .وكذلك العناية الكبرية ابلنظافة املتمثلة يف نظافة اجلسد
وااللتزام ابحلجر الصحي َ
اليت تتحقق ابالستنجاء والسواك والوضوء والغسل وتقليم األظافر ونظافة الثياب كما أمر الرسول عليه الصالة والسالم بتغطية آنية

الطعام والشراب وكذلك نظافة مصادر املياه ونظافة األماكن العامة
أهم النتائج هذا البحث:
 -1أكد اإلسالم أتكيدا جازما ابحملافظة على الصحة ،ومقاومة األمراض،وأمر ابلوقاية قبل املرض،وابلعالج بعد املرض
وحذر من العدوى، ،وأمر ابالحرتاز والوقاية والعزل الصحي من األوبئة ،فاإلسالم حيرص على سالمة اإلنسان بطريقة
ال نظري هلا يف إي دين من األداين أو يف أي حضارة من احلضارات،فالنظافة يف اإلسالم ركيزة أساسية للحفاظ على
الصحة العامة،وهي عبادة وقربة ،وأتكيدا على أمهيتها القصوى فقد تصدر ابب الطهارة يف كتب الفقه اإلسالمي.
 -2وكذلك وجوب معرفة أسباب الطواعني وعوامل انتشارها منها كاألسباب الطبية و الدينية واألخالقية وانتقال العدوى
وأساليب الوقاية والعالج من األوبئة

 -3ورأينا كيف تعامل اخللفاء مع األوبئة وما اإلجراءات اليت اختذوها يف ضوء العقيدة اإلسالمية وانعكاساهتا االجتماعية
والسياسية والروحية
 4يغرس اإلسالم يف نفوس أتباعه الرضا والقناعة والصرب واملصابرة على ما أصاهبم
 5أيمر اإلسالم ابلوقاية واحلماية من خالل الطب النبوي والوقائي
التوصيات
إن هذا املوضوع من املوضوعات املهمة يف احلضارة اإلسالمية وخاصة انتشار األوبئة وأتثرياهتا يف اجملتمعات والتأمل يف الكيفيات
اليت واجه هبا إسالفنا اجلوائح ،مهمة انفعة للبحث األكادميي يف الظروف االستثنائية اليت يعيشها العامل بسب هذا الوابء وهذا ما
حيفزان لتخصيص دراسات معمقة يف اترخينا السياسي واالجتماعي،ابالعتماد على مادة تراثية ،طبية وعلمية واترخيية ونوصي
أعمق يف هذا اجملال.
ابلدراسات أكثر حىت نصل بدراسة َ
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 البيقهي ،ابوالفضل،أحاديث السنن الكربى ،دار الكتب العلمية ،د.ت. الطربي  ،حممد بن جرير  ،اتريخ األمم وامللوك  ،القاهرة 1969 ،م . املعجم الوسيط ،طعن،مكتبة الشروق الدولية  2004،م الواقدي  ،ابوعبدهللا حممد بن عمر  ،مغازي الرسول  ،حتقيق مارسدن جونس  ،بريوت 1984 ،م . صحيح مسلم  ،بشرح النووي  ،صحيح البخاري .اثلثاً  :املراجع والدورايت :
 السرجاين،راغب ،الطواعني واألوبئة يف التاريخ اإلسالمي  ،مقال قصة اإلسالم 2020،م الطراونة  ،مبارك ،األوبئة وأاثرها االجتماعية يف بالد الشام يف عصر املماليك الشراكسة ،ع ،3اجمللة األردنية 2010 ،م. دايب ،مفتاح،مقدمة يف اتريخ العلوم يف احلضارة اإلسالمية،اهليئة القومية للبحث العلمي ،طرابلس1992،م عبداإلله  ،بنمليح  ،عرض كتاب جوائح وأوبئة يف عهد املوحدين ،ع ،2اجلمعية املغربية للبحث العلمي 2002 ،م . عبد الرمحن ،حممد ،كيف تعامل علماء املسلمني مع الوابء،اليوم السابع،القاهرة 2020،م فاضل  ،نصري هبجت  ،الطواعني يف صدر اإلسالم واخلالفات االموية ،ع ،2جملة كركوك  ،الدراسات التارخيية2010،م.

